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 چکیده
 بهبود و حمایت در مناسب دوستانه انسان و اخالقی قانونی، اعمال به جامعه و تجاری واحدهای تعهد اجتماعی مسئولیت

 تحقیق مورد مختلف های دیدگاه از ای گسترده طور به شرکت اجتماعی مسئولیت. است تجاری واحدهای هم و جامعه رفاه
 نشان که است شرکت اجتماعی مسئولیت بر شرکت پیچیدگی تأثیر جدید، تحقیقی های جریان از یکی. است گرفته قرار
 بین . هدف این پژوهش رابطهدارند نیاز تری پیچیده مدیریتی های شیوه و دهی گزارش به تر پیچیده های شرکت دهد می

اطالعات  .باشدتهران می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت و شرکت پیچیدگی
شده از  باشد. پژوهش انجام می 6933-6931شرکت در بازه زمانی  641های مالی  مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت

و برای  باشدهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی مینظر نوع هدف جزء پژوهش
 های پژوهش نشان داد بین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهاز تحلیل پانلی کمک گرفته  وتحلیل فرضیه تجزیه

 دارد؛ اما وجود داری معنی و مثبت رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت و( مالی اهرم و شرکت اندازه معیار) شرکت پیچیدگی
 داری معنی هرابط اجتماعی پذیری مسئولیت و( محیطی اطمینان عدم و پیچیدگی از ترکیبی معیار) شرکت پیچیدگی بین

 .ندارد وجود

 .محیطی اطمینان شرکت، عدم پیچیدگی شرکت، اجتماعی پذیری مسئولیت کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 بهبود و حمایت در مناسب دوستانه انسان و اخالقی قانونی، اعمال به جامعه و تجاری واحدهای تعهد اجتماعی مسئولیت
)حساس  باشد همراه ذینفع های بخش توانمندی و اقتصادی ساختار با باید که است تجاری واحدهای هم و جامعه رفاه

 استراتژیک آفرینی ارزش فعالیت یک عنوان به شرکت اجتماعی مسئولیت به حسابداری (. ادبیات6939یگانه و برزگر، 
 که معتقدند نهادی نظریه گذارد. طرفداران می تأثیر شرکت بر استراتژیک نظر از تئوری، اساس بر رو، ازاین پردازد. می

 بهبود آن در اهمیت از حاکی کنند که می عمل خود همتایان از مناسب، بهتر اجتماعی پذیری مسئولیت با هایی شرکت
 های دیدگاه از ای گسترده طور به شرکت اجتماعی بنابراین مسئولیت (؛1711، 6است )ستیوان و همکاران شرکت عملکرد
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 اجتماعی مسئولیت بر 6شرکت پیچیدگی تأثیر تحقیقی جدید، های جریان از یکی. است گرفته قرار تحقیق مورد مختلف
لئو و ) دارند نیاز تری پیچیده مدیریتی های شیوه و دهی گزارش به تر پیچیده های شرکت دهد می نشان که است شرکت

تحقیقات در مورد پیچیدگی شرکت، بسیار محدود است و نحوه اندازه گیری آن نیز همیشه مورد  (.1760 ،1همکاران
 تجربی محیط یک در مستقیماً را آن توان نمی که است نظری ساختار یک شرکت پیچیدگی حال، بااین مناقشه بوده است.

 شرکت پیچیدگی شرکت و اجتماعی پذیری مسئولیت بین مثبت رابطه. (1717، 9)لوگران و مک دونالد کرد مشاهده
 یک تصمیم اینکه فرض با .است شده پیشنهاد منطقی انتخاب نظریه با ارتباط در 4اقتضایی نظریه توسط طورکلی به

 آن است، شرکت منطقی تصمیمی ها، گزینه از ای مجموعه با مواجهه در منطقی انتخاب تئوری از پیروی برای شرکت
 های گزینه بندی رتبه با در این نظریه ارزیابی(. 1761 ،5سالین) کند می انتخاب انتظار مورد مطلوبیت حداکثر با را گزینه

 منطقی طور به که هایی شرکت بنابراین، ؛(1761 ،1یانوف-گرون) شود می انجام ها ارزش و ها اولویت با همراه مختلف
 شرکت ایجاد اجتماعی پذیری مسئولیت از را سودمندی حداکثر و بهینه سطح تا کنند می تالش کنند، می گیری تصمیم

 و بورکرت) گیرد می نظر در معتبر، کامالً بهینه ساختار بدون باز های سیستم عنوان به را ها شرکت اقتضایی تئوری .کنند
( دارایی شدت یا کارکنان تعداد مثال، عنوان به) شرکت اندازه با شرکت پیچیدگی ساختار طورکلی، (. به1764 ،0همکاران

مثال  عنوان های دیگری تأکید دارند. به استفاده از شاخص مورد در مطالعات از برخی که درحالی. است شده داده نشان
گیری پیچیدگی شرکت استفاده  از تمایز فضایی، عملکردی، عمودی و افقی برای اندازه (1711مطالعات الرگر و همکاران )

رکت و یا دیگر معیارهایی مانند اهرم مالی و نسبت مشخص آنها برای اما در اغلب مطالعات از اندازه ش کرده است؛
 را شرکت اندازه تأثیر( 1717) 2همکاران و مثال تحقیق درمپتیک عنوان گیری پیچیدگی شرکت استفاده شده است. به اندازه

