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 چكیده
 

تری از مسئولیت خود  توان مدیران را به افشای موارد بیش  ی شرکتی مینظام راهبر با تقویت سازوکارهای :مقدمه

تواند منجر به  ها، می وسیله شرکت پذیری اجتماعی به تر مسئولیت ، افشای بیشچنین هم. نسبت به جامعه تشویق کرد

شرکتی  ینظام راهبر تقویت سازوکارهای موجبیی مدیران شرکت شود که این موضوع گو پاسخباالبردن سطح 

ای  ها رابطه پذیری اجتماعی شرکت ی شرکتی و مسئولیتنظام راهبر د که بینتوان بیان کر بنابراین، می. د شدخواه

 . دوطرفه وجود دارد

 آماری جامعه. است نگر گذشته زمانی، بُعد نظر از و استقرایی منطق، نظر از کاربردی، حاضر پژوهش :روش پژوهش

از آن جا که . است 1310-1314 زمانی ی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت شامل کلیه پژوهش

با استفاده از نتایج پذیری و تحلیل  تشخیص  آزمون از متغیرهاستف پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل بین هد

 . استفاده شده است زمان هممعادالت 

پذیری اجتماعی و  مسئولیت داری بری شرکتی تأثیر مثبت و معنانظام راهبرکه  دهد مینتایج پژوهش نشان  :ها یافته

 .دداری شرکتی نظام راهبرپذیری اجتماعی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر  مسئولیت

کنند ی شرکتی خود را تقویت نظام راهبرتوانند  ها برای ارسال عالمت مثبت به بازار سرمایه می شرکت :گیری نتیجه

پذیری اجتماعی  ، با افشای بیشتر مسئولیتچنین هم. ها خواهد شد پذیری اجتماعی آن بهبود مسئولیت موجباین امر  که

 .یی مناسبی داشته باشندگو پاسخد تا بتوانند سطح کننی شرکتی را تقویت نظام راهبرها، باید  و افزایش انتظار از آن
  

 .زمان همپذیری اجتماعی، معادالت  ی شرکتی، مسئولیتنظام راهبر: های کلیدی واژه

                                                           
  .تهران دانشگاهاستادیار حسابداری  1.

 .تهران دانشگاه حسابداریدکتری  دانشجوی. 1

 .تهران دانشگاهارشد حسابداری  کارشناسی دانشجوی .3

 mehrabanpour@ut.ac.ir: امهننویسنده مسئول؛ رایا *
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 مقدمه

 
یر در طول چند دهه گذشته، به ویژه در دو دهه اخ

 در رابطه با پژوهش در خصوصعالقه رو به رشدی 

در بین ها بر جامعه  رفتار آنثیر ها و تأرفتار شرکت

با توجه به . به وجود آمده استپژوهشگران 

با  چنین همو  یکدیگرها با شدن ارتباط شرکت پیچیده

شرایطی به وجود آمده  ،معهدولت و افراد حاضر در جا

اد حنفعان بلکه به آنه تنها به ذی بایدها که شرکت

 بهگویی و توجه  ضرورت پاسخ .باشند گو پاسخمردم 

 آثار چنین همهای اجتماع و سایر گروهمنافع 

 بنگاه اقتصادیهای محیطی ناشی از فعالیت زیست

 پذیری مفهوم حسابداری مسئولیت موجب شد تا

در . شوداجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح 

مفاهیمی چون مسائل های بزرگ  شرکت

پذیری اجتماعی و مسئولیتمحیطی، عملکرد  زیست

و موجب پایداری اجتماعی کلید بقای شرکت است 

یک مزیت  تبدیل بهمزبور  مفاهیمو شود  ها می آن

پذیری اجتماعی مفهوم مسئولیت (.1)رقابتی شده است 

و  پایدارنزدیک به مفهوم توسعه  ها کامالًشرکت

مایت محیطی، ح اساسی شامل به سه عنصر وابسته

توسعه پایدار  است واجتماعی اقتصادی و عدالترشد 

توجه خاص به مفهوم افشا و گزارشگری 

مفهوم (. 1) داردها پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت

ای از افزایش تمرکز  گفته در حال حاضر نشانه پیش

های اجتماعی از راه بررسی  ها بر ارائه فعالیتشرکت

 وپذیری اجتماعی است  مختلف مسئولیت های شکل

ها در حال ترویج همواره بسیاری از شرکت

ها  شرکت(. 3)اجتماعی خود هستند پذیری  مسئولیت

در راستای ارتقاء این مسئولیت نیاز به گسترش بازار 

گسترش . سرمایه و جلب اعتماد صاحبان سرمایه دارند

شدن مالکیت از مدیریت  با جدا باغلبازار سرمایه 

مدیران به عنوان نماینده سهامداران،  .همراه است

به دالیلی مانند تفاوت  بنا و کنندشرکت را اداره می

و ، سود تقسیمی و افق دید بین مدیران خطرنگرش به 

 ها برای این شرکت (.4)مالکان تضاد منافع وجود دارد 

بتوانند انتظارات حال و آینده سهامداران، که 

ها،  کنندگان، مشتریان، شرکا، بانک مینأکارکنان، ت

های آینده را  زیست و نسل اعتباردهندگان، محیط

باید بتوانند منابع انسانی، منابع مالی و  کنندبرآورده 

 مدیران از ابزار .کنندمنابع اطالعاتی خود را مدیریت 

بهره مختلفی برای ایفای مسئولیت خود در این مورد 

 .است شرکتی ینظام راهبر، یکی از این ابزار. برند می

ی شرکتی سازوکاری است که مشکالت نظام راهبر

. بخشد نمایندگی بین مدیران و سهامدارن را بهبود می

عنوان  بهی نظام راهبر نقش مدیریت و از این رو،

ا از اهمیت ه های شرکت عالیتگر همه منابع و ف هدایت

 مدیریتتوان  که می طوری به .ای برخوردار است ویژه

 ینظام راهبر. اقتصادی دانست بنگاهرا مغز متفکر 

تواند  یکی از پیامدهای اجتماعی می در قالبشرکتی 

پذیری اجتماعی  عنوان ابزاری برای ایفای مسئولیت به

 همکارانجانیپا و پژوهش  نتیجه .ها مطرح شود شرکت

شرکتی بر  ینظام راهبر چگونه   »با عنوان 

 «گذارد؟ ها تأثیر می پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت

 ینظام راهبر که رابطه مثبت و معناداری بین نشان داد

افشا و  پذیری اجتماعی وجود دارد شرکتی و مسئولیت
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 موجبتواند  ها می ی شرکتپذیری اجتماع مسئولیت

