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 چکيده

ها  پذیری اجتماعی شرکت در حال افزایش است و نتایج استراتژیکی برای شرکت اهمیت مسئولیت

دارد. شرکت مسئولیت اجتماعی  های مرتبط با های بزرگ به طور قابل توجهی در فعالیتدر بر 

پذیری اجتماعی شرکت نشان  گذاری در مسئولیتکنند. تمایل به سرمایهگذاری میشرکت سرمایه
دهد که این یک هزینه، محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد، نیست بلکه منبعی برای  می

مدیرانشان  ها و کسب مزیت رقابتی است. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان

تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد  رود. از این رو هدف این تحقیق بررسی  موضوعی مهم به شمار می
شرکت اجتماعی  مسئولیت  بر  عامل  تعدیلمدیر  نقش  شرکت ها با  نهادی  مالکیت  های  گر 

نوع   .باشدمی  شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته کاربردی و از  پژوهش حاضر تحقیقی 

رویدادی است که در آن تأثیر اعتماد به نفس شناسی آن از نوع پسحقیقات شبه تجربی و روشت

گر مالکیت نهادی، مورد  ها با نقش تعدیلبیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت
بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت  

های ترکیبی  و دادهرگرسیون خطی چند متغیره رگرسیون ی پژوهش از مدل  هاآزمون فرضیه

شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت پذیرفته  93استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل  

براساس نتایج پژوهش،  مورد بررسی قرار گرفته است.   1398تا    1389  هایباشد که طی سالمی
از   نفس بیش  مسئولیت اجتماعی شرکتاعتماد به  ها تأثیر معناداری دارد.  حد مدیر عامل بر 

گر بر شدت رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر  همچنین، مالکیت نهادی به عنوان تعدیل

 گذارد.ها تأثیر میعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت

عامل، مسئولیت اجتماع :يديکل واژگان حد مدیر  بیش از  به نفس  ها، ی شرکتاعتماد 

 مالکیت نهادی

 M41بندي موضوعی: طبقه
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،  رحمن مرادي ،  غزاله ذوالفقارلو، حامد اجتماعی شولی،  فاطمه ذوالفقاري 

   مهدیه کارگر،  قربان پورفاطمه  
 .دانشگاه زند شیراز  ،دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت
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اجتماعی    يری پذير اعتماد به نفس بيش از حد مدیر عامل بر مسئوليتتأث

هاي پذیرفته شده  در شرکتگر مالکيت نهادي ها با نقش تعدیلشرکت
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 مقدمه

برانگیز و روبه توجه در سال1هاپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت موضوعات حساسیت  یکی از  عامل  ،  بوده و  های اخیر 

بقای هر سازمانی محسوب می سازماناساسی  پاسخگو، برای شفافیت و های سرآمد به عنوان یک سازمان شود. در حقیقت، 

های خویش  پذیری اجتماعی از طریق ارزشنفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود را به مسئولیتپاسخگویی به ذی

سازمان جاری خواهد شد )فغانی ماکرانی،  (. به دلیل  1395ابراز دارند و اطمینان حاصل نمایند که این تعهدات در سرتاسر 
این موضو شرکتاهمیت  در فعالیتع،  به طور قابل توجهی  بزرگ  گذاری  سرمایه  پذیری اجتماعی شرکتهای مسئولیتهای 

فعالیتمی این طریق دامنه  از  بدان معناست که  کنند تا  یابند این  به یک مزیت رقابتی دست  و  گسترش داده  هایشان را 

بپذیری اجتماعی میهای مسئولیتگذاری در فعالیتسرمایه سهام رای شرکت و ذیتواند  شود و ارزش  نفعان سودمند واقع 
نیز به حداکثر برساند )وهاب و اساید  (.  2015، 2سهامداران را 

می  نظر  به  ویژگیهمچنین  و  صفات  سیاسترسد،  بر  مدیران  شخصی  فعالیتهای  اعمال  در  شرکت  های  های 

، 3دایوید و همکاران-صفات، اعتماد بیش از حد مدیران است ) بنو    هاپذیری اجتماعی اثرگذار باشد. یکی از این ویژگیمسئولیت
)مدیر عامل  2013،  4؛ دشموک و همکاران2013 (. در حقیقت، این ویژگی شخصی مدیران در تصمیمات مدیران ارشد اجرایی 

احتماالت دستیابی به  ای که مدیران دارای اعتماد بیش از حد به صورت افراطی کند؛ به گونهشرکت( نقش بسزایی را ایفا می

بیش از حد در نظر می عواقب بد ناشی از اعمال فعالیتنتایج خوب را  به  گیرند و به همان ترتیب احتماالت وقوع  های خود را 

 (.  2002،  5آورند )هیتونحساب نمی
حفاظتی )ریسک، زیان بیش ازحد، ابزارهای  اعتماد  ...( راهای احتبه طور مثال، مدیران ارشد اجرایی دارای  در   مالی و 

تری را در تعیین ارزش شرکت بینانهها برآورد خوشدهند تا از به تأخیر انداختن شناسایی زیانشرکت بیش از اندازه کاهش می

مسئولیت کاهش  موجب  اجرایی  ارشد  مدیران  ازحد  بیش  اعتماد  جهت،  به همین  میبدست آورند؛  شود پذیری اجتماعی 
همکاران،   همکاران،  -؛ بن2011)مالمندیر و  و  تالش2013دایوید  در  اجرایی  ارشد  مدیران  دیگر،  طرفی  از  با    (.  هستند 

بهتر از  دپذیری اجتماعی بتوانند  های مسئولیتگذاری در فعالیتسرمایه نسبت به خود کسب کرده و مورد یذیدی  نفعان را 

 (.2013، 6چینتراکارن و تحسین وتمجید قرار گیرند )جیراپورن

ادبیات موجود را میدر واق به واسطه حدسیات ضمنی و ساده آن مبنی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران  ع  توان 
طریق مالکیت نهادی به چالش کشید. بهارشد اجرایی و مسئولیت تواند این ویژه آنکه استدالل اصلی میپذیری اجتماعی از 

بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه، اعتماد بیش از حد مدیر عامل را  باشد که مالکیت نهادی با تمرکز 

های  گریز که اعتباربخشی شرکت را در گرو فعالیتگذاری ریسکها و مؤسسات سرمایهکاهش دهد. همچنین با توجه به شرکت
ی را افزایش داده و از این طریق  پذیری اجتماعهای مسئولیتگذاری بر فعالیتدانند، مشارکت در سرمایهاجتماعی و محیطی می

