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شرکتها با رویکرد دادهکاوی
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چکیده
در سالهای اخیر ،پژوهشگران عرصه مسهولییت اجتمهاعی تلجه خهلد را ه شناسهایی
علامل مؤثر ر افشای مسولییت اجتماعی شهرکتهها متمرکه نمهلدهانهد .ههد ایهم مقایه
شناسایی و رتب ندی علامل مؤثر ر افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها اسهت .در راسهتای
هد

پژوهش ،دادههای  401شرکت تلییدی پذیرفت شهده در هلر

اوراق ههادار تههران

طی دوره زمانی  4831تا  4831گردآوری و ملرد تج ی و تحلیل قهرار گرفهت .یافته ههای
پژوهش ر مبنای آزملن فرضی ها ا استفاده از مدل رگرسیلن چندگان نشان میدهد علامل
اقتصادی ،ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شرکتی تهثثیر معنهیداری هر سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شرکتها دارند .ههمچنهیم یافته ههای پهژوهش درخصهل رتبه نهدی
متغیرهای ااهمیت ا استفاده از رویکرد دادهکهاوی شهامل مهدلههای درخهت تصهمیم ،C5
شبک های عصبی ،شبک های ی یم و رگرسیلن یجستیک و مقایس ایم مدلها ها ههم نشهان
میدهد مدل درخت تصمیم C5نسبت سایر مدلها از کارایی یشتری رخهلردار اسهت.
ر ایم اسا  ،ترتیب؛ متغیرهای اندازه ،اهرم مهایی ،مایکیهت مهدیریت ،تمرکه مایکیهت،
دوگانگی مسولییت مدیرعامل ،تلرم ،سا ق  ،سهلدآوری و اسهتقالل هیها مهدیره یشهتریم
اهمیت را در تبییم افشای مسولییت اجتماعی شرکتها داشت اند.
واژههای کلیدی :راهبری شرکتی ،دادهکاوی ،علامل اقتصادی ،مسولییت اجتماعی
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مقدمه
تلسههع پایههدار درگههرو تلجهه هه ا عههاد مختلهه
زیستمحی ی است .از تلسهع پایهدار تهاکنلن تعهاری

اقتصههادی ،اجتمههاعی ،فرهنگههی و
متعهددی ارائه شهده اسهت ،امها در

مجملع تلسع پایدار را میتلان تالش انسان رای آشتی میان پیشرفت ،تلسهع  ،حفاظهت از
محیطزیست و منا ع ملجلد در جهان دانست (رحیمی .)4830،سخم دیگر ،تلسع پایدار
را میتلان رآوردن نیازهای نسل حاضر ،دون ی م زدن ه منها ع ملرداسهتفاده نسهلههای
آینده در جهت رآوردن نیازهای طبیعی آنهها دانسهت (ناصهر .)7040،ه طهلرکلی ،مفههلم
مسولییت اجتماعی شرکتها 4کامالً ن دیک مفهلم تلسع پایدار است ک ستگی ه سه
عنصر کلیدی حمایت محی ی ،رشهد اقتصهادی و عهدایت اجتمهاعی دارد و در واقهع ،پیامهد
ه مفههلم افشهها و گ ارشهگری مسهولییت اجتمههاعی

رویکهرد تلسهع پایهدار ،تلجه خها
شرکتها است (ناصر.)7040،
طی چند ده اخیر ،رسلایی مهایی رخهی شهرکتههای ه ر ،،افه ایش آگهاهی نسهبت ه

جایگاه و نقش اجتماعی و زیستمحی ی شرکتها و نگرانی حهلل مسهائلی نظیهر کمبهلد منها ع،
آسیبهای محی ی ،اف ایش آیلدگی ،کیفیت محصلل و حقلق کارکنان ،حرکهت شهرکتهها ه
سلی مسولییتههای زیسهتمحی هی و اجتمهاعی را سهرعت خشهیده اسهت (هاکسهتلن و مهیلم،
4330؛ گیانههاراکی  .)7048،از سههلی دیگههر ،صههنعتی شههدن در سراسههر جهههان سههبب ایجههاد
مسولییتهای زیستمحی ی و اجتماعی مهمی شده است ک اایتبع آثار مهایی و غیرمهایی خها
خلد را رجای میگذارد .در اثر جهانیشدن ،شرکتهای ملجلد در کشلرهای درحهال تلسهع
تمایل حضلر در ازارهای جهانی دارند ،ازایمرو ،منظلر مقبلییت در ازارهای جهانی ،ایهد
مسولییتههای زیسهتمحی هی و اجتمهاعی انجهامگرفته خهلد را ه نمهایش گذارنهد .همننهیم
شههرکتههها ایههد داننههد کهه گههروههههای مختلهه جامعهه  ،متقاضههی اطالعهها پاسههخگلیی،
زیستمحی ی و اجتماعی هستند ،زیرا ایم اطالعها در تصهمیمگیهریههای آنهها نقهش مهمهی
دارد (مران جلری و علیخانی .)4838،امهروزه مفههلم مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها از یهک
ملضلع حاشی ای و کم خهلر تلجه در حهلزه حسها داری و مهدیریت ه یکهی از رایه تهریم
ملضلعا در محافل علمی و دنیای تجار تبدیلشده است .سخم کارول و شهبانا (،)7040
ملضلع مسولییت اجتماعی عنلان ملضلع رای سیاری ،از مباحثا  ،تفاسیر ،نظریه پهردازیهها
و تحقیقا در ده اخیر لده است (کارول و شبانا .)7040
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علیرغم وجلد اد یا نسهبتاً قهلی مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها ،ملضهلع مسهولییت
اجتماعی مفهلمی وسیع ،پینیده و در حال تکامل است ک نگرشها و ایدهههای متنهلعی را
در ر میگیرد و دامن و مرزهای مفهلمی آن در عمل ،دییل فقدان تعریه قهلی و جهامع
عملیاتی سیار ملرد حث و مناقش است و تهاکنلن تعریه پذیرفته شهده عمهلمی واحهد از
مسولییت اجتماعی شرکتها ارائ نشده است؛ نا رایم ،مفاهیم پایداری ،7شهروند شرکتی،8
اخالق تجاری 1و گ ارشگری س سه حی 1متهراد

ها آن اسهتفادهشهده اسهت (پیسهتلنی و

سانگینی.)7048 ،
وج تمای و نهلآوری پهژوهش حاضهر نسهبت ه پهژوهشههای پیشهیم عبهار انهد از:
نخست؛ یشتر م ایعا انجامشده در حلزه مسولییت اجتماعی یا ررسی کمیت و ماهیهت
مسولییت اجتماعی شرکتها پرداخت اند یا صرفاً ر افشای اطالعا زیستمحی ی که تنهها
یکی از ا عاد افشای مسولییت اجتماعی شرکتهاست ،محدود شدهانهد .دوم؛ اکثهر محققهان
تنها ر ویژگیههای شهرکت ،ه عنهلان علامهل مهؤثر هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها ،تثکید نملدهاند و علامهل دیگهر مهؤثر هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی هماننهد
علامل کالن اقتصادی و راهبری شرکتی یتلج لدهاند و یا تلجه انهدکی نشهان دادهانهد.
سلم؛ در یشتر ایم م ایعا جهت ررسی علامل مؤثر ر س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها تنهها از روش رگرسهیلن حهداقل مر عها معمهلیی اسهتفاده شهده اسهت و تهالش
زیادی رای رتب ندی ایم علامل ا استفاده از سایر رویکردهای آمهاری هماننهد دادهکهاوی
انجام نشده است .در نهایت ایم ک تهاکنلن در ایهران پژوهشهی جهامع در زمینه شناسهایی و
رتب ندی علامهل مهؤثر هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکت انجهام نشهده اسهت.
ازایمرو ،م ا ق آنن یان گردید ،هد اصلی ایم پهژوهش در وهله نخسهت؛ شناسهایی و
آزملن علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتمهاعی هر اسها اد یها نظهری و شهرایط
محی ی شرکتهای ایهران و در وهله دوم؛ رتبه نهدی ایهم علامهل در تبیهیم سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شهرکتهها ها رویکهرد دادهکهاوی شهامل؛ درخهت تصهمیم  ،C5شهبک
عصبی ،شبک ی یم و رگرسیلن یجسهتیک و مقایسه دقهت ایهم مهدلهها در شناسهایی ایهم
علامل است .عبار دیگر ،ایم پژوهش در پی پاسهخ علمهی ه ایهم سهؤات اسهت که
افشای مسولییت اجتماعی شرکتهای ایرانی در چ سه حی اسهت آیها علامهل اقتصهادی،
ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شرکتی ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شهرکتهها

40

پژوهشهای کار ردی در گ ارشگری مایی ،شماره 44

مؤثر هستند اهمیت هرکدام از علامل در تبییم افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تها چه
می ان است کدامیک از مدلهای دادهکاوی پژوهش ،از کارایی یشتری در تبیهیم علامهل
مؤثر ر افشای مسولییت اجتماعی شرکتها رخلردار است
در ادام  ،ضمم مرور اجمایی ر اد یا نظری و تجر هی علامهل مهؤثر هر سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شرکتها ،اقدام شناسایی و آزملن ایم علامل و سپ

رتب ندی آنها

ر اسا مدلهای دادهکاوی و مقایس ایم مدلها در تبییم س ا افشای مسولییت اجتمهاعی
شرکتها شده است.
مبانی نظری
در اد یا مسولییت اجتماعی ،پژوهشگران از تولریهای مختل رای تبیهیم و تلضهیا
مسولییت اجتماعی شرکتها و تکامل آن استفاده کردهاند .ه طهلریکه طیه وسهیعی از
تولریهها ،نظیهر توهلری اقتصهاد سیاسهی ،توهلری ینفعهان ،نههادی و مشهروعیت ،قهرارداد
اجتماعی ،تولری نماینهدگی ،توهلریههای مبتنهی هر منها ع و اقتصهاد ه ینه مبادیه را در هر
میگیرد .هرکدام از ایم تولریها تنهایی ،در تبییم افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها ها
محدودیتهایی ملاج هستند .ا ایمحال ،در میهان همه ایهم توهلریهها ،توهلری ینفعهان،
تولری مشروعیت و تولری نهادی ملرد استقبال یشتری قرارگرفت اند (پیسهتلنی و سهانگینی،
7048؛ فریناز و یاماهاکی.)7040 ،
تولری ینفعان :نظری های ملجلد در ده  4330عمدتا نگهرش تلییهدی 0ه شهرکت

داشتند و ا ماهیت در حال تغییر محهیط پیرامهلن شهرکت در آن دوران سهازگار نبلدنهد .در
ایم ده  ،تمرک محققان از شرکتهای تحت سل خانلاده و مهدیریت مایکانه  ،ه سهمت
شرکتهایی ا مدیریت غیرمایکان ک در آن اعضایی غیر از خهانلاده ه اسهتخدام شهرکت
درآمده لد ،مع ل گردید .همیم تحلل لد ک ملجب تعری ینفعان اساسهی از قبیهل
مایکان ،کارکنان ،تهثمیمکننهدگان و مشهتریان شهد .ه طهلریکه در سهال  4331منجهر ه
پیشههنهاد یههک چههارچل مفهههلمی جدیههد ههر مبنههای توههلری ینفعههان تلسههط فههریمم شههد
(زانکر.)7044،
فریمم ( ،)4331ا انتشار کتا «مدیریت راهبهردی :ها رویکهرد ینفعهان» ایهدهههای
متنلعی را کنار هم قرارداد و نظری نظاممند مدیریت ینفعان را ها ارائه ایهم تعریه «ههر
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شخص یا گروه میتلاند در تحقق اهدا
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شرکت ،تثثیرگذار اشهد و یها تحهت تهثثیر قهرار

گیرد» نیان گذاشت .فریمم ینفعان شرکت را ه دو گهروه ینفعهان اوییه و ینفعهان
ثانلی تقسیم و یان نملد ک شرکت ینفعهان اوییه شهامل سههامداران ،اعتباردهنهدگان،
دویت ،مشتریان ،تثمیمکنندگان و کارکنان ،وا ستگی زیادی دارد؛ طلریک عمهده منها ع
شرکت را ،آنهایی تثمیم مینمایندک دون همکاری و یا پشتیبانی آنها شرکت نمهیتلانهد
حیا خلد ادام دهد .ینفعان ثانلی  ،شامل افراد ،گهروههها و سهازمانههایی اسهت که
طلر مستقیم در معامال ا شرکت درگیر نیستند و رای قای شرکت ضروری نیستند ،اما
تلانایی نفل در افکار عملمی را دارا می اشند (کالرکسلن .)4331 ،تولری ینفعان دارای
دو خهش اخالقههی /هنجهاری و خههش مهدیریتی /اثبههاتی اسهت؛ که ههر دو رویکههرد ههرای
چگلنگی تعامل و ارتباطا ا ایم گروه های ینفع حائ اهمیت هسهتند .در خهش اخالقهی
تلصی هایی را در ملرد ایمک شرکت ا ینفعان چگلن اید تعامل کند ،ارائ میشهلد .در
ایم دیدگاه ر پاسخگلیی سازمانها تثکید میشلد ،اایمحال ایم دیدگاه نقش مسهتقیمی را
در پیش ینی رفتهار مهدیران هر عههده نمهی گیهرد .در مقا هل ،خهش مهدیریت هر مهدیریت
گروههای خاصی از ینفعان تثکید دارد ،زیرا آنان از چنان قهدرتی رخهلردار هسهتند که
میتلانند کنترل منا ع شرکت که هرای فعاییهتههای شهرکت ضهروری اسهت را در دسهت
گیرند (زانکر.)7044،
تولری مشروعیت :تولری مشروعیت از مفهلم قهرارداد اجتمهاعی مشهتق شهده اسهت .هر
مبنای ایم مفهلم میان شرکت و جامع ای ک شرکت در آن فعاییت مهیکنهد یهک قهرارداد
اجتماعی جلد دارد و شرکت رای راضی نگ داشهتم ینفعهان خهلد ایهد ه گلنه ای که
م لل آنهها اشهد ،رفتهار کنهد (زانکهر .)7044 ،ه تعبیهر دیگهر ،توهلری مشهروعیت که
تلسع یافت تولری قرارداد اجتماعی اسهت ،شهرکتهها را ه پاسهخ ه تقاضهای گهروهههای
مختل ی نفع ،از طریهق مشهروعیت خشهیدن ه فعاییهتههایش وادار مهیکنهد (حنیفه و
کلک .)7001 ،تولری مشروعیت یان میکند ک سازمانها تا زمهانی مهیتلاننهد ه حیها
خلد ادام دهند ک جامع آنها را مشروع داند و آنها مشهروعیت بخشهد .مشهروعیت،
فقط در صلرتی حاصل می شهلد که جلامهع هاور داشهت اشهند عملیها سهازمان هها تهثثیر
سلدمندی ر انسانها و محیطزیست اقی میگذارد( .ماتیل .)4331،
تولری نهادی(سازمانی) :نگرش تولری نههادی در هاره مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها،
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اشاره دارد اینک تصمیما شرکت در خصل

