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Introduction: The existence of different groups of stakeholders and the commitment
of companies to their interests has highlighted the role of corporate social
responsibility in today's world. Corporate social responsibility is the company's
commitment to maximize long-term economic, social and environmental well-being
through its performance, policies and resources. It is a valuable and irreplaceable
resource that has changed the paradigm of organizational performance. Research has
shown that companies' performance is influenced by corporate social responsibility.
Due to the effect of different factors on the relationship between corporate social
responsibility and company performance, in various studies have aimed at the
moderating role of different variables in this relationship. One of the effective
variables is business strategy because it represents a unique and fundamental element
of a company's identity. Thus, business strategy can potentially affect the relationship
between corporate social responsibility and corporate performance.
Methodology: In terms of purpose, the present study is an applied type. From the
point of view of data collection, it is descriptive, and, in terms of nature, it is based on
the post-event approach. It is also quantitative because accounting and capital market
information is used for calculating the variables. The data related to 104 companies
listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2018 have been analyzed. Five years of
information is required to calculate some variables; therefore, the data required by the
sample companies should be available for a period of 12 years (2007-2018). To test
the research hypotheses, the multivariate linear regression model and the panel data
method were used as well. A combined index based on accounting variables and the
average decimal ranking method are used to determine the value of the economic,
ethical and legal dimensions of corporate social responsibility. To measure the
economic performance of companies, the indicators of economic value added and
market value added have been used. The theoretical business strategy framework of
Miles and Snow (1978, 2003) has also been used. It classifies business strategies into
prospectors, analyzers and defenders based on a composite measure to proxy for a
firm’s business strategy. This composite measure strategy involves six firm attributes
including ratio of R&D expenses to sales, ratio of employees to sales, one-year
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percentage change in total sales, ratio of SG&A expenses to sales, standard deviation
of the total number of employees, and net property, plant and equipment scaled by
total assets. The effect of strategy has been investigated in from the viewpoints of
strategy and strategy type.
Results and Discussion: The first to sixth hypotheses investigate the effects of
economic, ethical and legal dimensions of corporate social responsibility on economic
performance (i.e., economic value added and market value added). The positive
coefficient of variables indicates that increasing the economic, ethical and legal
dimensions of corporate social responsibility increases the companies’ economic
performance and the hypotheses are confirmed. The seventh to twelfth hypotheses
investigate the moderating effects of the business strategy on the relationship between
corporate social responsibility and the economic performance of companies. The
moderating effect of the business strategy has been studied in two ways, strategy and
strategy type. In both methods, the moderator role of the strategy on the relationship
between corporate social responsibility and economic value added is positive and
significant, and the hypotheses are confirmed. Also, the impact of strategy on the
relationship between the economic and ethical aspects of corporate social
responsibility and market value added is positive and significant. But the significance
of the legal dimension has not been confirmed. The results indicate that, regardless of
the presented method and the corresponding calculations, aggressive strategy has a
greater impact on the relationship between corporate social responsibility and the
economic performance of companies.
Conclusion: Based on the statistical results, the positive effect of economic, ethical
and legal dimensions of corporate social responsibility on economic performance is
confirmed. The results are in accordance with the instrumental theory in which the
purpose of corporate social responsibility is earning profit and acquisition of
economic benefits for the shareholders. The stakeholder and legitimacy theories
support the research findings too. According to the stakeholder theory, the value of
the firm is increased by respecting the rights of all the stakeholders. Therefore, paying
attention to their various demands by the management will lead to the survival of the
organization. Respecting the social norms and the observance of rules and regulations
to confirm the legitimacy by the government and general public can also lead the
company to achieve its goals. Firms that follow a prospective strategy compete
together to produce products and find new markets. They are always looking for
innovation in product and market development. On the other hand, firms following a
defensive strategy focus on a limited product market, and their efforts are to increase
production efficiency. Taken together, the results suggest that business strategy is an
important determinant of corporate social responsibility performance. The
performance of defenders is similar to the strategy of cost leadership, and the
performance of prospectors is similar to the strategy of differentiation. Hence,
prospectors take advantage of corporate social responsibility, as their innovationoriented strategy, and enjoy the benefits of corporate social responsibility more than
other companies.
Keywords: Business strategy, Corporate social responsibility, Economic value
added, Market value added.
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نقش تعديلگر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذيری اجتماعی
و عملکرد اقتصادی شرکتها
لیال اسدی ،دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
سید علی واعظ 0،دانشیار مدعو گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران/
دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
علیرضا جرجرزاده ،استادیار گروه اقتصاد ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
احمد کعب عمیر ،استادیار گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت0311/10/40 :

تاریخ پذیرش0311/04/43 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزشگذاری ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی
به شیوهای نوین و تاثیر آنها بر عملکرد اقتصادی شرکتها ،با توجه به اثر تعدیلگر استراتژی
کسب و کار است .بدین منظور از یک شاخص ترکیبی ،پایهگذاری شده بر متغیرهای حسابداری،
مبتنی بر روش میانگین رتبهبندی دهکی ،جهت تعیین ارزش ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی ،و
جهت سنجش عملکرد اقتصادی شرکتها از شاخصهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش
افزوده بازار استفاده شده است .ارزیابی استراتژی شرکتها (تدافعی ،تحلیلگر ،تهاجمی) بر
اساس چارچوب نظری مایلز و اسنو ( )4113 ،0191و روش اندازهگیری بنتلی و همکاران
( )4103میباشد .نمونه آماری شامل  010شرکت طی دورهی زمانی  0311تا  0316است .برای
آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و شیوه دادههای ترکیبی
استفاده گردیده است .نتایج نشان میدهد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار از
طریق ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در ابعاد مختلف ،تحت تاثیر قرارگرفته و افزایش
مییابند و استراتژی کسب وکار تاثیر مثبت و معناداری بر این رابطه دارد .همچنین هرچه
استراتژی کسب و کارها تهاجمیتر باشد ،تاثیر آن بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی
و عملکرد اقتصادی شرکتها بیشتر است.
کلمات کلیدی :ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش افزوده بازار ،استراتژی کسب وکار،
مسئولیتپذیری اجتماعی.
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مقدمه
تغییر نگرش سازمانها بر تعامل با همهی گروههای ذینفع و خروج سهامداران از کانون
توجه شرکتها ،نقش مسئولیتپذیری اجتماعی 0را در دنیای امروز برجسته کرده است
و توجه جهانی دانشگاهیان ،متخصصان حرفهای ،دولتها و نهادهای قانونگذار را بیش
از پیش به خود جلب کرده است .این مفهوم به عنوان تعهدات شرکت برای به حداکثر
رساندن رفاه بلندمدت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی از طریق عملکرد شرکت ،سیاستها
و منابع تعریف میشود (کرازپرز و همکاران .)4101 ،4مسئولیتپذیری اجتماعی منبعی
ارزشمند و غیرقابل تعویض شناخته شده است که میتواند به خودی خود منجر به
کسب مزیت رقابتی ،یا ایجاد و توسعه داراییهای ملموس و ناملموس شود که مزیت
رقابتی را به ارمغان آورد (برانکو و رودریگز .)4116 ،3از این رو سازماندهی مدرن
سازمانها ،به انجام مسئولیتهای اجتماعی و تالش برای گزارش آنها ،به طور
چشمگیری افزایش یافته است .اپینسا و پورتر )4100( 0این دیدگاه را در جهت روند
جهانی به تغییر پارادایم در راههای کسب وکار سازمانهای عمومی یا خصوصی،
انتفاعی یا غیرانتفاعی در جامعه ،میدانند .میلتون فریدمن )0191( 5مسئولیت اجتماعی
شرکتها را حداکثرسازی سود میداند .در نتیجه این دیدگاه ،هرگونه توجه
غیرضروری به جنبههای اجتماعی یا زیست محیطی باعث هزینههای قابل اجتناب و
کاهش ارزش سهام میشود .با این حال ،در سالهای اخیر ،این دیدگاه به طور فزاینده-
ای به چالش کشیده شده است .اگرچه فریدمن یک رابطه منفی بین ابتکار عمل مسئولیت
اجتماعی و عملکرد مالی ارائه میدهد ،ادوارد فریمن )0110( 6استدالل میکند که چنین
ابتکاراتی نه تنها ناشی از تعهدات صریح اخالقی نسبت به منافع جامعه است ،بلکه
برطرف کننده نگرانیهای شرکتها خواهد بود .بنابراین ،ابتکارات مسئولیت اجتماعی،
ایجاد ارزش سهامدار را مختل نمیکند ،بلکه یک ابزار مهم برای این هدف است (فریمن
و همکاران .)4101 ، 9از جمله مزایای شرکت در فعالیتهای اجتماعی؛ افزایش مزیت
رقابتی ،افزایش شهرت ،بهبود سودآوری ،تقویت روابط متقابل ،ارتقاء روحیه کارکنان
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3. Branco & Rodrigues
4. Epinosa & Porter
5. Friedman
6. Freeman
7. Freeman
2.

