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چكیده
رعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمان ها ،عالوه بر آن که برای خود شرکت ها بسیار سودمند می باشد برای افراد پیرامون
سازمان با اهمیت است .پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی را مورد بررسی قرارداده است ،که بدین منظور گزارش های
ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است .بر این اساس یاداشت های همراه صورت
های مالی و گزارش فعالیت های هیات مدیره برای دوره زمانی  4931-4931با استفاده از تحلیل محتوا مورد بررسی و تاثیر عملکرد
اجتماعی ،زیست محیطی (محیطی) و اخالقی بر عملکرد مالی تعیین می شود  .در این مقاله عملکرد مالی متغیر وابسته و عملکرد
اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی متغیر مستقل هستند .داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از آزمون های مقایسه ای مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بین عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی و عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مستقیم و
معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :عملکرد اجتماعی ،عملکرد زیست محیطی ،عملکرد اخالقی ،عملکرد مالی.
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 -1مقدمه
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی ( (CSRتوجه زیادی را
از طرف محققان و متخصصان جلب کرده است زیرا شرکتها با
فشارهایی از طرف سهامداران داخلی و خارجی متعدد برای
گنجاندن  CSRدر فعالیتها و عملیات شرکت مواجه هستند.
مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان فعالیتهای داوطلبانه
انجام شده توسط شرکتها برای دست یابی به اهداف اجتماعی
تعریف می شود .از دیدگاه مدیریتی ،این بدین معنی است که
شرکت بایستی سودآور و اخالق مدار باشد و از قانون پیروی
کند (کارول .)4333وجود مطالعات روی افشای اجتماعی سه
تئوری بنیادی را معرفی می کند؛ تئوری نمایندگی ،تئوری
مشروعیت و تئوری ذینفعان .از آنجا که تمرکز اصلی تئوری
نمایندگی روی حداکثرسازی ثروت است ،برخی محدودیت ها
راجع به افشای اجتماعی ،زیست محیطی واخالقی وجود دارد.
تئوری مشروعیت ازسوی دیگر ،فرض می کند که تصمیمات
شرکت باید شامل اعتقادات ،ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
باشد .طبق تئوری ذینفعان  ،مدیران اطالعاتشان را بصورت
داوطلبانه افشا می کنند تا بتوانند حمایت ذینفعان را به دست
آورند (.فاراگ و همکاران)1742 ،
مسئولیت اجتماعی شرکت () CSRبه ابتکار عملهای
اختیاری شرکت ها نسبت به ذینفعان مختلف شان ،مثل
مشتریان ،عرضه کنندگان ،تنظیم کنندگان ،کارمندان ،سرمایه
گذاران ،و جوامع اشاره دارد .نظریه ذینفع استدالل می کند که
شرکتها در یک روش مسئوالنه اجتماعی از طریق مراقبت از
منافع ذینفعان شان عمل می کنند .مدیران شرکت از  CSRبه
عنوان یک ابزار استراتژیکی برای تمایز شرکتها از رقبا استفاده
می کنند ،وفاداری را در مشتریان ایجاد می کنند ،کارآمدی و
بهره وری عملیات شان را افزایش می دهند ،کارمندان با
کیفیت باالیی را جذب و حفظ می کنند و ارزش شرکت را به
حداکثر می رسانند .مطالعات استدالل می کنند که CSR
دسترسی بهتری را به منابع ارزشمند ارائه می دهند  ،امکان
بازاریابی بهتری را برای محصوالت و خدمات فراهم می سازد و
به کسب مشروعیت اجتماعی و افزایش عملکرد مالی شرکت
کمک خواهد کرد(.وانگ)1749،
عملکرد اجتماعی شرکت ها موضوع حساسیت برانگیز و
روبه توجه در سال های اخیر بوده است  ،تا آنجا که سازمان
های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،
استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند  .همچنین به
خوبی آشکار شده که شرکت ها و صنایع به طور قابل توجهی
رشد کرده اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می گذارند  .از آنجا که
کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است ،شرکت ها
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باید رفاه اجتماعی که بر فرایند کسب و کار اثر گذار است را
حفظ کنند .با توجه به این عملکرداجتماعی شرکت ها یکی از
برنامه های استراتژیک انجام شده توسط شرکت ها در رابطه با
سود و مزایای پایداری اجتماعی است ( .ایزد نیا )4931 ،
عوامل زیست محیطی جهت تهیه اطالعاتی جهت کمک
به مدیران در امر ارزیابی عملکرد ،کنترل ،تصمیم گیری و
گزارشگری برای یک سازمان یا منطقه می باشد .عوامل زیست
محیطی بر اساس مفاهیم ،معیارها و ارزش های زیست
محیطی و اقتصادی بنا شده است تا تاثیر آن را بر شاخـصهای
عملیاتی و مالی شرکت مورد ارزیابی قرار دهد .بسیاری از
کشورها وقتی مسائل اخالقی ،شرایط محیط کار،
پایداری محیط زیست و غیره مطرح می شود ،در
اتخاذ رفتارهای مسئوالنه پیشتاز هستند .این امکان که
شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری بر روی مسئولیت
اجتماعی ،یک مزیت رقابتی بوجود آورند با تغییراتی که در
رفتار و نگرش های سرمایه گذاران نسبت به اجتماع بوجود
آمده است نیز به شدت در سال های اخیردرحال افزایش
است(.حسن )1741،
در چند سال اخیر ،به دلیل وسعت و اهمیت موضوع
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،پژوهشگران مختلفی در جهان به
بررسی ابعادی نوین از این موضوع و همچنین رابطه آن با
موضوعات مختلفی نظیر نظام راهبری شرکتها و عملکردهای
مالی و اقتصادی پرداخته اند .پژوهش حاضر با بهره گیری از
چند مورد از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته پیرامون
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،به تشریح رابطه بین عملکرد
اجتماعی زیست محیطی ( محیطی)و اخالقی و اجزای عملکرد
مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخته است .لذا این پژوهش در صدد جستجوی یافتن
پاسخی برای این سوال است که آیا بین تاثیر عملکرد اجتماعی،
زیست محیطی (محیطی) و اخالقی بر عملکرد مالی رابطه
مثبت ومعناداری وجود دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بقا  ،پایداری و رشد شرکت ها در گرو اخالق سازمانی می
باشد  .بعد از رسوائی شرکتها مانند انرون و ورلدکام اخالق
تجاری توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده
است.بنابراین ذینفعان فشار زیادی را روی شرکتهای تجاری
ایجاد می کنندتا ارزش های شرکت ،مسئولیت اجتماعی و
وضعیت اخالقی و همه عملکرد اجتماعی شرکتشان را افشا
کنند .طی چند سال گذشته اهمیت افشای اجتماعی افزایش
یافته است(.فاراگ و همکاران .)1742
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مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در فضای کسب و کار
جهانی امروز بطور فزاینده ای مهم است .در سال ، 1774
کمیسیون اتحادیه اروپا تعریف روشنی از مسئولیت اجتماعی
شرکتها به عنوان "مفهومی که به موجب آن شرکت ،نگرانی
های زیست محیطی و اجتماعی شان را در عملیات تجاری و
تعامل با سهامداران بصورت داوطلبانه ادغام می کنند" ارائه
کرده است (فنگ )1742،
از آنجا که قوانین بازار سرمایه  ،مقررات دولتی  ،سیاست
های زیست محیطی و ایمنی و استاندارد گزارشگری مالی،
ممکن است تعهدات قانونی شرکتهای جامعه را افزایش دهد،
سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکتها بعنوان راهی
برای کاهش هزینه تأمین مالی و حفظ مزیت رقابتی دیده می
شود .شرکتهای بزرگتر و شرکتهایی که بیشتر در معرض رسانه
ها قرار دارند در سطوح باالتری از مشارکت در  CSRشرکت
دارند  .هم چنین اندازه شرکت ،صنعت و محیط نظارتی تنوع
در سطوح  CSRرا توضیح می دهد .مزیتهای رقابتی شرکتهای
بزرگ و بالغ ،در چهارچوب منابع و عملکرد مالی ،به آنها اجازه
می دهد تا در فعالیتهای مربوط به  CSRشرکت
کنند(.روسو)1747،
امروزه ،بحث اخالقیات در حرفه  ،اهمیت فراوانی پیدا
نموده است  .در واقع یکی از جنبه های مهم فرهنگ سازمان
اخالقیات کارمی باشد و به سمتی پیش می رود که بخشی از
استراتژی یک سازمان گردد  .درک مفهوم اخالقیات به طور
کلی و درمعنای خاص آن در کسب وکار ،زیربنای ایجاد و حفظ
یک نظام اخالقی در جامعه و به تبع آن در سازمان هاست .
اخیراً ابعاد اخالقی و خیر خواهانه ی مرتبط با مسئولیت
اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .کارول معتقد
است که مسئولیت اجتماعی شرکت در بردارنده انتظارات
اقتصادی  ،قانونی ،اخالقی و اختیاری جامعه در یک دوره زمانی
کوتاه و مشخص از سازمان ها است(کارول)4313،
دیدگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها از نگرش اخالقی بر این
فرض است که به دنبال دستیابی به جامعه ای خوب می باشد و
بر روی الزامات اخالقی در ارتباط بین شرکت و جامعه تأکید
دارد .اخالق تجاری یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگوی به
پیامدهای فعالیت هایی که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و
شرکت باید در اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت ها و اجرای
عملیات خود ،منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد(پورعلی و
حجامی.) 39 ،
اقتصاددانان نئوکالسیک ،طرفداران رابطه منفی بین
عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی هستند.آنها استدالل می
نمایند شرکتهایی که پاسخگویی به نیازهای اجتماعی

