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چكیده
مقدمه :با تقویت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی میتوان مدیران را به افشای موارد بیشتری از مسئولیت خود
نسبت به جامعه تشویق کرد .همچنین ،افشای بیشتر مسئولیتپذیری اجتماعی بهوسیله شرکتها ،میتواند منجر به
باالبردن سطح پاسخگویی مدیران شرکت شود که این موضوع موجب تقویت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی
خواهد شد .بنابراین ،میتوان بیان کرد که بین نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها رابطهای
دوطرفه وجود دارد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر کاربردی ،از نظر منطق ،استقرایی و از نظر بُعد زمانی ،گذشتهنگر است .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی  1310-1314است .از آن جا که
هد ف پژوهش حاضر بررسی رابطه متقابل بین متغیرهاست از آزمون تشخیصپذیری و تحلیل نتایج با استفاده از
معادالت همزمان استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که نظام راهبری شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیتپذیری اجتماعی و
مسئولیتپذیری اجتماعی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نظام راهبری شرکتی دارد.
نتیجهگیری :شرکتها برای ارسال عالمت مثبت به بازار سرمایه میتوانند نظام راهبری شرکتی خود را تقویت کنند
که این امر موجب بهبود مسئولیتپذیری اجتماعی آنها خواهد شد .همچنین ،با افشای بیشتر مسئولیتپذیری اجتماعی
و افزایش انتظار از آنها ،باید نظام راهبری شرکتی را تقویت کنند تا بتوانند سطح پاسخگویی مناسبی داشته باشند.
واژههای کلیدی :نظام راهبری شرکتی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،معادالت همزمان.

 .1استادیار حسابداری دانشگاه تهران.
 .1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهmehrabanpour@ut.ac.ir :
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مقدمه

مسئولیتپذیری اجتماعی خود هستند ( .)3شرکتها
در راستای ارتقاء این مسئولیت نیاز به گسترش بازار

در طول چند دهه گذشته ،به ویژه در دو دهه اخیر

سرمایه و جلب اعتماد صاحبان سرمایه دارند .گسترش

عالقه رو به رشدی در رابطه با پژوهش در خصوص

بازار سرمایه اغلب با جدا شدن مالکیت از مدیریت

رفتار شرکتها و تأثیر رفتار آنها بر جامعه در بین

همراه است .مدیران به عنوان نماینده سهامداران،

پژوهشگران به وجود آمده است .با توجه به

شرکت را اداره میکنند و بنا به دالیلی مانند تفاوت

پیچیدهشدن ارتباط شرکتها با یکدیگر و همچنین با

نگرش به خطر ،سود تقسیمی و افق دید بین مدیران و

دولت و افراد حاضر در جامعه ،شرایطی به وجود آمده

مالکان تضاد منافع وجود دارد ( .)4شرکتها برای این

که شرکتها باید نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد

که بتوانند انتظارات حال و آینده سهامداران،

مردم پاسخگو باشند .ضرورت پاسخگویی و توجه به

کارکنان ،تأمینکنندگان ،مشتریان ،شرکا ،بانکها،

منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین آثار

اعتباردهندگان ،محیطزیست و نسلهای آینده را

زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای بنگاه اقتصادی

برآورده کنند باید بتوانند منابع انسانی ،منابع مالی و

موجب شد تا مفهوم حسابداری مسئولیتپذیری

منابع اطالعاتی خود را مدیریت کنند .مدیران از ابزار

اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شود .در

مختلفی برای ایفای مسئولیت خود در این مورد بهره

مسائل

میبرند .یکی از این ابزار ،نظام راهبری شرکتی است.

زیستمحیطی ،عملکرد اجتماعی و مسئولیتپذیری

نظام راهبری شرکتی سازوکاری است که مشکالت

اجتماعی کلید بقای شرکت است و موجب پایداری

نمایندگی بین مدیران و سهامدارن را بهبود میبخشد.

آنها میشود و مفاهیم مزبور تبدیل به یک مزیت

از این رو ،نقش مدیریت و نظام راهبری بهعنوان

رقابتی شده است ( .)1مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی

هدایتگر همه منابع و فعالیتهای شرکتها از اهمیت

شرکتها کامالً نزدیک به مفهوم توسعه پایدار و

ویژهای برخوردار است .به طوری که میتوان مدیریت

وابسته به سه عنصر اساسی شامل حمایت محیطی،

را مغز متفکر بنگاه اقتصادی دانست .نظام راهبری

رشد اقتصادی و عدالتاجتماعی است و توسعه پایدار

شرکتی در قالب یکی از پیامدهای اجتماعی میتواند

توجه خاص به مفهوم افشا و گزارشگری

بهعنوان ابزاری برای ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها دارد ( .)1مفهوم

شرکتها مطرح شود .نتیجه پژوهش جانیپا و همکاران

پیشگفته در حال حاضر نشانهای از افزایش تمرکز

با عنوان «چگونه نظام راهبری شرکتی بر

شرکتها بر ارائه فعالیتهای اجتماعی از راه بررسی

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها تأثیر میگذارد؟»

شکلهای مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی است و

نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نظام راهبری

همواره بسیاری از شرکتها در حال ترویج

شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی وجود دارد و افشا

شرکتهای

بزرگ

مفاهیمی

چون
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مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها میتواند موجب