نقش تعديلگر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذيری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها 861

و جذب استعدادهای جدید ،بهبود روابط با تامین کنندگان ،دولتها ،مطبوعات ،مشتریان،
جامعه و بهبود مستمر است (ساید و همکاران.)4101 ،0
با در نظر گرفتن اهمیت فزاینده مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملیات و عملکرد شرکت
و تاثیر آن بر جامعه ،مسئولیتپذیری اجتماعی به یک موضوع مهم تحقیق در ادبیات
مدیریت و حسابداری تبدیل شده است (برنا و روبین4101 ،4؛ گریگا و مل4110 ،3؛ کیم
و همکاران .)4104 ،0در این راستا یک جریان تحقیق بررسی میکند که آیا عملکرد
اجتماعی بهتر شرکت منجر به بهبود عملکرد مالی میشود (لو و همکاران4101 ،5؛
وادوک و گریوز .)0119 ،6مقاالت متعددی در این زمینه منتشر شده است که نتایج
متفاوتی را در برداشته است .اکثر مطالعات تأثیر مثبت مسئولیتپذیری اجتماعی بر
عملکرد شرکت را تایید کردهاند (ون بردن و گوسلینگ4111 ،9؛ فامیه4109 ،1؛ گالبریث
و شوم4104 ، 1؛ گول و همکاران4109 ،01؛ لو و همکاران .)4101 ،محققان معدودی نیز
از ارتباط منفی (کردیر و سرکیس0119 ،00؛ کریسستمو و همکاران4100 ،04؛ منچیراجو
و راجکاپوا )4109 ، 03یا عدم ارتباط (لی و همکاران4101 ،00،؛ مک ویلیامز و سیگل،05
 )4111بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد شرکت خبر دادهاند .از این رو هیچ دلیل
قطعی برای حمایت از رابطه شفاف و مستقیم بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
مالی وجود ندارد (گالبریث و شوم4104 ،؛ وود .)4101 ،06به اعتقاد وو )4116( 09و ون
بردن و گوسلینگ ( ،)4111حذف متغیرهای تعدیلگر در رابطه بین مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد شرکت از دالیل مهم نتایج غیر قطعی در مطالعات گذشته است.
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4. Kim
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عالوه بر این ،تعدادی از محققان (آالفی و هسونه4104 ،0؛ گالبریث و شوم4104 ،؛
سورکا و همکاران )4101 ،4روشهای مورد استفاده برای بررسی اثر مستقیم را کم
ارزش و بی اعتبار جلوه دادهاند .غفلت از عوامل تعدیلگر منجر به نتایج مغرضانه از
طریق برآورد بیش از حد تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت میشود
(مارگولیس و والش4113 ،3؛ مک ویلیامز و سیگل .)4111 ،از این رو ،محققان پیشنهاد
میکنند ارتباط مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد شرکت به طور غیرمستقیم و با
وجود متغیرهای تعدیلگر مورد بررسی قرار گیرد (حسینی امیری و خراسانی اجبار
کالیی0319 ،؛ برانکو و رودریگز4116 ،؛ وانگ و همکاران .)4106 ،0گنجاندن متغیرهای
تعدیلگر در رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد به تبیین این ارتباط و افزایش
قابلیت اطمینان نتایج کمک میکند و ابهام موجود را کاهش میدهد (جود و همکاران،5
4106؛ واگنر4101 ،6؛ گرواچ و کلیندینست .)4109 ،9در مطالعات مختلف نقش تعدیلگر
متغیرهای اعتبار شرکت و رضایت مشتری (گالبریث و شوم ،)4104 ،اعتبار شرکت
(یانگ و همکاران4109 ،1؛ ابوگر و انلسینیا ،)4101 ،1منابع نامشهود (سورکا و همکاران،
 ،)4101ارزش ویژه برند (مالیک و کنوال ،)4101 ،01عملکرد رقابتی (کیم و همکاران،00
 ،)4101هزینه تحقیق و توسعه و تبلیغات (لین و همکاران )4141 ،04و ریسک مدیریت
(ناسیم و همکاران )4101 ،03در رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد شرکت مورد
بررسی قرار گرفته است.
یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سیاستها و عملکرد شرکتها ،استراتژی کسب و کار
میباشد .در ادبیات سازمانی استراتژی کسب و کار یک عنصر منحصر به فرد و
اساسی از هویت یک شرکت را نشان میدهد و چگونگی رقابت شرکتها در یک کسب
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Surroca
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11. Kim
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و کار خاص را ارائه میدهد (یوان و همکاران .)4141 ،0شیوه پاسخ شرکت به محیط و
بازار به طور قابل توجهی تحت تاثیر استراتژی تجاری آن است (همبریک .)0113 ،4در
نتیجه ،ویژگیها و رویکردهای یک شرکت مانند الگوهای قدرت مدیریتی ،ارزشها و
استفاده از منابع ،هماهنگ با استراتژی کسب و کار شرکت هستند (مایلز و اسنو،0191 3
 .)4113بر اساس چارچوب نظری مایلز و اسنو ( )4113 ،0191استراتژی کسب و کار
به سه بخش؛ تهاجمی ،تحلیلگر و تدافعی تقسیم میشود که از لحاظ نوع محصول،
سرعت تغییر بازار ،ریسک پذیری و ترجیحات افق سرمایهگذاری به شدت با هم متفاوت
هستند .از آنجا که استراتژی کسب و کار نوعی مشخص از استراتژی سطح بنگاه
میباشد ،مطالعات اخیر نشان میدهد عاملی تاثیر گذار بر عملکرد شرکتها است (بنتلی
و همکاران4103 ،؛ یوان و همکاران4141 ،؛ مرفوع وشاکری .)0316 ،همچنین براساس
نظریه استراتژی کسب و کار و نظریه مبتنی بر منابع ،استدالل میشود ویژگیهای
مهاجمان و مدافعان میتواند بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی یک شرکت تاثیرگذار
باشد .از این رو استراتژی کسب و کار میتواند به طور بالقوه رابطه مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد .مطالعات بسیاری تاثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد شرکتها را مورد بررسی قرار دادهاند .با این حال،
تاثیر هر یک از ابعاد بر عملکرد شرکت ،کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
مسئولیتپذیری اجتماعی یک ساختار چند بعدی در جهت تحقق انتظارات ذینفعان
مختلف است (برامر و میلینگتون4111 ،0؛ فاروق و همکاران )4109 ،5و هر بعد میتواند
اهمیت و تاثیر متفاوتی بر عملکرد داشته باشد .از این رو ،در این پژوهش سعی بر آن
است شاخص ترکیبی هر یک از ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی منطبق بر نظریه شوارتز و کارول ،)4113( 6با رویکردی نوین محاسبه شده
و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی شرکتها ،مورد بررسی قرار گیرد .متغیرهای تشکیل
دهنده هر یک از ابعاد ،از مدل موسوی و همکاران ( )0315در تعیین ضریب کارایی
مسئولیتپذیری اجتماعی و بسط عوامل تشکیل دهنده ،اقتباس شده است .همچنین اثر
تعدیلگر استراتژیهای تدافعی ،تحلیلگر و تهاجمی ،به دو حالت؛ امتیاز و نوع
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استراتژی ،بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها،
مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و فرضیهها
مسئولیتپذيری اجتماعی
در سال های اخیر تعاریف مختلفی توسط محققان جهت بیان مسائل کلیدی
مسئولیتپذیری اجتماعی ارایه شده است .کمیسیون اروپا )4100( 0مسئولیت اجتماعی
شرکتها را مفهومی میداند که به موجب آن شرکتها به صورت داوطلبانه مسائل
اجتماعی و زیست محیطی را در فعالیتهای تجاری و در تعامل با ذینفعان خود در نظر
میگیرند .ویسر )4100( 4بیان میکند مسئولیتپذیری اجتماعی شیوهای است که
شرکتها به طور مداوم از طریق توسعه اقتصادی ،حاکمیت شرکتی مناسب ،پاسخگویی
به ذینفعان و بهبود محیط زیست ،در جامعه ارزش ایجاد میکنند .مفهوم مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در طول زمان تغییرات زیادی داشته است و با پیشرفت جوامع و
تعدیل انتظارات آنها ،همچنان دستخوش تغییر خواهد بود .در نتیجه ،تعریفی که پذیرش
جهانی از این مفهوم را در پی داشته باشد ،وجود ندارد (وایاس و رایتنی .)4105 ،3گرچه
تعاریف ارائه شده دارای ریشههای مشترک است؛ هر کدام از آنها با توجه به میزان
مشارکت ذینفعان و حوزههای مسئولیتپذیری از مسائل محیط زیستی (مانند تغییرات
اقلیمی ،زبالههای خطرناک ،انرژی ناپاک) و جامعه (مانند تنوع اجتماعی ،حقوق بشر،
حمایت از مصرف کنندگان) ،متفاوت خواهد بود (میسکا و همکاران .)4100 ،0مدل هرمی
کارول )0110( 5معروفترین و پذیرفتهترین مدلها در ادبیات است .بر این اساس
انتظارات جامعه از سازمانها در چهار بخش مسئولیتپذیری اقتصادی،
مسئولیتپذیری اخالقی ،مسئولیتپذیری قانونی و مسئولیتپذیری داوطلبانه طبقهبندی
میشود.
مسئولیتپذیری اقتصادی :مسئولیتهای اقتصادی پایهایترین مفهوم مسئولیت
اجتماعی است زیرا شرکتها برای بقاء و زنده ماندن باید درآمد کسب کنند و سود
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ببرند .بدون قدرت برای ایجاد و به حداکثر رساندن سود ،شرکتها به سختی میتوانند
در زمینه مسئولیت اجتماعی مشارکت کنند .شرکت زمانی میتواند به عنوان یک
شهروند سازمانی خوب اعالم موجودیت کند که سودآوری آن محرز باشد و مزایای
فعالیتهای تجاری خود را در جامعه به اشتراک بگذارد (مسعود .)4109 ،0شاخصهایی
