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 چکیده

مدیران و سایر  های منطقی ها و تلفیق دیدگاهای از ارزشفرهنگ سازمانی از طریق مجموعه

نیز ها بر عملکرد شرکت و دهدمیتأثیر قرار ها را تحتاعضای سازمان، مسؤولیّت اجتماعی شرکت

در راستای رسیدن به سودآوری، صلی پژوهش حاضر این است که هدف ابنابراین، . گذارداثر می

ت ولیّتواند شامل مسؤاین بُعد می بُعد دیگری از عملکرد واحدهای اقتصادی را بررسی کند.

به بررسی  ور و بازار سرمایه باشد. از این روشرکت در قبال محیط زیست، محیط کار، جامعه و کش

در یم. اهت اجتماعی پرداختولیّبا مسؤ ی مدیرانتصدّ یانی، عملکرد و دورهفرهنگ سازمارتباط 

شده در شرکت پذیرفته 021قیاس لیکرت بین نامه در مبا استفاده از ابزار پرسش این پژوهش،

العات مربوط به موضوع اطّ 0932 تا 0931های مالی ی سالبورس اوراق بهادار تهران در فاصله

که بین فرهنگ سازمانی،  دهدهای پژوهش نشان میهشده است. آزمون فرضیّآوری تحقیق جمع

عه و کشور و بازار سرمایه با ت و عملکرد در محیط زیست، محیط کار، جامی مدیریّتصدّ یدوره

 39ا در سطح اطمینان ههفرضیّ یثبت و معناداری وجود دارد و همهارتباط م ،ت اجتماعیولیّمسؤ

رشد و بهبود عملکرد  برایها شود سازمانپیشنهاد می اند. بنابراینار گرفتهدرصد مورد تأئید قر

    ت اجتماعی راولیّی مدیران و مسؤتصدّ یاجتماعی، دوره یسرمایه فرهنگ سازمانی، یمقوله

 ر بپذیرند.ثّعنوان ابزارهای مؤهب

  ،ت اجتماعیولیّت، عملکرد، مسؤی مدیریّتصدّ یفرهنگ سازمانی، دوره های کلیدی:واژه

 .اجتماعی یسرمایه
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 مهمقدّ

چنین مسائلی  ی اجتماعی است و در مجموع،دارای مفهوم گویی عمیقاًت پاسخولیّمروزه مسؤا

ساختاری با  ایشیوهبه  های فرهنگی جامعه بایدی فرهنگی دارند و برای پذیرش بافتریشه

عملکرد  های اجتماعی،مهارتی سطوح برگیرندهوع برخورد کرد. سالمت اجتماعی درموض

 تر استای بزرگعنوان عضوی از جامعهبه خود توانایی شناخت هر شخص از اجتماعی و

 (.242: 0939 صدرالسادات، و)سجادی 

های تجاری و تالیّگویی با رویکرد اجتماعی و محیطی برای فعّپاسخی اخیر،  در دو دهه

گویی مالی است که پاسخ آنکید این تأدلیل گیرد.  تری قرار میکید بیشروز مورد تأ، روزبهعمومی

تری به نیاز گسترده ،از این رو را برای این رویکرد فراهم کند؛ العات کافیتواند اطّنمی متداول

 شود.  ها احساس می ها و سازمانگزارشگری با این رویکرد در شرکت

ها اجرایی شرکتت اجتماعی دست مدیران ولیّکنند که مفهوم مسؤاظهار می برخی از منتقدان

گروه ه به نظر و خواست خود تعیین نمایند. دات اجتماعی شرکت را با توجّتا تعهّ را باز گذاشته

های بزرگی چون انرون و  های مالی و اخالقی شرکتبه رسوایی دیگری از منتقدان با اشاره

کند  ها ثابت می یری شرکتی، این رسواییپذ تولیّرغم رشد جنبش مسؤ کنند که به بیان می ،وردکام

 صرفاًت اجتماعی شرکتی ولیّتند و مسؤها فقط به فکر سود خود هسها و مدیران آن که شرکت

 (.09-99: 2113 ،0لیست )ای زیبا واژه

ها و ها در برنامه ی شرکتت اجتماعی، بسیاری نیز در انگیزهولیّنظر از مفهوم مسؤصرف

ی  ها، تردید دارند. برخی دیگر بر این باورند که انگیزهپذیری اجتماعی آن تولیّهای مسؤ تالیّفعّ

ممکن است سیاسی باشد و بدین طریق پذیری اجتماعی تولیّهای مسؤ تالیّها از فعّشرکت

       زاتی در راستای اهداف اقتصادیتا امتیا ی البی کنندمقامات سیاسی و محلّبخواهند با برخی  

پذیری اجتماعی در تنظیم تولیّهای مسؤ تالیّتوانند از فعّ ها می در واقع، شرکت .دست آورندبه

پذیری تولیّهای مسؤ تالیّی فعّمحیط سیاسی و پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند یا حتّ

زنی سیاسی، خود در چانه ابزاری در جهت حفظ منافع سیاسی خاصّ عنوانبه اجتماعی را

ت ولیّ(. مسؤ939-923 :2112 ،2کار گیرند )میلنراردادهای اقتصادی بهت سیاسی و قمعامال

صورت داوطلبانه پذیرفته   ها، حرکتی فراتر از حداقل الزامات قانونی است که به اجتماعی شرکت
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کنند. بدین ترتیب، ی میت خود تلقّمدّمنافع بلند سات اقتصادی آن را جزءزیرا مؤسّ شده است؛

و سودآوری و  یافزایش بازده به بهبود جایگاه شرکت،تواند ت اجتماعی میولیّکارکرد درونی مسؤ

 (.20-21: 2101 ،0د )کاردبات و سروینشو ت آن منجر، بقای بلندمدّسرانجام

مدیر فرهنگ خود را یک  ،سطح جذب فرهنگ سازمانی به زمانی بستگی دارد که در طی آن

ی فرهنگ سازمانی و واقع شده است. بحث رابطه ی اوی تصدّدورهمسأله در و این مطرح کرده 

ت و رهبری شایسته در یک مدیریّنسبت به وجود داران های سهامت از لحاظ نگرانیی مدیریّتصدّ

 یابی است. دارد که این امر از طریق فرهنگ قابل دست قرار سازمان حدّ

 برای رفتار و برخوردها  ها و تلفیق دیدگاهاز ارزشای فرهنگ سازمانی از طریق مجموعه

، 2ثیر قرار خواهد داد )هچ و شولتزتأها را تحتت اجتماعی شرکتولیّاعضای سازمان، مسؤمنطقی 

کنش فرد را در هنگام انجام وظیفه مرجع است که وا یچارچوبها تابع ین ارزش(. ا29-992 :0330