مسولییت اجتماعی شرکت ها صرفاً یک

تصمیمگیری ا اری نیست ،لک دارای محتلای اجتماعی وسیعتری می اشد .تولری نههادی
یان میدارد ک عملیا شرکتها در محیط وسیل مجملعه ای از هنجارهها ،اعتقهادا و
اورها شکل میگیرد .عبار دیگر ،ایم تولری یهان مهیدارد که عهلاملی نظیهر اورههای
اجتماعی و اعتقادا

ا تبدیلشدن عناصر مؤثر رفتاری ،طهلر خلدآگهاه و ناخلدآگهاه

ر تصمیمگیری افراد تثثیر میگذارد .در ایم تولری تالش مهیشهلد تلضهیا داده شهلد که
چگلن عناصر رفتاری وجلد میآیند و در تصمیمگیری افراد تثثیر میگذارند و یها عضهاً
کنار گذاشت میشلند (پیستلنی و سانگینی.)7048 ،
پیشینه
منظلر شناسایی و رتب نهدی علامهل مهؤثر هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها
پژوهشهای زیادی در کشلرهای تلسع یافت و درحال تلسع انجهام شهده اسهت .رخهی از
م ایعا انجامشده اقدام ارائ یهک چهارچل پیشهنهادی جههت تبیهیم علامهل مهؤثر هر
افشای مسولییت اجتماعی شرکتها نملدهاند .در ایم میان مدلهای نظری اویمان ( )4331و
آدامه ( ،)7007ههرای شناسههایی علامههل مههؤثر ههر مسههولییت اجتمههاعی شههرکتههها دو مههدل
پژوهشهای مرجع جامع هستند.
مدل اویمان ( ،)4331اوییم مدل نظری پیشنهادی جهت تبییم علامهل گسهترده مهؤثر هر
س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکت هاست .ایم مدل ر نظری ی نفعان رای کمهک ه
تبییم را یم عملکرد اجتماعی و مایی شهرکت و کمیهت و کیفیهت افشهای اجتمهاعی آن
تکی دارد .علامل مؤثر ر افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکت در ایهم مهدل شهامل قهدر

ینفعان 2وضعیت استراتژیک 3و عملکرد مایی هستند .اویمان ا اسهتفاده از ایهم سه عامهل
یک مدل نظری ارائ نملد .ایم مدل عالوه ر ارائ یک مدل تلضهیا احتمهایی هرای را ه

یم عملکرد و افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها ،پژوهشهگران دیگهر را نیه ه پهژوهش
یشتر در شناسایی سایر علامل مؤثر احتمهایی تشهلیق مهیکنهد (ناصهر  .)7040مهدل نظهری
پیشنهادی آدام ( ،)7007دومیم مدل مرجع جههت تبیهیم علامهل گسهترده مهؤثر هر سه ا
افشای مسولییت اجتماعی شرکت هاسهت .وی علامهل مهؤثر هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها را س گروه تقسیم نملد ،ک در جدول  4ارائ شده است (آدام )7007،
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جدول  :4مدل آدام ()7007
عوامل

ویژگیهای شرکت
علامل کالن
علامل درونی

متغیرها

اندازه شرکت؛ سا ق شرکت؛ عملکرد مایی و اقتصادی؛ حجم سهام مبادی
شده؛ افق زمانی تصمیمگیری؛ اهرم مایی؛ قیمت سهام؛ ریسک
کشلر محل ثبت و تثسی

شرکت؛ شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،

فرهنگی؛ دوره زمانی؛ قدر

ینفعان؛ رسان

نگرش هیا

مدیره و مدیرعامل ؛ ساختار شرکت؛ راهبری شرکتی؛ تحلیل

ه ین – فایده؛ فرایند تصمیمگیری

در همیم راستا ،هاکستلن و میلم ( ،)4330ررسی تثثیر ویژگیهای شرکت هر سه ا
افشای مسولییت اجتماعی شرکتها پرداختند .یافت های ایم پژوهش نشان داد که دو متغیهر
اندازه شرکت و نلع صنعت می ان قا لتلجهی ا س ا افشا در ارتباط هستند؛ درحاییک
سلدآوری چنیم نیست؛ عالوه ر ایم ،را

میان اندازه شهرکت و سه ا افشهای مسهولییت

اجتماعی در شرکتهای ا سلدآوری ات یشتر است .حنیف و کلک ( ،)7001تثثیر علامهل
فرهنگی و ویژگیهای حاکمیت شرکتی ر س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها را
ملرد ررسی قهرار دادنهد .یافته ههای ایهم پهژوهش نشهان داد انهدازه شهرکت ،سهلدآوری،
پذیرفت شدن در لر های مختل و نلع صنعت از علامهل اصهلی مهؤثر هر سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شرکتها هستند .جنیفرهل و تیللر ( ،)7002م ایع تثثیر ویژگهیههای
شهرکت ههر گ ارشهگری سه سه ری شههرکتهها پرداختنههد .نتهای حههاکی از ایهم ههلد که
شرکتهای ا اندازه ر،تر ،سلدآوری کمتر ،نقهدینگی کمتهر و فعهال در خهش تلییهد،
تمایل یشتری گ ارشگری س س ری یا همان افشای مسولییت اجتماعی شرکتها دارند.
ریلر ( ،)7003ررسی علامل تعییمکننهده میه ان افشها مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها
شرکتهای پذیرفت شده در لر اوراق هادار مادرید پرداخهت .نتهای ایهم تحقیهق نشهان
داد ،رسان  ،اندازه و نهلع صهنعت از علامهل مهؤثر تعیهیمکننهده افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها می اشند .سیراگر و نتیار ( ،)7040شلاهدی دست یافتند ک نشان مهیداد ،دو
عامل اندازه هیا مدیره و اندازه شرکت ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تهثثیر
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مثبت دارند .ناصر ( ،)7040علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتمهاعی و پیامهدهای آن
را در س ا خرد (شرکتها) و س ا کالن (کشلرها) ملرد م ایعه تجر هی قهرارداد .نتهای
ایم پژوهش نشهان داد که در سه ا کهالن ،علامهل اقتصهادی و فرهنگهی ،در سه ا خهرد
متغیرهای اندازه شرکت ،نلع صنعت ،فشار رسان و انهدازه هیها مهدیره ،کمیته مسهولییت
اجتماعی و مایکیت مدیریت از علامل تثثیرگذار ر افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها
هستند .رحمان و همکاران ( ،)7044مشاهده نملدند که تنهها انهدازه شهرکت دارای ارتبهاط
مستقیمی ا س ا افشا پاسخگلیی اجتماعی شهرکتهها اسهت .نتهای پهژوهش گیانهاراکی
( ،)7048نشان داد ک اندازه شرکت و اندازه هیا مدیره را ه مثبهت معنهاداری ها سه ا
افشههای مسههولییت اجتمههاعی شههرکتههها دارنههد و شههرکتهههای دارای دوگههانگی مسههولییت
مدیرعامل ،از س ا افشای مسولییت اجتماعی پاییمتری رخلردار هستند و در س ا افشهای
مسولییت اجتماعی صنایع مختل تفاو معناداری وجلد دارد .عیسی و محمد ( ،)7041هر
اسا

یافت های پژوهشی خلد یان نملدنهد که هیم تنهلع هیها مهدیره ،اسهتقالل و انهدازه

هیها مهدیره ها سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها ارتبهاط مثبتهی وجهلد دارد؛
درحاییک یم مایکیت مدیریت و اندازه شرکت ا س ا افشای مسولییت اجتماعی ارتبهاط
منفی وجلد دارد .خل و زنگ ( ،)7041شلاهدی ارائ نملدند ک نشان میداد ،هیم سهاختار
مایکیت و سلدآوری ا س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی ارتبهاط مثبهت وجهلد دارد .نتهای
پژوهش ویلای و همکاران ( ،)7040تثیید نملد ک سلدآوری و اندازه شهرکت دارای تهثثیر
مثبت و اهرم مایی و رشد دارای تثثیر منفی ر س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها
هستند.
یافت های پژوهش مهدوی و همکاران ( ،)4838حاکی از آن است ک یم اندازه شرکت
و س ا افشای اطالعا زیستمحی ی و اجتماعی را معنادار مثبت وجهلد دارد ،امها هیم
س ا افشای اطالعا زیست محی ی و اجتماعی و سلدآوری را معنهادار آمهاری وجهلد
ندارد .هم چنیم رخال انتظهار پهژوهشگهران ،سه ا افشهای اطالعها زیسهت محی هی و
اجتماعی شرکت هایی ک در صنایع حسا فعاییت می کنند کمتر از شرکت هایی است که
در صنایع غیرحسا فعاییت میکنند .مران جلری و علیخهانی ( ،)4838دریافتنهد که هیم
اندازه شرکت ا س ا افشای اطالعا زیست محی ی اجتماعی را

معنیدار مثبتهی وجهلد
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دارد؛ اما یم س ا افشهای اطالعها زیسهت محی هی اجتمهاعی و سهرمای گهذاران نههادی و
مدیران غیرملظ را معنیداری یافت نشده اسهت .ملکیهان و همکهاران ( ،)4831نتیجه
گرفتند مایکیت دویتی ا مسولییت پهذیری اجتمهاعی را ه مثبهت معنهاداری دارد .همننهیم
تمرک مایکیت دویتی نقش مثبتی در افشای مسولییت اجتماعی شرکتها ایفا مهیکنهد؛ امها
مایکیت نهادی و تمرک مایکیت نهادی را معناداری ا مسولییت اجتماعی ندارند.
ا تلج

پیشین تجر ی پهژوهش مهیتهلان اظههار داشهت که هرکهدام از پژوهشهگران

منظلر آزملن تجر هی ،چهارچل پیشهنهادی اویمهان ( )4331و آدامه ( ،)7007رخهی از
علامل مؤثر ر س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها را مهلرد م ایعه قهرار دادهانهد.
طلرکلی ایم علامهل را مهیتهلان در سه طبقه شهامل علامهل کهالن ،راهبهری شهرکتی و
ویژگیهای شرکت قرارداد .یشتر ایم م ایعها  ،متغیرههای انهدازه شهرکت ،نهلع صهنعت،
سا ق شرکت ،سلدآوری ،نقدینگی و اهرم مایی را عنلان نماینده ویژگیههای شهرکت و
متغیرهای اندازه هیا مدیره ،استقالل هیا مدیره ،تنلع هیا مدیره ،دوگانگی مسهولییت
مدیرعامل ،مایکیت مدیریت ،تمرک مایکیت و مایکیت نههادی را ه عنهلان سهازوکارهای
علامل راهبری شرکتی در نظهر گرفته و تهثثیر آنهها هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها ملردم ایع قرار دادهاند.
عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها

ر اسا

پیشین و فراوانی متغیرهای ملرد ررسی در پژوهشهای مرتبط ا علامهل مهؤثر

ر افشای مسولییت اجتماعی شرکتها و عهد از ت بیهق ایهم علامهل در هازار سهرمای ایهران
(منظلر از ت بیق ،در دستر

لدن ایم علامل است) 41 ،متغیهر اصهلی در قایهب سه دسهت

علامل ،شهامل علامهل اقتصهادی ،ویژگهیههای شهرکت و راهبهری شهرکتی ه شهر
شناسایی شدند.

