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ری  تجربیاهی  ژپوهش  حسابدا

 سال سوم ، شماره 3 ، زمستان 1930 ، صص 1 – 02

های پذیرفته شده  اجتماعی با عملکرد مالی شرکترابطه مسئولیت 

 تهران بهاداردر بورس اوراق 

 ***، محمود معین الدین**، غزل صادقی*مهدی عرب صالحی

  تاریخ دریافت: 22 / 21 / 92
 :پذیرشتاریخ  19 / 12 / 91 
 

 چکیده

 یها شرکت یمال عملکرد و یاجتماع تیمسئول نیب رابطه یبررس پژوهش، نيا یاجرا از هدف

 یا پرسشنامه قيطر از ها، شرکت یاجتماع تیمسئول. است تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ

 و ستيز طیمح کارکنان، ان،يمشتر به نسبت ها آن یاجتماع تیمسئول نهیزم در سؤال 13 یحاو که

 یها سازمان ،یورزش ینهادها ،یفرهنگ ینهادها ،یآموزش ینهادها) معهجا در موجود ینهادها

 اطالعات از. شد یریگ اندازه است،( رهیغ و یبخش توان مراکز ه،يریخ ینهادها ها، مارستانیب بهداشت،

ها نیز روش  . برای تجزيه و تحلیل دادهشد استفاده 6351 -6353 یها سال طول در شرکت 13

 یاجتماع تیمسئول با یمال عملکرد که دهد یم نشان پژوهش جينتاه شده است.رگرسیون به کار گرفت

 تیمسئول با یمال عملکرد یول. دارد ارتباط جامعه در موجود ینهادها و انيمشتر به نسبت شرکت

 رانيمد به پژوهش نيا. ندارد یمعنادار رابطه ستيز طیمح و کارکنان به نسبت شرکت یاجتماع

 به یابیدست یبرا که ها شرکت یاجتماع تیمسئول به مربوط مؤثر یها استیس تا کرد خواهد کمک

 در ها شرکت یبرا را ینشیب نیهمچن. دهند توسعه را است الزم بلندمدت در ها آن بهتر یمال عملکرد

 .ندينما یم فراهم یآت منافع کسب در یاجتماع تیمسئول نقش نهیزم
 کارکنان، محیط زيست، نهادهای جامعه و عملکرد مالی  مسئولیت اجتماعی، مشتريان،واژه های کلیدی: 

 M41موضوع:  بندی طبقه

                                                           
*
 ( m_arabsalehi@yahoo.com( )مسئول نویسنده) استادیار حسابداری دانشگاه اصفهان 
**
 ( ghazal_00453@yahoo.com) اناصفهکارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه  
***
 ( mahmoudmoein@gmail.com) آزاد اسالمی واحد یزد دانشگاهاستادیار حسابداری  
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 مقدمه

خوش تغییرات بسیار زيادی شدده اسدت. بده     امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست

رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزايش سود خود بوده بلکه نسبت به  انتظار می ای که گونه

ای که در تعامدل بدا آن هسدتند مفیدد باشدند. واحدد تجداری         گو، و برای جامعه اجتماع نیز پاسخ

تواند بددون واحدد تجداری وجدود داشدته باشدد،        تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی نمی

هدای اخیدر    بنابراين، يک ارتباط دو طرفده بدین واحدد تجداری و اجتمداع وجدود دارد. در سدال       

توانند ايجاد ثدروت، اشدتغال و ندوآوری     اينکه، واحدهای تجاری میای بیان شده مبنی بر  نظريه

شان را بهبود بخشند، در  شان را تقويت کرده و رقابت های کنند، بازار را تأمین نمايند، و فعالیت

اندد، همکداری    که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسدی داشدته   صورتی

فددراهم کددردن شددرايط الزم بدده منظددور کسددب بددازده توسددط   کننددد و در مقابددل جامعدده نیددز بددا

هدای آربیتدراژ و غیرعادالنده،     گدذاران و ايجداد اطمیندان بدرای ذينفعدان از نبدود فعالیدت        سرمايه

کاپور، سداندهو، ) بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشدرفت واحددهای تجداری را فدراهم کندد     

رای خود واحدد تجداری و هدم بدرای     . در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم ب( 8161

هدای زيداد    تواندد منجدر بده بدازده     باشدد و در  بهتدر مندافع بدالقوه آن مدی      اجتماع سودمند مدی 

 ها شود.  گذاری برای شرکت سرمايه

توان به افدزايش فدروش و وفداداری مشدتريان اشداره کدرد، شدماری از         از جمله اين منافع می

های  رگ برای تولیدات و خدماتی که از طريق شرکتمطالعات، به يک بازار درحال رشد و بز

 . ( 8161ندهو،کاپور،سا) کنند با مسئولیت اجتماعی باال ايجاد شده است، اشاره می

به طور تجربی دريافتند که مشتريان از واحدهای تجاری انتظار دارندد   ،(6339) کرير و راس

نیدز اثبدات   ( 8111) مهدر و وب  تا اخالق را در اداره واحددهای تجداری خدود رعايدت نمايندد،     

هايی که نسدبت بده مسدئولیت اجتمداعی خدود       دهند تا از شرکت کردند که مشتريان ترجیح می

هدا مدی تدوان بده      آگاهی دارند خريد نمايند. از جمله منافع ديگدر مسدئولیت اجتمداعی شدرکت    

اشداره نمدود،   داشدتن کارکندان باتجربده     افزايش توانايی در استخدام کارکنان تدازه وارد و نگده  

تدر   راحدت  يابندد کده   ها با پیشرفت در جهت مسدئولیت اجتمداعی ايدن مسدئله را در مدی      شرکت

توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان باتجربه را برای يک دوره زمانی کافی که برای  می

. حمايت دولت نیز از ( 6339گرنینگ، تربان،) موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند
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هدای تجداری ندوع دوسدت کده       منافع ديگر مسئولیت اجتماعی به شمار مدی رود، زيدرا سدازمان   

دربرابددر مسددئولیت اجتمدداعی خودشددان تعهددد بیشددتری دارنددد، دعدداوی کمتددری را از طددرف     

 کننددد گددذاران، کدده ممکددن اسددت حکومددت يددا ممیددزين مالیدداتی باشددند، دريافددت مددی    قددانون

 .( 8161کاپور، ساندهو،)

قش و اهمیت مسئولیت اجتماعی اين پژوهش سدعی دارد کده بده بررسدی رابطده      با توجه به ن

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهدادار تهدران    مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در شرکت

 بپردازد. 

