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چكیده
افشاگری هایمرتبطباآنعاملضروریاستکهبهتداوم

مسئولیتپذیریاجتماعیشرکتیو

فعالیت شرکتها منتهی میشود .هدف این مقاله بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی ،مسئولیت
اجتماعیوارزششرکتدرشرکت هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراناست.اطالعات

مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی  75شرکت گردآوری شده است .برای آزمون
فرضیهها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است .برای محاسبه معیار

مسئولیتاجتماعیازمدلمیشراوهمکاران()1122استفادهشدهاست.برایحاکمیتشرکتیاز
معیارهای تمرکز مالکیت و درصد سهام در دست سهامداران عمده (بلوکی) استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین معیار تمرکز مالکیت و مسئولیت اجتماعی ارتباط
داریوجودداردولیبینمعیاردرصدسهامدردستسهام دارانعمدهومسئولیتاجتماعی


معنی
ارتباط معنی داری مشاهده نشد .همچنین بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت نیز ارتباطی
معنیدارمشاهدهنشد .

واژههای کلیدی :ارزششرکت،تمرکزمالکیت،حاکمیتشرکتی،مالکیتبلوکهسهام،مسئولیت
اجتماعی 

 -1دانشیار گروه حسابداری ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.
drzhajiha@gmail.com

 -2مربی گروه حسابداری ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
یکیازعواملضروریتداومفعالیتواحدهایانتفاعیبهدلیلارتباطباجامعهواینکهجامعه

کند،مسئولیتپذیریاجتماعیوافشاییاتمرتبطباآن


فراهممی
شرایطبقاوتداومشرکتهارا 

است .جامعه از فعالیتها و رفتار شرکتها بهرهمند میشود .رشد و توسعه مسئولیتپذیری
اجتماعیشرکت هاداللتبراینامر داردکهتغییروتحوالتیدرمسئولیتهای شرکتهاایجاد

شدهوازهدفاولیهکهفقطد ستیابیبهسودنقدیموردانتظاربودفراتررفتهوبهسمتاجتماع
درحرکتاست .
نظریه مشروعیت مطرح میکند که بین واحدهای انتفاعی و جامعهای که در آن فعالیت
میکنند بهصورت اجتماعی قراردادی ایجاد میشود؛ بنابراین انتظار بر این است که مکانیزمهای

وکنترلشرکتها

مبرشرکتکهشاملمجموعهایازقواعدناظربرهدایت 

حاکمیتشرکتیحاک
باشند،بتوانندبرایفایمسئولیتاجتماعیشرکتهاتأثیرگذارباشند .


می
2
کریرورأس () 2337دریافتندکهمشتریانازواحدهایانتفاعیانتظاردارندتااخالقرادر
اداره امور واحدهای انتفاعی رعایت کنند ،مهر و وب )1115( 1نیز در پژوهش بیان کردند که
مشتریان ترجیح میدهند تا از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاهی دارند
).ازجملهمنافعمسئولیتاجتماعیشرکتها

خریدنمایند(عربصالحیوهمکاران،2931،ص9

می توانبهافزایشتواناییدراستخدامکارکنانتازهواردونگهداشتنکارکنانباتجربهاشارهنمود.

ترمیتوانند


یابندکهراحت

هاباپیشرفتدرجهتمسئولیتاجتماعیاینمسئلهرادرمی

شرکت
نیرویتازهبه کارگیرندوکارکنانباتجربهرابراییکدورهزمانیکافیکهبرایموفقیتواحد

تجاریضروریهستند،حفظکنن د.حمایتدولتینیزازدیگرمنافعمسئولیتاجتماعیبهشمار
هایتجارینوع دوستکهدربرابرمسئولیتاجتماعیخودشانتعهدبیشتری


رودزیراسازمان

می
دارند ،دعاوی کمتری را از طرف قانون گذاران که ممکن است ممیزین مالیاتی باشند ،دریافت
میکنند(ساندهووکاپور،1121،9ص.) 93برایناساس،هدفاینمقالهبررسیارتباطحاکمیت

شرکتی ،مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهراناست .

 -2چارچوب نظری تحقیق
حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسمهای هدایت و کنترلی درونسازمانی و برونسازمانی
میباشدکهتعادل  مناسبومعقولیمیانحقوقصاحبانسهامازیکسوونیازهاواختیارهای

نماید.سیستمحاکمیتشرکتیتوزیعحقوقومسئولیتهای


مدیرهازسویدیگربرقرارمی

هیئت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نفعانمختلفشرکت هااعمازمدیران،کارکنان،سهامدارانوسایراشخاصحقیقیوحقوقی


ذی
گذارند،مشخصمیکند.اینسیستمقوانین


تتأثیرپذیرفتهوبرآناثرمی
کهازفعالیتهایشرک

گیریدرشرکتاعمازهدفگذاری،تعیینابزارهای


هاییجهتتعیینفرآیندهایتصمیم

ورویه
کند.مکانیسمهایحاکمیتشرکتی


هایکنترلیرامعینمی

رسیدنبهاهدافوطراحیسیستم
شود.کیفیتاینمکانیسمهاامرینسبیبودهواز


هامی

دگیدرشرکت
باعثکاهشمشکالتنماین
شرکتیبهشرکتیدیگرمتفاوتاستوفرضمیشودکهدرکلیهمراحلارزشآفرینیدرشرکت

