
 9318ماه  شهریورو یک،  نجاهپشماره                                                       های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

11 

 گيري گري تصميمبررسي تاثير مسئوليت اجتماعي با تعديل

 مديران بر نوآوري شركت

 

  اي ایالمعضو هيات علمی دانشگاه فنی و حرفهراد، بهمن كياني
bahmankianirad@gmail.com 

 اي ایالمعضو هيات علمی دانشگاه فنی و حرفهمريم الله ماژين، 
Maryamlaleh63@ymail.com 

 
-سرمایه است. تصميمات ثروت و زدهبا افزایش راستاي در گذارانسرمایه و مدیران تصميمات -چكيده

 این دهد، افزایش را شركت ارزش كه شود اتخاذ نحويبه باید هاشركت سود تقسيم و مالی تامين گذاري،

گيرند. بنابراین می دربر نيز را سهام صاحبان حقوق هزینه كه است هاییارزشيابی نيازمند قطع طوربه تصميمات

گيري مدیران بر نوآوري شركت است. گري تصميمسئوليت اجتماعی با تعدیلهدف از این مقاله بررسی تاثير م

 و رگرسيون تحليل بر مبتنی توصيفی كاربردي، ترتيب ها بهداده نوع و ماهيت هدف، نظر از پژوهش این

 هاشركت تحقيق آماري جامعه شده، استفاده رگرسيونی روش از هاداده تحليل و تجزیه براي. است تركيبی

 شركت 38 تعداد ساده حذف گيرينمونه روش از استفاده با كه باشندمی بهادار اوراق بورس در شده فتهپذیر

 شركت نوآوري و مدیران گيريتصميم گريتعدیل با اجتماعی مسئوليت بين كه داد نشان نتایج. شد انتخاب

 قرار تاثير تحت را شركت ورينوآ مدیران گيريتصميم كه صورت این به دارد وجود داريمعنی و مثبت رابطه

 .دهدمی قرار تاثير تحت را دیگر متغير دو هر اجتماعی مسئوليت به مربوط تصميمات و دهدمی

 گيري مدیران، نوآوري شركتتصميم مسئوليت اجتماعی، كلمات كليدي:

 
 مقدمه

 زیر موارد شامل است كنمم هاهزینه این. است برهزینه امري هانسازما براي اجتماعی مسئوليت اصول اتخاذ

 ایجاد یا و مدیریتی ساختار تغيير و رساندمی كمتري آسيب زیست محيط به كه جدیدي تجهيزات خرید: باشد

 و برند اعتالي: از است عبارت هاسازمان براي اجتماعی مسئوليت اصول اتخاذ منافع. شدیدتر كيفيت هايكنترل

 حوادث از ناشی مخاطرات كاهش باال، تجاري اعتبار علت به ايمایهسر منابع بيشتر جذب امكان اعتبار، افزایش

 دارينگه و جذب براي توانایی افزایش و وريبهره ارتقاي درنتيجه و كار محيط شرایط بهبود ،تااتفاق و

 كه معتقدند نظرانصاحب بيشتر. شودمی آموزش هايهزینه و غيبت جابجایی، كاهش به منجر كه كاركنان

 واقع در اجتماعی مسئوليت. است بلندمدت نوع از اغلب آن منافع و مدت كوتاه اجتماعی مسئوليت يهاههزین

mailto:Maryamlaleh63@ymail.com


 9318ماه  شهریورو یک،  نجاهپشماره                                                       های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

14 

 داراي كه ارشدي مدیران. است بلندمدت و پایدار رقابتی مزیت كسب اميد به آینده براي گذاريسرمایه نوعی

 داراي كه مدیرانی برعكس،. تابندیبرنم را اجتماعی مسئوليت مدت كوتاه هايههزین هستند، مدتكوتاه دید

 بهبود زیست، محيط آلودگی اجتماعی، مشكالت حل جامعه، رفاه بهبود براي حاضرند هستند، بلندمدت دید

 از بتوانند بلندمدت در تا كنند هزینه...  و المنفعهمعا امور در شركت بشر، حقوق رعایت كار، محيط شرایط

 و اعتبار خود براي خود نفعانذي و مشتریان بين در و جامعه در گردی سوي از و شده مندبهره اجتماعی پيشرفت

 .كنند كسب شهرت
 

 پيشينه

 بر آن اثر و شركت عمر چرخة طی پذیرریسك ( در تحقيقی به بررسی رفتار1239) عشري و همكاراناثنی

 افول و ظهور مراحل در هاشركت داد نشان نتایج. پرداختند یافته تعميم گشتاورهاي روش به آتی مالی عملكرد

