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چکیده
شرکت ها در محیط رقابتی تجارت جهانی الزم است از شیوه های جدید نوآوری و ایفای نقش 
اجتماعی برای خلق ارزش و بهبود عملکرد مالی استفاده کنند. همچنین شرکت ها تمایل دارند از 
حمایتهای دولتی برای کسب منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت، یارانه های تولیدی و معافیت های 
مالیاتی بهره مند شوند. حمایت دولت می تواند بر عملکرد نوآوری و ایفای مسئولیت اجتماعی مدیران 
نقش داشته باشد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت های دولتی برعملکرد   
نوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران است. به این منظور، نمونه ای متشکل از132  شرکت پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397  بررسی شدند و فرضیه های پژوهش با 
استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و الجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز 
بر  بیان می کنند، حمایت های دولتی  از آزمون فرضیه های پژوهش  یافته های حاصل  آزمون شدند. 
فعالیت های نوآورانه تاثیرمنفی و معناداری دارد. در شرکت های دارای حمایت دولت دسترسی به منابع 
مالی، یارانه های تولیدی و بازار فروش محصوالت بیشتر است و در نتیجه توجه مدیران این شرکت ها 
به نوآوری فعالیت ها و فرایندها و مخصوصاً به کارگیری تکنیک های نوین حسابداری مدیریت کمتر 
است. همچنین در شرکت های دارای حمایت دولت نگرانی درباره ضعف عملکرد اجتماعی کمتر است 

و درنتیجه ارائه اطالعات در این حوزه کاهش می یابد.
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1-مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی به عنوانبه عنوان یکی از مهم ترین اهداف سیاست گذاران در تمام جوامع 
محسوب شده و پیوسته تالش می شود تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه و راه های رفع موانع آن ها 
شناسایی شود؛ . اما در دوران معاصر، رشد اقتصادی نه در برخورداری از منابع مالی فراوان یا منابع 
طبیعی خدادادی، بلکه در گرو داشتن افکاری پویا است.)شهبازی ، حیدری و کشاورزی،1393(. لذا 
کشورهای مختلف به فناوری ونوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و همچنین 
به منزله ابزاری اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم می نگرند و از تمامی ظرفیت های تولیدی 
موجود برای ارتقاء مؤلفه های نوآورانه استفاده می کنند. در تحوالت اخیر اقتصادی، نوآوری جایگاه 
مهمی در تمامی کشورها ایفا می کند و با توجه به شرایط داخلی، پیشرفت کسب وکار مستلزم تمرکز بر 
فعالیت های نوآورانه می باشد )الیاسی و همکاران،1398(. به طوری که در حال حاضر، سیاست گذاری 
علم و نوآوری اساسی ترین فعالیت دولت ها در ارتباط با پیشرفت های اقتصادی قلمداد می شود.)بخشی 

و همکاران،1390(. 
از طرفی جامعه بستر فعالیت اقتصادی و تجاری بوده و همه گروه های ذینفع و صاحب نقش در 
فضای کسب وکار به عنوان عضوی از جامعه شناخته می شوند، لذا عملکرد اجتماعی شرکت در ارزیابی 
شرکت و نحوه تخصیص منابع تأثیرگذارتر از گذشته است. اگر شرکتی عملکرد اجتماعی ضعیف 
داشته باشد، ذی نفعان ممکن است دسترسی شرکت به منابع را محدود کنند و بدین ترتیب مشروعیت 
اجتماعی شرکت تحت تأثیر قرار گیرد. شرکت باید منابعی به مسئولیت اجتماعی تخصیص دهد تا 
عملکرد اجتماعی قوی تری داشته باشد و بتواند مشروعیت اجتماعی خود را حفظ نماید )شهسواری 

و سلمانی،1397(. 
در شرایط فعلی، واحد های تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند، زیرا از این 
طریق تحت حمایت های دولت واقع می شوند. در جوامعی که بین دولت و واحدهای تجاری ارتباطات 
نزدیک وجود داشته باشد، از پیوند میان سیاست و کسب و کار چیزی به وجود می آید که "اقتصاد 
رفاقتی" نامیده می شود. در این شرایط، شرکت ها از روابط با دولت به عنوان مزیت رقابتی استفاده 
می کنند و در سایة حمایت دولت، عملکرد شرکت را با کانال های مختلفی، همچون تسهیل دسترسی به 
وام های بانکی با هزینة کمتر و تأمین مواد اولیه با شرایط آسان تر، مقررات آسان و پرداخت مالیات کمتر، 
بهبود می بخشند )Faccio,2010(؛ . بنابراین، در نظام های اقتصادی مبتنی بر روابط، روابط با دولت یک 
منبع مهم و ارزشمند برای شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد؛ زیرا چنین شرکت های بدلیل 
داشتن روابط با سیاستمداران دولتی و یا نهادهای دولتی، در حمایت آن هاآنها قرار می گیرند و می توانند 

  )Cull, Li, Sun, & Xu, 2015( .کسب مزیت رقابتی کنند
حمایت های دولت می تواندمی تواند انگیزه های مدیران برای فعالیت های نوآورانه را تحت تأثیر قرار 
دهد. درواقع سیاست های مناسب یا نامناسب دولت در توزیع بهینه منابع مالی و حمایت از نوآوری 
اندیشه و  تبادل  ایده پردازی و  و خالقیت می تواند میزان فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها، 
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متزألححصتلملأملقمممز ر.مرکجودم مت وتلأتم)2020(مولیتفهنر،مأفزأیشمقرلتممتزألمأزمطثیقمل أمطم
سوتسام مک بمم تیدمتتممو لهامتزینهمتتمممتلقتهمأمممثأممشثکدمتتمأزمطثیقمکتتشمسثحتیهمگذألمم
ولم تر لممححصتالتمأیجتومحامکنر.ممتول)2007(م شتتموأو ر،مولمفضتمملقتمهاممتزألمک بموأ شم
 تر لممکتلموشتألمممتوهم مشثکدمتتمممثنثممثأمممفظمحنتفعمختومنالشمحامکننرمنتموأ شم تر لمم
ختوملأممفظم  تینر.ملذأمولمأینمشثأیطمیوامأزمأسهثأنژممتتممحنتسبممثأمممفظممتزأل،موأشهنمل أمطممتم

ستزحتتمتتممو لهاممثأممک بمم تیدمو لدمحاممتشر.
أگثچهمم تیدمو لد،محزیدمتتیام ظوثمکتتشمتزینهمناحونمحتلاملأممثأممشثکدمولممثوألو،مأحتمأمه تلم
 Mohammed,حامل ومحنجثممهمنضعوفملأتبثممشثکهام مکتتشمکوفودمگزألشگثممحتلامشتو.)م
حتلام حنتمعم ناحونم أزمم تیدمو لدممثختلوألمت هنر،مولم مAhmed& ji(.مشثکدمتتیامکهم 2011م,
حتلو وتزمک هثممتمحشولمحتأاهمحامشت ر؛ملذأمأ گوزهمزیتومممثأمممهبتومکوفودمأفشتممأطالیتتمحتلام م
غوثحتلام رأل رم)Bushman & Piotroski,2006(.مألوأیتسام مپتنثم)2019(مولیتفهنر،مم تیدمو لدم
ناروثیهتروثمممثمحوزأتمأفشتممح یتلودمأاه تیامشثکدمتتمممتلسمأ ر  زمم رألو.مت چنونمحتنوونم م
ت وتلأتم)2018(م شتتموأو ر،مم تیدمو لدممثمسطحمأفشتممح یتلودمأاه تیامشثکدمتتمنتروثحنفام
وأشههم مأزم گثشم یتپتلألو ممم تیدمحامکنر؛مزیثأمم تیدمو لدمحامنتأ رمفشتلمذینفعتتممثأممکتتشم
ح یتلودمأاه تیاملأمپتششموتر.مأزمطثفامو لدمقصرموألوممتمم تیدمأزمشثکدمتتممخصتصام
فضتمملقتمهامستلممفثأتمم  توهم ممهمأیفتممح یتلودمأاه تیامشثکدمتتمولممتزهمححوطمزی دم م
ل أمطممتمحشهثیتتمک کمکنر.ملذأمشثکدمتتمموألأممم تیدمو لدمأمه تلمحامل ومولمأیفتممح یتلودم
أاه تیاممهم حتمحنتسبامی لمکننر؛مختم ملتئام)2020(مولممثلسامناروثمم تیدمو لدممثمح یتلودم
أاه تیامشثکدمتتمممتلسمچونمولیتفهنر؛مولمشثکدمتتمموألأممم تیدممتالمسوتسدمتتممحنتسبام

مثأممأیفتممح یتلودمأاه تیاممهمکتلمگثفههمحامشتو.
مثأینمأستسمپژ تشممتضثمسعاموألوممهمحنظتلغنتممأوموتتممتزهمم تیدمتتممو لد،مناروثمأینگت هم
م تیدمتتممثمحوزأتم تر لممشثکدمتتم مأفشتممح یتلودمأاه تیامولممتزألمسثحتیهمأیثأتملأممثلسام
  تیر.مولمأوأحهمحبت ام ظثمم مپوشونهمپژ تشممهمت ثأهمفثضوهمتتمألأئهمحامشتو،مولممخشممعرممل شم
شنتسامپژ تشم م حتهمسنجشمحهغوثتتمموتتمحامشتوم مولم هتیدمرزحتتمفثضوهمتتممهمت ثأهم هوجهمگوثمم

 مپوشنهتوتتممپژ تشمألأئهمحامگثوو.

