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اثر توانایی مدیریت بر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی با تعدیلگری مکانیزم های
حاکمیت شرکتی

امروزه سرمایهگذاران، به مسئولیت اجتماعی به عنوان یک عامل در اتخاذتصمیم های سرمایهگذاری

اهمیت می دهند. سرمایهگذاران فعالیتهای مسئولیت پذیری اجتماعی را به عنوان منبعی برای ارزیابی

پایداری شرکت در نظر میگیرند. در مواردی که شرکت برنامههای مسئولیت پذیری اجتماعی را انجام

نمیدهد، ذینفعان (سهامداران) میتوانند راجع به تعهدات آنان نسبت به مسئولیتهای اجتماعی سؤال

بپرسند. عالوه بر این، در این شرایط، هنگامی که شرکت نمیتواند از پس مسئولیتهای اجتماعی بربیاید،

سرمایهگذاران فرض میکنند که شرکت نمیتواند پایداری کسب و کارش را حفظ کند، و متعاقباً باعث دفع

سرمایهگذاران میشود، و آنان تمایلی به سرمایهگذاری در آن شرکت نخواهندداشت. در این پژوهش به

بررسی تأثیر توانایی مدیران بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در درجه اول پرداخته شد. در

نتیجه برای دوره زمانی 1392 الی 1396 برای 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در

درجه دوم به بررسی اثر تعدیلگری ویژگیهای حاکمیت شرکتی شامل استقالل هیأت مدیره و پاداش

مدیران بر رابطه توانایی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی پرداخته شد. با استفاده از نرم افزار ایویوز و

روش پانل دیتا فرضیههای نام برده در سطح خطای 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند. و نتایج کلی حاکی از

این بود که تنها پاداش مدیران رابطه توانایی مدیریت و مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل میکند. و

رابطه به صورت مثبت میباشد، لذا پاداش مدیران، رابطه بین متغیرها را تشدید میکند. رابطه معناداری

بین سایر متغیرها مشاهده نشد.
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Investors today value social responsibility as a factor in making investment decisions.
Investors consider social responsibility activities as a resource for assessing corporate
sustainability.  In  cases  where  the  company  does  not  carry  out  social  responsibility
programs,  stakeholders can ask about their  obligations under social  responsibility.  In
addition, in these circumstances, when the company can not afford social responsibilities,
investors assume that the company can not maintain the stability of its  business,  and
consequently repel investors, and they will not be willing to invest in the company. In this
study, the effect of managers' ability on the level of corporate social responsibility in the
first place was investigated. As a result, for the period 1392 to 1396 for 98 companies
listed  on the  Tehran Stock Exchange in  the  second degree,  the  moderating effect  of
corporate governance characteristics, including board independence and managers 'rewards
on the relationship between managers' ability and social responsibility was investigated.
The mentioned hypotheses were tested at the error level of 0.05 using Ivory software and
data panel method. And the overall results showed that only managers' rewards moderate
the relationship between management ability and social responsibility. And the relationship
is positive, so managers'  rewards intensify the relationship between the variables.  No
significant relationship was observed between other variables.
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