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 .1مقدمه
شواهه گواه آن است که دو چالع تجربی عمهه فرا روی مطالعههای موجود در زمینه این پشوهع
وجود دارد اوالً ،برخای تحقیا هاا ماهیات درونزای عمیکارد شارکت و فعالیاتهاای مسائولیت
اقهامات اجتماعی شرکت و عمیکرد مالی شرکت را در قالب دو دیهگاه اثتات کردناه بار اسااس
دیهگاه نخست ،رفتار مسئولیت اجتماعی ،منجر به عمیکرد مالی بهتود یافته میشود در حاالی کاه
مطاب با دیهگاه دیگر ،عمیکرد مالی پیشین بهتار باه مشاارکت مسائولیت اجتمااعی ( 9)CSRآتای
باالتر منتهی میشود ثانیاً ،مسئولیت اجتماعی شرکت قادر به اثرگ اری بر ارزش شرکت از طریا
دو سازوکار مخالف یکهیگر است بررسیها نشاانگر آن اسات کاه مسائولیت اجتمااعی شارکت،
ارزش شرکت را به واسطه اثر حل تعارض میان مهیران و سهامداران ،منتفع میکنه؛ در حالی که از
سوی دیگر ،مسئولیت اجتمااعی شارکت برخاوردار از قاهرت تخریاب ارزش شارکت باه واساطه
سرمایهگ اری بیع از حه اسات باهین ترتیاب ،اثار کیای مسائولیت اجتمااعی شارکت بار ارزش
شرکت وابسته به آن است که کهامیک از مقوالت م بور غالب هستنه
تئوری حل تعارض توضیح میدهه کاه فعالیاتهاای  CSRباا کااهع دادن تعارضاات مناافع
(سود) ،بین مهیران و ذینفعان غیرسرمایهگ ار ،بهتود و اصالح اعتتار شرکت و افزایع ساوددهی
شرکت میتوانه منجر به باال رفتن ارزش شرکت شود با وجود این  ،تئوری سرمایهگ اری بیع از
حه نشان میدهه که چنین شیوههاایی هزیناهبار باوده و باعان نگرانای مایشاونه عاالوه بار ایان،
پشوهعهای تجربی ،به هر دو تأثیرات مثتت و منفی  CSRبار ارزش شارکت دسات یافتناه بارای
مثال ،برد ،هال ،مُمنته و رگیانی ( )7112و هارجُتو و جاو ( ،)7195نشاان مایدهناه کاه جنتاههاای
گوناگون فعالیتهای  CSRاز قتیل  CSRوابسته به جامعاه در مقابال  CSRوابساته باه محلاول یاا
 CSRحقوقی در مقابل  CSRهنجاری ،تأثیرات مختیفی بر ارزش شرکت دارنه
1. Corporate Social Responsibility
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شناسایی تأثیر  CSRبر ارزش شرکت میتوانه چالع برانگیز باشه اول اینکه CSR ،میتواناه
نستت به عوامیی از قتیل عمیکرد مالی شرکت و نقهینگی ،درونزا باشه ،یعنی شرکتها زمانی که
موف هستنه تمایل به انجام کارهای خوب دارناه (وادُک و گریاوز ( )9112و هانا ،،کوبیاک و
ارزش شرکت شود دوم اینکه ،رابطه بین  CSRو ارزش شرکت به این بستگی دارد که کهام تأثیر
 CSRغالب است :اثر حل تعارض یا اثر سرمایهگ اری بیع از حه
در این پشوهع این موضوع که چگونه مالکیت نهاادی باا نفاوذ ) ،(IOبار اثارات  CSRتاأثیر
میگ ارد بهدقت مورد بررسی قرار خواهه گرفت از یک طرف ،سرمایهگا اران باا نفاوذ از قتیال
سهامداران بیوکی به کمتر کردن سرمایهگ اری بیع از حه  CSRاز طری نظارت کارآمه و ماثثر
کمک میکننه (چن ،هارفورد و لی7112 ،؛ استارکز7111 ،؛ گیالن ،هارتزل ،اساتارکز )7191 ،از
طرف دیگر ،مالکیت نهادی با نفوذ میتوانه تعارض بین سهامداران و ذینفعان غیرسرمایهگا ار را
کاهع دهه (لمون و لینز7113 ،؛ گوییسو ،ساپینزا و زینگالز )7193 ،که این امر ،اثار حال تعاارض
 CSRرا افزایع میدهه
این پشوهع با توجه به اهمیت بررسی عوامل مثثر بر ارزش شرکتها به دنتاال پاساخ باه ایان
مهم است که آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت ( )CSRو عمیکرد مالی یا درنهایت ارزش شرکت
ارتتاط مهمی وجود دارد؟ چگونه  CSRبه همراه مالکیت نهادی با نفوذ ،مشترکاً ارزش شارکت را
تحت تأثیر قرار میدهه؟
با توجه به مطالب مطرح شاهه ،مطالعاه و بررسای موضاوع پاشوهع اهمیات ویاشهای خواهاه
داشت ،زیرا باعن افزایع آگاهی و دانع در زمینه شناسایی عوامل ماثثر بار عمیکارد شارکتهاا
خواهه شه ب خاع دوم ایان مقالاه باه تتیاین متاانی نظاری و پیشاینه پاشوهعهاای صاورت گرفتاه
اختلاص دارد بخع سوم شامل ارائه فرضیهها است در بخع چهارم ،روش پشوهع و در بخع
پنجم تحییل آماری و نتایج آزمون فرضیهها بیان میشاود و درنهایات ،نتیجاهگیاری و بحان ارائاه
میشود
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 .2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

بهین گونه تعریف میشود« :فعالیتهایی که پیعبرنهه سود و منفعت اجتماعی بوده ،فراتر از
منافع 9شرکت است و قانون وجود آن را ضروری میدانه»(مَک ویییامز و سیشل )7119 ،بر اسااس
این تعریف فعالیتهای  CSRنهتنها ذینفعان سرمایهگ ار از قتیل سهامداران و بههکاران را تحات
تأثیر قرار میدهه ،بیکه بر ذینفعان غیرسرمایهگ ار از قتیل مشتریان ،جامعه ،سازمانهای اجتمااعی
و دیگران نیز تأثیر میگ ارد با توجه به گستره وسیعی از ذینفعان دستانهرکار (مورد بحن) ،آیا
رفتار مسئولیت اجتماعی با منافع حاصل از حهاکثرسازی ارزش سرمایهگ اران ساازگار اسات؟ باه
عتارت دیگر ،آیا  CSRبه افزایع ارزش شرکت کمک میکنه؟
«فرضیه سرمایهگ اری بیع از حه» ،رابطه منفی بین  CSRو ارزش شرکت را نشاان مایدهاه
(سسااا و سساتون7112 ،؛ بارنیاا و روبااین )7191( ،مشاکالت نمایناهگی از جهاساازی مالکیاات و
نظارت (کنترل) در زمانی که مهیران شرکت ادعاهای (حقوق مالی) باقیماناهه کاافی در شارکت
نهارنه ،نشأت میگیرنه بر اساس تئوری نماینهگی ،مهیران برای افزایع اعتتاار خاود و اینکاه باه
هزینه ذینفعان

