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 چکیده
شده ای پذیرفتههبر مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت ازحد مدیراننفس بیشتأثیر اعتمادبه بررسی ،این پژوهش هدف از     

تا  9003و برای دوره زمانی  ترکیبی صورتبه شرکت86ی مربوط به هاداده ،در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه

 اسناداز روش  هافرضیهبرای آزمون  موردنیاز هایدادههمچنین برای گردآوری است.  قرارگرفتهوتحلیل مورد تجزیه 9059

ها از تحلیل رگرسیون آزمون فرضیه منظوربهافزار اکسل و های توصیفی از نرموتحلیل دادهتجزیه برای. تاستفاده شده اس کاوی

ازحد مدیریتی بر نفس بیشاعتمادبه تأثیربه بررسی  ، استفاده شده است. فرضیه اول7افزار ایویوزچند متغیره، با کمک نرم

ازحد مدیریتی نفس بیشاعتمادبه ،زمانی موردبررسی ۀدورنشان داد در  پژوهش نتایج مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته است.

ازحد مدیریتی بر نفس بیشاعتمادبهاست. در فرضیه اصلی دوم نیز شدت تأثیر  رگذاریتأثمسئولیت اجتماعی شرکت  بر روی

ات فرعی اول و دوم و تأیید و بعد از آزمون فرضی شرکت موردبررسی قرار گرفت بعد فنی و نهادی مسئولیت اجتماعی روی دو

ازحد مدیریتی بر نفس بیشکه تأثیر اعتمادبه متغیر مستقل بر روی این دو بعد، نتایج حاصل از این فرضیه نشان داد دارتأثیر معنی

ی ارهیمتغبر مدل،  رگذاریتأثروی بعد فنی و بعد نهادی تفاوت چندانی باهم ندارند. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل 

 ها در مدل استفاده شده است.کنترلی نظیر اندازه و اهرم مالی و بازده دارایی
 

 ازحد مدیریت ارشد، مسئولیت اجتماعی شرکت، اهرم مالی، سودآوری، ریسک.نفس بیشاعتمادبه :هاکلیدواژه

________________________________________________________________ 

   :نویسنده مسؤول  akbarimohsen@gmail.com 

 

                03/03/5931تاریخ پذیرش:               51/50/5931تاریخ دریافت: 

mailto:akbarimohsen@gmail.com


 5931، بهار و تابستان 51پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره                                              801

 مقدمه

ا را به درگیر ههای اجتماعی، شرکتها برای پذیرش مسئولیتتقاضای روزافزون ذینفعان از شرکت    

های اجتماعی منظور از مسئولیت محیطی و اجتماعی تشویق کرده است.های زیستشدن در مسئولیت

نفعان، ای است که منافع تمام ذیگونههای سازمان بهها و ارزشسازمان، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت

 و عملکرد سازمان منعکس شود گذاران و عموم جامعه، در سیاستشامل سهامداران، مشتریان، سرمایه

(Maranjury & Alikhani, 2011) .تواند با اجتماعی می هایهای مربوط به مسئولیتو فعالیت هاسیاست

شرکت و  کاهش ریسک.( Goss & Roberts, 2011; Heal, 2005 ) ها همراه باشدکاهش ریسک شرکت

تعارض بین شرکت و جامعه کاهش یابد؛  وسیله کاهش تضاد وتواند بهیا مصونیت در برابر ریسک می

های مسئولیت کند. فعالیتهای مسئولیت اجتماعی به کاهش چنین تضادهایی کمک میدرنتیجه فعالیت

توسعه، از بسیاری از کشورهای درحال (.(Jiao, 2010اجتماعی برای ارزش سهامداران سودمند است 

زیست و حقوق کارکنان و ا به رعایت مسائل محیطهای برای وادار کردن شرکتقوانین و مقررات ویژه

زیست بازدارند. در رسانی به محیطها را از آسیبتوانند این شرکتجامعه برخوردار نیستند و در عمل نمی

های ها و روحیه و تلقیاصلی در رعایت مسئولیت اجتماعی، وجدان این شرکت ۀچنین وضعیتی، محرک

 .(Adams, 2002)هاست مدیران آن

دهد مدیران همواره های اخیر مطالعات زیادی در این زمینه انجام پذیرفته که نشان میدر سالاز طرفی      

های مفرط ممکن بینیازحد و خوشنفس بیشتأثیر اعتمادبه تحت وصورت کامالً عقالیی رفتار نکرده به

                            دمالی شرکت بگذار هایفعالیت بر یاست تصمیماتی غیر عقالیی اتخاذ کنند که تأثیر مهم

Baker, Ruback, & Wurgler, 2007).) های شخصیتی دهند برخی از ویژگیتحقیقات اخیر نشان می

دارای  گذارد. مدیرانسازی اثر میهای مصونهای شرکت ازجمله فعالیتمدیران بر روی سیاست

گیرند و به همان نسبت احتمال وقوع ب را دست باال میخو ازحد احتمال وقوع نتایجنفس بیشاعتمادبه

این مدیران نسبت به  روازاین .(Heeton, 2002) کم خواهند گرفتنتایج بد ناشی از اعمال خود را دست

نادیده  ،های مسئولیت اجتماعی استکه نشأت گرفته از فعالیت را سازیاثرات مصون ،مدیران منطقی

شرکتشان که درواقع سپری در مقابل  بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعیانگاشته و توجه کمتری به 

 نمایند.هست، می های خاصیریسک

و تصمیمات گوناگون مالی و عملکرد  های مدیرانارتباط بین ویژگیدرباره تاکنون مطالعات بسیاری    

غیرمالی  ردهایرا به عملک های مدیراناما شواهد کمی وجود دارد که ویژگی ،شدهها انجامشرکت

( اولین 9059) ها مرتبط سازد. در این راستا پژوهش هانگها همچون مسئولیت اجتماعی شرکتشرکت
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صورت آماری مطالعه را بر روی مسئولیت اجتماعی به های مدیران ارشدای بود که تأثیر ویژگیمطالعه

نفس دهند که اعتمادبهمیهای خود نشان در بررسی (9059)بعالوه مال مندیر و همکارانش  نمود.

سازی کمتری را جهت حداکثر سازی ارزش اقدامات مصون شود که مدیرانباعث می ازحد مدیریتیبیش

( نیز در 9051مک کارتی و همکارانش ) (.Malmendier, Tete, & Yan, 2011)سهامداران انجام دهند 

ازحد کمتر خود را درگیر نفس بیشهپژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مدیران دارای اعتمادب

نوبه خود پیامدهایی را برای ارزش سهامداران کنند و این امر بههای مربوط به مسئولیت اجتماعی میفعالیت

با توجه به مطالبی که عنوان شد، چون مدیران دارای  (.McCarthy, Oliver, & Song, 2014) در پی دارد

های نقدی شرکت بیش از واقع تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان ازحد، احتمال ونفس بیشاعتمادبه

                                                   نمایندزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقع ارزیابی میتخمین می

 .(Malmendier & Tete, 2005) ران ممکن است به ضرر ازحد مدیبینی بیشآنجاکه این خوش و از

ازحد مدیریتی نفس بیشویژگی اعتمادبه (، بررسی اثراتی که(Hackbarth, 2008 ها تمام شودشرکت

شان بگذارد از های مسئولیت اجتماعیویژه فعالیتها بههای شرکتتواند بر روی عملکرد و فعالیتمی

و نوین مسئولیت اجتماعی  یامروزمفهوم ان ایر از طرفی چون درای برخوردار است. اهمیت ویژه

جامعه مدنی، و  ها، حکومتچون شرکتهمچون یک از بازیگران صورت جدی برای هیچها بهشرکت

الحسنه، های قرضهای ایرانی در قالب مفاهیمی چون وقف و وامبرای شرکت این مفهوم ومطرح نگردیده 

صورت فردی و شخصی و بر پایه به غیره های خیریه ونقش پدرساالری صاحبان سرمایه و کمک

ای گونهبه هااجتماعی شرکت ، ممکن است که متغیر مسئولیتهای اخالقی و عرفی وجود داردارزش

رو در این پژوهش به بررسی تأثیر ازاین های رفتاری مدیران ارشد متأثر شود.متفاوت از رفتارها و ویژگی

شده در های پذیرفتههای مسئولیت اجتماعی شرکتعالیتازحد مدیریتی بر روی فنفس بیشنقش اعتمادبه

شده در بورس اوراق های پذیرفتهبسیاری از شرکت ازآنجاکهبورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. 

