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 چكیده
 

، از طریق زمدتدراپایداری شرکت در  برای افزایش ارزش و راهبردیپذیری اجتماعی به عنوان ابزاری مسئولیت مقدمه:

 تأثیر بررسی ضر،حا . هدف پژوهشاستهای اخالقی ایجاد روابط مثبت با جامعه، رعایت قوانین و مقررات و اعمال رویه

  .تاسیی غیرداروهای دارویی و ینی شرکتآفرارزش بر یعاجتما یپذیرمسئولیتابعاد  درازمدتو  مدتکوتاه

وط های مربداده است. رویدادیاز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی پس حاضر پژوهش روش پژوهش:

 1389-1395نی تهران در بازه زماشرکت غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  77شرکت دارویی و  27به 

ی بندرتبهوش ر و و کارول وارتزاسچنظریه  از ی اجتماعیپذیرمسئولیتسنجش ابعاد  برای .تجزیه و تحلیل شده است

های یوه دادههای پژوهش از طریق الگوی خطی چندمتغیره و شو فرضیهاستفاده  حسابداریدهکی منطبق بر متغیرهای 

  شده است. ترکیبی آزمون 

ینی آفرارزشی بر دارمعنیمثبت و  تأثیر هااجتماعی شرکت یپذیرمسئولیتابعاد اقتصادی، قانونی و اخالقی  ها:یافته

 .دها دارینی شرکتآفرارزشبیشتری بر  تأثیر درازمدتدر  یپذیرمسئولیتابعاد  .دارد هاشرکت

های هو رعایت حقوق همه گرو امتقارنی اطالعاتنها باعث کاهش شرکت ی اجتماعیپذیرمسئولیت گیري:نتیجه

یت اطالعات را کیفو رعایت قوانین و مقررات،  های مالیهای اخالقی در تهیه گزارشخواهد شد. اعمال رویه نفعذی

 تأثیرحت رکت تعملکرد اقتصادی ش کهبا توجه به اینشود. گذاران میگیری بهینه سرمایهباال برده و موجب تصمیم

در دن ثروت سهامداران کربیشیهایجاد ارزش و  ها برایشرکت مدیرانالزم است  گیردعملکرد اجتماعی آن قرار می

 .باشنداجتماعی  یپذیرمسئولیتوظایف  متعهد به ایفای ،های نمایندگیان و کاهش هزینهنفعذی کلیه حفظ منافع راستای
 

 .شرکت پذیری اجتماعی، مسئولیتنقدی افزوده اقتصادی، ارزش افزوده ینی، ارزشآفرارزش: هاي کلیديواژه
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 مقدمه

 
 و افراد) زیادی گذارانسرمایه دهه، چندین برای

 ندکن انتخاب را هاییشرکت اندکرده سعی (مؤسسات

 هاآن هایفعالیت یا دارند اجتماعی یپذیرمسئولیت که

 هایفاجعه .دارد مطابقت اخالقی هایارزش با

 1986در سال  چرنوبیلبه عنوان نمونه، ) محیطیزیست

 2008 در سال تنسی سنگ زغال خاکستر توفان ؛میالدی

 هایبحران (،میالدی 2011در سال  فوکوشیماو  ؛میالدی

 2002در سال  ورلدکام و انرونبه عنوان نمونه، ) مالی

 نایکبه عنوان نمونه، ) اجتماعی هایو بحران (میالدی

 ؛میالدی 2005 در سال مارت وال ؛میالدی 1997 در سال

ده کرروند را تقویت  این( میالدی 2010 در سال نستلهو 

 تکاملی یمفهوم شرکتی اجتماعی (. مسئولیت1) است

عدی شدن . چند ب  استغیرصریح  و مبهم که است

های اقتصادی و گذاران و جامعه از بنگاهانتظارات سرمایه

، نفعذیهای مختلف به گروهها گویی شرکتالزام پاسخ

ی پذیرمسئولیت کرده است.اهمیت آن را دو چندان 

های کننده برای فعالیتی کنترلسازوکاراجتماعی 

ها شود که بر اساس آن شرکتها محسوب میسازمان

و از  هایشان منطبق بر قانون بودهیابند فعالیتاطمینان می

 آن استانداردهای اخالقی باالیی برخوردار است. هدف

 از شرکت یک بقای یا درازمدت در ثروت افزایش

 اخالقی استانداردهای و مثبت عمومی روابط ایجاد طریق

 را قانونی خطر و کار و کسب خطر بتواند تا است باال

 این دست آورد. برهسهامداران را ب دهد و اعتماد کاهش

 شدت به شرکت یک مسئولیت اجتماعی راهبرد اساس،

. بنابراین، مسئولیت (2) است مرتبط آن پایدار رشد با

 مدیریت، ادبیات در مهم یموضوعبه  یشرکت اجتماعی

 تجربی هایروش دیدگاه از بلکه نظری دیدگاه از تنها نه

 شده تبدیل هافعالیت گیریاندازه چگونگی مورد در

درک  نشان داده است که هاپژوهشنتایج  (.3) است

 ی اجتماعی و نحوه اجرای آن درپذیرمسئولیتمفهوم 

بوده است  متفاوت های زمانی مختلف،کشورها و دوره

 کار و کسبهای متفاوت با ویژگی مختلف جوامع این و

ی پذیرمسئولیتمفهوم  توسعه و تکامل سرعت که هستند

 مسئولیت حقیقت، اند. درکرده تعیین اجتماعی را

 متنوعی طیف که چتری است عنوان به شرکتی اجتماعی

در ارتباط با عملکرد و  دهدمی پوشش را مسائل از

 (. 4)اهمیت روزافزون دارد شرکت 

 از جملهها ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت    

بر  .است توجهقابل رقابتی مزایای به دستیابی هایروش

ابعاد که آن است  در این پژوهش سعی براین اساس، 

ی اجتماعی پذیرمسئولیتاقتصادی، اخالقی و قانونی 

 مبنایبر ( 5) و کارول شوارتزمنطبق بر نظریه 

 از روشاستفاده با ، متغیرهای حسابداری ای ازمجموعه

هر یک از ابعاد  تأثیرو  محاسبه ی دهکیبندرتبه میانگین

ارزش  ،محوربر معیارهای ارزیابی عملکرد ارزش

از دیدگاه  ارزش افزوده نقدیو  افزوده اقتصادی

متغیرهای  .بررسی شود درازمدتمدت و کوتاه

، پذیری اجتماعیمسئولیت دهنده هریک از ابعادتشکیل

( و بسط 6) موسوی و همکاران الگوی برگرفته از

ی دهکی بندرتبهروش  .استآن دهنده عوامل تشکیل

با تبعیت از  یک از ابعاددر تعیین امتیاز ترکیبی هر 

تعیین شاخص ترکیبی  ( در7) و راپسو آیوگاپژوهش 

تاکنون در  گرفته شده است. کارهکیفیت سود ب
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از این روش سنجش  های داخلی و خارجیپژوهش

ابعاد امتیاز هر یک از محاسبه  برایترکیبی 

 است. استفاده نشده ی اجتماعیپذیرمسئولیت

پیشرفت  ،یافتگی کشورهایکی از معیارهای توسعه    

همه کشورها از جمله ( که در 8) در صنایع دارویی است

ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی، نقش مهمی در 

به دلیل اهمیت (. 9) کندسالمت و امنیت جامعه ایفا می

های در سطح شرکتحاضر پژوهش  ،این صنعت

 . انجام شده است یی غیردارو ودارویی 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 هااجتماعی شرکت یپذیرمسئولیت
 زمان طول ها درمفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت    

 تعدیل و جوامع پیشرفت با و است داشته زیادی تغییرات

 در. بود خواهد تغییر دستخوش چنانهم ها،آن انتظارات

 مورد پذیرش ندارد که از آن وجود تعریفی نتیجه،

میزان  اجتماعیی پذیرمسئولیت (.10) باشد جهانی

 .کندمی بیان را اجتماعی انتظارات شدن برآورده

برای  هارا مدیریت شرکت اجتماعی مسئولیت فریدمن

برآورده ساختن خواسته سهامداران در راستای 

 .(11) داندمی با رعایت قوانین جامعه کردن سودبیشینه

ی اجتماعی پذیرمسئولیت کار و کسب جهانی شورای

های ها برای اعمال رویهتعهدات مستمر شرکترا 

اخالقی و کمک به توسعه اقتصادی در راستای بهبود 

 (.12) کندکار و جامعه عنوان میکیفیت زندگی نیروی 

ی اجتماعی پذیرمسئولیته تعاریف گوناگون از ارائ

 پژوهشگرانهای متفاوت دهنده دیدگاهها نشانشرکت

ترین هرمی کارول معروف الگویبوده است.  گوناگون

. استوکار کسب ادبیات در مفهوم ترینو پذیرفته

 انتظارات را هاشرکت اجتماعی یپذیرمسئولیت کارول

( بشردوستانه) داوطلبانهاخالقی و  قانونی، اقتصادی،

 . (13) دارد انتظار هاسازمان از جامعه که کندمی معرفی

 و اولین اقتصادی تعهداتی اقتصادی: پذیرمسئولیت    

 چرا که .استی اجتماعی پذیرمسئولیتعد ب  ترینمهم

داشته باشند  درآمد ها برای بقاء و پایداری بایدشرکت

 هایبه عبارت دیگر، سازمان .(4) کنند کسب سود و

 راه ممکن، تنها و کنند حفظ را خود بتوانند باید تجاری

و  سهامداران برای انگیزه ایجاد توانایی و سودآوری

 کافی منابع داشتن و گذاریسرمایه برای  گذارانسرمایه

 بر این اساس، جامعه .است فعالیت ادامه برای

کاال و  که داندمی مؤسساتی را تجاری هایسازمان

 .رسانندرا تولید و به فروش میمورد نیاز  خدمات

 نیستند، موفق مالی و اقتصادی حوزه در که هاییشرکت

 همه اجرای و توانایی شوندمی خارج تجارت از

 مسئولیت بنابراین، .داشت نخواهد را خود هایمسئولیت

 دنیای یک در که است اولیه و اساسی یالزام اقتصادی

هایی شاخص (.14) شود برآوردهباید  رقابتیو  تجاری

ها، نرخ بازده حقوق صاحبان نظیر نرخ بازده دارایی

نده ایفای توبین بازگوکنسهم و کیو  سهام، سود هر

 هایهدفها است. تحقق تعهدات اقتصادی سازمان

ها منوط به مقبولیت عملکرد سازمان اقتصادی سازمان

یافتن شرکت از ان و مشروعیت نفعذیاز سوی همه 

که موجب جذب مشتریان  استسوی عموم جامعه 

 وفادار و کسب سهم بیشتری از بازار خواهد شد.

ی قانونی: بر اساس این دیدگاه پذیرمسئولیت    

ها ملزم به رعایت قوانین و مقررات تعیین شده سازمان
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 بایدها سازمان ،تند. به عبارت دیگرها هساز سوی دولت

اقتصادی خود را در چارچوب قوانین و های فعالیت

رعایت هر چه بیشتر قوانین  مقررات انجام دهند.