به عنوان مهیران مسئولیت اجتماعی تثتیت شونه ،تمایل دارنه بیع از حه در CSR

سرمایهگ اری کننه؛ به عتارت دیگر ،سرمایهگ اریهای  CSRبه دلیال تعارضاات نمایناهگی باین
مهیران و سهامداران ،انحرافهای پرهزینهای از منابع با ارزش شرکت نشان میدهنه بارنیا و روبین
( )7191استهالل میکننه که مهیران تمایل باه افازایع هزیناه  CSRشارکت فراتار از ساطح بهیناه
دارنه همینطور شیوههای  CSRکه بیع از حه برای آنها سرمایهگا اری شاهه اسات مایتوانناه
ارزش شرکت را خراب کننه همچنین بارنیا و روبین از نظر تجربی نشان میدهناه کاه ساهامهاای
1. Interests
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باالتر مهیران با شیوههای  CSRکه کمتر در آنها سرمایه گ اری شهه است ارتتاط دارد عالوه بار
این ،کروگر ( )7195دریافت که عهم مسئولیت اجتماعی ،هزینههای سنگینی درباردارد بارعک ،
بر اساس «فرضیه حل تعارض» یا «فرضیه اعتتارسازی( »9فیریمَن9183 ،؛ ماکنی و همکااران،7111 ،
بر اساس تئوری ذینفعان 7فیریمن ( ،)9183شارکتهاا مایتوانناه از  CSRبارای کام کاردن
تعارضات بین مهیران و ذینفعان غیرسارمایهگا ار اساتفاده کنناه عاالوه بار ایان ،جاو و هاارجُتو
( )7197 ،7199نشان میدهنه که از مشارکت در  CSRمیتوان به عنوان مکانیسمی بارای دساتیابی
به ارتتاط بهتر بین کارمنهان داخیی 3و کارمنهان خارجی 3استفاده کرد و از ایان رو تعاارض مناافع
بین مهیران و انواع ذینفعان غیرسرمایهگ ار را کاهع داد آنها دریافتنه که  CSRبا ارزش باالتر
شرکت ارتتاط دارد گوانستر و همکااران ( )7191و جیاائو ( )7191نشاان مایدهناه کاه عمیکارد
اجتماعی شرکت با تأثیر ارزیابی مثتت ارتتاط دارد کاویی ،جاو و ناا ( )7191در خلاوص اینکاه
فعالیتهای  CSRبه کاهع عهم تقارن اطالعاتی شرکت کمک میکنه ،شواهه و مهارک تجربی
ارائه میکننه از این رو ،فعالیتهای  CSRمای تواناه ارزش شارکت را از طریا کااهع تعاارض
منافع بین مهیران و ذینفعان غیرسرمایهگ ار افزایع دهه
همانطور که در باال مطرح شه CSR ،از طری کانالهای مختیف با مقایسه نتایج و پیامهها ،بر
ارزش شرکت تأثیر می گ ارد اگرچه اکثر یافته های تجربی موجود ،بیانگر تأثیر مثتات  ،CSRهام
بر ارزش شرکت و هم بر عمیکرد مالی هستنه اما بیشتر شواهه و ماهارک تحقیقااتی ،خاالف ایان
موضوع را نشان میدهنه برای مثال ،برامر و همکاران ( )7111نشان میدهنه که شرکتهاایی کاه
نمره های عمیکرد اجتماعیشان باالتر است ،ارزش ذینفعانع کمتر است نیینا ،و وب (،)7111
هیچ شواهه و مهارکی متنی بر اینکه فعالیتهای  CSRبر عمیکرد مالی اثر میگ ارد ،پیها نکردنه
1. Reputation-building hypothesis
2. Stakeholder theory
3. Insiders
4. Outsiders
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با تمرکز بر شرکتهای غیرمالی برزییی ،کریسُستومو ،فریر و واسکُنسیوس ( ،)7115اثتات میشود
که بین  CSRو ارزش شرکت یا کیو توبین ،رابطهای شهیهاً منفی وجود دارد
افزون بر آن ،چنهین تحقی نشان میدهناه کاه مثلفاههاای فعالیاتهاای  CSRباه شایوههاای
 CSRوابسته به محیط و وابسته به اجتماع که اساساً به عنوان فعالیتهای بشردوستانه 9در نظر گرفته
میشونه با نستت ارزش دفتری به ارزش بازار و نستت قیمات باه درآماه کمتار در ارتتااط هساتنه
هییمُن و کیم ( )7119شرکتهای با شاخاااص سهااام استاناااهارد اناه پاورز  7)S&P511( 511را
مورد بررسی قرار دادنه و متوجه شهنه که مهیریت ذینفعان منجر به اصالح ارزش شرکتی کاه از
طری کیو توبین انهازهگیری شهه ،میشود در حالی کاه مشاارکت در مساائل اجتمااعی باا ارزش
شرکت رابطه منفی دارد افزون بر آن ،هارجُتو و جو ( ،)7195تأثیر تفاضیی  CSRکیی ،حقاوقی و
هنجاری بر ارزش شرکت را مورد بررسی قرار میدهنه

آنها دریافتنه که اگرچه نمره باالی CSR

کیی باعن افزایع ارزش شرکت میشود اما نمره باالی  CSRهنجااری (ربطای باه قاانون ناهارد)
ارزش شرکت را کاهع میدهه
 .2-2مالکیت نهادی با نفوذ CSR ،و ارزش شرکت
مالکیت نهادی یکی از معیارهای راهتری شرکتی محسوب میشود که باه دلیال در اختیاار داشاتن
درصه قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفاهای باودن در امار سارمایهگا اری نقاع باا
اهمیتی در شرکتها دارنه سرمایهگ اران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت بر رویههاای اتخااذ
شهه شرکتها نهارنه از یک دیهگاه ،سهامداران نهادی بر مهیریت نظارت مایکنناه؛ آنهاا هام
میتواننه بر مهیریت نفوذی چشمگیر داشته باشنه و هم منافع گروه سهامداران را همساو کنناه باا
وجود این ،مالکیت سهامداران نهادی می توانه تأثیرات منفی هام داشاته باشاه ،مانناه دسترسای باه
1. Philanthropic activities

Standard & Poor's 511 7؛ یک سازمان آمریکایی اعتتارسنجی است
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اطالعات محرمانه که عهم تقارن اطالعاتی را بین آناان و ساهامداران کوچاکتار ایجااد مایکناه
سهامداران نهادی همچنین میتوا ننه تضادهای نماینهگی را به واسطه وجودشان در مقاام کارگماار
یا مالکی عمهه که مشکالت برخاسته از جهایی مالکیت و کنترل را کاهع میدهه ،وخیمتر کنناه
مالکیت نهادی با نفوذ ( )IOمیتوانه رابطه بین  CSRو ارزش شرکت را به دو روش مخاالف
تحت تأثیر قرار دهه طت روش اعتتار پیعبینی ،9پیعبینیهای بینتیجهای در خلوص تأثیر کیی
مالکیت نهادی با نفوذ بر رابطه بین ارزش شرکت و  CSRوجاود دارناه از ساوی دیگار ،مالکیات
نهادی با نفوذ میتوانه با کم کردن نگرانیهای مربوط به سرمایهگ اری بایع از حاه و مشاکالت
نماینهگی از طری ارتقای تخلیص بهینه منابع شرکت و نظارت بار فعالیاتهاای ماهیریتی ،تاأثیر
مثتتی بر رابطه باین ارزش شارکت و  CSRبگا ارد باا حفاه ساهامهاای کاالن و پایاهار در یاک
شرکت ،ذینفعاان بازر