نظیر نرخ بازده داراییها ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،سود هرسهم و کیوی توبین
بازگو کننده ایفای تعهدات اقتصادی سازمانها ،نسبت به سهامداران و سرمایهگذاران
است .تحقق اهداف اقتصادی سازمانها منوط به مقبولیت عملکرد سازمان از سوی
همه ذینفعان و مشروعیت یافتن شرکت از سوی عموم جامعه میباشد که موجب جذب
مشتریان وفادار و کسب سهم بیشتری از بازار خواهد شد.
مسئولیتپذیری اخالقی :مسئله تجارت اخالقی به عنوان بخشی از استراتژی توسعه
پایدار ،فراتر از برابری قانونی است (مسعود .)4109 ،بر این اساس سازمانها ملزم به
برآوردن انتظارات جامعه ،فراتر از نیازها و الزامات قانونی ،به شیوهای منصفانه و
عادالنه هستند (جونز و همکاران .)4111 ،4یعنی اعضاء جامعه انتظار دارند سازمانها
نه تنها به طور کامل بر اساس قوانین و مقررات عمل نمایند ،بلکه انتظار دارند این فرآیند
به طور شفاف و منصفانه انجام شود (جانمورونگ و ایسرورنروینچ .)4105 ،3در این
بخش تعهدات شرکت ،احترام به ارزشها و هنجارهای جامعه میباشد که منطبق بر
دیدگاه نظریه ذینفعان است .مفاهیمی همچون عدالت ،حقیقت و انصاف از جمله فضائل
اخالقی است که انتظار میرود در تدوین استراتژیها و انتخاب رویههای شرکت مورد
توجه قرار گیرند .رعایت اخالق کسب وکار در سازمانها منجر به کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین گروههای ذینفع و کاهش کسب بازده غیر متعارف به دلیل ارائه اطالعات
شفاف و منصفانه از وضعیت سازمانها میگردد که منطبق بر شاخه اخالقی نظریه
ذینفعان است .شرکتهایی که مبتنی بر مفاهیم حقیقت ،انصاف و عدالت اقدام به تهیه
اطالعات و گزارشها می نمایند ،سطح اقالم تعهدی پایینی را در تهیه اطالعات مالی به
کار میگیرند (رضایی و رمضاننیا )0316 ،و با کاهش کیفیت اقالم تعهدی ،منافع
گروههای خاص ذینفع را به منافع کل ذینفعان ترجیح نمیدهند .عدم رعایت اصول
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اخالقی از سوی سازمانها عواقبی همچون از دست دادن اعتبار و شهرت ،کاهش
فروش و کاهش قیمت سهام را در بر خواهد داشت.
مسئولیتپذیری قانونی :بر این اساس سازمانها ملزم به رعایت قوانین و مقررات تعیین
شده از سوی دولتها هستند .به عبارت دیگر سازمانها باید فعالیتهای اقتصادی خود
را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند .رعایت هر چه بیشتر قوانین تدوین شده
جهت حفظ منافع گروههای مختلف منطبق بر نظریه ذینفعان است .نقش دولتها در این
بخش نظارتی است و حافظ گروههایی هستند که قدرت چندانی در فعالیتها و
سیاستهای سازمانها ندارند .وظیفه سازمانها در این بخش فرمانبرداری و تمکین از
قوانین و مقررات است .قوانین برای کنترل رفتار اجتماعی شرکتها تحمیل میشوند
(مسعود .)4109 ،اجرای آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،رعایت هر چه بیشتر قوانین
مالیاتی و بیمه ،افشاء مناسب اطالعات ،عدم وجود معامالت با اشخاص وابسته در
راستای عدم بهرهمندی گروههای خاص ذینفع ،شاخصهایی هستند که تعهدات قانونی
سازمانها را از دیدگاه نظریههای ذینفعان و مشروعیت بیان میکنند.
مسئولیتپذیری داوطلبانه :بر اساس این دیدگاه تعهدات سازمانها ،مشارکت برای رفاه
اجتماعی با تاکید بر فعالیتهای انساندوستانه است .به عبارتی سازمانها فراتر از
دیدگاه ذینفعان ،به آنچه عادالنه و منصفانه است عمل میکنند (کارول.)4106 ،
مسئولیتپذيری اجتماعی و عملکرد
محققان در کاوش و بررسی رابطه ابتکارات مسئولیتهای اجتماعی و عملکرد شرکتها
از زیربناهای نظری متنوعی از جمله دیدگاههای نمایندگی ،ذینفعان ،مشروعیت و نظریه
مبتنی بر منابع استفاده کردهاند (فالمر4101 ،0؛ واکر و همکاران4101 ،4؛ گاندا.)4101 ،3
منطبق با نظریه نمایندگی مدیران شرکتها در جایگاه نماینده سهامداران ،میبایست در
راستای حداکثر کردن ثروت آنها گام بردارند (جنسن و مکلین .)0196 ،0از این رو
سهامداران مهمترین گروه ذینفعان شرکت محسوب میشوند و همه فعالیتهای
شرکت باید در تحقق اهداف آنها باشد .بر این اساس مسئولیتپذیری اجتماعی به
عنوان فعالیتی غیرضروری شناخته میشود که هزینهای اضافی به شرکت تحمیل
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میکند (لی و همکاران4111 ،0؛ مکنی و همکاران )4111 ،4که با مزایای مرتبط با آن
سازگار نیست (پرستون و اوبانون.)0119 ، 3
در مقابل نظریه ذینفعان (فریمن )0110 ،نشان میدهد یک شرکت دارای ذینفعان متعدد
است؛ اشخاص یا گروههایی که از جنبههای مختلف فعالیت سازمانی دارای منافع
قانونی هستند و اقدامات مدیران شرکت باید در راستای منافع همه گروههای ذینفع
باشد .بر اساس این نظریه رعایت حقوق ذینفعان منجر به بهبود عملکرد شرکت خواهد
شد (لین و همکاران .)4111 ،0نظریه ذینفعان مبنایی برای مطالعه روابط بین بنگاهها و
جامعه بشری فراهم میکند (فریمن .)0110 ،از منظر این نظریه ،بنگاهها به عنوان بخشی
جدایی ناپذیر از جامعه ،مسئول تقویت رفاه آن هستند (دونالدسون و پرستون.)0115 ،5
بنابراین ،اتخاذ یک رویکرد همه جانبه برای پرداختن به منافع طیف وسیعی از ذینفعان
از اهمیت ویژهای برخوردار است .در هماهنگی با نظریه ذینفعان ،ایجاد توازن بین نیازها
و منافع ذینفعان از طرف بنگاهها بسیار مهم است زیرا ذینفعان مختلف؛ سرمایهگذاران،
سهامداران ،کارمندان ،جوامع ،تأمین کنندگان ،ارگانهای دولتی و محیط طبیعی ،منابع
مشهود و نامشهود را برای بقا و موفقیت بنگاهها فراهم میکنند (برور و مهاجان،6
 .)4103در صورت ناتوانی شرکت در پاسخگویی به نیازهای ذینفعان ،ممکن است ارائه
منابع به طور کامل یا جزئی ،از سوی ذینفعان متوقف شود .این امر در نهایت تهدیدی
برای حیات و بقای طوالنی مدت بنگاهها است (آهن و پارک .)4101 ،9بقا و موفقیت یک
شرکت فقط درصورتی تضمین میشود که مدیران آن متعهد به ایجاد ثروت ،رضایت
یا ارزش برای تمامی ذینفعان خود باشند (کالرکسون .)0115 ،1مسئولیتپذیری
اجتماعی شامل فعالیتهایی است که میتواند در این راستا گام بردارد .از این رو ،یکی
از روشهایی که شرکتها میتواند نیازهای مختلف ذینفعان خود را مورد توجه قرار
دهند و حمایت پایدار آنها را کسب کنند ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است.
نظریه مشروعیت ،اهمیت تأیید اجتماعی را در ترویج بقای یک شرکت برجسته میکند.
مشروعیت چشمانداز گستردهای است که در آن فعالیتهای شرکتی قابل قبول و
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سازگار با اعتقادات ،ارزشها و هنجارهای جامعه شناخته میشوند (گاندا.)4101 ،
دیفوس و کارتر )4115( 0استدالل میکنند مشروعیت به تحقق و پایبندی به هنجارهای
اجتماعی و قوانین ،برای تعیین جایگاه نسبی سازمانها بستگی دارد .بدین ترتیب ،در
شرایطی شرکتها قادر به ادامه حیات خود هستند که عموم جامعه متقاعد شوند منافع
آنها مورد توجه قرار گرفته است (گاندا.)4101 ،
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت معتقد است که توانایی شرکت در ارائه عملکرد بهتر و
ایجاد ارزش برای سهامدارن بستگی به منافع منحصر به فرد منابع انسانی ،سازمانی
و فیزیکی در طول زمان دارد .اگر این منابع ارزشمند ،نادر ،بینظیر و غیر قابل تعویض
باشند ،میتوانند منبع مزیت رقابتی پایدار باشند (بارنی .)0110 ،بسیاری از محققان
اظهار داشتهاند مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در بنگاههایی که از منابع مالی کافی
(لین و همکاران4141 ،؛ وادوک و گریوز )0119 ،و منابع انسانی (جونگ و کیم)4106 ،4
برخوردار هستند ،میسر است.
تحقیقات بسیاری رابطه بین مسئولیتپذیری و عملکرد را بررسی نمودهاند .صنوبر و
همکاران ( )0311رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط
کار ،محیط زیست ،رفتار کسب وکار ،جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت را با
عملکرد مالی شرکتها با تاثیر دو متغیر تعدیلگر اندازه و ریسک سازمان ،در صنعت
مواد و محصوالت دارویی بررسی نمودند .برای گردآوری اطالعات متغیر
مسئولیتپذیری اجتماعی و ابعاد آن از پرسشنامه استفاده شده است .نتایج این پژوهش
نشان داد که بین متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنجگانه آن با متغیر
عملکرد مالی ،رابطهای وجود ندارد .وحیدی الیزایی و فخاری ( )0310تاثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در بورس
اوراقبهادار را مورد بررسی قرار دادند .از پرسشنامه به منظور جمعآوری اطالعات
مربوط به مسئولیتپذیری اجتماعی استفاده گردید .نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار
بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها را تایید نمود .دارابی و همکاران
( )0315در پژوهشی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن را با ارزش و