 صلیا  السؤن  یبنابرا  (.2009،  8؛ پیترسن و ریندنبرگ2007،  7و رابرتز  یماهونگذاری بیشتری را جذب نمایند )مؤسسات سرمایه

مالکیت نهادی چه تأثیری   گرتوجه به نقش تعدیلاعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل شرکت با    آیا،  که ستا ینا تحقیق  ینا

 ؟ دارد هاپذیری اجتماعی شرکتبر مسئولیت
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 مبانی نظري پژوهش
بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوری مالی و هم روانشناسی  اعتماد به نفس 

های اخیر با ورود مبحث روانشناسی به حوزه مالی و حسابداری، موضوع اعتماد بیش از حد مدیران  ای دارد. در سالجایگاه ویژه

شود انسان دانش (. چرا که اعتماد بیش از حد باعث می1393ار گرفت ) پیرمرادی، یکی از عوامل شناخته شده در این حوزه قر

شود که احساس کنیم و مهارت خود را بیش از حد، و ریسک را کمتر از حد تخمین بزند. این تورش رفتاری همچنین باعث می
این است که هرچه توانایی، دانش و مهارت گونه نباشد. نکته قابل توجه  روی مسائل کنترل داریم؛ در حالی که ممکن است این

بیشتر باشد، اعتماد فرد به دانش خود نیز بیشتر خواهد شد )رهنمای رودپشتی و زندیه،  فرد در حوزه  (.  1391ای 

باال، توانایی   به نفس  اعتماد  )مدیر عامل( دارای  درست از همین روست که محققان دریافتند که مدیران ارشد اجرایی 
نگر بیش  گذاری آیندههای سرمایههای نقدی صورت گرفته برای پروژهتر در مورد جریانستیابی به اطالعات دقیقخود را در د

شود کنند و همین امر موجب میها بیش از اندازه بر روی دقت و توانایی خود حساب میبرند. به عبارت بهتر، آناز حد باال می

تغییرات در جریان را از  برآورد کمتری  پروژهتا  نقدی ایجاد شده در این  باشند. بههای سرمایههای  طور ویژه، گذاری داشته 
- گیرند )بنگذاری را کمتر در نظر میهای سرمایهمدیران ارشد اجرایی دارای اعتماد به نفس بیش از حد ریسک ناشی از پروژه

مدیران ارشد اجرایی خود را به صورت نسبتاً   شود(. این امر موجب می2013؛ دشموک و همکاران،  2013دایوید و همکاران، 

های ها در چنین پروژهکمتری در معرض خطر ریسک احساس کنند و این تصور را داشته باشند که احتمال موفقیت سایر شرکت

بیش از  درصد است، در حالی که برای شرکت 59تنها   نظر می 81های تحت مالکیت خود  گیرند)مک کارتی و درصد را در 
با خودشیفتگی آن(. در واقع این اعتماد به نفس کاذب مدیران را می2016اران،  همک ها مرتبط ساخت. در این باره شافر توان 

( با ارائه مستنداتی، این رابطه را به اثبات رسانند و بیان کردند افراد با ویژگی خودشیفتگی نیاز شدیدی به  2004) 9و همکاران

پذیری اجتماعی فرصتی را برای مدیران ارشد اجرایی های مسئولیتها با مشارکت در فعالیتتحسین دارند؛ از این رو، شرکت
 قرار گیرند.  آورند تا مورد تعریف و تمجید  فراهم می

( سه دلیل برای نشان دادن ارتباط میان خودشیفتگی مدیران  2002)  11( و واالس و بائومیستر2015)  10پترنکو و همکاران

ابتکاراتی پذیری اجتماعی شرکت مطرح کردند: اولین دلیل این است که مسئولیتو مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارای 

پذیری اجتماعی شرکت در مقابل  باشد. دوم اینکه مسئولیتاجتماعی )کمک به خیریه( میدر جهت پیشبرد برخی از مناسبات  
پذیری اجتماعی شرکت باعث تداوم و تنوع باشد که مسئولیتگونه مینفعان قرار دارد و دلیل سوم اینهای مختلف ذیبا گروه

به وسیله آن میهایی میدر فرصت جلوه دهند )مک کارتی توانند، شود که مدیران ارشد اجرایی  خود را مفیدتر و تأثیرگذارتر 

نفعان داخلی و خارجی توانند ذیی میاجتماع  پذیریتیمسئولهای  ها با اجرای فعالیت(. بنابراین، شرکت2016،  12و همکاران
غ یدولت یهاشامل جامعه، سازمان) ها  اط سازنده با آنارتب کاز طریق ی را کنندگان و کارکنان(  نیتأم ان،یمشتر ،یدولتریو 

 (.2005، 14؛ وگول2006، 13خشنود نموده و به شهرت و اعتبار و دیگر مزایای بالقوه دست یابند )پورتر و کرامر

اخهمچنین،   دهه  چند  افزا  ریدر  با  م  شیهمراه  سرماؤمنافع    یخصوص   یهاها، صندوقبانک  رینظ   یگذارهیسسات 

  تی قابل توجه در ساختار مالک رییشاهد تغ  یبازنشستگ یهاو صندوق  مهیب یهاشرکتها، شرکت ریدر سهام سا یگذارهیسرما
ن همکارانبوده  زیشرکت ها    نشا ن  هک هدش  منجاا  دینها نمالکا  عموضو با  دییاز  تتحقیقا  .(2005،  15ایم )ساندارا مورتی و 

 یناد؛  ندارمیوا    طلبانه  فرصت  یهارفتاراز    باجتنو ا  دیصاقتا  درعملک رب  زتمرک  هبرا    رکتش  دیریتم، نامالک  نیا  دهدمی
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از طریق از بیش اطمینانی   ند ورا دار  شرکت  دیریتم  رب  رتانظ   اییناتوو   ابعمن  ،فرصت دینها  نمالکا  که  ستا  لیلد  بدین  مسئله

 (.  1995، 16کنند )مانکز و مینومدیران را جلوگیری می
هم   نظریه ریسک  دینها نمالکا میکند نبیا  کهدارد    دجووالبته تحقیقاتی  با  ی منطقی گذاران  هیسرما ،گریزیمنطبق 

