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Abstract

Objective: The discussion of social responsibility addresses ethical issues regarding 
behavior and decision-making at a company on issues such as human resource 
management, environmental support, occupational health, social relationships, 
and relationships with suppliers and customers. The aim of this study was to 
investigate the relationship between intellectual capital and social responsibility 
with financial performance in Social Security Directoreate of Ardabil province

Method: The scope of present study is limited to location of Ardabil Social Security 
Directorate   with all insurance branches in the Province, and the time domain of 
the fiscal year 1400. The sample of the present study includes 240 employees 
of the Ardabil Social Security Directorate. The research method is structural 
equations using LISREL software. 

Findings: The results of testing the main hypotheses of research indicate that, 
according to the main hypotheses, intellectual capital and social responsibility 
have direct effect on financial performance in the Social Security Directorate of 
Ardabil province.

Conclusion: Based on the sub-hypothesis, human capital, structural capital, 
customer capital, economic responsibility, moral responsibility, and humanitarian 
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responsibility have direct effect on financial performance in Ardabil Social Security 
Directorate.
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Performance, Social Security Organization
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  چکیده 
هدف: مسئلۀ مسئولیت پذیری اجتماعی به مباحث اخالقی دربارۀ رفتار و تصمیم گیری شرکت 
راجع به موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سالمت کاری، روابط اجتماعی و 
روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد. هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ میان سرمایۀ فکری 

و مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل است. 

روش: قلمرو تحقیق حاضر ازنظر مکانی محدود به سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل با تمامی 
شعب موجود در شهرستان های استان اردبیل و قلمرو زمانی آن سال مالی 1400 است. نمونۀ 
تحقیق حاضر مشتمل بر 240 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل است. روا 
پژوهش استفاده شده ازلحاظ روا شناخت تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی، از بُعد 
استدیل از نوع قیاسی و استقرایی، از نظر زمان جزو تحقیقات گذشته نگر و از حیث طول مدت زمان 
انجام تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی هست. برای آزمون فرضیه های تحقیق از معادیت ساختاری 

با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده  شده است.

یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق بیانگر این است که سرمایۀ فکری بر 
عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی در 

سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر مستقیم دارند. 

نتیجه: طبق فرضیه های فرعی، سرمایۀ انسانی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان 
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اردبیل اثر مستقیم دارد، سرمایۀ ساختاری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل 
به طور مستقیم مؤثر است. سرمایۀ مشتری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل 
اثر مستقیم دارد، مسئولیت اقتصادی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل 
مستقیماً مؤثر است و همچنین، مسئولیت اخالقی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان 
اردبیل تأثیر مستقیم دارد، و نهایتاً، مسئولیت بشردوستانه بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی 

استان اردبیل به صورت مستقیم اثرگذار است.

واژگان کلیدی: سرمایۀ فکری، افشای مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی، سازمان تأمین اجتماعی.  
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 1. مقدمه 
هم زمان با انقالب فناوری اطالعات از سه دهۀ اخیر الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد 
و درنتیجه، عامل دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد 
جهانی شد. به  بیان  دیگر، اقتصاد صنعتی جای خود را به اقتصاد دانش محور داد و به دانش و سرمایۀ 
فکری به عنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود جایگاه مهم تری اختصاص 
یافت. در اقتصاد عصر دانش بر اساس اصول اقتصاد فراوانی عمل می شود؛ به این معنی که تلقی 
پیش فرض بر وفور منابع و دارایی های در اختیار سازمان ها است. به طور خالصه، مهم ترین دارایی ها 
و عوامل اقتصادی شرکت ها نامشهود هستند که استفاده از آنها از ارزششان کم نمی کند و حتی به 
ارزا آنها نیز می افزاید )غالمی و همکاران، 1394(. سرمایۀ فکری از اهمیت زیادی برخوردار است؛ 
زیرا منبع خالقیت سازمان است. اساس وجود سرمایۀ انسانی هوا و استعداد افراد سازمانی است. 
گسترۀ سرمایۀ انسانی به دانشی که در ذهن کارکنان وجود دارد، محدود می شود. ازنظر بونتیس نقش 
این سرمایه ازاین رو کلیدی تر است که استفاده از دو سرمایۀ دیگر، یعنی سرمایۀ ساختاری و مشتری 
نیز بستگی به این سرمایه دارد. سرمایۀ انسانی عبارت است از مجموع قابلیت ها و شایستگی های افراد 
یک شرکت که بتواند شرکت را در حل مسائلش یاری رساند. مهم ترین عناصر تشکیل دهندۀ سرمایۀ 
انسانی سازمان مجموعۀ مهارت های نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آنها است. منابع انسانی می تواند 
به منزلۀ روح و فکر سرمایه فکری باشد )چاهئل و باکاشی1، 2015(.  امروزه وظایفی که سازمان ها در 
قبال جامعه دارند، فراتر از قلمروهای صرفاً اقتصادی است که سازمان ها به طور سنتی با آنها در ارتباط 
هستند. وقتی زمینه ای را در نظر می گیریم که صرفاً اقتصادی نیست، کسب وکارها با مجموعه ای از 
حقوق و مسئولیت های مرتبط با جامعه ای که آنها را در برگرفته است، روبه رو می شوند که به آنان 
اجازه نمی دهد تنها روی مدیریت اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند و باید 
بر بهره بردن از عملکرد مناسب به مسئلۀ مسئولیت اجتماعی نیز توجه کنند. مسئولیت اجتماعی 
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی است و نقشی کلیدی در واکنش های مشتریان به 
سازمان ایفا می کند. هرچه سازمان نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد، 
مشتریان و جامعه واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و درنتیجه عملکرد اجتماعی سازمان 

بهبود می یابد )گابریل و همکاران2، 2016(.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که گسترا پوشش های بیمه ای و حمایتی سازمان تأمین اجتماعی 
سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، 

1. Chahal, h.; Bakshi, p
2. Gabriyel J
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کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی 
)بازنشستگی( و تأثیر کلی آن در عرصه های مختلف زندگی )اقتصادیـ  اجتماعی( می شود، که به نوعی 
اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک نهاد در عرصۀ خدمت رسانی 

به عموم مردم نشان می دهد )مالمیر و همکاران، 1399(.

از طرف دیگر، عملکرد سازمانی نقش بسیار مهمی را در کارایی سازمان و پیشبرد اهداف بر عهده 
دارد و به عنوان ابزاری مفید در به دست آوردن مزایای سازمان به شمار می رود. در اکثر سازمان های 
جهان، مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان ها چه به لحاظ عملیاتی و چه 
به گذشته  رقابت قوی تری نسبت  با  مالی خویش هستند و همچنین، سازمان ها  به لحاظ عملکرد 
مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روا های مختلف 
عملکرد مالی خود را افزایش دهد تا به بیشینه ترین حد ممکن از خود عملکرد مالی و غیرمالی نشان 
دهد )مهدی خو و همکاران، 1394(. مسئله و چالشی که این تحقیق به دنبال آن است این است 
که سازمان ها در راستای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه اند که برون رفت از این 
چالش ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی و نگاهی ویژه به 
مسئولیت اجتماعی و برون سازمانی است. این امر از طریق مبانی دانش سازمانی یعنی سرمایۀ فکری 
صورت می گیرد و سازمان ها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب وکار استفاده می کنند. 
سرمایۀ فکری و مسئولیت اجتماعی به عنوان راهبردهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی 
یا  و غیرمالی شرکت  مالی  بر عملکرد  بسزایی  تأثیر  و بی شک  است  داده شده  سازمان ها تشخیص 
سازمان خواهند داشت )ریچاردو و همکاران1، 2020(. با توجه  به تشریح ابعاد گوناگون موضوع تحقیق 
حاضر، می توان مسئلۀ تحقیق را این گونه مطرح کرد که چه رابطه ای  میان سرمایۀ فکری و مسئولیت 
اجتماعی با عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل وجود دارد؟ در بخش دوم به ادبیات 
پژوهش با تأکید بر مبانی نظری و ادبیات تجربی پژوهش پرداخته خواهد شد. در بخش سوم، روا 
پژوهش مبتنی بر شیوۀ توصیفی ارائه می شود. محاسبه و تجزیه وتحلیل متغیرهای پژوهش در بخش 

چهارم انجام خواهد شد. نتیجه گیری و پیشنهادهای یزم نیز در بخش پنجم ارائه می شود.

 2. مبانی نظری و ادبیات پژوهش 

2-1. سرمایۀ فکری 
امروزه سازمان ها دریافته اند که مزیت های رقابتي فناورانه پایه ای هستند و تنها مزیت های رقابتي 
پایدار مبتني بر مدیریت سرمایه های فکري است )متقي و مبارکي، 1389(. سرمایۀ فکري فراهم کنندۀ 