خطر شرکتها بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین گزارشگری
مسئولیت اجتماعی و ارزش و خطر شرکتها رابطه معنادار وجود دارد .سپاسی و
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حسن زاده ( ) 0315بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پایداری سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری
سود رابطه معناداری وجود دارد .ایمانی و همکاران ( )0316در پژوهشی رابطه بین
پایداری سود و سودآوری را با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند .برای اندازهگیری افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتها از معیارهای مؤسسه آمریکایی کا .ال .دی (که هر ساله سازمانها را بر
اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی رتبهبندی میکند) استفاده شد .نتایج
پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار پایداری سود و سودآوری شرکتها با افشاء
مسئولیت اجتماعی بود.
سو و همکاران )4106( 0شرکتهای فعال در بازارهای نوظهور را هدف قرار دادند .بر
اساس نتایج شرکتهایی که در فعالیتهای اجتماعی حضور داشتند ،شهرت بیشتر و
عملکرد بهتری از خود نشان دادند .بنابراین به نظر میرسد ابتکارات فعالیتهای
اجتماعی نه تنها اثر مثبتی بر عملکرد مالی دارد بلکه باعث کاهش هزینههای عملیاتی،
افزایش کارایی مدیریت و ایجاد مدلهای جدید کسب و کار خواهد شد .نتایج پژوهش
چن و لی )4109( 4نشان داد که رابطه بین فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش
شرکت غیرخطی (نه به طور کامل مثبت و نه منفی) است و میزان سرمایهگذاری در
مسئولیتپذیری اجتماعی منجر به سطوح مختلف سود میشود .از این رو ،وقتی
مسئولیتپذیری اجتماعی از حد مشخصی فراتر رود ،هزینههای عملیاتی کاهش و
ارزش شرکت افزایش مییابد .لی و همکاران ( )4101روابط طوالنی مدت مسئولیتهای
اجتماعی و عملکرد مالی شرکت را مورد بررسی قرار دادند .شرکتهای درگیر در
فعالیتهای اجتماعی به طور کلی ،نسبت به شرکتهایی که متعهد به چنین
مسئولیتهایی نیستند ،به دلیل تهاتر بین منفعت و هزینه در سطح شرکت و عدم تعادل
بین عرضه و تقاضا در سطح صنعت ،عملکرد مالی بهتر یا بدتری ندارند .یافتههای این
پژوهش ،عدم معناداری بین مسئولیتهای اجتماعی و عملکرد مالی را در سطح شرکت
و صنعت تایید میکند .این بدان معنی است که مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،تاثیری
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بر تخریب یا بهبود عملکرد مالی شرکتها ندارد .شرابتی )4101( 0تاثیر اجرای ابتکارات
مسئولیت اجتماعی (مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت اقتصادی و مسئولیت زیست محیطی)
بر عملکرد تجاری شرکتهای صنایع دارویی اردن را مورد بررسی قرار داد .نتایج
نشان میدهد که بین متغیرهای مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه وجود دارد و هر سه
متغیر به شدت به عملکرد کسب و کار مرتبط است .نتایج همچنین نشان میدهد که سه
متغیر به طور کلی بر عملکرد تجاری شرکتهای دارویی اثر گذار است .مسئولیت
زیستمحیطی بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکتهای صنایع داروسازی دارد ،به دنبال
آن مسئولیت اقتصادی و سپس مسئولیت اجتماعی رتبهبندی میشوند .از این رو
مسئولیتپذیری اجتماعی باید به وضوح در استراتژی شرکتها تدوین شود و عناصر
آن باید همسو با برنامههای توسعه شرکت باشد .ابوگر و انلسینیا ( )4101نقش تعدیلی
اعتبار بر رابطه مسئولیت اجتماعی و ارزش اقتصادی شرکتهای چند ملیتی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر
ارزش اقتصادی شرکتهای چند ملیتی دارد و اعتبار شرکت این رابطه را به طور
معناداری تحت تاثیر قرار میدهد.
از آنجا که مسئولیتپذیری اجتماعی یک ساختار چند بعدی است که شامل طیف وسیعی
از رفتار شرکتها با هدف تحقق انتظارات ذینفعان مختلف است (برامر و میلینگتون،
4111؛ فاروق و همکاران )4109 ،و هر بعد از اهمیت خاصی برخوردار است ،از این رو
در این پژوهش تاثیر هر یک از ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی بر عملکرد اقتصادی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس
فرضیههای اول تا ششم به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اول :بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
اقتصادی دارد.
فرضیه دوم :بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
اقتصادی دارد.
فرضیه سوم :بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
اقتصادی دارد.
Sharabati
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فرضیه چهارم :بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
بازار دارد.
فرضیه پنجم :بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
بازار دارد.
فرضیه ششم :بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
بازار دارد.
استراتژی کسب و کار
استراتژی ،جهت گیری کلی حرکت سازمان به سمت مقصد استراتژیک با نگاه به آینده
است (رضوانی و سهامخدم .)0310 ،در مبانی نظری سازمانی ،استراتژی کسب و کار
راهکاری در نظر گرفته میشود که بر چگونگی رقابت در یک بخش خاص از صنعت یا
بازار محصول تمرکز میکند و نشان دهنده اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط یک
شرکت در جهت سازگاری و انطباق با محیط و موقعیت در بازار ،برای تحقق بخشیدن
به سطح باالیی از عملکرد است (پورتر .)0111 ،0انواع مختلفی از استراتژی کسب و کار
در پیشینه وجود دارد که نشان میدهد چگونه شرکتها در کسب و کارهای مربوطه
رقابت میکنند .مایلز و اسنو ( )4113 ،0191بر اساس نرخ رشد شرکت نسبت به
محصوالت و بازارهای آن سه استراتژی تهاجمی ،تحلیلگر و تدافعی را شناسایی
کردهاند .بر اساس این چارچوب استراتژی تهاجمی و تدافعی در انتهای زنجیره
استراتژی کسب و کار قرار دارند که به طور سیستماتیک در ابعاد مختلف متفاوت
هستند .حد واسط استراتژی تدافعی و تهاجمی ،استراتژی تحلیلگر است که ویژگیهای
هر دو نوع استراتژی را نشان میدهند .شرکتها با استراتژی تهاجمی همواره به دنبال
بهرهبرداری و شناسایی محصوالت جدید و فرصتهای بازار از طریق فرایندهای
نوآوری هستند و رقابت آنها بستگی به توانایی شرکتها در پیشبرد محصوالت ،یا
توسعه بازار دارد .آنها با استفاده از فرصتهای جدید موجود در بازار ،محصوالت
خود را به طور مداوم تغییر میدهند .این امر مستلزم نظارت و کنترل دقیق بر محصول
و بازار میباشد تا بتوان از فرصتهای بازار به طور موثر استفاده کرد (چن
وجرمایس .)4100 ،4شرکتها با استراتژی تدافعی استراتژی رهبری هزینه را با تمرکز
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بر روی یک بازار محدود ،ترکیبی پایدار از محصوالت و خدمات و با تالش برای بهبود
بهرهوری هزینه در تولید و توزیع کاال و خدمات دنبال میکنند .تمام تالش آنها
سرمایهگذاری بر تولید مقرون به صرفه محصوالت است و بر این اساس از قیمت پایین
محصوالت به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده میکنند (مایلز و اسنو4113 ،0191 ،؛
هیگینز و همکاران .)4105 ،0شرکتها با استراتژی تحلیلگر با توجه به تعادل بین
بهرهوری و نوآوری ،اقدامات تدافعی یا تهاجمی انجام میدهند .آنها معموال تالش
میکنند تا ریسک کاهش سودآوری را به حداقل برسانند و در به حداکثر رساندن
فرصتهای رشد ،تالش کنند (یوان.)4141 ،
مسئولیتپذيری اجتماعی ،استراتژی و عملکرد
بر اساس نظریه مبتنی بر منابع (ورنرفلت0110 ،4؛ بارنی )0110 ،3شرکتها بر اساس
منابع و قابلیتهای خود با یکدیگر رقابت میکنند .اگر یک شرکت دارای منابع با ارزش
و نادر و قابلیتهایی است که به راحتی توسط دیگران تقلید نمیشود ،میتواند از مزایای
رقابتی پایدار برخوردار باشد و عملکرد بهتری داشته باشد (پیترف و بارنی.)4113 ،0
مسئولیتپذیری اجتماعی به عنوان یک روش موثر برای کمک به شرکتها در توسعه
منابع یا تواناییهایی است که منجر به مزایای رقابتی میشوند ،شناخته شده است (مک
ویلیامز و سیگل4110 ،5؛ دنچو.)4110 ،6
بر اساس نظریه مبتنی بر منابع و چارچوب نظری مایلز و اسنو( ،)4113 ،0191استدالل
میشود که سطوح متفاوت شرکتها در پایبندی به تعهدات اجتماعی ممکن است با
استراتژی کسب و کار مرتبط باشد .ویژگیهای مهاجمان و مدافعان میتواند بر میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی یک شرکت تاثیر گذار باشد .در مقایسه با مدافعان ،مهاجمان
تمایل بیشتری به ایفای تعهدات اجتماعی دارند زیرا به عنوان یک منبع استراتژیک
میتواند منافع بیشتری برای آنها ایجاد کند (یوان .)4141 ،دلیل این امر این است که،
