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 یدهچک

شده در  رفتهیپذ یشرکت ها یو عملکرد مال هیساختار سرما نیرابطه ب یبررس قیتحق نیهدف ا
بوده است.   یشرکت یاجتماع یها تیمسئول یگر لیبورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعد

 ینسبت بده نینشان داده است ب قیتحق جی. نتااست 1393 یال 1389از سال  قیتحق یدوره زمان
ها با نرخ بازده حقوق صاحبان  یبلندمدت و نسبت کل بده یها یکوتاه مدت، نسبت بده یاه

 نیوجود داشته است. همچن یمعنادار یسود خالص رابطه منف هیها و حاش ییسهام، نرخ بازده دارا
کوتاه مدت و  یها ینسبت بده نیبر رابطه ب یشرکت یاجتماع یها تیمشخص شد که مسئول

 ینسبت بده نیابطه ببر ر یشرکت یاجتماع یها تیمسئول نیگذار است. همچن ریتاث یعملکرد مال
 .گذار داشته است ریتاث یو عملکرد مال هایبلند مدت و کل بده یها

 بازده ه،یساختار سرما  ،یشرکت یاجتماع یها تیمسئول ،یعملکرد مال  :یدیکل یها واژه

.L11 ،G32 ،M41: یموضوع یبندطبقه
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 مقدمه و بیان مساله 
گذاری، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش های افراد برای سرمایهترین انگیزهیکی از مهم

رود و افزایش ر میهای اقتصادی نیز به شماترین اهداف بنگاهی مهمثروت سهامداران در بلندمدت از جمله
ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای 

گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب گذاران از سرمایهمالکان آن است. به طور یقین، هدف سرمایه
گذاران د ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایهگذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجابا سرمایه

پور و رسائیان، شود )کاشانیتر، جامعه نیز از این ارزش منتفع میو افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع
(. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. 1386

منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه  توانایی شرکت در مشخص ساختن
(. 1373برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت، به حساب می آید) جهانخوانی،

امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در 
تولید و ارایه خدمات به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه  واقع مبنای

هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه ی مالی شرکت بوده و الزم است در برنامه ریزی 
د) ستایش و استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تامین مالی مورد توجه جدی قرار گیر

 (. 1390دیگران، 
به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در  1ساختار سرمایه

، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ است . محیط متحوّل و متغیر کنونیبازارهای سرمایه مطرح گردیده 
ساخته است . این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط 

به انتخاب منابع موثر بر هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است . بنابر این عوامل و 
متغیرهای سیال موثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد . 

 (1384)سینایی، رضائیان، 
مدیران همواره سعی در انتخاب بهترین تصمیم برای تامین مالی خود دارند . چون همان طور که در باال 
ذکر شد این تصمیم ارزش شرکت آنان را تحت تاثیر قرار می دهد . با انتخاب تصمیم در مورد تامین مالی 

ش شرکت تحت مدیریت آنان از طریق ساختار سرمایه عوامل زیادی می تواند تحت الشعاع این تصمیم ارز
را تحت تاثیر قرار دهد . پس مدیران باید نوع رابطه عوامل موثر بر تامین مالی از طریق ساختار سرمایه را 
مد نظر قرار دهند . ترکیب ساختار سرمایه منجر به ایجاد افزایش و یا کاهش هزینه های ناشی از ترکیب 

رمایه خواهد توانست بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت آن می باشد از اینرو انتخاب بهینه ترکیب س
داشته باشد. در این بین با تمایل سرمایه گذاران به اجرای شرکت ها در زمینه مسئولیت های اجتماعی، 
شرکت ها نیز سعی داشته تا با فعالیت در این زمینه بتوانند گام های موثری برای رضایت گروه های دی 

چه که در این تحقیق به عنوان بیان مساله مورد بررسی قرار گرفته است این موضوع نفع اقدام کنند. آن 
است که آیا بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد و آیا مسئولیت های اجتماعی 

 شرکتی بر این رابطه تاثیر گذار است یا خیر؟
 
 

                                                           
1 -Capital Structure 
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 پیشینه تحقیق
ضوع پرداخت که آیا شرکت ها با اجرای برنامه های اجتماعی شرکتی ( به بررسی این مو2006پتروویتس)

به دنبال رسیدن به سود های خود هستند یا خیر. نتیجه تحقیق وی نشان داد که شرکت ها با اجرای این 
 برنامه ها سود های حسابداری را نسبت به سایر شرکت ها افزایش می دهند.

ی به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکتی ( نیز در تحقیق2008واندرالن و دیگران )
پرداختند که نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط منفی بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده 

 است.
در بورس کشور ترکیه برای  "عوامل کالن اقتصادی تعیین کننده ساختار سرمایه  در بررسی( 2008تیکر )

شامل داراییهای مشهود ، اندازه شرکت ، فرصت های رشد و سودآوری عوامل  2000 -2007دوره زمانی 
  . می باشد . که نشان دادند که سودآوری رابطه منفی و با اهمیت با اهرم مالی شرکت دارد

های پذیرفته شده در رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکت در بررسی( 2008نجار و تیلور )
ای گذاران نهادی رابطهبورس اردن پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه

دار نیست. آنان بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی منفی و معنی
ن نهادی از طریق جمع آوری ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان سرمایه است. سرمایه گذارا

اطالعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور 
صریح بر شرکت نظارت می کنند. عالوه بر این  بر اساس یافته های آنان، نقدینگی، اندازه شرکت و ساختار 

 فی و معنی دار با بدهی های شرکت ها دارند.دارایی رابطه مثبت و معنی دار و سودآوری رابطه ای من
به بررسی رابطه میان سود و  "سود و ساختار سرمایه"( در پژوهشی تحت عنوان 2009موریز و ویدهنک )

ساختار سرمایه پرداخته و بیان می کنند که اندازه سازمان یکی از عوامل تاثیر گذار است . موسسات بزرگ 
، در حالیکه شرکت های کوچک بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده  بیشتر از بدهی استفاده می کنند

 می کنند . 
( تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین عملکرد مالی و مسئولیت های اجتماعی 2010چویی و دیگران ) 

شرکت از کشور کره انجام دادند. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت  1222شرکتی در بین 
 بین عملکرد مالی و مسئولیت های اجتماعی شرکتی بود.معناداری 

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت سود 2011هانگ و اندرسون )
بود. آنان در این تحقیق به بررسی دو فرضیه پرداختند.  2005الی  1995پرداختند. دوره زمانی تحقیق از سال 

ها و در فرضیه دوم به ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت های اجتماعی شرکتدر فرضیه اول به بررسی 
بررسی ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدی و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان 
داد که شرکت هایی که دارای مسئولیت های اجتماعی هستند دارای اقالم تعهدی با کیفیت باالتر بوده و 

 ارای فرصت های کمتری برای مدیریت سود هستند.د
بررسی تاثیر نوع مالکیت بر مسئولیت های اجتماعی شرکتی پرداختند. تحقیق  در( 2012دام و اسچولتن)

صنعت انجام شد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که  35کشور و  16شرکت اروپایی در  600آنان بر روی 
مالکیت نهادی و مالکیت دولتی بر مسئولیت های اجتماعی شرکتی مالکیت توسط پرسنل، تمرکز مالکیت، 

 تاثیر معناداری دارند.
. به بررسی کردند( رابطه بین کیفیت سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها 2012کیم و دیگران )

منظور بررسی کیفیت سود از معیار های اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود با استفاده از فعالیت های 
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واقعی پرداختند. معیار های مسئولیت اجتماعی شرکت ها شامل مکانیزم های حاکمیت شرکتی، انجمن، 
ان داد که مسئولیت اجتماعی تنوع، روابط کارمندان، محیط و حقوق انسانی پرداختند. نتایج تحقیق آنان نش

 شرکت ها منجر به بهبود کیفیت سود شرکت ها خواهد شد. 
( به بررسی تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر پایداری شرکتی در میان صنعت 2012کوهلی و ساژنا)

ر سهم و بانکداری کشور هند پرداختند. به منظور بررسی و اندازه گیری پایداری شرکتی از دو معیار سود ه
سود خالص استفاده  کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که بین مسئولیت های اجتماعی شرکتی و پایداری 

 شرکتی رابطه معناداری وجود ندارد.
آیا شرکت های اروپایی که مسئولیت های اجتماعی را بهتر  "( تحقیقی با عنوان 2013کارمن و دیگران )

، به بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی شرکتی "ی بهتری هستند؟اجرا می کنند دارای عملکرد مال
شرکت اروپایی پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شرکت هایی که اجرا  600و عملکرد مالی در بین 

 کننده مسئولیت های اجتماعی هستند دارای نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین باالتری هستند.
( به بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها پرداختند. 1389لیلی)مشبکی و خ

این تحقیق به صورت مطالعه ی موردی در وزارت نیرو انجام گرفت. در این تحقیق پرسشنامه ای طراحی 
تحقیق مورد گردید که با استفاده از روش های آزمون واریانس فریدمن و آزمون دو جمله ای، فرضیه های 

بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت 
پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که 

 ی باشد.مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان م
( نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کاهش فقر را مورد بررسی قرار دادند. 1390مجتهدزاده و طبقیان)

نتایج آزمون های آنها نشان داد که شرکت ها مایل به بکارگیری این مسئولیت ها می باشند. همچنین 
بقه ی شغلی و درآمد وجود تفاوت قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، سن، تحصیالت، طبقه و سا

نداشت. به عالوه ایجاد انگیزه هایی مانند تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در 
 قوانین می تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت های اجتماعی کاهش دهنده ی فقر داشته باشد.

 فرضیه های تحقیق

 مایه و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.: بین ساختار سرفرضیه اصلی اول

 : بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-1

 : بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها وعملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-2

 ه کل دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.: بین نسبت کل  بدهی ها ب1-3

: مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت فرضیه اصلی دوم

 ها تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و  (2-1

 تاثیر دارد.عملکرد مالی 

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و  (2-2

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی  (2-3

 تاثیر دارد.
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 روش تحقیق

کاربردی و از لحاظ نوع جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می تحقیق حاضر از لحاظ هدف 
هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ی شرکتباشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه

د هایی که واجباشد. در این تحقیق، برای انتخاب نمونه  نخست شرکتمی 1393الی  1389در دوره زمانی 
هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و  سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین و سپس 

( سال مالی شرکت منتهی به 1با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، شرکت های نمونه انتخاب شدند.
( در طی دوره 3ه باشد.( در طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداد2پایان اسفند ماه هر سال باشد.