های های مسئولیت اجتماعی بوده و از نظر قانونی نیز ملزم به افشای دادهبهادار تهران درگیر فعالیت

ها )اعم هستند و از طرف دیگر با توجه به گستردگی تنوع موجود در این شرکت مسئولیت اجتماعی خود

های مدیران این ها( ویژگیاز منطقه جغرافیایی، اندازه و ابعاد شرکت، ساختار مدیریتی و غیره آن

ها ها و حتی عملکرد آنهای مسئولیت اجتماعی آنتواند تأثیرات متفاوتی بر میزان فعالیتها میشرکت

های مسئولیت اجتماعی ها بر فعالیتازاندازه مدیران این شرکتداشته باشد، لذا بررسی تأثیر اعتماد بیش
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ازحد نفس بیشتأثیر اعتمادبه ای است که در ایرانتواند موضوعی اساسی باشد. این نخستین مقالهها میآن

 دهد.رار میموردبررسی ق های مربوط به مسئولیت اجتماعیمدیریتی را بر فعالیت
 

 پیشینه نظری پژوهش
 ازحدنفس بیشاعتمادبه

 اند. ریچارد و سایمونتوجهی به موضوعات مالی در حوزه رفتاری نشان دادهمطالعات اخیر گرایش قابل    

کند تا توضیح دهد، چگونه ای است که تالش میرشتهی رفتار -دارند که تئوری مالیبیان می (9000)

گذارد. هایشان تأثیر میگیریبر روی فرایند تصمیمو مدیران  گذارانت ذهنی سرمایهاحساسات و اشتباها

های مالی و عملکرد شناختی را بر روی فعالیترفتاری اثرات عوامل اجتماعی و روان -حوزه مالی  اساساً

                  کندمی اثرات آن را بر روی بازارها مطالعه متعاقباً همچنینگذاران و فعاالن یعنی انواع سرمایه

.(Shefrin, 2000)   های اخیر مطالعات زیادی در این زمینه انجام پذیرفته که نشان در سالدر این راستا

ازحد و نفس بیشتأثیر اعتمادبه تحت وصورت کامالً عقالیی رفتار نکرده دهد مدیران همواره بهمی

مالی  هایفعالیت بر ییی اتخاذ کنند که تأثیر مهمهای مفرط ممکن است تصمیماتی غیر عقالبینیخوش

ارزیابی کردن یا دست  ازحدیشعنوان ببه ازحدیشنفس باعتمادبه (.(Baker et al., 2007د شرکت بگذار

 .شودیاز نتایج مربوط به وضعیت شخصی خودش تعریف م مدیران() شخصیک  هایییباال گرفتن توانا

گرایش به دست باال گرفتن  کنندینسبی خودشان را ارزیابی م یهاه مهارتزمانی ک این مدیرانبرای مثال 

ی نشان داده است که برخی مدیران دچار بیش روانشناسادبیات  .به نسبت میانگین دارند هایشانییتوانا

 تأثیر هاآنگذاری و مالی یهسرمادر تصمیمات  هاآنینی هستند و این بیش اطمینانی بخوشاطمینانی یا 

بینی، ادراک اطالعاتی و دانش خود، یشپقدرت  ازجملهها ییتوانا ۀدربارگذارد. این دست از مدیران یم

ازحد دارند، البته ممکن است این احساس یشبها و دانش خود اعتماد ییتوانادیگر به یانببهکنند. یماغراق 

 . Behzad Pour ekh(Mashay &(2014 , درونی را اظهار نکنند یا حتی خود نیز غافل از آن باشند

توجهی برای تعدادی از تصمیمات قدرت توضیحی قابل تواندازحد مدیریت مینفس بیشاعتمادبه     

اولین بار  گذاریسرمایه هاگذاریسرمایهازحد بر روی نفس بیشتأثیر اعتمادبه ها داشته باشد.شرکت

؛ 5331 و 5360 هایسالکه بین  دریافتند ر پژوهش خودد ها. آنمطالعه شد (9001) تاتهمندیر و توسط مال

های وابسته به حقوق صاحبان در شرکت ویژهبهازحد نفس بیشمدیران ارشد دارای اعتمادبه گذاریسرمایه

دریافتند که از  (9050) است. هیرشلیفر و همکارانش ترحساستوجهی به جریانات نقدی قابل طوربهسهام، 

ازحد، نوسانات بازده بیشتری، نفس بیشهای با مدیران ارشد دارای اعتمادبهشرکت 9009الی  5339سال 
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گذاری بیشتر در نوآوری و رسیدن به موفقیت ابتکاری بیشتر برای پرداختن به مخارج تحقیق و سرمایه

ی از قدرت توضیحی برای تعداد تواندازحد مدیریتی مینفس بیشدرنتیجه اعتمادبه (.9050) دارندتوسعه 

 مدیران دهند کهنشان می (9055)مندیر و همکارانش مثال مالعنوانبه ها داشته باشد.تصمیمات شرکت

 حقوق صاحبان سهام() بر این باورند که شرکتشان از منظر منابع خارجی ازحدنفس بیشدارای اعتمادبه

از منابع  با همتایان خودشاناین مدیران در مقایسه  بنابراین ارزش گذاری شده است؛ازلحاظ قیمتی کم

 (9006) یه و یان (.Malmendier et al., 2011)نمایند خارجی )حقوق صاحبان سهام( کمتر استفاده می

ازحد مدیریت وجود داشته باشد. زمانی نفس بیشدهند که ممکن است سطح مطلوبی از اعتمادبهنشان می

و  آوردارشد مزایای بیشتری را به ارمغان می نفس مدیرانکه این سطح مطلوب حاصل بشود، اعتمادبه

و ممکن  خواهد شدگذاری ناکارآمد منجر به سرمایه ،نفسحد مطلوب اعتمادبه این ازفراتر  حالدرعین

نفس اعتمادبه مطالعات پیشینبنا به  (Ye & Yuan, 2008).برسانداست که به ارزش شرکت آسیب 

شود و مدیران را تن تصمیمات مدیران با منافع سهامداران میازحد منجر به در یک راستا قرار گرفبیش

ازحد ممکن است بر روی رفتار مدیران اثر بگذارد نفس بیش. اعتمادبهانگیزاندبرمیتالش بیشتر  صرفبه

 پیامدهااین  دیگرعبارتبهگذارد، اثر می ایسرمایه بندیبودجهو تالش در  هاگیریتصمیمدر  بر اینعالوه 

 (.Gervais, Heeton, & Odean, 2011) هستفع شرکت به ن

ازحد مدیران اجرائی ارزش شرکت را به نفس بیشاعتمادبهدهد که نشان می( 9006گل و ساکر ) مطالعات 

در کسب اطالعات  باعث خواهد شد که همچنین دهد،خاطر دست باال گرفتن دقت اطالعاتشان کاهش می

همچنین مدیران  خواهند نمود. گذاریازحد سرمایهها بیشپروژه جه درو درنتینمایند گذاری کم سرمایه

سودآوری که ثروت  یهاازحد ارزش شرکت را به خاطر رد کردن پروژهنفس بیشارشد بدون اعتمادبه

نفس دهند. این بدین معنی است که میزان مطلوبی از اعتمادبهکاهش می ،دهدسهامداران را افزایش می

ازحد باال و پایین تأثیر منفی بر نفس بیشتواند وجود داشته باشد و اعتمادبهمدیران ارشد می ازحد برایبیش

