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 چکيدٌ
ُای  ُدف ایً پژوُض، ةررشی جأدیر ىصئّنیث پذیری ازحياؾی ةر چصتٍدگی ُزیٍَ طرکث

  ىصئّنیثاةؿاد گیری  پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِران اشث. ةَ ایً ىٍؼّر، ةرای اٌدازه

ظریق  از و آىّزش( )زیصث ىضیعی، ویژگی ىضػّالت، کارکٍان ُا  ازحياؾی طرکث

شیصحو ىدیریث  ISO 9001ىدیریث زیصث ىضیعی،  ISO 14001ُای ٌاىَ گّاُی

اشحاٌدارد ایيٍی و ةِداطث طغهی و ةرٌاىَ صيایث از آىّزش ةرای  OHSAS 18001کیفیث،

ُا  اؾضای صرفَ و یا غٍؿث و یا زاىؿَ اشحفاده و ةَ زِث اٌدازه گیری رفحار ٌاىحلارن ُزیٍَ

ُای اداری، ؾيّىی و فروش اشحفاده طده اشث. در جضلیق صاضر  ٍَ)چصتٍدگی ُزیٍَ(، از ُزی

ُای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِران ةَ ؾٍّان زاىؿَ آىاری ةررشی و از  کهیَ طرکث

 1393جا  1383ُای جضلیق در ظی دوره زىاٌی  طرکث ةا جّزَ ةَ ویژگی 94ُا جؿداد  ىیان آن

پذیری ازحياؾی جأدیر  دُد کَ ىصئّنیث ٌظان ىی ُای پژوُض اٌحخاب طده اشث. یافحَ

پذیری  ُای ىصئّنیث ىؿٍاداری ةا چصتٍدگی ُزیٍَ دارد. ةٍاةرایً زىاٌی کَ ىدیران در  فؿانیث

ُای اداری، ؾيّىی و فروش  ازحياؾی ىظارکث داطحَ ةاطٍد، ىیزان طدت چصتٍدگی ُزیٍَ

 یاةد. افزایض ىی

ُای اداری، ؾيّىی و  تٍدگی ُزیٍَ، ُزیٍَىصئّنیث  ازحياؾی، چص :يديکل ياصگبن

 فروش

 M41بىدي مًضًعی:  طبمٍ
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 3ريي  سَزا ایمبن  ،2، کبظم وحبط1حميد محمًدآببدي
 داٌظگاه طیراز، اشحادیار 1
 زٌد داٌض گصحر ُیئث ؾهيی ىؤشصَ، 2
 زٌد داٌض گصحرداٌظسّی کارطٍاشی ارطد،  3

 

 ٌام و ٌظاٌی ایيیم ٌّیصٍده ىصئّل:
 سَزا ایمبن ريي

Zimanrooy@yahoo.com 

َب بز رفتبر وبمتمبرن  بزرسی تأثيز ابعبد مسئًليت اجتمبعی ضزکت

 َبي پذیزفتٍ ضدٌ در بًرط ايراق بُبدار تُزان َب در ضزکت َشیىٍ
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 ممدمٍ
ُای کاُض ىػرف  جریً روش جریً ىٍاةؽ اشث. از شاده شؿی ىدیریث ُر واصد اٌحفاؾی، کصب ةیظحریً شّد و کارایی ةا اشحفاده از کو

جّاٌد وػیفَ  ُا ٌصتث ةَ جغییرات شعش فؿانیث ىی چگٌّگی رفحار ُزیٍَ ُاشث. از ایً رو، صصاةداری ىدیریث ةا طٍاشایی و ىٍاةؽ، کٍحرل ُزیٍَ

ریزی،  جّان آن را ةِحریً اةزار اظالؾاجی ةرای ىدیریث در زِث ةرٌاىَ (  و ىی2011وارا،  ىتاطرت خّد را ةَ خّةی اٌسام دُد )یاشاکّجا و کٍسی

 ةٍدی ىٍاةؽ ؾٍّان کرد. گیری و ةّدزَ جػيیو

کٍٍد )ةاالکریظٍان و زروکا،  ُا، جغییر ىی ُا ةَ ٌصتث جغییرات در ىضرك فؿانیث طّد کَ ُزیٍَ ُا فرض ىی حار ُزیٍَةراشاس ىدل شٍحی رف

ُا ةَ  یاةد، ُزیٍَ ُا رفحاری ٌاىحلارن دارٌد، یؿٍی زىاٌی کَ شعش فؿانیث افزایض ىی دُد کَ ُزیٍَ (؛ اىا جضلیلات جسرةی اخیر ٌظان ىی2008

یاةد، ةا شرؾث کيحری کاُض یاةد. در صصاةداری ىدیریث ةَ ایً ویژگی رفحار  اىا زىاٌی کَ شعش فؿانیث کاُض ىیشرؾث افزایض یافحَ، 

ُای اداری، ؾيّىی و فروش شعش طرکث ةَ ؾٍّان   ( ةا اشحفاده از ُزی2003ٍَطّد. از ایً رو، اٌدرشّن ) ُا، چصتٍدگی ُزیٍَ اظالق ىی ُزیٍَ

پٍدارد  ُاشث ىی ىٍاةؿی کَ در اخحیار آن را جأیید ٌيّده و آن را ٌاطی از جػيیيات شٍسیده ىدیران در جؿدیم، چصتٍدگی ُزیٍَ  اززای ُزیٍَ

 (. 2003)اٌدرشّن و ُيکاران، 

ىؤید ایً اشث کَ ىدیران زِث صفغ و ةَ کارگیری ىٍاةؽ ةا  (CSR)ىیزان ارجتاط ىیان چصتٍدگی ُزیٍَ و ىصئّنیث پذیری ازحياؾی 

، وارجیک و کّچرن، 1984جّاٌٍد ىزایایی را ةرای خّد و طرکث کصب ٌيایٍد )فریيً،  ُای ازحياؾی چَ ىیزان ىی فؿانیثارزش طرکث در 