از قتیال ساهامداران بیاوکی و نهادهاای اختلاصای طاوالنیماهت ،در

فعالیت های مهیریتی (نظارتی) متخلص شهه و نقع مهمی در حاکمیت شارکتی باازی مایکنناه
(گیالن و استارکز7113 ،؛ چن ،هارفورد و لی7112 ،؛ استارکز7111 ،؛ گیالن و همکاران)7191 ،؛
بنابراین ،نظارت توسط نهادهای با نفوذ میتوانه ذینفعان را در برابار فعالیاتهاای تخریابکنناهه
ارزش مربوط به مشارکت در  CSRمحافظت کنه
از سوی دیگر ،نهادهای با نفوذ مایتوانناه باا شاتیهساازی تعاارض باین ذینفعاان و ذینفعاان
غیرسرمایهگ ار ،افزایع ارزش  CSRرا تحت کنتارل خاود درآورناه عاالوه بار آن ،ایان نهادهاا
می تواننه مانع افشاای اطالعاات 7شارکت و باه موجاب آن ،افازایع عاهم تقاارن اطالعاات 3باین
شرکتها و ذینفعان غیرسرمایهگ ار شونه پشوهعهای پیشین نشان میدهنه که نظارتهای بیع
از حه حاکمیت می توانه تاأثیری منفای بار ارزش شارکت داشاته باشانه (کالئسان

و همکااران،

1 Ex ante
2 Information disclosure
3 Information asymmetry
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7117؛ ال پورتا و همکاران 7117 ،و لمون و لینز )7113 ،عالوه بر این ،نفوذ و مهاخیه بیع از حاه
سرمایهگ ار نهادی ،انگیزه و اتحاد مهیریتی را کاهع مایدهاه (بورکاارت ،گروماب و پاانونزی،
9112؛ گوییسو ،ساپینزا و زینگاالس )7193 ،سطح پایین اتحاد مهیریتی مشاههه شاهه ،همتساتگی
خواهه داشت افزون بر آن ،سرمایهگ اران نهادی با نفوذ اگر منافع خلوصی و شخلی خودشاان
را بیرون بکشنه ،می تواننه ارزش شرکت را کاهع دهنه اما منافع با اقییت سرمایهگا اران و دیگار
ذینفعان وابسته به  CSRبه اشتراک گ اشته نمیشود (ادمانز و همکاران)7192 ،
در ادامه به تعهادی از پشوهعهای صورت گرفته در این حوزه اشاره میشود.

آرشاد و رازاک ( ،)7199در مطالعهای به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شارکتی
و عمیکرد در شارکت هاای ماالزی پرداختناه نتاایج نشاان داد کاه افشاای فعالیاتهاای مسائولیت
اجتماعی شرکت ها اثر قابل توجهی بر روی موفقیات شارکت هاا دارد همچناین سااختار مالکیات
غالب باعن بهتود فعالیتهای افشای مسئولیت اجتماعی میشود
اویونو و همکاران ( ،)7199در مطالعه ای با عنوان مسائولیت اجتمااعی شارکت هاا و عمیکارد
مالی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عمیکرد مالی  51شرکت مالزیایی پرداختنه تجزیاه
و تحییل آن ها نشان داد کاه رابطاه مثتات و تقریتااً ضاعیفی باین مسائولیت اجتمااعی شارکت هاا و
عمیکرد مالی وجود دارد؛ بنابراین آنها ادعا کردنه که گزارش فعالیتهاای اجتمااعی شارکتهاا
باعن بهتود عمیکرد مالی میشود
واهتا ( )7195در مطالعه ای با عنوان اثار واساطه عمیکارد ماالی در رابطاه باین مسائولیت هاای
اجتماعی و ساختار مالکیت به بررسی متییرهای ضمنی مثثر بر عمیکرد ماالی پرداخات رگرسایون
داده های پنل بر روی یک نمونه انجاام شاه کاه شاامل تماام شارکت هاایی اسات کاه در شااخص
مسئولیت اجتماعی ملر طی دوره ای از سال  7112تا سال  7191ثتت شهه انه نتایج نشان می دهناه
که عمیکرد مالی بهتر (بهتر) و مسئولیت اجتماعی ،راهنما و سرنخی برای سرمایه گا اران ساازمانی
است
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سان ،و همکاران ( ،)7192به بررسی تأثیر مهیریت زیست محیطی بر بهتود عمیکرد ماالی بار
روی شرکتهای پ یرفته شهه در بورس چین طی دوره زمانی  7199-7112پرداختنه نتاایج نشاان
داد که مهیریت زیست محیطی بر عمیکرد مالی سال بعه باه طاور قابال تاوجهی تاأثیر مثتات دارد،
از سوی دیگر نتایج نشان داد که مهیریت زیست محیطی موجب بهتود عمیکرد مالی در سال جاری
نمیشود
بوکانان و همکاران ( )7198به بررسای رابطاه مسائولیت اجتمااعی شارکت ،ارزش شارکت و
مالکیت نهادی پرداختنه آنها از تجزیهوتحییل تفاضل سه گانه 9استفاده کردنه و نشان دادناه کاه
رابطه بین  CSRو ارزش شرکت به سطح مالکیت نهادی بستگی دارد همچنین تأثیر مالکیت نهادی
برای شرکتهای  CSRکه ریسکهای بازپرداخت بههی 7زیادی دارنه ،اهمیت چنهانی نهارد
خیییی ( )9381در مطالعه ای با عنوان رابطه بین مسائولیت پا یری اجتمااعی باا عمیکارد ماالی
شرکت ها به بررسی رابطه بین مسئولیتپ یری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار ،محیط
زیست ،رفتار کسب وکار ،جامعه و اجتماع محیی و راهتری شرکت با عمیکرد مالی شارکت هاا در
صنعت مواد و محلاوالت دارویای پرداختاه اسات نتاایج ایان پاشوهع نشاان داد کاه باین متییار
مسئولیت پ یری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن باا متییار عمیکارد ماالی ،رابطاه ای وجاود
نهارد همچنین ،بین انهازه و ریسک سازمان با عمیکرد مالی رابطه مثتت و معنیداری وجود دارد
عتهلی و همکاران ( )9317به بررسی تأثیر ترکیب هیئت ماهیره و سااختار مالکیات بار میازان
مسئولیتپ یری اجتماعی شرکتها در شرکتهاای پ یرفتاه شاهه در باورس اوراق بهاادار تهاران
پرداختهانه در این پشوهع به بررسی تأثیر ساختار و ترکیب هیئات ماهیره بار مسائولیت اجتمااعی
شرکتها پرداختاه شاهه اسات و هاهف از ایان تحقیا شناساایی عوامال ماثثر بار میازان رعایات
مسئولیتپ یری اجتماعی به عنوان یک فاکتور مثثر بار تلامیمات سارمایهگا اران اسات در ایان
1. Triple difference
2. Rollover risks
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راستا تعهاد  911شرکت برای دوره زمانی  9382تا  9311مورد مطالعه قرار گرفتنه نتایج حااکی از
آن است که بین مسئولیتپ یری اجتماعی شرکتها با نستت اعضای موظف هیئت مهیره و تمرکز
مالکیت رابطه معنیداری وجود دارد و تیییر تمرکز مالکیت بیشترین تأثیر را نستت به سایر متییرهاا
مشخص شه بین نقع دوگانه رئی

