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  پذیري اجتماعی ي بین مسئولیتبررسی رابطه

  هابا عملکرد مالی شرکت
  

  3، حامد ثقفیان2، مجید خلیلی1ناصر صنوبر
  دکتري تخصصی مدیریت بازرگانی  -استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز 1

  استاد یار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، گروه مدیریت، تبریز، ایران  2
  ي آموزش عالی الغدیرموسسه -المللکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین 3

  
  

  چکیده
پذیري اجتمـاعی و ابعـاد آن شـامل شـرایط     ي بین مسئولیتهدف این پژوهش بررسی رابطه

زیست، رفتار کسب و کار، جامعـه و اجتمـاع محلـی و راهبـري شـرکت بـا       محیط کار، محیط 
این پژوهش از نظر روش، . ها در صنعت مواد و محصوالت دارویی استعملکرد مالی شرکت

ي آمـاري پـژوهش،   جامعـه . پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کـاربردي اسـت  
 هاي آذربایجاندارویی و سهامی عام استان ي مواد و محصوالتکنندههاي فعال تولیدشرکت

-بـراي گـردآوري اطّالعـات متغیـر مسـئولیت     . شرقی و تهران هستند که سرشماري شده اند

هـاي  عملکرد مالی از صورت و براي سنجش متغیر نامهآن از پرسشپذیري اجتماعی و ابعاد 
کننده در این پژوهش، تغیر تعدیلدو م. استاستفاده شده ) هانرخ بازده دارایی(ها مالی شرکت

ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن به منظور تجزیه و تحلیل داده. اندازه و ریسک سازمان است
-نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت. و رگرسیون چندگانه استفاده شده است

. اي وجود نـدارد مالی، رابطه ي آن با متغیر عملکردگانهپذیري اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج
  .داري وجود داردي مثبت و معنیو ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه همچنین، بین اندازه

  
ي سازمان، ها، اندازهپذیري اجتماعی، عملکرد مالی، نرخ بازده داراییمسئولیت :کلمات کلیدي

  ریسک سازمان
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  مقدمه -1
سازي و معتقدند که به دالیلی همچون خصوصینظران امروزه بسیاري از صاحب

ها، شدن دولتها و در نتیجه، کوچکها به سازمانانتقال قدرت اقتصادي از دولت
ها داراي منابع و قدرت الزم محیطی، دولتبراي حل مشکالت اجتماعی و زیست

هاي اگرچه در سال. ها را در این زمینه یاري نمایدها باید دولتنیستند و سازمان
ي مسئولیت اجتماعی اي در زمینههاي قابل مالحظهاخیر، در سطح جهان، پیشرفت

کنند، اما به این مفهوم می ها توجه زیاديها صورت گرفته و مدیران و سازمانشرکت
شاید یکی از دالیل این . اندهاي ایرانی با این مفهوم تاحدودي بیگانهمدیران و سازمان
توان گفت که نوع نگرش و بینش ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما میفقدان پیشرفت در 

  .تأثیر نبوده استها به این مقوله نیز در آن بیمدیران ارشد سازمان
- توسط شرکت 1پذیري اجتماعیدر مورد مشروعیت و ارزش اتّخاذ اصول مسئولیت

که مشکالت نظران معتقدند برخی از صاحب. هاي مختلفی وجود داردها، دیدگاه
این گروه معتقدند که منابع سازمانی براي حل . ها حل شوداجتماعی باید توسط دولت

را به منظور حل مشکالت مشکالت اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی 
ها مسئول نظران معتقدند که اگرچه دولتگروه دیگري از صاحب .دادجامعه هدر 

این . گشاستها در این زمینه راهمشارکت سازمان اصلی حل مشکالت جامعه اند، ولی
ها به جا که امروزه، قدرت اقتصادي، از دولتنظران معتقدند که، از آندسته از صاحب

ها در حل مشکالت اجتماعی ضروري و ها انتقال یافته، مشارکت سازمانسازمان
  ). 4، ص 2004، 2تسوتسورا. (الزم است

بر ها امري هزینهپذیري اجتماعی براي سازمانمسئولیتاز طرف دیگر، اتخاذ اصول 
خرید تجهیزات جدیدي که به : ها ممکن است شامل موارد زیر باشداین هزینه. است

هاي رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترلمحیط زیست آسیب کمتري می
ها راي سازمانپذیري اجتماعی بمنافع اتخاذ اصول مسئولیت. کیفیت شدیدتر باشد

اي به ؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه3برند و افزایش اعتبار اعتالي : عبارت است از
بهبود شرایط  کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ علت اعتبار تجاري باال؛

                                                             
1-Corporate Social Responsibility (CSR) 
2-Tsoutsoura 
3-Reputation 
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وري و افزایش توانایی براي جذب و نگهداري محیط کار و در نتیجه، ارتقاي بهره
. شودهاي آموزش آنان مینجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینهکارکنان که م

هاي مسئولیت اجتماعی، نظران معتقدند که هزینهبیشتر صاحب). 7-5همان، صص (
مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی . مدت استمدت و منافع آن اغلب از نوع بلندکوتاه

مدیران . مدت استایدار و بلندگذاري براي آینده به امید کسب مزیت رقابتی پسرمایه
ت مسئولیت اجتماعی را مدهاي کوتاهمدت هستند هزینهارشدي که داراي دید کوتاه

ها قابل حل است، با این استدالل که مشکالت اجتماعی فقط به دست دولت. تابندنمیبر
-مدت میبرعکس، مدیرانی که داراي دید بلند. گذرنداز کنار این مقوله به راحتی می

زیست، باشند حاضرند براي بهبود رفاه جامعه، حل مشکالت اجتماعی، آلودگی محیط 
هزینه ... بهبود شرایط محیط کار، رعایت حقوق بشر، شرکت در امور عام المنفعه و 

مند شده و از سوي دیگر، در کنند تا در بلندمدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره
نفعان خود، براي خود اعتبار و شهرت کسب کنند و ذيجامعه و در بین مشتریان 

  ). 25، ص 1374قاسمی، (
پذیري اجتماعی و ابعاد آن با این پژوهش در صدد بررسی رابطه ي بین مسئولیت

  .هاي صنعت مواد و محصوالت دارویی استعملکرد مالی شرکت
  
  ي پژوهشمبانی نظري و پیشینه -2

هاي بررسی مبانی نظري پژوهش و دیدگاهدر این پژوهش، ابتدا به مرور و 
اي از پرداخته می شود و سپس به گزیده اندیشمندان مختلف سازمان و مدیریت

هاي خارجی و داخلی مربوط به موضوع پژوهش اشاره و در انتها نیز پیشینه
  .چارچوب نظري پژوهش ارائه می گردد

  :پذیري اجتماعیمسئولیت
پذیري از مسئولیت 1براي مسئولیت اجتماعی ي کسب و کارتعریفی که مؤسسه 

تحقق موفقیت تجاري از طریق احترام به «: کند، به این نحو استاجتماعی ارایه می
  ).3، ص 2004تسوتسورا، (» .زیستهاي اخالقی، مردم، جامعه و محیطارزش

                                                             
1-Business For Social Responsibility (BSR) 
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ی اقدامات«: اندمسئولیت اجتماعی را چنین تعریف نموده) 2001( 1ویلیامز و سیگلمک
  .»براي بهبود رفاه جامعه، فراتر از منافع شرکت و الزامات قانونی

: در تعریف دیگري، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف نموده است) 1997( 2فرومن
نفع اجتماعی خود ي آن، سطح رفاه ذيدهد تا به واسطهاقدامی که شرکت انجام می«