سهامداران خود دارند ،متحمل یک وضعیت نامساعد رقابتی
شده ودر نتیجه از کاهش سود به دلیل هزینه های اجتماعی
میتوانند جلوگیری نموده و یا آن را به دیگران منتقل نمایند
(بهعنوان مثال ،دولت) ).سیمسون و کاهرز) 2002.،
در تئوری ذینفعان همیشه فرض میشود که ممکن است
یک رابطه مثبت بین عملکرد اجتماعی وعملکرد مالی وجود
داشته باشد .وادوک و گراوز ( ) 4331استدالل نمودند که سود
حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکتها در مقایسه با هزینه های
آن بیشتر است .بنابراین باید یک رابطه مثبت بین مسئولیت
اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی وجود داشته باشد .همچنین
پرستون و ابانون ( ) 4331بیان نمودندکه رفع نیازهای ذینفعان
مختلف شرکت باعث بازگشت اعتبار میشود که در نهایت تأثیر
مثبتی برروی عملکرد مالی دارد.
در خصوص رابطه ساختار مالکیت و عملکرد اجتماعی ،لی
و ژانگ(  )1747به این نتیجه دست یافتند که هرچه درصد
مالکیت دولتی در شرکتی باالتر باشد آن شرکت ملزم به افشای
شاخص های بیشتری از مسئولیت اجتماعی برای ذینفعان می
باشد که این خود می تواند بر عملکرد مالی شرکتها اثر گذار
باشد.
ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری و بررسی چگونگی
استفاده از منابع و دارایی های موسسه در جهت اهداف شرکت
می باشد.اندازه گیری عملکرد مالی و عملیاتی ،پایه بسیاری از
تصمیمات از قبیل پاداش مدیران ،قیمت سهام ،ریسک سهام،
تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها و بسیاری از موارد دیگر
است .این تصمیم گیری ها باید بر اساس نتایج ارزیابی ها با
معیارها و شاخص های عملکرد انجام گیرد و متناسب با فرآیند
کاری سازمان باشد .بنابراین عملکرد واحدهای تجاری بر اساس
دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی
می شود .در حال حاضر ،ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکتها و
سازمانها بر اساس شاخصهای مالی صورت می گیرد(
باداور .)4939،به همین ترتیب ،کالرسون و همکارانش ()1744
بیان کردند که بهترین عملکرد اجتماعی منجر به بهترین
عملکرد مالی می شود.
پرستون و اوبانون( )4331اعتقاد داشته اند که عملکرد
ضعیفشان بی توجهی سازمان به جامعه و عدم رعایت اصول
اخالقی در برخورد با ذینفعان بیرونی ،میتواند مشکالت فراوانی
را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را
مورد پرسش قرار داده ،در نتیجه جریمه هایی را برای سازمان
در بر خواهد داشت وسود و موقعیت سازمان را تحت تأثیر قرار
دهد که این مهم باعث کاهش عملکرد اجتماعی می شود.با
توجه به رشد بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور ،شرکت ها
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باید ضوابط اخالقی و اجتماعی،زیست محیطی را رعایت کنند .
این مهم با نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی در
شرکتهای ایرانی و موسسات مالی عملی خواهد شد که منجر به
توسعه پایدار خواهد شد .در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی
برای موسسات یک وظیفه و تعهد است و باید آنها را بدلیل
انجام وظیفه تشویق کرد .شرکتها باید این مسئولیت را حس
کنند که مشکالت جامعه بخشی از مشکالت آنان به شمار می
رود و باید نسبت به حل و فصل آنها همت گمارند و بخشی از
امکانات مالی و انسانی خود را در این راه بکار گیرند.
درباره تاثیر عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی (محیطی) و
اخالقی بر عملکرد مالی تئوری و نظریه های متفاوتی وجود
دارد .پرستون و اوبانون( )4331اعتقاد داشته است که عملکرد
ضعیفشان را با اجرای فعالیتهای اجتماعی قابل توجه توجیه
می کنند ولی بلوم( )4332اعتقاد داشته است که شهرت
شرکت سبب بهبود عملکرد مالی می شود .با توجه به نظریه
های فوق مسئولیت اجتماعی می تواند پیشگویی کننده
عملکرد مالی شرکت باشد  .با توجه به آنچه که ارایه شده است
قصد داریم در این پژوهش به مطالعه تاثیر عملکرد اجتماعی،
زیست محیطی(محیطی) و اخالقی بر عملکرد مالی شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.
آرشاد و رازاک( ،)1744در مطالعهای با عنوان افشای
مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد شرکتهای مالزی
پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که افشای فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی شرکتها اثر قابل توجهی بر روی موفقیت
شرکتها دارد .همچنین ساختار مالکیت غالب باعث بهبود
فعالیتهای افشای مسئولیت اجتماعی میگردد.
اویونو و همکاران(  ، )1744در مطالعهای با عنوان
مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی به بررسی
مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی  27شرکت
مالزیایی پرداختند .تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که رابطه
مثبت و تقریبا ضعیفی بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و
عملکرد مالی وجود دارد .بنابراین آنها ادعا کردند که گزارش
فعالیتهای اجتماعی شرکتها باعث بهبود عملکرد مالی
میگردد.
سالوسکی و زولچ( )1741در پژوهش خویش به بررسی
ارتباط بین میزان افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتی و کیفیت
سود پرداختند .نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که روند
رو به رشد شرکتها در خصوص افشاء اطالعات مسئوولیت
اجتماعی شرکتها لزوما منجر به افزایش کیفیت سود نمیشود و
یک ارتباط منفی بین میزان افشاء مسئوولیت اجتماعی شرکت
و کیفیت سود وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان
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داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت با درجه محافظه کاری
شرکت و کیفیت اقالم تعهدی رابطه ی منفی و با مدیریت سود
رابطه ی مثبت وجود دارد.
واهبا ( )1742در مطالعه ای با عنوان اثر واسطه عملکرد
مالی در رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ساختار مالکیت
به بررسی متغیرهای ضمنی موثر بر عملکرد مالی پرداخته
است .رگرسیون داده های پنل بر روی یک نمونه انجام شد که
شامل تمام شرکت هایی است که در شاخص مسئولیت
اجتماعی مصر طی دوره ای از سال  1771تا سال  1747ثبت
شده اند .نتایج نشان می دهند که عملکرد مالی بهتر (یا بدتر)،
و مسئولیت اجتماعی ،راهنما و سرنخی برای سرمایه گذاران
سازمانی است .
سانگ و همکاران ( ،)1741به بررسی تاثیر مدیریت
زیست محیطی بر بهبود عملکرد مالی بر روی شرکت های
پذیرفته شده در بورس چین طی دوره زمانی 1744-1771
پرداختند .نتایج نشان داد که مدیریت زیست محیطی بر
عملکرد مالی سال بعد به طور قابل توجهی تاثیر مثبت دارد،
همچنین مدیریت زیست محیطی به طور قابل توجهی می تواند
موجب بهبود سودآوری آینده گردد .از سوی دیگر نتایج نشان
داد که مدیریت زیست محیطی موجب بهبود عملکرد مالی در
سال جاری نمی گردد.
حسن و همکاران ( )1741رابطه بین چرخه عمر شرکت و
مسئولیت اجتماعی شرکت( )CSRرا مورد بررسی قرار داد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که مزیتهای رقابتی و منابع
سازمان امکان سرمایه گذاری در فعالیتهای مربوط به  CSRرا
برای شرکتهای کامل و در مرحله بلوغ نبست به شرکتها در
سایر مراحل از چرخه عمر شرکت را بیشتر فراهم می سازد.
همچنین به بررسی نقش منابع مالی در توضیح رابطه بین
چرخه عمر شرکت و  CSRپرداختند .نتایج نشان می دهند که
اندازه ،سوددهی ،رابطه بین چرخه عمر شرکت و  CSRرا
تعدیل می کنند.
خلیلی( ، )4933در مطالعهای با عنوان رابطه بین
مسوولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها به بررسی
رابطه بین مسوولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط
محیط کار ،محیط زیست ،رفتار کسب و کار ،جامعه و اجتماع
محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت ها در صنعت
مواد و محصوالت دارویی پرداخته است .نتایج این پژوهش
نشان داد که بین متغیر مسوولیت پذیری اجتماعی و هر یک از
ابعاد پنج گانه آن با متغیر عملکرد مالی ،رابطه ای وجود ندارد.
همچنین ،بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه
مثبت و معنی داری وجود دارد.
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حاجی زاده و همکاران ( )4931به بررسی افشای اطالعات
حسابداری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت هابر اساس
تئوری ذینفعان پرداخته اند.ذات و جوهره مسئولیت اجتماعی
شرکت ها تمرکز بر ذینفعان تجاری در ارتباط با مسئولیت
اقتصادی ،اخالقی ،قانونی وزیست محیطی می باشد و افشای
اطالعات حسابداری با مسئولیت اجتماعی شرکت ها بازتاب
واقعی از مسئولیت های سهامداران شرکت ها می
باشد..درنهایت ،جایگاه و وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها
در محیط کسب وکار ایران مورد توجه قرار می گیرد و به لزوم
تدوین استانداردها ،آیین نامه ها و انجام اقدامات الزم نهادهای
قانونگذار در الزام شرکت ها برای توجه ویژه به مسئولیت
اجتماعی در راستای پاسخگویی و شفافیت با نگرش ذینفعان
تاکید شد ه است.
حیدرپور و قرنی ( ،)4931به بررسی تاثیر حسابداری
زیست محیطی بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکتهای
تولیدی پرداختند .تایج نشان دهنده تأثیر حسابداری محیط
زیست بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکت ها شامل میزان
تولید شرکتهای تولیدی ،میزان کاهش تولید ضایعات،
کمکهای بالعوض فنی بیرون از سازمان به شرکتهای
تولیدی ،نوع کاالهای تولید شده و نسبت بدهی خدمات
(بازپرداخت اصل و فرع بدهیهای بلند مدت) به کل بدهی
های شرکتهای تولیدی می باشد.
لیندی(، )4931در مطالعه ای به بررسی رابطه ی بین
سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی در سه
صنعت شیمیایی ،دارویی و خودروئی در شرکت های پذیرفته
شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 4933تا4931
پرداخت.در این پژوهش از الگوی معادالت همزمان سه مرحله
ایی برای بررسی رابطه دوسوئه عملکرد مالی و سطح افشای
مسئولیت اجتماعی شرکتها استفاده شده است .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نشان می دهد که بین
عملکرد مالی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی رابطه ی
معکوس معناداری وجود دارد.
مقاله لیندی ( )4931با پژوهش حاضر از لحاظ عنوان
دارای شباهت می باشد ولی از نظر محتوا کامال متفاوت می
باشد.تفاوت تحقیق فوق و پژوهش حاضر بدین شرح می باشد:
.4در مقاله لیندی(  )4931به صنایع شـیمیایی ،دارویـی و
خودرویی پرداخته شده است ولی در این پژوهش کـل صـنایع
تولیدی در نظر گرفته شده است.
.1در تحقیق لیندی  17شرکت در نظر گرفتـه شـده اسـت
ولی پژوهش حاضر  421شـرکت را در نظـر گرفتـه اسـت کـه
جامعه ای بزرگتر را شامل شده است.