این نتیجه . کرد پیدا توجهی قابل مثبت نتایج و کرد بررسی شرکت یک 3حکمرانی و اجتماعی محیطی، بندی رتبه بر
 اجتماعی پذیری مسئولیت که هایی هستند ویژگی دارای بزرگ های شرکت دهد می نشان که است تحقیقاتی با مطابق

 شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت گزارش با مثبتی ارتباط شرکت اندازه رسد می نظر به بنابراین کنند؛ می تقویت شرکت را

آفرینی و بهبود عملکرد  پذیری اجتماعی شرکت برای ارزش با توجه به اهمیت مسئولیت (.1766 ،67کریستنسن و گالو)دارد 
گذاران برای پایبندی به موارد اجتماعی  شرکت و همچنین تأثیر آن بر تصویر و برند شرکت و اهمیت آن از دیدگاه سرمایه

 و شرکت پیچیدگی بین ی رابطهمحیطی در این تحقیق با استفاده از دو معیار متفاوت و نوین به بررس و زیست
 شود. اوراق بهادار تهران پرداخته می شده در بورس های پذیرفته شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت

 

 ادبیات تحقیق

 پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت
وکار، در آمریکا  کسب ها، توسط متفکرین و متخصصین مدیریت در اواسط قرن بیستم، عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت

 توسعه، به دغدغه مهمی در پیشرفته و درحال مطرح شده و در بسیاری از محافل علمی، سیاسی و اقتصادی کشورهای
طور گسترده مورد توجه  به 6317اما از لحاظ تاریخی این مفهوم در دهه  گذاری، تبدیل شد؛ مدیریت، بازاریابی و سرمایه
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 firm complexity 
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 Luo et al 
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 Loughran & McDonald 
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 (. امروزه مسئولیت6933ها مورد توجه قرار گرفت )امیری،  شرکتقرار گرفت و برای پوششش مسئولیت اخالقی و قانونی 

های  تنها بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ مدیریت را به خود اختصاص داده است، بلکه بحث ها نه اجتماعی بنگاه
گذاران  یهسهامداران و سرما کنندگان، کنندگان، کارکنان، تأمین های غیردولتی، مصرف ای، سازمان آکادمیک، مجامع حرفه

گسترش این موضوع بدین خاطر است که ذینفعان داخلی شامل کارکنان و سهامداران و ذینفعان خارجی شامل . شده است
ها را ترغیب به ایفای  ، رقبا، دولت و نهادهای اجتماعی شرکتکنندگان تأمینعموم مردم جامعه، مشتریان و متقاضیان، 

، تنوع و زیست محیطآنها مانند تضمین محافظت از  های درخواستا نسبت به ت کنند میپذیری اجتماعی  وظایف مسئولیت
)اسمعیلی و  مسائل محیطی پاسخگو باشند مناسب بودن محیط کاری، شرایط کاری مطلوب و ایمن برای کارکنان و سایر

 در مناسب دوستانه انسان و اخالقی قانونی، اعمال به جامعه و تجاری واحدهای تعهد اجتماعی مسئولیت(. 6477یعقوبی، 
 همراه ذینفع های بخش توانمندی و اقتصادی ساختار با باید که است تجاری واحدهای هم و جامعه رفاه بهبود و حمایت

که افشای مسئولیت  دهد ( نشان می1761) 1و استاتمن ( کیم1761) 6. مطالعات هو و همکاران(6931 قادرزاده،. )باشد
و عالوه بر اینکه منجر به بهبود اصول اخالقی  شود ارتباطی بین واحد تجاری و ذینفعان شناخته میعنوان پل  اجتماعی به
روی رابطه مستقیمی با  گذاران نهادی شود، ازاین گردد قادر است با ایجاد اثر روانی مثبت باعث جذب سرمایه شرکت می

اجتماعی باالیی دارند تمایل بیشتری به افشای عملکرد  هایی که عالوه بر این شرکت دارد. ها اخالق تجاری شرکت
روی سطح باالی شفافیت در اطالعات باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی  ازاین .های اجتماعی خود دارند عمومی فعالیت
، 9افیم و همکارانگردد )صر ک و افزایش بازده سهام میشود و این خود باعث کاهش ریس ذینفعان می بین شرکت و

ی شرکت برای توسعه پاینده، فراسوی  ها به مشارکت داوطلبانه پذیری اجتماعی شرکت این ازآنجاکه مسئولیتبنابر (1766
بین شرکت و انتظارهای ذینفعان در قالب گزارشگری نتایج  های قانونی اشاره دارد و یک روش برای کاهش شکاف الزام

 و آید این اطالعات، رویکرد پایندگی به شمار می (. لذا افشای6934سپاسی و رضایت، )شود  ها محسوب می ارزیابی
 تواند منجر به بهبود عملکرد واحد انتفاعی در درازمدت گردد. می

 

 پیچیدگی شرکت
گذارند که این پیچیدگی  می تأثیر سازمان بردر یک محیط پیچیده تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم در ارتباط هستند و 