  .»سازدصورت محسوسی متأثّر  را به
هاي اجتماعی مسئولیت«با کتاب تأثیرگذار خود تحت عنوان ) 1953( 3هاوارد بوون

، در ادبیات آکادمیک مدیریت و سازمان، مفهوم مسئولیت اجتماعی را براي 4»تاجر
در این کتاب، اظهار کرد که مسئولیت اجتماعی یک » بوون«. نخستین بار مطرح کرد

ها و اقداماتی که در گیريیمها و تصمتاجر عبارت است از تعهد به پیگیري سیاست
  ).66، ص 1993، 5وهریخ و کونتز(هاي اجتماعی قرار دارند راستاي اهداف و ارزش

توسط پیشگامان مفهوم  1960ي هاي معنوي در دههمسئولیت اجتماعی و ارزش
استراتژي « در کتاب) 1965( 6ایگور آنسف. استراتژي نیز مورد توجه قرار گرفت

ثیر اهداف غیراقتصادي بر روي اهداف اقتصادي شرکت، اشاره خود، به تأ» 7شرکت
، 8منظور او از اهداف غیراقتصادي شامل مباحثی چون بشردوستی. کندتلویحی می

مله و (اصول اخالق شخصی، مسئولیت اجتماعی، منزلت اجتماعی و اعتبار می شود 
ظري، مفهوم معتقد است که در ادبیات ن) 2007(بروم هیل ). 3، ص 2006، 9جویلن

این سه رویکرد . مسئولیت اجتماعی، به صورت عمده در سه رویکرد قابل تمییز است
  :عبارت است از

  :10دیدگاه نئولیبرال. 1
نظران دیدگاه نئولیبرال، مفهوم مسئولیت اجتماعی را به این صورت تعریف صاحب

اري توسط ها، کدها و خطوط راهنماي اختیاي از سیاستاتّخاذ مجموعه«: کنندمی
                                                             
1-McWilliams & Siegel 
2-Frooman 
3-Havard Bowen 
4-The Social Responsibilities of the Businessman 
5-Weihrich & Koontz 
6-Igor Ansoff 
7-Corporate Strategy 
8-Philanthropy 
9-Mele & Guillen 
10-Neo- Liberal View 
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ي نگرش دیدگاه نئولیبرال به مفهوم مسئولیت اجتماعی تا حد زیادي شیوه  .»هاشرکت
« ي در مجلّه 1970سپتامپر سال  13در  1نظري است که میلتون فریدمنشبیه اظهار

هر سازمان تجاري، فقط و فقط داراي یک «: انجام داده است» 2نیویورك تایمز
ها در کارگیري آناست از استفاده از منابع و به مسئولیت اجتماعی است که عبارت

از . ».استداران  طراحی شده هایی که به منظور افزایش سود و ثروت سهامفعالیت
نظر فریدمن، اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از افزایش سود، 

  .رعایت قوانین رقابت آزاد بدون تقلّب و فریب دیگران
  :3ئوکینزيدیدگاه ن. 2

ي دهند، به جنبهدر تعریفی که پیروان دیدگاه نئوکینزي از مسئولیت اجتماعی ارایه می
. شودبودن پیروي از اصول مسئولیت اجتماعی توجه بیشتري میداوطلبانه و اختیاري

ترین تفاوت مهم. دیدگاه نئوکینزي از جهات بسیاري با دیدگاه نئولیبرال تفاوت دارد
- در این نکته است که هواداران دیدگاه نئوکینزي بر این مورد تأ کید می این دو دیدگاه

تواند بر روي جامعه تأثیر منفی بگذارد و باعث مشکالت کنند که رفتار شرکت می
  .اجتماعی شود

  :4سیاسی رادیکال - دیدگاه اقتصادي. 3
یت تري به مبحث مسئولسیاسی رادیکال، انتقادات جدي -پیروان دیدگاه اقتصادي

هاي مسئولیت که نسبت به اثربخشی برنامه ها عالوه بر اینآن. کننداجتماعی وارد می
ها نگرند، همچنین، معتقدند که بسیاري از شرکتي شک و تردید میاجتماعی با دیده

شان و انجام تبلیغات فراوان در این هاي اجتماعیگذاري بر روي مسئولیتبا سرمایه
  .ها را منحرف کنند و از قوانین و مقررات دولتی فرار نمایندخواهند ذهنزمینه، می

کنند که مفهوم نسبتاً را مطرح می 5مفهوم پاسخگویی اجتماعی) 1993(وهریخ و کونتز 
این . نسبتاً جدیدتري است و تا حدود زیادي به مفهوم مسئولیت اجتماعی شبیه است

ارش نمودن اقدامات و مفهوم به بیان ساده، عبارت است از توانایی یک شرکت در گز

                                                             
1-Milton Friedman 
2-NewYork Times 
3-Neo-keynesian View 
4-Radical Political Economy View 
5-Social Responsiveness 
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عملیات خود به محیط اجتماعی به نحوي که هم براي جامعه و هم براي شرکت، 
  . داراي منفعت باشد

معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت اجتماعی ) 2006( 1رابینز و کالتر
  : ها وجود داردشرکت

  : 2رویکرد کالسیک
مدیریت عبارت است از حداکثرسازي  بر طبق این رویکرد، تنها مسئولیت اجتماعی

پیروان این رویکرد معتقدند که، هر زمان که مدیریت تصمیم بگیرد تا منابع . سود
. ي اضافی به شرکت تحمیل خواهد نمودسازمان را براي رفاه جامعه خرج کند، هزینه

ان ي افزایش قیمت  کاالها و خدمات، به مشتریواسطهها در نهایت، یا به این هزینه
داران آسیب خواهد ي کاهش سود سهام، به سهامواسطهشود و یا به منتقل می

  .رسانید
  : 3اجتماعی -رویکرد اقتصادي

در این رویکرد، مسئولیت اجتماعی مدیریت، چیزي فراتر از حداکثرسازي سود در 
این رویکرد . شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن استنظر گرفته می

-هاي مستقل نیستند و مسئولیتها، موجودیتبر این اعتقاد است که سازمانمبتنی 
هایی نیز در قبال جامعه دارند؛ آنها مسئولیت. داران نیستشان تنها در قبال سهام

-ي شکلي قوانین و مقرّرات خود، اجازهواسطه زیرا این جامعه است که به آنها، به
  .کندو خدماتشان، از آنها حمایت می گیري داده است و از طریق خرید کاالها

گیرند پذیري اجتماعی میاي که رابینز و کالتر از مباحث خود در مورد مسئولیتنتیجه
این است که شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد اقدامات اجتماعی یک شرکت به 

ترین هبا توجه به فشارهاي افکار عمومی، عاقالن. زندعملکرد اقتصادي آن آسیب می
دهی، رهبري و کنترل، ریزي، سازمانراه براي یک مدیر این است که در فرآیند برنامه

  .اهداف اجتماعی را نیز مدنظر داشته باشد
معتقد است  1نگري جدید گرایش بازاریابی کلیدر تشریح فلسفه) 2006( 4فیلیپ کاتلر

مند؛ بازاریابی یکپارچه؛ هبازاریابی رابط: که این فلسفه داراي چهار جزء اساسی است

                                                             
1-Robbins & Coulter 
2-The Classical View 
3-The Socio Economic View 
4-Philip Kotler 
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کاتلر در تشریح بازاریابی مسئولیت . بازاریابی داخلی و بازاریابی مسئولیت اجتماعی
هاي کند که این بازاریابی عبارت است از درك و شناسایی نگرانیبیان می 2اجتماعی