( اطالعات مورد نظر برای استخراج داده ها در 4زمانی تحقیق به طور فعال در بورس حضور داشته باشد.
( شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد.برای جمع آوری داده ها از صورتهای 5دسترس باشد.

 ا ار تکنیک داده های تابلویی استفاده شده است.مالی شرکت ها استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ه

 متغیرها و مدل های تحقیق

 مدل برای آزمون فرضیه اصلی اول
 itlong term debt2+βitshortterm debt1+βo=αitFinancial Performance

it+ €itLSize5+βitIndus4+ β ittotal debt3β+ 

اجتماعی شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد به منظور بررسی این موضوع که آیا مسئولیت های 
 مالی شرکت ها تاثیر گذار هست یا خیر از مدل زیر استفاده خواهد شد:

 مدل برای آزمون فرضیه اصلی دوم
 itlong term debt2+βitshort term debt1+βo=αitFinancial Performance

long term 6+ βit CSP *itshort term debt5+βit CSP4+β ittotal debt3β+

i+€itLSize9+βitIndus8+ βit * CSPittotal debt7+ βit * CSPitdebt 

 متغیرهای مستقل

itShort term debt نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها شرکت ، i  در زمانt 

itlong term debt نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها شرکت ، i  در زمانt 

itdebt total نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها شرکت ، i  در زمانt 

 :CSP مولفه های مسئولیت های اجتماعی
Community جامعه، اگر شرکت برنامه حمایت از آموزش برای اعضای حرفه و یا صنعت و یا جامعه ،

اسمی می باشد بدین داشته باشد برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر است. این متغیر متغیری 
های پیوست و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، اگر داشتصورت که با مراجه به یاد

شرکت در این زمینه فعالیت هایی داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد. به نظر 
ضای حرفه و یا صنعت و یا جامعه می رسد شرکت هایی که برنامه هایی برای حمایت از آموزش برای اع

داشته باشد به وظیفه خود در زمینه مسئولیت های اجتماعی شرکت هایی عمل کرده اند زیرا از دیدگاه 
اجتماعی شهروندان اجتماع  از ذی نفعان شرکت به شمار می روند و در واقع شرکت ها با رضایت شهروندان 

رو اجرای برنامه هایی جهت اجرای آموزش رایگان منجر به رعایت می توانند ادامه فعالیت داشته باشند از این
 مسئولیت های اجتماعی خواهد شد.

Environment داشتن گواهی نامه ،ISO14000  یکی از مهمترین مسائل امروزه با توجه به ،
 پیدایش و جدی گرفتن آلودگی ها از سوی سازمان های محیط زیست داخلی و یبن المللی در این تحقیق

، ISO14000از معیار رعایت استانداردهای زیست محیطی در قالب گواهی نامه استاندارد زیست محیطی 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
   68-49، ص1400(، 1شماره )(، 5دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

محمصوالت و خدمات مفید، بازیافت ضایعات، سیستم های مدیریتی و سایر استفاده شده است که این 
ش هیات متغیرها متغیری اسمی می باشند بدین صورت که با مراجه به یاد داشت های پیوست و گزار

مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، اگر شرکت در این زمینه فعالیت هایی داشته باشد عدد یک و در 
غیر این صورت عدد صفر می گیرد. با ورود به هزاره سوم و آلودگی گازهای گلخانه ای و انتشار بی رویه 

نجر شود تا در تئوری ذینفعان آلودگی ها منجر شد تا بیش از پیش به محیط زیست توجه شود و این امر م
به محیط زیست نیز به عنوان یکی از ذی نفعان شرکت ها نگریسته شود از اینرو تعهدات اجتماعی شرکت 
ایجاب می کند تا به این ذی نفع نیز با اجرای استانداردهای زیست محیطی توجه داشته باشند. علت این 

ه عنوان یکی از مولفه های مسئولیت های اجتماعی که نسبت دارایی های ثابت به مجموع دارایی ها ب
شرکتی توجه می شود، فرض بر این است که هر چه این نسبت بیشتر باشد تولید شرکت بیشتر خواهد بود 

 شود.و هر چه تولید شرکت بیشتر باشد منجر به افزایش آلودگی محیظ زیست می
Product characteristicst امروزه و با رقابتی شدن بازار ها، شرکت ها سعی داشته تا با تولید ،

محصوالت با کیفیت مشتریان خود را حفظ و مشتریان شرکت های دیگر را نیز جذب کنند در این تحقیق 
برای اندازه گیری کیفیت محصول و رعایت حقوق مصرف کنندگان در چهارچوب مسئولیت های اجتماعی 

، نواوری در محصول، کمک به ISO9001ی همچون کیفیت ) داشتن گواهی نامه شرکتی از شاخص ها
اقتصاد ضعیف و سایر ( استفاده شده است، بدین صورت که با مراجه به یاد داشت های پیوست و گزارش 
هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، اگر شرکت در این زمینه فعالیت هایی داشته باشد عدد یک 

 ین صورت عدد صفر می گیرد.و در غیر ا
Employee   روابط با کارکنان، در شرکت های امروزی یکی از مهمترین دارایی های شرکت ها کارکنان

محسوب می شوند از اینرو الزم است تا شرکت ها در این زمینه فعالیت هایی را داشته باشند معیارهای 
روابط اتحادیه، اشترک در سود نقدی، بهداشت  مسئولیت های اجتماعی در این تحقیق در این رابطه شامل

