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نقش مسؤلیت اجتماعی در ارتقای مسؤلیت پاسخگویی شرکتهای متوسط از نظر
مدیران مالی و اداری شرکتهای کوچک و متوسط در والیت بلخ
مهران بیک عمری ، 1عبدالجاوید غفوری
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 1دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا (نویسنده مسئول)
 2استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا

چکیده
اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمانها هستند که دیگر نمی توانند نسبت به مشتریان بی تفاوت باشند و سازمانها باید
همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند .شرکتها امروزه دریافتند که رضایتمندی مشتریان برای
حفظ آنها در شرکت کافی نیست و نمی توانند به رضایتمندی مشتریان دلخوش باشند؛ آنها باید مطمئن باشند که مشتریان
راضی شان وفادار هم خواهند بود .در شرایط کنونی بسیاری از شرکتها ناچار شده اند که به دلیل مسائل ناشی از جهانی شدن،
الزامات قانونی ،تغییر انتظارات عمومی و اجبار به ایجاد تصویر مطلوب از برند خود و افزایش قدرت رقابت پذیری ،مسئولیت
پاسخگویی در برابر جامعه را پذیرفته و بکار گیرند .تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی بوده که برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق را مدیران مالی و اداری شرکتهای کوچک و متوسط در والیت بلخ
تشکیل می دهد .حجم نمونه با استفاده از فورمول کوکران با مقدار خطا  %7به تعداد ( ) 92انتخاب گردیده است .پرسشنامه به
( )92تن توزیع گردیده سپس وارد نرم افزار  SPSS 25گردید .نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقدار سطح
معنی داری متغیرها بزرگتر از  0.05بدست آمده است .بناً داده ها دارای توزیع نارمل بوده از آزمونهای پارامتریک می توان
ا ستفاده نمود .نتایج آزمون الفای کرونباخ نشان داد که مقدار آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیر ها بزرگتر از 0.846
است؛ بناً تمام سواالت پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است .در اخیر برای تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی
استفاده نمودیم؛ نتایج نشان د اد که بین مسئولیت اجتماعی و (مسئولیت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشر دوستانه) رابطه مثبت
و معنی دار وجود دارد.
واژههای کلیدی :مسئولیت اخالقی ،مسئولیت قانونی ،مسئولیت اقتصادی ،مسئولیت بشر دوستانه.
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مقدمه:
امروز در جهانی پرشتاب ،ناپایدار و پیچیده زندگی می کنیم .دیگر دارایی های مادی و مالی« دارایی استراتیژیک» تلقی نمی
شوند؛ زیرا امکان تقلید و الگوبرداری از آن نسبت به گذشته ،ساده و کم هزینه شده است .لذا مدیران به این واقعیت پی برده
اند که بدون سرمایه انسانی نمی توانند بهره وری مطلوب را از منابع سنتی بدست آورند(جوانپور.)109 :1396 ،
پاسخگویی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات مدیران و رفتار آنها همواره تأثیر شدیدی بر جوامع می گذارد ،بنابراین در
چنین وضعیتی که شهروندان به شدت از رفتار آنان متأثر می شوند ،می توان تصمیمات و رفتار مدیران را برای تأمین منافع
مردم هد ایت کرد و اطمینان یافت که ادارات و افراد بلند پایه در راستای منافع عمومی گام بر می دارند ،از این رو باید با تقویت
پاسخگویی در بخش دولتی ،تضمین تأمین منافع عموم را حداکثر کرد؛ زیرا در هر جامعه ای مردم تسهیل کننده و هدف
توسعه هستند .لذا حسابداران باید در مور د مصرف منافع ،دقت در حسابات به جامعه پاسخگو بوده و مردم را به طریقی مقتضی
از جریان و ثبت معامالت آگاه نمایند(ابراهیمی و همکاران.)91 :1393 ،
سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه های فزیکی و انسانی ،از تعریف روشن و دقیقی برخوردار نبوده و در تمامی تعاریفی که راجع
به سرمایه اجتماعی شده است ،تأکید بر این که وسیله ای برای رسیدن به اهداف و منافع فردی و گروهی و جامعه بوده و در
طی  40سال گذشته ،یکی از مباحث رو به رشد و تکامل در مباحث مالی بوده است( .)zhu, 2008برخی پژوهشگران بر این
باورند که افشای مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی باالتر ،به ارزش باالتر و ریسک مالی کمتر شرکت ،خواهد انجامید .هر چه
شرکتها به افشای مسئولیت اجتماعی بپردازند ،مدیران از بهره کمتری در استقراض برخوردار می شوند؛ زیرا افشای مسئولیت
اجتماعی باعث سرمایه گذاری سرمایه گذاران شده و این امر نیاز شرکت به استقرایض بدهی با ریسک های مالی باالتر را کمتر
می نماید(امیر قاسم خانی و همکاران.)24 :1395 ،
هدف از مسؤلیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزئی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس
مسؤلیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونهای مستقل از منافع مستقیم شرکت تالش کند .ابزار آگاه سازی
جامعه از مسؤلیت های اجتماعی ،فرایند انتقال اطالعات مرتبط با تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت
به جامعه است .گسترش مسؤلیت پذیری سازمان براین موضوع داللت دارد که مسؤلیت های سازمان از آنچه در گذشته بوده
است ،یعنی فراهم کردن پول برای سهامداران ،فراتر رفته است(امیری.)119 :1396 ،
منظور از مسئولیت اجتماعی شرکتها ،پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و ارزش های سازمان به گونهای است که منافع تمام
ذینفعان شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان ،سرمایه گذاران و عموم جامعه ،در سیاست ها و عملکرد سازمان منعکس
شود(.)kini, 2013
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :به نظر میرسد مسؤلیت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر پاسخگویی حسابداران دارد.
فرضیه های فرعی:
-

