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گزارشگری مسئولیت اجتماعی،عملکرد مالی و مالکیت نهادی

تاريخ دريافت49/7/1 :

تاريخ پذيرش49/4/02 :

زهرا امیرحسینی

1

معصومه قبادی

2

چكیده
مسئولیت اجتماعی شرکت ها موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده است و تمایل به
سرمایه گذاری در شرکتهایی که اعمال و گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها را دارند ،در حال افزایش است
و در حوزه گزارشگری مالی باالخص در حسابداری مدیریت اهمیت برجسته ای یافته است .بررسی آثار و مقاالت،
رابطه مسئولیت اجتماعی را با مالکیت نهادی یک رابطه غیر مستقیم می داند .لذا پژوهش حاضر به بررسی اثر
واسطهای عملکرد مالی بر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با مالکیت نهادی می پردازد .بدین منظور 32 ،شرکت
سرمایه گذاری در بازه زمانی  9231تا  9213به عنوان نمونه آماری تحقیق در دو مرحله مورد آزمون قرار گرفت.
ابتدا رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفت و سپس رابطه مسئولیت اجتماعی
شرکت ها با مالکیت نهادی با تاثیر متغیر میانجی عملکرد مالی بررسی گردید .نتایج حاکی از تاثیر متغیر واسطه ای
عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می باشد.
واژههای كلیدی :بازده دارایی ،مالکیت نهادی ،مسئولیت اجتماعی شرکت ها و گزارشگری مالی.

 - 9استادیار گروه مدیریت واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانz.amirhosseini@qodsiau.ac.ir .
 - 3دانشجوی  DBAانجمن مهندسی مالی ایران.
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در اولین دیدگاه ،رابطه مثبت بین مسئولیت اجتماعی

 -1مقدمه
در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت مسئولیت

و مالکیت نهادی بیان گردید .فرض اساسی این
4

اجتماعی ( 9)CSRو گزارشگری آن در میان شرکت

دیدگاه این است که طبق تحقیقات ماهونی و رابرتز ،

ها بوده ایم .در این مدت ،انتقادهای زیادی از سوی

( ،)3112موسسات سرمایهگذاری ،ریسک گریز

سرمایه داران تجارت آزاد و فعاالن ضدجهانی سازی

هستند و اعتباربخشی به شرکت در گرو مسئولیت

و نیز طرفداران محیط زیست در مورد مسئولیت

اجتماعی و محیطیای است که دارد و این امر باعث

اجتماعی شرکتی صورت گرفته است .سرمایه داران

کاهش نوسانات سهام می گردد ،شرکت هایی که بر

تجارت آزاد فکر می کنند هر چیزی که مانع کسب

روی برنامههای اجتماعی سرمایه گذاری میکنند ،قادر

سود شود ،ایده خوبی نیست و منافع شخصی در

به جذب موسسات سرمایهگذاری بیشتری خواهند

نهایت به هر شکل می تواند پیشرفت های اجتماعی

بود (پیترسن و ریندنبرگ .)3111 ،2دیدگاه دیگر،

را هم به دنبال داشته باشد .اما مخالفان جهانی سازی

رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی

و طرفداران محیط زیست فکر می کنند شرکت ها از

را بر این اساس که گرایش مسئولیت اجتماعی با افق

این روش برای احیاء وجهه تخریب شده خود و به

سرمایهگذاری موسسات سرمایه گذاری تناسبی ندارد،

نمایش گذاشتن چهره خوبی از خودشان سوء استفاده

بررسی می کند .به عبارتی دیگر هارت و اهوجا،6

می کنند .در حالی که به اصول اساسی نمی پردازند،

 9116بیان میدارند از آنجایی که احتمال زیادی

با این حال ،بسیاری از کشورها وقتی مسائل اخالقی،

وجود دارد که سرمایهگذاری در برنامههای مسئولیت

شرایط محیط کار ،پایداری محیط زیست و غیره

اجتماعی ،هزینه های قابل توجهی در کوتاه مدت در

مطرح می شود ،در اتخاذ رفتارهای مسئوالنه پیشتاز

بر داشته باشد و بازار هم نسبت به برنامه های

هستند .این امکان که شرکت ها می توانند با سرمایه

مسئولیت اجتماعی اغلب در دراز مدت واکنش نشان

گذاری بر روی مسئولیت اجتماعی ،یک مزیت رقابتی

می دهد ،احتمال کمتری وجود دارد که موسسات

بوجود آورند با تغییراتی که در رفتار و نگرش های

سرمایه گذاری ،شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی
2

سرمایه گذاران نسبت به اجتماع بوجود آمده است نیز

دارند را ترجیح دهند ( شانک و همکاران .)3112 ،

به شدت در سال های اخیر در حال افزایش

دلیل آن این است که چرخه های کوتاه مدت

است(.وهاب و الساید .)3192 ،3هم چنین مفهوم

عملکرد ،آنها را به عنوان موسسات سرمایه گذاری که

مسئولیت اجتماعی سازمان ها جایگاه به مراتب رفیع

عمدتاً منافع کوتاه مدت را ترجیح میدهند از حمایت

تری در دستور کار سازمان های کسب و کار دارد.