گونه تعریف شده  های انجام شده پیچیدگی محیط شرکت این شود. در پژوهش باعث افزایش عدم اطمینان محیطی می
رقابت شدید در بازار  تمرکز منابع در محیط خارجی است و وجود تهدیدهای بالقوه زیاد و پیچیدگی بیانگر تنوع و ؛است

پیچیدگی محیط شرکت یک  (.6931)حسنی توابع و همکاران،  شوند پیچیده توصیف می های به عنوان محیط محصوالت
کند. پیچیدگی محیط شرکت با تعداد  متغیر ساختاری هست که عملیات و فرآیند ارتباطی یک شرکت را توصیف می

یا  ها فعالیتشامل  تواند می. این عناصر یابد می، با آنها سروکار دارد افزایش زمان همطور  عناصر مختلفی که مدیر به
درباره ماهیت و دامنه  هایی استراتژیکند  سالت یا مأموریت سازمان ایجاب میر. فرعی داخل شرکت باشد های سیستم
برای موفقیت و بقا را طی  الزم های گامکنونی و آتی آن بیندیشند و در عرصه رقابت و تغییرات فناوری،  های فعالیت

افقی، رسوخ در بازار،  یکپارچگی، باالمانند یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارچگی عمودی به  هایی استراتژینمایند. 
بازار، توسعه محصول، تنوع همگون، تنوع ناهمگون، تنوع افقی، مشارکت و مواردی از این قبیل در پاسخ به  توسعه

 گیرد میبازار مورد استفاده قرار  نسبی در های مزیتاز  مندی بهرهمحیط تجاری، حفظ موقعیت رقابتی و  تحوالت
 .(6932)محمدیان و همکاران، 
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 Ho et al 

2
 Kim & Statman 

3
 Serafeim, et al 
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 پیشینه تحقیق
توان به موارد زیر  خصوص در مورد پیچیدگی شرکت بسیار محدود است و تنها می تحقیقات در مورد این موضوع و به

 اشاره نمود:
 از با پیروی شرکت اجتماعی پذیری ولیتمسئ و شرکت پیچیدگی بین رابطه ( در تحقیقی با عنوان1716الگر و همکاران )

 از باالتری سطح نشان دادند که شرکت، اجتماعی پذیری مسئولیت چندبعدی ماهیت با متناسب و اقتضایی رویکرد یک
( در تحقیقی با عنوان بررسی 1716) 6مشهود است. کامون تر پیچیده های شرکت شرکت در اجتماعی پذیری مسئولیت

پذیری اجتماعی و ارزش شرکت، نشان دادند میان جنبه اجتماعی و توجه شرکت به موارد اجتماعی با  رابطه بین مسئولیت
 پذیری مسئولیت افشای منفی تأثیر ( نشانگر1716) 1نتایج تحقیق فهد و بوسور .عملکرد آن رابطه مثبتی وجود دارد

 امتیاز و محیطی افشای امتیاز تأثیر تحت عمدتاً منفی اثر این. بود هند در شرکت ارزش و شرکت سودآوری بر اجتماعی
 نیز اجتماعی پذیری مسئولیت افشای بر شرکت ارزش و شرکت سودآوری نامطلوب همچنین اثر. است اجتماعی افشای

 بر شرکت اندازه در پژوهشی با عنوان تأثیر (1717کند. درمپتک و همکاران ) تأکید معکوس رابطه این تا شد مشاهده
 ASSET4رویترز تامسون بندی رتبه از با استفاده شرکت، پایداری های بندی رتبه: حکمرانی و اجتماعی محیطی، امتیاز

ESG حکمرانی و و اجتماعی محیطی، های داده ارائه برای شرکت موجود منابع شرکت، اندازه تأثیر وتحلیل تجزیه برای 
 سازمانی مشروعیت میان این متغیرها با معناداری و مثبت همبستگی شرکت، پایداری عملکرد بر انها بودن دسترس در

ها در  ن محیطی با مسئولیت اجتماعی شرکتابررسی رابطه بین عدم اطمین( در 1763) چابوفسکی و همکاران پیدا کردند.
بین عدم اطمینان محیطی با مسئولیت اجتماعی  داری معنیی و آمریکا نشان داد رابطه منف متحده ایاالت های شرکتبین 

 .باشد میها برقرار  شرکت
اطالعات،  شفافیت عدم و مدیریت توانایی بین ارتباط بر شرکت پیچیدگی تأثیر ( در بررسی6933نیکبخت و همکاران )

معناداری وجود دارد. همچنین، پیچیدگی منفی و طه اطالعات شرکت راب بین توانایی مدیریت و عدم شفافیتنشان دادند 
، نتایج نشان دادند هرچه طورکلی به. گذارد میعدم شفافیت اطالعات تأثیر منفی  شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و

این کاهش نشان از شفافیت شرکتی  که طوری به؛ یابد میشفافیت اطالعات کاهش  توانایی مدیریت افزایش یابد، عدم
و شفافیت اطالعات  گذارد میمحیط شرکت بر توانایی مدیران در پردازش اطالعات تأثیر  وجود این، پیچیدگی دردارد. با 