فرهنگ سازمانی  یدربارهالعاتی را توان اطّکند. از طریق بررسی رویکرد انسانی میراهنمایی می

های اجتماعی، احساس ای از ارزشل از مجموعهدست آورد. این گرایش فرهنگی متشکّهب

نفعان در روابط با ذی یمشارکت و همکاری در میان اعضای سازمان است که همگی در پی توسعه

عد ادات سازمان در دو بُها و اعتقی ارزشکنندههستند. مدیران ارشد مظهر و منعکسسازمان 

 (.09-99 :2110 و همکاران، 9)جونز اندداخلی و خارجی

نیز های بزرگ تبدیل شود و ت اجتماعی به یک استراتژی در شرکتولیّاین استدالل که مسؤ

 ،طور خودکار در توجیه اقتصادی تصمیمات شرکت قرار گیردوجود یک ساختار سازمانی که به

از مطالعه  یعامل شود. فرهنگ سازمانی،بحث نظرات فرهنگ ممکن میک گرفتن از تنها با کم

شناختی معههای جات از زمینهو در بحث مدیریّ مربوط بودهشناسی است که معموالً به بحث روان

دهد رویکرد انسانی جهت گرفته شده است. یک شرکت است که نشان میشناختی نیز برو انسان

بق با ا با هدف فردی از نیروی کار، منطتش رموریّمأ ، اجرایجامعهانتقال فرهنگ به اعضای خود و 

ی واژهطور مستقیم به ازمان قرار داده است یا خیر. بی آن که بهها و اعتقادات اعضای سارزش

بل را در ند و یادگیری و عملکرد متقاکند سازمانی را ترویج میهایی تعهّسازمان انسانی اشاره کنیم،

نفعان تشویق کنند که این همکاری با ذی نمایند که اعضای سازمان را برایجرا میسراسر سازمان ا
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انی فرهنگ سازم(. 499-23 :0339 ،0گنانشود )میگر ابعاد فرهنگی ناشی میاز دامر نیز خود 

های اساسی که گروهی خاص در مواجه با مشکالت برای فرضالگویی از پیش»عبارت است از 

پارچگی و انسجام درونی، خلق، کشف یا ایجاد یابی به یکبیرونی و دستانطباق خود با محیط 

عنوان ن را بهتوان آالگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده است و می کرده است؛

تا از همان زاویه و در همان قالب بیندیشند و احساس و  راهی درست به اعضای سازمان آموخت

 (.000: 0331 ،2)شاین« عمل نمایند

رسمی تعریف های غیرنی از هنجارها یا ارزشی معیّمجموعه اجتماعی را یسرمایهفوکویاما 

 در آن سهیم هستند. ،مجاز است هایان آنمدر تعاون  کاری وکند که اعضای گروهی که هممی

ادای  قبیل صداقت، باید شامل سجایایی از اساساً کنند،تولید میاجتماعی  یسرمایههنجارهایی که 

ی هنجارهای همیاری را شالوده مانند پاتنام،هفوکویاما  .دات و ارتباطات دوجانبه باشندتعهّ

ی سرمایه ،ر کلمناز نظ (.20: 0934، موسوی )توسلی و کندفی میاجتماعی معرّ یسرمایه

درون این چارچوب  اجتماعی است که موجب تسهیل روابط میان افراد یچارچوباجتماعی شامل 

یابی به در دست جامعهتری به افراد بیش یای که فقدان آن ممکن است هزینهگونهود؛ بهشمی

 (.0930 )ورمزیار، تحمیل کند هدفی معیّن،

ها را ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ ،فرهنگ که چگونهمسأله ت ارشد در درک این نقش مدیریّ

را ت به این معنا که مفهوم فرهنگ سازمانی و این واقعیّ است؛ بسیار مهمّ ،دهدثیر قرار میتأتحت

سازد مطرح می ،که ممکن است انعکاسی از ابراز و آشکار ساختن رویکرد انسانی در شرکت باشد

 (.39-04 :2119، 9)والس

د. کنمنابع کمیاب را مطرح می ینظریّهاساس  ،هاکتت اجتماعی شرولیّمسؤ ی عملکرد ورابطه

گذاری ها را به سرمایهشرکتند که دهاین است که منابع کمیاب به سازمان اجازه میعای اصلی ادّ

نفعان را در ی ذیهنظریّ ،آن در پیو ترغیب کند ه به وجدان انسانی های اجتماعی با توجّدر طرح

افزایش داران در راستای مالی سهام اهدافدرجه یا میزانی که شرکت به  ؛وجود آوردهسازمان ب

یابی به هدف دست جهتعامل شرکت در ای که مدیر اتید. اهداف عملیّشوثروت آنان نائل می

معیارهایی است که  ها وی شاخصبرگیرنده، درکندداران دنبال میاصلی یعنی افزایش ثروت سهام

 ،همکارانحسینی و  ادگیری کرد )خدادعملکرد یک شرکت تجاری را اندازه توانمبنای آن می بر
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، های عملکرد است. در نهایتی مبتنی بر عملکرد بازار از شاخصها(. تفکیک شاخص20: 0939

ملکرد مالی گیری عبرای اندازههای مالی است که ، شاخصهای عملکرد سازمانیبخشی از شاخص

 گیرد.مورد استفاده قرار می

منابع و وجوه  بیش از حدّ یعملکرد باال منجر به استفاده ی منابع کمیاب،فرضیّهبر اساس 

منابع کمیاب در توجیه  یهشود. فرضیّانه میمبتکرهای تگذاری در موقعیّسرمایه برایاضافی 

   روشن ساختن منافع درگیر در  ،هنفعان واقع شده است. منطق درونی این نظریّذی ینظریّه

نفعان موجب تشویق ی ذیهنظریّانه است. رویکرد ابزاری به مبتکر یهای اجتماعی با انگیزهشرکت

تر منافع بر ثیر بیشداران و تأهای سهامپرداختن به نگرانی برای مبتکرانهاحی ها به طرّشرکت

 (.294-40 :0339، 0و کاتز )بک شودمیات عملیّ

ها با تت و عملکرد شرکی مدیریّتصدّ یفرهنگ سازمانی، دورهبرای تحلیل ارتباط  ،از این رو

ی ارتباط دهندهشده که نشانهای مطرحهه به فرضیّبا توجّ ، بر آن شدیمهاآنت اجتماعی ولیّمسؤ

رها بررسی کنیم که آیا این متغیّ ، این مسأله راستهات اجتماعی شرکتولیّبا مسؤرهای مستقل متغیّ

تشریح طور واضح به که بهچنین برآنیم هم ؟ها دارندت اجتماعی شرکتولیّتأثیری بر مسؤ

 ها به این بُعد بپردازیم.آن ها و دالیل توجّهیرفتن شرکتچگونگی پذ

  