 (.Goel & Thakor, 2008)روی ارزش شرکت دارد 

)توسط مدیران ارشد( به  معاملهمالی معیارهای متفاوتی ازجمله سه معیار نگهداری اختیار  هایپژوهشدر 

، 9به خرید سهام اعتیاد و 9)توسط مدیران ارشد( تا زمان سررسید املهمع، نگهداری اختیار 5مدت طوالنی

________________________________________________________________ 

ongLptions too Oolding H

oreverFptions Oolding H 

tockSuyer of Babitual H 



 5931، بهار و تابستان 51پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره                                              881

توسط مدیران جهت  شدهبینیپیشحقوق نسبی مدیران ارشد و معیار سودهای  میزانها، معیار پوشش رسانه

 & ArabSalehi, Amiri ).  است قرار گرفته  مورداستفادهازحد مدیران نفس بیشبررسی اعتمادبه

Kazemi Noori, 2014)   ازحدی که توسط نفس بیشاین مقاله بر روی مدیران ارشدی که دارای اعتمادبه

 .تمرکز کرده است شدهتعریف( 9001مالمندیر و تاته )
 مسئولیت اجتماعی شرکت

و انتظارات بشردوستانه واحدهای  ها دربرگیرنده اقتصاد، قانون، اخالقیاتمسئولیت اجتماعی سازمان    

توانند بر عنوان هر فرد یا گروهی که مییابد. در اینجا ذینفعان بهه به کلیه ذینفعان تعمیم میتجاری است ک

 ,Danko).شده استها، یا اهداف سازمان اثرگذارند، تعریفها، رویهها، تصمیمات، سیاستفعالیت

Jennifer, Stephen & Grant, 2008)   عنوان به برخی از محققان نیز مسئولیت اجتماعی شرکت را

منظور پیشرفت بعضی از اهداف اجتماعی که فراتر از اهداف مالی کنند که بههایی تعریف میفعالیت

  (.(McWilliams & Siegel, 2000 دیرگهستند، انجام می

ها در ایالت متحده به گذاریدرصد از سرمایه 3تا  6 دارد هرساله حدودبیان می (9005)کارول     

در این  صورت گرفته یابد. در مطالعات اولیهر روی مسئولیت اجتماعی، تخصیص میگذاری بسرمایه

گذاران عمومی ها، امروزه موضوع مهمی برای سیاستخصوص ثابت گردید که عملکرد اجتماعی سازمان

(، مدیریت روابط بین سهامداران، 5333تا جایی که آگل و سایرین ) و مدیران و ذینفعان شده است

پذیری شرکت در های مهم مسئولیتعنوان یکی از بخشهای محلی را بهمشتریان، دولت و کمیتهکارکنان، 

های وکارها و مسئولیتاخالق کسب رعایت (.(Steurer & Konrad, 2009دانند سازمانی میحوزه درون

موفقیت  سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی شده و سازمانی از سوی

تواند موفق باشد که عالوه برداشتن بر این اساس مدیری در کار خود می آورد.سازمان را به همراه می

های فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد. ارج نهادن به منافع عامه و توجه به مهارت

ازمان باید به آن بهای فراوان مسائلی است که مدیران در کنار اهداف س های اجتماعی ازجملهخواسته

دهند. در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفاً اهداف اقتصادی و فنی را فرا روی خود قرار دهد؛ بلکه 

گذاری های کلی جامعه ارزیابی و ارزشکسی است که اهداف سازمان را در کنار منافع عامه و سیاست

 ((Shafei & Azizi, 2013 کند.

( ذینفعان شرکت را به دو گروه عمده تقسیم نمودند. گروه اولیه ذینفعان 9007رانش )فریمن و همکا    

باشند که هسته عملیات تجاری شرکت هستند شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان و از این قبیل می

نیستند طور مستقیم در ارتباط با شرکت که گروه ذینفعان ثانویه شامل جامعه و افرادی هستند که بهدرحالی
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( مسئولیت اجتماعی شرکت را به 9008گذارند. متنینگلی و برمن )و بر روی ذینفعان اولیه تأثیر می

مسئولیت اجتماعی فنی که مورد هدف ذینفعان اولیه هست و مسئولیت اجتماعی نهادی که مورد هدف 

با توجه به حاکمیت  اند. مسئولیت اجتماعی فنی متشکل از اقداماتیذینفعان ثانویه است تقسیم نموده

شرکتی، روابط کارکنان و کیفیت محصوالت هست و مسئولیت اجتماعی نهادی شامل مجموعه 

 McCarthy et)محیطی و حقوق بشر است های مرتبط با جامعه، تنوع نیروی کار و مسائل زیستفعالیت

al., 2014.) هادی که مورد هدف ذینفعان های مسئولیت اجتماعی نفعالیت محققین، های اخیربر اساس یافته

های که فعالیتآورد درحالیتری را برای شرکت به ارمغان میسازی قویثانویه است اثرات مصون

تری سازی ضعیفبه نسبت اثرات مصون مسئولیت اجتماعی در بعد فنی که مورد هدف ذینفعان اولیه هست

 (.Godfrey, Merrill & Hansen, 2009)  McCarthy et al., 2014 ;را به دنبال دارد

 ازحد و مسئولیت اجتماعی شرکتنفس بیشاعتمادبه

رفتار مسئولیت  های مدیران وای را بین ویژگیاند تا رابطههای اخیر پژوهشگرانی تالش نمودهدر سال     

 های آماری مدیران ارشد و عملکردرابطه بین ویژگی (9059اجتماعی ایجاد نمایند. برای مثال هانگ )

عملکرد  به این نتیجه دست یافت که بین مسئولیت اجتماعی را در میان چند شرکت بررسی نمود و

شان ارتباطی وجود دارد ها و دوره تصدیمسئولیت اجتماعی با تخصص گرایی آموزشی مدیران، سن آن
Huang, Jiang, Liu & Zhang, 2013).) 

همراه باشد  تواند با کاهش ریسک شرکتاجتماعی می هایهای مربوط به مسئولیتها و فعالیتسیاست    

(Heal, 2005; Goss & Roberts, 2011.) تواند شرکت و یا مصونیت در برابر ریسک می کاهش ریسک

های مسئولیت اجتماعی به وسیله کاهش تضاد و تعارض بین شرکت و جامعه کاهش یابد؛ درنتیجه فعالیتبه

توانند از مسئولیت اجتماعی برای می ها و مدیرانشاندرواقع شرکت کند.کاهش چنین تضادهایی کمک می

                              که شامل ریسک قانونی و ریسک اجتماعی است کاهش دو نوع ریسک استفاده نمایند

((Kytle & Ruggie, 2005 در یک کشور با قوانین اجرایی مؤثر و قوی درباره اقدامات مسئولیت .

ها بیشتر در معرض اشتباهات سهوی در رابطه با وظایف قانونی خود در رسیدگی به شرکت اجتماعی،

وجود گیرند. بااینخواهد شد قرار می هاهای مسئولیت اجتماعی که منجر به دعاوی قانونی علیه آنفعالیت

داوطلبانه انجام  صورتهای مسئولیت اجتماعی طبیعتاً یک برنامه اخالقی و مورد قبول هستند که بهفعالیت

                              نمایندعنوان یک عامل کاهنده در ارتباط با ریسک قانونی عمل میخواهند شد، بنابراین به
Francis & Armstrong, 2003).) 
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ها تأثیر تصمیماتشان را بر روی محصوالت که مدیران شرکتدر رابطه با ریسک اجتماعی نیز هنگامی     

 نمایند و یکها را دریافت میاین عالمت گیرند، ذینفعاندر نظر می اعی و عالقه ذینفعان گستردهاجتم

ها با وقایعی و سرمایه اخالقی به شرکت افزوده خواهد شد. در این راستا گاهی اوقات شرکت نگرش مثبت

 افتد،منفی اتفاق می که این وقایعشوند. هنگامیرو میارزش شرکت دارد، روبه که اثرات منفی بر روی