هاي ها و فعالیت محیطی و اخالقی برنامههاي اجتماعی، قانونی، زیستجامعه و زمینه
  . بازاریابی

محیطی، کند که براي حل مشکالت اجتماعی و زیستکاتلر در ادامه، مطرح می
او این مفهوم را چنین . توجه ویژه نمایند 3بازاریابان باید به مفهوم بازاریابی اجتماعی

ها ي سازمان عبارت است از تعیین و شناسایی نیازها، خواستهوظیفه«: کندتشریح می
تر و کارآتر از رقبا صورتی اثربخشو منافع بازارهاي هدف و ارضاي این نیازها به 

بر طبق این مفهوم، . »به طوري که منجر به ارتقاي رفاه مشتریان و جامعه شود
هاي مشتریان و بازاریابان باید بتوانند بین سه عامل سود سازمان، ارضاي خواسته

او همچنین معتقد است که امروزه . رار نمایندمنافع جامعه، توازن و تعادل برق
هایی که اصول اخالقی را رعایت نکند، با مخاطرات جدي روبه رو خواهند سازمان

در گذشته و قبل از ظهور اینترنت، . است» اینترنت«ي دلیل این امر، وجود پدیده. بود
اطرافیانش نفر از  12توانست نارضایتی خود را حداکثر به هر مشتري ناراضی، می

اعالم کند؛ اما امروزه، با استفاده از اینترنت، او این نارضایتی را به هزاران نفر دیگر 
  .می تواند اعالم نماید
درصـد پاسـخگویان بـا ایـن      68مدیر ارشد صورت گرفتـه،   439در پژوهشی که بین 

  :اندتعریف موافق بوده
تأثیر عملیات شرکت بر مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از توجه جدي به «

- ي مسئولیتطبق معیارهاي مؤسسه). 66، ص 1993وهریخ و کونتز، (» .روي جامعه

  :ي زیر استگانهپذیري اجتماعی داراي ابعاد پنج، مسئولیت4پذیري اجتماعی ویگو
عبارت است از بهبود مستمر : پذیري اجتماعیبعد شرایط محیط کار مسئولیت. 1

هاي شغلی و فرآیند گزینش کارکنان، بهبود روابط مهارتشرایط کار، ارزیابی 
  بین مدیریت ارشد و کارکنان؛ 1صنعتی و برقراري  گفتگوي اجتماعی

                                                                                                                                               
1-The Holistic Marketing Concept 
2-Social Responsibility Marketing 
3-Socitel Marketing 
4-The Vigeo Corporate social Responsibility (www.Vigeo.com) 
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و کارآیی مدیریت  2میزان شفافیت: پذیري اجتماعیبعد راهبري شرکت مسئولیت. 2
  نفعان ؛داران و دیگر ذيیک شرکت در قبال سهام

ي عبارت است از نحوه: پذیري اجتماعیبعد جامعه و اجتماع محلّی مسئولیت. 3
  همسوسازي منافع شرکت با منافع

  دهد؛جامعه و قلمروي که شرکت، عملیات خود را در آن انجام می
میزان توجه شرکت به تأثیر عملیاتش : پذیري اجتماعیبعد محیط زیست مسئولیت. 4

  زیست است؛بر آلودگی محیط
هاي توجه به نیازها و خواسته: پذیري اجتماعیبعد رفتار کسب و کار مسئولیت. 5

وان دي . (ها استکنندگان، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آنمشتریان و تأمین
  )134، ص 2005، 3نولده و همکارا

پذیري اجتماعی یک شرکت، سنجش آن بهترین روش براي سنجش میزان مسئولیت
داران، مسئوالن حفاظت کنندگان مواد اولیه، سهاماز نظر کارکنان، مشتریان و تأمین

به عنوان مثال، براي سنجش . نفعان سازمان استمحیط زیست و به طور کلی ذي
- تري میها، به نتایج مطلوبکارکنان و پرسش از آنشرایط محیط کار، مصاحبه با 

زیست، مصاحبه و پرسش از مسئوالن همچنین براي سنجش بعد محیط. انجامد
ي چنین مطالعه. رسمی حفاظت از محیط زیست ایران، نتایج بهتري به بار می آورد

پذیري دقیق و معتبري، نیازمند صرف زمان زیاد براي سنجش میزان مسئولیت
  .اجتماعی هر شرکت خواهد بود

ي هاي عمدهاز آن جا که در پژوهش حاضر، عنصر زمان یکی از محدودیت 
پذیري اجتماعی هر شرکت از نظر مدیران پژوهشگر است، به سنجش میزان مسئولیت

  . ارشد آن اکتفا شده است
  : عملکرد مالی
» هانرخ بازده دارایی«گیري عملکرد مالی، از معیار براي اندازه) 2004(تسوتسورا 

کار رفته  هاي بهاین معیار، میزان سود خالص را در مقابل دارایی. استفاده کرده است
سود خالص بر کل «گیري این معیار، از نسبت براي اندازه. کندگیري میاندازه

                                                                                                                                               
1-Social Dialog 
2-Transparency  
3-Van de Velde et al 
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معتقدند که ) 2006(رابینز و کالتر ). 44، ص 1384تهرانی، (شود ، استفاده می»دارایی
گیري عملکرد مالی یک سازمان، عینی بوده و رهاي مورد استفاده براي اندازهمعیا

این محدودیت تا حد زیادي معقول . گیردمدت را اندازه میفقط عملکرد مالی کوتاه
  .کنداست و در مورد این پژوهش نیز تا حدي صدق می

  : و ریسک سازمان اندازه
ر هـاي مختلفــی بـراي انـدازه   معیـار  وجـود دارد کــه  » ي ســازمانانـدازه « گیــري متغیـ

از آن . هـا، میــزان فــروش و تعــداد کــل کارکنــان مقــدار کــل دارایــی: عبـارت اســت از 
هــاي تــاریخی ثبــت هــا بــا قیمــتهــاي ایرانــی، دارایــیي شــرکتجــا کــه در ترازنامــه

نظــر شــده و هــا صــرفشــود، بنــابراین، در ایــن پــژوهش از معیــار کــل دارایــی مــی
ــدازه  ــراي ان ــر انــدازه  گیــريب ــار  متغی ــازمان از معی ــل کارکنــان  «ي س » تعــداد ک

ــم  ــرده ای ــدازه . اســتفاده ک ــور ان ــه منظ ــار   ب ــازمان، از معی ــک س ــر ریس ــري متغی گی
ایــن نســبت از حاصــل تقســیم کــل بــدهی بــر  . اســتفاده شــده اســت» نســبت بــدهی«

هـا از محـل   صـد از دارایـی  دهـد کـه چنـد در   آیـد و نشـان مـی   دست می کل دارایی به
ــد ــأمین شــده اســت هیب ــالی    . هــا ت ــد، ریســک م ــزایش یاب ــدهی اف هــر چــه نســبت ب

تهرانــی، (افــزایش خواهــد یافــت ) هــا و ورشکســتگی شــرکتفقــدان پرداخــت بــدهی(
  ).43، ص 1384

ــذیري اجتمــاعی ســازمان مســئولیت«در مبحــث   ــه»پ ــت » نفعــانذي«ي ، مقول یاز اهم
ــت  ــوردار اس ــاالیی برخ ــه . ب ــدگاه ارائ ــدترین دی ــدهجدی ــی   ش ــوص اثربخش در خص
در ایـــن دیـــدگاه، ســـازمانی . اســـت 1نفعـــان اســـتراتژیکســـازمانی، رویکـــرد ذي