یی مدیران و کارکنان شرکت گو پاسخبردن سطح باال

 شود که این موضوع منجر به تقویت سازوکارهای

توان  میبنابراین، . (5) شرکتی خواهد شد ینظام راهبر

ی شرکتی بر نظام راهبر تقویت نتیجه گرفت که

ها  گذارد و شرکت پذیری اجتماعی تأثیر می مسئولیت

تماعی و ارسال پذیری اج با افزایش مسئولیت

نفعان و  های مثبت به بازار، تعداد ذی عالمت

باید برای  و دهند گذاران خود را افزایش می یهسرما

نظام  ،گذاران سرمایه و نفعان ذیدهی مناسب به  پاسخ

بین  ،نتیجه در. را تقویت کنندخود ی شرکتی راهبر

 ینظام راهبر پذیری اجتماعی و مفاهیم مسئولیت

طرفه  شرکتی رابطه متقابلی وجود دارد و بررسی یک 

پژوهش حاضر  از این رو، .نخواهد بود درستآن 

نخستین پژوهشی است که رابطه متقابل بین 

با ی شرکتی را نظام راهبر پذیری اجتماعی و مسئولیت

 . دهد مورد بررسی قرار می زمان هماستفاده از معادالت 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ها  پذیری اجتماعی شرکت مسئولیتدر حال حاضر 

 و حسابداریهای  پژوهش در بوده وموضوع با اهمیتی 

. استویژه قرار گرفته  توجه مورد (6-10) مدیریت

از دهه  ها پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت ی درباره

 .بحث شده استمیالدی در ادبیات دانشگاهی  1150

، عبارت است از رفتارها و پذیری اجتماعی مسئولیت

های پذیرفته شده اجتماعی  مبتنی بر ارزش های تصمیم

که یک فرد، گروه یا جامعه بر مبنای ( باید باشد آنچه)

این تعریف،  اساس بر. کنند ها عمل می آن

است که  ی اجتماعیتعهدپذیری اجتماعی  مسئولیت

ها  شرکت. باشند گو پاسخها باید در قبال آن  شرکت

به سالمت جامعه  کهاعمالی انجام تا از  دارند یتمسئول

زیست، اعمال تبعیض  آلوده کردن محیط)زند  لطمه می

توجهی به تأمین نیازهای  در امور استخدامی، بی

 ( آنآور و مانند  کارکنان، تولید محصوالت زیان

ود ها باید با اختصاص منابع مالی، در بهب آن. بپرهیزند

جامعه، بکوشند  رفاه اجتماعی مورد قبول بیشتر افراد

(11.) 

در واقع، ها،  اجتماعی شرکت پذیری مسئولیت افشا

های  محیطی و اجتماعی فعالیت زیست آثارفرایند افشا 

های خاص درون  اقتصادی یک سازمان بر منافع گروه

(. 11) بر جامعه است تر گستردهجامعه و در سطح 

 خود را بامحیطی و اجتماعی  اطالعات زیستسازمان 

کننده،  در مورد محصول، منافع مصرفاطالعات  ارائه

 آثارهای اجتماعی و  ، فعالیتکارکنانمنافع 

اطالعات، بخشی  افشا. کند گزارش میمحیطی  زیست

نفعان و پاسخ به  از مسئولیت سازمان نسبت به ذی

در رابطه با  ،کلی طور هب     (. 13)      هاست انتظارهای آن

 دیدگاهسه  ها شرکتاجتماعی  پذیری مسئولیت

، دیدگاه دیدگاه کالسیک شامل مختلف

 .وجود دارد عمومی پذیری و دیدگاه مسئولیت

شرکت تنها یک  ،بر اساس دیدگاه کالسیک

سود و ثروت  سازی بیشینهآن هم  و هدف دارد

این موضوع تا جایی پذیرفته و مورد . سهامداران است

اخالقی و حقوقی برای تحقق  که چارچوب قبول است

 ،پذیری دیدگاه مسئولیتدر  .عایت شوداین هدف ر

سود مورد  سازی بیشینهاجتماعی در زمینه  های هدف
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که  کنند مینظران بیان  صاحب. گیرد میتوجه قرار 

. وابسته به حیات جامعه است ،ها شرکت حیات

، ها شرکتاجتماعی  پذیری بنابراین، مسئولیت

ها باید در حل  جانبه و فراگیر است و آن همه

  با جامعه همکاری داشته باشند یهای اجتماع مشکل

ادی به عنوان اقتص یها بنگاهدر دیدگاه عمومی، (. 11)