کنند. این ها تنبیه و مجازات میشرکت را برحسب درکشان از قصد و حسن نیت شرکت ذینفعان مختلف،

رو ازاین(.  (Francis & Armstrong, 2003وسیله ذینفعان ارزش شرکت را کاهش خواهد دادمجازات به

تواند به کاهش اثرات می ،شودیجاد میسن نیت یا سرمایه اخالقی که توسط مسئولیت اجتماعی شرکت احُ

 (.McCarthy et al., 2014) کمک کند ،ارزش ۀبرندمنفی چنین رویدادهای از بین 

تواند ارزش شرکت گذاری مناسب در مدیریت ریسک میدهند که سرمایههای موجود نشان میپژوهش    

ای برای بر عهده گرفتن مدیریت ریسک هو این امر به مدیران منطقی انگیز افزایش دهد؛ را برای ذینفعان

 رو مدیران منطقیازاین پذیری شود،تواند منجر به افزایش ریسکازحد مینفس بیشدهد. اعتمادبهمی

پذیری کمتری دارند، بیشتر در که قدرت ریسک ازحدنفس بیشنسبت به مدیران دارای اعتمادبه

های بالقوه آینده شرکتشان عمل سپری در برابر ریسکعنوان های مسئولیت اجتماعی شرکت که بهفعالیت

های مسئولیت اجتماعی بنابراین ازآنجاکه فعالیت(؛ (Gervais et al., 2011ند شد هنماید، درگیر خوامی

بار بر روی ارزش شرکت عمل سازی جهت کاهش اثرات منفی زیانعنوان ابزار مصونتواند بهشرکت می

خطرتر و و جو شرکت خود را بی شرایط ازحد،نفس بیشران دارای اعتمادبهجهت که مدیو ازاین نماید

نمایند؛ این امر ممکن است سبب شود مدیران دارای تر از آن چیزی که واقعاً هست درک میامن

کم های شرکت خود انجام دهند و با دستسازی کمتری را برای فعالیتازحد مصوننفس بیشاعتمادبه

 سازی کمتری رااقدامات مصون به طبع، این مدیران، ها توسطود بر سر راه شرکتگرفتن خطرات موج

ازحد بینی بیشدرمجموع خوش(. McCarthy et al., 2014)نسبت به مدیران منطقی تقبل خواهند کرد. 

 .((Hackbarth, 2008د ها تمام شومدیران ممکن است به ضرر شرکت
 

 پیشینه تجربی
 های خارجیپژوهش

بینی مدیریت و تصمیمات ( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین خوش9001همکاران ) لین و

های با تأمین مالی به این نتیجه دست یافتند که شرکت های بزرگ پرداختند وگذاری شرکتسرمایه
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گذاری به جریان نقدی باالتری را ازحد، حساسیت سرمایهنفس بیشبا مدیران دارای اعتمادبه و محدودتر

 دهند.نشان می

مسئولیت اجتماعی  هایفعالیتتنها بر دو بعد از  ( در پژوهش تجربی خود9006فیسمن و همکارانش )

ی خیریه و حمایت از مسکن هست و به این نتیجه دست یافتند که هاکمک که شامل اندمتمرکزشده

همچنین  هاآن. هددیمهمراه با شدت تبلیغات افزایش  فعالیت مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت را

زمانی که رقابت بیشتری  زیرا ؛است ترتوجهقابل تریرقابتدریافتند که مزایای مسئولیت اجتماعی در صنایع 

 .گرددیموجود داشته باشد توجه به کیفیت محصول حائز اهمیت 

ای مایهبندی سرازحد و بودجهنفس بیشدر پژوهش خود با عنوان اعتمادبه( 9055)گریوز و همکارانش  

رو مدیران پذیری شود، ازاینتواند منجر به افزایش ریسکازحد مینفس بیشدهند که اعتمادبهنشان می

های مسئولیت اجتماعی فعالیت ازحد بیشتر بهنفس بیشارشد عقالیی نسبت به مدیران دارای اعتمادبه

یر حاکمیت شرکتی و مسئولیت در مطالعه خود با عنوان تأث (9059) پردازند. جو و هرجوتومی شرکت،

های مسئولیت اجتماعی رابطه مثبتی ت نهادی و سطح فعالیتیکه بین مالک یابنداجتماعی شرکت درمی

 وجود دارد.

شدت تبلیغات بر روی رابطه بین  در پژوهش خود با گرفتن نقش تعدیل گری (9059سرویز و تامایو )

ی با شدت هاشرکتدر  ی مشاهده نمودند کهدارینمعمسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت رابطه مثبت و 

مسئولیت  هایفعالیتبه این نتیجه دست یافتند که  درمجموعتبلیغات پایین این رابطه منفی و ناچیز بود و 

 منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. تواندیماجتماعی تنها تحت شرایط خاصی 

ماری مدیران ارشد و عملکرد مسئولیت اجتماعی های آ( در پژوهش خود رابطه بین ویژگی9059هانگ ) 

عملکرد مسئولیت اجتماعی با  به این نتیجه دست یافت که بین را در میان چند شرکت بررسی نمود و

 Huang, Jiang, Liuشان ارتباطی وجود دارد ها و دوره تصدیتخصص گرایی آموزشی مدیران، سن آن

& Zhang, 2013).) 
ازحد مدیریت و مسئولیت نفس بیشدر پژوهشی با عنوان رابطه اعتمادبه (9051)مک کارتی و همکارانش  

وتحلیل آن پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی به تجزیه اجتماعی

عد فنی تر از بازحد مدیریت وجود دارد و برای بعد نهادی این رابطه بسیار قوینفس بیششرکت و اعتمادبه

 آن هست.



 5931، بهار و تابستان 51پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره                                              881

 های داخلیپژوهش

های تولیدی در پژوهشی به بررسی نگرش مدیران شرکت( 9007)و همکاران در ایران نیز فروغی  

های افشای اطالعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری ۀشده در بورس اوراق بهادار تهران دربارپذیرفته

نتایج حاصل از پژوهش دقیقاً در  اند.نفع پرداختهاقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه ذی

های ایرانی مایل به افشای اطالعات مربوط دهد که مدیران شرکتهای فوق است و نشان میراستای تئوری

های به منافع اجتماعی و مسائل رفاهی کارکنان خود هستند ولی برای افشای اطالعات مربوط به هزینه

مدیره نیز در تحقیقی به بررسی تأثیر درصد هیئت (9055)ندارند. رحیمی اجتماعی سازمان خود تمایل 

شده در بورس اوراق های پذیرفتهپذیری اجتماعی در شرکتغیرموظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت

ای بین رابطه (9003 -9009)دهد که در دوره پژوهش های پژوهش نشان مییافته بهادار تهران پرداخت.

و  پذیری اجتماعی وجود ندارد. عرب صالحیغیرموظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت یرهمددرصد هیئت

های در پژوهشی تحت عنوان رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت (9059)همکارانش 

شرکت بورسی را موردبررسی  تعداد (9008-9050) طی دوره  شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته

عنوان معیاری برای عملکرد مالی شرکت با ها بهد و به این نتیجه دست یافتند که نرخ بازده داراییقراردادن

 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد ولی نسبت به

ای تحت هدر مقال( 9051)عرب صالحی و همکارانش داری ندارد. زیست رابطه معنیکارکنان و محیط

نقدی به  هایجریان-مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری ازحدبیش نفساعتمادبهعنوان بررسی تأثیر 

-گذاریحد مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایهازبیش نفساعتمادبهاین نتیجه دست یافت که 

وان تأثیر بیش اطمینانی مدیران در پژوهشی تحت عن (9051)مشایخ و بهزاد پور  شود.های نقدی میجریان

شرکت بورسی  18با بررسی  شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهبر سیاست تقسیم سود شرکت

داری وجود به این نتیجه دست یافتند که بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت رابطه منفی و معنی

 هایجریان اطمینان بیش مدیر عملیاتی، نقدی هایجریان افزایش ها نشان داد که بانتایج مطالعات آن دارد.