و ایمنی، مزایای بازنشستگی و سایر می باشند که این متغیرها متغیری اسمی می باشند بدین صورت که 
با مراجه به یاد داشت های پیوست و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، اگر شرکت در 

 دد یک و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد.این زمینه فعالیت هایی داشته باشد ع

 متغیروابسته

itFinancial Performance  عملکرد مالی که در این تحقیق از چهار نسبت استفاده شده است که
 در زیر اشاره شده است:

itROE نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ، i  در زمانt  که از تقسیم سود خالص بر مجموع حقوق ،
 صاحبان سهام به دست می آید. 

itROA نرخ بازده دارایی ها شرکت ، i  در زمانt   که از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست
 می آید. سود خالص از سود و زیان و مجموع دارایی ها از ترازنامه قابل دسترسی می باشد.

itTOBIN-Qکیوتوبین شرکت  ، نسبت i  در زمانt   که از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر
مجموع ارزش دفتری دارایی ها و بدهی ها به دست می آید. برای بدست آوردن ارزش بازار قیمت بازار 
یک سهم بر تعداد سهام شرکت ضرب می شود و ارزش دفتری دارایی ها و بدهی ها از ترازنامه قابل 

 می باشد. استخراج

itNPM نسبت سود خالص شرکت ، i  در زمانt   که از تقسیم سود خالص بر مجموع فروش به دست
 می آید. از سود و زیان قابل دسترسی می باشد.
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 متغیرهای کنترل 
:itIndus  نوع صنعت، نشان دهنده نوع صنعت شرکت ، i  در زمانt  است که شرکت در آن با توجه به

 فعالیت می کند.ماهیت فعالیت خود 

itLsize اندازه شرکت ، i  در زمانt   که از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها به دست می آید. از ترازنامه
 شرکت قابل دسترسی می باشد.

CSP مسئولیت های اجتماعی شرکتی ، 

 آمار توصیفی متغیرها
میانگین، میانه، بیشترین، کمترین شده است. آمار توصیفی شامل در این قسمت آمار توصیفی متغیرها ارائه 

باشد. نتایج نشان می دهد که میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در و انحراف استاندارد متغیرها می
درصد و میانگین نرخ بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها  31دوره زمانی تحقیق 
و حاشیه سود  38/1نین نسبت کیوتوبین دارای مقدار میانگین درصد بوده است. همچ 13حاصل شده است 

 درصد بوده است.  16خالص نیز 
آمار توصیفی متغیرهای نسبت بدهی ها نشان می دهد که شرکت ها تمایل در استفاده از بدهی های کوتاه 

درصد  7ت درصد و میانگین بدهی های بلندمد 56مدت داشته زیرا مقدار میانگین بدهی های کوتاه مدت 
 بوده است.

 آمار توصیفی متغیرها .1جدول 

 شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف استاندارد

29/.  42/1-  15/2  33/.  31/.  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

12/.  32/.-  62/.  11/.  13/.  نرخ بازده دارایی ها 

66/.  21/.  9/6  19/1  38/1  نسبت کیوتوبین 

21/.  91/.-  03/2  14/.  16/.  حاشیه سود خالص 

09/.  0 57/.  05/.  07/.  نسبت بدهی یلند مدت 

21/.  07/.  39/1  55/.  56/.  نسبت بدهی کوتاه مدت 

19/.  09/.  45/1  64/.  63/.  کل بدهی ها 

11/.  0 59/.  07/.  11/.  مسئولیت های اجتماعی 

26/1  42/10  29/17  01/13  18/13  اندازه شرکت 

 ضریب همبستگی پیرسون
نتایج نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام همبستگی 

درصد و  18درصد و بین نسبت بدهی های بلند مدت و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام همبستگی  26
ا درصد وجود داشته و ب 26همچنین بین نسبت کل بدهی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام همبستگی 

درصد بوده است می توان بیان داشت که  5توجه به اینکه سطح معناداری ضریب همبستگی کمتر از 
 همبستگی فوق معنادار می باشد.

 61همچنین نتایج نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و نرخ بازده دارایی ها همبستگی 
درصد و همچنین بین نسبت  19ی ها همبستگی درصد و بین نسبت بدهی های بلند مدت و نرخ بازده دارای
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درصد وجود داشته و با توجه به اینکه سطح معناداری  71کل بدهی ها و نرخ بازده دارایی ها همبستگی 
 درصد بوده است می توان بیان داشت که همبستگی فوق معنادار می باشد. 5ضریب همبستگی کمتر از 

درصد و بین نسبت بدهی های بلند  2توبین همبستگی بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و نسبت کیو
درصد و همچنین بین نسبت کل بدهی ها و نسبت کیوتوبین  12مدت و نسبت کیوتوبین همبستگی 

درصد وجود داشته است و همبستگی بین نسبت بدهی های بلند مدت و نسبت کیوتوبین  8همبستگی 
 معنادار می باشد.

درصد و بین نسبت  61کوتاه مدت و حاشیه سود خالص همبستگی  و  در نهایت بین نسبت بدهی های
درصد و همچنین بین نسبت کل بدهی ها و  6بدهی های بلند مدت و حاشیه سود خالص همبستگی 

درصد وجود داشته و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب همبستگی  65حاشیه سود خالص همبستگی 
بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و  کل بدهی ها با حاشیه سود  درصد بوده است و همبستگی 5کمتر از 

 خالص معنادار می باشد.

