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چکـیده
اﻋﺘﻤاد ﺑهﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣد یﮏ ویﮋﮔﯽ شخصﯿﺘﯽ اﺳت که مﯽتﻮاﻧد ﺑه ﺻﻮرت اریﺐ رفﺘاري و داشﺘﻦ اﻋﺘقادات ﻏﯿر واﻗﻌﯽ
(مﺜﺒت) در راﺑﻄه ﺑا ﻫـر یﮏ از ﺟﻨﺒهﻫاي یﮏ پﯿﺸامد در شرایﻂ ﻋدم اﻃﻤﯿﻨان تﻌریﻒ شﻮد .مدیراﻧﯽ که داراي اﻋﺘﻤادﺑهﻧﻔﺲ
ﺑاال ﻫسﺘﻨد اکﺜرا ﻧسﺒت ﺑه تصﻤﯿﻤات خﻮد و ﻧﺘایﺞ آنﻫا ﻋﻠﯽ الخصﻮص در زمﯿﻨه تصﻤﯿﻤات ﺳرمایهﮔذاري ﺑسﯿار خﻮشﺑﯿﻦ
ﻫسﺘﻨد .ﻫزیﻨه ﺳرمایه از اﻫﻤﯿت ﺑاالیﯽ ﺑراي مدیران شرکتﻫا ﺑرخﻮردار اﺳت ،چرا که یکﯽ از ﻋﻨاﺻر اﺳاﺳﯽ در اتخاذ
تصﻤﯿﻤات ﺳرمایهﮔذاري مﯽﺑاشد و ﺑا کاﻫﺶ آن ،ارزش افزوده اﻗﺘصادي شرکتﻫا افزایﺶ مﯽیاﺑد  .ﻫدف ایﻦ پﮋوﻫﺶ
مﻄالﻌهي ﺑررﺳﯽ تاثﯿر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﯽﺑاشد .ﺑازده زماﻧﯽ در ایﻦ
پﮋوﻫﺶ محدود ﺑه ﺳالﻫاي  2989 -2982مﯽﺑاشد،پﮋوﻫﺶ اﻧجام شده از ﻧظر ﻧﻮع ﻫدف ﺟزء پﮋوﻫﺶﻫاي کارﺑردي
اﺳت و روش پﮋوﻫﺶ از ﻧظر ماﻫﯿت و محﺘﻮایﯽ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ مﯽﺑاشد .اﻧجام پﮋوﻫﺶ در چارچﻮب اﺳﺘدالالت ﻗﯿاﺳﯽ-
اﺳﺘقرایﯽ ﺻﻮرت ﮔرفﺘه اﺳت و ﺑراي تجزیه و تحﻠﯿل فرضﯿهﻫا از تحﻠﯿل پاﻧﻠﯽ کﻤﮏ ﮔرفﺘه شده اﺳت .ﻧﺘایﺞ ﺑدﺳت آمده
ﻧﺸان داد که مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨاداري وود دارد ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي
مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨﯽ داري دارد.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

ﻫزیﻨه ﺳرمایه یکﯽ از مﻔاﻫﯿم اﺳاﺳﯽ درﺣﻮزه ادﺑﯿات مالﯽ ﺑه شﻤار مﯿرود .ﻫزیﻨه ﺳرمایه در تصﻤﯿﻤات مالﯽ ﻧقﺶ مهﻤﯽ ایﻔا
مﯿکﻨد .مدیران شرکﺘها در راﺳﺘاي تﻌﯿﯿﻦ مﻨاﺑع مالﯽ ،ﺑاید ﻫزیﻨه تامﯿﻦ مﻨاﺑع مالﯽ را مﺸخص و ﻋﻮامل مﻮثر ﺑر آن را تﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤایﻨد .از
مﯿان اﺟزاء تﺸکﯿل دﻫﻨده ﻫزیﻨه ﺳرمایه ،ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام ﺑه ﻋﻨﻮان مهﻤﺘریﻦ ﺟزء محسﻮب مﯽ شﻮد ،زیرا شرکﺘها
درﺻد ﺑاالیﯽ از مﻨاﺑع خﻮد را از ایﻦ محل تامﯿﻦ مﯿکﻨﻨد .ﻧﺘایﺞ مﻄالﻌات مﯿﺸرا )1122( 2ﻧﺸان داد که شرکﺘهایﯽ که در افﺸاي مسئﻮلﯿت
پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در ﮔزارشهاي خﻮد ﺳرمایه ﮔذاري کرده اﻧد ﻫزیﻨه ﺳرماي ﻫاي ﺑالﻄﺒع پایﯿﻨﺘر از شرکﺘهایﯽ داشﺘه اﻧد که ایﻦ افﺸاﮔري
را اﻧجام ﻧﻤﯽ دادﻧد .از ﻃرفﯽ مدیران ﻋامل شرکﺘها ﺑه ﻃﻮر کﻠﯽ در پروژه ﻫاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت شرکت مﯽ کﻨﻨد تا از
ﺳرمایه ﮔذاران در ﺑراﺑر خﻄرات مرﺑﻮط ﺑه ذیﻨﻔﻌان تئﻮري ﻧﻤایﻨدﮔﯽ محافظت کﻨﻨد ﺑرخﯽ از مدیران ﻋامل از مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
شرکت ﺑراي تقﻮیت رواﺑﻂ تجاري ﺑا شرکاي تجاري و کاﻫﺶ خﻄرات ﻋﻤﻠﯿاتﯽ ﺳرمایه ﮔذاران شرکت اﺳﺘﻔاده مﯽ کﻨﻨد (چﻮﻧگ و
پﻮک .)1128 ، 1ﺑ ا ایﻦ ﺣال  ،اکﺜر مدیران ﻋامل داراي ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي ﻫسﺘﻨد و تﻮاﻧایﯽ ﻫاي خﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺣد ارزیاﺑﯽ مﯽ کﻨﻨد و
ایﻦ امر مﻮﺟﺐ مﯽ شﻮد که تصﻤﯿﻤات آﻧها ﻧﺘایﺞ ﻏﯿر واﻗﻌﯽ ایجاد کﻨد ایﻦ مﻮضﻮع ﺑاﻋث شﻮد مدیران ﻋامل خﻄرات مرﺑﻮط ﺑه
ﺳﯿاﺳت ﻫاي شرکت ،تصﻤﯿﻤات اﺳﺘراتﮋیﮏ ﺳرمایه ﮔذاري و اﻧﺘخاب ﮔزارش ﻫاي مالﯽ را دﺳت کم ﺑگﯿرﻧد .اﮔر ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد
ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل را ﺑه ﻋﻨﻮان یﮏ ویﮋﮔﯽ مﺜﺒت یا مﻨﻔﯽ تﻠقﯽ کﻨﻨد .اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد مﯽ تﻮاﻧد مﻨﻔﯽ ﻧﺸاﻧه اي از
ریسﮏ تجارت و ریسﮏ اﻃالﻋات ﺑاشد و اﮔر ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل را ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧﺸاﻧه اي از افزایﺶ (کاﻫﺶ)
خﻄر کسﺐ و کار و اﻃالﻋات درک کﻨﻨد ،پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ مﯽ شﻮد که یﮏ راﺑﻄه (مﻨﻔﯽ) مﺜﺒت ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل و ﻫزیﻨه
ﺳهام وﺟﻮد داشﺘه ﺑاشد و ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان ﻧقﺶ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه را مﻮرد تﻮﺟه ﻗرار داد.