وجودداشتهاست(پایوت1117،9؛احمدپوروهمکاران،2913،ص .)11
هایمالیشرکتهاومؤسسات بزرگمانندانرون،آرتوراندرسونو


هاوفروپاشی

موجرسوایی
گرشواهدیازرویه هایتجاریغیراخالقیوغیرمسئوالنهازجنبه

ورلدکامدرشروعقرن  12
بیان
هاراافزایشدادهوشرکتهاباافزایش


چنینفرآیندجهانیشدن،قدرتشرکت
اجتماعیاست.هم
تربهاهدافوفعالیتهایشاندرابعاد

فشارازطرفجامعهبرایبرخورداری ازیکنگرشوسی 
ع
اجتماعیومحیطیمواجههستند.فشاربرایرفتارمسئوالنه ترواحدهایتجاریبهیکمعمای

سازیشرکت هادرمقایسهباروشمتداولبارویکردصرفهاقتصادیدرراستای

جدیدبرایتصمیم
حداکثرسازی سود و ارزشآفرینی تبدیل شده است (حساسیگانه و برزگر ،2939 ،ص .)221
امروزه تأثیر شرکت ها بر جامعه یک دغدغه جهانی تلقی گردیده و انتظارات ذینفعان از نقش
واحدهایتجاریدرجامعهدرحالافزایشاست.رهنمودها،اصولوقوانینومقرراتبرایرفتار
پاسخگویی هم درباره عملیات
شرکت ها در جامعه نیز به دنبال افزایش تقاضا برای شفافیت و  

هابهطوراختیارییاالزامی
شرکتوهماثراتاینعملیاتبرجامعهدرحالتوسعهاستوشرکت 

گزارش های خود را در خصوص عملکردشان در ابعاد اجتماعی ،اخالقی و محیطی تحت عناوین

کنندورونداینمقولهگزارشگریروزبهروزدرح الافزایشاست .


مختلفیمنتشرمی
از آنجایی که مفهوم توسعه پاینده به چالشی برای نگرش کالسیک ارزش سهامداران در
واحدهایتجاریونقش آن هادرجامعهتبدیلشدهاست .اکنونشرکتهابرایاثراتاعمالو
ایکهتوسعهپایندهبهعنوان


هایشانبرمحیطوجامعهمتعهدومسئولهستند،بهگونه

فعالیت
شودوروش هایمتفاوتیبرایدرنظرگرفتنوتوجهبه


بخشیذاتیدرادبیاتتجاریتلقیمی
ابعاد پایندگی در واحدهای تجاری وجود دارد .یکی از مفاهیم اصلی که به توصیف فعالیتهای
پاینده اشاره دارد ،مسئولیت اجتماعی شرکتها است که این مفهوم با نگرشهای متفاوتی روی
هایاخیراینتوجهبهاثراتشرکتهادرجامعهمنتهیبه


هاتأکیددارد.دردهه

پایندگیشرکت
پیدایش مفهوم مهم در ادبیات کار و کسب بهنام مسئولیت اجتماعی شرکتها گردیده است.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها به مشارکت داوطلبانه شرکت برای توسعه پایندهفراسوی الزامهای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هاوانتظارهایذینفعاندرقالب

قانونیاشارهداردویکروشبرایکاهششکافبین شرکت
گزارشگری و افشای اطالعات اضافی با رویکرد پایندگی به شمار میرود .شرکتها واکنشهای
ایکهبرخیشرکتهافرهنگخودرا


گوییبهتقاضاهایجدیددارندبهگونه

مختلفیبرایپاسخ
تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته اصلی فعالیتهای
شانپذیرفتهاند(مولینا .)1121،5


تجاری
 -3پیشینه تحقیق
لئووژانگ) 1127(2بهمطالعهحاکمیتشرکتی،افشایاطالعاتمسئولیتاجتماعیوارزش
یانگر این است که افشای اطالعات
شرکت در چین پرداختند .یافتههای حاصل از پژوهش ب 
پذیریاجتماعیباسودآوریوبهتبعآنارزششرکتدرکوتاهمدتمرتبطنیستولی


مسئولیت
دربلندمدتاثراتمثبتیدارد.همچنینساختارحاکمیتشرکتیتأثیرمثبتیبرافشایمؤلفههای

مرتبط با مسئولیت اجتماعی دارد .نخیلی و همکاران  )1127( 7در پژوهشی به مطالعه افشای
مسئولیتاجتماعیوارزشبازارباتأکیدبرشرکت هایخانوادگیوغیرخانوادگیپرداختند.نتایج

هایخانوادگیکمترازشرکتهایغیرخانوادگیاقدام


دهدکهشرکت

حاصلازپژوهشنشانمی
کنند.همچنین ارزششرکتهابرمبنایمعیارهایمالیمانند


بهافشایمسئولیتاجتماعیمی
1
کیو توبین ارتباط مثبتی با افشای مؤلفههای مسئولیت اجتماعی دارد .نولت و میتروکاستاس 
)درپژوهشیتحتعنوانرابطهبینمسئولیتاجتماعیشرکتوعملکردمالینتیجهگیری