 پژوهش یپیشینه

گویی ت پاسخولیّیس حسابداری اجتماعی مبتنی بر مسؤفی مدل ماتر( به معر0939ّجهانگرد )

اساس  برریزی پایدار پرداخته است. الگویی برای برنامه یمحیطی به منظور ارائهعد زیستمالی از بُ

ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی، بحث ماتریس -ههای دادبعد از مدل نتایج این بررسی،

ریزی برنامه یکی از ابزارهای مهمّدر واقع، محیطی مطرح شده است. زیست-حسابداری اجتماعی

     محیطی است. بر همین پایه،زیست-ماتریس حسابداری اجتماعی و هماهنگ و منسجم،پایدار 

        یشهرها و حومه یمصرف انرژی و توسعه یت، افزایش سرانهر ایران رشد باالی جمعیّد

     فی مدل ماتریس حسابداریناپایدار شده است. این مقاله با معرّ یها منجر به توسعهآن

آمار  یکنندهتولیدهای تا نهادها و سازمان محیطی گام مهمّی در این زمینه استزیست -اجتماعی

 ه و تدوین این ماتریس بکوشند.برای تهیّ ،ریزی پایدار در کشوردر حین برنامه
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ت اجتماعی، به توصیف مفهوم آن ولیّی مسؤتاریخچه ( در پژوهشی با مرور0932عسگری )

اجرای مزایا و مشکالت چنین گویی و اهداف آن پرداخته است. همعنوان بخشی از دانش پاسخبه

های های اجتماعی از هزینهاجتماعی و معیارهای موجود برای تفکیک هزینهت ولیّسیستم مسؤ

 .    را بررسی کرده است اقتصادی واحد تجاری

نقش مدیران فرهنگی در ارتقای  به بررسیدر تحقیق خود ( 0933مهردوست ) رویایی و

ت اجتماعی ولیّمسؤت یّکید بر مفهوم و اهمّاند. این تحقیق ضمن تأاقدام کرده ،ت اجتماعیولیّمسؤ

محیطی در جهت اقتصادی، اخالقی، اجتماعی و زیستعد در چهار بُ را ها، نقش مدیراندر سازمان

   ،در قالب مدل تحلیلی تحقیق بررسی نموده است؛ افزون بر این،ت اجتماعی ولیّارتقای مسؤ

به آن  ان برای ارتقایریزی مدیرم برنامهت اجتماعی را تشریح و به لزوولیّی مسؤها و اجزافهلّمؤ

د که مدیران فرهنگی دهپژوهش نشان می ی. نتیجهکرده استق اهداف سازمان اشاره تحقّ منظور

بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف ری دارند و ثّ، نقش مؤت اجتماعی سازمانولیّدر ارتقای مسؤ

قوی  ایرابطه ،سازمانت اجتماعی ولیّمحیطی و ارتقای مسؤاجتماعی و زیست اقتصادی، اخالقی،

 .وجود دارد

ت اجتماعی ولیّی فرهنگ سازمانی و مسؤرابطهای، ( در مقاله0933ی )مشبکی و شجاع

اند. قاله، مباحث به دو بخش تقسیم شده. در این ماندبررسی کردهدر وزارت نیرو را ها سازمان

بیان  و سپس مطرح گردیدهت فرهنگ سازمانی مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریّ ،نخست

پذیری اجتماعی سازمان تتأثیر مثبت و باالیی در مسؤولیّهای فرهنگ سازمانی فهلّشده که مؤ

ر بر ثّی مؤفهلّترین مؤه مدل ذهنی کارکنان، اصلیکچنین به این موضوع اشاره شده . همدندار

 .استپذیری اجتماعی سازمان تولیّمسؤ

های راهبردی بر روابط بین یادگیری اثرات پیمان یمطالعه( به 0931پور و کرد )حاجی

ی بررسی اثرات یادگیری سازمان ،این تحقیقاند. هدف نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته سازمانی،

اثرات به دلیل ارتباط که آیا این نیز پاسخ به این پرسش بوده و  هاو نوآوری بر عملکرد شرکت

ترین یابی و بر اساس روش کمبا استفاده از الگو؟ الگوی تحقیق یابدمیپیمانان بهبود شرکت با هم

مورد  ،اندهایی که دارای پیمان راهبردی بودهنمونه از شرکت 019روی (، بر PLSمربعات بخشی )

بر اثر مستقیمی که یادگیری سازمانی و نوآوری  داده ها نشاناست. تحلیل آزمون قرار گرفته

 ایکا بریکی از منابع خارجی قابل اتّکه ص شد مشخّ چنینهمد. ندارها عملکرد مالی شرکت
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های تشکیل پیمان ای کهگونهاست؛ بهپیمان راهبردی  ،هایادگیری و نوآوری خارجی شرکت

 شود. ، نوآوری و عملکرد مالی میبهبود روابط بین یادگیری سازمانی موجبراهبردی 

های مدیریّتی و نیز با استفاده از منابع کمیاب و تئوریگیری از تئوری با بهره( 2113) 0فیوضی

ثیر ارتباط بین عملکرد اجتماعی ی تأی مدیریّت استراتژیک، به مطالعهانداز احتمالی از حوزهچشم

یک  یارائه برایرود که پرداخته است. در این مطالعه انتظار میها مالی آنها و عملکرد شرکت

اندازی مبا استفاده از چش آنملکرد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی ارتباط بین ع، بینش جدید

های پیشین مورد ت و حسابداری که در پژوهشات مدیریّعنوان پیشنهاد استراتژیک ادبیّاحتمالی به

ات توسعه، مدل های موجود در ادبیّ بحث بررسی شود. نتایج این مطالعه به حلّ بحث قرار نگرفته،

ت اعتبار کند. مدل استفاده شده به وضعیّ ازمان و سیستم کنترل کمک میاستراتژی، ساختار س

 پردازد.میها آنت اجتماعی ولیّمسؤ ها وی بین عملکرد مالی شرکترابطه

ی الت اخیر در تجزیه و تحلیل و مقایسهبه بررسی تحوّای در مقاله( 2113) 2آپوستوالکوا

ها در ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ هایسیاستهای مختلف سازمانی در نهادی و نفوذ محیط

های ها در شرکتی دادهپرداخته است. با استفاده از مجموعه )اروپای غربی( های اروپاییشرکت

های اقتصاد لیبرالی بازارها از کشور یی واقع در حوزههاکه شرکتتوان دریافت اروپایی می

، در اکثر ابعاد های اروپاهماهنگ در بازارهای اقتصادی شرکتدر مقایسه با انگلیس و آمریکا 