ُا اٌحؼار  ُایی را ایساد کرده اشث کَ ةحّاٌٍد ةَ اُداف خّد ةرشٍد، در ؾّض از آن ُا فرغث (. در صال صاضر، زاىؿَ ةرای ىدیران طرکث1985

(. ةٍاةرایً، ایً 2003ُای زاىؿَ را ٌیز ىد ٌؼر كرار دٍُد ) راةیٍز و کّجر،  افزایض ىٍاةؽ اكحػادی، ٌیازُا و خّاشحَ ُا ؾالوه ةر دارٌد طرکث

 ُای ىصئّنیث پذیری ازحياؾی را ةر چصتٍدگی ُزیٍَ ىّرد ةررشی كرار دُد. پژوُض شؿی دارد ادرات ىظارکث در فؿانیث

 

 مببوی وظزي پضيَص -1
ُا ةا  (، کَ ُریک از آن2010اریف ىصئّنیث پذیری ازحياؾی در زّاىؽ ىخحهف ىعرح طده اشث )ىارگّیس و وانض، ای از جؿ ظیف گصحرده

جّان ىصئّنیث پذیری ازحياؾی را جيایم یک واصد  اٌد. اىا در کم، ىی ُای ىخحهف و ةَ غّرجی ىحفاوت ةدیً ىّضّع پرداخحَ اشحفاده از دیدگاه

گذاران، ىظحریان،  ٌفؿان )طاىم شِاىداران، شرىایَ ُا و جػيیياجظان در كتال ذی گّیی درةاره پیاىد فؿانیثجساری در ىصئّنیث پذیری و پاشخ

ُا ةا پذیرش ىصئّنیث پذیری ازحياؾی و ةَ دٌتال آن  (. از ایً رو، طرکث2008کارکٍان، ىضیط زیصث و اؾو زاىؿَ( داٌصث )ىک کهیٍی، 

ٌفؿان از ظریق ةَ کارگیری ىٍاةؽ ةا  ط ةا ىصئّنیث ازحياؾی ٌَ جٍِا ةرای خّد ةهکَ ةرای ىدیران و ذیُای ىرجت گذاری ةیظحر در فؿانیث شرىایَ

ُای  گذاران شّدىٍد واكؽ طده و کظيکض ارزش، زذب و صفغ کارکٍان وازد طرایط، زذب ىظحریان از ظریق ةازاریاةی ةِحر و جرغیب شرىایَ

ُا  ُا را ىهزم ةَ جؿدیم ُزیٍَ جيام ایً اكداىات ىٍؿکس کٍٍده جػيیيات جؿيدی ىدیران اشث و آندٍُد.  ٌفؿان را ُو کاُض  ىیان ىدیران و ذی

 ُای ىرةّظَ را کاُض داد.  ُای درآىدی، ُزیٍَ جّان ةَ آشاٌی در ٍُگام طّك کٍد. ةٍاةرایً ٌيی ىی

ُا را  ىيکً اشث ٍُگام کاُض فروش، ُزیٍَ ُایی کَ در زىیٍَ ىظارکث ىصئّنیث پذیری ازحياؾی ٌگراٌی دارٌد در ظرف ىلاةم، طرکث

طّد؛ انتحَ ایً اىر در غٍایؽ صصاس  کاُض دٍُد ةَ ظّر ىذال کاُض ٌیروی کار کَ ایً اكداىات ىٍسر ةَ ویژگی ضد چصتٍدگی ُزیٍَ ىی

آنّدگی زیصث ىضیعی و ٌِایحاً ةصحَ ی  جّاٌد شّدآوری ةهٍدىدت را ةَ ظّر ىٍفی جضث جأدیر كرار داده و از شّی دیگر، اخحالفاجی در زىیٍَ ىی  

 (.2015طدن کارخاٌَ از شّی دونث را ةَ دٌتال داطحَ ةاطد )اصصً و ىػعفی، 

ُای جضلیق و  ظّر ىذال ُزیٍَ ُای ىرجتط ةا آن )ةَ ُای ىذتث ىصئّنیث پذیری ازحياؾی و ُزیٍَ جّان ادؾا کرد زٍتَ ةرایً اشاس، ىی

ؾٍّان  ُای ىٍفی ةَ طّد و زٍتَ ُای آىّزطی و...( ةاؾخ خاغیث چصتٍدگی ُزیٍَ ىی ی، افزایض ُزیٍَجّشؿَ ةرای جّشؿَ جسِیزات زیصث ىضیع

طّد )کاجچیً و ىّن،  یک اشحراجژی ىلرون ةَ غرفَ در ُزیٍَ ةاؾخ کاُض ارزش صلّق غاصتان شِام و خاغیث ضد چصتٍدگی ُزیٍَ ىی

2011.) 

ُا رفحار غیرىصئّالٌَ کيحری دارٌد،  کَ طرکث ّنیث ازحياؾی نزوىاً ةَ ىؿٍای ایًُای ىصئ ُا در فؿانیث ةا ایً وزّد، ىظارکث طرکث

( و ىيکً اشث ةا اشحفاده از اىحیاز ىحراکو ىصئّنیث 2015ٌیصث. ةهکَ ةیظحر اصحيال دارد ةرای زهب جّزَ ٌاػریً ةاطد )جاٌگ و ُيکاران، 

 (.2013ُزیٍَ ةپّطاٌد ) ؾحیق و ُيکاران،  پذیری ازحياؾی، ادر ُر ةُؿد ىصئّنیث ازحياؾی را ةر چصتٍدگی
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 پضيَص تحميك ىٍيطيپ-2

ُای اخیر ةا افزایض روز افزون جضلیلات در ىّرد ىصئّنیث پذیری ازحياؾی و چصتٍدگی ُزیٍَ ىّزب طده اشث جا جضلیلاجی  در ظی شال

