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  یاجتماع یتبر مسئول یشرکت یراهبر یرتاث
 

 فریبا رجبی

 علوم و تحقيقاتواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد
rajabi_f69@yahoo.com 

 
  *زهرا پورزمانی

 بات(مسئول مکات)واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،دانشيار
zahra.poorzamani@iyahoo.com  

 

 
 چکیده

 

الزام شرکت ها به ایفای مسئوليت اجتماعی از مهم ترین آرمان هاایی اسات کاه باي  از ه،شاته، توسا  

واب  اساتوار مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار هرفته است. تحقق این آرمان مستلزم وجود ض

 یاندراو سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آنان نظام راهبری بنگاه یا حاکميت شرکتی است. 

,  نشاان داده شاود  يکلجست يوناز رهرس يریو بهره ه یآمار یها يلشده است تا با انجام تحل یمقاله سع

شارکت هاا دارد. جامعاه  یاجتمااع يتبر عملکرد مسائول يریچه تاث یرهمد يئته ینظارت اعضا يزانکه م

باشد که در باور   یم1133-1131 مانیشرکت در دوره ز 111شامل  يقتحق ینمورد استفاده در ا یآمار

اکسل پا  از آزماودن  يزو  ن  Eviews یاوراق بهادار تهران حضور فعال دارند. با استفاده از ابزار نرم افزار

 يتباا عملکارد مسائول یشارکت یراهبار یبعد نظارت ينب یباطکه ارتارائه شده نشان داده شد  یها يهفرض

 وجود ندارد. یاجتماع

 

 اجتماعی مسئوليت، نظارتی بعد، شرکتی راهبریواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
 

لمی عصر جدید، شاهد انتقال دیدهاه های مدیران به فراسوی سازمان ها بوده است. اهر در زمان تيلور که او را پدر مدیریت ع

لقب داده اند،توصيه به مدیران این بود که کارهاه های خود را بهره ور نگه دارند و در مکتب رواب  انسانی، مدیران به ارضای 

نياز های روحی و روانی تشویق می شدند، در زمانه ی حاضر مدیران را متوجه محي  های خارج از سازمان هایشان ساخته اند. 

مام توجه مدیران را در بهره وری و سود آوری سازمان می دید با  منشوری جایگزین شد که توجه منشور سنتی سازمان ها که ت

به مسائل محيطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران قرار می دهد. سازمان های امروز برای توفيق باید نه فق  به محي  

هروندان، همه ی آدميان و همه ی طبيعت این کره ی بيرونی سازمان از جهت مشتریان بنگرد بلکه باید همه ی کارکنان، ش

سائل اجتماعی و و انسانی، مهارت اداره م مدیران امروز باید عالوه بر مهارت های فنی،ادراکی خاکی را مشتری خود بدانند.

يرد. بدین های اجتماعی و محيطی نيز مجهز بوده و مسائل جامعه را جزء اهداف سازمانی خود در نظر بگپاسخگویی به نياز

ترتيب مدیریت واحد تجاری دیگر صرفاً افزای  سود آوری یا توليد کاال را تنها هدف خوی  ندانسته بلکه موضوعات دیگری 

آلودهی محي  زیست و سایر  جلوهيری ازتوليدات،مناسب همچون پرداخت حقوق عادالنه به کارهران، رعایت کيفيت و بهای 

 اید رعایت کنند.مسائل اخالقی و اجتماعی را نيز ب

تحت تاثير این تحوالت، چگونگی ارزیابی عملکرد و معيارهای آن دهرهون شده، از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته 

 .و معيار های عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثيرات اجتماعی فعاليت های واحد تجاری است، پدیدار شده است

 اعی مستلزم ایجاد ساختارهای الزم در سازمان ها و پایه ه،اری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است.توجه به مسائل اجتم

مسئوليت اجتماعی در  ،ایجاد باور و اعتقاد به مسئوليت اجتماعی، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است و هر هاه مدیران

باشند، مسلماً خود در پی فراهم آوردن سازوکارهای الزم برای  سازمان های خود را ضرورتی اساسی نگاشته و آن را باور داشته

تحقق آن خواهند شد. البته باید توجه داشت که وابستگی کسب و کار به مسئوليت اجتماعی متناسب با نوع کار و اندازه ی 

 واحد اقتصادی است.