 مراحل در كه هاییشركت پذیرریسك رفتار عالوه،به. پذیرندمی بلوغ مرحلة با مقایسه در را بيشتري ریسك

 در بلوغ و رشد مراحل در العف هايشركت با مقایسه در را تريضعيف مالی عملكرد دارند، قرار افول و ظهور

 .دارد همراه به بعد مالی دوره

 از نقد وجه نگهداشت بر شركت اجتماعی مسئوليت ( در تحقيقی به بررسی تأثير1234) رانفروغی و همكا

 از اجتماعی مسئوليت دهدمی نشان پژوهش نتایج. پرداختند متغيرها تعریف منتخب متغيرهاي همزمان اثر طریق

 از اجتماعی سئوليتم همچنين، .دارد مثبتی و دارمعنی تأثير نقد وجه نگهداشت بر مندغيرنظام ریسك طریق

 حاكميت ازطریق اجتماعی مسئوليت .دارد منفی و معنادار تأثير نقد وجه نگهداشت بر مندنظام ریسك طریق

 .دارد مثبتی و معنادار تأثير نقد وجه نگهداشت بر شركتی

 ايهمسئوليت ایفاي به تعهد و شركتی حاكميت بين ( در تحقيقی به بررسی رابطه1231) حسينی و همكاران

 دهدمی نشان پژوهش این نتایج. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشركت در اجتماعی

 هاشركت اجتماعی هايمسئوليت ایفاي به تعهد با مدیرعامل وظيفه دوگانگی و مدیره هيئت جلسات تعداد بين

 نهادي سهامداران و مدیره هيئت تخصصی هايكميته مدیره، هيئت استقالل بين اما دارد، وجود معناداري رابطه

 .نشد پيدا ايرابطه هاشركت اجتماعی هايمسئوليت با

 هايشركت مندنظام ریسك و اجتماعی مسئوليت ( در تحقيقی به بررسی افشاي2819) 1پارک و همكاران

-تعدیل نقش عنوانبه يايجغراف تنوع رسيدند نتيجه ان به. پرداختند جغرافيایی تنوع تعدیلی نقش با رستورانی

 .دارد معناداري و مثبت تأثير مندنظام ریسك و اجتماعی مسئوليت بين رابطه بر كننده

                                                             
1 Sungbeen, P., Sujin, S. and Seoki, L 
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. پرداختند نقد وجه نگهداشت بر اجتماعی ( در تحقيقی به بررسی مسئوليت2814) 1چئونگ و همكاران

 ریسك مند،نظام ریسك عامل سه از زمانهم نقد وجه نگهداشت بر اجتماعی مسئوليت اثرگذاري دهدمی نشان

 .گيردمی تأثير شركتی حاكميت و مندنظام غير
 

 فرضيه 

 گيري مدیران بر نوآوري شركت تاثير معناداري دارد.مسئوليت اجتماعی با تعدیل تصميم
 

 روش تحقيق

-داده. تاس شده آوريجمع ايكتابخانه روش به پژوهش كليات بيان براي موردنياز اطالعات پژوهش این در

 از تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشركت مالی هايصورت از پژوهش این موردنياز كمی هاي

 از مدیره هيئت گزارش از اجتماعی مسئوليت مورد در اطالعات همچنين، و استخراج نوین آوردهر افزار نرم

 .است شده استخراج كدال سایت

 و رگرسيون تحليل بر مبتنی توصيفی كاربردي، ترتيب به هاداده نوع و ماهيت هدف، نظر از پژوهش این

 هايپژوهش در. است خاص زمينة یك در كاربردي دانش توسعة كاربردي پژوهش هدف. است تركيبی

 .شودمی بينیپيش مستقل (هاي)متغيير باكمك وابسته (هاي)متغيير رگرسيون، تحليل بر مبتنی توصيفی
 

 هاتعريف عملياتي متغير

 اجتماعي مسئوليت سنجش هايشاخص

 :GRIi,tشركت سازمانی شفافيت شاخص 

 اجتماعی - اقتصادي پایداري هايشاخص :       

 شركت براي خوب شركتی حاكميت شاخص :               

 شركت براي بشردوستانه مسئوليت شاخص :     

 باشد.می هاشاخص این همه مجموع شركت، اجتماعی ليتمسئو شاخص :      

 استفاده شده است. 1و  8هاي مجازي گيري مدیران از داده: براي بررسی تصميمگيري مديرانتصميم

 .استفاده شده است 1و  8هاي مجازي براي بررسی نوآوري از داده: نوآوري شركت
 

 

 

                                                             
1 Cheung, A 
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 متغير كنترلي

SIZهايدارایی طبيعی لگاریتم شود،می محاسبه دارایی كل طبيعی تملگاری براساس كه شركت : اندازه 

