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 چکيده

با نقش    هاپذیری اجتماعی شرکت بررسی رابطه بین ارتباط سیاسی و مسئولیتهدف این پژوهش  

کننده هزینه نمایندگی شرکت   .باشد میهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعدیل 
پژوهش کاربردی و از نوع  و روشپژوهش حاضر تحقیقی  نوع  های شبه تجربی  شناسی آن از 

رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون  پس

های ترکیبی استفاده شده  و داده حداقل مربعات تعمیم یافته  رگرسیون  های پژوهش از مدل  فرضیه
باشد که  شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت پذیرفته  80پژوهش شامل    است. نمونه آماری

هایی  براساس نتایج پژوهش، شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.    1400تا    1393های  طی سال

هایی است  ها بیشتر از شرکتکه ارتباط سیاسی باالتری دارند، شدت مسئولیت پذیری اجتماعی آن

ارتباط سیاسی پا بینیینکه  بنابراین  دارند.  پذیری اجتماعی  مسئولیتارتباط سیاسی و    تری 
گر بر شدت رابطه  ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هزینه نمایندگی به عنوان تعدیلشرکت

 گذارد.ها تأثیر میشرکتپذیری اجتماعی  ارتباط سیاسی و مسئولیتبین 

 ی، هزینه نمایندگی.پذیری اجتماعارتباطات سیاسی، مسئولیت  :يديکل واژگان

 M41بندي موضوعی: طبقه
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سلطانی نسب، 1صمد صابري جو،  1سيد محسن کوهپایه ،  1سميه خدایاري ، 1نازآفرین 

 2منيژه حبيبی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه زند شیراز 1
 .د مرودشتفارغ التحصیل کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واح 2

 نام نویسنده مسئول:
 سيد محسن کوهپایه

اجتماعی  بررسی رابطه بين ارتباط سياسی و مسئوليت  پذیري 

هاي پذیرفته نمایندگی شرکتها با نقش تعدیل کننده هزینه  شرکت

 در بورس اوراق بهادار تهرانشده  

 01/05/1400تاریخ دریافت:  
 11/07/1400تاریخ پذیرش: 
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 قدمهم

ها بر جامعه تأثیر بسزایی دارند؛ بنابراین باید به نحوی به فعالیت خود ادامه دهند که بتوانند معضالت  که شرکتازآنجایی

بدان معنی است که شرکت بهبود بخشند. این  بایستی بهجامعه را  بر جاهای امروزی  معه، درراستای عنوان عضوی تأثیرگذار 

نگران نیازها و خواسته نیازهای خود،  نگرانی بهرفع  باشند. این  بلندمدت جامعه نیز  پذیری اجتماعی در عنوان مسئولیتهای 

)رابینز و کوتر  ها مطرحشرکت ها، ی وجودی شرکتترین عناصر فلسفهیکی از مهمتوان گفت (. در واقع می2006، 1شده است 
ها است، بنابراین اهمیت دادن و رعایت آن عالوه بر اینکه موجب ارتقاء تعهد پذیری اجتماعی آنهای مسئولیتافشای فعالیت

 (. 1395کوهی،  کند )شود، با افزایش رضایت ذینفعان خارج از سازمان، مشروعیت بخشیدن به سازمان را تقویت میسازمانی می

برای تسریع در مشروعیت بخشیدن و استخراج ارزشطرف، شرکتازیک استراتژیک مسئولیتها  پذیری اجتماعی، های 
های باید درک درستی از ارتباطات سیاسی داشته باشند. در حقیقت، ارتباطات سیاسی به معنای انتقال اطالعات سیاسی از بخش

به بخش بسیاسی  برای تمام جنبه نابراینهای اجتماعی است.  های رفتار سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت تعریف ارتباطات 

نه سیاست و نه جامعه نمی  (.2017، 2تواند وجود داشته باشد )لی و وانگاست. بدون ارتباط 
به سودآوریها میاز این رو، شرکت به دست آورند تا  بیشتر دست   توانند منابع موردنیاز را از طریق ارتباطات سیاسی 

با سرعت بیشتری به  ها کمک کند تا وامتواند به شرکتیابند. برای کسب نقدینگی بیشتر ارتباطات سیاسی می بانکی را  های 

گذاری را بهبود توانند از طریق شناساندن کیفیت باالی شرکت، توانایی سرمایههای سیاسی میدست آوردند. همچنین، شرکت

کنند که ارتباطات سیاسی موجب افزایش ارزش شرکت باره برخی از محققان بیان می(. دراین2006،  3بخشند )هو و رابینسون
بهبود میمی عملکرد شرکت را در دوره آتی  بخشد. از طرفی برخی از محققان معتقدند که افزایش ارتباطات سیاسی شود و 

برد و موجب ها را باال میولت، تعهدات اجتماعی شرکتشود. به بیان بهتر، وابستگی به دهای نمایندگی میموجب کاهش هزینه

 (.2015، 4ها توجه زیادی به مشتریان، کارکنان و سایر افراد ذینفع داشته باشند )الدماری و اسماعیلشود که شرکتمی
علیرغم اینکه در پیشینه موضوعی پژوهش حاضر مطالعات گستردهبا توجه به مطالب مطرح مل  ای در خصوص عواشده، 

)به ریسکمؤثر  پرداخت مالیات( بر  طور مثال، سود سهام، ساختار سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام،  پذیری و اجتناب از 

)بندر و واردپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت ،  7؛ دی آنجلو و همکاران2001، 6؛ فاما و فرنچ1993،  5ها صورت گرفته است 

بین هزینه نمایندگی، ارتباط  2016،2015،  8اران؛ حسن و همک2015؛ حبیب و حسن،  2006 مستقیم  (؛ اما تاکنون ارتباط 
بهپذیری اجتماعی شرکتسیاسی و مسئولیت بنابراین پژوهش حاضر،  ناشناخته باقیمانده است.  طور ویژه به  ها تا حد زیادی 

 باشد.پذیری اجتماعی میکت و مسئولیتنمایندگی بر رابطه ارتباط سیاسی شر دنبال بررسی چرایی و چگونگی تأثیر هزینه
 

 مبانی نظري  

  ارتباط سياسی و هزینه هاي نمایندگی

رقابتی بنگاه، به مالکیت آن بر منابع کلیدی که رقبا در به دست آوردن از دیدگاه وابستگی عملکرد بنگاه به منابع، مزیت 

)ففر و ساالنسیک،  بستگی دارد  به عنوان یک منبع (. ارتباطات سیاسی می2003آن با مشکالت زیادی مواجه هستند،  تواند 
حمایت برای کسب  با ارزش،  همکاران  های دولتی استفادهنامشهودِ  )خان و    10نکانوانیچا و ویواتاناکانتانگ(. با2016،  9شود 

وکارهای بزرگ  عنوان ابزاری کارآمد برای اعمال نفوذ سیاسی مالکین کسبتواند به، ارتباطات سیاسی میکنند( بیان می2008)
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میکه به رعایت جوانب احتیاط،  بنابراین، سیاسیون بعد از  دولتی نیاز دارند، تلقی شود.  درت  توانند از قشدت به قراردادهای 

بر سیاست به نفع کسبگذاریسیاسی خود در جهت تأثیر   (.2016وکارشان، استفاده نمایند )خان و همکاران، ها 
های دارای ارتباطات سیاسی تمایل دارند تا کارآمدی کمتری داشته باشند. قانون در سطح کشوری به همین منظور شرکت

شرکتهای مؤسسهو محیط تواند منجر به هزینه باالی نمایندگی  أثیر دارند. ارتباطات سیاسی میها، بر هزینه نمایندگی تای 

