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Abstract 
As a sensitive issue, companies’ social responsibility has grabbed much attention in recent 

years. Since social capital is a means to achieve individual, collective, and social goals and 

benefits, the purpose of this study was examining the effect of business strategy on the 

relationship between companies’ social responsibility and value in order to increase social 

capital. To this end, a sample of 160 companied enlisted on Tehran Stock Exchange in the 

2010-2019 period was used to test the study hypotheses. The findings of the study revealed 

the business strategy variable as the moderating variable affecting the relationship between 

a company’s social capital and value. Future studies are suggested to examine the 

relationship between a company’s social responsibility and value through other variables.  
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 و شركت اجتماعی مسئولیت بین ةوكار بر رابط كسب تأثیر استراتژی

 شركت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی ارزش

 2، راضیه قربانی1پور محمد کاشانی

 ایران ،، قمفارابی دانشگاه تهران دانشکدگان ،مدیریت و حسابداری ةدانشیار، دانشکد. 1
 ایران ،، قمفارابی دانشگاه تهران دانشکدگان ،یت و حسابداریمدیر ة، دانشکددکتریدانشجوی . 2

 (23/08/1400ـ تاریخ پذیرش: 11/08/1400)تاریخ دریافت: 

 چكیده
 و با توجه به اینكه سرمایة اجتماعیهای اخیر بوده است  برانگیز و مورد توجه در سال ها موضوع حساسیت مسئولیت اجتماعی شركت

 رابطة بر وكار كسب استراتژی تأثیر بررسی پژوهش این از هدف ،است جامعه و گروهی و فردی منافع و اهداف به رسیدن برای ای وسیله
 در شده پذیرفته شركت 160 شامل ای نمونه منظور بدین. است سرمایة اجتماعی ارتقای جهت شركت در ارزش و اجتماعی مسئولیت بین

 پژوهش های یافته. گرفت قرار استفاده مورد پژوهش های فرضیه آزمون برای 1398 تا 1389 های سال در تهران بهادار اوراق بورس
دهد. پیشنهاد  نشان می وكار را به عنوان متغیر تعدیلگر و تأثیرگذار بین مسئولیت اجتماعی شركت و ارزش شركت متغیر استراتژی كسب

های  اجتماعی شركت و ارزش شركت متغیرهای دیگری مانند استراتژی مسئولیت ةدر ارتباط با رابط شود برای اطالعات بیشتر می
 وكار در نظر گرفته شود. كسب

 گانواژكلید
 .اجتماعی ، مسئولیتوكار كسب استراتژی شركت، ارزش
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 مقدمه

 مفهوم 1990 ةده در. کردند خود سهامداران با روابط بهبود به شروع بازرگانان 1980 دهة در

 شدت به شرکت یاجتماع تیمسئول از که المللی بین های سازمانتوسط  شرکت یاجتماع تیمسئول

 2000 ةده در. کرد برقرار ارتباط استراتژی مباحث با و گرفت قرار پذیرش مورد کنند می حمایت

 تمرکز ها، سال شتگذ با. شد تبدیل استراتژیک مهم موضوع یک به شرکت یاجتماع تیمسئول

 تا اخالقی مسئولیت و خیرخواهانه امور در گذاری هدف از و یافت تغییر شرکت یاجتماع تیمسئول

 مسئولیت در گذاری رمایه(. سVan deVelde et al. 2005: 129) کرد پیشرفت سازمان عملکرد بهبود

 از آگاهی و گذاران سرمایه نفع آن ةوسیل به که تکنیکی»: ندا هکرد تعریف چنین را شرکت اجتماعی

 :Hafez 2016.« )یابد می تحقق سازمانی های فعالیت کنترل ضمن محیطی و ،اجتماعی اخالقی، مسائل

ها عالوه بر  باعث شد شرکت یعموم یگرفته در انتظارات و باورها رات صورتییدر واقع تغ(. 40

 از یاجتماع یریپذ تیوران توجه کنند. مسئول هرهنظر افراد و ب ر جوانب مدیبه سا یاقتصادة حوز

 یک جمله به معنایدر  یاعاجتم یریپذ تیژه شده است. مسئولیاست که به آن توجه و یجوانب

و مسائل  ،یطیمح ستیز یآلودگ ،فقر ،یکار یسازمان بر جامعه است و با ب یها تیفعال تأثیر یبررس

 (.119 :1399 همکاران ور پو گر در ارتباط است )کاظمید یاجتماع

 واحدهای نقش از نفعان ذی انتظارات و است جهانی ةدغدغ یک جامعه بر ها شرکت تأثیر

 تولیدکنندگان و ها شرکت که بود این بر تصور زمانی .است افزایش حال در جامعه در تجاری

 قیمت با را مصرفی محصول بهترین باید ینکها یا ندا مسئول کارکنان و سهامداران مقابل در صرفاً

. برسانند مشتری دست به محصول ثانوی عواقب و آثار به توجه بدون باالتر کیفیت و تر پایین

 رویکردهای آمدن وجود به باعث محیط آلودگی و ،منابع کمیابی ،جمعیت افزایش شدید، رقابت

 و دعایی) بود تحوالت آن نتیجة نیز تماعیاج مسئولیت و تعهد که شد مدیریت و سازمان به نوین

 (.29 :1385 یفتح

 و قانونی خطرات ها، شرکت از انتظارات شیافزا نتیجه در و محیطی ستیز آگاهی شیافزا با

 به متعهد که شرکتی. ستها آن پاسخگوی هیسرما بازار که داشت خواهد وجود ای بالقوه اقتصادی

 جهت در ای نهیپرهز های فعالیت درگیر داوطلبانه صورت به تاس خود اجتماعی مسئولیت فاییا
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 ریسا از را خود که هدف نیا با صرفاً سپس و شود می جامعه بر خود های فعالیت منفی آثار کاهش

 بازار و کاال بازار در دهد شیافزا را خود بازار ارزش قیطر نیا از و کند زیمتما مشابه های شرکت

. کند می افشا (محیطی ستیز آثار از جلوگیری و کنترل های فعالیت) را خود عمل عیتواق هیسرما

 تقسیمی سود و هیسرما سود حسب بر ممکن بازده کردن بیشینه دنبال به گذاران هیسرمااکثر 

 های فعالیت یمحیط ستیز و اجتماعی آثار خصوص در عمومی نگرانی شیافزا ولی هستند.

 خطرات کاهش باعث تنها نه اجتماعی های مسئولیت فاییاکه  کند می جادیا طییشرا شرکت

 در و بیشتر گذاران هیسرما جذب بلکه شود می ها شرکت برای ـ حقوقی دعاوی مثالً ـ احتمالی

 (.198: 1394 رانهمکا و یداراب) را در پی دارد آن ارزش شیافزا تینها

 و افشاگری سازمان و شرکت اجتماعی های مسئولیت از جامعه سازی آگاه ابزاردر واقع 

 با مرتبط اطالعات انتقال فرایند اجتماعی گزارشگری و افشاگری. است اجتماعی گزارشگری

 و نهکردزنگ یدریح) است جامعه به شرکت اقتصادی عملکرد محیطی زیست و اجتماعی اتتأثیر

 به نیاز رقابتی مزیت کسب منظور به ها شرکت در اجتماعی مسئولیت اجرای (.54 :1396 همکاران

 دهد می جهت وکار کسب به که است شرکت فرهنگ زیرا دارد. شرکت در جدید فرهنگ توسعة

 (.1389 وزیری و معمارزاده)

 در و شود می بلندمدت در ها شرکت قیتموف بهبود به منجر شرکت اجتماعی مسئولیت اجرای

 Ataleانجامد ) می آن مالی عملکرد بهبود و شرکت رقابتی توان افزایش و اقتصادی رشد به نهایت

& Helge 2014 .)های فعالیت که رسیدند نتیجه این به تحقیقی در (2010) همکارانش و 1تسا 

 تواند می و شود می سازمان برای رقابتی مزیت کسب ثباع شرکت در اجتماعی مسئولیت با مرتبط

 بر تمرکز که دارند باور نیز محققان از بسیاری. کند مدیریت را سازمان به نسبت مشتریان ذهنیت

و  یخان قاسمری)ام شود می بازار سهم به افزودن و رقابتی مزیت کسب به منجر نفعان ذی نیازهای

 (.1395 همکاران

 مانند نفعان ذی نیازهای به باید سازمان مدیریت( 1984) 2فریمن گفتة به و نفعان یذ ةینظر طبق

 توجه کنند می استفاده شرکت خدمات یا کاالها از که کسانی و ،مشتریان کنندگان، تأمین کارکنان،
                                                                                                                                                       
1. Tsa 
2. Freeman 
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 شرکت اجتماعی ئولیتمس های فعالیت از استفاده با را خود نفع ذی نیازهای تواند می سازمان. کند

 نکنند، توجه نفعان ذی نیازهای به مدیران اگر. بود خواهد مفید سازماندهی برای این و کند برآورده

 کاالها خرید است ممکن مشتریان ،مثالً. بگیرند پس سازمان از را خود حمایت توانند می نفعان ذی

 در و شوند منحرف شرکت سهام خرید از گذاران سرمایه و کنند متوقف را شرکت خدمات یا

 خوب، مدیریت ةنظری تحت(. Hafez 2016: 41گیرد ) قرار تأثیر تحت سازمان مالی عملکرد نتیجه

 ذهن در خوبی اعتبار بتواند تا باشد خود اجتماعی عملکرد های فعالیت نگران باید شرکت

 شرکت جذب بیشتر کنند درک خوبی به را شرکت نفعان ذی که یمانز .کند ایجاد خود سهامداران

