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Abstract
As a sensitive issue, companies’ social responsibility has grabbed much attention in recent
years. Since social capital is a means to achieve individual, collective, and social goals and
benefits, the purpose of this study was examining the effect of business strategy on the
relationship between companies’ social responsibility and value in order to increase social
capital. To this end, a sample of 160 companied enlisted on Tehran Stock Exchange in the
2010-2019 period was used to test the study hypotheses. The findings of the study revealed
the business strategy variable as the moderating variable affecting the relationship between
a company’s social capital and value. Future studies are suggested to examine the
relationship between a company’s social responsibility and value through other variables.
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 .1دانشیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت1400/08/11 :ـ تاریخ پذیرش)1400/08/23 :

چكیده
مسئولیت اجتماعی شركتها موضوع حساسیتبرانگیز و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است و با توجه به اینكه سرمایة اجتماعی
وسیلهای برای رسیدن به اهداف و منافع فردی و گروهی و جامعه است ،هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی كسبوكار بر رابطة
بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شركت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی است .بدین منظور نمونهای شامل  160شركت پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  1389تا  1398برای آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .یافتههای پژوهش
متغیر استراتژی كسبوكار را به عنوان متغیر تعدیلگر و تأثیرگذار بین مسئولیت اجتماعی شركت و ارزش شركت نشان میدهد .پیشنهاد
میشود برای اطالعات بیشتر در ارتباط با رابطة مسئولیت اجتماعی شركت و ارزش شركت متغیرهای دیگری مانند استراتژیهای
كسبوكار در نظر گرفته شود.

كلیدواژگان
ارزش شركت ،استراتژی كسبوكار ،مسئولیت اجتماعی.

 رایانامة نویسندة مسئولkashanipour@ut.ac.ir :
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مقدمه
در دهة  1980بازرگانان شروع به بهبود روابط با سهامداران خود کردند .در دهة  1990مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکت توسط سازمانهای بینالمللی که از مسئولیت اجتماعی شرکت بهشدت
حمایت میکنند مورد پذیرش قرار گرفت و با مباحث استراتژی ارتباط برقرار کرد .در دهة 2000
مسئولیت اجتماعی شرکت به یک موضوع مهم استراتژیک تبدیل شد .با گذشت سالها ،تمرکز
مسئولیت اجتماعی شرکت تغییر یافت و از هدفگذاری در امور خیرخواهانه و مسئولیت اخالقی تا
بهبود عملکرد سازمان پیشرفت کرد ( .)Van deVelde et al. 2005: 129سرمایهگذاری در مسئولیت
اجتماعی شرکت را چنین تعریف کردهاند« :تکنیکی که به وسیلة آن نفع سرمایهگذاران و آگاهی از
مسائل اخالقی ،اجتماعی ،و محیطی ضمن کنترل فعالیتهای سازمانی تحقق مییابد».

( Hafez 2016:

 .)40در واقع تغییرات صورتگرفته در انتظارات و باورهای عمومی باعث شد شرکتها عالوه بر
حوزة اقتصادی به سایر جوانب مد نظر افراد و بهرهوران توجه کنند .مسئولیتپذیری اجتماعی از
جوانبی است که به آن توجه ویژه شده است .مسئولیتپذیری اجتماعی در یک جمله به معنای
بررسی تأثیر فعالیتهای سازمان بر جامعه است و با بیکاری ،فقر ،آلودگی زیستمحیطی ،و مسائل
اجتماعی دیگر در ارتباط است (کاظمپور و همکاران .)119 :1399
تأثیر شرکتها بر جامعه یک دغدغة جهانی است و انتظارات ذینفعان از نقش واحدهای
تجاری در جامعه در حال افزایش است .زمانی تصور بر این بود که شرکتها و تولیدکنندگان
صرفاً در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولاند یا اینکه باید بهترین محصول مصرفی را با قیمت
پایینتر و کیفیت باالتر بدون توجه به آثار و عواقب ثانوی محصول به دست مشتری برسانند.
رقابت شدید ،افزایش جمعیت ،کمیابی منابع ،و آلودگی محیط باعث به وجود آمدن رویکردهای
نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجة آن تحوالت بود (دعایی و
فتحی .)29 :1385
با افزایش آگاهی زیستمحیطی و در نتیجه افزایش انتظارات از شرکتها ،خطرات قانونی و
اقتصادی بالقوهای وجود خواهد داشت که بازار سرمایه پاسخگوی آنهاست .شرکتی که متعهد به
ایفای مسئولیت اجتماعی خود است به صورت داوطلبانه درگیر فعالیتهای پرهزینهای در جهت
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کاهش آثار منفی فعالیتهای خود بر جامعه میشود و سپس صرفاً با این هدف که خود را از سایر
شرکتهای مشابه متمایز کند و از این طریق ارزش بازار خود را افزایش دهد در بازار کاال و بازار
سرمایه واقعیت عمل خود را (فعالیتهای کنترل و جلوگیری از آثار زیستمحیطی) افشا میکند.
اکثر سرمایهگذاران به دنبال بیشینه کردن بازده ممکن بر حسب سود سرمایه و سود تقسیمی
هستند .ولی افزایش نگرانی عمومی در خصوص آثار اجتماعی و زیستمحیطی فعالیتهای
شرکت شرایطی ایجاد میکند که ایفای مسئولیتهای اجتماعی نهتنها باعث کاهش خطرات
احتمالیـ مثالً دعاوی حقوقیـ برای شرکتها میشود بلکه جذب سرمایهگذاران بیشتر و در
نهایت افزایش ارزش آن را در پی دارد (دارابی و همکاران .)198 :1394
در واقع ابزار آگاهسازی جامعه از مسئولیتهای اجتماعی شرکت و سازمان افشاگری و
گزارشگری اجتماعی است .افشاگری و گزارشگری اجتماعی فرایند انتقال اطالعات مرتبط با
تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است (حیدری کردزنگنه و
همکاران  .)54 :1396اجرای مسئولیت اجتماعی در شرکتها به منظور کسب مزیت رقابتی نیاز به
توسعة فرهنگ جدید در شرکت دارد .زیرا فرهنگ شرکت است که به کسبوکار جهت میدهد
(معمارزاده و وزیری .)1389
اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکتها در بلندمدت میشود و در
نهایت به رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آن میانجامد