های مختلف حفظ منافع گروه باعث شدهتدوین

است و موجب ها نظارتی نقش دولت .شودمیان نفعذی

که قدرت چندانی  شودمیهایی گروهحفاظت از منافع 

ها های سازمانسیاستتغییر ها و فعالیتکنترل در 

ملزم به  هاشرکت ،اجتماعی رفتار کنترل برای. ندارند

 و ، قوانینبه عبارت دیگر (.15) شوندمی رعایت قوانین

های از رویه جامعه دیدگاه کنندهمنعکس مقررات

 (.14) گذار استیید قانونمورد تأکار منصفانه  کسب و

نامه نظام راهبری های ایرانی اجرای آیینشرکتدر 

شرکتی، رعایت هرچه بیشتر قوانین مالیاتی و بیمه، افشاء 

مناسب اطالعات و نبود معامالت با اشخاص وابسته 

 هایی برای ایفای تعهدات قانونی است.شاخص

هنجاری  انتظاراتبر اساس ی اخالقی: پذیرمسئولیت    

 ضروری قوانین وجود ،جوامع از بسیاری و دستوری

مسئولیت اخالقی  .نیست کافیاین موضوع  اما است

 هنجارها، ها،فعالیتها شرکتکه  شودموجب می

هایی را مورد توجه قرار دهند که شیوه و استانداردها

جام آن ندارند ولی منطبق بر الزامی قانونی برای ان

 دیدگاه این اساس (. بر14) استهای جامعه ارزش

 از فراتر جامعه، انتظارات برآوردن به ملزم هاسازمان

 عادالنه و منصفانه ایبه شیوه قانونی، الزامات و نیازها

، احترام به در این بخش تعهدات شرکت .هستند

 دیدگاه منطبق بر که استها و هنجارهای جامعه ارزش

 عدالت، چونهم است. مفاهیمی اننفعذی نظریه

 که است اخالقی فضائل جمله از انصاف و حقیقت

 هایرویه انتخاب و هاراهبرد تدوین در رودمی انتظار

 رعایت اخالق کسب و .دگیر قرار توجه مورد شرکت

 نامتقارنی اطالعاتها منجر به کاهش کار در سازمان

متعارف و کاهش کسب بازده غیر نفعذیهای بین گروه

شفاف و منصفانه از وضعیت  اطالعاته به دلیل ارائ

هایی که مبتنی بر مفاهیم شرکت. دشوها میسازمان

را تهیه ها اطالعات و گزارشحقیقت، انصاف و عدالت 

را در تهیه اطالعات ند، سطح اقالم تعهدی پایینی کنمی

ش کیفیت اقالم ( و با کاه16) گیرندمالی بکار می

ا به منافع کل ر نفعذیهای خاص منافع گروه تعهدی،

اصول  نکردن رعایت د.ندهان ترجیح نمینفعذی

چون از دست ها عواقبی هماخالقی از سوی سازمان

کاهش قیمت  کاهش فروش ودادن اعتبار و شهرت، 

 (.18و  17خواهد داشت )بر  سهام را در

ی داوطلبانه: بر اساس این دیدگاه پذیرمسئولیت     

برای رفاه اجتماعی و  ها، مشارکتتعهدات سازمان

دوستانه است. به عبارت محیطی با تأکید بر نگرش انسان

 آنچه به ان،نفعذی دیدگاه از فراتر هاسازمان دیگر،

 دهندهنشان این و کنندمی عمل است منصفانه و عادالنه

 (. 13) است نمونه شرکتی شهروند

 

 ارزیابی عملکرد شرکت
 و سازیخصوصی سمت به کشورها بیشتر اقتصاد     

 نیاز مورد سرمایه مینتأ در جامعه آحاد مشارکت

 عملکرد نتایج ،اساس این است. بر یافته سوق هاشرکت

 از کثیری گروه منافع و ندارد انفرادی منفعت هاشرکت

 این تحت. دهدمی قرار تأثیر تحت را جامعه آحاد

ها را کنترل نکنند و اگر سهامداران شرکت شرایط
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 ممکنها نداشته باشند نظارت درستی بر عملکرد آن

 سرانجام و سهامداران ثروت بر باریزیان آثار است

بنابراین، الزم است  .باشد داشته همراه به جامعه اقتصاد

 در سهامداران نماینده عنوان به مدیریت، عملکرد

 .به درستی به وسیله سهامداران ارزیابی شود شرکت

 است مطلوب مدیریت عملکرد ارزیابیبرای  معیاری

 رابطه دارای و اقتصادی واقعی سود کنندهبیان که

 در ،رو این از (.19) باشد سهام بازار ارزش با مستقیمی

 مبلغ باید عملکرد ارزیابی معیارهای تعریف

 محل از شدهکسب بازدهی گذاری،سرمایه

 خطر با متناسب رفته بکار سرمایه هزینه و گذاریسرمایه

 همراه معیاری چنین به دستیابی (.20) شود گرفته نظر در

 است دهش مطرح ارزش بر مبتنی مدیریت مفهوم رشد با

با  ارزش مبتنی بر مدیریت هاینظام مجموعه و در

 افزوده ارزش سهامدار، افزوده ارزش هایعنوان

و  نقدی افزوده ارزش ،بازار افزوده ارزش اقتصادی،

  (.21) دشومی پاالیش شده بیان اقتصادی ارزش افزوده

ترین شاخص از یکی اقتصادی افزوده ارزش    

این معیار ثروت ایجاد  است.ارزش  بر مبتنی معیارهای

و  کندگیری میواحد تجاری را اندازه به وسیلهشده 

 را شرکت شده در گرفته بکار منابع فرصت هزینه

دهنده نشان اقتصادی افزوده ارزش. دهدمی قرار مدنظر

ثروت  و شرکت ارزش افزایش منابع، بهینه تخصیص

 رب مؤثر معیاری از این رو،(. 22) است سهامداران

 شاخصی عنوان به و مدیریتی هایکیفیت سیاست

 آینده در شرکت ارزش رشد از چگونگی اتکاءقابل

در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از اقالم  .(23) است

شود. تعهدی استفاده می مبتنی بر روشحسابداری 

وده مفهوم ارزش افزوده نقدی بسیار شبیه ارزش افز

ارزش افزوده اقتصادی،  اقتصادی است با این تفاوت که

شرکت طی یک دوره  به وسیلهکل ثروت ایجاد شده 

دی، تنها ارزش افزوده نق اما زندمالی را تخمین می

جا که ارزش  کند. از آنبخش نقدی آن را لحاظ می

بر اساس حسابداری تعهدی محاسبه  اقتصادیافزوده 

دهنده این شود، معیار ارزش افزوده نقدی پوششمی

از این رو،  (.24) قص در زمان وجود تورم خواهد بودن

از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان در این پژوهش 

شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش که به کنترل کل 

(  25پردازد )وکار میر یک کسبارزش ایجاد شده د

ارزش افزوده نقدی که مبنای سنجش نقدی این معیار  و

 است، به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده شد.

 

 شرکت عملکرد و شرکت اجتماعی مسئولیت
پذیری اجتماعی و عملکرد در مورد رابطه مسئولیت     

های ها و دیدگاهپژوهش، نظریه ادبیات درمالی شرکت، 

نفعان ذی (،26نمایندگی ) هاینظریه )از جملهمختلفی 

 ( و29منابع ) بر مبتنی (، دیدگاه28دهی )عالمت (،27)

نمایندگی  نظریه .بیان شده است(( 30راکد ) منابع فرضیه

نداشتن  که کندمی استدالل پذیری اجتماعیمسئولیت در

کنترل مدیریت برای  سوی سهامداران از قوی کنترل

 سازمان منابع از طلبفرصت مدیرانکه  باعث خواهد شد

 مندبهره منافع خود و به هزینه سهامداران افزایشبرای 

گذاری در منابع سازمان به جای سرمایه ،ن روند. از ایشو

د، در شویی که باعث ایجاد ارزش افزوده میهاطرح

که منافع شخصی مدیران را در بر  هاییهدفرسیدن به 

 دیدگاه ،چنینهم. (31) دگیردارد مورد استفاده قرار می



                                                ...  ییردارویو غ ییدارو هایشرکت ینیآفربر ارزش یاجتماع رییپذتیابعاد مسئولتأثیر 

 1397 بهار و تابستان، 19، پیاپی اول ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال        6

بر سهامداران،  افزونها سازمانکه کند بیان میان نفعذی

 دندار نفعذیهای مختلف با گروه ایارتباط گسترده

 با مطرح کردن مفهومدر پژوهشی  (. جنسن27)

 بیشینه کردن که کندمی استدالل ارزش سازیبیشینه

سایر  مندیمنافع و رضایت با سهامداران، همسو ارزش

ها را است. وی هدف اصلی شرکت اننفعذی

ه است که مطرح کرد درازمدت سازی ارزش دربیشینه

 را در نفعذیهای مختلف این امر کسب منفعت گروه

 . (32) برخواهد داشت

 دو بین نامتقارنی اطالعاتریشه در  دهیعالمت نظریه     

 اطالعات تواندمی عالمت انتقال دارد. روند طرف

 .ببرد بین از را گذارانسرمایه و هاشرکت بین نامتقارن

برآورده شدن  موجب ی اجتماعیپذیرمسئولیت عالمت

 تضادهای پرهزینه، از جلوگیری ان،نفعذیتقاضاهای 

 و کسب و ارتقاء عملکرد اننفعذیمتقابل  روابط بهبود

ی پذیرمسئولیت دیگر، عبارت د. بهشومیکار شرکت 

 کارکنان، رضایت که باشد امتیازی تواندمی بهتر اجتماعی

 و بخشد بهبود را مشتری وفاداری و هاشرکت شهرت

  (.33) قرار دهد تأثیررا تحت  شرکت نتایج سرانجام

 توانایی، شرکت منابع بر مبتنی دیدگاهبر اساس      

ارزش برای ارائه عملکرد بهتر و ایجاد  در شرکت

 انسانی، منابع فرد به منحصر منافع به ن بستگیاسهامدار

 معتقد بارنی .دارد زمان با گذشت فیزیکی و سازمانی

 غیرقابل نظیر وبی نادر، ارزشمند، منابع این اگر که است

 دباش پایدار رقابتی مزیت منبع ندتوامید باش جایگزینی

 اساس . برمنابع راکد است دیگر فرضیهدیدگاه  .(29)

 منابع مازاد به منجر شرکت بهتر عملکرد ،دیدگاهاین 

 اجتماعی توان مسائلآن می از استفاده با که شودمی

وز، ا. به گفته وادوک و گرکرد حل را هاشرکت

به  تد شرکت نسبمسئولیت اجتماعی و عملکر

د. مسئولیت اجتماعی شرکت افزایی دار، همیکدیگر

کننده و نتیجه عملکرد شرکت است. بینی پیش

صرف  را بیشتری هزینه توانندمی موفق هایشرکت

 هاآن و مسئولیت اجتماعی نیز به کنند اجتماعی مسائل

 .(30) شوند موفق مالی لحاظ از که کندمی کمک

 های اجتماعی وتوجه فعالیتافزایش قابل     

در هایی پژوهش موجب انجام گزارشگری آن

در های گوناگون های مختلف و بر اساس روشمحیط

و  ی اجتماعیپذیرمسئولیترابطه بین گزارشگری  مورد

 ده است.ها متفاوت بوآننتایج  شده و هاشرکتعملکرد 

های تفاوت نتایج پژوهشدر پژوهشی  تانجا و همکاران

را ناشی از  پذیری اجتماعیمسئولیتانجام شده در زمینه 

 ،چنین(. هم34) دانستندآن گیری مختلف اندازه ابزار

 ی اجتماعی نیزپذیرمسئولیت عدیب  چند ساختار یک

 افزون براین،. شود متفاوت نتایج به منجر است ممکن

ی در صنایع پذیرمسئولیتممکن است ابعاد مختلف 

ترین دالیل در کسب یکی از مهم .، متفاوت باشدمختلف

 گیریاندازه هاینتایج مختلف، استفاده از شاخص

ابعاد  تأثیراین پژوهش  در .استمتفاوت  عملکرد

ی اجتماعی بر پذیرمسئولیت اقتصادی، اخالقی و قانونی

نقدی ش افزوده زو ار اقتصادیمعیارهای ارزش افزوده 

، از دیدگاه ییغیرداروو های دارویی در شرکت

هایی پژوهش .شودبررسی می درازمدتو  مدتکوتاه

اجتماعی  در مقوله مسئولیت و خارج از کشور داخلدر 

که برخی از انجام شده است  و مرتبط با موضوع پژوهش

  .شودمیدر ادامه تشریح ها آن
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 تأثیردر پژوهشی  فخاری و الیزاییوحیدی     

 مالی عملکرد بر شرکتی اجتماعی یپذیرمسئولیت

 را بهادار اوراق بورس درپذیرفته شده  هایشرکت

 منظور به نامهپرسشابزار  ازآنان . بررسی کردند

 یپذیرمسئولیت به مربوط اطالعات آوریجمع

 بینکه و به این نتیجه رسیدند  کردند استفاده اجتماعی

 هاشرکت مالی عملکرد و اجتماعی یپذیرمسئولیت

 .(35)دار وجود دارد معنی رابطه

 ارتباط گزارشگریدر پژوهشی  همکاران و دارابی     

 خطرابعاد آن را با ارزش و اجتماعی و  مسئولیت

نشان داد پژوهش آنان دند. نتایج کرها بررسی شرکت

 خطرو ارزش و  اجتماعی مسئولیت بین گزارشگریکه 

 .(36)دار وجود دارد معنی رابطه هاشرکت

 پایداری بین رابطهدر پژوهشی  ایمانی و همکاران     

 مسئولیت اجتماعی افشاء بارا  سودآوری و سود

تهران  بهادار اوراق بورس درهای پذیرفته شده شرکت

 مسئولیت افشاء گیریاندازه برایآنان  .بررسی کردند

. کا آمریکایی سسهمؤ یمعیارها از هاشرکت اجتماعی

 معیارهای اساس بر ها راسازمان ساله هر که) دی. ال

 استفاده کند(می بندیرتبه محیطی زیست و اجتماعی

 رابطه بیانگر ایمانی و همکارانپژوهش  نتایج کردند.

