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  ي بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالیبررسی رابطه
  

  ه اصفهان پروین پورفخریان، کارشناس ارشد حسابداري دانشگا
ppourfakhrian@yahoo.com 

  
 ارزیابی مدیران، و مالکان بین منافع تضاد پیدایش و مدیریت از مالکیت جدایی مبحث گیري شکل با - چکیده
 حتی و دولت مالکان، اعتباردهندگان، مثل مختلف اقشار توجه مورد موضوعات از مدیران و ها شرکت عملکرد
 به. اندپرداخته هاشرکت مالی عملکرد بر مؤثر عوامل بررسی به متعددي هايپژوهش راستا این در. شد مدیران

 شرکت عملکرد بر مساعدي اثر تواند می بلندمدت در شرکت اجتماعی مسئولیت ایفاي به توجه اینکه دلیل
 از و پرداختیم؛ شرکت مالی عملکرد و اجتماعی مسئولیت رابطه بررسی به ما پژوهش این در لذا باشد، داشته

 اجتماعی مسئولیت بین که دهدمی نشان نتایج. کردیم استفاده اطالعات آوري جمع براي اي،کتابخانه مطالعات
  .است برقرار مثبت ايرابطه شرکت مالی عملکرد و هاشرکت

  .مسئولیت اجتماعی، عملکرد شرکت، عملکرد مالی: هاکلیدواژه
 

  مقدمه
 عملکرد ارزیابی مدیران، و مالکان بین منافع تضاد پیدایش و تمدیری از مالکیت جدایی مبحث گیري شکل با

 مدیران حتی و دولت مالکان، اعتباردهندگان، مثل مختلف اقشار توجه مورد موضوعات از مدیران و ها شرکت
 عملکرد بر مؤثر عوامل بررسی به متعددي هايپژوهش تاکنون راستا، این در). 1976 مکلینگ، و جنسن( شد

 مسلط و غالب پاردایم به اخیر دهه در ها شرکت اجتماعی مسئولیت مفهوم طرفی؛ از. اندپرداخته هاشرکت مالی
 محیط و اجتماع برابر در مسئولیت جهانی معتبر و بزرگ هاي شرکت و است شده تبدیل ها شرکت اداره حوزه

 کشورهاي در اکنون هم که است موضوعی مفهوم این. بینند می خود شرکتی استراتژي از جزئی را اجتماعی
 هاي سازمان مدنی، جامعه ها، شرکت ها، حکومت همچون بازیگران تمامی سوي از شدت به یافته توسعه

 بینند می تجاري استراتژي نوعی را شرکتی اجتماعی مسئولیت ها شرکت. شود می دنبال علمی مراکز و المللی بین
 مسئولیت. یابد فزونی بازار در سهمشان و شود افزوده رشاناعتبا بر رقابتی، شدت به فضاي در شود می باعث که

 اي جامعه به کمک و مراقبت و حفظ جهت در بایستی سازمان که است تعهداتی و وظایف مجموعه اجتماعی
 از مهمی مسائل بر شرکت اجتماعی مسئولیت). 1992 ،بارنی و گریفین( دهد انجام کند، می فعالیت آن در که
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 شرکت اجتماعی مسئولیت اجراي اگرچه. دارد تأکید...  و بشر حقوق آموزش، امنیت، ،محیط اخالق، قبیل
 در هاهزینه کاهش شرکت، شهرت افزایش دلیل به نهایت در اما است شرکت براي اي اولیه هاي هزینه داراي

 دمدتبلن در شرکت مالی عملکرد بهبود به منجر و سود و فروش افزایش موجب تقاضا افزایش و بلندمدت
  .شود می
  

  مبانی نظري 
  هامسئولیت اجتماعی شرکت

ي که انتظار ا گونه بهخوش تغییرات بسیار زیادي شده است،  امروزه نقش واحدهاي تجاري در اجتماع دست
و براي  نسبت به اجتماع نیز پاسخگو رود واحدهاي تجاري نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکهمی

یز ن و جامعه فرار کند تواند از اجتماع ینمواحد تجاري . ل با آن هستند مفید باشندي که در تعاما جامعه
وجود  و اجتماعیک ارتباط دوطرفه بین واحد تجاري  بنابراین باشد، وجود داشتهواحد تجاري  بدون تواند ینم

و اد ثروت، اشتغال ایج توانند یمواحدهاي تجاري  نکهیبر اي بیان شد مبنی ا هینظر ریاخي ها سالدر  .دارد
و براي حفظ بهبود بخشند را  و رقابتشانکرده  تیرا تقو شانیها تیفعالو  نمایند نیتأمي کنند، بازار را نوآور