به نظر میرسد مسئولیت اقتصادی تأثیر مثبتی بر مسئولیت اجتماعی حسابداران دارد.

-

به نظر میرسد مسئولیت قانونی تأثیر مثبتی بر مسئولیت اجتماعی حسابداران دارد.

-

به نظر میرسد مسئولیت اخالقی تأثیر مثبتی بر مسئولیت اجتماعی حسابداران دارد.
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-

به نظر میرسد مسئولیت بشر دوستانه تأثیر مثبتی بر مسئولیت اجتماعی حسابداران دارد.

مدل مفهومی تحقیق
مسئولیت
اتقصادی

مسئولیت

مسئولیت

قانونی

اجتماعی

مسئولیت
اخالقی

منبع :قادری ،36 :1395 ،مدل کاروال

مسئولیت بشر
دوستانه

تعریف مفهومی متغیرها:
بعد ساختاری :این بعد شامل پیوندهای شبکه ای ،پیکربندی شبکه ای و انطباق پذیری شبکه های بین افراد است .بعد
ساختاری را می توان با تعداد دفعات تعامالت و وجود ارتباطات در سراسر سطوح سلسله مراتب و عملکرد بین طرفین در نظر
گرفت(.)kontz& ltein, 1993
بعد ارتباطات داخلی اداره :ا ین بعد با سطوح باالیی از اعتماد ،هنجارهای مشترک ،تکالیف و هویت متقابل مشخص می
شود .مهمترین جنبه های این بعد شامل اعتماد ،هنجارها ،الزامات ،انتظارات و هویت است .این بعد نشان دهنده دارایی حاصل
شده از طریق ارتباطات است.
بعد چشم انداز مشترک :این بعد از طریق در ک متقابل میان افراد از طریق زبان ،تفسیرها و معانی مشترک در سازمانها
بوجود می آید .این بعد را بنام بعد شناختی نیز یاد می کنند(.)Abret, 1993
پیشینه تحقیق
طالقانی در سال  1392در مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر بازارگرایی و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت بیان کرد در
چندین دهه ی گذشته آگاهی و توجّه به مباحث اجتماعی در بین جامعه و مشتریان افزایش یافته است  .بنابراین ضروری است
که کسب و کارهای بازارگرا جهت برآوردن انتظارات اجتماعی مشتریان و جامعه به سمت مسئولیت اجتماعی حرکت نمایند  .از
آنجائیکه هدف اصلی مسئولیت اجتماعی  ،گرد هم آوردن تمامی بخش ها ( اعم از دولتی  ،خصوصی و داوطلبان ) با یکدیگر
است و شرکت ها یی که با جدیّت استاندارد های مسئولیت اجتماعی را می پذیرند  ،شاهد توفیق و ارتقاء عملکرد مالی خود
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خواهند بود و خواهند توانست اعتماد مردم و بازار را نسبت به محصوالت شان جلب نمایند  .بنابر این در این مطالعه از متغیری
تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در کنار بازارگرایی برای بررسی تأثیر آنها بر عملکرد استفاده می شود  .در مطالعات زیادی
بازارگرایی به عنوان عامل مؤثّر بر عملکرد به طور مستقیم مورد توجّه قرارگرفته  ،اما تعداد مطالعاتی که تأثیر بازارگرایی و
مسئولیت اجتماعی را باهم بر عملکرد بررسی نماید کم است  ،بنابراین هدف عمده این مطالعه بررسی تأثیر مشترک
بازارگرایی و مسئولیت ا جتماعی شرکت ها بر عملکرد است  .در این مطالعه رابطه مستقیم و غیر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد
از طریق مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از داده های حاصل از شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر رشت مورد
آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل این است که اثر غیر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار از طریق مسئولیت اجتماعی