.9برای سنجش عملکرد مالی در تحقیق لینـدی ()4931از
نسبت کیوتوبین استفاده شـده اسـت در صـورتی کـه پـژوهش
حاضر نسبت کیوتوبین و بازده دارایی را به عنوان متغیر وابسته
در نظر گرفته است.
.1در عنوان مقاله لیندی ( )4931عملکرد اجتماعی ،زیست
محیطی واخالقی بیان گردیده است  ،در صورتی که تنها یک
فرضیه که در آن مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل
می باشد سنجیده شده است و چک لیستی در مقاله وی
مشاهده نمی شود .در پژوهش حاضر برای عملکرد اجتماعی،
زیست محیطی واخالقی جداگانه چک لیست تهیه گردیده
است و هریک از این متغیر ها در قالب متغیر مستقل با
عملکرد مالی سنجیده شده است و دارای رگرسیون جداگانه
می باشند.
وحیدی ( ، )4931در مطالعهای با عنوان تاثیر مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت به بررسی
عملکرد اجتماعی برعملکرد مالی شرکت های فعال در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته است  .به این ترتیب این مطالعه
برگزارشهای مالی شرکت های ذکرشده در بورس اوراق بهادار
تهران  ،برای سال های 4939-4939وادبیات ومطالعات
تجربی انجام شده برای بدست آوردن نتایج  ،متکی است .در
طول این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که یک ارتباط مثبت
ومعنی داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی
وعملکردمالی شرکت وجود دارد.
جبار زاده کنگر لویی( ،)4932ارتباط بین ایدئولوژیهای
اخالقی و مسئولیتپذیری اجتماعی را با عدم تقارن اطالعاتی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
مورد بررسی قرارداد .در این پژوهش برای سنجش ایدئولوژی-
های اخالقی و مسئولیتپذیری اجتماعی به ترتیب از
پرسشنامههای استاندارد سنجش موقعیت اخالقی فورسیث
( ) 4337و سینگاپکدی استفاده شده است .همچنین برای
سنجش متغیر عد م تقارن اطالعاتی از فاصله قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام به کار رفته است .نتایج پژوهش نشان
میدهد بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عدم تقارن اطالعات
رابطه وجود ندارد .همچنین در بین مؤلفههای ایدئولوژی
اخالقی ،نسبیگرایی و عدم تقارن اطالعات رابطه مثبت و
معنیدار با هم دارند ولی ایدهآلگرایی رابطهای با عدم تقارن
اطالعات ندارد.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش در حوزه تحقیقات توصیفی و استقرایی است
واز نظر هدف کاربردی می باشد .پژوهش حاضر از نظر تقسیم