3

پروژه های بلند مدت مایوس می کند( کٌه .)3112 ،

تغییرات در ساختار مالکیت همراه با افزایش منافع

در واقع ادبیات موجود را می توان به واسطه

مالکیت نهادی نظیر بانکها ،صندوق های سرمایه

حدسیات ضمنی و ساده آن مبنی بر اینکه رابطه بین

گذاری ،شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی

مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی ،یک رابطه

بسیاری از محققان را بر آن داشته است تا رابطه بین

مستقیم است به چالش کشید .برخی از پژوهش های

مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادیرا بررسی نمایند

قبلی این واقعیت را نشان دهد که این رابطه یک

(ساندارامورتی و همکاران .)3112 ،2در این زمینه،

رابطه مستقیم نیست ،بلکه می تواند تحت تاثیر سایر

تحقیقات قبلی دو دیدگاه متضاد را نمایان می نماید.

متغیرهای میانجی نظیر عملکرد قرار گیرد .بویژه آنکه
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استدالل اصلی می تواند این باشد که عملکرد مالی

رقیب طبعا در جهت حمایت از منافع عموم خواهد

بهتر یا بدتر و مسئولیت اجتماعی بیشتر ممکن است

بود .در دهه  9311آندریو کارنگی مسئولیت اجتماعی

به نوبه خود راهنمایی باشد برای موسسات سرمایه

شرکتها را مشخص نمود .دیدگاه کارنگی بر پایه دو

گذاری در تصمیماتشان .به عبارتی دیگر ،هرچند

اصل ،اولی اصل خیرخواهی به عنوان یکی از

بسیاری از سرمایه گذاران برای مسئولیت اجتماعی

مسئولیت های افراد و نه یک سازمان و دومی اصل

اهمیت قائل هستند ،اما عملکرد مالی هنوز دغدغه

قیومیت یا سرپرستی که برطبق آن سازمانها و افراد

اصلی آنها به شمار می رود( مترسون.)3111 ،1

ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر

بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد

بدانند ،گزارده شده بود( .عرب صالحی و همکاران،

مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و

 .)9213متفکران رشته مدیریت از دهه  9121توجه

موسسات سرمایه گذاری بدنبال پاسخگویی به این

خود را بیشتر به مسئولیت اجتماعی شرکت ها

سوال است که آیا می توان انتظار داشت که رابطه بین

معطوف کرده اند .منظور از مسئولیت اجتماعی این

مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی تحت تاثیر

است که سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی

عملکرد مالی می باشد؟

دارند و لذا چگونگی فعالیت های آنها باید به گونه
ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

صورت رسیدن زیان ،سازمان های مربوطه ملزم به

در این قسمت به اختصار مجموعه مطالعاتی که

جبران آن باشند( .مشبکی و شجاعی.)9231 ،

در حوزه حسابداری مدیریت و گزارشگری مسئولیت

مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می

اجتماعی صورت گرفته را مورد بررسی قرار می

پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به

دهیم .سیستم حسابداری به عنون یک خرده نظام،

آن عمل می کنند و پاسخ گوی توقعات جامعه،

مانند هر نظام از قسمت های ساده و مشخص تشکیل

انتظارات تجاری و قانونی ،اخالقی و اجتماعی آنان

شده است .در حوزه مالی ،رویدادهای مالی جمع

هستند( .رویایی و مهردوست .)9233 ،کمیسیون ملی

آوری و پردازش شده و نتیجه این عملکرد صورت

اروپا مسئولیت اجتماعی شرکتها را مفهومی میداند

های مالی اساسی که خروجی حسابداری مالی و انواع

که عالوه بر گزارشگری فعالیتهای تجاری،

گزارش های داخلی که خروجی نظام حسابداری

موضوعاتی مثل مسائل زیست محیطی ،گزارشگری

مدیریت .گسترش روز افزون نیاز به اطالعات برای

اجتماعی و تعامالت شرکت با ذینفعان متعدد را شامل

تصمیم گیری ،موجب گردید که نقش اطالعات

می شود( .پورعلی و حجامی .)9212،بدون شک ،در

بررسی و تحلیل شود .نتیجه این بررسی مشخص

چند دهه اخیر همراه با افزایش منافع موسسات

ساخت که استفاده از اطالعات و گزارشها در

سرمایه گذاری نظیر بانک ها ،صندوق های خصوصی

تصمیمگیری امری اجتنابناپذیر است( .رهنمای

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها ،شرکت های

رودپشتی .)9232،از طرف دیگر طرح بحث مسئولیت

بیمه و صندوق های بازنشستگی شاهد تغییر قابل

اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی

توجه در ساختار مالکیت شرکتها نیز بودهایم.