سسات و نهادهای جامعه در شرکای دولت، سایر مؤ

در این دیدگاه، اعتقاد بر این . شوند مینظر گرفته 

حل مسائل و  برای باید اقتصادی های بنگاهاست که 

 افراد جامعهکیفیت زندگی جامعه و بهبود  های مشکل

در . دنعمومی فعالیت کن یها مؤسسهدر کنار سایر 

محسوب  ها هدفنتیجه، سودآوری تنها یکی از 

 ای اندازهمتعهد است به همان  اقتصادی بنگاهو  شود می

، کند میشخصی خود را دنبال  یها هدفکه 

طرفداران . گیری کند بشردوستانه را نیز پی یها هدف

اعتقاد دارند که چون جامعه اجازه فعالیت  دیدگاهاین 

اعطا کرده  اقتصادی بنگاهو استفاده منابع کمیاب را به 

فراهم کرده و محیط مناسبی برای کسب سود برای آن 

گذار  خدمتو همواره ، سازمان خود را مدیون است

  .(14) داند میجامعه 

ه عنوان یکی از پیامدهای ب راهبری شرکتینظام 

ابزاری برای ایفای عنوان  تواند به میاجتماعی 

نظام  .ها مطرح باشد پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت

 1110و اوایل دهه 1190در اواخر دهه ی شرکتی راهبر

مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار میالدی،  

 به عنوان .عاریف مختلفی از آن ارائه شدگرفت و ت

این   را بهشرکتی  ینظام راهبر ،نمونه، بانک جهانی

شرکتی به  راهبری نظام »: کند صورت تعریف می

اجتماعی و  های حفظ تعادل میان هدفمعنای 

 چارچوب. استفردی و جمعی  های هدفاقتصادی و 

ثر از شرکتی برای گسترش استفاده مؤ ینظام راهبر

رت بر منظور نظایی الزم به گو پاسخمنابع و نیز برای 

هر چه  دنکرراستا  همآن منابع بوده و هدف آن 

، چنین هم .«ها و جامعه است تر منافع افراد، شرکت بیش

 نظامیشرکتی  ی نظام راهبر بر اساس گزارش کادبری

  (.15)کند  ها را هدایت و کنترل می که شرکت است

با هدف بقا و پایداری خود در پی آن  ها  شرکت

ل و آینده سهامداران، کارکنان، هستند تا انتظارات حا

، ها بانک  ، شرکا  کنندگان، مشتریان، مینأت

آینده را  های نسلزیست و  طاعتباردهندگان، محی

 برای جلب سرمایهها  شرکت ،چنین هم. کنندبرآورده 

مین و جایگزینی منابع تجدیدناپذیر خود الزم أت  و

است منابع انسانی، منابع مالی و منابع اطالعاتی خود را 

در مورد چگونگی رابطه بین . کنندمدیریت 

پذیری  مسئولیتشرکتی و  ینظام راهبر ساختارهای

نظریه شامل  های مختلفی نظریهها  اجتماعی شرکت

 نفعان ریه ذیو نظ نمایندگی، نظریه مشروعیت قانونی

 . ارائه شده است

ترین  ترین و برجسته شده نظریه نمایندگی شناخته

ها در مورد  دیدگاهی است که سمت و سوی پژوهش

در . کند مشخص میساختار مدیریتی شرکت را 

رکتی، نظریه ش ینظام راهبر چارچوب سازوکارهای

در رابطه با مسائل اجتماعی که ند ک می بیاننمایندگی 

    دارنداران دغدغه تر از سهامد مدیران بیششرکت، 

اجتماعی  پذیری مسئولیتافشای  ،بنابراین. (16)

ین ه اب. باشد ی شرکتینظام راهبر تواند تابعی از می
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به  معنا که مدیران با دسترسی بهتر به اطالعات نسبت

تر، ارزش شرکت را  بیش توانند با افشا سهامداران می

های نمایندگی  افزایش دهند و باعث کاهش هزینه

ها  شرکتنظریه مشروعیت قانونی از بر اساس . شوند

های اجتماعی  رود که در چارچوب ارزش انتظار می

استدالل اساسی نظریه مشروعیت قانونی . حرکت کنند

ماند که  باقی میتنها به شرطی  شرکتاین است که 

در چارچوب هنجارها و  آن فعالیت و عملیات

این نظریه بیان  ،چنین هم  (.17)  های جامعه باشد ارزش

ها در  شرکتای که  ها و جامعه کند که بین شرکت می

. کنند، قراردادی اجتماعی وجود دارد آن فعالیت می

ی شرکتی نظام راهبر سازوکارهایرود  انتظار می ،لذا

ای از قواعد ناظر بر هدایت،  مجموعهبرگیرنده درکه 

ایفای ها است موجب بهبود  کنترل و نظارت شرکت

مطابق (. 7) شودها  اجتماعی شرکت پذیری مسئولیت

ای در ادبیات  طور گسترده هنفعان که ب نظریه ذیبا 

های  عنوان مبنای نظری هم برای شیوه بهحسابداری 

نظام  عملکرد اجتماعی و هم برای سازوکارهایافشای 

نفعان  رضایت ذی ،شده استفادهاز آن  ی شرکتیراهبر

تر موارد مربوط به  با افشای هر چه بهتر و با کیفیت

 .شود جلب میها  اجتماعی شرکت پذیری  مسئولیت

شرکتی و هم   ینظام راهبر که هم  باید توجه داشت

مفهوم  بر اساساجتماعی  پذیری  افشای مسئولیت

افزایش سطح . شکل گرفته استیی گو پاسخ

مدیره باعث مدیریت  هیئتیی در ساختار گو پاسخ

ها و افشای بیشتر اطالعات در رابطه با  بهتر هزینه

ها و در نتیجه رضایت بیشتر  عملکرد اجتماعی شرکت

 بینتر  ، وجود رابطه نزدیکچنین هم. شود نفعان می ذی

ان باعث شهرت بیشتر شرکت در نفع مدیره و ذی هیئت

و جذب بیشتر منابع  سازمانی بروننفعان  برابر ذی

ها شرکتبر همین اساس برخی از  (.19)  خواهد شد

در بخش  اقدام به تخصیص میزانی از منابع خود

  .(11) انددهپذیری اجتماعی کرمسئولیت

هایی که برای چند فعالیت هربا توجه به مطالب باال، 

تواند نمی شود انجام می پذیری اجتماعیمسئولیتایفای 

 امارفتاری سهامداران را در نظر بگیرد  های ویژگیتمام 

پذیری اجتماعی و  توانند با بهبود مسئولیتها میشرکت

نفعان خود ارائه تصویری مطلوب از شرکت، تعداد ذی

ها نفعان، شرکتبا افزایش تعداد ذی .افزایش دهندرا 

رو، برای افزایش  این از. باید رضایت آنان را جلب کنند

ی شرکتی در نظام راهبر نیاز است تانفعان  رضایت ذی

د که توان بیان کرمی ،در نتیجه. ها تقویت شودشرکت

نظام  پذیری اجتماعی باعث بهبود تقویت مسئولیت

 هایی که به ، شرکتچنین هم. شود میی شرکتی راهبر

دارند به احتمال زیاد  بیشتریی شرکتی توجه نظام راهبر

. دهند رفتارهای بهتری در مقابل جامعه از خود نشان می

ی شرکتی باعث بهبود نظام راهبر به همین دلیل تقویت

. ها خواهد شدپذیری اجتماعی شرکت مسئولیت

 ینظام راهبر که بین عنوان کردن توامی بنابراین،

طرفه  ای دوپذیری اجتماعی رابطهشرکتی و مسئولیت

پذیری  مفاهیم مسئولیتبه عبارت دیگر،  .وجود دارد

مفاهیمی  ی شرکتینظام راهبر ها و اجتماعی شرکت

و درهم تنیده و به عقیده بهیمانی و  ناپذیر تفکیک

. یک سکه هستند روی دو  ،این دو مفهوم( 10) سنوواال

دیگری غافل  از  ،توان با تقویت یکی معنا که نمی به این

نشان را وضوع، ارتباط متقابل بین این دو این م. شد
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نظام  تقویت سازوکارهاینحوی که با  به. دهد می