( Atale

 .)& Helge 2014تسا 1و همکارانش ( )2010در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی در شرکت باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان میشود و میتواند
ذهنیت مشتریان نسبت به سازمان را مدیریت کند .بسیاری از محققان نیز باور دارند که تمرکز بر
نیازهای ذینفعان منجر به کسب مزیت رقابتی و افزودن به سهم بازار میشود (امیرقاسمخانی و
همکاران .)1395
طبق نظریة ذینفعان و به گفتة فریمن )1984( 2مدیریت سازمان باید به نیازهای ذینفعان مانند
کارکنان ،تأمینکنندگان ،مشتریان ،و کسانی که از کاالها یا خدمات شرکت استفاده میکنند توجه
1. Tsa
2. Freeman
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کند .سازمان میتواند نیازهای ذینفع خود را با استفاده از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت
برآورده کند و این برای سازماندهی مفید خواهد بود .اگر مدیران به نیازهای ذینفعان توجه نکنند،
ذینفعان میتوانند حمایت خود را از سازمان پس بگیرند .مثالً ،مشتریان ممکن است خرید کاالها
یا خدمات شرکت را متوقف کنند و سرمایهگذاران از خرید سهام شرکت منحرف شوند و در
نتیجه عملکرد مالی سازمان تحت تأثیر قرار گیرد ( .)Hafez 2016: 41تحت نظریة مدیریت خوب،
شرکت باید نگران فعالیتهای عملکرد اجتماعی خود باشد تا بتواند اعتبار خوبی در ذهن
سهامداران خود ایجاد کند .زمانی که ذینفعان شرکت را بهخوبی درک کنند بیشتر جذب شرکت
میشوند و این باعث بهبود عملکرد مالی شرکت میشود (.)Waddock & Graves 1997
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت نهتنها در رابطه با سهامداران و شهرت شرکت است ،بلکه
میتواند بر ارزش شرکت نیز تأثیر بگذارد .ارزش شرکت فرایند کاوش در ارزش اقتصادی یک
شرکت است .از ارزش شرکت برای دانستن ارزش منصفانة بازار یک تجارت استفاده میشود که
در تصمیمگیری به سرمایهگذاران کمک میکند .تحقیقات زیادی دربارة مسئولیت اجتماعی شرکت
در سراسر جهان انجام شده است .یک زمینة تحقیق در مورد چگونگی تأثیر مسئولیت اجتماعی
شرکت بر ارزش شرکت بوده است .نتایج حاصل از این مطالعات رابطة مثبت ،منفی ،یا خنثی بین
آنها را نشان میدهد ( .)Hafez 2016: 41وجهه و اعتبار شرکت در صورتی که به مسئولیت
اجتماعی شرکت بپردازد بسیار بهبود مییابد و این باعث جذابیت بیشتر آن برای کارکنان،
مشتریان ،و سرمایهگذاران عالقهمند میشود ( .)Hafez 2016: 40فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
شرکت همچنین روشی محبوب برای دستیابی به تمایز محصول است (

& Porter 1991; Siegel

 .)Vitaliano 2007; Boehe & Cruz 2010مهر و وب )2005( 1نیز اثبات کردند مشتریان ترجیح
میدهند از شرکتهایی خرید کنند که از مسئولیت اجتماعی خود آگاهی

دارند.

مسئولیت اجتماعی را میتوان سرمایهگذاری در سرمایة اجتماعی در نظر گرفت و مزایای
تجاری و اجتماعی و تجاری خاص را میتوان در این زمینه مشاهده کرد .اعمال مسئولیت
اجتماعی میتواند به ایجاد هنجار سخاوت در شبکههای مشارکت مدنی کمک کند و این امر از
1. Mohr & Webb
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نظر نمایندگان نهادهای اجتماعی ،که سرمایهگذاری در آنها انجام شده است ،مثبت تلقی میشود.
سرمایة اجتماعی با زیربنای روابط اجتماعی مانند اعتماد و هنجارها و با جلوههای اصلی آنها،
نهادها و شبکههای اجتماعی ،پیوند تنگاتنگ دارد .این واقعیت که سرمایة اجتماعی در توضیح
راهحلهای وسیع مشکالت اجتماعی و موفقیت تجاری به کار گرفته شده است آن را برای بررسی
در زمینة مسئولیت اجتماعی شرکت مناسب میسازد ( .)Jonker & de Witte 2006هنگامی که
رهبران کسبوکار تشخیص دهند ثروت تجاری آنها از نظر اجتماعی مشروط است و سرمایة
اجتماعی پشتوانة اعتماد و روابط تعاونی با جامعه است مرکزیت  CSRرا در عملیات خود و
اهمیت برآورده ساختن ادعاهای سیاسی خود را تشخیص میدهند (.)Jonker & de Witte 2006
اساس نظریة سرمایة اجتماعی و اساس مدل مسئولیت اجتماعی شرکت به یکدیگر وابستهاند.
اعتماد ،هنجارها و سیستمها ،که اساس سازمانهای اجتماعی و اساس همکاری و مشارکت هستند،
در واقع به همان اندازه که برای نظریة سرمایة اجتماعی و دستیابی به قراردادهای عمومی مهم
هستند ،برای روابط ذینفعان در مدل مسئولیت اجتماعی شرکت نیز مهم هستند (

& Antoni

 )Portale 2011که توسط برگکویست )2006( 1نیز تأیید شده است .آنتونی و پورتال )2011( 2بیان
میکنند که اجرای شیوههای خوب مسئولیت اجتماعی شرکت در برخی از سازمانها در تعیین
تأثیر بر سرمایة اجتماعی کارکنان قابل توجه است .سرمایة اجتماعی هم در داخل هم در خارج از
سازمان وجود دارد و بیان شده است که سازمانها سرمایة اجتماعی را بهتر از بازار ایجاد میکنند
(.)Bowey & Easton 2007

سرمایة اجتماعی یک مقولة کیفی است .بنابرابن ،سنجش آن با مشکالت خاصی مواجه است و
به همین دلیل هنوز روش و رویة یکسانی برای آن ارائه نشده است .این مشکل هم در سطح
جهانی هم در سطح ملی وجود دارد .مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در
آینده نیز انجام میشود دارای شیوههای کامالً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز
کامالً متفاوت و حتی گاهی متناقض است .این وضعیت به گونهای است که مقایسة هر یک از

1. Bergkvist
2. Antoni & Portale
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مطالعات صورتگرفته با مطالعة پایهای وزارت ارشاد نشاندهندة تفاوتهای اساسی بین نتایج
آنهاست (سوری .)1394
بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت عامل اساسی بقای هر شرکت است .با توجه به اینکه همة
شرکتها ارتباطهایی با جامعه دارند ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،صرفنظر از اندازه یا بخش
سازمان ،به درجات مختلف ،به موضوع اجتنابناپذیری تبدیل شده است (چاوشباشی .)1389
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها را در ایران در سالهای اخیر صاحبان صنایع و بخش
خصوصی ،سازمانهای غیردولتی ،و روشنفکران و دانشگاهیان مطرح کردهاند .برگزاری اولین
کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکتها توسط برخی تشکلهای صنعتی چون اتاق بازرگانی،
کنفدراسیون صنعت ،برخی از شرکتهای خصوصی ،و نیز سازمانهای غیردولتی نقطة آغازی در
زمینة مطرح کردن مفهوم و مباحث این موضوع در ایران

بود.

از طرف دیگر شدت یافتن فضای رقابتی برای برخی صاحبان صنایع باعث شد بسیاری از
شرکتهای برتر ایرانی به این مفهوم در فرایندهای مدیریتی خود توجه کنند .با مطرح شدن و به اعتقاد
برخی کارشناسان مد شدن گواهینامههای کیفیت زیستمحیطی و نیز گواهینامههای تعالی سازمانی،
این مفهوم در فرایندهای مدیریتی شرکتها جای گرفت .دریافت این گواهینامهها عالوه بر اینکه
شرکتها را به سمت بهرهوری بیشتر سوق میداد ،برای شرکتها مزیت رقابتی نیز ایجاد میکرد.