ُای ىدیران و صاکيیث طرکحی ةا  اٌگیزه یَ راةعؾٍّان ةا ، در پژوُظی 2012در شال چً و ُيکاران  در ایً ىّارد غّرت گیرد. ةَ ظّر ىذال:

ُای ٌلدی  ُا ةا زریان و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ؾدم جلارن ُزیٍَ را ىّرد ةررشی كرار دادٌدُای فروش ؾيّىی واداری  رفحار ٌاىحلارن ُزیٍَ

 طّد. ُای ىدیریحی جظدید ىی غّرت وزّد اٌگیزهىٍفی در  یَ ىذتث و ةا صاکيیث طرکحی، راةعۀ ىٍفی دارد و ایً راةع یَ آزاد، راةع

ةَ  پرداخحٍد و طرکث و ؾيهکرد جساری ؾالئو ىانکیث ةر ُا طرکث ازحياؾی ىصئّنیث جأدیرپژوُظی ةا ؾٍّان  ةَ(، 2015ُيکاران ) و واٌگ

 ىؿٍادار و ىذتث طده ٌؼر گرفحَ در ُای كچار کهیَ ةرای جساری اؾحتار ؾالئو و ُا طرکث ازحياؾی ىصئّنیث اكحػادی ةُؿد ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ

 جساری ىانکیث ؾالئو و ُا طرکث ازحياؾی ىصئّنیث کَ داد ٌظان ةّد شاخحاری ىؿادالت ىدل ىتٍای ةر کَ ُا ٌِایی آن ُای یافحَ ُيچٍیً .اشث

 دارٌد. طرکث ؾيهکرد ةر ىذتث جأدیری

چصتٍدگی ُزیٍَ پرداخحٍد و چصتٍدگی ُزیٍَ را در چِار ةخض  (، ةَ پژوُظی ةا ؾٍّان ىصئّنیث ازحياؾی و2015اصصً و ىػعفی )

ُا  در جسزیَ و  ىصئّنیث ازحياؾی )طاىم ىضیط زیصث، کارکٍان، کاال و زاىؿَ( ةَ غّرت زداگاٌَ و در ىسيّع ىّرد ةررشی كرار دادٌد و آن

َ چصتٍدگی ُزیٍَ ةرای ٌلاط كّت ىصئّنیث ازحياؾی جضهیم ىصئّنیث ازحياؾی طرکث در ارجتاط ةا ٌلاط كّت و ضؿف ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد ک

 طرکث ةیظحر اشث.

در  طرظی و ؾدم جلارن اظالؾاجی یکار ةر ىضافؼَ ُا ٍَیجأدیر چصتٍدگی ُزةا ؾٍّان پژوُظی  ةَ(، 1393ُاطيی و ُيکاران )   

اظالؾاجی و  جلارن راةعَ ىذتث ىؿٍاداری ةیً ؾدم پرداخحٍد و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَُای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِران  طرکث

 د.دُ یطرظی را کاُض ى یکار وزّد دارد کَ ایً راةعَ جأدیر ؾدم جلارن اظالؾاجی ةر ىضافؼَ ُا ٍَیچصتٍدگی ُز

در ىانی  رداززای ؾيهک و ُا طرکث ازحياؾی ىصئّنیث ُای طاخع ةیً راةعَةا ؾٍّان پژوُظی  ةَ(، 1394ٌیاشاٌی و ُيکاران )اصيدی    

ةا  ازحياؾی ىصئّنیث یُا طاخع از ُریک جِران پرداخحٍد و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ةیً ةِادار اوراق ةّرس درُای پذیرفحَ طده  طرکث

 ًای یکٍحرن ىحغیرُای از ُرکدام کَ ةیً اشث آن دٍُده ٌظان ٌحایر ظرفی، از .دارد وزّد ىؿٍاداری و ىذتث راةعَ ُا طرکث ىانی ؾيهکرد اززای

 ىصئّنیث یُا طاخع ةا اٌد طده گرفحَ کارَ ة طرکث ازحياؾی یُا ثیشعش فؿان و ازحياؾی یُا ثیىصئّن افظای ارزیاةی ىٍؼّر ةَ کَ پژوُض

 .اشث ىؿٍاداری ةركرار و ىذتث راةعَ ازحياؾی

 ُای پذیرفحَ طده طرکث ی ُزیٍَراةعَ ةیً ىدیریث شّد، صاکيیث طرکحی و چصتٍدگ  ةا ؾٍّانپژوُظی  ةَ(، 1395غتاغ ٌیم فروش )

ؾيّىی، اداری و  یُا ٍَیفزایض ىدیریث شّد ىٍسر ةَ کاُض چصتٍدگی ُزاجِران پرداخث و ةَ ایً ٌحیسَ رشید کَ  ةِادار اوراق ةّرس در

 .طّد یؾيّىی، اداری و جظکیالجی ى یُا ٍَیو ُيچٍیً افزایض صاکيیث طرکحی ىٍسر ةَ کاُض چصتٍدگی ُز طّد یجظکیالجی ى

ىصئّنیث پذیری ازحياؾی و چصتٍدگی ُزیٍَ پرداخحَ ةاطد جاکٍّن ُای اٌسام طده ػاُراً جضلیلی کَ در ایران ةَ ةررشی  ةراشاس ةررشی

در ایً راةعَ ةَ داٌض ُا ةپردازد و  زِث جرغیب ةَ ىّضّع ىصئّنیث پذیری ازحياؾی طرکثجّاٌد  اٌسام ٌظده اشث، نذا جضلیق صاضر ىی

 ید.صصاةداری ةیفزا

 

 پضيَص يَبٍ يفزض-3
 ایً پژوُض طاىم یک فرضیَ ةَ طرح زیر اشث:

 گذارد. ظّر ىؿٍاداری ةر چصتٍدگی ُزیٍَ جأدیر ىی ُا ةَ ازحياؾی طرکثپذیری ىصئّنیث 
 

 يآمبر ومًوٍ ي جبمعٍ-4
 1393جا  1383ن در ةازه زىاٌی ُای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِرا کهیَ طرکثاظالؾات ىانی زاىؿَ آىاری ایً پژوُض طاىم 

 اٌد: ُای ؾضّ زاىؿَ آىاری ىد ٌؼر كرار گرفحَ طده ُای ؾضّ ٌيٌَّ ةَ غّرت صذفی از ةیً طرکث ةاطٍد. ةراشاس طرایط زیر طرکث ىی

 ُا(ُای ُهدیٍگ و نیزیٍگ گری ىانی، طرکثگذاری، واشعَُای شرىایَ ُا و ىؤشصات ىانی )طرکثُای ٌيٌَّ ززء ةاٌک طرکث .1

 ُا ىحفاوت اشث. ٌتاطٍد؛ زیرا افظای اظالؾات ىانی و شاخحارُای راُتردی طرکحی در آن

 ُا ىٍحِی ةَ پایان اشفٍدىاه ُرشال ةاطد. شال ىانی طرکث .2

 ةاطد. ٌداطحَ ىانی شال جغییر 1393 جا 1383 ُای شال ظی .3
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 در ةّرس اوراق ةِادار جِران پذیرفحَ ةاطٍد. 1382جا پایان شال ىانی  .4

 ه زىاٌی ىّردٌؼر از ةّرس اوراق ةِادار جِران خارج ٌظده ةاطٍد.در دور .5

ىٍؼّر اشحخراج  ةَ ُا ةَ ُيراه گزارش ؾيهکرد ازحياؾی ایً پژوُض از زيهَ گزارطات ُیأت ىدیره طرکث اظالؾات ىانی ىّردٌیاز .6

 ُای ىّردٌیاز در دشحرس ةاطد.داده

ؾٍّان  ةَجلهیم یافحَ و در ٌِایث  پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادارطرکث  94ةَ در دشحرس ةا اؾيال طرایط فّق جؿداد زاىؿَ آىاری 

 اٌد. ٌيٌَّ اٌحخاب طده

 

 َب دادٌ ليتحل ي ٍیتجش ي يگزدآير يَب ريش ابشارَب،-5
ُای  ی دادهای اشحفاده طده اشث. از ظرف در ایً پژوُض زِث ٌگارش و زيؽ آوری اظالؾات ىّرد ٌیاز ةخض ىتاٌی ٌؼری از روش کحاةخاٌَ

جِران اشحخراج طده و ةَ ىٍؼّر زيؽ  پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادارُای ىانی طرکث  کيی ىّرد ٌیاز چصتٍدگی ُزیٍَ از اظالؾات غّرت

ی ُای زيؽ آور ُا اشحفاده طده اشث. اةحدا داده گزارطات ُیأت ىدیره طرکثُا، از  ازحياؾی طرکثپذیری ىصئّنیث آوری اظالؾات در ىّرد 

 جسزیَ و جضهیم ٌِایی غّرت گرفحَ اشث. Stata 14و  Eviews 7طده از ظریق ٌرم افزار اکصم ظتلَ ةٍدی و شپس ةا کيک ٌرم افزارُای 

 

 پضيَص ريش-6
ُای پژوُض ةدون دخانث  کَ داده ةاطد و از ٌؼر ُدف کارةردی اشث. ةا جّزَ ةَ ایً ُای پس رویداری ىی پژوُض صاضر از ٌّع پژوُض

طّد و ةَ زِث جسزیَ و جضهیم رواةط ةیً ىحغیرُا از ٌّع پژوُض  ُای ٌیيَ جسرةی كهيداد ىی گردآوری طده از ٌّع پژوُضىضلق 

 ةاطد. ُيتصحگی ىی_جّغیفی

 

 َب آن يزيگ اوداسٌ وحًٌ ي پضيَص يزَبيمتغ-7

 الف( متغيز يابستٍ
 ةاطد: ( اشحفاده طده اشث، کَ ةَ طرح زیر ىی2003و ُيکاران ) ةرای ىضاشتَ چصتٍدگی ُزیٍَ، ةَ ؾٍّان ىحغیر واةصحَ از ىدل اٌدرشّن

 
log ( SG&A i,t / SG&A i,t-1 ) = β. + β1 log ( Sales i,t / Salesi,t-1 ) + β2 dec_dummy × log ( Sales i,t / Salesi,t-1 ) + 

ε i,t 

 

 log ( SG&A i,t / SG&A i,t )  ;ٍَؾيّىی و فروش طرکث  ُای اداری، نگاریحو ظتیؿی ٌرخ رطد ُزیi در دوره t  ٌَصتث ة

  t-1در دوره  iُای اداری، ؾيّىی و فروش طرکث  ُزیٍَ

log ( Sales i,t / Salesi,t )
 t-1در دوره  iطرکث ٌصتث ةَ فروش  t در دوره iطرکث ٌرخ رطد فروش  نگاریحو ظتیؿی;   

dec_dummy  در شال درآىد فروش ، در غّرجی کَ کاُض فروش یىػٍّؾ; ىحغیرt  ٌصتث ةَ فروش ُيان طرکث در شالt-1  

 یک و در غیر ایً غّرت غفرةراةر کاُض داطحَ ةاطد، 

 سَیرا  در ٌح ُا ٍَیدر ُز ضیدرغد افزا β1  بیضر ًیدرآىد فروش غفر اشث، ةٍاةرا ضیدر زىان افزا  dec_dummyریىحغ ىلدارچّن 

 1ةراةر  اةد،ی یکَ درآىد فروش کاُض ى یٍُگاى dec_dummy ریىحغزا کَ ىلدار  آناز  ً،یُيچٍ. دُد یى ٌظاندر درآىد فروش  ضی% افزا1

