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چکيده
هدف این مطالعه بررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت
و کیفیت اطالعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .متغیر
مستقل این پژوهش مسئولیتپذیری اجتماعی استراتژیک و تاکتیکی شرکتی و متغیر
وابسته ،کیفیت اطالعات مالی و همچنین متغیر تعدیلگر این پژوهش مالکیت دولتی میباشد.
نمونه ،شامل  921شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 9911
الی  9911و نرمافزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل آماری Stata12 ،میباشد .فرضیهها
بر اساس آزمون رگرسیون خطی چند متغیره ،مورد آزمون قرار گرفتهاند .بر اساس نتایج
حاصل از آزمون فرضیه ها ،فرضیه اصلی اول بیانگر این امر بوده که مالکیت دولتی بر رابطه
بین افشای مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت با کیفیت اطالعات مالی شرکت تاثیر منفی
و معناداری دارد .مورد تایید قرار می گیرد .همچنین نتیجه فرضیه دوم ،مالکیت دولتی بر
رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی تاکتیکی شرکت با کیفیت اطالعات مالی شرکت تاثیر
منفی و معناداری دارد ..مورد تایید قرار میگیرد.

واژگان کليدي :مسئولیتپذیری اجتماعی استراتژیک ،مسئولیتپذیری اجتماعی
تاکتیکی شرکتی ،کیفیت اطالعات مالی ،مالکیت دولتی.
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مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکتها به روابط بین شرکتها و جامعه مربوط میشود و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تأثیرات فعالیت
شرکتها روی افراد و جامعه میپردازد .جدا از مفهوم مسئولیت اجتماعی ،بسیاری نیز درانگیزهی شرکتها در برنامهها و فعالیتهای
مسئولیتپذیری اجتماعی آنان ،تردید دارند.برخی دیگر ،بر این باورند که انگیزههای شرکتها از فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی
ممکن است سیاسی باشد و بدین طریق میخواهند با برخی از مقامات سیاسی و محلی البی کنند تا امتیازاتی در راستای اهداف اقتصادی
کسب نمایند .بدین ترتیب ،کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به بهبود جایگاه شرکت شود و درنهایت باعث افزایش بازده
وسودآوری و سرانجام بقای بلندمدت آنان گردد (حساس یگانه و برزگر )9919 ،و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت گسترش تالشهای
واحدتجاری در راستای افزایش پایداری در فعالیتهای متغیر تجاری است .مودیگیالنی و میلر )9119(9فرض کردند که سرمایهگذاران
همانند مدیران به اطالعات مشابهی در خصوص چشمانداز آتی واحد تجاری دسترسی دارند ،تقارن اطالعاتی هرچند که در عمل مدیران در
مقایسه با سهامداران خارجی اطالعات بهتری در اختیار دارند .این عدم تقارن اطالعاتی برای مسئولیت اجتماعی شرکت کاربدهای با اهمیتی
دارد چرا که مدیران در مقایسه با افراد برون سازمانی نسبت به مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در قالب اهداف ،برنامهها و
فعالیتهای مرتبط اطالعات بیشتری در اختیار دارند و مخارج مسئولیت اجتماعی میتواند به عنوان معیاری برای چشمانداز آتی واحدتجاری
مورد استفاده قرار گیرد .و با توجهبه اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت مشوقی است برای حاکمیت شرکتی موثرتر و افزایش ارزش واحدتجاری
(بالزدویچ و اسمیت 2199،2؛ جو و هارجوتو) 2199،2192،9؛ مسئولیت اجتماعی شرکت هزینه سرمایه را کاهش میدهد(دالیوال و
همکاران2199،4؛ الگول و همکاران )2199،5مسئولیت اجتماعی شرکت رتبهبندی اعتباری را بهبود بخشیده(آتیگ و همکاران )2199،1و
منجر به صحت بیشتر برآوردهای تحلیلگران میشود(دالیوال و همکاران .)2199،با توجه به هدف حسابداری فراهم آوردن اطالعات مالی
برای استفادهکنندگان ،در جهت کمک به بهبود فرایند تصمیمگیری میباشد ،در حالی که هدف از انجام تحقیقات و مطالعات حسابداری
ارزیابی مفید بودن اطالعات برای سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان میباشد .صورتهای مالی منابع بسیار مهمی از اطالعات میباشند
که سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری به آن نیاز دارند .تجدید ارزیابی داراییها یکی از اطالعاتی است که بهوسیله
تحلیل گران و سرمایهگذاران بازارها مورداستفاده قرار میگیرند زیرا یک دید کلی درباره عملکرد شرکت ارائه میدهد و در ارزشیابی شرکت
به آنها کمک میکند  .همچنین در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیر مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت
اطالعات مالی پرداخته میشود.