نوظهور شوند که به شدهدر اقتصادهای  طورکلی  (. به1396اند )محمد و همکاران،  طورمعمول با محیط قانونی ضعیفی همراه 
های نمایندگی تأثیرگذار بر هزینه توانها است میهای سازمانی و قوانین کشورها که مؤثر بر عملیات شرکتتوان گفت محیطمی

همکاران،   )بوباکری و  ارتباطات سیاســی می(. بنابراین می2012باشد  به هزینهتوان گفت،  منجر  نمایندگی در تواند  های 

نوظهور شــود که به تنها بر وضعیت  اند. روابط و نفوذ سیاســی نهطورمعمول با محیط قانونی ضعیفی همراه شدهاقتصادهای 

دهد.  های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشــگری مالی تحت تأثیر قرار میگذارد، بلکه انگیزههای اقتصــادی تأثیر میالی بنگاهم
های دارای روابط سیاسی های مالی شرکتهای چشــمگیر، در کیفیت صورترود این امر درنهایت باعث ایجاد تفاوتانتظار می

 (.1396دون روابط سیاســی گردد )محمد وهمکاران،  های بدر مقایسه با شرکت

 

نمایندگیمسئوليت اجتماعی و هزینه  هاي 
اجتماعی شرکت بهمسئولیت  شرکتعنوان مسئولیتها  تعهد  ایفای  گروهپذیری و  قبال  در  ذیهای  ها  و مختلف  نفع 

)ترکر،  کنند، تعریف میای که در آن فعالیت میجامعه بر  (. مطالعات نشان می2009شود  دهند که تأثیر مسئولیت اجتماعی 
نواقص و کاستی اطالعاتی و هزینهروی  عدم تقارن  بازار ازجمله  آن طریق مسئولیت  های  نمایندگی کانالی است که از  های 

می باجتماعی  منجر  همکاران،  تواند  و  )اتیگ  شود  ایجاد ارزش  شرکت2014ه  اجتماعی  مسئولیت  واقع  می(. در  تواند ها 

های منابع داخلی و خارجی از طریق کاهش عدم  های بازار یک شرکت را کاهش دهد و درنتیجه بر شکاف بین هزینهاصطکاک
بگذارد. وظیفهتقارن اطالعاتی و کاهش هزینه که های نمایندگی، تأثیر  بهای  شود و صورت داوطلبانه انجام میدر حال حاضر 

منافع بلندمدت شرکت )پور علی و حجامی،  باعث حفظ  (. ادبیات پیشین نشان می دهد که عدم تقارن 1393ها خواهد شد 

ر اطالعاتی بین مدیران و سهامداران بطور قابل مالحظه ای تصمیمات سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و منج

(. این مشکالت در بازارهای در حال توسعه مانند ایران بیشتر  2010شود )جیانگ و همکاران، به تشدید مشکالت نمایندگی می
عوامل مختلف اقتصادی به شرکت هایی   نقش های مهم بازارهای مالی تخصیص منابع از  از بازارهای توسعه یافته است. یکی از 

شود. با این بی استفاده کنند، در نتیجه امکان سرمایه گذاری مؤثر برای شرکت ها فراهم میاست که بتوانند از این منابع به خو

در بازارهای مالی ناشی از هزینه های نمایندگی است. هزینه های نمایندگی اثر وجود، مشکالت اطالعاتی و انگیزه های افراد 
یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین ه زینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت  معکوسی بر ارزش شرکت دارد، 

 (.1395)برادران حسن زاده و تقی زاده خانقاه، 

 

سياسی، هزینه نمایندگی اجتماعی، ارتباط   مسئوليت پذیري 
برانگیز در سال11هاپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت یکی از موضوعات حساسیت  بقای ،  عامل اساسی  بوده و  های اخیر 

سازمانزمانی محسوب میهر سا بهشود. در حقیقت،  پاسخگویی به  های سرآمد  پاسخگو، برای شفافیت و  عنوان یک سازمان 
های خویش ابراز دارند و پذیری اجتماعی از طریق ارزشنفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود را به مسئولیتذی

شد )فغانی ماکرانی،  اطمینان حاصل نمایند که این تعهدات در سرتاسر   (. به دلیل اهمیت این 1395سازمان جاری خواهد 

بزرگ بهموضوع، شرکت کنند تا از گذاری میسرمایه  پذیری اجتماعی شرکتهای مسئولیتطور قابل توجهی در فعالیتهای 

(. این بدان معناست  2015،  12دهایشان را گسترش داده و به یک مزیت رقابتی دست یابند )وهاب و اسایاین طریق دامنه فعالیت
میهای مسئولیتگذاری در فعالیتکه سرمایه و ذیپذیری اجتماعی  برای شرکت  عملکرد  تواند  و  شود  نفعان سودمند واقع 

 
11. Corporate Social Responsibility 
12. Wahba & Elsayed 
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برساند )جایو به حداکثر  نیز  همکاران2013،  14؛ دنگ و همکاران2010،  13شرکت را  (.  2015،  16؛ فلمر2014،  15؛ چانگ و 

جمله ضروریات جلب سرمایهتالش  بنابراین،  عملکرد از  بهبود  راستای  فعالیتگذاران در  پذیری اجتماعی های مسئولیتدر 
تواند تمامی تنهایی نمیتوان نادیده گرفت، زیرا سازوکار بازار بهشود. در این خصوص، حضور دولت در اقتصاد را نمیمحسوب می

(. از  1395ای هدایت، اصالح و تکمیل سازوکار بازار الزم است )ره نورد، های دولت بروظایف اقتصادی را انجام دهد و سیاست

تر به  ها هم تمایل زیادی به برقراری روابط با دولت دارند؛ زیرا این روابط منافع زیادی نظیر دسترسی راحتطرف دیگر، شرکت
(، کاهش مالیات و 2015،  19؛ کول و همکاران2008، 18؛ کالزنس و همکاران2003، 17تأمین مالی خارجی )جانسون و میتون

های رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی )هوستون  (، بهبود فرصت2010،  21؛ فاشیو2006،  20ها )ادهیکاری و همکارانتعرفه

عملکرد شرکت می ( را به دنبال داشته باشند که در2014، 22و همکاران  .شوندنهایت باعث ارتقای 

پذیری اجتماعی  های مسئولیتهای شرکت در اعمال فعالیتسیاستتواند بر  ارتباطات سیاسی نیز میرسد،  پس به نظر می 
ودمند  ای از هماهنگی ایدئولوژیکی دولت با بخش شرکتی باشد یا ارتباطی ستواند جلوهدر واقع، روابط سیاسی میاثرگذار باشد.  

عنوان  نوبه خود نقش دولت بهتواند بهمیان دولت با بخش شرکتی را توسعه دهد. حتی در برخی مواقع، این ارتباط سیاسی می

برای افزایش مشارکت در  طرف در جامعه در خصوص فشار ذینفعان بر شرکتیک قاضی بی   پذیریمسئولیت هایفعالیتها 
با سیاستمداران حفظ کنند، چراکه شرکتدر حقیقت،  .  (2002، 23را مختل کند )اودور اجتماعی ها عالقه دارند روابط خود را 

طور مثال از طریق کاهش نظارت قانونی بر مسائل مرتبط توانند بههای کلیدی در دولت هستند، میافرادی که دارای موقعیت

)هیلمنشرکتپذیری اجتماعی  های مسئولیتفعالیت با کمک کنند  رونزی؛ 2005،  24ها  توان (. پس می2010،  25نیسان و 

)آرونسون و همکارانها و سیستمهای سازمانی، یک رابطه متقابل بین شرکتگفت، در برخی محیط ،  26های دولتی وجود دارد 
برای جبران حمایت دولت و کسب منافع سیاسی (، که فعالیت2005 در آینده انجام میهای اجتماعی شرکت  شوند  مستمر 