مسئولیتپذیری اجتماعی تعهدی اجتماعی است که

باالبردن سطح پاسخگویی مدیران و کارکنان شرکت

شرکتها باید در قبال آن پاسخگو باشند .شرکتها

شود که این موضوع منجر به تقویت سازوکارهای

مسئولیت دارند تا از انجام اعمالی که به سالمت جامعه

نظام راهبری شرکتی خواهد شد ( .)5بنابراین ،میتوان

لطمه میزند (آلوده کردن محیطزیست ،اعمال تبعیض

نتیجه گرفت که تقویت نظام راهبری شرکتی بر

در امور استخدامی ،بیتوجهی به تأمین نیازهای

مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر میگذارد و شرکتها

کارکنان ،تولید محصوالت زیانآور و مانند آن)

با افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و ارسال

بپرهیزند .آنها باید با اختصاص منابع مالی ،در بهبود

عالمتهای مثبت به بازار ،تعداد ذینفعان و

رفاه اجتماعی مورد قبول بیشتر افراد جامعه ،بکوشند

سرمایهگذاران خود را افزایش میدهند و باید برای

(.)11

پاسخدهی مناسب به ذینفعان و سرمایهگذاران ،نظام

افشا مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها ،در واقع،

راهبری شرکتی خود را تقویت کنند .در نتیجه ،بین

افشا فرایند آثار زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای

مفاهیم مسئولیتپذیری اجتماعی و نظام راهبری

اقتصادی یک سازمان بر منافع گروههای خاص درون

شرکتی رابطه متقابلی وجود دارد و بررسی یکطرفه

جامعه و در سطح گستردهتر بر جامعه است (.)11

آن درست نخواهد بود .از این رو ،پژوهش حاضر

سازمان اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی خود را با

نخستین پژوهشی است که رابطه متقابل بین

ارائه اطالعات در مورد محصول ،منافع مصرفکننده،

مسئولیتپذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی را با

منافع کارکنان ،فعالیتهای اجتماعی و آثار

استفاده از معادالت همزمان مورد بررسی قرار میدهد.

زیستمحیطی گزارش میکند .افشا اطالعات ،بخشی
از مسئولیت سازمان نسبت به ذینفعان و پاسخ به

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

انتظارهای آنهاست ( .)13به طور کلی ،در رابطه با

در حال حاضر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها سه دیدگاه

موضوع با اهمیتی بوده و در پژوهشهای حسابداری و

مختلف

دیدگاه

مدیریت ( )6-10مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مسئولیتپذیری و دیدگاه عمومی وجود دارد.

شامل

دیدگاه

کالسیک،

دربارهی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها از دهه

بر اساس دیدگاه کالسیک ،شرکت تنها یک

 1150میالدی در ادبیات دانشگاهی بحث شده است.

هدف دارد و آن هم بیشینهسازی سود و ثروت

مسئولیتپذیری اجتماعی ،عبارت است از رفتارها و

سهامداران است .این موضوع تا جایی پذیرفته و مورد

تصمیمهای مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی

قبول است که چارچوب اخالقی و حقوقی برای تحقق

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

این هدف رعایت شود .در دیدگاه مسئولیتپذیری،

آنها عمل میکنند .بر اساس این تعریف،

هدفهای اجتماعی در زمینه بیشینهسازی سود مورد
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توجه قرار میگیرد .صاحبنظران بیان میکنند که

معنای حفظ تعادل میان هدفهای اجتماعی و

حیات شرکتها ،وابسته به حیات جامعه است.

اقتصادی و هدفهای فردی و جمعی است .چارچوب

شرکتها،

نظام راهبری شرکتی برای گسترش استفاده مؤثر از

همهجانبه و فراگیر است و آنها باید در حل

منابع و نیز برای پاسخگویی الزم به منظور نظارت بر

مشکلهای اجتماعی با جامعه همکاری داشته باشند

آن منابع بوده و هدف آن همراستا کردن هر چه

( .)11در دیدگاه عمومی ،بنگاههای اقتصادی به عنوان

بیشتر منافع افراد ،شرکتها و جامعه است» .همچنین،

شرکای دولت ،سایر مؤسسات و نهادهای جامعه در

بر اساس گزارش کادبری نظام راهبری شرکتی نظامی

نظر گرفته میشوند .در این دیدگاه ،اعتقاد بر این

است که شرکتها را هدایت و کنترل میکند (.)15

بنابراین،

مسئولیتپذیری

اجتماعی

است که بنگاههای اقتصادی باید برای حل مسائل و

شرکتها با هدف بقا و پایداری خود در پی آن

مشکلهای جامعه و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه

هستند تا انتظارات حال و آینده سهامداران ،کارکنان،

در کنار سایر مؤسسههای عمومی فعالیت کنند .در

تأمینکنندگان،

بانکها،

نتیجه ،سودآوری تنها یکی از هدفها محسوب

اعتباردهندگان ،محیطزیست و نسلهای آینده را

میشود و بنگاه اقتصادی متعهد است به همان اندازهای

برآورده کنند .همچنین ،شرکتها برای جلب سرمایه

که هدفهای شخصی خود را دنبال میکند،

و تأمین و جایگزینی منابع تجدیدناپذیر خود الزم

هدفهای بشردوستانه را نیز پیگیری کند .طرفداران

است منابع انسانی ،منابع مالی و منابع اطالعاتی خود را

این دیدگاه اعتقاد دارند که چون جامعه اجازه فعالیت

مدیریت کنند .در مورد چگونگی رابطه بین

و استفاده منابع کمیاب را به بنگاه اقتصادی اعطا کرده

ساختارهای نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری

و محیط مناسبی برای کسب سود برای آن فراهم کرده

اجتماعی شرکتها نظریههای مختلفی شامل نظریه

است ،سازمان خود را مدیون و همواره خدمتگذار

نمایندگی ،نظریه مشروعیت قانونی و نظریه ذینفعان

جامعه میداند (.)14

ارائه شده است.