ةیاٌگر ىیزان کاُض در  β2و  β1 بیضرا ىسيّع و فروش کاُض% 1 یازا ةَ ٍَیُز یچصتٍدگ زانیٌظان دٍُده ى ،β2 ریجأد بیضر ً،یاشث؛ ةٍاةرا

ُا  چصتٍده ةاطٍد، ةاید درغد افزایض شعش فروش ةیظحر از درغد کاُض ُزیٍَ ُا اگر ُزیٍَ% کاُض در درآىد فروش اشث. 1ُا در ٌحیسَ  ُزیٍَ

 .اطدة β2 <0و β1 >0ُای کاُض شعش فروش ةاطد. ةَ ؾتارت دیگر ةاید در دوره

 

 ة( متغيز مستمل
ياع و کارکٍان ىضیط زیصث، ویژگی ىضػّالت، ازح ؿدةٌچِار ُا از  گیری ىصئّنیث پذیری ازحياؾی طرکث صاضر زِث اٌدازه در پژوُض

ىؤػف ةَ  جِران پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادارطرکث ُای  ، طرکثافظاگری در ایراناشحفاده طده اشث. ةا جّزَ ةَ ىاُیث غّرت کیفی  ةَ
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اشحاٌدارد ایيٍی و  OHSAS 18001ث،کیفی ىدیریثشیصحو  ISO 9001 ،ىدیریث زیصث ىضیعیISO 14001 یُا ٌاىَ یگّاُافظاء 

گیری ازحياع در گزارطات ُیأت ىدیره خّد ُصحٍد.  ةرای اٌدازهغٍؿث و یا زاىؿَ  ،ةرٌاىَ صيایث از آىّزش ةرای اؾضای صرفَو  هیطغ ةِداطث

؛ و در ٌِایث ةا زيؽ جيام اةؿاد یک ُا ؾدد غفر در ٌؼر گرفحَ خّاُد طد ؾدد یک و در غّرت ٌتّد آنوزّد ُریک از ایً اةؿاد فّق،  در غّرت

ی ىصئّنیث پذیری ازحياؾی ةدشث خّاُد آىد. ةٍاةرایً در ایً پژوُض ىسيّع اةؿاد ىعاةق ةا ىدل ؾیٍی و کيی کَ جاکٍّن از ٌيره کهی ةرا

 (:2011ىیظرا و ُيکاران، ظریق ٌِادُای رشيی در ةصیاری از کظّرُا جأیید طده اشث، ىضاشتَ گردیده اشث )
CSR-score = CSR-ENV + CSR-PRO + CSR-EMP + CSR-COM 

CSR-score ; ازحياؾی یریپذ ثیٌيره ىصئّن 

= CSR-ENV صثیز طیىض یٌيره افظا 

= CSR-PRO ىضػّالت یژگیو یٌيره افظا 

= CSR-EMP رواةط کارکٍان یٌيره افظا 

= CSR-COM یىظارکث ازحياؾ یٌيره افظا 

 

 ج( متغيز کىتزلی
( جٍّع و ىیزان 2011(و ةاٌکر و ُيکاران )2011چً و ُيکاران ) (،2003ُای غّرت گرفحَ جّشط اٌدرشّن و ُيکاران ) ةا جّزَ ةَ ةررشی

ُا ىحفاوت اشث و ةر  ُا، در طرکث ُا ُصحٍد، کَ ةا جّزَ ةَ کذرت کارکٍان و دارایی ُا از زيهَ ویژگی خاص طرکث رفحار چصتٍدگی ُزیٍَ

طّد ةَ  ةَ ؾٍّان ىحغیر کٍحرنی وارد ىدل پژوُض ىی یطدت دارایو  طدت اطحغالگذارد. از ایً رو در ایً پژوُض  چصتٍدگی ُزیٍَ جأدیر ىی

 طّد: غّرت زیر ىضاشتَ ىی

Employee Intensity
 ٌصتث ىسيّع جؿداد کارکٍان ةَ درآىد فروش ;  

Asst-Inten
 نگاریحو ظتیؿی کم دارایی ةَ درآىد فروش;  

 در ٌِایث ىدل ىّرد اشحفاده در ایً پژوُض ةَ غّرت زیر اشث:

log ( SG&A i,t / SG&A i,t-1 ) = β. + β1 log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β2 dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) 

+β3 CSR-score i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β4 Employee Intensity i,t × dec_dummy × log ( 

Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β5 Asset-Inten i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) +β6 CSR-score i,t + β7 

Employee Intensity i,t + β8 Asset-Inten i,t + ε i,t 
 

 پضيَص يزَبيمتغ بٍ مزبًط یفيتًص آمبر-8
ای پژوُض ةَ غّرت خالغَ ىّرد ُای جّغیفی ىحغیرُ ( طاخع1ُای پژوُض پرداخحَ طّد، در ٌگاره ) کَ ةَ آزىّن فرضیَ كتم از ایً

 گیرد:  ةررشی كرار ىی

 پضيَص يزَبيمتغ یفي(: آمبر تًص1) وگبرٌ

 صداکذر صداكم اٌضراف ىؿیار ىیاٌَ ىیاٌگیً ٌام ىحغیر

 9135/0 -8879/0 1459/0 0645/0 0653/0 ُای اداری و ؾيّىی و فروش رطد ُزیٍَ

 9893/0 -8818/0 1694/0 0613/0 0622/0 رطد فروش

 000/1 000/0 4884/0 000/0 3917/0 کاُض فروش

 000/4 000/0 4799/1 000/3 4961/2 ىصئّنیث ازحياؾی طرکث

 0844/0 000/0 0041/0 0010/0 0017/0 طدت اطحغال

 8060/8 0689/0 1450/1 3058/1 5904/1 طدت دارایی

 