 هاشرکت سودآوری و سود پایداری دارمعنی و مثبت

 .(37)بود  اجتماعی افشاء مسئولیت با

 مسئولیت بین رابطه پژوهشی در همکاران و نولت     

 .دندکر را بررسی مالی عملکرد و شرکت اجتماعی

 اجتماعی عملکرد بین که نتایج پژوهش آنان نشان داد

 دارمعنی و منفی رابطه سرمایه بازده نرخ و شرکت

 بر شرکتی راهبری نظام اجزای ،چنینهم. دارد وجود

 شرکت مالی عملکرد و اجتماعی عملکرد بین رابطه

 .(38) است گذارتأثیر

تجربه  نقش مدیران دارایدر پژوهشی نگ اون و س    

بر ارتقاء عملکرد را جهان اول در اقتصادهای 

پژوهش آنان دند. نتایج کربررسی  های اجتماعیفعالیت

بود که این دسته از مدیران در شرایطی که  بیانگر این

رو است، از هروب نامتقارنی اطالعاتسازمان با 

ارائه برای  یابزار به عنوان ی اجتماعیپذیرمسئولیت

به عبارت ند. کنان استفاده مینفعذیتصویر مناسب به 

پذیری اجتماعی ابزاری در دست دیگر، مسئولیت

اطالعات و افزایش مدیران برای کاهش نامتقارنی 

   (.39ارزش شرکت است )

در پژوهشی چگونگی تأثیر چن و همکاران    

 یریپذتیشرکت بر مسئول تیحاکم یهاسازوکار

بررسی را  یاتیعملکرد عملی، ارزش شرکت و اجتماع

 یهاکه سازوکار دادنشان آنان  پژوهش جینتا کردند.

های مسئولیت فعالیت بر حاکمیت شرکتی مناسب

مؤثر  های نمایندگیهزینهکاهش اجتماعی شرکت و 

و  یاتیعملکرد عمل ی،وربهره. این امر با بهبود است

تعهد به ، چنینهم دهد.یم شیارزش شرکت را افزا

  فاقدی هاشرکتهای اجتماعی در مسئولیت انجام

از بین رفتن  سببمناسب  شرکتی تیحاکم سازوکار

 (.40)شود ارزش شرکت می

 نیرابطه بکه نشان داد  یچن و لنتایج پژوهش     

و ارزش شرکت  یاجتماع یریپذتیمسئول هایتیفعال

 زانیماست و  )نه به طور کامل مثبت و نه منفی( یخطغیر

منجر به سطوح  یاجتماع یریپذتیدر مسئول یگذارهیسرما

 یریپذتیمسئول یوقت ،از این روشود. یمختلف سود م
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 یاتیعمل هاینهیفراتر رود، هز یاز حد مشخصی اجتماع

 (.41)یابد افزایش میارزش شرکت و  کاهش

 
  پژوهشهای فرضیه
 تأثیربررسی  با توجه به این که هدف پژوهش حاضر     

ی اجتماعی پذیرمسئولیتابعاد  درازمدتو  مدتکوتاه

 ،است نقدیو ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادی  بر

  :تدوین شدبه شرح زیر  پژوهشهای فرضیه

 اجتماعی یپذیرمسئولیت اقتصادی عدب : اول فرضیه

 . دارد اقتصادی افزوده ارزش بر یدارمعنی تأثیر

 تأثیر اجتماعی یپذیرمسئولیت اخالقی عدب : دوم فرضیه

 . دارد اقتصادی افزوده ارزش بر یدارمعنی

 تأثیر اجتماعی یپذیرمسئولیت قانونی عدب : سوم فرضیه

 . دارد اقتصادی افزوده ارزش بر یدارمعنی

 اجتماعی یپذیرمسئولیت اقتصادی عدب : مچهار فرضیه

 . دارد نقدی افزوده ارزش بر یدارمعنی تأثیر

 اجتماعی یپذیرمسئولیت اخالقی عدب : مپنج فرضیه

 . دارد نقدی افزوده ارزش بر یدارمعنی تأثیر

 تأثیر اجتماعی یپذیرمسئولیت قانونی عدب : مشش فرضیه

 .دارد نقدی افزوده ارزش بر یدارمعنی

 تأثیرجنبه از  های پژوهشگفتنی است فرضیه

های دارویی در شرکت ابعاد، درازمدتمدت و کوتاه

 .ستو غیردارویی به صورت مجزا آزمون شده ا

 

 روش پژوهش

 
طرح این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ 

 رویدادی است.ماهیت علی پس

 هاداده تجزیه و تحلیل
ها با در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده     

های مرکزی مانند میانگین و میانه و استفاده از شاخص

پراکندگی انحراف معیار انجام شده است.  شاخص

های گردآوری شده در این جا که دادهچنین، از آن هم

ترکیبی از ) ترکیبیهای تابلویی یا از نوع داده پژوهش

در بخش  استهای زمانی( های مقطعی و سریداده

از برازش الگوهای  پژوهشهای آزمون فرضیه

الگوی اثرات ثابت  نوعبرای تعیین  ترکیبی،رگرسیون 

و از آزمون هاسمن در مقابل الگوی اثرات تصادفی 

ها و استخراج به منظور تجزیه و تحلیل داده چنین،هم

و  2010نسخه  اکسلزارهای افنتایج پژوهش از نرم

 استفاده شده است. 8نسخه  ایویوز

 
 و نمونه پژوهش جامعه آماری 

های شرکتکلیه جامعه آماری این پژوهش شامل      

 بازه زمانیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 

های ورودی جامعه آماری شاخص. است 1395-1389

 شامل موارد زیر است:

قابل مقایسه بودن اطالعات، پایان سال به منظور  .1

 اسفند باشد. 29مالی 

ها به منظور همگن بودن اطالعات، فعالیت آن .2

 تولیدی باشد.

بیش از سه  پژوهشها طی دوره معامالت سهام آن .3

 ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.

اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این  .4

 در دسترس باشد. پژوهش

است اما  1389-1395بازه زمانی پژوهش حاضر 
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های زمانی و اعمال وقفهبرای محاسبه برخی از متغیرها 

های داده ،یعنی قبل نیاز است.های سالبه اطالعات 

 ساله 15باید برای دوره  انتخابیهای مورد نیاز شرکت

با اعمال شرایط ( در دسترس باشد. 1382-1395)

در بورس اوراق شده های پذیرفته مذکور از بین شرکت

 27شرکت تولیدی شامل  104بهادار تهران، تعداد 

به عنوان شرکت غیردارویی  77شرکت دارویی و 

، انتخاب و پژوهشهای مورد مطالعه در این شرکت

های گردآوری شده از اساس داده بانک اطالعاتی بر

و در بخش تجزیه و تحلیل مورد ها تشکیل این شرکت

 برداری قرار گرفت.بهره

 

 پژوهش هایالگو
اقتصادی، اخالقی و ثیر ابعاد تأ در پژوهش حاضر،     

آفرینی پذیری اجتماعی بر ارزشمسئولیتقانونی 

و  مبانی نظریبا توجه به است.  سی شدهربرها شرکت

پژوهش از نوع رگرسیون چند  الگویپژوهش،  پیشینه

عد از ب  های پژوهشفرضیهبه منظور آزمون  متغیره است.

یک از ابعاد  هر زمانی هایمدت و وقفهکوتاه

تا  1های های شمارهاز رابطه پذیری اجتماعیمسئولیت

 به شرح زیر استفاده شد: 6

 1رابطه 
EVAit = α0 + β0(ECOit) + β1(ECOit−1)

+ β2(ECOit−2) + β3(ECOit−3)
+ β4(ETHit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 2رابطه
EVAit = α0 + β0(ETHit) + β1(ETHit−1)

+ β2(ETHit−2) + β3(ETHit−3)
+ β4(ECOit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 3رابطه 
EVAit = α0 + β0(LEGit) + β1(LEGit−1)

+ β2(LEGit−2) + β3(LEGit−3)
+ β4(ECOit) + β5(ETHit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 

 4رابطه 
CVAit = α0 + β0(ECOit) + β1(ECOit−1)

+ β2(ECOit−2) + β3(ECOit−3)
+ β4(ETHit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 
 

 5رابطه 
CVAit = α0 + β0(ETHit) + β1(ETHit−1)

+ β2(ETHit−2) + β3(ETHit−3)
+ β4(ECOit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 

 6رابطه 
CVAit = α0 + β0(LEGit) + β1(LEGit−1)

+ β2(LEGit−2) + β3(LEGit−3)
+ β4(ECOit) + β5(ETHit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

ارزش افزوده  :EVA های باال،که در رابطه

 عدب   :ECO ،نقدیارزش افزوده  : CVA،اقتصادی

عد اخالقی ب  :ETH ،اجتماعی یپذیرمسئولیت اقتصادی

عد قانونی ب  :LEG ،ی اجتماعیپذیرمسئولیت

 :AGE ،اندازه شرکت :SIZE ،ی اجتماعیپذیرمسئولیت

   و رشد فروش :SG ،اهرم مالی :LEV، سن شرکت

 .است حاصل از رگرسیون ماندهمقدار باقی

مستقل بر متغیر وابسته از  هایمتغیر درازمدتتأثیر 

ی زمانی هامدت و وقفهکوتاه ثیرتأمجموع ضرایب 

 به منظور آزمون .(42) آیددست میهب متغیرهای مستقل

از  درازمدتعد ب  با در نظر گرفتن های پژوهشفرضیه

 استفاده شد: 12تا  7های های شمارهرابطه
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 7رابطه 
EVAit = α0 + θ0(ECOit) + β1(ECOit−1−ECOit)

+ β2(ECOit−2 − ECOit)
+ β3(ECOit−3 − ECOit)
+ β4(ETHit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 

 8رابطه 
EVAit = α0 + θ0(ETHit) + β1(ETHit−1− ETHit)

+ β2(ETHit−2 − ETHit)
+ β3(ETHit−3 − ETHit)
+ β4(ECOit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 

 9رابطه 
EVAit = α0 + θ0(LEGit) + β1(LEGit−1 −  LEGit)

+ β2(LEGit−2 − LEGit)
+ β3(LEGit−3 − LEGit)
+ β4(ECOit) + β5(ETHit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 

 10رابطه 
CVAit = α0 + θ0(ECOit) + β1(ECOit−1−ECOit)

+ β2(ECOit−2 − ECOit)
+ β3(ECOit−3 − ECOit)
+ β4(ETHit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 

 11رابطه 
CVAit = α0 + θ0(ETHit) + β1(ETHit−1− ETHit)

+ β2(ETHit−2 − ETHit)
+ β3(ETHit−3 − ETHit)
+ β4(ECOit) + β5(LEGit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 12رابطه 
CVAit = α0 + θ0(LEGit) + β1(LEGit−1 − LEGit)

+ β2(LEGit−2 − LEGit)
+ β3(LEGit−3 − LEGit)
+ β4(ECOit) + β5(ETHit)
+ β6(SIZEit) + β7(AGEit)
+ β8(LEVit) + β9(SGit) + εit 

 

 پژوهشمتغیرهای 
متغیر  مشتمل بر سه دسته پژوهشمتغیرهای این      

ت اسمستقل، متغیر وابسته و متغیر کنترلی شامل متغیر 

 شده است. حادامه تشریکه در 

 