پذیری اجتماعی بر ارزش بازار  تأثیر سطح افشای مسئولیت ( در بررسی6933) گروسی و همکاران .دهد میرا کاهش 
اجتماعی باالتر، ارزش بازار بیشتری و هزینه سرمایه کمتری دارند  پذیری مسئولیتبا  ها شرکت که نشان دادند شرکت

 و شرکت عملکرد رقابتی، ( در تحقیقی با عنوان راهبردهای6930حاجیها )جریان نقدی عملیاتی باالتری ندارند.  ولی
. دارند دار معنی و ممستقی تأثیر عملکرد بر رقابتی نشان داد راهبردهای سوم، راهبرد عنوان اجتماعی به پذیری مسئولیت
 اجتماعی مسئولیت بیشتر افشای حضور با اما است، دار معنی و مستقیم عملکرد بر اجتماعی تأثیر مسئولیت همچنین

 دارد. عملکرد بر بیشتری تأثیر هزینه، کاهش به تمایز نسبت راهبرد

 

 چارچوب نظری و فرضیات تحقیق
 نظریه با ارتباط در اقتضایی نظریه توسط طورکلی به شرکت پیچیدگی و شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت بین مثبت رابطه

 که ای زمینه به سطوحی چنین که کند می استدالل اقتضایی نظریه(. 1761 سالین،) است شده پیشنهاد منطقی انتخاب
 در شرکت، یک خاص های جنبه با خاص شرایط تطبیق(. 1779 ،9چنهال)دارد  بستگی کنند می فعالیت آن در ها شرکت

                                                           
1
 Kammoun 

2
 Fahad.P and Busru,  

3
 Chenhall 
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 پذیری مسئولیت (.1761 ،6اتلی) شود می مناسب شرایط به منجر پذیری اجتماعی، از مسئولیت مناسبی سطح با مورد این
 و خارجی عوامل توسط است که شده توصیف زمینه به وابسته عنوان یک عامل به اقتضایی نظریه راستای اجتماعی در

 (.1762، 1)شرک و رایتهل شود می تعیین شرکت یک فرآیندهای و داخلی ساختار توسط همچنین
 و طورمعمول اندازه شرکت برای عنوان شاخصی برای نشان دادند پیچیدگی شرکت مورد استفاده قرار گرفته است به

 کل ها، دارایی کل کارکنان، تعداد مانند مختلف رایج های پراکسی با که است شرکت پیچیدگی از ناپذیر جدایی بخشی
 همتایان از بیشتر توجهی قابل طور به تر بزرگ های دهد شرکت شود. تحقیقات نشان می می تعریف بازار ارزش و درآمد

 تری پیچیده محیط به منجر توجه افزایش این و( 1766 کریستنسن، و گالو) در معرض توجه هستند خود تر کوچک
 قرار توجه مورد شود، می اجتماعی پذیری مسئولیت افزایش به منجر که تر پیچیده مدیریتی های سیستم توسط که شود می
 هستند تر عملیات پیچیده در که هستند همراه تری پیشرفته ساختار با هستند، تر پیچیده که هایی همچنین شرکت .گیرد می

 .(1765 ،9همکاران و هوریش) دارند دسترسی بیشتری بسیار منابع به تر پیچیده های شرکت مورد دیگر اینکه .یابد بروز می
 پذیری مسئولیت بر رود می انتظار و هستند مواجه آن با پیچیده کمتر های شرکت که است محدودیتی منابع کمبود

 و گالو) انسانی و مالی سرمایه به برخوردارند، آن از تر بزرگ های شرکت که منابعی بگذارد. کمبود تأثیر آنها اجتماعی
 و در تحقیق درمپتیک .(1765 همکاران، و هوریش) شود می مربوط منابع دانش به همچنین و( 1766 کریستنسن،

 برخی حال، شد. بااین یافت تر بزرگ های شرکت برای اجتماعی پذیری مسئولیت از باالتری سطح( 1717) همکاران
 دیگر سوی از اجتماعی پذیری مسئولیت گزارش و سو یک از اجتماعی پذیری مسئولیت اجرای یا عملکرد بین مطالعات

 تر کوچک همتایان به نسبت بزرگ های شرکت توسط زیاد احتمال به اجتماعی پذیری مسئولیت اجرای. شوند می قائل تفاوت
 محیطی زیست های شیوه اتخاذ با تر کوچک های شرکت این، بر عالوه(. 1765 همکاران، و هوریش) شود می محقق آنها
 های یافته(. 1767 ،4همکاران و دارنال) دارند کمتری ارتباط اجتماعی پذیری مسئولیت اجرای از دیگری عنصر عنوان به

 را اجتماعی پذیری مسئولیت افشای از باالتری سطوح عموماً که است شده ارائه( 1762 رایتهل، و شرک)توسط  مشابهی
 های شرکت برای گزارش برای انگیزه کاهش با غیرخطی را رابطه این اما دهند، می گزارش تر بزرگ های شرکت برای
 .کنند می توصیف بزرگ بسیار

گیری پیچیدگی شرکت از  های مؤثر برای اندازه طور که ذکر شد در تحقیقات جدیدتر در جستجوی شاخص اما همان
مطابق با مطالعه الرگر و همکاران  هایی مانند تمایز فضایی، عملکردی، عمودی و افقی استفاده شده است. شاخص