یهل

عوامل اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتها

نظامهای اقتصادی نحله ارتباط سرمای گذاران و شرکتهها را ها یکهدیگر تحهت تهثثیر
قرار میدهد و تثثیر ااهمیتی ر افشای شهرکتهها دارد ،ه طهلریکه کمپهل ( ،)7002یهان
میدارد یک محیط اقتصادی ناسایم ،امکان کسب سلدآوری شرکتها را در کلتاهمد

ا
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محدودیت ملاج میسازد ،در نتیج شرکتها احتمال کمی افشای مسولییت اجتماعی
اقدام خلاهند نملد .عنلان مثال در یک شرایط اقتصادی ا تلرم ات و هرهوری پاییم که
امکان کسب سلدآوری سایم رای شرکتها در کلتاهمد نسبتاً دشلار ه نظهر مهیرسهد،
احتمال خیلی کمی وجلد دارد ک شرکتها اقدام افشای مسهولییت اجتمهاعی نماینهد .در
واقهع شهرکتههایی که سهلدآوری کمتههری دارنهد ،منها ع محهدودتری هرای پهرداختم ه
دارند (کمپل .)7002 ،ر ایم اسا  ،فرضهی اول

فعاییتهای مسولییت اجتماعی در دستر
شر زیر قا ل یان است:

فرضیه اول :علامل اقتصادی س ا افشای مسولییت اجتماعی شهرکتهها را تحهت تهثثیر
قرار میدهد.
ویژگیهای شرکت و مسئولیت اجتماعی

سودآوری :سهلدآوری ه عنهلان یکهی از علامهل تبیهیمکننهده سه ا افشهای مسهولییت
اجتماعی شرکتها در پژوهشهای زیادی ملرداستفاده قرارگرفت اسهت .جنیفرههل و تیلهلر
( ،)7002یان کردند ک ارتباط یم سلدآوری و س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی متنهاق
است .از یکسل احتمال زیهاد ها تلجه ه توهلری پیهامرسهانی و گه ینش نهام لل  ،در
شرکتهای ا نسبت سلدآوری اتتر مدیریت تمایل ه افشهای اطالعها یشهتری دارد .از
سلی دیگر ،منظلر کاهش مسولییت قانلنی ،مدیران احتمال زیهاد انگیه ه زیهادی هرای
افشاء اطالعا نام لل (اخبار د) ،ندارند (جنیفرهل و تیللر.)7002 ،
نقدددینگی :نقههدینگی ،یکههی از مهههمتههریم علامههل مههؤثر ههر افشههای مسههولییت اجتمههاعی
شههرکتههها اسههت .سههرمای گههذران ،اعتباردهنههدگان ،مقههررا گههذاران و سههایر گههروههههای
استفادهکننده گ ارشهای مایی نگران ملضلع تداوم فعاییت شرکت می اشهند؛ نها رایم هر
مبنای تولری پیامرسانی شرکتهای ا نقدینگی اتتر ،دییل تلانایی پرداخت هدهیههای
کلتاهمد خلد ،انگی ه یشتری رای افشای اطالعا ا ج ئیا یشتر دارند.
اهرم مالی :جنسم و مکیینگ ( ،)4320یان میدارند که شهرکتههای ها اههرم مهایی
اتتر ،متحمل ه ین های نظار یشتری هستند .مدیران میتلانند از طریهق افشهای اختیهاری
یشتر و منظلر رآورده ساختم اهدا

نظارتی

سهتانکاران اطمینهان دهنهد که شهرکت

تلانایی پرداخت و ایفای تعهدا را دارد (جنیفرهل هل و تیللر.)7002،
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عنلان عامل تبییمکننده افشها

خلدش جلب نملده است و انتظار می رود یم اندازه شرکت و س ا افشاء را مسهتقیم
وجلد داشت اشد .جنیفرهل و تیللر ( ،)7002دتیل افشای اطالعا شرکتههای ه ر،تهر
را هدیم شهر خالصه نملدنهد ،نخسهت؛ هها افه ایش انهدازه شهرکت ه ینه تهیه و انتشههار
اطالعا شرکتها دییل اقتصادی (صرف جلیی در مقیها ) کهاهش مهییا هد ،ههمچنهیم
ه ین تهی و انتشهار اطالعها افشها در شهرکتههای ه ر ،،سهیار کمتهر از شهرکتههای
کلچک است ،زیرا سایر منا ع اطالعاتی مانند آژان های خبری و اطهالعرسهانی (رسهان و
لیتم) و تحلیلگران عالق یشتری تهی گ ارش در ملرد شرکتهای ه ر ،در مقایسه
ا شرکتهای کلچک دارند .دوم؛ در شرکتهای ر ،،دییهل عهدم تقهارن اطالعهاتی
یشتر میان مدیران و سهامداران و اف ایش تثمیم مهایی خهارا از شهرکت ،ه ینه نماینهدگی
یشتر است .چنیم شرکتهایی رای کاهش ه ین های نمایندگی اقدام ه افشهای اطالعها
یشتری خلاهند نملد .سلم؛ ر اسا

تولری ه ین سیاسهی ،شهرکتههای ه ر ،یشهتر در

معرض دید هستند؛ نا رایم یشتر تحتفشار و دخایت سیاستمداران و قانلنگذاران در املر
شرکت جهت اعمال مقررا یشتر و افشاء یشتر قرار میگیرند (جنیفرهل وتیللر.)7002 ،
سابقه شرکت :اوس -آنس ( )4333سا ق شرکت 3را س دییل عنلان یکهی از علامهل
ایقله تثثیرگذار هر سه ا افشهاء مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها مهیدانهد؛ نخسهت اینکه

شرکتهای جلانتر دییل مالحظا رقا تی ممکم است ترجیا دهند اطالعاتی از جمله
مخارا تحقیق و تلسع  ،مخارا سرمای ای و تلسع محصلت را افشاء نکنند؛ دوم ایمک
ر اسا

نظری منحنی یادگیری چنیم استدتل میشلد ک ها افه ایش تعهداد گه ارشههای

ساتن شرکت ،زمان تثخیر گ ارشگری ( ،ملقع لدن) کهاهش مهییا هد؛ در آخهر ایهمکه
شرکتهای جلانتر فاقد سا ق تهی و انتشار اطالعا عملمی عنلان یکروی رای تکیه
یهل قا هلطهر

 .)433ر ایم اسا  ،فرضی دوم ه شهر
دادن آن هستند (اوس آنس 43333 ،
است:
فرضیه دوم :ویژگیهای شرکت س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها را تحهت
تثثیر قرار میدهد.
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عوامل راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی

مالکیت نهادی :در اد یا

راهبری شهرکتی ،مایکهان نههادی ه عنهلان یکهی از سهاز و

کارهای خارجی مؤثر در نظار ر شرکت شناخت میشلند .ایهم گهروه از فعهاتن هازار
سرمای میتلاننهد نقهش اساسهی در ارتقهای سیسهتم راهبهری شهرکتی و در نتیجه افه ایش
کارآیی و هرهوری شرکت ایفا نمایند .شرکتهایی ک اقدام تهی و انتشار گ ارشههای
مسولییت اجتماعی مینمایند ،از نظر سرمای گذاران نههادی دارای جهذا یت یشهتری هسهتند
(یانگ هل و چانگ.)7044،
مالکیت مدیریت :ر اسا تولری نمایندگی جنسم و مک یینهگ ( ،)4320عرضه سههام ه
مدیران ،یک راهکار مؤثر رای کاهش ه ین نماینهدگی و همسلسهازی منهافع مهدیران و مایکهان
است .اگر مدیران مایک خش قا لتلجهی از سههام شهرکت اشهند ،ه احتمهال زیهاد ه دنبهال
یشین سازی ثهرو سههامداران هسهتند .در صهلرتیکه اقهداما مسهولییت اجتمهاعی ه ارزش
شرکت یف اید ،مایکیت مدیریت ،وی را در جهت افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها ترغیهب
مینماید .از سلی دیگر در کشلرهای درحال تلسع ه دییهل عهدم شهفافیت ،مهدیران ه دنبهال
حداکثر نملدن منافع شخصی خهلد ه جهای منهافع ینفعهان هسهتند .ازارههای مهایی در چنهیم
اقتصههادهایی کههارا نم هی اشههند و در مقایس ه هها کشههلرهای تلسههع یافت ه ارزش زیههادی ههرای
سرمای گذاری اجتماعی قائل نیستند؛ نا رایم انتظار مهیرود در چنهیم کشهلرهایی سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شرکتها کاهش یا د (یانگ هل و چانگ.)7044 ،
تمرکز مالکیت :پراکندگی انتشار سهام یک از علامل مهم تعییمکننده س ا افشا اسهت.
انتظار میرود در شرکتهای ا ساختار مایکیت گسترده ،نگرانهی یشهتری در مهلرد مسهائل
اجتماعی و زیستمحی ی در مقایس ا شرکتهای ا ساختار مایکیت متمرک وجهلد داشهت
اشد؛ زیرا گستره مایکیت در ایم شرکتها ،مجملع متنلعتری از گروههای ینفع از قبیهل
دویت ،مشتریان ،تثمیمکنندگان و یها گهروهههای اجتمهاعی را در رمهیگیهرد .ازایهمرو ،هر
اسا نظری مشهروعیت ،انتظهار مهیرود که شهرکتههای ها مایکیهت گسهترده ،اطالعها
اجتماعی و زیستمحی ی یشتری را منظلر حفظ مشروعیت ن د ایم ینفعان متنهلع افشها
نمایند (حنیف و کلک.)7001 ،
اندازه هیات مدیره :وجلد هیا مدیره ر ،اعث ایجهاد سههلیت در کنتهرل مهدیریت
میشلد و کارایی نظار ر عملکرد مدیریت نی هبلد مهییا هد .در واقهع در شهرکتههای ها

شناسایی و رتب ندی علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتماعی...

هیا مدیره ر ،،احتمال اتتری طی
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وسیعتری از ینفعان وجهلد دارد که مهیتلانهد

یانگر می ان اتتری از تلج محیطزیست اشد .همچنیم میتلان گفت که افه ایش تعهداد
هیا مدیره میتلاند منجر ارتباط هتر ا جامع شده و درنتیج احتمال زیاد شرکتهها ه
فشارهای اجتماعی واردشده از سلی ینفعان واکنش مثبت نشان خلاهند داد (ناصر.)7040،
دوگانگی مسئولیت مدیرعامل :دوگانگی مسولییت مدیرعامل 40تصدی همزمهان پسهتههای
رئی

هیا مدیره و مهدیرعامل تلسهط یهک شهخص اشهاره دارد .طبهق توهلری نماینهدگی ،قهرار

گرفتم یک فرد در نقش مدیرعامل و رئی هیا مدیره طلر معنهیداری مسهولییتههای مههم
هیا مدیره از جمل نظار را مخدوش میکند و ا افه ایش نفهل مهدیرعامل هر هیها مهدیره،
امکان کاهش افشای اطالعا یشتر میشلد( .گیاناراکی .)7048 ،
استقالل هیات مدیره :استقالل هیا مدیره یکهی از ارکهان اصهلی راهبهری خهل شهرکت
محسل میشلد .درصد اتی مدیران مستقل در هیا مدیره ،احتمهال زیهاد ملجهب نگهرش
مثبت جامع

شرکت میشلد ،همیم امر در کسب مشهروعیت اجتمهاعی شهرکت مهؤثر اسهت.

دیم ترتیب ،ر اسا تولری مشروعیت ،انتظار میرود ک شرکتهای ا اسهتقالل هیها مهدیره
یشتر ،رای حفظ مشروعیت ،اقهدام ه گه ارش اطالعها اجتمهاعی و زیسهتمحی هی یشهتری
نمایند .در واقع ،مدیران مستقل ،احتمال زیاد از قدر یشتری رای تشلیق مدیریت در جههت
افشای گستردهتر مسولییت اجتماعی رخلردار هستند (حنیف و کلک.)7001،
تنوع هیات مدیره :تنلع هیا مدیره ،44دییل تفاو در جنسیت ،زمین های فرهنگی،
یا قلمی زنان نسبت همتایان خلد (مردان) اعث اف ایش استقالل هیها مهدیره ،مهیشهلد
(خان .)7040 ،شلاهد تجر ی نشان میدهد ک تنلع هیا مدیره در سالهای اخیر ه یکهی
از اج ای اصلی اد یا راهبری شرکت تبدیلشده است .م ایعا انجامشده نشان مهیدههد
ک یم تنلع هیا مدیره و گرایش افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها را ه مثبهت
معنیداری وجلد دارد (ناصر.)7040،
اندازه موسسه حسابرسی :حضلر یک مؤسس حسا رسی ر ،میتلاند ر س ا افشای
اطالعا شرکت مؤثر اشد .مؤسسا حسا رسی ر ،در مقایس ا مؤسسها حسا رسهی
کلچک ،رای حفظ شهر و کیفیت فعاییت خلد سرمای گذاری یشتری میکنند .هر ایهم
اسا  ،احتمال زیادی وجلد دارد ک مؤسس های ر ،حسا رسی (ک وا ستگی کهمتهری
یک یا چند صاحبکار خلد دارند) پیشنهاد کنند ک اطالعا یشتر و اکیفیتتهری در
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گ ارشهای ساتن صاحبکاران ارائ شلد( .وات
فرضی سلم شر

و همکهاران .)4331 ،هر ایهم اسها ،

یل قا لطر است:

فرضیه سوم :علامل راهبری شرکتی س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها را تحهت
تثثیر قرار میدهد.
روششناسی
روش پژوهش حاضر ،روش آرشیلی و پ رویدادی است ،دیم معنی که دادهههای
ملرد نیاز از پایگاههای اطالعاتی مختل نظیر گ ارش های مایی ساتن شرکتهها ( هرای
استخراا متغیرهای مایی و راهبری شرکتی) ،انک مرک ی ( رای اسهتخراا نهرت تهلرم و
نرت تلیید ناخایص داخلی) ،گردآوریشده است .همچنیم رای تعیهیم افشهای مسهولییت
اجتماعی شهرکتهها از گه ارش فعاییهت هیها مهدیره شهرکت اسهتفاده شهده اسهت .در
پژوهش حاضر شرکت های پذیرفت شده در لر اوراق هادار تهران طی سالهای 4831
 483ک صلر های مایی خلد را لر اوراق هادار تههران ارائه نمهلده انهد،
یغایت 48311
جامع آماری پژوهش را تشکیل می دهند .نملن پژوهش نی ه روش حهذفی از میهان آن
دست از شرکت های پذیرفت شده در لر اوراق هادار تهران انتخا شد ک قبل از سال
 4831در لر پذیرفت شده اشند و تا پایان سال  4831نام آن از فهرست مذکلر حهذ
نشده اشد؛ سال مهایی آنهها منتههی ه  73اسهفند اشهد؛ اطالعا مهلرد نظهر هر یک از
شرکت های ملرد م ایع در دستر اشد؛ منظلر تشها ماهیهت فعاییهت ،نهلع اقهالم و
طبق ندی آنها و همگم لدن اقالم افشاشده در عد اجتمهاعی و ه دییهل اهمیهت هاتتر
مسولییت اجتماعی در شرکت های تلییدی شرکت ها ی تلییدی انتخا