بیشتر از اثر مستقیم آن می باشد.
رضایی و همکاران( ،) 1391در مقاله ای با عنوان آشنایی اجمالی با حسابداران اجتماعی و حسابداری مسؤلیت های اجتماعی
بیان کردند؛ هدف سرمایه گذاری در سهام شرکته ا ،حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذاری است که برای رسیدن به این
هدف ،باید تصمیم گیری از آن بهره می بند ،اطالعات حسابداری منتشر شده توسط شرکتهاست .امروزه حسابداری و
گزارشگری اجتماعی شرکتها ،به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است که در صورت اجرا می تواند
اطالعات باارزشی را در اختی ار استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،از جمله سرمایه گذاران قرار دهد .در این مقاله با
مروری بر تاریخچه حسابداری مسؤلیت های اجتماعی ،به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اهداف آن
پرداخته شده است .همچنین ب ه مزایا و مشکالت اجرای سیستم حسابداری مسؤلیت های اجتماعی و معیارهای موجود برای
تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه های اقتصادی واحد تجاری ،و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعی ،اشاره کرده
است(رضایی و همکاران.)23 :1391 ،
عرب صالحی ،صادقی و معیین الدین ( ،) 1392در تحقیقی ای رابطه مسؤلیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران را از طریق پرسشنامه ای که حاوی  53سوال در زمینه مسؤلیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان،
کارکنان ،محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه(نهادهای آموزشی ،نهاد های فرهنگی ،صحت و ) ..است ،اندازه گیری
کردند .نتایج نشان داد که عملکرد مالی با مسؤلیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط
دارد ،ولی عملکرد مالی با مسؤلیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معنی دار ندارد(عرب صالحی و
همکاران.)45 :1392 ،
امری و وکیلزاده ( ،) 1393در تحقیقی به بررسی تأثیر مسؤلیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتها پرداختند .طراحی الگوی
جدید مسؤلیت اجتماعی به روش  DEAاست و معیارهای عملکرد شرکتها شامل بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده
واقعی سهام ،ارزش بازار حقو ق صاحبان سهام ،ارزش افزوده اقتصادی و هزینه سهام عادی است .نتایج حاکی از وجود یک رابطه
معنی دار بین مسؤلیت اجتماعی و عملکرد شرکتها بوده است.
احمدی و همکاران در سال  ، 1392تاثیر اگاهی شهروندی بر پاسخگویی و عملکرد سازمان زیبا سازی برای بهبود مناظر
شهری را بررسی کرد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که میزان آگاهی شهروندان با متغیرهای تکالیف شهروندی ،پاسخگویی
سازمان ،تحصیالت ،جنس و شغل رابطه معنی دارد وجود دارد.
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روش تحقیق
تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی بوده که برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این
تحقیق را تمام معاونین مالی و اداری شرکتهای کوچک و متوسط در والیت بلخ تشکیل میدهد .حجم نمونه با استفاده از
فورمول کوکران با مقدار خطا  %7به تعداد ( ) 92تن انتخاب گردیده است.
جدول( )5آمار توصیفی پاسخ هندگان به تفکیک سطح دانش و جنسیت
Cumulative
Percent
100.0