 ضریب همبستگی بین متغیرها .2جدول 

csp lsize total Short Long Npm Tobin Roa Roe شرح 

        1 Roe 

       1 74/*.  Roa 

      1 32/*.  19/*.  Tobin 

     1 15/*.  82/*.  62/*.  Npm 

    1 06/.-  12/.-*  19/.-*  18/.-*  Long 

   1 27/.-*  61/.-*  02/.-  61/.-*  26/.-*  Short 

  1 69/*.  19/*.  65/.-*  08/.-  71/.-*  35/.-*  Total 

 1 06/.-  02/.  07/.  12/*.  16/*.  13/*.  16/*.  Lsize 

1 02/.  06/.-  03/.  17/.-*  03/.  02/.  11/*.  11/*.  csp 

 

 رگرسیونآزمون فروض کالسیک 
در این تحقیق به منظور بررسی فروض کالسیک رگرسیون از آزمون های ریشه واحد ، آزمون ناهسمانی 
واریانس، آزمون همخطی و آزمون عدم خود همبستگی بین جمالت خطا استفاده شد که نتایج آزمون ها 

همچنین در انجام  تایید کننده فروض کالسیک رگرسیون و مدل ها برای آزمون فرضیه های تحقیق بود.
های اثرات مشترک آزمون چاو و آزمون هاسمن برای انتخاب نوع داده های ترکیبی مشخص شد که  از داده

 استفاده شود.

 ها  آزمون فرضیه

 متغیر وابسته ) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( –مدل اول 

 رابطه معناداری وجود دارد.: بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و عملکرد مالی 1-1

 : بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها وعملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-2

 : بین نسبت کل  بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-3

شد. نتایج نشان می دهد که ضریب معیار عملکرد مالی در این مدل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می با
درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه سببطح  43برآوردی متغیر نسبببت بدهی های کوتاه مدت 
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ضریب فوق کمتر از  سطح خطای  5معناداری  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با بین متغیر  5در
زده حقوق صاحبان سهام ( رابطه معناداری مستقل )نسبت بدهی های کوتاه مدت( و متغیر وابسته ) نرخ با

 وجود دارد.
سبت بدهی های بلند مدت  ضریب برآوردی متغیر ن ست و با توجه به  68همچنین  صد و منفی بوده ا در

 5درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای  5اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از 
مدت( و متغیر وابسته ) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( رابطه  بین متغیر مستقل )نسبت بدهی های بلند

 معناداری وجود دارد.
درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه  8و در نهایت ضببریب برآوردی متغیر نسبببت کل بدهی ها 

ضریب فوق کمتر از  سطح خطای  5سطح معناداری  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با بین  5در
سهام ( رابطه معناداری متغیر  صاحبان  سته ) نرخ بازده حقوق  سبت کل بدهی ها( و متغیر واب ستقل )ن م

 وجود دارد.

 نتیجه آزمون فرضیه  ها .3جدول 

 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

17/.  36/1  09/.  C 

000/*.  14/11-  43/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

000/*.  46/7-  68/.- بلندمدتنبست بدهی های    

000/*.  43/4-  08/.-  نبست کل بدهی ها 

000/*.  45/9  13/.  نوع صنعت 

000/*.  51/7  04/.  اندازه شرکت 

50/.  Adjusted R-squared 

05/65  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

06/2  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *

 متغیر وابسته ) نرخ بازده دارایی ها( –مدل اول 

 : بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-1

 : بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها وعملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-2

 عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد. : بین نسبت کل  بدهی ها به کل دارایی ها و1-3

ضریب برآوردی  شان می دهد که  شد. نتایج ن معیار عملکرد مالی در این مدل نرخ بازده د ارایی ها می با
درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه سببطح معناداری  43متغیر نسبببت بدهی های کوتاه مدت 

شد می توا 5ضریب فوق کمتر از  صد می با سطح خطای در شت که در  ستقل  5ن بیان دا بین متغیر م
 )نسبت بدهی های کوتاه مدت( و متغیر وابسته )نرخ بازده د ارایی ها( رابطه معناداری وجود دارد.

سبت بدهی های بلند مدت  ضریب برآوردی متغیر ن ست و با توجه به  48همچنین  صد و منفی بوده ا در
 5درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای  5اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از 
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معناداری  بین متغیر مسببتقل )نسبببت بدهی های بلند مدت( و متغیر وابسببته )نرخ بازده د ارایی ها( رابطه
 وجود دارد.

درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه  1و در نهایت ضببریب برآوردی متغیر نسبببت کل بدهی ها 
ضریب فوق کمتر از  سطح خطای  5سطح معناداری  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با بین  5در

 ها( رابطه معناداری وجود دارد. متغیر مستقل )نسبت کل بدهی ها( و متغیر وابسته )نرخ بازده د ارایی

 نتیجه آزمون فرضیه  ها .4جدول 

 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

17/.  33/6  19/.  C 

000/*.  51/23-  43/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

000/*.  92/12-  48/.-  نبست بدهی های بلندمدت 

000/*.  27/2-  01/.-  نبست کل بدهی ها 

000/*.  68/6  04/. صنعتنوع    

000/*.  54/6  02/.  اندازه شرکت 

67/.  Adjusted R-squared 

72/134  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

96/1  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *
 

 متغیر وابسته ) نسبت کیوتوبین( –مدل اول 

 عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد. : بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و1-1

 : بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها وعملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-2

 : بین نسبت کل  بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-3

شد. نتایج نشان می دهد که ضریب برآوردی متغیر معیار عملکرد مالی در این مدل نسبت کیوتوبین می با
هزارم بوده است و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق بیشتر از  5نسبت بدهی های کوتاه مدت 

بین متغیر مستقل )نسبت بدهی های کوتاه  5درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای  5
 ( رابطه معناداری وجود دارد.مدت( و متغیر وابسته )نسبت کیوتوبین

سبت بدهی های بلند مدت  ضریب برآوردی متغیر ن ست و با توجه به  54همچنین  صد و منفی بوده ا در
 5درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای  5اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از 

سته  سبت بدهی های بلند مدت( و متغیر واب ستقل )ن سبت کیوتوبین رابطه معناداری وجود بین متغیر م )ن
 دارد.

درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه  8و در نهایت ضببریب برآوردی متغیر نسبببت کل بدهی ها 
ضریب فوق کمتر از  سطح خطای  5سطح معناداری  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با بین  5در

 ه )نسبت کیوتوبین( رابطه معناداری وجود دارد.متغیر مستقل )نسبت کل بدهی ها( و متغیر وابست
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 نتیجه آزمون فرضیه  ها .5جدول 

 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

000/*.  88/3  65/.  C 

96/.  04/.  005/.  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

005/*.  78/2-  54/.-  نبست بدهی های بلندمدت 

07/.  79/1-  08/.-  نبست کل بدهی ها 

000/*.  62/4  15/.  نوع صنعت 

000/*.  73/3  05/.  اندازه شرکت 

15/.  Adjusted R-squared 

07/12  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

75/1  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *
 

 متغیر وابسته ) حاشیه سود خالص( –مدل اول 

 دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.: بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل 1-1

 : بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها وعملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-2

 : بین نسبت کل  بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.1-3

س  شیه  ضریب برآوردی معیار عملکرد مالی در این مدل حا شان می دهد که  شد. نتایج ن ود خالص می با
درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه سببطح معناداری  64متغیر نسبببت بدهی های کوتاه مدت 

سطح خطای  5ضریب فوق کمتر از  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با ستقل  5در بین متغیر م
 بسته )حاشیه سود خالص( رابطه معناداری وجود دارد.)نسبت بدهی های کوتاه مدت( و متغیر وا

سبت بدهی های بلند مدت  ضریب برآوردی متغیر ن ست و با توجه به  51همچنین  صد و منفی بوده ا در
 5درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای  5اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از 

مدت( و متغیر وابسبته )حاشبیه سبود خالص( رابطه معناداری بین متغیر مسبتقل )نسببت بدهی های بلند 
 وجود دارد.

درصببد و منفی بوده اسببت و با توجه به اینکه  2و در نهایت ضببریب برآوردی متغیر نسبببت کل بدهی ها 
ضریب فوق کمتر از  سطح خطای  5سطح معناداری  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با بین  5در

 بدهی ها( و متغیر وابسته )حاشیه سود خالص( رابطه معناداری وجود دارد.متغیر مستقل )نسبت کل 
 
 

 نتیجه آزمون فرضیه  ها .6جدول 

 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

000/*.  55/5  19/.  C 

000/*.  84/35-  64/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 
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000/*.  06/12-  51/.-  نبست بدهی های بلندمدت 

04/*.  04/2-  02/.-  نبست کل بدهی ها 

000/*.  46/13  07/.  نوع صنعت 

000/*.  06/10  03/.  اندازه شرکت 

55/.  Adjusted R-squared 

15/368  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

04/2  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *

 متغیر وابسته ) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( –مدل دوم 

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و  (2-1

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و  (2-2

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی  (2-3

 تاثیر دارد.
صاحبا ضریب معیار عملکرد مالی در این مدل نرخ بازده حقوق  شان می دهد که  شد. نتایج ن سهام با ن 

سئولیت های اجتماعی  سطح معناداری  96برآوردی متغیر م ست و با توجه به اینکه  صد و مثبت بوده ا در
سطح خطای  5ضریب فوق کمتر از  شت که در  شد می توان بیان دا صد می با ستقل  5در بین متغیر م

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( رابطه معناداری وجود )مسئولیت های اجتماعی شرکتی( و متغیر وابسته )
 دارد.

و منفی بوده است  96/2ضریب برآوردی متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های کوتاه مدت  
شتر از  ضریب فوق بی سطح معناداری  شت که در  5و با توجه به اینکه  شد می توان بیان دا صد می با در

)متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت بدهی های کوتاه مدت( و  بین متغیر مسببتقل 5سببطح خطای 
 متغیر وابسته )نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( رابطه معناداری وجود ندارد.

درصببد و  86همچنین ضببریب برآوردی متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت بدهی های بلند مدت 
درصد می باشد می توان بیان  5ب فوق کمتر از منفی بوده است و با توجه به اینکه سطح معناداری ضری

شت که در سطح خطای  بین متغیر مستقل )متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های بلند  5دا
 مدت ( و متغیر وابسته )نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( رابطه معناداری وجود دارد.