 متغیرهای مستقل

ابعاد اقتصادی،  پژوهش، این مستقل هایمتغیر     

که بر  استی اجتماعی پذیرمسئولیتقانونی و اخالقی 

های حسابداری مربوط تعریف و محاسبه اساس شاخص

گوناگونی متغیرهای  با توجه به تنوع و .نداشده

محاسبه امتیاز نهایی، از برای  عد،دهنده هر ب تشکیل

بر میانگین رتبه دهکی معیارهای روش سنجش مبتنی 

برای  بر اساس این روش. شده استاستفاده مذکور 

ابعاد، ابتدا هر یک از متغیرهای  محاسبه امتیاز ترکیبی

و رویه مورد نظر محاسبه  رابطهدهنده بر اساس تشکیل

 هرترین مبلغ اختالف بین بیشترین وکم ،سپسد. شومی

مساوی دهک( ) ده بخشمتغیر در هر دوره، به 

آنگاه رتبه دهکی هر یک از شود. بندی میطبقه

 شود.ها، بر اساس مبلغ متغیر مورد نظر تعیین میشرکت

ترین میزان، در های دارای پایینبه طوری که شرکت

دهک اولیه و با باالترین میزان، در دهک دهم 

مجموع اعداد رتبه دهکی  ،سرانجامد. شوبندی میطبقه

، مربوط به هر شرکت ،عددهنده هر ب متغیرهای تشکیل

تقسیم  عد(ب  هر دهندهمتغیرهای تشکیل) هابر تعداد آن

بر اساس میانگین  ،شود تا شاخصی جامع و ترکیبیمی

 شکل .دست آیدبهبرای هر یک از ابعاد  ،رتبه دهکی

عد را نشان ب  دهنده هرمتغیرهای تشکیل 1 شماره

 .دهدمی
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 پذیري اجتماعیدهنده ابعاد اقتصادي، اخالقی و قانونی مسئولیت: متغیرهاي تشكیل1شكل 

 
 ی مسئولیت اجتماعی شرکت عد اقتصادب 

در این پژوهش ب عد اقتصادی از شاخص ترکیبی       

ها، نرخ بازده حقوق صاحبان متغیرهای نرخ بازده دارایی

 شود.سهام، سود هر سهم و کیو توبین محاسبه می

: تقسیم سود خالص به جمع هادارایی بازده نرخ

 ها.دارایی

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: تقسیم سود خالص به 

 هام.حقوق صاحبان س

 سود هر سهم: تقسیم سود خالص بر تعداد سهام.

حاصل جمع ارزش بازار : تقسیم توبین کیو شاخص

های سهام عادی و ارزش دفتری سهام ممتاز و بدهی

 ها.جاری و غیرجاری بر ارزش دفتری جمع دارایی

 

 شرکت  اجتماعی مسئولیت ب عد اخالقی
با  یاجتماع تیمسئول اخالقی ب عد پژوهش این در     

شود که شامل می ترکیبی محاسبه شاخص استفاده از

 اقالم انصاف، کیفیت اظهارنظر حسابرس، متغیرهای

و نامتقارنی  تعهدی اختیاری، کیفیت اقالم تعهدی

 .اطالعات است

 خطر و نفعانذی نظریه اخالقی انصاف: با توجه به بخش

 که کرد استدالل تواننامتقارنی اطالعات می اخالقی

نامتقارنی  بیانگر سهام بازار در غیرمتعارف بازده کسب

 بنابراین،. دارد همراه به اخالقی خطر که است اطالعات

 بیانگر ماهانه غیرعادی بازده معیار انحراف منهای یک

 (.43است ) انصاف

Fairnessi.t = 1 − σ(ARi.t)                       13رابطه       

ARi.t =  Ri.t − E(Ri.t) 
 

Fairnessi.t : شرکتانصاف i ،ARi.tغیرعادی : بازده 

 سهام ماهانه واقعی : بازدهi ،Ri.t شرکت سهام ماهانه

 .iبازده مورد انتظار ماهانه شرکت  :E(Ri.t)و  i شرکت

کیفیت اظهارنظر حسابرس: نوع گزارش حسابرسان 

نفع مختلف است. های ذیبیانگر رعایت منافع گروه

دهد که اگر گزارش حسابرس مقبول باشد نشان می

نفع های مختلف ذیگوی انتظارات گروهشرکت پاسخ

بازده دارایی ها

بازده حقوق صاحبان

سود هر سهم

کیو توبین

ب عد اقتصادی

انصاف

کیفیت اظهارنظر 
حسابرس

اقالم تعهدی اختیاری

کیفیت اقالم تعهدی

نامتقارنی اطالعات

ب عد اخالقی

اجتناب مالیاتی

نسبت اعضاء غیرموظف
هیئت مدیره

کیفیت افشاء

بیمه سهم کارفرما

همعامله با اشخاص وابست

ب عد قانونی
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 به صورت اما وقتی که گزارش حسابرسبوده است 

باشد حاکی  عدم اظهارنظر یا گزارش مردود مشروط،

های مختلف برآورده نشده منافع گروه از آن است که

ش مقبول ، گزاراین متغیری دهکی بندرتبهبرای  است.

رتبه و  (10رتبه ) گیرددر باالترین دهک قرار می

اظهارنظر  عدم یاگزارش مردود هایی که شرکت

 (1رتبه ) ترین سطحاند در پاییندهکرحسابرس دریافت 

هایی که گزارش مشروط دریافت شرکت گیرد.قرار می

 شرط گزارش حسابرساند بر اساس تعداد بندهای دهکر

هر چه تعداد بندهای  ،از این روی خواهند شد. بندرتبه

تر باشد رتبه شرکت از نظر کیفیت گزارش کمشرط 

 اظهارنظر حسابرس باالتر خواهد بود.

اقالم تعهدی اختیاری مبنایی  :اقالم تعهدی اختیاری

 به معنای ،به عبارت دیگر کاری سود است.برای دست

 اقالم محاسبه برای. است اصول اخالقینکردن رعایت

 کازنیک استفاده شده است الگوی از تعهدی اختیاری

(44): 

 14رابطه 
TA i.t

Ai.t−1
= αi.0  ( 

1

Ai.t−1
 ) +

αi.1  ( 
∆ REV i.t−∆REC i.t

Ai.t−1
 ) + αi.2 (

PPE  i.t

Ai.t−1
) +

αi.3 (
∆CFO i.t

Ai.t−1
) + εi.t                  

 

TA i.t : شرکتجمع اقالم تعهدی i  در سالt ،Ai.t−1 :

تغییر : t ،∆ REV i.t  1-در سال  i شرکتهای دارایی

، (نسبت به سال قبل) tدر سال  i شرکتدرآمد فروش 

∆REC i.t
در سال  i شرکتهای دریافتنی تغییر حساب: 

t (نسبت به سال قبل) ،PPE  i.t
آالت و نیماش : اموال،

t ،∆CFO i.tدر سال  i شرکت زاتیتجه
تغییر جریان : 

 (نسبت به سال قبل) tدر سال  i شرکتنقدی عملیاتی 

 . ونیمانده حاصل از رگرسی: باقεi.tو 

با استفاده از رگرسیون سری  الگوپس از برآورد 

 ماندهمقدار باقی 5شرکت، -ساله برای هر سال 5زمانی 

(𝜀در فاصله زمانی )t-4   وt د. انحراف شوبرآورد می

محاسبه رتبه متغیر اقالم معیار این خطاها مبنایی برای 

ار عیهر چه انحراف م .تعهدی اختیاری هر شرکت است

اصول  تر باشد، شرکت در رعایتمانده کمیمقادیر باق

 .اخالقی رتبه باالتری دارد

قابلیت  بیانگر کیفیت اقالم تعهدی: کیفیت اقالم تعهدی

 است آینده های نقدیاقالم تعهدی به جریانتبدیل 

 قضاوت حاصل سود تعهدی اجزای جا که . از آن(45)

برای  مبنایی تعهدی اقالم کیفیت ،بینی استپیشو 

 نقدی هایجریان از حسابداری سود هفاصلسنجش 

ها شکاف اعمال رویه منصفانه در سازمان .(46) است

های نقدی را به حداقل ممکن بین سود تعهدی و جریان

 الگویکیفیت اقالم تعهدی با استفاده از  رساند.می

 شده است:گیری اندازهبه شرح زیر  (47) نیکولزمک

 15رابطه 
TAC i.t

Assetsi.t−1
= β0.i  + β1.i  ( 

 CFO i.t−1

Assetsi.t−1
 ) +

β2.i (
 CFO i.t

Assetsi.t−1
) + β3.i (

CFOi.t+1

Assetsi.t−1
) +

β4.i (
 ∆sales i.t

Assetsi.t−1
) + β5.i (

 PPE i.t

Assetsi.t−1
) +

 υi.t                                             
 

TAC i.tدر گردش  هیسرما ی: مجموع اقالم تعهد

 شرکتهای دارایی: t، Assetsi.t−1در سال  i شرکت

i  1-در سال t، CFO i.t−1ی اتیوجه نقد عمل انی: جر

وجه نقد  انی: جرt،  CFO i.t  1-در سال i شرکت

وجه  انی: جرt  ،CFOi.t+1در سال  i شرکتی اتیعمل
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 ریی: تغt+1 ،∆sales i.tدر سال  i شرکتی اتینقد عمل

: PPE i.tنسبت به سال قبل،   tدر سال  i فروش شرکت

و  tدر سال  i شرکت زاتیآالت و تجهنیماش اموال،

 υi.tونیمانده حاصل از رگرسی: باق. 

 الگویاز طریق  الگو عواملپس از تخمین 

 5شرکت، -ساله برای هر سال 5سری زمانی  رگرسیون

برآورد  tو   t-4( در فاصله زمانی 𝜐) ماندهمقدار باقی

مانده بیانگر کیفیت انحراف معیار مقادیر باقی د.شومی

اقالم تعهدی است. هر چه انحراف معیار خطاها 

 درتر است. تعهدی پایینتر باشد، کیفیت اقالم بزرگ

معیار کیفیت اقالم تعهدی معکوس انحراف  نتیجه،

ترتیب بتوان به  به اینتا  استمانده معیار خطاهای باقی

 .یک معیار مستقیم از کیفیت سود دست یافت

AQ = 
1

σ(νi.t)
                                             61رابطه  

AQ : شرکتکیفیت اقالم تعهدی i  وσ(νi.t) :

 .ونیحاصل از رگرس ماندهانحراف معیار خطاهای باقی

 مرتبط از و مناسب اطالعات :نامتقارنی اطالعات

 به وسیلهاست که  گیریتصمیم در مؤثر عوامل

اختیار ها از طریق گزارشگری مالی در شرکت

های د. مدیران و گروهگیرکنندگان قرار میاستفاده

که ارتباط مستقیمی با شرکت دارند از  نفعذیاصلی 

متفاوت از سایر  اطالعات در جایگاهی کامالً لحاظ

تمام  مدارهای اخالق. در شرکتقرار دارندها گروه

گذار به موقع تأثیرآن است که اطالعات مهم و  برسعی 

. بر این ها قرار گیردبه طور کامل در اختیار همه گروه و

ها ترجیح گروه سایرمنافع اساس منافع گروهی خاص بر 

از  و همکاران کارمیر الگویاز  با پیروی شود.داده نمی

به عنوان  سهام فروش و خرید پیشنهادی هایقیمت دامنه

  .(48) شودمیاستفاده  اطالعات یتقارنمعیار نام

Asy =
(AP−BP)
(AP+BP)

2

∗ 100                           71رابطه 

 

Asy :شرکت سهام فروش و خرید هایقیمت دامنه، 

AP :و  شرکت سهام فروش پیشنهادی قیمت میانگین

BP :شرکت سهام خرید پیشنهادی قیمت میانگین. 