ــته    ــه خواس ــت ک ــربخش اس ــداوم حیــات       اث ــه ت ــود را ک ــی خ ــل محیط ــاي عوام ه
ــت آن  ــتلزم حمای ــازمان مس ــد س ــرآورده کن ــت، ب ــی  . هاس ــالتی اثربخش ــین ح در چن

ــابی یــک ســازمان در خصــوص اینکــه    ــارت اســت از ارزی ــه ســازمانی عب ــه ب چگون
هـاي ایــن افــراد کلیـدي را کــه بقـاي ســازمان متکــی    آمیـزي  خواســته طـور موفقیــت 

  ).64-63، صص 1386رابینز، (کند به آنهاست برآورده می
  :هاي خارجی و داخلی مربوط به موضوع پژوهشاي از پیشینهگزیده

                                                             
1-Strategic constituencies approach 
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 يانجام گرفته است، وجود رابطه) 2007( 1اي که توسط ماهونی و رابرتزدر مطالعه
ها، گزارش شده محیطی و عملکرد مالی سازماندار بین عملکرد زیستمثبت و معنی

دار بین ي مثبت و معنیي وجود رابطهدهندهبعالوه، نتایج این پژوهش نشان .است
لکرد بندي، عمدر این سیستم رتبه. هاستعملکرد اجتماعی و مالکیت شرکتی سازمان

ها بر اساس هفت بعد جامعه؛ تنوع؛ روابط کارکنان؛ محیطی و اجتماعی سازمانزیست
. محیط زیست؛ بین الملل؛ کاال و اقدامات کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته است

ها، همانند پژوهش مشابه وادوك و گر براي سنجش عملکرد سازماناین دو پژوهش
نرخ بازده حقوق صاحبان «و » هانرخ بازده دارایی«از دو معیار ) 1997( 2گریوز
با معیار مقدار  "ي سازماناندازه"در این پژوهش، سه متغیر . انداستفاده کرده» سهام

ها و هاي بلندمدت بر کل دارایی، با معیار نسبت بدهی»ریسک سازمان«ها، کل دارایی
  .تشکیل می دهندهاي کنترل را ، متغیر»نوع صنعت«

در استرالیا صورت گرفته است، بین ) 2007( 3در پژوهشی که توسط براین و دیگران
داري یافت نشده ي آماري معنیمسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی آن، رابطه

است؛ بلکه متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت، یک متغیر دو ارزشی در نظر گرفته شده 
ورد عملکرد اجتماعی خود، گزارشی ارائه کند، مقدار یک و اگر سازمانی در م. است

گیري همچنین، براي اندازه. شوددر غیر این صورت مقدار صفر اختصاص داده می
 5، نرخ بازده فروش4هاعملکرد مالی، از معیارهاي حسابداري مانند نرخ بازده دارایی

» ي سازماناندازه«یر دو متغ. استاستفاده شده  6و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
- با معیار نسبت بدهی» ریسک سازمان«هاي کل و با معیارهاي فروش کل و دارایی

  .هاي کنترل هستندها، متغیرهاي بلندمدت بر کل دارایی
گرفته را از نظر معیارهاي مورد استفاده مطالعات تجربی انجام) 2006( 7المرتجان دام

  :بندي کرده استسه دسته تقسیمگیري عملکرد مالی، به براي اندازه

                                                             
1-Mahoney & Roberts 
2-Waddock & Graves. 
3-Brine et al. 
4-Return on Assets (ROA). 
5-Return on Sales (ROS). 
6-Return on Equity (ROE). 
7-Lammertjan Dam. 
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گیري عملکرد مـالی، از معیـار نسـبت ارزش بـازار بـه      در مطالعاتی که براي اندازه) 1
اي کـه بـراي   دهد کـه در هـر پـنج مطالعـه    استفاده شده است، نشان می 1ارزش دفتري

ي مثبـت و  است، وجـود رابطـه   گیري عملکرد مالی از این معیارها استفاده کردهاندازه
  .دار بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی تأیید شده استمعنی

» هـا نـرخ بـازده دارایـی   «گیـري عملکـرد مـالی، از معیـار     مطالعاتی که براي انـدازه ) 2
  .اند دار نرسیدهي منفی و معنیي رابطهاستفاده شده ، هیچ کدام به نتیجه

معیارهـاي بـازار سـهام اسـتفاده     گیري عملکرد مـالی از  براي اندازه ، در مطالعاتی) 3
. بندي شده اندتقسیم 3و مطالعات رویدادي 2ي مطالعات تطبیقیکرده اند و به دو دسته

-اي متفاوت است و اکثریت آندر بین مطالعات تطبیقی، نتایج به طور قابل مالحظه. اند
یر مطالعات رویـدادي، تصـو  . اند اثر را گزارش کردهي مختلط و یا بیها، وجود رابطه

بهتري از این رابطه ارائه می دهند، زیرا درآمدهاي  یک شرکت را با خـود آن شـرکت   
  . مقایسه کرده اند

اند که بین مسئولیت به این نتیجه رسیده ،در پژوهشی) 2005(ون ده ولده و دیگران 
در این مطالعه براي . ي مثبتی وجود دارداجتماعی شرکت و عملکرد مالی آن، رابطه

پذیري ي مسئولیتري متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت، از اطّالعات مؤسسهگیاندازه
  .استفاده شده است 4اجتماعی ویگو  و براي سنجش عملکرد مالی از مدل فاما و فرنچ

 در آمریکا صورت گرفته نیز، وجود) 2004(در پژوهشی که توسط تسوتسورا 
او . ي مثبت بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی تأیید شده استرابطه
در این . در نظر گرفته است 5را یک متغیر دو ارزشی پذیري اجتماعیمسئولیت متغیر

ها، نرخ بازده گیري عملکرد مالی، از معیارهاي نرخ بازده داراییپژوهش، براي اندازه
  .شده استحقوق صاحبان سهام و نرخ بازده فروش استفاده 

ي تجربی، به این نتیجه مطالعه 95پس از بررسی ) 2001( 6مارگولیس و والش
اند که در مواردي که عملکرد اجتماعی شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظر رسیده

ي مثبت، در ، این متغیر با عملکرد مالی رابطه)درصد 53(مطالعه  42گرفته شده، در 
                                                             
1-Market to Book Measures. 
2-Comparative Studies. 
3-Event Studies. 
4-Fama  & French. 
5-Dummy Variable. 
6-Margolis & Walch. 
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. ي منفی دارد، رابطه)درصد 5(مطالعه  4خنثی و در  ي، رابطه)درصد 24(مطالعه  19
ي بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی را به طور کلی، مطالعات تجربی که رابطه

  .اند به نتایج متفاوتی دست یافته اند مورد توجه قرار داده
ي بین توجه به مسئولیت اجتماعی اي، به بررسی رابطهدر مطالعه) 1387(زاده مهدي

 است 1385ي صنایع غذایی ایران در سال صادرکنندگان نمونهو عملکرد بازاریابی  
توجه به مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل،  ،شدر این پژوه. پرداخته است

ها که کننده و عملکرد بخش بازاریابی شرکتبازاریابی اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل
با سه معیار سهم بازار، اعتالي مارك تجاري و ایجاد مزیت رقابتی، سنجیده شده 

پژوهش فوق حاکی از نتایج . است، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است
آن است که توجه به مسئولیت اجتماعی باعث ارتقاي عملکرد بازاریابی از سه بعد 