است.  تعامل در محیط با که هم است به وابسته بخش چندین از متشکل باز سیستم یک یدهپیچ شرکت ( یک1711)
 ساختاری پیچیدگی فضایی و افقی عمودی، تمایز بعد سه. کرد تقسیم تمایز مختلف ابعاد به توان می را شرکت پیچیدگی

 ،(6307) 5بالو از پیروی او به است. بعد سه هر طول در زیاد تمایز از ناشی ساختارها، ترین پیچیده که دهند می تشکیل را
 امتداد در تمایز از باالیی سطوح با هایی کند و معتقد است شرکت می تقسیم شغلی و عملکردی بخش دو به را افقی تمایز
کارکنان، بندی تمایز عمودی با تعداد  باشند. در این تقسیم اجتماعی پذیری مسئولیت درگیر بیشتر باید پیچیدگی، بعد چهار

پذیری اجتماعی در شرکت، تمایز شغلی با وجود حمایت در تربیت کارکنان و  تمایز عملکردی با وجود کمیته مسئولیت
شود. در نهایت نتایج تحقیق او  خارجی بر کل فروش محاسبه می تمایز فضایی نیز بر اساس تفاوت میان فروش )دارایی(

 و فضایی تمایز بین ارتباطی هیچ اما کند می اشاره پیچیدگی شغلی و عملکردی ،عمودی ابعاد از توجهی قابل مثبت به تأثیر
 .کند نمی پذیری اجتماعی دست پیدا مسئولیت

                                                           
1
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 شوند: بر این اساس فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می

داری وجود  معنیپذیری اجتماعی رابطه  : بین پیچیدگی شرکت )معیار اندازه شرکت و اهرم مالی( و مسئولیتفرضیه اول

 دارد.

پذیری اجتماعی رابطه  : بین پیچیدگی شرکت )معیار پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی( و مسئولیتفرضیه دوم

 داری وجود دارد. معنی

 

 روش تحقیق
ها، از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه  تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده

ات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره )استفاده از روش پانل با اثرات ثابت( و تحقیق
آورد  افزار تدبیر پرداز و ره ها، از طریق نرم طورکلی مالی شرکت اطالعات مربوط به شده است. های اقتصادسنجی انجام مدل

افزارهای  های از نرم وتحلیل داده و برای تجزیه شده است آوری ر تهران جمعهای اینترنتی بورس اوراق بهادا نوین و پایگاه
EVIEWS9 در یک  بازار سرمایه ایراندر  شده پذیرفتههای  شامل کلیه شرکت جامعه آماری پژوهش .شده است استفاده

که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار  باشد می 6933-6931طی دوره زمانی ساله  2بازه زمانی 
 ؛عنوان جامعه آماری انتخاب شدند شرکت به 641دادن معیارهای زیر تعداد 

 در بورس فعال باشد؛ 6933 شده و تا پایان سال در بورس پذیرفته 6931شرکت قبل از سال  .6
 تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛اسفند باشد و طی زمان  13. سال مالی شرکت منتهی به 1
 ؛لیزینگ و نهاد مالی نباشد ، بانکداری،گذاری سرمایهفعالیت اصلی شرکت . 9
 و . اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد4
 شد.تغییر سال مالی نداده با موردمطالعهشرکت در دوره . 5

 

 متغیرها و مدل تحقیق

( است. برای بررسی معیار گزارشگری مسئولیت اجتماعی CSR) پذیری اجتماعی تحقیق مسئولیت : در اینمتغیر وابسته

است و طی  شده استفادهفعالیت اجتماعی و خیریه و مصرف انرژی  ،رفاه کارکنان ،زیست ها از چهار عامل محیط شرکت
در غیر  و 6اند متغیر مصنوعی  ئه نمودهها گزارش ارا هایی که در هریک از این زمینه برای شرکت شده انجامهای  بررسی

کسب کنند  4تا  6عدد  درمجموعگزارشگری اجتماعی  ازنظرهایی که  شرکت تیدرنهااست و  شده استفاده 7این صورت 
ها  در مدل رگرسیون( و در غیر این صورت شرکت 6ها با مسئولیت اجتماعی )استفاده از متغیر مصنوعی  عنوان شرکت به

 (.6920 شوند )فروغی و همکاران، در مدل رگرسیون( شناسایی می 7استفاده از متغیر مصنوعی )بدون مسئولیت اجتماعی 
 ها رشگری مسئولیت اجتماعی شرکتبررسی معیار گزا :(1جدول )

نام 
 شرکت

گزارش 
 زیست محیط

گزارش رفاه 
 کارکنان

گزارش فعالیت 
 اجتماعی و خیریه

گزارش مصرف 
 انرژی

 نتیجه جمع

 4 6 6 6 6 الف
دارای مسئولیت اجتماعی 

 در مدل رگرسیون 4عدد 

 9 6 6 7 6 ب
دارای مسئولیت اجتماعی 

 در مدل رگرسیون 9عدد 

 1 6 7 7 6 ج
دارای مسئولیت اجتماعی 

 در مدل رگرسیون 1عدد 
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 6 7 7 7 6 د
دارای مسئولیت اجتماعی 