سال هفتم  /شماره بیستوششم /تابستان 7931

541

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

بندی بر حسب روش اجرا ،روش همبستگی و بر پایه داده های
پس رویدادی انجام خواهد شد .با توجه به اهداف پژوهش،
روش آماری از نوع پنل یعنی بررسی وجود رابطه بین متغیرها
از طریق رگرسیون می باشد .اطالعات مربوط به مبانی نظری و
تئوریک پژوهش ،به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و
مقاالت فارسی و انگلیسی جمع آوری شده است .همچنین
جه ت آزمون فرضیه ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از
نرم افزار  Excel2010و  Eviews9استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 4931
الی4931می باشد .نمونه گیری به روش حذفی (غربالگیری)
انجام می شود ،بدین صورت که برای انتخاب نمونه آماری
مناسب ابتدا شرکت های موجود در جامعه آماری مورد بررسی
قرار گرفته و شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر نبودند از
نمونه کنار گذاشته شدند .در انتها تعداد 421شرکت برای3
سال بعنوان نمونه جمع آوری شد .نمونه تحقیق دارای شرایط
زیر می باشد:
 )4بمنظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی
شرکتها منتهی به  13اسفند باشد.
بمنظور همگن بودن اطالعات ،فعالیت آنها تولیدی باشد.
(ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی
در مدیریت مالی است .استراتژیهای تنوع میتوانند توازن
رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل
شرکت های تولیدی در این مقاله مد نظر قرار گرفته شده
است).
 )1معامالت سهام آنها طی دوره پژوهش بیش از سه ماه
در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
 )9اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این
تحقیق قابل دسترس باشد.
 )1چک لیست استفاده شده برای عملکرد اجتماعی
عملکرد محیطی و عملکرد اخالقی ( :فاراگ )1742 ،
از  421شرکت که صورت های مالی آنها در سایت CODAL
موجود می باشد این متغیرها استخراج شده است.
 -4فرضیه های پژوهش
 )4عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی (محیطی) و اخالقی بر
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 )1عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
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 )9عملکرد زیست محیطی (محیطی) بر عملکرد مالی شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت
و معناداری دارد.
 )1عملکرد اخالقی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
برای یررسی این روابط از مدل کلی فاراگ و همکاران ()1742
استفاده می کنیم .
 -5متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش شامل سه دسته متغیرهای وابسته،
مستقل و کنترلی به شرح زیر است:
 -5-1متغیر های وابسته
استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیار
های مختلف ،عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند .روش های
متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می
توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های
اقتصادی تقسیم کرد .در معیارهای حسابداری ،عملکرد شرکت
با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که
در معیارهای اقتصادی ،عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب
سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه ارزیابی می
گردد(.سعیدی و همکاران )1741،
متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی شرکتها می
باشد .در مدل اول برای فرضیه اول برای اندازه گیری عملکرد
مالی شرکت ها از نسبت  Qتوبین استفاده می گردد .نحوه
محاسبه آن به شرح زیر می باشد:

بدهی ها

)قیمت بازار هر سهم تعداد سهام منتشر شده(
جمع دارایی ها
بدهی ها

ارزش بازار سهام

جمع دارایی ها

در مدل دوم تا چهارم برای فرضیه های دوم تـا چهـارم،
برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها از نسبت بازده دارایی
ها استفاده شده است .نحوه محاسبه بازده دارایی ها ( )ROAبه
شرح زیر می باشد:
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سود خالص
جمع دارایی ها

بررسي تاثیر عملکرد اجتماعي ،زيست محیطي(محیطي) و اخالقي بر عملکرد مالي شرکت هاي / ...آناهیتا زندي و خسرو فغاني ماکراني

 =Ethicsشاخص افشای عملكرد اخالقی

 -5-2متغیر های مستقل
= شاخص افشای عملكرد اجتماعی
عملكرد اجتماعی :عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار،
ارزیابی مهارتهای شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ،بهبود روابط
صنعتی و برقراری دیالوگ اجتماعی بین مدیریت ارشد و
کارکنان .این گویه دارای مولفه های عملیاتی زیر می باشد.