(1125
عکوسومعنیداریوجود

نمودندکهبینعملکرداجتماعیشرکتونرخبازدهسرمایهارتباطم
دارد.همچنیناجزاینظامراهبریشرکتیبررابطهبینعملکرداجتماعیشرکتوعملکردمالی
شرکتتأثیرگذاربودهاست.سالوسکیوزولچ)1129( 3درپژوهشخویشبهبررسیارتباطبین
میزانافشای مسئولیتاجتماعیشرکتیوکیفیتسودپرداختند.نتیجهاینپژوهشحاکیازآن
اطالعاتمسئولیتاجتماعیشرکتهالزوماً

استکهروندروبهرشدشرکتهادرخصوصافشای 

منجربهافزایشکیفیتسودنمیشود و یک ارتباط منفی بین میزانافشای مسئولیتاجتماعی

آنها نشان داد که بین مسئولیت
شرکت و کیفیت سود وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش  
محافظهکاریشرکتوکیفیتاقالمتعهدیرابطهمنفیوبامدیریتسود

اجتماعیشرکتبادرجه
21
رابطه مثبت وجود دارد .بچتی وهمکاران()1129مسئولیتاجتماعیشرکترادرچهارعامل
سرمایهگذاری تجزیه

شامل شفافیت حسابداری ،حاکمیت شرکتی ،مخاطره ذینفعان و بیش 
اند.بابررسیارتباطبینقدرمطلقخطایپیشبینیسودهرسهمباخالصنقاطقوت()-و


کرده
سرمایهگذاری ،مخاطره ذینفعان ،حاکمیت شرکتی و شفافیت حسابداری نشان

ضعف ( )+بیش 
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دادند که قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم با خالص نقاط قوت و ضعف بیش
نفعانوعدمشفافیتحسابداریشرکتارتباطیمثبتومعنیداروجود


گذاری،مخاطرهذی

سرمایه
22
کهباکیفیتحاکمیتشرکتیارتباطیمعکوسدارد.وایچووهمکاران ()1129


دارددرحالی
در پژوهشی به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عدم تقارن اطالعاتی بین
هایحاصلازپژوهشبیانگراین


سازمانیپرداختند.یافته
کنندگانبرونسازمانیود 
رون


استفاده
است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عدم تقارن اطالعاتی ارتباطی معکوس و معنیدار
وجود دارد .سرواس و تامایو )1129( 21در پژوهشی با عنوان تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر
گرایناستکهمسئولیتپذیریاجتماعی


لازپژوهشبیان
ارزششرکتپرداختند.یافتههایحاص

با ارزش شرکت در شرکت هایی که میزان آگاهی مشتریان بیشتر باشد ارتباط و معنیدار و در
تراستارتباطمعکوسومعنیداروجوددارد .


هاییکهمیزانآگاهیمشتریانکم

شرکت
ژیهای اخالقی ،مسئولیتپذیری اجتماعی و
جبارزاده و همکاران ( )2935به مطالعه ایدئولو 
عدم تقارن اطالعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
حاصلازپژوهشبیانکردکهبینمسئولیتپذیریاجتماعیوعدمتقارناطالعاتیرابطهوجود

ندارد.همچنیندربین مؤلفههایایدئولوژیاخالقی ،نسبیتگراییوعدمتقارناطالعاتیرابطه
گراییرابطهایباعدمتقارناطالعاتیندارد.دارابیو

داریباهمدارندولیایده 
آل


مثبتومعنی
)بهبررسیارتباطگزارشگریمسئولیتاجتماعیباارزشوریسکشرکتهای

همکاران(2935
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراندر بازهزمانی 2931– 2939در 31شرکتپرداختند.
نتایجاینپژوهشنشاندادکهبینگزارشگریمسئولیتاجتماعیباریسکوارزششرکتارتباط
معنیداری وجود دارد .سپاسی و حسن زاده ( ) 2935به بررسی تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت

اجتماعیشرکترویپایداریسودپرداختند.نتایجکلیحاصلازپژوهشنشاندادکهبینبعد
اقتصادیمسئولیتاجتماعیشرکتوپایداریسودارتباطمعنی داریوجوددارد.بدینمعنیکه

افزایشوثباتدرسودآوریمی تواندباایفایجنبهاقتصادیمسئولیتاجتماعیشرکتتسهیل

برشاخصهای

)بهبررسیومطالعهتأثیرحسابداریزیستمحیطی

شود.حیدرپوروقرنی(2939
مالی و عملیاتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش نشاندهنده تأثیر حسابداری محیطزیست بر شاخصهای مالی و عملیاتی
هایتولیدی،میزانکاهشتولیدضایعات،کمکهایبالعوض


هاشاملمیزانتولیدشرکت

شرکت
فنی بیرون از سازمان به شرکت های تولیدی ،نوع کاالهای تولید شده و نسبت بدهی خدمات
هایتولیدیمیباشد.جلیلی


هایشرکت

هایبلندمدت)بهکلبدهی

(بازپرداختاصلوفرعبدهی
و قیصری ( ) 2939در پژوهشی به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1931

511

حاکمیتشرکتي،افشايمسئولیتاجتماعيوارزششرکت

شرکتهای پ ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  2919-2931پرداختند.

