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 چکیده:

 یهانبهآن بر جامعه از ج تأثیرو  هاشرکت یاجتماع تیمسئول تی، اهمتاکنونصورت گرفته  کیمطالعه کالس نیاز زمان اول

 تیه درنهاشده است ک یاجتماع تیدرباره مسئول یمتفاوت یهادگاهیگران قرارگرفته و منجر به بروز دمختلف مورد کاوش پژوهش

اصلی پژوهش حاضر، بررسی  هدف است.گردیده  هاشرکت یاجتماع تیو مفهوم مسئول یارشگرسعه چارچوب گزمنجر به تو

در بورس اوراق  شدهپذیرفته یهادر شرکت یبده تیو ظرف هاشرکت یاجتماع تیمسئول نینقش شهرت شرکت در رابطه ب

، بینازاینباشد که در بورس اوراق بهادار تهران می هشدپذیرفتههای است. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت بهادار تهران

هدف کاربردی است.  ازلحاظاین پژوهش سیستماتیک انتخاب گردیدند.  صورتبه 1931تا  1931 یهاسالشرکت بین  151

 افزارنرماز  قیتحق یهاهیفرض نیاست. جهت تخم یهمبستگ -ماهیت و روش از نوع توصیفی ازنظرهمچنین پژوهش حاضر 

 تیها بر ظرفحسن شهرت شرکتو میزان رعایت مسئولیت اجتماعی نتایج حاکی از این است که است.  دهیاستفاده گرد وزیویا

 تیها بر ظرفشرکتمیزان رعایت مسئولیت اجتماعی ها حسن شهرت شرکت همچنین،معنادار مثبت دارد.  تأثیر هاآن یبده

 کند.می دیرا تشد هاآن یبده

 
 یبده تیظرفی و اجتماع تیمسئول، شهرت شرکت: کلمات کلیدی



Abstract: 

 
Since the first classic study to date, the importance of corporate social responsibility and 

its impact on society has been explored by researchers and has led to different perspectives on 

social responsibility that have ultimately led to the development of a corporate reporting 

framework and concept of corporate social responsibility. The main purpose of the present 

study was Role of Company Reputation in the Relationship between Corporate Responsibility 

and Debt Capacity in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. The statistical 

population of this research is the listed companies in Tehran Stock 7Exchange, from which 151 

companies were systematically selected between 2011 and 2017. This study is of practical 

purpose. The present study is descriptive-correlative in terms of nature and method. EVIEWS 

software was used to estimate the research hypotheses. The results show that corporate social 

responsibility and good reputation had a significant positive effect on their debt capacity. Also, 

good corporate reputation enhances corporate social responsibility for their debt capacity. 
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