، همکاري کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن اند داشتهاندازي آن نقشی اساسی راه اجتماعی که خود در
ي ها تیفعال از نبودو ایجاد اطمینان براي ذینفعان  گذاران هیسرمابازده توسط  منظور کسبشرایط الزم به 

ساندهور (، بسترهاي مناسبی را جهت توسعه و پیشرفت واحدهاي تجاري فراهم کند رعادالنهیغآربیتراژ و 
نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم براي خود واحد تجاري و هم براي اجتماع  در). 2010 کاپور،

جامعه، منجر به ظهور مفهوم نوظهور و مهم  در ها شرکتدو سه دهه اخیر، این توجه به اثرات  در. سودمند است
به  ها شرکتاجتماعی  مسئولیت،. گردیده است ها شرکت به نام مسئولیت اجتماعی وکار کسبادبیات  در

ک روش براي کاهش ی توسعه پاینده، فراسوي الزامات قانونی اشاره دارد و مشارکت داوطلبانه شرکت براي
اطالعات اضافی با رویکرد پایندگی به  انتظارات ذینفعان در قالب گزارشگري و افشاء و ها شرکتشکاف بین 

  .)2010 ،مولر(رود  یمشمار 
است که کلیه اقدامات آن بر تمام ذینفعان از  مسئولیت اجتماعی شرکتی، باور شرکت در این خصوص

هاي  یتفعالاین دیدگاه،  از. گذارد یمیر تأثدولت، مشتریان و سایرین  کارکنان، جامعه، جمله سهامداران،
منافع  یرات اقدامات شرکت و تالش جهت اثرگذاري مثبت و حفظتأث توجه نمودن به: از اند عبارتمسئوالنه 

گسترده شوند که اثرات منفی داشته و به طور  یمتعریف  هاي غیرمسئوالنه نیز اقداماتی یتفعال ؛ وکلیه ذینفعان



  
    

  1395ماه آذر  سی،شماره                                                                      هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١١ 
 

حقوق بشر، محیط زیست و غیره آسیب  راهبري شرکتی، روابط کارکنان، جامعه، بهداشت عمومی، به
مسئولیت اجتماعی را به عنوان رفتار و ) ASQ(انجمن کیفیت آمریکا  ).2013همکاران،  هوي و(رسانند  یم

نگ و اقتصاد؛ تعریف کرده و ها از نظر اخالقی با در نظر گرفتن جامعه، فره مشارکت تجاري مردم و سازمان
توانند اثر مثبتی بر توسعه، تجارت و جامعه ها از طریق آن می ها و دولت داند که افراد، سازمانآن را تالشی می

 .داشته باشند

 از اول رویکرد: دارد وجود ها شرکت اجتماعی هاي مسئولیت مفهوم مورد در رویکرد سه کلی طور به
 به آن و دارد هدف یک فقط و فقط شرکت مفهوم این طبق. گیرد می منشأ اقتصادي کالسیک هاي تئوري

 پذیرفته جایی تا موضوع این البته. است سهامداران ثروت نمودن حداکثر آن تبع به و سود رسانیدن حداکثر
 داشته وجود حقوقی و اخالقی چارچوبی هدف، به رسیدن براي تالش جهت در که است حمایت قابل و شده
 به با رابطه در اجتماعی اهداف آن براساس و است گردیده ارائه میالدي 1970 دهه در دوم ویکردر. باشد

 اتخاذ تصمیماتی باید ها شرکت مدیران رویکرد این طبق. گیرد می قرار توجه مورد سود رسانیدن حداکثر
 ایجاد تعادل مردم عامه و خدمات و کاالها کنندگان عرضه مشتریان، کارکنان، سهامداران، حقوق بین که نمایند

 راهی تنها ائتالف این و شود ایجاد متعدد مالحظات و منافع بین پیوستگی و ائتالف یک باید نتیجه در. کند
 نقطه سود سوم، رویکرد اساس بر. سازد می مطمئن درازمدت در سود حداکثر هدف از را شرکت که است

 براي کارکنان هاي خواسته مشکل با سود کسب از پس اه شرکت اجرایی مدیران و نیست موسسه اهداف پایانی
 افزایش و مشتریان جانب از تر پایین هاي قیمت درخواست توسعه، هاي طرح اجراي لزوم دستمزد، افزایش
 هاي گیري تصمیم حالت این در. شوند می روروبه...  و سهامداران براي بیشتر سهام سود محصوالت، کیفیت

 آن طی که باشد مناسبی سطح کسب دنبال به سود نمودن حداکثر جهت در تالش ايج به است الزم سازمانی
 سوم رویکرد به دوم رویکرد از تغییر. گردد تأمین اجتماعی اقدامات از مطلوبی سطح هم و شود کسب سود هم