2-مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-تأثیر حمایت های دولتی بر نوآوری
 تر لم،مفثرینرممپوتسههمأسدمکهمطبقمنعثیفمستزحتتمت وتلمم منتسعهمأقهصتومم»OECD«م
 مک و وتتمأل پت،میبتلتمأسدمأزم»پوتوهمستزممیتممهبتومیکمححصتل،مکتال،مأیرهم میتمل شماریرم
ل أمطمختلجمستزحت ا«.م کتلمم م ححوطم نجتلم،م أحتلم ولم یتمیکمل شمستزحت اماریرم متزألیتما،م
)OECD,2005(مأینمنعثیف،ممهمختماموأحنهم سوعم تر لمم محتألومنحدمپتششملأم شتتمحاموتر.م
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فرآیند نوآوری را می توان متشکل از مجموعه ای از مفاهیم مختلف، شامل آموزش، تحقیق و توسعه، 
ساختارهای پشتیبانی، انتقال فناوری، مدیریت، بازاریابی و سرمایه گذاری دانست که عدم دقت به هر 
یک از حلقه های فوق، موجب می شود تا نوآوری و ایجاد یک محصول یا فناوری مبتنی بر ایده ای 
خالقانه، با شکست مواجه شود.  باتوجه به اینکه نوآوري، فرایندي دانش محوردانش محور و محصول 
دانش و سرمایه هاي انساني است، سازمان هایي که داراي سطح مطلوبي از سرمایه هاي انساني هستند 

نوآورترخواهند بود.)خوراکیان و همکاران،1396(.
بدین صورتبدین  مقیمی)1397(  و  نمازی  پژوهش  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش  در  نوآوری  ابعاد   
صورت قابل تعریفقابل تعریف  است: نوآوری هاي فني، روشي را که محصوالت و خدمات ایجاد 
مي شوند، از طریق معرفي ابزارهاي جدید تولید یا معرفي فن هایي که روش ایفاي کار را تغییرمي دهند، 
متحول مي کنند  )Damanpour ,1987(. نوآوري هاي اجرایي شامل تغییرات تعریف شده ای هستند 
که دررویه های سازمان روي مي دهد),Damanpour,1987(. نوآوري هاي محیطي به شرکت فرصت 
مي دهد تا فرایند خالقیت را به عنوانبه عنوان یک نوآوري و محرك یک ایده، انتخاب، اشاعه، استنباط 
وطرح ریزي کند)Chenhall,2005( و رهبران را در تصمیم گیری براي رسیدن به اهداف سازمان یاري 
مي کند. نوآوري فردي با تشخیص مسئله و ارائه ایده ها یا راه حل هایي جدید و قابل قبول آغاز مي شود 

 )Scott&Bruce,1994, 1994 (.و فرد در سازمان به دنبال حامیاني است تا ایده خود را عملي کند
در اقتصادهای نوظهور دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور همواره نقش قیم را 
ایفا کرده است. دولت ها   به  دلیل در اختیار گرفتن قدرت  اقتصادی در هر جامعه  برای واحدهای 
تصمیم گیری در شرکت ها و پیاده کردن سیاست های کالن خود همواره یک سرمایه  بزرگ در کشورهای 
درحال توسعه بوده است. در اقتصاد سیاسی، شرکت ها بدلیل منافع حاصل از روابط با دولت نظیر 
دسترسی به اعتبارات ارزان قیمت، تخفیف ها مالیاتی و بهره مندی از بازارهای دولتی تمایل به برقراری 

ارتباط نزدیک با نهادها و سازمان های دولتی هستند. 
مطابق با پژوهش فاسیو)2006( می توانمی توان بیان کرد؛ ارتباطات سیاسی باوجودبا وجود منافع 
مناسبی که دارد ولی می تواند به هزینه های نمایندگی باال در اقتصادهای نوظهور منجر شود. زیرا مدیران 
شرکت های دارای ارتباطات سیاسی می توانند در تصمیم گیری های خود هزینه هایی را بر شرکت وارد 
کنند که بیش از مزایای بالقوه ارتباط سیاسی باشد. مدیران شرکت ها الزم است همواره در راستای 
افزایش ارزش سهامداران و خلق ثروت گام بردارند. در فضای رقابت جهانی، به کارگیری سیستم های 
نوین تولید، خالقیت در فرایند تولید محصول و عرضه فعالیت های نوآورانه به بازار نقش بسزایی در 
ارزش آفرینی مدیران دارد. منافع روابط سیاسی با دولت می تواندمی تواند فضای امنی برای مدیران 
ایجاد نموده و انگیزه آن ها برای بهبود فرایندهای تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت نوآوری کاهش 
دهد. نوآوری با عدم اطمینان همراه بوده و مستلزم ریسک پذیری مدیران است؛ لذا احتمال دارد مدیرانی 
که ارتباطات بیشتری با نهاد و سازمان های دولتی دارند کمتر به فعالیت های نوآورانه توجه کنند. کیو 
و همکاران)2017( در بررسی تأثیر حمایت  های دولتی بر نوآوری در شرکت های بخش انرژی چین 
نشان دادند، حمایت دولت منجر به تضعیف انگیزه فعالیت های نوآورانه می شود و هر چه حمایت 
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و لدمقتممنثممتشر؛مناروثمحنفامرتممثمظثفودم منتأ تیامفعتلودمتتممخالقت هم م تر لأ همموشهثمحامشتو.م
فثأ  وسم مت وتلأتم)2018(م شتتموأو ر،محوزأتم تر لممولمشثکدمتتممفتقرمم تیدمتتممو لهام
تفدممثأمثمسطحم تر لممولمنتلورمححصتلماریرممثأممشثکدمتتمموألأممم تیدمو لهامأسد.مألبههم
ولمشثکدمتتمموألأممم تیدمو لهامیراملغممیرمم اتومفعتلودمتتمم تر لأ ه،مکتتشمتزینهمسثحتیهم
چنرأتمقتملمحالمظهمقتملمحالمظهم  اممتشر؛م.مزیثأمأینمشثکدمتتممهمن هوالتممت وامحنتسبممتممهثهمپتیونم

 میتلأ همتتممنتلورموسهثساموأل ر.م
کثأحثم مت وتلأتم)2019(م وزمولممثلسامناروثمم تیدمتتممو لهاممثم تر لممولمرسوتممحثکزمم
 مأل پتممشثقامولیتفهنر،مم تیدمتتممو لهاممهمشثکدمتتمک کمحامکنرمسطحم تر لممححصتالتم
نتلورمملأمأفزأیشموتنرم لامناروثمممثم تر لممفثأینرتتم رأل ر.مألبههمولمشثکدمتتمممزلگمنثمناروثم
م تیهامو لدممثم تر لممححصتلمکتتشمحامیتمر؛م.مأحتممیتفههمتتممژأ گم مت وتلأت)2019(م شتتموأو،م
م تیدمو لهاممهممهبتوم تر لممولمشثکدمتتمک کمحامکنر.مت چنونمیتفههمتتم شتتمحاموتر،مألزشممهبتوم
 تر لمممتصلمأزمم تیدمو لهامولمشثکدمتتیامکهم أم هگامو لهامک هثمموأل رمموشهثمأسد.مرکجودم
 مت وتلأت)2020(م وزم شتتموأو ر،محوزأتمم تیدمتتممو لهامولمحوتتمشثکدمتتمممزلگممتلساممتالنثم
أسدم مأینمشثکدمتتمولمحقتی هممتمستیثمشثکدمتتممصنعدمختوموألأممولرحرمموشهثمممتوهم لامأزم

سطحم تر لممک هثمممثختلوألمت هنر.
مهمطتلکرامحث لمأوموتتمپژ تشم شتتمحاموتر،مم تیدمتتممو لهامشثکدمتتممثمفعتلودمتتمم تر لأ هم
شثکدمتتمناروثموألومکهممتمنتاهممهمححوطمأقهصتومم هتیجمحهفت ناممتصلمشرهمأسد.مولمپژ تشمتتمم
وأخرا،مپژ تشامولممتزهمناروثگذألممم تیدمتتممو لهاممتمو لدممثمی روثوم تر لممشثکدمتتم
حشتترهم  امشتو.ممثمأینمأستس،ممهمحنظتلممثلسام منحرولمأینمل أمطمولمشثکدمتتممپذیثفههمولممتلسم

أ لأقممهتوألمنهثأت،مفثضوهممأ لمپژ تشممهمشثحمذیلمألأئهمحامشتو:
فثضوهمأ ل:مم تیدمتتممو لهاممثم تر لممشثکدمناروثمحنفام محعنتوألمموألو.