با توجه به اینکه هیچ مطالعهای در این زمینة خاص در ایران انجام نشده است برای پر کردن
این خأل تحقیق حاضر به بررسی تأثیر رابطة استراتژی کسبوکار بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی
شرکت و ارزش شرکت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی میپردازد .در واقع با توجه به اهمیت
مسئولیت اجتماعی شرکت و ارتباط با ارزش شرکت ،این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی علمی و
درخور به این پرسش است که «آیا استراتژی کسبوکار میتواند بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی
و ارزش شرکت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی تأثیرگذار باشد؟».
مبانی نظری
مسئولیت اجتماعی سازمان مفهومی پراهمیت در دهههای گذشته محسوب میشود .با اینکه بیش از
بیست سال از اینکه اولین بار مفهوم مسئولیت اجتماعی بیان شد میگذرد ،تعریف یکسان و
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استاندارد و روشنی برای آن وجود ندارد .با وجود این ،اهمیت آن به صورت تصاعدی در طول
چند دهة گذشته در دانشگاهها و شرکتها افزایش یافته است ( .)Chaudhri 2014مسئولیتپذیری
اجتماعی تعهدی است که موجب میشود سازمانها عالوه بر در نظر گرفتن مسئولیتهای
اقتصادی خود به فعالیتهای اجتماعی بپردازند .هرچند در مورد مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی
تعریفی دقیق وجود ندارد ،همواره مؤسسات را تشویق به تمرکز بر اعضای خود به جز سهامداران
شرکت میکند (کاشانیپور و همکاران  .)30 :1397در تنوع واژگان بهکاررفته در مسئولیت
اجتماعی شرکتها مفاهیم پایداری ،اخالق تجاری ،همکاری شهروندان ،و پاسخگویی اجتماعی
وجود دارد .مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمانهای
غیردولتی ،جنبشهای اعتراضی علیه قدرت شرکتها ،افزایش آگاهی اجتماعی ،توسعة بازارهای
سرمایه و شرکتهای سهامی عام ،و رسواییهای مالی و اخالقی شرکتهای بزرگ به پارادایم
غالب و مسلط در حوزة ادارة شرکتها تبدیل شده است و شرکتهای بزرگ و معتبر جهانی
مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی خود میبینند (.)Babalola 2012
شرکتها به دو صورت به گزارشگری اطالعات دربارة فعالیتهای مسئولیت اجتماعی میپردازند:
 .1افشای جداگانه تحت عنوان گزارش مسئولیت اجتماعی؛  .2افشای همراه با گزارشهای سالیانه.
اگرچه هنوز چارچوبی الزامی به منظور گزارشگری مسئولیت اجتماعی وجود ندارد ،مدیران به طور
داوطلبانه به گزارشگری در این زمینه میپردازند (.)Loannou & Serafeim 2012
تئوریهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی به دنبال تبیین چرایی انتخاب شرکتها برای درگیر
شدن در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها هستند .بر مبنای تئوری مشروعیت ،یک شرکت
با جامعه قرارداد اجتماعی دارد؛ بدین معنا که واحد تجاری ملزم است در چارچوب و هنجارهای
جامعه به فعالیت بپردازد (.)Deegan 2007
مسئولیت اجتماعی و سرمایة اجتماعی

سازمانها و شرکتها تأثیر عمدهای بر سیستم اجتماعی دارند .بنابراین فعالیت آنها باید به گونهای
باشد که آثار مثبت حاصل از آن را به حداکثر برسانند و آثار منفی را به حداقل کاهش دهند و به
عنوان تأثیرگذارترین عضو جامعه نگران نیازها و خواستههای درازمدت جامعه باشند و در جهت

 162

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،9شمارة  ،2تابستان 1401

رفع معضالت آنها بکوشند .بدین ترتیب ،مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در
حوزههای کارگری ،مصرفکنندهها ،حمایتهای زیستمحیطی ،حقوق بشر ،ضوابط رفتاریـ
اخالقی و اطاعتپذیری ،فعالیتهای اجتماعی ،و خیرخواهی شرکتی را شامل میشود .در واقع،
توسعه و اجرای تدابیر و استراتژیهای این حوزهها ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی شرکت را
تشکیل میدهد .مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها این اجزا را به هم وصل میکند و فعالیتها را
حول یک چارچوب خاص ،که حمایتکنندة تجارت و تقویتکنندة گفتوگو با ذینفعان اصلی
است ،سازمان میدهد (امیدوار .)108 :1384
بانک جهانی نیز سرمایة اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ،روابط
انسانی ،و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارت این سازمان نشان داده
است این پدیده تأثیری قابل توجه بر اقتصاد و توسعة کشورهای مختلف دارد .سرمایة اجتماعی
برخالف سایر سرمایهها به صورت فیزیکی وجود ندارد ،بلکه حاصل تعامالت و هنجارهای
گروهی و اجتماعی است و افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدّی سطح هزینههای ادارة
جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمانها شود .واژة سرمایه داللت بر این دارد که سرمایة
اجتماعی همانند سرمایة انسانی یا سرمایة اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد؛ یعنی ما را قادر
میسازد ارزش ایجاد کنیم ،کارها را انجام دهیم ،به اهدافمان دست یابیم ،مأموریتهایمان را در
زندگی به اتمام برسانیم ،و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی میکنیم یاری رسانیم .وقتی
میگوییم سرمایههای اجتماعی زاینده و مولد هستند منظور این است که هیچکس بدون آن موفق
نیست و حتی زنده نمیماند (کاوسی و چاوشباشی .)1389
با توجه به رویکردهای مختلف در خصوص سرمایة اجتماعی ،ابعاد چهارگانة اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،و اقتصادی برای آن برشمردهاند که هر یک از این ابعاد از مؤلفههای متفاوتی
تشکیل شدهاند .نمودار  1ابعاد و مؤلفههای سرمایة اجتماعی را نشان میدهد (کاوسی و طلوعی
.)14 :1389
همانگونه که در نمودار  1مشخص است ،مسئولیت اجتماعی و اخالقیات دو مؤلفه از مؤلفههای
بُعد اجتماعی سرمایة اجتماعیاند و بر این اساس است که رابطهمندی این دو مقوله تأیید میشود؛
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بدین معنا که با رعایت اخالقیات و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی توسط سازمانها ،در اصل،
سرمایة اجتماعی سازمان افزایش خواهد یافت .به نظر میرسد مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالقی
سازمانها ،عالوه بر آنکه موجب افزایش سرمایة اجتماعی درونسازمانی از ناحیة کارکنان و منابع
انسانی میشود ،وجه بسیار گستردهتری را نیز در بر میگیرد که همانا افزایش سرمایة اجتماعی ناشی
از شبکههای ذینفعان فراسازمانی و اجتماعی است .مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات
سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوی که هدف اولیة سازمان ،یعنی به حداکثر
رساندن سود ،را صورتی متعالی ببخشند .بر این اساس ،مسئولیت اجتماعی تعهدی است که
نشاندهندة لزوم انجام وظیفة سازمانها در ارتباط با اعضا و افراد جامعه است و هر چه مدیران در
انجام دادن این وظیفه بکوشند نقش خود را در ایجاد اعتماد میان مردم بهدرستی ایفا کردهاند و
سرمایة اجتماعی را توسعه بخشیدهاند (کاوسی و طلوعی .)102 :1389

نمودار  .1ابعاد و مؤلفههای سرمایة اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شركت و ارزش شركت

مطالعات زیادی دربارة مسئولیت اجتماعی شرکت و تأثیر آن بر ارزش شرکت انجام شده است .اما
در یافتهها تناقض وجود دارد .زیرا بیشتر یافتهها اثباتکنندة وجود یک رابطة مثبت است؛
درحالیکه بقیة یافتهها رابطة خنثی یا منفی را اثبات