نظارتی که  دهد که شرکت(. این استدالل نشان می2015،  27اران)لی و همک برای اجتناب از اقدامات  ها از ارتباطات سیاسی 

 کنند.ممکن است ناشی از فشار سهامداران باشد استفاده می
تماعی  پذیری اجمسئولیتارتباطات سیاسی و رسد که هزینه نمایندگی نقش قابل توجهی را بر رابطه بین  اما، به نظر می

پیامدهایی  های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میدر واقع، هزینه  داشته باشند. باشد که ممکن است 

باشد. بنابراین، احتمال میمانند انحراف از رفتار سرمایه پی داشته  که مدیران رفتار سرمایهگذاری مطلوب را در  گذاری  رود 

با وجود هزینه بامتفاوتی  پژوهشگران معتقدند که1397شند )مرادی وهمکاران،  های نمایندگی داشته    (. در این باره برخی از 
نوظهور شوند، که به طور معمول با محیط قانونی  ارتباطات سیاسی می نمایندگی در اقتصادهای  به هزینه باالی  تواند منجر 

شده همکاران،  ضعیفی همراه  )ابراهیمی و  فعالیتها در تالششرکت بنابراین (.1397اند  با مشارکت در  های مسئولیت  اند 

نگهداشت و توسعه قابلیتاجتماعی   محیطی در زنجیره  های زیستهای منابع انسانی )کارکنان(، تعهد به مسئولیتدر حوزه 
مالکان  مدیران و  منافع  همسوسازی  به جزئیات تولید شرکت موجب  نسبت  همچنین افشاگری  و  ند و ها شوشرکتتأمین 

 (.1395را کاهش دهند )برازیده و رئیس زاده،  مشکالت نمایندگی  
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 پيشينه پژوهش
ها پرداختند.  در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و مسئولیت اجتماعی شرکت(،  2018)  28متقل و همکاران

شود. ها میئولیت اجتماعی در شرکتهای مسها حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی باعث کاهش فعالیتنتایج پژوهش آن

ها را برای اجتناب از فشارهای ذینفع تواند شرکتکند که ارتباط سیاسی میاین یافته از یک استدالل نوپلروالیستی حمایت می

رالیستی  گیری، دیدگاه پلوها بیفزاید. این نتیجهدر ارتباط با تهدید مشروعیت بالقوه ناشی از عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت
به چالش می بهنظریه مشروعیت را  ذینفع در جامعه  طرف در تعارض میان گروهعنوان یک محقق بیکشد که دولت را  های 

 .کندبررسی می

پرداختند.  ها  تأثیر ارتباطات سیاسی بر هزینة سرمایه و عملکرد شرکتدر پژوهشی به بررسی    (،2018)  29سیلوا و همکاران
ارتباطات سیاسی بر هزینة سرمایه، تأثیر منفی معنادار و ارتباطات سیاسی بر عملکرد   ها حاکی از آن است کهنتایج پژوهش آن

 ها تأثیر مثبت معناداری دارد.شرکت

نق2019) 30الهادی و همکاران بین مسئولیت اجتماعی و درماندگی  (، به بررسی تأثیر  ش تعدیل گر چرخه عمر بر رابطه 
طور قابل توجهی مشکالت مالی  عملکرد مثبت مسئولیت اجتماعی بهها حاکی از آن است که  نتایج پژوهش آنمالی پرداختند.  

ها در مرحله  ی برای شرکتدهد. عالوه براین، ارتباط منفی بین عملکرد مثبت مسئولیت اجتماعی و درماندگی مالرا کاهش می

 تر است.بلوغ چرخه عمر واضح

گذاری بیشتر از حد و تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه در پژوهشی به بررسی(،  1397بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه )
بهادار تهرانعملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  رتباطات ت که اها حاکی از آن اسپرداختند. نتایج پژوهش آن  های 

های تجاری نشئت گرفته از دست آورند، اما دسترسی به وامها کمک کند تا منابع مالی بیشتری بهتواند به شرکتسیاسی می

دهد. عالوه بر این، دخالت سیاستمداران ممکن های مالی را افزایش میارتباطات سیاسی، اعتبار مضاعفی ایجاد کرده و هزینه
 .گذاری بیشتر از حد و تضعیف عملکرد شرکت منجر شودتخصیص منابع اجتماعی شده و به سرمایهاست موجب تحریف در  

برند با نقش میانجی رضایت مشتری و محیط سازمانی  به بررسی  (،  1397فروتن ) رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارتقای 

آن بود که مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارتقا  پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از  1396های )مورد مطالعه بانک تجارت( در سال

برند بانک تجارت، تأثیر مثبت و معناداری دارد. عالوه بر این، رضایت مشتری و محیط سازمانی بر رابطه مسئولیت اجتماعی و 
ندارد. برند تأثیر معناداری   ارتقاء 

( (، در پژوهشی به بررسی تأثیر هزینة نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی  1398حاجیان نژاد و دانش سرارودی 

پرداختند. نتایج پژوهش آندر شرکت  از طریق سودآوری بهادار تهران  بورس اوراق  پذیرفته شده در  ها حاکی از آن است های 
زا دارد و با توجه به  ی نقدشوندگی و هزینة نمایندگی را به عنوان متغیر درونسودآوری، قابلیت تبیین هر یک از متغیرها که

نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر منفی و هزینة نمایندگی بر اجتناب مالیاتی، تأثیر مثبت داشته  نتایج معادالت همزمان، 

 است.

( همکاران  و  سی1398ابراهیمی  ارتباطات  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  بر هزینه(، در  بحران مالی  اسی  نمایندگی و  های 
پذیرفتهشرکت بهادار تهران  های  ها حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آنشده در بورس اوراق 

بین همچنین رابطه ای  نمایندگی دارد،  بین ارتباطات سیاسی وهزینه های  بر درماندگی مالی و ارتباط  و معناداری    اثرمنفی 

 .میانجی گری کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی و درماندگی مالی یافت نشد
اجتماعی   کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه بین مسئولیت(، در پژوهشی به بررسی تأثیر تعدیل1399نمازی و جعفری )

ها حاکی از آن  پرداختند. نتایج پژوهش آن انشده در بورس اوراق بهادار تهرهای پذیرفتهدر شرکت شرکت و چسبندگی هزینه

هایی که رتبه باالتری ها تأثیر مستقیم دارد. به این معنی که شرکتمسئولیت اجتماعی شرکتی بر چسبندگی هزینه است که
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تری  نهایی است که رتبه مشارکت پاییتر از شرکتها بیشهای عملیاتی آندر مسئولیت اجتماعی دارند، شدت چسبندگی هزینه

اجتماعی دارند. همدر مسئولیت بین مسئولیتهای  نمایندگی بر شدت رابطه  چسبندگی    اجتماعی شرکت  چنین، هزینه  و 
 دهد.ها تأثیر دارد و بر طبق آزمون والد، شدت رابطه را کاهش میهزینه

پذیری اجتماعی  سیاسی و مسئولیتبررسی رابطه بین ارتباط   های انجام شده ظاهراً تحقیقی که در ایران بهبراساس بررسی

باشد تاکنون انجام نشده  هابا نقش تعدیل کننده هزینه نمایندگی شرکتشرکت بهادار تهران  های پذیرفته شده در بورس اوراق 
در این رابطه به دانش ها بپردازد و ترغیب به موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتجهت تواند است، لذا پژوهش حاضر می

 حسابداری بیفزاید.