اواخر قرن هجدهم بر میگردد .وی به موضوع ارتقای

(ساندارا مورتی و همکاران .)3112 ،مالکیت نهادی

رفاه عمومی پرداخت ومعتقد بود کوشش کارآفرینان

مطابق با نظریه ریسکگریزی ،سرمایهگذاران
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منطقیای هستند که با در نظر گرفتن ریسک و بازده

رسیدند .جنانی و حیدری( )9211در تحقیق مبانی

مربوط به هر سرمایه گذاری مطرح ،به دنبال سرمایه

نظری حسابداری و گزارشگری عملکرد محیطی را بر

گذاری کارآمد می گردند .بنابراین ،ممکن است به

اساس مفاهیم حاکم بر حسابداری زیست محیطی،

برنامهها و اقدامات اجتماعی شرکتها به عنوان

دستورالعمل ها و رهنمودهای گزارشگری پایداری

ابزاری برای کاهش ریسک بالقوه بنگرند (وهاب،

مورد بررسی قرار داده تا چهارچوب مربوط به

 .)3191این امر به احتمال قوی زمانی روی می دهد

گزارشگری عملکرد محیطی تدوین گردد و در نهایت

که کسب اعتبار در فعالیت های اجتماعی و زیست

امکان سنجی پیاده سازی این گزارش ها در ایران

محیطی باعث کاهش نوسانات قیمت سهام شود

مورد بررسی قرار گرفت .نوروزی و همکاران

(پیترسن و ریدنبرگ .)3111 ،بنابراین برطبق این

( ،)9211در تحقیقی با مطرح کردن عدم تقارن

نظریه ،تاثیر مسئولیت اجتماعی بر مالکیت موسسه

اطالعات بین مدیریت و سرمایه گذاران ،دالیل ایجاد

مثبت خواهد بود .به عبارتی دیگر ،شرکت هایی که

شکاف ارزش بررسی شده و زبان گزارشگری تجاری

بیشتر بر روی کسب اعتبار اجتماعی خود سرمایه

قابل توسعه و زبان گزارشگری اطمینان بخش قابل

گذاری می کنند قادر به جذب مالکیت نهادی بیشتری

توسعه را بطور کامل تشریح نموده و نهایتا اثرات

خواهند بود(وهاب و الساید .)3192 ،برعکس ،بر

احتمالی افشای داوطلبانه اطالعات بیان گردید.

طبق نظریه موسسات کوته بین ،مالکیت نهادی،به

در مطالعات تجربی که به بررسی رابطه بین

عنوان سرمایهگذاران کوتهبینی در نظر گرفته می شوند

مسئولیت اجتماعی سازمان و مالکیت نهادی پرداخته

که فقط به بازده کوتاه مدت توجه داشته و مدیران

است نیز نشان دهنده یافته های متضاد است .برای

اینگونه موسسات بر اساس بازده کوتاه مدت خود

مثال ،ته اوه و شی یو( )9111نشان دادند که اطالعات

مورد سنجش قرار گرفته و تشویق می شوند .از

مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان در گزارشات

آنجایی که سرمایه گذاری در اینگونه برنامه ها و

شرکت هیچ تاثیری بر تصمیم گیری های مالکیت

فعالیت ها ،یک تصمیم بلند مدت است که نیاز به

نهادی ندارد .کوفی و فریکسل ( )9119نتوانستند

زمان دارد تا به صرفه جویی در هزینه دست یابد،

الگوی روشنی در این رابطه پیدا کنند ،ماهونی و

سازمان هایی که بر روی مسئولیت اجتماعی سرمایه

رابرتز ( )3112و صالح و همکاران( )3191دریافتند

گذاری می کنند ،قادر به جذب سرمایه مالکیت نهادی

که شرکت ها می توانند با انجام برنامه ها و فعالیت

نخواهند بود .بر همین اساس ،این ادعا نشان می دهد

های اجتماعی ،مالکیت نهادی را جذب و حفظ

که مسئولیت اجت ماعی سازمان تاثیر منفی بر مالکیت

نمایند .الزاید و همکاران )3116 ( 91در مطالعه ای که

نهادی دارد(وهاب.)3191 ،

در مصر انجام دادند ،شواهد موجود درباره رابطه بین

تحقیقات زیادی در راستای گزارشگری مالی

مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت محدود بود .آنها

انجام شده است .حساس یگانه و همکاران ()9212

بیان می دارند که هرچند که شرکت های مصری

در مقاله ای به بررسی ارزش آفرینی گزارشگری

نگرش مثبتی نسبت به موضوعات زیست محیطی

انسانی پرداخته که نتیجتا به بی تاثیر بودن گزارشگری

دارند ،اقدامات فعلی از تاثیرات کمتری برخوردار

سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت و

بوده و تطابق با مقررات زیست محیطی بسیار ناچیز

معنادار آن بر قیمت سهام و ارزش بازار شرکت

است .رهنمای رودپشتی و جوهرچی در تحقیقی
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جایگاه و نقش حسابداری زیست محیطی را در 49