دیدگاه داوطلبانه از  ،این مقالهبر اساس ند. ی باالتری هستدارای نمره هامسؤولیّت اجتماعی شرکت

 یبرای انواع نهادینه یجایگزینعنوان ها در اقتصاد لیبرال بهت اجتماعی شرکتولیّمسؤهای شیوه

ها  تمایل به انعکاس هماهنگی ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ نفعان است. در همین حال،مشارکت ذی

دهد که عوامل نشان می های این مقالهست. تجزیه و تحلیلهانفعان و مشارکت با آنذی میاندر 

های خاذ استانداردت بر اتّشدّد که بههماهنگ داری غیری اثرسازمانی و بخشی در سطح ملّ

اعمال تصویب بهترین شیوه  گذارد و تأثیر کمی درمیها اثر از سوی شرکتت اجتماعی ولیّمسؤ

 کند.می

ها و ت اجتماعی شرکتولیّارتباط بین مسؤت ماهیّطی پژوهشی،  (2100و همکاران ) 9آدین

، هابررسی مفهوم عملکرد اجتماعی شرکتتر، به و به تعبیر دقیق ها را بررسی کردهمالی آنعملکرد 

. نتایج حاصل اندبخش بانکداری بنگالدش پرداختهگیری در اندازهی و توسعه هاعملکرد مالی آن
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  از  ،باال های با عملکرد مالیِهای بانکط داراییکه نسبت بازده متوسّ هاز این مطالعه نشان داد

 تر است.بیش پایین، های با عملکرد مالیِبانک

بر و پیامدهای آن ها ت اجتماعی شرکتولیّنیز عوامل مؤثّر بر مسؤ( 2102) 0ارهمجامتز

. را مورد بررسی قرار داده استها، ساختار سازمانی و عملکرد مالی گذاری شرکتست سرمایهسیا

ت مالی هستند ، دارای امنیR&Dّی باالتر درجه ملکرد بهتر وها با عشرکتی این پژوهش، بر پایه

ت ولیّمسؤت الیّفعّرگیر ها در صنایع اقتصادی جدید، دتری وجود دارد که شرکتامکان بیش و

پذیر، این کار را انجام دهند. های ریسکشرکت تر ممکن است کهامّا کمشوند،  هااجتماعی شرکت

نشان  پرداخته وها ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ ی شرکت وی بین اندازهبه رابطه چنین این مقالههم

ت ولیّمسؤ ت و ضعف از نقاط قوّیا بسیار بزرگ در سطوح باال های بسیار کوچک شرکتکه  داده

ساختار سازمانی و ، از قویت اجتماعی ولیّهای دارای مسؤآگاهی دارند. شرکت هااجتماعی شرکت

 ،ضعیفت اجتماعی ولیّمسؤ ی دارایهاشرکتدر در حالی که  ،هستندبرخوردار عملکرد بهتری 

 منفی وجود دارد.  یبین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه

بر عملکرد اجتماعی را ت و عملکرد مدیریّ یثیر فرهنگ سازمانی، دوره( تأ2102) 2میلو

شرکت  911 میانشرکت از  239 شامل آماری این بررسی یاست. نمونه بررسی کردهها شرکت

بررسی عملکرد اجتماعی،  بوده است. برای 2119تا  2111 هایسال یفاصلهآمریکایی در 

9کار رفته در پایگاه داده هها با برآوردهای تکنولوژی بدسته از شرکتالعات مالی این اطّ
KLD 

فرهنگ تأثیر که  هنشان داد درصد 39ت. نتایج در سطح اطمینان ه اسمورد مقایسه قرار گرفت

، ت و عملکردی مدیریّتصدّ یچنین دوره. هممثبت استها سازمانی بر عملکرد اجتماعی شرکت

 ها دارد.ت اجتماعی شرکتولیّتری بر مسؤثیر کمتأ

دات ناشی از مسائل ها و تعهّت اجتماعی در بانکولیّاز طریق بررسی مسؤ( 2102) 4ماخرجی

    ی وضعیّت مالی، به مطالعهت اجتماعیولیّاخالقی پس از پذیرفتن مسؤاقتصادی، حقوقی و 

انتقادی به بررسی  یدید چنین این مقاله بادر بانکداری هند پرداخته است. هم های تجاریبانک

د اقتصادی، حقوقی یا ها منجر به افزایش تعهّمنابع مالی در بانک پرداخته که آیا ارتقایاین موضوع 

سات مالی سّتر خدمات بانکداری، مؤبه منظور اطمینان مشتریان از سوددهی بیش شود؟اخالقی می
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های استفاده شده در این . مدلاندرآمدهببه مشتریان  دات اخالقی و اقتصادی خودتعهّ در پی ارتقای

  ت اجتماعی در ولیّی استقرار منابع مالی برای ارتقای مسؤدهندهنها نشاهمقاله و آزمون فرضیّ

افزایش سودآوری خود  برایعنوان راهی ن مسأله را بههای تجاری ایهای تجاری است. بانکبانک

 دهند.نشان می

ها و ملکرد شرکتهای مربوط به عبه بررسی دادهدر پژوهشی ( 2102) همکارانو  0وازکوئز

در  2100تا  2111ماهه از سال های سهدورهثیر عملکرد بر قیمت سهام به صورت نتایج ارزیابی تأ

ی پذیرانهتولیّهایی در رفتار مسؤیر داشتن تفاوتثدر این پژوهش به تأ. اندمکزیک پرداخته

کنش قیمت بازار سهام در مکزیک ای که واگونهبه اشاره شده است؛ نیز های مورد مطالعهشرکت

ی اداره براینوآورانه  ها از طریق پذیرش موضوعاتپذیری شرکتتولیّطور مستقیم با مسؤبه

رهای ت متغیّیّدر این مقاله به تجزیه و تحلیل اهمّچنین، همبوده است.  ، مرتبطهای سازمانتالیّفعّ

نتایج نشان  شده و آوری با عملکرد مالی پرداختهگیری نوروش برای اندازهمستقل مربوط به دو 

   ها در بازار سهام ت اجتماعی شرکتولیّهای منتخب به تأثیر نوآوری بر مسؤه که شرکتداد

 اند.مند بودهعالقه

ها با ت اجتماعی شرکتولیّکه در آن ارتباط نقش مسؤ( 2109) 2کمالنتایج تجربی پژوهش 

گیری در رهای اندازهمتغیّ بررسی شده، نشان داده است کهسودآوری در بخش بانکداری مصر 

ها با روابط مالی و تت اجتماعی شرکولیّی همراه بوده و ابعاد مسؤبررسی این ارتباط با نتایج مثبت

 ها سازگار است.   بانک گستردگی

 