مشتریان،

شرکا،

نظام راهبری شرکتی به عنوان یکی از پیامدهای

نظریه نمایندگی شناختهشدهترین و برجستهترین

اجتماعی میتواند بهعنوان ابزاری برای ایفای

دیدگاهی است که سمت و سوی پژوهشها در مورد

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها مطرح باشد .نظام

ساختار مدیریتی شرکت را مشخص میکند .در

راهبری شرکتی در اواخر دهه  1190و اوایل دهه1110

چارچوب سازوکارهای نظام راهبری شرکتی ،نظریه

میالدی ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار

نمایندگی بیان میکند که در رابطه با مسائل اجتماعی

گرفت و تعاریف مختلفی از آن ارائه شد .به عنوان

شرکت ،مدیران بیشتر از سهامداران دغدغه دارند

نمونه ،بانک جهانی ،نظام راهبری شرکتی را به این

( .)16بنابراین ،افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

صورت تعریف میکند« :نظام راهبری شرکتی به

میتواند تابعی از نظام راهبری شرکتی باشد .به این
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معنا که مدیران با دسترسی بهتر به اطالعات نسبت به

هیئت مدیره و ذینفعان باعث شهرت بیشتر شرکت در

سهامداران میتوانند با افشا بیشتر ،ارزش شرکت را

برابر ذینفعان برونسازمانی و جذب بیشتر منابع

افزایش دهند و باعث کاهش هزینههای نمایندگی

خواهد شد ( .)19بر همین اساس برخی از شرکتها

شوند .بر اساس نظریه مشروعیت قانونی از شرکتها

اقدام به تخصیص میزانی از منابع خود در بخش

انتظار میرود که در چارچوب ارزشهای اجتماعی

مسئولیتپذیری اجتماعی کردهاند (.)11

حرکت کنند .استدالل اساسی نظریه مشروعیت قانونی

با توجه به مطالب باال ،هر چند فعالیتهایی که برای

این است که شرکت تنها به شرطی باقی میماند که

ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی انجام میشود نمیتواند

فعالیت و عملیات آن در چارچوب هنجارها و

تمام ویژگیهای رفتاری سهامداران را در نظر بگیرد اما

ارزشهای جامعه باشد ( .)17همچنین ،این نظریه بیان

شرکتها میتوانند با بهبود مسئولیتپذیری اجتماعی و

میکند که بین شرکتها و جامعهای که شرکتها در

ارائه تصویری مطلوب از شرکت ،تعداد ذینفعان خود

آن فعالیت میکنند ،قراردادی اجتماعی وجود دارد.

را افزایش دهند .با افزایش تعداد ذینفعان ،شرکتها

لذا ،انتظار میرود سازوکارهای نظام راهبری شرکتی

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

که دربرگیرنده مجموعهای از قواعد ناظر بر هدایت،

رضایت ذینفعان نیاز است تا نظام راهبری شرکتی در

کنترل و نظارت شرکتها است موجب بهبود ایفای

شرکتها تقویت شود .در نتیجه ،میتوان بیان کرد که

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها شود ( .)7مطابق

تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی باعث بهبود نظام

با نظریه ذینفعان که بهطور گستردهای در ادبیات

راهبری شرکتی میشود .همچنین ،شرکتهایی که به

حسابداری بهعنوان مبنای نظری هم برای شیوههای

نظام راهبری شرکتی توجه بیشتری دارند به احتمال زیاد

افشای عملکرد اجتماعی و هم برای سازوکارهای نظام

رفتارهای بهتری در مقابل جامعه از خود نشان میدهند.

راهبری شرکتی از آن استفاده شده ،رضایت ذینفعان

به همین دلیل تقویت نظام راهبری شرکتی باعث بهبود

با افشای هر چه بهتر و با کیفیتتر موارد مربوط به

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها خواهد شد.

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها جلب میشود.

بنابراین ،میتوان عنوان کرد که بین نظام راهبری

باید توجه داشت که هم نظام راهبری شرکتی و هم

شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی رابطهای دو طرفه

افشای مسئولیتپذیری اجتماعی بر اساس مفهوم

وجود دارد .به عبارت دیگر ،مفاهیم مسئولیتپذیری

پاسخگویی شکل گرفته است .افزایش سطح

اجتماعی شرکتها و نظام راهبری شرکتی مفاهیمی

پاسخگویی در ساختار هیئت مدیره باعث مدیریت

تفکیکناپذیر و درهم تنیده و به عقیده بهیمانی و

بهتر هزینهها و افشای بیشتر اطالعات در رابطه با

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

عملکرد اجتماعی شرکتها و در نتیجه رضایت بیشتر

به این معنا که نمیتوان با تقویت یکی ،از دیگری غافل

ذینفعان میشود .همچنین ،وجود رابطه نزدیکتر بین

شد .این موضوع ،ارتباط متقابل بین این دو را نشان
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میدهد .بهنحوی که با تقویت سازوکارهای نظام

نشد (.)14

راهبری شرکتی میتوان مدیران را به افشای موارد

شیگافتا در پژوهشی به بررسی رابطه بین نظام

بیشتری از مسئولیت نسبت به جامعه تشویق کرد.

راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی در

همچنین ،افشای مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتر

کشورهای در حال توسعه پرداخت .نتایج پژوهش وی

شرکتها میتواند منجر به باالبردن سطح پاسخگویی

نشان داد که نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری

مدیران و کارکنان شرکت شود که این موضوع موجب

اجتماعی مفاهیمی مبتنی بر ساختار مالکیت ،رویکرد

تقویت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی خواهد شد.

ذینفعان و سایر عوامل برونسازمانی از جمله مقررات

پژوهشهای مختلفی رابطه بین سازوکارهای نظام

دولتی ،قوانین اجرایی و فرهنگ افشا در شرکتها

راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

است (.)15

را مورد بررسی قرار دادهاند ( 11و  )11که در ادامه
خالصهای از برخی از آنها بیان میشود.

بهادوری و سالرکا در پژوهشی تأثیر نظام راهبری
شرکتی بر مسئولیتپذیری اجتماعی را بررسی کردند.

آنتونیو و همکاران در پژوهشی تأثیر سازوکارهای

نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که شرکتهای

نظام راهبری شرکتی بر افشای مسئولیتپذیری

بزرگتر ،با قدمت بیشتر و شرکتهایی که بین

اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

سهامداران سود تقسیم میکنند تمایل بیشتری به

بهادار پرتقال را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان

سرمایهگذاری در مسئولیتپذیری اجتماعی دارند.

حاکی از آن بود که اندازه هیئت مدیره و دوگانگی

همچنین،

و

وظیفه مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر افشا

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها رابطه مثبت و

مسئولیتپذیری اجتماعی دارد ( .)13حبش در

معناداری وجود دارد (.)16

بین

وجود

سهامداران

نهادی

پژوهشی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و افشای

نتایج پژوهش استیوبس و سان با عنوان «نظام

مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده

راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی» نشان داد

در بورس اوراق بهادار عربستان سعودی را بررسی

که بین نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری

کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که میانگین افشای

اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد و بر اساس تحلیل

مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتها حدود %14

رگرسیونی نظام راهبری شرکتی مناسب موجب بهبود

است .همچنین ،مالکیت دولتی و خانوادگی تأثیر

عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی میشود ( .)17نتایج

مثبت و معناداری بر افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

پژوهش جانیپا و همکاران با عنوان «چگونه نظام

دارد اما بین وجود کمیته حسابرسی ،استقالل هیئت

راهبری شرکتی بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

مدیره ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی

تاثیر میگذارد؟» نشان داد که رابطه مثبت و معناداری

با مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه معناداری مشاهده

بین نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی
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وجود دارد ( .)5یاتریدیس در پژوهشی با عنوان

حسینی و حقیقت در پژوهشی رابطه بین نظام

«افشای حسابداری و ویژگیهای مالی شرکتها:

راهبری شرکتی و ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی را

شواهدی از بازار بورس انگلستان» به بررسی رابطه بین

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین

کیفیت افشای زیستمحیطی و نظام راهبری شرکتی

تعداد جلسههای هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه

پرداخت .نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که

مدیرعامل با تعهد به ایفای مسئولیتهای اجتماعی

کیفیت باالی افشای زیستمحیطی نشاندهندهی نظام

شرکتها رابطه معناداری وجود دارد اما بین استقالل

راهبری شرکتی مؤثر و کاراست ( .)11رحمان خان و

هیئت مدیره ،کمیتههای تخصصی هیئت مدیره و

بدرالمتکین در پژوهشی با عنوان «نظام راهبری شرکتی

سهامداران نهادی با مسئولیتهای اجتماعی شرکتها

و افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها» رابطه بین

رابطه معناداری مشاهده نشد (.)30

برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با افشای

مرانجوری و علیخانی در پژوهشی به بررسی

مسئولیتهای اجتماعی شرکتها را بررسی کردند.