های کیفی آنها مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که

وجود دارد .تالش شرکت ها برای تحمل هزینه های

گواهینامه ایزو  94111را دریافت نموده اند بررسی

کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی به هزینه

کردند و به این نتیجه رسیدند که اخذ این گواهینامه

های کمی باالتری منجر می شود .هم چنین ،فرضیه

منجر به برهم خوردن آرایش و ترکیب عناصر هزینه،

"اثر اجتماع" به عنوان پایه و اساس ارتباط مثبت بین

دارایی و بهای تمام شده کاالی ساخته شده گردیده

عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده

است(.رهنمای رودپشتی و جوهرچی)9232 ،

است .در واقع ،این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین

از طرف دیگر تمایل و اصرار واحد تجاری به

مجموع نیازهای ذینفعان غیرمالک شرکت اثر مثبتی

تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی در تمامی ابعاد ،اثر

روی عملکرد مالی خواهد داشت .دیدگاه دوم این

قابل توجهی روی عملکرد مالی دارد ،در واقع گرایش

است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع

به سمت مسئولیت اجتماعی ،واحد تجاری را ترغیب

کمتری در ایجاد عملکرد مالی باالی خود بکار

می کند تا برای بهبود محیط زیست ،استفاده از انرژی

میگیرند ،در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود

و مواد کمتر ،مدیریت ضایعات و غیره تالش کند .در

را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند .دیدگاه سوم

نتیجه ،واحدهای تجاری می توانند بازده های بلند

نیز بیان می کند که شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی

مدت خود را از طریق کاهش اثرات منفی خود بر

بیشتری میپذیرند ،کمتر در معرض ریسک

اجتماع به صورت اختیاری حداکثر نمایند .به طوری

رویدادهای منفی هستند ،زیرا احتمال کمتری وجود

که امروزه این تفکر در میان واحدهای تجاری به

دارد که به عنوان مثال جریمههای سنگینی برای

صورت روزافزون در حال شکل گیری است که

آلودگی زیاد (محیط زیست) پرداخت کنند ،که چنین

موفقیت بلندمدت آنها می تواند از طریق مدیریت

مواردی در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر

کردن عملیات شرکت ،همزمان با ایجاد اطمینان از

مثبت دارد .ارتباط منفی بین مسئولیت اجتماعی

حمایت محیطی و پیشرفت مسئولیت های اجتماعی

شرکت و عملکرد مالی با تفکرات فریدمن و

شرکت تحقق یابد .بنابراین ،اجرای مسئولیت

اقتصاددانان نئوکالسیک سازگار است .آنها بیان

اجتماعی شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکت ها در

میکنند که مسئولیت اجتماعی باعث می شود که

بلند مدت می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصاد

شرکت ها هزینه هایی را متحمل شوند که در نهایت

و افزایش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی

منجر به کاهش سودها و ثروت سهامداران می شود.

آن می گردد(عرب صالحی و همکاران .)6 ،9213،بر

فرضیه "فرصت طلبی مدیریت" نیز به عنوان یک پایه

اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود

و اساسی برای ارتباط منفی بین مسئولیت اجتماعی

سه نوع رابطه مثبت ،منفی و خنثی بین مسئولیت

شرکت و عملکرد مالی مطرح شده است .ارتباط

اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است .چندین دیدگاه

خنثی بین این دو متغیر نیز از طریق برخی از پژوهش

مختلف در زمینه ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی

ها اثبات شده است .این پژوهشها بیان میکنند که

شرکت و عملکرد مالی وجود دارد .دیدگاه اول این

چون موقعیت عمومی شرکت و اجتماع بسیار پیچیده

است که رابطهایی بین هزینه های کمی شرکت ها مثل

است ،در نتیجه ارتباط مستقیمی بین مسئولیت

پرداخت های بهره به دارندگان اوراق قرضه و هزینه
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اجتماعی شرکت و عملکرد مالی آن وجود ندارد.
(عرب صالحی و همکاران.)3 ،9213،

و نشان دادند که رابطه ای بین انواع ساختار مالکیت و
عملکرد مالی وجود ندارد .