Valid
Percent
100.0

Frequenc
y
Percent
9
100.0

سطح دانش
مرد

Valid

دانشجوی
دانشگاه

100.0

100.0

100.0

69

مرد

Valid

لیسانس

100.0

100.0

100.0

14

مرد

Valid

ماستر

آمار توصیفی پاسخ هندگان به تفکیک سطح دانش و سن:
جدول( )6نشان میدهد که از جمله ( )92تن )9( ،تن دانشجوی دانشگاه )69( ،تن لیسانس و ( )14تن ماستر میباشد..
آزمون نرمال بودن دادهها(آزمونکولموگراف-اسمیرنوف)K-S(1
بمنظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده برای فرضیههای تحقیق ابتدا به بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن دادههای
مربوط به فرضیات از طریق آزمونکولموگراف-اسمیرنوف ( ) K-Sپرداخته شده و سپس با استفاده از نتایج این آزمون از روش-
های آماری پارامتری یا ناپارامتری مناسب برای آزمون استفاده شده است .بنابراین فرضیهها به شکل زیر خواهد بود:
جدول( )8آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
H3

H4

H1

H2

92

92

92

92

3.7853

3.7582

3.7593

3.8315

.57725

.56991

.53158

.73939

.117

.088

.080

.171

.116

.082

.080

.171

Positive

-.117

-.088

-.077

-.134

Negative

.117

.088

.080

.171

.003c

.074c

.191c

.000c

N
Normal Parametersa,b Mean
Std.
Deviation
Absolute

Most Extreme
Differences
Test Statistic
)Asymp. Sig. (2-tailed

1

)-Kolmogorov-Smirnov(K-S
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تحلیل جدول فوق:
مطابق نتایج جدول شماره( )1-4با توجه به مقادیر سطح معنیداری متغیرهای مسئولیت اجتماعی ،بُعد اقتصادی ،قانونی،
اخالقی و بشر دوستانه از آنجایی که مقدار سطح معنی داری بزرگتر از  0.05است یعنی ) (  %5یعنی )  ( sig  می-
توان دریافت که فرض  H0تأیید و فرض H1رد میشود ،بنابراین فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات تأیید میشود و میتوان از
آزمونهای آماری پارامتریک بهره جست.
اعتبار پرسشنامه
جدول ( )9آلفای کرونباخ پرسشنامه

N of Items
25

Cronbach's Alpha
.846

از انجایی که مقدار آلفای بدست آمده ( ) 0.846است؛ بناٌ اعتبار پرسشنامه در سطح خوب قرار داشته و مورد تأیید
می باشد .در ادامه نمودار عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتها را بر اساس ضرایب رگرسیونی استندرد شده ترسیم شده
است.
مدل مفهومی تحقیق:
مسئولیت اقتصادی