 -2تشریح و بیان مسئله
اﻋﺘﻤاد ﺑهﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣد یﮏ ویﮋﮔﯽ شخصﯿﺘﯽ اﺳت که مﯽتﻮاﻧد ﺑه ﺻﻮرت اریﺐ رفﺘاري و داشﺘﻦ اﻋﺘقادات ﻏﯿر واﻗﻌﯽ (مﺜﺒت)
در راﺑﻄه ﺑا ﻫـر یﮏ از ﺟﻨﺒهﻫاي یﮏ پﯿﺸامد در شرایﻂ ﻋدم اﻃﻤﯿﻨان تﻌریﻒ شﻮد .مدیراﻧﯽ که داراي اﻋﺘﻤادﺑهﻧﻔﺲ ﺑاال ﻫسﺘﻨد اکﺜرا
ﻧسﺒت ﺑه تصﻤﯿﻤات خﻮد و ﻧﺘایﺞ آنﻫا ﻋﻠﯽ الخصﻮص در زمﯿﻨه تصﻤﯿﻤات ﺳرمایهﮔذاري ﺑسﯿار خﻮشﺑﯿﻦ ﻫسﺘﻨد(ﺳجادي و ﻫﻤکاران،
 )2998از ﻃرفﯽ مدیران ﺑه شدت ﺑه ﻋﻤﻠکرد شرکت مﺘﻌهد ﻫسﺘﻨد ،چرا که دارایﯽ و ثروت شخصﯽشان  ،شهرت و اشﺘﻐالﺸان ﺑه
مقدار ﺑسﯿار ﺑاالیﯽ ﺑه آن واﺑسﺘه ﻫست .ایﻦ تﻮضـﯿحات اﺳاس تﺄثﯿر اﻋﺘﻤادﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣد مدیریت را ﺑر روي تصﻤﯿﻤات شرکت
فراﻫم مﯽکﻨد(ﮔﯿلﺳﻮن . )1119 ،از ﻃرف دیگر ﻧقﺶ واﺣدﻫاي تجاري در اﺟﺘﻤاع دﺳﺘخﻮش تﻐﯿﯿرات ﺑسﯿار زیادي شده اﺳت .ﺑه
ﮔﻮﻧهاي که اﻧﺘظار مﯽرود واﺣدﻫاي تجاري ﻧه تﻨها ﺑه فکر افزایﺶ ﺳﻮد خﻮد ﺑﻮده ﺑﻠکه ﻧسﺒت ﺑه اﺟﺘﻤاع ﻧﯿز پاﺳخگﻮ و ﺑراي ﺟامﻌهاي
که در تﻌامل ﺑر آن ﻫسﺘﻨد مﻔﯿد ﺑاشﻨد .واﺣد تجاري ﻧﻤﯽتﻮاﻧد از اﺟﺘﻤاع فرار کﻨد و ﺟامﻌه ﻧﯿز ﻧﻤﯽتﻮاﻧد ﺑدون واﺣد تجاري وﺟﻮد داشﺘه
ﺑاشد ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ،یﮏ ارتﺒاط دو ﻃرفه ﺑﯿﻦ واﺣد تجاري و اﺟﺘﻤاع وﺟﻮد دارد(ﻋرب ﺻالحﯽ و ﺻادﻗﯽ .)2981،درﺳالﻫاي اخﯿر ﻧظریهﻫاي
ﺑﯿان شده مﺒﻨﯽ ﺑر ایﻦ اﺳت که ،واﺣدﻫاي تجاري زماﻧﯽ مﯽتﻮاﻧﻨد ایجاد ثروت ،اشﺘﻐال و ﻧﻮآوري کﻨﻨد،که اﻧﺘظارات ﺑازار را تﺄمﯿﻦ
ﻧﻤایﻨد ،فﻌالﯿتﻫایﺸان را تقﻮیت کرده و رﻗاﺑﺘﺸان را ﺑهﺒﻮد ﺑخﺸﻨد ،ﺑراي ﺣﻔظ اﺟﺘﻤاﻋﯽ که خﻮد در راه اﻧدازي آن ﻧقﺶ اﺳاﺳﯽ
داشﺘهاﻧد ،ﻫﻤکاري کﻨﻨد و در مقاﺑل ﺟامﻌه ﻧﯿرز ﺑراي فراﻫم کردن شرایﻂ الزم ﺑه مﻨظﻮر کسﺐ ﺑازده تﻮﺳﻂ ﺳرمایه ﮔذاران و ایجاد
اﻃﻤﯿﻨان ﺑراي ذیﻨﻔﻌان از ﻧﺒﻮد فﻌالﯿتﻫاي آرﺑﯿﺘراژ و ﻏﯿرﻋادالﻧه ،ﺑسﺘرﻫاي مﻨاﺳﺐ ﺟهت تﻮﺳﻌه و پﯿﺸرفت واﺣدﻫاي تجاري را فراﻫم
کﻨﻨد(ﺳاﻧدﻫﻮ و ﻫﻤکاران 9)1121،درﻧﺘﯿجه مسئﻮلﯿت شرکت ﻧسﺒت ﺑه اﺟﺘﻤاع ﻫم ﺑراي خﻮد واﺣد تجاري و ﻫم ﺑراي اﺟﺘﻤاع ﺳﻮدمﻨد
مﯽﺑاشد و درک ﺑهﺘر مﻨافع ﺑالقﻮه آن مﯽتﻮاﻧد مﻨجر ﺑه ﺑازدﻫﯽ زیاد ﺳرمایهﮔذاري ﺑراي شرکتﻫا شﻮد .از ﺟﻤﻠه ایﻦ مﻨافع مﯽتﻮان
ﺑه افزایﺶ فروش و وفاداري مﺸﺘریان ،افزایﺶ تﻮاﻧایﯽ در اﺳﺘخدام کارکﻨان ﺟدید و ﺣﻔظ کارکﻨان فﻌﻠﯽ ،افزایﺶ تﻮاﻧایﯽ در ﺟذب
مﻨاﺑع مالﯽ ارزشﻤﻨد اشاره کرد(تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران .)1112 ،ﺑرخﯽ مﻄالﻌات ﻧﺸان مﯽ دﻫد که رفﺘارﻫاي ﺳازماﻧﯽ مﻨﻌکﺲ کﻨﻨده ویﮋﮔﯽ
ﻫاي شخصﯽ مدیران ارشد اﺳت .در ﺟﻨﺒه مﻨﻔﯽ  ،مدیران ﻋامل ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤاد ،تﻤایل دارﻧد که تﻮاﻧایﯽ ﻫاي درآمد زایﯽ خﻮد را ﺑﯿﺶ
از ﺣد ارزیاﺑﯽ کﻨﻨد  ،ﺑﻨاﺑرایﻦ اخﺘالفاتﯽ ﺑﯿﻦ درآمد مﻮرد اﻧﺘظار شرکت ﻫا و درآمد واﻗﻌﯽ ایجاد مﯽ شﻮد(.ﻫﯿرﺑار و یاﻧگ .)1121 ،5آﻗازاد
و ﻫﻤکاران ( )1129ﻧﺸان دادﻧد اﮔر ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل را ﻧﺸاﻧه کاﻫﺶ ریسﮏ کسﺐ و کار و اﻃالﻋات
ﺑداﻧﻨد  ،پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ مﯽ شﻮد که ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل و ﻫزیﻨه ﺳرمایه خالص راﺑﻄه مﻌکﻮس وﺟﻮد داشﺘه ﺑﺸد .از ﻃرفﯽ
دیگر ﺑا تﻮﺟه ﺑه اولﻮیت پایﯿﻨﯽ که مدیران ﻋامل ﺑا اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑراي پروژه ﻫاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت در ﻧظر مﯽ ﮔﯿرﻧد
1 Mishra
2 Cheung, A., Pok
3 Sandhv et al., 2010, 47
4 Hribar and Yang
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 ،پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ مﯽ شﻮد افزایﺶ مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑﺘﻮاﻧد ﻧگراﻧﯽ ﺳرمایه ﮔذاران را در مﻮرد اخﺘصاص مﻨاﺑع ﺑراي پروژه ﻫاي
ﻏﯿرواﻗﻌﯽ و خﻄرﻧاک ﺑه دلﯿل اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیریﺘﯽ کاﻫﺶ دﻫد .فﻌالﯿﺘهاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑراي ﺟذب ﺳرمایه
ﮔذاران آﮔاه اﺟﺘﻤاﻋﯽ و کاﻫﺶ خﻄرات درک شده ﺳهامداران ،که در کاﻫﺶ ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﻨﻌکﺲ شده اﺳت  ،اثﺒات شده اﺳت
(الﻐﻮل و ﻫﻤکاران  .)1122 ،2ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠکرد ﺑهﺘر مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑه ایﻦ مﻌﻨﯽ اﺳت که خﻄرات مرﺑﻮط ﺑه ذیﻨﻔﻌان تﻮﺳﻂ
مدیران ﻋامل کﻤﺘر دﺳت کم ﮔرفﺘه مﯽ شﻮد (کﻠﯽ و ﻫﻤکاران ، )1128 ، 1و اﺣﺘﻤاالً ﻧگراﻧﯽ ﺳرمایه ﮔذاران را در مﻮرد رفﺘارﻫاي
ریسﮏ پذیري ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑه دلﯿل اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل که ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﻮثر اﺳت ،کاﻫﺶ مﯽ دﻫد .ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان
ﮔﻔت که اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل و مﯿزان مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت شرکت ﻫا ﺑا ﻫم آمﯿخﺘه شده اﻧد و ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکت
ﻫا تﺄثﯿر مﻨﻔﯽ مﯽ ﮔذارد(.تسﻨگ)1111 ،
ﺑﻨاﺑرایﻦ در ایﻦ تحقﯿق ایﻦ مﻮضﻮع مﻮرد ﺑررﺳﯽ ﻗرار خﻮاﻫد ﮔرفت که آیا ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر
ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر ﮔذار اﺳت یا خﯿر؟
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ﻫزیﻨه ﺳرمایه از اﻫﻤﯿت ﺑاالیﯽ ﺑراي مدیران شرکتﻫا ﺑرخﻮردار اﺳت ،چرا که یکﯽ از ﻋﻨاﺻر اﺳاﺳﯽ در اتخاذ تصﻤﯿﻤات
ﺳرمایهﮔذاري مﯽﺑاشد و ﺑا کاﻫﺶ آن ،ارزش افزوده اﻗﺘصادي شرکتﻫا افزایﺶ مﯽیاﺑد .از آﻧجا که ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﺒﻨاي مقایسه در
ارزیاﺑﯽ فرﺻتﻫاي ﺳرمایهﮔذاري ﻗرار مﯽﮔﯿرد ،شرکتﻫا ﻧاﮔزیر از ﺣﻔظ ﻫزیﻨه ﺳرمایه خﻮد در ﺳﻄح مﻌقﻮلﯽ ﻫسﺘﻨد ،چرا که در
ﺻﻮرت ﺑاال ﺑﻮدن ﻫزیﻨه ﺳرمایه ،شرکت ﻧاﮔزیر ﺑه کﻨارﮔذاري ﺑسﯿاري از پروژهﻫاي ﺳرمایهﮔذاري ﺑالقﻮه خﻮد خﻮاﻫد ﮔردید (الهﺑخﺸﯽ
و ﻫﻤکاران .)2989 ،از ﻃرفﯽ در ﺳال اخﯿر افزایﺶ چﺸم ﮔﯿر فﻌالﯿت ﻫاي اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑاﻋث شده تا تحقﯿقاتﯽ در مﻮرد راﺑﻄه ﺑﯿﻦ
مسؤلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکﺘهاو ﻋﻤﻠکرد مالﯽ آن اﻧجام شﻮد.ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻦ که ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﻌﯿار خالﺻه اي از چگﻮﻧگﯽ تصﻤﯿم
ﮔﯿري ﺳرمایه ﮔذاري در مﻮرد تخصﯿص مﻨاﺑع اﺳت ،مﯿزان ارتﺒاط مﯿان ﻫزیﻨه ﺳرمایه و مﻌﯿارﻫاي مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ مﻮید
ایﻦ اﺳت که در زمان تصﻤﯿم ﮔﯿري اﻗﺘصادي چقدر ایﻦ مﻌﯿارﻫا ﺑراي ﺳرمایه ﮔذاران اﻫﻤﯿت دارد(ﺳرافﯿم )1129 ،9ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑررﺳﯽ
راﺑﻄه ي ﺑﯿﻦ مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ﻫزیﻨه ي ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام ﺑه مدیران کﻤﮏ مﯽ کﻨد که تﺄثﯿر ﺳرمایه ﮔذاري در
مسئ ﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ را ﺑر ﻫزیﻨه ﻫاي تامﯿﻦ مالﯽ درک کﻨﻨد ،و در ﻧﺘﯿجه پﯿامدﻫاي مهﻤﯽ ﺑراي ﺑرﻧامه ریزي اﺳﺘراتﮋیﮏ دارد.