 هات اجتماعی سازمانولیّمسؤ

گیران برای اقداماتی است که عالوه بر تأمین د تصمیمت اجتماعی، تعهّولیّی مسؤطور کلّبه

عنصر وجود  آورد. در این تعریف، چندرفاه جامعه را نیز فراهم می منافع خود، موجبات بهبود

گو باشند. ثانیاً، سات باید در قبال آن پاسخاست که مؤسّ یدتعهّ ت اجتماعی،ولیّالً، مسؤاوّ ؛دارد

 هی بهتوجّعمال تبعیض در امور استخدامی، بیلند از آلوده کردن محیط زیست، اوسات مسؤمؤسّ

نند، بپرهیزند و زالمت جامعه لطمه میکه به س یآورمحصوالت زیانتأمین نیازهای خود و تولید 

کمک به فرهنگ کشور و  نابع مالی و با اقداماتی از قبیلها باید با اختصاص مسرانجام، سازمان
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ی بکوشند. در نهایت، مقصود از ت زندگی، در بهبود رفاه اجتماعفرهنگی و بهبود کیفیّسات مؤسّ

چگونگی  ناچارای بر اجتماع دارند، بهمدهها تأثیر عت اجتماعی این است که چون سازمانولیّمسؤ

وارد شدن زیانی به جامعه نرسد و در صورت  ،ای باشد که در اثر آنها باید به گونهت آنالیّفعّ

عنوان جزئی ها باید بهتر، سازمانعبارت سادههای مربوط ملزم به جبران آن باشند؛ بهزیان، سازمان

 استنباط آندرو(. 0934که در آن قرار دارند، عمل کنند )خلیلی عراقی،  یترمرتبط با نظام بزرگ

گرایان اخالقچنین است که بسیاری از ت و امور اخالقی تجارت، استاد سرشناس مدیریّ ،استارک

عی جهان که اکثر از مشکالت واقخود را محدود اخالقی را اشغال کرده و  یتجاری، یک حوزه

و از  دانندمیاخالقی گرا باشند؛ سود را غیرها مایلند مطلقاند. آنمدیران با آن درگیرند، جدا ساخته

ا یک روش نند. امّصدمه بز ت خویش به خودانیّخواهند برای اثبات حقّهای تجاری میشرکت

یک محصول خوب با سود معتدل است. الزم است یک مدیر بداند  یتر، فروش شرافتمندانهعملی

، آن را که کار و شرکتش را خراب کند نرست است و بی آچه کاری از نظر اخالقی و اجتماعی د

 (.93: 0330 ،0)سیول انجام دهد

داتی است که سازمان مجموعه وظایف و تعهّ، ت اجتماعیولیّ، مسؤ2ن و بارنییگریفاز نظر 

فرنچ زعم به، انجام دهد. کندت میالیّای که در آن فعّجهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه در باید

بر ؛ به این معنا که سات خصوصیسّی مؤعهدهای است برت اجتماعی، وظیفهولیّمسؤو ساورد نیز 

بر  مشتمل نگذارند. میزان این وظیفه عموماً سوئی، اثر کننددگی اجتماعی که در آن کار میزن

اخالقی و های غیرتالیّ، تبعیض قائل نشدن در استخدام ، نپرداختن به فعّوظایفی چون آلوده نکردن

مبتنی بر مشارکت مثبت در  ایچنین وظیفه. هماستت محصوالت کننده از کیفیّآگاه کردن مصرف

رفتار فرد در سازمان  ینحوه نیز معتقدند اخالق به یفینو گر 9برتاست. ایزندگی افراد جامعه 

      داران، ، سهامی برخورد سازمان با کارکناننحوه بات اجتماعی ولیّکند، امّا مسؤمیه توجّ

مشبکی و ) نفعان سروکار داردی ذیطور کلّهگذاران و ارباب رجوع و اعتباردهندگان و بسرمایه

 (.0933 ،شجاعی

صین رین و متخصّط متفکّتوسّ ها ت اجتماعی شرکتولیّاصطالحِ مسؤدر اواسط قرن بیستم، 

و در بسیاری از محافل علمی،  یکا مطرح شدپیتر دراکر، در آمر همچون کاروت کسبمدیریّ

ت، بازاریابی مدیریّ ی درمهمّ یسیاسی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به دغدغه
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ی هایالت و چالشدر پاسخ به تحوّ عمدتاً ت اجتماعیولیّ. ظهور مسؤگردیدتبدیل  ذاریگو سرمایه

ات و ی از ادبیّها نه تنها بخش مهمّت اجتماعی بنگاهولیّسازی بوده است. امروزه مسؤ جهانی از قبیل

ای، به بحث محافل آکادمیک، مجامع حرفه، بلکه ت را به خود اختصاص دادهفرهنگ مدیریّ

تبدیل گذاران داران و سرمایهکنندگان، سهامکنندگان، کارکنان، تأمینهای غیردولتی، مصرفسازمان

ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند،  ت سازمانولیّی ترنس و آرمیچل، مسؤ. به عقیدهشده است

 .ت دارندالیّکه در آن فعّاست ای  به جامعه خدمتبلکه 

 ،یجاد سازمانآید و مبنای ا وجود می ی و اجتماعی بهاساساً یک سازمان برحسب نیازی عموم

تواند خود را از جامعه  نه سازمان میی خدمت به جامعه است. بنابراین یا ارائه نیاز به تولید کاال

اند  دریافته هاز نتایج این رابطها شرکتتواند بدون سازمان زندگی کند.  و نه جامعه می نمایدجدا 

والنه عمل کنند. ی به تغییرات سریع جهانی باید مسؤگویپاسخ پذیری و رقابتوری،  که برای بهره

را از میان ها و زمان  کرده و فناوری، فاصلهرنگ ی را کمشدن، مرزهای جغرافیایی ملّ  جهانی

به افزایش توان خود برای ها  از تغییرات محیطی، شرکت یحجم وسیع توجّه بهبرداشته است. با 

  چنین جهانی. همتمایل دارندخود  رندِسن شهرت و بَاز حُ و حمایتو ریسک ت بر سود مدیریّ

گذاران و مشتریان وفادار  داشت نیروی کار ماهر، سرمایهشدن، رقابت تنگاتنگی برای جذب و نگه

گویی شرکت به نیازهای کارکنان، بازار و مشتریان در گرو به همراه داشته است. چگونگی پاسخ

 (.0931 ،)صالحی امیری وکار است کسبپایداری 

ت ولیّها به سوی مسؤ شرکت برانگیزنده و محرّکترین توان مهم ی عوامل زیر را میطور کلّ به

کارکنان  تمایل ها، تالیّفعّ یهمهسازی افشفّ برای تمایل به جهانی شدن، تالش :اجتماعی دانست