عملكرد اخالقی :به میزان توجه شـرکت بـه تـاثیرات سیاسـت
اخالقی داللت دارد .این گویه دارای مولفه هـای عملیـاتی زیـر
می باشد
جدول  -3چک لیست عملكرد اخالقی
شاخص ها

جدول  -1چک لیست عملكرد اجتماعی
شاخص ها
استخدام
سالمت و
بهبود
آموزش
کارکنان /
امنیت
شرایط
کارکنان
یا گردش
کارکنان
کاری
مالی

کیفیت
محصول

خدمات
پس از
فروش

سیاست
احترام به
داوطلبانه در
رفتار کارکنان
فرهنگ
افشای داوطالبانه
اجتماعی/تجاری

رعایت قوانین و
مقررات عمومی

که برای اندازه گیری آن از رابطه زیر استفاده می گردد:
∑

≤1

که برای اندازه گیری آن از رابطه زیر استفاده می گردد:

≤0

∑

≤1

≤0

= تعداد آیتم های افشا شده از سوی شرکت
= متغیرهای ساختگی را بـه ارزش عـدد  4در صـورتی کـه
آیتم فاش شده است و در غیر این صـورت عـدد 7تعلـق مـی
گیرد.

= تعداد آیتم های افشا شده از سوی شرکت
= متغیرهای ساختگی را بـه ارزش عـدد  4در صـورتی کـه
آیتم فاش شده است و در غیر این صـورت عـدد 7تعلـق مـی
گیرد.
 -5-3متغیر های کنترلی
 :سن شرکت

 =Environmentشاخص افشای عملكرد محیطی
عملكرد زیست محیطی :به میزان توجـه شـرکت بـه تـاثیرات
عملیاتش بر آلودگی محیط زیست داللت دارد .این گویه دارای
مولفه های عملیاتی زیر می باشد.

برابر است با لگاریتم سال های حضورشرکت در بورس اوراق
بهادار تهران ( از سال پذیرش تا آخرین سال مالی پژوهش )
 :اندازه شرکت :لگاریتم طبیعی خالص دارایی ها می
باشد(.زندی)4939 ،
 :درصد مالكیت دولتی

جدول  -2چک لیست عملكرد محیطی
شاخص ها
هزینه های زیست
توجه به حفاظت محیط
استانداردهای بهداشت
محیطی مانند
زیست در فرآیندهای
و ایمنی محصوالت
کنترل آلودگی
تولیدی/توزیعی

به صورت زیر محاسبه می شود:
درصد مالکیت دولتی برابر است با تعداد سهام دولتی تقسیم بر
مجموع سهام
تعداد سهام دولتی
مجموع سهام

 :مالكیت دولتی

که برای اندازه گیری آن از رابطه زیر استفاده می گردد:
∑

≤1

≤0

= تعداد آیتم های افشا شده از سوی شرکت
= متغیرهای ساختگی را بـه ارزش عـدد  4در صـورتی کـه
آیتم فاش شده است و در غیر این صـورت عـدد 7تعلـق مـی
گیرد.

متغیر ساختگی می باشد ،اگر شرکت دارای سهم دولتی باشد
عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق می گیرد.
 :اهرم مالی شرکت :میزان استفاده از بدهی ها برای
تامین مالی دارایی های شرکت می باشد (مرادزندی)4931 ،
به صورت زیر محاسبه می گردد:
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جمع بدهی ها
جمع دارایی ها
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مربوط به میانگین از گروه شاخص های مرکزی ،انحراف معیـار
از گـروه شـاخص هـای پراکنـدگی ارائـه شـده انـد.آماره هــای
توصیفی متغیرهای مدل اصلی پژوهش در جدول شـماره ()1
ارائه شده است.
اصلی ترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده
نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت داده است .برای مثال مقدار میانگین برای متغیـر
کیوتوبین برابر  4213می باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها
حول ایـن نقطـه تمرکـز یافتـه انـد .بطـور کلـی پارامترهـای
پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکـدیگر یـا
میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است.

 -6مدل پژوهش
برای آزمون فرضیه های پژوهش از چهار مدل به شرح زیر
استفاده شده است:
مدل )4

مدل)1
مدل)9

مدل)1

 -2-7بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
قبل از برآورد مدل ،برای اطمینان از ساختگی نبـودن و در
پی آن نتایج نامطمئن مـدل رگرسـیونی ،چگـونگی مانـایی بـا
استفاده از آزمون لوین لین و چو بررسی شده است.
براساس نتایج آزمون مانایی مطابق جدول ( )2همه متغیرهای
حاضر در سطح صفر مانا می باشند.

 -7یافته های پژوهش
 -7-1آمار توصیفی متغیر های پژوهش
مدل آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق شامل شـاخص
های مرکزی و پراکنـدگی هسـتند .در ایـن پـژوهش اطالعـات

جدول  -4آمار توصیفی متغیرها
ROA
size
age
LEV
q-tobin
Social
Environment
Ethics
SOE
PercSOE

بازده دارایی
اندازه شرکت
لگاریتم سن شرکت
اهرم مالی
کیوتوبین
عملکرد اجتماعی
عملکرد زیست محیطی
عملکرد اخالقی
مالکیت دولتی
درصد مالکیت دولتی

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

0/100

0/631

-0/450

0/139

6/08

8/297

4/415

0/662

1/25

1/518

1/146

0/062

0/637

0/97

0/0657

0/269

1/28

2/065

0/65

0/627

0/993

1/000

0/000

0/080

0.721

1/000

0/000

0/160

0/276

1/000

0/000

0/447

0/377

1/000

0/000

0/485

0/299

0/799

0/003

2/174

جدول  -5مانایی متغیرها
عملکرد مالی
اهرم مالی
عمر شرکت
اندازه شرکت
مالکیت دولتی
درصد مالکیت دولتی
عملکرد اجتماعی
عملکرد اخالقی
عملکرد محیطی
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مرتبه تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل
بدون تفاضل

سطح معناداری

آمارة آزمون

0/0000

-10/9170

0/0009

-2/36586

0/0000

-10/6049

0/0000

-6/55027

0/0009

-3/51579

0/0000

-10/9170

0/0000

-39/9376

0/0000

-11/144

0/0000

-18/2088
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مانا  /نامانا
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0
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 -7-3گزینش مدل مناسب داده های ترکیبی
برای تعیین مـدل مناسـب تخمـین داده هـای ترکیبـی از
آزمون  Fلیمر استفاده شده است  .نتایج این آزمون در جدول (
 ) 9ارائه شده است  .همانگونه که مشاهده می شود نتایج آزمون
 Fلیمر فرض صفر مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ در تمام
دوره ها را به طـور قطـع تأییـد نمـوده اسـت  ،بنـابراین روش
تخمین داده های تلفیقی با یکدیگر ترکیب شده و بـه وسـیله
رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شـود  ،زیـرا
عدم تفاوت در عرض از مبدأهای مدل طی دوره هـای مختلـف
منجر به کاذب بودن مدل نمی شود  .ایـن روش دارای ویژگـی
های مطلوب آماری ماننـد بهتـرین برآوردکننـده خطـی بـدون
تورش بودن را داراست.
جدول  -6آزمون اف لیمر و هاسمن
مدل
اصلی
اول
دوم
سوم