93

نلینگ و وب )3113(99و واندرالن و همکاران (
 )3113در تحقیقاتشان به ارتباط منفی و ضعیف بین

 -3فرضیه پژوهش

عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی رسیدند .تی سوت

بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی تحت تاثیر

سورا ( ،)3114اسکات و همکاران )3191(92و چویی
و همکاران )3191( 94به بررسی ارتباط بین مسئولیت
اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها پرداخت،

عملکرد مالی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش

نتایج پژوهش همگی این محققین یک ارتباط مثبت و

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی است .روش

معناداری را بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی

تحقیق از نظر جمع آوری داده ها ،توصیفی از نوع

شرکت نشان داد.عرب صالحی و همکاران ( )9213به

همبستگی میباشد .گردآوری ادبیات موضوع و پیشینه

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با

تحقیق با مراجعه به کتابخانهها و اینترنت صورت

عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پذیرفت و به منظور جمع آوری داده های مربوط به

تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

متغیر عملکرد مالی و کلیه متغیرهای کنترلی از سایت

عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت

بورس اوراق بهادار و داده های مربوط به مسئولیت

به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد ،ولی

اجتماعی از پرسشنامه استاندارد برای سنجش

عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت

مسئولیت اجتماعی سازمان ها استفاده گردید .قابل

به مشتریان و نهادهای موجود در جامع ارتباط

ذکر است که جهت سنجش روایی پرسشنامه از نظر

معناداری دارد .صنوبر و همکاران ( )9211در تحقیقی

اساتید و خبرگان بهره گرفته شد و نیز محاسبه آلفای

به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با

کرونباخ که برابر  1/39بدست آمد حاکی از پایایی

عملکرد مالی شرکت ها به این نتیجه دست یافت که

پرسشنامه بوده است .تعداد  32موسسه سرمایه

در صنعت محصوالت دارویی بین مسئولیت پذیری

گذاری که در بازه زمانی  9231تا  9213فعال بوده به

اجتماعی با عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید .برای

رحیمی( ،)9211در تحقیقی به بررسی تاثیر درصد

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرض از نرم افزار

هیات مدیره غیرموظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت

Eviewsو  Minitabاستفاده گردید.

پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخت .یافته های پژوهش نشان

 -5مدل پژوهش و متغیرهای آن

میدهد که در بازه زمانی  9233-9239رابطه معناداری

در تحقیق حاضر ،متغیر وابسته اصلی عبارت

بین درصد هیات مدیره غیرموظف و مالکیت نهادی

است از مالکیت نهادی ،که از طریق کسری از سهام

بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها وجود ندارد.

عادی تحت مالکیت موسسات سرمایه گذاری محاسبه

سعیدی و شیری قهی ( )9219در پژوهشی به بررسی

می شود(وهاب و الساید .)3192 ،متغیر مستقل اصلی

تاثیر ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکتها پرداختند

نیز عبارت است از مسئولیت اجتماعی سازمان که با
استفاده از پرسشنامه سنجش مسئولیت بررسی گردید.

56

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هشتم

عنوان گزارشگری مسئولیت اجتماعی،عملکرد مالی و مالکیت نهادی

متغیر میانجی عبارت است از عملکرد مالی .هرچند

مدل مفهومی تحقیق به صور ت زیر می باشد (وهاب،

که ادبیات وسیعی در رابطه با ارزیابی مناسب عملکرد

الساید)3192 ،

مالی وجود دارد ،در این پژوهش از طریق بازده
عملکرد مالی

دارایی ( )ROAکه برابر است با تقسیم سود خالص
به مجموع دارایی ها محاسبه گردید.

b

()ROA

a

عالوه بر متغیرهای مذکور ،در این پژوهش سعی
شده که چندین متغیری که ممکن است رابطه بین

مالکیت نهادی

مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی و عملکرد مالی

()INS

را مخدوش نماید ،کنترل گردد .لذا متغیرهای کنترلی
زیر بدین منظور محاسبه و در مدل وارد گردید.
 اندازه شرکت ( )SIZکه عبارت است از لگاریتمطبیعی مجموع دارایی های شرکت.
 اهرم مالی ( )LEVکه از طریق نسبت کل بدهی بهکل دارایی ها محاسبه می گردد.
 سود هر سهم ( )DIVعبارت است از مجموع سودتقسیمی بابت سهام عادی تقسیم بر تعداد سهام عادی.
 نقدینگی ( )LIQبرابر است با نسبت دارایی هایجاری به بدهی های جاری.
 افزایش سرمایه ( )CAPکه از طریق نسبت بینپرداخت ها در دارایی های ثابت و کل دارایی ها
بدست می آید(وهاب ،الساید.)3192،
به منظور بررسی اینکه آیا عملکرد مالی بر رابطه
بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی اثر می گذارد
یا خیر ،دو مرحله انجام گردید.
در مرحله نخست ،رگرسیون متغیرمیانجی عملکرد
مالی بر متغیر مستقل  CSRبا توجه به مدل زیر آزمون
گردید.