 مدل، در متغيرها این احتمالی ضریب تا شودمی باعث طبيعی لگاریتم از استفاده. است مالی سال پایان در كل

 مجموع طبيعی لگاریتم از شركت اندازه متغير دیگر عبارت به. گيرد قرار بزرگ هايمقياس اثرات تأثير تحت

 .آیدمی دستبه دوره پایان در (غيرجاري و جاري هايدارایی كل شامل) هاارایید

 .شودمی گيرياندازه طبيعی لگاریتم اهرم مالی: براساس
 

 هاي پژوهشيافته

هاي مركزي همچون ميانگين و ميانه و  ها با استفاده از شاخص در بخش آمار توصيفی، تجزیه و تحليل داده

اند. خالصه وضعيت آمار توصيفی انحراف معيار چولگی و كشيدگی انجام پذیرفتههاي پراكندگی  شاخص

 اند.متغيرهاي تحقيق پس از حذف نقاط پرت در جدول زیر ارائه شده

 آمار توصيفی -1جدول 

 كشيدگی چولگی معيارانحراف  ميانه ميانگين متغيرها
 آماره

 برا -جارک 

سطح 

 معناداري

 80849 2099 2033 8040 109 10432 10123102 مسئوليت اجتماعی

 80811 1098 2029 800 6082 142136 1102163 گيري مدیرانتصميم

 80811 2012 201 -101 8011 -8016 -8010 نوآوري شركت

 8011 2094 2011 809 1011 16022 1602 اندازه شركت

 80890 60819 1082 8011 8063 80888 8064 اهرم مالی

گردد. با ها كمتر بوده و تمركز داده بيشتر میف معيار متغيرها كمتر باشد پراكندگی دادههر چه ميزان انحرا

-ها و نسبت داراییهگردد جریان نقد عملياتی داراي بيشترین پراكندگی در دادتوجه به جدول فوق مشاهده می

 ها كمترین ميزان پراكندگی را دارد. هاي مشهود به كل دارایی

ها نيز با توجه به سطح معناداري آزمون جارک برا و اینكه این مقدار براي دن دادهدر خصوص نرمال بو

غير از هتوان نتيجه گرفت كه تمام متغير ببيشتر است می 8081هاي مشهود از تمامی متغيرها بجز نسبت دارایی

 كنند.هاي شهود از توزیع نرمال پيروي مینسبت دارایی
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 آمار استنباطي: 

 هاي پانلينايي دادهآزمون ما -

ها مانا هاي پژوهش تابعی از زمان نباشند گویيم دادهكه ميانگين، واریانس و كواریانس سري دادههنگامی

 -( و فيشرIPS(، ایم، پسران و شين )LLC) هاي لوین، لين و چوهستند. جهت بررسی نامانایی از آزمون

-هاي پانل میهاي ریشه واحد در دادهزمونآترین از مهم( استفاده شده است. این سه آزمون PPفيليپس پرون )

 . باشدها فرضيه صفر مبنی بر وجود یك ریشه واحد میباشد. در تمام این آزمون

 هاي پانلیآزمون ریشه واحد داده -2 جدول

 فيليپس پرون -فيشر ایم و پسران وشين لين وچو لوین، نتيجه متغير

 مانا در سطح مسئوليت اجتماعی
 262083 -0001 -6203 قدار آمارهم

 80888 808888 80888 سطح معناداري

 مانا در سطح گيري مدیرانتصميم
 211022 -900 -2002 مقدار آماره

 80888 80888 808888 سطح معناداري

 مانا در سطح نوآوري شركت
 233062 -18092 -29028 مقدار آماره

 80888 808888 808888 سطح معناداري

 مانا در سطح اهرم مالی
 33023 -2036 -11012 مقدار آماره

 8083 808814 80888 سطح معناداري

 مانا در سطح اندازه شركت
 21109 -14080 -99048 مقدار آماره

 80888 80888 80888 سطح معناداري

 8081آزمون از ها، چون سطح معناداري دست آمده از آزمونهبا توجه به جدول فوق و سطح معناداري ب

شود فرض صفر مبنی بر نامانایی متغيرهاي پژوهش رد شده، بنابراین متغيرهاي پژوهش در كمتر است نتيجه می

 سطح مانا هستند.
 