2-2-تاثیرحمایت های دولتی بر مسئولیت اجتماعی
ح یتلودمأاه تیامشثکدمتتممهمحشتلکدموأ طربت همشثکدممثأيمنتسعهمپتینرهمفثأستيمألزأحتتم
قتلبم ولم ذینفعتتم أ هظتلأتم مونمشثکدمتتم م کتتشمشوتفم مثأيم وألوم میکمل شم أشتلهم قت ت ام
مهمش تلمحامل و.مشثکدمتت،م أکنشمتتيم پتینرگام متمل یوثوم أفشتءمأطالیتتمأضتفام گزألشگثيم م
حخهرفامولماهدمپتسخگتیاممهمنقتضتتتيماریرموأل رممهمگت همأيمکهممثخامشثکدمتتمفثتنگم
ختوملأمنغووثموأوهم مولم ظثمگثفهنمح یتلودمأاه تیامشثکدممتتملأممهمینتأتمت ههمأصرامفعتلودمتتيممم

نجتليمشتتمپذیثفههمأ رم)مMolina,2010(.م
حبهناممثمنیتلممحشث یود،مستزحتتمتتمنتمزحت امحامنتأ نرممهمموتتمختومأوأحهموتنرمکهماتحعهمرتمتتملأم
حشث عممرأ ر.ممهمیبتلنامویگث،مقثألوأومأاه تیامحتمونمشثکدمتتم ماتحعهممهمینتأتمحج تیهمأممأزمأفثأوم
 اتوموألومکهممهمستزحتتمأخهوتلمأسهفتوهمأزمحنتمعمطبوعام م وث ممکتلملأمألأئهمحامکنر.مستزحتتمتتمأزمأینم



دارند. 
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نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هایی که محصوالت آن ها در 
بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، تأثیر مثبتی دارد .

به طورکلی به طور کلی مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد، ارتباطات سیاسی شرکت ها بر میزان 
افشای اطالعات مربوط به عملکرد اجتماعی تأثیر دارد. با توجه به ناهمگونی نتایج مربوط به تأثیر روابط 
سیاسی بر افشای مسئولیت اجتماعی، تحلیل و بررسی آن با سایر رویکردهای اندازه گیریاندازه گیری 
متغیرها می تواندمی تواند به غنای ادبیات این حوزه کمک کند و درك بهتری حاصل نماید. بر این 
اساس، به منظوربه منظور بررسی وتحلیل این روابط در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار 

تهران، فرضیه  دوم پژوهش به شرح ذیل ارائه می شود:
فرضیه دوم: حمایت های دولتی بر افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معناداری دارد.

3-مدل مفهومی پژوهش
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حمایت های دولتی بر عملکرد نوآورانه و ایفای 

مسئولیت اجتماعی مدیران می پردازد؛ مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر شکل)1( می باشد.

 

 

س ريتأثمربوط به  جينتا يتوجه به ناهمگون با .دارد سا يو بررس ليتحل ،ياجتماع تيمسئول يبر افشا ياسيروابط   يكردهايرو ريآن با 
 ليو تحل يبررس منظوربهاساس،  نيا بر .دينما حاصل يبهتر درك و كند كمك حوزه نيا اتيادب يغنا به توانديم رهايمتغ يريگاندازه

  :شوديارائه م ليپژوهش به شرح ذ دوم هيفرض تهران، بهادار اوراق بورس در رفتهيپذ يهاروابط در شركت نيا
 .دارد يمعنادار و يمنف ريتأث ياجتماع تيمسئول يافشا رب يدولت يهاتيحما: دوم هيفرض

  پژوهش يمفهوم مدل-3

ـــ نكهيتوجه به ا با ـــر به بررس ـــئول يفايبر عملكرد نوآورانه و ا يدولت يهاتيحما ريتأث يدر پژوهش حاض  رانيدم ياجتماع تيمس
  .باشديم )1شكل( صورتبهپژوهش  يمدل مفهوم پردازد؛يم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  پژوهش روش-4
 هاهياز اطالعات تاريخي در آزمون فرضــ كهنيو با توجه به ا شــوديكاربردي محســوب م يپژوهشــحاضــر ازنظر هدف،  پژوهش

ستفاده ستگي ارتباط بين متغيرها) ا ستفاده م(همب ست، با در نظر گرفتن ماهيت و روشي كه در اين مطالعه ا نوعي تحقيق  شود،يشده ا
در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل  .رودي) به شمار ميدادي(پس رو يهمبستگي از نوع علّ -توصيفي

 ريمتغ راتييوابسته را برحسب تغ ريدر رفتار متغ راتييكه تغ باشديم يهمبستگ ليتحل يكردهاياز رو يكي ونيرگرس روش .گرددمي
 صـــورت ترقيدق رهايمتغ روابط ليتحلباالتر باشـــد، به همان اندازه  رهايمتغ نيب ي. هر چه همبســـتگكنديم ليتحل يمســـتقل و كنترل

 عملكرد نوآوري

 ي فرديرنوآو

 اجرايي ينوآور

 ي فنيرنوآو

 نوآوري محيطي

 مسئوليت اجتماعي

 كاركنان

 جامعه 

 توليد

 ستيزطيمح

 هاي دولتيحمايت

 وزارت كار و رفاه اجتماعي

 وزارت صنعت و معدن

 وزارت اقتصاد و دارايي

  متغيرهاي كنترلي:
، اندازه هاييدارارشد فروش، اهرم مالي، بازده 

 ، مالكيت نهاديرهيمدئتيهشركت، استقالل 

شکل)1(: مدل مفهومی پژوهش پژوهش يمفهوم مدل: )1(شكل

4-روش روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردي محسوب می شود و با توجه به این که از اطالعات 
تاریخي در آزمون فرضیه ها )همبستگي ارتباط بین متغیرها( استفاده شده است، با در نظر گرفتن ماهیت 
و روشي که در این مطالعه استفاده می شود، نوعي تحقیق توصیفي- همبستگي از نوع عّلی )پس 
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رويدادی( به شمار مي رود. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل 
مي گردد. روش رگرسيون يکی از رويکردهای تحليل همبستگی می باشد که تغييرات در رفتار متغير 
وابسته را برحسب تغييرات متغير مستقل و کنترلی تحليل می کند. هر چه همبستگی بين متغيرها باالتر 
باشد، به همان اندازه تحليل روابط متغيرها دقيق تر صورت می گيرد. داده های پژوهش با مراجعه به 
صورت های مالی و گزارش های ساالنه هيئت مديره شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران گردآوری  شده است و با روش کمی و پنل ديتا تجزيه وتحليل می شوند. 
است. علت  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذيرفته شده  پژوهش، شرکت های  اين  آماری  جامعه 
انتخاب جامعه آماری امکان دسترسی به داده های موجود در صورت های مالی شرکت های پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار است. با توجه به تفاوت شرکت های سرمايه گذاری، بانک ها و مؤسسات مالی، 
بيمه و هلدينگ ازنظراز نظر افشای اطالعات از جامعه آماری پژوهش حذف شدند. نمونه پژوهش 
برمبنای شرايط زير مشخص شد: 1.به منظور قابل مقايسه بودن اطالعات، پايان سال مالی شرکت ها 
منتهی به 29 اسفند باشد. 2.در دوره زمانی 1392- 1397 تغيير دوره مالی نداده باشند.3. سهام آن ها 
در بازار وقفه معامالتی نداشته باشد.4.اطالعات مربوط به متغيرهای انتخاب شدهانتخاب شده در اين 
تحقيق در دسترس باشد.درنتيجه اعمال شرايط 132 شرکت از جامعه آماري جهت انجام آزمون ها 
انتخاب شدند و تعدادوتعداد مشاهدات 792 )سال-شرکت( می باشد. پس از آماده سازی داده ها در 

نرم افزار اکسل، تجزيه وتحليل نهايی با نرم افزار آماری استتا انجام شده است.