c

مسئولیت اجتماعی
سازمانی ()CSR

نمودگر  : 1رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمانی،
عملكرد مالی و مالكیت نهادی

 -6نتایج پژوهش
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات
رگرسیون الزم است که عالوه بر بررسی عدم وجود
هم خطی بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل،
آزمون های باقیمانده و عدم وجود خطای تصریح
مدل نیز انجام شود .جهت بررسی نرمال بودن از
آزمون جارکو -برا استفاده گردید ،که نتایج حاکی از
عدم نرمال بودن داده های متغیر وابسته است .لذا با
استفاده از تبدیل نتایج انتقال جانسون در نرم افزار
 ،Minitabداده ها نرمال گردید .لذا در نهایت مدل
های رگرسیون برازش یافته بر اساس داده های تبدیل
یافته می باشد.
برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از
روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظیر
کارآمد است یا خیر از آزمون چاو استفاده می گردد.
همانگونه که نتایج آزمون چاو در جدول  9نشان می
دهد ،مقدار سطح معناداری برای هر دو مدل

در مرحله بعد رگرسیون متغیر وابسته هم بر متغیرهای
مستقل و هم بر میانجی بصورت زیر مورد آزمون قرار
گرفت.

رگرسیونی کوچکتر از  1/12است ،بنابراین فرضیه
 H0آزمون در سطح اطمینان ٪ 12رد شده و بیانگر
این است که می توان از روش داده های پانل برای
برازش استفاده نمود .سپس با توجه به تایید پانلی
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بودن داده ها ،آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی

طبق نتایج بدست آمده در جدول  ،3مسئولیت

اثرات ثابت و تصادفی بکار گرفته می شود .نتایج این

اجتماعی شرکت ها بر متغیر عملکرد مالی تاثیر منفی

آزمون در جدول  9در تمامی موارد معنادار است .این

و معناداری دارد ،چرا که سطح معناداری 1/113

بدان معناست که الگوی اثرات تصادفی در هر حالت

کوچکتر از سطح خطای  1/12است .بنابراین ،در

از الگوی اثرات ثابت بهتر است .لذا الزم است مدل

سطح اطمینان  ، ٪12فرض صفر را می توان رد کرد.

با استفاده از اثرات تصادفی برآورد شود.در نهایت با

هم چنین در میان متغیرهای کنترلی ،اندازه شرکت و

توجه به نتایج حاصل از کلیه آزمون های مفروضات

سود تقسیمی رابطه مثبت و معناداری با بازده داراییها

آماری رگرسیون و آزمون های چاو و هاسمن ،برازش

داشته ولی اهرم مالی دارای رابطه معکوس با عملکرد

دو مدل رگرسیون تحقیق به روش رگرسیون کمترین

مالی میباشد .ضریب تعیین تعدیل شده 1/2431

مربعات پانلی با نرم افزار  Eviews7انجام گردید.

نشان می دهد که  ٪24/2از تغییرات بازده دارایی ها

نتایج برآورد مدل اول در جدول  3آورده شده است.

ناشی از تغییر متغیرهای مستقل مذکور است .سطح
معناداری آماره  Fمدل نشان از معناداری کل مدل
رگرسیون برازش شده دارد.

جدول  :1نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون

آماره

مقدار آماره

سطح

حال میخواهیم تاثیر متغیر میانجی بازده دارایی را

معناداری

در کنار متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی سازمان و نیز

مدل

چاو

2/232

1/111

رگرسیونی 9

هاسمن

4/3232

1/3129

متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار دهیم .لذا به

مدل

چاو

2/229

1/113

رگرسیونی 3

هاسمن

2/4392

1/4612

جدول  : 2نتایج برازش مدل رگرسیون اول
متغیر

ضریب

آماره آزمون

عرض از مبداء

3/213

2/319

1/19

مسئولیت اجتماعی

- 1/239

- 3/234

1/113

اندازه شرکت

9/922

2/322

1/113

اهرم مالی

- 1/124

- 4/229

1/111

سود تقسیمی

1/932

2/314

1/112

نقدینگی

2/492

9/329

1/93

افزایش سرمایه

9/324

1/321

1/12

ضریب تعیین 1/2424

آماره

t

سطح معناداری

F

دوربین -

214/234

ضریب تعیین تعدیل شده

سطح معناداری

1/2431

مدل 1/111

واتسون
3/912

برازش مدل دوم رگرسیون میپردازیم .نتایج در
جدول  2آورده شده است:
جدول  :3نتایج برازش مدل رگرسیون دوم