هیئت مهیره نستت تیییارات هیئات ماهیره و ناوع مالکیات باا

مسئولیتپ یری اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود نهارد
عربصاالحی و همکااران ( )9317باه بررسای «رابطاه مسائولیت اجتمااعی باا عمیکارد ماالی
شرکتهای پ یرفته شهه در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخت در پشوهع آنها از اطالعات 51
شرکت در طول سالهای  9385-9381اساتفاده شاه نتاایج نشاان مایدهاه کاه عمیکارد ماالی باا
مسئولیت اجتماعی شرکت نستت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتتاط دارد ولی عمیکرد
مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نستت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری نهارد
راجاایزاده و همکاااران ( )9313بااه بررساای افشااای اطالعااات حسااابهاری پیرامااون مساائولیت
اجتماعی شرکت ها بار اسااس تئاوری ذی نفعاان پرداختاه اناه ذات و جاوهره مسائولیت اجتمااعی
شاارکتهااا تمرکااز باار ذینفعااان تجاااری در ارتتاااط بااا مساائولیت اقتلااادی ،اخالقاای ،قااانونی و
زیستمحیطی است و افشای اطالعات حسابهاری با مسئولیت اجتماعی شرکتها بازتاب واقعای از
مسئولیتهای سهامداران شرکتها است درنهایت جایگاه و وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتها
در محیط کسبوکار ایران مورد توجه قرار میگیرد و به لزوم تهوین اساتانهاردها ،آیاینناماههاا و
انجام اقهامات الزم نهادهای قانونگ ار در الزام شرکتها برای توجه ویشه باه مسائولیت اجتمااعی
در راستای پاسخگویی و شفافیت با نگرش ذینفعان تأکیه شهه است
حیهرپور و قرنی ( )9313به بررسی تأثیر حسابهاری زیساتمحیطای بار شااخصهاای ماالی و
عمییاتی شرکت هاای تولیاهی پرداختناه نتاایج نشاان دهناهه تاأثیر حساابهاری محایط زیسات بار
شاخص های مالی و عمییاتی شرکت ها شامل میزان تولیه شرکت های تولیهی ،میزان کاهع تولیاه
ضایعات ،کمک های بالعوض فنی بیرون از سازمان به شرکت های تولیاهی ،ناوع کاالهاای تولیاه
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شهه و نستت بههی خهمات (بازپرداخت اصل و فارع باههی هاای بینهماهت) باه کال باههی هاای
شرکتهای تولیهی است
وحیهی ( )9313در مطالعهای با عنوان تأثیر مسئولیتپ یری اجتماعی شرکتی بر عمیکرد مالی
تهران پرداخته است به این ترتیب این مطالعه بر گزارشهای مالی شرکتهای ذکرشهه در باورس
اوراق بهادار تهران ،برای سالهای  9383-9313و ادبیات و مطالعات تجربای انجاام شاهه بارای باه
دست آوردن نتایج متکی است در طول این پشوهع به این نتیجه رسیهیم که یک ارتتاط مثتات و
معنیداری بین مسئولیتپ یری اجتماعی شرکتی وعمیکرد مالی شرکت وجود دارد
شیرازیپور و همکاران ( )9315باه بررسای تاأثیر سیساتم ماهیریت زیساتمحیطای بار ارزش
شرکت پرداختنه این تحقی در شرکتهای پ یرفته شهه در باورس اوراق بهاادار در باازه زماانی
 9382تا  9317انجام گرفته است برای انجام تجزیهوتحییل از نارمافازار  Eviewsو ماهل پنال دیتاا
استفاده شهه است نتایج تحقی حاکی از آن بود که بین دارا بودن گاواهی ایازو  71119باا ارزش
شرکت رابطه مستقیم و مثتت وجود دارد
زنهی و فیانی ( )9312در پشوهشی به بررسی تأثیر عمیکرد اجتماعی ،زیستمحیطی (محیطی)
و اخالقی بر عمیکرد مالی شرکتهای پ یرفته شاهه در باورس اوراق بهاادار تهاران پرداختناه در
پشوهع آنها عمیکرد مالی متییار وابساته و عمیکارد اجتمااعی ،زیساتمحیطای و اخالقای متییار
مستقل بود دادههای حاصل از تحییل محتوا با استفاده از آزمونهای مقایسهای ماورد بررسای قارار
گرفت و نتایج نشان داد بین عمیکرد اجتماعی ،زیستمحیطی و اخالقی و عمیکرد مالی شرکتهاا
تأثیر مستقیم و معناداری وجود دارد.

 .3فرضیههای پژوهش
9

مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد؛

7

مالکیت نهادی مثثر باال بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد؛
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مالکیت نهادی مثثر باال بر رابطه بین مسئولیت اجتمااعی شارکت و ارزش شارکت تاأثیر
معناداری دارد

جامعه آماری در این تحقی شامل کییه شرکتهایی هساتنه کاه در باازده زماانی  9311-9311در
بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتهانه نموناه آمااری ایان تحقیا آن دساته از شارکتهاای
پ یرفته شهه در بورس اوراق بهادار هستنه که از طری غربالگری و با توجه به محهودیتهای زیر
انتخاب میشونه:
9

نمونه تیییر سال مالی نهاشته باشه؛ به عتارتی پایان سال مالی آن ها  71اسافنهماه باشاه اگار
شرکتها تیییر سال مالی داشته باشنه ،دادهها در بازه زماانی مشخلای بارای انجاام تحقیا
قرار نمیگیرنه؛

7

قتل از سال  9311در بورس پ یرفته شهه و تا پایان دوره تحقی در بورس فعال باشانه اگار
در دوره زمانی در بورس نتاشه ،نمی توانیم از اطالعات آن هاا جهات انجاام تحییال داده هاا
استفاده کنیم؛

3

اطالعات مورد نیاز شرکت ها برای مطالعات و محاستات تحقی در طاول دوره در دساترس
باشه؛

3

بیع از  3ماه وقفه معامالتی نهاشته باشنه در صورتی که فعالیتی نهاشاته باشانه نمای توانناه
متییرهای ما را پوشع دهنه؛

5

شرکتهای واسطهگری ماالی (سارمایهگا اری ،هیاهین ،،لیزینا ،و باناکهاا) از نموناه
آماری ح ف شهنه به دلیل تفاوت فعالیتها و صورتهای مالی ح ف میشونه؛