مرانجوری و علی  .پردازدمی بیشتری را تقسیمی سود و کندمی برآورد را باالتری آتی عملیاتی نقدی

ی ریگاندازهافشای مسئولیت اجتماعی و راهبری شرکتی جهت »در پژوهش خود با عنوان  (9051) یخان

دوره  در هاآن از روش تحلیل محتوا استفاده کردند.« ی و اجتماعیطیمحستیزسطح افشای اطالعات 

شرکت فعال در صنایع مختلف، به این نتیجه  88و تعداد 9055الی  9008 هایزمانی پژوهش خود، بین سال

 یداریمعنی و اجتماعی رابطه طیمحستیزدست یافتند که بین اندازه شرکت با سطح افشای اطالعات 
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نهادی و  گذارانهیسرمای و اجتماعی و طیمحستیزوجود دارد، اما بین سطح افشای اطالعات مثبتی 

 ی مشاهده نشد.داریمعن ۀرابط رموظفیغمدیران 

 

 پژوهش هایفرضیه

طور که بیان شد، این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط میان با توجه به مطالب و ادبیات ذکرشده، همان 

ها هست. با توجه به اهداف های مسئولیت اجتماعی شرکتارشد و فعالیت مدیران ازحدنفس بیشاعتمادبه

 های این پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:ذکرشده، فرضیه

 بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت دارد. ازحد مدیریتنفس بیش( اعتمادبه5فرضیه اصلی

ر روی بعد نهادی مسئولیت اجتماعی بیشتر از بعد فنی آن ازحد بنفس بیشتأثیر اعتمادبه (9فرضیه اصلی 

 است.

 مثبت دارد. ازحد مدیریت بر روی بعد نهادی مسئولیت اجتماعی تأثیرنفس بیشاعتمادبه (5-5فرضیه فرعی

 ازحد مدیریت بر روی بعد فنی مسئولیت اجتماعی تأثیرمثبت دارد.نفس بیشاعتمادبه( 9-5 فرضیه فرعی

 

 وهشپژ شناسیروش

در مطالعات کاربردی نتایج حاصل از  است.های پژوهش، کاربردی گیریازلحاظ جهت حاضر پژوهش 

ها در آن کارگیریبهآید، بنابراین هدف این نوع تحقیقات نیازها و حل مشکالت به کار می مطالعه در رفع

که درصدد  هستی همچنین ازلحاظ هدف، از نوع علّهست. حل مسائل و مشکالت خاص در جامعه 

. در این پژوهش برای باشدمیآماری  هایآزمونبا استفاده از  تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهتحلیل 

استفاده شده است. همچنین  ایکتابخانهدر بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش، از روش  هادادهگردآوری 

. آزمون استفاده شده است کاوی اسنادروش  از هافرضیهبرای آزمون  موردنیاز هایدادهبرای گردآوری 

داری مدل رگرسیون، از ها به کمک تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گرفت، برای بررسی معنیفرضیه

بهره برده شده است.  tدار بودن ضریب متغیرهای مستقل، از آماره استفاده شد و برای بررسی معنی Fآماره 

واتسون انجام گرفت. روش رگرسیونی به کار  -ا استفاده از آماره دوربینارزیابی استقالل پسماندها نیز ب

های های ترکیبی است. در روش دادهبا استفاده از داده گرفته شده در پژوهش، روش حداقل مربعات

دادهای )ترکیبی برای انتخاب یکی از دو روش مدل رگرسیونی تلفیقی و مدل رگرسیون اثرهای ثابت 

رود. چنانچه روش دادهای پانل انتخاب شود، از آزمون هاسمن برای لیمر به کار می tپانل(، آزمون 

صورت ساالنه از به موردنیاز هایداده شود.های اثر ثابت و اثرهای تصادفی استفاده میگزینش میان روش
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 هایبانکشده در بورس اوراق بهادار تهران و های پذیرفتهمالی حسابرسی شده شرکت هایصورت

مدیریت پژوهش، توسعه و »و سایت اینترنتی« نوین آوردره» افزارنرماطالعاتی موجود در این زمینه، از قبیل 

محاسبه  منظوربهجمع آوری شده است. همچنین  codal.irو  «مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار

 ستفاده شده است.ا Eviews7 افزارنرماز  هادادهمدل آماری  وتحلیلتجزیهمتغیرها و 

که سال  هستشده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفتهدر این تحقیق شرکت موردمطالعهجامعه  

 هاینمونهدر دسترس باشد. جهت تعیین  هاآنختم شده و اطالعات مربوط به  اسفندماهبه پایان  هاآنمالی 

 هاآنمتفاوت  هایاندازه، هاآنی، نوع فعالیت های بورسدر این پژوهش، با توجه به تعدد شرکت موردنظر

شود. بدین معنی که شروطی جهت همگن نمودن نمونه استفاده می هدفمند گیرینمونهاز روش  غیرهو 

که شرایط مذکور را داشته  شوندمیهایی جز نمونه پژوهش در نظر گرفته و شرکت شدهتعریفآماری، 

های موجود در بورس اوراق بهادار تهران که در طی ه شرکتباشند جامعه آماری در این تحقیق کلی

 گیرند:باشند، موردبررسی قرار می که دارای شرایط زیر 9059تا 9003 هایسال

 شده باشند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 9007 سال ابتدای از حداقل -

ل دوره تحقیق در ها، در طون شرکتآتحقیق در مورد  ایجهت متغیر  موردنیاز اطالعات -

 دسترس باشد.

 نداشته باشد. ماههسهوقفه معامالتی  موردمطالعه هایسالهای طی شرکت سهام معامالت -

ها دارای ساختار زیرا این شرکت ؛گذاری نباشدمالی و سرمایه تأمینهای خدماتی، شرکت جزو -

 های تولیدی هستند.سرمایه متفاوتی از سایر شرکت

سال خود را تغییر  موردمطالعهباشد و شرکت در دوره  اسفندماه 93 به مختوم شرکت مالی سال -

 نداده باشد.

 .شدند گرفته نظر درمطالعاتی این پژوهش  نمونه عنوانبه شرکت 86 لذا با توجه به شرایط فوق 

 ترکیبی انجام شده است. هایدادهپژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و  هایداده وتحلیلتجزیه
 

 مدل و متغیرهای پژوهش

برای فرضیه اصلی  9و  9 ،5 نشان داده شده در رابطه از مدل هایدر این پژوهش، برای بررسی فرضیه 

 استفاده شده است.وهش پژ
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به پیروی از  ؛مدیران است حد از بیش نفسبه متغیر مستقل در این پژوهش اعتماد :1از حدبیش  نفساعتماد به

طریق تفاوت سود از این متغیر گیری نحوه اندازه (9001) انو لین و همکار (9055)هوانگ و همکاران 

در طول دوره موردمطالعه تعداد دفعاتی می شود. ساالنه توسط مدیریت و سود واقعی محاسبه  شدهبینیپیش

ازاندازه خواهد بود و نفس بیشکند، مدیریت دارای اعتمادبهبینی میکه مدیریت سود را بیش از واقع پیش

در غیر این صورت برای این متغیر مقدار صفر در نظر  ،گیردمقدار یک می حداز  شینفس بماد بهاعتمتغیر 

 شود.گرفته می

مربوط به مسئولیت اجتماعی  گیری متغیردر این پژوهش برای اندازه :9 های مسئولیت اجتماعی شرکتفعالیت

اتیگ و  ؛9059 ر و تامایو،همچون پژوهش سیز های خارجی،ها، با مطالعه ادبیات پژوهششرکت

ویژه پژوهش به های صورت گرفته در ایرانو پژوهش؛ 9051 مک کارتی و همکاران، و 9051 همکاران،

قابل افشای  هایکه به روش تحلیل محتوا به بررسی ابعاد و زیر مؤلفه( 9051)مرانجوری و علی خانی 

مدیره های ساالنه هیئتای مالی و گزارشهاز صورت درنهایتو  ها پرداختندمسئولیت اجتماعی شرکت

 یهادادهبه این صورت که ایم. های اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمودهموجود در بانک

مسئولیت اجتماعی را در شش بعد شامل مسائل محیطی، محصوالت و خدمات، منابع انسانی، مشتریان، 

در صورت وجود هر مؤلفه عدد یک و در غیر این صورت صفر و  یآورجمعهای جامعه و انرژی مسئولیت

ی هامؤلفهزیر  ابتدا کل مسئولیت اجتماعی شرکتمحاسبه کل متغیر  در نظر گرفته شده است. جهت

________________________________________________________________ 
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افشای در همان بعد خواهد شد و سپس ارزش کلی  ی قابلهامؤلفهموجود در یک بعد تقسیم بر تعداد کل 

 به دستها ها از جمع ارزش جزئی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتافشای مسئولیت اجتماعی شرکت

 دو بعد مسئولیت اجتماعی شرکت را به ،های صورت گرفتهبر اساس برخی پژوهش درنهایت خواهد آمد.