میکنند.
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تئوری مبتنی بر منابع بیان میکند که مسئولیت اجتماعی شرکت ،ارزش شرکت را بهبود
میبخشد ( .)Arsoy et al. 2012همچنین تئوری ذینفعان بیان میدارد که مسئولیت اجتماعی
شرکت باید مربوط به همة ذینفعانـ نه فقط سهامدارانـ شرکت باشد (.)Nuryaman 2013
نوریامان استدالل میکند که مسئولیت اجتماعی شرکت هزینهها را در طوالنیمدت و هر گونه
هزینة نقض قوانین یا مقررات دولتی توسط شرکت را کاهش میدهد که تصریح میشود آنها باید
مسئولیت اجتماعی شرکت را اعمال کنند .بنابراین این امر منجر به افزایش ارزش شرکت میشود.
عالوه بر این ،مسئولیت اجتماعی شرکت شهرت بنگاه را بهبود میبخشد .زیرا به ذینفعان نشان
میدهد که شرکت از آنها مراقبت میکند .بنابراین در عوض باعث بهبود اعتبار شرکت میشوند.
بهعالوه چونگ 1و همکارانش ( )2013اعالم کردند که مسئولیت اجتماعی شرکت کارایی کارکنان
و مشاغل را افزایش و مشکل نمایندگی و تضاد منافع بین سهامداران را کاهش میدهد.
در مطالعة مک ویلیامز و سیگل )2000( 2یافتهها نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر
خنثی (فقدان رابطة معنادار) بر ارزش شرکت دارد.
این دیدگاههای مختلف و ناسازگاری در یافتهها ثابت میکند این رابطه حتی با تحقیقات کمی
که انجام شده هنوز قابل بحث است و زمینه برای تحقیقات بیشتر باز است .بر این اساس فرضیة
اول پژوهش بدین شکل تدوین شد:
فرضیة اول .بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود

دارد.

استراتژیهای محصول و مسئولیت اجتماعی شركت

پورتر )1980( 3استدالل میکند که شرکتها باید از بین سه استراتژی عمومیـ تمایز ،رهبری بها،
تمرکزـ برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در یک صنعت دست به انتخاب بزنند .زیرا این
استراتژیها از یکدیگر جدا هستند ( .)Porter 1985استراتژی تمایز محصول غالباً مخالف
استراتژی رهبری بها در نظر گرفته میشود ( .)Boehe & Cruz 2010شرکتهایی که استراتژی
تمایز را دنبال میکنند با تولید محصوالت یا خدمات منحصربهفرد یا نوآورانه مزیت رقابتی خود را
1. Cheung
2. McWilliams, & Siegel
3. Porter

تأثیر استراتژی كسبوكار بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی شركت و ارزش شركت در جهت ارتقای ...

165 

برجسته میکنند .از آنجا که این بنگاهها تمایل به سرمایهگذاری باالیی در تحقیق و توسعه و تولید
طرحهای نوآورانة محصول دارند و به طور فعال در تبلیغات سرمایهگذاری میکنند (

& Miller

 )Friesen 1986میتوانند حق بیمة باالتری را سفارش دهند و حاشیة سود ناخالص بیشتری را
تحقق بخشند (.)David et al. 2002
در مقابل ،بنگاههایی که از استراتژی رهبری بها استفاده میکنند به دنبال کاهش هزینههای خود
نسبت به رقبا و افزایش سهم خود در بازار و کسب سود هستند .این شرکتها با کاهش هزینههای
فروش و اداری و سایر هزینههای عملیاتی خود تمایل به استفاده از صرفة اقتصادی دارند

( Wright

)1987؛ یعنی این شرکتها مایلاند از طریق بهبود فرایند و صرفهجویی در مقیاس به بهرهوری
عملیاتی دست یابند ( .)Banker et al. 2014بنابراین ،آنها محصوالت استاندارد و با حاشیة سود
کم تولید میکنند و هزینة کمتری برای تحقیق و توسعه ،تبلیغات ،و سایر هزینههای بازاریابی
صرف میکنند (.)David et al. 2002
مطالعات دربارة ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی تمایز نشان میدهد
مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط نزدیکی با تمایز دارد (مثالً

Porter 1991؛ McWilliams & Siegel

2001؛ McWilliams et al. 2006؛  .)Siegel & Vitaliano 2007برخی مطالعات استدالل میکنند که
مسئولیت اجتماعی شرکت نوعی سرمایهگذاری استراتژیک است که به احتمال زیاد با استراتژی
تمایز محصول شرکت ترکیب میشود (.)Boehe & Cruz 2010
به همین ترتیب مک ویلیامز و سیگل ( )2001استدالل میکنند که فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی شرکت میتواند به مثابة ابزاری مهم برای دستیابی به تمایز عمل کند .در واقع ،بسیاری از
اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند به استفادة موثر و کارآمدتر از منابع ،مانند انرژی و
مواد اولیه ،و استفادة مفیدتر از منابع انسانی کمک کند ( .)Boulouta & Pitelis 2014در نتیجه تمایز
را تسهیل میکند .در مقابل لو و باتاچاریا )2006( 1استدالل میکنند برای شرکتهایی که ظرفیت
کمی برای نوآوری دارند فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند رضایت مشتری را کاهش
دهد که آن میتواند ارزش بازار یک شرکت را کاهش دهد .از این منظر ،سرمایهگذاریها/
1. Luo & Bhattacharya
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استراتژیهای مسئولیت اجتماعی شرکتهایی که استراتژی رهبری بها را بر اساس نوآوری کم
دنبال میکنند لزوماً بازدهی مثبتی ندارند .یعنی احتماالً رابطة بین فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
شرکت و ارزش شرکت تحت تأثیر استراتژی محصولی است که یک شرکت استفاده

میکند.

بر اساس دیدگاه تناسب استراتژیک نظریة پیکربندی ،پیشبینی میکنیم که در شرکتهایی که
استراتژی تمایز را دنبال میکنند  -در مقایسه با شرکتهایی که استراتژی رهبری هزینه را اجرا
میکنند  -رابطه قویتری بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و ارزش شرکت وجود دارد.
بنابراین ،در این مطالعه پیشنهاد میشود استراتژی محصول (مثالً تمایز یا رهبری بها) تأثیر
تعدیلکنندهای بر رابطة بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و ارزش شرکت داشته باشد .شکل 1
چارچوب تحقیقاتی این مطالعه را نشان میدهد .بر اساس مبانی یادشده ،فرضیة دوم پژوهش بدین
شکل تدوین شد:
فرضیة دوم .استراتژی کسبوکار یک شرکت رابطة بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و
ارزش شرکت را تعدیل

میکند.

استراتژی كسبوكار

مسئولیت اجتماعی شركت

ارزش شركت

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

پیشینة پژوهش
چو و تسانگ )2020( 1در پژوهش «مسئولیت اجتماعی شرکت ،استراتژی محصول و ارزش
شرکت» دریافتند که استراتژیهای تمایز محصول یک شرکت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی
شرکت و ارزش شرکت را تقویت میکند؛ درحالیکه استراتژیهای رهبری بها چنین رابطهای را
تضعیف میکنند.
1. Cho & Tsang

167 

تأثیر استراتژی كسبوكار بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی شركت و ارزش شركت در جهت ارتقای ...

ارشد و رازک )2018( 1پژوهشی با عنوان «بررسی افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد
شرکتهای مالزیایی» انجام دادند .در این پژوهش اطالعات  242شرکت مالزی در سالهای 2012
تا  2014جمعآوری شدند .نتایج این مطالعه نشان داد افشای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
شرکتها اثر قابل توجهی بر موفقیت شرکتها دارد و به طور بالقوه منجر به عملکرد مالی قوی و
ایجاد ارزش برای شرکتها میشود .همچنین ساختار مالکیت غالب باعث بهبود فعالیتهای
افشای مسئولیت اجتماعی میشود.
حافظ )2016( 2در پژوهش «مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت :یک مطالعة تجربی از
یک اقتصاد نوظهور» دریافت که مسئولیت اجتماعی شرکت دارای تأثیر منفی ناچیز بر ارزش
شرکت و تأثیر مثبت قابل توجه بر عملکرد مالی شرکت در مصر است.
کیم 3و همکارانش ( )2014به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مسئولیت اجتماعی
شرکتها خطر سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد یا بدان کمک میکند .نتایج بهدستآمده تأثیر
کاهشدهندة مسئولیت اجتماعی شرکت را بر خطر سقوط نشان داد.
میشرا و سوار )2010( 4در پژوهش «آیا مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد شرکتهای
هندی تأثیر میگذارد؟» دریافتند که رابطة مثبتی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت
برای هر یک از سهامداران وجود دارد.
مک ویلیامز و سیگل ( )2000در پژوهش «مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی» نشان
دادند که مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر خنثی (فقدان رابطة معنادار) بر ارزش شرکت

دارد.