 در مدل رگرسیون 6عدد 

 7 7 7 7 7 ه
عدم وجود مسئولیت 

اجتماعی عدد صفر در مدل 
 رگرسیون

 

 متغیرهای مستقل
 شود: استفاده میگیری پیچیدگی شرکت از دو معیار  طور که در بخش قبلی اشاره شد برای اندازه همان

معموالً در تحقیقات قبلی برای سنجش این شاخص  :(complexity 1) گیری پیچیدگی شرکت معیار اول اندازه

( و 1760) 6به پیروی از ایگورتر،  اندازه شرکت اکتفا شده است؛ اما در این تحقیق با درنظر داشتن معیاری کامل تنها به 
شده است.  گیری اندازهشرکت و اهرم مالی  ازهپیچیدگی شرکت با استفاده از معیارهای اند (6933نیکبخت و همکاران )

شرکت  باشد، آن نههر دو معیار، مساوی یا بیشتر از ارزش میا ترتیب که اگر مقدار شاخص پیچیدگی شرکت برای بدین
گرفته باشند، ارزش یک و  ارزش یکر معیاهایی که به لحاظ هر دو  شرکت دیگر، برای عبارت شود. به نامیده می« پیچیده»

 .صفر در نظر گرفته شده است صورت، ارزش این غیردر 

( از معیارهای تمایز 1711اگرچه در تحقیق الرگر و همکاران ) :(complexity 2) معیار دوم پیچیدگی شرکت

گیری نوع دوم پیچیدگی استفاده شده است؛ اما با توجه به فقدان آمارهای  )عمودی، افقی، شغلی و عملکردی( برای اندازه
 شود: تفاده می( از معیار مشابه زیر اس6932موجود در این زمینه در این تحقیق به پیروی از محمدیان و همکاران )

که در مورد  صورت بدیناطمینان محیطی شرکت شاخص تعریف شده است  در این پژوهش برای متغیر پیچیدگی و عدم
رشد،  پیچیدگی جغرافیایی، ریسک تجاری، تغییرات فروش، ساختار مالکیت، فرصت مؤلفهمطالعه هفت  های مورد شرکت

عنوان یک متغیر موهومی  به ها مؤلفهو هر یک از این  گیرد میار رقابت در بازار محصول، تکنولوژی مورد بررسی قر
 پذیرد میکد یک و در غیر این صورت کد صفر را  باشد ها ویژگیهای مورد بررسی دارای این  شود و اگر شرکت تعریف می

باشد دارای پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی در نظر گرفته  ها ویژگیاین  و شرکتی که دارای چهار یا تعداد بیشتری از
 شود می

 شده است:  همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی

 آید؛  می دست به شرکت ها مجموع دارایی به جاری سال سود نسبت از(: PROFIT) سودآوری

 ها؛  دارایی کل به ها بدهی کل تقسیم :(LEV) اهرم مالی

  سال و پایان در شرکت های دارایی کل دفتری ارزش طبیعی لگاریتم :(SIZE) اندازه شرکت

 .شرکت دارایی کل به سالیانه سود تقسیم :(ROA) ها بازده دارایی

 

 مدل آماری فرضیه اول:
                                                                                        
         

 مدل آماری فرضیه دوم:
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 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی

 است در جدول زیر نشان داده شده 6933-6931های توصیفی متغیرهای پژوهش در طی سالهای  ، آماره1جدول 

 آمار توصیفی متغیرها (:2) جدول
 های پراکندگی شاخص های مرکزی شاخص نام و تعداد متغیرها

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین عالمت اختصاری متغیرها

پذیری  مسئولیت
 اجتماعی

social 

responsibility 
11/1 65/1 61/6 

7 4 

معیار اول پیچیدگی 
 شرکت

complexity 1 
16/7 777/7 49/7 

7 6 

معیار دوم پیچیدگی 
 شرکت

complexity 2 
41/7 44/7 16/7 

7 6 

 PROFIT 41/7 41/7 46/7 72/7 27/7 شرکت رشد

 SIZE 12/64 45/64 50/6 16/66 07/17 اندازه شرکت

 LEV 11/7 14/7 49/7 79/7 32/6 اهرم مالی

 ROA 60/7 64/7 65/7 54/7- 11/7 ها دارایی بازده

 

 نرمالیتهآزمون 
های مدل، شرط  شود. شایان ذکر است که نرمال بودن باقیمانده قبل از برازش مدل، نرمال بودن متغیر وابسته بررسی می

 شود: صورت زیر نوشته می فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به الزم برای اعتبار رگرسیونی است.