سئولیت های اجتماعی *  ضریب برآوردی متغیر م سبت کل بدهی ها و در نهایت  صد و منفی بوده  5ن در
ست و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از  شت که  5ا شد می توان بیان دا درصد می با

بین متغیر مسببتقل )متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت کل بدهی ها( و متغیر  5در سببطح خطای 
 ری وجود دارد.وابسته )نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( رابطه معنادا
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 نتیجه آزمون فرضیه  ها .7جدول 
 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

45/.  75/.-  06/.-  C 

000/*.  33/5-  32/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

000/*.  28/3-  41/.-  نبست بدهی های بلندمدت 

008/*.  67/2-  07/.-  نبست کل بدهی ها 

000/*.  32/3  96/. اجتماعی شرکتیمسئولیت های    

06/.  86/1-  96/2-  نسبت بدهی های کوتاه مدت* مسئولیت های اجتماعی 

000/*.  14/3-  86/.-  نسبت بدهی های بلند مدت* مسئولیت های اجتماعی 

81/.  23/.-  05/.-  نسبت کل بدهی ها* مسئولیت های اجتماعی 

000/*.  83/9  14/.  نوع صنعت 

000/*.  02/8  04/.  اندازه شرکت 

53/.  Adjusted R-squared 

31/41  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

99/1  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *
 

 متغیر وابسته ) نرخ بازده دارایی ها( –مدل دوم 

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و  (2-1

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و  (2-2

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

ین نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه ب (2-3

 تاثیر دارد.
معیار عملکرد مالی در این مدل نرخ بازده دارایی ها باشد. نتایج نشان می دهد که ضریب برآوردی متغیر  

سئولیت های اجتماعی  ضریب فوق  63م سطح معناداری  ست و با توجه به اینکه  صد و مثبت بوده ا در
بین متغیر مستقل )مسئولیت های  5می باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای  درصد 5کمتر از 

 اجتماعی شرکتی( و متغیر وابسته )نرخ بازده دارایی ها( رابطه معناداری وجود دارد.
و منفی بوده است و  77ضریب برآوردی متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های کوتاه مدت  

درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح  5طح معناداری ضریب فوق کمتر از با توجه به اینکه س
بین متغیر مسببتقل )متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت بدهی های کوتاه مدت( و متغیر  5خطای 

 وابسته )نرخ بازده دارایی ها( رابطه معناداری وجود دارد.
درصببد و  6/1ی * نسبببت بدهی های بلند مدت همچنین ضببریب برآوردی متغیر مسببئولیت های اجتماع

درصد می باشد می توان بیان  5منفی بوده است و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از 
شت که در سطح خطای  بین متغیر مستقل )متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های بلند  5دا

 ( رابطه معناداری وجود دارد.مدت ( و متغیر وابسته )نرخ بازده دارایی ها
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سبت کل بدهی ها  سئولیت های اجتماعی * ن ضریب برآوردی متغیر م هزارم و مثبت بوده  4و در نهایت 
درصد می باشد می توان بیان داشت که  5است و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق بیشتر از 

جتماعی * نسبببت کل بدهی ها( و متغیر بین متغیر مسببتقل )متغیر مسببئولیت های ا 5در سببطح خطای 
 وابسته )نرخ بازده دارایی ها ( رابطه معناداری وجود ندارد.

 نتیجه آزمون فرضیه  ها .8جدول 
 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

000/*.  9/3  13/.  C 

000/*.  82/14-  37/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

000/*.  38/7-  36/.- بلندمدتنبست بدهی های    

19/.  28/1-  01/.-  نبست کل بدهی ها 

000/*.  46/5  63/.  مسئولیت های اجتماعی شرکتی 

000/*.  5/4-  77/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت* مسئولیت های اجتماعی 

000/*.  09/4-  6/1-  نسبت بدهی های بلند مدت* مسئولیت های اجتماعی 

93/.  07/.  004/. های اجتماعینسبت کل بدهی ها* مسئولیت    

000/*.  38/7  04/.  نوع صنعت 

000/*.  93/6  02/.  اندازه شرکت 

68/.  Adjusted R-squared 

59/79  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

99/1  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *

 متغیر وابسته ) نسبت کیوتوبین( –مدل دوم 

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و  (2-1

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و  (2-2

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

ین نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه ب (2-3

 تاثیر دارد.
ضریب برآوردی متغیر   شان می دهد که  شد. نتایج ن سبت کیوتوبین با معیار عملکرد مالی در این مدل ن

سئولیت های اجتماعی  ضریب فوق  25م سطح معناداری  ست و با توجه به اینکه  صد و مثبت بوده ا در
بین متغیر مستقل )مسئولیت های  5اشد می توان بیان داشت که در سطح خطای درصد می ب 5بیشتر از 

 اجتماعی شرکتی( و متغیر وابسته )نسبت کیوتوبین ( رابطه معناداری وجود ندارد.
سبت بدهی های کوتاه مدت   ست  6/1ضریب برآوردی متغیر مسئولیت های اجتماعی * ن و مثبت بوده ا

سطح معناد شتر از و با توجه به اینکه  ضریب فوق بی شت که در  5اری  شد می توان بیان دا صد می با در
بین متغیر مسببتقل )متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت بدهی های کوتاه مدت( و  5سببطح خطای 

 متغیر وابسته )نسبت کیوتوبین( رابطه معناداری وجود ندارد.
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درصببد و  78ی های بلند مدت همچنین ضببریب برآوردی متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت بده
درصد می باشد می توان بیان  5منفی بوده است و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق بیشتر از 

شت که در سطح خطای  بین متغیر مستقل )متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های بلند  5دا
 جود ندارد.مدت ( و متغیر وابسته )نسبت کیوتوبین( رابطه معناداری و

و منفی بوده  92/1و در نهایت ضببریب برآوردی متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت کل بدهی ها 
ست و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق کمتر از  شت که  5ا شد می توان بیان دا درصد می با

ها( و متغیر  بین متغیر مسببتقل )متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت کل بدهی 5در سببطح خطای 
 وابسته )نسبت کیوتوبین( رابطه معناداری وجود دارد.