افشای موارد به توان مدیران را   می شرکتی یراهبر

. ویق کردنسبت به جامعه تش بیشتری از مسئولیت

پذیری اجتماعی بیشتر  ، افشای مسئولیتچنین هم

یی گو پاسخبردن سطح منجر به باالتواند  ها می شرکت

موجب مدیران و کارکنان شرکت شود که این موضوع 

 .خواهد شد ی شرکتینظام راهبر سازوکارهای تقویت

نظام  رابطه بین سازوکارهایهای مختلفی  پژوهش

 ها اجتماعی شرکتپذیری  و مسئولیت ی شرکتیراهبر

 که در ادامه (11و  11)اند  مورد بررسی قرار داده را

  .شود می بیانها  ای از برخی از آن خالصه

 تأثیر سازوکارهایدر پژوهشی  همکارانو  آنتونیو

پذیری  ی شرکتی بر افشای مسئولیتنظام راهبر

های پذیرفته شده در بورس اوراق  اجتماعی در شرکت

آنان نتایج پژوهش . بررسی کردندرا بهادار پرتقال 

مدیره و دوگانگی  هیئتحاکی از آن بود که اندازه 

وظیفه مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر افشا 

در حبش  .(13) داردپذیری اجتماعی  مسئولیت

ی شرکتی و افشای نظام راهبر رابطه بین پژوهشی

های پذیرفته شده  پذیری اجتماعی در شرکت مسئولیت

بررسی را عربستان سعودی اوراق بهادار در بورس 

نشان داد که میانگین افشای  وی نتایج پژوهش. کرد

% 14حدود  ها ری اجتماعی در شرکتپذی مسئولیت

، مالکیت دولتی و خانوادگی تأثیر چنین هم. است

پذیری اجتماعی  مسئولیت یبر افشا مثبت و معناداری

 هیئتدارد اما بین وجود کمیته حسابرسی، استقالل 

دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی مدیره، 

پذیری اجتماعی رابطه معناداری مشاهده  با مسئولیت

 .(14) نشد

نظام  به بررسی رابطه بیندر پژوهشی شیگافتا 

پذیری اجتماعی در شرکتی و مسئولیت یراهبر

 وینتایج پژوهش . پرداختتوسعه  حال در کشورهای

پذیری شرکتی و مسئولیت ینظام راهبر نشان داد که

ساختار مالکیت، رویکرد مبتنی بر اجتماعی مفاهیمی 

از جمله مقررات  سازمانی برون نفعان و سایر عواملذی

ها دولتی، قوانین اجرایی و فرهنگ افشا در شرکت

 . (15) است

ی نظام راهبر بهادوری و سالرکا در پژوهشی تأثیر

. بررسی کردندرا پذیری اجتماعی  شرکتی بر مسئولیت

های  حاکی از آن بود که شرکتآنان نتایج پژوهش 

بین هایی که  تر، با قدمت بیشتر و شرکت بزرگ

تمایل بیشتری به  کنند می سهامداران سود تقسیم

. پذیری اجتماعی دارند گذاری در مسئولیت سرمایه

، بین وجود سهامداران نهادی و چنین هم

ها رابطه مثبت و  پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت

 (.16)معناداری وجود دارد 

نظام »عنوان  باو سان  استیوبستایج پژوهش ن

 نشان داد «پذیری اجتماعیراهبری شرکتی و مسئولیت

پذیری ی شرکتی و مسئولیتنظام راهبر که بین

اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد و بر اساس تحلیل 

بهبود  موجب مناسبی شرکتی نظام راهبر رگرسیونی

نتایج . (17) شودپذیری اجتماعی می عملکرد مسئولیت

نظام  گونهچ»با عنوان   و همکاران جانیپاپژوهش 

ا ه اجتماعی شرکتپذیری  بر مسئولیت ی شرکتیراهبر

 یو معنادار مثبترابطه  که نشان داد «گذارد؟ تاثیر می

 پذیری اجتماعی و مسئولیت ی شرکتینظام راهبر بین
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 با عنواندر پژوهشی  اتریدیسی .(5) وجود دارد

: ها های مالی شرکت افشای حسابداری و ویژگی»

رابطه بین به بررسی  «شواهدی از بازار بورس انگلستان

 ی شرکتینظام راهبر محیطی و کیفیت افشای زیست

که  حاکی از آن بودوی  پژوهش نتایج .پرداخت

نظام  ی دهنده نشان محیطی ی زیستباالی افشا کیفیت

رحمان خان و . (11) استو کار ثرمؤ ی شرکتیراهبر

 راهبری شرکتینظام »ی با عنوان بدرالمتکین در پژوهش

بین رابطه  «ها اجتماعی شرکت پذیری و افشای مسئولیت

با افشای  ی شرکتینظام راهبر برخی از سازوکارهای

. کردند بررسیرا ها  تهای اجتماعی شرک مسئولیت

پذیری  که افشای مسئولیت دادنشان آنان نتایج پژوهش 

ها با ساختار مالکیت مدیران رابطه  اجتماعی شرکت 

ها  اجتماعی شرکت پذیری منفی دارد اما بین مسئولیت

مدیران تعداد عمومی، مالکیت خارجی، و مالکیت 

مدیره و حضور کمیته حسابرسی  هیئتف در موظّ غیر

 .(11) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

ر ساختار مالکیت بر اث یدر پژوهش هو و همکاران

 119 برایاجتماعی شرکتی را  پذیری  افشای مسئولیت

آنان  نتایج پژوهش. دندکرای بررسی  شرکت کره

ها با  اجتماعی شرکت پذیری که مسئولیت دادنشان 

 از سازوکارهای)مالکیت نهادی و مالکیت خارجی 

 رابطه مثبت و معناداری دارد( ی شرکتینظام راهبر

به بررسی رابطه  در پژوهشی و همکاران صالح. (19)