حساسیگانه و همکارانش ( )1399در پژوهش «ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با
ارزش شرکت» دریافتند که همبستگی مثبت بین ارزش شرکت و امتیاز گزارشگری مسئولیت
اجتماعی شرکت وجود دارد .همچنین ،نتیجة آزمون آنها نشان داد که در نظر گرفتن همزمان
اطالعات مالی گزارشهای سالیانه و اطالعات مسئولیت اجتماعی نسبت به توجه صرف به
اطالعات مالی به نحو بهتری تغییرات ارزش سهام را توضیح میدهد.
1. Arshad & Razak
2. Hafez
3. Kim
4. Mishra & Suar
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فرجی و همکارانش ( )1399در پژوهش «مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت :نقش
تعدیلگر مدیریت سود» دریافتند بر اساس تحلیل رگرسیونی فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی
ارزش بازار سهام شرکت را افزایش میدهد .اما مدیریت سود نمیتواند رابطة مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش بازار سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
حاجیها و شاکری ( )1398در پژوهش «حاکمیت شرکتی ،افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش
شرکت» دریافتند که بین معیار تمرکز مالکیت و مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد؛
ولی بین معیار درصد سهام در دست سهامداران عمده و مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری
مشاهده نشد .همچنین بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت نیز ارتباطی معنادار مشاهده نشد.
حاجیها ( )1397در پژوهش «راهبردهای رقابتی ،عملکرد شرکت و مسئولیتپذیری اجتماعی
به عنوان راهبرد سوم» دریافت راهبردهای رقابتی بر عملکرد تأثیر مستقیم و معنادار دارند .همچنین
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مستقیم و معنادار است .اما با حضور افشای بیشتر مسئولیت
اجتماعی راهبرد تمایز نسبت به کاهش هزینه تأثیر بیشتری بر عملکرد

دارد.

حیدری کردزنگنه و همکارانش ( )1396در پژوهش «مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در
شرکتهای پذیرفتهشدة بورس اوراق بهادار تهران» دریافتند شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی
بهتری از نظر هر یک از شاخصهای شفافیت سازمانی ،پایداری اقتصادیـ اجتماعی ،مسئولیت
بشردوستانه ،و حاکمیت شرکتی خوب دارند به سوددهی باالتری میرسند .همچنین نتایج نشان داد
سودآوری شرکتها از نظر بازده دارایی منجر به افزایش سطح مسئولیت اجتماعی آنها نیز میشود.
عربصالحی و همکارانش ( )1392به بررسی رابطة بین مسئولیتپذیری اجتماعی با عملکرد
مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد عملکرد
مالی با مسئولیت اجتماعی شرکتها نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطة معنادار ندارد؛ ولی
عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکتها نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامع ارتباط
معنادار

دارد.

شربتاوغلی و همکارانش ( )1389به بررسی اولویتبندی ابعاد مسئولیت اجتماعی توسط
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که این شرکتها ابتدا بعد
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اقتصادی و سپس بعد اخالقی و در نهایت بعد نوعدوستانة مسئولیت اجتماعی خود را مورد توجه
قرار میدهند .همچنین نتایج پژوهش یادشده نشان میدهد که بین تعاریف موجود از مسئولیت
اجتماعی تعریف حقوقی با برداشت اکثریت مدیران از مسئولیت اجتماعی سازگارتر است .همچنین
شرکتهای خدماتی و شرکتهای تولیدی نیز از نظر اولویتبندی ابعاد هرم کارول با هم تفاوت
دارند؛ به این صورت که شرکتهای خدماتی همة ابعاد این هرم را دارای اهمیت یکسان میدانند،
درحالیکه شرکتهای تولیدی اهمیت بیشتری برای ابعاد اقتصادی و حقوقی قائلاند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع علّی و از نظر هدف کاربردی و همچنین از نظر
روش توصیفی و از نوع همبستگی است .پژوهش در چارچوب استداللهای قیاسیـ استقرایی
صورت میپذیرد؛ بدین معنی که مبانی نظری و پیشینة پژوهش از راه کتابخانهای ،مجالت ،و سایر
سایتهای معتبر در قالب قیاسی و گردآوری دادهها برای تأیید و رد فرضیهها از راه استقرایی
صورت میپذیرد .به منظور جمعآوری دادههای الزم جهت محاسبة متغیرها از صورتهای مالی و
گزارشهای هیئتمدیره مندرج در سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین
استفاده شد .بعد از جمعآوری دادههای الزم ،محاسبات متغیرها در نرمافزار اکسل صورت گرفت و
سپس جهت آزمون فرضیههای پژوهش و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  EViewsاستفاده شد.
جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری این پژوهش شامل همة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در این پژوهش ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شد؛ بدین صورت که کل شرکتهای عضو
جامعة آماری که دارای شرایط و معیارهای زیر باشند جزء نمونة آماری قرار خواهند گرفت و آن
دسته از شرکتهایی که واجد این شرایط نباشند از نمونه حذف خواهند شد:
 .1به منظور قابلیت مقایسه داشتن اطالعات ،دورة مالی شرکتها منتهی به  29اسفند
 .2در طی دورة مورد بررسیـ  1389تا 1398ـ تغییر سال مالی نداشته
 .3شرکتها در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته

باشند.

باشد.

باشد.
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 .4جزء شرکتهای مالی (بانکها ،مؤسسات مالی) و صنایع واسطهگری ،لیزینگ ،و
شرکتهای بیمه

نباشد.

 .5اطالعات مورد نیاز تحقیق از شرکتها در دسترس باشد.
نمونة مورد استفاده برای آزمون فرضیهها ،پس از اعمال محدودیتها ،شامل  160شرکت
( 1599سالـ شرکت) به شرح جدول  1است.
جدول  .1غربالگری شركتها از جامعة آماری پژوهش

تعداد شرکتها (شرکتهای پذیرفتهشدة بورسی به استثنای فرابورسی) (پایان دورة مالی  29اسفند باشد)

248

کسر میشود:
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی شرکتهای هلدینگ،
بانکها ،و لیزینگها) نباشد.

88

اطالعات مالی شرکت در دسترس نباشد.