4-1-مدل های پژوهش
با توجه به اينکه هدف شناسايی تغييرات متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل است؛ 
برای آزمون فرضيه های پژوهش از روش رگرسيون چند متغيره با داده های ترکيبی)سال-شرکت( 
بين  موجود  خطی  رابطه  می تواند  محقق  متغيره  چند  رگرسيون  از  استفاده  با  است.  استفاده شده 
مجموعه ای از متغيرهای مستقل با يک متغير وابسته را به شيوه ای مطالعه نمايد که در آن، روابط موجود 
فی مابين متغيرهای مستقل نيز مورد مالحظه قرار گيرد. وظيفه رگرسيون اين است که به تبيين واريانس 
متغير وابسته کمک می کند و اين وظيفه تا حدودی از طريق برآورد مشارکت متغيرها)دو يا چند متغير 
مستقل( در اين واريانس به انجام می رسد. تحليل رگرسيون چند متغيره برای مطالعه تأثيرات چند متغير 

مستقل)ازجملهاز جمله متغيرهای آزمايشی( در متغير وابسته کاماًل مناسب است.
در رگرسيون چند متغيره، مقادير يک متغير)متغير وابسته يا y( از روی مقادير دو يا چند متغير ديگر 
)متغيرهای مستقل x1, x2, …,xk ( برآورد می شود. اين کار از طريق ساختن يک معادله خطی به شکل 

عمومی زير انجام می شود:
yi=β0+β1 Xi1+βpXip+εi,      i=1,…,n

براين اساس، برای آزمون فرضيه اول و سنجش تأثير روابط سياسی بر عملکرد نوآوری مبتنی بر 
پژوهش کرامر و همکاران)2019( و ژانگ و همکاران)2019( از مدل رگرسيون زير استفاده می شود:

 innovationitInnovationit= α +β1 politicalsit +β2 Growit +β3 Roait+ β4 Levit
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β5Sizeit +β6 Indepit +β7 Ownersit +Ɛit+ رابطه )1(                            
    

برای آزمون فرضیه دوم و سنجش تأثیر روابط سیاسی بر مسئولیت اجتماعی مبتنی بر پژوهش هونگ 
و همکاران)2017( و برادران حسن زاده و همکاران)1398( از مدل رگرسیون زیر استفاده می شود.

 Corporate Socialit= α +β1 politicalsit +β2 Growit +β3 Roait+ β4 Levit +β5Sizeit
β6 Indepit +β7 Ownersit +Ɛit+  رابطهƐit )رابطه )2(                    

4-2-متغیرهای پژوهش 

4-2-1-متغیرهای وابسته پژوهش 
الف.عملکرد نوآوری )innovation( : مبتنی بر پژوهش نمازی و مقیمی)1397( عملکرد نوآوری 

شامل نوآوری فردی، نوآوری محیطی، نوآوری فنی و نوآوری اجرایی می باشد)جدول)1((:

جدول)1(: شاخص های اندازه گیریاندازه گیری متغیر عملکرد نوآوری

روش اندازه گیریمتغیر

)1innovation(   تعداد کارکنان حرفه ایحرفه اي به کلبه کل کارکنان شرکتنوآوري فردي

)2innovation(این شاخص به صورت دووجهیدو وجهي اندازه گیریاندازه گیري شد. اگر شرکت از هر یک از نوآوري محیطي
سیستم هاي نوین حسابداري مدیریت )هزینه یابي بر مبناي فعالیت، مدیریت بر مبناي فعالیت، 
ارزیابي متوازن، هزینه یابي بر مبناي هدف، هزینه یابي استاندارد، هزینه یابي کیفیت و هزینه یابي 

کایزن( استفاده کرده باشد، عدد یک و در غیر این صورت صفر منظور شد.

)3innovation(مقدار سرمایه گذاریسرمایه گذاری براي کسب ماشین آالتماشین آالت، تجهیزات و نرم افزارنرم نوآوري فني
افزار به کلبه کل دارایی ها

)4innovation(نسبت هزینه هاي تحقیق و توسعه به کلبه کل دارایی هانوآوري اجرایي

بر پژوهش صبوحی و محمدزاده)1397( شامل چهار  مبتنی   :)CSRD( ب. مسئولیت اجتماعی
بُعد، میزان افشاي اطالعات مربوط به روابط کارکنان )EMPD(، میزان افشاي اطالعات مربوط به 
مشارکت اجتماعی )COMD(، افشاي اطالعات مربوط به تولید )PROD(، افشاي اطالعات مربوط به 
محیط زیست )ENVD( می باشد. در این تحقیق براي ارزیابی متغیر از تجزیه وتحلیل محتوا استفاده شده 
است)جدول)2((. تجزیه وتحلیل محتوا در مورد طبقه بندی از جمالت در متن یادداشت هاي پیوست 

صورت هاي مالی دسته بندی می شوند.
ارزش کلی افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جمع ارزش جزئی ابعاد مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها به دست  می آید و از رابطه ي زیر قابل محاسبه است:
CSRD= EMPD + COMD + PROD + ENVD CSRD=ΣX/N )رابطه )3((  

اگر موارد افشا به صورت کمی و جزئیات آن به صورت اعداد، شرح مفصلی از فعالیت و در صورت 
امکان تصاویر، نمودارها، جداول ذکرشده باشد، نمره افشا 3 اختصاص داده خواهد شد. درصورتی که 
که اطالعات به صورت غیر کمی و توضیحات به صورت شرح بند باشد، نمره افشا 2 ، و درصورتی که 
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و  افشا 1  نمره  باشد،  پاراگراف  یا  به صورت جمله  توضیحات  و  کیفی  به صورت  افشاء  موارد  که 
درصورتی که که موردي افشاء نشود، نمره افشا صفر خواهد بود.

جدول)2(: شاخص های اندازه گیریاندازه گیری مسئولیت اجتماعی مدیران

نمره افشامعیار سنجش متغیرمتغیر

افشاي اطالعات مربوط به 
روابط کارکنان

1(سالمت محیط کارکنان؛ 2(آموزش کارکنان؛ 3(مزایاي کارکنان؛ 4( 
مشخصات کارکنان؛ 5( مالکیت سهم کارکنان؛ 6( ایمنی و بهداشت کارکنان 

ایزو 18000

EMPD= ΣA/6

افشاي اطالعات مربوط به 
مشارکت اجتماعی

1(هدایای نقدی؛ 2( حامیان مالی براي فعالیت ورزشی؛ 3( حامیان غرور ملی؛ 
4( پروژه هاي عمومی

COMD=ΣB/4

1( ایمنی محصول؛ 2( کیفیت محصول ایزو9000؛ 3(توسعه محصول؛ 4( افشاي اطالعات مربوط به تولید
خدمات پس از فروش

   PROD=ΣC/4

افشاي اطالعات مربوط به 
محیط زیستمحیط زیست

1(کنترل آلودگی هوا؛ 2( برنامه پیشگیري و جبران خسارت؛ 3( حفاظت 
و استفاده از محصوالت ناشی از بازیافت؛ 4(جایزه درزمینه یدر زمینه ي 

محیط زیستمحیط زیست ایزو 1400.