  ن،یگردند. بنابرایکارآمد م  یگذارهیبه دنبال سرما مطرح،  یذارگهیو بازده مربوط به هر سرما  سکیرهستند که با در نظر گرفتن  

به برنامه   نی ا (.  2010)وهاب،   بالقوه بنگرند سکیکاهش ر  یبرا یشرکت ها به عنوان ابزار یها و اقدامات اجتماعممکن است 
  متیباعث کاهش نوسانات ق یط یمح  ستیو ز  یاجتماع  یهاتیکه کسب اعتبار در فعال دهدیم یرو  یزمان یامر به احتمال قو

سسه ؤم  نهادی  تیبر مالک  یاجتماع  پذیریتیمسئول  ریثأت  ه،ینظر  نیبرطبق ا  ن یبنابرا(.  2009)پیترسن و ریدنبرگ،   سهام شود

بود. به عبارت کنند قادر به   یم یگذارهیخود سرما یکسب اعتبار اجتماع  یبر رو شتریکه ب ییهاشرکت گر،ید  یمثبت خواهد 

  ،ی نهاد   تیمالک  ن،یبسسات کوتهؤم  هیرعکس، بر طبق نظر(. ب2015)وهاب و الساید،  ی خواهند بود شتریب  ینهاد  تیجذب مالک
سسات ؤم  گونهنیا  رانیمدت توجه داشته و مدشوند که فقط به بازده کوتاهیدر نظر گرفته م ینیبگذاران کوتههیعنوان سرمابه

ها و  برنامه  گونهنیدر ا یگذارهیکه سرما  ییاز آنجا.  ندشویم  قیبر اساس بازده کوتاه مدت خود مورد سنجش قرار گرفته و تشو

ن  میتصم کیها، تیفعال به صرفه ازیبلندمدت است که   یکه بر رو ییهاسازمان ابد،یدست   نهیدر هز  ییجوبه زمان دارد تا 
ادعا   نیا ساس،ا نینخواهند بود. بر هم ینهاد  تیمالک  هیکنند، قادر به جذب سرمایم  یگذارهیسرما  یاجتماع  پذیریتیمسئول

 (.2010نهادی دارد )وهاب،   تیبر مالک یمنف  ریثأت شرکت  یاجتماعپذیری  تیدهد که مسئول ینشان م
 

 پژوهش  تحقيق  نهيشيپ
های مسئولیت اجتماعی (، در پژوهشی به بررسی نقش انگیزه مدیر عامل در اجرای فعالیت2014) 17فابیریزی و همکاران

ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که انگیزه مالی مدیران به جهت افزایش ارزش شرکت تأثیر منفی و معناداری شرکت

 ها دارد.های مسئولیت اجتماعی شرکتبر اجرای فعالیت

بزرگ    یشرکت ها  سکیر  تیریو مد  یتیریاعتماد به نفس کاذب مد  در پژوهشی به بررسی(،  2015) 18همکاران  فرناندو و

 یریگمیاز تصم  ینفوذ در تعداد یاست که برا  یتیرینفس کاذب مد  به  اعتمادکه  آن است پژوهش حاکی از    یهاافتهی.  پرداختند
 .گذاردیم ریتأث زیبزرگ ن یهاشرکت سکیبر ر  تیریمد یریگمیشده است، تصم  افتیبزرگ  یهاشرکت

نگهداشت وجه نقد با میانجیگری    یریپذتیبه بررسی رابطه بین مسئول یدر پژوهش(،  2016)  19چانگ اجتماعی و سطح 

رابطه وجود  سه عامل ریسک غیرسیستماتیک، ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از 
با نقش میانجیگری ریسک سیستماتیک م  یریپذتیمثبت و معنادار مسئول همچنین، .  باشدیاجتماعی و نگهداشت وجه نقد 

بین مسئولیت   بر رابطه  عامل ریسک غیرسیستماتیک و حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری  نشان داد که دو  نتایج پژوهش وی 

 .دناجتماعی و میزان نگهداشت وجه نقد وجود ندار

بیش اعتمادی مدیریت و سر رسید بدهی شرکت پرداختند.  (، در پژو2016) 20هانگ و همکاران هشی به بررسی ارتباط 
ها  ها دارای ویژگی بیش اعتمادی هستند، سررسید بدهی آنهایی که مدیران آنکه شرکتاست   آن پژوهش حاکی از  یهاافتهی

بیش اعتمادی نیستند. هاآنیی است که مدیران  هاشرکتکمتر از   دارای 

همک و  )مک کارتی  عامل  2016اران  حد مدیر  از  بیش  اعتماد  اجتماعی و  رابطه مسئولیت  بررسی  به  پژوهشی  (، در 
، مسئولیت اجتماعیسازمانی   یهادر جنبهاعتماد بیش از حد مدیر عامل  که اثر است   آن پژوهش حاکی از  یهاافتهیپرداختند.  

  یدتر، مانند حاکمیت شرکتی و کیفیت محصول شدتماعی  مسئولیت اجفنی   یهامانند جامعه و تنوع نیروی کار، نسبت به جنبه

 است.
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بین مسئولیت2017)  21سونگ و جونگ مین بررسی رابطه  به  پذیری اجتماعی و ارزش سهامداران (، در پژوهش خود 

رابطه  اجتماعی به طور مثبتی با ارزش سهامداران  پذیریمسئولیتهای  فعالیتکه  دهد نشان می  هانتایج پژوهش آنپرداختند.  
برا  ونیسرگر کها یآن  ن،یعالوه بر ا .بخشدبهبود میرا  عملکرد آتی    و  دارد عل کی جادیا  یحداقل مربعات را    نی ب یرابطه 

پ پذیری اجتماعیمسئولیت یهاتیفعال سازگار است که    پژوهششواهد    .کردند  یساز ادهیو ارزش سهام داران  با این مفهوم 

 .، ارزش مثبتی را در اختیار دارندشوندرو میروبه  نفعانیذسهامداران زمانی که با سطح باالیی از آگاهی 

  مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه  ریأثت  در پژوهشی به بررسی(،  2019) 22هسی و همکاران

آننتایج پرداختند.  بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه با ایجاد تحول در سطح   کهدهد  نشان می  هاپژوهش  رابطه ی 

 .، تغییر می کندت نهادیمالکی

 یداخل  یمال نیتأم  نشیدر گز  رانیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب  ریأثت  در پژوهشی به بررسی  (،2020)  23هی و همکاران
بازده سرما بورس شانگها  یگذار هیو سرما ادیز  یگذار هیسرما  ،یگذار هیسرما اسی)مق  یگذار هیو  بورس    نیچ یکم( در  و 