شهدند .ها اعمهال

شرایط نامبرده تعداد  401شرکت عنلان نملن پژوهش انتخا شدند .پهژوهش حاضهر،
شامل دو مرحل شر یل است؛
مرحله اول :در ایم مرحل  ،رای آزملن فرضی ها از مدل رگرسیلن چندگانه (دادهههای
ترکیبی) ا استفاده از دو رویکرد «شرکت  -سال» و «صنعت  -سال» استفاده شده اسهت .در
رویکرد «شرکت  -سال» در وهل اول اید آزمهلنههای انتخها ایگهل انجهام شهلد .ه ایهم
صلر ک ا استفاده از آزملن ییمر(چاو) دو ایگلی اثرا مشترک و اثهرا ثا هت ها ههم
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مقایس میشلند .در صلرتیک نتای ایم آزملن ،مبنی ر کارگیری ایگهلی اثهرا ثا هت
اشد ،رای تخمیم مدل ،اید یکی از ایگلهای اثرا ثا ت یا اثرا تصادفی مهلرد اسهتفاده
قرار گیرد .رای انتخا یکی از ایم دو ایگل از آزملن هاسمم استفاده شده است.
همچنیم منظلر تحلیل حساسیت ،قا لاتکا لدن نتای و کنترل تهثثیرا سهال و صهنعت هر
ارتباط یم متغیرهای مستقل و وا ست از رویکرد «صنعت  -سال» نی استفاده شهده اسهت( نیمههد
و همکاران .)4831 ،ایم معنی ک متغیر ساختگی سال و صنعت عنلان متغیرهای ساختگی ه
مدل اضاف شدهاند .مدلهای پژوهش رای آزملن فرضی ها ا استفاده از هر دو رویکهرد «شهرکت
 سال» و رویکرد «صنعت  -سال» م ا ق مدلهای ( )4و ( )7زیر است:مدل ()4

مدل ()7

𝒕𝒊𝑸𝑰𝑳 𝟒 𝜷 𝑪𝑺𝑹𝑺𝒊𝒕 = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑰𝑵𝑭𝒊𝒕 + 𝜷 𝟐 𝑮𝑫𝑷 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟑 𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑶𝑴 𝟖 𝜷 + 𝜷 𝟓 𝑭𝑳𝒊𝒕 + 𝜷 𝟔 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷 𝟕 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 +
𝒕𝒊 𝑫𝑶𝑬𝑪 𝟐𝟏 𝜷 + 𝜷 𝟗 𝑰𝑶𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟎 𝑶𝑪𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟏 𝑩𝑺𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝛆+ 𝜷 𝟏𝟑 𝑩𝑰𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟒 𝑩𝑫𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟓 𝑨𝑺𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑸𝑰𝑳 𝟒 𝜷 𝑪𝑺𝑹𝑺𝒊𝒕 = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑰𝑵𝑭𝒊𝒕 + 𝜷 𝟐 𝑮𝑫𝑷 𝒊𝒕 + 𝜷 𝟑 𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑶𝑴 𝟖 𝜷 + 𝜷 𝟓 𝑭𝑳𝒊𝒕 + 𝜷 𝟔 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷 𝟕 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 +
𝒕𝒊 𝑫𝑶𝑬𝑪 𝟐𝟏 𝜷 + 𝜷 𝟗 𝑰𝑶𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟎 𝑶𝑪𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟏 𝑩𝑺𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑺𝑨 𝟓𝟏 𝜷 + 𝜷 𝟏𝟑 𝑩𝑰𝒊𝒕 + 𝜷 𝟏𝟒 𝑩𝑫𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝛆𝜷𝑱 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒊,𝒕 +

𝟗𝟐

∑ 𝜷𝒌 𝒀𝒆𝒂𝒓𝒊,𝒕 +

𝟓𝟐=𝑱

𝟒𝟐

∑+

𝟔𝟏=𝒌

ک در آن؛  : CSRSامتیاز مسولییت اجتماعی شرکت؛  :INFنرت تلرم؛  :GDPنرت
رشد تلیید ناخایص داخلی؛ :ROAنرت ازده دارایی ؛  : LIQنقدینگی؛  :FLاهرم مایی؛
 :Sizeانههدازه شههرکت؛  :Ageسهها ق شههرکت؛  :MOمایکیهت مههدیریت؛  :IOمایکیهت
نهادی؛  : OCتمرک مایکیت؛  :BSاندازه هیا مهدیره؛  :CEODدوگهانگی مسهولییت
مدیرعامل؛  :BIاستقالل هیها مهدیره؛  :BDتنهلع هیها مهدیره؛ :ASانهدازه مؤسسه
حسا رسی؛ : Yearمتغیر ساختگی سال؛  :Indusمتغیر ساختگی صنعت؛  iو  tترتیهب
نماد شرکت و سال است.
مرحله دوم :در ایم مرحل  ،رای رتب ندی علامل مهؤثر هر افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها از مدلهای دادهکهاوی اسهتفادهشهده اسهت .دادهکهاوی ،فراینهد کسهب دانهش از
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مقادیر عظیم دادههای خیرهشده در پایگهاه داده ،انبهاره داده و یها دیگهر مخهازن اطالعها
اسههت .ه عبههار دیگههر ،دادهکههاوی مرحل ه ای از فراینههد کش ه

دانههش اسههت و شههامل

خلد است ،طلریک تحت محدودیتههای مهؤثر محاسهباتی،
ایگلریتمهای مخصل
ایگلها و یا مدلهها را در داده کشه مهیکنهد (کیهانی و احمهدی .)4830 ،در هرکهدام از
مدلهای دادهکاوی پژوهش ،متغیرهای ااهمیت عد از پاتیش دادهههای کهم اثهر ه عنهلان
متغیرهای ورودی مدلهای دادهکاوی انتخا خلاهند شد .سپ از شاخصهای دقهت 47و
نملدار راک 48عنلان خشی از روندادهای مدل جهت ارزیا ی و مقایس مدلهها اسهتفاده
شده است .در واقع ،دقت اشههاره هه میههه ان ان بهاق مقهههدار انهدازهگیهریشهده ها مقهدار
واقعی دارد و ز ان ریاضهی حاصل تقسههیم مههلارد مثبههت و منفهی واقعههی هه حاصهههل
جمههع دادههاست .شاخص خل ی مدل ،س ا زیهر منحنهی نمهلدار راک اسهت ،مهدیی که
یشتریم قدر تفکیککنندگی یم دو گروه افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها (افشهای
مناسب و افشای ضعی ) را دارد ،دارای س ا زیهر منحنهی یهک ( )4و مهدیی که کمتهریم
قدر تفکیککنندگی را دارد دارای س ا زیر منحنی نهیم ( )0/1اسهت .ههد از مقایسه
مدلها رتب ندی متغیرهای ااهمیت است .ایم معنی ک هرکدام از ایم مدلهها متغیرههای
ااهمیت را ر اسا می ان تلانایی آنها در پیش ینی افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها
(افشای مناسب و افشای ضعی ) اویلیت ندی نملده و مدیی ک یشهتریم کهارایی را داشهت
اشد مبنای انتخا متغیرهای ااهمیهت قرارگرفته اسهت .در پهژوهش حاضهر از مهدلههای
دادهکاوی شامل مدل درخت تصمیم ،شبک عصبی و شبک ی یم و رگرسیلن یجستیک ه
شر یل استفاده شده است.
مدل درخت تصمیم :درخت تصمیم در دادهکاوی ،مدیی است ک جهت نمایش طبقه
کنندهها و رگرسیلنها استفاده میشلد .همانگلن ک از نام آن مشخص است ،ایم درخهت
از تعدادی گره و شاخ تشکیل شده است .در درخت تصمیمی ک عمل طبق ندی را انجهام
میدهد ،ر،ها یانگر کال ها هستند .در هر یک از گرههای دیگر(گرههای غیهر هر)،
ا تلج یک یا چند صفت خاصه تصهمیمگیهری صهلر مهیگیهرد (اسهماعیلی.)4838،
ایگلریتمهای متعددی رای ساخت درخت تصمیم وجلد دارند ک در ایم پژوهش ا تلجه
عملمیت استفاده از ایگلریتم  C5در مباحث مر لط درخت تصهمیم ،از ایگهلریتم C5
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ک آخریم نسخ  C 4.5می اشد ،استفاده شده است.

شبکه بیزین :شبک ی یم 41از چارچل احتمایی رای حهل مسهائل دسهت نهدی اسهتفاده
میکند .یکی از فرمللهای مهم احتمال ،فرملل احتمال ی است ک میتلانیم کمک آن

احتمال رچسب کال یک نملن از دادهها را تخمهیم ه نیم .اسهتفاده از ایهم قاعهده هرای
طبق ندی ،دقت و سرعت خل ی را در پایگاه دادههای ر ،همهراه دارد .در ایهم روش
فرض ر ایم است ک تثثیر مقدار یهک صهفت خاصه هر روی رچسهب کهال

مقادیر دیگر صفا خاص است و ایم ملضلع استقالل شهرطی 41کهال
(اسماعیلی)4838،

مسهتقل از

نامیهده مهیشهلد.

شبکه عصبی :شبک عصبی 40نلعی مدلسازی ساده از سیستمههای عصهبی واقعهی اسهت.
در شبک عصبی ،هر گره عنلان یک نرون مصنلعی در نظر گرفت میشلد .میتهلان یهان
داشت نحله مدلسازی نرون از اساسیتریم نکها کلیهدی در کهارایی شهبک ههای عصهبی
است ،امها نحهله رقهراری اتصهات شهبک نیه عامهل مهمهی اسهت .یکهی از سهادهتهریم و
درعیمحال کارآمدتریم اتصال پیشنهادی ،مدل پرسهپترون چندتیه 42یها ه اختصهارMLP

است ک از یک تی ورودی ،یک یا چند تیه پنههان و یهک تیه خروجهی تشهکیل یافته
است(اسماعیلی.)4838،
رگرسیون لجسدتیک :رگرسهیلن یجسهتیک ،نهلعی رگرسهیلن اسهت کهه متغیرهههای
پیش یم(مهستقل) میتلاند در مقیا کمهی و نیه مقیها مقلیه ای اشههد ،ویههی متغیههر
وا هست مقلی دوس حی است .در ایم مدل ا اختصا وزن متغیرهای مستقل ،رتب هر
یک از شرکتهای نملن پیش ینی میشلد .از ایم رتب رای تعیهیم احتمهال عضهلیت در
یک گروه معیم استفاده میشلد .مدل رگرسیلن یجستیک ،شبی رگرسیلن خ ی است ها
ایهم تفهاو که روش تخمیم ضرایب یکسان نیست و جای حهداقل کههردن مجههذور
خ اهها(43که در رگرسیلن خ ی انجام میشلد) ،احتمال وقلع یک رخهداد را حههداکثر
مینماید و در واقع از خاصیت حداکثر درستنمایی 43استفاده میکند.

عوامل مؤثر

متغیرهای مرتبط ا علامل اقتصادی ،ویژگیهای شرکت و راهبهری شهرکتی متغیرههای
اصلی پژوهش هستند ک نحله محاسب یا استخراا آنها در جدول  7ارائ شده است:
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جدول  :7علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها
نام متغیر

نام علامل

نحله استخراا/سنجش

نرت تلرم

علامل اقتصادی

عالمت

نرت رشد تلیید ناخایص داخلی

اختصاری
INF

انک مرک ی

GDP

ساختاری

ویژگیهای

مالکیت

ساختار

ویژگی های شرکت

مالی

ویژگی های

سلدآوری

نرت ازده دارایی

نسبت سلد خایص

جمع دارایی ها

ROA

نقدینگی

نسبت جاری

دارایی های جاری

دهی های جاری

LIQ

اهرم مایی

نسبت دهی

کل دهی ها جمع دارایی ها

FL

اندازه شرکت

یگاریتم جمع دارایی ها

سا ق شرکت

تعداد سالهایی ک از تثسی

مایکیت نهادی

درصد سهام در اختیار سرمای گذاران نهادی
هیا مدیره

تمرک مایکیت

یک منهای درصد سهام شناور آزاد

مدیره

تعداد اعضای هیا

ساختار هیات مدیره

علامل راهبری شرکتی

اگر مدیرعامل رئی
دوگانگی مسولییت مدیرعامل

تنلع هیا

مدیره
مدیره

مدیره
یا نائب رئی

AGE
IO
MO
OC
BS

هیها

مههدیره اشههد ،عههدد یههک و در غیههر ایههم
صلر

استقالل هیا

شرکت میگذرد

درصهههد سههههام در اختیهههار اعضهههای خهههانلاده

مایکیت مدیریت

اندازه هیا

SIZE

CEOD

عدد صفر آن تعلق می گیرد

نسهبت تعهداد اعضهای غیرملظه

هیها

مدیره کل اعضا
نسهبت تعهداد اعضههای زنهان هیها

مههدیره

BI
BD

نسبت کل اعضا

حسابرسی

اگههر شههرکتی تلسههط سههازمان حسا رسههی،
نلع مؤسس حسا رسی

حسا رسی شده اشد عهدد یهک و در غیهر
ایم صلر

عدد صفر آن تعلق می گیرد

AS
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متغیرهای کنترلی
متغیرهای ساختگی صنعت و سال عنلان متغیرهای کنتریی در نظر گرفته شهده اسهت.
ایم صلر ک نخست ،تمام شرکتهای نملن در شش گهروه صهنعت شهامل خهلدرو و
ماشیمآت  ،غذایی ،فل ی ،کانی و معدنی ،شیمیایی و سایر طبقه نهدی شهدند و ه تعهداد
یکی کمتر از تعداد کل گهروه صهنایع مهلرد اسهتفاده در پهژوهش متغیهر سهاختگی صهنعت
تعری گردید ( هرای صهنایع اول تها پهنجم متغیهر سهاختگی صهنعت ها دو ارزش یهک ،در
صنعت مر لط و ارزش صفر ،رای صنایع اقیمانده تعری شهده اسهت) .هرای سهال نیه ه
تعداد یکی کمتر از تعداد کل دورههای پژوهش متغیر ساختگی سال تعری گردید ( هرای
سالهای اول تا نهم متغیر ساختگی سال ا دو ارزش یهک ،در سهال مر لطه و ارزش صهفر،
در سایر سالها تعری شده است).
متغیر وابسته
شاخص مسولییت اجتماعی شرکت ،متغیر وا ست پژوهش اسهت .هرای سهنجش افشهای
مسولییت اجتماعی شرکت و شناسایی ا عاد و مؤیف های آن اگرچ هنلز هیچ اجماعی میهان
پژوهشگران و سازمانها جلد ندارد ،ا ایمحال معیارها و اسهتانداردهای هیمایمللهی زیهادی
تلسط پژوهشگران از قبیل هاکستلن و میلم ( ،)4330رانکل و رودریگرز ( ،)7003حنیفه و
کههلک ( ،)7001جنیفرهههل و تیلههلر ( ،)7002خههان ( ،)7040صههایا و همکههاران (،)7040
رحمان و همکاران ( ،)7044سازمانهای تدویمکننهده اسهتاندارد و هلر ههای مختله از
74