 ليمر Fآزمون 

  .استفاده شد 1ليمر Fهاي تلفيقی، از آزمون هاي داده هاي تابلویی و دادهبراي انتخاب بين روش

Hoهاي تلفيقی : روش داده 

H1هاي تابلویی: روش داده 

 

                                                             
1 Fleamer 
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 نتایج آزمون ليمر -2جدول 

كمتر است،  8081دست آمده كه از هليمر بيانگر این است كه با توجه به سطح معناداري ب Fنتایج آزمون 
 شود.هاي تلفيقی رد مید دادهفرض صفر مبنی بر وجو

 

   (آزمون هاسمن )انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي
 :باشدمی زیر شرح به هاسمن فرض صفر و فرض مقابل براي آزمون

Ho روش اثرات تصادفی : 
H1روش اثرات ثابت : 

 نتایج آزمون هاسمن -6جدول 

 

 بررسي فرضيات پژوهش

 ضرایب معادله رگرسيون  براي فرضيات پژوهش -1 جدول

∆C it = β0 + β1CFOit + β2CFOit*ACit + β3SIZEit + β4 Tangible it + β5 LOSS it + β6 prof it + ęit            

 (Prob) داريسطح معنی t ارخطاي معي B متغير مستقل متغيروابسته

 نوآوري شركت

 80882 200 8082 8089 مسئوليت اجتماعی

 80819 206 8086 80833 گيري مدیرانتصميم

 8021 -8032 1483002 -1186406 اندازه شركت

 80881 406 8082 8028 اهرم مالی

 80882 20880 102 209 ضریب ثابت

 8001 ضریب تعيين

 260 مقدار فيشر

 80888 داري فيشرسطح معنی

 1049 مقدار دوربين واتسون

 روش نتيجه آزمون F p-value آماره شرح

 )تابلویی( تركيبی شودرد می  Ho 808888 2209 مدل فرضيه 

 روش نتيجه آزمون p-value آماره خی دو شرح

 اثرات تصادفی شودتایيد می Ho 809 8043 یمدل فرضيه اصل
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دهد متغير مستقل مسئوليت است كه این مقدار نشان می 8001 در این فرضيه ميزان ضریب تعيين برابر با

-منظور بررسی استقالل خطاها مورد استفاده قرار میواتسون به -اجتماعی متغير وابسته را دارد. آماره دوربين

باشد فرض همبستگی بين خطاها رد   1/2تا  1/1واتسون در فاصله  –كه مقدار آماره دوربين صورتیگيرد. در 

بوده كه بين این رنج قرار  1049توان از رگرسيون استفاده كرد كه در این فرضيه مقدار آن برابر شود و میمی

 شود. گيرد بنابراین فرض استقالل خطاها پذیرفته میمی

درصد است، كه این بدین معنا است مدل این فرضيه  1داري آزمون فيشر كمتر از یاز طرفی سطح معن

 داري شده است.معنی

كمتر از  گيري مدیرانتصميمو  مسئوليت اجتماعیبراي متغير  tداري آزمون در جدول فوق سطح معنی

مرتبط هستند و داراي  گيري مدیران شركتشود مسئوليت اجتماعی و تصميمباشد بنابراین نتيجه میمی 8081

گيري باشند بنابراین فرضيه صفر مبنی بر ارتباط مسئوليت اجتماعی و تصميمرابطه مثبت و معنادار با نوآوري می

 گردد.مدیران با نوآوري تایيد می

 
 گيري و بحث نتيجه

 بررسی مورد نزمااس در نوآوري بر را مدیران گيريتصميم و اجتماعی مسئوليت زمانهم تأثير پژوهش این

 در نوآوري با دو هر مدیران گيريتصميم و اجتماعی مسئوليت اگرچه پژوهش، این نتایج براساس. دهدمی قرار

 نوع از پژوهش این. دارد سازمان در نوآوري بر بيشتري مستقيم تأثير مدیران گيريتصميم باشند،می ارتباط

 رابطة پژوهش این در. پرداخت فوق پژوهش كمی تحليل به توانمی ادامه در سازيغنی منظوربه و بوده كيفی

 و بسن كه تحقيقی در مثال براي.  است نشده گرفته قرار بررسی مورد نوآوري و اجتماعی مسئوليت بين مستقيم

 افشاي در كه هاییشركت كه رسيدند نتيجه این به است همسان( 2811) همكاران و ميشرا ،(2884) همكاران

 از ترپایين بالطبع ايسرمایه هزینه اندكرده گذاريسرمایه خود هايگزارش در اجتماعی پذیريمسئوليت

 پذیريمسئوليت افشاي رسدمی نظربه هرچند. دادندنمی انجام را افشاگري این كه اندداشته هاییشركت

 راه ابتداي در مدیران گيريتصميم متغيرهاي بر آن گذاريرتأثي و ایرانی هايشركت نوآوري در اجتماعی

 .نگریست آینده در مهم معيارهاي از یكی عنوانبه آن به باید اما است،
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