لزام شرکت ها به ایفای مسئوليت اجتماعی از امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافيت اطالعات و ا

مهم ترین آرمان هایی است که بي  از ه،شته، توس  مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار هرفته است. تحقق این 

يت آرمان ها مستلزم وجود ضواب  استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آنان نظام راهبری بنگاه یا حاکم

شرکتی است. حاکميت شرکتی بي  از هر چيز، حيات شرکت را در دراز مدت هدف قرارداده است و در این راستا سعی دارد تا 

از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکت ها پشتيبانی و از انتقال ناخواسته ثروت ميان هروه های مختلف و تضييع حقوق 

 وم و سهامداران جزء جلوهيری کند.عم

نظر ها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غير موظف هيئت مدیره جلب کرد. از سوی دیگر،  1001فروپاشی انرون در سال 

( در انگلستان نيز پاسخ دندان شکنی به نفوذ مدیران غير موظف ناکارا در شرکت های هم ردیف انرون 1001هزارش هيگز)

مدیران غيرموظف)غير اجرایی( مستقل در هيئت مدیره شرکت ها و  محسوب می شد. از دیدهاه تئوری نمایندهی، حضور

عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاه  تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات 

ر ایجاد ترکيب هيئت مدیره کمک شایان توجهی می کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نق  مهمی را د

وجود چنين ترکيبی ، از عناصر اصلی یک  مناسبی از مدیران موظف و غير موظف در ميان اعضا هيئت مدیره ایفا می کنند.

هيئت مدیره کارا و موثر محسوب می شود، زیرا در حالی که مدیران موظف، اطالعات ارزشمندی در خصوص فعاليت های 

 ظف با دیدهاه حرفه ای و بی طرفانه در مورد تصميم هيری های مدیران م،کور به قضاوت شرکت ارائه می کنند، مدیران غير مو

می نشينند.بدین ترتيب هيئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقالل و قدرت قانونی الزم یک سازوکار بالقوه توانمند 

 (1331حاکميت شرکتی به حساب می آید.)بيرد و هيکمن  ، 

                                                                                                                                                                   حاکميت شرکتی را چنين تعریف کرده است: 1002لی حسابداران در سال فدراسيون بين المل
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عبارتست از تعدادی مسئوليت ها و شيوه های به کار هرفته شده توس  هيئت مدیره  حاکميت شرکتی )حاکميت واحد تجاری(

و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسير استراتژیک که تضمين کننده دستيابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف 

                                                                                                                                                                                   مسئوالنه منابع است.

استقالل هيات مدیره به عنوان نسبت اعضای غير موظف هيات مدیره به کل تعداد اعضای هيات مدیره نگریسته می شود. 

ير موظف در حل مشکالت نمایندهی و نظارت بر رفتار مدیریت تاکيد می نماید)فاما ادبيات حاکميت شرکتی بر نق  مدیران غ

 ( 1331و جنسن، 

حضور مدیران غير موظف در هيات مدیره اعتبار این هيات را افزای  می دهد زیرا مکانيزمی برای کنترل فعاليت های مدیریت 

غير موظف وجود دارد، می توانند انتظار داشته باشند که محسوب می شود. سهامدارانی که در هيات مدیره شرکتشان اعضای 

 (1330این اعضا از حقوق سهامداران حمایت کنند)فاما ،

اعضای غير موظف بر ارتقا عملکرد صحيح مدیریت نظارت می کنند و قادرند بين تصميمات درست و غل  مدیریت تمایز قائل 