متغیر

ضریب

عرض از مبداء

2/423

3/312

1/113

مسئولیت اجتماعی

1/123

9/249

1/12

بازده دارایی

- 1/362

- 2/142

1/111

اندازه شرکت

- 2/43

- 3/323

1/19

اهرم مالی

1/923

3/922

1/112

سود تقسیمی

1/932

2/213

1/122

نقدینگی

- 9/33

- 3/132

1/1111

افزایش سرمایه

9/22

9/33

1/133

ضریب تعیین 1/4322
ضریب تعیین تعدیل شده
1/4339
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آماره

F

232/246

دوربین -

سطح معناداری واتسون 3/91
مدل 1/111

عنوان گزارشگری مسئولیت اجتماعی،عملکرد مالی و مالکیت نهادی

همانگونه که نتایج نشان میدهد ،در مدل

موجود ،این رابطه را یک رابطه غیرمستقیم فرض

رگرسیون دوم با وارد کردن متغیر وابسته عملکرد

کرده اند ،لذا براین اساس محققین فرض را بر این

مالی ثابت گردید که بین مسئولیت اجتماعی سازمان با

گذاردند که این رابطه می تواند تحت تاثیر سایر

مالکیت نهادی ارتباط معناداری وجود ندارد( .سطح

متغیرهای مفهومی نظیر عملکرد مالی قرار گیرد.

معناداری  1/12بزرگتر از  1/12است) .اما بین متغیر

بنابراین بازده دارایی که شاخص اندازه گیری عملکرد

واسطه ای بازده دارایی در سطح اطمینان ٪ 12با متغیر

مالی است به عنوان متغیر میانجی اثرگذار بر روی

وابسته مالکیت نهادی ارتباط منفی و معناداری وجود

رابطه  CSRبا مالکیت نهادی شرکت های سرمایه

دارد(سطح معناداری  1/111کوچکتر از  1/12است).

گذاری وارد مدل گردید .نتایج تحلیل داده های پانل

عالوه بر این ،تمامی متغیرهای کنترلی به غیر از

نشان داد که مسئولیت اجتماعی سازمان ها به عنوان

افزایش سرمایه با مالکیت نهادی رابطه معناداری دارند

یک متغیر مستقل تحت مدل رگرسیون  9بر متغیر

به گونه ای که اندازه شرکت و نقدینگی دارای رابطه

واسطه ای بازده دارایی تاثیر منفی و معنادار می

معکوس ولی اهرم مالی و سود تقسیمی دارای رابطه

گذارد ( )-1/239و وقتی بازده دارایی ها و مسئولیت

ای مثبت می باشند .سطح معناداری آماره  Fحاکی از

اجتماعی و نیز متغیرهای کنترلی در مدل  3اضافه می

معنادار بودن برازش مدل رگرسیون است و ضریب

شوند ،درمی یابیم که مسئولیت اجتماعی سازمان(

تعیین تعدیل شده  1/4339نشان می دهد که 43/39

رابطه  Cدر نمودگر  )9فاقد هرگونه اثر مستقیم

٪از تغییرات مالکیت نهادی شرکت های سرمایه

معنادار بر روی مالکیت نهادی بوده ( ) 1/123در

گذاری ناشی از تغییرات بازده دارایی و متغیرهای

حالی که بازده دارایی ها دارای یک رابطه منفی و

کنترلی مذکور می باشد .بنابراین رابطه بین حاکمیت

معنادار ( )-1/362در مالکیت نهادی شرکت های

اجتماعی شرکتها و مالکیت نهادی رابطه غیرمستقیمی

سرمایه گذاری می باشد .در نتیجه ،اثر مستقیم (

است که میتواند تحت تاثیر سایر متغیرهای مفهومی

در نمودگر  )9عبارت است از  1/429که نشان داد

نظیر عملکرد مالی قرار گیرد .به عبارتی عملکرد مالی

مسئولیت اجتماعی سازمان و مالکیت نهادی در

بهتر یا بدتر و مسئولیت اجتماعی بیشتر می تواند در

شرکتهای سرمایه گذاری از طریق اثر غیرمستقیم

تصمیم گیری های سرمایه گذاران موثر واقع گردد.