 (.Waddock & Graves 1997) شود می شرکت مالی عملکرد بهبود باعث این و شوند می

 بلکه است، شرکت شهرت و سهامداران با رابطه در تنها نه شرکت یاجتماع تیمسئول تأثیر

 یک اقتصادی ارزش در کاوش فرایند شرکت ارزش. ردبگذا تأثیر نیز شرکت ارزش بر تواند می

 که شود می استفاده تجارت یک بازار ةمنصفان ارزش دانستن برای شرکت ارزش از. است شرکت

 شرکت یاجتماع تیمسئول بارةدر زیادی تحقیقات. کند می کمک گذاران سرمایه به گیری تصمیم در

 یاجتماع تیمسئول تأثیر چگونگی مورد در تحقیق ةزمین یک. است شده انجام جهان سراسر در

 بین خنثی یا ،منفی مثبت، ةرابط مطالعات این از حاصل نتایج. است بوده شرکت ارزش بر شرکت

 تیمسئول به که صورتی در شرکت اعتبار و وجهه(. Hafez 2016: 41) دهد می نشان را ها آن

 کارکنان، برای آن بیشتر جذابیت باعث این و ابدی می بهبود بسیار بپردازد شرکت یاجتماع

 یت اجتماعیمسئول های فعالیت (.Hafez 2016: 40) شود می مند عالقه گذاران سرمایه و ،مشتریان

 & Porter 1991; Siegel) است محصول تمایز به دستیابی برای محبوب یروش همچنین شرکت

Vitaliano 2007; Boehe & Cruz 2010.)  ترجیح انیمشتر کردند اثبات نیز( 2005) 1مهر و وب 

 .دارند آگاهی خود اجتماعی مسئولیت از که خرید کنند ییها شرکت از دهند می

 مزایای و گرفت نظر در سرمایة اجتماعی در گذاری سرمایه توان می را اجتماعی مسئولیت

 مسئولیت اعمال .کرد مشاهده زمینه این در توان می را خاص تجاری و اجتماعی و تجاری

 از امر این و کند کمک مدنی مشارکت های شبکه در سخاوت هنجار ایجاد به تواند می اجتماعی

                                                                                                                                                       
1. Mohr & Webb 
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 .شود می تلقی مثبت ،است شده انجام ها آن در گذاری سرمایه که ،اجتماعی نهادهای نمایندگان نظر

 ،ها آن اصلی های جلوه با و هنجارها و اعتماد مانند اجتماعی روابط زیربنای با ماعیسرمایة اجت

 توضیح در سرمایة اجتماعی که واقعیت این. دارد تنگاتنگ پیوند ،اجتماعی های شبکه و نهادها

 بررسی برای را آن است شده گرفته کار به تجاری موفقیت و اجتماعی مشکالت وسیع های حل راه

 که هنگامی (.Jonker & de Witte 2006سازد ) می مناسب اجتماعی شرکت مسئولیت ةنزمی در

سرمایة  و است مشروط اجتماعی نظر از ها آن تجاری ثروت دهند تشخیص کارو کسب رهبران

 و خود عملیات در را CSR مرکزیت است جامعه با تعاونی روابط و اعتماد ةپشتوان اجتماعی

 (.Jonker & de Witte 2006) دهند می تشخیص را خود یسیاس ادعاهای ساختن برآورده میتاه

. ندا وابسته دیگر یک به اجتماعی شرکت مسئولیت مدل اساس و سرمایة اجتماعی ةنظری اساس

هستند،  مشارکت و همکاری اساس و اجتماعی های سازمان اساس که ها، سیستم و هنجارها اعتماد،

 مهم عمومی قراردادهای به دستیابی و سرمایة اجتماعی ةنظری که برای اندازه همان به اقعدر و

 & Antoni) اجتماعی شرکت نیز مهم هستند مسئولیت مدل در نفعان ذی روابط برای ،هستند

Portale 2011) بیان( 2011) 2پورتال و آنتونی. است شده تأیید نیز( 2006) 1برگکویست توسط که 

 تعیین در ها سازمان از برخی در اجتماعی شرکت مسئولیت خوب های شیوه اجرای که ندنک می

 از خارج در هم داخل در هم سرمایة اجتماعی .است توجه قابل کارکنان سرمایة اجتماعی بر تأثیر

 کنند می ایجاد زاربا از بهتر را سرمایة اجتماعی ها سازمان که است شده بیان و دارد وجود سازمان

(Bowey & Easton 2007). 

 و است مواجه خاصی مشکالت با آن سنجش . بنابرابن،است کیفی مقولة یک سرمایة اجتماعی

 سطح در هم مشکل این. است نشده ارائه آن یبرا یکسانی ةروی و روش هنوز دلیل همین به

 در و گرفته صورت خصوص این در که مختلفی تمطالعا. دارد وجود ملی سطح در هم جهانی

 نیز ها آن نتایج که است بدیهی و هستند متفاوتی کامالً یها شیوه یدارا شود می انجام نیز آینده

 از یک هر ةمقایس که است یا گونه به وضعیت این. است متناقض گاهی حتی و متفاوت کامالً

                                                                                                                                                       
1. Bergkvist 
2. Antoni & Portale 
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 نتایج بین اساسی یها تفاوتة دهند نشان ارشاد وزارت یا پایه ةمطالع با گرفته صورت مطالعات

 (.1394 یسور) ستها آن

 ةهم اینکه به توجه با. است شرکت هر بقای اساسی عامل شرکت اجتماعی مسئولیت بنابراین

 شبخ یا اندازه از نظر صرف ،شرکت اجتماعی مسئولیت دارند، جامعه با هایی ارتباط ها شرکت

 (.1389 باشی است )چاوش شده تبدیل ناپذیری اجتناب موضوع به مختلف، درجات به سازمان،

صاحبان صنایع و بخش های اخیر  در ایران در سالرا ها  لیت اجتماعی شرکتئومفهوم مس

لین . برگزاری اواند کردهو روشنفکران و دانشگاهیان مطرح  ،های غیردولتی خصوصی، سازمان

های صنعتی چون اتاق بازرگانی،  ها توسط برخی تشکل ولیت اجتماعی شرکتئکنفرانس مس

آغازی در  ةنقط های غیردولتی و نیز سازمان ،های خصوصی کنفدراسیون صنعت، برخی از شرکت

 .این موضوع در ایران بود مباحثمطرح کردن مفهوم و  ةزمین

بسیاری از  تی برای برخی صاحبان صنایع باعث شداز طرف دیگر شدت یافتن فضای رقاب

یندهای مدیریتی خود توجه کنند. با مطرح شدن و به اعتقاد اهای برتر ایرانی به این مفهوم در فر شرکت

های تعالی سازمانی،  نامه محیطی و نیز گواهی های کیفیت زیست نامه برخی کارشناسان مد شدن گواهی

ها عالوه بر اینکه  ها جای گرفت. دریافت این گواهینامه مدیریتی شرکت یندهایااین مفهوم در فر

 .کرد ها مزیت رقابتی نیز ایجاد می داد، برای شرکت وری بیشتر سوق می ها را به سمت بهره شرکت

پر کردن  یران انجام نشده است برایخاص در اة نین زمیدر ا یا چ مطالعهینکه هیتوجه به ا با

 یت اجتماعیلن مسئویب ةبر رابطوکار  کسب یاستراتژ ةرابط تأثیر یبه بررسضر ق حایتحق ن خألیا

 اهمیت به توجه بادر واقع . پردازد یم سرمایة اجتماعی یدر جهت ارتقاشرکت و ارزش شرکت 

 و علمی پاسخی یافتن دنبال به ن پژوهشیا شرکت، ارزش با ارتباط و اجتماعی شرکت مسئولیت

 اجتماعی مسئولیت نیب ةبر رابط تواند یوکار م کسب یاستراتژ آیا» که است پرسش این به درخور

 .«گذار باشد؟تأثیر سرمایة اجتماعی یدر جهت ارتقا و ارزش شرکت

 ینظر یمبان

 از بیشبا اینکه . شود می محسوب گذشته های دهه در اهمیتپر یمفهوم سازمان اجتماعی مسئولیت

 و یکسان تعریف گذرد، می شد بیان اجتماعی مسئولیت مفهوم بار اولین اینکه از سال بیست
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 طول در تصاعدی صورت به آن اهمیت ،این وجود با. ندارد وجود آن برای روشنی و استاندارد

 یریپذ تیمسئول(. Chaudhri 2014) است یافته افزایش ها شرکت و ها دانشگاه در گذشته ةده چند

 یها تیها عالوه بر در نظر گرفتن مسئول شود سازمان یاست که موجب م یدتعه یاجتماع

 یاجتماع یریپذ تیهرچند در مورد مفهوم مسئول. بپردازند یاجتماع یها تیفعالخود به  یاقتصاد

خود به جز سهامداران  یق به تمرکز بر اعضایهمواره مؤسسات را تشو، ق وجود نداردیدق یفیتعر

 مسئولیت در رفتهکار به واژگان تنوع در(. 30: 1397 پور و همکاران یکند )کاشان یم شرکت

 اجتماعی پاسخگویی و ،شهروندان همکاری تجاری، اخالق پایداری، مفاهیم ها شرکت اجتماعی

 های سازمان رشد به توجه با اخیر سال چند در ها شرکت اجتماعی مسئولیت مفهوم. دارد وجود

 بازارهای ةتوسع اجتماعی، آگاهی افزایش ها، شرکت قدرت علیه اعتراضی های جنبش تی،دولغیر

 دایماپار به بزرگ های شرکت اخالقی و مالی های رسوایی و ،عام سهامی های شرکت و سرمایه

 جهانی معتبر و بزرگ های شرکت و است شده تبدیل ها شرکت ةادار ةحوز در مسلط و غالب

 (.Babalola 2012) بینند می خود استراتژی از جزئی را اجتماعی محیط و اجتماع برابر در مسئولیت