 

 شرکت اجتماعی مسئولیت یعد قانونب  
اجتماعی با  مسئولیت عد قانونیب در این پژوهش      

متغیرهای اجتناب شامل از شاخص ترکیبی  استفاده

مدیره، کیفیت  هیئتنسبت اعضاء غیرموظف مالیاتی، 

 کارفرما و معامله با اشخاص وابسته سهم افشاء، بیمه

 .دشومحاسبه می

 ریدرگی هاشرکت ییبه منظور شناسا :اجتناب مالیاتی

نرخ  ینقد اریمع از یاتیدر سطوح متفاوت اجتناب مال

 :(49) شداستفاده به شرح زیر  یاتیثر مالؤم

 18رابطه 

i.t i.t i.tCETR Cash Tax Paid Pr eTax Income  
 

CETRi.t : نرخ مؤثر مالیاتی نقدی شرکتi  در دورهt  ،

Cash Tax Paidi.t : میزان مالیات نقدی پرداختی

سود قبل  :Pre Tax Incomei.tو  tدر دوره  iشرکت 

 .  tدر سال iاز مالیات شرکت 

از  یناشی ریگاندازه یبه منظور کاهش خطاها

 مؤثر از نرخ صورت و مخرج کسرمطابقت نداشتن 

 5 نیانگیم که ازاستفاده شد  درازمدت ینقد یاتیمال

 .دیآیدست مهب ینقد یاتیثر مالؤنرخ م ساله

LCETRi.t =
∑ Cash Tax Paidi.t

N
t=1

∑ Pre Tax Incomei.t
N
t=1

        91رابطه  
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LCETRi.t : نرخ مؤثر مالیاتی نقدی درازمدت شرکت

i  در دورهt  ،∑ Cash Tax Paidi.t
N
t=1 : میزان مالیات

ti−4در پنج دوره ) iنقدی پرداختی شرکت  − ti و )

∑ Pre Tax Incomei.t
N
t=1:  سود قبل از مالیات

ti−4در پنج دوره ) iشرکت  − ti  .) 

 تر باشدکینزد اتیمالی نرخ به نرخ قانون نیچه ا هر

 ریتر درگکم شرکت است که نیا انگری، ب(%22/5)

ثر ؤچه نرخ م هر که آن حال .است یاتیاجتناب مال

 اتیمال ینرخ قانون ازی شتریبا فاصله ب یشرکت اتیمال

در  یاتیاجتناب مال یباال سطح انگریشود، ب یریگاندازه

 (.50) است شرکت آن

درصد اعضای : مدیره هیئتنسبت اعضاء غیرموظف 

تعداد  میتقسمدیره هر شرکت از  هیئتغیرموظف در 

 رهیمد هیئت یموظف به کل تعداد اعضاریغ رانیمد

 .(51) دشومیشرکت محاسبه 

، امتیازهای متعلق به هر ءمتغیر کیفیت افشا :کیفیت افشاء

بهادار از سوی سازمان بورس و اوراق که  استشرکت 

رسانی مناسب و اطالع ءو از طریق اطالعیه کیفیت افشا

 .(52) شودمیاستخراج 

نسبت  از شاخص این محاسبه برای :بیمه سهم کارفرما

های عملیاتی و هزینه بیمه سهم کارفرما بر مجموع هزینه

 .(6) شودشده کاالی فروش رفته استفاده میبهای تمام

کل  تقسیمبر اساس  اریمع نیا :معامله با اشخاص وابسته

 های اول دورهداراییبا اشخاص وابسته به معامالت 

 .(53) دشویشرکت محاسبه م

 

 وابسته ریمتغ
ارزش افزوده  پژوهش این وابسته هایمتغیر

  .است نقدیو ارزش افزوده  اقتصادی

 سود عملیاتیاین متغیر برابر با : ارزش افزوده اقتصادی

 .(54) است سرمایه منابع تمامی هزینه کسر از پس شرکت

                                  20رابطه 
EVAt = NOPATt - WACC (Capitalt-1)    
 

tNOPAT مالیات: سود خالص عملیاتی پس از کسر ،

WACC: و  میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه

1-tCapital :سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای  جمع

 جمع ازفته شده در شرکت گر کارسرمایه ب .t دوره

های ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و بدهی

در ابتدای هر سال مالی  های مالی آندارای هزینه

 (.55) آیددست میبه

به مازاد وجه  یافزوده نقد ارزش :نقدیارزش افزوده 

ی نقد هیسرما نهیشود که پس از کسر هزیگفته م ینقد

دست به یاتیعمل یاز سود نقد و مالیات پرداختی

 (:56) شودبه شرح زیر محاسبه می که دیآیم

 21رابطه 
سرمایه هزینه 

 نقدی
- 

 عملیاتیسود نقدی 
 پس از کسر مالیات

= 
ارزش افزوده 

 نقدی
 

مالیات 
 پرداختی

- 
وجه نقد حاصل از 

 های عملیاتیفعالیت
= 

سود نقدی عملیاتی 
 پس از کسر مالیات

 

سهام  سود
 پرداختی

+ 
 های مالیهزینه

 پرداختی
= 

هزینه سرمایه 
 نقدی

 
 متغیرهای کنترلی

 به وسیلهشرکت  عملکرداحتمال دارد  که جا آن از     

 از ایمجموعه گیرد، قرار تأثیر تحت ی نیزدیگر عوامل

 چون اندازه شرکت، عمرشرکت هم هایویژگی

و رشد فروش به عنوان متغیرهای مالی شرکت، اهرم 
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 گرفته شده است. کنترلی در نظر

 شرکت هایدارایی طبیعی لگاریتم از :شرکت اندازه

اندازه  .است شده استفاده شرکت اندازه محاسبه برای

 .شرکت به طور سنتی به عملکرد مربوط است

تر های کوچکتر نسبت به شرکتهای بزرگشرکت

دسترسی بیشتری به منابع دارند، از شهرت باالتری 

را  سازمانیبرونبرخوردار هستند، توانایی کسب منابع 

 هستند مندهای تبلیغاتی مناسبی بهرهدارند و از فرصت

عامل اندازه شرکت بر عملکرد  ،(. از این رو57)

اندازه از زیادی  هایپژوهشدر . مؤثر استها شرکت

و  58) شده استبه عنوان متغیر کنترلی استفاده  شرکت

59). 

شرکت و سال سیس تأاز تفاوت بین سال : عمر شرکت

 .آیددست میهمورد بررسی در قلمرو زمانی پژوهش ب

تجربه  .رابطه قوی با عملکرد سازمانی دارد سازمانی سن

د شوو دانش شرکت با افزایش سن، بیشتر و انباشته می

 گذاردب تأثیرتواند بر عملکرد شرکت و این امر می

شرکت با قدمت بیشتر نسبت به  ،(. به عبارت دیگر58)

تر از کارایی و کارآمدی بیشتری های جوانشرکت

ها نقاط قوت خود را شناسایی برخوردار هستند. آن

های خود آگاهی دارند و از از توانایی اند،کرده

راهکارهای مناسب برای انجام بهینه امور خود بهره 

 39) هاسایر پژوهش با توجه به ،از این رو (.60) برندمی

کنترلی در نظر گرفته  عمر شرکت به عنوان متغیر (61و 

 شده است.

 جمعاز نسبت  مالی برای محاسبه اهرم :مالی اهرم

اهرم مالی  .استفاده شده استها دارایی جمعها به بدهی

گذارد مین مالی شرکت را به نمایش میهای تأسیاست

 .کننده وضعیت اعتباری شرکت استو تعیین

تری دارند، دسترسی بیشتری کم خطرهایی که شرکت

تر مین مالی از طریق بدهی با هزینه استقراض پایینبه تأ

استفاده کرده  ظرفیتهایی از این دارند. چنین شرکت

مین مالی جا که هزینه تأ ز آنا و اهرم مالی باالیی دارند.

، استمین مالی از سایر منابع تر از تأاز طریق بدهی ارزان

هایی که از این امتیاز برخوردار رود شرکتانتظار می

ها از خود به هستند عملکردی بهتر از سایر شرکت

ها از این رو، با توجه به سایر پژوهشگذارند. بنمایش 

کنترلی در نظر  اهرم مالی به عنوان متغیر (61و  59)

 است. گرفته شده 

 درصد تغییر در فروش این متغیر برابر بارشد فروش: 

افزایش میزان  .استسال جاری نسبت به سال قبل 

فروش شرکت بیانگر توانایی و قدرت شرکت در انجام 

 ظرفیتاعتماد مشتریان و ، جلب های مربوطراهبرد

 شرکت در کسب سهم بیشتری از بازار خواهد بود. از

گذار بر عملکرد شرکت تأثیراین متغیر عاملی  ،این رو

( 59و  6) ها، با توجه به سایر پژوهشدر نتیجه. است

رشد فروش به عنوان متغیرکنترلی در نظر گرفته شده 

 است.

 

 هایافته

 
 های توصیفیآماره
 ، آمار توصیفی مربوط2 و 1های های شمارهجدول     

 های دارویی وبه متغیرهای پژوهش در رابطه با شرکت

 دهد. این آمار شامل اطالعاتیی را نشان میغیردارو

  بیشینه،کمینه، مانند  های مرکزیمربوط به شاخص
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 هاي دارویی: آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش براي شرکت1جدول

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه کمینه متغیر

 628/1 015/1 02/1 781/4 (473/4)  ارزش افزوده اقتصادی

 109/2 005/0 322/0 594/9 (758/5)  ارزش افزوده نقدی

عد اقتصادیب   1 10 678/4 25/4 163/2 

عد اخالقیب   4/3 6/9 738/6 6/6 288/1 

عد قانونیب   4/2 4/9 66/5 6/5 297/1 

مالی اهرم  018/0 971/0 589/0 605/0 18/0 

شرکت اندازه  816/10 972/16 627/13 617/13 093/1 

 303/0 181/0 237/0 468/2 (306/0)  رشد فروش

شرکت عمر  197/2 043/4 611/3 784/3 411/0 

 

 وییرداهاي غیرتغیرهاي پژوهش براي شرکت: آمار توصیفی م2جدول

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه کمینه متغیر

 257/2 703/0 644/0 938/8 (944/6)  ارزش افزوده اقتصادی

 072/2 195/0 365/0 785/8 (225/7)  افزوده نقدیارزش 

 581/1 75/4 037/5 10 25/1 عد اقتصادیب 

 1/1 2/7 051/7 8/9 3 عد اخالقیب 

 196/1 6/5 581/5 6/9 8/1 عد قانونیب 

 209/0 631/0 613/0 999/0 079/0 اهرم مالی

 536/1 863/13 132/14 066/19 27/11 اندازه شرکت

 572/0 129/0 186/0 902/10 (915/0)  رشد فروش

 439/0 638/3 483/3 174/4 079/2 شرکت عمر

 
 چنین اطالعات مربوط به شاخصمیانگین و میانه و هم

 پراکندگی انحراف معیار است. با توجه به اطالعات

 های دارویی وها، شرکتارائه شده در این جدول

، به به طور متوسط دارای امتیاز ب عد اقتصادیغیردارویی 

 738/6 ، به ترتیب،، ب عد اخالقی037/5و  678/4 ترتیب،

 هستند 581/5و 66/5 ، به ترتیب،و ب عد قانونی 051/7و

 های مربوط به این متغیرهادهد بیشتر دادهکه نشان می

 میانهمقدار حول این نقاط تمرکز یافته است. 

 ابعاد اقتصادی برای غیرداروییهای دارویی و شرکت

و  6/5) و قانونی( 2/7و  6/6)، اخالقی (75/4و  25/4)

تر ها کمنیمی از داده که در هر مورد دهدنشان می (6/5

است. در  آنو نیمی دیگر بیشتر از  مقداراز این 

تا  1های دارویی بازه تغییرات ب عد اقتصادی از شرکت

تا  4/2قانونی از  و ب عد 6/9تا   4/3،  ب عد اخالقی از 10

های است. دامنه تغییر ب عد اقتصادی شرکت 4/9

های دارویی کاهش و ب عد غیردارویی نسبت به شرکت

اخالقی و قانونی افزایش داشته است. با توجه به نتایج 

به دست آمده مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل 

ار های دارویی بیشترین انحراف معیپژوهش، در شرکت

ین انحراف تر( متعلق به ب عد اقتصادی و کم163/2)
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( مربوط به ب عد اخالقی است. از این رو، 288/1معیار )

متغیر ب عد اقتصادی دارای بیشترین پراکندگی است و 

متغیر ب عد اخالقی در طول دوره پژوهش از ثبات و 

پایداری بیشتری نسبت به دیگر متغیرها برخوردار بوده 

های غیردارویی ارزش افزوده تاست. در شرک

( و ب عد اخالقی 257/2اقتصادی بیشترین انحراف معیار )

چنین، الزم به ( را دارد. هم1/1ترین انحراف معیار )کم

های پرت بر توضیح است به منظور اجتناب از تأثیر داده

 %1های پرت متغیرها در سطح نتایج پژوهش کلیه داده

 افزار(.ه وسیله نرمحذف شده است )انتخاب شده ب

 

 آمار استنباطی
لیمر برای الگوهای  Fنتایج حاصل از آزمون 

 گفتنیارائه شده است.  3پژوهش در جدول شماره 

 نتایج بررسی 10تا  3های های شمارهدر جدول است

های پژوهش در الگوهای پژوهش و آزمون فرضیه

درازمدت  مدت ارائه شده و در مورد دورهدوره کوتاه

ائه برای جلوگیری از زیادتر شدن حجم مقاله تنها به ار

 خالصه نتایج در متن بسنده شده است.