های اجتماعی  بین مالکیت نهادی و افشای مسئولیت

که بین افشای  دادنشان آنان نتایج پژوهش . پرداختند

ها و مالکیت نهادی  اجتماعی شرکت پذیری مسئولیت

 . (11) ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد رکتدر ش

نظام  در پژوهشی رابطه بین حسینی و حقیقت

اجتماعی را  پذیری شرکتی و ایفای مسئولیت یراهبر

که بین  نشان دادآنان نتایج پژوهش . بررسی کردند

مدیره و دوگانگی وظیفه  هیئت های تعداد جلسه

های اجتماعی  مدیرعامل با تعهد به ایفای مسئولیت

بین استقالل  اما داردوجود ها رابطه معناداری  شرکت

مدیره و  هیئتهای تخصصی  مدیره، کمیته هیئت

ها  های اجتماعی شرکت سهامداران نهادی با مسئولیت

 .(30) مشاهده نشدرابطه معناداری 

به بررسی  در پژوهشیجوری و علیخانی  مران 

محیطی و  رابطه بین سطح افشای اطالعات زیست

ی شرکتی یعنی نظام راهبر اجتماعی با دو سازوکار

گذاران نهادی و مدیران غیرموظّف در  سرمایه

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده در های  شرکت

کردند  عنوان شرکت  66پرداختند و پس از بررسی 

که بین اندازه شرکت با سطح افشای اطالعات 

محیطی و اجتماعی رابطه مثبت و معناداری  زیست

فشای اطالعات وجود دارد اما بین سطح ا

گذاران نهادی و  محیطی و اجتماعی و سرمایه زیست

 .(31) مشاهده نشداداری موظف رابطه معنمدیران غیر

ثیر در پژوهشی به بررسی تأمقدم و همکاران  بهاری

شرکتی بر افشای  ی نظام راهبر سازوکارهای

های پذیرفته شده در  های اجتماعی شرکت مسئولیت

نتایج پژوهش . بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

نظام  سازوکارهایبین که  بودحاکی از آن آنان 

، درصد شرکتی از جمله تمرکز مالکیت ی راهبر

مؤسسه مدیره و اندازه  هیئتاعضای غیرموظف 

های اجتماعی  و سطح افشای مسئولیت یحسابرس
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 . (31) رابطه معناداری وجود دارد ها شرکت

 

 های پژوهش فرضیه 
فرضیه  دوپژوهش   مبانی نظری و پیشینه بر اساس

 :به شرح زیر تدوین شد

ثیر مثبت و تأ ی شرکتینظام راهبر :فرضیه اول

 . ها دارد پذیری اجتماعی شرکت مسئولیتمعناداری بر 

ها  پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت :فرضیه دوم

 . دارد ی شرکتینظام راهبر ثیر مثبت و معناداری برتأ

 

 روش پژوهش

 
پژوهش حاضر از نظر نتیجه اجرای آن، کاربردی و از 

نظر منطق اجرای آن استقرایی و از نظر بُعد زمانی، 

کلیه را جامعه آماری پژوهش . نگر است گذشته

شده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته شرکت

و تعداد  دهد تشکیل می 1310-1314در بازه زمانی 

از اعمال پس ( شرکت-سال 550)شرکت  110

 :انتخاب شد پژوهشعنوان نمونه  های زیر به محدودیت

در بورس اوراق بهادار  1391تا پایان اسفندماه سال  .1

ها منتهی به تهران پذیرفته شده و سال مالی آن

 .پایان اسفند ماه هر سال باشد

های  ها نباید سال مالی خود را طی دورهشرکت .1

 .مورد نظر تغییر داده باشند

 ،مورد بررسیهای مورد نظر طی دوره شرکت .3

مورد معامله قرار  هافعالیت مستمر داشته و سهام آن

 .گرفته باشد

اطالعات مالی موردنیاز برای انجام این پژوهش را  .4

به طور کامل ارائه کرده  مورد بررسیدوره در 

 .دنباش

ها و گذاری، بانکهای سرمایهجزء شرکت .5

 .گری مالی نباشندواسطه

ها  آوری داده ها، برای جمع انتخاب شرکتپس از 

ای استفاده و مبانی  و اطالعات، ابتدا، از روش کتابخانه

تخصصی  نظری و پیشینه پژوهش از کتب، مجالت

سپس، با استفاده از  .گردآوری شد انگلیسیفارسی و 

های  ها اطالعات و داده های مالی شرکت صورت

رسی چنین، برای بر هم. موردنیاز استخراج شد

پذیری اجتماعی  چگونگی رابطه بین دو متغیر مسئولیت

زمان سه  شرکتی، از معادالت هم ی نظام راهبر و

 .استفاده شد( 1رابطه شماره )ای  مرحله

  1رابطه 
CGi,t = αi,t + β1CSRi,t + β2Levi,t + β3Sizei,t+β4 

Growthi,t+ β5Agei,t +Ɛi,t 

CSRi,t=αi,t + β1CGi,t+ β2Sizei,t+β3 MTBi,t + β4 

Roei,t + Ɛi,t 
 

، CSRشرکتی؛  ینظام راهبر ،CGآن،  درکه 

، Size ؛اهرم مالی، Lev پذیری اجتماعی؛ مسئولیت

، سن Age ، رشد فروش؛Growth اندازه شرکت؛

نرخ بازده حقوق ، Roe؛ ، رشد شرکتMTBشرکت؛ 

 .است صاحبان سهام

ی شرکتی نظام راهبر برای سنجشدر این پژوهش 

 ، 16، 14، 11، 16، 4)های پیشین  پژوهش مطابق با

نظام  بحث در مهم و پرتکرار کارهایسازو زا( 36-30

 :استفاده شده است معیارهای زیر شرکتی شامل یراهبر

برای : مدیره هیئتنسبت اعضای غیرموظف 

هایی که درصد اعضای غیرموظف باالتر از  شرکت
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در نظر گرفته  صفر سایرو برای  1 عدددارند،  50%

