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 چکیده

. شوو   می منجر شرکت فعالیت تداوم به که است مهمی عامل آن، با مرتبط های افشاگری و شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت
 رفتوار  و فعالیت از جامعه و آور  می فراهم مدت  راز  ر را شرکت بقای امکان جامعه و هستند جامعه با ارتباط  ر ها شرکت زیرا

  ر آنچوه  از شورکت  هوای  مسوئولیت  که  ار   اللت موضوع این بر ها شرکت پذیری مسئولیت گسترش. گیر  می بهره شرکت
 انتظوار  مودیرعامل  خصوص به ارشد مدیریت از چه اگر. است رفته فراتر سهامداران، برای پول کر ن فراهم یعنی بو ه گذشته

 پوذیر  تواییر  شورکت  استراتژی بر تواند می  ارند، که  انشی نوع و تجربه میزان اما.  هد انجام طرفانه بی را خو  وظابف رو  می
هوای پذیرفتوه شوده  ر     عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی هیئت مدیره تأییر بررسی پژوهش هدف رو این باشد. از

است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیور و  ا ه هوای    8131 تا 8131 های سال بورس اوراق بها ار تهران بین
عملکور  مسوئولیت    بوا  معنوا ار  رابطوه  کارایی هیئت مودیره  که  ا  فرضیه اول نشان آزمون نتایج ترکیبی استفا ه شده است. 

 عملکور   جهوت  موان ه  ر نیوز  هوای  شورکت  باشند برخور ار بیشتری کارایی از ها مدیره هیئت هرچقدر . ار  اجتماعی شرکت
 زمینوه   ر بهتور  عملکور    اشوتن  بورای  ها شرکت شو  می پیشنها  رو این از.  هند می نشان خو  از بهتری اجتماعی مسئولیت
 رابطوه  مودیرعامل  مالی پیشینه  ا  فرضیه  وم نشان نتایج کنند انتخاب باال کارایی با هایی مدیره هیئت از اجتماعی مسئولیت

 برای ها شرکت نمو  پیشنها  توان می رو این از کند می تعدیل را شرکت اجتماعی مسئولیت عملکر  و مدیره هیئت کارایی بین
 نشوند. غافل مالی  انش پیشینه با هایی مدیرعامل  اشتن از اجتماعی شرکت مسئولیت عملکر   هی گزارش  ر مطلوبیت

 شرکت، پیشینه  انش مالی مدیرعامل.کارایی هیئت مدیره، عملکر  مسئولیت اجتماعی  واژگان کلیدی:

 
 مقدمه
 رو  واحدهای ای که انتظار می گونه به. است شده زیا ی بسیار تغییرهای خوش  ست اجتماع  ر تجاری واحدهای نقش امروزه
 هستند آن با تعامل  ر که ای جامعه برای و پاسخگو نیز اجتماع به نسبت بلکه بو ه خو  سو  افزایش فکر به تنها نه تجاری

 یک بنابراین باشد،  اشته وجو  تجاری واحد بدون تواند نمی نیز جامعه و کند فرار اجتماع از تواند نمی تجاری واحد. باشند مفید
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 کلی، و معمولی اجتماعات طریق از  اران(. سهام2080، 2وکاپور 8ساندهو) ار   وجو  اجتماع و تجاری واحد بین  وطرفه ارتباط
 بر را خو  قوی وسیله تأییر بدین که کر ه ایفا شرکت سطح  ر رفتارها و اخالقی های نگرش با تقاضا جلب را خو  نقش
 نیاز مدیران از بخشی بر تأییرگذاری و کارایی شفافیت، به ها کنند. آن می اعمال مدیره هیئت توسط ها استراتژی گیری شکل
 گذاران کنند. چنانچه سیاست می تضمین  رازمدت  ر را شرکت کار یکپارچگی  رنتیجه کنند، کسب اقتصا ی منافع تا  ارند

 طور به ها شرکت بین  ر اجتماعی تدوین نمایند  رنتیجه بتواند های هایی را  ر راستای مسئولیت ها و  ستورالعمل مشی خط
 که  ار  وجو  تجاری اخالق توسعه برای افزایش حال  ر تقاضای یک های  انشگاهی، فعالیت نظر ازنقطه. شو  اعمال یکپارچه
 و تجاری اخالق. کند می  نبال کپارچهی طور به را اجتماعی حقوق برخالف و غیرقانونی های تجارت ر یابی  ر تحقیقاتی اهداف
. است یافته ا امه تاکنون که روند مشخصی از گذشته با موضوع یک بلکه یافته نیست، موضوعی جدیداً توسعه یک وکار، کسب

 ها سال طی  ر که بو ه تداوم  ارای موضوع یک منطقی، اصول و اخالقی استاندار های تأیید که  هد می نشان مطالعات
 (.1،2082فرناندز) است کر ه تحمل زمان طول  ر را متفاوتی های آزمون و یافته توسعه

 مدیران که گر   می مطرح سوال این ها، شرکت مدیره هیئت اختیارات و وظایف افزایش و سهامی های شرکت گسترش با
 وجو  ذینفع های گروه سایر و سهامداران و کلیدی منافع تأمین برای تضمینی چه و بو  خواهند سهامداران منافع گیر پی چگونه
 عکس و خو شان منافع جهت  ر که  هند انجام اقداماتی مدیران که  ار  وجو  امکان این بالقوه طور به همواره زیرا  ار ؟
 که  لیل این به. باشد می شرکت سهامداران و مدیران بین اطالعاتی تقارن عدم وجو  از ناشی امر این. باشد سهامداران منافع
 و  ار  وجو  مالی اطالعات همچون اطالعاتی ارائه و تهیه نیز و اطالعات از بخشی به انحصاری  سترسی امکان مدیران برای

 مالی اطالعات از کنندگان استفا ه. نمایند کنترل و مشاهده مستمر طور به را مدیران های فعالیت و اعمال توانند نمی سهامداران
 جهت بتوانند که هستند اطالعاتی  نبال به همواره و اند بو ه ناراضی حسابداری اطالعات تقارن عدم از همواره نیز

  ر ها آن از بتوان که باشد  اشته وجو  اتکاء قابل اطالعاتی که صورتی  ر. نمایند استفا ه آن از منطقی های گیری تصمیم
 ایجا  به بتواند که سازوکارهایی شناسایی بنابراین. خواهند تلقی مربوط مذکور، اطالعات آنگاه نمد، استفا ه گیری تصمیم فرآیند

 به منجر امر این. بو  خواهد اهمیت حائز بسیار نماید، کمک ذینفعان بین موجو  منافع تضا  کاهش و اتکاء قابلیت با معیارهای
 بین از جهت راهکاری شرکتی حاکمیت. هاست آن ترین اصلی از شرکتی حاکمیت موضوع که است شده متعد ی های بحث
 آن های مکانیزم ترین مهم از یکی و باشد می منافع تضا  طریق از سهامداران، و مدیران بین موجو  اطالعاتی تقارن عدم بر ن
 آمدن وجو  به باعث ها شرکت سطح  ر مدیریت از مالکیت تفکیک (.8131 پروین،) باشد می مدیره هیئت ساختار بهبو 

 ارتباطی محور که باشد می شرکت هر سازمانی ساختار  ر مهم واحدی مدیره هیئت. شو  می مالکان و مدیران میان ناسازگاری
 سطح  ر شرکتی حاکمیت  ر مهمی نقش کننده ایفا موضوع، همین واسطه به و شو  می تلقی مدیران و سهامداران میان

 (.8111 معیری، و یگانه حساس) هاست شرکت
 کلیه منافع که است ای گونه به سازمان های ارزش و ها فعالیت میان اتحا  و پیوستگی ها، شرکت اجتماعی مسئولیت از منظور

. گر   منعکس سازمان عملکر  و ها سیاست جامعه  ر عموم و گذاران سرمایه کارکنان، مشتریان،  اران،سهام شامل نفعان ذی
 جهت  ر و باشد  اشته مسئولیت احساس جامعه به نسبت و بداند اجتماع از جزئی را خو  همواره باید سازمان  یگر عبارت به
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 تمایل  ارند باالیی اجتماعی عملکر  که هایی کند. شرکت تالش شرکت، مستقیم منافع از مستقل ای گونه به عمومی رفاه بهبو 
 باعث اطالعات  ر شفافیت باالی سطح. (8111)فروغی و همکاران،  خو  ارند اجتماعی های فعالیت عمومی افشای به بیشتری
سرافیم و ) گر   ریسک می کاهش باعث خو  این و شو  می گذاران سرمایه و شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش

 به تمایل و است بو ه اخیر های سال  ر مور توجه و برانگیز حساسیت موضوع ها شرکت اجتماعی (. مسئولیت2082، 8همکاران
 حوزه  ر و است افزایش حال  ر ،را ارند ها شرکت اجتماعی مسئولیت گزارشگری و اعمال که هایی شرکت  ر گذاری سرمایه

 جایگاه ها سازمان اجتماعی مسئولیت است. مفهوم یافته ای برجسته اهمیت مدیریت حسابداری  ر ویژه به مالی یگزارشگر
 (.8131امیرحسینی و همکاران، )  ار  وکار کسب های سازمان کار  ستور  ر تری رفیع مراتب به

 مفهوم پیدایش با اما باشد،  اشته مشتریان برای را فایده و ارزش حداکثر ها آن تولیدات که بو ه این ها شرکت هدف  رگذشته
سن و ) استشده  اضافه آن به اجتماعی -اقتصا ی بُعد و داکر هیپ تغییر کمی شرکت سنتی تعریف اجتماعی، مسئولیت
 تجربی و ی انشگاه ینظرها نقطه به ای پیچیده طور به تجاری اخالق و ها مسئولیت اجتماعی شرکت (. اکنون2002، 2همکاران

 را گوناگونی و وسیع محدو ه که است یچندبعد پدیده یک اساسی طور به تماعیاج موضوعات به بو ن مربوط هستند. پاسخگو
 شرکت هر (. عملکر 2082فرناندز،) گیر   ر برمی را خروجی منابع و فرآیندها خو ، منابع با رابطه  ر ها شرکت عملکر های از

 باال عملکر  مالی با های شرکت معموالً. رسد می انجام به اقتصا ی سو  کسب جهت  ر که است  ار هدف های فعالیت حاصل
 و ییکار آ افزایش ها، سازمان اصلی هدف هرچند. کنند می گذاری سرمایه ها آن  ر و شناخته خوبی به را سو  کسب های شبکه
 اخالقی، احکام و اجتماعی انتظارات به باید موفقیت، به  ستیابی برای سازی جهانی و اطالعات عصر  ر ولی است، سو  کسب

 اهداف به  ستیابی تا کنند تلفیق سازمان اقتصا ی اهداف با را انتظارات گونه این شکل بهترین به و نشان  ا  مناسب واکنش
 است موضوعاتی از یکی اجتماعی یریپذ تیمسئول و عملکر  مالی بو ن راستا هم سازند. موضوع پذیر امکان را واالتری و باالتر

 یک ها، شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت اصول باالی مقبولیت رغم علی. است بو ه اختالف محل پر ازان نظریه بین همواره که
 و تاکتیکی تصمیمات  ر را ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت های سیاست باید مدیران آیا اینکه  رباره طوالنی منازعه

 مدیران و  ار  مبهم ساختار یک ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت که معتقدند منتقدان نه؟ یا  هند  خالت خو  استراتژیکی
 های هزینه افزایش باعث اجتماعی پذیری مسئولیت طرفی از. هستند ناتوان چیست ها آن اجتماعی مسؤولیت اینکه تعیین جهت

 که است این ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت منتقدان اصلی نگرانی پس. بر  می بین از را  ارسهام یروت و شو  می عملیاتی
 (.8131نهندی و همکاران، ) شو  بیشتر آن منافع از است ممکن شرکت اجتماعی عملکر  بهبو های به مربوط های هزینه

 بر ناظر و  ار  تاکید اجتماع  ر سازمان یک رفتار اساس و پایه عنوان به گویی پاسخ و مسئولیت بر ها مسئولیت اجتماعی شرکت
 واحد خو  برای هم اجتماع به نسبت شرکت مسئولیت نتیجه  ر. است یروت تولید با همراه مسئوالنه وکار کسب چگونگی
برای  گذاری سرمایه زیا  های باز ه به منجر تواند می آن بالقوه منافع بهتر  رک و باشد می سو مند اجتماع برای هم و تجاری
مسئولیت اجتماعی مدیران بیش از گذشته مور  توجه صاحب نظران رشته (. امروزه 1،2080ها شو  )ساندها کاپور شرکت

مدیریت قرار گرفته است. مدیران کسانی را که تصمیماتی عالوه بر  اشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخالقی نیز 
ها را ملزم به رعایت  آن کنند. مسئولیت اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت، تجارت و  ولت است که هست، اتخاذ می
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نماید.  ها  ر جامعه  ر سطح گستر ه می اصول اخالقی و توسعه اقتصا ی هم زمان با ارتقا سطح زندگی نیروی کار و خانوا ه آن
بایست ضمن احترام به  باشد که می ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت  ر مقابل اجتماع می همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت

(. 8،2081های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و  ولت ایجا  نماید )فر ریک ختلف موقعیتهای م فرهنگ
 انیانتظارات متقاض یاجتماع تیمسئول رایز .مشاهده کر  یگذار هیسرما کیتوان به عنوان  یرا م یاجتماع تیمسئولهمچنین 

 یها تیمسئول رشیپذ یها برا نفعان از شرکت یروز افزون ذ یتقاضا. (2081، 2چن و همکارانتینا) کند یشرکت را برآور ه م
 یها تیکر ه است. منظور از مسئول قیتشو یو اجتماع یطیمح ستیز یها تیشدن  ر مسئول ریها را به  رگ ، شرکتیاجتماع
شامل ) نفعان یاست که منافع تمام ذ یا سازمان به گونه یها ها و ارزش تیفعال انیو اتحا  م یوستگیسازمان، پ یاجتماع

ها،  شرکت نیهمچن. و عملکر  سازمان منعکس شو  استی،  ر س(اران و عموم جامعهذگ هیکارکنان، سرما ان،یسهامداران، مشتر
 یها یریگ میاطالعات  ر تصم نیا رایهستند. ز یاجتماع ییاطالعات پاسخگو یمختلف جامعه، متقاض یها بدانند که گروه دیبا

 مهمی استعامل  ،مرتبط با آن یها یرشرکت و افشاگ یاجتماع یریپذ تیولئمس. (8131، یخان ی)عل  ار  یها، نقش مهم آن
شرکت را  ر  راز مدت  یو جامعه امکان بقا ها  ر ارتباط با جامعه هستند شرکت رایشو . ز یشرکت منجر م تیکه به تداوم فعال

 ر موضوع  اللت  ا نیها بر ا شرکت یریپذ تیگسترش مسئول . ریگ یو رفتار شرکت بهره م تیجامعه از فعالو  آور  یفراهم م
اگر چه از مدیریت  فراتر رفته است. ،سهامداران یفراهم کر ن پول برا یعنیشرکت از آنچه  ر گذشته بو ه  یها تیولئکه مس

تواند  طرفانه انجام  هد. اما میزان تجربه و نوع  انشی که  ارند، می رو  وظابف خو  را بی ارشد به خصوص مدیرعامل انتظار می
(. مطالعات مختلفی  ر زمینه تاییر  انش و تجربه مدیرعامل  ر 8311، 1بر استراتژی شرکت تاییر پذیر باشد )همبریک، ماسون

های  ارای تجربه کار  ر واحد  (  ریافتند که مدیرعامل2002، 1ه شرکت انجام شده است به عنوان مثال )بارکر و مویلرنحوه ا ار
های زیا ی  های اخیر شرکت  هند.  ر مهر و موم تحقیق و توسعه مقدار بیشتری منابع به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می

(. از این رو  ر این 2088، 2؛ کولینان و راش2005، 5ش مالی نمو ه اند ) ورفی ر  نیا سعی  ر استخدام مدیرعامل با سطح  ان
 تعدیلی شرکت با نقش اجتماعی عملکر  مسئولیت بر مدیره هیئت تحقیق به  نبال بررسی این موضوع هستیم که آیا کارایی

 مدیرعامل تاییر  ار ؟ مالی  انش پیشینه
 و مدنظر های شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی روش پژوهش، های یهفرض پژوهش، پیشینۀ و نظری بیان ا امه،  ر
 .است شده ارائه پیشنها ها و نتایج پایان،  ر و پژوهش های یافته ،(پژوهش متغیرهای و ها الگو نیز
 

 بیان نظری

 کارایی هیئت مدیره
  ر شرکت، امور بر کارآمد راهبری ایجا  مدیره، هیئت اصلی مسئولیت. شو  می محسوب شرکتی حاکمیت ارکان از مدیره هیئت

 به مربوط اساسی مسائل. باشد می محلی جوامع و گذاران سرمایه کارکنان، مشتریان، ازجمله آن مختلف ذینفعان منافع راستای