 کند.می ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی: داده  
 کند.ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی: داده  

 تحقیق وابسته متغیر بودن نرمال بررسی برای اسمیرنوف - کولموگوروف آزمون (:3)جدول 

 Zمقدار  بیشترین تفاوت پارامترهای نرمال
 -کولموگوروف 
 اسمیرنوف

مقدار 
 منفی مثبت قدر مطلق انحراف معیار میانگین احتمال

11/1 61/6 62/7 62/7 69/7- 61/4 777/7 

66/7 11/7 73/7 73/7 79/7- 02/7 649/7 

 است، 775/7و کمتر از  777/7کنیم، سطح معناداری برای متغیر وابسته، برابر مشاهده می 9طور که در جدول  همان
با  وابسته متغیر بکارگیری تایع انتقال جانسون، از پساما  شود؛ سازی نرمال ها فرضیه آزمون از قبل است الزم بنابراین

 .شود می استفاده متغیر وابسته ی شده نرمال توزیع از ادامه در نرمال شده است و 775/7 سطح معنی داری باالتر از

 

 آزمون فرضیه اول

 انتخاب مدل
ها یکسان  از مبدأ برای کلیه شرکتهای ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض  در انتخاب مدل داده

ها متفاوت است که در این حالت  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  است که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استفاده می-شود. برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف  روش پانل انتخاب می
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 و آزمون هاسمن آزمون چاو یا لیمر (:6)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره

 7774/7 96/0 مریل F آزمون

 777/7 97/54 هاسمن آزمون

بنابراین فرض صفر  هست؛ 75/7ها کمتر از  دو برای همه مدل –و آماره کای  Fمقدار احتمال آماره  4با توجه به جدول 
بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا الزم است برای انتخاب الگوی شود،  یعنی برابری عرض از مبدأها رد می

دهد که روش مورداستفاده پانل  اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می
 با اثرات ثابت هست.

 تحقیق نتایج برآورد فرضیه اول (:5)جدول 
 VIF مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب متغیر

complexity 1 7073 1016 70796 6072 

PROFIT 7051 9061 70777 1060 
SIZE 1061 0091 70777 6066 
LEV 7020 6054 70720 6092 
ROA 7001 7032 70162 1015 

 C )70762 1046 7016 )مقدار ثابت - 

 F 70777مقدار احتمال  F 3091مقدار 

R)ضریب تعیین
2
 6004 دوربین واتسون 709162 (

 701327 شده ضریب تعیین تعدیل

 باشد می تر کوچک 75/7از  F( آماره P-VALUEکه مقدار احتمال ) ینادار بودن کلی مدل، با توجه به  یمعندر بررسی 
شده مدل نیز گویای آن است که  تعدیل ضریب تعیین. شود میید تائدار بودن کلی مدل  یمعن% 35با اطمینان ( 7777/7)

بر اساس نتایج ارائه شده شود؛  میدر مدل تبیین  واردشدهتوسط متغیرهای  شرکت درصد از تغییرات متغیر وابسته 27/13
( 796/7بوده ) 75/7تر از  پیچیدگی شرکت )شاخص اول( کوچک ریبه متغمربوط  tداری آماره  ، سطح معنی4در جدول 
در  tباشد این مقدار آماره  می 16/1برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( مثبت می73/7است، ضریب آن ) دار یعنی معنی

 و( مالی اهرم و شرکت اندازه معیار) شرکت پیچیدگی گفت که بین توان یمبنابراین ؛ گیرد ناحیه رد فرض صفر قرار می
 دارد. وجود داری مثبت و معنی رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت

 

 آزمون فرضیه دوم

 انتخاب مدل
ها یکسان  های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکت در انتخاب مدل داده

ها متفاوت است که در این حالت  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  است که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استفاده می-شود. برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف  انتخاب میروش پانل 

 و آزمون هاسمن آزمون چاو یا لیمر (:4)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره

 7777/7 49/61 مریل F آزمون

 77772/7 91/36 هاسمن آزمون
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بنابراین فرض صفر  هست؛ 75/7ها کمتر از  دو برای همه مدل –و آماره کای  Fمقدار احتمال آماره  5با توجه به جدول 
شود، بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا الزم است برای انتخاب الگوی  یعنی برابری عرض از مبدأها رد می

دهد که روش مورداستفاده پانل  یاثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان م
 با اثرات ثابت هست.

 تحقیق نتایج برآورد فرضیه دوم (:7)جدول 
 VIF مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب متغیر

complexity 2 7060- 6042- 70732 6096 

PROFIT 7093 6002 70753 1073 
SIZE 6049 4016 70777 6062 
LEV 7072 6016 70660 6041 
ROA 7015- 6091 70691 1040 

 C )70746 1061 7001 )مقدار ثابت - 

 F 70777مقدار احتمال  F 1045مقدار 

R)ضریب تعیین
2
 6014 دوربین واتسون 709156 (

 709937 شده ضریب تعیین تعدیل

 باشد می تر کوچک 75/7از  F( آماره P-VALUEکه مقدار احتمال ) ینادار بودن کلی مدل، با توجه به  یمعندر بررسی 
شده مدل نیز گویای آن است که  تعدیل ضریب تعیین. شود میید تائدار بودن کلی مدل  یمعن% 35با اطمینان ( 7777/7)

 .شود میدر مدل تبیین  واردشدهتوسط متغیرهای  درصد از تغییرات متغیر وابسته 15/50
تر از  بزرگ( دوم شاخص) شرکت پیچیدگی ریبه متغمربوط  tداری آماره  ، سطح معنی1بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

 6/ 42برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( منفی می-60/7( یعنی بی معنی است، ضریب آن )732/7بوده ) 75/7
 معیار) شرکت پیچیدگی گفت بین توان یمبنابراین ؛ گیرد در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tباشد این مقدار آماره  می

 ندارد. وجود داری معنی رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت و( ترکیبی از پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی
 

 گیری و پیشنهادات نتیجه
 بورس  در شده پذیرفته های شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت و شرکت پیچیدگی بین بررسی رابطه در این تحقیق به

 6933-6931شده در بورس  اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  یرفتهپذشرکت  641های  داده تهران بر اساس بهادار اوراق
 پرداخته شد.