 در یعنی. باشد می تر گسترده مفهوم یک به سهامداران منافع مبناي بر تجاري مؤسسات اجتماعی مسئولیت
 مشتریان، قبیل از مند عالقه هاي گروه دیگر حقوق با که بود سهامدارن براي سود ایجاد مالك دوم رویکرد
 در تجاري مؤسسات مسئولیت که دارد تأکید این بر سوم رویکرد که صورتی در شد می مرتبط... و کارکنان

 و شود می محسوب ها آن هاي فعالیت نتایج زا یکی عنوان به تنها زیان و سود نیز و بوده ذینفع افراد تمامی قبال
 آورد می وجود به را بیشتري مسئولیت اجتماع در که راهکارهایی از دسته آن اساس بر سازمانی تصمیمات باید

  ).1391 انصاري،( گردد اتخاذ
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رند و گی یمنیافته در نظر یک حوزة توسعه عنوان بهرا  ها شرکتاغلب دانشگاهیان مقولۀ مسئولیت اجتماعی 
یک تئوري عامِ پذیرفته شده براي مسئولیت  در نتیجه. اعتقاد دارند که هر تئوري داراي رویکرد خاصی است

 ها شرکتمرتبط با مسئولیت اجتماعی به دنبال تبیینِ چرایی انتخاب  هاي يتئور. وجود ندارد ها شرکتاجتماعی 
 اشاره خواهد ها آنستند که در ذیل به برخی از ه ها شرکتهاي مسئولیت اجتماعی  یتفعال براي درگیر شدن در

  ).1395 برزگر و کناري،(شد 
واقع این تئوري،  در. سازمانی و اجتماعی است هاي تئوريتئوري ذینفعان ترکیبی از : تئوري ذینفعان -1

اساس . آمیزد یماجتماعی را درهم  هاي سیاسی، اقتصادي، حقوق، علوم سازمانی و يتئورفلسفه، اخالق، 
 ها آنبر جامعه چنان عمیق است که  ها آناند و تأثیر بزرگ شده بسیار ها شرکتتئوري ذینفعان این است که 

زیست و عموم  یطمحکنندگان، ي بیشتري از جامعه نظیر کارکنان، عرضهها بخش باید به جز سهامداران، به
  .توجه کرده و پاسخگو باشند مردم

دنبال اطمینان از  به طور مستمر به ها سازمانبر این فرض است که  این تئوري مبتنی: تئوري مشروعیت -2
اشاره دارد که ، )1995( ساچمن. باشد هایشان از سوي جامعه، داراي مشروعیت یتفعالاین موضوع هستند که 

گرفتن این موضوع  در نظرهاي یک واحد تجاري با  یتفعالاي که  گونه بهاست؛  یافته عمومیتمشروعیت درك 
حساس یگانه و (باشند  یم، باورها و تعاریف سیستم اجتماعی، مطلوب و مناسب ها ارزشهنجارها،  ناسب باو مت

  )1394برزگر، 
اینکه تصمیمات  اشاره دارد به ها شرکتنگرش تئوري نهادي از مسئولیت اجتماعی : تئوري سازمانی -3

زاري نیست، بلکه محتواي گیري ابصرفاً یک تصمیم ها شرکتشرکت در خصوص مسئولیت اجتماعی 
  .گیرد یمتري را در نظر  یعوساجتماعی 

مشروعیت و تئوري ذینفعان  بر نگرش تئوري اتکابا  ها شرکتتحقیقات اخیر در حوزة مسئولیت اجتماعی 
به عبارت دیگر، تئوري ذینفعان و تئوري ؛ گیرند یم بوده است که هر دو از تئوري اقتصاد سیاسی سرچشمه

با چارچوب  ها شرکتمشترك براي گزارشگري مسئولیت اجتماعی  یی با هدفها نگرشو مشروعیت هر د
 توانند براي تبیین و یمینفعان ذتئوري اقتصاد سیاسی، تئوري مشروعیت و تئوري . هستند تئوري اقتصاد سیاسی

  ).1394برزگر،  حساس یگانه و(مورد استفاده قرار گیرند  ها شرکتدرك گزارشگري مسئولیت اجتماعی 
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  هاعملکرد مالی شرکت
هاي موسسه در جهت اهداف  ییدارایري و بررسی چگونگی استفاده از منابع و گ اندازهارزیابی عملکرد یعنی 

از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام،  یري عملکرد مالی و عملیاتی، پایه بسیاريگ اندازه. شرکت
ها باید  گیري یمتصماین . ها و بسیاري از موارد دیگر است گذاري هیسرما گیري مربوط به یمتصمریسک سهام، 

 باشد؛ و متناسب با فرآیند کاري سازمان) ي عملکردها شاخصبا معیارها و (ها انجام  یابیارزبر اساس نتایج 
و بلندمدت ارزیابی  مدت بنابراین عملکرد واحدهاي تجاري براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه

در حال . گردد یمدسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد  رو عملکرد عملیاتی معیار مناسبی جهت ینا از. شود یم
خالقی ( گیرد میمالی صورت  هاي شاخصبراساس  ها سازمانو  ها شرکتاز  حاضر، ارزیابی عملکرد بسیاري

توان  یمهاي رقابتی را  یتقابلاف و سودآوري، بقا، رشد میزان دستیابی به اهد: یی مانندها شاخص). 1382مقدم، 
است که در جهت  دار هاي هدف عملکرد هر شرکت حاصل فعالیت. عنوان نتیجه عملکرد مناسب تلقی کرد به

ي کسب سود را به ها کانالي با عملکرد مالی باال ها شرکت معموالً. رسد یمکسب سود اقتصادي به انجام 
، افزایش کارآیی و ها سازمانچند هدف اصلی  هر. کنند یم ذاريگ یهسرما ها کانالخوبی شناخته و در آن 

سازي براي دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و  یجهانو  عصر اطالعاتکسب سود است، ولی در 
اقتصادي سازمان  گونه انتظارات را با اهداف ینااخالقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل  احکام
  ).1393بادآورنهندي و همکاران، (یر سازند پذ امکانتا دستیابی به اهداف باالتر و واالتري را  کنندتلفیق 

  
  مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی 

 ي اجتماعی، سیاسی، محیطی و اقتصادي در تجارت رو به افزایش گذاشته است،ها نقشارتباط بین  کهیزماناز 
 باید ها آنبا آن روبرو هستند این است که  ها سازمانچالشی که . انده شدههاي جدیدي مواج یاییپوبا  ها سازمان

 یی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامدگو پاسخهمزمان به افزایش سودآوري و 
 ر سازمانهاي کاربردي است و اثرات مثبتی، هم بر جامعه و هم ب ياستراتژبه ظاهر متناقض که نیازمند توسعه 

 در مؤثرولیت اجتماعی در سطح سازمان، از جمله سازوکارها و یا راهبردهاي ئسازي مسپیاده. دارد، دست یابند
 هاي دیگري نیز یتفعالعالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام  ها سازماندر واقع امروزه . این خصوص است

ولیت ئانتظارات جامعه است و از آن به عنوان مسیی به گو پاسخها،  یتفعالکه هدف این اند  شدهمکلف 
  .)1392صالحی و همکاران، عرب(شود  یمسازمان یاد  اجتماعی
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ي بهبود روابط، ها از جنبهگرچه حاکمیت اخالق کار بر سازمان، منافع زیادي براي سازمان از بعد داخلی 
شتر کارکنان، افزایش چندگانگی و پذیري بیولیتئافزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مس

ولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و ئاز دیدگاه مس هاي ناشی از کنترل دارد ولیکاهش هزینه
 ،...و به اهمیت ذینفعان، افزایش درآمد، سودآوري و بهبود مزیت رقابتی در توجهاخالقی  اقدامات آن، التزام

هستند، میزان سود  یی که ذینفعها گروهتوجه به تمام افراد و . دهد یمقرار  یرتأثتوفیق سازمانی را تحت 
انسانی، افزایش حسن نیت اجتماعی  را در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروي ها شرکت

ماعی ولیت اجتئمس. )1388رحمان سرشت و دیگران، (شود  یم ها یمهجرو اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش 
 عملیاتی، تقویت اعتبار و برند شرکت، افزایش فروش و وفاداري مشتریان، افزایش هاي ینههزبا کاهش 

وپاگیر و دستیابی دست ي و کیفیت، افزایش توانایی براي جذب و نگهداري کارکنان، کاهش مقرراتور بهره
. هاي عملیاتی را کاهش دهد ینههزند توا یماجتماعی  ولیتئمس. شود یمبه سرمایه منجر به بهبود عملکرد مالی 

 شود و یا کاهش ورود یم وهوا آبمحیطی از قبیل کاهش نشر گاز که موجب تغییر  براي مثال، بهبود عملکرد
ي زندگی کاري به ها برنامهي تثبیت و سایر ها برنامهدر سطح منابع انسانی، . هاي شیمیایی به خاك یندهآال

شود و در نتیجه اغلب اعتبار اختصاصی  یم فظ و نگهداري نیروي کار منجریري و افزایش حگ کنارهکاهش در 
. شود یمهاي آموزش و استخدام ذخیره  ینههزي و کاهش ور بهره یق افزایشاز طربه این منظور  ها سازمان
سب ک توانند از نظر تقویت شهرت و اعتبار سود یمکنند،  یمپذیري اجتماعی توجه  یتمسئول یی که بهها سازمان