: پردازند می اجتماعی مسئولیت های فعالیت دربارة اطالعات گزارشگری به صورت دو به ها شرکت

. انهیسال های گزارش با همراه یافشا. 2 ؛اجتماعی مسئولیت گزارش عنوان تحت جداگانه یافشا. 1

 طور به مدیران ،ندارد وجود اجتماعی مسئولیت گزارشگری منظور به الزامی چارچوبی هنوز اگرچه

 (.Loannou & Serafeim 2012) پردازند می زمینه این در گزارشگری به داوطلبانه

 درگیر برای ها شرکت انتخاب چرایی تبیین دنبال به اجتماعی مسئولیت با مرتبط های تئوری

 شرکت یک ،مشروعیت تئوری مبنای بر. هستند ها شرکت اجتماعی مسئولیت های فعالیت در شدن

 هنجارهای و چارچوب در است ملزم تجاری واحد که معنا بدین ؛دارد اجتماعی قرارداد جامعه با

 (.Deegan 2007) بپردازد فعالیت به جامعه

 سرمایة اجتماعیو  یت اجتماعیمسئول

 یا گونه به دیبا ها آن تیفعال نیبنابرا .دارند یاجتماع ستمیس بر یا عمده تأثیر ها شرکت و ها سازمان

 به و دهند کاهش حداقل به را یمنف آثار و برسانند حداکثر به را آن از حاصل مثبت آثار که باشد

 جهت در و باشند جامعه درازمدت یها خواسته و ازهاین نگران جامعه عضو نیگذارترتأثیر عنوان
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 در یتجار یرفتارها و ریتداب یاجتماع تیمسئول ب،یترت نیبد. بکوشند ها آن معضالت رفع

 ـ یرفتار ضوابط بشر، حقوق ،یطیمح ستیز یها تیحما ها، کننده مصرف ،یکارگر یها حوزه

 واقع، در. شود یم لشام را یشرکت یرخواهیخ و ،یاجتماع یها تیفعال ،یریپذ اطاعت و یاخالق

 را شرکت یاجتماع تیمسئول یدیکل ابعاد ها حوزه نیا یها یاستراتژ و ریتداب یاجرا و توسعه

 را ها تیفعال و کند یم وصل هم به را اجزا نیا ها شرکت یاجتماع تیمسئول مفهوم. دهد یم لیتشک

 یاصل نفعان یذ با گوو گفت ةکنند تیتقو و تجارت ةکنند تیحما که ،خاص چارچوب کی حول

 (.108 :1384 دواریام) دهد یم سازمان ،است

 روابط ،یاجتماع ینهادها تأثیر حاصل که داند یم یا دهیپد را سرمایة اجتماعی زین یجهان بانک

 داده نشان سازمان نیا تجارت و است یاجتماع تعامالت تیفیک و تیکم بر هنجارها و ،یانسان

 سرمایة اجتماعی. دارد مختلف یکشورها توسعة و اقتصاد بر توجه قابل یتأثیر دهیدپ نیا است

 یهنجارها و تعامالت حاصل بلکه ندارد، وجود یکیزیف صورت به ها هیسرما ریسا برخالف

 ةادار یها نهیهز سطح یجدّ آمدن نییپا موجب تواند یم آن شیافزا و است یاجتماع و یگروه

سرمایة  که دارد نیا بر داللت هیسرما ةواژ. شود ها سازمان یاتیعمل یها نهیهز زین و جامعه

 قادر را ما یعنی دارد؛ مولد و ندهیزا یتیماه یاقتصاد ةیسرما ای یانسان ةیسرما همانند اجتماعی

 در را مانیها تیمأمور م،یابی دست ماناهداف به م،یده انجام را کارها م،یکن جادیا ارزش سازد یم

 یوقت. میرسان یاری میکن یم یزندگ آن در که ییایدن به شیخو سهم به و ،میبرسان اتمام به یزندگ

 موفق آن بدون کس چیه که است نیا منظور هستند مولد و ندهیزا یاجتماع یها هیسرما مییگو یم

 (.1389 یباش و چاوش ی)کاوس ماند ینم زنده یحت و ستین

 ،یاجتماع ةچهارگان ابعاد ،سرمایة اجتماعی خصوص در مختلف یکردهایرو به توجه با

 یمتفاوت یها مؤلفه از ابعاد نیا از کی هر که اند برشمرده آن یبرا یاقتصاد و ،یفرهنگ ،یاسیس

 یطلوع و یکاوس) دهد یم نشان را سرمایة اجتماعی یها مؤلفه و ابعاد 1 نمودار. اند شده لیتشک

1389: 14.) 

 یها مؤلفه از مؤلفه دو اتیاخالق و یاجتماع تیمسئول است، مشخص 1 نمودار در که گونه همان

 ؛شود یم دییتأ مقوله دو نیا یمند رابطه که است اساس نیا بر و ندا سرمایة اجتماعی یاجتماع بُعد
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 ،اصل در ها، سازمان توسط یاجتماع یریپذ تیمسئول شیافزا و اتیاخالق تیرعا با که معنا نیدب

 یاخالق و یاجتماع یریپذ تیمسئول رسد یم نظر به. افتی خواهد شیافزا سازمان سرمایة اجتماعی

 منابع و کارکنان ةیناح از یسازمان درون سرمایة اجتماعی شیافزا موجب آنکه بر عالوه ها، سازمان

 یناش سرمایة اجتماعی شیافزا همانا که ردیگ یم بر در زین را یتر گسترده اریبس وجه شود، یم ینسانا

 تعهدات و فیوظا از یکی یاجتماع تیمسئول. است یاجتماع و یفراسازمان نفعان یذ یها شبکه از

 کثرحدا به یعنی سازمان، ةیاول هدف که ینحو به است؛ جامعه ساختن منتفع جهت در سازمان

 که است یتعهد یاجتماع تیمسئول اساس، نیا بر. ببخشند یمتعال یصورت را ،سود رساندن

 در رانیمد چه هر و است جامعه افراد و اعضا در ارتباط با ها سازمان ةفیوظ انجام لزوم دهندة نشان

 و اند کرده فایا یدرست به مردم انیم اعتماد جادیا در را خود نقش بکوشند فهیوظ نیا دادن انجام

 (.102 :1389 یطلوعو  یکاوس) ندا یدهبخش توسعه را سرمایة اجتماعی

 
 سرمایة اجتماعی های مؤلفه و ابعاد .1 ودارنم

 شركت ارزش و شركت اجتماعی مسئولیت

 اما. است شده انجام شرکت ارزش بر آن تأثیر و شرکت یاجتماع تیمسئول بارةدر زیادی مطالعات

 ؛است مثبت ةرابط یک وجود ةکنند اثبات ها افتهی تربیش زیرا .دارد وجود تناقض ها یافته در

 .کنند می اثبات را منفی یا خنثی ةرابط ها افتهی ةبقی که حالیدر
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 بهبود را شرکت ارزش شرکت، یاجتماع تیمسئولکند که بیان می منابع بر مبتنی تئوری

 یاجتماع تیمسئول که دارد می یانب نفعان ذی یتئور نیهمچن(. Arsoy et al. 2012)  بخشد می

(. Nuryaman 2013) باشد شرکت ـ سهامداران فقط نه ـ نفعان ذی ةهم به مربوط باید شرکت

 گونه هر و مدت طوالنی در را ها نهیهز شرکت یاجتماع تیمسئول که کند می استدالل امانینور

 باید ها آن شود یم حیتصر که دهد یم هشکا را شرکت توسط دولتی مقررات یا قوانین نقضة هزین

. شود می شرکت ارزش افزایش به منجر امر این بنابراین .کنند اعمال را شرکت یاجتماع تیمسئول

 نشان نفعان ذی به زیرا .بخشد می بهبود را بنگاه شهرت شرکت یاجتماع تیمسئول این، بر عالوه

. شوند می شرکت اعتبار بهبود باعث عوض در راینبناب .کند می مراقبت ها آن از شرکت که دهد می

 کارکنان کارایی شرکت یاجتماع تیمسئول که اعالم کردند( 2013و همکارانش ) 1چونگ عالوه هب

 .دهد می کاهش را سهامداران بین منافع تضاد و نمایندگی مشکل و افزایش را مشاغل و

 تأثیر شرکت یاجتماع تیمسئول داد نشان ها یافته( 2000) 2سیگل و ویلیامز مک مطالعة در

 .دارد شرکت ارزش بر( معنادار رابطة فقدان) خنثی

 کمی تحقیقات با حتی رابطه این کند می ثابت ها یافته در ناسازگاری و مختلف های دیدگاه این

ة ین اساس فرضیبر ا .است باز بیشتر تحقیقات رایب زمینه و است بحث قابل هنوز شده انجام که

 :ن شدین شکل تدویاول پژوهش بد

 .دارد وجود یدار معنا ارتباط شرکت ارزش و شرکت یاجتماع یریپذ تیمسئول نیب .اول ةیفرض

 شركت یت اجتماعیمسئول و محصول های استراتژی

 ،بها  رهبری تمایز، ـ عمومی استراتژی سه بین از باید ها شرکت که کند می استدالل( 1980) 3پورتر 

 این زیرا .بزنند انتخاب به دست صنعت یک در پایدار رقابتی مزیت به دستیابی برای ـتمرکز

 مخالف غالباً محصول تمایز استراتژی (.Porter 1985) هستند جدا دیگر یک از ها استراتژی

 استراتژی که هایی شرکت (.Boehe & Cruz 2010) شود می گرفته نظر در بها یبرره استراتژی

 را خود رقابتی مزیت نوآورانه یا فرد بهمنحصر خدمات یا محصوالت تولید با کنند می دنبال را تمایز