 (  1331شوند. )بيرد و هيکمن،

وهشی برای یافتن رابطه ی بين حاکميت شرکتی و افشای داوطلبانه به این نتيجه رسيدند که بين ( در پژ1001هووانگ )

کميته ی حسابرسی با افشای داوطلبانه اطالعات رابطه ی مستقيمی وجود دارد و درحالی که بين درصد مدیران مستقل هيئت 

يزان حضور خانوادهی در ترکيب هيئت مدیره با افشای مدیره با افشای داوطلبانه ی اطالعات رابطه ی منفی وجود ندارد و م

 داوطلبانه اطالعات در بور  رابطه ی معکو  وجود دارد.

( به بررسی رابطه بين مسئوليت اجتماعی شرکت ها و نوع مالکيت و نظارت دولتی در کشور فرانسه 1011ایزابل دوکاسی)

 و انواع مالکيت و نيز نظارت دولتی را تائيد کرد. پرداخت که نتایج تحقيق وجود رابطه بين مسئوليت اجتماعی

( رابطه ی بين افشای اختياری )مکانيسم کنترل داخلی( و مدیران غير موظف را در نمونه ای از  1133کاشانی پور و همکاران )

ی و مدیران غير شرکت مطالعه نمودند. نتایج تحقيق آنها نشان داد که هيچ هونه رابطه ی معناداری بين افشای اختيار 111

 موظف وجود ندارد.

 

 فرضیه تحقیق:

 

 پژوه  به شرح زیر تدوین شده است:توجه به مبانی نظری موضوع، فرضيه  با

 .دارد تاثيربعد نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد مسئوليت اجتماعی شرکت 

 که از لحاظ آماری به صورت زیر تدوین می شود: 

H0 :.عملکرد مسئوليت اجتماعی شرکت نق  ندارد. بعد نظارتی راهبری شرکتی بر 

H1  :.بعد نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد مسئوليت اجتماعی شرکت نق  دارد 

 

 روش تحقیق

 

هدف، از نوع تحقيقات کاربردی است. هدف تحقيق کاربردی، توسعه دان  کاربردی  یبر مبنا یحاضر از نظر طبقه بندتحقيق 

ين، از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق همبستگی است. در این تحقيق هدف، تعيين ميزان در یک زمينه خاص است. هم چن

رابطه متغير هاست. برای این منظور بر حسب مقيا  های اندازه هيری متغير ها، شاخص های مناسبی اختيار می شود. 

ه در آن مبانی نظری و پيشينه است. روش تحقيق به صورت استقرایی است ک یمقيا  اندازه هيری داده ها مقيا  نسب
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پژوه  از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضيه های پژوه  با بکارهيری روش های آماری 

 از استدالل استقرایی در تعميم نتایج استفاده شده است . مناسب،

شرکت پ،یرفته شده در بور  اوراق بهادار  111از  سال 1به مدت  1131الی  1133نمونه های این تحقيق طی سال های 

 تهران می باشند. مراحل انتخاب نمونه به صورت ذیل بود:
 مراحل انتخاب نمونه– 1جدول شماره 

 تعداد مراحل مختلف نمونه هيری

 110 1131تعداد شرکتهای پ،یرفته شده در بور  اوراق بهادار تهران در پایان سال 

 (111) ر قلمرو زمانی  برون رفت از بور   داشته اندتعداد شرکتهایی که د

 (11) تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوه  وارد بور  شده اند

 (11) تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوه  تغيير در سال مالی داشته اند

 (00) تعداد شرکتهایی که سرمایه ه،ار و واسطه هر مالی بوده اند

 (113) ماه داشته اند 1تهایی که در قلمرو زمانی پژوه  وقفه معامالتی بي  از تعداد شرک

 (11) ختم نمی شود13/11تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها به 

 111 تعداد شرکتهای نمونه

 

 -داده 171هر متغير این پژوه  تعداد  یشرکت به عنوان نمونه سيستماتيک تحقيق انتخاب شدند و برا111تعداداین بنابر