طور مجزا را بر روی ارزش شرکت با تعدیل گیری تأثیر تبلیغات به فنی و نهادی تقسیم و رابطه این دو بعد

 ارائه شده است. 5ی آن در جدول هامؤلفهاین ابعاد و  لیل قراردادیم.وتحمورد تجزیه

های مربوط به مسئولیت اجتماعی ذینفعان ثانویه شامل مسائل فعالیت :1بعد نهادی مسئولیت اجتماعی شرکت

 .استجامعه و انرژی  محیطی، مسائلزیست

اجتماعی ذینفعان اولیه شامل مشتریان، های مربوط به مسئولیت فعالیت :2بعد فنی مسئولیت اجتماعی شرکت

 منابع انسانی، محصوالت و خدمات است.
 متغیرهای کنترلی پژوهش

های که از طریق تقسیم سود عملیاتی بر کل دارایی عنوان معیار سودآوری استبه :3هانرخ بازده دارایی

 آید؛می دست بهشرکت در پایان سال مالی 

 ؛1هالگاریتم طبیعی کل دارایی

 آید؛می دست بهی لشرکت در پایان سال ما هایدارایی کلبه هابدهیکه از طریق تقسیم کل  :5هرم مالیا
 

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی

ها شامل آمار توصیفی داده نشان داده شده است. (9)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  

که توزیع نرمال بودن پسماندها را  8براهای مرکزی، شاخص پراکندی و همچنین آزمون جارک شاخص

شود این جدول مالحظه می طور که درارائه شده است. همان( 9)کند، محاسبه شده و در جدول تأیید می

است. همچنین میانگین  0395و  0399 میانگین و انحراف معیار متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت به ترتیب 
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و این نشان دهنده  هست 0311و بعد فنی مسئولیت اجتماعی 0358مربوط به بعد نهادی مسئولیت اجتماعی 

مربوط به ذینفعان اولیه یعنی  هایفعالیت بیشتر به در بورس شدهرفتهیپذنمونه  هایشرکتاین امر است که 

های که در بیشتر شرکت این است که این نشان دهنده ؛ورزندیمبعد فنی مسئولیت اجتماعی اهتمام 

های موردبررسی تمرکز یافته  و شرکت (0399) ح افشای مسئولیت اجتماعی حول این نقطهموردمطالعه، سط

ازحد مدیریتی برابر با میانگین اعتماد بیشدهند. های مسئولیت اجتماعی نشان نمیتمایل چندانی به فعالیت

زحد انفس بیشهای موردبررسی دارای اعتمادبهاز مدیران شرکت %11است که یعنی حدود  0311

نشان دهنده این است که حدود بیش از نیمی از  (0385)عالوه بر این میزان میانگین نسبت بدهی باشند. می

 های شرکت، از محل بدهی تأمین شده است.دارایی

 

 یاجتماع تیمسئول یهامؤلفه و هاشاخص (:8) جدول

مسائل 

 محیطی

محصوالت و 

 خدمات

 

. 4. بازیافت یا جلوگیری از ضایعات، 3محیطی، ت زیست. جلوگیری از خسارا2کنترل آلودگی،  .1

های گذاری در پروژه. سرمایه7محیطی، . سیاست زیست6. تحقیق و توسعه، 5حفظ منابع محیطی، 

 . سایر مسائل محیطی8محیطی، زیست

. سایر 4. ایمنی و سالمت محصول، ISO ،3کیفیت محصول یا  .2توسعه محصول یا سهم بازار،  .1

 ت و خدماتمحصوال

. 4. سهام تحت تملک کارمندان، 3. حقوق ماهانه یا پاداش نقدی و مزایا، 2تعداد کارکنان،  .1 منابع انسانی

های آموزشی و . برنامه6. سالمتی و ایمنی در محیط کار، 5بازنشستگی و مزایای پایان خدمت، 

. 11روحیه و ارتباطات کارمندان،  .9. وام یا بیمه کارمندان، 8. ورزشی و رفاهی، 7توسعه کارکنان، 

 سایر منابع انسانی

. 4. سیاست پرداخت دیرتر برای مشتریان خاص، 3. رضایتمندی مشتریان، 2سالمتی مشتریان،  .1 مشتریان

 . سایر مشتریان6. پاسخگویی به نیاز مشتریان، 5تدارک تسهیالت و خدمات پس از فروش، 

های مسئولیت

 جامعه

. 4. هدایا و خدمات خیریه، 3های جامعه، . حمایت از فعالیت2اجتماعی،  گذاریسرمایه .1

 های جامعه. سایر مسئولیت5های فرهنگی و مذهبی، فعالیت

. 4. استفاده از منابع جدید، 3. توسعه و اکتشاف منابع جدید، 2جویی در انرژی، حفظ و صرفه .1 انرژی

 سایر انرژی
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 هاآمار توصیفی متغیر (:1)جدول 

 

 متغیر

 

 میانگین

 

 میانه

 

 کمینه

 

 بیشینه

 

 انحراف معیار

 196/1 56/1 11/1 31/1 33/1 شرکت یاجتماع تیمسئول یهاتیفعال

 14/1 63/1 3/4 11/1 16/1 رکتشبعد نهادی مسئولیت اجتماعی 

 19/1 76/1 25/1 43/1 45/1 شرکت یاجتماع تیمسئول یبعد فن

 49/1 1 11111/1 1111/1 42/1 داز ح شینفس باعتماد به

 58/1 58/3 -12/1 13/1 21/1 هایینرخ بازده دارا

 13581 73971 43389 53844 53931 هاییکل دارا یعیطب تمیلگار

 13162 13968 13117 13632 13616 یاهرم مال
 

 پایایی متغیرهای پژوهش

 های رگرسیونی مورداستفاده در این بخشمدلمنظور اطمینان از غیر کاذب بودن ها بهقبل از آزمون فرضیه 

به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با 

اطالعات این جدول، کلیه متغیرهای مستقل  ارائه شده است. طبق 9استفاده از این آزمون در جدول شماره 

است که نشان  %1تر از اری آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو، کوچکدو وابسته و کنترلی سطح معنی

 دهنده پایایی متغیرهای مورد استفاده است.
 