آزمون

آماره

احتمال

نتیجه

 Fلیمر

19/33

0/0000

روش تابلویی

هاسمن

7/088

0/0000

اثرات ثابت

 Fلیمر

6/4899

0/0000

روش تابلویی

هاسمن
 Fلیمر

11/7100

0/0196

3/829

0/0053

اثرات ثابت
روش تابلویی

هاسمن

16/1003

0/0003

اثرات ثابت

 Fلیمر

4/0842

0/0032

روش تابلویی

هاسمن

8/5234

0/0049

اثرات ثابت

 -7-4نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش
بین عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی و عملکرد
مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همانطورکه در جدول شماره ( )1مشاهده می شود 2برای
بررسی درستی مدل ،از معیارهای ضریب تعیین )(R2و ضریب
تعیین تعدیل شده()Adj. R2و دوربین واتسون ( )D-Wوبرای
بررسی معنی داری مدل نیز از آماره  Fاستفاده می شود.همان
طور که در جدول ( )1مشاهده می شود ،مقدار ضریب تعیین
0/49و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0 / 48می باشد و بدین
معنی است که قدرت توضیح دهندگی وبرازش مدل در سطح
خوبی قرار دارد .آماره دوربین -واتسون برابر با 1/90می باشد و
از آن جا که بازه 1/5تا2/5نشان دهنده عدم وجود خود
همبستگی از مرتبه اول می باشد ،درنتیجه خودهمبستگی از
مرتبه اول در جزء خطای مدل وجودندارد .در نهایت مقدار
آماره  Fبرابر با  629/69و مقدار احتمال آن برابر با  0/0000می

باشد و از آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از 0/05است لذا
معنی داری مدل تایید می شود .
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین
معناداری اثر متغیر عملکرد اجتماعی شرکت که کوچک تر از
خطای نوع اول  0/05درصد برآورد شده است )P- = 0/00000
 ،( Valuمی توان پذیرفت که این متغیر دارای رابطه معناداری
با عملکرد مالی (شاخص کیوتوبین) در شرکت های پذیرفته
شده در بورس ارواق بهادار تهران می باشد .هم چنین با توجه
به ضریب رگرسیونی مدل ( )Beta = 22/79اثرگذاری این
متغیربر روی متغیر وابسته در جهت مثبت می باشد.
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین
معناداری اثر متغیر عملکرد محیطی شرکت که کوچک تر از
خطای نوع اول  0/05درصد برآورد شده است )P- = 0/0032
 ،( Valuمی توان پذیرفت که این متغیر دارای رابطه معناداری
با عملکرد مالی (شاخص کیوتوبین) در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .هم چنین با توجه
به ضریب رگرسیونی مدل ( )Beta = 2/95اثرگذاری این
متغیربر روی متغیر وابسته در جهت مثبت می باشد.
همچنین با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت
برای تعیین معناداری اثر متغیر عملکرد اخالقی شرکت که
کوچک تر از خطای نوع اول 0/05درصد برآورد شده است
) ،( P-Valu = 0/0000می توان پذیرفت که این متغیر دارای
رابطه معناداری با عملکرد مالی (شاخص کیوتوبین) در شرکت
های پذیرفته شده دربورس ارواق بهادار تهران می باشد .هم
چنین با توجه به ضریب رگرسیونی مدل ()Beta =8/64
اثرگذاری این متغیربر روی متغیر وابسته در جهت مثبت می
باشد .به عالوه با توجه به سطح معنی داری کم تر از 0/05
متغیر های کنترلی مالکیت دولت ،درصد مالکیت دولت ،اندازه
شرکت در این الگو می توان گفت رابطه معنی دار این متغیر
ها با متغیر وابسته پژوهش مورد تایید می باشد و با توجه به
سطح معنی داری بیشتر تر از  0/05متغیرهای کنترلی سن
شرکت و اهرم مالی می توان پذیرفت که این متغیر ها دارای
رابطه معناداری با عملکرد مالی(شاخص کیوتوبین) در شرکت
های پذیرفته شده دربورس ارواق بهادار تهران نمی باشند.
بنابراین ،میتوان گفت ،بین عملکرد اجتماعی ،زیست
محیطی و اخالقی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
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جدول  -7برازش مدل فرضیه اصلی
متغیر

ضریب

آزمون t-

احتمال

عرض از مبدا

-7/37

-1211

7/7799

عملکرد اخالقی

7/427

3/91

7/7777

عملکرد اجتماعی

7/132

11/13

7/7777

عملکرد محیطی

7/749

1/32

7/7791

مالکیت دولت
درصد مالکیت دولت

7/399
7/71

42/33
9231

.7/7777
7/7777

اندازه شرکت

7/737

3/21

7/7777

اهرم مالی

-7/7741

-7/12

7/217

سن شرکت

-7/7744

-7/912

7/913

ضریب تعیین

7/1397

جدول  -8فرضیه دوم

ضریب تعیین تعدیل شده

7/1339

متغیر

ضریب

آزمون t-

احتمال

دوربین واتسون

4/37

عرض از مبدا

-4/49

-2/97

7/7777

آماره F

913/93

عملکرد اجتماعی

7/712

1/11

7/7794

احتمال آماره F

7/77777

مالکیت دولت

7/739

9/911

7/7779

درصد مالکیت دولت
اندازه شرکت

7/197
7/911

1/39
1/411

7/7777
7/7777

اهرم مالی

-9/17

-7/131

7/131

سن شرکت

-4/141

-43/43

7/7777

فرضیه دوم :بین عملکرد اجتمـاعی شـرکت و عملکـرد مـالی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران رابطـه
مثبت و معناداری وجود دارد.
همان طور که در جدول ( )3مشاهده می شود ،مقدار
ضریب تعیین  0/749و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0 /726
می باشد و بدین معنی است که قدرت توضیح دهندگی
وبرازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین -واتسون
برابر با  1/81می باشد و از آن جا که بازه  1/5تا  2/5نشان
دهنده عدم وجود خود همبستگی از مرتبه اول می باشد،
درنتیجه خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل
وجودندارد .در نهایت مقدار آماره Fبرابر با 284/46و مقدار
احتمال آن برابر با 0/0000می باشد و از آنجایی که مقدار
احتمال آن کمتر از  0/05است لذا معنی داری مدل تایید می
شود .
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین
معناداری اثر متغیر عملکرد اجتماعی شرکت که کوچک تر از
خطای نوع اول  0/05درصد برآورد شده است )P- = 0/0061
 ،( Valuمی توان پذیرفت که این متغیر دارای رابطه معناداری
با عملکرد مالی(شاخص بازده داراییها) در شرکت های پذیرفته
شده دربورس ارواق بهادار تهران می باشد .هم چنین با توجه به
ضریب رگرسیونی مدل (  )Beta = 2/74اثرگذاری این متغیربر
روی متغیر وابسته در جهت مثبت می باشد .به عالوه با توجه
به سطح معنی داری کم تر از  0/05متغیر های کنترلی مالکیت
دولت ،درصد مالکیت دولت ،اندازه شرکت و سن شرکت در
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این الگو می توان گفت رابطه معنی دار این متغیر ها با متغیر
وابسته پژوهش مورد تایید می باشد و با توجه به سطح معنی
داری بیشتر تر از  0/05متغیر کنترلی اهرم مالی می توان
پذیرفت که این متغیر دارای رابطه معناداری با عملکرد مالی
(شاخص بازده داراییها) در شرکت های پذیرفته شده دربورس
ارواق بهادار تهران نمی باشد.
بنابراین می توان گفت بـین عملکـرد اجتمـاعی شـرکت و
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار
تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ضریب تعیین