با توجه به آماره و مقدار احتمال محاسبه شده از 

لیمر برای تمامی الگوها، الزم است برای  Fآزمون 

های ترکیبی با اثرات ثابت یا انتخاب از بین الگوی داده

صادفی، آزمون هاسمن های ترکیبی با اثرات تداده

)تشخیص بین اثرات ثابت و تصادفی( نیز انجام شود. 

نشان  4نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول شماره 

 داده شده است.

های پژوهش با توجه به در ادامه، به تخمین الگوی

 روش ارجح پرداخته شده است. 

 

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه

 ،5شماره  در جدول با توجه به نتایج ارائه شده

 های دارویی ودست آمده برای شرکتبه Fهای آماره

دهد که در ها نشان میغیردارویی و مقادیر احتمال آن

دار است و قابلیت مجموع الگوهای پژوهش معنی

 برازش دارد. ضریب تعیین تعدیلی که برای الگوها

میزان توضیح متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و 

 های دارویی ودهد، برای شرکتنترلی را نشان میک

 است. به این مفهوم 38/0و  61/0غیردارویی، به ترتیب، 
 

 لیمر براي الگوهاي پژوهش F: نتایج آزمون 3جدول 

الگوي 
 شماره

 داروییهاي شرکت داروییغیرهاي شرکت

 آماره
 آزمون

 داريمعنی
روش 

 پذیرفته شده

آماره 
 آزمون

 داريمعنی
 روش 

 پذیرفته شده

 الگوی تلفیقی 056/0 09/2 اثرات ثابت 001/0 79/4 1

 الگوی تلفیقی 058/0 07/2 اثرات ثابت 001/0 36/10 2

 الگوی تلفیقی 112/0 74/1 اثرات ثابت 001/0 65/8 3
 اثرات ثابت 024/0 48/2 تلفیقیالگوی  764/0 55/0 4
 الگوی تلفیقی 066/0 01/2 الگوی تلفیقی 838/0 45/0 5
 الگوی تلفیقی 48/0 92/0 الگوی تلفیقی 353/0 11/1 6
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 : نتایج آزمون هاسمن براي الگوي پژوهش4جدول 

الگوي 
 شماره

 داروییهاي شرکت داروییغیرهاي شرکت

آماره 
 آزمون

 داريمعنی
روش 

 پذیرفته شده

آماره 
 آزمون

 داريمعنی
روش 

 پذیرفته شده

 - - - ثابتاثرات  001/0 68/97 1

 - - - اثرات ثابت 001/0 58/92 2
 - - - اثرات ثابت 001/0 36/101 3
 اثرات ثابت 014/0 14/22 - - - 4

 
 

 پژوهش1: نتایج حاصل از برآورد الگوي شماره 5جدول 

 متغیر

 داروییهاي شرکت  ییغیرداروهاي شرکت 

 ضریب 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ضریب داريمعنی
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 داريمعنی

 001/0 (35/3)  33/2 (82/7)  001/0 (42/6)  51/1 (73/9)  عرض از مبدأ

عد اقتصادی دوره جاریب   2/0 08/0 45/2 014/0 38/0 12/0 3 003/0 

اقتصادی وقفه اول عدب   43/0 07/0 53/5 001/0 31/0 1/0 94/2 003/0 
اقتصادی وقفه دوم عدب   23/0 07/0 38/3 001/0 33/0 13/0 52/2 012/0 
اقتصادی وقفه سوم عدب   16/0 07/0 29/2 021/0 29/0 12/0 28/2 023/0 
اخالقی عدب   26/0 08/0 12/3 001/0 21/0 07/0 95/2 003/0 

قانونی عدب   19/0 08/0 4/2 016/0 24/0 11/0 09/2 037/0 

مالی اهرم  06/3 48/0 37/6 001/0 35/3 71/0 69/4 001/0 

شرکت اندازه   (13/0) 06/0  (24/2) 025/0  (43/0) 12/0  (5/3) 001/0 

فروش رشد  21/1 25/0 77/4 001/0 97/0 36/0 64/2 008/0 

 041/0 05/2 3/0 62/0 007/0 69/2 22/0 59/0 شرکت عمر

 63/0  4/0  ضریب تعیین

 61/0  38/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 64/1  69/1  واتسون-دوربین آماره

 F  33/22  64/31 آماره

 F  001/0  001/0 احتمال آماره

 

تغییرات متغیر وابسته به  %61های دارویی که در شرکت

شود وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می

دهندگی های غیردارویی میزان توضیحو در شرکت

 %38متغییر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی 

واتسون -دوربین هایچنین، با توجه به آمارهاست. هم

 بیناول  توان بیان کرد که خودهمبستگی مرتبهمی

طور کلی این های الگوها وجود ندارد. بهماندهباقی

همه الگوهای پژوهش بیانگر این است  نتایج در مورد

های نیکویی برازش و که الگوها از نظر شاخص

توان به سایر نتایج خودهمبستگی مشکلی ندارد و می

)رابطه بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته و 

 ها اتکا کرد.غیره( آن

 عد اقتصادیب  تأثیربه بررسی پژوهش اول  فرضیه

 اقتصادیجتماعی بر ارزش افزوده پذیری امسئولیت

 5 شماره در جدول ارائه شدهپردازد. با توجه به نتایج می

ضریب ب عد اقتصادی ، 1شماره  الگویاز برآورد 
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مدت، به های غیردارویی و دارویی در دوره کوتاهشرکت

ها برابر آناحتمال  مقداراست.  38/0و  2/0برابر با  ،ترتیب

. است %5تر از سطح خطای کمو  003/0و  014/0با 

دهنده آن است که بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشان

موجب افزایش  مدتکوتاه در اقتصادی عدب  افزایش 

از شود. در نتیجه، این فرضیه می اقتصادیارزش افزوده 

در  .شودتأیید می %95در سطح اطمینان  مدتکوتاه عدب 

و  43/0 با برابرهای غیردارویی، ضریب وقفه اول شرکت

 با برابر، ضریب وقفه دوم 001/0آن برابر با  مقدار احتمال

ضریب وقفه  و 001/0آن برابر با  مقدار احتمالو  23/0

. است 021/0آن برابر با  مقدار احتمالو  16/0 با برابرسوم 

 برابرهای دارویی، ضریب وقفه اول در شرکت ،چنینهم

، ضریب وقفه 003/0آن برابر با  مقدار احتمالو  31/0 با

 و 012/0آن برابر با  مقدار احتمالو  33/0 با برابردوم 

آن برابر با  مقدار احتمالو  29/0 با برابرضریب وقفه سوم 

 الگویاز برآورد  حاصل. با توجه به نتایج است 023/0

های غیردارویی و عد اقتصادی شرکتضریب ب   ،7شماره 

 32/1و  04/1برابر با  ،، به ترتیبدرازمدتدارویی در دوره 

تر از سطح و کم 001/0ها برابر با آن مقدار احتمالاست. 

دهنده ضریب مثبت متغیر نشانبنابراین، . است %5خطای 

، ارزش درازمدتعد اقتصادی در آن است که افزایش ب  

افزوده اقتصادی را افزایش داده و سبب بهبود در عملکرد 

در  درازمدتعد از ب در نتیجه، این فرضیه شود. مالی می

 .شودتأیید می %95اطمینان سطح 

خالقی عد ابه بررسی تأثیر ب دوم  فرضیه

 اقتصادیپذیری اجتماعی بر ارزش افزوده مسئولیت

 6 شماره در جدول ارائه شدهپردازد. با توجه به نتایج می

خالقی اضریب ب عد ، 2الگوی شماره از برآورد 

مدت، به غیردارویی و دارویی در دوره کوتاههای شرکت

ها آن احتمال است. مقدار 43/0و  21/0ترتیب، برابر با 

. است %5تر از سطح خطای کمو  001/0و  013/0برابر با 

دهنده آن است که بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشان

موجب افزایش ارزش  مدتخالقی در کوتاها ب عدافزایش 

از ب عد شود. در نتیجه، این فرضیه می اقتصادیافزوده 

در  .شودتأیید می %95در سطح اطمینان مدت کوتاه

و  2/0 با برابرهای غیردارویی، ضریب وقفه اول شرکت

 با برابر، ضریب وقفه دوم 017/0آن برابر با  مقدار احتمال

، ضریب وقفه سوم 035/0آن برابر با  احتمال مقدارو  16/0

 .است 019/0آن برابر با  مقدار احتمالو  18/0 با برابر

 برابرهای دارویی، ضریب وقفه اول چنین، در شرکتهم

، ضریب وقفه دوم 022/0آن برابر با  مقدار احتمالو  2/0 با

، ضریب 084/0آن برابر با  احتمال مقدارو  16/0 با برابر

 026/0آن برابر با  مقدار احتمالو  22/0 با برابروقفه سوم 

، 8است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی شماره 

های غیردارویی و دارویی در خالقی شرکتاضریب ب عد 

است.  03/1و  76/0دوره درازمدت، به ترتیب، برابر با 

تر از سطح خطای کمو  001/0ها برابر با احتمال آن مقدار

 دهنده آن استضریب مثبت متغیر نشانبنابراین، . است %5

خالقی در درازمدت، ارزش افزوده اکه افزایش ب عد 

اقتصادی را افزایش داده و سبب بهبود در عملکرد مالی 

در سطح از ب عد درازمدت در نتیجه، این فرضیه شود. می

 .شودتأیید می %95اطمینان 

فرضیه سوم به بررسی تأثیر ب عد قانونی 

 پذیری اجتماعی بر ارزش افزوده اقتصادیمسئولیت

 شماره جدول ارائه شده دربه نتایج پردازد. با توجه می

  عد قانونیضریب ب ، 3الگوی شماره از برآورد  7
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 پژوهش 2: نتایج حاصل از برآورد الگوي شماره 6جدول 

 متغیر

 داروییهاي شرکت  ییغیرداروهاي شرکت 

 ضریب 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ضریب داريمعنی
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 داريمعنی

 001/0 (85/4)  07/2 (06/10)  001/0 (96/7)  43/1 (39/11) عرض از مبدأ

اخالقی دوره جاری عدب   21/0 08/0 48/2 013/0 43/0 09/0 51/4 001/0 

اخالقی وقفه اول عدب   2/0 08/0 39/2 017/0 2/0 08/0 29/2 022/0 
اخالقی وقفه دوم عدب   16/0 08/0 1/2 035/0 16/0 09/0 73/1 084/0 
اخالقی وقفه سوم عدب   18/0 07/0 34/2 019/0 22/0 1/0 24/2 026/0 
اقتصادی عدب   41/0 06/0 68/6 001/0  (18/0) 08/0  (27/2) 024/0 

قانونی عدب   27/0 07/0 54/3 001/0 48/0 1/0 74/4 001/0 

مالی اهرم  69/2 45/0 95/5 001/0 93/1 63/0 05/3 002/0 

 091/0 69/1 1/0 18/0 477/0 71/0 05/0 04/0 اندازه

فروش رشد  39/0 23/0 7/1 088/0 65/1 32/0 11/5 001/0 

 19/0 (31/1)  3/0 (39/0)  372/0 89/0 21/0 19/0 عمر

 68/0  35/0  ضریب تعیین

 66/0  33/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 02/2  69/1  واتسون-دوربین آماره

 F  11/18  64/38آماره

 F  001/0  001/0احتمال آماره

 

 پژوهش 3: نتایج حاصل از برآورد الگوي شماره 7جدول 

 متغیر

 داروییهاي شرکت  ییغیرداروهاي شرکت 

 ضریب 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ضریب داريمعنی
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 داريمعنی

 001/0 (42/8)  99/1 (78/16)  001/0 (22/10)  31/1 (45/13) عرض از مبدأ

قانونی دوره جاری عدب   19/0 08/0 23/2 025/0 29/0 11/0 58/2 01/0 

قانونی وقفه اول عدب   22/0 09/0 41/2 016/0 23/0 11/0 04/2 042/0 
قانونی وقفه دوم عدب   19/0 08/0 27/2 023/0 24/0 11/0 17/2 031/0 
قانونی وقفه سوم عدب   18/0 08/0 15/2 031/0 28/0 11/0 55/2 011/0 
اقتصادی عدب   35/0 06/0 8/5 001/0 49/0 1/0 71/4 001/0 

اخالقی عدب   34/0 07/0 66/4 001/0 2/0 06/0 99/2 003/0 

مالی اهرم  74/2 43/0 3/6 001/0 82/2 66/0 22/4 001/0 

 027/0 22/2 13/0 29/0 001/0 2/3 05/0 18/0 اندازه

فروش رشد  07/0 22/0 33/0 735/0 01/1 34/0 95/2 003/0 

 154/0 42/1 28/0 4/0 144/0 46/1 2/0 29/0 عمر

 68/0  39/0  ضریب تعیین

 66/0  37/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 53/1  67/1  واتسون-دوربین آماره

 F  28/21  14/38آماره

 F   001/0  001/0احتمال آماره
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مدت، دارویی در دوره کوتاهغیردارویی و  هایشرکت

 احتمال مقداراست.  29/0و  19/0برابر با  ،به ترتیب

 %5تر از سطح خطای کمو  01/0و  025/0ها برابر با آن

دهنده آن است بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشاناست. 