کسب و کار و   یتواند موجب بهبود فرصت ها یم  یداخل یمال نیتام  کهدهد نشان می هانتایج پژوهش آنپرداختند.  شنژن

باعث سرما  هیکاهش کمبود سرما به و  یگذار هیشود. اما ممکن است  با   یرانیمد  یکه دارا ییدر شرکت ها ژهیمفرط شود ، 
 از حد هستند.  شیاعتماد به نفس ب

ها و (، در پژوهشی به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت1392همچنین در ایران، پورعلی و حجامی )

بهادار تهران  هشدیرفتههای پذر شرکتمالکیت نهادی د پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که یک رابطه   در بورس اوراق 

افشای مربوط به کارکنان، تولید و محیط زیست با مالکیت نهادی وجود دارد. این در حالی است که   منفی و معنادار بین میزان
به مشارکت اجتماعی با مالکیت نهادی ر  ابطه معناداری وجود ندارد.  بین میزان افشای اطالعات مربوط 

  یمال  نیتأم یهااستیو انتخاب س  رانیاز حد مد  شیب  نانیرابطه اطم  یبررسدر پژوهشی به  (،  1394چاوشی و همکاران )

بهادار تهران  رفتهیپذ یهادر شرکت ب یحاکنتایج پژوهش   پرداختند.  شده در بورس اوراق  از  شیب نانیاطم نیاز عدم رابطه 
 میبا تصم  یدرماندگ  سکیاندازه شرکت و ر  ،یرشد، سودآور  یهافرصت  یرابطه  ن،ی. عالوه بر اباشدیم  یمال یها میحد و تصم

 است.  دارامعن ،یمال یها

متعارف    ریبر نوسان بازده غ  تیریاز حد مد  شیاعتماد به نفس ب  ریتأثبه بررسی  (، در پژوهشی  1394)قاسمی و همکاران 

بهادار تهران  شدهیرفتههای پذر شرکتد سهام مثبت  ریتأث که دهد کهها نشان مینتایج پژوهش آنپرداختند.   در بورس اوراق 
 وجود دارد.متعارف سهام  رینوسان بازده غ واز حد مدیریت    شیاعتماد به نفس ب ی بینو معنادار

ها بر کاهش ریسک سقوط تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتبه بررسی (، در پژوهشی  1394قربانی و مبین رهنی )

افشای ین  ب دهد کهها نشان مینتایج پژوهش آنپرداخت.    در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتههای پذر شرکتدقیمت سهام 
ت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری دارد. اما افشای بعد اجتماعی و زیست محیطی مسئولیت اجتماعی شرک

ندارد.  بعد اقتصادی آن بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر معناداری 

(، در پژوهشی به بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائه 1394کاکایی دهکردی و دستگیر )

تعداد که  دهد  ها نشان مینتایج پژوهش آنپرداختند.   در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهی پذهار شرکتهای مالی دصورت
با  های مالی رابطهروزهای تغییر قیمت سهام با تجدید ارائه صورت ندارد. این در حالی است که درصد افزایش قیمت سهام  ای 

 های مالی رابطه منفی و معناداری دارد.تجدید ارائه صورت

 یهاسود در شرکت  یینما  شیو ب  رانیمد یاعتماد  شیب  انیارتباط م(، در پژوهشی به بررسی  1395پوردری و همکاران )
بهادار تهران  رفتهیپذ  شیافزا  رانیمد  یاعتماد  شیهر چه بدهد که  ها نشان مینتایج پژوهش آنپرداختند.   شده در بورس اوراق 
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 یمنف یاآن است که رابطه انگریب  جینتا نیچن. همابدییم شیسود افزا یوع حداکثر سازنسود از    تیریدر آن صورت مد  ابد،ی

نوع حداکثر ساز  تیریو اندازه شرکت با مد  ینسبت بده نیدار بیو معن  .سود وجود دارد یسود از 
( ایمان روی  و  به1395محمودآبادی  پژوهشی  شرکت  (، در  اجتماعی  مسئولیت  تأثیر  عملکردبررسی  و  بر    ها  مالی 

پذیرفتهچسبندگی هزینه در شرکت بهادار تهرانهای  بورس اوراق  دهد که  ها نشان میپرداختند. نتایج پژوهش آن  شده در 

تغیر عملکرد  ی، ویژگی محصول، کارکنان و آموزش و مط یمحستیزها از طریق مجموع ابعاد  متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت
بر میزان شدت افزایش چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش دارند؛ مالی از طریق مؤلفه بازده فروش تأثیر معناداری 

بر میزان شدت افزایش چسبندگی هزینه باعث  اما مؤلفه جریان وجه نقد عملیاتی تأثیری  عمومی و فروش ندارد و  های اداری، 

 شود.یکاهش شدت چسبندگی هزینه م

( به(،  1398خوشکار و همکاران   یشرکت در شرکت ها یبا عملکرد مال  یاجتماع تیرابطه مسئول یبررس در پژوهشی 
عد شرایط محیط کار و بعد راهبردی   دهد کهها نشان میی پرداختند. نتایج پژوهش آنفعال عرضه کننده محصوالت بهداشت

عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. بین بعد توجه به محیط زیست به عنوان  به عنوان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و 

 .یکی از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و جامعه و اجتماع محلی و عملکرد مالی رابطه معناداری و مثبت وجود دارد
ب  یبررس در پژوهشی به  (،1399اقدامی و همکاران ) بر نقش   دیشت وجه نقد با تاکداو نگه یاجتماع تیمسئول  نیرابطه 

ریسک سیستماتیک   دهد کهها نشان میی پرداختند. نتایج پژوهش آنشرکت تیو حاکم کیستماتیس  سکیعوامل ر  یاواسطه

بر رابطه مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد دارند، در واقع ریسک سیستماتیک باعث  و حاکمیت شرکتی نقش واسطه ای 

بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد میتضعیف اما   .شودحاکمیت شرکتی باعث تقویت رابطه 
  ماندهیسود باق  یبر اجزا  یعملکرد مبتن  یابیارز یهابر شاخص  ینهاد  تیبررسی تأثیر مالک  در پژوهشی به(،  1399صالحی )