 

 پژوهش فرضيه
 پذیری اجتماع رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول: بین ارتباط سیاسی و مسئولیت

 معناداری دارد.  تأثیر تماعی شرکتپذیری اجنمایندگی بر رابطه بین ارتباط سیاسی و مسئولیت فرضیه دوم: هزینه
 

 پژوهش  روش

های پژوهش که دادهباشد و از نظر هدف کاربردی است. با توجه به اینهای پس رویداری میپژوهش حاضر از نوع پژوهش
پژوهش نوع  شده از  نیمه تجربی قلمداد میبدون دخالت محقق گردآوری  بین  های  به جهت تجزیه و تحلیل روابط  و  شود 

 باشد.همبستگی می_غیرها از نوع پژوهش توصیفیمت

 

و نمونه آماري   جامعه 
شرکت تمامی  پژوهش،  این  طی سالجامعة آماری  تهران  بهادار  بورس اوراق  در این  1400تا   1393هایهای  است. 

بر اساس روش حذفی انجام می نمونه گیری  نظر گرفتن محدودیت های زیر، تعداد پژوهش،  با در  ونه از میان  نم 80گیرد و 
بهادار تهران انتخاب گردید.کلیه شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق 

 

پژوهش  الگو و متغيرهاي 

شاخص ترکیب  از  اجتماعی شرکت  محاسبة مسئولیت  برای  تحقیق  این  شرکت: در  ،  KLDهای  مسئولیت اجتماعی 

هیئتگزارش یادداشتهای  مالی استفادهصورت  های همراهمدیره و  معیار مشارکت   های  تحقیق حاضر چهار  شده است. در 

آناجتماعی، روابط کارکنان، محیط زیست و ویژگی محصوالت بر حسب  ها جهت محاسبه مسئولیت اجتماعی شرکت های 
نقاط قوت یا ضعف باشند، به آن عدد یک تعلق می گیرد و در صورت استفاده می شود. درصورتی که هریک از معیارها دارای 

(. سپس امتیاز مسئولیت اجتماعی از 1397شود )فروغی، امیری و جوانمرد،  ها در نظر گرفته میصفر برای آن  ها عددنبود آن

 رابطة زیر محاسبه شده است:

 -                                                      (1رابطه )

 که در آن:

   ؛t در زمان i: نمرۀ افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت 

 Strengthشرکت  : تعداد نقاط قوتi؛ 

 ؛tدر زمان  iکل مجموعه نقاط قوت شرکت  :

 ؛ t در زمان  iتعداد نقاط ضعف شرکت   :

Weakness:  ضعف شرکتمجموعه کل نقاط i. 
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( پژوهش میشرا و همکاران   )(؛ حاجی2011مطابق  ( و فروغی، امیری و جوانمرد 1396(؛ خدایی )1393ها و سرافراز 

 ( آمده است:3-1( نقاط قوت و ضعف مسئولیت اجتماعی در جدول )1397)

 (: نقاط قوت و ضعف مسئوليت اجتماعی 1جدول )

 نقاط ضعف نقاط قوت ابعاد مسئوليت اجتماعی

 بعد مشارکت اجتماعی

های نوآورانه های خیریه و کمککمک

های غیرانتفاعی، مشارکت )کمک به سازمان

 های عمومی(در طرح

اثر منفی اقتصادی )تعطیلی کارخانه( و عدم  

 پرداخت مالیات

 بعد روابط کارکنان
به اشتراک گذاشتن سود نقدی و مزایای  

 بازنشستگی

ضعف بهداشت و ایمنی )شرکت متحمل 

جریمه یا مجازات قابل توجه مدنی به دلیل  
نقض عمده استاندارد سالمت و ایمنی 

 کارکنان شود( و کاهش نیروی کار

 محیط زیستبعد  
انرژی پاک )استفاده از سوخت با آلودگی  
کمتر( و کنترل آلودگی هوا و کاهش گاز 

 ایگلخانه

های خطرناک و پرداخت جریمه به  تولید زباله

 دلیل نقض مدیریت زباله

 کیفیت محصول و ایمنی محصول بعد ویژگی محصوالت
پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول و 

 های تبلیغاتیالیتپرداخت جریمه برای فع

 

برای مسئولیت تمام ابعاد فوق یک نمره کلی  نهایت با جمع  ) در  رابطه  به دست خواهد آمد که از  (  2پذیری اجتماعی 

 محاسبه شده است:

CSRi,t = COM i,t + PRO i,t + EMP i,t + ENV i,t (:                                      2رابطه )    

 که در آن:

CSRt  : ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتi    در زمانt؛ 

COMt بعد مشارکت اجتماعی شرکت :i    در زمانt؛ 

PROt بعد ویژگی محصوالت شرکت :i  در زمانt؛ 

EMPt  : بعد روابط کارکنان شرکتi    در زمانt؛ 

ENVt  :  بعد محیط زیست شرکت شرکتi    در زمانt. 

 

برای این متغیرشایان ذکر است که با توجه به ماهیت افشاگری در   ISOهای نامهها از طریق گواهیایران اطالعات الزم 

همچنین استاندارد ایمنی و بهداشت و    OHSAS 18001محیطی،مدیریت زیست  ISO 14001سیستم مدیریت کیفیت،  9001
 شود، استخراج شده است.ها افشاء میپذیری اجتماعی که در گزارش هیئت مدیره شرکتهای مسئولیتشاخص

های سیاسی از ارتباطات سیاسی: متغیر مستقل تحقیق حاضر، ارتباطات سیاسی شرکت است. در این تحقیق، شرکت

های شوند. برای تفکیک شرکته روش آنتروپی تعیین میگیری چند معیاره بـه روش تاپسـیس و وزندهی بطریق الگوی تصمیم

غیرسیاسی، از متغیرهای هزینه ( و  1393( به پیروی از تحقیق رضایی و ویسی حصار )2006های سیاسـی فاسیو )سیاسی و 
 ( به شرح زیر استفاده شده است:1397بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه )

ه زیرمجموعه وزارت ادار کورس اوراق بهازمان برکت بـا ساط شتر باشـد، ارتبم بیشارزش بازار سهام: هرچه ارزش بازار سها

 امور اقتصادی و دارایی است، بیشتر خواهد بود.
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بیشتر  ها: هرچه ارزش دفتری داراییارزش دفتری دارایی بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی  ها 

 خواهد بود.

 درآمد: هرچه مالیات بر درآمد بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر خواهد بود.مالیات بر  

بود.  تعداد کارکنان: هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر خواهد 

بیشتر باشد، ا بازرگانی بیشـتر خواهـد بود.جمع فروش صادراتی: هرچه جمع فروش صادراتی   رتباط شرکت با وزارت 

 بیمه پرداختی: هرچه بیمه سهم کارفرما و بیکاری بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت کار و رفاه بیشتر خواهـد بود.