موجب افزایش  مدتکوتاه در یقانون عدب که افزایش 

از نتیجه، این فرضیه  شود. درمی اقتصادیارزش افزوده 

در  .شودتأیید می %95در سطح اطمینان  مدتکوتاه عدب 

 22/0 با برابرهای غیردارویی، ضریب وقفه اول شرکت

، ضریب وقفه دوم 016/0آن برابر با  احتمال مقدارو 

 و 023/0آن برابر با  احتمال مقدارو  19/0با  برابر

آن برابر  احتمال مقدارو  18/0 با برابرضریب وقفه سوم 

های دارویی، در شرکت ،چنین. هماست 031/0با 

آن برابر  احتمال مقدارو  23/0 با برابرضریب وقفه اول 

 احتمال مقدارو  24/0 با برابر، ضریب وقفه دوم 042/0با 

و  28/0 با برابرضریب وقفه سوم  و 031/0آن برابر با 

با توجه به نتایج . است 011/0آن برابر با  احتمال مقدار

 یعد قانونضریب ب  ،9شماره  حاصل از برآورد الگوی

، درازمدتهای غیردارویی و دارویی در دوره شرکت

ها آن احتمال مقداراست.  06/1و  8/0برابر با  ،به ترتیب

. است %5تر از سطح خطای کمو  001/0برابر با 

دهنده آن است که ضریب مثبت متغیر نشانبنابراین، 

، ارزش افزوده درازمدتدر  یعد قانونافزایش ب 

اقتصادی را افزایش داده و سبب بهبود در عملکرد مالی 

در سطح  درازمدتعد از ب در نتیجه، این فرضیه شود. می

 .شودتأیید می %95اطمینان 

 عد اقتصادیبه بررسی تأثیر ب چهارم  فرضیه

 پردازد.می نقدیپذیری اجتماعی بر ارزش افزوده مسئولیت

 از برآورد  8 شماره در جدولارائه با توجه به نتایج 
 

 پژوهش 4: نتایج حاصل از برآورد الگوي شماره 8جدول 

 متغیر

 داروییهاي شرکت  ییغیرداروهاي شرکت 

 ضریب 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ضریب داريمعنی
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 داريمعنی

 08/0 (75/1)  2/2 (87/3)  001/0 (78/6)  72/1 (72/11) عرض از مبدأ

عد اقتصادی دوره جاریب   2/0 09/0 15/2 031/0 3/0 11/0 59/2 01/0 

اقتصادی وقفه اول عدب   18/0 09/0 06/2 039/0 27/0 1/0 71/2 007/0 
اقتصادی وقفه دوم عدب   19/0 08/0 15/2 031/0 21/0 09/0 26/2 024/0 
اقتصادی وقفه سوم عدب   19/0 08/0 36/2 018/0 37/0 1/0 65/3 001/0 
اخالقی عدب   3/0 09/0 14/3 001/0 3/0 07/0 04/4 001/0 

قانونی عدب   31/0 09/0 33/3 001/0 32/0 08/0 88/3 001/0 

مالی اهرم   (66/0) 57/0  (14/1) 253/0  (66/0) 64/0  (04/1) 298/0 

 001/0 (55/5)  13/0 (72/0)  113/0 (58/1)  06/0 (11/0)  اندازه

فروش رشد  11/1 26/0 15/4 001/0  (44/0) 54/0  (82/0) 409/0 

 001/0 61/3 29/0 07/1 001/0 82/6 23/0 58/1 عمر

 73/0  37/0  ضریب تعیین

 7/0  36/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 57/1  66/1  واتسون-دوربین آماره

 F  68/31  45/29آماره

 F  001/0  001/0احتمال آماره
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های شرکت اقتصادیضریب ب عد ، 4الگوی شماره 

 مدت، به ترتیب، دارویی در دوره کوتاهغیردارویی و 

ها برابر با آن احتمال مقداراست.  3/0و  2/0برابر با 

است.  %5تر از سطح خطای کمو  01/0و  031/0

دهنده آن است که بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشان

موجب افزایش  مدتکوتاه در اقتصادی عدب افزایش 

 عداز ب شود. در نتیجه، این فرضیه می نقدیارزش افزوده 

در  .شودتأیید می %95در سطح اطمینان  مدتکوتاه

 18/0با  برابرهای غیردارویی، ضریب وقفه اول شرکت

، ضریب وقفه دوم 039/0آن برابر با  احتمال مقدارو 

 و 031/0آن برابر با  احتمال مقدارو  19/0 با برابر

آن برابر  احتمال مقدارو  19/0 با برابرضریب وقفه سوم 

های دارویی، در شرکت ،چنین. هماست 018/0با 

آن برابر  احتمال مقدارو  27/0 با برابرضریب وقفه اول 

 احتمال مقدارو  21/0 با برابر، ضریب وقفه دوم 007/0با 

و  37/0 با برابرضریب وقفه سوم  و 024/0آن برابر با 

با توجه به نتایج  .است 001/0آن برابر با  احتمال مقدار

عد ضریب ب  ،10شماره  حاصل از برآورد الگوی

های غیردارویی و دارویی در دوره اقتصادی شرکت

 مقداراست.  17/1و  78/0برابر با  ،، به ترتیبدرازمدت

 %5تر از سطح خطای کمو  001/0ها برابر با آن احتمال

است دهنده آن ضریب مثبت متغیر نشانبنابراین، . است

 ، ارزش افزودهدرازمدتعد اقتصادی در که افزایش ب 

نقدی را افزایش داده و سبب بهبود در عملکرد مالی 

 در سطحاز ب عد درازمدت در نتیجه، این فرضیه شود. می

 .شودتأیید می %95 اطمینان

 خالقیعد ابه بررسی تأثیر ب پنجم  فرضیه

 نقدیپذیری اجتماعی بر ارزش افزوده مسئولیت

 شماره در جدول ارائه شدهپردازد. با توجه به نتایج می

 ضریب ب عد اخالقی، 5الگوی شماره از برآورد  9

 پژوهش 5: نتایج حاصل از برآورد الگوي شماره 9جدول 

 متغیر

 داروییهاي شرکت  ییغیرداروهاي شرکت 

 ضریب 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ضریب داريمعنی
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 داريمعنی

 111/0 (59/1)  89/2 (62/4)  001/0 (68/8)  93/1 (77/16)  عرض از مبدأ

اخالقی دوره جاری عدب   26/0 1/0 43/2 015/0 44/0 12/0 39/3 001/0 

اخالقی وقفه اول عدب   37/0 11/0 19/3 001/0 28/0 12/0 22/2 027/0 
اخالقی وقفه دوم عدب   21/0 09/0 18/2 029/0 19/0 12/0 57/1 116/0 
اخالقی وقفه سوم عدب   24/0 1/0 29/2 022/0 38/0 12/0 12/3 002/0 
اقتصادی عدب   31/0 08/0 74/3 001/0 28/0 1/0 65/2 008/0 

قانونی عدب   28/0 1/0 71/2 006/0 33/0 1/0 15/3 001/0 

مالی اهرم   (1/1) 63/0  (73/1) 082/0 28/3 82/0 99/3 001/0 

 129/0 (52/1)  15/0 (23/0)  001/0 17/3 07/0 24/0 اندازه

فروش رشد  77/0 29/0 61/2 009/0 08/2 49/0 21/4 001/0 

AGE 89/0 26/0 38/3 001/0  (65/1) 41/0  (95/3) 001/0 

 61/0  28/0  ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

 27/0 
 59/0 

 27/2  8/1  واتسون-دوربین آماره

 F  36/21  68/28 آماره

 F  001/0  001/0 احتمال آماره
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مدت، ویی در دوره کوتاههای غیردارویی و دارشرکت

 احتمال مقداراست.  44/0و  26/0برابر با به ترتیب، 

تر از سطح خطای کمو  001/0و  015/0ها برابر با آن

دهنده آن بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشاناست.  %5

موجب  مدتکوتاه خالقی درا عدب است که افزایش 

شود. در نتیجه، این می نقدیافزایش ارزش افزوده 

تأیید  %95در سطح اطمینان  مدتکوتاه عداز ب فرضیه 

های غیردارویی، ضریب وقفه اول در شرکت .شودمی

، ضریب 001/0آن برابر با  احتمال مقدارو  37/0 با برابر

آن برابر با  احتمال مقدارو  21/0 با برابروقفه دوم 

 احتمال مقدارو  24/0 با برابرضریب وقفه سوم  و 029/0

های در شرکت ،چنین. هماست 022/0آن برابر با 

 احتمال مقدارو  28/0 با برابردارویی، ضریب وقفه اول 

و  19/0 با برابر، ضریب وقفه دوم 027/0آن برابر با 

ضریب وقفه سوم و  116/0آن برابر با  احتمال مقدار

با  .است 002/0آن برابر با  احتمال مقدارو  38/0 با برابر

 ،11شماره  توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی

های غیردارویی و دارویی خالقی شرکتاعد ضریب ب 

است.  3/1و  1/1برابر با  ،، به ترتیبدرازمدتدر دوره 

تر از سطح و کم 001/0ها برابر با آن احتمال مقدار

ضریب مثبت متغیر بنابراین، . است %5خطای 

خالقی در اعد دهنده آن است که افزایش ب نشان

، ارزش افزوده نقدی را افزایش داده و سبب درازمدت

از در نتیجه، این فرضیه شود. بهبود در عملکرد مالی می

 .شودتأیید می %95در سطح اطمینان ب عد درازمدت 

قانونی عد به بررسی تأثیر ب ششم  فرضیه

 نقدیپذیری اجتماعی بر ارزش افزوده مسئولیت

 دست آمده در جدولهپردازد. با توجه به نتایج بمی

ضریب ب عد قانونی  ،6الگوی شماره از برآورد  10 شماره

 مدت،های غیردارویی و دارویی در دوره کوتاهشرکت

 پژوهش 6 تایج حاصل از برآورد الگوي شماره: ن10جدول 

 متغیر

 داروییهاي شرکت  ییغیرداروهاي شرکت 

 ضریب 
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 ضریب داريمعنی
انحراف 
 استاندارد

آماره 
 تی

 داريمعنی

 001/0 (43/4)  35/2 (47/10)  001/0 (79/6)  75/1 (88/11)  مبدأعرض از 

قانونی دوره جاری عدب   4/0 12/0 31/3 001/0 25/0 12/0 09/2 037/0 

قانونی وقفه اول عدب   31/0 11/0 63/2 008/0 24/0 11/0 07/2 039/0 
قانونی وقفه دوم عدب   26/0 12/0 08/2 037/0 24/0 11/0 03/2 043/0 
قانونی وقفه سوم عدب   3/0 12/0 56/2 01/0 56/0 13/0 3/4 001/0 
اقتصادید عب   29/0 07/0 87/3 001/0 31/0 09/0 37/3 001/0 

اخالقی عدب   43/0 08/0 94/4 001/0 17/0 08/0 99/1 047/0 

مالی اهرم  76/0 59/0 29/1 195/0  (65/0) 71/0  (91/0) 362/0 

 09/0 7/1 13/0 22/0 002/0 06/3 07/0 22/0 اندازه

فروش رشد  68/0 27/0 44/2 014/0  (3/1) 42/0  (1/3) 002/0 

 059/0 (89/1)  33/0 (64/0)  001/0 (54/3)  24/0 (88/0)  عمر

 6/0  38/0  ضریب تعیین

 57/0  36/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 75/1  66/1  واتسون-دوربین آماره

 F  39/32  81/26آماره

 F  001/0  001/0آماره احتمال
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ها آن احتمال مقداراست.  25/0و  4/0برابر با به ترتیب، 

 %5تر از سطح خطای کمو  037/0و  001/0برابر با 

دهنده آن است بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشان است.