1. Riccardo C
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یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد. سرمایۀ فکري 
اصطالحي براي ترکیب دارایي نامشهود بازار، دارایي انساني و دارایي ساختاري است، که سازمان را 
براي انجام فعالیت هایش توانمند می سازد. به عبارت دیگر، سرمایۀ فکري عبارت است از: جمع دانش 
اعضاي سازمان و کاربرد دانش آنها )سینایي و همکاران، 1390(. در مسیر تحویت تاریخي جامعۀ 
بشري آنچه به عنوان منبع ثروت براي جوامع یا سازمان ها مطرح بوده، دچار تغییر و تحول بوده و این 
تغییر بنیادین منجر به تغییر در اصول اقتصادي و کسب وکار این جوامع شده است. به همین دلیل، 
تغییر در منبع ثروت غالب به عنوان نقطۀ عطف تحویت اقتصادي شناخته می شود. در طول دهۀ 
هشتاد محققان مدیریتي بر این اعتقاد بودند که در عصر جدید دانش به عنوان اصلي ترین منبع ثروت 
در جوامع بشري مطرح خواهد شد. به نظر دراکر، سازمان هاي آینده بیش ازپیش دانشي خواهند بود و 
بر پایۀ منابع دانشي و شبکه هاي دانشي که براي خود ایجاد  می کنند، رقابت خواهند کرد )خاوندکار 
و همکاران، 1388(. سرمایه های نامشهود و معنوي که همان سرمایۀ فکري تلقي می شوند، یک عامل 
مهم و حیاتي هستند. به بیان دیگر، سازمان هایي در برابر تغییرها و تحول ها پیروز خواهند بود که 
بتوانند این سرمایۀ نامشهود و معنوي خود را بهبود و توسعه بخشند )رضاییان فردویي و قاضي نوري، 
1389: 2(. در اقتصاد نوین، سرمایۀ فکري نیز تحت عنوان دارایی های نامشهود توصیف شده است 
)شجاعي و باغبانیان، 1388(. سرمایۀ فکري به عنوان موتور محرکي در خلق ارزا براي شرکت ها 
تبدیل شده است و ارزا بازاري شرکت می تواند چندین یا حتي ده برابر ارزا دفتري آن باشد و 
این اختالف برابر ارزشي است که سرمایه های فکري ایجاد می کنند. در محیط های رقابتي امروزي 
فیزیکي  و  توسط سرمایه هاي مشهود  ارزا  از خلق  بیشتر  فکري  توسط سرمایه های  ارزا  خلق 
است. مطالعات انجام شده مبین این است که فاصلۀ قابل توجهی بین ارزا دفاتر حسابداري و ارزا 
بازاري شرکت ها وجود دارد؛ برای مثال، تحلیل هایي که توسط شرکت هاي مشاوره ای صورت گرفته 
نشان دهندۀ این است که در شرکت هاي دانشي دارایی ها و منابع فیزیکي بین 25 تا 50 درصد ارزا 

شرکت را تشکیل می دهد )پتی، 2007(.

2-2. مسئولیت اجتماعی  
نگرا ها و نظریات مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان سابقۀ چندانی ندارند؛ به طوری که وقتی از 
سال های حدود 1800 میالدی هنجارها و نگرا های اجتماعی اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت 
داشته است، در دهۀ آخر قرن نوزدهم زمانی که شرکت های بزرگ و عظیم در حال شکل گیری بودند 
و صنایع بزرگ روزبه روز قوی تر می شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان ها بیشتر 
معطوف شد و در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از صاحب نظران نیاز به مسئولیت اجتماعی را مورد 
تأکید قرار دادند و باألخره در سال 1991، محققان رشتۀ بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که از 
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بنگاه های اقتصادی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اعمال کار می کنند. جامعه به هر نحو 
ممکن اختیارات آنها را در خصوص فعالیت های اقتصادی شان سلب کند و بر همین اساس، پیگیری 
تعریف/ نقش و رابطۀ سازمان ها و جامعه در خصوص مسئولیت اجتماعی به مرحلۀ ظهور رسید )صالح 
و همکاران  ،2010(. امروزه تجربۀ تحویت کسب وکار در عصر اطالعات در حال تکامل و توسعه 
هست. در این انقالب )عصر اطالعات( دو رخداد صورت گرفته است:  استفاده از اینترنت و اینترانت 
است که یک راه کار و شیوه جدید را برای تولید و فروا محصویت موجود آورده است؛ سیاست های 
تولید کنندگان،  کارکنان، مشتریان،  از ذی نفعان شامل  به طیف وسیعی  نسبت  بزرگ  شرکت های 
سرمایه گذاران، عنصر جامعه را به عنوان یک جزء ضرورت ایجاد و رشد طوینی مدت برای شرکت را 
تبدیل نموده است. در حال حاضر، اکثر شرکت ها از وضعیت جدید و مسئولیت های مرتبط با آن آگاه 
هستند و تعداد بسیار کمی از آنها در حال انجام کسب وکار فعالیت با در نظر گرفتن کامل یکپارچگی 
مواد مربوط می شود و برای بسیاری از شرکت ها استفاده از اینترنت و اینترانت، صرفاً محدود به انجام 
با  رابطۀ مشتری  به مشتری است و  ارائۀ خدمت  و  برای طراحی  برای شرکت های بزرگ  تبلیغات 
سهام داران در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد و این موضوع نیز ضروری تلقی نمی شود )حجامی، 1391(.  
بر این اساس و مطابق با نگرا جدید مسئولیت های اجتماعی سازمان ها رهبران اقتصاد جدید گروهی 
خواهند بود که آنها را در ادغام دو مفهوم فناوری ارتباطی جدید )شبکه ها( با ایجاد رابطۀ جدید با افراد 
ذی نفع متناسب با شیوه های کسب وکار اقدام خواهند نمود و در این  ارتباط به موفقیت خواهند رسید. 
اما ترس از ناشناخته های موجود در شرایط کسب وکار مانع بزرگی برای تجارت در وضعیت جدید 
همراه با ایجاد اطالعات متناقض و گاه جدی و درنتیجه ایجاد مقررات غلط را به شمار می رود )حجامی، 
1391(. در خصوص تدوین استانداردهای حسابداری مسئولیت اجتماعی به دلیل فشار سازمان های 
هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی، فدراسیون بین المللی حسابداری  توجه خود 
را معطوف به این موضوع معطوف کرد و مجموعۀ بیانیه ها را در رابطه با تدوین استانداردهای این 
مفهوم صادر نمود. در ایران اولین بار در پاییز سال 1372 در فصلنامۀ بررسی های حسابداری دانشگاه 
تهران مقاله ای با عنوان »تئوری حسابداری اجتماعی« مطرح شد و تاکنون مقایت انگشت شماری در 
این خصوص ارائه  شده است. به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروه های اجتماع و همچنین، اثرات 
زیست محیطی ناشی از فعالیت های واحد تجاری در اوایل دهۀ شصت میالدی مفهوم جدیدی به نام 
حسابداری مسئولیت های اجتماعی  در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، 
کانادا و استرالیا از قبیل آند رسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از 

میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. )حجامی، 1391(.

با تشکیل  تأخیر مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی  با یک دهه  انجمن حسابداری آمریکا 
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کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکالت مربوط به فرایند اندازه گیری و گزارشگری در حسابداری 
از  هم  هنوز  مفهوم  این  دهه،  چهار  از  بیش  وجود گذشت  با  و  کرد  آغاز  اجتماعی  مسئولیت های 
جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیۀ رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری 
پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقایت منتشرشده جنبۀ توصیفی دارند 
مناسب  راهکارهای  ارائۀ  و  اجرا  به مشکالت  را  توجه کمتری  مفاهیم  توصیف  تکیه  بر  با  بیشتر  و 
به منظور عملی کردن آن داشته اند. شاید عامل اصلی این حرکت ناشی از محدودیت ها و مشکالت 
مربوط به اندازه گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد. منظور از آثار خارجی  آن گروه 
از فعالیت ها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروه های پیش گفته باشد و آثاری 
همچون هزینه های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود )حجامی، 1391(. 
سرانجام به دلیل فشار سازمان های هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه 
بین المللی  فدراسیون  آزمایش های هسته ای ،  از  ناشی  آلودگی های  به ویژه  آلودگی محیط زیست،  با 
حسابداران توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیت های اجتماعی کرد و بر این اساس 
فدراسیون مذکور مجموعه ای از بیانیه ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در 

رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیت های اجتماعی شد )حجامی، 1391(.

2-3. رابطۀ بین سرمایۀ فکری و مسئولیت اجتماعی با  عملکرد مالی
   مسئولیت اجتماعی تعهد تصمیمگیران برای اقداماتی است که عالوه بر تأمین منافع خود، موجبات 
اویً، مسئولیت  دارد:  تعریف چندین عنصر وجود  این  در  فراهم می آورد.  نیز  را  رفاه جامعه  بهبود 
اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن پاسخ گو باشند. ثانیاً، مؤسسات مسئول اند 
از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تأمین نیازهای خود و 
تولیدکردن محصویت زیان آور که به  سالمت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند و سرانجام، سازمان ها 
باید با اختصاص منابع مالی و با اقداماتی از قبیل کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود 
کیفیت زندگی در بهبود رفاه اجتماعی بکوشند. درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که 
چون سازمان ها تأثیر عمده ای بر اجتماع دارند، یجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در 
اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. 
به عبارت ساده تر، سازمان ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگ تر که در آن قرار دارند، عمل کنند 
)اکبری و همکاران، 1398(.  می توان اذعان کرد که از دهۀ 1950 کارشناسان و صاحب نظران رشتۀ 
مدیریت توجه خود را بیشتر به مسئولیت های اجتماعي سازمان ها معطوف کرده اند. تمام سازمان هایي 
که فقط سود و زیان خود را وزن می کردند، تحت فشار مردم و سازمان هاي مشابه دید خود را اندکي 
به فراتر از منافع صرف سازمان انداختند. دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط 
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بیروني تأثیر بسزایي خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشي از سازمان ها بر جامعه را نادیده 
گرفت. جهت مسئولیت اجتماعي در امتداد فواید اجتماع است. لذا تالا بر این بوده است که سود 
و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینۀ اضافي متحمل نشوند. منظور از مسئولیت اجتماعي 
این است که سازمان ها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعي دارند؛ لذا چگونگي فعالیت های آنها باید 
به گونه ای باشد که در اثر آن زیاني به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان هاي مربوط ملزم 
به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل از محیط بیروني خود بدانند؛ بلکه 
باید خود را جزئی از یک کل، یعني محیط بیروني و اجتماع بدانند و باید اهداف و فعالیت های آ نها 
در راستاي آرمان های اجتماعي و رفاه و آسایش جامعه باشد )گابریل و همکاران، 2016(.  همچنین 
باید گفت همۀ مدیران باید به کارهایي دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزا های آن 
باشد. سازمان هایي که نمی توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق نخواهند بود. پیتر دراکر یکي 
از برجسته ترین صاحب نظران مدیریت در این باره می گوید: »سازمان هاي خصوصي به منظور حفظ 
مشروعیت خود و بقا در محیط باید قبول کنند که نقش و وظیفۀ عمومي و اجتماعي نیز دارند. این 
نقش اجتماعي از این اصل پذیرفته شده نشأت گرفته که هر فردي مسئول رفتار خود است و چنانچه 
از طرف وی، خواه به طور عمد یا غیرعمد، صدمه ای به دیگران وارد شود، باید پاسخ گو باشد. سازمان ها 
نیز از این مقوله مستثنا نیستند و باید پاسخ گوی تأثیرات اجتماعی نامطلوب خود باشند )وفایی یگانه 

وقربانی، 1394(.