 محاسبه شده است. یآمار یسال، جهت آزمون فرضيه ها

 .از هوانگ و همکاران از روش رهرسيون لجستيک استفاده شده است یبا توجه به نوع داده ها و به پيرو

 
 

 متغیر های پژوهش

 

 متغیر وابسته: 

 

CSRitیاجتماع ی: مسئوليت پ،یر 

 
 متغیر مستقل:

 

NED :بعد نظارتی راهبری شرکتی 

 

 

 متغیرهای کنترلی:

 

LEVERAGEاهرم مالی  : 

SIZE اندازه شرکت : 

GROWTHرشد شرکت : 
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 شیوه اندازه گیری متغیر ها

 
 متغیر وابسته :

 

 آالینده محي   یها اهر شرکت جزو شرکتبدین صورت عمل می شود که  یاجتماع یمسئوليت پ،یر برای محاسبه

 .ر غير اینصورت صفرزیست باشد یک د

 

 متغیر مستقل:

 

 .استفاده شدمدیره بعد از نسبت مدیران غير موظف بر کل مدیران هيئت  این سنج  جهت

 

 :متغیرهای کنترلی 

 

 هستند:متغير های کنترلی این تحقيق به شرح زیرروش محاسبه 

 (1133رانو همکا کبختيسال)ن tدرJ لگاریتم جمع دارایی های شرکت  (SIZEاندازه شرکت:)

 (1133(:یعنی نسبت کل بدهی به کل دارایی)نيکبخت و همکارانLEVERAGEاهرم)

 می باشد. -t 1به ارزش دفتری در سال t (: لگاریتم  طبيعی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در سالGROWTHرشد شرکت)

 

  مانایی تحقیق

 

ارتی حاکميت شارکتی و انادازه شارکت در آزماون ریشاه سطح معنی داری آزمون ریشه واحد در همه متغيرها غير از  بعد نظ

نظاارتی حاکميات بعاد ی او متغيرها و در سطح مانا )پایاا( هساتند 0)I دهد که از مرتبه صفر)و نشان می 01/0واحد کمتر از 

 یجهت جلوهير و خواهند بود این متغيرها انباشته از مرتبه یک یا شرکتی و اندازه شرکت با یک بار تفاضل هيری پایا می شوند

ناوان ه عسپ  مدل مورد نظر را برآورد نمود. ب I(1) ومانانموده  یابتدا متغيرها را تبدیل به متغيرها یز رهرسيون کاذب بایستا

اینکه از مقادیر متغيرها استفاده نمایم، از تفاضل مرتبه اول و یا دوم استفاده نمایم. اماا ایان امار باعا  از دسات  یمثال به جا

 شود.یمتغيرها م یعات مربو  به مقادیر اصلدادن اطال

متغيرها استفاده نمود و هم  یمطرح شده که با استفاده از آن هم از مقادیر اصل یحفظ این اطالعات ارزشمند، راه دیگر یبرا

یند که هویاز متغيرها هم انباشته م یابتوان مانع از رهرسيون کاذب شد. این روش موسوم به هم جمعی است. به مجموعه

کنند که یاز دیتاهای ترکيبی، نامانا هستند، اما در طول زمان با هم حرکت م یاز آنها مانا باشد. در واقع بسيار یترکيب خط

اند. برای این منظور بعد از برآورد رهرسيون، بر روی جزء بيانگر این است که آنها در بلند مدت توس  یک رابطه محدود شده

یشه واحد انجام شد. از این رو در این تحقيق به همراه الگو نتيجه آزمون همجمعی که با آزمون دیکی اخالل رهرسيون آزمون ر

سطح معنی داری  1در جدول شماره  .فولر تعميم یافته انجام شده است تا از کاذب نبودن رهرسيون اطمينان حاصل شود

( و در سطح مانا )پایا I(0 دهد که از مرتبه صفر)ن میو نشا 01/0در جدول جزء اخالل رهرسيون کمتر از  آزمون ریشه واحد