  .شودافزایش سهم بازار، اعتالي مارك تجاري و کسب مزیت رقابتی می
بازاریـابی سـبز؛ راهـی بـه     «بـا عنـوان   اي مطالعهدر ) 1385(دعایی، فتحی و شفیعیان 

ي ن اهمیـت توجـه بـه مسـئولیت اجتمـاعی، بـه رابطـه       ، پس از بیـا »سوي رقابت پایدار
  هاي تحققترین راهمستقیم آن با بازاریابی اشاره نموده و یکی از مهم

  .اندمزیت رقابتی پایدار را، ادغام مسئولیت اجتماعی در بازاریابی، دانسته
، »نقش الگوي سرآمدي در کسب مزیت رقابتی«در پژوهشی با عنوان ) 1385(سلطانی 

هایی که توجه به مسئولیت نشان داده است که با استقرار مدل سرآمدي در سازمان
ها و نیازهاي مشتریان در اجتماعی یکی از ارکان آن است، از طریق توجه به خواسته

  ).30، 1387زاده، مهدي(ي ابعاد، براي شرکت، مزیت رقابتی کسب خواهد شد همه
مسئولیت اجتماعی شـرکت در صـنعت   «عنوان در پژوهشی با ) 1383(طالیی و نجاتی 

مسئولیت اجتماعی بـا اصـول   کنند که مفهوم ، بیان می»خودروسازي با نگرشی ایرانی
اند که در این مطالعه، این پژوهشگران سعی کرده.ي پایدار، ارتباط نزدیکی داردتوسعه

ارائـه  هاي خودروسازي از لحـاظ عملکـرد اجتمـاعی،    معیارهایی براي ارزیابی شرکت
  .نمایند

سازي بر عملکرد بررسی تأثیر خصوصی«در پژوهشی با عنوان ) 1381(الماسی 
به این نتیجه دست یافته » هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالی شرکت

اهداف آن یعنی بهبود کارآیی  سازي قادر به دستیابی بهاجراي سیاست خصوصیکه 
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سازي در این پژوهش، آثار سیاست خصوصی. ستها نبوده اوري شرکتو بهره
ي اقتصادي اجتماعی و از دیدگاه مالی، توسعه يدولت در چارچوب قانون برنامه

ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداري و . بررسی شده است
ها و بازده سازي با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده داراییخصوصی

  .شده است ویژه انجامارزش 
در پژوهش خود به الگوي مسئولیت اجتماعی مدیران در بخش صنایع ) 1374(قاسمی 

در معرّفی این پژوهش، آمده است . نساجی سازمان صنایع ملی ایران، پرداخته است
چیست، حدود آن کدام است، از کجا آغاز و به کجا  مسئولیت اجتماعی مدیران«: که

متوجه چه شخص یا گروهی است، دولت چه  یان حاصل از آنشود، سود و ز ختم می
شود عمده سؤاالتی است که تالش می ... نقشی در مسئولیت اجتماعی مدیران دارد، و

  .».تا در این پژوهش پاسخ داده شود
  :ها و اهداف پژوهشی عبارت است ازهاي پژوهشی متناظر با سؤالفرضیه

، ستیز طیمح، کار طیمح طیشرااد آن شامل و ابعپذیري اجتماعی بین مسئولیت) 1
ها عملکرد مالی شرکتبا کسب و کار  فتاری و رو اجتماع محل جامعه، شرکت يراهبر
  . وجود دارد ي مثبترابطه

  .ي مثبت وجود داردها رابطهو ریسک سازمان با عملکرد مالی شرکت بین اندازه) 2
پذیري این پژوهش مسئولیتدو متغیر اصلی . 1مطابق نمودار : چارچوب نظري

- ي موجود بین آناجتماعی و عملکرد مالی است که هدف پژوهش تعیین نوع رابطه

شرایط محیط کار؛  يگانهپذیري اجتماعی داراي ابعاد پنجمتغیر مسئولیت. هاست
به . محیط زیست؛ رفتار کسب و کار؛ جامعه و اجتماع محلی؛ و راهبري شرکت است

ي سازمان و ریسک سازمان در نظر ي پژوهش نیز اندازهکنندهدیلدو متغیر تععنوان 
   .گرفته شده اند
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  چارچوب نظري پژوهش. 1نمودار 

  

  شناسی پژوهش روش -3
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، 

شده در هاي فعال پذیرفتهي آماري این پژوهش تمام شرکتجامعه. کاربردي است
در سال محصوالت دارویی ، در صنعت مواد و )سهامی عام(بورس اوراق بهادار 

قابل مشاهده . 3که در جدول  هاي آذربایجان شرقی و تهران هستنددر استان 1385
  .اند ي آماري سرشماري شدههاي جامعهکل شرکت. است

شود که در میي آماري، مشاهده هاي عضو نمونهبا بررسی نمودار سازمانی شرکت 
منابع : وجود دارد که عبارت است از) معاونت(ها، شش الی هفت مدیریت این شرکت

انسانی؛ امور مالی و حسابداري؛ صادرات و فروش؛ بازاریابی؛ مطالعات استراتژیک و 
براي هر ). المللیا بازرگانی بین(ریزي؛ واحد تحقیق و توسعه و بازرگانی برنامه

دهندگان آن مدیران ارشد ، اختصاص داده شده است و پاسخنامهشرکت پنج پرسش
 20ي آماري به طور کلی تعداد اعضاي نمونه. هاي مذکور هستندهر یک از معاونت

در این پژوهش،  .نفر است 100دهندگان کل برابر با شرکت است و تعداد پاسخ
براي (ها ی سازمانو اسناد و مدارك مالاي اطالعات ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه

  .آوري شده استجمع) کنندهمتغیرهاي عملکرد مالی و تعدیل
پذیري گیري متغیر مستقل مسئولیتبراي اندازهآوري اطالعات اولیه و براي جمع

ي استاندارد افزایش خود آگاهی نامهآن، از پرسش يگانهاجتماعی و ابعاد پنج
تهیه شده است،  1اجتماعی کمیسیون اروپاپذیري که توسط واحد مسئولیت 1سازمانی

                                                             
1-Awareness – raising Questionnaire 

:پذیري اجتماعیمتغیر مسئولیت  
شرایط محیط کاربعد   

محیط زیستبعد   
رفتار کسب و کاربعد   

جامعه و اجتماع محلیبعد   
راهبري شرکتبعد   

 متغیر عملکرد مالی

:کنندهتعدیل هايمتغیر  
سازمان ياندازه  

 ریسک سازمان
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گیري بعد شرایط براي اندازه نامه، سؤاالت یک تا پنجدر این پرسش. شوداستفاده می
 19تا  14گیري بعد محیط زیست، سؤاالت براي اندازه 13محیط کار، سؤاالت شش تا 

یري بعد گبراي اندازه 24تا  20گیري بعد رفتار کسب و کار، سؤاالت براي اندازه
گیري بعد راهبري براي اندازه 27تا  25جامعه و اجتماع  محلی و  همچنین سؤاالت 

بنابراین . شده است 938/0ضریب آلفاي کرونباخ برابر با . است شرکت، طراحی شده
  .نامه با امتیاز باالیی مورد تأیید قرار گرفته استپایایی پرسش

ها استفاده د مالی، از معیار نرخ بازده داراییي عملکرگیري متغیر وابستهبراي اندازه 
محاسبه شده » هاسود خالص بر کل دارایی«این معیار با استفاده از نسبت . شده است