                                                           
1 Frederick 
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3 Hambrick, D., Mason, P. 
4 Barker, V., Mueller, G. 
5 Durfee, D. 
6 Cullinan, C., Roush, P. 
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 تعدا  آن، ساختار و اندازه شامل مدیره هیئت ترکیب های ویژگی. است اجرایی مدیران پا اش و هیئت ترکیب مدیره هیئت
 این  ر که باشد می آن رئیس و مدیرعامل نقش ترکیب و غیرموظف مدیران نسبت  هند، می تشکیل را مدیره هیئت که مدیرانی
 مدران نسبت و( مدیره هیئت استقالل) آن رئیس و مدیرعامل نقش تفکیک مدیره، هیئت ترکیب های ویژگی از تحقیق

 مدیران و صاحبان اتکای نقطه ترین مهم مدیره گیرند. هیئت می قرار مور بررسی تحقیق لمستق متغیرهای عنوان به غیرموظف
 قوانین.  ار  عهده بر را سها صاحبان منافع تأمین مسیر  ر شرکت ا اره وظیفه تئوریک صورت به  مدیره هیئت. باشند می شرکت

 شرکت ورشکستگی جریان  ر. است گذار ه مدیره هیئت عهده بر مطلق و سخت صورت به را مراقب نقش رابطه این  ر نیز
 سبب که مدیریت عملکر های به نسبت تفاوتی بی به متهم مدیره هیئت شرکتی، افتضاحات سایر آن  نبال به و انرون

 ترکیب به مربوط قوانین مور   ر کشورها از بسیاری و متحده ایاالت  ر  رنتیجه،. شدند گر ید، شرکت ورشکستگی
 (.8113  شتی، و مرام پاک) آمد عمل به مهمی تغییرات آنان، های مسئولیت و ها آن ا اره مدیره، هیئت

  ر ها سازمان امروزه . ار  بستگی آن مدیران وظایف ایفای به ای مالحظه قابل میزان به خو  اهداف به  ررسیدن سازمان هر

 را آما گی این و باشند برخور ار پذیری زیا ی انعطاف از باید فعالیت تداوم جهت رو ازاین کنند، می فعالیت متغیر و پویا محیطی

 عنوان به مدیریت  هند. حسابداری نشان العمل مناسب عکس محیطی تغییرات به نسبت زمان هم صورت به که باشند  اشته

 ها سازمان تواند می مفید اطالعاتی سیستم کند. یک می ایفا این راستا  ر را مهمی نقش مدیریت اطالعاتی های سیستم از یکی

(. 8111رساند )نمازی،  یاری هنگام به ارائه و باال کیفیت پایین، شده تمام با بهای خدمات ارائه یا محصوالت تولید جهت را
و  شو  )فاما قلمدا  می سهامداران منابع از محافظت و شرکت مدیریت بر نظارت و کنترل  ر عامل ترین مهم مدیره هیئت
 شرکت و ارزش ارتقای، عملکر   ر مدیره هیئت که  هد می نشان شده انجام های بررسی و مطالعات (. نتایج8311، 8جنسن

 است شرکت  ر مدیره هیئت ترین نقش و قدیمی گیر  می نشات نمایندگی تئوری از نقش کند. این می ایفا بااهمیتی نقش

 عنوان به را آن نقش و مدیره هیئت اهمیت مؤسسات مالی، اخیر های فروپاشی و ها (؛ تقلب8111 تاجیک، و یگانه )حساس

 نمایندگی تئوری  یدگاه (.  ر2003، 2کاران وهم )الیتل کر ه است برجسته ها آن حقوق از  فاع اول خط و سهامداران معتمد

گیر .  نمی قرار امور اولویت  ر سهامدارانمنافع  و نمایند می عمل خو  شخصی منافع اساس بر مدیران که است راین به فرض
 به منجر این و  ار  وجو  جدایی نوعی مدیریت مالکیت و بین شرکت  ر که است استوار عقیده این اساس بر  یدگاه این

 فرض  (.1،8313ایزنهارت ؛8312 ،1مینز و )بیلر است و مدیران مالک بین اختالف حل به مربوط که گر   می هایی هزینه

 منابع و از  اختیار ارند  ر را مالکان منابع مدیران ها، شرکت بطن باشد.  ر می مالک و مدیر بین تضا  نمایندگی تئوری اساسی

 (.2002، 5و وینکل )الندهلم کنند می استفا ه ها آن

 

 عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت
های زیا ی پیرامون آن انجام شده  بحث و جدلها مبحثی نوین  ر کسب و کار امروزی است که  مسئولیت اجتماعی شرکت

ها و جامعه سرو کار  ار  و به طور مشخص این مفهوم به  ها با روابط بین شرکت است. به طور کلی، مسئولیت اجتماعی شرکت
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اعی  ست پر از . برخی منتقدان، اشاره  ارند که مفهوم مسئولیت اجتم ها روی افرا  و جامعه می بررسی تأییرات فعالیت شرکت
ها را باز گذاشته است تا تعهدات اجتماعی شرکت را با توجه به نظر و خواست خو  تعیین کنند. گروهی  مدیران اجرایی شرکت

کنند که رغم رشد جنبش  های بزرگی چون انرون و ور کام اشاره و بیان می های مالی شرکت  یگر از منتقدان، به رسوایی
ها تنها به فکر سو  خو  هستند و مسئولیت  ها و مدیران آن کند که شرکت ها یابت می یمسئولیت پذیری شرکتی، این رسوای

ها و  ها  ر برنامه اجتماعی شرکتی تنها یک واژه زیبا است. جدا از مفهوم مسئولیت اجتماعی، بسیاری نیز  ر انگیزه شرکت
های  ها از فعالیت های شرکت این باورند که انگیزههای مسئولیت پذیری اجتماعی آنان، تر ید  ارند. برخی  یگر، بر  فعالیت

خواهد با برخی از مقامات سیاسی و محلی البی کنند تا  مسئولیت پذیری اجتماعی ممکن است سیاسی باشد و بدین طریق می
جتماعی  ر های مسئولیت پذیری ا توانند از فعالیت ها می امتیازاتی  ر راستای اهداف اقتصا ی کسب نمایند.  ر واقع، شرکت

های مسئولیت پذیری اجتماعی را ابزاری برای  تنظیم محیط سیاسی و پیشبر  اهداف سیاسی خو  استفا ه کنند یا حتی فعالیت
حفظ منافع  سیاسی خاص خو   ر چانه زنی سیاسی، معامالت سیاسی و قرار ا های اقتصا ی به کار گیرند. مسئولیت اجتماعی 

قل الزامات قانونی است که به صورت  اوطلبانه پذیرفته شده است، زیرا موسسات اقتصا ی آن را ها، حرکتی فراتر از حدا شرکت
کنند. با وجو  همه این موضوعات، بدیهی است که کسب و کار امروزی نیاز خو  را به  از زمره منافع بلند مدت خو  تلقی می

ین حقیقت را  ریافته است که با آسیب  یدن و تضعیف هم زیستی مسالمت آمیز با جامعه و محیط کسب و کار  رک کر ه و ا
تواند عامل اصلی بقای سازمان باشد، به خطر  اجتماع و محیط پیرامون، پایداری کسب و کار و توسعه پایدار اجتماع که می

 (. 8135افتد)حساس یگانه،  می
ضی از آن، معنی تعهد یا مسئولیت قانونی را مسئولیت اجتماعی شرکت معانی مختلفی  ار  و برای همه افرا  یکسان نیست. بع

 برخی ایبر انند.  کنند و برخی  یگر آن را به معنی رفتار مسئوالنه اجتماعی بر حسب رعایت مسائل اخالقی می بر اشت می
 جتماعیا گاهیآ معنی به را آن نیز بعضی ،ستا خیریه یکمکها و ایصدقه ییااهد  لمعا یا و  نبو لمسئو آن یگر معنی 

 کمی ا تعد و نند ا می مقبولیت و عیتومشر معنی به را آن ،نداپذیرفته را ممفهو ینا مشتاقانه که نانیآ از ریبسیا، ندارمیپند
 ن،گانازربا  ی،قتصاا یهاهبنگا روی عالیتر بر ریفتار بطاضو لعماا ایبر هشد لمحو ظیفهو نوعی مثابه به را آن هم

 جنبش یک ظهور به ها شرکت اجتماعی مسئولیت واژه خالصه، (. بطور2081، 8)واالسند ارمیپند انندوشهر نه و انصنعتگر
 با حسابداری و تجاری استراتژی ها، شرکت تجاری تصمیمات  ر اجتماعی و محیطی عوامل کر ن وار   نبال به که  ار  اشاره
 و مفید محیط و جامعه تجاری، واحد برای ای که گونه به است اقتصا ی ابعا   رکنار محیطی و اجتماعی عملکر  افزایش هدف