7/113

ضریب تعیین تعدیل شده

7/119

دوربین واتسون
آماره F

4/34
131/19

فرضیه سوم :بین عملکردزیست محیطی (محیطی) و عملکرد
مالی شرکت های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همان طور که در جدول ( )3مشاهده می شود ،مقدار
ضریب تعیین  0/547و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0 /535
می باشد و بدین معنی است که قدرت توضیح دهندگی
وبرازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین -واتسون
برابر با  2/215می باشد و از آن جا که بازه  1/5تا  2/5نشان
دهنده عدم وجود خود همبستگی از مرتبه اول می باشد،
درنتیجه خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل
وجودندارد .در نهایت مقدار آماره  Fبرابر با  208/57و مقدار
احتمال آن برابر با  0/0000می باشد و از آنجایی که مقدار
احتمال آن کمتر از  0/05است لذا معنی داری مدل تایید می
شود .
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین
معناداری اثر متغیر عملکرد محیطی شرکت که کوچک تر از
خطای نوع اول  0/05درصد برآورد شده است )P- = 0/0060
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 ،( Valuمیتوان پذیرفت که این متغیر دارای رابطه معناداری با
عملکرد مالی(شاخص بازده داراییها) در شرکت های پذیرفته
شده دربورس ارواق بهادار تهران می باشد .هم چنین با توجه به
ضریب رگرسیونی مدل ( )Beta = 2/75اثرگذاری این متغیربر
روی متغیر وابسته در جهت مثبت می باشد .به عالوه با توجه
به سطح معنی داری کم تر از  0/05متغیر های کنترلی مالکیت
دولت ،درصد مالکیت دولت ،اندازه شرکت و اهرم مالی در این
الگو می توان گفت رابطه معنی دار این متغیر ها با متغیر
وابسته پژوهش مورد تایید می باشد و با توجه به سطح معنی
داری بیشتر تر از  0/05متغیرکنترلی سن شرکت می توان
پذیرفت که این متغیر دارای رابطه معناداری با عملکرد مالی
(شاخص بازده داراییها) در شرکت های پذیرفته شده دربورس
ارواق بهادار تهران نمی باشند.
بنابراین می توان گفـت بـین عملکـرد محیطـی شـرکت و
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار
تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  -9فرضیه سوم
ضریب

متغیر
عرض از مبدا
عملکرد زیست محیطی 7/1111
7/1111
مالکیت دولت
7/41
درصد مالکیت دولت
7/9342
اندازه شرکت
-7/7111
اهرم مالی
-7/1347
سن شرکت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F
-7/1141

آزمون t-
-4/92

1/12
1/19
7/31
1/91
-4/72
-7/29

احتمال
7/7732
7/7797
7/7777
7/7721
7/7171
7/7793
7/2311

0/547

نهایت مقدار آماره  Fبرابر با  101/62و مقدار احتمال آن برابر
با  0/0000می باشد و از آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از
 0/05است لذا معنی داری مدل تایید می شود .
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای
تعیین معناداری اثر متغیر عملکرد اخالقی شرکت که کوچک
تر از خطای نوع اول 0/05درصد برآورد شده است )= 0/0269
 ،( P-Valuمی توان پذیرفت که این متغیر دارای رابطه
معناداری با عملکرد مالی(شاخص بازده داراییها) در شرکت
های پذیرفته شده دربورس ارواق بهادار تهران می باشد .هم
چنین با توجه به ضریب رگرسیونی مدل ()Beta = 2/009
اثرگذاری این متغیربر روی متغیر وابسته در جهت مثبت می
باشد .به عالوه با توجه به سطح معنی داری کم تر از 0/05
متغیر های کنترلی مالکیت دولت ،درصد مالکیت دولت ،اندازه
شرکت در این الگو می توان گفت رابطه معنی دار این متغیر ها
با متغیر وابسته پژوهش مورد تایید می باشد و با توجه به
سطح معنی داری بیشتر تر از  0/05متغیرهای کنترلی سن
شرکت و اهرم مالی می توان پذیرفت که این متغیر دارای
رابطه معناداری با عملکرد مالی (شاخص بازده داراییها) در
شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران نمی
باشد.
بنابر این مـی تـوان گفـت بـین عملکرداخالقـی شـرکت و
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار
تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
جدول  -11فرضیه چهارم
متغیر

ضریب

آزمون t-

احتمال

2/215

عرض از مبدا

-0/083

-2/93

0/0064

208/57

عملکرد اخالقی

0/0843

2/0009

0/0269

0/0000

مالکیت دولت

0/051

3/626

0/0011

0/535

فرضیه چهارم :بین عملکرد اخالقی و عملکـرد مـالی شـرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری
وجود دارد.
همان طور که در جدول ( )47مشاهده می شود ،مقدار
ضریب تعیین  0/759و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 0/684
می باشد و بدین معنی است که قدرت توضیح دهندگی
وبرازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین -واتسون
برابر با  2/2می باشد و از آن جا که بازه 1/5تا2/5نشان دهنده
عدم وجود خود همبستگی از مرتبه اول می باشد ،درنتیجه
خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل وجودندارد .در