-ي این معیار از اسناد و مدارك مالی سازماناطالعات مورد نیاز براي محاسبه. است

ي سازمان ندازهي پژوهش، ریسک و اکنندهدو متغیر تعدیل. ها، استخراج شده است
و » هاها بر کل دارایینسبت بدهی«متغیر ریسک سازمان با استفاده از معیار . است

گیري شده اندازه» تعداد کل کارکنان«ي سازمان با استفاده از معیار متغیر اندازه
  .است

  
  ها و بحثیافته -4

هاي مرکزي و ها، ابتدا توصیف آماري در قالب شاخصبه منظور تجزیه و تحلیل داده
  . پراکندگی و سپس آمار استنباطی ارایه شده است

پذیري اجتماعی برابر با میانگین متغیر مسئولیت 1مطابق جدول : آمار توصیفی. الف
همچنین انحراف معیار آن . است 417و  5/421و میانه و مد آن به ترتیب  15/419

ي و میانه 24/15ار برابر با میانگین متغیر بعد شرایط محیط ک. است 579/83برابر با 
. است 161/4و  16همچنین مد و انحراف معیار آن به ترتیب برابر با . است 16آن 

 28و  24و میانه و مد آن به ترتیب  81/22میانگین متغیر بعد محیط زیست برابر با 
میانگین متغیر بعد رفتار کسب و کار . است 575/5انحراف معیار آن برابر با . است
انحراف معیار آن . است 24و  21و میانه و مد آن به ترتیب برابر با  98/19ر با براب

و میانه  88/15میانگین متغیر بعد جامعه و اجتماع محلی برابر با . است 608/4برابر با 
 755/4همچنین انحراف معیار آن برابر با . است 12و  16و مد آن به ترتیب برابر با 

                                                                                                                                               
1.An initiative of the European Commission Directorate – General for Enterprise 
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و میانه و مد آن به ترتیب  93/9اهبري شرکت برابر با میانگین متغیر بعد ر. است
  .است 013/3همچنین انحراف معیار آن برابر با . است 14و  10برابر با 

  
  پذیري اجتماعی و ابعاد آنهاي توصیفی متغیر مسئولیتآماره. 1جدول 

  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  مد  میانه  میانگین  نام متغیر
  -005/1  -514/0  579/83  417  5/421  15/419  پذیري اجتماعیمسئولیت

  -929/0  -316/0  161/4  16  16  24/15  بعد شرایط محیط کار
  -034/1  -181/0  575/5  28  24  81/22  بعد محیط زیست

  -805/0  - 27/0  608/4  24  21  98/19  بعد رفتار کسب و کار
  -051/1  119/0  755/4  12  16  88/15  بعد جامعه و اجتماع محلی

  -119/1  -115/0  013/3  14  10  93/9  شرکت بعد راهبري

  
؛ ١شرایط محیط کار: پذیري اجتماعی داراي پنج گویه است بدین شرحمتغیر مسئولیت

  . 5؛ و راهبري شرکت4؛ جامعه و اجتماع محلی3؛ رفتار کسب و کار2محیط زیست
 ي آماري از لحاظ ابعادهاي عضو نمونهي نمره هر یک از شرکتدهندهنشان 2جدول 

ها برابر با میزان مجموع این نمره. پذیري اجتماعی استي مسئولیتگانهپنج
  .هاستپذیري اجتماعی هر  یک از شرکتمسئولیت

ي آمـاري از لحـاظ   هاي عضو نمونـه شدن وضعیت هر یک از شرکتبه منظور روشن
ي ي میـانگین نمـره  دهنـده نشـان  3پـذیري اجتمـاعی، جـدول    هر یک از ابعاد مسئولیت

ي مــواد و کننــدههــاي تولیــدشــرکت. ي آمــاري از لحــاظ ابعــاد اســتاعضــاي نمونــه
 05/114ر بعد محیط زیست با میانگین ، از لحاظ متغی)سهامی عام(محصوالت دارویی 

تـري قـرار دارنـد؛    پذیري اجتماعی در وضـعیت مطلـوب  نسبت به سایر ابعاد مسئولیت
، متغیر بعـد جامعـه و   90/99با میانگین سپس، به ترتیب متغیر بعد رفتار کسب و کار 

و  15/76، متغیر بعـد شـرایط محـیط کـار بـا میـانگین       40/79اجتماع محلی با میانگین 
  .را به خود اختصاص داده است 65/49متغیر بعد راهبري شرکت با میانگین 

  
  

                                                             
1-Work conditions (W.C)- 
2-Environment (E). 
3-Business Behavior (B.B). 
4-Society and Local Community (S.L.C). 
5-Corporate Governance (C.G). 
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  آماريي پذیري اجتماعی هر یک از اعضاي نمونهي مسئولیتگانهي ابعاد پنجنمره. 2جدول 

  استان  نام شرکت  ردیف
  محل فعالیت

  شرایط
 محیط کار

  رفتار  محیط زیست
  کسب و کار

  جامعه
  و اجتماع محلی

  راهبري
  شرکت

  يرپذی تیابعاد مسئول
  یاجتماع

  499  59  105  117  137  81  تهران  داروسازي حکیم  1
  513  58  106  124  132  93  تهران  ابوریحان  2

  418  45  82  97  110  84  تهران  کیمیدارو  3

4  
ي تولید مواد اولیه

  505  57  109  111  136  92  تهران  داروپخش

  443  65  77  110  119  72  تهران  سینا دارو  5

  417  48  79  97  115  78  تهران  داروسازي رازك  6
  387  49  70  102  104  62  تهران  تهران دارو  7
  395  54  68  96  103  74  تهران  تهران شیمی  8
  417  54  73  101  122  67  تهران  کارخانجات داروپخش  9
  425  55  82  113  112  63  تهران  داروسازي اسوه  10
  335  42  62  81  97  53  تهران  داروسازي جابر بن حیان  11
  467  53  81  113  124  96  تهران  روز دارو  12
  484  51  91  111  136  95  تهران  شیمی دارویی داروپخش  13
  285  32  62  64  76  51  تهران  داروسازي دکتر عبیدي  14
  297  34  55  72  81  55  تهران  داروسازي کوثر  15
  296  33  49  77  80  57  تهران  دارویی بهداشتی لقمان  16
  503  52  92  121  138  100  تهران  پارس دارو  17

هاي تزریقی فرآورده  18
  494  60  88  110  141  95  تهران  ایران

  273  31  50  67  71  54  تهران  ایران دارو  19

  530  61  107  114  147  101  آذربایجان شرقی  داروسازي زهراوي  20
  
  

 ي آماري از لحاظ ابعادي اعضاي نمونهمیانگین نمره. 3جدول 

  راهبري شرکت  جامعه و اجتماع محلی  کسب و کار رفتار  محیط زیست شرایط محیط کار یاجتماع يرپذیتیمسئولابعاد 
  میانگین
  تعداد

15/76  
20  

05/114  
20  

90/99  
20  

40/79  
20  

65/49  
20  

  
هاي توصیفی متغیرهاي عملکرد مالی، اندازه و ریسک سازمان را آماره 4جدول 

این . ها سنجیده شده استمتغیر عملکرد مالی با معیار نرخ بازده دارایی. دهدنشان می
میانگین و انحراف . ها به دست آمده استمعیار از نسبت سود خالص بر کل دارایی

بیشترین مقدار نرخ بازده . است 094/0و  1864/0معیار این متغیر به ترتیب برابر با 
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. است» ي داروپخشتولید مواد اولیه«است که متعلق به شرکت  35/0ها برابر با دارایی
تهران «ه شرکت است ب 05/0ها که برابر با همچنین کمترین مقدار نرخ بازده دارایی