های مربوط به  توان اینگونه تعریف کر : مجموعه فعالیت (. مسئولیت اجتماعی را می2081، 2باشد )مک کینلی سو مند
ها  ر نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه خدمات  های تجاری و نقش آن گیری و پر ازش عملکر  سازمان اندازه

ای که جامعه قا ر به ارزیابی عملکر  اجتماعی  وامع محلی خو  مستقیم و غیر مستقیم و گزارش این نتایج به گونهمتفاوت به ج
های محیطی و  سازی سو  و باز ه اقتصا ی نیست، بلکه شامل تمام جنبه ها محدو  به بیشینه آن سازمان باشد. وظیفه سازمان

های اجتماعی را که  ر ا امه بیان شده  های تجاری باید چهار نوع از مسئولیت نشو . بنابراین تمامی سازما خدمات اجتماعی می
 (:2081، 1است اجرا کنند )رهاله

                                                           
1
 Wallace 

2
 McKinley 

3 Rahul 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                             9318 ، زمستان91 ، شماره2دوره   

 

881 
 

مزایا و امتیازاتی که جامعه امیدوار است به طور مستقیم از واحد  مسئولیت های بشر دوستانه یا داوطلبانه: (8

 بهبو  زندگی جامعه محلی است. ها هایی که هدف آن تجاری کسب کند. همچون، حمایت از پروژه

رو  توسط سازمان برای جامعه انجام گر  ، بدون  هایی که انتظار می ها و فعالیت مشارکت مسئولیت های اخالقی: (2

 این که قید و شرط مستقیم قانونی وجو   اشته باشد.

 د از آن تبعیت کنند.ها بای قوانینی که برای حفاظت از جامعه طراحی شده اند و شرکت مسئولیت های قانونی: (1

ها با قیمتی که مور  پذیرش جامعه  وظیفه تدارک محصوالت و خدمات مور  نیاز و ارائه آن مسئولیت اقتصادی: (1

 گذاران.  است و سو  و منفعت رسانی به سرمایه

 

 عامل مدیر مالی تخصص
 مور  شرکت  ر مدیرعامل سال 5 حداقل تصدی  وره طول)کاری  تجربه: از عبارتند مالی تخصص گیری اندازه معیارهای

 و( مدیریت اقتصا ، حسابداری، قبیل از مالی های رشته  ر کارشناسی مدرک حداقل  ارای) انشگاهی  تحصیالت ،(مطالعه
 و  انش مستلزم که است محیطی واضح طور به بها ار اوراق بورس بازار(. حسابداری های گواهینامه  ارای)ای  حرفه تجربه

 راهبر های مالی، ا بیات لحاظ از خوبی شناخت مدیر وقتی. است گذاری سرمایه تصمیمات اخذ برای مالی تخصص
 بر. یابد کاهش تواند می باشد  اشته ناعقالنی رفتاری که این احتمال  ار ، مالی تأمین راهبر های ضمنی نتایج و گذاری سرمایه
 علتش.  هد افزایش را نقدی جریان گذاری سرمایه حساسیت است ممکن  ار ، غیرمالی تخصص که مدیرعاملی این، خالف

 (.8132همکاران، و قنبری)است  مالی روحیه فاقد وی که است آن
 

 پیشینه پژوهش
 مالی مؤسسات بین  ر که حسابرسی های هزینه بر مدیره هیئت آیی کار تأییر عنوان با خو  پژوهش  ر( 2081) 8جیزی و نمه

FTSE بیشتر، استقالل و تر بزرگ اندازه با مدیره هیئت که یافتند  ست نتیجه این به  ا ند انجام 2085 تا 2088 های سال بین 
 .کنند می پر اخت سهامداران از وسیعی گروه از محافظت و نظارت ظرفیت افزایش برای را بیشتری حسابرسی های هزینه

 یها از شرکت یبر عملکر  شرکت: شواهد تجرب مدیره یئته یبترک ییکارا(  ر پژوهشی به بررسی 2081) 2رحمان و سایما
مدیره از طریق  یئتهها به  نبال یافتن کارایی  و آن قرار ا ندی مور بررسرا  2082تا  2088ی ها سالبین  بنگال ش یدیتول

های آنان نشان  ا   افتهمدیره بر عملکر  شرکت بو ند که نتایج ی یئتهمدیره و تنوع جنسیتی  یئتهمدیره، استقالل  یئتهاندازه 
مدیره ارتباط  یئتهمدیره و تنوع جنسیتی  یئتههستند اما استقالل  مؤیرهای بزرگ  ر بهبو  عملکر  شرکت  مدیره یئته

یژه کارایی ترکیب و بهسازمانی ا اره شرکت  سازوکار هد که  معنا اری با عملکر  شرکت ندارند که این امر نشان می
 است. مدیره بسیار ضعیف یئته

انجام  مالزیایی شرکت های عملکر  و شرکت اجتماعی مسئولیت افشای ( پژوهشی را با عنوان بررسی2081) 1رازاک و آرشا 
 نشان  ا  مطالعه این نتایج .شدند آوری جمع 2082 – 2081سال های   ر مالزی شرکت 212اطالعات  پژوهش  ر این.  ا ند

                                                           
1 Nehme, R., & Jizi, M 
2 Rahman, M., & Saima, N. F 
3 Arshad and Razak 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                             9318 ، زمستان91 ، شماره2دوره   

 

885 
 

 منجر ای بالقوه بطور و  ار  شرکت ها موفقیت روی بر توجهی قابل ایر شرکت ها اجتماعی مسئولیت فعالیت های افشای که
 افشای فعالیت های بهبو  باعث غالب مالکیت ساختار همچنین. می شو  شرکت ها برای ارزش ایجا  و قوی مالی عملکر  به

 .می گر   اجتماعی مسئولیت
 تأییر اجتماعی ساخت. مسئولیت پذیری مطرح مالی، عملکر  و اجتماعیمسئولیت  ( پژوهشی را با عنوان عملکر 2081) 8آرانیا

 مالی صورت های اطالعات و  ا ه ها از نمونه یک گرفتن نظر  ر با آن ها.  ار  آن بهبو  و شرکت مالی عملکر  بر مستقیمی
مسئولیت  به بی توجهی  ا ند، نشان 8331-2081سال های  بین ساله 20زمانی  یک  وره طی آمریکایی، های شرکت 180

 از وسیعی ما بین طیف روابط کر ن خدشه  ار با و شده بلندمدت  ر شرکت عملکر  بر منفی تأییر پذیری اجتماعی، باعث
 شو . شرکت مالی عملکر   یدن صدمه باعث می تواند شرکت، مدیران با ذینفعان
اطالعات  پژوهش  ر این .شرکت انجام  ا ند ارزش بر اجتماعی پذیری مسئولیت عنوان تأییر را با ( پژوهشی2081) 2تامایو
 مسئولیت که  هد می نشان تحقیق از حاصل شدند. نتایج آوری جمع 2082 - 2085های  طی سال  ر بریتانیایی شرکت 820

 که تبلیغاتی طریق از مر م عموم آگاهی یا و مشتریان آگاهی میزان که هایی شرکت  ر شرکت ارزش با اجتماعی پذیری
 است، پایین مر م رابطه مثبت وجو   ار  و برای شرکت هایی که آگاهی مشتریان و یا عموم باشد  هد، بیشتر انجام می شرکت

 پذیری مسئولیت رابطه بر آگاهی تأییر که  ا  نشان تحقیق از حاصل نتایج همچنین .باشد می منفی یا و ضعیف رابطه این
  ارند، منفی است. اجتماع  ر کمی شهرت هایی که شرکت ر مو  ر شرکت ارزش و اجتماعی

(  ر تحقیقی با عنوان تاییر  انش مالی مدیرعامل بر مدیریت سو   ر کشور چین به این نتیجه 2081) 1جیانگ، ژو و هوانگ
 هند. این  ر حالی است که  های  ارای  انش مالی، مدیریت سو  بر مبنای ارقام واقعی کمتری انجام می رسیدند که مدیرعامل

های خو ،  ها بر اساس یافته ای وجو  ندار . آن هدی اختیاری رابطهبین  انش مالی مدیرعامل و مدیریت سو  بر مبنای اقالم تع
 کنند. تری را ارائه می های مالی با کیفیت تر و صورت های  ارای  انش مالی، اطالعات سو   قیق نتیجه گرفتند که مدیرعامل

های پذیرفته شده  جتماعی شرکتبر عملکر  مسئولیت ا مدیرعامل گیری تصمیم قدرت ( پژوهشی را با عنوان تأییر8131یاری )
حذف  روش به تهران، بها ار اوراق بورس آماری جامعه میان از منظور این  ر بورس اوراق بها ار تهران انجام  ا ند. برای