 مبانی نظری پژوهش

 مسئولیت اجتماعی شرکت

واخر قرن هجدهم طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت يعنی ا

گردد. وی به موضوع ارتقاء رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرينان رقیب  بر می

آنددريو کدارنگی مسدئولیت     6531در جهت حمايت از منافع عموم خواهدد بدود. در دهده     طبعاً

ها را مشخص نمود. ديدگاه کارنگی بر پايه دو اصل، اصل خیرخواهی و اصل  اجتماعی شرکت

های افراد،  مومیت يا سرپرستی، گزارده شده بود. اصل خیرخواهی به عنوان يکی از مسئولیتقی

ها و افراد ثروتمند بايد  آيد اما به موجب اصل قیمومیت سازمان و نه يک سازمان، به حساب می

مدیالدی   51و  6391خود را قیم و سرپرست افراد فقیر بدانند. در مقابدل ايدن ديددگاه، در دهده     

فريددمن،   عه مسائل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع مسئولیت اجتماعی شد. میلتدون مجمو

های تجاری را به حدداکثر رسداندن    اقتصاددان مشهور، از پیشگامانی است که مسئولیت سازمان

هدای   کند و معتقد است مسئله سود در محدوده قانون بدون هرگونه دسیسه يا نیرنگی عنوان می

افراد و نهادهای دولتی واگذار کرد، چرا که تعیین نیازهدای نسدبی و میدزان     اجتماعی را بايد به

 ها تأثیرگدذار اسدت   ها نبوده و درصورت انجام، بر درآمد شرکت ها، در حد مديران شرکت آن

 . ( 6351براتلو، )

اند  ها تعاريف مختلفی ارائه کرده در حال حاضر نیز محققان برای مسئولیت اجتماعی سازمان

 شود. زير به بعضی از اين تعاريف اشاره می که در
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برگیرنده اقتصاد، قانون، اخالقیات، و انتظدارات بشردوسدتانه    ها در مسئولیت اجتماعی سازمان

يابد. در اينجا ذينفعان به عنوان هر فرد يدا   واحدهای تجاری است که به کلیه ذينفعان تعمیم می

هدا، رويده هدا، يدا اهدداف سدازمان اثدر         سیاسدت ها، تصدمیمات،   توانند بر فعالیت گروهی که می

 .( 46، 8115همکاران، و  دانکو) شده است گذارند، تعريف

کنند که بده   هايی تعريف می برخی از محققان مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فعالیت

بده  ) گدردد  منظور پیشرفت بعضی از اهداف اجتماعی که فراتر از اهداف مالی هستند، انجام می

 . ( 8166هارجوتو، ؛ 8116سیگل، ،ويلیامام سی وان مثال عن

کنندد:   گروه ديگری از نويسندگان مسئولیت اجتماعی شرکت را بدين صدورت تعريدف مدی   

هدای سدازنده در    ها نسدبت بده گدروه    مسئولیت اجتماعی شرکت بدين مفهوم است که شرکت»

ون و قدرارداد اتحاديده توصدیف    جامعه غیر از سهامداران و فراتر از آن چیزی که از طريدق قدان  

 .( 8161، ژوهانپ جانسون و هم ؛6351،به عنوان مثال جونز) «شده، وظیفه دارند

تعهدد مسدتمر واحدد    »مسئولیت اجتماعی شرکت را به عندوان  ( 8111) همچنین، هولم و واتز

تجاری، که به طور اخالقی رفتار کند و درجهت پیشرفت اقتصدادی همکداری نمايدد، تعريدف     

هدا و همچندین نهادهدای محلدی و      کنند، به طوری که کیفیت عمر نیروی کار و خدانواده آن  می

دهنده اين موضوع اسدت   نگاهی مختصر به تعاريف نشان« جامعه را در سطح وسیع بهبود بخشد

که نويسندگان هندوز بدر سدر يدک تعريدف واحدد توافدق نظدر ندارندد ولدی از جهدات زيدادی             

تدوان گفدت تمدامی     شدوند. ولدی در مجمدوع مدی     ف مشاهده میهايی بین تعاريف مختل شباهت

هدا نسدبت بده     دهنده وظايف سازمان تعاريف بر اين اصل استوارند که مسئولیت اجتماعی، نشان

 باشد. شان می کلیه ذينفعان

 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت

 یاعاجتمد  تیمسدئول  سدطح  نیدی تع منظدور  بده ی، اخالقد  مباحدث  نهیزم در ها بیشتر پژوهش در

 آموزش، سالمت، و بهداشت، ستيز طیمح ان،يمشتر کارکنان، شامل یمختلف ابعاد ها، شرکت

بده عندوان مثدال، زمدان     ) شده اسدت  گرفته نظر در جامعه در موجود ینهادها و يیروستا توسعه

 و ابدوت  از تید تبع بده  پدژوهش  نيد ا . در( 8161کاپور، ؛ سداندهو، 8161، ؛ هوانگ8161خان، 

 بعد چهار یاجتماع تیمسئول یبرا( 8161) کاپور و ساندهو ،(8161) خان زمان ،(6393) منسن
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در  کده  اسدت  شده نظرگرفته در جامعه در موجود ینهادها و ستيز طیمح کارکنان، ان،يمشتر

 گردد.  ادامه توضیح مختصری در باره هر يک از اين ابعاد ارائه می

هايی اسدت کده يدک شدرکت      ل فعالیتمسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتريان شام

دهد تا رضايت مشتريان را تأمین نمايد، به طدوری کده از اصدول مربدوط بده مدديريت        انجام می

توان به اصل مشتری مدداری و اصدل بهبدود مسدتمر اشداره کدرد. اصدل مشدتری          کیفیت نیز، می

و   حدال   نیازهدای   سدتی هستند و لذا باي  خود وابسته  مشتريان  ها به کند که شرکت مداری بیان می