ENVD=ΣD/4

4-2-2-متغیر مستقل
با  نزدیک  ارتباط  برقراری  به  زیادی  تمایل  تجاری  واحدهای   :)politicals( دولتی  حمایت های 
زیادی  منافع  روابط  این  واقع می شوند.  این طریق تحت حمایت های دولت  از  زیرا  دارند،  دولت 
نظیر تخفیف های مالیاتی و دسترسی آسان تر به اعتبارات را در پی خواهد داشت. لذا می توان بیان 
برای  ارزش  مهم  منبع  دولتی یک  نهادهای  با  ارتباط  روابط،  بر  مبتنی  اقتصادی  نظام های  در  کرد، 
شرکت ها محسوب می شود. شرکت های دارای روابط با سازمان های دولتی، راحت تر به منابع سرمایه 
و مزایای دیگر از طریق ارتباطات خود دست می یابند. در این راستا برخی مدیران شرکت ها درصدد 
هزینه  کمترین  با  مالی  رفع محدودیت های  باهدف  دولت  و  بین شرکت  ارتباط  و حفظ  برقراری 
برخوردارند،  نهادهای دولتی  با  ارتباط خوبی  از  که  هستند)Boubakri&etal,2012(. شرکت هایی 
مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم 
می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن هاآنها کمک می کند و نسبت به سایرشرکت ها، آسان تر و 
Leuz, Christian and Oberholzer-(با پرداخت هزینه کمتری از امتیازهای مهم بهره مند می شوند

. )Gee,2006
در این پژوهش، شرکت هاي برخوردار از حمایت دولتی از طریق الگوي تصمیم گیری چند معیاره 
به روش تاپسیس و وزن دهي به روش آنتروپي مبتنی برمتغیرهاي پژوهش فاسیو )2006(تعیین شدند. 
فاسیو)2006( در بررسی 47 کشور مختلف و با تحلیل های مختلف نشان داد، این معیارها از ویژگی های 
برجسته شرکت های برخوردار از حمایت دولت می باشد. رضایي و ویسي حصار )1393(، بادآور 
نهندی و تقی زاده خانقاه)1397( و حسینی و یحرایی )1398( نیز از این روش برای اندازه گیری روابط 

با دولت و کسب حمایت های دولتی استفاده نمودند)جدول)3((. این معیارها به شرح زیر می باشد:
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جدول)3(: متغیر های سنجش شرکت های برخوردار از حمایت دولت

حمایت های دولتیمتغیر

هرچه ارزش بازار سهام بیشتر باشد، ارتباط شرکت با سازمان بورس اوراق بهادار که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادي ارزش بازار سهام
و دارایي است، بیشتر خواهد بود. شرکت هایی که از ارزش باالیی در بورس اوراق بهادار برخوردار هستند؛ بدلیل 

کسب اعتبار ، رعایت قوانین و مقررات بازار بورس ،رعایت اصول و موازین استانداردهای حسابداری و مالی و گام 
برداشتن در مسیر پویایی، تحول و سودآوری روزافزون، برای استفاده از اعتبارات بانکی از تسهیالت ویژه ای برخوردار 

می شوندمی شوند.

ارزش دفتري 
دارایی هادارایي ها

هرچه ارزش دفتري دارایي ها بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت امور اقتصادي و دارایي بیشتر خواهد بود. 
شرکت های بزرگ تولیدی با حمایت وزارت اقتصاد و دارایی، ورود مواد اولیه و تجهیزات را به صورتبصورت مناسب و 
آسان تریآسانتری انجام می دهند و در صدور ضمانت های بانکی و اعتبارات اسنادی موردحمایتمورد حمایت بانک مرکزی 

قرار می گیرند. همچنین شرکت های بزرگ جهت پذیرش در بورس موردحمایتمورد حمایت دولت قرارگرفته و در 
مدت زمانمدت زمان کوتاهی می توانند فرایند ورود به بازار سرمایه را سپری کنند.

هرچه مالیات بر درآمد بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت امور اقتصادي و دارایي بیشتر خواهد بود. با توجه به اینکه مالیات بر درآمد
این شرکت ها سهم باالیی در درآمد دولت دارند؛ از حمایت های دولت در حوزه تأمینتامین منابع مالی ، بخشودگی های 
مالیاتی و معافیت های گمرکی بهره مندبهره مند می شوند.   همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت هایفعالیت های تولیدی 
و معدنی به شرطبه شرط آن کهآن که از طرف وزارتخانه هایوزراتخانه های ذیربط برای آن هاآن ها پروانه بهره برداریبهره 
برداری صادرشدهصادر شده باشد یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشدهمنعقد شده باشد از مالیات معاف می شوند.

هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت کار و رفاه اجتماعی بیشتر خواهد بود. شرکت های بزرگ که تعداد کارکنان
دارای نیروی انسانی بیشتری هستند در سایه حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی از طرح های تسهیالت مسکن و سبد 
محصوالت برای حمایت از کارکنان خود بهره مندبهره مند می گردند. همچنین شرکت های تولیدی دارای تعداد نیروی 

کار باال و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار طی دوره ساالنه می توانندمی توانند از معافیت های مالیاتی بهره مندبهره مند 
گردند.

هرچه بیمه سهم کارفرما و بیکاري بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت کار و رفاه بیشتر خواهد بود. شرکت های بزرگ بیمه پرداختي
که دارای نیروی انسانی بیشتری هستند؛ در سایه حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی در میزان حق بیمه سهم کارفرما 

مشمول تخفیف شده و از حمایت های دولت در بیمه تأمینتامین اجتماعی بیشتر برخوردار می شوند.

هرچه جمع فروش صادراتي بیشتر باشد، ارتباط شرکت با وزارت صنعت و معدن بیشتر خواهد بود. وزارت صنعت، فروش صادراتي
معدن با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

جامعه ی کشور است. این وزارتخانه برای شرکت های دارای توان باالی صادرات کاال ،امکان استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی برای تأمینتامین سرمایه ثابت، دریافت ارز دولتی برای تأمینتامین مواد اولیه و معافیت های گمرکی را فراهم 

می سازد. همچنین در ایفای تعهدات ارزی برای این شرکت ها تخفیف قائل می شود.

رتبه باالتر شرکت ها از مجموعه عوامل فوق، بیان کننده حمایت گسترده تر دولت از شرکت هاست. 
ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکت های دارای حمایت دولتی و فاقد حمایت به روش تاپسیس در 

جدول یک )4( نشان داده شده است. 

جدول)4(: ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکت هایشرکت های دارای حمایت دولتی و فاقد حمایت

 

 

. بود خواهد بيشتر دارايي و اقتصادي امور وزارت با شركت ارتباط باشد، بيشتر هادارايي دفتري ارزش هرچه  هاييدارا دفتري ارزش
 صـــورتبهرا  زاتيو تجه هيورود مواد اول ،ييوزارت اقتصـــاد و دارا تيبا حما يديبزرگ تول يهاشـــركت

بانك  تيموردحما يو اعتبارات اســناد يبانك يهاضــمانت صــدور در و دهنديانجام م يترآســانمناســب و 
و  قرارگرفته دولت تيموردحمادر بورس  رشيپذ جهتبزرگ  يهاشـــركت نيهمچن. رنديگيقرار م يمركز
  .كنند يسپر را هيسرما بازار به ورود نديفرا تواننديم يكوتاه زمانمدتدر 

 با. بود خواهد بيشــتر دارايي و اقتصــادي امور وزارت با شــركت ارتباط باشــد، بيشــتر درآمد بر ماليات هرچه  درآمد بر اتيمال
ــركت نيا نكهيا به توجه ــهم هاش منابع  نيتأمدولت در حوزه  يهاتيحما از دارند؛ دولت درآمد در ييباال س

 يهاتيفعالاز  يناش يدرآمدها نيهمچن .شونديم مندبهره يگمرك يهاتيمعاف و ياتيمال يهايبخشودگ ،يمال
 ايباشد  صادرشده يبرداربهرهپروانه  هاآن يبرا ربطيذ يهاوزارتخانهاز طرف  كهآن شرطبه يو معدن يديتول

  .شونديمعاف م اتيباشد از مال منعقدشدهقرارداد استخراج و فروش 
 يها. شركتبود خواهد بيشتر ياجتماع رفاه و كار وزارت با شركت ارتباط باشد، بيشتر كاركنان تعداد هرچه  كاركنان تعداد

ــان يروين يدارا كه بزرگ ــتريب يانس ــتند يش ــا در هس  يهاطرح از ياجتماع رفاه و كار وزارت تيحما هيس
سه صوالت  التيت سبد مح سكن و   يهاشركت نيهمچن .گردنديم مندبهرهاز كاركنان خود  تيحما يبرام
ـــتغال ن شيافزا نيو همچن باالكار  يرويتعداد ن يدارا يديتول ـــاالنه  يكار ط يروياش از  تواننديمدوره س
  گردند. مندبهره ياتيمال يهاتيمعاف

ــهم بيمه هرچه  پرداختي بيمه ــتر بيكاري و كارفرما س ــد، بيش ــركت ارتباط باش ــتر رفاه و كار وزارت با ش . بود خواهد بيش
سان يروين يدارا كه بزرگ يهاشركت ستند؛ يشتريب يان  در ياجتماع رفاه و كار وزارت تيحما هيسا در ه

 شــتريب ياجتماع نيتأم مهيدولت در ب يهاتيحما از و شــده فيتخف مشــمول كارفرما ســهم مهيب حق زانيم
  .شونديبرخوردار م

. وزارت بود خواهد بيشتر معدن و صنعت وزارت با شركت ارتباط باشد، بيشتر صادراتي فروش جمع هرچه  صادراتي فروش
صاد سهم نيشتريب بودن دارا با صنعت، معدن شور، ياقت سترده تعامل يدارا ك  يهابخش ريسا با ياگ