نظریه مبتنی بر منابع ،نشان میدهد بنگاهها از طریق منابع ملموس و نامشهود خود با
سایر شرکتها رقابت میکنند (بارنی0110 ،؛ پیترف و بارنی )4113 ،و ابتکارات
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اجتماعی با بهبود اعتبار شرکت ،ارتقاء نوآوری و تقویت اعتماد مشتری به توسعه منابع
نامشهود شرکت کمک میکند (فالمر و کسپرسزیک4105 ،0؛ میشرا .)4109 ،4این عملکرد
مسئولیتپذیری اجتماعی برای مهاجمان بسیار مهم است ،زیرا آنها نیاز بیشتری به
تقویت شهرت و برند در بین مصرفکنندگان دارند و به طور مداوم ظرفیت نوآوری را
حفظ میکنند (مایلز و اسنو )4113 ،0191 ،در حالی که تمرکز اصلی مدافعان بر دفاع
از ترکیب محصول موجود از طریق مدیریت تولید و یا مدیریت هزینه برای بهبود
کارایی ،به جای کشف بازارها یا محصوالت جدید است .بدین ترتیب ،مدافعان احتمال
کمتری دارند که از مزایای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بهرهمند شوند (مایلز و
اسنو .)4113 ،0191 ،به طور کلی پیشبینی میشود مهاجمان در مقایسه با مدافعان
تعهد بیشتری به فعالیتهای اجتماعی دارند و بنابراین عملکرد بهتری خواهند داشت
(یوان .)4141 ،همچنین استراتژی تهاجمی و تدافعی به دلیل نوآوری و کارایی به طور
مثبتی رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد را تعدیل میکنند (چن و همکاران،3
.)4101
حاجیها ( )0319رابطه نوع راهبرد تجاری و سطح افشای اطالعات مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت بر عملکرد را مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل از تحقیق نشان
میدهد راهبردهای رقابتی بر عملکرد تاثیر مستقیم و معنادار دارند .همچنین تاثیر
مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مستقیم و معنادار است ،اما با حضور افشای بیشتر
مسئولیت اجتماعی ،راهبرد تمایز نسبت به کاهش هزینه ،تاثیر بیشتری بر عملکرد دارد.
بر اساس تحقیق مارین و همکاران )4104( 0اتخاذ و پیادهسازی استراتژی پیشرو
توسط سازمانها به یک ارتباط مثبت و قوی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
کمک میکند .هیکورینن )4101( 5و بارینکروز و همکاران )4105( 6اظهار داشتند استفاده
از استراتژی تمایز به سازمانها کمک میکند تا موقعیت خود را در بازار تقویت کنند
و بازده ایجاد کنند .بر این اساس ،تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی در سودآوری
سازمانی بر اساس قابلیت داخلی سازمان بنا شده است ،که از طریق انتخاب استراتژیک
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بنگاه منعکس میشود .یون و همکاران )4109( 0در تحقیقی تاثیر اجرا و افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد شرکت را با در نظر گرفتن استراتژیهای
رهبری هزینه و متمایز سازی مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند عملکرد مالی
شرکتها از اجرا و افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی به طور مثبت تحت تاثیر
قرار میگیرد .با این حال ،شرکتها با استراتژی متمایزسازی نسبت به شرکتها با
استراتژی رهبری هزینه ،بیشتر از منافع اجرا و افشای مسئولیتپذیری منتفع شدهاند.
یوان و همکاران ( )4141به بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها پرداختند .نتایج نشان میدهد استراتژی کسب و کار تاثیر مهمی بر
مسئولیتپذیری اجتماعی دارد و شرکتهایی که از یک استراتژی مبتنی بر نوآوری
پیروی میکنند (تهاجمی) نسبت به شرکتهایی که در پی یک استراتژی مبتنی بر کارایی
هستند (تدافعی) ،از عملکرد اجتماعی بهتری برخوردار هستند .لین و همکاران ()4141
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت را با توجه به سطوح مختلف هزینههای
تحقیق و توسعه و تبلیغات بررسی نمودند .یافتهها از این ایده حمایت میکنند که
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی میتواند عملکرد شرکت را با استفاده از هزینههای
مذکور افزایش دهد ،چرا که صرف هزینههای بیشتر در تحقیق و توسعه و همچنین
تبلیغات ،عملکرد شرکت را بهبود میبخشد.
تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد به استراتژیهای خاص شرکت متکی است
(لین و همکاران .)4141 ،از این رو نقش استراتژی کسب و کار منطبق با نظریه مایلز
و اسنو ( )4113 ،0191به عنوان متغیر تعدیلگر ،بر رابطه ابعاد مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس
فرضیههای هفتم الی دوازدهم به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه هفتم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده اقتصادی ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه هشتم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی
و ارزش افزوده اقتصادی ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه نهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی
و ارزش افزوده اقتصادی ،اثر تعدیلگر دارد.
1.Yuen
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فرضیه دهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده بازار ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه یازدهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اخالقی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده بازار ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه دوازدهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده بازار ،اثر تعدیلگر دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،علی پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی است .گردآوری دادهها بر
اساس روش کتابخانهای است .دادههای پژوهش از طریق جمعآوری دادههای
شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی ،یادداشتهای توضیحی و با استفاده
از نرمافزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز انجام شده است .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها و استخراج نتایج پژوهش از نرمافزارهای  Excelنسخه  4101و  Eviewsنسخه
 1و  STATنسخه  00استفاده شده است .همچنین ،سطح اطمینان مورد استفاده برای
آزمون فرضیهها و بررسی فروض کالسیک رگرسیون  %15است.
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در قلمرو زمانی سال  0311تا  0316میباشد .نمونهگیری بر اساس حداکثر دادههای
موجود برای شرکتهایی است که دارای شرایط زیر باشند:
شرکتها قبل از سال  11در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و تا پایان سال 16در بورس حضور داشته باشند.
به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی  41اسفند باشد.به منظور همگن بودن اطالعات ،فعالیت آنها تولیدی باشد .معامالت سهام آنها طیدوره پژوهش بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش در دسترس باشد.از آنجا که برای محاسبه برخی از متغیرها به اطالعات  5سال مورد نیاز است ،از این
رو دادههای مورد نیاز شرکتهای نمونه باید برای دوره  04ساله ( )0315-0316در
دسترس باشد .با اعمال شرایط مذکور از بین شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق
بهادار تهران ،تعداد  010شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند.
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متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
بعد اقتصادی ،قانونی و اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی متغیرهای مستقل هستند .با
توجه به تنوع و گوناگونی متغیرهای تشکیل دهنده هر بعد ،جهت محاسبه امتیاز نهایی،
از روش سنجش مبتنی بر میانگین رتبه دهکی (جیوا و راپسو )4100 ،0معیارهای مذکور
استفاده میشود .بر اساس این روش ابتدا هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده بر اساس
فرمول و رویه مورد نظر محاسبه میگردد .سپس اختالف بین بیشترین و کمترین مبلغ
هر متغیر در هر دوره ،به ده بخش (دهک) مساوی طبقهبندی میشود .آنگاه رتبه دهکی
هر یک از شرکتها ،بر اساس مبلغ متغیر مورد نظر تعیین میگردد؛ به طوری که
شرکتهای دارای پایینترین میزان ،در دهک اولیه و با باالترین میزان ،در دهک دهم
طبقه بندی میشوند .سرانجام مجموع اعداد رتبه دهکی متغیرهای تشکیل دهنده هر بعد؛
مربوط به هر شرکت ،بر تعداد آنها (متغیرهای تشکیل دهنده هربعد) تقسیم میشود
تا شاخصی جامع و ترکیبی برای هر یک از ابعاد حاصل شود.
بعد اقتصادی مسئولیتپذيری اجتماعی .برای ایفای مسئولیت اجتماعی از منظر بعد
اقتصادی؛ آنچه سازمان باید برای حداکثرسازی سود انجام دهد (کارول،)0110 ،
میانگین رتبه دهکی متغیرهای نرخ بازده داراییها ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،
سودهرسم و کیوی توبین محاسبه میشود.