                                                                                                                                                       
1. Cheung 
2. McWilliams, & Siegel 
3. Porter 
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 تولید و توسعه و تحقیق در ییباال گذاری سرمایه به تمایل ها بنگاه این که آنجا از. کنند می برجسته

 & Miller) کنند یم گذاری سرمایه غاتیتبل در فعال طور به و دارند محصول ةنوآوران های طرح

Friesen 1986) را بیشتری ناخالص سود ةحاشی و دهند سفارش را باالتری ةبیم حق توانند می 

 (.David et al. 2002) بخشند تحقق

 خود های هزینه کاهش دنبال به کنند می استفاده بها یرهبر استراتژی زا که هایی بنگاه مقابل، در

 های هزینه کاهش با ها شرکت این. هستند سود کسب و بازار در خود سهم افزایش و رقبا به نسبت

 Wright) دارند اقتصادی ةصرف از استفاده به تمایل خود عملیاتی های هزینه سایر و اداری و فروش

 وری بهره به مقیاس در جویی صرفه و یندافر بهبود طریق از ندا مایل ها شرکت این عنیی؛ (1987

 سود ةیحاشبا  و استاندارد محصوالت ها آن بنابراین، (.Banker et al. 2014) یابند دست عملیاتی

 ازاریابیب های هزینه سایر و ،تبلیغات توسعه، و تحقیق برای کمتری ةهزین و کنند می تولیدکم 

 (.David et al. 2002) کنند می صرف

 دهد می نشان تمایز استراتژی و شرکت یاجتماع تیمسئول بین ارتباط بارةدر مطالعات

 McWilliams & Siegel؛Porter 1991 مثالً) دارد تمایز با نزدیکی ارتباط شرکت یاجتماع تیمسئول

 که کنند می استدالل مطالعات برخی(. Siegel & Vitaliano 2007 ؛McWilliams et al. 2006 ؛ 2001

 استراتژی با زیاد احتمال به که است استراتژیک گذاری سرمایه نوعی شرکت یاجتماع تیمسئول

 (.Boehe & Cruz 2010) شود می ترکیب شرکت محصول تمایز

 تیمسئول های فعالیت که کنند می استدالل( 2001) یگلس و ویلیامز مک ترتیب همین به

 از بسیاری واقع، در. کند عمل تمایز به دستیابی برای مهم ابزاری مثابة به تواند می شرکت یاجتماع

 و انرژی مانند منابع، از کارآمدتر و موثر ةاستفاد به تواند می شرکت یاجتماع تیمسئول اقدامات

 تمایز نتیجه در (.Boulouta & Pitelis 2014) کند کمک انسانی منابع از مفیدتر ةداستفا و اولیه، مواد

 ظرفیت که هایی شرکت برای کنند می استدالل( 2006) 1باتاچاریا و لو مقابل در. کند می تسهیل را

 کاهش را تریمش رضایت تواند می شرکت یاجتماع تیمسئول های فعالیت دارند نوآوری برای کمی

/ ها گذاری سرمایه منظر، این از. دهد کاهش را شرکت یک بازار ارزش تواند می آن که دهد

                                                                                                                                                       
1. Luo &  Bhattacharya 
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 کم نوآوری اساس بر را بها رهبری استراتژی که هایی شرکت یاجتماع تیمسئول های استراتژی

 یاجتماع تیمسئول های فعالیت بین ةرابط احتماالً یعنی. ندارند مثبتی بازدهی لزوماً کنند یم دنبال

 .کند می استفاده شرکت یک که است محصولی استراتژی تأثیر تحت شرکت ارزش و شرکت

 که هاییشرکت در که کنیم می بینی پیش پیکربندی، ةنظری استراتژیک تناسب دیدگاه اساس بر

 اجرا را ههزین رهبری استراتژی که هایی شرکت با مقایسه در - کنند می دنبال را تمایز استراتژی

 .دارد وجود شرکت ارزش و شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت بین تری قوی رابطه - کنند می

 تأثیر( بها رهبری یا تمایز مثالً) محصول استراتژیشود  می پیشنهاد مطالعهن یا در بنابراین،

 1 شکل .باشد داشته شرکت ارزش و شرکت یاجتماع یریپذ تیمسئول بین ةرابط بر ای کننده تعدیل

ن یة دوم پژوهش بدیشده، فرضادی یاساس مبان بر .دهد می نشان را مطالعه این تحقیقاتی چارچوب

 :ن شدیشکل تدو

 و شرکت یاجتماع یریپذ تیمسئول بین ةرابط شرکت یک وکار کسب استراتژی .دوم ةیفرض

 .کند می تعدیل را شرکت ارزش
 

 
 پژوهش یمفهوم چارچوب .1 شکل

 پژوهش ةپیشین

 ارزش و محصول استراتژی شرکت، اجتماعی مسئولیت» پژوهش در( 2020) 1تسانگ و چو

 یاجتماع تیمسئول بین ارتباط شرکت یک محصول تمایز های استراتژی که افتندیدر «شرکت

 را ای رابطه چنین بها یرهبر های استراتژی که حالیدر ؛کند می تقویت را شرکت ارزش و شرکت

 .کنند می تضعیف

                                                                                                                                                       
1. Cho & Tsang 

 مسئولیت اجتماعی شركت

 وكار استراتژی كسب

 ارزش شركت
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 عملکرد و شرکت اجتماعی مسئولیت افشای بررسی» عنوان با پژوهشی( 2018) 1رازک و ارشد

 2012 یها سال در یمالز شرکت 242 اطالعات پژوهش نیا در. دادند انجام «مالزیایی های شرکت

 اجتماعی مسئولیت های فعالیت افشای داد نشان لعهمطا این نتایج. شدند آوری جمع 2014تا 

 و قوی مالی عملکرد به منجر بالقوه طور به و دارد ها شرکت موفقیت بر توجهی قابل اثر ها شرکت

 های فعالیت بهبود باعث غالب مالکیت ساختار همچنین. شود می ها شرکت برای ارزش ایجاد

 .شود می اجتماعی مسئولیت افشای

 از تجربی ةمطالع یک: شرکت ارزش و اجتماعی پذیری مسئولیت» پژوهش در( 2016) 2حافظ

 ارزش بر ناچیز منفی تأثیر دارای شرکت یاجتماع تیمسئول که افتیدر «نوظهور اقتصاد یک

 .است مصر در شرکت مالی عملکرد بر توجه قابل مثبت تأثیر و شرکت

 اجتماعی مسئولیت آیا که ختندپردا موضوع این بررسی به( 2014همکارانش ) و 3کیم 

 تأثیر آمده دست هب نتایج. کند می کمک بدان یا دهد می کاهش را سهام قیمت سقوط خطر ها شرکت

 .داد نشان سقوط خطر بر را شرکت اجتماعی مسئولیت ةدهند کاهش

 هایشرکت عملکرد بر شرکتی اجتماعی مسئولیت آیا» در پژوهش( 2010) 4سوار و میشرا

 شرکت ارزش شرکت و یت اجتماعیمسئول بین مثبتی رابطة دریافتند که« گذارد؟می تأثیر هندی

  وجود دارد. سهامداران از یک هر برای

 نشان «یشرکت و عملکرد مال یت اجتماعیولمسئ»پژوهش  در( 2000) سیگل و ویلیامز مک

 .دارد شرکت ارزش بر( معنادار ةرابط فقدان) خنثی تأثیر شرکت یاجتماع تیمسئول که دادند

 با یاجتماع تیمسئول یگزارشگر ارتباط» پژوهش در (1399) شهمکاران و گانهی حساس

 تیمسئول یگزارشگر ازیامت و شرکت ارزش نیب مثبت یهمبستگ که افتندیدر «شرکت ارزش

 زمان هم گرفتن نظر در که داد نشان ها آن آزمون ةنتیج همچنین،. دارد وجود شرکت یاجتماع

 به صرف توجه به نسبت اجتماعی مسئولیت اطالعات و انهیسال های گزارش مالی اطالعات

 .دهد می توضیح را سهام ارزش تغییرات بهتری نحو به مالی اطالعات
                                                                                                                                                       
1. Arshad & Razak 
2. Hafez 
3. Kim 

4. Mishra  &  Suar 
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 نقش: شرکت ارزش و یاجتماع یریپذ تیمسئول» پژوهش در (1399) شهمکاران و یفرج

 یاجتماع یریپذ تیمسئول یها تیفعال یونیرگرس لیتحل اساس بر افتندیدر «سود تیریمد لگریتعد

 یریپذ تیمسئولة رابط واندت ینم سود تیریمد اما. دهد یم شیافزا را شرکت سهام بازار ارزش

 .دهد قرار تأثیر تحت را شرکت سهام بازار ارزش و یاجتماع

 ارزش و اجتماعی مسئولیت افشای شرکتی، حاکمیت» پژوهش در (1398) یشاکر و اه یحاج

 ؛دارد وجود معناداری ارتباط اجتماعی مسئولیت و مالکیت تمرکز معیار بین که افتندیدر «شرکت

 یمعنادار ارتباط اجتماعی مسئولیت و عمده دارانسهام دست در سهام درصد معیار بین ولی

 .نشد مشاهده دار معنا ارتباطی نیز شرکت ارزش و اجتماعی مسئولیت بین همچنین. نشد مشاهده

 یاجتماع یریپذ تیمسئول و شرکت عملکرد ،یرقابت یراهبردها» پژوهش در (1397) ها یحاج

 نیهمچن. دارند رداامعن و میمستق تأثیر عملکرد بر یرقابت یراهبردها افتیدر «سوم راهبرد عنوان به

 تیمسئول شتریب یافشا حضور با اما. است دارامعن و میمستق عملکرد بر یاجتماع تیمسئول تأثیر