  . تعلق دارد» دارو
. گیري شده استاندازه» تعداد کل کارکنان«از طریق معیار  "ي سازماناندازه"متغیر 

نفر به شرکت  157کمترین تعداد کارکنان با . است 50/315میانگین این متغیر برابر با 
تعلق دارد و بیشترین تعداد آن متعلق به شرکت » شیمی دارویی داروپخش«
  .نفر است 1029با » کارخانجات داروپخش«

گیري شده اندازه» هاها بر کل داراییکل بدهی«با نسبت  "ریسک سازمان"متغیر 
و  6416/0ي آماري برابر با هاي عضو نمونهمیانگین این متغیر براي شرکت. است

در بین . است 17100/0و  6462/0میانه و انحراف معیار آن به ترتیب برابر با 
داروسازي «به شرکت  92/0ي آماري بیشترین ریسک با هاي عضو نمونهرکتش

داروسازي دکتر «هاي متعلق به شرکت 39/0تعلق دارد و کمترین آن با » حکیم
  . است» روزدارو«و » عبیدي

  
  هاي توصیفی متغیرهاي عملکرد مالی، اندازه و ریسک سازمانآماره. 4جدول 

  کمترین  بیشترین  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانه  میانگین  نام متغیر
  05/0  35/0  -266/1  107/0  094/0  18/0  1864/0  هانرخ بازده دارایی

  157  1029  302/12  258/3  937/185  5/278  5/315  )تعداد کل کارکنان(ي سازمان اندازه
  39/0  92/0  -271/1  -068/0  171/0  6462/0  6416/0  ریسک سازمان

  
، داراي ریسک باالیی هستند، به 6416/0ي آماري، با میانگین نمونههاي عضو شرکت

هاي خود را از محل درصد از دارایی 64ها عبارت دیگر، به طور متوسط، این شرکت
ها، تعداد کل کارکنان و میزان مقدار نرخ بازده دارایی 5جدول . ها کسب کرده اندبدهی

  .دهدآماري نشان میي هاي نمونهریسک را براي هر یک از شرکت
جایی که هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد در این از آن: هاآزمون فرضیه. ب

ها حالت نرمال دارد و نیز با توجه به مقیاس متغیرها و نوع توزیع پژوهش توزیع داده
ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ها، براي آزمون فرضیهآن
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ارائه شده  6نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول . تاستفاده شده اس
  .است

  
  هاها، تعداد کل کارکنان و میزان ریسک هر یک از شرکتنرخ بازده دارایی. 5جدول 

  ریسک  )تعداد کل کارکنان(ي سازمان اندازه  هانرخ بازده دارایی  نام شرکت

  92/0  339  09/0  داروسازي حکیم
  65/0  348  12/0  ابوریحان
  44/0  300  30/0  کیمیدارو

  84/0  292  35/0  ي داروپخشتولید مواد اولیه
  44/0  349  28/0  سینا دارو

  74/0  316  17/0  داروسازي رازك
  86/0  195  05/0  تهران دارو
  86/0  200  06/0  تهران شیمی

  71/0  1029  14/0  کارخانجات داروپخش
  41/0  355  32/0  داروسازي اسوه

  49/0  508  27/0  جابر بن حیانداروسازي 
  39/0  249  28/0  روز دارو

  67/0  157  13/0  شیمی دارویی داروپخش
  39/0  193  20/0  داروسازي دکتر عبیدي

  54/0  274  17/0  داروسازي کوثر
  79/0  230  08/0  دارویی بهداشتی لقمان

  79/0  237  07/0  پارس دارو
  63/0  283  18/0  هاي تزریقی ایرانفرآورده

  64/0  199  24/0  ایران دارو
  62/0  257  24/0  داروسازي زهراوي

  

وجود  ها، رابطهشرکت 1پذیري اجتماعی و ابعاد آن با عملکرد مالیبین مسئولیت. 1
ي بین شود که رابطه، مالحظه می6بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول . ندارد

دار نیست، چون ها معنیمالی شرکتپذیري اجتماعی و ابعاد آن با عملکرد مسئولیت
-ها پذیرفته میدر آن H0است، پس فرض  05/0بزرگتر از ها داري در آنسطح معنی

ها، مثبت و ي بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی شرکتاما رابطه. شود

                                                             
1-Financial Performance (FP). 
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در  H0است و فرض  05/0تر از کوچکها داري در آنسطح معنیدار است چون معنی
   .شودپذیرفته نمیها آن

  
  هانتایج حاصل از آزمون اسپیرمن براي فرضیه. 6جدول 

  عملکرد مالی  نام متغیر  ردیف

  پذیري اجتماعیمسئولیت  1
  109/0  ضریب همبستگی اسپیرمن

  324/0  داري یک طرفهسطح معنی
  20  تعداد

  بعد شرایط محیط کار  2
  پذیري اجتماعیمسئولیت

  -005/0  اسپیرمنضریب همبستگی 
  492/0  داري یک طرفهسطح معنی

  20  تعداد

  بعد محیط زیست  3
  پذیري اجتماعیمسئولیت

  007/0  ضریب همبستگی اسپیرمن
  489/0  داري یک طرفهسطح معنی

  20  تعداد

  بعد رفتار کسب و کار  4
  پذیري اجتماعیمسئولیت

  - 23/0  ضریب همبستگی اسپیرمن
  461/0  داري یک طرفهسطح معنی

  20  تعداد

  بعد جامعه و اجتماع محلی  5
  پذیري اجتماعیمسئولیت

  161/0  ضریب همبستگی اسپیرمن
  249/0  داري یک طرفهسطح معنی

  20  تعداد

  بعد راهبري شرکت  6
  پذیري اجتماعیمسئولیت

  125/0  ضریب همبستگی اسپیرمن
  300/0  داري یک طرفهسطح معنی

  20  تعداد

  ي سازماناندازه  7
  388/0  ضریب همبستگی اسپیرمن

  045/0  داري یک طرفهسطح معنی
  20  تعداد

  ریسک سازمان  8
  -696/0  ضریب همبستگی اسپیرمن

  000/0  داري یک طرفهسطح معنی
  20  تعداد

  
. دارد ي مثبت وجودها، رابطهو ریسک سازمان با عملکرد مالی شرکت بین اندازه. 2

ها، معنی دار است، چون ي بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی شرکترابطه
همچنین، . شودتأیید نمی  H0است و فرض  05/0تر از ها کوچکداري آنسطح معنی

داري وجود دارد ي معنیتوان گفت بین ریسک سازمان و عملکرد مالی آن، رابطهمی
تأیید   H0است وفرض  01/0تر از کوچک) 000/0(داري یک طرفه چون سطح معنی

  .شودنمی
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پذیري اجتماعی، اندازه و زمان متغیرهاي مستقل مسئولیتبه منظور تعیین تأثیر هم
ي رگرسیون چندمتغیره به ي عملکرد مالی، معادلهریسک سازمان بر متغیر وابسته

ي ي معادلهشدهزدهضرایب تخمین. 7در جدول . به دست آمده است). 1(شرح فرمول 
- داري براي متغیر مسئولیتجا که سطح معنیاز آن .رگرسیون نشان داده شده است

تر بزرگ 05/0بوده و این رقم از مقدار  355/0برابر با . 7پذیري اجتماعی در جدول 
پذیري اجتماعی با داري بین مسئولیتي معنیتوان گفت رابطهاست، بنابراین، می

داري براي متغیر که مقدار سطح معنی با توجه به این. وجود نداردعملکرد مالی 
دار و مثبتی بین ي معنیاست، بنابراین، رابطه 03/0برابر با  ي سازماناندازهمستقل 

- که سطح معنی همچنین با توجه به این. و عملکرد مالی وجود داردي سازمان اندازه

رو، است، از این 05/0کمتر از  ک سازمانریسدست آمده براي متغیر مستقل  داري به
با عملکرد مالی وجود  ریسک سازماندار و منفی بین ي معنیتوان گفت رابطهمی

  .دارد
FP = α0 + β1. CSR + β2 . Size + β3. Risk   1(فرمول(.  