درصد مالکیت دولت

0/031

2/340

0/0261

اندازه شرکت

0/055

2/44

0/0208

اهرم مالی

-0/84

-0/996

0/3267

سن شرکت

-0/322

-1/1086

0/2678

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

0/684

دوربین واتسون

2/2

آماره F

101/62

احتمال آماره F

0/0000
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 -8نتیجهگیری و بحث
این مطالعه به بررسی این موضوع پرداخت که آیـا عملکـرد
اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی شرکت ها موجب افـزایش
عملکرد مالی می شود یا خیر.
عملکرد مالی مستلزم استفاده بهینه از منابع مالی می
باشد؛ عملکرد اخالقی ،محیطی و اجتماعی بر شاخص های
مالی و عملیاتی شرکت های تولیدی تأثیر دارد .در واقع در
صورتی که شرکتها دارای تعهد نسبت به رعایت مسائل
اجتماعی و زیست محیطی و اخالقی باشند سبب افزایش
عملکرد مالی آنها می شود.
نتایج به دست آمده برای فرضیه اول نشان می دهد که
شاخص های عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی بر
عملکرد مالی شرکت ها تاثیر دارد .عالوه بر این مقدار ضریب به
دست آمده مثبت می باشد یعنی با افزایش عملکرد اجتماعی و
محیطی و اخالقی عملکرد مالی شرکت ها افزایش می یابد .
از آنجا که طی سالهای اخیر مسئولیت اجتماعی شرکتها به
یکی از رایج ترین موضوعات محافل علمی و دنیای کسب وکار
تبدیل شده است ،بسیاری از مدیران در تصمیم گیری های
خود به آن توجه واطالعات مربوط به آن را افشا می
کنند.درگیر شدن شرکتها در مسئولیت اجتماعی همانند
سرمایه گذاری در تولید برای کسب سود درنظر گرفته می شود
و رفتارشرکتها صرفا در راستای سودآوری جهت دهی می شود.
از طرفی سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان به اطالعات کامل
وصحیحی برای تصمیم گیری های مالی خود نیاز دارند .این
امر یک نوع پاسخگویی و مسئولیت در قبال ذی نفعان برای
مدیران شرکت ها ایجاد می کند .در محیط سازمانی ،مسئولیت
پذیری نیازمند اقداماتی در سطح جمعی است و به منظور
ایجاد جوی اخالقی در سازمان الزم است رویه هایی ایجاد
گردد که به روشنی کارکنان را به درک و انجام رفتارهای
اخالقی و مشارکت درایجاد فرهنگ سازمانی اخالق محور
توانمند نماید .در نهایت ،تدوین الگویی برای مسئولیت
اجتماعی و کسب و کار اخالقی متناسب با فرهنگ و موقعیت
داخلی کشور میتواند کار ساز باشد.
مطابق با نتایج پژوهش حاضر کالرسون و همکارانش
( )1744به این نتیجه رسیدند که بهترین عملکرد اجتماعی
منجر به بهترین عملکرد مالی می شود .هم چنین نتایج این
پژوهش با تحقیقات ،وحیدی ( )4931سانگ و همکاران
( ، )1741اویونو و همکاران ( ،)1744آرشاد و رازاک ()1744
همسو می باشد .و بیان کننده این مطلب است که افشای
شاخص های اجتماعی و محیطی منجر به افزایش عملکرد مالی
می شود.
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و با نتایج تحقیق لیندی ( )4931و خلیلی ()4933که
افشای شاخص های اجتماعی را همسو با افزایش عملکرد مالی
نمی داند در تضاد می باشد .
با توجه به نتایج این پژوهش به مدیران شرکت ها
پیشنهاد می شود که شاخص های مزبور را در شرکت تقویت
بخشیده چرا که بهبود عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و
اخالقی منجر به بهبود عملکرد مالی می شود .این نتایج با
انتظارات ما مطابقت دارد و اهمیت و کیفیت افشای اجتماعی
برای تشویق بیشتر به سرمایه گذاری درمسئولیت اجتماعی
شرکت ها را ترویج می دهد.پیشنهادهایی که با نتایج به دست
آمده می توان ارائه کرد به شرح زیر می باشد:
 )4به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می
شود :با توجه به رابطه مثبت بین عملکرد اجتماعی و
عملکرد محیطی و عملکرد اخالقی با عملکرد مالی
شرکتها ،افشای شاخص های عملکرد اجتماعی،
محیطی و اخالقی شرکتها و امتیاز مربوط به آن ها را
برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی کند و
اطالعات مربوط به این شاخص ها را به صورت کارآمد
سازمان دهد.
 )1به کلیه متصدیان عملکرد اجتماعی شرکتها اعم از
دانشگاهیان ،مدیران ،نهاد های اجرایی ،تحلیلگران و
سرمایه گذاران پیشنهاد می شود :با توجه به اینکه بین
مسئولیت پذیری اجتماعی زیست محیطی (محیطی) و
اخالق و عملکرد مالی شرکت ها رابطه مثبت وجود
دارد ،همه بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را
در جهت بهبود عملکرد اجتماعی و حرکت به سمت
توسعه پایدار هماهنگ سازند .سرمایه گذاران در
تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتها به امتیاز زیست
محیطی (محیطی) و اخالق به عنوان عامل مؤثر و
مرتبط با عملکرد شرکت توجه نمایند.
 )9به مدیران شرکتها پیشنهاد مـی شـود :شـاخص هـای
عملکرد اجتماعی زیست محیطی (محیطی) و اخالق را
به عنوان یک روش مـدیریتی در مجموعـه خـود اجـرا
کنند تا فرآیندهای عملیاتی را در این جهت و به تبـع
آن کســب منــافع اقتصــادی بلندمــدت و تســریع در
نوآوری را بهبود دهند
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.491-493 2)13(3 2 مدیریت بهرهوری.بهادار تهران
 بررسی.)4931( . محدثه2 حجامی2 محمدرضا2پورعلی
رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در
.شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-492 2)47(9 2دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
.427
2 متوسل2 سمیه2 فاتحی2 سعید2جبارزاده کنگر لویی
 مسئولیتپذیری، ایدئولوژیهای اخالقی.)4932( .مرتضی
 پژوهشهای.اجتماعی و عدم تقارن اطالعاتی در شرکتها
.17-11 2)94(3 2حسابداری مالی وحسابرسی
 تاثیر حسابداری.)4931( . محمد2 قرنی2 فرزانه2حیدرپور
زیست محیطی بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکتهای
2)19(1 2 پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی.تولیدی
.)4931( . ناصر2 ایزدی نیا2 ولی اله2 امینی2 حامد2ربیعی
بررسی ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری در شرکتهای
 پژوهش های.پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
419-474 2)1(1 2تجربی حسابداری
، بررسی اثر عملکرد اجتماعی،4931 ، مینا2رمضانی لیندی
زیست محیطی واخالقی بر عملکرد مالی در صنایع
 دارویی و خودروئی پذیرفته شده در بورس اوراق،شیمیایی
 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های،بهادار تهران
 موسسه، دبی، اقتصاد و علوم انسانی،نوین در مدیریت
سرآمدهمایش کارین
 بررسی.)4933( . ثقفیان حامد2 خلیلی مجید2صنوبر ناصر
رابطه بین مسوولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی
1 ( 1  دوره2 کاوش های مدیریت بازرگانی.شرکت ها
21 – 13،)
 محمود، معین الدین. غزل، صادقی. مهدی،عرب صالحی
 مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های.)4931(
 مجله پژوهش.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.17-3:4 ،های تجربی حسابداری
 تاثیر عکس.)4939(. آناهیتا، زندی، خسرو،فغانی ماکرانی
 فصلنامه،العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد
،علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
.)41  تا4(  صفحه،4939  تابستان،11 شماره،9 سال
 تأثیر جریان.)4931(. محسن، تنانی، آناهیتا،مرادزندی
وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطافپذیری
،1  سال، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،مالی
.)14  تا21(  صفحه،4931  پائیز،11 شماره
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