پذیرفتهو بازار در شرکت بهادار تهرانهای  رابطه مثبت و   دهد کهها نشان مییج پژوهش آنپرداختند. نتا  شده در بورس اوراق 

بین مالکیت نهادی و شاخص بهره و مالیات و معنی داری  باقیمانده )سود قبل از  ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود  های 
  بورس  در  شده  پذیرفته هایشرکت  در  (کیوتوبین  نسبت  و بازار افزوده ارزش) بازار  هایشاخص سود عملیاتی بعد از مالیات( و

 .دارد مطابقت منافع همگرایی فرضیه و  کارآمد نظارت  فرضیه  با  نتایج این که دارد  وجود تهران بهادار  اوراق

 

 پژوهش  ي هاهيفرض

 ها تأثیر دارد.شرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئولبر  طور معناداریبهاعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل  :  1فرضیه 

 یاجتماع  یریپذتیمسئولاعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و  ی بر رابطه بین  طور معناداربه: مالکیت نهادی  2فرضیه  

 ها تأثیر دارد.شرکت

 

   تحقيقروش  

های پژوهش بدون دخالت محقق گردآوری که دادهبا توجه به این  ،میباشد  دیبررکا هشوپژ  یتژاستردارای ا هشوپژ  این
از   پژوهششده  مینوع  قلمداد  تجربی  نیمه  پژوهش های  نوع  از  متغیرها  بین  روابط  تحلیل  و  تجزیه  جهت  به  و  شود 

بهادار تهران در کلیه شرکت شامل هشوپژ ینا ریماآ باشد. جامعههمبستگی می_توصیفی های پذیرفته شده در بورس اوراق 

های عضو جامعه  های عضو نمونه به صورت حذفی از بین شرکتشرکتراساس شرایط زیر ب. است  1398تا    1389بازه زمانی 
 اند:آماری مد نظر قرار گرفته شده

های هلدینگ و  گری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکتهای نمونه جزء بانکشرکت .1

 ها متفاوت است.تی در آنها( نباشند؛ زیرا افشای اطالعات مالی و ساختارهای راهبردی شرکلیزینگ

 ها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.سال مالی شرکت .2

 باشد. نداشته مالی سال تغییر 1398 تا 1389 هایسال طی .3

پذیرفته باشند.  1388تا پایان سال مالی   .4  در بورس اوراق بهادار تهران 
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نشده   .5 بهادار تهران خارج   باشند.در دوره زمانی موردنظر از بورس اوراق 

مدیره شرکت اطالعات مالی موردنیاز .6 جمله گزارشات هیأت  پژوهش از  عملکرد اجتماعیاین  گزارش  به همراه    ها 
 های موردنیاز در دسترس باشد.منظور استخراج دادهبه

بهادارشرکت   93به  در دسترس با اعمال شرایط فوق تعداد جامعه آماری  و در تقلیل یافته   پذیرفته شده در بورس اوراق 

 اند.عنوان نمونه انتخاب شدهبهنهایت  
 همچنینو  ریماآ  نمونهها گزارشات هیأت مدیره شرکت ،مالی یها رتصو  پیوست  یها  شتددایااز    زنیا ردمو  یهاداده 

 ،حسابرسی  نمازسا  به جعهامر گاهیو    نوینو ره آورد  دازپر  تدبیر شرکت ارفزا منر  مانندای   یانهرا  طالعاتیا یها  بانک  طریقاز 

  .ستا هشد ها  اقدام به آزمون فرضیهEviews 7 ارفزا منراز   دهستفاا  با سپسو اکسل شد   ارفزا  منرآوری و وارد   جمع

  تابلویی یهاداده   لمد. در ستا هشد  دهستفاا یستاا  تلفیقی یهاداده   لمداز    تفرضیا  نموآز  رمنظو  به هشوپژ  یندر ا
 تعمیم  تمربعا قلاحد از روش  دهستفاا  با لمد یباضر آوردبر  به  امقدا ثابت  اتثرا روش بنتخاو ا هاسمن  نمواز آز پس یستاا

و   تجزیهاز   دهستفاا  به  نسبت  یباضر ریماآ رتقد یشافزروش در ااین   یگیررکا  به ییاامزاز   یکی  ( شد.GLS) آوردیبر  یافته

از  دهستفاو ا مقطعیو  مانیز یسر اتمشاهد نتیجه. در ستا مقطعی یا  مانیز یسر رتصو  به ریماآ  یهاداده   ایمجز  تحلیل
 ود،محد  تمؤسسادر   یانسوار  ناهمسانی ،یگرد  یها روش  با  مقایسهدر   تلفیقی یهادر روش داده  تر  دهگستر  تبامر  به  تطالعاا

 یهااز داده    دهستفا. ادشو  می منجاا  ترراکا  آوردبرآزادی،    جهدر  یشافزی ا  سطهوا بهو   یافته  کاهش  متغیرها بین  همخطی

    .نماید کمک مقطعی  تالدمعا  یهاآوردبر رشتو مشکل  حل  به نداتو می  تلفیقی

 

 متغيرها محاسبهو روش    هشو پژ  ي متغيرها

 اعتماد به نفس بيش از حد مدیر عامل  مستقل:الف( متغير 

پژوهش مالمندیر و بههای  اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل با تعدیل شاخصگیری برای اندازه کار گرفته شده در 
بدین گونه که، اگر درصد افزایش  شود.شاخص افزایش قیمت سهام استفاده می ( از2011( و کمپل و همکاران )2011تیت )

شود که اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل وجود تر از درصد کاهش قیمت سهام شرکت باشد، فرض میقیمت سهام بیش

 شود و در غیر این صورت، عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد.برای آن عدد یک در نظر گرفته میدارد و 

 

 پذیري اجتماعیمسئوليتوابسته: ب( متغير 

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتحاضر جهت اندازه  در پژوهش   محیط زیست، ویژگی و  کارکنان  عدبٌ  سهها از  گیری 
( در ایران. با توجه به ماهیت شودمیاستفاده (  2011مطابق با مدل میشرا و همکاران  پذیرفته  شرکت های  ، شرکتافشاگری 

برنامه  و    شغلی استاندارد ایمنی و بهداشت  OHSAS 18001 یهانامهیگواهمؤظف به افشاء  تهران شده در بورس اوراق بهادار

برای اعضای حرفه مدیریت زیست  ISO 14001و    تکیفی  مدیریتسیستم  ISO 9001 ،یا جامعه صنعت  ،حمایت از آموزش 