جذب سرمایه و مشارکت  این اعتبار و شهرت در جامعه تجاري، موجب افزایش توانایی شرکت براي. کنند
را از قبیل قیمت،  کنندگان مصرفکلیدي خرید  يها شاخصاز آنجایی که تجارت، ابتدا باید . شود یمشرکا 

یا (هند که تمایل براي خرید د یمراحتی را برآورده کند، مطالعات نشان  کیفیت، ایمنی، در دسترس بودن و
محیطی و  یستزي ارزش محور از قبیل پوشش آزادي کار کودکان، کاهش اثرات ها شاخص بر پایه) نخریدن

بر بهبود شرایط کاري، کاهش اثرات محیطی یا افزایش  ها سازمانتالش . یابد یمآزادي در خرید افزایش 
یی ها سازمانبراي مثال، . شود یمي منجر ور بهرهافزایش  گیري، اغلب به یمتصمیري نیروي انسانی در کارگ به

کنند، در میان سایر تولیدکنندگان،  یمگیري مشارکت  یمتصمدهند و کارکنان در  یمکه شرایط کاري را بهبود 
ولیت ئي متعهد به مسها سازمان .اغلب تجربه کاهش در تولید کاالي ناقص، معیوب و فروخته نشده ندارند

هاي آموزش  ینههزیی و تعهدات استخدام و جا جابهو نگهداري کارکنان، کاهش  در حفظ، اغلب اجتماعی باال
یابند که دستیابی  یمهایی دست  یهسرماولیت اجتماعی باال به ئي داراي مسها شرکت. اند یدهرسبه نتایج مؤثري 
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امکان تالقی و ناهماهنگی همچنین به طور بالقوه . )1389چاوشباشی، (ها ممکن نیست  یهسرمادیگران به آن 
برخورد بین توسعه اجتماعی پایدار و توسعه تجاري پایدار بر حسب قابلیت ماندگاري و کسب سود وجود 

به واسطه اقدامات غیر اصولی با کارگران، مشتریان،  مدت کوتاهتواند در  یمدر حالی که تجارت . دارد
دوام  درازمدتتواند در  ینم مدت کوتاهودسازي در سودساز باشد اما بعضی معتقدند که س... زیست و یطمح

قادر خواهند  ها آناند که فقط با پایداري اجتماعی است که ي که خواهان پایداري باشند، پذیرفتهتجار .بیاورد
که  معتقدند ها شرکتولیت اجتماعی ئبسیاري از مدافعان مس. در تجارت اتخاذ کنند بلندمدتبود تا رویکردي 

ي بعدي سهامداران، الزم است که ها نسلندگاري تجارت در درازمدت، سودسازي مداوم براي به منظور ما
با توجه به مطالب فوق و . )1385امیدوار، (تجارت تدابیري را اتخاذ کند که جوانب اجتماعی را هم دربرگیرند 

پذیري اجتماعی  یتمسئولتوان نتیجه گرفت که رعایت  یمي انجام شده در این راستا ها پژوهشتحقیق در نتایج 
ولیت پذیري اجتماعی و عملکرد ئمس گردد بنابراین رابطه مثبتی بین یمباعث بهبود عملکرد مالی  ها شرکت

  .مالی وجود دارد
  

  پیشینه
 2004-2008شرکت خدمات مالی در بورس اوراق بهادار نیجریه براي دوره  38با بررسی ) 2013(فودیو وابا 

نتایج . پذیري اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی شرکت ارتباط مثبت وجود دارد یتدریافتند که بین مسئول
ها داشته و  توجهی بر ارزش بازار شرکت پذیري اجتماعی شرکتی اثرات قابل تحقیقات نشان داد که مسئولیت
  . شود ها می باعث بهبود ارزش بازار شرکت

. پرداختند "پذیري اجتماعی بر ارزش شرکت یتولمسئتأثیر "به پژوهشی با عنوان  )2013(سرواس و تامایو 
یی که ها شرکتدر  پذیري اجتماعی با ارزش شرکت، یتمسئولدهد که بین  یمنتایج حاصل از تحقیق نشان 

دهد بیشتر باشد، رابطه  یمانجام  میزان آگاهی مشتریان و یا آگاهی عموم مردم از طریق تبلیغاتی که شرکت
عموم مردم پایین است این رابطه ضعیف و یا  یی که آگاهی مشتریان و یاها تشرکمثبت وجود دارد و براي 

پذیري اجتماعی و  یتمسئولداد که تأثیر آگاهی بر رابطه  همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان. باشد یممنفی 
  .که شهرت کمی در اجتماع دارند منفی است ییها شرکتارزش شرکت در مورد 