 يباال توان يدارا يهاشــركت يبرا وزارتخانه نيا. اســت كشــور يجامعه ياســيســ و ياقتصــاد ،ياجتماع
سعه مل،كاال صادرات صندوق تو ستفاده از منابع   يبرا يارز دولت افتيثابت، در هيسرما نيتأم يبرا يامكان ا

 هاشركت نيا يبرا يارز تعهدات يفايا در نيهمچن .سازديفراهم م را يگمرك يهاتيمعاف و هيمواد اول نيتأم
  .شوديم قائل فيتخف

  

ــركت باالتر رتبه ــترده تيحما كنندهانيب فوق، عوامل مجموعه از هاش ــركت از دولت ترگس ــتش ــم سي.ماترهاس  كيتفك يبرا ميتص
 است. شدهداده نشان )4(در جدول  سيبه روش تاپس تيحما فاقد و يدولت تيحما يدارا يهاشركت

  تيو فاقد حما يدولت تيحما يدارا يهاشركت كيتفك يبرا ميتصم سيماتر ):4(جدول
  هاشركت كيتفك يرهايمتغ

  
  هرسالدر  هاشركت

ــازار ارزش  ب
  سهام

 يدفـــتـــر ارزش
  هاييدارا

ـــ ـــال ـــم  اتي
  بردرآمد

ــــداد ــــع  ت
  كاركنان

ــع ــم ــروش ج  ف
  يصادرات

ـــ ـــب ـــهي  م
  يپرداختن

1X 11X  12X  …  …  …  m1X  

2X  21X  X22  …  …  …  m2X  
. . .  

. . .  
. . .  

. . .  
. . .  

. . .  
. . .  

nX  Xn1   Xn2  …  …  …  nmX  
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دراین ماتریس، شاخصی که دارای مطلوبیت یکنواخت افزایشی)جنبةمثبت ( است، شاخص سود 
نامیده می شود و شاخص یک هم مطلوبیت یکنواخت کاهشی)جنبه منفی(دارد، شاخص هزینه است. 
دراین پژوهش مطابق جدول 3)3(،شاخص های تفکیک کننده شرکت های دارای تعامالت گسترده 
با دولت، از مطلوبیت یکنواخت افزایشی)جنبةمثبت( برخوردارند، بنابراین شاخص سود به حساب 
وزن  نخست  ندارند،  یکسانی  اهمیت  تصمیم گیرنده  برای  شاخص ها  ازآنجاکه  همچنین،  می آیند. 
شاخص ها براساس روش آنتروپی شانون تعیین شد و پس ازآن به الگوریتم تاپسیس وارد شدند. برای 
محاسبه اوزان شاخص ها ابتدا ماتریس تصمیم گیری مطابق جدول 1 )4( تشکیل می شود. در این جدول

Xi,j  ارزش شاخص ها متناسب با هر گزینه است. برای انجام فرایند تکنیک آنتروپی ابتدا Pi,j  متناسب 
با رابطه1 محاسبه می شود:

 

١١ 
 

شاخص)  مثبتةجنب(يشيافزا كنواختي تيمطلوب يكه دارا يشاخص س،يماتر نيدرا ست،  هم كي شاخص و شوديم دهينام سود ا
 كنندهكيتفك يها،شـــاخص)3(مطابق جدول  پژوهش نيدر ا.اســـت نهيهز شـــاخص دارد،)يمنف جنبه(يكاهشـــ كنواختي تيمطلوب

 حساببه سود شاخص نيبنابرا برخوردارند، )مثبتةجنب(يشيافزا كنواختي تياز مطلوب دولت، با گسترده تعامالت يدارا يهاشركت
صم يبرا هاشاخص ازآنجاكه ن،يهمچن .نديآيم ساني تياهم رندهيگميت ست ندارند، يك ساس هاشاخص وزن نخ  يآنتروپ روش برا

مطابق جدول  يريگميتصم سيابتدا ماتر هاشاخص محاسبه اوزان يبرا. شدند وارد سيتاپس تميالگور به ازآنپس و شد نييتع شانون
ــوديم ليتشــك )4(  i,jP  ابتدا يآنتروپ كيتكن نديفرا انجام يبرا. اســت نهيگز هر با متناســب هاشــاخص ارزش i,jX جدول نيا در. ش
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س يبندرتبه يراب صم سيدر گام اول ماتر سيبه روش تاپ سبه م ميت شده محا صم سيشود، در گام دوم، ماترينرمال   موزون نرمال ميت
 هر فاصله زانيشود، گام چهارم، بدست آوردن ميم نييتع يآل منف دهيآل مثبت و راه حل ا دهيا حلراهگردد، در گام سوم، يم محاسبه

ــب يكينزد نيياســت. گام پنجم، تع يمثبت و منف يهاآل دهيا تا نهيگز ــد و يآل م دهيا حلراهبه  نهيگز ينس ــم  تيدرنهاباش ــش گام ش
ستنهيگز يبندرتبه ستهنمونه در  يهاشركت يبندرتبهبعد از  .ها ا سته). 1397زاده خانقاه، يو تق ي(بادآورنهندقرار گرفتند  دود  ياد

ست  يكه رتبه باالتر شد و به 60( يدولت تيحما يدارا يهاشركت ورد،آبه د سوب  سته كيعدد  هاآن) مح كه  ياتعلق گرفت و د

مرحله دوم محاسبه شاخص عدم اطمینان است. برای این منظور ابتدا ارزشی به نام Ej به صورت 
رابطه 2 محاسبه و سپس عدم اطمینان و یا درجه انحرافdi  که بیان می کند شاخص مربوطه چه میزان 
اطالعات مفید برای تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد، محاسبه می شود . این عدم 

اطمینان مطابق رابطه 3 محاسبه می گردد :
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ــب يكينزد نيياســت. گام پنجم، تع يمثبت و منف يهاآل دهيا تا نهيگز ــد و يآل م دهيا حلراهبه  نهيگز ينس ــم  تيدرنهاباش ــش گام ش
ستنهيگز يبندرتبه ستهنمونه در  يهاشركت يبندرتبهبعد از  .ها ا سته). 1397زاده خانقاه، يو تق ي(بادآورنهندقرار گرفتند  دود  ياد

ست  يكه رتبه باالتر شد و به 60( يدولت تيحما يدارا يهاشركت ورد،آبه د سوب  سته كيعدد  هاآن) مح كه  ياتعلق گرفت و د

درنهایت وزن شاخص ها مطابق رابطه 4 محاسبه می شود :
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λj را به صورت رابطه 5 محاسبه می شود:
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ــوديم ليتشــك )4(  i,jP  ابتدا يآنتروپ كيتكن نديفرا انجام يبرا. اســت نهيگز هر با متناســب هاشــاخص ارزش i,jX جدول نيا در. ش

 :شوديمحاسبه م 1متناسب با رابطه

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃  � ��𝑖�
∑ ��𝑖����1

 ;∀𝑃𝑃𝑖 𝑃𝑃   1(رابطه(  
 نانيمحاسبه و سپس عدم اطم 2رابطه  صورتبه  jEبه نام يمنظور ابتدا ارزش نيا يبرا .است نانياطم عدم شاخص محاسبه دوم مرحله

 ،دهديقرار م رندهيگميتصم اريدر اخت يريگميتصم يبرا دياطالعات مف زانيشاخص مربوطه چه م كنديم انيكه ب id درجه انحراف ايو 
  :گردديم محاسبه 3 رابطه مطابق نانياطم عدم نيا. شوديم محاسبه

  
�𝑃𝑃 � ��∑ �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 � ��𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃�𝑃 𝑃∀𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑖 �𝑃 � � 1

���
���1                       )2رابطه(   

 
  

�𝑃𝑃 � 1 � �𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃∀𝑃𝑃                                                                )  3( رابطه 

  
 

  :شوديم محاسبه 4 رابطه مطابق هاشاخص وزن تيدرنها
  

�𝑃𝑃 � ��
∑ �����1

                                                                          )4(رابطه
 

محاسبه  5رابطه  صورتبهرا  jλ ديشاخص در نظر گرفته باشد وزن جد يبرا را jλ ياز قبل وزن خاص رندهيگميتصم كهيدرصورت
  :شوديم

  
  

�𝑃𝑃 � λ�𝑃���
∑ λ�𝑃������1𝑃

                                                                     )5(رابطه 
 

س يبندرتبه يراب صم سيدر گام اول ماتر سيبه روش تاپ سبه م ميت شده محا صم سيشود، در گام دوم، ماترينرمال   موزون نرمال ميت
 هر فاصله زانيشود، گام چهارم، بدست آوردن ميم نييتع يآل منف دهيآل مثبت و راه حل ا دهيا حلراهگردد، در گام سوم، يم محاسبه