2-4. پیشینۀ تجربی
دانش و همکاران )1399( در تحقیقی به بررسی  رابطۀ سرمایه اجتماعی با سرمایۀ فکری و مدیریت 
دانش در بیمۀ  ایران پرداختند. نوع تحقیق کاربردی و روا پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. تحلیل 
نتایج آزمون معادیت ساختاری بیانگر تأیید فرضیه  های اصلی تحقیق است؛ یعنی به طورکلی، بین 
سرمایۀ اجتماعی با سرمایۀ فکری و مدیریت دانش رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، 
تحلیل نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که فرضیه  های تحقیق مورد تأیید است. به عبارت دیگر، 
بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی )بعد رابطه  ای، بعد شناختی و بعد ساختاری( با سرمایۀ فکری و مدیریت 

دانش رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

مالمیر و همکاران )1399( در تحقیقی به بررسی شناسایی تأثیر نوآوری از طریق مسئولیت اجتماعی 
بر عملکرد مالی )سازمان تأمین اجتماعی اراک( پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوآوری 
بر مسئولیت اجتماعی تأثیرمثبت  دارد، مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیرمثبت دارد، نوآوری بر 
عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد، و نوآوری از طریق مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد
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نسیمی و زارع )1399( در تحقیقی به بررسی  رابطۀ حمایت از مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد 
از طریق  نتایج حاصل نشان داده است که مسئولیت اجتماعی سازمان  شغلی کارکنان پرداختند. 
مشتری مداری و شناسایی سازمانی رابطۀ مثبتی با عملکرد شغلی کارکنان دارد. درنهایت، پیشنهاد 
مسئولیت  مفهوم  به  توجه  و  توسعه  در  عملیاتی سعی  جامع  برنامه های  تدوین  طریق  از  می شود 
اجتماعی در سطوح مختلف و نگاه ویژه به مشتریان سازمان در سطح کالن شود تا درمجموع، عملکرد 

شغلی کارکنان بیش ازپیش ارتقاء یابد.

و حق الزحمۀ  اجتماعی شرکت  افشای مسئولیت  میان  رابطۀ  بررسی  به   )1398( نجفی  و  جامعی 
حسابرسی پرداختند. یافته های تحقیق  نشان می دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت 
و حق الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که مالکیت 
دولتی تأثیر منفی و معناداری بر رابطۀ بین افشای مسئولیت اجتماعی و حق الزحمۀ حسابرسی دارد. 
ازآنجا که مفهوم مسئولیت اجتماعِی شرکت یک مفهوم تازه است و با فقدان یک چارچوب قانونی 
برای آن مواجهیم، تالا حسابرسی بیشتر موردنیاز است که منجر به افزایش حق الزحمۀ حسابرسی 
می شود. همچنین، شرکت هایی که مالکیت دولتی بیشتری دارند، به دلیل استفادۀ کمتر از افشای 
کاهش حق الزحمۀ  به  منجر  که  بود  خواهد  کمتر  ریسک حسابرس  و  تالا  اجتماعی،  مسئولیت 

حسابرسی می شود.

نقش  تبیین  پایدار شرکتی:  توسعۀ  مدل  »طراحی  عنوان  با  تحقیقی   )1398( همکاران  و  شراعی 
نتایج حاکی  انجام دادند.  مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزا مشترک« 
از آن بود که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با شدت 69 درصد و خلق ارزا مشترک با شدت 
رابطۀ  بهبود  باعث  نیز  تأثیرگذار است و حاکمیت شرکتی  پایداری شرکت ها  بر توسعۀ  63 درصد 
مسئولیت پذیری شرکتی و خلق ارزا مشترک برای ذی نفعان می شود. همچنین، با شدت 27 درصد 

به صورت غیرمستقیم بر توسعۀ پایداری شرکت ها تأثیرگذار است.

چئنگ و اوگونی )2020( در تحقیقی به بررسی رابطۀ میان سرمایۀ فکری، مسئولیت اجتماعی و 
عملکرد مالی در صنایع غذایی آسیای شرقی پرداختند. نتایج نشان داد که هم سرمایۀ فکری و هم 

مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیر مستقیم دارد.

ملسا و همکاران )2020( در تحقیقی به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رابطۀ بین سرمایۀ فکری 
و عملکرد مالی پرداختند. نتایج نشان داد که سرمایۀ فکری باعث افزایش  عملکرد مالی می شود. 

همچنین، وجود مسئولیت پذیری اجتماعی بای موجب افزایش  شدت رابطۀ فوق می شود.
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لئو و همکاران )2020( در تحقیقی به بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی مؤسسات 
ارزیابی داده ها جامعۀ آماری  غیرتولیدی چهار کشور درحال توسعۀ آسیا پرداختند. برای بررسی و 
این تحقیق، کارکنان مؤسسات غیرتولیدی نظیر صنعت هتلداری به تعداد 340 نفر برای بازۀ زمانی 
2017 است. نتایج نشان داد تأکید اهمیت  مسئولیت اجتماعی باعث افزایش و بهبود عملکرد مالی و 

همچنین ارزا آفرینی می شود.

کاچوری و همکاران )2020( در تحقیقی به بررسی تأثیر تنوع جنسیت بر رابطۀ بین جبهه گیری 
بین  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  انگلستان  شرکت های  اجتماعی  مسئولیت  افشای  و   مدیریت 
جبهه گیری مدیریتی و افشای مسئولیت اجتماعی رابطۀ معکوس وجود دارد؛ ولی وجود عضو زن در 
هیئت مدیره باعث کاهش رفتار جبهه گیری مدیریتی شده و نهایتاً منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی 

شرکت می شود.

جوزف و همکاران )2020( در تحقیقی به بررسی رابطۀ بین جبهه گیری مدیریتی و افشای مسئولیت 
اجتماعی در شرکت های آمریکایی پرداختند. بر اساس روا داده های پانلی و تجزیه وتحلیل رگرسیون 
خطی چندمتغیره، یافته های تحقیق نشان داد که جبهه گیری مدیریتی باعث کاهش سطح افشای 

مسئولیت اجتماعی شرکت می شود.

 3. روش شناسی پژوهش 
این تحقیق از نظر رویکرد انجام تحقیق از نوع خردگرایانه، از بعد هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از 
نظر ماهیت تحقیق از نوع تحقیقات مروری، از حیث ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی، از لحاظ 
روا شناخت تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی، از بعد نوع استدیل از انواع قیاسی و 
استقرایی، از نظر زمان جزو تحقیقات گذشته نگر، از بعد طول مدت زمان انجام تحقیق از نوع تحقیقات 
مقطعی، و از لحاظ روا جمع آوری اطالعات از نوع تحقیقات کتابخانه ای و میدانی )اسنادکاوی( و 
همچنین، از حیث روا تحلیل داده ها از نوع تحقیقات تحلیل محتوا مبتنی بر روا های آماری است. 

  4. متغیرهای تحقیق

4-1. متغیر مستقل
4-1-1. سرمایۀ فکری

متغیر مستقل اول سرمایۀ فکری است که برای اندازه گیری این متغیر از پرسشنامۀ ارزیابی سرمایۀ 
است،  پاسخ  بسته  دارای 23 سؤال  و  بونتیس )1998( ساخته  شده  توسط  فکری )جدول 1( که 
همراه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم = 1، کم= 2، متوسط = 3، زیاد= 4 و خیلی زیاد= 5(  
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بررسی می شود. این سازه دارای سه مؤلفۀ سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری است 
که  سرمایۀ انسانی می تواند به عنوان توانایی جمعی  سازمان برای استخراج بهترین راه حل از طریق 
دانش افرادا توصیف شود. سرمایۀ ساختاری می تواند به عنوان توانایی سازمانی در برآوردن تقاضا 
و نیازمندی بازار مالحظه شود. سرانجام، سرمایۀ مشتری به رضایت و وفاداری کاربر نهایی در قبال 

سازمان اشاره دارد.
جدول 1. پرسشنامۀ ارزیابی سرمایۀ فکری

شماره سؤالتعداد سؤالابعاد  سرمایه فکری

1 الی 67سرمایۀ  انسانی

8 الی 815سرمایۀ ساختاری

16 الی 7 823سرمایۀ  مشتری

23مجموع سؤایت

پایایی این پرسشنامه در تحقیق دانش و همکاران )1399(،  0/81 با استفاده از آلفای کرونباخ به  دست  
آمده است که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است. یزم به ذکر است که برای سنجش سازگاری درونی 
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده می شود. به این ترتیب، با افزایش میزان سازگاری درونی پرسشنامه 
ضریب آلفا نیز افزایش می یابد؛ به این معنی که اگر گویه ها بیشترین ارتباط را با هدف موردبررسی 
)متغیر مربوط به فرضیات تحقیق( داشته باشند، این ضریب بزرگ می شود. در بررسی پرسشنامه های 
مرتبط با تحقیقات آماری از معیاری به منظور سنجش اعتبار پاسخ های ارائه شده در گویه ها )هر پرسش 
در پرسشنامه( استفاده می شود. این آزمون  با استفاده از نرم افزار  SPSS قابل سنجش است و مقدار بایی 

70 درصد قابل قبول است و روایی پرسشنامه را تأیید می کند.