هستند بنابراین برای تخمين رهرسيون مشکلی نيست و می توان با همان متغيرهای اوليه مدل برآوردی را تخمين زد. قابل 

م شده توجه است که آزمون همجمعی بعد از اینکه مدل رهرسيونی برآورد شده است روی جزء خطای رهرسيون آزمون انجا

 است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

526 

 

 

 مانایی متغیرهای پژوهش-2جدول شماره 

 

 آزمون هاسمر لمشو

 
 آزمون هاسمر لمشو -3رهجدول شما

 فرضيات آزمون مقدار آماره p-value نتيجه

 1فرضيه هاسمر و لمشو 13.7799 0.0877 از برازش مناسب برخوردار است

 

 01/0لمشو بزرهتر از -با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمر .برازش مدل برآورد شد یبه منظور بررساین آزمون 

 برخوردار است. یمدل برآورد شده از برازش مناسبمحاسبه است، بنابراین 

مدل این آماره انطباق بيشتری با مشاهدات واقعی  ویعنی مقدار احتمال هاسمر و لمشو به نحو قابل مالحظه ای بهبود یافته 

 دارد.

 

 یافته های تحقیق

 .استفاده شده استاز هوانگ و همکاران از روش رهرسيون لجستيک  یبا توجه به نوع داده ها و به پيرو
 

  آزمون فرضیه  حاصل از تایج ن- 4جدول 

 

 متغيرها
 ADF  آماره

 فيشر
 سطح معنی داری

 تفاضل مرتبه اول

سطح معنی  نتيجه

 داری

 CSRIT 15.9187 0.0317  I(0) مسئوليت پ،یری اجتماعی
 NED 87.3024 0.9069 0.0000 I(1) شرکتیراهبری  بعد نظارتی 

 SIZE 170.913 0.9987 0.0000 I(1) اندازه شرکت

 LEV 273.962 0.0248  I(0) اهرم مالی

 GROWTH 296.111 0.0021  I(0) رشد شرکت

 آزمون همجمعی دیکی فولر

 نتيجه داری معنی سطح فيشر ADF  آماره i,t RESID مقدار خطا تخمين رهرسيون انجام شده

 268.184  0.0426 I(0) 

GROWTH 4LEVERAGE+  3SIZE+ 2NED+ 1+0CSRit = 

 z احتمال آزمون  z آماره آزمون  خطای استاندارد ضریب برآوردی 

 0.0000 9.430550- 1.385804 13.06889-  عرض از مبدا  

 NED 0.202972 0.486972 0.416805 0.6768 راهبری شرکتی بعد نظارتی

 SIZE 0.752900 0.085050 8.852421 0.0000 اندازه شرکت

 LEV 3.930000 0.573153 6.856808 0.0000 اهرم مالی

 GROWTH -0.042790 0.046235 -0.925487 0.3547 رشد شرکت

 LR 154.0116   آماره 0.193616 ضریب تعيين مک فادن

 LR 0.000000  احتمال
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 1۵ یکمتر از سطح خطا LRنشان داده شده است. مطابق نگاره احتمال آماره  2شماره  نتایج برآورد مدل م،کور در جدول

برخوردار است. ضریب ثابت و  یدار بوده و از اعتبار باالی یمعن 31۵دهد این مدل در سطح اطمينان یباشد که نشان میم

تر از برآورد شده کوچک zمالی به عملکرد مسئوليت اجتماعی شرکت احتمال آزمون   ضرایب متغيرهای اندازه شرکت و اهرم

 zو احتمال آزمون  دار است یمعن 31۵، بنابراین ضرایب محاسبه شده در فاصله اطمينان را نشان می دهد 1۵ یسطح خطا

است ل،ا؛ ضریب  1۵رکت بيشتر از عملکرد مسئوليت اجتماعی شرشد شرکت بربعد نظارتی راهبری شرکتی  ومتغير های  یبرا