0.76
مسئولیت قانونی

0.83

مسئولیت اجتماعی

0.67
0

شرکتها

مسئولیت اخالقی

تحلیل مدل تحقیق

0.56

مسئولیت بشر دوستانه

آزمون تی یک نمونهای:
جدول( )10آزمون تی یک نمونه ای
Std. Error
Mean
.07709

Std.
Deviation
.73939

Mean
3.8315
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.05542

.53158

3.7593

92

مسئولیت قانونی

.05942

.56991

3.7582

92

مسئولیت بشر
دوستانه

.06018

.57725

3.7853

92

مسئولیت
اقتصادی

نتایج آزمون تی یک نمونه ای نشان میدهد که عواملی (مسئولیت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشر دوستانه) از جمله عواملی
تأثیر گذار بر مسئولیت اجتماعی حسابداران از دیدگاه پاسخ دهندگان به شمار می رود.
جدول( )11آمار استنباطی آزمون تی یک نمونه ای
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
.6784
.9846

Sig. (2)tailed
.000

Mean
Difference
.83152

df
91

t
10.787

.8694

.6492

.75932

.000

91

13.701

مسئولیت
قانونی

.8762

.6401

.75815

.000

91

12.760

مسئولیت بشر
دوستانه

.9049

.6658

.78533

.000

91

13.049

مسئولیت
اقتصادی

مسئولیت
اخالقی

با توجه به جدول فوق سطح معنی داری آزمون برابر  0.00میباشد که کوچکتر از  0.05میباشد که نشان میدهد فرضیه
صفر را در سطح  %5میتوان رد کرد و می توان نتیجه گرفت که بین مسؤلیت اخالقی ،مسؤلیت قانونی ،مسؤلیت بشر دوستانه
و مسؤلیت اقتصادی با متغیر وابسته رابطه وجود داشته و فرضیه های تحقیق تأیید گردید.
ضریب همبستگی پیرسون:
جدول ( )12نتایج آزمون همبستگی
مسئولیت
اقتصادی
**.806

مسئولیت
بشر
دوستانه
**.927

مسئولیت
قانونی
**.859

مسئولیت
اخالقی
1.000

 Correlationمسئولیت
Coefficient
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.000

.000

.000

.
92

92

92

92

**.805

**.951

1.000

**.859

.000

.000

92

92

.
92

.000
92

**.877

1.000

**.951

**.927

.000

.
92

.000

.000

92

92

1.000

**.877

**.805

**.806

.
92

.000

.000

.000

92

92

92

92

)Sig. (2-tailed

اخالقی

N
Correlation
مسئولیت
Coefficient
قانونی
)Sig. (2-tailed
N
Correlation
 Coefficientمسئولیت
) Sig. (2-tailedبشر دوستانه
N
Correlation
 Coefficientمسئولیت
) Sig. (2-tailedاقتصادی
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
آزمون فریدمن:
جدول آزمون فریدمن نشان می دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان بیشترین تأثیر مسؤلیت قانونی و مسؤلیت اخالقی باالی
متغیر وابسته داشته و کمترین تأثیر متغیرهای مسؤلیت بشر دوستانه و مسؤلیت اقتصادی دارد.
جدول ( )13نتایج آزمون فریدمن
Mean Rank
2.76

مسئولیت اخالقی

2.29

مسئولیت قانونی

2.44

مسئولیت بشر دوستانه

2.51

مسئولیت اقتصادی

جدول ( )14نتایج آزمون همبستگی
92

N

6.994

Chi-Square

3

df

.072

Asymp. Sig.
a. Friedman Test
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جدول ( )15حالت تأیید /رد فرضیههای تحقیق
مدل
اول
دوم

سوم

چهارم
پنجم

ضریب
pهمبستگی value

فرضیه
به نظر می رسد مسؤلیت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر
پاسخگویی حسابداران دارد.
به نظر میرسد مسئولیت اقتصادی تأثیر مثبتی بر مسئولیت
اجتماعی حسابداران دارد.
به نظر میرسد مسئولیت قانونی تأثیر مثبتی بر مسئولیت
اجتماعی حسابداران دارد.
به نظر میرسد مسئولیت اخالقی تأثیر مثبتی بر مسئولیت
اجتماعی حسابداران دارد.
به نظر می رسد مسئولیت بشر دوستانه تأثیر مثبتی بر مسئولیت
اجتماعی حسابداران دارد.