بيان مساله
در محیط سازمانی شرکتها برای افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در سرتاسر جهان عمدتا داوطلبانه بوده و بدون حسابرسی است
و مطالعات اندکی به بررسی اعتبار اطالعات افشا شده در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت پرداختهاند(هولمدوب و همکاران2112،7؛
چن و همکاران  .)2191،2محققان عموما بر این باورند که افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را از طریق انعکاس تعهدات حقیقی در مسئولیت
اجتماعی افزایش می دهد(اولمن .)9125،1هر چند که ممکن است گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت بواسطه منافع شخصی مدیریتی
و نیاز برای حسابآرایی ایجاد شده باشد که می تواند دربرگیرنده استفاده از اطالعات نادرست و گمراه کننده به منظور ارائه تصویری مناسب
از رعایت مسئولیت اجتماعی باشد(گریفن و وبر 2111،91؛ کیم و همکاران .)2192،99در این گونه موارد افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی
شرکت ممکن است تحت تاثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت قرار گیرد ،در حالی که ممکن است اطالعات بالقوه مورد نیاز عموم کنار
گذاشته شود .نگرانی در رابطه با اعتبار افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت از آغاز دهه  9121توجه محققان را به خود جلب نموده
است .تعدادی از مطالعات مشاهده کردند که افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت همیشه وابسته به عملکرد واقعی مسئولیت اجتماعی
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شرکت نیشت(پنمن .)2112،92بخشی از مطالعات گه بر اعتبار افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تمرکز دارند ارتباط بین افشای مسئولیت
اجتماعی شرکت و عملکرد واقعی مسئولیت اجتماعی شرکت رابررسی کردند .با بهره بردن از محیط اختیاری اطالعات برای گزارشگری
مسئولیت اجتماعی ،افرادی که عملکرد ضعیفتری در اجرای مسئولیت اجتماعی دارند و بیشتر در معرض دید عموم و بررسی قرار دارند
اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی را به گونهای افشا میکنند که خود را در زمره فعاالن در زمینه مسئولیت اجتماعی نشان دهند(گری
و همکاران .)9115(99ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات مالی برای واحدهای تجاری که حسابرسی انجام میدهند،
میتواند مثبت باشد .در حقیقت مسئولیت اجتماعی باالتر عموما منجر به کیفیت باالتر اطالعات مالی میشود .به عبارت دیگر تالش اضافی
حسابرسان الزاما واحدتجاری با کیفیت پایین اطالعات حسابداری را به واحد با کیفیت باالی اطالعات تبدیل نمیکند .برخالف واحدتجاری
فاقد مالکیت دولتی ،واحدتجاری دارای مالکیت دولت نیاز کمتری برای استفاده از افشای مسئولیت اجتماعی شرکت به منظور حساب آرایی
در افزایش ارتباطات سیاسی دارند چرا که آنها دارای ارتباط نزدیک با دولت هستند و با احتمال بیشتری الزامات دولت در خصوص مسئولیت
اجتماعی را رعایت میکنند .بنابراین با توجه به مبانی نظری بیان شده ،در این تحقیق ،به بررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات پرداخته شده است.

اهداف تحقيق
هدف اصلی این تحقیق به بررسی تعیین تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .
اهداف فرعی به شرح زیر میباشد.
هدف اول :تعیین تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت و کیفیت اطالعات مالی.
هدف دوم :تعیین تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی.