1

از میان جامعه آماری تنها  951شرکت در  2سال تمام معیارهای م کور را احراز کردهانه و
ل ا از آنها به عنوان نمونه در پشوهع حاضر استفاده شهه است
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()15

18

%12

()28

18

%1122

()11

21

%1325

()32

12

%825

35

%2223

()125

()93

()115

182

%122
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شرایط انتخاب
نمونه

محصوالت
دارویی

قطعات
خودرو

سیمان
و گچ

محصوالت
شیمیایی

غذایی،
قند و
شکر

فلزات و
کانی

سایر
صنایع

کل
صنایع
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 .2-4مدلهای تجربی پژوهش
مهل عمییاتی پشوهع متتنی بر (بوکانان و همکاران ( ))7198است:
مهل فرضیه اول و دوم:
مهل فرضیه سوم:
3

7

9

1

 .3-4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
جهاول زیر ابعاد کیفی مسئولیت اجتماعی را نشان میدهه؛ این ابعاد شامل روابط کارمنهان ،تنوع،
محلول ،اجتماع ،محیط زیسات و راهتاری شارکتی اسات همچناین در ایان جاهول نشاانگرهای
اجتماعی قوی و نشانگرهای اجتماعی که جای نگرانی دارد نشان داده شهه است برای رتتاهبناهی
شرکتهای نمونه گزارشهای هیئت مهیره مورد بررسی قرار گرفت درواقع بارای سانجع متییار
 CSRیک شرکت به این صورت عمل میکنیم که اگر سازمانی قوتها و ضعفها را افشاا کارده
باشه ،به هر یک از آن قوت یا ضعف نمره یک تعی میگیرد و با تفاضل قاوتهاا از ضاعفهاای
مربوطه نمره آن به دست میآیه درنهایت با جمع نمره تمام این ابعاد برای  CSRیک نمره کیی به
دست خواهه آمه
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جدول  .2ابعاد مسئولیت اجتماعی
ابعاد کیفی

روابط
کارمندان

روابط اتحادیه
فقدان سیاست تعدیل نیرو
اشتراک سود نقدی
درگیری کارمندان
نقطه قوت در مزایای بازنشستگی
نقطه قوت امنیت و سالمت
سایر نقاط قوت

روابط اتحادیه
نگرانی در مورد امنیت و سالمت
کاهش نیروی کار
نگرانی در مورد مزایای بازنشستگی
سایر نگرانیها

تنوع

مدیرعامل اجرایی
ارتقای شغلی
هیئت مدیران
مزایای کار /زندگی
قرارداد بستن با اقلیتها و زنان
استخدام معلولین
سایر نقاط قوت

مناقشات
عدم نمایندگی
سایر نگرانیها

ESG
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نشانگر اجتماعی نقطه قوت

نشانگر اجتماعی نگرانکننده
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ادامه جدول  .2ابعاد مسئولیت اجتماعی
ابعاد کیفی

محصول

کیفیت
نوآوری /تحقیق و توسعه
سایر نقاط قوت

ایمنی محصول
نگرانی در مورد قرارداد بستن /بازاریابی
سایر نگرانیها

اجتماع

کمک به خیریهها
خیریههای نوآورانه
کمک به خیریههای بیرون از کشور
پشتیبانی از بخش مسکن
پشتیبانی از آموزشوپرورش
روابط با افراد بومی
سایر نقاط قوت

سرمایهگذاریهای مناقشه برانگیز
تأثیر اقتصادی منفی
روابط با افراد بومی
اختالفات مالیاتی
سایر نگرانیها

محیط زیست

خدمات و محصوالت سودمند
جلوگیری از آلودگی
بازیافت
انرژی پاک
ارتباطات
امالک ،کارخانهها و تجهیزات
نقطه قوت سیستم مدیریت سایر نقاط قوت

زبالههای خطرناک
مشکالت قانونی
مواد شیمیایی سوراخ کننده الیه اوزون
ساطع شدن حجم زیادی از مواد آالینده
مواد شیمیایی به کار رفته در کشاورزی
تغییر اقلیم
سایر نگرانیها

راهبری
شرکتی

پاسخگویی هیئت مدیره به مشکالت
قدرت سیاسی اعضا
قدرت مالکیت
هزینه کم (حقوق و مزایا)
سایر نقاط قوت

ESG

مأخ  :بوکانان7198 ،

مشکالت حسابداری
نگرانی از شفافیت اطالعات
هزینه باال (حقوق و مزایا)
قدرت کم مالکیت
سایر نگرانیها

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

نشانگر اجتماعی نقطه قوت

نشانگر اجتماعی نگرانکننده

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی با نفوذ بر ارزش شرکت

413

 .4-4تعریف متغیرها
جدول  .3معرفی متغیرها
متغیر

تعریف

IO

متغیر سطح مالکیت نهادی با نفوذ در پژوهش بوکانان ( )2215به کار گرفته شده و
به صورت زیر محاسبه شده است:
درصد سهام یک شرکت که در اختیار سهامداران بلوکی و نهادهایی است که حداقل
 8درصد مالکیت را دارند تقسیم بر کل سهام شرکت.

High-IO

مالکیت نهادی مؤثر باال را نشان میدهد.
اگر مالکیت نهادی مؤثر باالتر از حد متوسط باشد مالکیت نهادی با نفوذ باال گویند
که نشانگر یک میگیرد.

))LEVاهرم مالی

اهرم مالی= نسبت مجموع بدهی به مجموع دارایی

اندازه شرکت
()Size

لگاریتم طبیعی مجموع داراییها

نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری

برابر است با نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سرمایه شرکت

)(MTB

نسبت مخارج سرمایهای
))Pcapex
هزینههای تحقیق و
توسعه

سرمایهگذاری در داراییهای ثابت /مجموع داراییها
هزینه تحقیق و توسعه تقسیم بر سود خالص عملیاتی

R&D

نرخ رشد فروش
Sales growth rate
 ROAبازده دارایی

))ROE
بازده حقوق صاحبان
سهام
ریسک شرکت
Firm risk

مأخ  :بوکانان7198 ،

درصد تغییرات فروش سال جاری نسبت به فروش سال قبل
نسبت بازده به داراییها

نسبت سود خالص بر حقوق صاحبان سهام

انحراف استاندارد بازده روزانه سهام

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

لگاریتم طبیعی مقدار (مجموع داراییها منهای ارزش دفتری سرمایه به اضافه ارزش
بازار سرمایه) /مجموع داراییها
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 .5یافتههای پژوهش
 .1-5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  .5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین

 3/85  812  5  312 282 222 212 2515 122 282 52 932

ماکسیمم

 582

مینیمم

 112

 18/58 8838   281  125  292  122 12919 922 8282  
 212 282   582  22  22 -512 1912 2 2  2

انحراف معیار  525  352    2  152  382 352  31  182  2  25  892
مأخ  :یافتههای پشوهع

در جهول ( )3اصییترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنهه نقطاه تعاادل و مرکاز
ثقل توزیع اسات و شااخص خاوبی بارای نشاان دادن مرکزیات دادههاسات بارای مثاال شااخص
مسئولیت اجتماعی دارای مقهار میانگین  7/185است که نشان میدهه بیشتر دادهها حول این نقطاه
تمرکز یافتهانه.