از   کنند. هدف  تالش  مشتری  از انتظارات  فراتر رفتن  نمايند و در جهت  را در   مشتريان  آينده

بیشدتر    رضدايت   بده   يدابی  دست  احتمال  نیز افزايش  کیفیت  مديريت  سیستم  بهبود مستمر در يک

 ( 6353، 81111زو استاندارد اي) .باشد می  ذينفع  های و ساير طرف  مشتريان

دومین بعد مسئولیت اجتماعی، منابع انسدانی اسدت کده بخدش مهمدی از اجتمداع را تشدکیل        

تواند بدون همکاری قلبی کارکنان خود موفق باشد. به طدور کلدی    دهند و هیچ شرکتی نمی می

شرايط کاری بدر کیفیدت کدار کارکندان و همچندین پیشدرفت اقتصدادی و اجتمداعی آنهدا اثدر           

هدا، صددمات و مدرگ ناشدی ار      های اجتماعی و مالی ناشی از بیماری ، چرا که هزينهگذارد می

های غیرمترقبه و شديد و ديگر مخاطرات  باشد. و همچنین آلودگی شرايط محیط کار، زياد می

کاری مضر برای کارکنان ممکن است بر جامعه يا محدیط نیدز پیامددهايی داشدته باشدد.        محیط

هدا را کداهش    های ايمنی و بهداشت، مدی تواندد هزينده    در قبال فعالیتقبول مسئولیت اجتماعی 

اسدتاندارد ايدزو   ) دهد، رفاه و روحیه کارکنان را بهبود بخشد و میزان تولیدات را افزايش دهدد 

81111 ،6353 ). 

پذيری محیطی است که به عنوان يدک جنبده مهدم     سومین بعد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت 

باشد. مسائل محیطی با حقدوق بشدر،    ط الزم برای بقاء و موفقیت بشر میمسئولیت اجتماعی شر

محوری مسئولیت اجتماعی پیوستگی تنگاتنگی  های توسعه و مشارکت جامعه، و ديگر موضوع

کندد را ناديدده    تواند مسائل و مشکالت محیطی که در آن فعالیدت مدی   دارند. يک شرکت نمی

رای حفاظت و ترمیم محدیط زيسدت طبیعدی مانندد کاشدت      توانند با اقدام ب ها می بگیرد. شرکت

تدر   های آن، بسیار مسئوالنه ها و اکوسیستم درخت و حفظ مراتع و زمینهای کشاورزی و جنگل

توانندد عملکدرد زيسدت محیطدی خدود را بدا جلدوگیری از         ها همچندین مدی   عمل کنند. شرکت

ت از تخلیده آلدودگی در آب،   ها برای مثال جلوگیری از نشر آلودگی در هدوا، ممانعد   آلودگی
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عدم تولید پسماندهای جامد و مايع، جلوگیری از آلودگی زمین و خا ، عدم استفاده يا دفدع  

ها، محصوالت و خدمات  های ناشی از فعالیت مواد شیمیايی خطرنا  و سمی، و ساير آلودگی

 .( 6353، 81111استاندارد ايزو ) سازمان، بهبود بخشند

ت اجتمداعی احسداس مسدئولیت در مدورد نهادهدای موجدود در جامعده        چهارمین بعد مسئولی

ها با جوامع و همچنین نهادهای که با آن در  است. امروزه اين موضوع پذيرفته شده که شرکت

باشند و تداوم و بقدای آنهدا بده سدالمتی، پايدداری و موفقیدت ايدن         تعامل هستند، در ارتباط می

يک شرکت بدرای رفداه و توسدعه نهادهدای پیرامدون خدودش       باشند. بنابراين  نهادها، وابسته می

های واحد تجاری نسبت به اجتماع پرداخت بخشی از سدود خدود در    مسئول است. از مسئولیت

جهت تسهیالت آموزشی و فرهنگی، بهداشت و سالمت و ... می باشد، زيدرا آمدوزش، پايده و    

جدزء مهمدی از اجتمداع و     اساسی برای هرنوع توسدعه اقتصدادی و اجتمداعی اسدت و فرهندگ،     

هويت اجتماعی است. ارتقای آموزش و ارتقاء و حفاظت از فرهنگ، تأثیر مثبتی بدر توسدعه و   

 .( 6353، 81111استاندارد ايزو ) همبستگی اجتماعی دارد

 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی

، اثدر قابدل   تمايل و اصرار واحد تجاری به تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی در تمدامی ابعداد  

توجهی را روی عملکدرد مدالی دارد، در واقدع گدرايش بده سدمت مسدئولیت اجتمداعی، واحدد          

تجاری را ترغیب می کند تا برای بهبود محیط زيست، استفاده از انرژی و مواد کمتر، مديريت 

. در نتیجده واحددهای تجداری مدی توانندد      ( 8161کاپور، ساندهو،) ضايعات و غیره تالش کند

ی بلندمدت خود را از طريق کاهش اثرات منفی خود بر اجتماع، به صدورت اختیداری،   ها بازده

حداکثر نمايند. به طوری که امروزه اين تفکر در میان واحدهای تجاری به صورت روزافدزون  

در حال شکل گیری است کده موفقیدت بلندمددت آنهدا مدی تواندد از طريدق مدديريت کدردن          

هدای   اطمیندان از حمايدت محیطدی و پیشدرفت مسدئولیت     زمدان بدا ايجداد     عملیات شدرکت، هدم  

. بنابراين اجدرای مسدئولیت اجتمداعی    ( 8115و همکاران،  سامی) اجتماعی شرکت، تحقق يابد

شدود و در نهايدت منجدر بده رشدد       هدا در بلندمددت مدی    شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکت

سانچز و همکاران، ) گردد میاقتصادی و افزايش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آن 

8161 ) . 
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 هايی که صورت گرفته است وجود سده ندوع رابطده مثبدت، منفدی و خنثدی       براساس پژوهش

بدین مسدئولیت اجتمداعی و عملکدرد مدالی مطدرح اسدت. چنددين ديددگاه          ( عدم وجود رابطه)

. مختلف در زمینه ارتباط مثبت بین مسدئولیت اجتمداعی شدرکت و عملکدرد مدالی وجدود دارد      

هدای بهدره بده     ها، مثدل پرداخدت   های کمی شرکت ای بین هزينه ديدگاه اول اين است که رابطه

های امنیتدی، وجدود    های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید يا هزينه دارندگان اوراق قرضه، و هزينه

هدای اجتمداعی، بده     های کیفی کمتر از طريدق فعالیدت   ها برای تحمل هزينه دارد. تالش شرکت

بده عندوان پايده و اسداس     « فرضیه اثر اجتمداع »شود. همچنین،  ای کمی باالتری منجر میه هزينه

واقع اين فرضیه  ارتباط مثبت بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در

کند که تأمین مجموع نیازهای ذينفعان غیر مالک شرکت اثدر مثبتدی روی عملکدرد     پیشنهاد می

های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در  ديدگاه دوم اين است که شرکت مالی خواهد داشت.