به  "و عملکرد مالی ها شرکتبررسی مسئولیت اجتماعی "ي با عنوان ا مطالعه، در )2011(اویونو و همکاران 
در این پژوهش سود قبل از . پرداختند شرکت مالزیایی 50و عملکرد مالی  ها شرکتبررسی مسئولیت اجتماعی 
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 ها آنوهش پژ. به عنوان متغیرهاي عملکرد مالی در نظر گرفته شد هر سهمبهره و مالیات و استهالك و سود 
رابطه مثبت و تقریباً ضعیفی بین  کهنشان داد  ها آنتجزیه و تحلیل . انجام شده است 2007 - 2003ي ها سالطی 

هاي  یتفعال ادعا کردند که گزارش ها آنبنابراین ؛ و عملکرد مالی وجود دارد ها شرکتاجتماعی  مسئولیت
  .گردد یمباعث بهبود عملکرد مالی  ها شرکتاجتماعی 

افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتی و اثر متقابل ساختار "، در پژوهشی با عنوان )2011(شاد و رازاك آر
ي مالزي ها شرکتعملکرد  به بررسی افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتی و "مالکیت بر عملکرد شرکت

نتایج این  .شدند آوري جمع 2008تا  2006 يها سالشرکت مالزي در  222در این پژوهش اطالعات . پرداختند
 ها شرکتی بر روي موفقیت توجه قابلاثر  ها شرکتاجتماعی  مسئولیت هاي فعالیتمطالعه نشان داد که افشاي 

 ساختار همچنین .دشو یم ها شرکت براي ارزش ایجاد و قوي مالی عملکردي منجر به ا بالقوه طور بهدارد و 
  .گردد یم اعیاجتم مسئولیت افشاي يها تیفعال بهبود باعث غالب مالکیت
پایداري و مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی، نشان دادند بین ) 2005( همکاران و ولده ده ون

گذاران تمایل دارند براي مدیرانی  یهسرماهمچنین به این نتیجه رسیدند که . رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد
  .کنند، پاداش پرداخت نمایند یمدگان برقرار کنن ینتأمگذاران، مشتریان و  یهسرماکه روابط خوبی با 

پذیري اجتماعی شرکتی بر  تأثیر مسئولیت"در پژوهشی تحت عنوان ) 1393( الیزایی و فخاري وحیدي
با بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر معیارهاي مالی مانند بازده حقوق صاحبان سهام،  "عملکرد مالی شرکت

ناخالص به فروش به  بت کیوتوبین، نسبت سود خالص به فروش و نسبت سودها، سود هر سهم، نسبازده دارایی
پذیري اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معناداري  این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت

  .وجود دارد
 و اه شرکتپذیري اجتماعی  یتمسئولبررسی رابطه بین "در پژوهشی با عنوان ) 1393(حاجیها و سرافراز 

شرکت از  65با بررسی  "بورس اوراق بهادار تهران ي پذیرفته شده درها شرکتهزینه حقوق صاحبان سهام در 
 رابطه اجتماعی يریپذ تیمسئول که دادند نشان تهران بهادار اوراق بورس در شده ي پذیرفتهها شرکت بین

 عملکرد زمینه در افزایش افشاگري با نمدیرا بنابراین. دارد سهام صاحبان حقوق هزینه با يمعنادار و معکوس
 يها نهیهز و شده )سهام صاحبان هزینه حقوق( گذاران هیسرما انتظار مورد بازده نرخ در کاهش باعث اجتماعی،

 براي شرکت يریپذ تیمسئول اطالعات عبارت دیگر به. آورند یمارمغان  به شرکت براي کمتري مالی نیتأم
  .دارد یاطالعات محتواي گذاران هیسرما
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مسئولیت اجتماعی و  بررسی رابطۀ بین"، نتایج تحقیق خود را با عنوان )1392(عربصالحی و همکاران 
گونه بیان کردند که عملکرد مالی  ینا "ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتعملکرد مالی 

ادهاي موجود در جامعه، رابطۀ مثبت و در قبال مشتریان و نه ها شرکتي بورسی با مسئولیت اجتماعی ها شرکت
زیست، رابطۀ  یطمحمالی با مسئولیت اجتماعی شرکت، نسبت به کارکنان و  معناداري دارد؛ اما عملکرد

    .ندارد معناداري
اجتماعی و ابعاد آن شامل  پذیري یتمسئولدر تحقیقی به بررسی رابطه بین  )1389(صنوبر و همکاران 

اجتماع محلی و راهبري شرکت با عملکرد مالی  ، جامعه ووکار کسبیست، رفتار ز یطمحشرایط محیط کار، 
پذیري  یتمسئولبراي گردآوري اطالعات متغیر . دارویی پرداختند در صنعت مواد و محصوالت ها شرکت

 نرخ بازده( ها شرکتي مالی ها صورتو براي سنجش متغیر عملکرد مالی از  نامه پرسش اجتماعی و ابعاد آن از
 منظور به. است ریسک سازمان و اندازه پژوهش، این در کننده لیتعد متغیر دو. است شده استفاده) ها ییدارا