 .شده است

که تعداد اعضای  در صورتی: مدیره هیئتاندازه 

 این و در غیر 1نفر باشد عدد  5مدیره بیش از  هیئت

 .در نظر گرفته شده است صفرصورت  

: نهادی سهامدارانمیزان سهام تحت تملک 

 به متعلق سهامی شرکت یک سهام از درصدی

 مشترک، های صندوق مالی، نهادهای ها، بیمه ها، بانک

به  دولتی نهادهای و ها سازمان و هلدینگ های شرکت

لک سهامداران نهادی عنوان عنوان سهام تحت تم

در این پژوهش به منظور سنجش این (. 36) شود می

ها  آن  از سهام %50هایی که بیش از  شرکتمعیار برای 

 در غیر و 1تحت تملک سهامداران نهادی است عدد 

 .در نظر گرفته شده است صفرصورت   این

که شرکت دارای  در صورتی: داخلیحسابرس 

  در غیر این و 1داخلی باشد عدد  یواحد حسابرس

 .در نظر گرفته شده است صفرصورت 

که شرکت دارای  در صورتی: کمیته حسابرسی

صورت   در غیر این و 1باشد عدد  یکمیته حسابرس

 .در نظر گرفته شده است صفر

که نوع  در صورتی: نوع گزارش حسابرسی

  این در غیر و 1 عدد مقبول باشد حسابرس اظهارنظر

 .در نظر گرفته شده است صفرصورت 

اگر حداقل یک نفر : مدیره هیئتحضور بانوان در 

 در غیر این و 1د عدد مدیره زن باش هیئتاز اعضای 

 .در نظر گرفته شده است صفرصورت 

اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی : حسابرس

در نظر گرفته  صفرصورت   در غیر این و 1باشد عدد 

 .شده است

 با توجه به متغیرهای باال، توانایی سازوکارهای

زیر در  1رابطه شماره ی شرکتی به شرح نظام راهبر

 :به شدمحاس

        
           

           
                  1رابطه  

نظام  های بیانگر کلیه مؤلفه djm∑، که در آن

گفته  اساس مطالب پیش ی شرکتی است که برراهبر

 های جمع مؤلفه ی دهنده نشان Hj∑اند و  گرفته 1امتیاز 

که در پژوهش )است ( 1اعداد )ی شرکتی نظام راهبر

  از این رویکرد در پژوهش. (است  9حاضر عدد 

گیری توانایی  برای اندازه( 33)دارابی و پیری 

 .استفاده شده استی شرکتی نظام راهبر سازوکارهای

برای معیار  19تعداد : اجتماعی پذیری مسئولیت

های  پذیری اجتماعی شرکت مسئولیتگیری  اندازه

که  بکار گرفته شدهمورد بررسی در پژوهش حاضر 

در شش طبقه مسائل محیطی، محصوالت و خدمات، 

های اجتماعی و انرژی  منابع انسانی، مشتریان، مسئولیت

پس از به این صورت که . (6) شده استبندی  تقسیم

 هیئتبررسی اطالعات منتشر شده در گزارش فعالیت 

 و در غیر این 1برای هر پاسخ مثبت عدد مدیره 

 . است  منظور شده صفرصورت 

 
 متغیرهای کنترلی

مورد های بزرگ که بیشتر  شرکت :شرکتاندازه 

بر تری  به صورت گسترده، توجه عموم مردم هستند

 از .(37) کنند نظارت میاجتماعی خود های  فعالیت

از ( 31 و 39) پیشینهای  پژوهش مطابق بارو،   این

ها برای سنجش اندازه  لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی
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 . شرکت استفاده شده است

بر  ها این نسبت از تقسیم جمع بدهی: اهرم مالی

 .شود های شرکت محاسبه می جمع دارایی

سال این متغیر برابر است با عدد : شرکتسن 

ی که هر شرکت در سالعدد  پس از کسرپژوهش 

  .بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است

این متغیر برابر است : سهام صاحباننرخ بازده حقوق 

 . سود خالص تقسیم بر جمع حقوق صاحبان سهامبا 

با فروش سال  است برابر متغیر این :فروشرشد 

فروش سال گذشته، تقسیم بر  پس از کسرجاری 

 .فروش سال گذشته

های  متغیر مطابق با پژوهش این: رشد شرکت

حقوق  دفتریارزش اساس نسبت  بر (40) پیشین

حقوق صاحبان سهام  به ارزش بازارصاحبان سهام 

در ( 41)ویلیامز و سیگل  مک. شود محاسبه می

بر پژوهشی نشان دادند که رشد شرکت 

  .است مؤثرپذیری اجتماعی شرکت  مسئولیت

 

 ها یافته 

 
پژوهش در جدول مربوط به متغیرهای آمار توصیفی 

در این گونه که  همان .نشان داده شده است 1شماره 

میانه و میانگین تمامی  جدول مشخص شده است

متغیرها به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوع نشان 

 ،چنین هم. تقریباً نرمال استدهد که توزیع متغیرها  می

ی نظام راهبر آمده برای متغیر دست بهمیانگین و میانه 

ین معنا است که سطح است و به ا 5/0شرکتی حدود 

ی شرکتی در نظام راهبر های توجه به شاخص

، چنین هم. های نمونه در حد متوسط است شرکت

پذیری اجتماعی  مسئولیت میانگین و میانه متغیر

توجه مناسب  ی دهنده که نشان است 74/0ها  شرکت

پذیری اجتماعی  های مسئولیت ها به شاخص شرکت

 .است

 

 پذیری متغیرها ساکن

پذیری متغیرهای  ساکن بایدپیش از برآورد الگو 

نتایج که  چرا. بکار گرفته شده در الگو را بررسی کرد

پذیری  اجرای الگوی رگرسیون با متغیرهایی که ساکن

رگرسیون کاذب به . باشدممکن است کاذب  ،ندارد

این معنا است که نتایج تخمین الگو، به اشتباه 

ا ضریب تعیین را باالتر از متغیرهای الگو را معنادار و ی

با توجه به سطح (. 41)دهد  میزان واقعی نشان می

پذیری  برای همه متغیرها ساکن% 5تر از  معناداری کم

نتایج این آزمون در . تأیید شد% 15ها در سطح  آن

 .ارائه شده است 1جدول شماره 
 

 آزمون علیت گرنجری
 های گرنجری با استفاده از دادهنتایج آزمون علیت 

پذیری اجتماعی در  ی شرکتی و مسئولیتنظام راهبر

طور که در این  همان. ارائه شده است 3جدول شماره 

معناداری برای  جدول نشان داده شده است سطح

 پذیری مسئولیت و شرکتی ینظام راهبر متغیرهای

 .است 0473/0 و 0345/0 مقادیر ترتیب، اجتماعی، به

 نظام متغیرهای بین که کرد بیان توان می براین،بنا

 ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت و شرکتی یراهبر

 . دارد وجود طرفه دو رابطه
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آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: 1جدول  

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین بیشینه کمینه متغیر

راهبری شرکتینظام   115/0  97/0  46/0  5/0  17/0  (19/0)  1/1  
پذیری اجتماعی مسئولیت  49/0  1 74/0  74/0  09/0  (14/0)  39/3  