 مور  ها آن های  ا ه و انتخاب گر ید آماری نمونه به عنوان 8132-8132زمان   وره طی  ر شرکت 38تعدا   سیستماتیک
 مدیر سهام تملک  رصد بین که است موضوع این  هنده نشان ها فرضیه از آزمون حاصل نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه
 بورس  ر شده پذیرفته های شرکت مالی عملکر  با عامل مدیر وظیفه  وگانگی و عامل مدیر بو ن موظف عضو تنها عامل،
 . ار  وجو  معنا اری رابطه تهران بها ار اوراق

های  اجتماعی  ر شرکت هزینه حقوق صاحبان سهام و مسئولیت پذیری بین ( پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه8131)سرافراز 
ها  ر پژوهش خو  مسئولیت اجتماعی  پر اختند. آن 8138-8135های  پذیرفته شده  ر بورس اوراق بها ار تهران، طی سال

 نام به معروف آمریکایی مؤسسه معیارهای از آن اندازه گیری رایب و گرفته  ر نظر وابسته متغیر عنوان ها را به شرکت
 های یافته. نمو ند استفا ه کند می رتبه بندی محیطی زیست و اجتماعی معیارهای اساس بر را ها سازمان ساله هر که  ی.ال.کا
  ار . اجتماعیمسئولیت پذیری  با معنا اری و معکوس رابطه ، سهام صاحبان حقوق هزینه که  ا  نشان ها آن
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 بین تهران بها ار اوراق بورس  ر شده پذیرفته های شرکت  ر سو  مدیریت بر مدیره هیئت تأییر بررسی  ر( 8131) پروین
 ابعا  که  ا  نشان فرضیه آزمون وتحلیل تجزیه نتایج و.  ا  انجام شرکت 812 بر مشتمل نمونه با و8132 تا 8132 های سال

 . ار  معنا اری تأییر تهران بها ار اوراق بورس  ر شده پذیرفته های شرکت  ر سو  مدیریت بر مدیره هیئت کارایی
های پذیرفته شده  (،  ر تحقیقی به بررسی تاییر  انش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سو  شرکت8135مالزا ه و همکاران )

های آنها نشان  شرکت پر اختند، یافته 810های   ا ه و با استفا ه از 8138-8111های   ر بورس اوراق بها ار تهران بین سال
اقعی و اقالم تعهدی اختیاری تاییر ندار . از یت سو  شرکت بر اساس رویدا های و ا  که  انش مالی مدیرعامل بر روی مدیر

های با   ر شرکت اری بین مدیریت سو  مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مبتنی بر رویدا های واقعی  طرف  یگر تفاوت معنی
 ها وجو  ندار . مدیرعامل  ارای  انش مالی و سایر شرکت

  ر شده پذیرفته های شرکت  ر مدت کوتاه ریسک و مدیره هیئت کارایی بین ارتباط بررسی  ر( 8135) مهرپرور و نخعی نخعی،
 مدیره هیئت کارایی بین که یافتند  ست نتیجه این به  ا ند انجام 8131 تا 8113 های سال بین تهران بها ار اوراق بورس

 های شرکت  ر مدت کوتاه ریسک و( مدیره هیئت رئیس و مدیرعامل وظایف تفکیک و مدیره هیئت غیرموظف اعضای)
 .ندار  وجو  معنا اری رابطه تهران بها ار اوراق بورس  ر شده پذیرفته
 اوراق بورس  ر شده پذیرفته های شرکت  ر مدت کوتاه ریسک و مدیره هیئت آیی کار بین رابطه بررسی  ر( 8131) زرگریان

 اندازه که یافت  ست نتیجه این به  ا  انجام شرکت 11 بر مشتمل نمونه با 8132 تا 8111 های سال بین تهران بها ار
 رابطه تهران بها ار اوراق بورس  ر شده پذیرفته های شرکت سهام مدت کوتاه ریسک و مدیران سهامداری و مدیره هیئت

 بورس  ر شده پذیرفته های شرکت سهام مدت کوتاه ریسک و مستقل مدیران تعدا  بین ولی.  ار  وجو   اری معنی و معکوسی
 . ار  وجو   اری معنی و مثبت رابطه تهران بها ار اوراق

 

 های پژوهش یهفرض
  ار . کارایی هیئت مدیره بر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت تاییر معنا اری: 8 فرضیه
 : کارایی هیئت مدیره )اندازه هیئت مدیره( بر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت تاییر معنا اری  ار .8-8فرضیه 
 : کارایی هیئت مدیره )استقالل هیئت مدیره( بر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت تاییر معنا اری  ار .2-8فرضیه 
 مدیره( بر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت تاییر معنا اری  ار . : کارایی هیئت مدیره )تنوع جنسیتی هیئت1-8فرضیه 
: پیشینه  انش مالی مدیرعامل بر رابطه بین کارایی هیئت مدیره و عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت تأییر معنا اری 2فرضیه 

  ار .
ت مدیره( و عملکر  مسئولیت اجتماعی : پیشینه  انش مالی مدیرعامل بر رابطه بین کارایی هیئت مدیره )اندازه هیئ8-2فرضیه 

 شرکت تأییر معنا اری  ار .
: پیشینه  انش مالی مدیرعامل بر رابطه بین کارایی هیئت مدیره )استقالل هیئت مدیره( و عملکر  مسئولیت 2-2فرضیه 

 اجتماعی شرکت تأییر معنا اری  ار .
هیئت مدیره )تنوع جنسیتی هیئت مدیره( و عملکر  مسئولیت  : پیشینه  انش مالی مدیرعامل بر رابطه بین کارایی1-2فرضیه 

 اجتماعی شرکت تأییر معنا اری  ار .
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 روش پژوهش
رو   هایی به کار می روش پژوهش  ر این تحقیق از نوع علّی یا پس رویدا ی است. این نوع روش پژوهش برای انجام پژوهش

گذشته روی  ا ه و به اتمام رسیده است. این نوع روش پژوهش، از که  ر صد  بررسی علت یا علل روابط معینی است که  ر 
باشد، از اعتبار نسبتاً زیا ی برخور ار  یابی به رابطه علّی و یا علت و معلولی بین عوامل پژوهش می آن جهت که  ر صد   ست
وعی و یا آزمایشگاهی توسط کاری متغیرها توسط پژوهشگر و یا ایجا  شرایط مصن ها، امکان  ست است.  ر این نوع پژوهش

های همبستگی قرار  ار .  باشد. این پژوهش از لحاظ روش اجرا  ر زمره پژوهش وی، بنا به علل متعد ی امکان پذیر نمی
های تلفیقی/ترکیبی آزمون و  های پژوهش بر اساس  ا ه همچنین بر اساس هدف، پژوهش مذکور کاربر ی است. فرضیه

 بورس  ر شده پذیرفته های شرکت کلیه پژوهش، آماری انجام شده است. جامعه 3م افزار ایویوز های آماری به کک نر تحلیل
 استفا ه غربالگری روش از آماری نمونه تعیین برای پژوهش، این  رهست.  8131تا  8131تهران بین بازه زمانی  بها ار اوراق
 اند، نبو ه زیر شرایط  ارای که هایی شرکت سال، پایان  ر موجو  های شرکت کلیه بین از مرحله هر  ر که صورت بدین: شد

 ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالی سال که هایی شرکت :شدند انتخاب آزمون انجام برای مانده باقی شرکت و شده حذف
  وره طی  ر که هایی نباشند، شرکت مالی تأمین مؤسسات و مالی های گری واسطه و ها بانک بیمه، های شرکت شو ، جزء می

  سترس  ر متغیرها سنجش جهت ها آن مور نیاز مالی اطالعات که هایی باشند و شرکت نداشته مالی سال تغییر مور نظر
 نمونه پژوهش انتخاب شد. عنوان بهشرکت  800بعد از اعمال این شرایط  .باشند

 

 ها گیری آن متغیرهای عملیاتی پژوهش و نحوه اندازه

 متغیر مستقل: 

متغیرهای مستقلی که  ر رابطه با متغیر وابسته کارایی هیئت مدیره مطابق با پژوهش )رزمیان  کارائی هیئت مدیره: -

(  ر این پژوهش مور  بررسی خواهند گرفت عبارتند از 2081؛ رحمان و سایما، 2081؛ نمه و جیزی، 8132آبا ی و هشی،  فیض
 ع جنسیتی هیئت مدیره که  ر ا امه هر یک توضیح  ا ه شده است:اندازه هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره و تنو

 ( 8اندازه هیئت مدیره
BRDSZE ر پژوهش حاضر منظور از اندازه هیئت مدیره تعدا  اعضای هیئت مدیره شرکت  :)

 شو . های مالی و گزارش هیئت مدیره استخراج می باشد که از صورت می
 ( استقالل هیئت مدیرهBRDIND

پژوهش حاضر از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا برای (:  ر 2
سنجش میزان استقالل اعضا هیئت مدیره استفا ه خواهد شد. عضو غیر موظف هیئت مدیره عضوی است که فاقد 

 مسئولیت اجرای  ر شرکت است.
 (تنوع جسنیتی هیئت مدیرهFEM  متغیر ساختگی است که اگر حداقل یک نماینده زن :) ر هیئت مدیره حضور  اشته

 باشد عد  یک  ر غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بو .