 های فوق از لحاظ آماری معنی متغير یبرآورد

  -بعد نظارتی راهبری شرکتی بربه عبارت دیگر  این متغير بی معنی می باشد. 31۵ بنابراین در سطح .باشد دار نمی

مک فادن قدرت توضيح شود.  احتمال ضریب تعيين  یندارد و فرضيه پژوه  رد ممسئوليت اجتماعی شرکت نق  عملکرد

تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند. که برای چنين  13۵دهد که قادراست به ميزان  یمستقل را نشان م یمتغيرها یدهنده

بعد نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد مسئوليت تائيد می شود یعنی  H0مدل هایی مقدار قابل قبولی می باشد. بنابراین فرض 

 ندارد. اجتماعی شرکت نق 

 معادله نهایی رهرسيونی به صورت زیر می باشد.

 
CSRit =-13.06889+0.752900SIZE+3.930000LEVERAGE 

 

 یآزمون همخط

 
 فرضیه  همخطی نتایج - 5 شماره جدول

 CSRIT NED SIZE LEV GROWTH 

CSRIT  1     
NED -0.021580  1    
SIZE  0.394043 -0.034529  1   
LEV  0.267891 -0.045058 -0.018993  1  

GROWTH -0.020132 -0.053663  0.016590  0.031949  1 

 

می باشد که نشان می دهد در  71/0( نشان می دهد که ضریب همبستگی بين متغيرهای مستقل کمتر از 1جدول شماره )

 چنين حالتی همخطی قابل اغماض است.

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 

مسئوليت اجتماعی شرکت تائيد نشد  وجود رابطه فی مابين بعد نظارتی راهبری شرکتی با عملکرد  2با توجه به جدول شماره 

بررسی رابطه ی بين  آن به دردر کشور فرانسه انجام شد که  1011در سال  ایزابل دوکاسی توس  یدر صورتی که تحقيق
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 اثباتکميت شرکتی و مسئوليت اجتماعی وجود رابطه مثبت بين حاو  بررسی شدت شرکتی و مسئوليت اجتماعی حاکمي

 هردید.

تر در کشور های  با توجه به اینکه بررسی در زمينه مسئوليت اجتماعی و تاثيرات آن خيلی پي در انتها الزم به ذکر است 

ی نظير الکترو  از محصوالت سبز خود به عنوان اهرم استراتژیک یدیگر مطرح بوده ، امروزه شاهد هستيم که شرکت ها

خوی  استفاده می کنند ونيز بسياری دیگر از شرکت ها از طریق ارایه هزارشات از عملکرد مثبت اجتماعی خود توانسته 

اندسهامداران، مشتریان را راضی کرده  و در نهایت سود بيشتری کسب نمایند. اما در ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده و 

 ضوع کمتر مطرح شده است. بنابر این توصيه می هردد:ابعاد هوناهون تاثير ه،اری بر این مو

جامعه علمی با پرداختن بيشتر به این موضوع، در شناساندن تاثيرات مثبت آن بر جامعه و نيز خودشرکت ها به مدیران و 

 سهامداران و سایرتصميم هيرندان نق  خود را ایفا کنند.

.......به معرفی بنگاه های نمونه که به مسئوليت های اجتماعی خود عمل دولت از طریق برهزاری همای  ها، انتشار کتاب و ...

 کرده و نتایج مثبت آن را مشاهده نموده اند بپردازد تا به عنوان الگویی در این زمينه برای سایر شرکت ها باشند.

و متعهد به پيگيری رعایت  ار برای اعضای موظف هيئت مدیره قوانينی تنظيم شود تا این افراد ملزم،سازمان های قانون ه

مسئوليت اجتماعی در سازمان های خود باشند و در جهت تنظيم دستورالعمل ها و قوانين درون سازمانی به منظور رعایت هر 

 چه بيشتر این مسئوليت قدم بردارند.
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