0

شرکتهای غربالشده از جامعة آماری پژوهش

160

مدل آزمون فرضیهها و متغیرهای آن

به منظور آزمون فرضیة نخست پژوهش ،مبنی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش
شرکت ،رابطة  1مشابه پژوهش چو و تسانگ ( )2020به کار رفت:
()1

TOBINQi.t = a0 + a1CSRi.t + a2SIZEi.t+ a3LEVERAGEi.t + a4GROWTHi.t +a5ROAi.t

به منظور آزمون فرضیة دوم پژوهش ،مبنی بر اثر تعدیلگری استراتژی محصول بر رابطة بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت ،رابطة  2مشابه پژوهش چو و تسانگ ( )2020به کار رفت:
()2

TOBINQi.t = a0 + a1CSRi.t+ a2 STRATEGY +a3CSR * STRATEGY + a4SIZEi.t
+a5LEVERAGEi.t + a6GROWTHi.t +a7ROAi.t

متغیر وابسته

ارزش شرکت ( :)TOBINQi.tاولین و معروفترین تحقیق در زمینة ارتباط بین قیمتهای سهام و
سرمایهگذاری شرکتها ،که منجر به ایجاد شاخص معروفی به نام کیوتوبین در اقتصاد مالی شد،
تحقیقی بود که توبین در سال  1969انجام داد .معیار کیوتوبین در دهة  1970مطرح و در دهههای
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 1980و  1990به طور گسترده توسط محققان به کار گرفته شد .نسبت کیوتوبین را پروفسور جیمز
توبین در تجزیهوتحلیلهای اقتصادی کالن ،به منظور پیشبینی آیندة فعالیتهای سرمایهگذاری ،به
وجود آورد .هدف توبین برقراری یک رابطة علت و معلولی بین شاخص کیو و میزان
سرمایهگذاری انجامشده به وسیلة شرکت بود .توبین معتقد بود که اگر شاخص کیو محاسبهشده
برای شرکت بزرگتر از  1باشد انگیزة زیادی برای سرمایهگذاری وجود دارد .به عبارتی نسبت
کیوی باال نشانة ارزشمندی فرصتهای سرمایهگذاری و رشد شرکت است .اگر نسبت کیو
کوچکتر از  1باشد ،سرمایهگذاری متوقف خواهد شد (نمازی و زراعتگری  .)1388نسبت
کیوتوبین از جمله معیارهای تلفیقی است که مبتنی بر اطالعات حسابداری و اطالعات بازار است
که به اعتقاد محققان زیادی بهترین معیار برای سنجش عملکرد و ارزش شرکت است

( Leewillen

 .)& Badernat 1997نسبت کیوتوبین از طریق رابطة  3محاسبه میشود (:)Black et al. 2009
()3

=Tobins Q

متغیر مستقل

مسئولیت اجتماعی شرکت ( :)CSRمسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی در الگوی میشرا و
همکارانش ( )2011دارای چهار بعد است و با تفاضل نقاط قوّت از نقاط ضعف مربوط نمرة آن
محاسبه میشود .گفتنی است در صورت وجود هر نقطة ضعف یا قوّت مربوط عدد  1و در
صورت نبود آنها عدد صفر در نظر گرفته شده است .اطالعات مربوط به بازخوانی یادداشتهای
پیوست و گزارش هیئتمدیرة شرکتها گردآوری و برای معرفی هر یک از ابعاد ،با توجه به
ماهیت افشاگری در ایران ،از شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی و همچنین از گواهینامههای
 ISO9001سیستم مدیریت کیفیت  ISO14001و همچنین مدیریت زیستمحیطی

OHSAS

18001و استاندارد ایمنی و بهداشت استفاده میشود .به عبارت دیگر ،داشتن هر یک از این
گواهینامهها (که از طریق مطالعة گزارشهای شرکت یا تارنمای رسمی آن به دست میآید) عدد 1
را به خود در بخش مربوط اختصاص میدهد .بنابراین ،تنها از الگوی یادشده استفاده نمیشود و
معیارها مطابق با استاندارد ایران تعدیل شده است که به صورت رابطة  4بیان میشود:
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()4

CSR-s = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S

که در این رابطه  CSR-sنمرة مسئولیتپذیری اجتماعی است و  CSR-COM-Sنمرة افشای
مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوّت و نقاط ضعف خاص خود تقسیم بر تعداد نقاط قوت
به صورت رابطة  5محاسبه میشود:
CSR-COM-S = (Σ Strengths -Σ Concerns)/ Σ Strengths

()5

 :CSR-EMP-Sنمرة افشای روابط کارکنان :CSR-ENV-S ،نمرة افشای محیط زیست،
 :Sنمرة افشای ویژگی

CSR-PRO-

محصوالت.

نمونههایی از نقاط قوّت و ضعف ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی در جدول  2آمده است.
جدول  .2نقاط ضعف و قوّت ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی شركت ()Mishra et al. 2011

متغیر
مشارکت اجتماعی

روابط کارکنان

محیط زیست

ویژگی محصوالت

نقاط ضعف

نقاط قوّت
 .1کمکهای خیریه

 .1اثر نامطلوب اقتصادی (اثر منفی بر کیفیت

 .2کمکهای نوآورانه (کمک به سازمانهای غیرانتفاعی

زندگی و تعطیلی کارخانه)

و مشارکت در طرحهای عمومی)

 .2عدم پرداخت مالیات

 .1به اشتراک گذاشتن سود نقدی

 .1ضعف بهداشت و ایمنی

 .2مزایای بازنشستگی

 .2کاهش نیروی کار

 .1انرژی پاک (استفاده از سوختهایی با آالیندگی کمتر)
 .2کنترل آلودگی هوا و کاهش گازهای گلخانهای

 .1تولید زبالههای خطرناک
 .2پرداخت جریمه به دلیل نقض مقررات
مدیریت زباله

 .1کیفیت محصول

 .1پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول

 .2ایمنی محصول

 .2پرداخت جریمه برای تبلیغات منفی

متغیر تعدیلگر

استراتژیهای شرکت ( :)STRATEGYدر پژوهش حاضر برای تعیین نوع استراتژی هر شرکت
از سیستم امتیازدهی ترکیبی ایتنر و الرکر )1997( 1استفاده میکنیم؛ بدین صورت که برای به دست
آوردن امتیازات ترکیبی از پنج نسبت نرخ رشد فروش ،هزینة تبلیغات به کل فروش ،تعداد
1. Ittner & Larcker
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کارمندان به فروش ،ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن ،و نسبت داراییهای ثابت به کل
داراییها استفاده میشود .سیستم امتیازدهی بدین صورت است که ابتدا شرکتها را بر اساس
چهار نسبت اول به ترتیب از باال به پایین در پنج گروه تقسیم میکنیم .شرکتی که در باالترین
پنجک قرار دارد امتیاز  5و شرکتی که در پایینترین پنجک قرار میگیرد امتیاز  1را کسب میکند و
بقیة شرکتها متناسب با پنجک مربوطه امتیازدهی میشوند .سپس شرکتها را بر اساس نسبت
آخر به پنج گروه تقسیم میکنیم .این بار شرکتی که در باالترین پنجک قرار میگیرد امتیاز  1و
شرکتی که در پایینترین پنجک قرار دارد امتیاز  5را کسب میکند و بقیة شرکتها متناسب با
پنجک مربوطه امتیازدهی میشوند .در مرحلة آخر امتیازات بهدستآمده از دو مرحلة فوق را با
یکدیگر جمع میکنیم تا امتیاز نهایی هر شرکت به دست آید .دامنة امتیازات ترکیبی (مجموع پنج
نسبت فوق) هر شرکت طی یک سال بین  5تا  25خواهد شد