 نتیجه آزمون فرضیه  ها .9جدول 
 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

06/.  88/1  32/.  C 

03/.  33/.-  05/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

73/.  07/2-  49/.-  نبست بدهی های بلندمدت 

19/.  31/1  08/.  نبست کل بدهی ها 

70/.  37/.  25/.  مسئولیت های اجتماعی شرکتی 

2/.  26/1  6/1  نسبت بدهی های کوتاه مدت* مسئولیت های اجتماعی 

74/.  33/.-  78/.-  نسبت بدهی های بلند مدت* مسئولیت های اجتماعی 

000/.  85/3-  92/1-  نسبت کل بدهی ها* مسئولیت های اجتماعی 

000/*.  03/5  07/.  نوع صنعت 

000/*.  19/5  08/.  اندازه شرکت 

23/.  Adjusted R-squared 

43/11  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

99/1  D.W 

 درصد، مأخذ: محاسبات محقق 5معنادار در سطح خطای  *
 

 متغیر وابسته ) حاشیه سود خالص( –مدل دوم 

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و  (2-1

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه بین نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و  (2-2

 عملکرد مالی تاثیر دارد.

ین نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و عملکرد مالی مسئولیت های اجتماعی شرکتی بر رابطه ب (2-3

 تاثیر دارد.
معیار عملکرد مالی در این مدل حاشیه سود خالص باشد. نتایج نشان می دهد که ضریب برآوردی متغیر  

سئولیت های اجتماعی  ضریب فوق  11م سطح معناداری  ست و با توجه به اینکه  صد و منفی بوده ا در
بین متغیر مستقل )مسئولیت های  5باشد می توان بیان داشت که در سطح خطای درصد می  5بیشتر از 

 اجتماعی شرکتی( و متغیر وابسته )حاشیه سود خالص( رابطه معناداری وجود ندارد.
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و مثبت بوده است و  21ضریب برآوردی متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های کوتاه مدت  
درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح  5اری ضریب فوق بیشتر از با توجه به اینکه سطح معناد

بین متغیر مسببتقل )متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت بدهی های کوتاه مدت( و متغیر  5خطای 
 وابسته )حاشیه سود خالص( رابطه معناداری وجود ندارد.

درصببد و  37بدهی های بلند مدت همچنین ضببریب برآوردی متغیر مسببئولیت های اجتماعی * نسبببت 
درصد می باشد می توان بیان  5منفی بوده است و با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق بیشتر از 

شت که در سطح خطای  بین متغیر مستقل )متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت بدهی های بلند  5دا
 ری وجود ندارد.مدت ( و متغیر وابسته )حاشیه سود خالص( رابطه معنادا

و مثبت بوده است و  2و در نهایت ضریب برآوردی متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت کل بدهی ها 
درصد می باشد می توان بیان داشت که در سطح  5با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب فوق بیشتر از 

هی ها( و متغیر وابسته )حاشیه بین متغیر مستقل )متغیر مسئولیت های اجتماعی * نسبت کل بد 5خطای 
 سود خالص( رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 نتیجه آزمون فرضیه  ها .13جدول 

 شرح ضریب آماره تی سطح معناداری

000/*.  23/5  21/.  C 

000/*.  97/21-  67/.-  نسبت بدهی های کوتاه مدت 

000/*.  97/7-  47/.-  نبست بدهی های بلندمدت 

08/.  17/1-  02/.-  نبست کل بدهی ها 

30/.  03/1-  11/.-  مسئولیت های اجتماعی شرکتی 

21/.  25/1  21/.  نسبت بدهی های کوتاه مدت* مسئولیت های اجتماعی 

32/.  99/.-  37/.-  نسبت بدهی های بلند مدت* مسئولیت های اجتماعی 

76/.  30/.  02/.  نسبت کل بدهی ها* مسئولیت های اجتماعی 

000/*.  64/11  07/.  نوع صنعت 

000/*.  29/9  02/.  اندازه شرکت 

61/.  Adjusted R-squared 

62/152  F-statistic 

000/.  Prob(F-statistic) 

04/2  D.W 
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 پیشنهادات کاربردی
دارای بدهی های به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که  (1

کمتر و اجرای مسئولیت های اجتماعی بیشتری باشند زیرا منجر به افزایش عملکرد مالی شرکت 
 ها می شود.

بورس اوراق بهادار تهران سیاست هایی به منظور اتخاذ و اجرای حد معینی از بدهی ها و اجرای  (2
 مسئولیت های اجتماعی شرکتی در شرکت ها شود.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the impact of corporate social 
responsibilities on the relationship between capital structure and financial 
performance of companies listed in the Tehran Stock Exchange. This 
research period is from 2011 to 2014. The results showed that there is a 
significant negative relationship between short-term debt ratio, long-term debt 
ratio and total debt ratio with equity rate of return, asset rate of return and net 
profit margin. We also found that corporate social responsibility has a significat 
impact on the relationship between short-term debt ratios and financial 
performance. Corporate social responsibility has also influenced the 
relationship between long-term (total) debt ratios and financial performance 
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