باالتر شرکت بیانرتبه  این هاست. اسـاس تر و سیاسی بودن شرکتکننده ارتباطات گستردهها از مجموعه عوامل فوق، 

حل ایده آل مثبت )شاخص سود( و بیشترین  شده باید کمترین فاصله را با راهروش بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخاب

)شاخص هزینه( داشته باشد.  فاصله را با ایده آل منفی 

 

نامیده می سود  شاخص  )جنبه مثبت( است،  یکنواخت افزایشی  مطلوبیت  این ماتریس، شاخصی که دارای  و در  شود 

پـژوهش مطـابق جـدول   شـاخص هزینـه اسـت. در ایـن  )جنبه منفی( دارد،  یکنواخت کاهشی  ،  1شاخصی که مطلوبیت 

شرکتشاخصه تفکیک  اای  با دولت،  سیاسی گسترده  تعامالت  دارای  )جنبـه مثبـت(  های  یکنواخت افزایشـی  مطلوبیت  ز 
یکسـانی ندارند،  ها برای تصمیمآیند. همچنین، ازآنجاکه شاخصحساب میبرخوردارند، بنابراین شاخص سود به گیرنده اهمیت 

حاسبه  ها بر اساس روش آنتروپی شانون به دست آمد و پس از آن به الگوریتم تاپسـیس وارد شـدند. برای منخست وزن شاخص

ای متناسب  ارزش شاخصه Xi,jشود. در ایـن جـدول  تشکیل می 1گیری مطابق جدول ها، ابتدا ماتریس تصمیموزن شاخص
 شود:محاسبه می  1تناسب با رابطه  Pi,jبا هر گزینه است. برای اجرای فرایند فن آنتروپی ابتدا 

                                                                                           (1رابطه 

  

نام   به  ابتدا ارزشی  این منظور  برای  عدم اطمینان است.  محاسبه شاخص  محاسـبه    2صورت رابطه  به  Ejمرحله دوم، 
یا درجه انحراف  می عدم اطمینان  سپس  بیان می diشود،  بـکه  اطالعـات مفیـد  مربوطـه چـه میـزان  رای کند شـاخص 

 شود:محاسبه می  3آید. این عدم اطمینان به کمک رابطه دهد، به دست میگیرنده قرار میگیری در اختیار تصمیمتصمیم

                                                       (2رابطه 

  

                                                                                                      (3رابطه 

  

 

 

http://www.joas.ir/


 83 -100 ، ص1400 پاییز، 23پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 شود.محاسبه می  4ها مطابق رابطه زن شاخصدرنهایت و

                                                                                                     (4رابطه 

  

 

 
صورت  به jẂرا بـرای شـاخص در نظـر گرفتـه باشـد، وزن جدیـد   jλگیرنده از قبل وزن خاصـی که تصمیمدرصورتی

 شود.محاسبه می  5رابطه 

                                                                                                  (5رابطه 

  

شود؛ در گـام دوم مـاتریس تصمیم بندی به روش تاپسیس، در گام اول ماتریس تصمیم نرمال شده محاسبه میبرای رتبه

به دست می به دست حل ایده آل منفی تعیین میل مثبت و راهحل ایده آآید؛ در گام سوم راهنرمال موزون  شود؛ گام چهارم 

حل ایده آل تعیین  های مثبت و منفی است؛ در گام پنجم نزدیکی نسبی گزینـه بـه راهآوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل
 شوند.بندی میها رتبهشده و در گام ششم گزینه

الگوی تصمیم گیری چند معیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش آنتروپی  بعد از اینکه شرکت های نمونه از طریق  

اندازه گیری و رتبه بندی شدند، در دو دسته جای گرفتند. دسته ای که از رتبه باالتری داشت )پنجک اول(، شرکت های دارای 

ین رتبه را کسب کرد )پنجک دوم ها عدد  ای که کمتر 1ارتباطات گسترده سیاسی نام گرفت و به آن اختصاص یافت و دسته
به   ارتباطات محدود سیاسی شناسایی شد و به آن ها صفر تعلق گرفت. رتبه بندی گزینه ها  پنجم(، شرکت های دارای  الی 

لحاظ نسبی،   ترتیب ارجحیت و براساس نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل صورت گرفت. گزینه مطلوب گزینه ای است که از 

 راه حل ایده آل داشته باشد.  نزدیکی بیشتری به

هزینههزینه حاضر،  تحقیق  تعدیل گر  نمایندگی: متغیر  هزینههای  گیری  اندازه  شاخص  نمایندگی است.  های های 

ترین انواع شاخص نمایندگی، تابعی از تعامل بین شاخص کیوتوبین )نماینده فرصت های رشد( و جریان های نقد آزاد از مهم

نماین پژوهشهایی هزینه های  بسیاری از  یوراستین، دگی است که در  )2007ها )چن و  (؛  2010(؛ وانگ )2008؛ فلوراکیس 

پور، 2010جرکوس و همکاران،   نمایندگی  ( برای اندازه1398؛ نمازی و جعفری،  1395؛ رضایی و حسین  گیری هزینه های 
 کاررفته است.به

 

 فرصت های رشد:

Q  = MVOCE + BVOLTD - (BVOSHTA - BVOSHTL) / BVOTA 

 

 که در آن:

MVOCE  عادی در پایان سال؛  = ارزش بازار سهام 

BVOLTD  های بلندمدت در پایان سال؛= ارزش دفتری بدهی 

BVOSHTA  های جاری در پایان سال؛= ارزش دفتری دارایی 

BVOSHTL   =بدهی  های جاری در پایان سال؛ارزش دفتری 

 BVOTA  ها در پایان سال.= ارزش دفتری کل دارایی 
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 جریان های نقدی آزاد:

نیز از مدل لن و پولسن )برای   نقد آزاد  )1989اندازه گیری جریان های  براساس  3( مطابق رابطه  ( استفاده شده است. 
به اضافه هزینه بهره و سود  به کسر مجموع مالیات ها،  عملیاتی قبل از استهالک و  از سود  نقد آزاد  این مدل، جریان های 

بر مجم پرداختی به دست می آید و با تقسیم  )تقسیمی  ( محاسبه می 2وع دارایی ها  استاندارد می گردد و از طریق رابطه 

 گردد.

 

FCFi,t = (INCi,t – TAXi,t – INTEPi,t –PSDIVi,t (CSDIVi,t) / TA i,t-1 

 

 که در آن:

FCFi,t  جریان نقد آزاد شرکت =i   در سالt؛ 

INCi,t سود عملیاتی قبل از استهالک شرکت=i   در سالt؛ 

TAXi,tت پرداختی شرکت = کل مالیاi  در سالt؛ 

INTEPi,t هزینه بهره پرداختی شرکت =i   در سالt؛ 

PSDIVi,t سود پرداختی به سهامداران ممتاز شرکت =i   در سالt؛ 

TA i,t-1 کل ارزش دفتری دارایی های شرکت =i  در سالt-1؛ 

CSDIVi,t پرداختی به سهامداران عادی شرکت  .tدر سال   i= سود 

نمایندگی بدین صورت است که پس از محاسبه جریان های نقد آزاد و کیوتوبین، اگر جریان  نحوه محاسبه هز ینه های 
برای  نظر گرفته شده و  نمایندگی باال در  هزینه های  باالی میانه و کیوتوبین پایین میانه باشد، شرکت دارای  نقدی آزاد  های 

یابد و در غیر این صورت عدد صفر اختص  1آن عدد    (.1397اص داده خواهد شد )بادآورنهندی و همکاران، اختصاص می 

توبین باالیی داشته باشند، دارای فرصت رشد باالتری نسبت به    Qپس از محاسبه نسبت مذکور، شرکت هایی که نسبت  

 (.2010سایر شرکت ها می باشند و از این رو انتظار می رود هزینه نمایندگی کمتری داشته باشند )هنری ، 

 

 متغيرهاي کنترلی

پذیری اجتماعی  های انجام شده داخلی و خارجی عوامل زیادی هستند که بر مسئولیتبا توجه به مبانی نظری و پژوهش

میشرکت اثر  بر  ها  بیشتری  اثر  که  عوامل  این  از  تعدادی  پژوهش،  نتایج  انحراف  کردن  کم  دلیل  به  بنابراین  گذارند. 

 شوند:ارند را به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش به شرح زیر آورده میها دپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

ها )پوروشوتهامان و همکاران ها به ارزش دفتری مجموع داراییاهرم مالی: عبارتست از نسبت ارزش دفتری مجموع بدهی
 ،2000.) 