(.)Ittner & Larcker 1997

متغیرهای كنترلی

اهرم مالی ( :)Levاهرم مالی از نسبت ارزش دفتری بدهیها به کل داراییها به دست میآید.
اندازة شرکت ( :)Sizeلگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکتها.
بازده دارایی ( :)ROAنسبت سود خالص به ارزش دفتری داراییها.
نرخ رشد فروش ( :)Growthنسبت تفاوت فروش سال جاری و سال قبل به فروش سال
گذشته.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای این پژوهش در جدول  3ارائه شده است .با توجه به اطالعات
مندرج در جدول  3میانگین و میانة متغیر ارزش شرکتهای مورد بررسی به ترتیب  2/566و
 1/805است .میانگین و میانة متغیر مسئولیت افشای اجتماعی شرکتهای مورد بررسی به ترتیب
 0/462و  0/461است .از آنجا که مقدار میانگین و میانه در این متغیر نزدیک به  0/46است،
میتوان ادعا کرد که این متغیر از توزیع نرمال برخوردار است .کمینه و بیشینة مسئولیت افشای
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اجتماعی به ترتیب  0/118و  0/823است .بنابراین بعضی از شرکتهای بررسیشده اهمیت
خاصی برای افشای مسئولیت اجتماعی قائل بودهاند و در تقابل آن نیز برخی از شرکتها چندان
اهمیتی به افشای مسئولیت اجتماعی ندادهاند .کمینه و بیشینة اهرم مالی به ترتیب  0/012و 1/363
است .بنابراین ،در نمونة مورد بررسی شرکتهایی وجود دارند که به دلیل داشتن زیان انباشته
دارای اهرم مالی بیش از  1هستند .اما میانگین این متغیر ( )0/588نشان میدهد که ارزش داراییها
در اغلب شرکتها تقریباً دوبرابر بدهی است .همچنین ،بیشترین انحراف معیار بین متغیرهای
توضیحی تأثیرگذار بر ارزش شرکت مربوط به استراتژی شرکت با ضریب  3/366است که
میتواند ناشی از عوامل زیادی در شرکتهای مورد بررسی باشد.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

چولگی

کشیدگی

QB

2/566

1/805

2/139

0/164

16/994

2/841

13/275

CSR

0/462

0/461

0/205

0/118

0/823

0/040

1/820

Strategy

15/004

15/000

3/326

6/000

25/000

0/055

2/751

Size

14/174

14/019

1/555

10/031

20/183

0/857

4/451

Lev

0/588

0/599

0/206

0/012

1/363

0/011

3/370

Growth

0/276

0/191

1/157

-1/000

43/486

32/628

1215/523

ROA

0/141

0/120

0/135

-0/326

0/639

0/452

3/931

آمار استنباطی
آزمون فرضیات كالسیک رگرسیون

در این پژوهش بر مبنای کتاب بنیمهد و همکارانش ( )1395از آزمون لوین ،لین ،و چو جهت
بررسی پایایی متغیرهای پژوهش استفاده شد .نتایج این آزمون نشان میدهد همة متغیرهای مستقل،
وابسته ،تعدیلگر ،تعاملی ،و کنترلی به واسطة سطح معناداری کوچکتر از  5درصد پایا هستند و
اسـتفاده از ایـن متغیرهـا در مدلها باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود .همچنین ،برای
بررسی نبودِ همبستگی خطی بین متغیرهای توضیحی از آزمون عامل تورم واریانس استفاده شد .بر
اساس نتایج این آزمون ،عامل واریانسهای مدلهای پژوهش کمتر از  5هستند و مشکل همخطی
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شدید وجود ندارد .به منظور بررسی نرمـال بودن توزیع باقیماندههای مدلها از آزمون جارکـ برا
استفاده شد .از آنجا که سطح معناداری این آزمون برای مدلهای پـژوهش کمتر از  0/05اسـت،
فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای اخالل مدلهای پژوهش رد میشود .اما طبق قضیة
حد مرکزی ،چنانچه تعداد مشاهدات در نمونة مورد بررسی به میزان کافی زیاد باشد ،توزیع دادهها
به نرمال نزدیک است و حتی اگر جامعه نرمال نباشد ،میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده
کرد .همچنین ،به منظور بررسی ناهمسانی واریانس باقیماندههای مدلها از آزمون وایت استفاده
شد .نتایج آزمون وایت برای بررسی فرض همسانی واریانس در اجزای اخالل مدلها نیز حاکی از
وجـود ناهمسـانی واریانس در مدلها است که برای رفع این مشکل از روش تصحیح وایت
استفاد .برای آزمون وجود خودهمبستگی از آزمون دوربین واتسون استفاده شد که نتایج آن همراه
نتایج مدلها ارائه شده است.
انتخاب نوع الگوی برآورد

از آنجا که دادههای پژوهش حاضر به صورت مقطعیـ زمانی است ،نیاز است تلفیقی یا تابلویی بودن
دادهها با استفاده از آزمون چاو ( Fلیمر) سنجیده شود .با توجه به نتایج بهدستآمده که در جدول 4
ارائه شده است ،سطح معناداری در مدلهای پژوهش برای چاو ( Fلیمر) عدد صفر است که این
مقدار بیانگر رد فرضیة صفر آزمون (کارایی روش تلفیقی) است و حکایت از آن دارد که برای
تخمین مدل پژوهش باید از روش دادههای تابلویی استفاده شود .با توجه به تابلویی بودن مدلها،
باید برای تعیین نوع دادهها تابلویی (روش آثار ثابت یا آثار تصادفی) از آزمون هاسمن استفاده شود.
همانطور که در جدول  4مالحظه میشود ،سطح معناداری آزمون هاسمن در هر دو مدل عدد صفر
است که این مقدار حاکی از استفاده از روش آثار ثابت در مقابل روش آثار تصادفی است.
جدول  .4انتخاب نوع الگوی برآورد

مدل رگرسیون
مدل اول
مدل دوم

آزمون

مقدار آمارة لیمر

سطح معناداری

نتیجة آزمون

چاو

5/387

0/000

اجرای آزمون هاسمن

هاسمن

393/119

0/000

مدل آثار ثابت

چاو

5/874

0/000

اجرای آزمون هاسمن

هاسمن

345/649

0/000

مدل آثار ثابت
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نتایج آزمون فرضیهها

نتایج برآورد الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش آثار ثابت فرضیة اول در جدول 5
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار آمارة  Fو سطح معناداری کمتر از 0/05
مربوط به این آماره نشان میدهد مدل رگرسیون برآوردشده برای آزمون فرضیة اول در کل معنادار
است .در این مدل ،ضریب تعیین  0/449به دست آمد و گویای درصدی است که تغییرات متغیر
وابسته با متغیرهای الگو قابل توضیح است .افزون بر این ،نتایج خودهمبستگی جمالت خطا با
استفاده از آمارة دوربینـ واتسون نیز برای فرضیة اول  1/86محاسبه شده که حاکی از نبودِ
خودهمبستگی در مدل

است.

با توجه به مقدار آمارة  tو سطح معناداری متغیرهای پژوهش ،نتایج حاکی از آن است که
مسئولیت اجتماعی شرکت به واسطة آمارة  -1/218در سطح معناداری  0/223ارتباط معناداری با
ارزش شرکت ندارد .بنابراین ،فرضیة اول تأیید نمیشود.
جدول  .5نتایج مدل اول

فرضیة 1
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارة t

احتمال

CSR

-0/185

0/152

-1/218

0/223

Size

1/298

0/058

22/063

0/000

Lev

0/721

0/300

2/400

0/016

Growth

0/060

0/034

1/757

0/079

ROA

4/664

0/439

10/609

0/000

دوربینـ واتسون

1/862

آمارة F

7/152

ضریب تعیین

0/449

نتایج برآورد الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش آثار ثابت فرضیة دوم در
جدول  6ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار آمارة  Fو سطح معناداری کمتر از
 0/05مربوط به این آماره نشان میدهد مدل رگرسیون برآوردشده برای آزمون فرضیة اول در کل
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معنادار است .در این مدل ،ضریب تعیین  0/556به دست آمد و گویای درصدی است که تغییرات
متغیر وابسته با متغیرهای الگو قابل توضیح است .افزون بر این ،نتایج خودهمبستگی جمالت خطا
با استفاده از آمارة دوربینـ واتسون نیز برای فرضیة اول  1/95محاسبه شده که حاکی از نبودِ
خودهمبستگی در مدل

است.
جدول  .6نتایج مدل دوم

فرضیة 2
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارة t

احتمال

CSR

1/227

0/583

2/104

0/035

Strategy

0/268

0/024

11/070

0/000

Strategy*CSR

-0/085

0/044

-1/942

0/052

Size

1/034

0/079

13/094

0/000

Lev

-0/554

0/364

-1/520

0/128

Growth

-0/049

0/006

-7/813

0/000

ROA

1/031

0/552

1/866

0/062

دوربین واتسون

1/950

آمارة F

10/810

ضریب تعیین

0/556

در بررسی مدل دوم پژوهش ،به واسطة آمارة  2/104ارتباط مثبت و معنادار مسئولیت اجتماعی
با ارزش شرکت تأیید شد .بر این اساس میتوان مدعی شد که مسئولیت اجتماعی در حالتی که
استراتژی شرکت صفر است بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنادار

دارد.