و ةَ  ةاطد؛ یدرغد ى 0653/0 ًیاٌگیةَ ظّر ى فروش و یؾيّى و یادار یُا ٍَیُز( ٌظان داده طده اشث، رطد 1گٌَّ کَ در ٌگاره ) ُيان

 بیجرج ًی. ةَ ُيدٍُد یى میجظک فروش کاُض یىػٍّؾ ریدرغد را ىحغ3917/0را رطد فروش و  یدرغد از ٌيٌَّ اٌحخاة 0622/0 ًیاٌگیظّر ى
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 ریشا ثیوضؿ. ةاطد یى 3از  ضیُا ة ىسيّع ٌيرات آن یاٌحخاة یُا ٌيٌَّ از% 50 از ضیة کَ کرد ؾٍّان جّان یىىصحلم  ریىحغ فیدر ىّرد جّغ

 .ةاطد یى ىظاُده كاةم زیٌ رُایىحغ

 

 ٍيفزض آسمًن ي مدل بزآيرد -9
ُای جرکیتی اشحفاده ٌيّده و ةَ دنیم جؿییً ىدل ىٍاشب  ُا و آزىّن فرضیَ ىّرد ٌؼر از داده در پژوُض صاضر، زِث جسزیَ و جضهیم داده

نیير اشحفاده طد کَ فرض غفر آن ةیاٌگر ىٍاشب ةّدن  Fیلی زِث ةرآورد رگرشیّن خعی چٍد ىحغیره، از آزىّن جرکیتی و جهف  از ةیً ىدل

ةاطد، از ىدل جهفیلی اشحفاده خّاُد طد و ٌیازی ةَ اٌسام آزىّن ُاشيً ٌیصث؛  05/0آزىّن فّق ةیض از  Fىدل جهفیلی اشث. اگر اصحيال آىاره 

جری ةرای ةرآورد جؿییً طّد کَ  ، ةاید ىدل ادرات داةث در ةراةر ىدل ادرات جػادفی آزىّن طّد جا ىدل ىٍاشبونی اگر ىدل جرکیتی ىٍاشب ةاطد

 گیرد. ایً کار ةا آزىّن ُاشيً غّرت ىی

اشث، پس ةرای آزىّن فرضیَ پژوُض، 05/0ةیظحر از  Fداری آىاره  دٍُده اشً اشث کَ ىؿٍی ( ٌظان2نیير در ٌگاره ) Fٌحایر آزىّن 

 جر اشث. حفاده از ىدل جهفیلی ىٍاشباش

 مزيآسمًن ل جی( : وتب2) وگبرٌ

  

 

 

جّان ةَ  ُا ىی اؾيال طّد، کَ از زيهَ آن نیير ةرای جسزیَ و جضهیم رگرشیّن چٍد ىحغیره ٌیاز اشث ىفروضاجی ٌیز Fؾالوه ةر آزىّن 

( VIFُا اطاره کرد. ؾاىم جّرم واریاٌس ) ىاٌده واجصّن و ٌرىال ةّدن جّزیؽ ةاكی_آزىّن ُو خعی ىیان ىحغیر ىصحلم و واةصحَ، آزىّن دورةیً

ةاطد  5ر ؾاىم جّرم واریاٌس کّچکحر از ٌياید، اگر ىلدا آزىّن وزّد یا ؾدم وزّد راةعَ ُو خعی ىیان ىحغیر ىصحلم و واةصحَ را ىظخع ىی

واجصّن اشحلالل یا ؾدم اشحلالل خعای ىیان _کٍد. آزىّن دورةیً وزّد راةعَ ُو خعی ىیان ىحغیر ىصحلم و واةصحَ پژوُض را پظحیتاٌی ىی

د، ىدل دارای اشحلالل ةّده و فاكد كرار گرفحَ ةاط 50/2جا  50/1کٍد، اگر آىاره ىضاشتَ طده ةیً  ةیٍی طده را ىظخع ىی ىلادیر واكؿی و پیض

کَ  ُای جضهیم رگرشیّن اشث؛ اىا در غّرجی ُای ىدل از ىفروضَ ىاٌده ةاطد. ُيچٍیً، ٌرىال ةّدن جّزیؽ ةاكی خّدُيتصحگی ىیان ىلادیر ىی

داری ىضاشتَ طده ةرای جّزیؽ  کَ شعش ىؿٍی جّزیؽ ةدون چّنگی طدید و جک ٌيایی ةاطد، جّزیؽ ٌرىال ةّدن كاةم جّزیَ اشث. ةا جّزَ ةَ ایً

ُای رگرشیّن در  ُا ىدل جأیید طده اشث. ٌحایر صاغم از ىفروضَ ىاٌده اشث، در ٌحیسَ ٌرىال ةّدن جّزیؽ ةاكی 05/0ُا ةزرگحر از  ىدل  ىاٌده ةاكی

 ( ٌظان داده طده اشث.3زداول ٌگاره )

 َب مبودٌ یببل عیتًس بًدن وزمبل يياتسًن _هييربد آسمًن يابستٍ، ي مستمل زيمتغ بنيم یخط َم آسمًن( : 3) وگبرٌ

 ياٌدهیةاك ؽیجّز آزىّن واجصّن_ًیدورة آزىّن یخع راةعَ آزىّن

 خعا شعش J_B اىاره كتّل ىّرد داىٍَ طده ىضاشتَ كتّل ىّرد داىٍَ طده ىضاشتَ

01/1-65/1 5 02/2 5/1-5/2 07/4 1/0 

 

 ٍيفزض آسمًن اس حبصل جیوتب-11
ی در ىّرد فرضیَ جأدیر ىصئّنیث پذیری ازحياؾی در کٍار جأدیرىحغیر ٌرخ رطد فروش و ىحغیر ىػٍّؾی کاُض فروش ةر گیر زِث جػيیو