گیرند درنتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به  ايجاد عملکرد مالی باالی خود به کار می

هايی کده مسدئولیت    کند که شرکت عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. ديدگاه سوم نیز بیان می

کمتر در معرض ريسدک رويددادهای منفدی هسدتند زيدرا احتمدال       پذيرند  اجتماعی بیشتری می

پرداخت کنندد،  ( محیط زيست) های سنگینی برای آلودگی زياد کمتری وجود دارد که جريمه

يا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزينه بر علیه آنها وجدود داشدته باشدد، يدا بده نددرت       

ر آنها مخرب باشد را، انجام دهند، که ايدن  فعالیتهای منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبا

ها تأثیر مثبت دارد. به طور کلی، اگر دو شرکت که از  موارد درنهايت بر عملکرد مالی شرکت

هر نظر يکسان هستند، و تنها تفاوت آنها در پذيرش مسئولیت اجتماعی در سطح وسیع توسدط  

شدرکت ديگدری باشدد، مدی     يکی از اين دو شرکت و عدم پذيرش مسئولیت اجتماعی توسدط  

توان انتظار داشت که شرکت اولی ريسک منفی کمتری داشته باشد و با رويدادهای زيان آور 

 کمتری مواجه شود.

عملکددرد مددالی بددا تفکددرات فريدددمن و   ارتبدداط منفددی بددین مسددئولیت اجتمدداعی شددرکت و  

اعی باعث می شود کنند که مسئولیت اجتم اقتصاددانان نئوکالسیک سازگار است. آنها بیان می

هدايی را متحمدل شدوند کده در نهايدت منجدر بده کداهش سدودها و ثدروت            ها هزينه که شرکت

نیز به عنوان يک پايه و اساسی برای ارتبداط  « طلبی مديريت فرضیه فرصت»شود.  سهامداران می

کندد   منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی مطرح شده است. اين فرضیه بیان می
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مرتبط با مسئولیت اجتمداعی را کداهش    یها انی که عملکرد مالی قوی است، مديران، هزينهزم

مدت را افدزايش و درنتیجده پداداش     دهند زيرا آنها از اين طريق می توانند سودآوری کوتاه می

جهدت عکدس،    افزايش دهند. دررا  باشد مدت مرتبط می که با سودآوری کوتاه فردی خود را

هدای   مالی ضعیف است، مديران تالش خدود را معطدوف بده افدزايش هزينده      زمانی که عملکرد

 کنند. های آشکار اجتماعی می ريزی برنامه

هدا اثبدات    بین اين دو متغیر نیز از طريق برخدی از پدژوهش  ( عدم وجود ارتباط) ارتباط خنثی

 کنندد کده چدون موقعیدت عمدومی شدرکت و اجتمداع بسدیار         ها بیان می شده است. اين پژوهش

 پیچیده است، در نتیجه ارتباط مستقیمی بین مسدئولیت اجتمداعی شدرکت و عملکدرد مدالی آن     

 .( 8114؛ تی سوت سورا، 8118کوهر، سیسمسون،) وجود ندارد

 پیشینه پژوهش

ارتباط بین عملکرد مدالی و عملکدرد    "در پژوهشی تحت عنوان ( 8118) سیسمسون و کوهر

لکرد مالی و عملکدرد اجتمداعی شدرکت در صدنعت     به بررسی رابطه بین عم "اجتماعی شرکت

داری کشور هلند پرداختند که نتايج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطده مثبدت بدین ايدن      بانک

  عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود.

ها و عملکدرد مدالی    به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت( 8114) تی سوت سورا

پژوهش يک ارتباط مثبدت و معنداداری را بدین عملکدرد مدالی و عملکدرد        آنها پرداخت، نتايج

 اجتماعی شرکت نشان داد.

به بررسی ارتباط بین عملکرد مدالی و مسدئولیت اجتمداعی پرداختندد.     ( 8115) نلینگ و وب

نتايج پژوهش حداکی از وجدود يدک ارتبداط منفدی و ضدعیف بدین عملکدرد مدالی و عملکدرد           

 اجتماعی شرکت بوده است.

عملکدرد مدالی و عملکدرد    "نیز در يک پژوهشی تحت عندوان  ( 8115) واندرالن و همکاران

به بررسی رابطه عملکرد مدالی و عملکدرد اجتمداعی شدرکت پرداختندد کده        "اجتماعی شرکت

نتايج پژوهش حاکی از وجود ارتباط منفی بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده 

 است. 
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مسدئولیت اجتمداعی شدرکت و    "نیز در پژوهشدی تحدت عندوان    ( 8161) اسکات و همکاران

به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت پرداختده   "عملکرد مالی شرکت

که نتايج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطده مثبدت بدین عملکدرد مدالی و عملکدرد اجتمداعی        

 شرکت بود. 

شدرکت از کشدور کدره انجدام دادندد کده        6888پژوهشی در بین ( 8161) چويی و همکاران

  نتايج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی بوده است.

های اطالعاتی و علمی داخل کشور و با توجه به  های به عمل آمده در پايگاه طبق بررسی

راستای هدف پژوهش  گونه پژوهش دانشگاهی در جديد بودن مسئله پژوهش تاکنون هیچ

 حاضر يافت نشد. 