شود )مک ویلیامز  ها استفاده میاندازه شرکت: برای محاسبه متغیر اندازه شرکت از معیارهایی نظیر لگاریتم مجموع دارایی

 (.  2001و سیگل ،  

)سود خالص عملیاتی( به میانگین مجموع بازده دارایی سود قبل از مالیات و هزینه بهره  ها: این متغیر عبارت است از 

 (.  2005ا وکوک ، داراییهای شرکت )حنیف

 (.2014سن شرکت: عبارتست از لگاریتم طبیعی تعداد سال شرکت از زمان آغاز این شرکت )آتیق و همکاران، 

 (.1397استقالل هیات مدیره: درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره )حیدری و همکاران، 

عضو زن باشد، یک و در غیر این   تنوع جنسیت هیات مدیره: متغیر مجازی؛ در صورتی که اعضای هیأت مدیره شامل

 صورت صفر خواهد بود.

بررسی هریک از متغیرهای تحقیق، جهت سنجش فرضیه های رگرسیون خطی زیر استفاده های تحقیق از مدلپس از 
 شود:می
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 فرضیه اصلی اول:

CSR i,t = α0 + α1 PCOINi,t +  α2 LEV + α3 SIZE + α4 ROAi,t + α5 AGEi,t +  α6 BI i,t 
+ α7 BOARD DIV i,t + ε i,t 

 

 فرضیه اصلی دوم:

CSR i,t = α0 + α1 PCOINi,t + α2 Agency Cost i,t + α3 PCONi,t ×Agency Cost i,t + α4 
LEV + α5 SIZE + α6 ROAi,t + α7 AGEi,t +  α8 BI i,t + α9 BOARD DIV i,t + ε i,t  

 

ها و تحليل داده  و تجزیه    نتایج آزمون فرضيه ها 
 توصيفی آمار

پایه بررسی مشخصات عمومی و  ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه آماری برای 
 .، آمار توصیفی ارائه شده است3های توصیفی مربوط به متغیرها الزم است که در جدول  مورد پژوهش، آشنایی با آماره

نشان  ترین  اصلی  برای  است و شاخص خوبی  که بیانگر نقطة تعادل و مرکز ثقل توزیع  شاخص مرکزی میانگین است 

 اند.ها حول این نقطه تمرکز یافتههاست و بیشتر دادهدادن مرکزیت داده
پارامتر میانه است. میانه عددی است که از   %50دومین  باال را  پایین در یک توزیع جدا می 50افراد  د. این کن% افراد 

پارامتر نیز برای کلیه متغیرها ارائه شده است. سایر پارامترها نظیر میزان حداکثر و حداقل نیز برای متغیرها ارائه شده است. 

ها از چه مقادیری آغاز و به چه مقادیری ختم کند دادهدهد و بیان میهای گردآوری شده را نشان میاین دو پارامتر حدود داده

 گذارند.ها را به نمایش میارتی این پارامترها دامنة تغییرات دادهشوند؛ به عبمی
انحراف معیار نیز مقیاسی برای پراکندگی است که هر چه مقدار آن کوچکتر باشد، نشانة آن است که گروه مورد مطالعه  

 دهد. ها از میانگین را نشان میباشد و همچنین پراکندگی دادهاز لحاظ ویژگی مورد سنجش متجانس می

 (: آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش3جدول )

 حداقل  حداکثر انحراف معيار ميانه ميانگين  نام متغيرها

 0/ 0000 000/4 551/1 000/3 143/2 پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

 000/0 000/1 489/0 775/0 846/0 ارتباطات سیاسی

نمایندگی  0/ 0000 000/1 226/0 410/0 454/0 هزینه های 

 065/0 697/0 140/0 587/0 545/0 اهرم مالی

 265/9 138/18 679/1 094/13 138/13 اندازه شرکت

 -340/0 621/0 130/0 117/0 135/0 بازده دارایی

 098/1 158/4 465/0 610/3 479/3 سن شرکت

 0/ 0000 000/1 210/0 600/0 654/0 استقالل هیات مدیره

 1/ 0000 000/1 430/0 0/ 0000 245/0 تنوع جنسیت هیئت مدیره

 

 آمار استنباطی
به دلیل  آزمون فرضیه مورد نظر از دادهها و  در پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده نموده و  های ترکیبی استفاده 

لیمر استفاده شد که    Fترکیبی و تلفیقی جهت برآورد رگرسیون خطی چند متغیره، از آزمون  تعیین مدل مناسب از بین مدل
احتمال آماره   است. اگر  بیش از    Fفرض صفر آن بیانگر مناسب بودن مدل تلفیقی  باشد، از مدل تلفیقی  05/0آزمون فوق 

برابر   نیازی به انجام آزمون هاسمن نیست؛ ولی اگر مدل ترکیبی مناسب باشد، باید مدل اثرات ثابت در  استفاده خواهد شد و 

گیرد. نتایج  تری برای برآورد تعیین شود که این کار با آزمون هاسمن صورت میمدل اثرات تصادفی آزمون شود تا مدل مناسب
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)ل  Fآزمون   که معنی( نشان4یمر در جدول  است  آماره  دهنده اسن  فرضیه  05/0بیشتر از    Fداری  برای آزمون  است، پس 

 تر است.پژوهش، استفاده از مدل تلفیقی مناسب

 ( : نتایج آزمون ليمر4) جدول

 نوع برآورد مدل  الگوي انتخابی  نتيجه آزمون F Prob. Fآماره  مدل 

 4894/0 6331/0 2مدل فرضیه 
یکسان بودن عرض 

 از مبدأها
 GLS تلفیقی

 4827/0 6343/0 2مدل فرضیه 
یکسان بودن عرض 

 از مبدأها
 GLS تلفیقی

 

بر آزمون   برای   Fعالوه  نیز اعمال شود، که از جمله آنلیمر  نیاز است مفروضاتی  ها  تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره 

به آزمون هم خطی میان متغیر مستقل و وابسته، آزمون دوربینمی باقی_توان  نرمال بودن توزیع  ها اشاره کرد.  ماندهواتسون و 

نماید، اگر ی میان متغیر مستقل و وابسته را مشخص می( آزمون وجود یا عدم وجود رابطه هم خط VIFعامل تورم واریانس )
کند.  باشد وجود رابطه هم خطی میان متغیر مستقل و وابسته پژوهش را پشتیبانی می 5مقدار عامل تورم واریانس کوچکتر از 

و پیش_آزمون دوربین میان مقادیر واقعی  یا عدم استقالل خطای  مشخص میواتسون استقالل  ، اگر آماره کندبینی شده را 

بین   میان مقادیر می  50/2تا   50/1محاسبه شده  بوده و فاقد خودهمبستگی  استقالل  باشد، مدل دارای  گرفته  باشد.  قرار 
نرمال بودن توزیع باقی که توزیع بدون چولگی  های تحلیل رگرسیون است؛ اما در صورتیهای مدل از مفروضهماندههمچنین، 

نمایی باشد، توزیع به این  شدید و تک  با توجه  داری محاسبه شده برای توزیع که سطح معنینرمال بودن قابل توجیه است. 