گرایناستکهدرمدلاقالمتعهدیاختیاریومدلهزینههای


هایحاصلازپژوهشبیان

یافته
تولیدیغیرعادی،بینمسئولیت هایاجتماعیشرکتیومدیریتسودارتباطمثبتولیبیمعنی

وجود داشته و در مدل وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و مدل هزینههای اختیاری غیرعادی بین
هایاجتماعیشرکتیوکیفیتسودارتباطیمعنیداروجوددارد.بهارمقدموهمکاران


مسئولیت
)درپژوهشیبهبررسیرابطهمکانیزم هایحاکمیتشرکتیبرافشایمسئولیتاجتماعی

(2931
شرکتها پرداختند .یافتههای پژوهش بیانگر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بهجز

مدیرهارتباطیمثبتومعنی دارباافشایمسئولیتاجتماعی


مسئولیتدوگانهمدیرعاملدرهیئت
هادارندوسطحافشادرشرکتهایانتخابشدهدرسطحپاییناست.حجامی()2932در


شرکت
پذیریاجتماعیومالکیتنهادیدرشرکتهای


افشایمسئولیت
پژوهشیبهبررسیارتباطبین 
هایحاصلازپژوهشبیانگرآناست


پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداختند.یافته
کهبینافشایمسئولیتپذیریاجتماعیبامالکیتنهادیارتباطیمعکوسوجوددارد؛ بنابراین

گذاراننهادیکهتوجهبهسودهایجاریوکوتاهمدتدارندبرای


سریازسرمایه

الزماستآن
گذاریدرشرکتهاییدهندکهکمترینافشای


حداکثرکردنسودهایخوداولویترابهسرمایه
مسئولیت اجتماعی را داشته باشند .فروغی و آدینه ( )2932به مطالعه رابطه بین میزان افشای
اطالعاتوارزششرکتپرداختند .افشاشاملافشایکل،اجباریواختیاریبود.برایاینمنظور
 12شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرادربازهزمانی2912–2911موردمطالعه
دهدکهارتباطمعنیداریبینافشایکل،اجباریواختیاری


قراردادند.نتایجپژوهشنشانمی
اطالعاتباارزششرکتوجوددارد .

 -4فرضیههای پژوهش
باعنایتبهمبانینظریمطرحشدهفرضیههایپژوهشبهشرحزیرهستند :

فرضیه  :1معیارهایحاکمیتشرکتیبرمسئولیتاجتماعیشرکتتأثیردارد .
فرضیه :2مسئولیتاجتماعیشرکتبرارزششرکتتأثیردارد .

 -5روششناسی تحقیق
اینپژوهشازنظرماهیتومحتواییاز نوعهمبستگیو ازنظرهدفکاربردیمیباشد.انجام
پژوهشدرچارچوباستداللهایقیاسی-استقراییصورتمیپذیرد،بدینمعنیکهمبانینظری
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ای،مجالتوسایرسایتهایمعتبردرقالبقیاسی وگردآوری


وپیشینهپژوهشازراهکتابخانه
هاازراهاستقراییصورتمیپذیرد.

دادههابرایتأییدوردفرض 
یه

ایشاملکتب،مجالتهفتگیوماهانه،فصلنامهها،


دراینپژوهشبامراجعهبهمنابعکتابخانه
نامههای
انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ،سازمانها و نهادهای آموزشی و اجرایی ،پایان 
تحصیلیوپژوهشیمرتبط،جستجودرپایگاههایال کترونیکیاطالعاتازقبیلاینترنتومراجعه

به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین به گردآوری اطالعات پرداخته شده
است.
زماندادههایمقطعیوطولیازروشالگوهای


هایموردمطالعه،مقایسههم

بهدلیلنوعداده
برآوردضرایبوآزمونفرضیههااستفادهشدهاست.ابتدابرای

دادههایترکیبی(پانلدیتا)برای

هایترکیبیوتشخیصهمگنیاناهمگنبودنآنهاازآزمونچاو


کارگیریداده

تعیینروشبه
استفادهشدهاست.فرضیههایآماریاینآزمونبهشرحزیراست :

H0 = Pooled Data
H1 = Panel Data


هاستودرصورتتأیید،میبایستکلیه


مبنیبرهمگنبودنداده
دراینآزمونفرضصفر
هارابایکدیگرترکیبکردوبهوسیلهیکرگرسیونکالسیکتخمینپارامترهاراانجامداد،در


داده
هایپانلیدرنظرگرفت.درصورتیکهنتایجاین آزمون


صورتداده

هارابه

غیراینصورتداده
هایپانلیشود،میبایستبرایتخمینمدلپژوهشاز


صورتداده
ریداده 
هابه

مبنیبربهکارگی

یکیازمدل هایاثراتثابتیااثراتتصادفیاستفادهشود.برایانتخابیکیازدومدلبایدآزمون

هاسمن اجرا شود .فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای
گرسیونیدادههایتابلوییاست .

تخمینمدلهایر

جامعهآماریموردمطالعهاینپژوهش،کلیهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار

است.دراینپژوهش،برایانتخابنمونه،ازکلدادههایدر

تهرانبینسالهای 2931تا 2939

درنمونهگیریشرکتکنند؛

هاییکهمیتوانستند 


دسترساستفادهشدهاست.نخستتمامشرکت
هاییکهواجدهریکازشرایطزیرنبودهاند،حذفشدهو


انتخابشدند.سپس،ازبینکلیهشرکت
هایباقیماندهبرایانجامآزمونانتخابشدهاند :


درنهایتشرکت
 )2به منظور همگن شدن نمونه آماری در سالهای مورد بررسی ،پیش از سال  2931در
بورساوراقبهادارتهرانپذیرفتهشدهباشند.
بهلحاظافزایشقابلیتمقایسه،دورهمالیشرکتهامنتهیبهپایاناسفندماهباشد.