 های پژوهش فرضیه

شدده   یبندد  صدورت  ريد ز شدرح  به پژوهش نياهای  هیفرض ،شده ارائه مبانی نظری به توجه با

  :است

عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتمداعی شدرکت در ارتبداط بدا مشدتريان      فرضیه اول: بین 

 رابطه معناداری وجود دارد.

 د مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شدرکت در ارتبداط بدا کارکندان    فرضیه دوم: بین عملکر

 رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عملکرد مالی شرکت و مسدئولیت اجتمداعی شدرکت در ارتبداط بدا محدیط       

 رابطه معناداری وجود دارد. زيست

 نهادهدای فرضیه چهارم: بین عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با 

 موجود در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.

 روش پژوهش 

اين پژوهش از نوع توصیفی و با هدف کاربردی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 

های پیش فدرض اسدتفاده از مددل رگرسدیون شدامل،       از روش رگرسیون استفاده شده و آزمون

جهت اطمینان از قابل اتکا بودن نتايج بده   هاواتسون و آزمون نرمال بودن خطا –آزمون دوربین
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سازی اطالعات گردآوری شده  . جهت آماده( 6353فعال قیومی و مؤمنی، ) برده شده است کار

اسدتفاده شدده اسدت. در بخدش      SPSSها از نرم افدزار   و برای آزمون فرضیه اکسلاز نرم افزار 

آوری  ای و بده منظدور جمدع    انده آوری اطالعدات از روش کتابخ  ادبیات پژوهش به منظور جمدع 

اطالعات در زمینه شاخص مسئولیت اجتماعی شدرکت از پرسشدنامه اسدتفاده شدده اسدت. ايدن       

پرسشنامه از چهار بخش تشکیل شده است که هر بخدش حداوی يکسدری سدؤاالت بدا جدواب       

هدای اجتمداعی شدرکت در ارتبداط بدا مشدتريان، کارکندان، محدیط          خیر، در زمینه فعالیت -بلی

پرسشنامه، ( اعتبار محتوايی) باشد. به منظور تأمین روايی ت و نهادهای موجود در جامعه میزيس

فکدری و مشدورت    و از طريدق هدم   81111های مربوطه براساس استاندارد بین المللی ايزو  سؤال

مکرر با حداقل پنج استاد برجسته حسابداری با مدر  دکتری، که به صورت قضاوتی انتخاب 

های تدوين شدده در   ح گرديده و بدنبال آن با توزيع آزمايشی تعدادی از پرسشنامهاند، طر شده

يک سطح محدود برخی نواقص و اشکاالت آن شناسايی و رفع شده است. بده منظدور بررسدی    

پايايی پرسشنامه نیز از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدين منظور با استفاده از يک 

بدا   ها توزيع گرديده و سپس نتدايج  پرسشنامه بین مديران عامل شرکت 81آزمون مقدماتی ابتدا 

مورد بررسی قرار گرفته اسدت. بدا توجده بده نمونده مقددماتی نتدايج         SPSSاستفاده از نرم افزار 

هدای پرسشدنامه قابدل     آزمون نشان داده است که میزان پايايی پرسشنامه برای هر يک از بخدش 

باشد، آزمون از پايايی قابل قبدولی   9/1اگر ضريب آلفا بیشتر از شود  قبول بوده است. گفته می

 .( 6351مؤمنی، فعال قیومی،) باشد برخوردار می

 ها متغیرها و نحوه محاسبه آن

 متغیرهای مستقل

بازده  در اين مقاله به منظور سنجش عملکرد مالی، به عنوان متغیر مستقل پژوهش، معیار مهم

گیدری آن سدود قبدل از بهدره و مالیدات بدر        و بدرای انددازه   شده استبه کار برده ها  کل دارايی

ها  عالوه ارزش کل دارايی هها در ابتدای دوره ب ارزش کل دارايی) ها میانگین ارزش کل دارايی

 53تدا   51شود. اين معیار بدرای پدنج سدال يعندی از سدال       تقسیم می( در پايان دوره تقسیم بر دو

 گین گرفته شده است.ها میان محاسبه شده و از آن
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 متغیرهای وابسته 

در اين مقاله بده منظدور سدنجش مسدئولیت اجتمداعی، بده عندوان متغیدر وابسدته پدژوهش، از           

باشدد. قالدب کلدی     خیدر مدی   -سدؤال بدا جدواب بلدی     13پرسشنامه استفاده شده است که حاوی 

کده در سدال   ، اسدتاندارد مسدئولیت اجتمداعی شدرکت،     81111سؤاالت براساس استاندارد ايزو 

منتشر شده است می باشد. همچنین در تهیه اين پرسشنامه از استانداردهای ديگری چدون   8161

نیز اسدتفاده شدده و در تهیده برخدی ديگدر از سدؤاالت از گزارشدات         64111و ايزو  3111ايزو 

مسئولیت اجتماعی شرکت، که در ساير کشدورها براسداس اسدتانداردهای مربدوط تهیده شدده،       

 ه شده است. اين پرسشنامه از چهار بخش زير تشکیل شده است:کمک گرفت

پرسشدنامه   61الدی   6هدای   ها در ارتباط با مشدتريان، کده سدؤال    . مسئولیت اجتماعی شرکت6

 مربوط به اين بخش است و به منظور آزمون فرضیه اول مورد استفاده قرار گرفته است. 

آن مربوط بده   83الی  66نان، که سؤاالت ها در ارتباط با کارک . مسئولیت اجتماعی شرکت8

  اين قسمت است و به منظور آزمون فرضیه دوم مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه در  33الی  84ها نسبت به محیط زيست، که سؤاالت  . مسئولیت اجتماعی شرکت3

  اين زمینه است و به منظور آزمون فرضیه سوم مورد استفاده قرار گرفته است.

هدا در   ها در ارتباط با نهادهای موجدود در جامعده کده شدرکت     . مسئولیت اجتماعی شرکت4

پرسشنامه در اين حوزه است و به منظدور آزمدون    13تا  33تعامل با آنها می باشند، که سؤاالت 

 فرضیه چهارم مورد استفاده قرار گرفته است.