به طور کیی پارامترهای پراکنهگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکنهگی از یکهیگر یاا میازان
پراکنهگی آنها نستت به میانگین است از مهمترین پارامترهای پراکناهگی انحاراف معیاار اسات
مقهار این پارامتر برای متییر اهرم مالی برابر با ( )1/51است
 .2-5گزینش مدل مناسب دادههای ترکیبی
برای تعیین مهل مناسب تخمین دادههای ترکیتی از آزمون  Fلیمر اساتفاده شاهه اسات نتاایج ایان
آزمون در جهول ( )1ارائه شهه است همانگونه که مشاههه میشود نتاایج آزماون  Fلیمار فارض
صفر متنی بر یکسان بودن عرض از متهأ در تمام دورهها را به طور قطع تأییه کرده اسات ،بناابراین
روش تخمین دادههای تیفیقی با یکهیگر ترکیب شهه و بهوسییه رگرسیون حهاقل مربعات معمولی
تخمین زده میشود ،زیرا عهم تفاوت در عرض از متهأهای مهل طی دورههاای مختیاف منجار باه
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بازده
مالکیت ارزش
نرخ تحقیق نسبت
اهرم مسئولیت حقوق بازده اندازه
و مخارج کیوتوبین نهادی بازار به ریسک
رشد
مالی اجتماعی صاحبانداراییها شرکت
با نفوذ دفتری
فروش توسعه سرمایه
سهام
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تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی با نفوذ بر ارزش شرکت

کاذب بودن مهل نمیشود این روش دارای ویشگیهای مطیوب آماری ماننه بهترین برآورد کننهه
خطی بهون تورش بودن را داراست
جدول  .8آزمون اف لیمر و هاسمن

فرضیه اول و دوم

فرضیه سوم

اف لیمر

3721

 

هاسمن

95783

 

اف لیمر

7738

 

هاسمن

9377

 

مأخ  :یافتههای پشوهع

 .3-5آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش
با توجه به نتایج قابل مشاههه در جهول ( )1و با توجه به آماره  Fبه دست آمهه  377933که ساطح
خطای آنها ( )1/111است ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان  15درصه ،درمجماوع الگاوی
پشوهع معناداری باالیی دارد برای بررسی خودهمتستگی باقیمانهههای مهل رگرسیون از آزمون
دوربین -واتسون استفاده شهه است از آنجا کاه مقاهار آمااره دورباین واتساون  879نشاان از عاهم
خودهمتستگی بین اجزا اخالل است همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعهیل شهه به دست آماهه
برای الگو که  1738است ،میتوان ادعا کرد که مجموع متییرهای مستقل و کنترلی پشوهع حهود
 38درصه از تیییرات متییر وابسته را توضیح میدهنه
نتایج آزمون فرضیه اول این پشوهع حاکی از این اسات کاه ضاریب بارآورد شاهه  CSRباه
مقهار 17513737مثتت بوده و معنادار است این نتیجه فرضیه اول را مورد تأییه قرار مایدهاه؛ ایان
فرضیه پیعبینی میکنه که  CSRباا کیوتاوبین رابطاه مثتات دارد

ضاریب مثتات و معناادار CSR

حاکی از این است که  CSRارزش شرکت را افزایع میدهه شواهه گواه آنانه که مزایای حال
تعارضات  ،CSRبر هزینههای سرمایه گ اری بیع از حه غالب بوده که این امر منجر به اثار مثتات
فعالیتهای  CSRبر ارزش شرکت شهه است
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مهلهای پشوهع

نوع آماره

مقهار آماره

احتمال

417
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نتایج آزمون فرضیه دوم این پشوهع حاکی از این است که ضریب برآورد شهه  IOبه مقاهار
 17829137مثتت بوده و معنادار است این نتیجه فرضیه دوم را مورد تأییه قرار میدهه؛ این فرضایه
پیعبینی میکنه که مالکیت نهادی مثثر باال با کیوتوبین رابطه مثتت دارد ضرایب مثتت و معنادار
فعالیتهای نظارتی سرمایهگ اران نهادی ،باال باشه؛ ارزش شرکت افزایع مییابه به بیاان دیگار،
نظارت کافی و شرکتگردانی خارجی باال ،ارزش شرکت را تحت تأثیر مثتت قرار میدهه عالئم
ضرایب جهت متییرهای کنترل ،با شواهه تجربی موجاود نساتت باه کیاو تاوبین ،ساازگار هساتنه
نستت کیو توبین شرکت در ارتتاط با ارزش بازار باه ارزش دفتاری منفای اسات؛ در حاالی کاه در
ارتتاط با نرخ رشه فروش ،9مخارج سرمایهای ،7شهت تحقی و توسعه ،بازده داراییهاای شارکت
مثتت است
جدول  .9تأثیر مالکیت نهادی مؤثر باال و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت
2

1

2

متغیر

ضریب

آماره تی

سطح معناداری

عرض از مبدأ

 

 

 

مسئولیت اجتماعی

 

 

 

مالکیت نهادی با نفوذ

 

 

 

بازده حقوق صاحبان سهام

 

 

 

بازده داراییها

 

 

 

نرخ رشد فروش

 

 

 

اندازه شرکت

 

 

 

اهرم مالی

 -

 -

 

1. Sales growth rate
2. Capital expenditure
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 IOحاکی از این است که  IOارزش شرکت را افازایع مایدهاه نتاایج نشاان مایدهاه کاه اگار
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تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی با نفوذ بر ارزش شرکت

ادامه جدول  .9تأثیر مالکیت نهادی مؤثر باال و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت

نسبت ارزش دفتری به بازار

 

 

 

مخارج سرمایهای

 

 

 

تحقیق و توسعه

 

 

 

ریسک

 
آماره F

 

 
1.52

سطح معناداری آماره F



ضریب تعیین تعدیل شده

55155.2

آماره دوربین -واتسون



مأخ  :یافتههای پشوهع

 .4-5آزمون فرضیه سوم پژوهش
به منظور آزمون اینکه آیا سرمایهگ اران نهادی مثثر بر رابطه  CSRو ارزش شرکت اثر میگ ارنه
یا خیر ،رگرسیون دوم برآورد شه با توجه به نتایج قابل مشاههه در جهول ( )2و با توجه به آمااره
 Fبه دست آمهه  337133که سطح خطای آنهاا  17111اسات ،مایتاوان ادعاا کارد کاه در ساطح
اطمینان  15درصه ،درمجموع الگوی پشوهع از معناداری بااالیی برخاوردار اسات بارای بررسای
خودهمتستگی باقیمانهههای مهل رگرسیون از آزمون دوربین -واتسون استفاده شهه است از آنجا
که مقهار آماره دوربین واتسون  9738نشان از عهم خودهمتستگی بین اجزا اخالل است همچناین،
با توجه به ضریب تعیین تعهیل شهه به دست آمهه برای الگو که  1737است ،میتوان ادعا کرد که
مجموع متییرهای مستقل و کنترلی پشوهع حهود  37درصه از تیییارات متییار وابساته را توضایح
میدهنه
اوالً ،رابطااه مثتاات و معناااداری میااان  CSRو ارزش شاارکت دریافاات شااه ثانی ااً اثاار مثتاات
سهامداران نهادی مثثر بر رابطه  CSRو ارزش شرکت تشخیص داده شه نتایج نشان دهناهه رابطاه
مثتت و معنادار میان نستت کیاو تاوبین و شارط اثار تعاامیی  High IO*CSRهساتنه باا توجاه باه
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ضریب