 .دارد عملکرد بر یشتریب تأثیر نهیهز کاهش به نسبت زیتما راهبرد یاجتماع

 در یمال عملکرد و یاجتماع تیمسئول» پژوهش در( 1396) شهمکاران و زنگنهکرد یدریح

 اجتماعی مسئولیت که هایی شرکت یافتنددر «تهران بهادار اوراق بورس ةشد رفتهیپذ یها شرکت

 مسئولیت اجتماعی، ـ اقتصادی پایداری سازمانی، شفافیت های شاخص از یک هر نظر از بهتری

 داد نشان نتایج همچنین .رسند می باالتری سوددهی به دارند خوب شرکتی حاکمیت و ،بشردوستانه

 .شود می نیز ها آن اجتماعی مسئولیت سطح افزایش به منجر دارایی بازده نظر از ها شرکت سودآوری

 عملکرد با اجتماعی پذیری مسئولیت بین ةرابط بررسی به( 1392) شهمکاران و صالحی عرب

 لکردعم داد نشان آنان پژوهش نتایج. پرداختند تهران بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالی

 ولی ؛ندارد معنادار ةرابط زیست محیط و کارکنان به نسبت ها شرکت اجتماعی مسئولیت با مالی

 ارتباط جامع در موجود نهادهای و مشتریان به نسبت ها شرکت اجتماعی مسئولیت با مالی عملکرد

 .دارد معنادار

 توسط اجتماعی مسئولیت ادابع بندی اولویت بررسی به( 1389) همکارانش و اوغلی شربت

 بعد ابتدا ها شرکت این که دریافتند و پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
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 توجه مورد را خود اجتماعی مسئولیت ةدوستان نوع بعد نهایتدر  و اخالقی بعد سپس و اقتصادی

 مسئولیت از موجود تعاریف بین که دهد می نشان یادشده پژوهش نتایج همچنین. دهند می قرار

 همچنین. است سازگارتر اجتماعی مسئولیت از مدیران اکثریت برداشت با حقوقی تعریف اجتماعی

 تفاوت هم با کارول هرم ابعاد بندی اولویت نظر از نیز تولیدی های شرکت و خدماتی های شرکت

 دانند، می یکسان اهمیت دارای را هرم این ابعاد همة اتیخدم های شرکت که صورت این به ؛دارند

 .ندا قائل حقوقی و اقتصادی ابعاد برای بیشتری اهمیت تولیدی های شرکت که حالیدر

 پژوهش یشناس روش

ن از نظر یو همچن یو از نظر هدف کاربرد یاز نوع علّ ییت و محتواین پژوهش از نظر ماهیا

 ییاستقراـ  یاسیق یها چارچوب استداللدر پژوهش است.  یو از نوع همبستگ یفیصروش تو

ر یو سا ،، مجالتیا پژوهش از راه کتابخانهة نیشیو پ ینظر یکه مبان ین معنیبد؛ ردیپذ یصورت م

 ییها از راه استقرا هید و رد فرضییأت یها برا داده یو گردآور یاسیمعتبر در قالب ق یها تیسا

و  یمال یها رها از صورتیمتغ ةالزم جهت محاسب یها داده یآور رد. به منظور جمعیپذ یصورت م

ن یآورد نو افزار ره ت بورس اوراق بهادار تهران و نرمیره مندرج در سایمد ئتیه یها گزارش

صورت گرفت و  افزار اکسل مررها در نیمحاسبات متغ ،الزم یها داده یآور . بعد از جمعشداستفاده 

 استفاده شد. EViewsافزار  ها از نرم ل دادهیتحلو هیپژوهش و تجز یها هیسپس جهت آزمون فرض

 یآمار ةنمون و جامعه

. استشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یها شرکتهمة ن پژوهش شامل یا یآمار ةجامع

 عضو یها شرکت کل که صورت نیبد ؛شد تفادهاس کیستماتیس حذف روش از پژوهش، نیا در

 آن و گرفت خواهند قرار یآمار ةنمون جزء باشند ریز یارهایمع و طیشرا یداراکه  یآمار ةجامع

 :شد خواهند حذف نمونه از نباشند طیشرا نیا واجد که ییها شرکت از دسته

 .باشد اسفند 29 به منتهی ها تشرک مالی ةدور اطالعات، داشتن سهیمقا تیقابل منظور به. 1

 .باشد نداشته مالی سال رییتغ ـ1398تا  1389 ـ بررسی مورد ةدور طی در. 2

 .باشند داشته تیفعال تداوم مالی سال طول در ها شرکت. 3
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 و ،نگیزیل ،یگر واسطه عیصنا و (مالی مؤسسات ها، بانک) مالی یها شرکت جزء .4

 .نباشد مهیب یها شرکت

 .باشد دسترس در ها شرکت از قیتحق ازین مورد عاتاطال .5

شرکت  160ها، شامل  تیها، پس از اعمال محدود هیآزمون فرض یمورد استفاده براة نمون

 است. 1 به شرح جدولشرکت( ـ   سال 1599)

 پژوهش یآمار ةها از جامع شركت یغربالگر .1جدول 

 248 (باشد اسفند 29 مالی ةدور پایان) (فرابورسی استثنای به سیبور ةشد پذیرفته های شرکت) ها شرکت تعداد

  :شود می کسر

 هلدینگ، های شرکت مالی گری واسطه گذاری، سرمایه های شرکت) مالی مؤسسات و ها بانک جزء

 .نباشد( ها لیزینگ و ،ها بانک
88 

 0 .نباشد دسترس در شرکت مالی اطالعات

 160 پژوهش آماری جامعة زا شده غربال های شرکت

 آن یرهایها و متغ هیمدل آزمون فرض

 ارزش و شرکت یاجتماع تیمسئول نیبر ارتباط ب ینخست پژوهش، مبنیة به منظور آزمون فرض

 :به کار رفت (2020)تسانگ  و چو مشابه پژوهش 1ة رابط، شرکت

(1) TOBINQi.t = a0    + a1CSRi.t    + a2SIZEi.t    + a3LEVERAGEi.t    + a4GROWTHi.t +a5ROAi.t 

 بین ةرابط بر محصول استراتژی یلگریبر اثر تعد یدوم پژوهش، مبنیة به منظور آزمون فرض

 :به کار رفت (2020)تسانگ  و چومشابه پژوهش  2ة شرکت، رابط ارزش و شرکت یت اجتماعیمسئول

(2) TOBINQi.t = a0    + a1CSRi.t   + a2 STRATEGY +a3CSR * STRATEGY + a4SIZEi.t    

+a5LEVERAGEi.t    + a6GROWTHi.t +a7ROAi.t 

 ر وابستهیمتغ

 و سهام یها قیمت بین ارتباط ةزمین در تحقیق ترین معروف و اولین(: TOBINQi.tارزش شرکت )

 شد، مالی اقتصاد در کیوتوبین نام به معروفی شاخص ایجاد به منجر که ،ها شرکت یگذار سرمایه

 یها دهه در و مطرح 1970 ةده در کیوتوبین معیار. داد انجام 1969 سال درتوبین  که بود تحقیقی
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 جیمز پروفسور را کیوتوبین نسبت. شدبه کار گرفته  محققان توسط گسترده طور به 1990 و 1980

 به ،یگذار سرمایه یها فعالیت ةآیند بینی پیش منظور به ،کالن یاقتصاد یها تحلیلو تجزیه در توبین

 میزان و کیو شاخص بین معلولی و علت ةرابط یک یبرقرار توبین هدف آورد. وجود

 شده محاسبه کیو شاخص اگر که بود معتقد وبینت. بود شرکت ةوسیل به شده انجام یگذار سرمایه

 نسبت عبارتی به. دارد وجود یگذار سرمایه یبرا یزیاد ةانگیز باشد 1 از تر بزرگ شرکت یبرا

 کیو نسبت اگر. است شرکت رشد و یگذار سرمایه یها فرصت یارزشمندة نشان باال یکیو

 نسبت(. 1388 یگرزراعت و ینماز) شد خواهد متوقف یگذار سرمایه باشد، 1 از تر کوچک

 است بازار اطالعات و یحسابدار اطالعات بر مبتنی که است تلفیقی یمعیارها جمله از کیوتوبین

 Leewillen)است  شرکت ارزش و عملکرد سنجش یبرا معیار بهترین یزیاد محققان اعتقاد به که

& Badernat 1997 .)شود  یمحاسبه م 3 ةق رابطین از طریوتوبیبت کنس(Black et al. 2009:) 

(3) Tobins Q=  

 ر مستقلیمتغ

و میشرا  الگوی در شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت (:CSR) شرکت اجتماعی  مسئولیت

 آن نمرة مربوط ضعف نقاط از تقوّ نقاط تفاضل با و است بعد چهار دارای( 2011همکارانش )

 در و 1 عدد مربوط قوّت یا ضعف  نقطة هر وجود صورت در است گفتنی. شود می محاسبه

 های یادداشت بازخوانی به مربوط اطالعات. است شده  گرفته نظر در صفر عدد ها آن نبود صورت

 به توجه با ابعاد، از یک هر معرفی ایبر و  گردآوری ها شرکت مدیرة  هیئت گزارش و پیوست

 های گواهینامه از همچنین و اجتماعی پذیری مسئولیت های شاخص از ایران، در افشاگری ماهیت

ISO9001 کیفیت مدیریت یستمس ISO14001 محیطی زیست مدیریت همچنین و  OHSAS 

 این از یک هر داشتن دیگر،  تعبار  به. شود می استفاده بهداشت و ایمنی استاندارد و18001

 1 عدد( آید می دست  به آن رسمی تارنمای یا شرکت های گزارش مطالعة طریق از که) ها گواهینامه

 و شود نمی  استفاده یادشده الگوی از تنها بنابراین، .دهد می اختصاص مربوط بخش در خود به را

 :شود می بیان 4 رابطة صورت به که است شده  تعدیل ایران استاندارد با مطابق معیارها
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(4) CSR-s = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S 

 افشای مرةن CSR-COM-Sاست و  اجتماعی پذیری مسئولیت نمرة CSR-s رابطه این در که

 قوت نقاط تعداد بر تقسیم خود خاص ضعف نقاط و قوّت نقاط تفاضل از که اجتماعی مشارکت

 :شود می محاسبه 5 رابطة صورت  به

(5) CSR-COM-S = (Σ Strengths -Σ Concerns)/ Σ Strengths 

CSR-EMP-S: کارکنان روابط افشای نمرة ،CSR-ENV-Sزیست  حیطم افشای : نمرة ،CSR-PRO-

S :محصوالت ویژگی افشای نمرة. 