موجب افزایش  مدتدرکوتاهقانونی  عدب که افزایش 

 عداز ب شود. در نتیجه، این فرضیه می دینقارزش افزوده 

در  .شودتأیید می %95در سطح اطمینان  مدتکوتاه

 31/0 با برابرضریب وقفه اول های غیردارویی، شرکت

، ضریب وقفه دوم 008/0آن برابر با  احتمال مقدارو 

 و 037/0آن برابر با  احتمال مقدارو  26/0 با برابر

آن برابر  احتمال مقدارو  3/0 با برابرضریب وقفه سوم 

 های دارویی،در شرکت ،چنینهم. است 01/0با 

آن برابر  احتمال مقدارو  24/0 با برابرضریب وقفه اول 

 مقدارو  24/0 با برابر، ضریب وقفه دوم 039/0با 

 با برابر، ضریب وقفه سوم 043/0آن برابر با  احتمال

با توجه  .است 001/0آن برابر با  احتمال مقدارو  56/0

عد ضریب ب  ،12شماره  به نتایج حاصل از برآورد الگوی

های غیردارویی و دارویی در دوره شرکت قانونی

 مقداراست.  3/1و  28/1برابر با  ،، به ترتیبدرازمدت

 %5تر از سطح خطای کمو  001/0ها برابر با آن احتمال

دهنده آن است متغیر نشان ضریب مثبتبنابراین، . است

، ارزش افزوده درازمدتدر  قانونیعد که افزایش ب 

دی را افزایش داده و سبب بهبود در عملکرد مالی نق

در سطح  درازمدتعد از ب در نتیجه، این فرضیه شود. می

 .شودتأیید می %95اطمینان 

 

 گیرينتیجه

 

ی اجتماعی در بقاء و پذیرمسئولیتبه دلیل نقش حیاتی 

آن را بر  تأثیرزیادی  هایپژوهشها، سازمانپایداری 

 هایپژوهشدر  اند.دهبررسی کرها عملکرد شرکت

گیری رویکردهای متفاوتی برای اندازهاز مختلف 

موجب  و این موضوعاستفاده ی اجتماعی پذیرمسئولیت

ای خاص به ها از زاویههر یک از آنشده است که 

شاخصی . در این پژوهش دنبپردازاین مقوله بررسی 

ی پذیرمسئولیتابعاد یک از  جامع و ترکیبی برای هر

 بر اساسمعیارهای حسابداری و  منطبق بر ،اجتماعی

 مدتکوتاه تأثیر و دشی دهکی محاسبه بندرتبهروش 

ها بر معیارهای ارزش افزوده یک از آن هر درازمدتو 

به عنوان معیارهای  ،نقدیو ارزش افزوده اقتصادی 

نتایج  .بررسی شد محور،ارزش سنجش عملکرد

دست آمده از تخمین الگوهای پژوهش بیانگر این هب

است که ابعاد اقتصادی، اخالقی و قانونی 

ی بر دارمعنیمثبت و  تأثیری اجتماعی پذیرمسئولیت

 درازمدت تأثیر ،چنینهم ها دارد.ینی شرکتآفرارزش

های دارویی و غیردارویی ینی شرکتآفرارزشابعاد بر 

 .استها مدت آنکوتاه تأثیربیشتر از 

و های تجاری برای بقاء تمام تالش مدیریت بنگاه     

بازار،  بیشتر کسب سهم پایداری در دنیای رقابتی امروز،

، جذب مشتریان وفادار، نام تجاری افزایش ارزش

کسب مندی از منابع محدود و ارزشمند جامعه، بهره

گذار و های قانونحمایت از سوی دولت و ارگان

. مجموع این عوامل استداشتن نیروهای متخصص 

ایجاد ارزش  سرانجامباعث کسب سود، تداوم آن  و 

سازی بیشینهنفعان ی، طبق نظریه ذخواهد شد. از این رو

های ع همه گروهفمین مناارزش شرکت در راستای تأ

 . استت و گاه متضاد های متفاوبا خواسته نفعذی
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 گویای اجتماعی یپذیرمسئولیت اقتصادی عدب      

 درافزایش  های اقتصادی است.انتظارات سنتی از بنگاه

های مسئولیت ایفای گویی سودآوری پاسخهاشاخص

مثبت بر ایجاد ارزش  یاثرکه  استها اقتصادی شرکت

های اول و بر این اساس فرضیه. خواهد داشته دافزو

  .شدیید پژوهش تأچهارم 

 شناسایی، در انصافیبی از ناشی نامتقارنی اطالعات     

 آگاهی. است اطالعات افشای یا و گیریاندازه

 اطالعاتی از اننفعذی از خاصی هایگروه و مدیریت

 شکاف موجب ،است نگرفته قرار عموم اختیار در که

 منفعت کسب شرایط این در. دشومی عمیق اطالعاتی

 منافع فداشدن با ،خاص گروه یا اشخاص به وسیله

 چنین، رعایتهم. دوشمی همراه دیگر هایگروه

مدیران در گزارشگری  سوی از اخالقی اصول نکردن

کیفیت خواهد شد. مالی منجر به انتشار اطالعات بی

که  استهای مالی سود ترین ارقام صورتیکی از مهم

 مدیریت اختیاری تعهدی اقالم طریق از است ممکن

 این. نباشد برخوردار الزم کیفیت از که این یا و شود

 .شد خواهد گذارانسرمایه شدن متضرر موجب امر

 باز خود تعهدات انجام از هاییشرکت چنین زیرا،

 از را مناسب هایگذاریسرمایه فرصت و مانندمی

 در هاشرکت در چنین شرایطیداد.  خواهند دست

از  را خود بازارسهم  و جامعه عموم اعتماد درازمدت

توانند در راستای ایجاد ارزش و نمی دست خواهند داد

 رعایت مثبت تأثیر در این پژوهش نیزگام بردارند. 

 ارزش ایجاد بر شرکت مدیران به وسیله اخالقی اصول

 .شدتأیید پژوهش  پنجمهای دوم و در فرضیه

نامتقارنی با توجه به جدایی مالکیت و مدیریت و     

اطالعات  ها ملزم به افشاءشرکت ها،بین آن اطالعات

 با، افشاء اطالعات دهیعالمت نظریهطبق . مربوط هستند

دهنده وضعیت نشان ،هااز سوی شرکتو کامل کیفیت 

بر نظارت  ،چنینهم. استو عملکرد مثبت شرکت 

از واسطه قوانین وضع شده  بههای تجاری عملیات بنگاه

موجب مصرف بهینه ، گذارها و مراجع قانوندولتسوی 

 نفعذیهای مین منافع گروهت در راستای تأمنابع شرک

 قوانین رعایت مثبت تأثیر در این پژوهش نیزد. شخواهد 

 هایفرضیه در ارزش ایجاد بر شرکت مدیران به وسیله

 .دشتأیید پژوهش  ششم و سوم

های پژوهشیج نتا پژوهش حاضر باج نتای     

 دارابی و همکاران(، 35) الیزایی و فخاریوحیدی

، چن (39) نگاون و س، (37) ایمانی و همکاران(، 36)

با نتایج و همسو  (41) (، چن و لی40) و همکاران

  .استمغایر ( 38) نولت و همکاران پژوهش

ها، با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت     

 با اعطاء برخی بایدگیرنده های تصمیمها و ارگاندولت

های متعهد به مسائل اجتماعی امتیازها، مشوق سازمان

باشند تا موجب نهادینه شدن این فرهنگ از سوی همه 

به  حسابرسی سازمان د.نکار شو های کسب ومحیط

بر  باید ایران، در استاندارد کنندهتدوین مرجع عنوان

اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

مناسب مربوط به ایفای تعهدات ایران استانداردهای 

ها تدوین اجتماعی در ابعاد مختلف از سوی شرکت

تواند با تعیین ضوابط بورس اوراق بهادار تهران مید. کن

 اجتماعی یپذیرمسئولیتو شرایط، امتیازی برای 

و با توجه به صنایع  در ابعاد مختلفها شرکت

ها در این زمینه د تا عملکرد شرکتکنتعیین  گوناگون،
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 هاشرکتکه  این سرانجام قابلیت مقایسه داشته باشد.

های مختلف درک نیازهای گروهبه منظور توانند می

 راهبرد تدوین، سازمانیدرونو  سازمانیبرونان نفعذی

ای مستقل و اجرای مناسب تعهدات اجتماعی، کمیته

و نتایج حاصل از انجام تعهدات اجتماعی را دایر 

های توجه به جایگاه خاص شرکت با .دکننگیری پی

دارویی و ارتباط مستقیم  محصوالت آن با سالمت افراد 

شود مدیران ارشد این صنایع نسبت جامعه، پیشنهاد می

)مشتریان  نفعانبه شناسایی نیازهای گروه خاصی از ذی

و برای افزایش ای داشته کنندگان( توجه ویژهو مصرف

پذیری اجتماعی را در نظر ئولیتعملکرد، ابعاد مس

سراسر جهان از سرعت  . صنعت داروسازی دربگیرند

آوری بسیار باالیی برخوردار است. از این پیشرفت و نو

حفظ و بهبود جایگاه  برایهای داروسازی شرکت ،رو

با سرعت و دقت،  نیازهای جامعه را باید  خود در بازار

جهانی تطبیق  هایشناسایی کرده و خود را با پیشرفت

ها ملزم به رعایت اصول این شرکت ،دهند. در واقع

اخالقی به مشتریان خود از طریق بهبود کیفیت 

ها، با توجه به افزایش متناسب محصوالت و تنوع آن

  .هستندقیمت محصوالت 

توانند پژوهش حاضر را به می پژوهشگران آینده    

با هم م داده و نتایج را تفکیک صنایع مختلف انجا

ابعاد مختلف  تأثیرتوان می ،چنینند. همکنمقایسه 

ها را در تی اجتماعی بر عملکرد شرکپذیرمسئولیت

. پیشنهاد بررسی کرد مراحل مختلف چرخه عمر

از معیارها و متغیرهای های آینده در پژوهششود می

جریان نقد آزاد، شاخص چرخه مانند  یدیگر

دارا بودن سهم وجود و رشد صادرات، نقدینگی، 

یا  نکردناخراج ،عد اقتصادی()ب  خاصی از بازار

نیروی کار، تناسب جایگاه شغلی  نکردنتعدیل

ها، افزایش کیفیت های آنکارکنان با توانایی

محصوالت در مقایسه با محصوالت مشابه، مشارکت 

 نبود (،عد اخالقی)ب  های اجتماعیاختیاری در فعالیت

عاوی حقوقی نسبت به تعهدات د نبودبدهی مالیاتی، 

تعهدات  در ارتباط باو درج نشدن بندهایی  شرکت

 در گزارش حسابرس مستقل برای عد قانونی()ب  قانونی

 استفادهی اجتماعی پذیرمسئولیتمختلف  سنجش ابعاد

ی پذیرمسئولیتو روابط متقابل بین ابعاد مختلف 

 بااین پژوهش گفتنی است  .دبررسی شو اجتماعی

 نبوده است.مواجه محدودیت خاصی 
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