 این نتایج. است شده استفاده رگرسیون چندگانه و اسپیرمن همبستگی ضریب از ،ها داده تحلیل و تجزیه
 مالی، عملکرد متغیر با آنگانه  پنج دابعا از یک هر و ي اجتماعیریپذ تیمسئول متغیر بین که داد نشان پژوهش

وجود  يدار یمعن و مثبت رابطه مالی عملکرد با سازمان ریسک و اندازه بین همچنین، .ندارد وجود يا رابطه
  . دارد

   
  گیرينتیجه

 بقاي اساسی عامل و بوده اخیر هاي سال در توجه به رو و برانگیز حساسیت موضوع سازمان اجتماعی مسئولیت
 پاسخگویی و شفافیت براي پاسخگو، هایی سازمان عنوان به سرآمد هاي سازمان. شود می محسوب انیسازم هر
 خویش هاي ارزش طریق از را اجتماعی مسئولیت به خود تعهدات باید عملکردشان قبال در خود ذینفعان به

 ترتیب این به و شوند می جاري سازمان سراسر در تعهدات این که کنند حاصل اطمینان و دارند ابراز
 رویکرد از سازمان هم که طوري به داشت خواهد ايجانبه دو مزایاي آنان براي اجتماعی پذیري مسئولیت

 و عملکرد از بهتري برداشت و نظر نیز ذینفع هاي طرف و جامعه هم و برد می نفع خود تر منسجم و تر اخالقی
 مزایاي از باالیی بلند لیست محققان،). 1389 مهردوست، و رویایی( داشت خواهند سازمان قوت نقاط

 اجتماعی پذیريولیتئمس ابتکارات که کنند می ادعا و کنند می مطرح را ها شرکت اجتماعی پذیريولیتئمس
 جدید هاي فرصت و منابع از کارا استفاده گذاران، سرمایه اعتماد در بهبودهایی و نامی نیک مزایاي؛ به تواند می
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 اجتماعی پذیريولیتئمس همچنین. شوند درك سرمایه بازارهاي توسط توانند می ها این مهه که شود منجر بازار
 ارائه و توزیع فرآیندهاي و تولید در ساختاري تغییر که کند منعکس را ابتکار و نوآوري است ممکن ها شرکت
 و سازمان نصیب ماعیاجت مسئولیت خاطر به که اي بالقوه مزایاي). 1388 یزدانی،( کند می الزامی را خدمات

 اصرار و تمایل. یابد گسترش هاسازمان و هاشرکت اجتماعی مسئولیت ایده تا شودمی باعث شود،می جامعه
 دارد، مالی عملکرد روي را توجهی قابل اثر ابعاد، تمامی در اجتماعی مسئولیت به نسبت تعهد به تجاري واحد

 زیست، محیط بهبود براي تا کند می ترغیب را تجاري واحد اجتماعی، مسئولیت سمت به گرایش واقع در
 واحدهاي نتیجه در). 2010 ساندهوکاپور،( کند تالش غیره و ضایعات مدیریت کمتر، مواد و انرژي از استفاده
 اختیاري، صورت به اجتماع، بر خود منفی اثرات کاهش طریق از را خود بلندمدت هاي بازده توانند می تجاري

 حال در روزافزون صورت به تجاري واحدهاي میان در تفکر این امروزه که طوري به. نمایند حداکثر
 با زمان هم شرکت، عملیات کردن مدیریت طریق از تواند می ها آن بلندمدت موفقیت که است گیري شکل
 همکاران، و سامی( یابد تحقق شرکت، اجتماعی هاي مسئولیت پیشرفت و محیطی حمایت از اطمینان ایجاد
 در و شود می بلندمدت در ها شرکت موفقیت بهبود به منجر شرکت اجتماعی مسئولیت اجراي بنابراین). 2010
 و سانچز( گردد می آن مالی عملکرد بهبود و شرکت رقابتی توان افزایش و اقتصادي رشد به منجر نهایت

 و اجتماعی پذیري مسئولیت بین ثبتیم ارتباط که گیریم می نتیجه شده، بیان مطالب به توجه با). 2010 همکاران،
 اجتماعی، پذیري مسئولیت افزایش با که است موضوع این بیانگر جمله این. دارد وجود ها شرکت عملکرد
 را اجتماعی پذیري مسئولیت هاي شاخص و اصول ها شرکت هرچقدر یعنی یابد می بهبود نیز ها شرکت عملکرد

 حقوق و کار محیط شرایط بهبود با. بود خواهند بهتري لکردعم شاهد بلندمدت در نمایند رعایت بیشتر
 به اهمیت جامعه، منافع با شرکت منافع همسوسازي زیست، محیط از حفاظت وکار، کسب رفتار کارکنان،
 در اما شود متحمل راستا این در را هایی هزینه شرکت است ممکن اینکه با... و مشتریان نیازهاي و ها خواست