پيشينه تحقيق
پيشينه داخلی
ماکرانی و همکاران( )9915به بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک کاهش قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران(،)2111
برای سنجش گزارشگری مسئولیت اجتماعی بعنوان متغیر مستقل از چک لیست برزگر()9919و جهت آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون
لجستیک استفاده شده است .نتایج نشان از وجود رابطه ی معناداری بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام دارد.
کامیابی و همکاران( )9914به بررسی تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر عدم تقارن اطالعاتی (شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند .آنالیز دادهها با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی برای  24شرکت نمونه نشان میدهد که بین مسئولیت
اجتماعی شرکتها و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معناداری وجود ندارد .این نتایج موید این است که عدم تقارن اطالعاتی و قیمتگذاری
سهام تحت تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها قرار نمیگیرد.
حاجیها وسرفراز()9919به بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معکوس و معنا
داری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد .بنابراین مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی ،باعث کاهش در نرخ بازده مورد
انتظار سرمایهگذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده ،و هزینههای تامین مالی کمتری برای شرکت به ارمغانمیآورند .به عبارت دیگر
اطالعات مسئولیت پذیری شرکت برای سرمایهگذاران محتوای اطالعاتی دارد.
کرونر و همکاران( )2197به بررسی گزارشگری داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و حسابرسی صورتهای مالی پرداختند.
یافتههای این مقاله نشان دهنده وجود ارتباط مثبت بین گزارشگری داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و حقالزحمه حسابرسی در چین
است .نتایج نشان دهنده این است که واحدهای تجاری در چین از گزارشگری مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری جهت حسابرسی استفاده
می کنند و بنابراین حسابرسان با توجه به ریسک حسابرسی باالتر و نیاز برای صرف زمان بیشتر حقالزحمه باالتری را نیز مطالبه میکنند.
به عالوه تاثیرات مثبت گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر حقالزحمه حسابرسی و مدیریت سود برای واحدهای تجاری با مالکیت دولت قابل
Pattern
Gray et al
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توجه تر است ،نشان دهنده این است که واحدهای تجاری غیردولتی قوانین مسئولیت اجتماعی شرکت را به صورت کامل پذیرفتهاند و اصوال
از گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت برای ایجاد ظاهری قانونی استفاده میکنند.
جینهوا و همکاران )2195( 94به بررسی آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر عدم تقارن اطالعاتی تاثیر دارد؟ پرداختند .با بکارگیری
نمونه گستردهای از شرکتهای ایالت متحده آمریکا ارتباط معکوسی بین مشارکت در فعتالیتهای حاوی مسئولیت اجتماعی ( )CSRو
متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی پس از کنترل برای ویژگیهای مختلف شرکت مشاهده شد .به عالوه ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت و
عدم تقارن اطالعاتی در واحدهای تجاری با ریسک باال به علت تالش مدیران در راستای ایجاد شهرت تقویت شده است .در نهایت مشاهده
شد که مسئولیت اجتماعی شرکت با معیار ریسک شهرت ارتباط معکوس دارد و ارزش پیشبینی شده پایینتر ریسک شهرت با عدم تقارن
اطالعاتی کمتر ارتباط مثبت دارد.
دوگار و همکاران )2195( 95به بررسی افشای دواطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت با حقالزحمه حسابرسی پرداختند .وجود ارتباط
مثبت افشای دواطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت با حقالزحمه حسابرسی نشان دهنده این است که ارتباط بین افشای دواطلبانه مسئولیت
اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات مالی برای واحدهای تجاری که حقالزحمه حسابرسی باالتری پرداخت میکنند میتواند مثبت باشد.
مطالعات گذشته استدالل میکنند حق الزحمه حسابرسی باالتر میتواند ناشی از تالش حسابرسی بیشتر بواسطه وجود ریسک باالتر
اشتباهات با اهمیت در گزارشگری مالی باشد.

سواالت تحقيق
سوال اول :آیا مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری دارد ؟
سوال دوم :آیا مالکیت دولتی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری
دارد؟
فرضيههاي تحقيق
فرضیه اول :مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :مالکیت دولتی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری دارد.
جامعه ،روش نمونهگيري و حجم نمونه
جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال  11تا  11در بورس اوراق بهادار تهران
بودهاند میباشد و شرکتهایی انتخاب میشود که دارای ویژگیهای زیر باشد:
 -9دادههای موردنظر این پژوهش برای آنها در دسترس باشد -2 .جزو شرکتهای بیمه و واسطهگری مالی نباشد -9 .به دلیل
افزایش قابلیت مقایسه ،دورهی مالی آنها منتهی به  21اسفند باشد -4 .شرکت طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد .با توجه
به محدودیتهای اعمالشده تعداد  921شرکت در نمونه قرارگرفته است.

قلمرو تحقيق
قلمروموضوعی :بررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمروزمانی :از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 9911لغایت 9911درنظرگرفته میشود.
قلمرومکانی :شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

Jinhua et al
Doogar et al
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روششناسی تحقيق
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پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی و همبستگی است .هدف مطالعه کنونی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .برای این منظور یکی از
مناسبترین مدلهای رگرسیونی که تا حدود زیادی دستیابی به اهداف مطالعه را محقق میسازد انتخاب گردیده است .در مطالعه حاضر
از مدل پنل دیتا جهت بررسی روابط میان متغیرها استفادهشده است .تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آمار استاتا انجام شده
است.

متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مستقل
در این پژوهش متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی تاکتیکی و استراتژیک میباشد که به شرح زیر بیان میگردد.
مسئولیتپذیری اجتماعی استراتژیک شرکتی
 .9بین روابط کارکنان
 .2محیط زیست
 .9ویژگی محصوالت
مسئولیتپذیری اجتماعی تاکتیکی شرکتی
 .9مشارکت اجتماعی
مطابق با پژوهش حاجیها و سرفراز ( ،)9919متغیر مستقل پژوهش حاضر ،مسئولیتپذیری اجتماعی است که با توجه به معیارهایی
که موسسه آمریکایی معروف به  KLDکه هرساله سازمانها را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیستمحیطی رتبهبندی میکند اندازهگیری
شده است .مسئولیتپذیری اجتماعی در این پژوهش دارای چهار بعد میباشد ،است ،هر بعد آن دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود
است .با تفاضل نقاط قوت از نقاط ضعف مربوطه نمره آن بعد به دست میآید .درنهایت با جمع تمام ابعاد فوق یک نمره کلی برای
مسئولیتپذیری اجتماعی به دست خواهد آمد .الزم به ذکر است که در صورت وجود هر نقطهضعف یا نقطه قوت مربوطه ،عدد یک و در
صورت نبود آنها عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد .اطالعات الزم برای این متغیرها در گزارش هیئتمدیره شرکتها افشاء میشود و
در تحقیق حاضر برای معرفی هر یک از ابعاد ،با توجه به ماهیت افشاگری در ایران ،از شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی در ایران و
همچنین از گواهینامههای  ISO 1119سیستم مدیریت کیفیت ISO 94119 ،مدیریت زیستمحیطی OHSAS 92119 ،استاندارد
ایمنی و بهداشت استفادهشده است؛ بنابراین در این تحقیق صرفاً از مدل  KLDاستفادهنشده است بلکه معیارهای مطابق با استاندارد ایران
میباشد که همانطور که پیشتر توضیح داده شد در گزارش هیئتمدیره افشا میشود.
مطابق با پژوهش میشرا و همکاران ( ،)2199برای اندازهگیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی از مدل حاضر که مدل عینی و
کمیمعروفی است استفادهشده است .مدل بهصورت زیر میباشد.
CSR-s = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO- S
 = CSR- Sنمره مسئولیتپذیری اجتماعی .در این پژوهش از مجموع چهار معیار ،نمره افشای مشارکت
نمره افشای روابط کارکنان ،نمره افشای محیطزیست و نمره افشای ویژگی محصوالت برای محاسبه نمره مسئولیت اجتماعی شرکت
استفاده میگردد.
 = CSR-T-Sنمره افشای مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود بهصورت زیر محاسبه میشود :نمره
افشای مشارکت برای شرکتهای سهامی با توجه به تحقیق میشرا و همکاران ( )2199که بیان نمودند شرکتهایی که مالیات پرداخت
نمیکنند یا تعطیلی شرکت تاثیر منفی بر شرایط اقتصادی جامعه میگردد را به عنوان نقاط ضعف معرفی میگردد و همچنین کمک خیریه
و نوآورانه را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف ،نمره مشارکت اجتماعی
محاسبه میگردد.
CSR-COM-S =Σ Strengths -Σ Concerns
همینطور میتوان نمرههای ابعاد دیگر مسئولیتپذیری اجتماعی ،همچون:
16 Correlational Research
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 = CSR-EMP- Sنمره افشای روابط کارکنان
نمره روابط کارکنان برای شرکتهای سهامی با توجه به تحقیق میشرا و همکاران ( )2199که بیان نمودند شرکتهایی که ضعف
بهداشت و ایمنی دارند و همچنین کاهش نیروی کار دارند را به عنوان نقاط ضعف معرفی میگردد و همچنین به اشتراک گذاشتن سود
نقدی و مزایای بازنشستگ ی را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف ،نمره روابط
کارکنان محاسبه میگردد.
 = CSR-ENV- Sنمره افشای محیطزیست.
نمره افشای محیطزیست که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود بهصورت زیر محاسبه میشود :نمره افشای محیطزیست
برای شرکتهای سهامیبا توجه به تحقیق میشرا و همکاران ( )2199که بیان نمودند شرکتهایی که تولید زبالههای خطرناک دارند و
همچنین بابت مدیریت ضعیف در مورد زبالهها جریمهای را پرداخت کرده است را به عنوان نقاط ضعف معرفی میگردد و همچنین انرژی
پاک (استفاده از سوخت با آلودگی کمتر) و کنترل آلودگی هوا و کاهش گاز گلخانهای را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که
در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف ،نمره افشای محیطزیست محاسبه میگردد.
 = CSR-PRO- Sنمره افشای ویژگی محصوالت را از طریق مدل ذکرشده در باال محاسبه کرد.
نمره افشای ویژگی محصوالت که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود بهصورت زیر محاسبه میشود :نمره افشای ویژگی
محصوالت برای شرکتهای سهامیبا توجه به تحقیق میشرا و همکاران ( )2199که بیان نمودند شرکتهایی که جریمه در مورد ایمنی
محصول و همچنین تبلیغات منفی پرداخت کرده است را به عنوان نقاط ضعف معرفی میگردد و همچنین اگر شرکت دارای کیفیت محصول
و همچنین ایمنی محصول را دارا باشد را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف،
نمره افشای محیطزیست محاسبه میگردد.
با توجه به سواالت نقاط ضعف و قوت هر چهار معیار امتیازات به طور مساوی برای هر معیار  2امتیاز قوت و  2امتیاز ضعف مشخص
گردید.
مطابق با پژوهش میشرا و همکاران ( ،)2199پارهای از نقاط قوت و ضعف ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بهطور خالصه در جدول
( )9ارائهشده است:
جدول ( :)1ابعاد مسئوليتپذیري اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف آنها