در واﻗع ﻧرخ ﺑازده مﻮرد اﻧﺘظار ﺳرمایه ﮔذاران مﯿﺘﻮاﻧد کاﻧالﯽ ﺑاشد که از ﻃریق آن ﺑازارﻫاي ﺳرمایه ،شرکﺘها را ﺑه مسئﻮلﯿت پذیري
ﺑﯿﺸﺘر اﺟﺘﻤاﻋﯽ تﺸﻮیق مﯿکﻨﻨد در ﻧﺘﯿجه ﺑررﺳﯽ ایﻦ راﺑﻄه در ﺑازار ﺳرمایه رو ﺑه رشد ایران ﻧﯿز مﯿﺘﻮاﻧد ﺑه ﺳرمایه ﮔذاران در اخذ
تصﻤﯿﻤات اﻗﺘصادي یاري رﺳاﻧد (مﯿﺸرا .)1122 ،ﻫﻤچﻨﯿﻦ پﯿامدﻫاي ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران (ﺑا تﻮﺟه ﺑه تاثﯿر آن ﺑر تصﻤﯿم ﮔﯿري
ﺳهامداران) مﯽ تﻮاﻧد ﺣائز اﻫﻤﯿت ﺑاشد .چﻨاﻧچه ﺳرمایه ﮔذاران ﻧظر مﺜﺒﺘﯽ ﻧسﺒت ﺑه اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل داشﺘه ﺑاشﻨد مﻨجر
ﺑه کاﻫﺶ ریسﮏ کسﺐ و کار و اﻃالﻋات مﯽ شﻮد و از ﻃرف دیگر ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺑﯿﺶ ﺳرمایه ﮔذاري چﻨﯿﻦ مدیراﻧﯽ ،مﯽ تﻮاﻧد خﻄراتﯽ
را مﺘﻮﺟه ﺑازده ﺳرمایه ﮔذاري شرکت کﻨد؛ ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑررﺳﯽ تاثﯿر آن ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکﺘها مﯽ تﻮاﻧد ﺑراي فﻌاالن ﺑازار ﺳرمایه در
اﻧﺘخاب شرکﺘها ﺑراي ﺳرمایه ﮔذاري ﺣائز اﻫﻤﯿت ﺑاشد(ﻫﯿرشﻔﻠر.)1121 ،5
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ﺳﻌادتﻤﻨد و ﻫﻤکاران( )2988ﺑه ﺑررﺳﯽ راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ویﮋﮔﯽﻫاي کﻤﯿﺘهﻫاي ﺣساﺑرﺳﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار
تهران پرداخﺘﻨد .یافﺘهﻫا ﻧﺸان مﯽدﻫد ﻧﺘایﺞ ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺣاکﯽ از ﺑﯿﻦ اﻧدازه کﻤﯿﺘه ﺣساﺑرﺳﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي راﺑﻄه
مﻨﻔﯽ و مﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد .ﺑه ﻋﺒارت دیگر شرکتﻫایﯽ که تﻌداد اﻋضاي کﻤﯿﺘه آنﻫا ﺑﯿﺸﺘر ﻫسﺘﻨد ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي
کﻤﺘري دارﻧد .ایﻦ یافﺘهﻫا ﻫمچﻨﯿﻦ ﻧﺸان مﯽ دﻫد ﺑﯿﻦ مﯿزان تخصص مالﯽ اﻋضاي کﻤﯿﺘه ﺣساﺑرﺳﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي
راﺑﻄه مﻌﻨﯽداري وﺟﻮد ﻧدارد .ﻋالوه ﺑر ایﻦ اﻧدازه شرکت ﻧﯿز ﺑا ﻫزیﻨه ﺳرمایه راﺑﻄه مﻨﻔﯽ و مﻌﻨﯽداري دارد .ﺑه ﻋﺒارت دیگر شرکتﻫا
ي ﺑزرگ ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي کﻤﺘري اﺳت
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ﻏﻔﻮریان شاﮔردي و ﻫﻤکاران( )2989ﺑررﺳﯽ تاثﯿر فرﺻت رشد شرکت ﺑر راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیر ﻋامل و ﺑازده ﻏﯿرﻋادي
در شرکتﻫاي پذیرفﺘه شده ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیر ﻋامل و ﺑازده ﻏﯿرﻋادي راﺑﻄه
مﻌﻨاداري وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤچﻨﯿﻦ فرﺻت رشد شرکت ﺑر راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیر ﻋامل و ﺑازده ﻏﯿرﻋادي تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد.
ﻧاﺻریان و ﻫﻤکاران ( )2981ﺑه ﺑررﺳﯽ راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ﺑازده ﺳهام و مسئﻮلﯿتﻫاي اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻃﯽ چرخه ﻋﻤر درشرکت ﻫاي پذیرفﺘه
شده ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻل از آزمﻮن فرضﯿهﻫا ﻧﺸئان داد که ﺑﯿﻦ ﺑازده ﺳهام و مسئﻮلﯿتﻫاي اﺟﺘﻤاﻋﯽ
شرکت ﻫا در مرﺣﻠه رشد راﺑﻄه مﻌﻨاداري وﺟﻮد دارد ،یﻌﻨﯽ ﺑازده ﺳهام اﺣﺘﻤال ﻗرارﮔرفﺘﻦ در ﻃﺒقهﺑﻨدي شرکتﻫاي ﺑا مسئﻮلﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ را در دوره رشد افزایﺶ مﯽدﻫد.
فروﻏﯽ و ﻫﻤکاران( )2981ﺑه ﺑررﺳﯽ تﺄثﯿر اﻃﻤﯿﻨان ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑه ﻋﻨﻮان یکﯽ از تﻮرش ﻫاي رفﺘاري مدیران ﺑر ریسﮏ ﺳقﻮط
آتﯽ ﻗﯿﻤت ﺳهام پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻل از ﺑرآورد مدلﻫاي پﮋوﻫﺶ ﮔﻮیاي آن اﺳت که اﻃﻤﯿﻨان ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیریﺘﯽ ﺑر ﻫر ﺳه مﻌﯿار
ریسﮏ ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام تﺄثﯿر مﺜﺒت و مﻌﻨادار دارد .ﺑه ﻋﺒارتﯽ وﺟﻮد اﻃﻤﯿﻨان ﺑﯿﺶ از ﺣد در مدیران ،ریسﮏ ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام را
افزایﺶ مﯽدﻫد.
ﺻالحﯽ و ﻫﻤکاران( ) 2981ﺑه ﺑررﺳﯽ ﻋﻮامل مؤثر ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺑا تﺄکﯿد ﺑر کﯿﻔﯿت ﺣساﺑرﺳﯽ در شرکت ﻫاي پذیرفﺘه شده
در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد اﻧدازه ﺣساﺑرس و تخصص ﺣساﺑرس در ﺻﻨﻌت ﺑاﻋث کاﻫﺶ ﻫزیﻨه ﺳرمایه
ﻧﻤﯿﺸﻮد ،اما ﺑا افزایﺶ دوره تصدي ﺣساﺑرس ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکت ﻧﯿز کاﻫﺶ مﯽ یاﺑد.
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تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران( 2)1112ﺑه ﺑررﺳﯽ تاثﯿر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ
آﻧها ﻧﺸان مﯽدﻫد که ﺑا ﻫدایت مﻨاﺑع شرکت ﺑه اﺑﺘکارﻫاي  CSRکه ﺑا ﻋﻮامل اﻗﺘصادي شرکت ارتﺒاط دارﻧد  ،مﯽ تﻮان خﻄرات ادراک
شده ﺳرمایه ﮔذاران در ارتﺒاط ﺑا اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیر ﻋامل را کاﻫﺶ داد.
فﯿﻨگ و ﻫﻤکاران( 1)1128ﺑه ﺑررﺳﯽ چرخه ﻋﻤر شرکت و مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد که مﯿزان ﻫزیﻨه
ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام در مراﺣل مخﺘﻠﻒ چرخهﯽ ﻋﻤر شرکت (رشد ،ﺑﻠﻮغ ،افﻮل) تﻔاوت مﻌﻨاداري ﺑا ﻫم دارﻧد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ایﻦ ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان
مﯽدﻫد ﻫزیﻨه ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام در مرﺣﻠه افﻮل در ﺑاالتریﻦ ﺳﻄح و در مرﺣﻠه ﺑﻠﻮغ در پایﯿﻦ تریﻦ ﺳﻄح ﻗرار دارد.
یاﻧگ و ﻫﻤکاران( 9)1128ﺑه ﺑررﺳﯽ تﺄثﯿر اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیران در ﮔزیﻨﺶ تﺄمﯿﻦ مالﯽ داخﻠﯽ و ﺑازده ﺳرمایهﮔذاري
(مقﯿاس ﺳرمایه ﮔذاري ،ﺳرمایه ﮔذاري زیاد و ﺳرمایه ﮔذاري کم) پرداخﺘﻨد و ﺑه ایﻦ ﻧﺘﯿجه رﺳﯿدﻧد که اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد
مدیران ﺑا کارایﯽ ﺳرمایهﮔذاري راﺑﻄه دارد .و تامﯿﻦ مالﯽ ﺑر راﺑﻄه ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیران ﺑا کارایﯽ ﺳرمایهﮔذاري(کم
ﺳرمایهﮔذاري) تاثﯿر مسﺘقﯿم دارد.
دوﺑﻨر و ﻫﻤکاران ( )1128در پﮋوﻫﺸﯽ ﺑا ﻋﻨﻮان ﺟایگاه مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت و مﺸﻮﻗهاي ﺑرخﻮرد ﺑا ریسﮏ مدیر
ﻋامل ﻧﺸان دادﻧد که ﺳ اﺑقه مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑه ﻃﻮر مﺜﺒﺘﯽ ﺑا ﺣساﺳﯿت مدیران ﻋامل در تﻮﺟه ﺑه ریسﮏ ارتﺒاط دارد و ایﻦ
ﻧﺸان مﯽ دﻫد که شرکﺘهایﯽ که اﻧگﯿزه ﻫاي پایداري در مﻮفقﯿت دارﻧد ،اﺣﺘﻤاال مﺸﻮق ﻫاي مالﯽ ﺑﯿﺸﺘري ﺑه مدیران ﺑراي کاﻫﺶ
ریسﮏ مسئﻮلﯿت پذیري ارائه مﯽ دﻫﻨد
لﯿﻮ و ﻫﻤکاران( ) 1128ﺑه ﺑررﺳﯽ راﺑﻄه خﻄر ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ تحقﯿق ﻧﺸان داد یﮏ
راﺑﻄه مﺜﺒت ﺑﯿﻦ خﻄر ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام وﺟﻮد دارد و ﻧﺸان دادﻧد که افزایﺶ خﻄر ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام مﻨجر
ﺑه افزایﺶ ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﯽشﻮد.