 گیری اجتماع در گزارشات هیأت مدیره خود هستند.برای اندازهمحیطی 

باشد، به آن نمره یک و    OHSAS 18001 نامهیگواه  یاگر شرکت دارا( :  Employee)  کارکنان  بُعد  یافشا ازیامتالف(  

 گیرد.صفر تعلق میدر غیر این صورت نمره 

 ISO 9001    نامهیگواه  یاگر شرکت دارا:  ( Product Characteristicsی محصول )هایژگیوبُعد   یافشا  ازیامتب(  

 گیرد.باشد، ، به آن نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می

باشد، به آن نمره یک  ISO 14001 نامهیگواه  یاگر شرکت دارا( :  Environment) ستیز  طیمحبُعد    یشااف ازیامتج(   

 گیرد.و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می

 :شودیم یریگهشرکت انداز یاجتماع  یریپذتیمسئول  ریرابطه ز  قیابعاد باال از طر یریگهپس از انداز
CSR score = EMPscore + PRCscore + ENVscore 
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 متغير تعدیل گر )مالکيت نهادي(ج( 

 شود.محاسبه می شرکت کل سهام منتشره بر دینها ارانگذ  سرمایه رختیادر امالکیت نهادی از مجموع سهام  

 

 متغير کنترلید( 

دفتری    ریمتغاین  محاسبه    یبرا(: LEV) 24اهرم مالی ارزش  نسبت  کل هایبدهاز  دفتری  به ارزش  بلندمدت  ی 

 (.2010،  25)جایو  شودیاستفاده م  tدر سال   iهای شرکت دارایی
  مک)  شودیاستفاده م  هایلگاریتم مجموع دارای  رینظ  یارهاییاز مع ریمتغاین  محاسبه   یبرا: (Size)  26اندازه شرکت

  (.2001 ،27سیگل و  ویلیامز

سود قبل از مال  ریمحاسبه این متغ  یبرا(: ROA) 28هاییبازده دارا )سود خالص اتیاز  هزینه بهره  به   عملیاتی(  و 

  .(2007،  29)کمپیل  شودیشرکت استفاده م  یهاییمجموع دارا  نیانگیم

گری هایی که مدیر عامل سمت تصدیاز تعداد سال  ریمتغاین  محاسبه    یبرا  (:TENURE) 30دوره تصدي مدیر عامل 

 (.2013)چن و همکاران،   شودباشد، استفاده میرا به عهده داشته 
 

 هاي پژوهشتحليل داده

میانگین، انحراف  شامل  هاداده  توصیفی رماآ ابتدا ت،طالعاا تحلیلو   تجزیه  رمنظو  بهها: داده  توصيفی مطالعه  الف(

 . ستا  هشد یهارا(  1)  ولجدو در  هشد  محاسبه  هامعیار، حداقل و حداکثر داده

 پژوهش يرهايمتغ ی فيآمار توص(: 1)جدول 

 حداکثر حداقل  چولگی انحراف معيار ميانه ميانگين نام متغيرها

پذیري مسئوليت مجموع ابعاد

 اجتماعی
 7323/1  2  3288/1  2895 /0 -  0  1 

اعتماد به نفس بيش از حد 

 مدیر عامل 
 5054/0  1  5002/0  0215 /0 -  0  1 

 9943/0  0  2716/0  3401/0  3235/0  4207/0  مالکيت نهادي

 8770/1  0533/0  0590/1  2590/0  6319/0  6398/0  اهرم مالی

 8/ 0147  8603/3  7634/0  5895/0  5/ 7651  5/ 7951  اندازه شرکت

 2/ 8183  - 6421/0  486/2  4271/0  0/ 1876  0/ 3129  بازده دارایی

 20  1  1066/2  5744/2  2  3/ 2043  دوره تصدي مدیر عامل 

 

 
24 Leverage 
25 Jiao 
26 Size of Firm 
27 McWilliams &, Siegel 
28 Return on Assets 
29 Campbell 
30 Chief Executive Officer Tenure  
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 ارائه شده است. بر اساس آزمون  (2)  نتایج پایایی متغیرهای پژوهش در جدول  :متغيرهاي پژوهشبررسی پایایی ب(

های پژوهش، متغیر  بوده است؛ کلدرصد    5سطح معناداری آماره آزمون، کمتر از    ونلوین، لین و چو چ  آزمون  از نوع  ریشه واحد

 اند.بودهدر طی دوره پژوهش ایستا 

 لوین، لين و چو ایستایی  آزمون نتایج(: 2) جدول

 سطح معناداري مقدار آماره نماد نام متغيرها

 CONFIDENCE 285/9- 0000/0 اعتماد به نفس بيش از حد مدیر عامل 

 score CSR 17/14- 0000/0 پذیري اجتماعیمسئوليت مجموع ابعاد

 INSTH 076/12- 0000/0 مالکيت نهادي

 LEV 181/6- 0000/0 اهرم مالی

 SIZE 250/4- 0000/0 اندازه شرکت

 ROA 01/15- 0000/0 هابازده دارایی

 TENURE 63/11- 0000/0 دوره تصدي مدیر عامل 

 

 : هاي پژوهشآزمون فرضيه ج(

، از آزمون رگرسیونی پرداخته شده است. ابتداهای برای مدلمناسب   ه انتخاب الگویبهای پژوهش، قبل از آزمون فرضیه

F   تلفیقی دربه انتخاب مدل دادهلیمر پرداخته شدبرابر مدل داده  های  ترکیبی  احتمال آماره. های  در تمام لیمر    F  مقدار 
سطح معناالح لذا،  بوده  05/0  داریات کمتر از  از روش  برای آزمون فرضیه  و  پژوهش استفاده  منتفی   هایدادههای  تلفیقی 

آماره آزمون هاسمن  ،است. همچنین برای آزمون،  بوده است05/0از    کمتر،  و دوم  اولهای  فرضیه  برای  احتمال   از این رو، 

ارائه شده    (3)  در جدولو هاسمن   مریآزمون لنتایج    .از مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت استفاده گردید های مذکورفرضیه
 است.