4-1-2. مسئولیت اجتماعی 

دومین متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی است که برای اندازه گیری این متغیر از پرسشنامۀ مسئولیت 
اجتماعی )جدول 2( برگرفته شده از تحقیق کارول )1991( استفاده می شود که دارای 18 سؤال بسته 
پاسخ است و با مقیاس پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم = 1، کم= 2، متوسط = 3، زیاد= 4 و خیلی زیاد= 
5(  موردبررسی قرار می گیرد. این پرسشنامه شامل سه مؤلفۀ مسئولیت اخالقی، مسئولیت بشردوستانه 

و مسئولیت اقتصادی است.
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جدول 2. پرسشنامۀ مسئولیت اجتماعی  

شماره سؤاالتتعداد گویه هاابعاد )عامل ها(

1 تا 66 مسئولیت اقتصادی
7 تا 814 مسئولیت اخالقی

15 تا 418مسئولیت بشردوستانه

1 تا 1818مسئولیت اجتماعی

پایایی این پرسشنامه در تحقیق اسماعیلپور و همکاران )1396( ضریب آلفای کرون باخ بایی 70 
درصد برای تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی است که نشانگر  پایایی مناسب پرسشنامۀ فوق است. 
یزم به ذکر است که برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه از آلفای کرون باخ استفاده می شود. 
به این ترتیب، با افزایش میزان سازگاری درونی پرسشنامه ضریب آلفا نیز افزایش می یابد؛ به این معنی 
که اگر گویه ها بیشترین ارتباط را با هدف موردبررسی )متغیر مربوط به فرضیات تحقیق( داشته باشند، 
این ضریب بزرگ می شود. در بررسی پرسشنامه های مرتبط با تحقیقات آماری از معیاری به منظور 
سنجش اعتبار پاسخ های ارائه شده در گویه ها )هر پرسش در پرسشنامه( استفاده می شود این آزمون  با 
استفاده از نرم افزار SPSS قابل سنجش است و مقدار بایی 70 درصد قابل قبول است و روایی پرسشنامه 

را تأیید می کند.

4-2. متغیر وابسته 
4-2-1. عملکرد مالی

از بررسی میزان اعمال مدیریت ارزا، کنترل ریسک و کنترل هزینۀ سازمان در راستای  منظور 
بهبود عملکرد مالی است. برای این منظور از پرسشنامۀ 14 سؤال ارائه شده توسط سمیعزاده )1387( 
موافقم  نه  )کاماًل مخالفم،1؛ مخالفم،2؛  لیکرت  مقیاس  اساس  بر  پرسشنامه  این  استفاده می شود. 
مخالف،3؛ موافقم،4؛ کاماًل موافقم، 5( است که در تحقیقاتی همچون مهدوی خو و همکاران )1394(  
استفاده  شده است و نیز آلفای کرون باخ به  دست  آمده در تحقیق مهدی خو و همکاران )1394( بیش 
از 70 درصد است که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است. یزم به ذکر است که برای سنجش 
سازگاری درونی پرسشنامه از آلفای کرون باخ استفاده می شود. به این ترتیب، با افزایش میزان سازگاری 
درونی پرسشنامه، ضریب آلفا نیز افزایش می یابد؛ به این معنی که اگر گویه ها بیشترین ارتباط را 
باشند، این ضریب بزرگ می شود.  با هدف موردبررسی )متغیر مربوط به فرضیات تحقیق( داشته 
در بررسی پرسشنامه های مرتبط با تحقیقات آماری از معیاری به منظور سنجش اعتبار پاسخ های 
ارائه شده در گویه ها )هر پرسش در پرسشنامه( استفاده می شود. این آزمون  با استفاده از نرم افزار 



153

یل
ردب

ن ا
ستا

ی ا
ماع

جت
ن ا

أمی
ن ت

زما
سا

در 
ی 

 مال
رد

ملک
ا ع

ی ب
ماع

جت
ت ا

ولی
سئ

و م
ی 

کر
ۀ ف

مای
سر

ن 
میا

طۀ 
 راب

سی
برر

SPSS قابل سنجش است، مقدار بایی 70 درصد قابل قبول است و روایی پرسشنامه را تأیید می کند.

  5. فرضیه های پژوهش

5-1. فرضیه های اصلی
5-1-1. بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطه ای معناداری 

وجود دارد.
5-1-2. بین مسئولیت اجتماعی و  عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطۀ 

معناداری وجود دارد.

5-2. فرضیه های فرعی
5-2-1. بین سرمایۀ انسانی و عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطۀ معناداری 

وجود دارد.
رابطۀ  اردبیل  استان  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  مالی  عملکرد  و  ساختاری  سرمایۀ  بین   .2-2-5

معناداری وجود دارد.
5-2-3. بین سرمایۀ مشتری و عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطۀ معناداری 

وجود دارد.
5-2-4. بین مسئولیت اقتصادی و  عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطۀ 

معناداری وجود دارد.
رابطۀ  اردبیل  استان  تأمین اجتماعی  بین مسئولیت اخالقی و  عملکرد مالی در سازمان   .5-2-5

معناداری وجود دارد.
5-2-6. بین مسئولیت بشردوستانه و عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل رابطۀ 

معناداری وجود دارد.

  6. دورۀ آزمون، جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل کلیۀ کارکنان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل  است. 
همچنین، بازۀ زمانی مدنظر در این تحقیق اطالعات مربوط به سال 1400 است. نمونه گیری به روا 
غیرتصادفی سهمیه ای است و برای تعیین حجم نمونه از مدل کوکران استفاده شد. در این تحقیق 
برای جمع آوری اطالعات مقدماتی و تدوین چارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق به صورت کتابخانه ای و 
با استفاده از مقایت و مطالب موجود در سایتهای اینترنتی و کتابخانه های دانشگاه ها و اسناد و مدارک 
مربوطه عمل شده و برای جمع آوری اطالعات موردنیاز برای آزمون فرضیات تحقیق به شیوۀ استقرایی 
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عمل شده است که در آن داده های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری می شود بدین صورت 
که ابتدا با نظر استاد راهنما پرسشنامه استانداردشدۀ تحقیق تهیه  و به تعداد کل جامعه که مدنظر است 
پخش می شود و سپس،  پرسشنامه های تکمیل شده و کامل پاسخ داده شده به عنوان نمونۀ نهایی تحقیق 
به منظور پردازا طبقه بندی، بررسی و جمع بندی می شود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها و آزمون 
فرضیه های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده  شده است. یزم به ذکر است که 
متغیرهای این تحقیق با نرم افزار Excel نسخۀ 2010 محاسبه و طبقه بندی  شده و سپس از مدل یابی 
معادیت ساختاري برای آزمون فرضیه استفاده  شده است. این روا یک فن تحلیل چند متغیري بسیار 
کلي و نیرومند از خانوادۀ رگرسیون چندمتغیري و به بیان دقیق تر، بسط مدل خطي کلي  است که به 
پژوهشگر امکان مي دهد مجموعه ای از معادیت رگرسیون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهند. 
همچنین، شایان ذکر است که جهت تجزیهوتحلیل در این تحقیق از نرم افزار Lisrel استفاده خواهد شد.

  7. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

7-1. آمار توصیفی
جدول 3. آماره های توصیفی شرکت کنندگان تحقیق

درصدفراوانیمتغیرهای جمعیت شناختی

جنسیت
1590/64مرد
810/36زن

سن

20-306729/1
31-4010241/1
41-507129/8
240100/0جمع

مدرک 

7226/2دیپلم
18567/3لیسانس

186/5فوق لیسانس
240100/0جمع

سابقۀ کار

5208/4-1 سال
104018/2-6 سال
156928/7-11 سال
206023/6-16 سال
253916/0-21 سال
30125/1-26 سال

240100/0جمع
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همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، در مجموع نمونه ای به حجم 240 نفر در این تحقیق شرکت 
داشتند. در بررسی ویژگي هاي جمعیت شناختي از نظر جنسیت  64 درصد از افراد شرکت کننده در این 
تحقیق مرد بودند و 36 درصد از نمونۀ موردمطالعه را زن ها تشکیل می دادند. از نظر سن 29/1 درصد از 
شرکت کنندگان در دامنۀ سنی بین 20 الی 30 سال قرار داشتند، 41/1 درصد از افراد 31 الی 40 سال 
و 29/8 درصد 41 الی 50 سال سن داشتند. از نظر مدرک تحصیلی 26/2 درصد از افراد دارای مدرک 
دیپلم، 67/3 درصد لیسانس و 6/5 درصد فوق لیسانس داشتند. از نظر سابقۀ کار 8/4 درصد از افراد 1 تا 
5 سال سابقه داشتند و 18/2 درصد 6 تا 10 سال، 28/7 درصد 11تا 15 سال، 23/6 درصد 16 تا 20 

سال، 16 درصد 21 تا 25 سال و 5/1 درصد 26 تا 30 سال سابقه داشتند.

جدول 4. شاخص های مرکزی، پراکندگی و آماره Z متغیرهای تحقیق

متغیرها
میانگین و انحراف 

استاندارد
Sigآماره Zکشیدگیچولگی

0/3241/0691/870/061-28/21 ± 22/3سرمایۀ انسانی

0/3560/7671/870/026-79/07 ± 29/4سرمایۀ ساختاری

0/7761/2912/120/051-57/79 ± 28/4سرمایۀ مشتری

0/509/9502/0700/055-56/95 ± 80/10سرمایۀ فکری کل

0/7861/4032/0340/059-92/98 ± 49/7عملکرد مالی

همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، میانگین )و انحراف معیار( سرمایۀ انسانی 22/28 )3/21(، 
سرمایۀ ساختاری 29/79 )4/07(، سرمایۀ مشتری 28/57)4/79(، سرمایۀ فکری کل 80/56 )10/95( 
و عملکرد مالی 49/92 )7/98( است. همچنین، نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در جدول حاکی 
از این است که توزیع داده ها در متغیرهای موردمطالعه نرمال است؛ اما در متغیر سرمایۀ ساختاری 
نرمال نیست. در خصوص معنی دارشدن آماره z کالموگروف- اسمیرنف می توان چنین بیان کرد که 
چون این شاخص آزمونی مبتنی بر تعداد نمونه ها است، با افزایش تعداد نمونه های موردمطالعه احتمال 
معنی داری z محاسبه شده بیشتر خواهد بود. لذا می توان نرمال بودن توزیع متغیرهای فوق را با توجه 
 به پایین بودن مقدار شاخص های کجی و کشیدگی گزارا شده و برخالف شاخص عددی به دست آمده 
با توجه به قضیۀ حد مرکزی توجیه کرد. در قضیۀ حد مرکزی نشان داده می شود که تحت شرایطی 
مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هرکدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش 
تعداد متغیرها دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع طبیعی خواهند بود )مصرآبادی، 1395(. برای 
بررسی استقالل باقیمانده از آماره دوربین واتسون استفاده شد که مقدار آن برای عملکرد مالی 1/554 