متغیر تعدیلگر استراتژی کسبوکار شرکت با آمارة  11/07در سطح اطمینان  99درصد ارتباط
مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد .همچنین ،ارتباط اثر تعاملی استراتژی شرکت و مسئولیت
اجتماعی با نقدشوندگی سهام به واسطة آمارة  -1/942و معنادار شدن در سطح اطمینان  90درصد
تأیید شد .ضرب استراتژی شرکت در مسئولیت اجتماعی سبب شده ضریب مسئولیت اجتماعی از
 +1/227به  -0/085تغییر یابد .به عبارتی ،استراتژی شرکت رابطة مثبت بین مسئولیت اجتماعی و
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ارزش شرکت را تضعیف میکند .بنابراین ،فرضیة دوم پژوهش مبنی بر تأثیر استراتژی شرکت بر
رابطة بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت رد نمیشود.
نتیجه
مسئولیت اجتماعی را میتوان به منزلة سرمایهگذاری در سرمایة اجتماعی در نظر گرفت و مزایای
تجاری ،اجتماعی ،و تجاری خاص را میتوان در این زمینه مشاهده کرد .اعمال مسئولیت اجتماعی
میتواند به ایجاد هنجار سخاوت در شبکههای مشارکت مدنی کمک کند و این امر از نظر
نمایندگان نهادهای اجتماعی که سرمایهگذاری در آنها انجام شده است مثبت تلقی میشود
( .)Jonker & de Witte 2006مسئولیت اجتماعی سازمان مفهوم پراهمیتی در دهههای گذشته
محسوب میشود .در واقع مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در چند سال اخیر با توجه به رشد
سازمانهای غیردولتی ،جنبشهای اعتراضی علیه قدرت شرکتها ،افزایش آگاهی اجتماعی ،توسعة
بازارهای سرمایه و شرکتهای سهامی عام ،و رسواییهای مالی و اخالقی شرکتهای بزرگ به
پارادایم غالب و مسلط در حوزة ادارة شرکتها تبدیل شده است و شرکتهای بزرگ و معتبر
جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی خود میبینند .مطالعات
زیادی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و تأثیر آن بر ارزش شرکت انجام شده است .اما در
یافتهها تناقض وجود دارد .زیرا بیشتر یافتهها اثباتکنندة وجود یک رابطة مثبت است؛ درحالیکه
بقیة یافتهها رابطة خنثی یا منفی را اثبات میکنند.
در این مطالعه ،متوجه شدیم که استراتژی کسبوکار شرکت رابطة بین مسئولیت اجتماعی
شرکت و ارزش شرکت را تعدیل میکند .این یافته نشان میدهد که شرکتها میتوانند از طریق
ادغام مؤثر فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت خود در استراتژیهای کسبوکار خود بهتر به
اهداف مالی خود برسند.
در این پژوهش تأثیر استراتژی کسبوکار شرکت بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و
ارزش شرکت بررسی شد .یافتههای پژوهش نشان داد ،با توجه به مدل اول پژوهش ،بین مسئولیت
اجتماعی شرکت با ارزش شرکت رابطة معناداری وجود ندارد .در واقع فقدان ارتباط بین مسئولیت
اجتماعی شرکتها و ارزش شرکت دور از انتظار و غیرواقعی نبود .زیرا بسیاری از مطالعات
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گذشته به نتایج ضدونقیض در این رابطه رسیدهاند و در نتیجه فرضیة اول پژوهش تأیید نشد و
مطابق با یافتههای حاجیها و شاکری ( )1398و مک ویلیامز و سیگل ( )2000است و با یافتههای
فرجی و همکارانش ( )1399و نخیلی و همکارانش ( )2017مغایر است .در این مورد میتوان
چنین تفسیر کرد که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی توسط شرکتهای ایرانی هنوز نمیتواند
ارزش شرکت را افزایش دهد و بازار نسبت به این اطالعات واکنش مثبت نشان نمیدهد.
فرضیة دوم پژوهش حاکی از تأثیرگذاری استراتژی کسبوکار شرکت بر رابطة بین مسئولیت
اجتماعی و ارزش شرکت بود .این یافته نشان داد استراتژی کسبوکار رابطة مثبت بین مسئولیت
اجتماعی شرکت و ارزش شرکت را تضعیف میکند و مطابق با یافتة چو و تسانگ ( )2020است.
ما معتقدیم که یافتههای ما بینش ارزشمندی را برای مدیران و محققان فراهم میکند .اول،
یافتههای ما میتواند ،به مثابة یک مرجع مفید برای مدیران ،در تعیین سطح مطلوب سرمایهگذاری
مسئولیت اجتماعی شرکت عمل کند .دوم ،یافتههای ما نشان میدهد که محققان هنگام بررسی
رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت باید عوامل احتمالی ،مانند استراتژی
کسبوکار ،را در نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود ،به منظور تقویت سطح مسئولیت اجتماعی
شرکتها و التزام به تعهد به این مسئولیت در شرکتها ،الزامات قانونی از سوی سازمان بورس در
نظر گرفته شود.
در ارتباط با پژوهشهای آتی ،با توجه به اینکه مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
مفهومی تازه است ،تحقیق و تفحص در مورد آن باعث بسط و گسترش حسابداری به حوزهای
فراتر از شکل سنتی آن ،یعنی فراهم ساختن اطالعات برای سهامداران ،میشود .در نتیجه
موضوعات فراوانی در زمینة مسئولیتپذیری اجتماعی وجود دارد که بررسی آنها باعث بسط
دانش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت میشود .پیشنهاد میشود:
ارتباط مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت با متغیرهای دیگر مانند بازدهی شرکت و قیمت سهام
و همچنین با متغیرهای تعدیلگر دیگر بررسی شود.
همچنین ارتباط جداگانه بین هر یک از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت (مانند مشارکت
اجتماعی ،روابط کارکنان ،محیط زیست ،ویژگی محصوالت) با ارزش شرکت بررسی شود.
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با این حال ،از آنجا که محدودیتهایی وجود دارد ،نتایج این پژوهش باید با دقت تفسیر و
سپس استفاده شود .صحت دادههای پژوهش مشروط به صحت اطالعاتی است که سازمان بورس
اوراق بهادار و تارنماهای مرتبط با شرکتها منتشر کردهاند .فقدان یک پایگاه اطالعاتی منظم و
سازمانیافته جهت دستیابی به اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها باعث میشود قضاوتهای
شخصی در تجزیهوتحلیل گزارش هیئتمدیره جهت محاسبة دادههای مسئولیت اجتماعی نتایج
پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.
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