CSR_ECO = ∑ 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑂𝐴 + 𝑅𝑂𝐸 + 𝐸𝑃𝑆 + 𝑄 − 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛)⁄4

نرخ بازده دارايیها :نرخ بازده داراییها از نسبت سود خالص به کل داراییها بدست
میآید.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام :نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود
خالص به حقوق صاحبان سهام بدست میآید.
سود هر سهم :سود هر سهم از نسبت سود(زیان) خالص بر تعداد سهام بدست میآید.
کیو توبین :شاخص کیو توبین ازحاصل جمع ارزش بازار سهام عادی و ارزش دفتری
سهام ممتاز و بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بر ارزش دفتری کل داراییها بدست
میآید.
Gaioa & Raposo
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بعد اخالقی مسئولیتپذيری اجتماعی .برای ایفای مسئولیت اجتماعی از بعد اخالقی؛
آنچه سازمان بهتر است انجام دهد (کارول ،)0110 ،میانگین رتبه دهکی شاخصهای
انصاف ،کیفیت اظهارنظر حسابرس ،اقالم تعهدی اختیاری ،کیفیت اقالم تعهدی و عدم
تقارن اطالعاتی محاسبه میشود.
Decimal Ranking(𝐹𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝑄 − 𝐴𝑈𝑂 + 𝐷𝑖𝑠 − 𝐴𝐶𝐶 +
⁄5
) 𝑦𝑠𝐴 𝐴𝐶𝐶 − 𝑄 +