 -5سواالت تحقیق
.2
.1

آیا مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد ؟
آیا ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد؟

 -6فرضیه های تحقیق
فرضﯿه اول :مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد.
فرضﯿه دوم :ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد
1. Cheung et al., 2019
2.Feng al., 2019,
3.Ying,2019
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 -7مدل آماری پژوهش
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي ﺑررﺳﯽ فرضﯿه ،ﺑا الهام از مقاله مدل مﻔهﻮمﯽ پﮋوﻫﺶ تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران ( )1112مدل آماري ذیل ﺟهت
تجزیهوتحﻠﯿل مﻮرداﺳﺘﻔاده ﻗرار مﯿگﯿرد:
مدل اول:
ROJ 𝑖,t+1=β0+β1 OC 𝑖,t +β2 SIZE it+ β3 LEV it+ β4 AGE it+ εit

مدل دوم:
ROJ 𝑖,t+1=β0+ β1SCR𝑖,t + β2 SIZE it+ β3 LEV it+ β4 AGE it+ εit

اﺟزاي مدل فﻮق ﻋﺒارتﻨد از:
 : ROJﻫزیﻨه ﺳرمایه درشرکت iدر ﺳال t؛
 :OCﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران در شرکت iدر ﺳال t؛
 :مسئﻮلﯿتپذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در شرکت iدر ﺳال t؛
:Sizeاﻧدازه شرکت iام در ﺳال t؛
: AGEﻋﻤر شرکت در شرکت iام در ﺳال t؛
 :εitخﻄاي مﻌادله رﮔرﺳﯿﻮن؛ و
 :βارزش ارتﺒاﻃﯽ مﺘﻐﯿرﻫا

 -8تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته  :ﻫزیﻨه ﺳرمایه Cost of equity capital

ﺑراي محاﺳﺒه ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام از مدل تﻨزیل شده ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ و از پﮋوﻫﺶ کﻮچﯿﺘﯿکﯽ( )1122پﯿروي کرده و ﻧحﻮه محاﺳﺒه
آن ﺑه ﺻﻮرت زیر مﯽﺑاشد:

در راﺑﻄه( ECCe ،)2ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي D0(1+g) ،ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ مﻮرد اﻧﺘظار ﻗاﺑل پرداخت در پایان ﺳال اول،
 P0ﻗﯿﻤت ﺑازار کﻨﻮﻧﯽ ﺳهام ﻋادي شرکت و  gﻧرخ رشد ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ مﻮرد اﻧﺘظار اﺳت.
ﺑا اﺳﺘﻔاده از دو روش ،اﻃالﻋات تاریخﯽ و ﻧسﺒتﻫاي مالﯽ مﯽتﻮان ﻧرخ رشد مﻮﺟﻮد در فرمﻮل را ﺑرآورد کرد
در ﺣالت اول اولﯿﻦ و آخریﻦ ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ ﺑه ﻋﻨﻮان مالک تخﻤﯿﻦ ﺳﻮد در ﻧظر ﮔرفﺘه مﯽ شﻮد و در ﺣالت دوم (که در ایﻦ
تحقﯿق اﺳﺘﻔاده شده اﺳت) با استفاده از نسبتهای مالی ایﻦ محاﺳﺒه اﻧجام شده اﺳت .در ایﻦ ﺣالت:

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

 :LEVاﻫرم مالﯽ شرکت iام در ﺳال t؛

G=(1-b)*ROE
 =bﻧرخ پرداخت ﺳﻮد
در فرمﻮل فﻮق  ROEمﻌﯿاري از ﻋﻤﻠکرد مالﯽ اﺳت که ﺑا تقسﯿم درآمد خالص ﺑر تﻌداد کل ﺳهام ﺑهدﺳت مﯽآید .در واﻗع ایﻦ
ﻧسﺒت ﺑﯿان مﯽﻧﻤاید که ﺑﻨگاه اﻗﺘصادي ﺑه ازاي ﻫر ﺳهم ،چه مﯿزان ﺳﻮد خالص ایجاد مﯽکﻨد
ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران :دالﻤﻦ و ﻫﻤکاران ( )1121در پﮋوﻫﺶ خﻮد ﻧﺸان دادﻧد که ﺳرمایه ﮔذاري ﺑﯿﺶ از ﺣد در مخارج ﺳرمایه
ﮔذاري مﯽ تﻮاﻧد ﻧﺸاﻧه اي از ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑاشد .ﺑه ﻫﻤﯿﻦ دلﯿل در راﺳﺘاي پﮋوﻫﺶ آن ﻫا ،در ایﻦ پﮋوﻫﺶ از مخارج ﺳرمایه
ﮔذاري مﯿاﻧه ﮔرفﺘه و مقادیر ﺑزرﮔﺘر از مﯿاﻧه را که ﺑﯿاﻧگر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي اﺳت ﻋدد یﮏ و در ﻏﯿر ایﻦ ﺻﻮرت ﻋدد ﺻﻔر را که ﺑﯿاﻧگر
ﻋدم ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي اﺳت در ﻧظر ﮔرفﺘه شده اﺳت
متغیر مستقل :مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ CSR
مﻨظﻮر از مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﻫا ،پﯿﻮﺳﺘگﯽ و اتحاد مﯿان فﻌالﯿتﻫا و ارزشﻫاي ﺳازمان ﺑه ﮔﻮﻧه اي اﺳت که مﻨافع کﻠﯿه
ذي ﻧﻔﻌان شامل ﺳهامداران ،مﺸﺘریان ،کارکﻨان ،ﺳرمایه ﮔذاران و ﻋﻤﻮم ﺟامﻌه ،در ﺳﯿاﺳتﻫا و ﻋﻤﻠکرد ﺳازمان مﻨﻌکﺲ ﮔردد .ﺑه
ﻋﺒارت دیگر ﺳازمان ﺑاید ﻫﻤﻮاره خﻮد را ﺟزیﯽ از اﺟﺘﻤاع ﺑداﻧد و ﻧسﺒت ﺑه ﺟامﻌه اﺣساس مسئﻮلﯿت داشﺘه ﺑاشد و در ﺟهت ﺑهﺒﻮد رفاه
ﻋﻤﻮمﯽ ﺑه ﮔﻮﻧه اي مسﺘقل از مﻨافع مسﺘقﯿم شرکت ،تالش کﻨد (فروﻏﯽ و ﻫﻤکاران.)2991 ،
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در ایﻦ تحقﯿق ﺑراي ﺑررﺳﯽ مﻌﯿار ﮔزارشگري مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﻫا از چهار ﻋامل محﯿﻂ زیست  ,رفاه کارکﻨان  ,فﻌالﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ و خﯿریه و مصرف اﻧرژي اﺳﺘﻔاده شده اﺳت و ﻃﯽ ﺑررﺳﯽ ﻫاي اﻧجام شده ﺑراي شرکت ﻫایﯽ که در ﻫریﮏ از ایﻦ زمﯿﻨه ﻫا
ﮔزارش ارائه ﻧﻤﻮده اﻧد مﺘﻐﯿر مصﻨﻮﻋﯽ 2و در ﻏﯿر ایﻦ ﺻﻮرت  1اﺳﺘﻔاده شده اﺳت و در ﻧهایت شرکت ﻫایﯽ که از ﻧظر ﮔزارشگري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ در مجﻤﻮع ﻋدد  2تا  5کسﺐ کﻨﻨد ﺑه ﻋﻨﻮان شرکت ﻫا ﺑا مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ (اﺳﺘﻔاده از مﺘﻐﯿر مصﻨﻮﻋﯽ  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن)
و در ﻏﯿر ایﻦ ﺻﻮرت شرکت ﻫا ﺑدون مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ ( اﺳﺘﻔاده از مﺘﻐﯿر مصﻨﻮﻋﯽ  1در مدل رﮔرﺳﯿﻮن) شﻨاﺳایﯽ مﯽ شﻮﻧد(فروﻏﯽ
و ﻫﻤکاران.)،
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ﻧام
شرکت

ﮔزارش
محﯿﻂ زیست

ﮔزارش
رفاه کارکﻨان

ﮔزارش
فﻌالﯿت اﺣﺘﻤاﻋﯽ و خﯿریه

ﮔزارش
مصرف اﻧرژي

ﺟﻤع

الﻒ

2

2

2

2

5

ب

2

1

2

2

9

ج

2

1

1

2

1

د

2

1

1

1

2

ه

1

1

1

1

1

ﻧﺘﯿجه
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
ﻋدم وﺟﻮد مسئﻮلﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻋدد ﺻﻔر در
مدل رﮔرﺳﯿﻮن

مﺘﻐﯿرﻫاي کﻨﺘرلﯽ  :اﻧدازه شرکت :از ﻃریق لگاریﺘم ﻃﺒﯿﻌﯽ ارزش دفﺘري ﺟﻤع دارایﯿهاي شرکت محاﺳﺒه مﯿﺸﻮد.
اﻫرم مالﯽ :از ﻃریق تقسﯿم ﻧسﺒت ارزش دفﺘري ﺑدﻫﯽ ﻫا ﺑه ارزش دفﺘري دارایﯽ ﻫاي شرکت محاﺳﺒه مﯽشﻮد.
ﻋﻤر شرکت  :زمان ﺑﯿﻦ پذیرش اولﯿه یﮏ شرکت در ﺑﻮرس و زمان ﺣال شرکت ﺑرﺣسﺐ ﺳال.

 -9مدل مفهومی پژوهش
ﺑر اﺳاس مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ ،مدل مﻔهﻮمﯽ که
ﺑهﻃﻮر واضحتري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي مسﺘقل،
مﺘﻐﯿرﻫاي کﻨﺘرلﯽ و را ﺑا مﺘﻐﯿر واﺑسﺘه ﻧﺸان مﯽدﻫد،
ﺑه شکل زیر در ﻧظر ﮔرفﺘه شده اﺳت:
ﻫﻤانﻃﻮر که در مدل فﻮق مالﺣظه مﯽشﻮد ایﻦ
پﮋوﻫﺶ ﺑه دﻧﺒال پاﺳخ ﺑه ایﻦ ﺳؤال اﺳت که آیا ﺑﯿﺶ
اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه
ﺳرمایه ،اﻧدازه شرکت ،اﻫرم مالﯽ و ﻋﻤر شرکت تاثﯿر
دارد یا خﯿر؟

مﺘﻐﯿر مسﺘقل
ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي
مدیران

مﺘﻐﯿر واﺑسﺘه
ﻫزیﻨه ﺳرمایه
مﺘﻐﯿر مسﺘقل
مسئﻮلﯿت پذیري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ

مﺘﻐﯿر کﻨﺘرلﯽ
اﻧدازه شرکت ،اﻫرم مالﯽ و ﻋﻤر شرکت
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش تسینگ و همکاران ()0201

 -11روش پژوهش
ایﻦ پﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه تئﻮري اثﺒاتﯽ ﻗرار دارد و از ﺣﯿث ﻫدف کارﺑردي و از ﺣﯿث ماﻫﯿت و محﺘﻮا تﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﻗﻠﻤداد
مﯽشﻮد.روش پﮋوﻫﺶ ایﻦ تحقﯿق از ﻧظر ماﻫﯿت و محﺘﻮا از ﻧﻮع تﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ اﺳت؛ که ﺑا اﺳﺘﻔاده از دادهﻫاي ثاﻧﻮیه مسﺘخرج
از ﺻﻮرتﻫاي مالﯽ شرکتﻫاي پذیرفﺘهشده ﺑﻮرس اوراق و ﺑهادار ﺑه تحﻠﯿل راﺑﻄهي ﻫﻤﺒسﺘگﯽ مﯽپردازد .اﻧجام ایﻦ پﮋوﻫﺶ در
چهارچﻮب اﺳﺘدالل ﻗﯿاﺳﯽ -اﺳﺘقرایﯽ ﺻﻮرت خﻮاﻫد ﮔرفت .ﻋﻠت اﺳﺘﻔاده از روش ﻫﻤﺒسﺘگﯽ کﺸﻒ رواﺑﻂ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫا
اﺳت .تحقﯿق ﻫﻤﺒسﺘگﯽ یکﯽ از اﻧﻮاع تحقﯿقات تﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳت .در پﮋوﻫﺶ ﺣاضر اﺑﺘدا ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ را مﻮرد
آزمﻮن ﻗرار داده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ اﻗدام ﺑه ﺑرآورد مدل رﮔرﺳﯿﻮﻧﯽ چﻨدﮔاﻧه خﻮاﻫﯿم ﻧﻤﻮد .از ﺳﻮي
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دیگر پﮋوﻫﺶ ﺣاضر از ﻧﻮع پﺲرویدادي (ﻧﯿﻤه تجرﺑﯽ) اﺳت ،یﻌﻨﯽ ﺑر مﺒﻨاي تجزیه و تحﻠﯿل اﻃالﻋات ﮔذشﺘه و تاریخﯽ (ﺻﻮرتﻫاي
مالﯽ شرکتﻫا) اﻧجام مﯽﮔﯿرد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ایﻦ پﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع مﻄالﻌهاي کﺘاﺑخاﻧهاي و تحﻠﯿﻠﯽ – ﻋﻠﯽ ﺑﻮده و مﺒﺘﻨﯽ ﺑر تحﻠﯿل دادهﻫاي
تاﺑﻠﻮیﯽ (پاﻧل دیﺘا) ﻧﯿز مﯽﺑاشد.