باقی  05/0ها بزرگتر از  مدل  ماندهباقی بودن توزیع  نرمال  نتیجه  در  نتایج حاصل از ماندهاست،  است.  تأیید شده  ها مدل 

 ( نشان داده شده است.6های رگرسیون در جداول جدول )مفروضه

 هاماندهواتسون و نرمال بودن توزیع باقی _آزمون هم خطی ميان متغير مستقل و وابسته، آزمون دوربين( : 6) جدول

 آزمون توزیع باقيمانده واتسون_آزمون دوربين آزمون رابطه خطی

 سطح خطا J_Bاماره  دامنه مورد قبول محاسبه شده دامنه مورد قبول محاسبه شده

 فرضيه اول 

02/1-11/1 5 87/1 5/1-5/2 74/78 05/0 

 فرضيه دوم

06/1-05/3 5 87/1 5/1-5/2 39/78 05/0 

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضيه

رابطه معناداری  پذیری اجتماعی شرکتسیاسی و مسئولیتارتباط   فرضیه اول پژوهش حاضر حاکی از آن است که » بین

 ( ارائه شده است.7اول پژوهش حاضر در جدول ) «. خالصه نتایج تحلیل رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیهوجود دارد
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 خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول (:7جدول )

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نماد نام متغيرها

 /c 048/0 489/2 0274 مقدار ثابت

 PCOIN 415/0 243/4 0000/0 ارتباطات سياسی

 LEV 103/- 492/1- 3244/0 اهرم مالی

 SIZE 032/0 127/5 0000/0 اندازه شرکت

 ROA 076/0 715/0 3641/0 بازده دارایی

 AGE 060/0 841/1 0661/0 سن شرکت

 BI 012/0 543/2 0111/0 استقالل هيات مدیره

 BOARD DIV 239/0 616/2 0093/0 تنوع جنسيت هيئت مدیره

 Fآماره 

)Prob.( 
80/80 

(0000/0) 
 495/0 ضریب تعیین

 87/1 آماره دوربين واتسون
ضریب تعیین 

 تعدیل شده
492/0 

  
شود، سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر ارتباطات سیاسی کمتر ( مشاهده می7گونه که در جدول شماره )همان

ها تأثیر پذیری اجتماعی شرکتتوان نتیجه گرفت که ارتباطات سیاسی بر مسئولیترو، می( است. از این0000/0درصد ) 5از 

(  0/ 415درصد مثبت )  05/0برای متغیر ارتباطات سیاسی در سطح خطای  معناداری دارد. از سوی دیگر، ضریب برآورد شده 
ها وجود داد. پذیری اجتماعی شرکتاست؛ این یافته حاکی از این است که یک رابطه مثبت میان ارتباط سیاسی و مسئولیت

شرکت سیاسی در  زمانی که ارتباطات  بهتر،  عبارت  میبه  افزایش  با میابد، فعالیتها  پذیری اجتماعی سئولیتهای مرتبط 

بر این،   95/0دهند. از این رو، فرضیه اول پژوهش حاضر در سطح اطمینان ها را افزایش میشرکت پذیرفته خواهد شد. افزون 

معناداری بر مسئولیت بازده دارایی تأثیر  بین سایر متغیرهای توضیحی نیز تنها متغیرهای اندازه شرکت و  پذیری اجتماعی از 
 شرکت ندارد.

چنین، مقدار آماره دوربین  باشد. هم( حاکی از معناداری کل مدل می0000/0و    80/80مدل و احتمال آن )  Fمقدار آماره  

بین بازه  بر آن، مقدار قرار گرفته که نشان می 5/2تا  5/1واتسون  ندارد. افزون  بین جمالت خطا خود همبستگی وجود  دهد 
که تنها  ( نشان می492/0شده )ضریب تعیین تعدیل )مسئولیت  49دهد  متغیر وابسته  تغییرات  پذیری اجتماعی  درصد از 

 شود.شرکت( توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده می

پذیری  هزینه نمایندگی بر رابطه ارتباطات سیاسی و افشای مسئولیت فرضیه دوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که »
سوم پژوهش حاضر در جداول  «. خالصه نتایج تحلیل رگرسیونی حاصل از آزمون فرضیهمعناداری داردتأثیر  اجتماعی شرکت

 ( ارائه شده است.8)
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 خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم (:8جدول )

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نماد نام متغيرها

 c 036/0 422/2 0296/0 مقدار ثابت

 PCOIN 436/0 510/4 0000/0 ارتباطات سياسی

 Agency Cost 262/0- 158/2- 0364/0 هزینه هاي نمایندگی

ارتباطات سياسی× هزینه 

 هاي نمایندگی
PCOIN× Agency Cost 215/0 004/2 0315/0 

 LEV 098/0- 197/1- 3741/0 اهرم مالی

 SIZE 041/0 172/5 0000/0 اندازه شرکت

 ROA 063/0 606/0 3925/0 بازده دارایی

 AGE 302/0 570/4 0000/0 سن شرکت

 BI 025/0 782/2 0084/0 استقالل هيات مدیره

 BOARD DIV 245/0 497/2 0172/0 تنوع جنسيت هيئت مدیره

 Fآماره 

(Prob.) 
84/86 

(0000/0) 
 528/0 ضریب تعیین

 87/1 آماره دوربين واتسون
ضریب تعیین 

 تعدیل شده
522/0 

 

سیاسی کمتر داری محاسبه شده برای متغیر ارتباطات سطح معناشود،  ( مشاهده می8گونه که در جدول شماره )همان

)  5از   خطای  0000/0درصد  سطح  برآورد شده در  )  5( و ضریب  این436/0درصد  که  رو، می( است. از  نتیجه گرفت  توان 
بر مسئولیت داری محاسبه  ها تأثیر مثبت معناداری دارد. از طرفی دیگر، سطح معناپذیری اجتماعی شرکتارتباطات سیاسی 

توان نتیجه گرفت که هزینه نمایندگی  رو، می( است. از این0364/0درصد )  5کمتر از   شده برای متغیر هزینه نمایندگی شرکت

ها تأثیر معناداری دارد. اما، ضریب برآورد شده برای متغیر هزینه نمایندگی در سطح خطای پذیری اجتماعی شرکتبر مسئولیت

ها تأثیر منفی پذیری اجتماعی شرکتبر مسئولیت( است؛ این یافته حاکی از این است که هزینه نمایندگی  -262/0درصد ) 5
گر  عنوان متغیر تعدیل داری دارد. از سوی دیگر، ضریب برآورد شده حاصلضرب ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی بهو معنا

)معنی نشان0315/0دار  تعدیل رابطهمی  ( است که  نمایندگی موجب  با مسئولیتدهد، هزینه  سیاسی  ارتباطات  یری  پذی 

( و در فرضیه  415/0که ضریب ارتباطات سیاسی شرکت در فرضیه اصلی اول پژوهش )شود؛ با توجه به ایناجتماعی شرکت می
)عنوان تعدیل( شده است، متغیر هزینه نمایندگی به436/0مزبور ) ی این دو متغیر  ( موجب شدت رابطه851/0گر به میزان 

درصد تأیید    95داری شود. بنابراین، فرضیه اصلی سوم در سطح معنیی شرکت( میپذیری اجتماع)ارتباط سیاسی و مسئولیت

بر مسئولیت بین سایر متغیرهای توضیحی تنها اهرم مالی و بازده دارایی  پذیری اجتماعی شرکت می شود. از سوی دیگر، از 

 تأثیر معناداری ندارند.  
چنین، مقدار آماره دوربین  باشد. هماز معناداری کل مدل می  ( حاکی0000/0و    84/86مدل و احتمال آن ) Fمقدار آماره  

بین بازه  ندارد.  قرار گرفته که نشان می 5/2تا  5/1واتسون  بین جمالت خطا خود همبستگی وجود  بر آن،  دهد  مقدار افزون 

ی اجتماعی شرکت(  پذیردرصد از تغییرات متغیر وابسته )مسئولیت  52دهد که ( نشان می522/0شده )ضریب تعیین تعدیل
 شود.توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده می
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 گيري  نتيجه
مسئولیت سیاسی شرکت و افشای  بین ارتباط  نمایندگی بر رابطه  به بررسی تاثیر هزینه  پژوهش  پذیری اجتماعی این 

پرداخت. در جهت هدف شرکت نمایندگی به عنوان یک  ها  شد که آیا هزینه های  پژوهش، این سؤال اساسی مطرح  محوری 