ابعاد مسئولیت اجتماعی

نقاط ضعف

مشارکت اجتماعی

 -9اثر منفی اقتصادی
(تأثیر منفی بر کیفیت زندگی ،تعطیلی کارخانه)
 -2عدم پرداخت مالیات

نقاط قوت
 -9کمکهای خیریه
 -2کمکهای نوآورانه (کمک به سازمانهای
غیرانتفاعی ،مشارکت در طرحهای عمومی)

جمع نمره میزان افشای مشارکت اجتماعی
روابط کارکنان

 -9ضعف بهداشت و ایمنی
 -2کاهش نیروی کار

 -9به اشتراک گذاشتن سود نقدی
 -2مزایای بازنشستگی

جمع نمره میزان افشای روابط کارکنان
محیطزیست

 -9تولید زبالههای خطرناک
 -2پرداخت جریمه به دلیل نقض مدیریت زباله

 -9انرژی پاک (استفاده از سوخت با آلودگی
کمتر)
 -2کنترل آلودگی هوا و کاهش گاز گلخانهای

جمع نمره میزان افشای محیطزیست
ویژگی محصوالت

 -9پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول
 -2پرداخت جریمه برای تبلیغات منفی

 -9کیفیت محصول
 -2ایمنی محصول

جمع نمره میزان ویژگی محصوالت
جمع نمره ها ی ابعاد
مسئولیت اجتماعی
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متغيرهاي وابسته
کيفيت اطالعات شرکت
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با توجه به تحقیق بهار مقدم و همکاران ( )9917برای اندازه گیری کیفیت اطالعات حسابداری ،همانند پژوهش فرانسیس و همکاران
( )2115و کرونل و همکاران ،)2197 ( 92از معیار قدر مطلق خطای اندازه گیری اقالم تعهدی استفاده شده است .این معیار از قدر مطلق
پسماندهای برآوردی مدل دچو و دیچو )2112( 91که توسط مک نیکوالس )2112(21تعدیل شده ،استخراج می شود .قدر مطلق خطای
اندازه گیری اقالم تعهدی مبتنی بر این مدل ،میزان انطباق اقالم تعهدی را با جری ان های نقدی گذشته ،حال و آینده منعکس می کند و
با مبنای حسابداری تعهدی سازگاری بیشتری دارد .مدل دچو و دیچو (  )2112به شرح رابطة زیر است.
TACCit =β 0 1/TAit-1+ β1 CFoit-1/TAit-1 + β2 CFoit/TAit-1 + β5 CFoit+1/TAit-1
+ β6 ΔSALEit/TAit-1 + β7 PPEit-1/TAit-1 +ɛit
دراین مدل داریم :
𝑪𝑨𝑻 = معرف اقالم تعهدی جاری است که بر مبنای مدل دچو و دیچو ( )2112اندازه گیری می شود
𝟏 = 𝑻𝑨𝒊𝒕−کل داراییها شرکت در سال قبل  iدر سال t-1
𝒕𝒊𝑬𝑳𝑨𝑺∆ = تغییر در فروش از سال  t-1تا سال t
𝒕𝒊𝒐𝑭𝑪 = نشان دهندة جریان نقدی عملیاتی
𝒕𝒊𝑬𝑷𝑷 = ناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات شرکت  iدر سال t
𝒕𝒊𝜺 = پسماندهای برآوردشدة مدل در سال  tبرای شرکت i
معیار به دست آمده از رابطة باال ،قدر مطلق پسماندهای برآورد شدة مدل است که به عنوان معیار کیفیت اطالعات حسابداری اندازه
گیری میگردد(بهار مقدم و همکاران)9917 ،