کنندگان به استفاده از تمایل مصرف قانون،موانع سیاسی و  ها، کار شرکتوبه مشارکت در کسب

فشار و  ها، پذیری شرکت تولیّفشار کارکنان برای افزایش مسؤمحصوالت دوستدار محیط زیست، 

هر  ،زمین و به بیانی دیگر یت کرهها، حقوق شهروندی، افزایش شدید جمعیّانهافشاگری رس

 گذار است.تصمیم و عملی که به نحوی بر جامعه اثر

 

 شناسی پژوهشروش

ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده نامهگیری پایایی پرسشاندازه برایدر پژوهش حاضر 

     ها یا گیری از جمله پرسشهماهنگی درونی ابزار اندازه یاست. این روش برای محاسبه

گونه  گیرد. در ایند، مورد استفاده قرار مینکنگیری میرا اندازه یهای مختلفهایی که ویژگیآزمون
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: 0939تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند )سرمد و همکاران، ابزار، پاسخ هر سؤال می

مربوط  ، آلفای کرونباخ برای سؤاالت20 ینسخه SPSSافزار اده از نرم(. در این روش با استف023

مندرج  هایپرسشکه آیا  دهد ه محاسبه شده است. این آزمون به این سؤال پاسخ میبه هر فرضیّ

در این پژوهش از ای اهداف و موضوع پژوهش بوده است؟ بنابراین، نامه در راستدر پرسش

العات، نخستین آوری اطّاست. پس از جمع گردیدههای آماری توصیفی و استنباطی استفاده  روش

ها شامل میانگین،  این آماره بوده کهرهای مورد استفاده های توصیفی از متغیّ آماره یگام محاسبه

   های توصیفی،  العات مورد استفاده است. پس از بررسی آمارهانحراف استاندارد و سایر اطّ

ره مورد آزمون ی چندمتغیّهای آمار استنباطی رگرسیون خطّهای پژوهش با استفاده از روشهفرضیّ

اند. در بررسی شدهای رگرسیونی ههای الزم در مدلفرضپیش یهمهچنین، . هماندگرفتهقرار 

، رهای مستقل و کنترلی()متغیّپژوهش رهای توضیحی خطی در میان متغیّمشکل هم نبودِ یزمینه

رگرسیونی های بستگی سریالی در اجزای اخالل رگرسیون و آزمون نرمال بودن مدلهمخود نبودِ

  ین واتسون و نمودار نرمال بودن دورب یاز عامل تورم واریانس، آماره مورد استفاده، به ترتیب

العات مربوط به عملکرد زمانی مورد استفاده در خصوص اطّ یها استفاده شده است. دورهداده

دوم سال  ینامه در نیمهالعات مربوط به پرسشاطّ ا، امّبوده 0932 تا 0931 هایسال ،هاسازمان

 است. گردیدهآوری جمع 0939ل سال اوّ یو نیمه 0932

 

 های پژوهشهفرضیّ

 احی و تدوین شده است:های پژوهش به شرح زیر طرّهفرضیّ در این بخش،

 معناداری وجود دارد. یرابطه ،هات اجتماعی شرکتولیّل: بین فرهنگ سازمانی و مسؤاوّ یهفرضیّ

معناداری  یرابطه ،هات اجتماعی شرکتولیّت و مسؤی مدیریّی تصدّدوم: بین دوره یهفرضیّ

 وجود دارد.

 معناداری وجود دارد. یرابطه ،هات اجتماعی شرکتولیّی سوم: بین عملکرد گذشته و مسؤهفرضیّ
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 های تحقیقههای رگرسیونی فرضیّمدل -ی یکشمارهجدول 

 
 رهای تحقیقمتغیّ -ی دوشمارهجدول 

 مدل رگرسیونی هاهفرضیّ
ضیّ

فر
ه

 ی
اول

 CSR= β0 + β1  Culture+ β 2 Size    + β 3Adv  + ℇ اصلی 

 Environment = β0 + β1Culture + β2Size + β3Adv + ε لفرعی اوّ

 Workplace = β0 + β1Culture + β2Size + β3Adv + ε فرعی دوم

 Country = β0 + β1Culture + β2Size + β3Adv + ε فرعی سوم

 Capital market = β0 + β1Culture + β2Size + β3Adv + ε فرعی چهارم

ضیّ
فر

ه
 ی

دوم
 CSR= β0 + β1 Tenure  + β 2 Size    + β 3Adv  + ℇ اصلی 

 Environment = β0 + β1Tenure + β2Size + β3Adv + ε لفرعی اوّ

 Workplace = β0 + β1Tenure + β2Size + β3Adv + ε فرعی دوم

 Country = β0 + β1Tenure + β2Size + β3Adv + ε فرعی سوم

 Capital market = β0 + β1Tenure + β2Size + β3Adv + ε فرعی چهارم

ضیّ
فر

ه
 ی

سوم
 CSR= β0 +  β 1Qtobin + β 2 Size    + β 3Adv  + ℇ اصلی 

 Environment = β0 + β1Qtobin + β2Size + β3Adv + ε لفرعی اوّ

 Workplace = β0 + β1Qtobin + β2Size + β3Adv + ε فرعی دوم

 Country = β0 + β1Qtobin + β2Size + β3Adv + ε فرعی سوم

 Capital market = β0 + β1Qtobin + β2Size + β3Adv + ε فرعی چهارم

نوع 
 رمتغیّ

 ر تحقیقمتغیّ یروش محاسبه رمتغیّ نماد

 وابسته

Environment 
ها در ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ

 محیط زیست

 یجامعه نامه درتوزیع پرسش
 آماری

Workplace 
ها در ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ

 محیط کار

 ینامه در جامعهتوزیع پرسش
 آماری

Country 
ها در ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ

 جامعه و کشور

 ینامه در جامعهتوزیع پرسش
 آماری

Capital market 
ها در ت اجتماعی شرکتولیّمسؤ

 بازار سرمایه

 یدر جامعهنامه توزیع پرسش
 آماری

 مستقل

Culture فرهنگ سازمانی 
 ینامه در جامعهتوزیع پرسش

 آماری

Tenure تی مدیریّتصدّ یدوره 
 ینامه در جامعهتوزیع پرسش

 آماری

Qtobin هاعملکرد شرکت 

 )ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
ها(/جمع + ارزش دفتری بدهی

 هاارزش دفتری دارایی

 کنترلی
Size 

ها برابر با لگاریتم شرکت یاندازه
 هاجمع دارایی

 

Adv تبلیغات ینسبت فروش به هزینه رشد تبلیغات 
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        و مقدار احتمال tها از آزمون هداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیّآزمون معنا برای

(p-valueمحاسبه )ّافزار ط نرمشده توسSPSS ّصورت زیر  آزمون بههای هاستفاده شده است. فرضی