 

 

                                                           
1 Board size 
2
 Board Independence  

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                             9318 ، زمستان91 ، شماره2دوره   

 

881 
 

 8متغیر وابسته: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت
 به معروف آمریکایی که موسسه معیارهایی به توجه با که میباشد اجتماعی پذیری مسئولیت حاضر، پژوهش وابسته متغیر

KLD است.  شده گیری اندازه کند می بندی رتبه محیطی زیست و اجتماعی معیارهای اساس بر را سازمانها ساله هر که
خو   به مخصوص ضعف و قوت نقاط  ارای آن بعد هر باشد، می بعد چهار  ارای این پژوهش  ر اجتماعی پذیری مسئولیت
 کلی نمره یک فوق ابعا  تمام با جمع نهایت  ر .آید می بدست بعد آن نمره مربوطه ضعف نقاط از قوت نقاط تفاضل با .میباشد
 مربوطه، قوت نقطه یا ضعف نقطه هر وجو  صورت  ر که است به ذکر الزم .آمد خواهد بدست اجتماعی پذیری مسئولیت برای
 هیات مدیره گزارش  ر متغیرها این برای الزم اطالعات .شد خواهد گرفته نظر  ر صفر عد  آنها صورت نبو   ر و یک عد 

 شاخصهای از ایران،  ر ماهیت افشاگری به توجه با ابعا ، از یک هر معرفی برای حاضر تحقیق  ر و شو  می افشاء شرکتها
مدیریت  ISO 14001سیستم مدیریت کیفیت،  ISO 9001نامه های گواهی از همچنین و ایران  ر اجتماعی پذیری مسئولیت

  KLDت استفا ه شده است. بنابراین  ر این تحقیق صرفا از مدل استاندار  ایمنی و بهداش OHSAS 18001زیست محیطی، 
استفا ه نشده بلکه معیارها مطابق استاندار  ایران می باشد که همانطور که پیشتر توضیح  ا ه شد  ر گزارش هیات مدیره افشا 

از کشورها برای اندازه می شو . مدل حاضر مدل عینی و کمی معروفیست که تا کنون از طریق نها های رسمی  ر بسیاری 
 .(8131گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت استفا ه شده است. مدل به صورت زیر می باشد: )حاجیها و سرافراز، 

 
CSR-s=CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S 

 
CSR-s  = ،نمره مسئولیت پذیری اجتماعی=CSR-COM-S فاضل نقاط قوت و نقاط نمره افشای مشارکت اجتماعی که از ت

 شو :ضعف خاص خو  به صورت زیر محاسبه می
 

CSR-COM-S= ∑Strengths- ∑Concernc 

 
)نمره افشای روابط کارکنان(،  CSR-EMP-Sهمین طور می توان نمره های ابعا   یگر مسئولیت پذیری اجتماعی، همچون: 

CSR-ENV-S  ،)نمره افشای محیط زیست(CSR-PRO-S  ویژگی محصوالت( را از طریق ذکر شده  ر باال )نمره افشای
 (.2088محاسبه کر  )میشرا و همکاران، 

 ارائه شده است: 8پاره ای از نقاط قوت و ضعف ابعا  مسئولیت پذیری اجتماعی به طور خالصه  ر نگاره 
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 : ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف آن ها9نگاره 

 ابعا  مسئولیت اجتماعی نمره نقاط ضعف نمره نقاط قوت

 های خیریه کمک-8
های  های نوآورانه )کمک به سازمان کمک-2

 های عمومی( غیرانتفاعی، مشارکت  ر طرح
 

ایر منفی اقتصا ی )تأییر  -8
منفی بر کیفیت زندگی، 

 تعطیلی کارخانه(

 عدم پر اخت -2

 

 مشارکت اجتماعی

     اجتماعیجمع نمره میزان افشای مشارکت 

 به اشتراک گذاشتن سو  نقدی-8
 مزایای بازنشستگی-2

 
 ضعف بهداشت و ایمنی -8

 کاهش نیروی کار -2

 
 روابط کارکنان

     جمع نمره میزان افشای روابط کارکنان

انرژی پاک )استفا ه از سوخت یا آلو گی -8
 کمتر(

کنترل آلو گی هوا و کاهش گاز گلخانه -2
 ای

 
 خطرناکهای  تولید زباله -8

پر اخت جریمه به  لیل  -2
 نقض مدیریت زباله

 

 محیط زیست

     جمع نمره میزان افشای محیط زیست

 کیفیت محصول-8
 ایمنی محصول-2

 

پر اخت جریمه  ر مور   -8
 ایمنی محصول

پر اخت جریمه برای تبلیغات  -2
 منفی

 

 ویژگی محصول

     جمع نمره میزان افشای ویژگی محصوالت

     ها جمع نمره

 (2088منبع: میشرا و همکاران )

 

 (CEOFE: پیشینه دانش مالی مدیرعامل )متغیر تعدیلی
( مدیران عاملی که مدرک مالی  ارند و یا قبال  ر سمت های مدیرمالی، رئیس حسابداری و معاون 2081جیانگ، ژو و هوانگ )

ا اری و مالی بو ه اند را به عنوان مدیران  ارای  انش مالی طبقه بندی نمو ه است.  ر این پژوهش مدیران عاملی که  ارای 
های مالی از قبیل حسابداری، مدیریت و اقتصا  باشند، بعنوان مدیران  ارای  انش مدرک تحصیلی حداقل لیسانس  ر رشته 

 مالی  ر نظر گرفته شده است. 
پیشینه  انش مالی مدیرعامل یک متغیر ساختگی )مصنوعی( است؛ به این صورت که اگر مدیرعامل شرکت  ارای مدرک 

ت و اقتصا  باشد مقدار این متغیر یک و  ر غیر ایصورت صفر های مالی از قبیل حسابداری، مدیری حداقل لیسانس  ر رشته
 شو . فرض می
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 متغیر کنترلی 
Sizeit: های سال مالی  لگاریتم طبیعی جمع  اراییt شرکت i ها. این شاخص جهت کنترل اندازه جهت کنترل اندازه شرکت

 ها، باز ه بیشتری را ایجا  نمایند.توجه به وسعت  اراییها بزرگتر با شرکت  ر بازار سرمایه است. انتظاربر آن است که شرکت
LEVit:  بدهی بلندمدت سال مالیt  شرکتi ها؛ این شاخص جهت  ها جهت کنترل ریسک شرکت تقسیم بر جمع کل  ارایی

 کنترل پوشش بدهی و کنترل فرصت طلبی مدیران است.
 است. t ر سال i های پایان  وره شرکت : نسبت سو  خالص به کل  ارایی     

 صنعت( به طور کامل  ر نظر گرفته شده و کنترل شد. -ضمن آنکه ایرات زمانی و مقطعی )سال
 شو : ( به صورت زیر ارائه می8پژوهش مدل شماره ) 8-8بدین ترتیب برای آزمون فرضیه 

 (  8مدل 
                                                                       

 
 شو : ( به صورت زیر ارائه می2پژوهش مدل شماره ) 2-8بدین ترتیب برای آزمون فرضیه 

 (  2مدل 
                                                                       

 
 شو : ( به صورت زیر ارائه می1پژوهش مدل شماره ) 1-8بدین ترتیب برای آزمون فرضیه 

 (  1مدل 
                                                                    

 
 شو : ( به صورت زیر ارائه می1)پژوهش مدل شماره  8-2بدین ترتیب برای آزمون فرضیه 

 (  1مدل 
                                                                           

                              
 

 شو : ( به صورت زیر ارائه می5پژوهش مدل شماره ) 2-2بدین ترتیب برای آزمون فرضیه 
 (  5مدل 

                                                                   
                                      

 
 شو : ( به صورت زیر ارائه می2پژوهش مدل شماره ) 1-2آزمون فرضیه بدین ترتیب برای 

 (  2مدل 
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 های پژوهش یافته

 شاخص و است توزیع یقل مرکز و تعا ل نقطه  هنده نشان که است میانگین مرکزی، شاخص ترین اصلی آمار توصیفی:

 نشان که باشد می( 81/0) با برابر ها  ارایی باز ه برای میانگین مقدار مثال برای. هاست  ا ه مرکزیت  ا ن نشان برای خوبی
 مثبت  ارایی باز ه  ارای بررسی مور  های شرکت اکثر  یگر عبارت به یا. اند یافته تمرکز نقطه این حول ها  ا ه بیشتر  هد می

 به نسبت ها آن پراکندگی میزان یا یکدیگر از پراکندگی میزان تعیین برای معیاری پراکندگی، پارامترهای طورکلی هستند. به
اندازه شرکت  برای توصیفی، آمار  ر پارامتر این مقدار. است معیار انحراف پراکندگی، پارامترهای ترین مهم از. است میانگین

 کمترین و بیشترین  ارای ترتیب به متغیر  و این  هد می نشان که باشد می (88/0) با است برابر باز ه  ارایی برای ( و28/8)
( است همچنین 80/8( و انحراف معیار آن )82/1میانگین عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت برابر ) .هستند معیار انحراف

( است. 00/8( و )00/2بیشترین و کمترین مقدار عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت که به عنوان متغیر وابسته است برابر با )
 ( ارائه شده است.8ل از آماری توصیفی  ر جدول )که نتایج حاص شرکت است -سال 500همچنین تعدا  مشاهدات برابر با 

 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص :9جدول 

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 00/8 00/2 80/8 00/1 82/1 عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت

 00/5 00/1 21/0 00/5 01/5 اندازه هیئت مدیره

 0 00/8 28/0 28/0 22/0 استقالل هیئت مدیره

 0 8 81/0 0 02/0 تنوع جنسیتی هیئت مدیره

 0 8 11/0 0 10/0 پیشینه  انش مالی مدیرعامل

 82/80 88/81 28/8 88/81 82/81 اندازه شرکت

 02/0 12/2 81/0 55/0 51/0 اهرم مالی

 -18/0 28/0 88/0 81/0 81/0 باز ه  ارایی

 

 آزمون همسانی واریانس

باشد   رصد می 5های پژوهش کمتر از   اری آزمون تعدیل شده  ر مدل  هد که سطح معنی نشان می 2نتایج حاصل  ر جدول 
این مشکل  ر تخمین نهایی مدل توضیح است که  بهباشد. الزم  و بیانگر وجو  ناهمسانی واریانس  ر جمالت اخالل می

 .( استglsها از طریق  ستور   هی به  ا ه پژوهش رفع گر یده )با روش وزن
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس  :2جدول 

 نتیجه سطح معنی  اری آماره آزمون مدل های پژوهش

 واریانس ناهمسانی وجو  0000/0 10/1 8-8مدل 

 واریانس ناهمسانی وجو  0000/0 11/5 2-8مدل 

 واریانس ناهمسانی وجو  0000/0 10/5 1-8مدل 

 واریانس ناهمسانی وجو  0000/0 51/1 8-2مدل 

 واریانس ناهمسانی وجو  0000/0 10/5 2-2مدل 

 واریانس ناهمسانی وجو  0000/0 11/2 1-2مدل 
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شده است که  ر ا امه برای بررسی آن از رگرسیون چند  فرضیه تحقیق به صورت زیر بیانهای تحقیق:  آزمون فرضیه

 شو . متغیره استفا ه می
  . ار  معنا اری تاییر شرکت اجتماعی مسئولیت عملکر  بر مدیره هیئت : کارایی8فرضیه 

 تحقیقفرضیه  نیتخم جینتا :3جدول 

 متغیر
 8-8مدل 

 ضریب متغیر

 2-8مدل 
 ضریب متغیر

 1-8مدل 
 ضریب متغیر

 05023 05011 05051 مقدار یابت

 - - ***0521 کارایی هیئت مدیره )اندازه هیئت مدیره(

 - 082/0** - مدیره(کارایی هیئت مدیره )استقالل هیئت 

 081/0*** - - کارایی هیئت مدیره )تنوع جنسیتی هیئت مدیره(

 **05003 *0505 *0501 اندازه شرکت

 -0581 -0581 -0581 اهرم مالی

 **-0583 **-0583 **-0521 باز ه  ارایی

 13/0 11/0 13/0 ضریب تعیین

 F *18/18 *08/811 *11/18آماره 

 21/8 52/8 52/8  وربین واتسون

       ایرات زمانی )سال(

       ایرات مقطعی )صنعت(

 % 80معنا اری  % ، *** سطح 5% ، **سطح معنا اری  8*سطح معنا اری 

 
 تر است کوچک رصد  8از  Fی آماره معنا ارکه سطح  ینا ار بو ن کل مدل با توجه به  (  ر بررسی معنی1با توجه به جدول )

های پژوهش  شو  و همه مدل  رصد پذیرفته می 33 ر سطح اطمینان  Fآزمون    بو ه و فرضیه ار  امعن( لذا مدل 00/0)
 رصد  13 هد   رصد به  ست آمده است که نشان می 13( ضریب تعیین مدل 8-8 ار هستند.  ر مدل رگرسیونی ) معنی

( 2-8گر  .  ر مدل رگرسیونی ) ین میتغییرات متغیر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت، توسط متغیر کارایی هیئت مدیره تبی
 رصد تغییرات متغیر عملکر  مسئولیت اجتماعی  11 هد   رصد به  ست آمده است که نشان می 11ضریب تعیین مدل 

 رصد به  ست آمده  13( ضریب تعیین مدل 1-8گر  .  ر مدل رگرسیونی ) شرکت، توسط متغیر کارایی هیئت مدیره تبیین می
 رصد تغییرات متغیر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت، توسط متغیر کارایی هیئت مدیره تبیین  13هد   است که نشان می

( بدست آمده که چون  ر بازه قابل 21/8و  52/8، 52/8( برابر با )1-8و  2-8، 8-8گر  . مقدار  وربین واتسون برای مدل ) می
 اندازه) مدیره هیئت که سطح معنا اری متغیر کارایی ییازآنجاها وجو  ندار .  قبولی است مشکل خو  همبستگی  ر این مدل

و عملکر  ( مدیره هیئت اندازه) مدیره هیئت  اری کارایی یجه وجو  رابطه معنیاست  رنت رصد  80از  تر ( کوچکمدیره هیئت
 هیئت نی بر کارایی( تحقیق مب8-8شو . از این رو فرضیه )  رصد تأیید می 30مسئولیت اجتماعی شرکت  ر سطح اطمینان 

شو . سطح معنا اری متغیر   ار  تایید می معنا اری تأییر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت بر( مدیره هیئت اندازه) مدیره
 مدیره هیئت  اری کارایی یجه وجو  رابطه معنیاست  رنت رصد  5از  تر ( کوچکمدیره هیئت استقالل) مدیره هیئت کارایی

-8شو . از این رو فرضیه )  رصد تأیید می 35و عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت  ر سطح اطمینان ( مدیره هیئت استقالل)
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 ار  تایید  معنا اری تأییر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت بر( مدیره هیئت استقالل) مدیره هیئت ( تحقیق مبنی بر کارایی2
یجه وجو  است  رنت رصد  80از  تر ( کوچکمدیره هیئت تیتنوع جنسی) مدیره هیئت شو . سطح معنا اری متغیر کارایی می

 30و عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت  ر سطح اطمینان ( مدیره هیئت تنوع جنسیتی) مدیره هیئت  اری کارایی رابطه معنی
عملکر   بر( مدیره هیئت تنوع جنسیتی) مدیره هیئت ( تحقیق مبنی بر کارایی1-8شو . از این رو فرضیه )  رصد تأیید می

توان  شو . همچنین با توجه به سطح معنا اری متغیرهای کنترلی می  ار  تایید می معنا اری تأییر مسئولیت اجتماعی شرکت
نتیجه گرفت که متغیرهای اندازه شرکت و باز ه  ارایی رابطه معنا اری با عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت  ارند اما متغیر 

 با عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت ندارند. اهرم مالی رابطه معنا اری
 معنا اری تأییر شرکت اجتماعی مسئولیت عملکر  و مدیره هیئت کارایی بین رابطه بر مدیرعامل مالی  انش : پیشینه2فرضیه 