 -1-11روش و ابزار جمعآوری اطالعات و دادهها
یکﯽ از ضروریات ﻫر مﻄالﻌه و پﮋوﻫﺶ اﻃالﻋات مرﺑﻮط و ﻗاﺑل اتکا ،ﺳرﻋت و ﺳهﻮلت دﺳﺘرﺳﯽ ﺑه آن مﯽﺑاشد .مﺒاﺣث تئﻮریﮏ
پﮋوﻫﺶ از مسﯿر مﻄالﻌه مﻨاﺑع ،ﻧﺸریات ،مﻨاﺑع داخﻠﯽ و خارﺟﯽ مﻮﺟﻮد در کﺘابﻫا و اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت ﺟﻤعآوري شده اﺳت .در ایﻦ
پﮋوﻫﺶ ،ﺟﻤعآوري اﻃالﻋات ﺑا اﺳﺘﻔاده از اﻃالﻋات اولﯿه شرکتﻫا ﺑﻮده اﺳت؛ یﻌﻨﯽ اﻃالﻋات و دادهﻫاي مﻮردﻧﯿاز تحقﯿق کالً از روش
کﺘاﺑخاﻧهاي ،ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻧرمافزار ره آورد ﻧﻮیﻦ و ﺑا مراﺟﻌه ﺑه ﺳازمان ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران و مﻄالﻌه ﺻﻮرتﻫاي مالﯽ اﺳاﺳﯽ
شرکتﻫاي پذیرفﺘهشده ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران در ﻃﯽ ﺳال  2982-2989ﺑدﺳت آمدهاﻧد .در ایﻦ ﺑار ﻋالوه ﺑر مﻄالﻌه ﺻﻮرتﻫاي
مالﯽ اﺳاﺳﯽ ،اﻃالﻋات مرﺑﻮط ﺑه ﺻﻮرتﻫاي مالﯽ از ﺳایت اﻃالﻋاتﯽ ﺑﻮرس مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت.

 -2-11روش تجزیه و تحلیل دادهها
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

در ایﻦ تحقﯿق از روش رﮔرﺳﯿﻮن چﻨد مﺘﻐﯿره ﺑهﻋﻨﻮان روش آماري اﺳﺘﻔاده مﯽشﻮد .در روش رﮔرﺳﯿﻮن ،ﻫدف اﺻﻠﯽ ایﻦ اﺳت
که ﺑررﺳﯽ کﻨﯿم آیا ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي واﺑسﺘه و ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي مسﺘقل تحقﯿق راﺑﻄهاي وﺟﻮد دارد یا خﯿر .ﻫﻤچﻨﯿﻦ تحﻠﯿل دادهﻫا در
ﺑخﺶ آمار تﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑا محاﺳﺒه شاخصﻫاي مرکزي ازﺟﻤﻠه مﯿاﻧگﯿﻦ ،مﯿاﻧه و شاخصﻫاي پراکﻨدﮔﯽ اﻧحراف مﻌﯿار چﻮلگﯽ و کﺸﯿدﮔﯽ
چﻮلگﯽ شروع خﻮاﻫد شد .ﺳپﺲ از آزمﻮن کﻮلﻤﻮﮔﻮروف – اﺳﻤﯿرﻧﻮف ( )K-Sﺑراي ﺑررﺳﯽ ﻧرمال ﺑﻮدن تﻮزیع دادهﻫا اﺳﺘﻔاده مﯽﮔردد،
ﺳپﺲ ﺑراي آزمﻮن کردن ایﻦ که تﻌداد ﻧﻤﻮﻧه (مﺸاﻫدات) از ﻫم مسﺘقل ﺑاشﻨد و ﻧﻤﻮﻧه مﻮردﻧظر تصادفﯽ ﺑاشد از آزمﻮن دورﺑﯿﻦ -
واتسﻮن ( )Durbin - Watson2اﺳﺘﻔاده مﯽﮔردد .چﻨان چه مقدار آماره دورﺑﯿﻦ  -واتسﻮن ﻧزدیﮏ ( 1تقریﺒاً " )1 ± 1,4ﮔردد ،ﺑدان
مﻌﻨﯽ اﺳت که ﻧﻤﻮﻧه مﻮردﻧظر تصادفﯽ اﺳت و ﻧﺸان دﻫﻨده ﻋدم خﻮدﻫﻤﺒسﺘگﯽ اﺳت .ضریﺐ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ پﯿرﺳﻮن مﯿان مﺘﻐﯿرﻫاي
تحقﯿق ﻧﯿز ﺑررﺳﯽ مﯽشﻮد .ضرایﺐ مﺘﻐﯿرﻫاي مدل رﮔرﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمﻮن  tاﺳﺘﯿﻮدﻧت ،آزمﻮن مﯽﮔردد .در ایﻦ تحقﯿق ﺑراي
آزمﻮن مﻌﻨاداري کﻠﯽ مدل رﮔرﺳﯿﻮن پردازش شده از آماره فﯿﺸر ( )Fدر ﺳﻄح  84درﺻد اﻃﻤﯿﻨان و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺑراي آزمﻮن ﻋدم وﺟﻮد
ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ خﻄاﻫاي مدل از آزمﻮن دورﺑﯿﻦ  -واتسﻮن اﺳﺘﻔاده مﯽشﻮد ،درﻧهایت مﻨحﻨﯽ اﺟزاي خﻄا در مدل رﮔرﺳﯿﻮن رﺳم
ﮔردیده تا ﻧرمال ﺑﻮدن اﺟزاي خﻄا ﻧﯿز ﺑررﺳﯽ ﮔردد .ﺳپﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از رﮔرﺳﯿﻮن خﻄﯽ ( )Linear - Regression1ﺑه آزمﻮن
فرضﯿهﻫا مﯽپردازیم .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي آزمﻮن فرضﯿهﻫا از دادهﻫاي ترکﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔاده خﻮاﻫد شد.

 -3-11قلمرو پژوهش
ﻗﻠﻤرو تحقﯿق از لحاظ مﻮضﻮﻋﯽ و مکاﻧﯽ و زماﻧﯽ ﺑه شرح زیر مﯽﺑاشد:
از ﻧظر تئﻮري ایﻦ پﮋوﻫﺶ مرﺑﻮط ﺑه ﺣﻮزه مدیریت و ﺣساﺑداري مﯽﺑاشد که درﺻدد ﺑررﺳﯽ تاثﯿر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و
مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﯽﺑاشد .ﻗﻠﻤرو مکاﻧﯽ تحقﯿق شامل شرکتﻫاي پذیرفﺘهشده در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار
تهران مﯽﺑاشد .ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ مﻮردمﻄالﻌه در ایﻦ تحقﯿق ،یﮏ ﺑازده ﻫﺸت ﺳاله  2982الﯽ  2989مﯽﺑاشد.