∑ = CSR_ ETH

انصاف :مطابق با شاخه اخالقی نظریه ذینفعان و خطر اخالقی عدم تقارن اطالعاتی،
استدالل میشود که کسب بازده غیر متعارف در بازار سهام بیانگر عدم تقارن اطالعاتی
میباشد که خطر اخالقی به همراه دارد .بنابراین یک منهای انحراف معیار بازده
غیرعادی ماهانه بیانگر انصاف میباشد (رضایی و غنایی نژاد.)4100 ،0

) 𝑡𝐹𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖.𝑡 = 1 − σ(𝐴𝑅𝑖.
) 𝑡𝐴𝑅𝑖.𝑡 = 𝑅𝑖.𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖.

𝑡 : 𝐴𝑅𝑖.بازده غیر عادی ماهانه سهام شرکت i؛ 𝑡 : 𝑅𝑖.بازده واقعی ماهانه سهام
شرکت i؛ ) 𝑡 : 𝐸(𝑅𝑖.بازده مورد انتظار ماهانه شرکت. i
کیفیت اظهارنظر حسابرس :نوع گزارش حسابرسان بیانگر رعایت منافع گروههای
ذینفع مختلف است .اگر گزارش مقبول باشد شرکت پاسخگوی انتظارات گروههای
مختلف ذینفع بوده است و در صورت عدم اظهارنظر یا گزارش مردود ،منافع گروههای
مختلف برآورده نشده است .از آنجا که این متغیر یک متغیر کیفی است برای رتبهبندی
دهکی آن ،گزارش مقبول در باالترین دهک قرار میگیرد و رتبه شرکتهایی که گزارش
مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس دریافت نمودهاند در پایینترین سطح قرار میگیرند.
شرکتهایی که گزارش مشروط دریافت نمودهاند بر اساس تعداد بندهای گزارش
مشروط رتبهبندی خواهند شد .بدین صورت هرچه تعداد بندهای گزارش کمتر باشد
رتبه شرکت از نظر کیفیت اظهارنظر حسابرس باالتر خواهد بود.
اقالم تعهدی اختیاری :اقالم تعهدی اختیاری مبنایی برای دستکاری سود است ،به
عبارت دیگر عدم رعایت اصول اخالقی .برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از مدل
کازنیک )0111( 4استفاده شده است.
Rezaei & Ghanaeenejad
Kasznik

1.
2.
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𝑡∆ 𝑅𝐸𝑉 𝑖.𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶 𝑖.
𝑡𝑃𝑃𝐸 𝑖.
𝑡∆𝐶𝐹𝑂 𝑖.
𝑡𝑇𝐴 𝑖.
1
( = 𝛼𝑖.0
( ) + 𝛼𝑖.1
( ) + 𝛼𝑖.2
( ) + 𝛼𝑖.3
)
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝑡+ 𝜀𝑖.