بود و این نتیجه نشان می دهد که پیش فرض استقالل باقیمانده ها رعایت شده است.  
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جدول 5. شاخص های مرکزی، پراکندگی و آماره Z متغیرهای تحقیق

متغیرها
میانگین و انحراف 

استاندارد
Sigآماره Zکشیدگیکجی

0/7080/3871/520/071-77/16 ± 20/4مسئولیت اقتصادی

0/9670/1441/0400/066-94/72 ± 27/3مسئولیت اخالقی

0/0932/720/051-0/682-05/75 ± 14/1مسئولیت بشردوستانه

0/6680/1961/0100/085-77/15 ± 62/7مسئولیت اجتماعی کل

0/7861/4032/0340/059-92/98 ± 49/7عملکرد مالی

همان طور که در جدول 5 مشاهده می شود، میانگین )و انحراف معیار( مسئولیت اقتصادی 20/77 
)4/16(، مسئولیت اخالقی 27/94 )3/72(، مسئولیت بشردوستانه 14/05)1/75(، مسئولیت اجتماعی 
کل 62/77)7/15( و عملکرد مالی 49/92)7/98( است. همچنین ،نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف 
در جدول حاکی از این است که توزیع داده ها در متغیرهای موردمطالعه نرمال است. در قضیۀ حد 
مرکزی نشان داده می شود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هرکدام 
میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع 
واتسون  دوربین  آماره  از  باقیمانده  استقالل  بررسی  برای  بود)مصرآبادی، 1395(.  خواهند  طبیعی 
استفاده شد که مقدار آن برای عملکرد مالی 1/731 بود و این نتیجه نشان می دهد که پیش فرض 

استقالل باقیمانده ها رعایت شده است.  
جدول 6. ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای عملکرد مالی و مؤلفه های سرمایۀ فکری

12345متغیرها 

11-سرمایۀ انسانی

1**20/699-سرمایۀ ساختاری

1**0/622**30/864-سرمایۀ مشتری

1**0/917**0/926**40/836-سرمایۀ فکری کل

1**0/874**0/864**0/776**50/681-عملکرد مالی
                                                                                  

P<0/01 **  

همان طور که در جدول 6 مالحظه می شود، بین عملکرد مالی و سرمایۀ انسانی )R=0/681( ، ساختاری 
)R=0/776(، مشتری )R=0/864(، و سرمایۀ فکری )R=0/874( همبستگی مثبت معنی داری وجود 

.)P<0/01( دارد



157

یل
ردب

ن ا
ستا

ی ا
ماع

جت
ن ا

أمی
ن ت

زما
سا

در 
ی 

 مال
رد

ملک
ا ع

ی ب
ماع

جت
ت ا

ولی
سئ

و م
ی 

کر
ۀ ف

مای
سر

ن 
میا

طۀ 
 راب

سی
برر

جدول 7. ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای  عملکرد مالی و مؤلفه های مسئولیت اجتماعی

12345متغیرها

11-مسئولیت اقتصادی

1**20/357-مسئولیت اخالقی

1**0/127**30/374-مسئولیت بشردوستانه

1**0/523**0/750**40/849-مسئولیت اجتماعی کل

1**0/874**0/864**0/776**50/681-عملکرد مالی

 ،)R=0/825( همان طور که در جدول 7 مالحظه می شود، بین عملکرد مالی و مسئولیت اقتصادی
)R=0/874( همبستگِی  اجتماعی کل  و مسئولیت   ،)R=0/277( بشردوستانه   ،)R=0/227( اخالقی 

 .)P>0/01( مثبت معنی داری وجود دارد

7-2. تجزیه وتحلیل استنباطی داده های آماری
تأییدی  از فن تحلیل عاملي  ابعاد متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق  تأیید  براي  این تحقیق  در 
)CFA( و با استناد به روایي سازه ای استفاده  شده است. روایي سازه اي و ارزیابي آن به موضوع ساختار 
و دارایی هاي نظري سازه و انعکاس تجربي آن در وسیلۀ اندازه گیری و داده هاي حاصله می پردازد. 
روایي سازه اي دیلت بر شواهد تجربي براي قضاوت در مورد اینکه آیا آنچه موردسنجش قرار مي گیرد 
)شوماخر و لومکس، 1388( واقعاً سنجش همان چیزي است که قصد سنجش آن را دارد، مبتني 
است. براي تأیید روایي سازه ای با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 و تحلیل عاملي تأییدي؛ عامل های 
هر دو گروه متغیرهاي برون زا و درون زا در قالب اشکال و جداول آمده است. دستیابي به روایي سازه 
به ارزیابي عملي صحت ابزار اندازه گیری می پردازد که در این مطالعه روایي سازه ای مبتني بر تحلیل 
عاملي تأییدي براي سازه های عملکرد مالی، مسئولیت اجتماعی و سرمایۀ فکری مطابق با عامل های 

شناسایی شده در ادبیات تحقیق بوده است.

7-2-1. روایي سازه ای عملکرد مالی

مرتبط  روایي سازه ای(  ارزیابي  )براي  به همان سازه  فقط  ارزیابي هر سازه  اینکه سنجه های  براي 
باشد، از تحلیل عاملي تأییدی )CFA(1 استفاده  شده است تا انطباق میان سازه ها با چارچوب نظري 
ارزیابي سطح  از پیش تعیین شده مشخص شود. چون برخالف تحلیل عاملي اکتشافي که در آن 
قابل قبول بارهاي عاملي به قضاوت تحقیق گر بستگي دارد، در تحلیل عاملي تأییدی شاخص های 

1. Confirmatory Factor Analysis
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متعدد درست نمایي مدل می توانند روایي مدل ارزیابي را در تک بعدی بودن به خوبی مشخص کنند. 
بنابراین براي ارزیابي تک بعدی بودن از تحلیل عاملي تأییدی بهره می گیریم. بر اساس مدل مفهومي 
اولیه، عملکرد مالی با 14 آیتم به عنوان متغیرهای مشاهده پذیر ارزیابی شدند و نتایج شاخص های 
ارزیابی مدل اندازه گیری نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای ارزیابی روایی سازه ای در مرتبۀ اول مستلزم 
تحلیل عاملی مرتبۀ دوم برای رسیدن به مدل مناسب بوده است؛ بر اساس معیار شاخص برازا 
کاي اسکوئر )X2( که عمده ترین شاخص براي برازا مدل است، نتیجۀ ارزیابی در مدل برای این 
شاخص، در صورت غیرمعناداربودن داراي برازا خوب خواهد بود )جورسکاگ و سوربوم، 1995(. 
 (X2 / df) و نسبت کاي اسکور نرمال شده به درجۀ آزادي  X2 همچنین، سطح شاخص کای اسکوئر یا
معادل ارزا عددی برابر با 2/47 است که بر اساس قواعد حاکم برای این شاخص چنانچه این نسبت 
در بین مقادیر عددی 1 تا 5 واقع  شده باشد، می توان مدعی شد که مدل برازا مناسبي به داده ها ارائه 
می کند و مدل بیشترین مطابقت را با داده ها دارد و همچنین، مطابق با مقدار ریشۀ میانگین مربعات 
خطاي برآورد )RMSEA( که مقادیر نزدیک به صفر مبنای ارزیابی مناسب مدل است، درحالي که در 

مدل اولیه روایي سازه ای عملکرد مالی دارای 0/09 هست.

شاخص برازا ترقی )IFI( برازا مناسب این مدل را نشان می دهد که مقادیر نزدیک به عدد یک 
اندازه گیری تحلیل عاملی مرتبۀ دوم میزان شاخص  نتایج به دست آمده در مدل  به عبارتی،  است. 
برازا نرمال شده را به مقدار 95 درصد نشان می دهد که حکایت از برازا مناسب مدل از منظر این 

شاخص دارد. 

شاخص برازا نرمال بودن )NFI( مدل نیز که بین صفر و یک در نوسان است و مقادیر بزرگ تر و 
نزدیک به یک حاکي از برازا مناسب مدل است، با مقدار 0/97 مهر تأییدی بر برازا مناسب مدل 
دارد. نتایج ارزیابی شاخص نیکویي برازا مدل )GFI( که براي ارزیابي نیکویي برازا مدل به داده هاي 
مشاهده شده ای که بر اساس کمیت X2 محاسبه شده مراجعه می کند و مقادیري را که به عدد یک 
نزدیک باشد موردقبول و برازا مدل نشان می دهد؛ این شاخص نیز مثل سایر شاخص هاي نیکویي 
برازا بین صفر و یک متغیر است و مقدار عددی 0/94 حکایت از برازا مناسب مدل دارد. همچنین، 
شاخص نیکویي برازا تعدیل شده )AGFI( نیز که بین صفر و یک در نوسان است براي تعدیل وزن 
GFI مورداستفاده قرار مي گیرد؛ یعنی میزان شاخص نیکویي برازا مدل در رابطه با حجم نمونه و 

درجات آزادي مدل را تعدیل مي کند )قاضي طباطبایي،1374( که مقدار این شاخص نیز بایی 90 
درصد و مبین برازا مناسب مدل است.