متغير تعدیلگر
مالکیت دولتی :در مالکیت دولتی شرکت تحت کنترل دولت است و مدیران معموال از طریق فرایند سیاسی انتخاب میشوند ترفیع
آنها به جای عملکرد بیشتر بر اساس تعهد آنها به سیاستهای دولت است .برخالف بنگاههای دولتی ،بنگاههای غیر دولتی براساس
مکانیزمهای بازار فعالیت میکنند (طالبنیا و صدیقیکمال.)9914 ،
که در این پژوهش مالکیت دولتی از میزان درصد سهام شرکتها که در اختیار دولت میباشند ،اندازهگیری میگردد.
State ownership = State ownership /total stock
" که در آن " :
 : State ownershipمالکیت دولتی
 : total stockکل سهام
اطالعات مالکیت دولتی از یادداشتهای انتشار یافته شرکتهای سهامیاستخراج میگردد.

متغير کنترل
اندازه شرکت
اندازه شرکت نمایانگر برتری رقابتی است .ازآنجاییکه سهم بیـشتر از بـازار نیـاز بـه تولیـد و فروش بیشتر دارد لذا داشـتن منـابع
مـالی کـافی و انـدازه بزرگتر میتواند شــرکت را در تولیــد بیــشتر و صــرف هزینههای تولید و بازاریابی بیـشتر یـاری کنـد تـا بتوانـد
مزیتهای رقـابتی ایجـاد نمایـد .از نسبت لگاریتم طبیعی مجموع داراییها محاسبه میگردد(لیو و همکاران.)2197،
لگاریتم طبیعی مجموع داراییها = Sizeit

17

Francis et al
Cornell et al
19 Dechow and Dichev
20 McNichols
18
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سودآوري شرکت:
عبارت است از تقسیم سود خالص بر داراییهای شرکت میباشد(لیو و همکاران.)2197،
ROA = Net income/Assets
 :Assetsکل دارایی؛  :Net incomeسود خالص؛  :ROAسودآوری
اهرم مالی :
نسبت بدهیهای بلند مدت شرکت به داراییهای آن اندازهگیری میگردد(لیو و همکاران)2197،
asset/= liab Leverage
 :liabبدهی شرکت؛  :assetدارایی شرکت
اطالعات اهرم مالی از صورتهای مالی انتشار یافته شرکتهای سهامی استخراج میگردد.
هزینه مخارج سرمایهای :از نسبت هزینه مخارج سرمایهای به کل داراییهای پایان دوره شرکت به دست میآید (لیو و
همکاران.)2197،
با توجه به مدل  9فرضیه اول و دوم مورد بررسی قرار میگیرد:

مدل ()9
Information qualityit= β0 + β1 CSRA it++ β1 CSRT it+ β2 State it+ β3 State* CSR it + β3 State* CSR it +β4Size
it+ β5 Capex it+ β6 Lev it + β7 ROAit + ɛit
که در آن  ،aعرض از مبدا؛  ، Information qualityitکیفیت اطالعات شرکت  iدر سال t؛  ، CSR itمسئولیت اجتماعی
استراتژیک و تاکتیکی شرکت  iدر سال t؛  ،Sizeاندازه شرکت  iدر سال t؛  ، Capex itهزینه مخارج سرمایهای شرکت  iدر سال t؛ Lev
 ،itاهرم مالی شرکت  iدر سال t؛  ،ROA itسودآوری شرکت  iدر سال t؛  ، State itمالکیت دولتی شرکت  iدر سال t؛

نتيجه گيري
آمار توصیفی مجموعه روشهایی است که در گردآوری ،منظم کردن و نشان دادن شکلهای توزیع متغیرها به کار میرود؛ که شامل
محاسبه میانگین ،حداقل ،حداکثر ،واریانس ،میانه و انحراف معیار دادهها است .جدول  9توصیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد:
جدول : 2آمارههاي توصيفی

متغیر

عالمت اختصاری

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کیفیت اطالعات
مسئولیتپذیری اجتماعی تاکتیکی

Information
quality
CSR_tac

1/125

1/457

1/919

1/91

1

9/92

1/5

1/99

مسئولیتپذیری اجتماعی استراتژیک

CSR

1

9/44

9/2

9/94

اندازه شرکت

size

91/51

92/54

99/17

1/45

اهرم مالی

lev

1/12

9/17

1/12

1/95

سودآوری

ROA
State
ownership
Capex

-1/92

1/12

1/99

1/29

1

1/77

1/99

1/92

1/192

1/94

1/17

1/122

مالکیت دولتی
هزینه مخارج سرمایهای
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آزمون نرمال بودن
جدول ( )3آزمون نرمال بودن