 -4-11روش نمونهگیری و جامعه آماری پژوهش
جدول  :1روند انتخاب نمونه
تﻌداد کل شرکت ﻫاي پذیرفﺘه شده در ﺑﻮرس در پایان ﺳال 89
مﻌﯿارﻫا:
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که در ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ  82-89در ﺑﻮرس فﻌال ﻧﺒﻮده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ از ﺳال  89ﺑه ﺑﻌد در ﺑﻮرس پذیرفﺘه شده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که ﺟزﻫﻠدیﻨگ ،ﺳرمایه ﮔذاري ﻫا،واﺳﻄه ﮔري ﻫاي مالﯽ ،ﺑاﻧﮏﻫا و یا لﯿزیﻨگ ﻫاﺑﻮده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که ﺳال مالﯽ آﻧها مﻨﺘهﯽ ﺑه  18اﺳﻔﻨد ﻧﺒﻮده و یا در ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ تحقﯿق تﻐﯿﯿر ﺳال مالﯽ داده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که داراي وﻗﻔه مﻌامالتﯽ ﺑﯿﺶ از  9ماه ﺑﻮده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که در ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ تحقﯿق اﻃالﻋات مﻮرد آن ﻫا در دﺳﺘرس ﻧﻤﯽ ﺑاشد
تعداد شرکت های نمونه

411
()294
()19
()49
()45
()92
291

1 . Durbin - Watson
2 . Linear - Regression

95

ﺑﻌد از مدﻧظر ﻗرار دادن کﻠﯿه مﻌﯿارﻫاي ﺑاال ،تﻌداد  291شرکت ﺑه ﻋﻨﻮان ﺟامﻌه ﻏرﺑالگري شده ﺑاﻗﯿﻤاﻧده اﺳت .که ﻫﻤه آن ﻫا ﺑه
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧه اﻧﺘخاب شده اﻧد .از ایﻦ رو مﺸاﻫدات ما ﻃﯽ ﺑازه زماﻧﯽ  2982لﻐایت  2989ﺑه  2199ﺳال – شرکت ( 9ﺳال ×291
شرکت) مﯽ رﺳد.
جدول  :0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصﻫاي کﺸﯿدﮔﯽ
شاخصﻫاي مرکزي

ﻧام و تﻌداد مﺘﻐﯿرﻫا
مﺘﻐﯿرﻫا

ﻋالمت

اﻧحراف

تﻌداد

مﯿاﻧگﯿﻦ

مﯿاﻧه

ROJ

2199

1,18

1,19

1,21

SCR

2199

1,28

1,25

2,25

1,49

ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران

OC

2199

1,91

1,11

1,52

1,89

2,99

اﻧدازه شرکت

Size

2199

25,19

25,14

2,41

1,11

5,11

22,11

اﻫرم مالﯽ

LEV

2199

1,11

1,15

1,52

-1,98

9,41

1,15

1,89

ﻋﻤر شرکت

AGE

2199

28,21

29,18

9,19

2,18

5,11

4

41

ﻫزیﻨه ﺳرمایه
مسئﻮلﯿت پذیري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ

اخﺘصاري

مﻌﯿار

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

چﻮلگﯽ

کﺸﯿدﮔﯽ

کﻤﯿﻨه

ﺑﯿﺸﯿﻨه

2,41

5,14

1,25

1,12

2,99

1

5

1

2
28,81

 -11تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق
تﻤام مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ ﺑه ﺟز مﺘﻐﯿر اﻫرم مالﯽ دراي چﻮلگﯽ مﺜﺒت ﻫسﺘﻨد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﺜﺒت ﺑﻮدن ضریﺐ چﻮلگﯽ مﯽ تﻮان ﮔﻔت
که تﻮزیع مﺘﻐﯿرﻫاي یاد شده داراي چﻮله ﺑه راﺳت ﻫسﺘﻨد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ضریﺐ کﺸﯿدﮔﯽ تﻤامﯽ مﺘﻐﯿرﻫا مﺜﺒت اﺳت که ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻨکه
کﺸﯿدﮔﯽ تﻮزیع ﻧرمال ﺑراﺑر ﺑا  9اﺳت وضﻌﯿت آﻧها را ﻧسﺒت ﺑه تﻮزیع ﻧرمال ﻧﺸان مﯽ دﻫد .دور ﺑﻮدن اﻧحراف مﯿاﻧگﯿﻦ از مﯿاﻧگﯿﻦ ﻧﯿز
ﺑﯿاﻧگر ایﻦ اﺳت که داده ﻫا پراکﻨده اﻧد و ﺣﻮل مﯿاﻧگﯿﻦ مﺘﻤرکز ﻧﯿسﺘﻨد . .مﯿاﻧه یﮏ مﺘﻐﯿر ﻧﯿز ﺑه ﻋﻨﻮان یکﯽ دیگر از شاخصهاي
مرکزي ﺑﯿاﻧگر ﻋددي اﺳت که ﻧﯿﻤﯽ از داده ﻫا از آن ﺑزرﮔﺘر و ﻧﯿﻤﯽ از داده ﻫا آن کﻮچکﺘر ﻫسﺘﻨد .
اﻧحراف مﻌﯿار ﺑاالي ﺳﻦ شرکت و اﻧدازه شرکت ﺑﯿاﻧگر پراکﻨدﮔﯽ مﯿاﻧگﯿﻦ ایﻦ مﺘﻐﯿرﻫا از تﻮزیع ﻧرمال دارد .
مﯿاﻧگﯿﻦ ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکﺘها ﺑراﺑر ﺑا ( )1,18و مﯿاﻧگﯿﻦ مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑراﺑر ﺑا ( )1,28اﺳت .ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران
که از ﻃریق محاﺳﺒه اخﺘالف ﺳﻮد پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ شده ﻫر ﺳهم ﺑا ﺳﻮد واﻗﻌﯽ آن محاﺳﺒه مﯽ شﻮد ﺑراﺑر ﺑا ( )1,91مﯽ ﺑاشد .مﯿاﻧگﯿﻦ ﻋﻤر
شرکﺘها در ﺣدود  28ﺳال و ﺣداکﺜر و ﺣداﻗل آن ﺑه ترتﯿﺐ ﺑراﺑر ﺑا  4و  41ﺳال مﯽ ﺑاشد اﻧدازه شرکﺘها ﻧﯿز که ﺑر ﺣسﺐ لگاریﺘم
ﻃﺒﯿﻌﯽ دارایﯽ ﻫا محاﺳﺒه شده اﺳت ﺑراﺑر ﺑا ( )25,19و ﺑﯿﺸﯿﻨه ( )28,81مﯽ ﺑاشد مﯿاﻧگﯿﻦ اﻫرم مالﯽ ﻧﺸان مﯽ دﻫد که در ﺣدود 15
درﺻد از ﺳرمایه شرکﺘها از ﺑدﻫﯽ تﺸکﯿل شده اﺳت .ایﻦ امر مﺒﯿﻦ ادﻋاي ﺳایر ﮔروﻫهاي تامﯿﻦ کﻨﻨده ﺳرمایه ﺑه ﻏﯿر از ﺳهامداران
ﻧسﺒت ﺑه دارایﯽ ﻫاي شرکت مﯽ ﺑاشد.
جدول  :3نتایج برآورد مدل
مﺘﻐﯿر

مقدار ضرایﺐ

مقدار t

مقدار اﺣﺘﻤال

SCR

-1,119

-1,29

1,151

ﻧﺘﯿجه
مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ

Size

1,194

2,19

1,195

ﺑﯽ مﻌﻨﯽ

LEV

1,11

1,12

1,129

مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت

AGE

-1,58

-9,21

1,111

مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ

(Cمقدار ثاﺑت)

1,11

9,91
91,19
1,9914
1,9121

1,111
مقدار اﺣﺘﻤال F

مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت
1,111

دورﺑﯿﻦ واتسﻮن

2,11

مقدار F
ضریﺐ تﻌﯿﯿﻦ)(R2
ضریﺐ تﻌﯿﯿﻦ تﻌدیل شده

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایﺞ ﺟدول  9ﺳﻄح مﻌﻨﯽداري ( )P-Valueآماره  tمرﺑﻮط ﺑه مﺘﻐﯿر مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ کﻮچکﺘر از 1/14
ﺑﻮده ( )1/151یﻌﻨﯽ مﻌﻨﯽدار اﺳت  ،ضریﺐ آن ( ) 1/119مﻨﻔﯽ مﯽ ﺑاشد و مقدار آماره  tﺑراي آن ﺑراﺑر ﺑا  -1/29مﯽ ﺑاشد ایﻦ مقدار
91

آماره  tدر ﻧاﺣﯿه رد فرض ﺻﻔر ﻗرار مﯽ ﮔﯿرد ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان ﻧﺘﯿجه ﮔرفت که مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر
مﻨﻔﯽ و مﻌﻨاداري دارد ﺑه ﻋﺒارتﯽ ﺑا افزایﺶ مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ  ،ﻫزیﻨه ﺳرمایه افزایﺶ مﯽ یاﺑد و در ﻧﺘﯿجه فرضﯿه اول تایﯿد
مﯽ شﻮد.

مقدار ضرایﺐ
-1,91
1,21
1,181
-1,18
1,15

مﺘﻐﯿر
OC
Size
LEV
AGE
( Cمقدار ثاﺑت)

ﻧﺘﯿجه
مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ
ﺑﯽ مﻌﻨﯽ
مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت
مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ
مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت
1,111
2,91

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایﺞ ﺟدول  5ﺳﻄح مﻌﻨﯽداري ( )P-Valueآماره  tمرﺑﻮط ﺑه مﺘﻐﯿر  OCکﻮچکﺘر از  1/14ﺑﻮده ( )1/111یﻌﻨﯽ
مﻌﻨﯽدار اﺳت  ،ضریﺐ آن ( ) -1/91مﻨﻔﯽ مﯽ ﺑاشد و مقدار آماره  tﺑراي آن ﺑراﺑر ﺑا  -9/89مﯽ ﺑاشد ایﻦ مقدار آماره  tدر ﻧاﺣﯿه رد
فرض ﺻﻔر ﻗرار مﯽ ﮔﯿرد ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان ﻧﺘﯿجه ﮔرفت که ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨﯽ داري دارد
و در ﻧﺘﯿجه فرضﯿه دوم تایﯿد مﯽ شﻮد.