قبیل ایه و  ،70000شهاخص پایهداری داوجهلن  ،70سهازمان پیشهگام گ ارشهگری جههانی

( )GRIتهی شده است .ازایمرو ،منظلر تهدویم چهک ییسهت افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها ا تهدا تعهداد جایهبتهلجهی از منها ع نظهری ،پژوهشهی ،اسهتانداردها و معیارههای
یمایمللی مرتبط در حلزه مسولییت اجتماعی شرکتها ررسی شهد و ها تلجه ه فراوانهی
ا عاد و مؤیف های استفاده شده در پژوهشهای قبلی و ا ترکیب اسهتانداردها و رهنملدههای
یم ایمللی و در نظر گرفتم شرایط محی هی ایهران ،چهکییسهت نههایی مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها شر جدول  8استخراا گردید.
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جدول  :8ا عاد و شاخصهای افشای مسولییت اجتماعی شرکتها
شاخصها

ابعاد

کنتههرل آیههلدگی هههلا؛ ازیافههت یهها جلههلگیری از ضههایعا و پسههماند؛ حفههظ و
زیستمحی ی

صهرف جههلیی در آ و مههدیریت پسهها ؛ دریافههت جههای ه در زمینه محهیطزیسههت؛
رعایت قلانیم و مقررا زیستمحی ی؛ سایر ملارد

محصلت و خدما

کیفیت ،ایمنی و سالمت محصلل؛ تلسهع محصهلل /سههم هازار؛ خهدما په
فروش؛ تلق

از

تلیید؛ سایر ملارد

اطالعاتی کلی در مهلرد نیهروی کهار (نظیهر تلزیهع سهنی کارکنهان ،تلزیهع جنسهی
کارکنان ،س ا تحصهیال )؛ رنامه آمهلزش و تلسهع کارکنهان؛ حقهلق ،م ایها و
منا ع انسانی

پاداش کارکنان؛ امکانا ورزشی و رفاهی کارکنان؛ روحی و ارتباطا کارکنهان؛
محیط کار کارکنان (ایمنی ،سالمت ،هداشت)؛ ازنشستگی و م ایای پایان خدمت
کارکنان؛ سایر ملارد
پاسخگلیی نیاز مشتریان؛ شکایت /رضایتمندی مشتریان؛ سالمت مشتریان؛ سایر ملارد

مشتریان
اجتماعی
فرهنگی ه اعتقادی

رعایت و تبعیت از قلانیم و مقررا مر لط عد اجتماعی؛ سرمای گذاری اجتمهاعی،
هدایا و خدما خیری و نیکلکاری (سالمتی ،هداشت ،ورزش و)...؛ سایر ملارد
سرمای گذاری ،هدایا و حهامی مهایی فعاییهتههای فرهنگهی  -اعتقهادی (آمهلزش،
اماکم فرهنگی و مذهبی و )...؛ فساد ،رشلهخلاری ،پللشلیی؛ سایر ملارد
حفظ و صرف جهل یی در انهرژی؛ تلسهع و اکتشها

انرژی

منها ع جدیهد؛ اسهتفاده از منها ع

جدید؛ سایر ملارد

رای سنجش رتب مسولییت اجتماعی شرکتها ،از روش تحلیهل محتهلی 77ها رویکهرد
شاخص م ا ق را
را

( )4

 4استفادهشده است.
تعداد اقالم افشا شده

= 𝒆𝒓𝒐𝒄𝑺 𝑹𝑺𝑪

تعداد کل اقالم قا ل افشا
تحلیل محتلی یک روش کدگذاری متم گروه های مختل
قبل تعری

ا تلج ه معیارههای از

شده اسهت که ه طهلر گسهترده در پهژوهشههای مهرتبط ها افشهای اطالعها

72

شناسایی و رتب ندی علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتماعی...

زیستمحی ی و اجتماعی کار رد دارد؛ زیهرا ایهم روش هرای پژوهشهگران ،یهک رویکهرد
سیستماتیک منظلر تحلیل دادههای غیرسهاختاری ه ر ،فهراهم مهیکنهد .هرای آزمهلن
محتلی معملتً از دو رویکرد شاخص  78و رویکرد مقداری 71استفاده میشلد .در رویکهرد
شاخص ،تحلیل محتلا استنباط نتای ر اسا هلدن یها نبهلدن ویژگهیههایی که در پیهام
تعری شده است ،میپهردازد .در ایهم رویکهرد اگهر یهک قلهم از افشهای اقهالم مسهؤوییت
اجتماعی شرکتها انجام شده اشد ،امتیهاز یهک و اگهر افشها نشهده اشهد امتیهاز صهفر داده
میشلد .در ایم رویکرد تعداد اقالم افشا شده تعداد کل اقالم قا ل افشا در گ ارشهگری
مسؤوییت اجتماعی شرکتها ر اسا دادهههای منهدرا در گه ارشههای فعاییهت هیها
مدیره ،یانکننده درصد افشای مسولییت اجتماعی شرکتها است( .وراچی .)7002،
یافتهها

آمار تلصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائ شده است.
جدول  :1آمار تلصیفی متغیرها
فراوانی
733

درصد
%73/21

متغیرهای کیفی
کلچک(سایر مؤسسا حسا رسی)

214

%.24/71

جمع

4010

%400

عضل داخل

207

%28/8

عضل خارا

723

%70/2

جمع

4010

%400

مناسب

132

%12/1

ضعی

118

%17/0

جمع

4010

%400

ر( ،سازمان حسا رسی)
اندازه مؤسس حسا رسی

دوگانگی مسولییت مدیرعامل

متغیر ساختگی س ا افشای مسولییت اجتماعی
شرکتها

متغیرهای کمی
نام متغیر

تعداد

میانگیم

میان

نرت تلرم

40

0/438

0/420

نرت رشد ()GDP

حداقل

حداکثر

انحرا

معیار

0/072

0/44

0/81

40

0/071

0/080

0/041

-0/02

0/03

ضریب تای نرت تلرم

4010

-0/814

-0/233

1/104

-3/018

3/783

ضریب تای نرت رشد ()GDP

4010

0/470

0/472

0/203

-4/814

4/178

سا ق شرکت

4010

4/181

4/123

0/423

0/311

4/300
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اندازه شرکت

4010

0/418

0/048

0/024

1/708

2/071

سلدآوری ()ROA

4010

0/483

0/441

0/441

-0/083

0/822

نسبت نقدینگی

4010

4/803

4/703

0/171

0/114

7/140

نسبت دهی

4010

0/133

0/003

0/438

0/772

0/341

مایکیت نهادی

4010

0/233

0/373

0/480

0/131

0/323

مایکیت مدیریت

4010

0/031

0/201

0/430

0/704

0/300

تمرک مایکیت

4010

0/213

0/214

0/480

0/100

0/310

استقالل هیا مدیره

4010

0/031

0/233

0/403

0/100

4/000

اندازه هیا مدیره

4010

1/024

1

0/831

1

3

تنلع هیا مدیره

4010

0/041

0/000

0/011

0/000

0/100

امتیاز افشای مسولییت اجتماعی شرکتها

4010

0/838

0/801

0/473

0/437

0/032

نتای ارائ شده در جدول  1نشان میدهد ک میانگیم (میان ) نرت تهلرم  )0/42( 0/438و
نرت رشد تلیید ناخایص داخلی  )0/08( 0/071است .در ملرد عامل ویژگهیههای شهرکت
نتای نشان میدهد ک میانگیم (میان ) سا ق شرکت  ،)4/123( 4/181اندازه شرکت 0/418
( ،)0/048نرت ازده داراییهها  ،)0/441( 0/483نسهبت نقهدینگی  )4/703( 4/803و نسهبت
دهی  )0/003( 0/133است .عبار دیگر متلسط سلد خایص شرکت معهادل حهدود 41
درصد ارزش داراییها است .طلر متلسط حدود  00درصد سرمای شرکت از محل دهی
تثمیمشده است .نتای میانگیم (میان ) سازوکارهای علامل راهبری شهرکتی نشهان مهیدههد
مایکیت نهادی  ،)0/377( 0/233مایکیت مدیریت  ،)0/201( 0/031تمرک مایکیهت 0/213
( )0/214استقالل هیا

مدیره  )0/233( 0/031و تنلع هیا مدیره  )0/000( 0/041اسهت.

عبار دیگر ،در شرکتهای ملرد ررسی ،ه طهلر متلسهط حهدود  30درصهد مایکیهت
سهام در اختیار سهامداران نهادی ،حدود  03درصد مایکیت سهام در اختیار مدیران و می ان
تمرک مایکیت طلر متلسط حدود  20درصد لده است .تنلع هیا مدیره نشان مهیدههد
ک می ان عضلیت زنان در عضل هیا مدیره شرکتها در حد سهیار پهاییم و حهدود یهک
درصد لده است .همچنهیم در مجمهلع کهل مشهاهدا  ،میهانگیم امتیهاز افشهای مسهولییت
اجتماعی شرکتها حدود  83درصد است و ایم یافت نشان میدهد ک شهرکتههای مهلرد
ررسی طلر متلسط کمتر از یکدوم اج ای چکییست مسولییت اجتماعی شهرکتهها را
افشا نملدهاند.
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تزم تلضیا است ا تلج
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ایم ک متغیرهای کالن اقتصادی (نرت تلرم و نرت رشهد

تلیید ناخایص داخلی) عنلان متغیرهای مستقل رای تمامی شرکتها در هر سال یکسان و
عدد ثا تی می اشند و متغیر وا ست پژوهش یعنی س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی در سهال
یم شرکتهای نملن متغیر است .در مدل رگرسیلن ،ضرایب تای آنها دییل ثا ت لدن
متغیرهای مستقل قا لمحاسب نیست .ازایهمرو ،در ایهم پهژوهش از تحلیهل حساسهیت هازده
سهام شرکتها نسبت متغیرهای کالن استفاده شد .دیم معنی ک دادههای هازده ماهیانه
سهام و متغیرهای کالن از پایگاه دادههای مر لطه (سهایت انهک مرکه ی ،سهایت کهدال،
نهرمافه ار رهآورد نههلیم) اسهتخراا و در مرحله عههد هها اسهتفاده از مههدل رگرسههیلن خ ههی
تههکمتغیههره اقههدام ه ههرآورد ضههرایب تههای مههدل رگرسههیلن گردیههد و ضههریب تاهههای
دستآمده از ایم طریق عنلان جانشیم متغیرهای نرت تلرم و نرت رشهد تلییهد ناخهایص
داخلی در نظر گرفت شد.
از سلی دیگر ،عد از محاسب امتیهاز افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها ،ه منظهلر
رتب ندی متغیرهای ااهمیت اقدام طبق ندی شرکتها هر اسها امتیهاز محاسهب شهده ه
دوطبق  ،یعنی شرکتهای ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی مناسهب و شهرکتههای ها افشهای
مسولییت اجتماعی ضعی شده است .رای ایم مهم ،شرکتها در هرسال هر اسها امتیهاز
محاسب شده افشای مسولییت اجتماعی شرکتها در هر گروه صنعت از کلچک ه ه ر،
مرتبشدهاند و شرکتهایی ک امتیاز آنها از میان نمرا صنعت مر لط یشتر هلده اسهت
عنلان شرکتهای ا افشای مناسب و شرکتهایی ک امتیاز آنها از میانه نمهرا صهنعت
مر لطهه کمتههر ههلد ،هه عنههلان شههرکتهههای هها افشههای مسههولییت اجتمههاعی ضههعی
طبق ندیشدهاند .ایم فرایند تفکیک سال هرای تمهام دورهههای پهژوهش ،یعنهی از سهال
 4831تا  ،4831تکرار شده است .طلرکلی نتای نشهان مهیدههد که در مجمهلع سهالهها
تعههداد شههرکتهههای هها افشههای مناسههب مسههولییت اجتمههاعی  132شههرکت -سههال و تعههداد
شرکتهای ا افشای ضعی مسولییت اجتماعی  118شرکت -سال لده است.
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها
در مرحل اول ،تثثیر علامل اقتصادی ،ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شهرکتی هر
س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها ا استفاده از ههر دو رویکهرد «شهرکت  -سهال» و
رویکرد «صنعت  -سال» در جدول  1و  0ارائ شده است.
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جدول  :1تثثیر علامل اقتصادی ،ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شرکتی ر مسولییت
اجتماعی -رویکرد «شرکت _ سال»