 .است آمده 2جدول  در اجتماعی پذیری مسئولیت ابعاد ضعف و قوّت نقاط از هایی نمونه

 (Mishra et al. 2011) پذیری اجتماعی شركت مسئولیتابعاد  تقوّ. نقاط ضعف و 2جدول 

 متغیر قوّت نقاط ضعف نقاط

. اثر نامطلوب اقتصادی )اثر منفی بر کیفیت 1

 زندگی و تعطیلی کارخانه(

 مالیات عدم پرداخت. 2

 ی خیریهها کمک. 1

ی غیرانتفاعی ها سازمانی نوآورانه )کمک به ها کمک. 2

 ی عمومی(ها طرحو مشارکت در 

 مشارکت اجتماعی

 . ضعف بهداشت و ایمنی1

 . کاهش نیروی کار2

 . به اشتراک گذاشتن سود نقدی1

 . مزایای بازنشستگی2
 روابط کارکنان

 ی خطرناکها زباله. تولید 1

. پرداخت جریمه به دلیل نقض مقررات 2

 مدیریت زباله

 با آالیندگی کمتر( هایی ستفاده از سوخت. انرژی پاک )ا1

 یا گلخانه. کنترل آلودگی هوا و کاهش گازهای 2
 ستیز  طیمح

 . پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول1

 . پرداخت جریمه برای تبلیغات منفی2

 . کیفیت محصول1

 . ایمنی محصول2
 ویژگی محصوالت

 لگریتعد ریمتغ

 شرکت هر استراتژی نوع تعیین برای حاضر پژوهش در(: STRATEGYشرکت ) یها یاستراتژ

 دست به برای که صورت بدین کنیم؛ می استفاده( 1997) 1الرکر و ایتنر ترکیبی امتیازدهی سیستم از

 تعداد فروش، کل به تبلیغات هزینة فروش، رشد نرخ نسبت پنج از ترکیبی امتیازات آوردن

                                                                                                                                                       
1. Ittner & Larcker 



   173   ...شركت در جهت ارتقای  ارزش شركت و اجتماعی مسئولیت بین ةوكار بر رابط كسب تأثیر استراتژی

 

 کل به ثابت های دارایی نسبت و ،آن دفتری ارزش به شرکت بازار ارزش فروش، به کارمندان

 اساس بر را ها شرکت ابتدا که است بدین صورت دهیامتیاز سیستم. شود می استفاده ها دارایی

 باالترین در که شرکتی .کنیم می تقسیم گروه پنج در پایین به باال از ترتیب به اول نسبت چهار

 و کند می کسب را 1 امتیاز گیرد می قرار پنجک ترین پایین در که شرکتی و 5 امتیاز دارد قرار پنجک

 نسبت اساس بر را ها شرکت سپس. شوند می امتیازدهی مربوطه پنجک با تناسبم ها شرکت ةبقی

 و 1 امتیاز گیرد می قرار پنجک باالترین در که شرکتی بار این. کنیم می تقسیم گروه پنج به آخر

 با متناسب ها شرکت ةبقی و کند می کسب را 5 امتیاز دارد قرار پنجک ترین پایین در که شرکتی

 با را فوق ةمرحل دو از آمده دست به امتیازات آخر مرحلة در. شوند می امتیازدهی مربوطه پنجک

 پنج )مجموع ترکیبی امتیازات ةدامن. آید دست به شرکت هر نهایی امتیاز تا کنیم می جمع دیگر یک

 .(Ittner & Larcker 1997) شد خواهد 25 تا 5 بین سال یک طی شرکت فوق( هر نسبت

 یكنترل یرهایمتغ

 د.یآ یها به دست م ییها به کل دارا یبده یاز نسبت ارزش دفتر یاهرم مال: (Lev) یاهرم مال

 ها. شرکت یها ییدارا یارزش دفتر یعیتم طبیلگار(: Size) شرکت ةانداز

 .ها ییدارا یت سود خالص به ارزش دفترنسب(: ROA) ییبازده دارا

و سال قبل به فروش سال  یسبت تفاوت فروش سال جارن(: Growth) نرخ رشد فروش

 .گذشته

 پژوهش یها افتهی

 توصیفی آمار

 اطالعات به توجه با. است شده ارائه 3 جدول در پژوهش این یمتغیرها به مربوط توصیفی آمار

 و 566/2 ترتیب به بررسی مورد های شرکت ارزش ریمتغ انةیم و نیانگیم 3 جدول در مندرج

 ترتیب به بررسی مورد های شرکت اجتماعی افشای مسئولیت ریمتغ انةیم و نیانگیم. است 805/1

 است، 46/0 به نزدیک متغیر این در میانه و میانگین مقدار که آنجا از. است 461/0 و 462/0

 افشای یتمسئول ةبیشین و کمینه. است برخوردار نرمال توزیع از متغیر این که کرد ادعا توان می
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 اهمیت شده بررسی های شرکت از بعضی بنابراین. است 823/0 و 118/0 ترتیب به اجتماعی

 نچندا ها شرکت از برخی نیز آن تقابل در و اند بوده قائل اجتماعی مسئولیت افشای برای خاصی

 363/1 و 012/0 ترتیب به مالی هرما بیشینة و کمینه. اند نداده اجتماعی مسئولیت افشای به اهمیتی

 انباشته زیان داشتن دلیل به که دارند وجود هایی شرکت بررسی مورد ةنمون در بنابراین،. است

 ها دارایی ارزش که دهد می نشان( 588/0) متغیر این میانگین اما. هستند 1 از بیش مالی اهرم دارای

 یرهایمتغ نیب اریمع انحراف نیشتریب ن،یهمچن. است یبده برابردو تقریباً ها شرکت اغلب در

 که است 366/3 ضریب با شرکت استراتژی به مربوط شرکت ارزش بر گذارتأثیر توضیحی

 .باشد بررسی مورد های شرکت در زیادی عوامل از ناشی تواند می

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار. 3 جدول

 کشیدگی چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار میانه میانگین متغیر

QB 566/2 805/1 139/2 164/0 994/16 841/2 275/13 

CSR 462/0 461/0 205/0 118/0 823/0 040/0 820/1 

Strategy 004/15 000/15 326/3 000/6 000/25 055/0 751/2 

Size 174/14 019/14 555/1 031/10 183/20 857/0 451/4 

Lev 588/0 599/0 206/0 012/0 363/1 011/0 370/3 

Growth 276/0 191/0 157/1 000/1- 486/43 628/32 523/1215 

ROA 141/0 120/0 135/0 326/0- 639/0 452/0 931/3 

 استنباطی آمار
 رگرسیون كالسیک اتیفرض آزمون

 جهت چو و ،نیل ن،یلو آزمون از (1395) شهمکاران و مهد بنی کتاب مبنای بر پژوهش نیا در

 مستقل، یرهایمتغ ةهم دهد یم نشان آزمون نیا جینتا. شد استفاده پژوهش یرهایمتغ پایایی یبررس

 و هستند ایپا درصد 5 از تر کوچک معناداری سطح واسطة به یکنترل و ،تعاملی تعدیلگر، وابسته،

 برای همچنین،. ودش ینم کاذب ونیرگرس آمدن وجود به باعث ها مدل در رهـایمتغ ـنیا از اسـتفاده

 بر. شد استفاده انسیوار تورم عامل آزمون از یحیتوض یرهایمتغ نیب یخط یهمبستگ نبودِ بررسی

 یخط هم مشکل و هستند 5 از کمتر پژوهش های مدل های واریانس عامل آزمون، این نتایج اساس
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 برا ـ جارک آزمون از ها مدل های مانده باقی عیتوز بودن نرمـال یبررس منظور به. ندارد وجود شدید

 اسـت، 05/0 از کمتر پـژوهش یها مدل یبرا آزمون نیا یمعنادار سطح که آنجا از. شد استفاده

 ةقضی طبق اما. شود یم رد پژوهش یها مدل اخالل یاجزا عیتوز بودن نرمال بر یمبن صفر فرض

 ها داده توزیع باشد، زیاد کافی میزان به بررسی وردم ةنمون در مشاهدات تعداد چنانچه مرکزی، حد

 استفاده پارامتریک های آزمون از توان می نباشد، نرمال جامعه اگر حتی و است نزدیک نرمال به

 استفاده وایت آزمون از ها مدل های مانده باقی واریانس ناهمسانی بررسی منظور به همچنین،. کرد

 از یحاک زین ها مدل اخالل یاجزا در انسیوار یهمسان فرض یبررس یبرا تیوا آزمون جینتا. شد

 تیوا حیتصح روش از مشکل نیا رفع یبرا که است ها مدل در انسیوار یناهمسـان وجـود

 همراه آن نتایج که شد استفاده واتسون دوربین آزمون از خودهمبستگی وجود آزمون برای. استفاد

 .تاس شده ارائه ها مدل نتایج

 برآورد الگوی نوع نتخابا

 بودن تابلویی یا تلفیقی است نیاز ،است زمانی ـ مقطعی صورت به حاضر پژوهش یها داده که آنجا از