رابطه بین سطح افشای اطالعات زیستمحیطی و

نتایج پژوهش آنان نشان داد که افشای مسئولیتپذیری

اجتماعی با دو سازوکار نظام راهبری شرکتی یعنی

اجتماعی شرکتها با ساختار مالکیت مدیران رابطه

سرمایهگذاران نهادی و مدیران غیرموظّف در

منفی دارد اما بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

و مالکیت عمومی ،مالکیت خارجی ،تعداد مدیران

پرداختند و پس از بررسی  66شرکت عنوان کردند

غیرموظّف در هیئت مدیره و حضور کمیته حسابرسی

که بین اندازه شرکت با سطح افشای اطالعات

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)11

زیستمحیطی و اجتماعی رابطه مثبت و معناداری

هو و همکاران در پژوهشی اثر ساختار مالکیت بر

وجود دارد اما بین سطح افشای اطالعات

افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی را برای 119

زیستمحیطی و اجتماعی و سرمایهگذاران نهادی و

شرکت کرهای بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان

مدیران غیرموظف رابطه معناداری مشاهده نشد (.)31

نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها با

بهاریمقدم و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

مالکیت نهادی و مالکیت خارجی (از سازوکارهای

سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای

نظام راهبری شرکتی) رابطه مثبت و معناداری دارد

مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در

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

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش

بین مالکیت نهادی و افشای مسئولیتهای اجتماعی

آنان حاکی از آن بود که بین سازوکارهای نظام

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین افشای

راهبری شرکتی از جمله تمرکز مالکیت ،درصد

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و مالکیت نهادی

اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اندازه مؤسسه

در شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)11

حسابرسی و سطح افشای مسئولیتهای اجتماعی
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شرکتها رابطه معناداری وجود دارد (.)31

در دوره مورد بررسی به طور کامل ارائه کرده
باشند.

فرضیههای پژوهش

 .5جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش دو فرضیه
به شرح زیر تدوین شد:

واسطهگری مالی نباشند.
پس از انتخاب شرکتها ،برای جمعآوری دادهها

فرضیه اول :نظام راهبری شرکتی تأثیر مثبت و

و اطالعات ،ابتدا ،از روش کتابخانهای استفاده و مبانی

معناداری بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها دارد.

نظری و پیشینه پژوهش از کتب ،مجالت تخصصی

فرضیه دوم :مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

فارسی و انگلیسی گردآوری شد .سپس ،با استفاده از

تأثیر مثبت و معناداری بر نظام راهبری شرکتی دارد.

صورتهای مالی شرکتها اطالعات و دادههای
موردنیاز استخراج شد .همچنین ،برای بررسی

روش پژوهش

چگونگی رابطه بین دو متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی
و نظام راهبری شرکتی ،از معادالت همزمان سه

پژوهش حاضر از نظر نتیجه اجرای آن ،کاربردی و از
نظر منطق اجرای آن استقرایی و از نظر بُعد زمانی،
گذشتهنگر است .جامعه آماری پژوهش را کلیه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

مرحلهای (رابطه شماره  )1استفاده شد.
رابطه 1
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

در بازه زمانی  1310-1314تشکیل میدهد و تعداد
 110شرکت ( 550سال-شرکت) پس از اعمال

که در آن ،CG ،نظام راهبری شرکتی؛ ،CSR

محدودیتهای زیر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد:

مسئولیتپذیری اجتماعی؛  ،Levاهرم مالی؛ ،Size

 .1تا پایان اسفندماه سال  1391در بورس اوراق بهادار

اندازه شرکت؛  ،Growthرشد فروش؛  ،Ageسن

تهران پذیرفته شده و سال مالی آنها منتهی به

شرکت؛  ،MTBرشد شرکت؛  ،Roeنرخ بازده حقوق

پایان اسفند ماه هر سال باشد.

صاحبان سهام است.

 .1شرکتها نباید سال مالی خود را طی دورههای
مورد نظر تغییر داده باشند.

در این پژوهش برای سنجش نظام راهبری شرکتی
مطابق با پژوهشهای پیشین (،16 ،14 ،11 ،16 ،4

 .3شرکتهای مورد نظر طی دوره مورد بررسی،

 )30-36از سازوکارهای پرتکرار و مهم در بحث نظام

فعالیت مستمر داشته و سهام آنها مورد معامله قرار

راهبری شرکتی شامل معیارهای زیر استفاده شده است:

گرفته باشد.

نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره :برای

 .4اطالعات مالی موردنیاز برای انجام این پژوهش را

شرکتهایی که درصد اعضای غیرموظف باالتر از
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 %50دارند ،عدد  1و برای سایر صفر در نظر گرفته
شده است.
اندازه هیئت مدیره :در صورتی که تعداد اعضای
هیئت مدیره بیش از  5نفر باشد عدد  1و در غیر این
صورت صفر در نظر گرفته شده است.

شده است.
با توجه به متغیرهای باال ،توانایی سازوکارهای
نظام راهبری شرکتی به شرح رابطه شماره  1در زیر
محاسبه شد:
رابطه 1

میزان سهام تحت تملک سهامداران نهادی:

که در آن ∑djm ،بیانگر کلیه مؤلفههای نظام

درصدی از سهام یک شرکت سهامی متعلق به

راهبری شرکتی است که بر اساس مطالب پیشگفته

بانکها ،بیمهها ،نهادهای مالی ،صندوقهای مشترک،

امتیاز  1گرفتهاند و  ∑Hjنشاندهندهی جمع مؤلفههای

شرکتهای هلدینگ و سازمانها و نهادهای دولتی به

نظام راهبری شرکتی (اعداد  )1است (که در پژوهش

عنوان سهام تحت تملک سهامداران نهادی عنوان

حاضر عدد  9است) .از این رویکرد در پژوهش

میشود ( .)36در این پژوهش به منظور سنجش این

دارابی و پیری ( )33برای اندازهگیری توانایی

معیار برای شرکتهایی که بیش از  %50از سهام آنها

سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده شده است.

تحت تملک سهامداران نهادی است عدد  1و در غیر

مسئولیتپذیری اجتماعی :تعداد  19معیار برای

این صورت صفر در نظر گرفته شده است.

اندازهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای

حسابرس داخلی :در صورتی که شرکت دارای

مورد بررسی در پژوهش حاضر بکار گرفته شده که

واحد حسابرسی داخلی باشد عدد  1و در غیر این

در شش طبقه مسائل محیطی ،محصوالت و خدمات،

صورت صفر در نظر گرفته شده است.

منابع انسانی ،مشتریان ،مسئولیتهای اجتماعی و انرژی

کمیته حسابرسی :در صورتی که شرکت دارای

تقسیمبندی شده است ( .)6به این صورت که پس از

کمیته حسابرسی باشد عدد  1و در غیر این صورت

بررسی اطالعات منتشر شده در گزارش فعالیت هیئت

صفر در نظر گرفته شده است.

مدیره برای هر پاسخ مثبت عدد  1و در غیر این

نوع گزارش حسابرسی :در صورتی که نوع

صورت صفر منظور شده است.

اظهارنظر حسابرس مقبول باشد عدد  1و در غیر این
صورت صفر در نظر گرفته شده است.

متغیرهای کنترلی

حضور بانوان در هیئت مدیره :اگر حداقل یک نفر

اندازه شرکت :شرکتهای بزرگ که بیشتر مورد

از اعضای هیئت مدیره زن باشد عدد  1و در غیر این

توجه عموم مردم هستند ،به صورت گستردهتری بر

صورت صفر در نظر گرفته شده است.

فعالیتهای اجتماعی خود نظارت میکنند ( .)37از

حسابرس :اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی

این رو ،مطابق با پژوهشهای پیشین ( 39و  )31از

باشد عدد  1و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته

لگاریتم طبیعی جمع کل داراییها برای سنجش اندازه
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شرکتهای نمونه در حد متوسط است .همچنین،

شرکت استفاده شده است.
اهرم مالی :این نسبت از تقسیم جمع بدهیها بر
جمع داراییهای شرکت محاسبه میشود.
سن شرکت :این متغیر برابر است با عدد سال
پژوهش پس از کسر عدد سالی که هر شرکت در

میانگین و میانه متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها  0/74است که نشاندهندهی توجه مناسب
شرکتها به شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی
است.

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام :این متغیر برابر است
با سود خالص تقسیم بر جمع حقوق صاحبان سهام.

ساکنپذیری متغیرها
پیش از برآورد الگو باید ساکنپذیری متغیرهای

رشد فروش :این متغیر برابر است با فروش سال

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

جاری پس از کسر فروش سال گذشته ،تقسیم بر

اجرای الگوی رگرسیون با متغیرهایی که ساکنپذیری

فروش سال گذشته.

ندارد ،ممکن است کاذب باشد .رگرسیون کاذب به

رشد شرکت :این متغیر مطابق با پژوهشهای

این معنا است که نتایج تخمین الگو ،به اشتباه

پیشین ( )40بر اساس نسبت ارزش دفتری حقوق

متغیرهای الگو را معنادار و یا ضریب تعیین را باالتر از

صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

میزان واقعی نشان میدهد ( .)41با توجه به سطح

محاسبه میشود .مکویلیامز و سیگل ( )41در

معناداری کمتر از  %5برای همه متغیرها ساکنپذیری

پژوهشی نشان دادند که رشد شرکت بر

آنها در سطح  %15تأیید شد .نتایج این آزمون در

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت مؤثر است.

جدول شماره  1ارائه شده است.

یافتهها

آزمون علیت گرنجری
نتایج آزمون علیت گرنجری با استفاده از دادههای

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول

نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی در

شماره  1نشان داده شده است .همانگونه که در این

جدول شماره  3ارائه شده است .همانطور که در این

جدول مشخص شده است میانه و میانگین تمامی

جدول نشان داده شده است سطح معناداری برای

متغیرها به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوع نشان

متغیرهای نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری

میدهد که توزیع متغیرها تقریباً نرمال است .همچنین،

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

میانگین و میانه بهدست آمده برای متغیر نظام راهبری

بنابراین ،میتوان بیان کرد که بین متغیرهای نظام

شرکتی حدود  0/5است و به این معنا است که سطح

راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

توجه به شاخصهای نظام راهبری شرکتی در

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

بیشینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

متغیر
نظام راهبری شرکتی
مسئولیتپذیری اجتماعی

0/115
0/49

0/97
1

0/46
0/74

0/5
0/74

0/17
0/09

()0/19
()0/14

1/1
3/39

اهرم مالی
اندازه شرکت

0/01
5/09

1/333
19/77

0/51
13/17

0/6
13/96

0/111
1/54

0/041
0/01

3/191
5/9

رشد فروش
سن شرکت
رشد شرکت

()1/73
1
()1/36

4/03
47
1/31

0/01
16/16
0/4

0/09
15
0/35

0/46
9/46
0/37

1/31
1/63
1/06

19/46
5/55
1/13

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

()3/7

4

0/19

0/3

0/57

()1/6

16/94

جدول  :2بررسی ساکنپذیری متغیرهای پژوهش (آزمون لوین ،لین و چو)
متغیر
نظام راهبری شرکتی
مسئولیتپذیری اجتماعی
اهرم مالی
اندازه شرکت
رشد فروش

آماره آزمون
()30/46
()15/43
()1/33
()43/16
()61/11

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

()19/11
()36/35
()40/79

0/000
0/000
0/000

سن شرکت
رشد شرکت
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

جدول  :3نتایج آزمون دوطرفه علیت گرنجری
فرضیه صفر

آماره F

سطح معناداری

نظام راهبری شرکتی علیت گرنجری مسئولیتپذیری اجتماعی نیست.