یعنی از طریق بازده دارایی ها اثر معناداری دارد .به
عبارتی ،اثر غیرمستقیم

معنادار است ولی اثر

مستقیم ( )Cمعنادار نیست ،یعنی ادبیات در مورد

 -7نتیجهگیری و بحث
مسئولیت اجتماعی سازمان ها در بسیاری از

رابطه بین  CSRو مالکیت نهادی با فرض اینکه این

محافل علمی ،سیاسی و اقتصادی کشورهای پیشرفته

رابطه یک رابطه مستقیم باشد ،بی نتیجه است و

و در حال توسعه به دغدغه مهمی در مدیریت،

دیدگاه دیگری وجود دارد که در ادبیات توجه کمتری

بازاریابی و سرمایه گذاری تبدیل شده است .ظهور

به آن شده است و آن این است که این رابطه می

مسئولیت اجتماعی ،عمدتاً در پاسخگویی به تحوالت

تواند تحت تاثیر سایر متغیرهای مفهومی نظیر عملکرد

و چالش هایی از قبیل جهانی سازی بوده است .در

مالی قرار گیرد .بنابراین ،عملکرد مالی بهتر یا بدتر و

این پژوهش به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با

مسئولیت اجتماعی بیشتر راهنمای سرمایه گذاران در

مالکیت نهادی پرداخته شد ،اما از آنجا که در ادبیات

تص میم گیری هایشان خواهد بود .اگر این نکته که
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سرمایه گذاران به عملکرد مالی عالقمندند صحت

حسابرسی مدیریت ،سال سوم ،شماره - 922 .91

داشته باشد ،پس مدیران با توجیه برنامه ها و فعالیت

.921

های اجتماعی شان در قالب اعداد و ارقام مالی،

 جنانی ،محمد حسن و حیدری ،محمد.)9211( .

فرصت بزرگی برای افزایش جذابیت شرکت هایشان

امکان سنجی پیاده سازی گزارشگری حسابداری

در چشم سرمایه گذاران بخصوص سرمایه گذاران

زیست محیطی در ایران،فصلنامه علمی پژوهشی

موسسات سرمایه گذاری خواهند داشت .در واقع ،این

حسابداری مدیریت ،سال چهارم ،شماره نهم.

یک موضوع بسیار مهم است زیرا در فقدان انگیزه

.34-61

های قوی مالی است که برخی موسسات ممکن است

 حساس یگانه ،یحیی؛ رحیمیان ،نظام الدین و

به نیاز به مسئولیت اجتماعی توجهی نکنند در حالی

توکل نیا ،اسماعیل .)9212( ،بررسی ارزش

که می توانند با سرمایه گذاری اندک در شرکت هایی

آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی ،فصلنامه علمی

با عملکرد اجتماعی سازمانی باال این مهم را به انجام

پژوهشی حسابداری مدیریت ،سال هفتم ،شماره

رسانند .پژوهش حاضر با بهترین دانش که در آن بکار

بیستم.24-99 .

رفته است ،اولین پژوهشی است که شواهد تجربی در

 رحیمی ،رباب .)9211( .تاثیر درصد هیات مدیره

رابطه با تاثیر اثر واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین

غیرموظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت پذیری

مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی را نشان می دهد.

اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نتایج بدست آمده در این پژوهش همسو با یافته های

اوراق بهادار تهران .همایش ملی ایده های نو در

ماهونی و رابرتز ( ،)3112صالح و همکاران (،)3191

حسابداری و حسابرسی.دانشگاه آزاد اسالمی

وهاب ( ،)3191وهاب و الساید ( )3192و مغایر با

واحد خوراسگان.

نتایج تحقیقات ته اوه و شیو ( )9111و کوفی و

 رویایی ،رمضانعلی و مهردوست ،حسین.)9233( .

فریکسل ( )9119میباشد .پیشنهاد می گردد مطالعات

بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقا مسئولیت

آتی نیز حول بررسی این موضوع باشد که رابطه بین

اجتماعی ،پژوهشنامه علوم اجتماعی  ،سال سوم،

مسئولیت اجتماعی سازمان و ماکلیت نهادی چه

شماره سوم.

تفاوتی با اثر هریک از انگیزه های غیرمالی دارد و نیز

 رهنمای رودپشتی ،فریدون .)9232( .مبانی

به بررسی رابطه بین سایر انواع مالکیت (از قبیل

حسابداری مدیریت-رویکرد و دیدگاه نوین،

مالکیت مدیریتی و سهام خارجی) و مسئولیت

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و

اجتماعی سازمانی معطوف گردد.

تحقیقات.
 رهنمای رودپشتی ،فریدون و جوهرچی ،طاهره.

فهرست منابع

( .)9232بررسی تاثیر استقرارنظام مدیریت محیط

 پورعلی ،محمدرضا و حجامی ،محدثه؛ (.)9212

زیست (ایزو )94111بر انعکاس هزینههای زیست

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و

محیطی در گزارشات مالی ،مبانی حسابداری

مالکیت نهادی در شرکت ها ی پذیرفته شده در

مدیریت-رویکرد و دیدگاه نوین ،انتشارات

بورس اوراق بهادار تهران ،دانش حسابداری و

دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات.
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