ــب يكينزد نيياســت. گام پنجم، تع يمثبت و منف يهاآل دهيا تا نهيگز ــد و يآل م دهيا حلراهبه  نهيگز ينس ــم  تيدرنهاباش ــش گام ش
ستنهيگز يبندرتبه ستهنمونه در  يهاشركت يبندرتبهبعد از  .ها ا سته). 1397زاده خانقاه، يو تق ي(بادآورنهندقرار گرفتند  دود  ياد

ست  يكه رتبه باالتر شد و به 60( يدولت تيحما يدارا يهاشركت ورد،آبه د سوب  سته كيعدد  هاآن) مح كه  ياتعلق گرفت و د

برای رتبه بندی به روش تاپسیس در گام اول ماتریس تصمیم نرمال شده محاسبه می شود، در گام 
دوم، ماتریس تصمیم نرمال موزون محاسبه می گردد، در گام سوم، راه حل ایده آل مثبت و راه حل 
ایده آل منفی تعیین می شود، گام چهارم، بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت 
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پرسشنامه صورت می گیرد معموالًً با شیوه دلفی و نظرخواهی خبرگان صورت می گیرد. همچنین، 
داده های مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار از آنجایی که توسط حسابرس مستقل رسیدگی 

و از نظر منصفانه بودن تائید شده اند، از روایی الزم برخوردار هستند.
ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها باید دارای پایایی باشد. پایایی به این معنی است که ابزار 
گردآوری در شرایط یکسان و طی زمان تا چه حد نتایج یکسانی به دست خواهد داد. بررسی پایایی 
ابزار پرسشنامه معموالً از طریق آزمون هایی نظیر آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی صورت می گیرد. 
استخراج داده ها از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار نیز دارای پایایی الزم می باشد؛ 
زیرا هر پژوهشگری می تواند داده های مشابه برای شرکت های مورد نظر استخراج کند. )بنی مهد و 
همکاران، 1395(. صورت  های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار از طریق سایت کدال قابل دریافت 
است. همچنین ارقام مربوط به صورت های مالی شرکت ها از طریق نرم افزارهایی نظیر رهاورد نوین و 

تدبیرپرداز قابل دریافت می باشد. 

5-تجزیه  و  تحلیل یافته ها
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در 
آمار توصیفی اطالعات مربوط میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشترین و کمترین محاسبه شد. در آمار 
استنباطی پیش از آزمون مدل های پژوهش، با توجه به استفاده از داده های ترکیبی به بررسی مفروضات 

رگرسیون چندمتغیره پرداخته شد.
آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در پژوهش در جدول)6( ارائه شده است. 
براساس نتایج، میانگین شاخص افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های نمونه 50 درصد است که 
نشان می دهد، گزارش های مالی شرکت های نمونه توانسته اند 50 درصد آیتم های افشای مسئولیت 
دارای  فنی  نوآوری  و  متوسط 0,24  بطور  نورآوری  متغیرهای  میانگین  دهند.  را پوشش  اجتماعی 
انحراف معیار بیشتری بوده که مشابه با یافته های نمازی و مقیمی)1397( می باشد. میانگین رشد فروش 
0,190 و میانگین بازده دارایی ها 0,122 است که نشان از رشد درآمدها در دوره پژوهش دارد. آمار 
توصیفی متغیر کیفی پژوهش نشان می دهد، در 40 درصد شرکت های نمونه به کارگیری شیوه های 

نوین حسابداری مدیریت و نوآوری محیطی مشاهده می شود.

جدول)6(: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانهمیانگیننام متغیر

500/0521/0146/01/0766/0افشا مسئولیت اجتماعی

271/0256/0097/0118/0527/0نوآوری فردی

247/0224/0174/0002/0849/0نوآوری فنی

222/0253/0146/0000/0570/0نوآوری اجرایی
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0/897732/2-190/0178/0363/0رشد فروش

0631/0-/114/0122/0149/0789بازده دارایی

599/0578/0267/0012/0287/1اهرم مالی

478/14203/14495/1343/11414/19اندازه شرکت

661/0648/0181/02/01استقالل هیئت مدیره

748/0752/0171/0111/0999/0مالکیت نهادی

با توجه به استفاده از داده های ترکیبی در آزمون فرضیه های پژوهش الزم است آزمون های پیش 
فرض مدل ها تحلیل و بررسی گردد. عامل تورم واریانس )VIF(شدت همخطی چندگانه را در تحلیل 
رگرسیون کمترین مربعات معمولی ارزیابی می کند. این شاخص بیان می دارد چه مقدار از تغییرات 
مربوط به ضرایب برآورد شده بابت همخطی افزایش یافته است. اگر آماره آزمون VIFبه یک نزدیک 
باشد نشان دهنده عدم وجود همخطی است. جدول)7( نشان می دهد، شاخص عامل تورم واریانس 
)VIF( برای تمامی متغیرها مقادیر کمتر از 10 نشان داده شده که بیانگر عدم همخطی بین متغیرهای 

مستقل می باشد. 

جدول)7(: آزمون هم خطی برای مدل رگرسیونی اول-پنجم

مدل پنجم )VIF(مدل چهارم )VIF(مدل سوم )VIF(مدل اول )VIF(نام متغیر

2/272/272/272/27لگاریتم ارزش روز سهام

2/032/032/032/03حمایت های دولتی

1/891/891/891/89بازده دارایی

1/561/561/561/56اهرم مالی

1/101/101/101/10رشد فروش

1/091/091/091/09مالکیت نهادی

1/041/041/041/04استقالل هیئت مدیره

برآورد  برحسب روش الجیت  که  نوآوری محیطی  وابسته  متغیر  به جزء  پژوهش  مدل های  در 
می شود، سایرمتغیر های وابسته کمی بوده و داده هاي پژوهش به صورت ترکیبي مي باشد. در داده هاي 
ترکیبي ابتدا از آزمون F لیمر استفاده مي شود تا تلفیقي یا تابلویي بودن داده ها مشخص شود. با توجه به 
نتایج به دست آمده از نرم افزار استتا که در جدول)8( ارائه شده است، مقدار احتمال برای F لیمر عدد 
0/000 مي باشد که این مقدار بیانگر رد فرضیه صفر)کارایی روش تلفیقی( بوده و حکایت از آن دارد که 
براي تخمین مدل پژوهش باید از روش داده هاي پنل استفاده شود. با توجه به پنلی بودن مدل، باید براي 
تعیین نوع داده ها پنلی)روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفي( از آزمون هاسمن استفاده گردید. همانطور 
که در جدول)8( مالحظه می شود، برای مدل مقدار احتمال این آزمون کمتر از  پنج درصد که این مقدار 
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حاکي از استفاده از روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفي دارد و در مدل دوم مقدار احتمال 
این آزمون بیش از  پنج درصد است، لذا از روش اثرات تصادفي در برازش مدل استفاده می شود.

جدول)8(: نتایج آزمون اف لیمر)چاو و هاسمن(

آزمون هاسمنآزمون اف لیمر

نتیجهسطح معناداری آماره آزموننتیجهسطح معناداری آماره آزموننام مدل 

اثرات ثابت14/670/040رویکرد تابلویی 3/310/000مدل اول )معیار اول(

مدل الجیتمدل الجیتمدل اول )معیار دوم(

اثرات ثابت35/160/000رویکرد تابلویی21/100/000مدل اول )معیار سوم(

مدل اول )معیار 
چهارم(

اثرات ثابت15/930/025رویکرد تابلویی4/420/000

اثرات تصادفی0/910/996رویکرد تابلویی60/140/000مدل دوم

همچنین برای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده شد. نتایج جدول)9( نشان 
می دهد که سطح معنی داری آزمون والد تعدیل شده در همه مدل ها کمتر از 5 درصد می باشد و بیانگر 
وجود ناهمسانی واریانس در مدل های پژوهش بود که از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS برای 

رفع ناهمسانی واریانس استفاده شد.