نام متغیر

VIF

عرض از مبدأ

ضرایب

انحراف

مدل

معیار

 tآماره

سطح
معنیداری

-

0/774

0/011

1/002

0/000

ضریب تای نرت تلرم

4/030

-0/004

0/000

-7/183

0/041

ضریب تای نرت رشد ()GDP

4/071

0/007

0/007

4/730

0/431

ویژگیهای

سا ق شرکت

4/400

0/018

0/041

7/304

0/001

شرکت

اندازه شرکت

4/404

0/074

0/001

1/013

0/000

سلدآوری ()ROA

4/781

0/034

0/043

1/243

0/000

اهرم مایی

4/710

0/012

0/047

8/302

0/000

نسبت نقدینگی

4/083

0/004

0/008

0/800

0/243

علامل راهبری

مایکیت مدیریت

4/170

-0/011

0/048

-8/804

0/004

شرکتی

تمرک مایکیت

4/430

-0/401

0/042

-0/400

0/000

مایکیت نهادی

4/123

0/080

0/077

4/820

0/424

استقالل هیا مدیره

4/714

0/018

0/047

8/103

0/004

دوگانگی مسولییت مدیرعامل

4/434

-0/044

0/001

-7/801

0/074

اندازه هیا مدیره

4/084

-0/004

0/078

-0/014

0/300

تنلع هیا مدیره

4/013

0/002

0/082

0/420

0/304

اندازه مؤسس حسا رسی

4/021

0/007

0/001

0/871

0/210

دور یم

ضریب

واتسلن

تعییم

ضریب تعییم تعدیلشده

4/317

0/188

0/170

علامل کالن

رازش مدل
چاو
0/000
روش رآورد مدل
جمع مشاهدا

ا تلج

هاسمم
0/000

F
0/000

ایگلی اثرا ثا ت
4010

اطالعا ارائ شده در جدول  ،1معنادار هلدن آمهارهههای چهاو در سه ا 0/01

نشان میدهد ک ایگلی اثرا ثا ت ر ایگهلی اثهرا مشهترک رتهری دارد و معنهادار هلدن
آمارههای هاسمم نشان میدهد ک ایگلی اثرا ثا ت هر ایگهلی اثهرا تصهادفی ارجحیهت
دارد .آمارههای دور یم واتسلن ( ،)4/317در فاصل  4/1تا  7/1قرار دارد و ایم نشان مهیدههد
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یم اقیماندههای مهدل مشهکل خلدهمبسهتگی سهریایی وجهلد نهدارد؛ نها رایم هرای آزمهلن
فرضی های پژوهش میتلان نتای رآورد مهدلهها اتکها نمهلد .عامهل تهلرم واریهان هرای
متغیرهای مستقل کمتر از  1لده است و ایم یهانگر آن اسهت که هیم متغیرههای مسهتقل ههم
خ ی وجلد ندارد و در تمهام مهدلههای پهژوهش ناهمسهانی واریهان در اجه ای اخهالل (در
صلر وجلد) رطر شده است .همچنهیم نتهای هرازش کلهی مهدل در سه ا معنهیداری
 0/01نشان میدهد ک آماره  Fمعنادار لده است .از ایم رو ،میتلان اظههار داشهت که مهدل
پژوهش از رازش قا ل قبلیی رخلردار است .در نهایت ،ا تلج ضریب تعییم تعهدیلشهده
مدل میتلان اظههار داشهت که متغیرههای مسهتقل پهژوهش تلانسهت انهد حهدود  17درصهد از
تغییرا متغیر وا ست (س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها) را تبییم نمایند.
در ررسی تثثیر علامل اقتصادی ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها مهیتهلان
اظهار داشت ک از معیارهای نماینده علامل اقتصادی ،ضهریب متغیهر نهرت تهلرم ()-0/004
معنادار است و ا تلج

منفی لدن ضریب متغیر میتلان اظهار داشت ک متغیر نرت تهلرم

ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تثثیر منفی معنیداری دارد؛ امها ضهریب متغیهر
نرت تلیید ناخایص داخلی ( )0/007معنادار نبلده است .ر ایم اسا  ،در رویکهرد «شهرکت

_ سال» ،فرضی اول پژوهش ا استفاده از شاخص نرت تلرم تثییدشده است.
در ررسی تثثیر ویژگیههای شهرکت هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها
میتلان اظهار داشت از معیارههای نماینهده ویژگهیههای شهرکت ضهریب متغیرههای سها ق
شههرکت ( )0/018انههدازه شههرکت ( ،)0/074سههلدآوری شههرکت ( )0/034و اهههرم مههایی
( )0/012معنادار لدهاند و ا تلج

مثبت لدن ضهرایب متغیرههای نهامبرده مهیتهلان یهان

داشت ک هرکدام از متغیرهای سا ق شرکت ،اندازه شهرکت ،سهلدآوری و اههرم مهایی هر
س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تثثیر مثبت معنهیداری دارنهد؛ امها ضهریب متغیهر

نسبت نقدینگی ( ،)0/004معنادار نبلده است .ر ایم اسا  ،در رویکهرد «شهرکت _ سهال»،
فرضی دوم پژوهش ا استفاده از شاخصهای سا ق شهرکت ،انهدازه شهرکت ،سهلدآوری و
اهرم مایی تثییدشده است.
نتای ررسی تثثیر علامل راهبری شرکتی ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها
نشان میدهد ک از سهازوکارهای راهبهری شهرکتی ،ضهریب متغیرههای مایکیهت مهدیریت
( ،)-0/011تمرک مایکیت ( )-0/401و دوگانگی مسهولییت مهدیرعامل ( )-0/044معنهادار
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هستند و ا تلج

منفی لدن ضهرایب متغیرههای نهامبرده مهیتهلان یهان نمهلد هرکهدام از

متغیرهای مایکیت مهدیریت ،تمرکه مایکیهت و دوگهانگی مسهولییت مهدیرعامل هر سه ا
افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تثثیر منفی معنهیداری دارنهد .ههمچنهیم ضهریب متغیهر
استقالل هیا مدیره ( )0/018معنادار است و ا تلج مثبهت هلدن ضهریب آن مهیتهلان
اظهار داشت ک استقالل هیا مدیره ر س ا افشای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها تهثثیر
مثبت معنی داری دارد؛ اما سهایر سهازوکارهای راهبهری شهرکتی شهامل متغیرههای مایکیهت
نهادی ( )0/080اندازه هیا مدیره ( ،)-0/004تنلع هیا مدیره ( )0/002و اندازه مؤسسه

حسا رسی ( )0/007معنادار نبلدهاند .ر ایم اسها  ،در رویکهرد «شهرکت _ سهال» ،فرضهی
سلم پژوهش ها اسهتفاده از شهاخصههای مایکیهت مهدیریت ،تمرکه مایکیهت ،دوگهانگی
مسولییت مدیرعامل و استقالل هیا مدیره تثییدشده است.
در ادام ه منظهلر تحلیهل حساسهیت و کنتهرل تهثثیرا سهال و صهنعت هر ارتبهاط هیم
متغیرهای مستقل و وا ست از رویکرد «صهنعت _ سهال» نیه اسهتفاده شهده که نتهای آن در

جدول  0ارائ شده است.
جدول  : 0تثثیر علامل اقتصادی ،ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شرکتی ر مسولییت
اجتماعی -رویکرد «صنعت _ سال»
ضرایب

انحراف

نام متغیر

مدل

معیار

آماره t

معنیداری

عرض از مبدأ

0/711

0/014

1/321

0/000

ضریب تای نرت تلرم

-0/004

0/000

-7/871

0/070

ضریب تای نرت رشد ()GDP

0/007

0/004

4/401

0/720

سا ق شرکت

0/018

0/041

8/003

0/000

اندازه شرکت

0/074

0/001

1/418

0/000

سلدآوری ()ROA

0/024

0/043

8/031

0/000

اهرم مایی

0/010

0/047

8/380

0/000

نقدینگی

0/007

0/008

0/243

0/128

مایکیت مدیریت

-0/017

0/048

-8/714

0/004

تمرک مایکیت

-0/400

0/042

-1/333

0/000

مایکیت نهادی

0/071

0/074

4/448

0/700

علامل کالن
ویژگیهای شرکت

علامل راهبری شرکتی

سطح
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رازش مدل
روش رآورد مدل
جمع مشاهدا

88

استقالل هیا مدیره

0/082

0/047

8/047

0/008

دوگانگی مسولییت مدیرعامل

-0/041

0/001

-7/300

0/001

اندازه هیا مدیره

-0/001

0/077

-0/788

0/340

تنلع هیا مدیره

0/003

0/082

0/710

0/340

اندازه مؤسس حسا رسی

0/001

0/001

0/003

0/108

F

دوریم واتسلن

ضریب تعییم

ضریب تعییم تعدیلشده

0/000

4/331

0/183

0/177

ایگلی اثرا

مشترک ()POOL
4010

ر اسها اطالعها ارائه شهده در جهدول  0آمهاره دور هیم واتسهلن ( ،)4/331عامهل تهلرم
واریان رای متغیرهای مستقل کمتر از  1لده است .همچنیم نتای رازش کلی مهدل در سه ا
معنیداری  0/01نشان مهیدههد که آمهاره  Fمعنهادار هلده اسهت و ها تلجه ه ضهریب تعیهیم
تعدیلشده مدل میتلان اظهار داشت ک متغیرهای مستقل پژوهش تلانست اند حهدود  17درصهد
از تغییرا متغیر وا ست (امتیاز افشای مسولییت اجتماعی شرکتها) را تبییم نمایند.
در ررسی تثثیر علامل اقتصادی ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتهها مهیتهلان
اظهار داشت از معیارههای نماینهده علامهل اقتصهادی ،ضهریب متغیهر نهرت تهلرم ()-0/004
معنادار است و ا تلج منفی لدن ضریب متغیر میتلان اظهار داشت ک متغیر نرت تهلرم
ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تثثیر منفی معنیداری دارد؛ امها ضهریب متغیهر
نرت رشد تلیید ناخایص داخلی ( )0/007معنادار نبهلده اسهت .هر ایهم اسها  ،در رویکهرد
«صنعت – سال» نی فرضی اول پژوهش ا استفاده از شاخص نرت تهلرم تثییهد شهده اسهت و
ایم یافت حاکی از قا لاتکا لدن نتای فرضی اول پژوهش است.
در ررسی تثثیر ویژگیهای شرکت ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها میتهلان
اظههار داشهت از معیارهههای نماینهده ویژگهیهههای شهرکت ضهریب متغیرهههای سها ق شههرکت
( )0/018اندازه شرکت ( ،)0/074سلدآوری شرکت ( )0/024و اهرم مهایی ( )0/010معنهادار
لدهاند و ا تلج مثبت لدن ضرایب متغیرهای نامبرده میتلان اظهار داشت ک هرکهدام از
متغیرهای سا ق شرکت ،اندازه شرکت ،سهلدآوری و اههرم مهایی هر سه ا افشهای مسهولییت
،)0/00
اجتماعی شرکتها تثثیر مثبت معنیداری دارند؛ اما ضهریب متغیهر نسهبت نقهدینگی (0077
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معنادار نبلده است .ر ایم اسها  ،در رویکهرد «صهنعت _ سهال» نیه فرضهی دوم پهژوهش ها
استفاده از شاخصهای سا ق شرکت ،اندازه شرکت ،سلدآوری و اهرم مایی تثییدشهده اسهت
و ایم حاکی از قا لاتکا لدن نتای فرضی دوم پژوهش است.
همننیم در ررسی تثثیر علامل راهبهری شهرکتی هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها یافت ها نشهان مهیدههد که از سهازوکارهای راهبهری شهرکتی ضهریب متغیرههای
 ،)-0/01تمرکه مایکیهت ( )-0/40و دوگههانگی مسههولییت مههدیرعامل
مایکیهت مههدیریت (0177
( )-0/041معنادار هستند و ا تلج منفی لدن ضهرایب متغیرههای نهامبرده مهیتهلان یهان
نمههلد هرکههدام از متغیرهههای مایکی هت مههدیریت ،تمرک ه مایکی هت و دوگههانگی مسههولییت
مدیرعامل ر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها تهثثیر منفهی معنهیداری دارنهد.
همچنیم ضریب متغیر استقالل هیا مدیره ( )0/047معنادار است و ا تلج مثبهت هلدن
آن میتلان اظهار داشت که اسهتقالل هیها مهدیره هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شههرکتههها تههثثیر مثبههت معنههیداری دارد؛ امهها سههایر سههازوکارهای راهبههری شههرکتی شههامل
متغیرهای مایکیت نهادی ( )0/071اندازه هیا مدیره ( ،)0/004تنلع هیا مدیره ()0/003
 )0/00معنادار نبلدهاند .ر ایم اسها  ،در رویکهرد «صهنعت _
و اندازه مؤسس حسا رسی (0011
سال» نی فرضی سلم پژوهش ا استفاده از شاخصهای مایکیت مهدیریت ،تمرکه مایکیهت،
دوگانگی مسولییت مدیرعامل و اسهتقالل هیها مهدیره تثییهد شهده اسهت و ایهم حهاکی از
قا لاتکا لدن نتای فرضی سلم پژوهش است.
رتبهبندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها

در مرحل دوم ،تثثیر علامل اقتصادی ،ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شهرکتی هر
س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها رتب ندی شدهاند ک شامل مراحل یل است؛
پاالیش دادههای کم اثر :ر اسا نتای آزملن فرضی های پهژوهش که اطالعها آن
در جداول  1و  0ارائ شده است ،دادههای پهژوهش هر اسها معنهادار هلدن آنهها (سه ا
معناداری  )0/01ملرد پاتیش قرار گرفتند و متغیرهایی ک تثثیر معناداری هر سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شرکتها نداشتند در ایم مرحل از فرایند پژوهش حهذ شهدند .هدیم
ترتیب ،متغیر نرت تلرم عنلان نماینده علامل اقتصهادی؛ متغیرههای انهدازه شهرکت ،سها ق
شرکت ،نرت ازده داراییها و اهرم مایی عنلان نماینده ویژگهیههای شهرکت؛ متغیرههای
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مایکیت مدیریت ،استقالل هیا مدیره ،دوگانگی مسهولییت مهدیرعامل و تمرکه مایکیهت
عنلان سازوکارهای راهبری شرکتی رای ادام فرایند دادهکاوی انتخا شدند.
طبق ندی دادهها دو گروه آملزش و آزملن :در ایهم مرحله ه منظهلر داوری دقیهق
در اره دادهها ،آنها را صلر تصادفی دو گهروه دادهههای آمهلزش (71ه نسهبت 20
درصد) و دادههای آزملن ( 70نسبت  80درصد) م ا ق اطالعها ارائه شهده در جهدول2
تقسیم شدند.
جدول  :2طبق ندی دادهها دو گروه آملزش و آزملن
گروه