بده هدر پاسدخ    ( 8161) هواندگ  و( 8161) سداندهو و کداپور   ،(8161) از زمان خان پیرویبه 

مثبت، امتیاز يک و به هر پاسخ منفی امتیاز صفر داده شده است. مجموع امتیازات هر بخش بدر  

شود و بر اين اساس مسئولیت اجتماعی هر شرکت نسبت  کل سؤاالت بخش مربوطه، تقسیم می

 ده است.گیری ش به مشتريان، کارکنان، محیط زيست و نهادهای موجود در جامعه اندازه

 های رگرسیون زير استفاده می شود: های پژوهش از مدل به منظور آزمون فرضیه 

 ( 6) مدل
iii ROACSRCU   1 

 ( 8) مدل
iii ROACSRWO   1 
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 ( 3) مدل
iii ROACSREN   1 

 ( 4) مدل
iii ROACSRCO   1 

 ها: که در اين مدل

ROAهددا مددی باشددد.  ات تقسددیم بددر میددانگین ارزش کددل دارايددی، سددود قبددل از بهددره و مالیدد

CSRCU     ،مسئولیت اجتماعی شدرکت نسدبت بده مشدتريان ،CSRWO   مسدئولیت اجتمداعی ،

محدیط زيسدت و    ، مسئولیت اجتماعی شرکت نسدبت بده  CSRENشرکت نسبت به کارکنان، 

CSRCOباشند. ، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به نهادهای موجود در جامعه می 

 معه و نمونه آماری جا

باشد  می تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ یها شرکت جامعه آماری پژوهش شامل

 اند:  های زير بوده که دارای ويژگی

 .باشند شده بورس وارد 6355 یمال سال شروع از قبل. 6

 .باشد سال هر ماه اسفند انيپا به یمنته ها شرکت یمال سال .8

 .باشند نداده یمال سال رییتغ 6353 تا 6355 یمال یاه سال یط شرکت. 3

( یمال یها صورت یحیتوض یها ادداشتي خصوص به) آنها ازین مورد یتيريمد اطالعات. 4

 .باشد دسترس در

و در  نباشد ها بانک و یاعتبار و یمال موسسات نگ،يزیل ،یگذار هيسرما یها شرکت جزء. 1

  های تولیدی باشد. کل جزء شرکت

شرکت پذيرفته شدده در بدورس، پرسشدنامه تهیده      631برای  فوق، یها تيمحدود وجه بهبا ت

 از مختلدف  یها وهیش به پرسشنامه ارسال از ماه چهار بايتقر گذشت از پسشده، ارسال گرديد. 

 هدا  شدرکت  به یحضور صورت به ها پرسشنامه از یبرخ ليتحو یحت و لیم پست، فاکس، لیقب

 یرو بدر  پدژوهش  لیتحل و هيتجز و گرفت قرار محقق اریاخت در شده لیتکم پرسشنامه 13 تنها

هدای   اطالعات اين پژوهش مربوط به داده های پنج سداله شدرکت   شد. انجام شرکت تعداد نيا

 می باشد. 53تا  51مزبور يعنی از سال 
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 های پژوهش يافته

 پرسشدنامه  از هدا  سدنجش مسدئولیت اجتمداعی شدرکت     شد به منظدور  بیانکه قبال گونه  همان

جواب مثبت به هر يک از باشد.  خیر می -سؤال با جواب بلی 13استفاده شده است، که حاوی 

کندد. درنتیجده    يک امتیاز به رتبه مسئولیت اجتماعی آن شدرکت اضدافه مدی    پرسشنامه سؤاالت

باشدد و از   مدی ( درصدد  611) 13توانست کسب کند برابر  حداکثر امتیازی که يک شرکت می

های عضو نمونه  باشد در مجموع، حداکثر امتیاز شرکت شرکت می 13ه تعداد نمونه آنجايی ک

باشدد. بدر ايدن     مدی  6346هدا برابدر    باشد. کل امتیاز کسب شده توسط شرکت 3689توانست  می

 درصدد  18باشدد. از   مدی درصد  18های عضو نمونه در کل طبقات  اساس میانگین رتبه شرکت

در ارتبداط بدا    درصدد  65آن در ارتباط بدا مشدتريان،    درصد 61 پايبندی به مسئولیت اجتماعی،

هدای   نیدز مربدوط بده نهداد     درصدد  64نسبت به محیط زيسدت و   درصد 61ها،  کارکنان شرکت

هدا در هدر    میانگین امتیازات کسب شده توسط شرکت( 6) نگارهباشد. در  موجود در جامعه می

 طبقه و در مجموع ارائه شده است.

 ها تیاز کسب شده توسط شرکتام: ( 6) نگاره
تعداد  ها عنوان بخش

 سؤاالت

امتیاز 

 ها شرکت

 تبهر میانگین

 طبقات کل در 

 میانگین 

 هر طبقه

 93/1 61/1 413 131 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتريان

 91/1 65/1 193 919 مسئولیت اجتماعی نسبت به کارکنان

 95/1 61/1 415 131 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زيست

مسئولیت اجتماعی نسبت به نهادهای 

 جامعه

6651 446 64/1 39/1 

  18/1 6346 3689 جمع

هدای عضدو نمونده در بخدش مسدئولیت       شرکتشود  مشاهده می( 6) نگارهدر که  گونه همان

ها کمترين میانگین  ها نسبت به نهادهای موجود در جامعه، در میان ساير بخش اجتماعی شرکت

ها در مسئولیت اجتماعی نسبت به  دهنده شدت ضعف شرکت باشند و اين نشان دارا میامتیاز را 

باشد  ها در سه بخش ديگر تقريبا مشابه می باشد. امتیازات شرکت نهادهای موجود در جامعه می

ها  مربوط به مشتريان بیشتر از ساير بخش مسئولیت اجتماعی شرکتاما میانگین امتیاز در بخش 

 بوده است.
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شرکت بده شدرح جددول     13معیار و ماکزيمم و مینیمم متغیر مستقل برای  انگین و انحرافمی

 باشد. زير می

 معیار، ماکزيمم و مینیمم متغیر مستقل : میانگین، انحراف( 8) نگاره

 مینیمم ماکزيمم انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیر مستقل

 14/1 11/1 64/1 86/1 13 ها بازده کل دارايی

 آزمون فرضیه های پژوهش

در فرضیه اول پژوهش، اين مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که آيدا بدین عملکدرد مدالی     