 -12نتیجه گیری
ﻧﺘﯿجه فرضﯿه اول ﻧﺸان داد مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨاداري دارد .مﻄاﺑق ﺑا یﮏ
دیدﮔاه مدیران ﻋامل مﻤکﻦ اﺳت مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ را ﺑه ﻋﻨﻮان یﮏ ﺳرمایه ﮔذاري تﻠقﯽ کﻨﻨد  ،زیرا شرکت ﻫا مﻤکﻦ اﺳت از
مﺸارکت در مدیریت ریسﮏ ﺳهامداران که مﻄاﺑق مقررات ،تﻌهدات اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ضﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻏالﺐ اﺳت ﺑهره مﻨد شﻮﻧد .از یﮏ
دیدﮔاه دیگر از آﻧجا که تﻨها "مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ" شرکت ﻫا ﺑه ﺣداکﺜر رﺳاﻧدن ﺳﻮد شرکت اﺳت  ،مﻤکﻦ اﺳت مدیران ﻋامل ﻫزیﻨه
ﻫاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﻫا را مخرب ارزیاﺑﯽ کﻨﻨد .ایﻦ دلﯿل مﻨﻄقﯽ ﺑاﻋث مﯽ شﻮد که مدیران ﻋامل از پرداخﺘﻦ ﺑه مسئﻮلﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿري کﻨﻨد زیرا مﻨاﺑع مﻮﺟﻮد ﺑراي ﺳایر پروژه ﻫاي ﺳﻮدآور را از ﺑﯿﻦ مﯽ ﺑرد .ﺑﻨاﺑرایﻦ مﻄاﺑق یافﺘه ﻫاي ما مﯽ تﻮان
ﻧﺘﯿجه ﮔﯿري کرد که شرکﺘهایﯽ که در افﺸاي مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در ﮔزارشهاي خﻮد ﺳرمایه ﮔذاري کرده اﻧد ﻫزیﻨه ﺳرمایه
اي ﺑالﻄﺒع پایﯿﻨﺘر از شرکﺘهایﯽ داشﺘه اﻧد که ایﻦ افﺸاﮔري را اﻧجام ﻧﻤﯽ دادﻧد .ایﻦ ﻧﺘﯿجه مﻄاﺑق یافﺘه ﻫاي تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران()1112
و مﯿﺸرا و ﻫﻤکاران ( )1122اﺳت که ﺑه راﺑﻄه اي مﻨﻔﯽ در ایﻦ زمﯿﻨه دﺳت پﯿدا کردﻧد.
ﻧﺘﯿجه فرضﯿه دوم ﻧﺸان داد ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨاداري دارد .مﻄاﺑق ایﻦ ﻧﺘﯿجه مﯽ تﻮان
ﮔﻔت اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد در مﯿان مدیر ﻋامل شرکﺘها رایﺞ اﺳت  ،و ایﻦ ﺑر ﻗضاوت ﻋﻤﻠﯿاتﯽ آﻧها تﺄثﯿر مﯽ ﮔذارد  .اﻋﺘﻤاد ﺑه
ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد تﻤایل ﺑه ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑه دﺳت آوردن داﻧﺶ و تﻮاﻧایﯽ ﻫاي شخصﯽ و اﻧﺘظار ﻧﺘﯿجه مﻄﻠﻮب تر یا ﺣﺘﯽ ﻏﯿرواﻗﻌﯽ
اﺳت .ﺑه ﻧظر مﯽ رﺳد مدیراﻧﯽ که ﺑﯿﺶ از ﺣد اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ دارﻧد از روﺣﯿه رﻗاﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘري ﺑرخﻮردار ﻫسﺘﻨد و ﺑه دلﯿل مﻨافع شخصﯽ
خﻮد در ﺑه دﺳت آوردن پاداش ﺑﯿﺸﺘر تالش مﯽ کﻨﻨد .ﺑا ایﻦ ﺣال  ،اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑاﻋث مﯽ شﻮد مدیران ﻋامل ﻧﯿز تﻮاﻧایﯽ
ﻫاي خﻮد و اﺣﺘﻤال دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه ﻋﻤﻠکرد خﻮب را ﺑﯿﺶ از ﺣد ارزیاﺑﯽ کﻨﻨد و چﻨﯿﻦ تﻌصﺒﯽ خﻮش ﺑﯿﻨاﻧه ﺑه دلﯿل اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ
از ﺣد  ،ﺑر ﮔزارشگري مدیرﻋامل و تصﻤﯿﻤات ﺳرمایه ﮔذاري تﺄثﯿر مﯽ ﮔذارد .ﺑه ﻋالوه مﯽ تﻮان ﮔﻔت که ﺑﻨاﺑر مﺒاﻧﯽ ﻧظري در ﺑازار
ﺑﻮرس ایران ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل را ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧﺸاﻧه اي از کاﻫﺶ خﻄر کسﺐ و کار و اﻃالﻋات درک کرده اﻧد ،
که در ﻧﺘﯿجه آن یﮏ راﺑﻄه مﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل و ﻫزیﻨه ﺳهام وﺟﻮد داشﺘه اﺳت .ایﻦ ﻧﺘﯿجه مﻄاﺑق یافﺘه ﻫاي تسﯿﻨگ
و ﻫﻤکاران( )1112و آﻗازاده و ﻫﻤکاران ( )1129اﺳت که ﺑه راﺑﻄه اي مﻨﻔﯽ در ایﻦ زمﯿﻨه دﺳت پﯿدا کردﻧد .ﻧﺘایﺞ ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻧﺸان داد
که اﻧدازه شرکت و اﻫرم مالﯽ ﺑر ایﻦ راﺑﻄه تاثﯿر مﺜﺒت دارﻧد .ایﻦ ﻧﺘﯿجه ﺑه ایﻦ دلﯿل اﺳت که ﻫر چه اﻧدازه شرکت ﺑزرﮔﺘر ﺑاشد و
ﺳﻄح اﻫرم مالﯽ شرکت افزایﺶ یاﺑد ،خﻄر تﺸخﯿصﯽ مرﺑﻮط شرکت ﺑزرﮔﺘر مﯽ شﻮد و در ﻧﺘﯿجه ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکت افزایﺶ مﯽ
یاﺑد.اما ﺳﻦ شرکت ﺑر ایﻦ راﺑﻄه تاثﯿر مﻨﻔﯽ دارد.
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مقدار F
ضریﺐ
ضریﺐ تﻌﯿﯿﻦ تﻌدیل شده
تﻌﯿﯿﻦ)(R2

جدول  :4نتایج برآورد مدل دوم
مقدار اﺣﺘﻤال
مقدار t
1,111
-9,89
1,211
2,91
1,111
9,98
1,122
-1,11
1,111
21,14
25,14
مقدار اﺣﺘﻤال F
دورﺑﯿﻦ واتسﻮن
1,9891
1,9114
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 -1-12پیشنهادهای پژوهش
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘﯿجه فرضﯿه اول ،پﯿﺸﻨهاد مﯽ شﻮد که ﺻاﺣﺒان شرکﺘها ،اﻧگﯿزه ﻫاي مدیران در کسﺐ مﻨافع شخصﯽ و فرﺻت ﻃﻠﺒﯽ
اﻧها در ﺳرمایه ﮔذاري را مﻮرد ﻧظارت ﻗرار دﻫﻨد چرا که مﯽ تﻮاﻧد ﺑا تﻌصﺐ خﻮش ﺑﯿﻨاﻧه ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام را تحت
تاثﯿر ﻗرار دﻫﻨد.
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘﯿجه فرضﯿه دوم ﺑه مدیران  ،ﺳازماﻧها پﯿﺸﻨهاد مﯽ شﻮد ﺑراي کاﻫﺶ ﻫزیﻨه ﻫاي تامﯿﻦ مالﯽ ﺑه مقﻮله مسئﻮلﯿت
پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ،ﺑه ﻋﻨﻮان ﻋامل ﺑقاي ﺳازمان در ﺑﻠﻨد مدت ،اﻗدامات ﺟدي تري درزمﯿﻨه ﺑاال ﺑردن ﻋﻤﻠکرد اﺟﺘﻤاﻋﯽ خﻮد اﻧجام دﻫﻨد.
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