 ارتقاي عملکرد، بهبود باعث امر همین و شده آن مخارج از بیشتر ها شاخص این رعایت منافع بلندمدت
 با کارکنان کار، محیط شرایط بهبود و کارکنان حقوق رعایت با. شود می رقابتی مزیت کسب و وري بهره

 آن نتیجه که ودش می آنان وري بهره و کارایی ارتقاي باعث امر همین و پردازند می خود کار به بیشتري انگیزه
 و ها خواست به اهمیت و محیطی زیست هاي شاخص وکار، کسب رفتار رعایت با. بود خواهد شرکت متوجه

 در که شد خواهد شرکت فروش افزایش موجب امر همین و یافته افزایش مشتریان تعداد مشتریان، نیازهاي
  .داشت خواهد پی در را عملکرد بهبود آخر
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  منابع
و  حسابداري رشته مالی، يها پروژه ،"اجتماعی هاي یتمسئول حسابداري" .)1391( محمود، ،1.انصاري .1

  .کام دات پروژه مدیریت،
 ، انتشارات مرکز ترویجها شرکتمفاهیم مرتبط با مسئولیت اجتماعی ". )1385(امیدوار، علیرضا  .2

  ،"ها شرکتمسئولیت اجتماعی 
http://www.csriran.com/Portals/_Rainbow/Documents/10-sd-cc-cl1.pdf› 

بررسی ارتباط بین "). 1393(فر ، رسول و ژیال جاللیزاده حسنبادآورنهندي، یونس؛ برادران  .3
مجله . "ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتپذیري اجتماعی و عملکرد  یتمسئول

  .164-139، صص 28شماره ي، سال هفتم، ور بهرهمدیریت 
 و اجتماعی مسئولیت افشاي سطح رابطۀ مطالعۀ "). 1395(و محمد غواصی کناري اهللا برزگر، قدرت .4

 حسابداري، دانش مجله. "تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در سود تقسیم سیاست
  .180 تا 155 صص ،24 ش هفتم، سال

ي و مزیت رقابتی ور بهرهمسئولیت اجتماعی و نقش آن در ارتقاي " .)1389(چاوشباشی، فرزانه  .5
استراتژیک مجمع  پژوهشکده تحقیقات انتشارات پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان،. "ها شرکت

  .89-80، صص 4شماره  نظام، مصلحت تشخیص
ها و هزینه  پذیري اجتماعی شرکت بررسی رابطه بین مسئولیت"). 1393(حاجیها، زهره و بهمن سرافراز  .6

هاي تجربی پژوهش. "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حقوق صاحبان سهام در شرکت
  123-105 ، صص14 حسابداري، سال چهارم، شماره

 فهرستی و اجتماعی هاي یتمسئول افشاي براي مدلی"). 1394(برزگر اهللا، حساس یگانه، یحیی و قدرت .7
 صص ،8ش بهادار،  اوراق رسبو مجله ."تهران بهادار اوراق بورس در آن فعلی وضعیت وها  شرکت از

91-110.  
 "ها شرکت مالی عملکرد گیري اندازه در مختلف رویکردهاي بین ارتباط"). 1382( حمید مقدم،خالقی .8

  .2 شماره تابستان، حسابداري، مطالعات فصلنامه
 اخالقیات مسئولیت اجتماعی؛"، )1388(سرشت، حسین، محمود، رفیعی و مرتضی، کوشا رحمان .9

  .26-22 صص، 204ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره  "فراسازمانی
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بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقاي مسئولیت "). 1388(رویایی، رمضانعلی و مهردوست، حسین  .10
  .59-43 صص ،3 شماره نامه علوم اجتماعی، سال سوم، پژوهش. "اجتماعی

پذیري اجتماعی با  یتمسئول ي بین رابطهبررسی ". )1389(. صنوبر ناصر، خلیلی مجید و ثقفیان حامد .11
ي  شمارهي مدیریت بازرگانی، سال دوم، ها کاوشپژوهشی  –، فصلنامه علمی "ها شرکتعملکرد مالی 

  .52-28 صص، 4
 عملکرد با اجتماعی مسئولیت رابطه "). 1392(الدین عربصالحی، مهدي؛ صادقی، غزل و محمود معین .12

 سوم، سال حسابداري، تجربی هايپژوهش. "تهران بهادار اقاور بورس در شده پذیرفته هاي شرکت مالی
  .20-1 صص ،9 شماره

 هاي یدارائبررسی ارتباط کارآمدي زیست محیطی با ارزش و بازده " .)1388(یزدانی، ایوب  .13
آزاد  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یانپا. "ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکت
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