3/404

0/0345

مسئولیتپذیری اجتماعی علیت گرنجری نظام راهبری شرکتی نیست.

3/091

0/0473

مسأله تشخیصپذیری

داشته باشد (.)43

مسأله تشخیصپذیری در معادالت همزمان به این
معنا است که چگونه و با چه شرایطی میتوان بر اساس

شرط الزم (درجه)

برآورد متغیرهای فرم تبدیلی ،به برآوردهای متغیرها

شرط الزم این است که تعداد متغیرهای برونزا با

در فرم ساختاری دست یافت .برای بررسی مسأله

ضریب صفر و یا به عبارت دیگر ،تعداد متغیرهای

تشخیصپذیری باید شرط الزم (درجه) و شرط کافی

برونزا که در معادله مورد نظر برای بررسی

(ترتیب) تشخیصپذیری برای معادالت همزمان وجود

تشخیصپذیری از بین کل متغیرهای معادالت همزمان
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وجود ندارد ( )k-k1از تعداد متغیرهای درونزای با

همراه تعداد متغیر برونزایی که در معادله موردنظر

ضریب غیرصفر و یا به عبارت دیگر ،تعدد متغیرهای

برای بررسی تشخیصپذیری از بین کل متغیرهای

درونزای موجود در معادله منهای یک ( )g1-1بیشتر

معادالت همزمان ،وجود ندارد ) ،(k-k1از تعداد

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

متغیرهای درونزای موجود در معادله منهای یک

صورتی که این رابطه مساوی باشد به اصطالح عنوان

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

میشود که معادله به صورت دقیق مشخص خواهد بود

همانطور که نتایج مندرج در جدول شماره  5نشان

و اگر بزرگتر باشد معادله بیش از حد مشخص است

میدهد شرط کافی برای معادالت مورد استفاده در

( .)44نتایج ارائه شده در جدول شماره  4نشان میدهد

پژوهش حاضر وجود دارد.

که معادالت همزمان پژوهش حاضر از نوع بیش از

معادالت همزمان

حد مشخص است.

از فرضهای اساسی در تخمین الگوی رگرسیون

شرط کافی (ترتیب)

نبود خودهمبستگی بین جمالت خطاست .یکی از

شرط کافی ،شرط مرتبه برای تشخیصپذیری

روشهای مرسوم برای بررسی وجود خودهمبستگی

است .برای آزمون این شرط باید رابطه شماره  3برقرار

بین مقادیر خطا آزمون دوربین-واتسون است.

باشد:

زمانیکه آماره دوربین-واتسون برابر با  1باشد ،حاکی
رابطه 3

)(g-g1) + (k-k1) ≥ (g1-1

از نبود خودهمبستگی خطاهای الگو است اما به طور

به این معنا که تعداد متغیر درونزا که در معادله

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

موردنظر برای بررسی تشخیصپذیری از بین کل

تا  1/5باشد ،نشاندهندهی نبود خودهمبستگی بین

متغیرهای معادالت همزمان ،وجود ندارد ) ،(g-g1به

مقادیر خطاست ( .)41همانطور که نتایج مندرج در

جدول  :4بررسی شرط الزم (درجه)
تشخیص
 k-k1 ˃ g1 – 1است .از این رو ،معادله بیش از حد مشخص است.
 k-k1 ˃ g1 – 1است .از این رو ،معادله بیش از حد مشخص است.

g1-1
1
1

k1
4
3

k-k1
1
3

g1
1
1

معادله
اول
دوم

k
6
6

جدول  :5بررسی شرط کافی (ترتیب)
تشخیص
) (g-g1)+(k-k1)≥(g1-1است .از این رو ،شرط کافی برقرار است.
) (g-g1)+(k-k1)≥(g1-1است .از این رو ،شرط کافی برقرار است.

g1-1
1
1

k-k1
1
3

k1
4
3

g-g1
0
0

g1
1
1

g
1
1

k
6
6
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1
1
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جدول  :6نتایج برآورد الگوی پژوهش با استفاده از معادالت همزمان
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

ضریب

انحراف از استاندارد

آماره t

معناداری

0/003

0/091

0/041

0/166

0/504

0/019

5/114

0/000

()0/053

0/017

()1/191

0/001

0/003

0/005

0/711

0/466

()0/011

0/015

()0/747

0/455

0/013

0/015

1/51

0/119

0/411

0/03

13/161

0/000

0/011

0/011

4/763

0/000

اندازه شرکت
رشد شرکت

0/011

0/001

1/977

0/000

()0/01

0/009

()1/339

0/011

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

()0/001

0/005

()1/711

0/095

متغیر

مقدار ثابت
مسئولیتپذیری اجتماعی
اهرم مالی
اندازه شرکت
رشد فروش
سن شرکت
مقدار ثابت
نظام راهبری شرکتی

ضریب تعیین

متغیر وابسته :نظام راهبری شرکتی
ضریب تعیین تعدیل شده

0/09
ضریب تعیین

0/07
متغیر وابسته :مسئولیتپذیری اجتماعی
ضریب تعیین تعدیل شده

0/11

0/11

دوربین-واتسون
1/57
دوربین-واتسون
1/51

جدول شماره  6نشان میدهد مقدار آماره دوربین-

توجه به آماره  tاین تأثیر مثبت و معنادار است .از این

واتسون هر دو معادله در ناحیه بحرانی قرار دارد و

رو ،فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود.