 هاسمن و مريآزمون ل جی( : نتا3) جدول

 هاسمنآزمون  مريآزمون ل

 الگوي انتخابی Chi-Sq. Prob. Chi-Sqآماره  الگوي انتخابی F Prob. Fآماره  مدل 

 اثرات ثابت 0000/0 96/47 تابلویی 0000/0 32/17 مدل اول 

 اثرات ثابت 0000/0 01/42 تابلویی 0000/0 46/16 مدل دوم

 

 ها تأثیر دارد.شرکت یاجتماع  یریپذتیمسئولبر    طور معناداریبهاعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل    :فرضيه اول 

سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر  شود، مشاهده می(  4گونه که در جدول )همان
از   )  5عامل کمتر  این0000/0درصد  می( است. از  بر  رو،  عامل  حد مدیر  بیش از  نفس  به  اعتماد  که  نتیجه گرفت  توان 

اعتماد به نفس بیش از یر از سوی دیگر، ضریب برآورد شده برای متغ تأثیر معناداری دارد.ها شرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئول

اعتماد به  دهد که  ( است؛ به عبارت بهتر، فرضیه مزبور نشان می-2215/0درصد منفی )  05/0در سطح خطای   حد مدیر عامل
دهد. بنابراین، فرضیه اول را کاهش می  هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئولهای مرتبط با نفس بیش از حد مدیر عامل، فعالیت

 رد نخواهد شد.    95/0طمینان  پژوهش در سطح ا

( و متغیر اندازه  0000/0داری )( و معنی1916/0متغیر اهرم مالی با ضریب )  وارد شده به مدلاز بین متغیرهای کنترلی   

با ضریب ) )( و معنا2894/0شرکت  )0000/0داری  با ضریب  )( و معنا5667/0(، متغیر بازده دارایی  ( ارتباط 0000/0داری 
( و  0/ 0048با ضریب )اما متغیر دوره تصدی مدیر عامل    دارند. هاشرکت یاجتماع  یریپذتیمسئولداری با متغیر  مثبت و معنا
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)معنا با (  2364/0داری  و   42/61مدل و احتمال آن ) Fمقدار آماره   ندارد. هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئولهیچ ارتباطی 

 باشد.( حاکی از معناداری کل مدل می0000/0
دهد بین جمالت خطا خود همبستگی قرار گرفته که نشان می  5/2تا   5/1چنین، مقدار آماره دوربین واتسون بین بازه  هم 

ندارد.  بر آن،  وجود  ضریب تعیین تعدیلافزون  متغیر   55دهد که تقریباً  ( نشان می5478/0شده )مقدار  درصد از تغییرات 

)متغیرهای مستقل و کنترلی( موجود در مدل رگرسی  (شرکت یاجتماع  یریپذتیمسئولوابسته ) ون توضیح توسط رگرسورها 
 شود. داده می

برا  و احتمال آماره جارک  7288/3  برا برابر باجارک های رگرسیونی مدل مذکور دارای آمارهمقادیر باقیماندهن، عالوه بر آ

 .های رگرسیونی استبوده که حاکی از نرمال بودن باقیمانده1549/0  برابر با

 فرضيه اول آزمون نتایج خالصه(: 4جدول )

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب متغيرهانام 

 5+ αi,t ROA 4+ αi,t SIZE 3+ αi,t LEV 2+ αi,t CONFIDENCE 1+ α 0= α score CSR

+ ε i,tTENURE 

 0α 3471/0- 4050/1- 1604/0مقدار ثابت 

 1α 2215/0- 7544/7- 0000/0 اعتماد به نفس بيش از حد مدیر عامل 

 2α 1916/0 3163/5 0000/0 اهرم مالی

 3α 2894/0 9396/6 0000/0اندازه شرکت 

 4α  5667/0 8093/19 0000/0 بازده دارایی

 5α 0048/0 1845/1 2364/0 دوره تصدي مدیرعامل 

 Fآماره 

(Prob.) 
42/62 

(0000 /0 ) 
 5809/0 ضریب تعیین

 5478/0 ضریب تعیین تعدیل شده 93/1 آماره دوربين واتسون

 1549/0 برااحتمال آماره جارک 7288/3 براآماره جارک

 

بین طور معناداربهمالکیت نهادی   :دومفرضيه  بر رابطه  حد مدیر عامل و  ی  بیش از    یر ی پذتیمسئولاعتماد به نفس 

 ها تأثیر دارد.شرکت یاجتماع

( و  - 2829/0متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل منفی )  ضریب  شود،( مشاهده می5گونه که در جدول )همان
( تأثیر مثبت و 0000/0داری )( و معنا7863/0باشد؛ همچنین، ضریب متغیر مالکیت نهادی با ضریب )( می0012/0دار )معنا

بر متغیر ممعنا گر  به عنوان متغیر تعدیل  3βاز سوی دیگر، ضریب برآورد شده   دارد. هاشرکت یاجتماع یریپذتیسئولداری 

( بیش از حد مدیر عامل  یدهد، مالکیت نهادی موجب تعدیل رابطهمی  ( است که نشان0000/0معنادار  با   اعتماد به نفس 
اعتماد به نفس بیش از حد مدیر  که ضریب برآورد شده برای متغیر  با توجه به این شود؛می هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیسئولم

)در فرضی  عامل گر به  باشد، متغیر مالکیت نهادی به عنوان تعدیل( می-2829/0( و در فرضیه مزبور )-2215/0ه اول پژوهش 

( شدت رابطه0614/0میزان  )( موجب افزایش  متغیر  این دو  حد مدیر عاملی  بیش از  نفس    یر ی پذتیسئولمو    اعتماد به 

پژوهش در می(  هاشرکت یاجتماع  رد نخواهد شد.  95/0سطح اطمینان  گردد. بنابراین، فرضیه دوم 
( و متغیر اندازه 0000/0داری )( و معنا1308/0، متغیر اهرم مالی با ضریب )وارد شده به مدلاز بین متغیرهای کنترلی  

با ضریب ) )( و معنا2410/0شرکت  )0000/0داری  با ضریب  )( و معنا3725/0(، متغیر بازده دارایی  (؛ ارتباط 0000/0داری 
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( و  0/ 0046با ضریب )اما متغیر دوره تصدی مدیرعامل   دارند. هاشرکت یاجتماع  یریپذتیمسئولداری با متغیر معنامثبت و  

 ندارند. هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئولهیچ ارتباطی با  (  0046/0داری )معنا
چنین، مقدار آماره دوربین  باشد. هم( حاکی از معناداری کل مدل می0000/0و    11/50مدل 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،ذدهد  مقدار افزون 