)1
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 )9نمونه آماری شامل شرکتهای واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری ،لیزینگ ،بانکها و
شرکتهایبیمهنمیشود.

شرکتهاطیقلمروزمانیاینتحقیقتغییرفعالیتیادورهمالیندادهباشند.

)9
هایموردنظرشرکتهادردسترسباشد.

 )5
داده

 -6متغیرها و مدلهای تحقیق
مسئولیتاجتماعیشرکت:باتوجهبهمعیارهاییکهموسسهآمریکاییمعروفبهKLDکههر
کنداندازهگیریشده


بندیمی

محیطیرتبه

هارابراساسمعیارهایاجتماعیوزیست

سالهسازمان
است .مسئولیت پذیری اجتماعی در این پژوهش دارای چهار بعد مشارکت اجتماعی (کمکهای
خیریه ،کمک های نوآورانه ،اثرات منفی اقتصادی ،عدم پرداخت مالیات) ،افشای روابط کارکنان
(سودنقدی،مزایا،ضعفبهداشت،کاهشنیرو)،محیطزیست(انرژیپاک،کنترلآلودگی،تولید

زباله،پرداختجریمه)،ویژگیمحصوالت(کیفیت،ایمنی،جریمهایمنی،جریمهتبلیغات)میباشد.

باتفاضلنقاطقوتازنقاطضعفمربوطهنمرهآنبهدستمیآید.درنهایتباجمعتمام ابعاد

فوقیکنمرهکلیبرایمسئولیت پذیریاجتماعیبهدستخواهدآمد.الزمبهذکراستکهدر

صورتوجودهرنقطهضعفیانقطهقوتمربوطهعددیکودرصورتنبودآنهاعددصفردرنظر

هاافشامیشود.


مدیرهشرکت

گرفتهخواهدشد.اطالعاتالزمبرایاینمتغیرهادرگزارشهیئت
در این پژوهش از معیارهای مطابق با استانداردهای ایران استفاده شده است .مدل حاضر مدل
عینی و کمی معروفی است که تاکنون از طریق نهادهای رسمی در بسیاری از کشورها برای
میباشد
گیریمسئولیت پذیریاجتماعیشرکتیاستفادهشدهاست.مدلبهصورترابطه  2


اندازه
29
(میشراوهمکاران ،1122،ص :)1931
(CSR-s = CSR-COM-s + CSR-EMP-s + CSR-ENV-s + CSR-PRO-s )2
:CSR-COM-sنمرهافشایمشارکتاجتماعی 
:CSR-EMP-sنمرهافشایروابطکارکنان 
:نمرهافشایمحیطزیست 

CSR-ENV-s
:CSR-PRO-sنمرهافشایویژگیمحصوالت 


شرکتهاگردآوریشدهو

گزارشهیئتمدیره 

بازخوانییادداشتهایپیوستو 

اطالعاتمربوطبا
شاخصهای

درپژوهشحاضربرایمعرفیهریکازابعاد،باتوجهبهماهیتافشاگریدرایران،از 
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نامههای  3112ISOسیستم مدیریت کیفیت
ی 
یتپذیری اجتماعی و همچنین از گواه 
مسئول 
یستمحیطی  OHSAS 18001و استاندارد ایمنی و بهداشت
 ISO14001و همچنین مدیریت ز 
ینامهها (که از طریق مطالعه
استفاده شده است؛ به عبارت دیگر داشتن هر یک از این گواه 
یآید) عدد  2را به خود ،در بخش مربوطه
گزارشهای شرکت یا سایت رسمی آن به دست م 

نمونههاییازنقاطقوتوضعفابعادمسئولیتاجتماعیدرجدول2آوردهشده
اختصاصمیدهد .
است .

جدول  -1نقاط ضعف و قوت ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی (میشرا و همكاران)2111 ،
متغیر
مشارکت
اجتماعی

نقاط قوت
کمکهایخیریه 
 -2
سازمانهای

کمکهاینوآورانه(کمکبه
 -1
طرحهایعمومی)
غیرانتفاعیومشارکتدر 

-2بهاشتراکگذاشتنسودنقدی 
روابطکارکنان
-1مزایایبازنشستگی

یطزیست
مح 

انرژیپاک(استفادهازسوختهاییبا

-2
آالیندگیکمتر) 
-1کنترلآلودگیهواوکاهشگازهای
گلخانهای


-2کیفیتمحصول 
ویژگیمحصوالت
-1ایمنیمحصول

نقاط ضعف
-2اثرنامطلوباقتصادی(اثرمنفیبرکیفیت
زندگیوتعطیلیکارخانه) 
-1عدمپرداختمالیات
-2ضعفبهداشتوایمنی 
-1کاهشنیرویکار
زبالههایخطرناک 
-2تولید 
-1پرداختجریمهبهدلیلنقضمقررات
مدیریتزباله
-2پرداختجریمهدرموردایمنیمحصول 
-1پرداختجریمهبرایتبلیغاتمنفی

منبع:یافتههایپژوهشگر 



):نظارتسهامدارانعمدهممکناستتأثیرویژهایرویابعادمختلف

مالکیتمتمرکز(MAJit
گذاریوانتخابسیاستهای


هایسرمایه

رفتاریشرکتمانندسودآوری،عملکردشرکت،سیاست
اجراییومالیداشتهباشد.درواقعمالکانقادربهکاهشاینمشکالتمیباشند.بهعلتمقدار