جدول)9( نتایج آزمون ناهمسانی واریانس 

نتیجهسطح معنی داریآماره آزمونمدل های پژوهش

وجود ناهمسانی واریانس2/50/000مدل اول )معیار اول(

مدل الجیتمدل اول )معیار دوم(

وجود ناهمسانی واریانس4/10/000مدل اول )معیار سوم(

وجود ناهمسانی واریانس2/30/000مدل اول )معیار چهارم(

وجود ناهمسانی واریانس3/50/000مدل دوم

5-1-نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 

-آزمون فرضیه اول 
برای بررسی تاثیر حمایت های دولتی برعملکرد نوآوری شرکت ها از رابطه)1( استفاده شد. یافته های 

برازش مدل برای چهار نوع نوآوری در شرکت ها در جدول )10( ارائه شده است.
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جدول )10(: تاثیر حمایت های دولتی بر نوآوری

متغیرها
نوآوری اجرایینوآوری فنینوآوری محیطینوآوری فردی

ضرایبضرایبضرایبضرایب

0/080-حمایت های دولتی
)-2/80(***

-3/077
)-6/84(***

-0/140
)-6/11(***

 -0/068
)-5/35(***

0/075رشد فروش
)5/88(***

-1/568
)-3/26(***

-0/019
)-2/83(***

-0/027
)-5/47(***

0/009بازده دارایی
)0/817(

-2/644
)-1/67(

0/159
)4/58(***

-0/046
)-1/99(**

0/043-اهرم مالی
)0/028( 

0/085
)0/08(

-0/050
)-2/29(***

0/026
)1/76(

0/031اندازه شرکت
)4/16(***

1/172
)8/41(***

-0/017
)-3/37(***

-0/016
)-4/47(***

0/077مالکیت نهادی
)2/19(***

-2/864
)-3/37(***

0/025
)1/35(

-0/105
)-6/09(***

0/012استقالل هیئت مدیره
)0/679(

0/227
)0/22(

0/027
)1(

0/105
)5/86(***

0/407-عرض از مبدا
)-3/33(***

-17/068
)-8/25(***

0/406
)5/09(***

0/829
)14/98(***

0/634ضریب تعیین تعدیل شده
0/5700/4610/803ضریب مکفادن

***433/50آماره راست نمایی

***19/19آماره والد
***29/42***75/24%93/31صحت پیش بینی مدل

***3/49 هاسمرلمشو 

*** سطح معناداری 99% می باشد.
** سطح معناداری 95% می باشد.

همانطور که در جدول )10( مشاهده می شود، حمایت های دولتی دارای ضریب منفی برابر با 
)0,080-( در نوآوری فردی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین حمایت های دولتی 
با نوآوری فردی شرکت رابطه معکوس و معناداری دارد. حمایت های دولتی دارای ضریب منفی 
برابر با )3,077-( در نوآوری محیطی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، لذا حمایت های 
دولتی با نوآوری محیطی شرکت رابطه معکوس و معناداری دارد. همچنین حمایت های دولتی دارای 
ضریب منفی برابر با )0,140-( در نوآوری فنی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، از این 
رو حمایت های دولتی با نوآوری فنی شرکت رابطه معکوس و معناداری دارد. حمایت های دولتی 
دارای ضریب منفی برابر با )0,068-( در نوآوری اجرایی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، 
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مدیران موظف، بر رویکردهای مدیریتی و تصمیم گیری آنان نظارت دارند.
یافته های جدول)10( نشان می دهد، ضریب تعیین تعدیل شده در مدل نوآوری فردی 63 درصد 
و در مدل نوآوری فنی 46 درصد و در مدل نوآوری اجرایی 80 درصد است و آمار والد نیز در هر 
سه مدل دارای سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشد، از این رو مدل برازش شده از اعتبار کافی 
برخودار است. در مدل نوآوری محیطی که برحسب روش الجیت برازش شد، ضریب مک فادن 57 
درصد و دارای سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشد. همچنین صحت پیش بینی متغیر وابسته 
باالی 90 درصد است و سطح معناداری هاسمر لمشو بیش از 5 درصد بوده و نشان از خوبی برازش 

مدل دارد.

-آزمون فرضیه دوم
برای بررسی تاثیر حمایت های دولتی بر مسئولیت اجتماعی مدیران از رابطه)2( استفاده شد. یافته های 

برازش مدل در جدول )11(ارائه شده است.

جدول )11(: تاثیر حمایت های دولتی بر مسئولیت اجتماعی مدیران

سطح معناداریآماره zانحراف استاندارد ضرایبمتغیرها

2/290/022-0/0380/016-ارتباطات سیاسی

0/0350/0065/330/000رشد فروش

0/390/700-0/0070/018-بازده دارایی

1/470/142-0/0120/008-اهرم مالی

0/0150/0033/950/000اندازه شرکت

0/0330/0191/700/090مالکیت نهادی

0/0230/0151/510/132استقالل هیئت مدیره

3/480/001-0/2070/059-عرض از مبدا

0/439ضریب تعیین تعدیل شده

25/12 )0/000(آماره والد 

همانطور که یافته های جدول)11( نشان می دهد، متغیر حمایت های دولتی دارای ضریب منفی و 
برابر با )0,038-( و سطح معناداری کمتر از 5 درصد است؛ . بنابراین حمایت های دولتی با مسئولیت 
اجتماعی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد و در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تائید می گردد. براین 
اساس در شرکت های دارای حمایت های دولتی میزان افشای اطالعات در حوزه عملکرد اجتماعی 
کمتر است. واحدهای اقتصادی که بدلیل ارتباطات با نهادها و سازمان های دولتی از حمایت دولت 
برخوردار هستند؛ نیاز کمتری به استفاده از افشای عملکرد اجتماعی برای حساب آرایی و کسب شهرت 
دارند. در متغیرهای کنترلی، رشد فروش با ضریب 0,035 و متغیر اندازه شرکت با ضریب 0,015 رابطه 
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با آنها را تدوین و به اجرا دربیاورند. تا بدین طریق با کسب مزیت هاي رقابتی باعث شهرت شرکت 
و همچنین رشد روزافزون عملکرد مالی شوند. همچنین به نهادهای نظارتی نظیر بورس اوراق بهادار 
توصیه می شود، سیاست هایی اتخاذ نمایند که شرکت ها تشویق به افشای عملکرد اجتماعی شوند. 
براساس یافته های پژوهش به تحلیل گران و فعاالن بازار سرمایه توصیه می شود، دقت نظر داشته باشند 
که میزان بازدهی در شرکت های دارای حمایت های دولتی ناشی از فرصت هایی است که دولت در 
تامین منابع مالی، بازار مواد اولیه و فروش محصول ایجاد کرده و کمتر به کسب مزیت رقابتی، خالقیت 
و نوآوری توجه شده است. از آنجا که پژوهش های زیادی در زمینه حمایت های دولت ومیزان افشای 
داوطلبانه در داخل کشور انجام نگرفته است، پیشنهاد می شود تا رابطه این متغیر با موضوعاتی نظیر 
افشای ریسک، افشای استراتژی های راهبری شرکتی و ویژگی های کیفی گزارش مالی شرکت ها مورد 

بررسی قرار گیرد.

7-پی نوشت
9. Capital Markets  5.Multivariate Regression 1. Friendship Economics
10.Variance Inflation Factor(VIF) 6.Excel 2. Theory of legitimacy
11.Generalized least squares regression(GLS) 7.Stata 3. Corporate Social Responsibility
12.Logistic regression 8.topsis 4. Shanon Entropy
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عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پژوهش های  حسابداری  مالی و حسابرسی،  
151-170:)36(9

تأثیر نوآوري و نقش تعدیلي مسئولیت پذیریمسئولیت پذیري  نمازي، محمد؛ مقیمي، فاطمه). 1397 (.. 
اجتماعي بر عملکرد مالي شرکت هاشرکت ها در صنایع مختلف. فصلنامه بررسی هایبررسیهاي حسابداري و 

حسابرسي25)2(: 289-310 

theThe effect of Government support on innovation performance and social responsibility
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2-MSc. Student in Accounting, Pnu University, asaloyeh, Iran.

Abstract
Companies in a competitive environment of world trade need to use new ways of innovatation 

and playing a social role to create value and improve financial performance. Also companies tend 
to benefit from government support to obtain financial resources and low-cost facilities, production 
subsidies, and tax exemptions. Government support can play a role in performance of innovation 
and social responsibility of managers. The aim of this study is to investigate the effect of political 
communication on innovation and social responsibility. For this purpose, a sample of 132 companies 
listed on the Tehran Stock Exchange during 1392 to 1397 were examined. Research hypotheses were 
tested using combined data and using multiple and logit regression in Stata and Eviews software. The 
findings of the research hypothesis test show Government support have a negative and significant 
effect on innovative activities. In companies with Government support, access to financial resourc-
es, production subsidies and market sales of products is higher, and as a result, managers of these 
companies pay less attention to innovation in activities and processes, especially the use of new man-
agement accounting techniques. Also, in companies with Government support, due to government 
financial support, there is less concern about poor social performance, and as a result, the provision 
of information in this area is reduced.

keyKey words: Government support, innovation, social responsibility
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