و  از 0/05 هست  بزرگ تر  مدل  در  که  به دست آمده  معنی داری  با توجه  به سطح  اینکه،  نتیجه  در 
 (X2 / df) و نسبت کاي اسکور نرمال شده به درجۀ آزادي X2 همچنین، سطح شاخص کای اسکوئر یا
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معادل ارزا عددی برابر با 2/47 است که بر اساس قواعد حاکم برای این شاخص، چنانچه این نسبت 
بین مقادیر عددی 1 تا 5 واقع  شده باشد، می توان مدعی شد که مدل برازا مناسبي به داده ها ارائه 
می کند و مدل بیشترین مطابقت را با داده ها دارد و در این مدل، چنین نتایجی به  دست  آمده است 
و مطابق با مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد )RMSEA( که مقادیر پایین 10 درصد مبنای 
ارزیابی مناسب مدل است که برازا خوب مدل را نشان می دهد. شاخص برازا تطبیقي، برازا 
مدل موجود را با مدل صفری مقایسه می کند که در آن فرض شده است متغیرهای پنهان با یکدیگر 
ناهمبسته اند. در این روا به لحاظ معنا CFI مشابه NFI است که برای حجم نمونۀ اصالح شده محاسبه 
می شود و مقدار نزدیک به 1 برازا بسیار خوب را نشان می دهد که در این مطالعه مقدار عددی این 
شاخص با میزان 0/96 نشان از برازا خوب مدل دارد. شاخص های نیکویی برازا مدل اندازه گیری 

برای عملکرد مالی ابعاد آن در جدول 8  ارائه شده است.
جدول 8. شاخص های نیکویي برازش مدل اندازه گیري عملکرد مالی

برازش قابل قبولارزشاختصارشاخص های نیکویي برازش

<GFI0/94   90٪ GFIشاخص نیکویي برازا مدل1 

<AGFI0/91   90٪ AGFIشاخص نیکویي برازا تعدیل شده2 

<NFI0/95  90٪ NFIشاخص برازا نرمال شده3 

<IFI0/97  90٪ NNFIشاخص برازا ترقی4 

>RMSEA0/06  10٪ RMSEAشاخص متوسط میانگین باقي مانده5 

<CFI0/96  90٪ CFIشاخص برازا تطبیقي6 

بزرگ تر از 5 درصدX20/10سطح تحت پوشش کاي اسکور

مقدار بین 1 تا CMIN/df2/365کاي اسکور نرمال شده به درجۀ آزادي

7-2-2. روایي سازه ای مسئولیت اجتماعی و سرمایۀ فکری

بر اساس مدل مفهومي اولیه، مسئولیت اجتماعی تابعي از سه عامل نهفته شامل مسئولیت اقتصادی 
با 6 متغیر مشاهده پذیر، مسئولیت اخالقی با 8 متغیر مشاهده پذیر و مسئولیت بشردوستانه با 4 متغیر 

1. Goodness-of-Fit Index (GFI)
2. Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
3. Normed Fit Index
4. Incremental Fit Index
5. Root Mean Square Residuals
6. Comparative Fit Index (CFI)
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مشاهده پذیر ارزیابی شدند و سرمایۀ فکری تابعی سه عامل نهفته شامل سرمایۀ انسانی با 7 متغیر 
مشاهده پذیر، سرمایۀ ساختاری با 8 متغیر مشاهده پذیر و سرمایۀ مشتری با 8 متغیر مشاهده پذیر 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج شاخص برازا هریک از مدل های مربوط به متغیر مسئولیت اجتماعی 

و سرمایۀ فکری در جدول 9 ارائه  شده اند.

جدول ۹. شاخص های نیکویي برازش مدل اندازه گیري مسئولیت اجتماعی و سرمایۀ فکری

             شاخص
dfX2pRSMEAGFIAGFINFIIFI  مدل

مدل مسئولیت 
اجتماعی با سه 

متغیر مکنون
203599/540/0000/140/960/940/950/98

مدل سرمایۀ 
فکری با سه متغیر 

مکنون
319997/260/0000/180/920/910/900/95

هستند.  معنی دار  مدل ها  تمام  که  است  آن  از  حاکی   9 جدول  در  برازا  شاخص های  بررسی 
به عبارت دیگر، بررسی شاخص خی دوی معنادار نشان تأیید معنی داری مدل هاست؛ اما ازآنجایی که 
متکی شدن به این شاخص اغماضانه است، برای بررسی بیشتر از شاخص های دیگر می توان استفاده 
اجتماعی  مسئولیت  مدل  برای  که  است   RMSEA مدل شاخص  برازا  از شاخص های  یکی  کرد. 
ازآنجایی که این مقادیر مابین 1 تا 5  بنابراین  برابر 0/14 و برای مدل سرمایۀ فکری 0/18 است. 
درصد قرارگرفته اند، می توان استنباط کرد که مدل ها از برازا مناسبی برخوردارند. همچنین، بررسی 
شاخص های GFI، AGFI، NFI، IFI حاکی از مهر تأیید دیگری برای برازا مدل است. این شاخص ها 
برای مدل های خوب بایی 0/90 است؛ بنابراین تمام مقادیر به دست آمدۀ این شاخص ها با توجه  به نوع 

مدل  بایتر از 0/90 است و مدل های تحقیق دارای برازا خوبی هستند.

  8. آزمون فرضیه های تحقیق

پس از انجام تحلیل عامل تأییدی و شناخت متغیرهای مکنون، در این قسمت با انجام تحلیل های 
مناسب به آزمون فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت. برای آزمون فرضیات از مدل معادیت ساختاری 

با بهره گیری از نرم افزار آماری LISREL استفاده شده است.

فرضیه اصلی
همان طور که در شکل 1 مالحظه می شود، تعداد متغیرهای نهفته مستقل دو مورد و تعداد متغیر 
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نهفته وابسته یک مورد هست. شاخص های نیکویی برازا کلی مدل حاکی از برازا خوب مدل با 
داده های تحقیق است. مقدار خی دو )X2=261/92( با درجه آزادی )df=150( حاکی از معنی داری 
مدل است. معیارهای RMSEA، GFI، AGFI، NFI، IFI به ترتیب 0/020، 0/93، 0/91، 0/94 و 0/96 

هست که همگی حاکی از برازا مطلوب مدل با داده هاست. 

بررسی ضرایب مسیر و مقادیر استانداردشده آنها و همچنین، کمیت های T مربوط به آنها )جدول10( 
نشان داد که اثر مستقیم مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی معنی دار است. یزم 
به ذکر است که کمیت T برابر 1/96 و بایتر معنی دار است. ضرایب مسیر استانداردشده و کمیت های 

T مربوط به آنها در جدول 10  ارائه  شده است.

جدول 10. برآوردها و مشخصات کلی مدل

T مسیربرآورد استانداردکمیت

3/140/20ү1

7/010/80ү2

 )ү1( بررسی نتایج جدول 10 حاکی از آن است که ضرایب گاما نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی
0/20 درصد و سرمایۀ فکری )ү2( 0/80 درصد توانسته است به صورت مستقیم بر روی عملکرد مالی 

تأثیر بگذارد.

))Sfekri(و سرمایۀ فکری )Mejtemaee(بر اساس مسئولیت اجتماعی )Amalkard(برازا عملکرد مالی(

شکل 1. مدل نهایی پس از برازش مدل نظری با داده ها به همراه ضرایب مسیر استانداردشده )مدل ساختاری(
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شکل 2. مدل نهایی پس از برازش مدل نظری با داده ها به همراه ضرایب معناداری )مدل ساختاری(

شکل 3. مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد ) برای آزمون فرضیه ها(

))Amalkard(بر عملکرد مالی )Sensani(تأثیر سرمایه انسانی(



163

یل
ردب

ن ا
ستا

ی ا
ماع

جت
ن ا

أمی
ن ت

زما
سا

در 
ی 

 مال
رد

ملک
ا ع

ی ب
ماع

جت
ت ا

ولی
سئ

و م
ی 

کر
ۀ ف

مای
سر

ن 
میا

طۀ 
 راب

سی
برر

شکل 4. اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری برای فرضیه ها

برای آزمون فرضیه نشان می دهد.  استاندارد  را در حالت تخمین  شکل 3 مدل ساختاری تحقیق 
در آزمون فرضیۀ  موردنظر با استفاده از مدل معادیت ساختاری، اویً خروجی نرم افزار نشان دهندۀ 
مناسب بودن مدل ساختاری )مفهومی( برازا یافته برای آزمون این فرضیه است )نسبت خی دو به 
  RMSEA=0.076,درجۀ آزادی زیر 2 است. بنابراین میزان خی دو مقدار پایین و مناسبی است. میزان
GFI=0.93, AGFI=0.91 نیز نشان دهندۀ مناسب بودن برازا مدل ساختاری است(. به عبارت دیگر، 

داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. 

Chi-square=340.34,   df= 188,  P-value= 0.00000,  RMSEA= 0.065

Goodness of fit Index (GFI)=0.93

Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)=0.91

همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود، مقدار تأثیر سرمایۀ انسانی بر عملکرد مالی 0/81 است.
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شکل 4 معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمدۀ مدل سرمایۀ انسانی و عملکرد مالی را نشان 
می دهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار معنی دار آنها از عدد 2 بزرگ تر و از عدد 

-2 کوچک تر باشد. همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود، این مدل معنی دار هست.

))Amalkard( بر عملکرد مالی )Ssakhtari( تأثیر سرمایۀ ساختاری(

شکل 5. مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد )برای آزمون فرضیه ها(

برای آزمون فرضیه نشان می دهد.  استاندارد  را در حالت تخمین  شکل 5 مدل ساختاری تحقیق 
در آزمون فرضیۀ  موردنظر با استفاده از مدل معادیت ساختاری اویً، خروجی نرم افزار نشان دهندۀ 
مناسب بودن مدل ساختاری )مفهومی(  برازا یافته برای آزمون  این فرضیه است )نسبت خی دو به 
  RMSEA=0.056,درجۀ آزادی زیر 2 است؛ بنابراین میزان خی دو مقدار پایین و مناسبی است. میزان
به عبارت دیگر،  است(.  ساختاری  مدل  برازا  مناسب بودن  نشان دهندۀ  نیز   GFI=0.94,AGFI=0.92

داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. 

Chi-square=339.92,   df= 208,  P-value= 0.00000,  RMSEA= 0.055

Goodness of fit Index (GFI)=0.94

Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)=0.92
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شکل 6. اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری برای فرضیه ها

همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود، مقدار تأثیر  سرمایۀ ساختاری بر عملکرد مالی 0/91 است.