 شود: بیان می

H0ر مستقل و وابستهدار بین متغیّمعنا یرابطه ودِ: نب 

H1ر مستقل و وابستهدار بین متغیّمعنا ی: وجود رابطه 

 

 های پژوهشیافته

شامل میانگین، میانه، انحراف معیار،  شدههای توصیفی محاسبه ، آمارهی سهجدول شماره

ی تصدّ ی، فرهنگ سازمانی، دورهاعی، عملکردت اجتمولیّرهای مسؤحداکثر و حداقل متغیّ

ر متغیّاین جدول، العات اطّ بر اساسدهد.  شرکت و رشد تبلیغات را نشان می یت، اندازهمدیریّ

رهای پژوهش است. میانگین بین متغیّ( دارای باالترین میزان پراکندگی در Advرشد تبلیغات )

های بورس طور میانگین در شرکتی آن است که بهدهندهنشان (Tenure)ت ی مدیریّتصدّ یدوره

     جایی صورت هت جابسال در سمت مدیریّ 290/9ت اوراق بهادار تهران پس از گذشت مدّ

 گیرد.می

 
 رهای پژوهشآمار توصیفی متغیّ -ی سهشمارهجدول 

 

 نوع

 رمتغیّ
 میانگین نماد رمتغیّ

انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر

سته
واب

 

 Environment 293/9 022/1 9 41/0 ت اجتماعی در محیط زیستولیّمسؤ

 Workplace 093/9 932/1 93/4 09/0 ت اجتماعی در محیط کارولیّمسؤ

 Country 029/9 294/1 39/4 99/0 ت اجتماعی در جامعه و کشورولیّمسؤ

 Capital market 290/9 099/1 39/4 91/0 ت اجتماعی در بازار و سرمایهولیّمسؤ

قل
ست

م
 

 Qtobin 933/0 902/1 09/9 23/1 عملکرد

 Culture 200/9 929/1 30/9 32/0 فرهنگ سازمانی

 Tenure 290/9 912/2 00 21/1 تی مدیریّتصدّ یدوره

لی
نتر

ک
 

 Size 303/9 922/1 33/0 49/4 شرکت یاندازه

 Adv 411/21 032/09 22/31 94/4 رشد تبلیغات
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دهد های تحقیق را مورد بررسی قرار میر، آمار توصیفی متغیّفوقاز جدول  دست آمدهنتایج به

ه شرح جدول اصلی ب یهیک از سه فرضیّهای فرعی هرهآزمون فرضیّ شدهو بر اساس نتایج حاصل

رهای تحقیق است. طبق آزمون نرمال بودن نتایج حاصل از آزمون استنباطی متغیّ یکنندهزیر بیان

برخوردار هستند. پس از  یهای تحقیق از توزیع نرمالهفرضیّبه های مربوط داده یهمهها، داده

شده، ضرایب استاندارد، آزمون دوربین ، آزمون تعیین ضریب تعدیلهابررسی نرمال بودن داده

ی دهندهها محاسبه گردید که نشانهاز فرضیّ بستگی پیرسون برای هریکب همواتسون و ضری

 های این پژوهش است.هاثبات فرضیّ

 
 هاههای حاصل از بررسی فرضیّی یافتهخالصه -ی چهارشمارهجدول 

 هاآماره
 

 رهای پژوهشمتغیّ

 ضریب تعیین
(R2) 

خطای 
استاندارد 

(R2
adj) 

 یآماره
دوربین 
 واتسون

 یهآمار
F 

سطح 
 داریمعنا

 یهفرضیّ
 تأیید شده

بین فرهنگ  یبررسی رابطه
ت اجتماعی ولیّسازمانی و مسؤ

 محیط زیست در هاشرکت

030/1 001/1 093/0 014/3 1119/1 
1H 

بین فرهنگ  یبررسی رابطه
ت اجتماعی ولیّمانی و مسؤساز

 محیط کار در هاشرکت

249/1 229/1 333/0 923/02 1119/1 
1H 

بین فرهنگ  یبررسی رابطه
ت اجتماعی ولیّسازمانی و مسؤ

 در جامعه و کشور هاشرکت

234/1 209/1 330/0 109/02 1119/1 
1H 

بین فرهنگ  یبررسی رابطه
ت اجتماعی ولیّو مسؤسازمانی 
محیط بازار و  در هاشرکت

 سرمایه

029/1 049/1 023/0 292/0 1119/1 
1H 

 یبین دوره یبررسی رابطه
ت ولیّت و مسؤی مدیریّتصدّ

محیط  در هااجتماعی شرکت
 زیست

222/1 212/1 019/0 203/00 1119/1 
1H 

 یبین دوره یبررسی رابطه
ت ولیّت و مسؤی مدیریّتصدّ

 محیط کاردر  هااجتماعی شرکت

990/1 909/1 303/0 013/03 1119/1 
1H 

 یبین دوره یبررسی رابطه
ت ولیّت  و مسؤیّی مدیرتصدّ

در جامعه و  هااجتماعی شرکت
 کشور

233/1 200/1 309/0 009/09 1119/1 
1H 
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 هابررسی فرضیّههای حاصل از ی یافتهخالصه -ی چهارجدول شمارهادامه 

 

دستت  هضریب ب ،%( باشد9) αتر از سطح خطای مورد نظر گکه مقدار احتمال بزر  صورتی در

صتورت مشتابه، اگتر مقتدار احتمتال        تتوان رد کترد. بته    را نمی H0 یدار نیست و فرضیّهآمده معنا

رد  H0 یهدار استت و فرضتیّ  دست آمتده معنتا  بهتر از سطح خطای مورد نظر باشد، ضریب کوچک

و مقتدار احتمتال    Fهتا از آزمتون   هرگرستیون در فرضتیّ   یداری معادلته آزمون معنتا  برایشود.  می

 F ی، آمتاره درصتد  39ستطح اطمینتان    در شود. اگتر استفاده می SPSSافزار ط نرمشده توسّمحاسبه

از جدول توزیتع فیشتر باشتد،     آمده دستهب Fمقدار  از تربزرگ رگرسیون، یمعادله از شدهمحاسبه

 هماننتد پذیرفته خواهد شد. در این زمینه نیز H0 فرض  ،صورت غیر این در و شودمی ردH0 فرض 

استتفاده    SPSSافتزار  نترم  یوستیله شده بهبهداری ضرایب جزئی از مقدار احتمال محاسآزمون معنا

  یهمته داری در دهتد، ستطح معنتا   نشتان متی   ی چهتار گونه که نتایج جدول شتماره شود. همانمی

 تأییتد  H0 یهتوان نتیجه گرفت که فرضیّبنابراین می. درصد است 9تر از شده کمهای آزمونهفرضیّ