افشای مناسب CSR

افشای ضعیف CSR

جمع

درصد

آملزش

833

848

244

%03

آزملن

433

480

873

%87

جمع

132

118

4010

%400

ا تلج اطالعا مندرا در جدول  2در گروه آملزش ،داده ها ی مرتبط ا افشای
مناسب مسولییت اجتماعی  833مشاهده ،داده ها ی مهرتبط ها افشهای ضهعی مسهولییت
اجتماعی  848مشاهده و در مجملع  244مشاهده (حدود  03درصد) از کل مشهاهدا
را شامل شده است .ههم چنهیم در گهروه آزمهلن ،داده ههای مر هلط ه افشهای مناسهب
مسولییت اجتماعی شامل  433مشهاهده ،داده هها ی مهرتبط ها افشهای ضهعی مسهولییت
اجتماعی شهامل  480مشهاهده و در مجمهلع  873مشهاهده (حهدود  87درصهد) از کهل
مشاهدا را شامل شده است.
ارزیابی مدلهای پژوهش :همانطلر ک در روششناسهی پهژوهش شهر آن گذشهت
جهت ارزیا ی مدل درخت تصمیم  ،C5شبک عصبی ،شبک ی یم و رگرسیلن یجستیک از
دو شاخص دقت و نملدار راک استفادهشده است .رای دستیا ی نتای قا هلاتکها مهالک
ارزیا ی مدلها دادههای آزملن است ،زیرا در ایم حایت مهدل حاصهل ها دادهههای جدیهد
ملرد ارزیا ی قرار میگیرد .نتای حاصل از کارایی مدلها در جدول  3ارائ شده است.
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جدول  :3ارزیا ی مدلهای پژوهش
دقت مدلهای دادهکاوی
درخت تصمیم C5

شبک های عصبی

شبک های ی یم

رگرسیلن یجستیک

دادههای آملزشی

%33/08

%32/12

%34/13

%28/10

دادههای آزملن

%31/44

%23/17

%21/03

%27/01

گروه

سطح زیر منحنی ()AUC
درخت تصمیم C5

شبک های عصبی

شبک های ی یم

رگرسیلن یجستیک

دادههای آملزشی

0/330

0/338

0/333

0/230

دادههای آزملن

0/303

0/374

0/387

0/232

گروه

ر اسا دادههای آزملن مندرا در جدول  3شاخصهای دقهت (سه ا زیهر منحنهی) مهدل
درخت تصهمیم  ،)0/303(%31/44 C5شهبک ههای عصهبی  ،)0/374(%23/17شهبک ههای یه یم
 )0/387(%21/03و رگرسیلن یجستیک  )0/232(%27/01است .ر اسا یافت ها مهیتهلان اظههار
داشت مدل درخت تصمیم  C5ها مقهدار  %31/44نسهبت ه سهایر مهدلههای پهژوهش از دقهت
72

اتتری رخلرداری است .از سلی دیگر ،مدل درخت تصهمیم  C5دارای سه ا زیهر منحنهی
یشتری ا مقدار  0/303نسبت سایر مهدلهها ی پهژوهش اسهت .هر ایهم اسها  ،مهدل درخهت
تصمیم  C5نسبت سایر مدلها از کهارایی یشهتری در طبقه نهدی صهحیا افشهای مسهولییت
اجتماعی شرکتها ( دو گروه افشای مناسب و افشای ضعی ) رخلردار است.
نملدار  :4منحنی راک
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ر اسا
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نملدار 4نتای یافت ها نشهان مهیدههد مهدل درخهت تصهمیم  C5نسهبت ه سهایر

مدلها یشتر سمت شمال غر ی و عدد یک تمایل پیداکرده اسهت و یهانگر ایهم اسهت که
مدل درخت تصمیم  C5نسبت سایر مدلهها از قهدر تفکیهککننهدگی یشهتری ،هیم دو
گروه افشای مسولییت اجتماعی شرکتها (افشای مناسب وافشای ضعی ) ،رخلردار است.
رتبه نههدی متغیرهههای ااهمیهت :در ایههم مرحله  ،متغیرهههای نماینههده علامههل اقتصههادی،
ویژگیهای شرکت و علامل راهبری شرکتی رحسب میه ان اهمیهت آنهها در طبقه نهدی
صحیا افشای مسولییت اجتماعی ( دو گروه افشای مناسب و افشای ضهعی ) در هرکهدام
از مدلهای دادهکاوی رتبه نهدی شهدهانهد .وزن ههر یهک از متغیرههای ورودی مهدلههای
دادهکاوی شامل مدل درخت تصمیم  ،C5شبک های عصبی ،شبک های یه یم و رگرسهیلن
یجستیک رتب ندی رحسب درصد در جدول  3ارائ شده است.
جدول  :3رتب ندی متغیرهای ااهمیت
متغیرهای بااهمیت

نام متغیر
درخت

شبکههای

شبکههای

رگرسیون

تصمیم C5

عصبی

بیزین

لجستیک

اندازه شرکت

0/470

0/401

0/432

0/444

اهرم مایی

0/470

0/477

0/403

0/407

مایکیت مدیریت

0/443

0/410

0/442

0/033

تمرک مایکیت

0/444

0/410

0/413

0/474

دوگانگی مسولییت مدیرعامل

0/403

0/443

0/012

0/402

تلرم

0/400

0/407

0/038

0/001

سا ق شرکت

0/400

0/417

0/442

0/421

سلدآوری

0/401

0/041

0/483

0/407

استقالل هیا مدیره

0/401

0/032

0/071

0/013

جمع

4/000

4/000

4/000

4/000

نتای جدول  3نشان میدهد در مدلهای دادهکاوی ،وزن هرکدام از متغیرههای انهدازه
شرکت ،اهرم مایی ،مایکیت مدیریت ،تمرک مایکیت ،دوگانگی مسولییت مدیرعامل ،نهرت
تلرم ،سها ق شهرکت ،سهلدآوری و اسهتقالل هیها مهدیره در طبقه نهدی صهحیا افشهای
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مسولییت اجتماعی شرکتهها (افشهای مناسهب و افشهای ضهعی ) یکسهان نیسهت .از سهلی
دیگر ،ا تلج

شاخص دقهت م ها ق جهدول  3و شهاخص راک م ها ق نمهلدار  44مهدل

درخت تصمیم  C5نسبت سایر مدلها از کارایی یشتری رخلردار هلده اسهت؛ نها رایم
وزن هرکدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم  C5مبنای رتب ندی نهایی متغیرههای
پژوهش قرارگرفت است .ر ایم اسا

میتلان اظهار نملد ک ه ترتیهب؛ متغیرههای انهدازه

شههرکت ( ،)0/470اهههرم مههایی ( ،)0/470مایکیههت مههدیریت ( ،)0/443تمرکهه مایکیههت
( ،)0/444دوگههانگی مسههولییت مههدیرعامل ( ،)0/403نههرت تههلرم ( ،)0/400سهها ق شههرکت
( ،)0/400سلدآوری ( )0/401و استقالل هیا مدیره ( )0/401یشتریم اهمیت را در تبیهیم
افشای مسولییت اجتماعی شرکتها دارا هستند.
بحث و نتیجهگیری
از منظر تولری مشهروعیت ،ویژگهیههای شهرکت و راهبهری شهرکتی هر سه ا افشهای
اطالعا تثثیر میگذارند .در شرکتهای ر ،ا ویژگیهای م لل از نظر سهلدآوری،
نقدینگی و اهرم مایی تقاضا رای ارائ اطالعا و هبلد شفافیت اف ایش مییا د .ه عبهار
دیگر ،شرکتهای ر ،معملتً ر اثر اندازه و تثثیر خهلد هر اجتمهاع تلجه زیهادی را ه
خلد جلب مینمایند و یشتر در معرض دید هستند؛ نا رایم نگرانیهها در مهلرد مشهروعیت
ایم شرکتها یشتر است .ایم نگرانیها ،انتظارا جامع از مسولییت اجتماعی شرکتها را
اف ایش میدهد (سیملن  .)7048 ،از سلی دیگر انتظهار مهیرود شهرکتههایی که دارای
راهبری شهرکتی مناسهب اسهت ،در پاسهخگلیی ه تقاضهای ینفعهان اطالعها اختیهاری
یشتری را افشا نمایند (ناصر.)7040 ،
یافت ها نشان میدهد از علامل اقتصهادی؛ متغیهر نهرت تهلرم هر سه ا افشهای مسهولییت
اجتماعی شرکتها تثثیر منفی معناداری داشت است .در ایهم خصهل ها تلجه ه اقتصهاد
تلرمی در ایران میتلان یان داشت ک امکان کسب سلدآوری سهایم هرای شهرکتهها در
کلتاهمد نسبت ًا دشلار نظر میرسد و همیم امهر اعهث کهاهش سه ا افشهای مسهولییت
اجتماعی شرکتها شده است.
از علامل ویژگیهای شرکت؛ اندازه شرکت ر س ا افشای مسولییت اجتمهاعی شهرکتهها
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تثثیر مثبت معناداری داشت است که ها یافته ههای جنیفرههل و تیلهلر ( ،)7002هاکسهتلن و مهیلم
( ،)4330ریلر ( ،)7003سیراگر و نتیار ( ،)7040رحمهان و همکهاران ( ،)7044گیانهاراکی
( ،)7048مهدوی و همکاران ( )4838و مران جلری و علهیخهانی ( )4838سهازگار هلده اسهت؛
درایم اره میتلان اظهار داشت ک دتیل اقتصهادی (صهرف جهلیی در مقیها ) ،کهاهش عهدم
تقارن اطالعاتی و کاهش ه ین های سیاسی س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتهای ه ر،
در مقایس ا شرکتهای کلچک یشتر است .اههرم مهایی هر سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها تثثیر مثبت معنهاداری داشهت اسهت که ها نتهای جنیفرههل و تیلهلر ( ،)7002سهیراگر و
نتیار ( ،)7040رحمان و همکاران ( ،)7044گیانا راکهی ( ،)7048ویلایه و همکهاران ()7040
ناسازگار لده است؛ درایم اره میتلان اظهار داشت شهرکتههای ها اههرم مهایی هاتتر متحمهل
ه ین های نظار یشتری هستند و مدیران منظلر هرآورده سهاختم اههدا نظهارتی و اطمینهان
دادن ستانکاران اقدام افشای مسولییت اجتماعی یشتری خلاهنهد نمهلد .در خصهل نتهای
دست آمهده حهاکی از را ه مثبهت هیم سها ق شهرکت و سه ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکتها ک ا نتای رحمهان و همکهاران ( ،)7044گیانهاراکی ( )7041ناسهازگار هلده اسهت.
میتلان اظهار داشت ک شرکتهای ا سا ق کمتر (جلانتر) دییهل مالحظها رقها تی ممکهم
است ترجیا دهند اطالعا کمتری را افشا نمایند و یا اینک شهرکتههای جهلانتهر فاقهد سها ق
تهی و انتشار اطالعها عمهلمی ه عنهلان یهکرویه هرای تکیه دادن ه آن هسهتند .ههمچنهیم
سلدآوری ر س ا افشای مسولییت اجتماعی تثثیر مثبت معناداری داشت است ک ا نتهای حنیفه
و کلک ( ،)7001خل و زانگ ( )7041و ویلای و همکهاران ( ،)7040سهازگار هلده اسهت و ها
نتای هاکستلن و میلم ( ،)4330جنیفر ههل و تیلهلر ( ،)7002خهان ( ،)7040مههدوی و همکهاران
( ،)4838ناسههازگار ههلده اسههت؛ درواقههع م هها ق توههلری پیههامرسههانی و گ ه ینش نههام لل  ،در
شرکتهای ا نسبت سلدآوری اتتر مدیریت تمایل افشای اطالعا یشتری دارد.
از علامل راهبری شرکتی؛ همسل ا یافت های پژوهش یانهگ ههل و چانهگ ( )7044و
عیسی و محمد ( ،)7041مایکیت مدیریت ر س ا افشای مسولییت اجتمهاعی شهرکتهها
تثثیر منفی معناداری داشت است؛ نا رایم میتلان اظهار داشت در ایران نی مانند سهیاری
از کشلرهای درحال تلسع ا تلج

اینک فشار نهادها ر مدیران رای افشهای مسهولییت

اجتماعی کمتر است؛ همچنیم دییل عدم شفافیت و ناکهارایی هلر  ،مهدیران نگهرش
کلتاه مد داشت و ارزش زیادی رای سرمای گذاری اجتماعی در مقایسه ها کشهلرهای
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تلسع یافت قائل نیستند .تمرک مایکیت ر س ا افشای مسولییت اجتماعی شرکتها تثثیر
منفی معناداری داشت است ک ا یافت های پژوهش یانهگ و چانهگ ( )7044و ملکیهان و
همکاران ( ) 4831سازگار لده است و ا نتای ریهلر ( ،) 7003ههار مقهدم و همکهاران
( ) 4837ناسازگار لده است؛ در ایم هاره قا هل اسهتدتل اسهت شهرکت ههای ها سهاختار
مایکیت گسهترده مجملعه ی متنهلعتهری از ینفعهان یها گهروهههای اجتمهاعی را در هر
میگیرد .ازایم رو ،من بق ا نظری مشروعیت منظلر حفظ مشروعیت ن د ایهم ی نفعهان
متنلع چنیم شرکت هایی ،اطالعا اجتماعی و زیست محی ی یشتری را افشا مهینماینهد.
م ا ق یافت های گیانهاراکی ( ،)7048دوگهانگی مسهولییت مهدیرعامل هر سه ا افشهای
مسولییت اجتماعی شرکت ها تثثیر منفی معناداری داشت اسهت؛ مهیتهلان یهان داشهت در
صلر دوگانگی مسولییت مدیرعامل ،مدیرعامل ملقعیهت قدرتمنهدی در هیها مهدیره
خلاهد داشت و طبق تولری نماینهدگی ،قهرار گهرفتم یهک فهرد در نقهش مهدیرعامل و
رئی