ها تأثیر معناداری دارد یا  پذیری اجتماعی شرکتکننده بر رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت و افشای مسئولیت متغیر تعدیل

با توجه  خیر؟ در این راستا دو فرضیه اصلی مطرح گردید.   ارتباطات متغیر   به فرضیة اول نشان میدهد کهیافته های پژوهش 
)سیاسی   )( و معنا415/0با ضریب  بر متغیر0000/0داری  مسئولیت  ( تأثیر معناداری  بنابراین    پذیری اجتماعی دارد.افشای 

 شود.می تأیيد فرضیه اول تحقیق

عقاید   نتیجه با مبانی و  )مطرحاین  لی و همکاران  توسط  )2008شده   دیانگ و همکاران(،  2014(، بوباکر و همکاران 

(  1398( و برادران حسن زاده و همکاران )2018(، متقل و همکاران )2017) (، وا نگ و همکاران2016لی و وانگ )(،  2015)

ای که انتظار گونهادی واقع شده است. بهخوش تغییرات بسیار زیباشد؛ چراکه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دستهمسو می
بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو بوده و برای جامعهمی به فکر افزایش سود خود  ای که در رود واحدهای تجاری نه تنها 

نمی نمیتعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری  اجتماع فرار کند و جامعه نیز  جاری وجود تواند بدون واحد تتواند از 

پذیری اجتماعی شرکت نسبت  داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحدهای تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت

سودمند می برای اجتماع  تجاری و هم  خود واحد  برای  هم  بالقوه آن میبه اجتماع  بهتر منافع  به  باشد و درک  تواند منجر 
توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، ها شود. از جمله این منافع میبرای شرکتگذاری های زیاد سرمایهبازده

بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و 

ها منافع دیگری هم دارد؛ از جمله  مسئولیت اجتماعی شرکت(.  2010، 31کند )ساندهو و کاپورباال ایجاد شده است، اشاره می
نمود. زمانی که شرکت ها روابط سیاسی با دولت داشته باشند میمی به حمایت دولت اشاره  ای از هماهنگی توانند جلوهتوان 

(  2018و همکاران )شرکتی را توسعه دهند. متقل  ایدئولوژیکی دولت با بخش شرکتی یا ارتباطی سودمند میان دولت با بخش

در این باره معتقدند که به دلیل حمایت دولت در ارتباطات سیاسی، شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، فعالیت های  

نفعان دارند. به پاسخگویی به ذی  در  مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری را اجرا می کنند ، زیرا این شرکتها تمایل بیشتری 
که  نتایخصوص فرضیه دوم   )عنوان تعدیلهزینه نمایندگی بهج نشان داد  بین  ( موجب شدت رابطه851/0گر به میزان  ی 

شود. همانطور که در مبانی  می  تأیيد فرضیه دوم تحقیقشود. بنابراین  پذیری اجتماعی شرکت میارتباطات سیاسی و مسئولیت

باشد که ممکن است پیامدهایی  مدیران و سهامداران می  های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بینهزینه  نظری پژوهش گفته شد

باشد. مانند انحراف از رفتار سرمایه پی داشته  که مدیران رفتار سرمایهبنابراین، احتمال میگذاری مطلوب را در  گذاری  رود 

با وجود هزینه بامتفاوتی  پژوهشگران معتقدند که های نمایندگی داشته  تواند تباطات سیاسی میارشند. در این باره برخی از 
اند )ابراهیمی منجر به هزینه باالی نمایندگی در اقتصادهای نوظهور شوند، که به طور معمول با محیط قانونی ضعیفی همراه شده

موجب همسو سازی منافع های مسئولیت اجتماعی اند با مشارکت در فعالیتها در تالشبنابراین شرکت  (.1397و همکاران،  

نمایندگی  شرکتالکان  مدیران و م (. این نتیجه با مبانی و 1395را کاهش دهند )برازیده و رئیس زاده،  ها شوند و مشکالت 

   باشد.( همسو می2018متقل و همکاران )شده توسط  عقاید مطرح
پذیری  ولیتارتباط سیاسی و مسئبر رابطه بین  هزینه نمایندگی  کننده    تأثیر نقش تعدیل  شایان ذکر است تاکنون در زمینه

با سایر    هایپژوهشاجتماعی شرکت   نتایج پژوهش حاضر  مقایسه  بنابراین بیش از این امکان  نگرفته است،  صورت  داخلی 

ندارد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر مبین این موضوع است که شرکتپژوهش بورس اوراق  ها وجود  پذیرفته شده در  های 
های مسئولیت اجتماعی و افزایش ارتباطات سیاسی، هزینه نمایندگی را کاهش در فعالیتاند با مشارکت بهادار تهران در تالش

نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری  دهند تا   بکاهد. همچنین  پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار  از 

 کنندگان سودمند هستند.پوشانی بسیاری با هم دارند و برای استفادهاجتماعی و ارتباطات سیاسی هم
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 منابع
نسب، [1] بهرامی  کاظم؛  سید  اسحاق    2ابراهیمی،  کریمی،  کیفیت 1397)علی و  (. ارتباطات سیاسی، 

نمایندگی.   بحران مالی، هزینه های  - 79، صص   73، شماره  18،  دوره  دانش حسابرسیحسابرسی، 
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(. بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات 1396اقدم مزرعه، یعقوب و ذابح غازانی،  مهناز ) [2]
، تبریز، موسسه لی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریتاولین کنفرانس م سیاسی و هزینه های نمایندگی.

 آموزش عالی علم و فن آوری شمس

های اجتماعی سازمان، تهران، مدیریت و مسئولیت  .(1377الوانی، سید مهدی و قاسمی، احمدرضا. ) [3]
 .مرکز آموزش مدیریت دولتی

علیرضا. ) [4] مسئولیت اجتماعی ش(. سیاست1384امیدوار،  ایران، رکتگذاری حکومت در ترویج  ها در 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.پایان

[5] ( زهرا  مسئولیت اجتماعی شرکت1395ایمان روی،  بررسی تأثیر  بر چسبندگی (.  عملکرد مالی  ها و 

پذیرفتههزینه در شرکت پایانهای  بهادار تهران.  بورس اوراق  مؤشده در  سسه نامه کارشناسی ارشد، 
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نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری تهران  تحوالت  بین المللی  -،  سازمان مدیریت صنعتی، شرکت 
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زین [8] صادقی،  مهدی؛  مقدم،  )  بهار  ساره  صفرزاده،  مکانیزم1392العابدین و  های (. بررسی رابطه ی 

بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پژوهشی حسابداری مالی،   حاکمیت شرکتی  فصلنامه علمی 
 .90-107، صص 20، شماره 5دوره 

با  1398بحری ثالث، جمال و عبرتی، محمدرضا ) [9] بر خطر سقوط قیمت سهام  (. اثر ارتباطات سیاسی 

بهادار تهران. دانش سرمایه   بورس اوراق  پذیرفته شده در  تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای 
 296-275، صص 29، شماره 8گذاری، دوره 

ی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت  (. بررس1393پورعلی، محمدرضا و حجامی،  محدثه ) [10]

دانش حسابداری و دانش مدیریت،  نهادی در شرکت بهادار تهران.  بورس اوراق  پذیرفته شده در  های 

 150-135، صص 10، شماره 3دوره 
)ره [11] راضیه  عملکرد شرکت.  (1395نورد،  و  سیاسی  بورس اوراق  بررسی ارتباط  پذیرفته شده در  های 

تهر و بهادار  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشکده حسابداری،  ارشد،  پایان نامه کارشناسی  ان. 

 .تحقیقات بوشهر
(. ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام 1397رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا ) [12]
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