 4 جدول در که آمده دست به نتایج به توجه با. شود سنجیده( لیمر F) چاو آزمون از استفاده با ها داده

 این که است صفر عدد( لیمر F) چاو یبرا پژوهش های مدل در ریمعنادا سطح است، شده ارائه

 یبرا که دارد آن از حکایت و است( تلفیقی روش کارایی) آزمون صفر ةفرضی رد بیانگر مقدار

 ها، مدل بودن تابلویی به توجه با. شود استفاده تابلویی یها داده روش از باید پژوهش مدل تخمین

. شود استفاده هاسمن آزمون از( تصادفی آثار یا ثابت آثار روش) تابلویی ها داده نوع یینتع یبرا باید

 صفر عدد مدل دو هر در هاسمن آزمون معناداری سطح شود، می مالحظه 4 جدول در که طور همان

 .است تصادفی آثار روش مقابل در ثابت آثار روش از استفاده از حاکی مقدار این که است

 . انتخاب نوع الگوی برآورد4جدول 
 آزموننتیجة  سطح معناداری لیمرآمارة  مقدار آزمون مدل رگرسیون

 مدل اول
000/0 5/387 چاو  اجرای آزمون هاسمن 

000/0 393/119 هاسمن  ثابت آثارمدل  

 مدل دوم
000/0 5/874 چاو  اجرای آزمون هاسمن 

000/0 345/649 هاسمن  ثابت آثارمدل  
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 ها هیفرض آزمون جینتا

 5 جدول در اول ةیفرض ثابت آثار روش به معمولی مربعات حداقل ونیرگرس یالگو برآورد جینتا

 05/0 از کمتر یمعنادار سطح و F آمارة مقدار شود، یم مشاهده که طور همان. است شده ارائه

 معنادار کل در اول ةیفرض آزمون یبرا شدهبرآورد ونیرگرس مدل دهد یم نشان آماره نیا به مربوط

 ریمتغ راتییتغ که است یدرصد گویای و آمد دسته ب 449/0 نییتع ضریب مدل، نیا در. است

 با خطا تجمال یخودهمبستگ جینتا ن،یا بر افزون. است حیتوض قابل الگو یرهایمتغ با وابسته

 نبودِ از حاکی که شده محاسبه 86/1 اول فرضیة یبرا نیز واتسون ـ نیدورب آمارة از استفاده

 .است مدل در خودهمبستگی

 که است آن از حاکی نتایج پژوهش، متغیرهای معناداری سطح و t آمارة مقدار به توجه با

 با معناداری ارتباط 223/0 معناداری سطح در -218/1 آمارة واسطة به شرکت اجتماعی مسئولیت

 .شود نمی ییدأت اول ةفرضی بنابراین،. ندارد شرکت ارزش

 . نتایج مدل اول5جدول 

 1فرضیة 

 احتمال tآمارة  انحراف معیار ضریب متغیر

CSR 185/0- 152/0 218/1- 223/0 

Size 298/1 058/0 063/22 000/0 

Lev 721/0 300/0 400/2 016/0 

Growth 060/0 034/0 757/1 079/0 

ROA 664/4 439/0 609/10 000/0 

 862/1 واتسون ـ دوربین

 F 152/7آمارة 

 449/0 ضریب تعیین

 

 در دوم ةیفرض ثابت آثار روش به معمولی مربعات حداقل ونیرگرس یالگو برآورد جینتا

 از کمتر یمعنادار سطح و F آمارة مقدار شود، یم مشاهده که طور همان .است شده ارائه 6 جدول

 کل در اول ةیفرض آزمون یبرا شدهبرآورد ونیرگرس مدل دهد یم نشان آماره نیا به مربوط 05/0
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 راتییتغ که است یدرصد گویای و آمد دسته ب 556/0 نییتع ضریب مدل، نیا در. است معنادار

 خطا جمالت یخودهمبستگ جینتا ن،یا بر افزون. است حیتوض قابل الگو یرهایمتغ با وابسته ریمتغ

 نبودِ از حاکی که شده محاسبه 95/1 اول فرضیة یبرا نیز واتسون ـ نیدورب آمارة از استفاده با

 .است مدل در خودهمبستگی

 . نتایج مدل دوم6جدول 

 

 اجتماعی مسئولیت معنادار و مثبت ارتباط 104/2 آمارة واسطة به پژوهش، دوم مدل بررسی در

 که حالتی در اجتماعی مسئولیت که شد مدعی توان می اساس این بر. شد تأیید شرکت ارزش با

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر رکتش ارزش بر است صفر شرکت استراتژی

 ارتباط درصد 99 اطمینان سطح در 07/11 آمارة با شرکتوکار  کسب استراتژی تعدیلگر متغیر

 مسئولیت و شرکت استراتژی تعاملی اثر ارتباط همچنین،. دارد شرکت ارزش با معناداری و مثبت

 درصد 90 اطمینان سطح در شدن عنادارم و -942/1 ةآمار ةواسط به سهام نقدشوندگی با اجتماعی

 از اجتماعی مسئولیت ضریب شده سبب اجتماعی مسئولیت در شرکت استراتژی ضرب. دش تأیید

 و اجتماعی مسئولیت بین مثبت ةرابط شرکت استراتژی عبارتی، به. یابد تغییر -085/0 به +227/1

 2فرضیة 

 احتمال tآمارة  انحراف معیار ضریب متغیر

CSR 227/1 583/0 104/2 035/0 

Strategy 268/0 024/0 070/11 000/0 

Strategy*CSR 085/0- 044/0 942/1- 052/0 

Size 034/1 079/0 094/13 000/0 

Lev 554/0- 364/0 520/1- 128/0 

Growth 049/0- 006/0 813/7- 000/0 

ROA 031/1 552/0 866/1 062/0 

 950/1 دوربین واتسون

 F 810/10آمارة 

 556/0 ضریب تعیین
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 بر شرکت استراتژی تأثیر بر مبنی پژوهش دوم ضیةفر بنابراین،. کند می تضعیف را شرکت ارزش

 .شود نمی رد شرکت ارزش و اجتماعی مسئولیت نیب رابطة

  جهینت

 مزایای و گرفت نظر در سرمایة اجتماعی در گذاری سرمایه منزلة به توان می را اجتماعی مسئولیت

 اجتماعی مسئولیت اعمال. کرد دهمشاه زمینه این در توان می را خاص تجاری و ،اجتماعی تجاری،

 نظر از امر این و کند کمک مدنی مشارکت های شبکه در سخاوت هنجار ایجاد به تواند می

 شود  می تلقی مثبت است شده انجام ها آن در گذاری سرمایه که اجتماعی نهادهای نمایندگان

(Jonker & de Witte 2006.) گذشته های دهه در یتیاهمپر مفهوم سازمان اجتماعی مسئولیت 

 رشد به توجه با اخیر سال چند در ها شرکت اجتماعی مسئولیت در واقع مفهوم .شود می محسوب

 توسعة اجتماعی، آگاهی افزایش ها، شرکت قدرت علیه اعتراضی های جنبش دولتی،غیر های سازمان

 به بزرگ های شرکت القیاخ و مالی های رسوایی و ،عام سهامی های شرکت و سرمایه بازارهای

 معتبر و بزرگ های شرکت و است شده تبدیل ها شرکت ةادار ةحوز در مسلط و غالب دایماپار

 بینند. مطالعات می خود استراتژی از جزئی را اجتماعی محیط و اجتماع برابر در مسئولیت جهانی

 در اما. است شده انجام شرکت ارزش بر آن تأثیر و شرکت یاجتماع تیمسئول مورد در زیادی

 که حالیدر ؛است مثبت ةرابط یک وجود ةکنند اثبات ها افتهی بیشتر زیرا .دارد وجود تناقض ها یافته

 .کنند می اثبات را منفی یا خنثی رابطة ها افتهی بقیة

 یعت اجتمایمسئول بین ةرابط شرکت وکار کسب استراتژی که شدیم متوجه مطالعه، این در

 طریق از توانند می ها شرکت که دهد می نشان یافته این .کند می تعدیل را شرکت ارزش وشرکت 

 بهبهتر  خود وکار کسب های استراتژی در خودشرکت  یت اجتماعیمسئول های فعالیت ثرؤم ادغام

 .برسند خود مالی اهداف

شرکت و  یت اجتماعین مسئولیبطة رابوکار شرکت بر  کسب یاستراتژ تأثیرن پژوهش یدر ا

ت یمسئولن یبا توجه به مدل اول پژوهش، ب ،پژوهش نشان داد یها افتهی. شد یبررس ارزش شرکت

ت ین مسئولیدر واقع فقدان ارتباط ب .وجود ندارد یمعناداررابطة شرکت شرکت با ارزش  یاجتماع

از مطالعات  یاریرا بسیز .نبود یواقعریاز انتظار و غ ها و ارزش شرکت دور شرکت یاجتماع
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و  دشند ییأتول پژوهش ا ةیفرضجه یو در نت اند دهین رابطه رسیض در اینق ج ضدویگذشته به نتا

 یها افتهیو با  است (2000) سیگل و ویلیامز و مک( 1398) یشاکر و ها یحاج یها افتهیمطابق با 

توان  ین مورد میر است. در ایمغا( 2017) شهمکاران  و  ( و نخیلی1399) شو همکاران یفرج

تواند  یهنوز نم یرانیا یها توسط شرکت یت اجتماعیمسئول یها تیفعال کهر کرد ین تفسیچن

 دهد. ین اطالعات واکنش مثبت نشان نمیش دهد و بازار نسبت به ایافزا را ارزش شرکت

ت ین مسئولیب ةوکار شرکت بر رابط کسب یاستراتژ یگذارتأثیراز  یحاکدوم پژوهش فرضیة 

ت ین مسئولیمثبت ب ةوکار رابط کسب یاستراتژ افته نشان دادین یو ارزش شرکت بود. ا یاجتماع

 است. (2020) تسانگ و چوة افتیکند و مطابق با  یف میشرکت و ارزش شرکت را تضع یاجتماع

 اول، .کند می فراهم محققان و مدیران برای را ارزشمندی بینش ما های یافته که معتقدیم ما

 گذاری سرمایه مطلوب سطح تعیین در ، مدیران برای مفید مرجع یک مثابة به ،تواند می ما های یافته

 بررسی هنگام محققان که دهد می نشان ما های یافته دوم، .کند شرکت عمل یت اجتماعیمسئول

 استراتژی مانند ،احتمالی عوامل باید ارزش شرکت شرکت و یت اجتماعیسئولم بین ةرابط

 یت اجتماعیت سطح مسئولیبه منظور تقو ،شود یشنهاد میپ نیهمچن .بگیرند نظر در را ،وکار کسب

سازمان بورس در  یاز سو یها، الزامات قانون ت در شرکتین مسئولیها و التزام به تعهد به ا شرکت

 نظر گرفته شود.