شانآن هادارایانگیزهبهتریبراینظارتبرمدیریتوقدرتبیشتریجهتانجام


گذاری

سرمایه
تصمیمات اثرگذار نسبت به سهامداران جزء و مالکان پراکنده میباشند .آنها ممکن است روی
ابپروژهها

تصمیماتعملیاتیشرکتبااستفادهازنظارتبرمدیراناثربگذارندوسبببهبودانتخ
وسطوحسرمایه گذاری وکاهش احتمالتلفشدنمنابع شوند(بیکر،1121،29ص.)27برای

عملیاتیکردناینمتغیربهاینصورتعملمیکنیمکهاگرحداقلنصفبهعالوهیکدرصد
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سهام در دست   1سهامدار عمده اول باشد عدد یک و در غیر این صورت از عدد صفر استفاده
میکنیم .

25
درصد سهام در دست دارندگان سهام عمده (بلوکی) (  :)PBOitطبق تعریف جاکوبی و ژانگ 
)بهسهامدارانیگفتهمیشودکهدارایحداقل 5درصدازسهاممنتشرهشرکتباشند.در

(1121
نهایت درصد سهام متعلق به دارندگان سهام عمده به عنوان متغیر پژوهش مورد استفاده قرار
میگیرد .

ارزششرکت(:)Firm Valueitازنسبتارزشدفتریبهارزشبازاراستفادهشدهاست .
هامحاسبهمیشود .


):ازطریقلگاریتمطبیعیکلدارایی
اندازهشرکت(Sizeit
هامحاسبهمیشود .


):ازطریقنسبتکلبدهیبهکلدارایی
اهرممالی(Flit
فروشتقسیمبرفروشابتدایدورهمحاسبهمیشود .

رشدفروش(:)GSitازطریقتغییرات

CSR-s it = β0+ β1 MAJ it + β2 PBO it + β3 Size it + β4 FL it + β5 GS it + ɛ it
()1
Firm Value it = β0+ β1 CSR-s it + β2 Size it + β3 FL it + β4 GS it + ɛ it

()9
 -7نتایج پژوهش
 -1-7آمار توصیفی

آمارتوصیفیدادههایپژوهشارائهمیشود .

درجدول1

جدول  - 2آمار توصیفی دادههای پژوهش
نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مسئولیتپذیریاجتماعی 


 9/12299

 1/3171

 -1/119

 -1/931

مالکیتمتمرکز 

 1/7939

 1/9993

 -2/255

 -1/223

مالکیتسهامعمده 

 1/7159

 1/2151

 -2/159

 2/221

ارزشدفتریبهارزشبازار 
اندازهشرکت 

 1/9912
 29/2713

 1/9291
 2/9191

 1/259
 1/121

 22/231
 1/139

اهرممالی 

 1/5397

 1/1229

 1/992

 2/291

رشدفروش 

 1/1992

 1/9357

 9/599

 99/199

منبع:یافتههایپژوهشگر 
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باشدوبیانگراین

پذیریاجتماعیشرکتهابرابر  9/12299
می


میانگینمعیارکلیمسئولیت
شرکتها حدود

استکهبهطورمتوسطامتیازافشایترکیبیهمهابعادمسئولیتاجتماعیبرای
9بودهاست.بررسیمیزانچولگیوکشیدگیهریکازمتغیرهاومقایسهآنباتوزیعنرمالنشان
میدهد که تقریباً کلیه متغیرهای پژوهش بهصورت نرمال توزیع شدهاند .میانگین اهرم مالی

هایشرکتهای


درصداستکهنشانازمیزانباالیتعهداتوبدهی
محاسبهشدهدرحدود 21
مورد مطالعه است .میانگین رشد فروش  1/19است و نشاندهنده فروش و درآمدهای نسبتاً
معمولیاست .
یهپژوهشاقدامبهبررسیهمگنیاناهمگنبودندادههابااستفادهازآزمون

قبلازآزمونفرض
کنیم.بعدازانتخابروشدادههایتابلوییباآزموناف -لیمر،ازآزمونهاسمن


لیمرمی
اف– 
برایتعییناستفادهازاثراتثابتیاتصادفیاستفادهمیکنیم(جدول .)9


جدول  - 3نتایج آزمون اف – لیمر و آزمون هاسمن
آزمون اف  -لیمر

فرضصفر:عرضازمبدأتمامیمقاطع
باهمیکساناست .

سطح

مدل آزمون

آماره آزمون

فرضیه 2

 9/9131

  1/1111عدمپذیرشفرضیهصفر 

فرضیه 1

 1/5125

  1/1111عدمپذیرشفرضیهصفر 

معنیداری

نتیجه

آزمون هاسمن
فرض صفر :تفاوت در ضرایب نظاممند
نیست .