آماره تی

سطح معناداری
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رگرسیون زیر ،ضریب اثر تعامیی 17878918 ،با مقهار  tمعادل با  8/13است که بیانگر آن است که
 IOاثرگ ار باال دارای اثر مثتت بر رابطه  CSRو ارزش شرکت است درواقع با توجه به فرضیه حل
تعارض منافع بهکارگیری  ،CSRجهت شرکتهایی با نظارت  IOباال ،بیشتر است نتایج حااکی از
افزایع ارزش شرکت میکننه عالئم ضرایب جهت متییرهای کنترل ،باا شاواهه تجربای موجاود
نستت به کیو توبین ،سازگار هستنه نستت کیو توبین شارکت در ارتتااط باا ارزش باازار باه ارزش
دفتری منفی ست؛ در حالی که در ارتتاط با نرخ رشه فروش ،9مخارج سرمایهای ،7شهت تحقی و
توسعه ،بازده داراییهای شرکت مثتت است
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مأخ  :یافتههای پشوهع

 .6نتیجهگیری و بحث
در این پشوهع این موضوع که چگونه فعالیت  ،CSRارزش شرکت را تحت تأثیر قارار مایدهاه،
مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین مشخص شه که مالکیت نهادی با نفوذ ،تاأثیر قابال تاوجهی بار
رابطه بین  CSRو ارزش شرکت دارد فرضیه اول نشان میدهه که بین مسئولیت اجتماعی و ارزش
شرکت رابطه مثتت و معناداری وجود دارد شواهه گواه آن است که مزایای حل تعارضات ،CSR
بر هزینههای سرمایه گ

اری بیع از حه غالب بوده که این امر منجر به اثر مثتت فعالیاتهاای CSR

بر ارزش شرکت شهه است این نتایج سازگار باا مطالعاات (ودوک و گریاوز9112 ،؛ بالزویاچ و
اسمیت7199 ،؛ جو و هارجوتو )7195 ،7197 ،7199،همسو است و مخالف با تحقیقات (جانسون،
بون ،بریچ و فریهمن7111،؛ برنانکه ،گرتیر و گییکریست )9111،است کاه ارتتااط باین مسائولیت
اجتماعی و ارزش شرکت را به دلیل هزینههای سرمایهگ اری بایع از حاه CSRکاه مایتواناه از
منافع حل تعارضات پیشی گیرد و منجر به کااهع ارزش شارکت شاود ،اسات نتاایج فرضایه دوم
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پشوهع نشان میدهه که مالکیت نهادی مثثر باال با کیوتوبین رابطه مثتت دارد درواقع نتایج نشان
میدهه که اگر فعالیتهای نظارتی سرمایهگ اران نهادی ،باال باشه؛ ارزش شرکت افزایع مییابه
به بیان دیگر ،نظارت کافی و شرکتگردانی خارجی باال ،ارزش شرکت را تحت تأثیر مثتات قارار
درواقع اینگونه استهالل میشود که سرمایهگ اران نهادی با نفوذ ،برخوردار از مناابع بهتار جهات
نظارت مثثر هستنه؛ بنابراین ،ایان سارمایهگا اران دارای نقاع نظاارتی حاائز اهمیات در کااهع
تعارضات نماینهگی هستنه نتایج فرضیه سوم نشان دهنهه رابطه مثتت و معناادار میاان نساتت کیاو
توبین و شرط اثر تعامیی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی مثثر است درواقاع نتاایج بیاانگر آن
است که مالکیت نهادی اثرگ ار باال دارای اثر مثتت بر رابطه  CSRو ارزش شرکت است درواقاع
با توجه به فرضیه حل تعارض منافع بهکارگیری  ،CSRجهت شرکتهایی باا نظاارت نهاادی ماثثر
باال ،منجر به ارزش باالی شرکت میشاود نتاایج حااکی از آناناه کاه اگار فعالیاتهاای نظاارتی
سرمایهگ اران نهادی ،باال باشه؛ شرکتهای  CSRاقهام به افزایع ارزش شرکت میکننه درواقع
نتایج فرضیه سوم با آنچه بهاراتا ،یایارمن و نگار ( )7193حاصل کردهانه ،سازگار بوده؛ و پشاتیتان
این دیهگاه است که هرگاه منابع مالی ،ارزش بیشتری مییابنه؛ بهون نظاارت شایساته ،هزیناههاای
سرمایهگ اری بیع از حه  CSRمیتوانه بر منافع حل تعارض ،پیشی گیرنه به بیاان دیگار ،باهون
نظارت کافی و شرکتگردانی خارجی ،اجرای برنامههای  ،CSRههر رفت منابع ارزشمنه شارکت
را در پی داشته؛ و بالطتع ،منجر به کاهع در ارزش شرکت میشود
پیرو نتایج پشوهع پیشنهاد میشود فعاالن بازار سرمایه ،تحییلگران مالی و سرمایه و گا اران
بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحییل طرحهای سرمایهگ اری در داراییهای مالی و اوراق
بهادار بر امتیاز مربوط به مسئولیت اجتماعی به عناوان عامال ماثثر بار ارزش شارکت توجاه کنناه
همچنین با توجه به نتایج فرضیههای این پشوهع شرکتهایی برای سرمایهگ اری ج ابترنه کاه
مالکیت نهادی مثثر در آن شرکتها باالتر باشه همچنین به پشوهشگران آتی نیز پیشنهاد میشاود
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اثر مالکیت نهادی مثثر را بر رابطه بین مسئولیت اجتمااعی و ارزش شارکت ،قتال و بعاه از بحاران
مالی بررسی کننه

حیدرپور ،فرزانه و محمد قرنی (« )9313تأثیر حسابهاری زیستمحیطای بار شااخص هاای ماالی و
عمییاتی شرکتهای تولیهی» پشوهعهای حسابهاری مالی و حسابرسی سال  2دوره 71
راجیییزاده ،سییدیدهر راجیییزاده ،سیییمیو و حجییتالییه زن ییآبییادی(« )9313افشااای اطالعااات
حسابهاری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اساس تئاوری ذینفعاان» چهاارمین کنفاران
میی و دومین کنفران

بینالمییی حسابهاری و مهیریت تهران شرکت خهمات برتر

زندی ،آناهیتا و خسرو فغانی میاکرانی (« )9312بررسای تاأثیر عمیکارد اجتمااعی ،زیساتمحیطای