شرکت و مسئولیت اجتماعی آن در حوزه مشتريان رابطه وجود دارد يا خیر؟ به منظور حصدول  

یوه کدار در  اطمینان از وجود يا عدم وجود رابطه، از تحلیل رگرسیون استفاده گرديده است. ش

رگرسیون به اين صورت است که ابتدا بايد معناداری کل مدل رگرسیون آزمون گردد که اين 

گیرد و سپس برای معناداری ضريب متغیرمسدتقل از   صورت می ANOVAکار توسط جدول 

. نتدايج  ( 6353 فعدال قیدومی و مدؤمنی،   ) استفاده مدی شدود   SPSSجدول ضرايب در نرم افزار 

 خالصه نمود:( 3) نگارهتوان به شرح  ی فرضیه اول را میهای آمار تحلیل

 نتايج تحلیل رگرسیون فرضیه اول :( 3) نگاره

متغیر 

 وابسته
 متغیر مستقل

ضريب 

 تعیین

دوربین 

 واتسون
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا
 نتیجه

بازده کل 

 ها دارايی

مسئولیت 

اجتماعی 

نسبت به 

 مشتريان

 تأيید 613/1 166/1 343/1 363/6 -483/1

است کده   166/1 مشاهده می شود مقدار سطح معناداری آزمون( 3) نگارهگونه که در  همان

باشد. اين نتايج بیانگر ايدن اسدت    کمتر می( درصد 1) از مقدار خطای تعیین شده برای پژوهش

می تدوان دريافدت کده    ( 4) نگاره سطح معناداریکه مدل رگرسیون معنادار است و با توجه به 

تدوان   شود. از ايدن رو مدی   باشد و بنابراين فرضیه اول تأيید می رايب رگرسیون نیز معنادار میض

نتیجه گرفت که عملکرد مالی شرکت با مسئولیت اجتماعی آن در ارتباط با مشدتريان بده طدور    

هدای   معنادار رابطه دارد. در اين پژوهش همچنین برای استفاده از مدل رگرسدیون پدیش فدرض   

واتسون بده منظدور    –ز آن مورد آزمون قرار گرفته است. بدين منظور، آزمون دوربین استفاده ا
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بررسی استقالل خطاها و آزمون بررسی نرمال بودن خطاهدا انجدام شدده اسدت. آمداره آزمدون       

نشان داده شده است و از آنجا کده ايدن آمداره    ( 3) نگارهواتسون برای فرضیه اول در  -دوربین

گیری کرد کده خطاهدا از يکدديگر مسدتقل بدوده و       هباشند، می توان نتیج می 1/8تا  1/6در بازه 

فعدال قیدومی و   ) هدای پدژوهش اسدتفاده کدرد     توان از مدل رگرسیونی بدرای آزمدون فرضدیه    می

همچنین آزمون نرمال بدودن خطاهدا نیدز نشدان داده کده خطاهدا بدرای مددل اول         ( 6315مؤمنی،

نرمال بوده چرا که میدانگین آن عدددی کوچدک و     مربوط به فرضیه اول پژوهش دارای توزيع

 بوده است.  336/1 نزديک به صفر بوده و انحراف معیار نیز نزديک به يک و برابر

در فرضیه دوم، اين مسئله مورد ارزيابی قرار گرفته که آيا عملکرد مالی شرکت با مسئولیت  

 اجتماعی آن در ارتباط با کارکنان رابطه دارد يا خیر؟ 

 مشاهده نمود:( 4) نگارهج تحلیل های آماری فرضیه دوم را می توان در نتاي

 نتايج تحلیل رگرسیون فرضیه دوم :( 4) نگاره

متغیر 

 وابسته
 متغیر مستقل

ضريب 

 تعیین

دوربین 

 واتسون
 Fآماره 

سطح 

 معناداری
 نتیجه سطح خطا

بازده کل 

 اه دارايی

مسئولیت 

اجتماعی 

نسبت به 

 کارکنان

 رد 631/1 688/1 49/8 359/6 315/1

اسدت   688/1 مشاهده می شود سطح معناداری برای اين فرضدیه ( 4) نگارهگونه که در  همان

باشدد. ايدن نتدايج بیدانگر ايدن       بیشتر می( درصد 1) که از مقدار خطای تعیین شده برای پژوهش

تیجده  تدوان ن  شدود. از ايدن رو مدی    است که مدل رگرسیون معنادار نیسدت و فرضدیه دوم رد مدی   

گرفت که بین عملکرد مالی شدرکت و مسدئولیت اجتمداعی آن در ارتبداط بدا کارکندان رابطده        

 نگداره واتسون برای فرضدیه دوم کده در    -معناداری وجود ندارد. همچنین مقدار آماره دوربین

باشد. آزمون نرمال بودن خطاهدا بدرای    دهنده استقالل خطاها می نشان داده شده است نشان( 1)

 دهنده اين است که خطاها دارای توزيع نرمال بوده است. ه نیز نشاناين فرضی

در فرضیه سوم، اين مسدئله بررسدی شدده اسدت کده آيدا عملکدرد مدالی شدرکت و عملکدرد           

 اجتماعی آن در ارتباط با محیط زيست رابطه معناداری دارد يا خیر؟ 
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 ده نمود:مشاه( 1) نگارهنتايج تحلیل های آماری فرضیه سوم را می توان در 

 نتايج تحلیل رگرسیون فرضیه سوم :( 1) نگاره

متغیر 

 وابسته
 متغیر مستقل

ضريب 

 تعیین

دوربین 

 واتسون
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا
 نتیجه

بازده کل 

 ها دارايی

مسئولیت 

اجتماعی 

نسبت به 

 محیط زيست

 رد 694/1 515/1 133/1 413/8 -136/1

اسدت کده از    51/1 ه می شود سطح معناداری فرضیه سوممشاهد( 1) نگارهگونه که در  همان

بیشتر می باشد. اين نتايج بیانگر اين است که ( درصد 1) مقدار خطای تعیین شده برای پژوهش