فرضیه 2

 92/9135

فرضیه 1

 1/5171

  1/1111عدمپذیرشفرضیهصفر 
 1/3299

پذیرشفرضیهصفر 

منبع:یافتههایپژوهشگر 



باتوجهبهسطحمعنی داریبهدستآمدهازآزموناف-لیمرمقاطعموردبررسیناهمگنودارای

یههای پژوهش
تفاوت های فردی بوده بنابراین استفاده از روش دادههای تابلویی برای مدل فرض 

مناسباست.باتوجهبهسطحمعنی داریبهدستآمدهازآزمونهاسمن،تفاوتدرضرایببرای

منداستولیبرایفرضیهدومنظاممندنیست؛ بنابراینبرایفرضیهاولاستفادهاز


فرضیهاولنظام
روشاثراتثابتبرروشتصادفیوبرایفرضیهدوماستفادهازروشاثراتتصادفیبرروشثابت
ارجحاست .
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 -2-7آزمون فرضیه اول
داریبرایتکتکمتغیرهاوهمچنینبرایکلمدلدرسطحاطمینان35درصد


سطحمعنی
محاسبه شده است .با توجه به ضریب تبیین تعدیلشده مدل برازش شده فرضیه اول پژوهش
میتوانادعاکردکهحدود2/12درصدازتغییراتمتغیروابستهتوسطمتغیرهایمستقلوکنترل

شود.خودهمبستگینقضیکیازفرضهایاستانداردالگویرگرسیوناستواز


توضیحدادهمی
واتسونمی توانجهتتعیینبودونبودخودهمبستگیدرالگویرگرسیوناستفاده

آماره دوربین-
میباشد بیانگر عدم وجود
کرد .آماره دوربین– واتسون محاسبه شده ( )1/5که بین   2/5-1/5
دهد.همانطورکهدرجدول


هایاجزایخطارانشانمی

ستقاللباقیمانده
خودهمبستگیاستوا
درصدبیشتر

گرددسطحمعنیداریبرایمتغیرمالکیتمتمرکزازسطحخطای 5


مشاهدهمی
9
یتأییدنمیشودو

داربینمالکیتمتمرکزومسئولیتپذیریاجتماع

استووجود ارتباطمعنی
فرضیه اول پژوهش از بابت نخستین معیار حاکمیت شرکتی پذیرفته نمیشود ولی برای متغیر
تراستووجودارتباطمعنیداربینمالکیتبلوکه


درصدکم
مالکیتبلوکهسهامازسطحخطای5
و مسئولیتپذیری اجتماعی سهام تأیید میشود و فرضیه اول پژوهش از بابت دومین معیار
حاکمیتشرکتیپذیرفتهمیشود .ازبینمتغیرهایکنترلاندازهشرکت،اهرممالیورشدفروش

فاقدارتباطمعنیداریاست .

نتایجحاصلازفرضیهاولطبقجدول9بهشرحزیراست .

جدول  - 4نتایج حاصل از آزمون فرضیه 1
نام متغیر

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره آزمون

مقدارثابت 

 1/9172

 1/5192

 9/1221

 1/1111

مالکیتمتمرکز 

 -1/2719

 1/2925

 -2/2721

 1/1911

مالکیتبلوکهسهام 

 1/7291

 1/9919

 1/1971

 1/1929

اندازهشرکت 

 1/1999

 1/1992

 2/1117

 1/9291

اهرممالی 

 -1/9129

 1/1191

 -2/7312

 1/1791

رشدفروش 

 -1/1221

 1/1321

 -1/2259

 1/1211

سطحمعنیداری:

ضریبتعیین
آمارهآزمون 2/1111:
ضریبتعیین 1/1191:
 1/2225
تعدیلشده 1/1212:

منبع:یافتههایپژوهشگر 
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 -3-7آزمون فرضیه دوم
داریبرایتکتکمتغیرهاوهمچنینبرایکلمدلدرسطحاطمینان35درصد


سطحمعنی
محاسبه شده است .با توجه به ضریب تبیین تعدیلشده مدل برازش شده فرضیه دوم پژوهش
میتوان ادعا کرد که حدود   19/32درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و

شود.خودهمبستگینقضیکیازفرضهایاستانداردالگویرگرسیوناست

کنترلتوضیحدادهم 
ی
و از آماره دوربین-واتسون می توان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون
باشدبیانگرعدم

استفادهکرد.آماره دوربین–واتسونمحاسبهشده()1/17کهبین  2/5-1/5
می
دهد.همانطورکهدر


هایاجزایخطارانشانمی

استقاللباقیمانده
وجودخودهمبستگیاستو
داریبرایمتغیرمسئولیت پذیریاجتماعیازسطحخطای


گرددسطحمعنی

مشاهدهمی
جدول 5
داربینمسئولیتپذیریاجتماعیوارزششرکتتأیید


تراستووجودارتباطمعنی

درصدبیش
5
پذیرفتهنمیشود.ازبینمتغیرهایکنترلاندازهشرکت،اهرممالی

نمیشودوفرضیهدومپژوهش

ورشدفروشفاقدارتباطمعنیداریاست .

نتایجحاصلازفرضیهدومبهشرحزیراست .

جدول  - 5نتایج حاصل از آزمون فرضیه 2
نام متغیر

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره آزمون

سطح معنیداری

مقدارثابت 

 1/9192

 1/1275

 1/1111

 1/1172

مسئولیتاجتماعی 

 -1/1192

 1/1179

 -1/1377

 1/9711

اندازهشرکت 

 -1/1121

 1/1252

 -1/1235

 1/3992

اهرممالی 

 1/2252

 1/1313

 2/2292

 1/1959

رشدفروش 

 -1/1551

 1/1997

 -2/1523

 1/1131

سطحمعنیداری:

ضریبتعیین
آمارهآزمون 1/5211:
ضریبتعیین 1/9312:
 1/1111
تعدیلشده 1/1932:


آمارهدوربین–
واتسون 1/1725:

منبع:یافتههایپژوهشگر 



 -8بحث و نتیجهگیری
مسئولیت اجتماعی شرکتها ادبیاتی نوین در پژوهشهای حسابداری محسوب میشود و از
گرانموردبحثقرارگرفتهاست.امروزهسرمایهگذارانو


گرانوتحلیل

ابعادمختلفتوسطپژوهش
گونهای مناسب مسئولیتهای اجتماعی را انجام میدهند،
اعتباردهندگان در شرکتهایی که به 
متمایل به سرمایهگذاری در این شرکتها هستند .گرنت ( ) 1111بر این باور است که در عصر
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کنونی مسئولیت اجتماعی شرکتها در بیشتر شرکتها الزم و ضروری میباشد و محدود به
شرکتهای بزرگ نیست .همچنین صاحب نظران و طرفداران افشای اطالعات مسئولیتهای

آفرینیسهامدارانخود،اقدامبهافشای


آفرینیوثروت
اجتماعیمعتقدندکهشرکتهابرایارزش

میکنند .شرکت هایی توانایی جذب سرمایه را دارند که به همراه افشاییات متداول
اطالعات  
معیارهای مسئولیت اجتماعی را نیز افشا کنند .فریدمن ( )2371در پژوهش خود با عنوان
اینرویکردرامطرحکردوپاسخیبهآنهاییکهمدعیبودند

مسئولیتاجتماعیوارتقایسود 
بازرگانیوتجارتتاحدودزیادیمتعهدنسبتبهاموررفاهیجامعهاست،داده شد.البتههدف
این نیست که شرکتها فقط به ایفای وظایف مرتبط با مسئولیتپذیری اجتماعی بپردازند بلکه
بایستیهمزمانبافعالیتدرراستایکسبسودتعهداتخودنسبتبهاجتماعراهمبهجابیاورند.

در راستای ایفای مطلوب وظایف مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود نهاد ناظر ضروری به نظر
)براینباورهستندکهمکانیزمهایحاکمیتشرکتیبر

میرسد.کاناگریتنموهمکاران(7111

افشاییات صورت گرفته توسط شرکتها تأثیر می گذارد و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب
اطالعاتراکاهشمی دهد.هدفاینپژوهشبررسیارتباطحاکمیتشرکتی،مسئولیتاجتماعی

و ارزش شرکت است .به عبارتی با بررسی ارتباط و تأثیرگذاری معیارهای حاکمیت شرکتی بر
مسئولیت اجتماعی می خواهیم بدانیم که وجود نظارت مانند حاکمیت شرکتی چه تأثیری بر
تواندارزششرکتراتحتالشعاعقراردهد.


مسئولیتاجتماعیداردواینتأثیرپذیریچقدرمی
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان میدهد معیار نخست حاکمیت شرکتی یعنی
تمرکزمالکیتبرمسئولیتاجتماعیتأثیرینداردولیمعیاردومحاکمیتشرکتییعنیدرصد
سهامدراختیارسهامدارانعمدهبرمسئولیتاجتماعیتأثیردارد.بهعبارتیبرخالفمبانینظری
انیزم هایحاکمیتشرکتیافشایمسئولیتاجتماعیراباالترنبردهاست.گرچه
درایرانوجودمک 
دارایبینشحرفهایوبلندمدتترینسبتبهسهامدارانخرد

حضورسهامدارانعمدهکهمعموالً 
هستندسطحافشارابهبوددادهاستوباآنرابطهداشتهاست.نتایجحاصلازفرضیهدومپژوهش
نشانمیدهد  کهمسئولیتاجتماعیبرارزششرکتتأثیرندارد.نتایجحاصلازپژوهشبانتایج

حاصل از پژوهش بچتی و همکاران ( ،)1129سرواس و تامایو ( ،)1129بهار مقدم و همکاران
( )2931مغایر است .در این مورد می توان چنین تفسیر کرد که افشای اطالعات در مورد نحوه
ایفای مسئولیت اجتماعی توسط شرکتهای ایرانی هنوز نمیتواند ارزش شرکت را خصوصاً در
کوتاهمدت افزایش دهد و بازار نسبت به این اطالعات واکنش مثبت نشان نمیدهد .در راستای

پژوهشهای آتی پیشنهاد می شود به سایر معیارهای مسئولیت اجتماعی (در صورت افشا) و

حاکمیتشرکتیتوجهکردهوموردآزمونقراردهند.همچنینپیشنهادمیشودبهدلیلافزایش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1931

زهرهحاجیهاوعبدالرضاشاکري

 513

روزافزون به قوانین و مقررات پاسخگویی اجتماعی ،چگونگی انتشار گزارش عملکرد اجتماعی با
نیازهایاطالعاتیاستفادهکنندگانبررسیشود .باعنایت بهارزشو جایگاهمسئولیتاجتماعی

رهایضمانتاجراییانتشارگزارشهایمرتبطبااجرایصحیح

شودکهراهکا


هاپیشنهادمی

شرکت
قوانینافشایمسئولیتاجتماعیشرکتهاکهمستلزمانتشارگزارشسالیانهمجزادراینرابطه

چنینوجودرویه هاییکسانبرایافشایمسئولیتاجتماعیاهمیتدارد؛


است،صورتگیرد.هم
بنابراینچگونگیایجادثباترویه برایافشایمسئولیتاجتماعیازطریقسازمانبورساوراق
بهادارضروریبهنظرمیرسد .
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