نتیجه آزمون

0/83

0/05

 H1تایید می شود

0/32

0/04

 H1تایید می شود

0/39

0/00

 H1تایید می شود

0/63

0/02

 H1تایید می شود

0/59

0/02

 H1تایید می شود

نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی و معنی داری بر پاسخگویی حسابداران
داشته؛ به همین ترتیب مسئولیت ( اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشر دوستانه) تأثیری مثبتی بر مسئولیت اجتماعی حسابداران
دارد.
نتیجه گیری:
اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمانها نیز دیگر نمی توانند نسبت به مشتریان بی تفاوت باشند و سازمانها باید
همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کنند .شرکتها امروزه دریافتند که رضایتمندی مشتریان برای
حفظ آنها در شرکت کافی نیست و نمیت وانند به رضایتمندی مشتریان دلخوش باشند؛ آنها باید مطمئن باشند که مشتریان
راضی شان وفادار هم خواهند بود .در شرایط کنونی بسیاری از شرکتها ناچار شده اند که به دلیل مسائل ناشی از جهانی شدن،
الزامات قانونی ،تغییر انتظارات عمومی و اجبار به ایجاد تصویر مطلوب از برند خود و افزایش قدرت رقابت پذیری ،مسئولیت
پاسخگویی در برابر جامعه را پذیرفته و بکار گیرند.
در کشورهای دیگر نیز نتایج متضادی کسب شده است .پژوهش حاضر با پژوهش های اسمیت و هم پژوهان (،)1999
سیمسون و کوهر ( ،)2002برکلی ( ،)2004کالن و توماس ( )2010و چویی و هم پژوهان ( )2010و میشرا ( )2012مطابقت
دارد .در واقع این پژوهش وجود رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها پاسخگویی آن ها را تایید کرده که پژوهش های
نامبرده نیز حاکی از وجود چنین نتیجه ای بوده است.
با توجه به اینکه پاسخگویی با مسئولیت اجتماعی در تمامی حو زه ها رابطه داشت بنابر این به مدیران شرکتها پیشنهاد می
شود که ابعاد مزبور ر ا در شرکت تقویت بخشیده چرا که بهبود عملکرد اجتماعی منجر به بهبود پاسخگویی می شود.
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تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی بوده که برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این
تحقیق را تمام معاونین مالی واداری شرکتهای کوچک و متوسط در والیت بلخ تشکیل میدهد .حجم نمونه با استفاده از
فورمول کوکران با مقدار خطا  %7به تعداد ( ) 92تن انتخاب گردیده است.
پرسشنامه به ( )92تن توزیع گردیده سپس وارد نرم افزار  SPSS 25گردید .نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که
مقدار سطح معنی داری متغیرها بزرگتر از  0.05بدست آمده است .بن ًا داده ها دارای توزیع نارمل بوده از آزمونهای پارامتریک
می توان استفاده نمود .نتایج آزمون الفای کرونباخ نشان داد که مقدار آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیر ها بزرگتر از
 0.06است؛ بناً تمام سواالت پرسشنامه دارای اعتبار خوبی برخوردار است .در اخیر برای تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب
همبستگی استفاده نمودیم؛ نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و (مسئولیت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشر دوستانه)
رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
محدودیت های تحقیق


مدل پیش بینی شده ،برای اندازه گیری هر یک از موارد مسئولیت اجتماعی نسبت به هر یک از متغیرها به طور
فرض و مسلم و قطعی نیست.



از آنجا که داده های این پژوهش بر اساس توزیع پرسشنامه در میان مدیران مالی و اداری شرکتهای کوچک و
متوسط جمع آوری شده است ،خالی از مسائل و مشکالت نبوده به طوری که در جمع آوری پرسشنامه ها مشکالتی
از قبیل عدم همکاری برخی از افراد در زمینه تکمیل پرسشنامه وجود داشت که منجر به کوچک شدن حجم نمونه
به منظور تجزیه و تحلیل گردید.
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