) 46  دهد که تقریباً( نشان می4581/0شده )ضریب تعیین تعدیل   یاجتماع   یریپذتیمسئولدرصد از تغییرات متغیر وابسته 
عالوه بر آن،  شود.گر و کنترلی( موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میتوسط رگرسورها )متغیرهای مستقل، تعدیل  (شرکت

باقیمانده آماره جارکمقادیر  باهای رگرسیونی مدل مذکور دارای    0/ 5950 برا برابر باجارک  و احتمال آماره0382/1 برا برابر 

 .های رگرسیونی استبوده که حاکی از نرمال بودن باقیمانده

 

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها

× i,t CONFIDENCE 3+ αi,t INSTH 2+ αi,t CONFIDENCE 1+ α 0= α score CSR

+ ε i,tTENURE 7+ αi,t ROA6 + αi,t SIZE 5+ αi,t LEV 4+ αi,t INSTH 

 0α 2990/0- 3336/1- 1827/0مقدار ثابت 

 1α 2829/0- 7558/2- 0012/0 اعتماد به نفس بيش از حد مدیر عامل 

 2α 7863/0 6247/10 0000/0 مالکيت نهادي

 ×اعتماد به نفس بيش از حد مدیر عامل 

  3αمالکيت نهادي
5302/0- 6683/9- 0000/0 

 4α 1308/0 2311/4 0000/0 اهرم مالی

 5α 2410/0 3794/6 0000/0اندازه شرکت 

 6α  3725/0 8509/13 0000/0 بازده دارایی

 7α 046/0 2916/1 1969/0 دوره تصدي مدیرعامل 

 Fآماره 

(Prob.) 
11/50 

(0000 /0 ) 
 4838/0 ضریب تعیین

 4518/0 ضریب تعیین تعدیل شده 96/1 آماره دوربين واتسون

 5950/0 برااحتمال آماره جارک 0382/1 براآماره جارک

 

و نتيجه  گيري بحث 
بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیتتأث  بررسی به  در این پژوهش به نفس  با نقش اجتماعی شرکت یریپذیر اعتماد  ها 

بهادار تهراندر شرکتگر مالکیت نهادی تعدیل پرداخته شد.    1394تا  1385  در دوره زمانی  های پذیرفته شده در بورس اوراق 
به عنوان یک ابزار دفاعی   هاشرکت یاجتماع  یریپذتیمسئول توان گفتبه طور کلی در راستای فرضیه اول پژوهش حاضر می

ابزارهای حفاظتی اند تا  شود و مدیران ارشد اجرایی )مدیر عامل( با اعتماد به نفس بیش از حد در تالشدر برابر ریسک تلقی می

بیش از اندازه کاهش  )ریسک، زیان ...( را در شرکت  )مدیر  های احتمالی و  مدیران ارشد اجرایی  دهند؛ مطابق با این تفسیر، 

بیش از حد، سرمایهعا اعتماد به نفس  دهند. از ی انجام میاجتماع یریپذتیمسئولهای  گذاری کمتری در فعالیتمل( دارای 
نتیجه باعث  مالکیت نهادی به عنوان تعدیل  دهدنشان می  دومفرضیه   سوی دیگر، گر بر این رابطه تأثیر معناداری داشته و در 

با  گردد.  می هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیعامل و مسئول ریاز حد مد شیبه نفس ب  اعتماد نیبی موجود  افزایش شدت رابطه
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اجتماعی به عنوان پل ارتباطی    پذیریافشای مسئولیت  (،1994)  31اپستین و فریدمنشده توسط توجه به مبانی و عقاید مطرح 

با نظارت فعاالنه بر   نهادی سهامدارانواقع،  شود.. در گذاران نهادی مینفعان است و باعث جذب سرمایهبین واحد تجاری و ذی
سرمایه گذاران نهادی   ،نابراینب  آورند.فراهم می  پذیری بیشتر مدیریتهایی را برای مسئولیت، انگیزهخودمدیریت و تصمیمات  

مشروعیت و افزایش ارزش کنند، تا بتوانند ها را به افشای اطالعات اجتماعی در گزارش ساالنه خود تشویق میمدیران شرکت

بازار سرمایه که قیمت سهام شرکت را تحت تمکانیسم  شرکت را از طریق پیش  . همچنین دهد، بدست آورندثیر قرار میأهای 
  یاجتماع   یریپذتیعامل و مسئول  ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب، مالکیت نهادی موجب تشدید رابطه بین شد گفته از این

)و رابرتز یماهون( همسو و با نتایج  2016ه این نتایج با نتایج مک کارتی و همکاران )گردد، کمی هاشرکت ( و پیترسن  2007، 

 باشد.( نیز ناهمسو می2009و ریندنبرگ )

پیشنهادات زیر را ارائه دادبا توجه به نتایج این پژوهش می  :توان 
  ری از حد مد شیاعتماد به نفس ب  ریکه تأث  شودیم شنهادیپ  یآت  یهااول به پژوهشگران پژوهش هیفرض  یدر راستا -1

 .ندینما یهر صنعت، بررس کیها را به تفکشرکت یاجتماع  یریپذتیعامل بر مسئول

 یشرکت  تیحاکم یهامؤلفه ریتأث  یبه بررس  شود،یم  شنهادیپ یآت یهادوم به پژوهشگران پژوهش  هیفرض یدر راستا -2
 .ها بپردازندشرکت یاجتماع  یریپذتیعامل و مسئول  ریاز حد مد شیبر رابطه اعتماد به نفس ب

ن یهاشرکت یسهامداران عمده و نهاد ژهیبه سهامداران به و ن،یهمچن -3   زی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

ها، به مقوله اعتماد به نفس و فروش سهام شرکت دیدر خر یریگمیتصم ییکارا  شیبه منظور افزا گرددیم شنهادیپ

 ند.داشته باش یاژهی( توجه ورعاملی)مد ییارشد اجرا رانیاز حد مد شیب

این است که  باید بدان توجه شود،  پژوهش حاضر وجود داشته و  ها گزارش برخی از شرکتمحدودیتی که در مراحل 

ها برای ه در دوره توضیحی ارائه نکرده بودند، لذا اطالعات همه شرکتعملکرد اجتماعی خود را در قالب گزارشات هیأت مدیر

نگرفت. همچنین،   ی مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به هر یک  ریگاندازه، برای شدهینیبشیپمدل  آزمون در دسترس قرار 
 فرض و مسلم و قطعی نیست.  طوربهاز ابعاد 
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