  
  ي رگرسیوني معادلهشدهزدهضرایب تخمین. 7جدول 

  داري مجانبیسطح معنی  βضریب   متغیرها
  122/0  178/0  عرض از مبدأ

  355/0  000/0 پذیري اجتماعیمسئولیت
  030/0  000/0  ي سازماناندازه

  009/0  -289/0  ریسک سازمان

  
  نتایج و پیشنهادهاي پژوهش -5

  :نتایج پژوهش حاضر عبارت است از
، ستیز طیمح، کار طیمح طیشراپذیري اجتماعی و ابعاد آن شامل بین مسئولیت) 1

ها، با عملکرد مالی شرکتکسب و کار  رفتاری و و اجتماع محل جامعه، شرکت يراهبر
 یاجتماع يرپذیتیمسئول ریدو متغ نبی مثبت يفقدان وجود رابطه .وجود ندارد رابطه

 یاجتماع يرپذیتیاصول مسئول دبای هاکه سازمان ستین یمعن نیبه ا ،یو عملکرد مال
 مدتکوتاه يارهایمع يریبه کارگ لیپژوهش به دل يافتهی نیا دیشا. ردیبگ دهیرا ناد
 هاسازمان یاجتماع يرپذیتیمسئول زانیم يرگیاندازه يبهتر بود برا دیشا ای و بوده
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 یسازمان نفعانيارشد، نظرات ذ رانیمد هايدر نظر گرفتن پاسخ جاي به آن، ابعاد و
  .شدیدر نظر گرفته م

وجود  یشواهد اندک در مجموع، کنند،یم انیو کالتر ب نزیطور که راب همان ،به هر حال
- یسازمان را مختل م کی یمال کردعمل ،یاجتماع يرپذیتیدارد که نشان دهد مسئول

 يریپذتیمسئول نیفقدان وجود رابطه ب ایو  منفی يوجود رابطه ن،یعالوه بر ا. کند
به  یواقع ریو غ بیعج ايجهینت ،یرانیا هايشرکت نیدر ب یو عملکرد مال یاجتماع
 هايارشد سازمان رانیمد نیدر ب یاجتماع يرپذیتیمسئول وممفه رایز ؛رسدینظر نم

 یدولت تیاغلب به علت مالک یرانیا هاياست و سازمان بغری و آشنا نا اریبس یرانیا
به جهت در  خود، انیمشتر نیمثبت در ب تیذهن جادیبه ا ازیو فقدان احساس ن

  .دهندینشان نم یچندان لیتما ی،اجتماع يرپذیتیاصول مسئول يریکارگ
در  یو عملکرد مال یاجتماع يریپذتیاتخاذ اصول مسئول نیب داریي معنفقدان رابطه

 نیا لیاز دال یکی دیشا. داشته باشد تواندیم یگوناگون لیدال ،یرانیا يهاشرکت نیب
 یبهتر به عملکرد مال یعملکرد اجتماع لیدر تبد یرانیا يهاشرکت ییتوانا عدمامر، 

نفعان يذ یو به طور کل انیداران، مشترد سهامنها بتوانن شرکتیاگر ا. بهتر است
 تیمثبت آنان را تقو تیو ذهن سازندتر خود، آگاه یخود را نسبت به عملکرد اجتماع

 یعملکرد مال ،جهیو در نت هانهیمثبت به طور قطع باعث کاهش هز تیذهن نیا ،دنکن
  .بهتر خواهد شد

 مدت،در کوتاه یو عملکرد مال یاجتماع يرپذیتیمسئول ریدو متغ نیب يفقدان رابطه
تعداد  ،از این ذکر شد شپی که طورهمان. ستین یواقع ریدور از انتظار و غ ايجهنتی
 مدتدر کوتاه ریدو متغ نیا نیب يفقدان رابطه يجهیاز مطالعات مشابه به نت يادیز

است که در  يریبه طور ذاتی متغ ،یاجتماع يرپذیتیمسئول ریمتغ. ندا افتهی دست
به عبارت دیگر، بهبود شرایط  ؛دهدینقش خود را نشان م ،تبلندمد زمانی يدوره

اي با یکدیگر محیط کار سازمان و بهبود عملکرد مالی آن و یا برعکس، هیچ رابطه
  .ندارد

محیطی سازمان با بهبود عملکرد مالی آن اهش تأثیرات مخرّب زیستتوان گفت کمی
همچنین، بهبود رفتار کسب و کار سازمان با بهبود . اي نداردو یا بر عکس، رابطه

ي آماري این هاي عضو نمونهشرکت. اي نداردعملکرد مالی آن و یا برعکس، رابطه
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مناسب قرار دارند، به بیان پژوهش از لحاظ رفتار کسب و کار، در وضعیت نسبتاً 
کنندگان مواد موقع مطالبات تأمینها به مواردي چون پرداخت به دیگر، این شرکت

ي خدمات پس از فروش و به طور کلّی، بررسی و اولیه، جلب رضایت مشتریان، ارائه
کنندگان در نظر گرفتن نظرات، اعتراضات، شکایات و پیشنهادات مشتریان و تأمین

ه خوبی نشان میمواد اوه، توجدهندلی.  
هایی براي بهبود وضع جامعه و اجتماع محلی مشیها و خطاز طرفی، اتّخاذ سیاست

همچنین رعایت اصل شفّافیت و . اي نداردبا ارتقاي عملکرد مالی و یا برعکس، رابطه
کدیگر اي با ینفعان و بهبود عملکرد مالی و یا بر عکس، هیچ رابطهصداقت در قبال ذي

ي آماري از هاي عضو نمونهدهد که شرکتهاي این پژوهش نشان مییافته. ندارند
ي گزارش لحاظ راهبري شرکت، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و نسبت به ارائه

  . شودنفعان سازمانی، اقدامات مناسبی انجام نمیهاي غیر مالی به ذي
. ي مثبت وجود داردها، رابطهی شرکتو ریسک سازمان با عملکرد مال بین اندازه) 2

 ریسازمان نسبت به متغ سکیاندازه و ر ریمطالعه نشان داد که دو متغ نیا جینتا
 اساس ، بر رواز این. کنندیم هیرا بهتر توج یعملکرد مال ،یاجتماع يرپذیتیمسئول

 با را خود سازمان ياندازه هاسازمان که شودمی شنهادیپژوهش پ يافتهی نای
 نیا يکه برا یاستدالل. هیسرما شینه با افزا و دنتعداد کل کارکنان توسعه ده شافزای

کار فقط  يرویاز ن شتربی يکه استفاده نید عبارت است از اکره ئارا توانیم شنهادیپ
از  شتربی يکه استفاده حالی در شود،واحد محصول می ریمتغ ينهیهز شیباعث افزا

کاال و  يدهشتمام يبها شیافزا جهیدر نتو ثابت  هاينهیهز شیباعث افزا هیسرما
 .خواهد شد يکاهش سودآور
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