(، ىلدار 4چصتٍدگی ُزیٍَ در یک ىدل ةررشی و ىّرد آزىّن كرار گرفحَ اشث. ةراشاس ٌحایر ةدشث آىده از ةرآورد انگّی پژوُض در ٌگاره )

جّان ادؾا  اشث؛ در ٌحیسَ ىی 01/0ةاطد و کيحر از شعش خعای  ىی 000/0خعای ةدشث آىده ةرای آن ةراةر ةا  و شعش 71/98ةراةر ةا  Fآىاره 

ةَ خّةی ةرازش طده و از ىؿٍاداری ةاالیی ةرخّردار اشث. ُيچٍیً، ةا جّزَ ةَ ىلدار ضریب  0.95داری  کرد کَ انگّی پژوُض در شعش ىؿٍی

درغد از جغییرات ىحغیر واةصحَ را  43/0جّان ةیان کرد کَ ىحغیرُای ىصحلم ةیض از  اشث، ىی 43/0ةا  جؿییً جؿدیم طده ةرای انگّ کَ ةراةر

 دٍُد.  جّضیش ىی

 

 

 اٌحخاةی ىدل آزىّن ٌحیسَ شعش خعا F آىاره غفرفرضیَ 

 جهفیلی طّد رد ٌيی  85/0 84/0 ىتدأُا از ؾرض
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 شعش ىؿٍاداری tآىاره  خعای اشحاٌدارد ضرایب رگرشیّن ىحغیرُای جّضیضی

 03/0 010/0 11/3 0019/0 

 12/0 014/0 67/8 0000/0 

 10/0- 023/0 63/4- 0000/0 

 031/0- 015/0 42/3- 0000/0 

 72/1- 346/0 99/4- 0000/0 

 02/0 019/0 28/1 1982/0 

 003/0 001/0 93/1 0534/0 

 05/0- 432/1 17/1- 2404/0 

 002/0 004/0 531/0 5952/0 

 435/0 ضریب جؿییً (0000/0) 71/98 )اصحيال( Fآىاره 

 430/0 هطد میجؿدضریب جؿییً  02/2 واجصّن-دورةیً

 

در خػّص  1βپردازیو. ةا ةررشی ضریب اةحدا كتم از ةررشی ٌحایر ىرةّط ةَ فرضیَ اغهی اول ةَ ةررشی پدیده چصتٍدگی ُزیٍَ ىی

درغد و ىؿٍادار اشث. ایً ةدیً ىؿٍاشث کَ ةا افزایض یک  12/0گیریو کَ ضریب صاغم ةراةر  ُای اداری، ؾيّىی و فروش، ٌحیسَ ىی ُزیٍَ

کَ ؾالىث آن ىٍفی و  2βیاةد. ُيچٍیً، ةا جّزَ ةَ ضریب  درغد افزایض ىی 12/0ُای اداری، ؾيّىی و فروش  ُزیٍَرآىد فروش، درغدی در د

رخ داده اشث و ایً ىّضّع ةیاٌگر ایً  ُای اداری، ؾيّىی و فروش جّان ٌحیسَ گرفث کَ وزّد چصتٍدگی ُزیٍَ ، ىی( اشث-10/0ىؿٍادار )

یاةد، اىا ةا کاُض یک درغدی درآىد  درغد افزایض ىی 12/0ُای اداری، ؾيّىی و فروش  ض یک درغدی درآىد فروش، واكؿیث اشث کَ ةا افزای

 .یاةد ( درغد کاُض ىی12/0-10/0;  -02/0) 02/0ُای فّق   فروش، ُزیٍَ

را  (3β)ئّنیث ازحياؾی طرکث ىص ٌصتث جغییرات فروش در ىحغیر ىػٍّؾی کاُض فروش دردر گام ةؿدی، ةا ؾٍایث ةَ فرضیَ اغهی اول، 

ایً اشث کَ ةا   ٌظان دٍُده 3β(، ایً ىٍفی ةّدن ضریب -031/0ىٍفی و ىؿٍادار اشث ) 3βدُیو؛ ةا جّزَ ةَ ضریب جأدیر ىّرد جّزَ كرار ىی

ىتٍی ةر جأدیر  ةٍاةرایً فرضیَ پژوُضیاةد.  ُای ىصئّنیث ازحياؾی ىیزان طدت چصتٍدگی ُزیٍَ افزایض ىی افزایض ىظارکث در فؿانیث

گردد. ُيچٍیً از ةیً ىحغیرُای اكحػادی کَ ةر چصتٍدگی ُزیٍَ جأدیر  ىؿٍاداری ةیً ىصئّنیث ازحياؾی و چصتٍدگی ُزیٍَ جأیید ىی

 5ةَ زِث ایٍکَ ضریب آن ىٍفی و در شعش خعای  (4β)گذارٌد، ٌصتث جغییرات فروش در ىحغیر ىػٍّؾی کاُض فروش در طدت اطحغال  ىی

کٍد؛ اىا ٌصتث جغییرات فروش در ىحغیر ىػٍّؾی کاُض فروش در  دُد کَ ةَ افزایض چصتٍدگی ُزیٍَ کيک ىی ادار اشث، ٌظان ىیدرغد ىؿٍ

ُایی کَ دارایی کيحری  ُای اداری، ؾيّىی و فروش طرکث دُد کَ ُزیٍَ کَ ضریب آن ىذتث و ىؿٍادار ٌیصث، ٌظان ىی (5β) طدت دارایی

ی وزّد دارد. دیگر ٌحایر صاکی از ایً اشث کَ ىصئّنیث ازحياؾی طرکث، طدت اطحغال و طدت دارایی جأدیر دارٌد، چصتٍدگی ُزیٍَ کيحر

 ُای اداری، ؾيّىی و فروش ىؿٍادار ٌدارٌد.  ىؿٍاداری ةر ٌصتث جغییرات ُزیٍَ

طّد. ُيچٍیً ىالصؼَ ىلدار آىاره  یرگرشیّن صاکی از جّان جّضیش دٍُدگی ىدل اشث؛ ةٍاةرایً، اؾحتار ىدل ٌیز جأیید ى Fىلدار آىاره 