 نتایج حاصل از آزمون پایایی، لوین، لین و چو (:1) جدول

مسئولیت  متغیرها

اجتماعی 

 شرکت

بعد نهادی 

مسئولیت 

اجتماعی 

 شرکت

بعد فنی 

مسئولیت 

اجتماعی 

 شرکت

نفس اعتماد به

 از حد شیب

نرخ بازده 

 هاییدارا

 تمیلگار

کل  یعیطب

 هاییدارا

 یاهرم مال

آماره 

 آزمون

558/21- 377/26- 799/614- 669/17- 457/11- 19/8- 78/16- 

 11111/1 /11111 11111/1 11111/1 11111/1 11111/1 11111/1 داریمعنی

 

 ی پژوهشهاهیفرضنتایج آزمون 

 Fرگرسیونی پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از آزمون  یهامدلوی مناسب برای ابتدا به انتخاب الگ 

ی تلفیقی در برابر مدل دادهای ترکیبی پرداخته شده است. مقدار احتمال آماره هادادهمدل  به انتخاب لیمر

F  اده از روش بوده و لذا، برای آزمون فرضیه اول و دوم و سوم استف %1 دارییمعناز سطح  ترکملیمر
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ی تلفیقی منتفی است. به دلیل عدم انتخاب مدل دادهای تلفیقی در برابر دادهای ترکیبی به انجام هاداده

 انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است. منظوربهآزمون هاسمن 

وجود  افی برای رد الگوی اثرات ثابت، لذا، دلیل کهست %1 دارییمعنمقدار آماره هاسمن کمتر از سطح 

مدل  1و  1و  9 هر سه فرضیه از الگوی اثرات ثابت استفاده گردید. در جدول نداشته و برای آزمون

 ارائه شده است. مطالعه موردطی دوره  های پژوهشیهفرض رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت
 

 آزمون فرضیه اول

ازحد مدیریتی بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت در نفس بیشاعتمادبه تأثیردر فرضیه اول به بررسی  

 داری برای مدل کمتر ازیمعن سطح 4با توجه به جدول شماره  پرداخته شده است. موردمطالعه هایشرکت

برای رگرسیون  مقدار دوربین واتسون محاسبه شده، .هستدار یمعنبرآورد شده  بوده و لذا مدل 0301

ی خودهمبستگها مشکل یماندهباق(، بنابراین بین 939) قرار دارد؛ 931 تا 531مقادیر بین  ی مدل اولموردبررس

به بررسی فرضیه  هامدلبودن معنادار رو، پس از اطمینان از صحت فروض رگرسیون و ینازاوجود ندارد. 

 اول پرداخته شد.
 برای فرضیه اول الگوی رگرسیون برازش شده (:1 ) جدول

 
 داریمعنی 

انحراف  ضریب ضریب    رمتغی

 استاندارد

اعتبار  tآماره 

 آزمون

 

C 78/1 34/6 61/27 1111/1 داریمعن 
 داریمعن 1111/1 -62/11 114/1 -141/1 از حد شینفس باعتماد به

 داریمعن 1137/1 92/2 118/1 124/1 هایینرخ بازده دارا
 داریمعن 1111/1 35/95 117/1 17/1 هاییکل دارا یعیطب تمیلگار

 داریمعن 1111/1 -12/21 113/1 -17/1 یاهرم مال

     2R 61/1ضریب تعیین 
2R 56/1 شدهتعدیل  

 F 667/5))احتمال آماره Fآماره 

(1111/1) 

 

  2/2 دوربین واتسون آماره
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 داریعنممنفی و  تأثیرازحد مدیریتی نفس بیشکه اعتمادبه دهدیمنشان ( 1) جدولنتایج حاصله در  

مدل  شدهلیتعدمیزان ضریب تعیین  روی مسئولیت اجتماعی شرکت دارد. ( بر0301)با ضریب  (030000)

ی رهایمتغی مستقل و رهایمتغدرصد از تغییرات متغیر وابسته توسط  18است، یعنی حدود  0318برابر  اول

 .دشویمکنترلی بیان 
 

 آزمون فرضیه دوم
 (1-1فرضیه فرعی 

بعد نهادی مسئولیت  ازحد مدیریتی بر روینفس بیشاعتمادبه تأثیر، به بررسی 1-1ی فرع در فرضیه 

سطح  1با توجه به جدول شماره  پرداخته شده است. موردمطالعه هایشرکتاجتماعی شرکت در 

مقدار دوربین واتسون  .هستدار یمعنبرآورد شده  بوده و لذا مدل 0301 داری برای مدل کمتر ازیمعن

(، بنابراین بین 935) قرار دارد؛ 931 تا 531بین مقادیر  ی مدل اولموردبررسبرای رگرسیون  شده، محاسبه

رو، پس از اطمینان از صحت فروض رگرسیون و ینازای وجود ندارد. خودهمبستگها مشکل یماندهباق

 شد. پرداخته ،5-9به بررسی فرضیه  هامدلبودن معنادار 
 

 8-1برای فرضیه  ازش شدهالگوی رگرسیون بر :(1) جدول
 

 دارییمعن 

ضریب انحراف  ضریب متغیر

 استاندارد

  اعتبار آزمون tآماره 

C 614/4 492/1 615/31 1111/1 داریمعن 

نفس اعتماد به

 از حد شیب

 داریمعن 1111/1 -572/4 117/1 -139/1

نرخ بازده 

 هاییدارا

 معنییب 114/1 584/1 121/1 134/1

 یعیبط تمیلگار

 هاییکل دارا

 داریمعن 1111/1 551/15 112/1 138/1

 معنییب 163/1 863/1 124/1 146/1 یاهرم مال

     2R 53/1ضریب تعیین 

2R 81/1 شدهیلتعد  

 Fآماره 

  F))احتمال آماره

637/6 

(1111/1) 

 

آماره دوربین 

 واتسون

½  
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 داریمعنمنفی و  تأثیرازحد مدیریتی فس بیشنکه اعتمادبه دهدیمنشان ( 1) جدولنتایج حاصله در 

محیطی و غیره( جامعه، مسائل زیست) روی بعد نهادی مسئولیت اجتماعی بر (03093)با ضریب  (030000)

درصد از تغییرات  19است، یعنی حدود  0319برابر  مدل دوم شدهلیتعدمیزان ضریب تعیین  شرکت دارد.

 .شودیمی کنترلی بیان رهایمتغو  ی مستقلرهایمتغمتغیر وابسته توسط 
 (2-1 فرضیه فرعی

بعد فنی مسئولیت اجتماعی  ازحد مدیریتی بر روینفس بیشاعتمادبه تأثیربه بررسی  ،9-5در فرضیه فرعی  

داری برای یمعنسطح  8با توجه به جدول شماره  پرداخته شده است. موردمطالعه هایشرکتشرکت در 

برای  مقدار دوربین واتسون محاسبه شده، .هستدار یمعنبرآورد شده  لذا مدلبوده و  0301 مدل کمتر از

ها مشکل یماندهباق(، بنابراین بین 9351) قرار دارد؛ 931 تا 531بین مقادیر  ی مدل اولموردبررسرگرسیون 

به  هامدلبودن معنادار رو، پس از اطمینان از صحت فروض رگرسیون و ینازای وجود ندارد. خودهمبستگ

 ، پرداخته شد.9-5بررسی فرضیه 
 

 1-8برای فرضیه فرعی  الگوی رگرسیون برازش شده (:1) جدول
 

 
 داریمعنی

ضریب انحراف  ضریب متغیر

 استاندارد

  اعتبار آزمون tآماره 

C 612/7 641/6 191/11 1111/1 داریمعن 

 شینفس باعتماد به

 از حد

 اردیمعن 1111/1 -335/14 113/1 -141/1

 داریمعن 1131/1 13/1 114/1 1145/1 هایینرخ بازده دارا

کل  یعیطب تمیلگار

 هاییدارا

 داریمعن 1111/1 828/137 1116/1 196/1

 داریمعن 1111/1 -185/37 114/1 -152/1 یاهرم مال

     2R 47/1ضریب تعیین 
2R 45/1 شدهیلتعد  

 Fآماره 

 (F)احتمال آماره
635/14 

(1111/1) 

 

آماره دوربین 

 واتسون

14/2  

    



 5931، بهار و تابستان 51پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره                                              811

 داریمعنمنفی و  تأثیرازحد مدیریتی نفس بیشکه اعتمادبه دهدیمنشان  (8) جدولنتایج حاصله در  

کارکنان، کیفیت محصوالت، حاکمیت ) روی بعد فنی مسئولیت اجتماعی بر (03010)با ضریب  (030000)

 11است، یعنی حدود  0311برابر  مدل دوم شدهلیعدتمیزان ضریب تعیین  شرکتی و غیره( شرکت دارد.