01/0 اهرم مالی  333/1  51/0  6/0  111/0  041/0  191/3  
09/5 اندازه شرکت  77/19  17/13  96/13  54/1  01/0  9/5  

(73/1) رشد فروش  03/4  01/0  09/0  46/0  31/1  46/19  
16/16 47 1 سن شرکت  15 46/9  63/1  55/5  

(36/1) رشد شرکت  31/1  4/0  35/0  37/0  06/1  13/1  
(7/3) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  4 19/0  3/0  57/0  (6/1)  94/16  

 
 (آزمون لوین، لین و چو)پذیری متغیرهای پژوهش  بررسی ساکن: 2جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون متغیر

 000/0 (46/30) راهبری شرکتینظام 

 000/0 (43/15) پذیری اجتماعی مسئولیت

 000/0 (33/1) اهرم مالی
 000/0 (16/43) اندازه شرکت

 000/0 (11/61) رشد فروش

 000/0 (11/19) سن شرکت   

 000/0 (35/36) رشد شرکت
 000/0 (79/40) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 
 نتایج آزمون دوطرفه علیت گرنجری :3جدول 

 سطح معناداری Fآماره  فرضیه صفر

 0345/0 404/3 .پذیری اجتماعی نیست راهبری شرکتی علیت گرنجری مسئولیتنظام 

 0473/0 091/3 .ی شرکتی نیستنظام راهبر پذیری اجتماعی علیت گرنجری مسئولیت
 

 

 پذیری مسأله تشخیص
این به  زمان همپذیری در معادالت  مسأله تشخیص

اساس  توان بر است که چگونه و با چه شرایطی میمعنا 

ها متغیرهای فرم تبدیلی، به برآوردهای متغیربرآورد 

برای بررسی مسأله . در فرم ساختاری دست یافت

و شرط کافی ( درجه)پذیری باید شرط الزم  تشخیص

وجود  زمان همبرای معادالت پذیری  تشخیص( ترتیب)

 (.43)باشد داشته 

 

 (درجه)شرط الزم 

زا با  شرط الزم این است که تعداد متغیرهای برون

عبارت دیگر، تعداد متغیرهای  ضریب صفر و یا به

نظر برای بررسی  زا که در معادله مورد برون

 زمان همپذیری از بین کل متغیرهای معادالت  تشخیص
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زای با  از تعداد متغیرهای درون( k-k1) وجود ندارد

ضریب غیرصفر و یا به عبارت دیگر، تعدد متغیرهای 

 بیشتر (g1-1) زای موجود در معادله منهای یک درون

در  .(43) (k-k1 ≥ g1 – 1) باشد و یا با آن مساوی باشد

عنوان صورتی که این رابطه مساوی باشد به اصطالح 

معادله به صورت دقیق مشخص خواهد بود  شود که می

 استتر باشد معادله بیش از حد مشخص  و اگر بزرگ

دهد  نشان می 4شماره  جدولنتایج ارائه شده در (. 44)

پژوهش حاضر از نوع بیش از  زمان هم که معادالت

 . حد مشخص است

 

 (ترتیب)شرط کافی 
پذیری  مرتبه برای تشخیص شرطشرط کافی، 

برقرار  3برای آزمون این شرط باید رابطه شماره . است

 : باشد

(g-g1) + (k-k1) ≥ (g1-1)             3رابطه  

زا که در معادله  تعداد متغیر درون کهبه این معنا 

پذیری از بین کل  موردنظر برای بررسی تشخیص

، به (g-g1)زمان، وجود ندارد  متغیرهای معادالت هم

زایی که در معادله موردنظر  همراه تعداد متغیر برون

پذیری از بین کل متغیرهای  برای بررسی تشخیص

، از تعداد (k-k1)زمان، وجود ندارد  معادالت هم

 زای موجود در معادله منهای یک  متغیرهای درون

(g1-1) (. 43)، بیشتر باشد و یا با آن مساوی باشد

نشان  5طور که نتایج مندرج در جدول شماره  همان

در  دهد شرط کافی برای معادالت مورد استفاده می

 .حاضر وجود دارد پژوهش

 

 زمان معادالت هم
های اساسی در تخمین الگوی رگرسیون  فرض از

یکی از . نبود خودهمبستگی بین جمالت خطاست

های مرسوم برای بررسی وجود خودهمبستگی  روش

. واتسون است-بین مقادیر خطا آزمون دوربین

باشد، حاکی  1واتسون برابر با -که آماره دوربین زمانی

 طور ستگی خطاهای الگو است اما به از نبود خودهمب

 5/1واتسون بین نقطه بحرانی -کلی اگر آماره دوربین

ی نبود خودهمبستگی بین  دهنده باشد، نشان 5/1تا 

طور که نتایج مندرج در همان(. 41)مقادیر خطاست 

 
 (درجه) الزم شرط بررسی: 4 جدول

 معادله g1-1 k-k1 k1 g1 k یصتشخ
k-k1 ˃ g1 – 1 اول 6 1 4 1 1 .رو، معادله بیش از حد مشخص است  این از. است 
k-k1 ˃ g1 – 1 دوم 6 1 3 3 1 .رو، معادله بیش از حد مشخص است  این از. است 

 (ترتیب)بررسی شرط کافی : 5جدول 
 معادله g1-1 k-k1 k1 g-g1 g1 g k یصتشخ

(g-g1)+(k-k1)≥(g1-1) 1 6 1 1 0 4 1 1 .رو، شرط کافی برقرار است  این از. است 
(g-g1)+(k-k1)≥(g1-1) 1 6 1 1 0 3 3 1 .رو، شرط کافی برقرار است  این از. است 
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 زمان معادالت همنتایج برآورد الگوی پژوهش با استفاده از : 6 جدول
CG=C(1)+C(2)*CSR+C(3)*LEV+C(4)*SIZE+C(5)*Growth+C(6)*Age 
CSR=C(7)+C(8)*CG+C(9)*Size+C(10)*Mtb+C(11)*Roe 