 كرار دارد. 2.5و  1.5ی وزّد ٌدارد، زیرا ایً ىلدار در فاغهَ خّدُيتصحگواجصّن ٌیز ىؤید ایً ىعهب اشث کَ ةیً اززای اخالل _دورةیً
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 تحميك يزيگ جٍيوت-11
حَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِران شٍسیده طده ُای پذیرف جأدیر ىصئّنیث پذیری ازحياؾی و چصتٍدگی ُزیٍَ طرکث در ایً پژوُض،

ُا، ةاؾخ افزایض ىیزان  ُای ىصئّنیث ازحياؾی در طرکث اشث. ٌحایر پژوُض ٌظان داد جػيیيات شٍسیده ىدیران ةَ وشیهَ ىظارکث در فؿانیث

ُایی کَ دارٌد، جػيیيات ىرةّط  ث اٌگیزهطّد؛ زیرا ىدیران در ٍُگام کاُض فروش، ةَ ؾه ُای اداری، ؾيّىی و فروش ىی طدت چصتٍدگی ُزیٍَ

ُای ىصئّنیث ازحياؾی و ؾيهکرد ىانی در ٍُگام  اٌدازٌد. از ایً رو ةا افزایض ىظارکث فؿانیث ةَ کاُض یا ؾدم کاُض ىٍاةؽ را ةَ جؿّیق ىی

د ٌدارد. در واكؽ، ٌحایر پژوُض ةیاٌگر ُا وزّ طٌّد کَ در ٍُگام افزایض فروش ایً ُزیٍَ ُایی جّشط ىدیر ىی کاُض فروش، ةاؾخ ایساد ُزیٍَ

جّاٌد ٌلض ىِيی در ایساد چصتٍدگی  گر اٌگیزه طخػی ىدیران ىی ایً اشث کَ ؾالوه ةر ؾّاىم اكحػادی چصتٍدگی ُزیٍَ، ىحغیر ىداخهَ

را در چِار ةخض ىصئّنیث ُا چصتٍدگی ُزیٍَ  ( شازگار اشث، آن2015ُا ایفا ٌيایٍد. ٌحایر پژوُض صاضر ةا ٌحایر اصصً و ىػعفی ) ُزیٍَ

پذیری ازحياؾی )طاىم ىضیط زیصث، کارکٍان، کاال و زاىؿَ( ةَ غّرت زداگاٌَ و در ىسيّع ىّرد ةررشی كرار دادٌد و ةا جسزیَ و جضهیم 

ياؾی طرکث ىصئّنیث ازحياؾی طرکث در ارجتاط ةا ٌلاط كّت و ضؿف ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ چصتٍدگی ُزیٍَ ةرای ٌلاط كّت ىصئّنیث ازح

 ةاطد. ةیظحر ىی

 

 تحميك طىُبداتيپ-12
 ُا پیظٍِاداجی را ةَ اشحفاده کٍٍدگان از ایً پژوُض ارائَ داد: ةراشاس ایً یافحَ

طّد کَ ٍُگام طٍاشایی ؾّاىم ىؤدر ةر رفحار ُزیٍَ، ؾالوه ةر  ٌفؿان پیظٍِاد ىی گران و شایر ذی گذاران، صصاةرشان، جضهیم ةَ شرىایَ

ُا در جػيیيات اكحػادی و  ، ةا جّزَ ةَ اُيیث ؾدم جلارن ُزیًٍَیُيچٍُا ٌیز جّزَ کٍٍد.  ػادی ىدیران ةَ اٌگیزه طخػی آنجػيیيات اكح

ُای ىانی، ؾيهکرد طرکث و جػيیيات ىدیریث، ةَ  گران ةَ جضهیهی درشث از غّرت گذاران و ُيچٍیً ٌیاز صصاةرشان و جضهیم ىانی شرىایَ

 جر اظالؾات کٍٍد. ُا را ىهزم ةَ افظای ةیظحر و کاىم طّد کَ طرکث ار پیظٍِاد ىیشازىان ةّرس اوراق ةِاد

جّان ةا جفکیک  ُای پذیرفحَ طده در ةّرس اوراق ةِادار جِران اٌسام طده اشث. ىی کَ،ایً پژوُض در شعش کم طرکث ةا جّزَ ةَ ایً

ُای اداری، ؾيّىی و  ىّرد ةررشی كرار داد. ُيچٍیً ؾالوه ةر ُزیٍَ ُا ةراشاس غٍؿث، جأدیر ىصئّنیث ازحياؾی ةر چصتٍدگی ُزیٍَ را طرکث

ُای ؾيهیاجی ىّرد ةررشی  طده و ُزیٍَ ةِای جيام  جّاٌٍد ىّضّع ایً پژوُض را در شعش ُر یک از ُزیٍَ فروش غّرت گرفحَ، پژوُظگران ىی

 كرار دٍُد.

 

 َب تحميك محديدیت -13

ُا گزارش ؾيهکرد ازحياؾی خّد  داطحَ و ةاید ةدان جّزَ طّد، ایً اشث کَ ةرخی از طرکث ىضدودیحی کَ در ىراصم پژوُض صاضر وزّد

ُا ةرای آزىّن در دشحرس كرار ٌگرفث. ُيچٍیً،  را در كانب گزارطات ُیأت ىدیره در دوره جّضیضی ارائَ ٌکرده ةّدٌد، نذا اظالؾات ُيَ طرکث

 فرض و ىصهو و كعؿی ٌیصث. ظّر ةَی ازحياؾی ٌصتث ةَ ُر یک از اةؿاد ی ىصئّنیث پذیرریگ اٌدازه، ةرای طده یٍیة ضیپىدل 
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