متغیر

شاپیروویلک

سطح معناداری

جمله خطا مدل اول

1/42

1/119

تست نرمال بودن متغیرها نشاندهنده نوع آمار مورد استفاده را مشخص میکند .آزمون نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادهها
رو مشخص میکند .همانطور که در جدول  9مشاهده میشود نتیجه سطح معناداری این آزمون برای تمامی دادهها ،باالی  5درصد
میباشد ،بیانگر نرمال بودن این دادههاست .دادههای نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادهها رو مشخص میکند.
آزمون  Fليمر
جدول ( )4آزمون  Fليمر

فرضیه

آزمون آثار

آماره

سطح معناداری

نتیجه آزمون

F

99/74

1/111

اثرات ثابت

نتایج این آزمون نشان میدهد که مقدار سطح معناداری مدلها زیر  5درصد است .بنابراین فرض (H0مدل تلفیقی) تایید نمیشود.
آزمونهاسمن
جدول ( )5آزمونهاسمن

فرضیه

خالصه آزمون

آماره کای اسکوئر

معناداری

نتیجه آزمون

دوره تصادفی

22/54

1/111

مدل آثار ثابت

با توجه به نتایج بهدستآمده از روش پنل دیتا برای آزمون فرضیهها استفاده میگردد.
آزمون نتایج فرضيهها
جدول ( )6آزمون نتایج فرضيهها

*Information qualityit= β0 + β1 CSRA it++ β2 CSRT it+ β3 State it+ β4 State* CSRA it + β5 State
CSRT it +β6Size it+ β7 Capex it+ β8 Lev it + β9 ROAit + ɛit
متغیر

عالمت اختصاری

ضریب

آماره t

سطح معنیداری

مسئولیتپذیری اجتماعی استراتژیک

CSRA

1/919

9/91

1/111

مسئولیتپذیری اجتماعی تاکتیکی

CSRT

121/1

2/49

1/127

اندازه شرکت

size

1/21

1/15

1/111

اهرم مالی

lev

-1/194

-2/29

1/191

سودآوری

ROA

1/995

2/25

1/199

مالکیت دولتی

State ownership

-1/911

-9/15

1/111

هزینه مخارج سرمایهای

Capex

-1/117

-2/179

1/115

مالکیت دولتی * مسئولیت اجتماعی
استراتژیک شرکت

*State ownership
CSR

-1/952

-9/214

1/119
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مالکیت دولتی * مسئولیت اجتماعی
تاکتیکی شرکت
β1

عرض از مبدا

-1/192

-2/42

1/125

1/91

9/97

1/29

آماره F

93/71

سطح معنیداری

1/111

ضریب تعیین

1/45

ضریب تعیین تعدیلشده

1/44

نتایج آزمون فرضيه اول
نتایج جدول  5نشاندهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه است .آماره )19/79( fو سطح معناداری ( )1/111مؤید معنادار
بودن مدل برای آزمون فرضیه است .نتایج آزمون والدریج نیز نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است .ضریب تعیین
تعدیل شده  44درصد میباشد .متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی استراتژیک بهعنوان متغیر مستقل ،کیفیت اطالعات بهعنوان متغیر وابسته،
متغیر اندازه شرکت ،سودآوری ،مخارج سرمایهای و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته میشوند .متغیر مسئولیتپذیری
اجتماعی استراتژیک با توجه به سطح معناداری ( )1/111در جدول زیر با متغیر کیفیت اطالعات رابطه مثبت و مستقیم دارد .بین متغیرهای
کنترلی اندازه شرکت ،سودآوری ،مخارج سرمایهای و اهرم مالی با کیفیت اطالعات رابطه وجود دارد .همچنین در این فرضیه متغیر مالکیت
دولتی به عنوان متغیر تعدیلگر میباشد که متغیر مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت در مالکیت دولتی با توجه به سطح معناداری
( )1/119در جدول زیر بر متغیر کیفیت اطالعات مالی تاثیر منفی و معکوس دارد .با توجه بهاینکه مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت
اجتماعی استراتژیک شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری دارد  ،فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع میشود .مفهوم معنیداری
در همبستگی این است آیا همبستگی بدست آمده بین دو متغیر را میتوان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا بین دو متغیر همبستگی وجود
دارد .این موضوع که عدد بدست آمده معنی دار است یاخیر ،از خود عدد بدست امده با اهمیتتر است .ضریب همبستگی را با  Rنشان می
دهند .با به توان دو رساندن ضریب همبستگی،مقدار ضریب تعیین)) R2بین دو متغیر بدست میآید .ضریب تعیین نشان میدهد که چند
درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین میشود.این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد .که بر اساس نتیجه این
فرضیه ضریب تعیین این تحقیق 1/44درصد میباشد.
نتایج آزمون فرضيه دوم
متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی تاکتیکی بهعنوان متغیر مستقل ،کیفیت اطالعات به عنوان متغیر وابسته ،متغیر اندازه شرکت،
سودآوری ،مخارج سرمایهای و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته میشوند .متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی
استراتژیک با توجه به سطح معناداری ( )1/127در جدول زیر با متغیر کیفیت اطالعات رابطه مثبت و مستقیم دارد .بین متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ،سودآوری ،مخارج سرمایه ای و اهرم مالی با کیفیت اطالعات رابطه وجود دارد .همچنین در این فرضیه متغیر مالکیت دولتی
به عنوان متغیر تعدیلگر میباشد که متغیر مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت در مالکیت دولتی با توجه به سطح معناداری ( )1/125در
جدول زیر بر متغیر کیفیت اطالعات مالی تاثیر منفی و معکوس دارد .با توجه به این که مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی
تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری دارد  ،فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید واقع میشود.