 و( مالی اهرم و شرکت اندازه معیار) شرکت پیچیدگی پژوهش نشان داد بین اول  نتایج حاصل از آزمون فرضیه
طور که ذکر شد در تحقیقات قبلی عموماً پیچیدگی  دارد. همان وجود داری معنی و مثبت رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت

شرکت، تنها با شاخص اندازه شرکت موردمحاسبه قرار گرفته بود؛ اما در این تحقیق از یک معیار ترکیبی همراه با اهرم 
 معیار، دو هر ایبر شرکت پیچیدگی شاخص مقدار دهد که اگر گیری آن استفاده شد. این نتیجه نشان می مالی برای اندازه

پذیری اجتماعی آن افزایش  باشد؛ احتمال افزایش مسئولیت «پیچیده» و شرکت باشد آن میانه ارزش از بیشتر یا مساوی
تر به دلیل آنکه بیشتر در  تر و مدیریت پیچیده های با ساختار بزرگ تواند بیانگر این باشد که در شرکت یابد؛ که می می

پذیری  نتظارات ذینفعان و حتی اعتباردهندگان از آنها باالتر است، پایبندی آنها به مسئولیتمعرض توجه عموم هستند و ا
است که  (1717) همکاران و و درمپتک( 1716) همکاران و الگر های یابد. این نتیجه مطابق با یافته اجتماعی افزایش می

 کنند می تر، گزارشگری مسئولیت اجتماعی را تقویت های بزرگ نشان دادند شرکت
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 و( محیطی اطمینان عدم و پیچیدگی از ترکیبی معیار) شرکت پیچیدگی بین اما نتیجه فرضیه دوم نشان داد
به تمایز برای  پژوهش الرگر از چندین شاخص ، مربوط . درندارد وجود داری معنی رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت

های آنها، از  گیری نوع دوم پیچیدگی شرکت استفاده شده بود؛ که در این تحقیق به دلیل عدم دسترسی به داده اندازه
معیار مشابه دیگری با تأکید بر عدم اطمینان محیطی استفاده شد. نتایج این فرضیه نشان داد که بر اساس این شاخص 

توان استدالل کرده که  پذیری اجتماعی وجود ندارد. بر اساس این نتیجه می ئولیتای میان پیچیدگی شرکت و مس رابطه
 اثربخش، مسئولیت اجتماعی شرکت را در برآورده ساختن منافع خود چندان باالبا عدم اطمینان  های محیطمدیران در 

آورد. این  نمیبه ارمغان  ای هلحظ، مزایای مشخص و مدت کوتاه، زیرا این مسئولیت در چارچوب زمانی مطلوب بینند نمی
باره دست پیدا کرد؛ اگرچه  ای منفی دراین ( است که به رابطه1763های چابوفسکی و همکاران ) نتیجه در تضاد با یافته

 .باشد شاخص مورد استفاده در تحقیق مذکور متفاوت با شاخص مورد استفاده در این تحقیق می

 

 پیشنهاد به محققان آتیپیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق و 
ها را به عنوان یکی از عوامل  شود که ذینفعانی که مسئولیت اجتماعی شرکت های فرضیه اول پیشنهاد می با توجه به یافته

دهند، شاخص ترکیبی اندازه و اهرم مالی  دهی مورد توجه قرار می ها و یا اعتبار موردنظر در انتخاب سهام شرکت
عدم اطمینان محیطی  شود که رار دهند. همچنین با توجه به نتایج فرضیه دوم، پیشنهاد میها را مورد توجه ق شرکت
 مالکیت، ساختار فروش، تغییرات تجاری، ریسک جغرافیایی، خصوص موارد مربوط به آن مانند پیچیدگی ها و به شرکت
تواند به دلیل افزایش عدم  چراکه میتکنولوژی، مورد توجه ذینفعان قرار گیرد  محصول، بازار در رقابت رشد، فرصت

پذیری را کاهش دهد. همچنین با توجه به ضعف شدید در  اطمینان در محیط تجاری، تمایل شرکت به افشای مسئولیت
خصوص با تأکید بر معیارهای  گیری این متغیر به شود تحقیقاتی در مورد اندازه مورد متغیر پیچیدگی شرکت، پیشنهاد می

ها ملزم به افشای  )افقی، عمودی، شغلی و عملکردی( در بازار سرمایه ایران انجام شود و همچنین شرکتچندگانه تمایز 
 اطالعات مربوط به این متغیر در بازار سرمایه برای آگاهی بخشی به ذینفعان شوند.
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 کیبا استفاده از تکن یاجتماع یعوامل مؤثر بر حسابرس یبند و رتبه ییشناسا ،(6934) ،ایمح ت،یرضا ،سحر ،یسپاس 
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