 .شودیمی کنترلی بیان رهایمتغی مستقل و رهایمتغدرصد از تغییرات متغیر وابسته توسط 

به ترتیب برای دو بعد نهادی ( 0310)و  (0393)درمجموع فرضیه اصلی دوم این پژوهش با توجه به ضرایب  

ازحد مدیریتی با بعد نهادی مسئولیت اجتماعی و نفس بیشاعتمادبه بین رابطه بین و شودو فنی، تأیید نمی

های مک کارتی و همکارانش که این نتیجه مخالف با یافته بعد فنی آن تفاوت چندانی وجود ندارد؛

 هست. (9051)
 

 بحث و نتیجه

های ازحد مدیریت بر مسئولیت اجتماعی شرکتنفس بیشدر این پژوهش به بررسی تأثیر اعتمادبه 

دهد که شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان میپذیرفته

ها مطابق با دارد که این یافته هاازحد مدیران تأثیری منفی بر مسئولیت اجتماعی شرکتنفس بیشاعتمادبه

به عبارتی ازآنجاکه  هست. (9059) و گریوز و همکارانش (9051) های مک کارتی و همکارانشیافته

طور مثبتی ارزش شرکت را کنندگان و مشتریان و غیره بهطیف وسیعی از ذینفعان، همچون کارکنان، تأمین

تواند با رضایت ذینفعان های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت میدهند و فعالیتتحت تأثیر قرار می

شود بیفزاید، در این راستا ش ذینفعان را شامل میو درنتیجه بر ارزش شرکت که همان ارز افزایش یابد

های مربوط به مسئولیت کمتر خود را درگیر فعالیت ازحدنفس بیشمدیران دارای اعتمادبه زمانی که

فهم و درک  بنابراین اجتماعی نمایند، پیامدهای نامطلوبی را برای ارزش سهامداران به دنبال خواهد داشت؛

تواند عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد بینش ازحد مدیریتی چگونه میشنفس بیکه اعتمادبهاین

 نفسها در استخدام مدیران دارای ویژگی اعتمادبهها و سازمانرا در کمک به شرکت ارزشمندی

تواند قدرت توضیحی ازحد مدیریتی مینفس بیشاعتمادبهبنابراین  نماید؛ازحد مدیرتی فراهم میبیش

رو، ازاین (.McCarthy et al., 2014) ها داشته باشدبرای تعدادی از تصمیمات شرکت توجهیقابل

های مطالعات پیشین پیشنهاد شده است ازحد بر طبق یافتهنفس بیشازآنجاکه سطح مطلوبی از اعتمادبه

 ب، در کنارو در سطح مطلو نفس باالکارگیری مدیران دارای اعتمادبهتوانند با استخدام و بهها میشرکت

عملکرد مالی  های مسئولیت اجتماعی، بر ارزش خود بیفزایند وتأکید و توجه به درگیر شدن در فعالیت
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های مسئولیت اجتماعی شرکت کسب خواهند هایی که با درگیر شدن در فعالیتخود را با توجه به منفعت

 نمود، بهبود ببخشند.

رفت که تأثیر انتظار می (9051) ای مک کارتی و همکارانشهبا توجه به فرضیه اصلی دوم، بر طبق یافته 

تر از تأثیر آن بر روی بعد فنی مسئولیت نفس مدیریتی بر بعد نهادی مسئولیت اجتماعی قویمنفی اعتمادبه

درواقع مک کارتی و  ها مشاهده نشد.اما تفاوت فاحشی در ضرایب تأثیر این رابطه اجتماعی شرکت باشد؛

محیطی ازحد کمتر به مسائل زیستنفس بیشمدیران دارای اعتمادبه دارند کهاذعان می( 9051) همکارانش

کم گرفتن خطرات موجود بر سر راه با دست نفس باال ونمایند و به دلیل داشتن اعتمادبهو جامعه توجه می

ع تقبل محیطی و اجتماسازی کمتری همچون توجه به مسائل زیستبه طبع، اقدامات مصون هاشرکت

 خواهند کرد.

های یافته ها بادر رابطه با متغیرهای کنترلی رابطه مثبت بین سودآوری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت 

سازگاری دارد.  (9059) و جو و هرجوتو (5337) ، وداک و گریویس،(9051) مک کارتی و همکارانش

الی بهتر منابع در دسترس بیشتری برای های با عملکرد مدارد که شرکتبیان می (9007)واقع کمپل  در

اندازه شرکت بر  تأثیر مثبت اجتماعی دارند. همچنین وجود های مسئولیتگذاری در فعالیتسرمایه

و اما اهرم  مطابقت دارد؛ (9005) و مک ویلیامز و سیگل (9050) های جیابا یافته مسئولیت اجتماعی نیز

 (9050)های بارنی و روبین اجتماعی شرکت هست چراکه طبق یافتهبر مسئولیت  تأثیر منفی دارای مالی نیز

های مسئولیت اجتماعی شرکت گذاری در فعالیتاهرم بدهی باال منابع در دسترس کمتری را برای سرمایه

 دارند.

عالوه بر متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش سایر متغیرها نیز همچون هزینه تبلیغات و  نهایت در 

حاکمیت شرکتی همچون درصد سهامداران نهادی و یا نظارت خارجی بر روی سهامداران عمده  متغیرهای

ها اثرگذار باشند و همچنین تأثیر های مسئولیت اجتماعی شرکتتوانند بر روی فعالیتمی ،شرکت

آن تواند بر روی شهرت و ارزش نام تجاری بگذارد و رابطه گیری که اقدامات مسئولیت اجتماعی میچشم

         که این کسب آنجا تواند موردبررسی و مطالعه بیشتری قرار بگیرد، ازنفس باالی مدیریت میبا اعتمادبه

 نفس باالاز دید مدیران دارای اعتمادبه شهرت نماید اگرها ایجاد ارزش میخوب در بلندمدت برای شرکت

ست که خود را در جهت کسب شهرت و به وکار موفق محسوب شود، ممکن اعنوان یک عامل مهم در کسببه

 .(Servaes & Tamayo, 2013) های مسئولیت اجتماعی نماینددنبال آن ارزش بیشتر درگیر فعالیت
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های آتی به شرح برای پژوهش هایی به پژوهشگرانرو در راستای مطالب عنوان شده در آخر پیشنهادازاین 

 شود:ذیل ارائه می

 به تفکیک صنایع. ازحد مدیریتینفس بیشاجتماعی و اعتمادبه بررسی رابطه بین مسئولیت 

  ی حاکمیت شرکتی.گربررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با تعدیل 

 ها با هر یک از زیر نفس بیش از مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکتبررسی رابطه بین اعتمادبه

 های ابعاد فنی و اجتماعی به تفکیکمؤلفه

 ازحد مدیریتی و مسئولیت اجتماعی شرکت با تعدیل گری نفس بیشبطه بین اعتمادبهبررسی را

 شهرت و ارزش و نام تجاری شرکت

 

 های پژوهشمحدودیت

ها جهت همگن نمودن جامعه آماری و یک دست به دلیل اعمال یک سری محدودیت ازآنجاکه

شده در بورس های پذیرفتهکتها از کل شرهای مالی شرکتهای مالی حاصل از صورتبودن داده

اوراق بهادار تهران تعداد محدودتری شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و یک سری از صنایع 

شود که تعمیم نتایج به سایر صنایع با احتیاط های نمونه حذف شدند پیشنهاد میشرکت فهرستاز 

 بیشتری صورت گیرد.

ای نبود که بتوان مدل رگرسیون را برای صنایع ف به اندازهها در صنایع مختلتعداد شرکت ازآنجاکه

مختلف به تفکیک اجرا نمود و نتایج را در صنایع مختلف مقایسه کرد، لذا تعمیم نتایج به هر صنعت 

 به صورت جداگانه باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
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