میتوان بیان کرد که خودهمبستگی بین جمالت خطا
وجود ندارد .با توجه به این که سطح معناداری ضریب

نتیجهگیری

متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی کمتر از  %5است،
میتوان نتیجه گرفت که مسئولیتپذیری اجتماعی

شرکتها با آن که بنگاه اقتصادی محسوب میشوند،

تأثیر معناداری بر نظام راهبری شرکتها دارد.

میتوان آنها را به عنوان نهادی اجتماعی نیز در نظر

همچنین ،باتوجه به آماره  tاین تأثیر مثبت است.

گرفت .از این رو ،شرکتها باید به پیامدهای اجتماعی

بنابراین ،فرضیه نخست پژوهش پذیرفته میشود .افزون

فعالیتهای خود توجه کنند .به همین دلیل ،در

براین ،سطح معناداری متغیر نظام راهبری شرکتی کمتر

سالهای گذشته ،مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان

از  %5است و نشان میدهد که نظام راهبری شرکتی بر

عنصر مهارکننده شرکتها در مورد قدرت و

مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر معناداری دارد و با

تخلفهای آنها ،اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده
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است و یکی از موارد مهم در موضوع خودکنترلی و

معادالت همزمان استفاده شد .نتایج پژوهش حاضر

نظارت درونی به شمار میرود .مسئولیتپذیری

نشان داد که بین دو متغیر نظام راهبری شرکتی و

اجتماعی عبارت است از تعهد بنگاههای اقتصادی و

مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد و

جامعه (ذینفعان) به کارهای قانونی ،اخالقی و

این رابطه مثبت و معنادار است .این نتایج با نتایج

انساندوستانه مناسب برای بهبود رفاه جامعه و

پژوهشهای جانیپا و همکاران ( )5و استیوبس و سان

بنگاههای اقتصادی ( .)11در نتیجه ،مسئولیتپذیری

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

اجتماعی تعهدی است که شرکتها باید در قبال آن

میتوان به مدیران شرکتها پیشنهاد کرد که با تقویت

پاسخگو باشند .شرکت باید همواره خود را جزیی از

سازوکارهای نظام راهبری شرکتی ،پاسخگویی و

اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته

مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت کنند .این عمل

باشد و برای بهبود رفاه عمومی به گونهای مستقل از

موجب میشود که عالمتی مثبت دربارهی شرکت به

منافع مستقیم شرکت ،تالش کند .این موضوع باعث

بازار مخابره شود .ارسال این عالمت مثبت باعث

میشود تا شرکت برای ارتقاء مسئولیتپذیری

افزایش تعداد ذینفعان و سرمایهگذاران در شرکت

اجتماعی خود به بازارهای سرمایهای و جذب سهامدار

خواهد شد .افزون براین ،مدیران باید تالش کنند تا

روی آورد .از آن جا که بین مدیریت و مالکیت تضاد

برای پاسخگویی مناسبتر ،به نظام راهبری شرکتی

منافع وجود دارد ،به راهکارها و ابزاری نیاز است که

خود توجه ویژهای داشته باشند و آن را تقویت کنند.

بتوان به وسیله آن این تضاد بین مالکان و مدیران را به
نوعی تعدیل و مشکالت نمایندگی را کمینه کرد .از
میان ابزار مختلف ،بحث سازوکارهای نظام راهبری
شرکتی بسیار مورد توجه است.

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
در پژوهشهای بسیاری رابطه بین نظام راهبری
شرکتی و مسئولیتپذیری اجتماعی بررسی شده و

بهبود مسئولیتپذیری اجتماعی موجب میشود

نتایج آنها متفاوت بوده است .از این رو ،به

که تعداد ذینفعان شرکت افزایش یابد و شرکت

پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود تا در پژوهشی

سعی کند تا رضایت ذینفعان را به بهترین نحو ممکن

رابطه بین نظام راهبری شرکتی و مسئولیتپذیری را به

جلب کند .برای افزایش رضایت ذینفعان باید نظام

صورت فراتحلیل بررسی کنند.

راهبری شرکتی را تقویت کرد .همچنین ،شرکتهایی
که به نظام راهبری شرکتی اهمیت میدهند،

محدودیتهای پژوهش

مسئولیتپذیری بهتری نسبت به سایر شرکتها دارند؛

از جمله محدودیت این پژوهش این بود که

از این رو ،با توجه به رابطه متقابل بین مسئولیتپذیری

برخی از شرکتها تا زمان انجام پژوهش حاضر

اجتماعی و نظام راهبری شرکتی ،در این مقاله از

اطالعات مربوط به وجود کمیته حسابرسی و واحد

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  ،16پاییز و زمستان 1315
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.نکردند

 که یکی از سازوکارهای نظام،حسابرسی داخلی
 را در تارنمای کدال بارگذاری،راهبری شرکتی است
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