نتيجهگيري و پيشنهادها
در این تحقیق تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات بررسی شد .بر طبق فرضیات
طرح شده انتظار میرود که مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات تاثیر معنادار و همچنین عکس
العمل بازار سرمایه را در پی داشته باشد .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها با استفاده از اطالعات مربوط به شرکتهای موجود در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  9911الی  9911نشان میدهد که :طبق فرضیه اول که تاثیر مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی
استراتژیک شرکت و کیفیت اطالعات مالی ،مورد بررسی قرار گرفته است .که بیانگر تایید این فرضیه میباشد و مالکیت دولتی بر رابطه
بین مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر منفی و معناداری را دارد .طبق فرضیه دوم که تاثیر مالکیت دولتی
بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی ،مورد بررسی قرار گرفته است .که بیانگر تایید این فرضیه
میباشد و مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر منفی و معناداری را دارد .واحدهای
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تجاری با رتبهبندی بهتر در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت دارای انگیزه قویتری هستند تا گزارشات مالی با کیفیت باال را حفظ نمایند
تا بدین طریق تقاضای سرمایهگذاران را براورده سازند .و به شهرت بیشتری دست یابند ،ریسک دعاوی قضایی را کاهش دهند و در زمینه
فعالیتی خود متفاوت باشند .واحدهای تجاری دارای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی میتواند بیانگر گزارشگری مالی شفاف باشد هرچند که
ممکن است مدیران از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی برای پنهان ساختن رفتارهای مدیریت سود خود در پشت ظاهر شفاف گزارشگری
مالی استفاده نمایند .تا بدین طریق اعتبار شرکت را افزایش داده و دستکاری سود را پنهان سازند .لیز و همکاران( )2195بیان نمود
شرکتهایی که در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی مشارکت نمایند میتواند عدم تقارن اطالعاتی بین افراد را کاهش میدهد .این نتیجه با
یافتههای تحقیق گری و همکاران( )2197به بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با حقالزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات مالی
پرداختند ،مطابقت دارد .نتیجه این مقاله نشان دهنده وجود ارتباط مثبت بین گزارشگری داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت
اطالعات مالی میباشد .همچنین متغیر مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با کیفیت اطالعات مالی را تعدیل
میکند
بنابراین به شرکتها پیشنهاد میگردد با داشتن الزامات قانونی و افشای الزامی اطالعات مالی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها
و سازمان ها ،بتوان به عنوان سازوکارهای موثر جهت گسترش روابط بین واحد تجاری و ذینفعانش تالش نمود .همچنین سرمایهگذاران در
تصمیمگیریها به ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات مالی توجه داشته باشند تا بتوانند به سودآوری مناسبی
دست یابند .همچنین با توجه به نتیجه فرضیه ،به استفادهکنندگان از صورتهای مالی و سایر استفادهکنندگان پیشنهاد میگردد که به
نقش تاثیرگذار مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت اطالعات مالی توجه کافی داشته باشند .و همچنین
هیئت مدیره به میزان کیفیت اطالعات مالی در شرکت توجه داشته باشند ،که این هزینهها میتواند از ناکارآمدی مدیران باشد .پس
سهامداران ،به خصوص سهامداران عمده میتوانند در این بخش ،مدیریت را تحت کنترل در آورند.
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