شکل 6 معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمدۀ مدل سرمایۀ ساختاری و عملکرد مالی را نشان 
می دهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار معنی دار آنها از عدد 2 بزرگ تر و از عدد 

-2 کوچک تر باشد. همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، این مدل معنی دار است.
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))Amalkard( بر عملکرد مالی )Smoshtari( تأثیر سرمایۀ مشتری(

شکل 7. مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد ) برای آزمون فرضیه ها(

شکل 7 مدل ساختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد برای آزمون فرضیه نشان می دهد. در 
آزمون فرضیه های موردنظر با استفاده از مدل معادیت ساختاری اویً، خروجی نرم افزار نشان دهندۀ 
مناسب بودن مدل ساختاری )مفهومی(  برازا یافته برای آزمون این فرضیه است )نسبت خی دو به 
 RMSEA=0.076, درجۀ آزادی زیر 2 است. بنابراین میزان خی دو مقدار پایین و مناسبی است. میزان
به عبارت دیگر،  است(.  ساختاری  مدل  برازا  مناسب بودن  نشان دهندۀ  نیز   GFI=0.92,AGFI=0.90

داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است.

Chi-square=373.71,   df= 208,  P-value= 0.00000,  RMSEA= 0.076

Goodness of fit Index (GFI)=0.92

Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)=0.90

همان طور که در شکل 7 مشاهده می شود، مقدار تأثیر سرمایۀ مشتری بر عملکرد مالی 0/78 است
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شکل 8. اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری برای فرضیه ها

شکل 8 معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمدۀ مدل سرمایۀ مشتری و عملکرد مالی را نشان 
می دهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار معنی دار آنها از عدد 2 بزرگ تر و از عدد 

-2 کوچک تر باشد. همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، این مدل معنی دار است.
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))Amalkard( بر عملکرد مالی )Meghtesadi( تأثیر مسئولیت اقتصادی(

شکل ۹. مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد ) برای آزمون فرضیه ها(

شکل 9 مدل ساختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد برای آزمون فرضیه نشان می دهد. در 
آزمون فرضیه های موردنظر با استفاده از مدل معادیت ساختاری اویً، خروجی نرم افزار نشان دهندۀ 
مناسب بودن مدل ساختاری )مفهومی( برازا یافته برای آزمون این فرضیه است )نسبت خی دو به 
  RMSEA=0.069,درجۀ آزادی زیر 2 است. بنابراین میزان خی دو مقدار پایین و مناسبی است. میزان
به عبارت دیگر،  است(.  ساختاری  مدل  برازا  مناسب بودن  نشان دهندۀ  نیز   GFI=0.93,AGFI=0.91

داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. 

Chi-square=331.12,   df= 169, P-value= 0.00000,  RMSEA= 0.069

Goodness of fit Index (GFI)=0.93

Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)=0.91

همان طور که در شکل 9 مشاهده می شود، مقدار تأثیر  مسئولیت اقتصادی بر عملکرد مالی 0/81 است.
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شکل 10. اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری برای فرضیه ها

شکل10 معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمدۀ مدل مسئولیت اقتصادی و عملکرد مالی را نشان 
می دهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار معنی دار آ نها از عدد 2 بزرگ تر و از عدد 

-2 کوچک تر باشد. همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود، این مدل معنی دار است.
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))Amalkard( بر عملکرد مالی )Makhlagh( تأثیر مسئولیت اخالقی(

شکل 11. مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد ) برای آزمون فرضیه ها(

شکل 11 مدل ساختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد برای آزمون فرضیه نشان می دهد. در 
آزمون فرضیه های  موردنظر با استفاده از مدل معادیت ساختاری اویtً خروجی نرم افزار نشان دهندۀ 
مناسب بودن مدل ساختاری )مفهومی(  برازا یافته برای آزمون این فرضیه است )نسبت خی دو به 
  RMSEA=0.087,درجۀ آزادی زیر 2 است؛ بنابراین میزان خی دو مقدار پایین و مناسبی است(. میزان
به عبارت دیگر،  است.  ساختاری  مدل  برازا  مناسب بودن  نشان دهندۀ  نیز   GFI=0.94,AGFI=0.91

داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است.

Chi-square=394.85,   df= 208,  P-value= 0.00000,  RMSEA= 0.087

Goodness of fit Index (GFI)=0.94

Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)=0.91

همان طور که در شکل 11 مشاهده می شود مقدار تأثیر  مسئولیت اخالقی بر عملکرد مالی 0/76 است.
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شکل 12. اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری برای فرضیه ها

شکل 12 معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمدۀ مدل مسئولیت اخالقی و عملکرد مالی را نشان 
می دهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار معنی دار آنها از عدد 2 بزرگ تر و از عدد 

-2 کوچک تر باشد. همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، این مدل معنی دار است.
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)Amalkard( بر عملکرد مالی )Mbashar( تأثیر  مسئولیت بشردوستانه

شکل 13. مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد ) برای آزمون فرضیه ها(

شکل 13 مدل ساختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد برای آزمون فرضیه نشان می دهد. در 
آزمون فرضیه های موردنظر با استفاده از مدل معادیت ساختاری اویً، خروجی نرم افزار نشان دهندۀ 
مناسب بودن مدل ساختاری )مفهومی(  برازا یافته برای آزمون این فرضیه است )نسبت خی دو به 
  RMSEA=0.067,درجۀ آزادی زیر 2 است؛ بنابراین میزان خی دو مقدار پایین و مناسبی است. میزان
به عبارت دیگر،  است(.  ساختاری  مدل  برازا  مناسب بودن  نشان دهندۀ  نیز   GFI=0.90,AGFI=0.88

داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. 

Chi-square=202.48,   df= 134,  P-value= 0.00000,  RMSEA= 0.067

Goodness of fit Index (GFI)=0.90

Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)=0.88

بر عملکرد مالی  تأثیر  مسئولیت بشردوستانه  همان طور که در شکل 13 مشاهده می شود مقدار 
0/62 است.
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شکل 14. اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری برای فرضیه ها

شکل 14 معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمدۀ مدل مسئولیت بشردوستانه و عملکرد مالی را 
نشان می دهد. ضرایب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار معنی دار آنها از عدد 2 بزرگ تر و از 

عدد -2 کوچک تر باشد. همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، این مدل معنی دار است

  9. نتیجه گیری

فضاهای کسب وکار  در  ارائۀ روا هایی می پردازد که سازمان ها  به  اجتماعی شرکت ها   مسئولیت 
اجتماعی  اخالقی  و  قانونی  تجاری،  انتظارات  جامعه،  توقعات  پاسخ گوی  و  کنند  آن عمل  به  خود 
آنان باشد؛ چراکه سازمان ها مسئولیت های بزرگـی در زمینۀ اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال 
کارکنـان، سهام داران، مشتریان، دولت، تأمین کنندگان و سایر ذی نفعان خود بر عهده  دارند. محدودۀ  
زمانی تحقیق، اطالعات عملکرد  مربوط به سال  مالی 1399 است. یزم به ذکر است که متغیرهای 
این تحقیق با نرم افزار Excel نسخۀ 2010 محاسبه و طبقه بندی شده و سپس از مدل یابی معادیت 
ساختاري جهت آزمون فرضیه استفاده  شده است. این روا یک فن تحلیل چندمتغیري بسیار کلي و 
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نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیري و به بیان دقیق تر، بسط مدل خطي کلي  است که به محقق 
امکان مي دهد مجموعه ای از معادیت رگرسیون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهند. همچنین، 

شایان  ذکر است که جهت تجزیهوتحلیل در این تحقیق از نرم افزار Lisrel استفاده خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای، اولین خریدار و دومین تولیدکنندۀ درمان 
کشور به لحاظ ساختار جمعیتی و با امکان نظر به طول عمر سازمانی خود با چالش ها و مشکالتی 
مشابه هر صندوق و سازمان بیمه ای مواجه است که درک صحیح این مشکالت و چاره اندیشی برای 
آنها از اهم موضوعات کشور بوده و بایستی موردتوجه مسئوین، مدیران و آحاد مردم جامعه قرار گیرد 
از طرفی سرمایه فکري فراهم کنندۀ یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند 
به رقابت بپردازد. سرمایۀ فکري اصطالحي براي ترکیب دارایي نامشهود بازار، دارایي انساني و دارایي 
ساختاري است که سازمان را براي انجام فعالیت هایش توانمند مي سازد. نتایج حاصل از فرضیه های 

به دست آمده از بخش 4 به صورت زیر ارائه شده است:

1( سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، ضریب معناداری سرمایۀ فکری 0/80 بر روی عملکرد 
مالی تأثیرگذار است و درواقع، 0/80 از واریانس عملکرد مالی توسط سرمایۀ فکری تبیین می شود که 
معنی داری فرضیۀ مذکور را نشان می دهد. بنابراین، مدل ساختاری نشان می دهد بین سرمایۀ فکری 

بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد.

2( مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 2 مشاهده می شود، ضریب معناداری مسئولیت اجتماعی 0/20 بر روی عملکرد 
تبیین  اجتماعی  توسط مسئولیت  مالی  عملکرد  واریانس  از  درواقع، 0/20  و  است  تأثیرگذار  مالی 
می شود که معنی داری فرضیه مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد بین 

مسئولیت اجتماعی بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد.

3( سرمایۀ انسانی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود، ضریب معناداری سرمایۀ انسانی 0/81 بر روی عملکرد 
مالی تأثیرگذار است و درواقع 0/81 از واریانس عملکرد مالی توسط سرمایه انسانی تبیین می شود که 
معنی داری فرضیه مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد بین سرمایه انسانی 

بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد .

4( سرمایۀ ساختاری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود، ضریب معناداری سرمایۀ ساختاری 0/91 بر روی عملکرد 
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مالی تأثیرگذار است و درواقع، 0/91 از واریانس عملکرد مالی توسط سرمایۀ ساختاری تبیین می شود 
که معنی داری فرضیه مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد بین سرمایۀ 

ساختاری بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد .

5( سرمایۀ مشتری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 7 مشاهده می شود، ضریب معناداری سرمایۀ مشتری 0/78 روی عملکرد مالی 
تأثیرگذار است و درواقع، 0/78 از واریانس عملکرد مالی توسط سرمایۀ مشتری تبیین می شود که 
معنی داری فرضیۀ مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد بین سرمایۀ مشتری 

بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد .

6( مسئولیت اقتصادی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 9 مشاهده می شود، ضریب معناداری مسئولیت اقتصادی 0/81 بر روی عملکرد 
تبیین  اقتصادی  مسئولیت  توسط  مالی  عملکرد  واریانس  از  درواقع، 0/81  و  است  تأثیرگذار  مالی 
می شود که معنی داری فرضیه مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد بین 

مسئولیت اقتصادی بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد .

7( مسئولیت اخالقی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 11 مشاهده می شود، ضریب معناداری مسئولیت اخالقی 0/76 روی عملکرد 
مالی تأثیرگذار است و درواقع، 0/76 از واریانس عملکرد مالی توسط مسئولیت اخالقی تبیین می شود 
که معنی داری فرضیۀ مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد بین مسئولیت 

اخالقی بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد .

8( مسئولیت بشردوستانه بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم دارد.

همان طور که در شکل 13 مشاهده می شود، ضریب معناداری مسئولیت بشردوستانه 0/62 روی 
عملکرد مالی تأثیرگذار است و درواقع، 0/62 از واریانس عملکرد مالی توسط مسئولیت بشردوستانه 
تبیین می شود که معنی داری فرضیه مذکور را نشان می دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد 

بین مسئولیت بشردوستانه بر اساس عملکرد مالی با مدل تجربی برازا وجود دارد. 

نتایج فرضیه های تحقیق حاضر با نتایج مطالعات آدریانا و سیمون )2017( مطابقت دارد. نتایج آنان 
نیز نشان داد که میان عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت رابطۀ معنی دار و مستقیمی وجود دارد. 
همچنین، در تحقیقات دوی و مونلیسا  )2016(، سالوسکی و زولچ  )2014( و  بیدری و همکاران ) 
2013(  نیز وجود رابطۀ مستقیم بین افشای مسئولیت اجتماعی )عملکرد اجتماعی( و عملکرد شرکت 
تأیید شده است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. دلیل این مطابقت را می توان در زمینۀ 
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ظهور افشای مسئولیت اجتماعی دانست که عمدتاً در پاسخ گویی به تحوینت و چالش هایی از قبیل 
جهانی سازی محیط کسب وکار به عمل آمده است. همچنین،  ازآنجاکه قوانین بازار سرمایه، مقررات 
دولتی، سیاست های زیست محیطی و ایمنی و استاندارد گزارشگری مالی ممکن است تعهدات قانونی 
شرکت های جامعه در راستای عملکرد اجتماعی بیشتر را افزایش دهد، سرمایهگذاری در مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها به عنوان راهی برای کاهش هزینۀ تأمین مالی و حفظ مزیت رقابتی بوده است که 

نهایتاً منجر به سودآوری بیشتر و متقاباًل، باعث افزایش عملکرد مالی شرکت می شود.

  10. پیشنهادها و محدودیت های پژوهش

طبق فرضیۀ اصلی اول، سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  
مستقیم دارد.  با توجه  به اینکه سرمایۀ فکري برای ادامۀ حیات در بازار جهاني رقابتي کنوني ضروري 
راستاي  بپردازند و همچنین، حسابداران در  به مدیریت صحیح سرمایۀ فکري  باید  است، مدیران 
اندازه گیري و گزارشگري سرمایۀ فکري گام بردارند. طبق فرضیۀ اصلی دوم، مسئولیت اجتماعی بر 
عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر  مستقیم دارد. لذا پیشنهاد می شود به منظور 
تقویت سطح مسئولیت اجتماعی سازمان ها  نسبت به منافع ذی نفعان و سرمایهگذاران، از تحلیلگران 
مالی در سازمان ها بهره گرفته  شود و تحلیلهای اقتصادی عملکرد شرکت به منظور ارزا یابی صحیح 
سازمان  افشا شود. مطابق با فرضیۀ فرعی اول، سرمایۀ انسانی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین 
اجتماعی استان اردبیل اثر مستقیم دارد. سرمایۀ انساني تأثیري را بر عملکرد مالي نشان داده است 
که مي تواند بیانگر امتیاز زیادی باشد که به مدیریت منابع انساني داده مي شود. دیگر اینکه مخارج 
انجام شده در زمینۀ نیروي انساني به عنوان سرمایه تلقي مي شود و نه هزینه که شاید تغییر نگرا 
در این زمینه ضروري باشد. طبق فرضیۀ فرعی دوم، سرمایۀ ساختاری بر عملکرد مالی در سازمان 
تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر مستقیم دارد. بعد ساختاری در سرمایۀ فکری تحت عنوان سرمایۀ 
ساختاری )سازمانی( تعریف  شده است و اهمیت بسزایی، به ویژه در سازمانی نظیر تأمین اجتماعی 
دارد که باید به این نکته توجه شود و مدیران عالی رتبه به این بعد سرمایۀ فکری دقت و برنامه ریزی 
شایانی داشته باشند و با مدیریت منابع فیزیکی خود به دنبال موفقیت سازمان باشند؛ زیرا سرمایه های 
ساختاری این امکان را فراهم می سازد که انتقال دانش موجود در فرآیندها، رویه ها، قراردادها و... به 
افراد یا گروه هایی از کارکنان از طریق آموزا یا القائات امکان پذیر شود. طبق فرضیۀ فرعی سوم، 
سرمایۀ مشتری بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر  مستقیم دارد. توصیه 
می شود در راستای خلق ارزا سازمان، به خصوص سازمان تأمین اجتماعی بایستی برای حفظ ارزا 
خود روابط  بین مشتریان و سازمان را تقویت و تحکیم بخشند. این مورد می تواند با شناسایِی نیازهای 
اعضای سازمان و مراجع و آموزا رفتار مشتری مداری مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیم با 
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ارباب رجوع دارند، گام هایی در جهت رشد سرمایه  های فکرِی سازمان برداشت. طبق فرضیۀ فرعی 
چهارم، مسئولیت اقتصادی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی  استان اردبیل اثر  مستقیم 
دارد. بنابراین توصیه می شود بیمارستان ها جهت بهبود مسئولیت اجتماعی سازمان ها تالا نمایند 
استراتژی های بلندمدتی را برای رشد اقتصادی ایجاد طراحی و اجرا کنند، تالا کنند تا بهره وری 
کارکنان را افزایش دهند و سعی کنند تا هزینه های عملیاتی را کاهش دهند. طبق فرضیۀ فرعی پنجم، 
مسئولیت اخالقی بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر مستقیم دارد. بنابراین 
از پیش تعیین شدۀ سازمانی و بدون توجه به نظرات  یزم است به جای قراردادن قواعد و مقررات 
کارکنان و دخالت آنها در وضع این قواعد، از مشارکت کارکنان استفاده کرد و مدیران سازمان باید در 
مرحلۀ سیاست گذاری سازمانی به اهمیت توجه مسئوینه نسبت به سالم تر بودن کارکنان، افراد جامعه، 
محیط و وظایف محوله پی ببرند و به منظور نهادینهشدن این مورد در فرهنگ  سازمانی همین امر را 
به کارکنان نیز آموزا دهند. طبق نظر خبرگان، نمی توان از کارکنان انتظار رفتار مسئوینه داشت، 
بدون آنکه به آنها مسئولیت را آموزا داده باشیم. طبق فرضیۀ فرعی ششم، مسئولیت بشردوستانه 
بر عملکرد مالی در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل اثر مستقیم دارد. بنابراین سازمان تأمین 
اجتماعی می تواند با افزایش فعالیت های داوطلبانه، احترام به هنجارها و ارزا های جامعه، رعایت 
شئون اخالقی، کمک به بیماران نیازمند و ارائۀ برنامه های عملیاتی برای مسائل و مشکالت مربوط به 
بیماران و همراهان آنها به ایجاد یک جامعۀ بهتر کمک کند و فرهنگ پذیرا مسئولیت اجتماعی را 

افزایش دهد.

در این تحقیق از یک روا خارجی در جهت ارزیابی سرمایۀ فکری استفاده شد. با توجه به اینکه 
روا های دیگری برای اندازه گیری سرمایۀ فکری وجود دارد، پیشنهاد می شود از روا های دیگر در 
این مورد استفاده شود؛ چراکه چندین روا برای حسابرسی سرمایۀ فکری وجود دارد و بعضی از 
این روا ها نسبت به سایر روا ها برتری دارند. اگر هدف برآوردکردن ارزا این دارایی ها باشد، پس 
روا های معتبر داخلی مناسب تر هستند؛ اما اگر هدف بررسی رعایت معیارهای تعیین شده باشد، 
در این صورت، روا های معتبر خارجی مناسب تر خواهند بود. بهترین روا برای حسابرسی سرمایۀ 
فکری به کارگیری ترکیبی از دو یا بیشتر از چند روا حسابرسی است تا از این طریق محدودیت 
موجود در یک روا به وسیلۀ روا های دیگر جبران شود. بنابراین، هر حسابرسی در مورد سرمایۀ 
فکری شرکت بهترین نوع حسابرسی نیست. به سایر پژوهشگران محترم که در این راستا تمایل دارند 

تحقیقات خود را ادامه دهند پیشنهاد می شود به بررسی موضوعات زیر نیز بپردازند:

- بررسی روا های ارزیابی و سنجش سرمایۀ فکری به منظور یافتن بهترین و مناسب ترین روا؛

- بررسی و تحقیق در مورد روا های ارتقای نرخ رشد سرمایۀ فکری در سازمان ها؛
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-  بررسی نقش تعدیلی سرمایۀ فکری بر رابطۀ میان مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی؛

- بررسی نقش مسئولیت اجتماعی بر فرهنگ سازمانی ادراک شده با تأکید بر اهداف مالی سازمان؛

- بررسی نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت بر  رضایت مشتریان با تأکید بر  سیاست های 
اقتصادی  سازمان.

  این تحقیق نیز همانند بسیاري از تحقیقات میداني با موانع و محدودیت هایي مواجه بوده است. در 
این تحقیق، با توجه به عدم همکاری برخی از کارکنان  در جهت پر کردن پرسش نامه از عمده ترین 
محدودیت های تحقیق حاضر بود. محدودیت دیگر، جامعۀ آماری تحقیق بوده است. این تحقیق تنها 
در سازمان تأمین اجتماعی انجام پذیرفته است؛ لذا در تعمیم نتایج به سایر سازمان ها باید احتیاط کرد.
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