 . ار 
 تحقیقفرضیه  نیتخم جینتا :4جدول 

 متغیر
 8-2مدل 

 ضریب متغیر

 2-2مدل 
 ضریب متغیر

 1-2مدل 
 ضریب متغیر

 05020 05022 05021 مقدار یابت

 - - ***0553 کارایی هیئت مدیره )اندازه هیئت مدیره(

 - 02/0** - کارایی هیئت مدیره )استقالل هیئت مدیره(

 022/0*** - - کارایی هیئت مدیره )تنوع جنسیتی هیئت مدیره(

 88/0* 80/0* 88/0* پیشینه  انش مالی مدیرعامل

 - - 008/0* پیشینه  انش مالی مدیرعامل× )اندازه هیئت مدیره(کارایی هیئت مدیره 

 - 002/0* - پیشینه  انش مالی مدیرعامل× کارایی هیئت مدیره )استقالل هیئت مدیره( 

 008/0* - - پیشینه  انش مالی مدیرعامل× کارایی هیئت مدیره )تنوع جنسیتی هیئت مدیره( 

 **0508 *0502 *0505 اندازه شرکت

 -0582 -0588 -0582 اهرم مالی

 **-0511 **-0512 **-0511 باز ه  ارایی

 11/0 12/0 15/0 ضریب تعیین

 F *81/811 *58/228 *11/811آماره 

 23/8 10/8 11/8  وربین واتسون

       ایرات زمانی )سال(

       ایرات مقطعی )صنعت(

 % 80معنا اری % ، *** سطج  5% ، **سطح معنا اری  8*سطح معنا اری 

 تر است کوچک رصد  8از  Fی آماره معنا ارکه سطح  ینا ار بو ن کل مدل با توجه به  (  ر بررسی معنی1با توجه به جدول )
های پژوهش  شو  و همه مدل  رصد پذیرفته می 33 ر سطح اطمینان  Fآزمون     ار بو ه و فرضیه امعن( لذا مدل 00/0)

 رصد  15 هد   رصد به  ست آمده است که نشان می 15( ضریب تعیین مدل 8-2 ار هستند.  ر مدل رگرسیونی ) معنی
( 2-2سیونی )گر  .  ر مدل رگر تغییرات متغیر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت، توسط متغیر کارایی هیئت مدیره تبیین می

 رصد تغییرات متغیر عملکر  مسئولیت اجتماعی  12 هد   رصد به  ست آمده است که نشان می 12ضریب تعیین مدل 
 رصد به  ست آمده  11( ضریب تعیین مدل 1-2گر  .  ر مدل رگرسیونی ) شرکت، توسط متغیر کارایی هیئت مدیره تبیین می
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یر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت، توسط متغیر کارایی هیئت مدیره تبیین  رصد تغییرات متغ 11 هد  است که نشان می
( بدست آمده که چون  ر بازه قابل 23/8و  10/8، 11/8( برابر با )1-2و  2-2، 8-2گر  . مقدار  وربین واتسون برای مدل ) می

 مدیره هیئت ری متغیر تعاملی کاراییکه سطح معنا ا ییازآنجاها وجو  ندار .  قبولی است مشکل خو  همبستگی  ر این مدل
 اری متغیرتعاملی  یجه وجو  رابطه معنیاست  رنت رصد  8از  تر کوچک مدیرعامل مالی  انش پیشینه(× مدیره هیئت اندازه)

مدیرعامل و عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت  ر سطح  مالی  انش پیشینه(× مدیره هیئت اندازه) مدیره هیئت کارایی
( تحقیق مبنی بر تاییر پیشینه  انش مالی مدیرعامل بر رابطه بین 8-2شو . از این رو فرضیه )  رصد تأیید می 33اطمینان 

شو . سطح   ار  تایید می معنا اری تأییر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت و( مدیره هیئت اندازه) مدیره هیئت کارایی
یجه وجو  است  رنت رصد  8از  تر کوچک مدیرعامل مالی  انش پیشینه(× مدیره هیئت استقالل) مدیره هیئت معنا اری کارایی

مدیرعامل و عملکر  مسئولیت  مالی  انش پیشینه(× مدیره هیئت استقالل) مدیره هیئت  اری متغیرتعاملی کارایی رابطه معنی
ر تاییر پیشینه  انش مالی ( تحقیق مبنی ب2-2شو . از این رو فرضیه )  رصد تأیید می 33اجتماعی شرکت  ر سطح اطمینان 

 ار   معنا اری تأییر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت و( مدیره هیئت استقالل) مدیره هیئت مدیرعامل بر رابطه بین کارایی
 مدیرعامل مالی  انش پیشینه(× مدیره هیئت جنسیتی تنوع) مدیره هیئت شو . سطح معنا اری متغیر تعاملی کارایی تایید می
  انش پیشینه(× مدیره هیئت جنسیتی تنوع) مدیره هیئت  اری کارایی یجه وجو  رابطه معنیاست  رنت رصد  8از  تر کوچک

( 1-2شو . از این رو فرضیه )  رصد تأیید می 33مدیرعامل و عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت  ر سطح اطمینان  مالی
 و( مدیره هیئت تنوع جنسیتی) مدیره هیئت رابطه بین کارایی تحقیق مبنی بر متغیرتعاملی پیشنه  انش مالی مدیرعامل بر

شو . همچنین با توجه به سطح معنا اری متغیرهای کنترلی   ار  تایید می معنا اری تأییر عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت
اجتماعی شرکت  ارند اما توان نتیجه گرفت که متغیرهای اندازه شرکت و باز ه  ارایی رابطه معنا اری با عملکر  مسئولیت  می

 متغیر اهرم مالی رابطه معنا اری با عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت ندارند.
 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنتبحث و 
 نقش این. کند می ایفا بااهمیتی نقش شرکت ارزش و عملکر  ارتقای،  ر مدیره هیئت که  هد می نشان شده انجام های بررسی

 مؤسسات اخیر های فروپاشی و ها تقلب است؛ شرکت  ر مدیره هیئت نقش ترین قدیمی و گیر  می نشات نمایندگی تئوری از
 مطالعات است. کر ه برجسته ها آن حقوق از  فاع اول خط و سهامداران معتمد عنوان به را آن نقش و مدیره هیئت اهمیت مالی،

 که  ریافتند محققین مثال عنوان به است شده انجام شرکت ا اره نحوه  ر مدیرعامل تجربه و  انش تاییر زمینه  ر مختلفی
  ر.  هند می اختصاص توسعه و تحقیق بخش به منابع بیشتری مقدار توسعه و تحقیق واحد  ر کار تجربه  ارای های مدیرعامل

 اجتماعی اند. مسئولیت نمو ه مالی  انش سطح با مدیرعامل استخدام  ر سعی  نیا  ر زیا ی های شرکت اخیر های موم و مهر
 کسب چگونگی بر ناظر و  ار  تاکید اجتماع  ر سازمان یک رفتار اساس و پایه عنوان به گویی پاسخ و مسئولیت بر ها شرکت

 برای هم و تجاری واحد خو  برای هم اجتماع به نسبت شرکت مسئولیت نتیجه  ر. است یروت تولید با همراه مسئوالنه وکار
شو . هدف  ها شرکت برای گذاری سرمایه زیا  های باز ه به منجر تواند می آن بالقوه منافع بهتر  رک و باشد می سو مند اجتماع

اول تحقیق بررسی تاییر کارایی هیئت مدیره بر عملکر  مسئلویت اجتماعی شرکت بو  که نتایج نشان  ا  کارایی هیئت مدیره 
ها از کارایی بیشتری برخور ار باشند  ماعی شرکت  ار  و هرچقدر هیئت مدیرهتاییر معنا اری بر عملکر  مسئولیت اجت

ها  شو  شرکت  هند. از این رو پیشنها  می های نیز  ر همان جهت عملکر  مسئولیت اجتماعی بهتری از خو  نشان می شرکت
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گذاران و اعتبار  اال انتخاب کنند و سرمایههایی با کارایی ب برای  اشتن عملکر  بهتر  ر زمینه مسئولیت اجتماعی از هیئت مدیره
و  (2081) همکاران و ، پوستما(2085) نفعان این موار  را  ر نظر بگیرند که نتایج این تحقیق با نتایج بیکپه  هندگان و ذی

همسو است. هدف  وم بررسی تاییر پیشینه  انش مالی مدیرعامل بر رابطه بین کارایی هیئت مدیره و  (2085) جنسن و راندی
عملکر  مسئولیت اجتماعی شرکت بو  که نتایج نشان  ا  پیشینه مالی مدیرعامل رابطه بین کارایی هیئت مدیره و عملکر  

 هی عملکر   ها برای مطلوبیت  ر گزارش نها  نمو  شرکتتوان پیش کند از این رو می مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می
توان پیشنها  نمو   های آتی می هایی با پیشینه  انش مالی غافل نشوند. برای پژوهش مسئولیت اجتماعی از  اشتن مدیرعامل

های کارایی  گر جنبهکه این موضوع را با توجه به صنایع مختلف  ر بازار بورس ایران به تفکیک صنایع انجام شو ؛ همچنین  ی
 هیئت مدیره را نیز مد نظر قرار  هند.
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