 معناداری tآماره  از استانداردانحراف  ضریب متغیر

 166/0 041/0 091/0 003/0 مقدار ثابت

 000/0 114/5 019/0 504/0 پذیری اجتماعی مسئولیت

 001/0 (191/1) 017/0 (053/0) اهرم مالی

 466/0 711/0 005/0 003/0 اندازه شرکت

 455/0 (747/0) 015/0 (011/0) رشد فروش

 119/0 51/1 015/0 013/0 سن شرکت

 000/0 161/13 03/0 411/0 مقدار ثابت

 000/0 763/4 011/0 011/0 شرکتیراهبری نظام 

 000/0 977/1 001/0 011/0 اندازه شرکت

 011/0 (339/1) 009/0 (01/0) رشد شرکت

 095/0 (711/1) 005/0 (001/0) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 ی شرکتینظام راهبر :متغیر وابسته
 واتسون-دوربین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین

09/0 07/0 57/1 

 پذیری اجتماعی مسئولیت: متغیر وابسته
 واتسون-دوربین تعدیل شدهضریب تعیین  ضریب تعیین

11/0 11/0 51/1 

  

-مقدار آماره دوربیندهد  نشان می 6جدول شماره 

واتسون هر دو معادله در ناحیه بحرانی قرار دارد و 

توان بیان کرد که خودهمبستگی بین جمالت خطا  می

که سطح معناداری ضریب   با توجه به این. وجود ندارد

است، % 5تر از  پذیری اجتماعی کم متغیر مسئولیت

پذیری اجتماعی  توان نتیجه گرفت که مسئولیت می

. ها دارد ی شرکتنظام راهبر تأثیر معناداری بر

 .این تأثیر مثبت است tچنین، باتوجه به آماره  هم

افزون . شود بنابراین، فرضیه نخست پژوهش پذیرفته می

تر  ی شرکتی کمظام راهبرن براین، سطح معناداری متغیر

ی شرکتی بر نظام راهبر دهد که است و نشان می% 5از 

پذیری اجتماعی تأثیر معناداری دارد و با  مسئولیت

از این . این تأثیر مثبت و معنادار است tتوجه به آماره 

 .شود رو، فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می 

 

 گیری نتیجه

 
شوند،  محسوب میکه بنگاه اقتصادی  ها با آن  شرکت

ها را به عنوان نهادی اجتماعی نیز در نظر  توان آن می

ها باید به پیامدهای اجتماعی  رو، شرکت  این از. گرفت

به همین دلیل، در . های خود توجه کنند فعالیت

عنوان  پذیری اجتماعی به های گذشته، مسئولیت سال

در مورد قدرت و  ها شرکت مهارکنندهعنصر 

اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده  ها، های آن تخلف
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خودکنترلی و  موضوعاست و یکی از موارد مهم در 

پذیری  مسئولیت. رود نظارت درونی به شمار می

و  های اقتصادی بنگاهعبارت است از تعهد اجتماعی 

به کارهای قانونی، اخالقی و ( نفعان ذی)جامعه 

دوستانه مناسب برای بهبود رفاه جامعه و  انسان

پذیری  نتیجه، مسئولیت در(. 11) اقتصادی های بنگاه

ها باید در قبال آن  است که شرکت یاجتماعی تعهد

باید همواره خود را جزیی از  شرکت. گو باشند پاسخ

اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته 

قل از ای مست بهبود رفاه عمومی به گونه برایباشد و 

باعث  موضوعاین  .کند تالشمنافع مستقیم شرکت، 

پذیری  برای ارتقاء مسئولیت تا شرکتشود  می

ای و جذب سهامدار  اجتماعی خود به بازارهای سرمایه

از آن جا که بین مدیریت و مالکیت تضاد . دروی آور

نیاز است که راهکارها و ابزاری منافع وجود دارد، به 

  این تضاد بین مالکان و مدیران را به بتوان به وسیله آن

از . نوعی تعدیل و مشکالت نمایندگی را کمینه کرد

ی نظام راهبر میان ابزار مختلف، بحث سازوکارهای

 .شرکتی بسیار مورد توجه است

شود  موجب میاجتماعی  پذیری بهبود مسئولیت

 و شرکت یابدان شرکت افزایش عنف تعداد ذیکه 

 ممکن نحو بهترین را به نفعان ذیتا رضایت د کن سعی

نظام  باید نفعان برای افزایش رضایت ذی .دکنجلب 

هایی  شرکت ،چنین هم .دکرشرکتی را تقویت  یراهبر

 ،دهند ی شرکتی اهمیت مینظام راهبر که به

 ؛ها دارند سایر شرکت نسبت بهپذیری بهتری  مسئولیت

پذیری  مسئولیت بینبا توجه به رابطه متقابل  رو،  این از

از  مقالهدر این  ،ی شرکتینظام راهبر اجتماعی و

پژوهش حاضر نتایج  .شد زمان استفاده معادالت هم

شرکتی و  ینظام راهبر بین دو متغیرکه  نشان داد

و  پذیری اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد مسئولیت

با نتایج  این نتایج .این رابطه مثبت و معنادار است

 و سان و استیوبس( 5)های جانیپا و همکاران  پژوهش

 حاضر با توجه به نتایج پژوهش. همسو است( 17)

با تقویت که  دکرها پیشنهاد  مدیران شرکت توان به می

یی و گو پاسخ، ی شرکتینظام راهبر سازوکارهای

این عمل  .کنندپذیری اجتماعی را تقویت  مسئولیت

به شرکت  ی دربارهعالمتی مثبت  شود که موجب می

 ارسال این عالمت مثبت باعث. دشوبازار مخابره 

شرکت گذاران در  نفعان و سرمایه افزایش تعداد ذی

مدیران باید تالش کنند تا  افزون براین،. خواهد شد

ی شرکتی نظام راهبر به تر، یی مناسبگو پاسخ برای

 .داشته باشند و آن را تقویت کنندای  خود توجه ویژه

 

 های آینده پیشنهاد برای پژوهش
 ینظام راهبر بین رابطه بسیاری های در پژوهش

و بررسی شده  اجتماعی پذیری مسئولیت و شرکتی

 به از این رو،. متفاوت بوده استها  نتایج آن

 پژوهشی در تا شود می پیشنهادآینده  پژوهشگران

 به را پذیری مسئولیت و شرکتی ینظام راهبر بین رابطه

 .کنند بررسی فراتحلیل صورت

 

 های پژوهش محدودیت

 از جمله محدودیت این پژوهش این بود که 

ها تا زمان انجام پژوهش حاضر  برخی از شرکت

اطالعات مربوط به وجود کمیته حسابرسی و واحد 
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نظام  یکی از سازوکارهایکه  ،حسابرسی داخلی

را در تارنمای کدال بارگذاری  ،ی شرکتی استراهبر

 .  نکردند
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