ها  شرکت یاجتماع یریپذ تینکه مفهوم مسئولیبا توجه به ا ،یآت یها پژوهش در ارتباط با

 یا به حوزه یق و تفحص در مورد آن باعث بسط و گسترش حسابداریتازه است، تحق یمفهوم

جه یشود. در نت یم ،ناسهامدار یفراهم ساختن اطالعات برا یعنی ،آن یفراتر از شکل سنت

ها باعث بسط  آن یوجود دارد که بررس یاجتماع یریپذ تیمسئول ةنیدر زم یفراوان موضوعات

 شود: یشنهاد میشود. پ یشرکت م یاجتماع یریپذ تیمسئولدانش 

مت سهام یقو  شرکت یمانند بازدهگر ید یرهایمتغبا  شرکت یاجتماع یریپذ تیارتباط مسئول

 ود.ش یبررس گریلگر دیتعد یرهاین با متغیو همچن

 شرکت )مانند مشارکت یت اجتماعیک از ابعاد مسئولی ن هرین ارتباط جداگانه بیهمچن

 شود. یمحصوالت( با ارزش شرکت بررس زیست، ویژگی کارکنان، محیط اجتماعی، روابط
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ر و ید با دقت تفسین پژوهش بایج اینتا ،وجود دارد ییها تیاز آنجا که محدود  ن حال،یبا ا

است که سازمان بورس  یپژوهش مشروط به صحت اطالعات یها صحت دادهد. شو استفادهسپس 

منظم و  یگاه اطالعاتیک پایاند. فقدان  ها منتشر کرده مرتبط با شرکت یاوراق بهادار و تارنماها

 یها قضاوت شود یباعث م  ها شرکت یت اجتماعیبه اطالعات مسئول یابیافته جهت دستی سازمان

ج ینتا یت اجتماعیمسئول یها داده ةره جهت محاسبیمد ئتیه ل گزارشیتحلو هیدر تجز یشخص

 قرار دهد. تأثیرپژوهش را تحت 
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 منابع
 ،«رانیا در ها شرکت یاجتماع تیمسئول جیترو در حکومت یگذار استیس» (.1384) رضا یعل دوار،یام

 دانشـگاه  ،یعموم یگذار استیس ةرشت ،یاسیس علوم و حقوق ةدانشکد ارشد، یکارشناس ةنام انیپا

 تهران.

 آن نقـش  و شـرکت  اجتماعی مسئولیت»(. 1395) حسینیالم علی؛ کاظمی مهدی؛خانی، سمیه قاسمامیر

 . 41-21ص ،2 ش ،1 س ،توسعه و مدیریت علوم در کاربردی مطالعات، «رقابتی تیمز کسب در

ـ  یهـا  پـژوهش  (.1395) پـور  حسـن  وایشـ  ؛عربـی  یمهـد  بهمـن؛  مهد، یبن  در یشناسـ  روش و یتجرب
 .ترمه تهران، ،یحسابدار

 ش ،یاجتمـاع  تیمسـئول  ،«سـازمان  سطح در اجتماعی مسئولیت بر درآمدی»(. 1389) فرزانه باشی، چاوش

 .54-35، ص یراهبرد قاتیتحق ةپژوهشکد نشر ،یاجتماع و یفرهنگ یها پژوهش معاونت ،62

 عنـوان  بـه  یاجتمـاع  یریپـذ  تیمسئول و شرکت عملکرد ،یرقابت یراهبردها» .(1397) ها، زهره یحاج

 .43-31ص ، 36ش ، 11 س ،تیریمد یحسابدار ،«سوم راهبرد

 ارزش و اجتمـاعی  مسـئولیت  افشـای  شـرکتی،  حاکمیـت »(. 1398)شاکری  عبدالرضا ها، زهره؛ حاجی

 .192ـ  175 ص ، 44 ش ، 11س  ،یحسابرس و   یمال  یحسابدار  یها پژوهش ،«شرکت

 تیمسـئول  یگزارشـگر  ارتبـاط » .(1399) کنـاری  غواصی محمد ؛سهرابی یعل نیحس ؛ییحیگانه، ی حساس

 .20ـ  1 ص ،45ش  ،12 س ،یحسابرس و یمال یحسابدار یها پژوهش ،«شرکت ارزش با یاجتماع

 عملکـرد  و یاجتمـاع  تیمسئول»(. 1396) جعفری محمدحسن ؛نوروش رجیا رضا؛ غالم کردزنگنه، یدریح

 .78 ـ 53 ص ،4 و 3 ش ،یاقتصاد مجلة ،«بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت در یمال

 مسـئولیت  شـگری گزار بـین  ارتبـاط  بررسـی »(. 1394) سلمانیان میمر؛ وقفی حسام سید ؛رؤیا دارابی،

 حسـابداری  ،«تهـران  بهـادار  اوراق بورس در شده رفتهیپذ های شرکت سکیر و ارزش با اجتماعی
  .213-193، ص 2 ش ،1 س ،رفتاری و ارزشی

، 173 ش ،تـدبیر  ،«پایـدار  رقابـت  سوی به راهی، سبز بازاریابی»(. 1385) فتحی علی اله؛ حبیب دعایی،

 .34-29ص 

 سـازی  مـدل  تحقیقـات ، «ایـران  در سـرمایة اجتمـاعی   سـنجش  تطبیقی بررسی»(. 1394) سوری، علی
 .129-107، ص 20 ش ،اقتصادی
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 هـای  شـرکت  نـزد  اجتمـاعی  مسـئولیت ». (1389) نجمـی  منوچهر؛ افشاری داووداحمد؛  اوغلی، شربت

 .81 ـ 63 ص ،19ش  ،ایران مدیریت علوم ،«تهران بهادار وراقا بورس در شده پذیرفته

 عملکـرد  بـا  اجتماعی مسئولیت رابطة» .(1392) الدین معین محمودصادقی؛  غزل مهدی؛ صالحی، عرب

 س ،حسـابداری  تجربی ایه پژوهش ،«تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی

 .20-1، ص 3

پـذیری  مسـئولیت »(. 1399) مطیع یونسی فاطمه ؛منصوری کفسان ؛دریاکناری جنتی فاطمه فرجی، امید؛

 ،1ش  ،7د  ،یاجتمـاع یة سـرما  تیریمد، «اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

 .58ـ  25 ص

در صـنعت   یاجتمـاع  یریپذ تیمسئول»(. 1397) بیگی اسماعیل فروغ؛ پور کاظم یمرتضپور، محمد؛  یکاشان

 .34ـ  19 ص، 27 ش، یو حسابرس یمطالعات حسابدار، «مختلف جهان یکشورها یبانکدار

 یبـرا  یچـارچوب »(. 1399) زاده حمیـدی  یعلـ  ؛فـر  یـزدی  حسن؛ پور کاشانی محمد؛ یپور، مرتض کاظم

 ، ش12 ، سیمـال  یحسابدار یها پژوهش ،«ها شرکت یاجتماع یریپذ تیمسئول یافشا یبند رتبه

 .124-103، ص 43 یاپی، پ1

 سـرمایة اجتمـاعی   و اجتماعی مسئولیت ةرابط بررسی»(. 1389) باشی چاوش انهفرز اسماعیل؛ کاوسی،

 .68 ـ 51 ص ، 61 ش ،پژوهشنامه، «سازمان در

سـرمایة   یریـ گ انـدازه  یهـا  شـاخص  و ،هـا  مؤلفـه  ابعـاد، » (.1389) طلـوعی  عباس ل؛یاسماع ،یکاوس

 قاتیتحق پژوهشکده ،تهران ،یاجتماع و یفرهنگ یها پژوهش گروه ،5 ش ،پژوهشنامه ،«اجتماعی

 .68-51، ص کیاستراتژ

 مسـئولیت  بـر  ثرؤمـ  عوامـل  بررسـی » .(1389) دوسـت  وزیری نظـام  معصومهرضا؛  طهران، غالم ةمعمارزاد

 .80-64، ص دوم ةشمار شی، پ1 س ،دولتی مدیریت، («روگاه برق طرشتیایران )ن دولتی های سازمان

 سـایر  بـا  آن مقایسـة  و کیوتـوبین  نسـبت  کـاربرد  بررسـی ». (1388) زراعتگـری  رامین محمد؛ ،ینماز

، «تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  در شـده  پذیرفتـه  یها شرکت در مدیران عملکرد ارزیابی یمعیارها

 .231ـ  262 ص ،1 ش ،1 د ،شیراز دانشگاه یبدارحسا یها پیشرفت
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