(محیطی) و اخالقی بر عمیکرد ماالی شارکتهاای پ یرفتاهشاهه در باورس اوراق بهاادار» داناع
حسابهاری و حسابرسی مهیریت سال  2دوره  71صص 958-935
شیرازیپور ،محمدعلیر مصطفی خسروینیا و آنا قاسمزاده (« )9315بررسی تأثیر سیساتم ماهیریت
زیساتمحیطاای باار ارزش شاارکت» اولااین هماایع حسااابهاری ،اقتلاااد و نااوآوری در مااهیریت
بنهرعتاس دانشگاه آزاد اسالمی واحه بنهرعتاس
صنوبر ،ناصرر خلیلیر مجید و حامد ثقفیان (« )9381بررسی رابطه بین مسئولیت پ یری اجتمااعی باا
عمیکرد مالی شرکتها» کاوشهای مهیریت بازرگانی سال  3دوره  7صص 57–78
عبدلی ،محمدرضار پناهی ،حمید و فاطمه رحیمیان (« )9317بررسی تأثیر ترکیاب هیئات ماهیره و
ساختار مالکیت بر میزان مسئولیتپ یری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پ یرفتهشهه در بورس
اوراق بهادار تهران» دهمین کنفران

بینالمییی مهیریت استراتشیک

معیو الدیو ،محمودر صادقی ،غزل و مهدی عیر صیالحی (« )9317رابطاه مسائولیت اجتمااعی باا

عمیکرد ماالی شارکتهاای پ یرفتاهشاهه در باورس اوراق بهاادار تهاران» پاشوهعهاای تجربای
حسابهاری سال  3دوره  9صص 71-9

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

منابع

4331  پاییز،72  شماره، سال هفتم،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

411

) «تاأثیر مسائولیتپا یری اجتمااعی شارکتی بار9313(  ابراهیم و ماندانا فخیاری،وحیدی الیزایی
 اقتلااد و،باینالمییای پاشوهعهاای ناوین در ماهیریت

عمیکرد مالی شرکت» دوماین کنفاران

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

 مالزی مثسسه سرآمه کارین-حسابهاری کواالالماور
(2111). “Corporate Social Responsibility
Disclosure and Interaction Effects of Ownership Structure on firm Performance”.
Business, Engineering and Industrial Applications(ISBEIA), Vol. 111, PP. 22-22.
Avyvnv. D (2111). “Study of corporate social responsibility and financial
performance”. . Journal of Economics. Vol. 32, 77–114.
Barnea, A. and A. Rubin (2111) “Corporate Social Responsibility as a Conflict
between Shareholders”, Journal of Business Ethics, Vol. 77, PP. 71–28.
Bird, R., Hall, A. D., Momentè, F., & Reggiani, F. (2117). “What corporate social
responsibility activities are valued by the market?”. Journal of Business Ethics, Vol.
78(2), PP. 127-218.
Brammer S, Brooks C, Pavelin S. (2118) “Corporate social performance and stock
returns: UK evidence from disaggregate measures”. Financial Management, Vol.
32(3), PP. 77–118.
Buchanan, B., Cao, C. X., & Chen, C. (2112). “Corporate social responsibility, firm
value, and influential institutional ownership”. Journal of Corporate Finance, Vol.
22, PP. 73-72.
Burkart, M., Gromb, D., & Panunzi, F. (1777). “Large shareholders, monitoring, and
the value of the firm”. The quarterly journal of economics, Vol. 112(3), PP. 873722.
Cespa, G., & Cestone, G. (2117). “Corporate social responsibility and managerial
entrenchment”. Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 18(3), PP.
741-771.
Chen, X., Harford, J., & Li, K. (2117). Monitoring: Which institutions matter?.
Journal of financial Economics, Vol. 28(2), PP. 277-312
Freeman, R (1724). Strategic management: A stakeholder approach. Massachusetts
Pitman Publishing.
Gillan, S., Hartzell, J., Koch, A., Starks, L. (2111) “Firms environmental, social and
governance (ESG) choices, performance, and managerial motivation”. Unpublished
working paper, Texas Tech University and University of Texas at Austin.
Claessens, S (2112). “Expropriation of Minority Shareholders in East Asia”,
Journal of Finance, Vol. 27, No. 8, pp. 2741-71
Guenster, N., Bauer, R., Derwall, J., Koedijk, K . (2111) “The economic value of
corporate ecoefficiency”. European Financial Management. 17: 877–714
Arshad, R.and Razak, S.N.A.A.,

413

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی با نفوذ بر ارزش شرکت

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

Harjoto, M. A., & Jo, H. (2112). “Legal vs. normative CSR: Differential impact on

analyst dispersion, stock return volatility, cost of capital, and firm value”. Journal of
Business Ethics, Vol. 122(1), PP. 1-21.
Hasan, M. M., & Habib, A. (2117). “Corporate life cycle, organizational financial
resources and corporate social responsibility”. Journal of Contemporary Accounting
& Economics, Vol. 13(1), PP. 21-38.
Hillman, A. J., & Keim, G. D. (2111). “Shareholder value, stakeholder management,
and social issues: What's the bottom line?”. Strategic management journal, PP.
122-137.
Hong, H.G. and Kubik, J.D. and Scheinkman, J.A. (2112). “Financial Constraints on
Corporate Goodness”, Working paper, Princeton University.
Jiao, Y. (2111). “Stakeholder welfare and firm value”. Journal of Banking and
Finance. Vol. 34, 2247–2281.
Jo, H., & Harjoto, M. A. (2112). “The causal effect of corporate governance on
corporate social responsibility”. Journal of business ethics, Vol. 118(1), PP. 2372.
Jo, H., & Harjoto, M. A. (2111). “Corporate governance and firm value: The impact
of corporate social responsibility”. Journal of Business Ethics, Vol. 113(3), PP.
321-323.
Krüger, P. (2112). “Corporate goodness and shareholder wealth”. Journal of
financial economics, Vol. 112(2), PP. 314-327.
La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. Vishny (2112). “Investor
Protection and Corporate Valuation”. Journal of Finance. Vol. 27, PP. 1147–71.
Lemmon, M., Lins, K (2113). “Ownership Structure, Corporate Governance, and
Firm Value: Evidence from the East Asian Financial Crisis”, Journal of Finance.
Vol. 22, PP. 1442-1482.
Makni, R., Francoeur, C., & Bellavance, F. (2117). “Causality between corporate
social performance and financial performance: Evidence from Canadian firms”.
Journal of Business Ethics, Vol. 27(3(. P. 417.
McWilliams, A., & Siegel, D. (2111). “Corporate social responsibility: A theory of
the firm perspective”. Academy of management review, Vol. 28(1), PP. 117-127.
Nelling, E., Webb, E. (2117). “Corporate social responsibility and financial
performance: The “virtuous circle” revisited”. Review of Quantitative Finance and
Accounting, Vol. 32, PP. 177-217.
Starks, L. (2117) “Corporate governance and corporate social responsibility: what
do investors care about? What should investors care about?”. Financial Review, Vol.
44, PP. 481 – 482.

4331  پاییز،72  شماره، سال هفتم،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

411

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1777). “The corporate social performance-

financial
performance link”. Strategic management journal, PP. 313-317.
Wahba, H., & Elsayed, K. (2112). “The mediating effect of financial performance
on the relationship between social responsibility and ownership structure”. Future
Business Journal, Vol. 1(1), PP. 1-12.

Downloaded from qjfep.ir at 17:35 +0330 on Friday November 27th 2020

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