 شود.پذیرفته می H1 یهفرضیّ ،شده و در نتیجه

 هاآماره
 
 متغیّرهای پژوهش

ضریب تعیین 
(R2) 

خطای 
استاندارد 

(R2
adj) 

ی آماره
دوربین 
 واتسون

ی آماره
F 

سطح 
 معناداری

ی فرضیّه
 تأیید شده

ی بین دورهی بررسی رابطه
تصدّی مدیریّت و مسؤولیّت 

در محیط بازار  هااجتماعی شرکت
 و سرمایه

299/1 209/1 303/0 332/00 1119/1 
1H 

بین عملکرد ی بررسی رابطه
گذشته و مسؤولیّت اجتماعی 

 در محیط زیست هاشرکت

032/1 000/1 399/0 004/3 1119/1 
1H 

بین عملکرد ی بررسی رابطه
گذشته و مسؤولیّت اجتماعی 

 در محیط کار هاشرکت

032/1 002/1 339/0 444/3 1119/1 
1H 

بین عملکرد ی بررسی رابطه
گذشته و مسؤولیّت اجتماعی 

 در جامعه و کشور هاشرکت

222/1 212/1 339/0 102/00 1119/1 
1H 

بین عملکرد ی بررسی رابطه
گذشته و مسؤولیّت اجتماعی 

در محیط بازار و  هاشرکت
 سرمایه

030/1 001/1 391/0 092/3 1119/1 
1H 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

و رفتار برخورد  برایها  ها و تلفیق دیدگاهای از ارزشفرهنگ سازمانی از طریق مجموعه

بر عملکرد  تأثیر قرار خواهد داد وها را تحتت اجتماعی شرکتولیّمنطقی اعضای سازمان، مسؤ

اساس  ،هات اجتماعی شرکتولیّمسؤ ی عملکرد وچنین رابطههم. ها نیز اثرگذار خواهد بودشرکت

اصلی این است که منابع کمیاب به سازمان اجازه عای سازد. ادّتئوری منابع کمیاب را مطرح می

ترغیب  ه به وجدان انسانیهای اجتماعی با توجّگذاری در طرحها را به سرمایهشرکت ند کهدهمی

درجه یا میزانی که شرکت به  ؛وجود آوردهنفعان را در سازمان بی ذیهنظریّ ،آن در پیو  کند

هدف اصلی پژوهش  بنابراین،. شودنائل می هاافزایش ثروت آنداران در راستای مالی سهام افهدا

رسیدن به سودآوری، بُعد دیگری از عملکرد واحدهای اقتصادی را  در جهتآن بوده که حاضر 

ت شرکت در قبال محیط زیست، محیط کار، جامعه و ولیّتواند شامل مسؤاین بُعد می بررسی کند.

  کشور و بازار سرمایه باشد.

ی ارتباط دهندهنشان های پژوهشهنتایج فرضیّ ،های آماریهه به آزمون حاصل از فرضیّبا توجّ

ت ی مدیریّتصدّ یفرهنگ سازمانی، عملکرد مالی و دوره باها ت اجتماعی شرکتولیّمعنادار مسؤ

کارکنان یک مجموعه و داشتن ارتباطی منسجم و  در میانوجود فرهنگ سازمانی  است. بنابراین،

ها ت اجتماعی شرکتولیّمنجر به افزایش مسؤ ،فرد به تی منحصرالیّپیشرفت در فعّ برای هماهنگ

، فرهنگ شود. طبق تعریفبازار و سرمایه می ،، جامعه و کشورمحیط زیست، محیط کاردر 

ت اجتماعی عامل ولیّبررسی شرایط ناشی از استقرار مسؤ شده و ابعاد گوناگون آن درسازمانی ارائه

 است. بوده پژوهشی در رسیدن به هدف اصلی مهمّ

رسیدن به  عامل دیگری در ،شودمی هاآنساز رشد و سودآوری در ها که زمینهعملکرد شرکت

ده است. ها بوت اجتماعی شرکتولیّهدف اصلی پژوهش در خصوص ارتباط داشتن آن با مسؤ

ی ایفا ملکرد نقش بسیار مهمّرهای مربوط به عدر شناسایی متغیّ ،ارزش بازار و شاخص عملکرد

ت اجتماعی ولیّارتباط معنادار بین عملکرد و مسؤ وجود ،این پژوهش اند و بر اساس نتایجکرده

 یید شده است.تأ

مسؤولیّت عامل دیگری در پذیرش  ت قرار گرفته،س مدیریّت زمانی که یک مدیر در رأمدّ

ها رسیدن به هدف اصلی شرکت برایانگیزه  ایجاد بوده که موجبها شرکتاجتماعی از سوی 

     اجتماعی دارد که  تولیّر نیز ارتباط معناداری با مسؤشده است. این متغیّ یعنی سودآوری،

 های پژوهش است. هیید فرضیّی تأدهندهنشان
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 ی، دورهثیر فرهنگ سازمانیی تأ( در زمینه2102)حاضر با تحقیقات میلو  پژوهشنتایج 

تا  2111های سال یفاصلهدر مریکایی های آها در بین شرکتعملکرد شرکتت و ی مدیریّتصدّ

ارهمجامتز (، 2100) آدین و همکاران (،2113)با تحقیقات فیوضی  چنینخوانی دارد. همهم 2119

ت ولیّی ارتباط مسؤ( در زمینه0933)و رویایی و مهردوست  (0933)مشبکی و شجاعی  ،(2102)

ج حاصل از ه به نتایبا توجّ . بنابراین،سو استهمو فرهنگ سازمانی  اجتماعی و عملکرد مالی

یرندگان گلگران و تصمیم، تحلیگذارانشود عموم جامعه همانند سرمایهتحقیق حاضر پیشنهاد می

ها در قبال ت اجتماعی شرکتولیّدهی یا گزارش مسؤت حسابولیّاقتصادی در جهت ایفای مسؤ

ها را مورد مالحظه ت و عملکرد شرکتی مدیریّتصدّ ی، دورهسازمانیهای فرهنگ فهلّ، مؤجامعه

رهای مربوط به ایفای متغیّ ،ت اجتماعیولیّبه منظور شناخت مسؤ چنین در این زمینههمقرار دهند. 

، محیط کار در جامعه و کشور و بازار سرمایه ها در محیط زیستت اجتماعی شرکتولیّنقش مسؤ

فرهنگ سازمانی،  یدر جهت رشد و بهبود عملکرد مقولهنیز ها سازمان نظر قرار دهند ورا مدّ

 .ر بپذیرندثّعنوان ابزارهای مؤهت اجتماعی را بولیّی مدیران و مسؤتصدّ
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