توان نتیجده گرفدت کده     گردد. از اين رو می مدل رگرسیون معنادار نیست و فرضیه سوم رد می

باط با محدیط زيسدت رابطده نددارد. آمداره      عملکرد مالی شرکت با عملکرد اجتماعی آن در ارت

باشدد.   دهندده اسدتقالل خطاهدا بدرای ايدن فرضدیه مدی        نیز نشدان ( 1) نگارهواتسون در  -دوربین

همچنین خطاها نیز برای مدل سوم مربوط به فرضیه سوم پژوهش دارای توزيع نرمال بدوده کده   

 است. از طريق انجام آزمون نرمال بودن خطاها اين نتیجه به دست آمده

و در فرضیه چهارم اين پژوهش نیز اين مسئله مورد ارزيابی قرار گرفتده اسدت کده آيدا بدین       

عملکرد مالی شرکت و عملکرد اجتماعی آن در ارتباط بدا نهادهدای موجدود در جامعده رابطده      

  معناداری وجود دارد يا خیر؟

 ارائه شده است:( 1) نگارههای آماری فرضیه چهارم در  نتايج تحلیل

 نتايج تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم :( 1) نگاره

متغیر 

 وابسته
 متغیر مستقل

ضريب 

 تعیین

دوربین 

 واتسون
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

سطح 

 خطا
 نتیجه

بازده کل 

 يها دارای

مسئولیت اجتماعی 

نسبت به نهادهای 

 جامعه

 تأيید 844/1 149/1 613/4 111/6 434/1

است،  14/1 شود سطح معناداری برای آخرين فرضیه می مشاهده( 1) نگارهگونه که در  همان

کمتر می باشد. ايدن نتدايج بیدانگر ايدن     ( درصد 1) که از مقدار خطای تعیین شده برای پژوهش
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تدوان   شدود. از ايدن رو مدی    است که مدل رگرسیون معنادار است و فرضیه چهارم نیز تأيیدد مدی  

عی آن در ارتباط با نهادهای موجود در نتیجه گرفت که عملکرد مالی شرکت و عملکرد اجتما

جامعه به طور معنادار رابطه وجود دارد. مشابه مابقی فرضیه ها بدرای فرضدیه چهدارم نیدز آمداره      

باشد. خطاها برای مدل چهارم مربوط به فرضیه  دهنده استقالل خطاها می واتسون نشان -دوربین

هدای اول و چهدارم    ه بده تأيیدد فرضدیه   چهارم پژوهش نیزدارای توزيع نرمال بوده است. با توجد 

ها نسبت بده مشدتريان و    ها و مسئولیت اجتماعی آن توان گفت که بین عملکرد مالی شرکت می

 نهادهای موجود در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.

 گیری  بحث و نتیجه

. در اين پژوهش رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفدت 

های عضو بدورس اوراق بهدادار تهدران بدا      های پژوهش نشان داد که عملکرد مالی شرکت يافته

هدا در قبدال مشدتريان و نهادهدای موجدود در جامعده رابطده داشدت.          مسئولیت اجتماعی شرکت

هدا   بنابراين فرضیه اول و چهارم پژوهش به طور قوی مورد حمايت قرار گرفت و سداير فرضدیه  

 تأيید نشد. 

هدای   شورهای ديگر نیز نتايج متضادی کسب شدده اسدت. پدژوهش حاضدر بدا پدژوهش      در ک

 کدالن و تومداس   ،(8114) برکلدی  ،(8118) سیمسدون و کدوهر   ،(6333) پژوهدان  هدم اسمیت و 

مطابقت دارد. درواقدع ايدن پدژوهش وجدود رابطده بدین       ( 8161) پژوهان همو چوئی و ( 8161)

ندامبرده نیدز    هدای  ها را تأيید کرده که پژوهش الی آنها و عملکرد م مسئولیت اجتماعی شرکت

 ای بوده است.  حاکی از وجود چنین نتیجه

با توجه به اينکه عملکرد مالی با مسدئولیت اجتمداعی در حدوزه مشدتريان و نهادهدای جامعده       

ها پیشنهاد می شود که ابعاد مزبور را در شرکت تقويت  رابطه داشت بنابراين به مديران شرکت

ده چرا که بهبود عملکرد اجتماعی منجر به بهبدود عملکدرد مدالی مدی شدود. همچندین بده        بخشی

 شود که در تقويت ساير ابعاد اجتماعی نیز اهتمام ورزند.  ها توصیه می مديران شرکت

هايی است که در فضای اقتصادی ايران در خصدوص رابطده    پژوهش حاضر از جمله پژوهش

تواندد   اجتماعی آنها صورت پذيرفته است، اين پژوهش می ها با مسئولیت عملکرد مالی شرکت

آتدی   هدای  های آتی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در پژوهش الگوی مناسبی برای پژوهش
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 هدای  توان رابطه عملکرد مالی شرکت با ابعاد ديگری از مسئولیت اجتماعی که در پدژوهش  می

مطدرح شدده اسدت، را     81111المللدی ايدزو    مختلف در ساير کشورها و حتی در استاندارد بدین 

همچنین می توان معیارهای ديگر عملکرد مالی را بدرای سدنجش رابطده    . مورد بررسی قرار داد

 آن با مسئولیت اجتماعی مورد استفاده قرار داد.

 های پژوهش محدوديت

هدا   های ايدن پدژوهش براسداس توزيدع پرسشدنامه در میدان شدرکت        از آنجا که بخشی از داده

ها  که در جمع آوری پرسشنامه طوری گردآوری شده است، خالی از مسائل و مشکالت نبوده به

ها در زمینه تکمیل پرسشنامه وجود داشت که  مشکالتی از قبیل عدم همکاری برخی از شرکت

 منجر به کوچک شدن حجم نمونه به منظور تجزيه و تحلیل گرديد.

های ارائه شده  رد اين است که بعضی از پاسخمحدوديت ديگری که می توان به آن اشاره ک

هدای   دادن خودشدان در زمینده مسدئولیت    ها ممکن است به منظور مطلدوب جلدوه   توسط شرکت

 اجتماعی باشد. که خود ممکن است تا حدودی بر روی نتايج تأثیر گذار باشد.
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