هیا

مدیره طلر معنیداری مسولییتهای مهم هیا

مدیره ازجمل نظهار را

طلرکل ی و افشای مسولییت اجتماعی
مخدوش میکند و اعث کاهش افشای اطالعا
طلر خا می شلد .هم چنیم استقالل هیا مدیره ر س ا افشهای مسهولییت اجتمهاعی
شرکت ها تثثیر مثبت معناداری داشت است ک ا یافت های خان ( ،)7040عیسهی و محمهد
( )7041سازگار لده است؛ نا رایم ر اسا تولری مشروعیت میتهلان اسهتدتل نمهلد،
شرکت های ها اسهتقالل هیها مهدیره یشهتر ،هرای حفهظ مشهروعیت ،اقهدام ه افشهای
اطالعا اجتماعی و زیست محی ی یشتری مینمایند  .همننیم ر مبنای تولری نمایندگی
همسل نبلدن انگی ههای مدیران ملظ و غیرملظ اعهث هبهلد نظهار هر مهدیریت
شرکت ،هبلد عملکرد شرکت و کاهش عدم تقارن اطالعاتی یم ارکان یرونی و درونی
شرکت خلاهد شد و ایم ملضلع منجهر ه افه ایش افشهای اطالعها ازجمله اطالعها
مسولییت اجتماعی خلاهد شد.
همچنیم از علامل فلق ا تلج یافت های رتبه نهدی متغیرههای ااهمیهت ه ترتیهب؛
متغیرهای اندازه شرکت ،اهرم مایی ،مایکیت مدیریت ،تمرک مایکیت ،دوگانگی مسولییت
مدیرعامل ،نرت تلرم ،سا ق شرکت ،سلدآوری و استقالل هیا مدیره یشهتریم اهمیهت را
در تبییم افشای مسولییت اجتماعی شرکتها دارا هستند.
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مهمتریم محدودیت پژوهش حاضر ایم است ک رای سنجش امتیاز افشهای مسهولییت
اجتماعی شرکتها از روش تحلیل محتلی ،ا اسهتفاده از رویکهرد شهاخص یها همهان روش
اینری ( 0و  )4استفادهشده است ک در آن ،هم اقالم قا ل افشها از اهمیهت و وزن یکسهانی
رخلردار هستند .درحاییک ممکم است رخی اطالعا ه طهلر نسهبی در قیها ها سهایر
اطالعا از اهمیت یشتری رای استفادهکنندگان رخلردار اشد .همچنهیم ها تلجه تنهلع
چکییستها و ا عاد و شاخصهای افشای پیشنهادی تلسط سازمانههای تهدویم اسهتاندارد،
ای وها و پژوهشگران مختل در ایم پژوهش هرای تهدویم چهکییسهت افشهای مسهولییت
اجتماعی از  88شهاخص اسهتفادهشهده اسهت .درصهلرتیکه ایهم پهژوهش تلسهط شهخص
دیگری صلر میگرفت چکییست پیشنهادی و اایتبع امتیهاز افشهای مسهولییت اجتمهاعی
اندکی متفاو ازآنن پژوهشگر محاسب کرده است ،دست میآمد.
ا تلج نتای حاصل از پژوهش ،شرکتهای پذیرفت شهده در هلر اوراق ههادار تههران
پیشنهاد میشلد منظلر ایجاد شهفافیت و پاسهخگلیی مناسهب ه ینفعهان و افه ایش مشهروعیت
خلد ن د آنان ،در تدویم استراتژی و رنام ری یهای مسولییت اجتمهاعی خهلد ،اثهرا هرکهدام از
ا عاد و شاخصهای مسولییت اجتماعی شرکت را مد نظر قهرار دهنهد و ها تشهکیل واحهد یها کمیته
مستقل مسولییت اجتماعی مسیر دستیا ی ایم مهم را همهلار سهازند .ههمچنهیم ه سهازمان هلر
اوراق هادار و کمیت تدویم استاندارد سازمان حسا رسهی و سهایر نهادههای مقهررا گهذار پیشهنهاد
مهیشههلد شههرکتههها را ه ارائه گه ارش مسههولییت اجتمههاعی هها اسههتفاده از رویکههرد یکپارچه و
گ ارشگری آن صلر جداگان (مستقل) و یا اصال چارچل و محتلی گ ارشههای فعاییهت
هیا مدیره مل م نمایند .درنهایت ا تلج ه یافته ههای ایهم پهژوهش مبنهی راثهر گهذاری علامهل
اقتصادی و راهبری شرکتی و ویژگیهای شرکت ر افشای مسولییت اجتماعی شرکتها ه فعهاتن
شرکتهای سرمای گذاری ،تحلیلگران مایی و سرمای گذران ایقله و ایفعهل هلر اوراق ههادار
پیشنهاد میشلد ،منظلر ارزیها ی دقیهق کیفیهت افشهای مسهولییت اجتمهاعی شهرکتهها از طریهق
م ایع و ررسی دقیق گ ارشهای ساتن شرکتها و سهایر منها ع اطالعهاتی ،اطالعها جهامعی در
خصل ایم علامل کسب نمایند و ر اسا اطالعا یاد شده کیفیت افشای مسهولییت اجتمهاعی
شرکت را ارزیا ی و آن را در تصمیمگیریههای خهلد یحهان نماینهد .ههمچنهیم پیشهنهاد مهیشهلد
مؤسسا رتب ندی و نهادههای نظهارتی در سه ا ملهی مهیتلاننهد از ایهم علامهل هرای رتبه نهدی
شرکتهای لرسی یحان کیفیت افشای مسولییت اجتماعی شرکتها استفاده نمایند.

پژوهشهای کار ردی در گ ارشگری مایی ،شماره 44

17

یادداشتها

2. Sustainability
4. Business Ethics
6. Production View
8. Strategic Posture
10.Chief Executive Officer
(CEO) Duality
12. Accuracy
14. Bayesian Networks

16. Neural Networks
18. Ordinary Least Squares
20. Dow Jones Sustainability Index
22. Content Analysis Method
14. Volumetric Approaches
26.Test Data

1. Corporate Social Responsibility
3. Corporate Citizenship
5. Triple Bottom-Line Reporting
7. Stakeholder Power
9. Company Age
11. Board diversity
13. Receiver Operating
)Characteristic (ROC
15. Conditional Independence
17. Perceptron Multilayer
19. Maximum Likelihood Estimation
21. Global Reporting Initiative
23. Index Approach
25. Training Data
)27. Area Under Curve (AUC

منابع
اسماعیلی ،مهدی ،)4838( ،دادهکاوی مفاهیم و تکنیکها ،انتشارا نیهاز دانهش ،ویراسهت
سلم ،چاپ دوم.

نههی مهههد ،همههم؛ عر ههی ،مهههدی؛ حسههم پههلر ،ش هیلا )4831( ،پههژوهشهههای تجر ههی و
روششناسی در حسا داری ،چاپ دوم ،انتشارا ترم .
هههار مقههدم ،مهههدی؛ صههادقی ،زی همایعا ههدیم؛ صههفر زاده؛ سههارا ،)4837( ،ررس هی را ه
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی ر افشای مسولییت اجتماعی شرکتها ،فصلنام علمی
پژوهشی حسا داری مایی ،سال پنجم ،شماره  ،70صص 402-30
رحیمی ،حسیم ،)4830( ،نقهش فرهنهگ در تلسهع پایهدار ،اطالعها سیاسهی و اقتصهادی
 4830شماره  402و  ،40 3صص 38-34
کیانی ،کمال؛ احمدی ،رقی  ،)4830( ،مقدم ای ر دادهکهاوی ،ماهنامه پردازشهگر ،شهماره
 ،30صص 88-80
مران جلری ،مهدی؛ علیخانی ،راضی  ،)4838( ،افشای مسولییتهای اجتمهاعی و راهبهری

18

...شناسایی و رتب ندی علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتماعی

813-873  صص،8  شماره،74  دوره، ررسیهای حسا داری و حسا رسی،شرکتی
 م ایع را یم مایکیهت،)4831( ،  معصلم، رسلل؛ شهسلاری، اسفندیار؛ سلمانی،ملکیان
دویتی و نهادی ا مسولییتپذیری اجتماعی شرکتها (شهرکتههای پذیرفته شهده در
 صهص. شهماره هفهدهم، سال پنجم، دانش سرمای گذاری،)لر اوراق هادار تهران
21- 11
،)4838( ، مههدی، راضهی ؛ مهران جهلری، عباسعلی؛ علهیخهانی، غالمحسیم؛ دریایی،مهدوی
 نلع صنعت و سلدآوری ا افشای اطالعا حسا داری،ررسی را ة یم اندازه شرکت
 صهص.8  شهماره،1  دوره، پژوهشهای تجر هی حسها داری،زیستمحی ی و اجتماعی
408-32
Adams, C. A. (2002). Internal organizational factors influencing
corporate social and ethical reporting beyond current theorizing,
Accounting, Auditing and Accountability Journal, 15(2), 223-250.
Campbell, J. L. (2007). Why would corporations behave in socially
responsible ways? An Institutional Theory of Corporate Social
Responsibility, Academy of Management Review, 32(3), 946–967.
Carroll, A.B. And Shabana, K.M. (2010). The business case for
corporate social responsibility: a review of concepts, research and
practice, International Journal of Management Reviews, 12(1),
85–105.
Clarkson, M.B.E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and
evaluating corporate social performance, Academy Of
Management Review, 20, 92-117
Frynas, J, G and Yamahaki, C. (2016). Corporate social responsibility:
review and roadmap of theoretical perspectives, Business Ethics:
A European Review, 25(3), 258-285.
Giannarakis, G. (2013). The determinants influencing the extent of csr
disclosure, International Journal of Law and Management,vol. 56
(5), 393-416.
Hackston, D. & Milne, M. J. (1996). Some determinants of social and
environmental disclosures in New Zealand companies,
Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9(1), 77_108.
Haniffa, R.M. and Cooke, T.E. (2005). The impact of culture and
corporate governance on corporate social reporting, Journal of
Accounting and Public Policy, 24 (5), 391-430.
Isa, M.A. And Muhammad, S. (2015). The impact of board
characteristics on corporate social responsibility disclosure: evidence
from Nigerian food product firms, International Journal of

44  شماره،پژوهشهای کار ردی در گ ارشگری مایی

11

Management Science and Business Administration, 1(2), 34-45.
Jennifer Ho, L.C. And Taylor, M.E. (2007). An empirical analysis of
triple bottom-line reporting and it's determinants: evidence from
the United States and japan, Journal of International Financial
Management & Accounting, Vol. 18(2), 123-150.
Khan, M.H.U.Z. (2010). The effect of corporate governance elements
on corporate social responsibility (csr) reporting: empirical
evidence from private commercial banks of Bangladesh,
International Journal of Law and Management, 5(2), 82-109.
Mathews, M.R. (1995). Social and environmental accounting: a
practical demonstration of ethical concern? Journal of Business
Ethics, 14 (8), 663-671.
Nasr, T, H. (2010). Corporate Social Responsibility Disclosure: An
Examination of Consequences, Doctoral Thesis, Durham
University.
Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the
extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies
in Zimbabwe, The International Journal of Accounting, 33(1),
605–631.
Pistoni, A. Songini, L. (2013). Corporate social responsibility
determinants: the relation with csr disclosure, Managerial and
Financial Accounting, 26, 3-32.
Rahman, N.H.W.A. Zain, M.M. and Al-Haj, N.H.Y.Y. (2011). CSR
disclosures and its determinants: evidence from Malaysian
government link companies, Social Responsibility Journal, 7(2),
181-201.
Reverte, C. (2009).. Determinants of corporate social responsibility
disclosure ratings by Spanish listed firms, journal of business
ethics, 88 (2), 351-366.
Simmons, James Michael Jr. (2013). Understands The Determinants
Of Corporate Social Disclosure Strategies: An Examination Of
Firms' Use Of Gri Guidelines Dissertations, Theses And Capstone
Projects.
Siregar, S.V. And Bachtiar, Y. (2010). Corporate social reporting:
empirical evidence from Indonesia stock exchange, international
journal of Islamic and Middle Eastern, Finance and Management
Journal, 3(3), 241-252.
Vogel, D.J. (2005). Is there a market for virtue? The business case for
corporate social responsibility. California Management Review,
47, 19–45..
Vourvachis, Petros, (2007). On the use of content analysis (CA) in
corporate social reporting (CSR): revisiting the debate on the units

11

...شناسایی و رتب ندی علامل مؤثر ر س ا افشای مسولییت اجتماعی

of analysis and the ways to define them, British Accounting
Association Annual Conference, Egham, England (Unpublished)..
Wallace, R. S. O. Naser, K. And Mora, A. (1994). The relationship
between the comprehensiveness of corporate annual reports and
firm charactristics in Spain, Accounting and Business Research,
25, 41-53.
Xu, B.And Zeng, T. (2016). Profitability, state ownership,
taxreporting and corporate social responsibility: evidence from
chineselisted firms, Social Responsibility Journal, 12(1), 23-31.
Yong, W and Chang, Y. (2011). The effect of ownership structure on
corporate social responsibility: empirical evidence from Korea,
Journal of Business Ethics, 104,283–297.
Zunker, B. (2011). Determinants of the Voluntary Disclosure of
Employee Information in Annual Reports: An Application of
Stakeholder Theory, Doctoral Thesis, Bond University, Australia..