انحراف معیار مقدار باقیمانده مدل ( 𝜀) در فاصله زمانی  t-4و  tمبنایی برای تعیین رتبه
اخالقی شرکت است .هر چه انحراف معیار مقادیر باقیمانده کمتر باشد ،شرکت در
رعایت اصول اخالقی رتبه باالتری دارد.
کیفیت اقالم تعهدی :اجزای تعهدی سود حاصل قضاوت ،پیش بینی و تخصیص

جریانهای نقدی به دیگر دورهها است .بنابراین کیفیت اقالم تعهدی برای سرمایه-
گذاران ،نشانهای از فاصلة سود حسابداری از جریانهای نقدی است .اعمال رویه
منصفانه در سازمانها شکاف بین سود تعهدی و جریانهای نقدی را به حداقل ممکن
میرساند .کیفیت اقالم تعهدی با استفاده از مدل مک نیکولز )4114( 0اندازه گیری شده
است:

𝑡𝑇𝐴𝐶 𝑖.
𝐶𝐹𝑂 𝑖.𝑡−1
𝑡𝐶𝐹𝑂 𝑖.
𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡+1
( 𝑖= 𝛽0.𝑖 + 𝛽1.
( 𝑖) + 𝛽2.
( 𝑖) + 𝛽3.
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝑡∆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖.
𝑡𝑃𝑃𝐸 𝑖.
( 𝑖+ 𝛽4.
( 𝑖) + 𝛽5.
𝑡) + 𝜐𝑖.
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1

معکوس انحراف معیار مقدار باقیمانده مدل ( 𝜀) در دوره زمانی  t-4و  tمبنایی برای
تعیین رتبه اخالقی شرکت است.

1
) 𝑡𝜎(𝜈𝑖.

= AQ

عدم تقارن اطالعاتی :یکی از عوامل مؤثر در تصمیمگیری ،اطالعات مناسب و مرتبط
است که توسط شرکت ها از طریق گزارشگری مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار
میگیرد .در شرکتهای اخالق مدار ،تمام سعی برآن است که اطالعات مهم و تاثیرگذار
به موقع و به طور کامل در اختیار همه گروهها قرار گیرد .بر این اساس منافع گروهی
خاص بر سایر گروهها ترجیح داده نمیشود .با پیروی از مدل کارمیر ،هول و

لیداکس4

( )4103دامنهی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن مورد
استفاده قرار میگیرد.

)𝑃𝐵 (𝐴𝑃 −
∗ 100
)𝑃𝐵 (𝐴𝑃 +
2

= 𝑦𝑠𝐴

𝑦𝑠𝐴  :دامنه قیمتهای خرید و فروش سهام شرکت؛𝑃𝐴  :میانگین قیمت پیشنهادی
فروش سهام شرکت؛𝑃𝐵  :میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
McNichols
Cormier, Houle & Ledoux
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بعد قانونی مسئولیتپذيری اجتماعی :برای ایفای مسئولیت اجتماعی از بعد قانونی؛
آنچه سازمان ملزم است که انجام دهد (کارول ،)0110 ،میانگین رتبه دهکی شاخصهای
اجتناب مالیاتی ،نسبت اعضاء غیرموظف هیات مدیره ،کیفیت افشاء ،بیمه سهم کارفرما
و معامله با اشخاص وابسته محاسبه میشود.
Decimal Ranking(TAX − Avo + OUTD + Disclosure − Q +
⁄5
) Employers′ insurance + RPT

∑ = CSR_ LEG

اجتناب مالیاتی :به منظور شناسایی شرکتهای درگیر در سطوح متفاوت اجتناب
مالیاتی ،از معیار نقدی نرخ موثر مالیاتی استفاده میشود.

𝑡𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖.
𝑡𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖.

= 𝑡𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖.

𝑡 :𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖.میزان مالیات نقدی پرداختی شرکت  iدر دوره .t
𝑡 : 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖.سود قبل از مالیات شرکت  iدر سال .t
به منظور کاهش خطاهای اندازه گیری ناشی از عدم تطابق صورت و مخرج کسر ،از
نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت که ازمیانگین  5ساله نرخ موثر مالیاتی نقدی به دست
میآید ،استفاده میشود.

𝑁∑
𝑡𝑡=1 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖.
𝑁
𝑡∑𝑡=1 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖.

= 𝑡𝐿𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖.

هرچه این نرخ به نرخ قانونی مالیات نزدیکتر باشد ( ،)44/5 %بیانگر این مسئله است
که شرکت کمتر درگیر اجتناب مالیاتی میباشد ،حال آنکه هرچه نرخ موثر مالیات
شرکتی با فاصله بیشتری از نرخ قانونی مالیات اندازه گیری شود ،بیانگر سطح باالی
اجتناب مالیاتی در آن شرکت میباشد (کرمی و همکاران)0315 ،
نسبت اعضاء غیرموظف هیات مديره :درصد اعضای غیرموظف در هیات مدیره هر
شرکت از طریق تقسیم تعداد مدیران غیرموظف به کل تعداد اعضای هیات مدیره شرکت
محاسبه میگردد.
کیفیت افشاء :برای سنجش متغیر کیفیت افشا ،از امتیازهای متعلق به هر شرکت
استفاده میشود ،این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق
اطالعیه کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب استخراج شده است.
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بیمه سهم کارفرما :برای محاسبه این شاخص از نسبت هزینه بیمه سهم کارفرما بر
مجموع هزینههای عملیاتی و بهای تمام شده کاالی فروش رفته استفاده میشود.
معامله با اشخاص وابسته :این معیار بر اساس نسبت کل معامالت با اشخاص وابسته
به داراییهای اول دوره شرکت محاسبه میگردد.
متغیرهای وابسته
ارزش افزوده اقتصادی :ارزش افزوده اقتصادی سود عملیاتی شرکت پس از کسر
هزینه تمامی منابع سرمایه است (صالح آبادی و احمدپور.)0311 ،
)EVAt = NOPATt - WACC (Capitalt-1

 :NOPATtسود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات؛  :WACCمیانگین موزون نرخ
هزینه سرمایه؛  :Capitalt-1مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره . t
ارزش افزوده بازار :ارزش افزوده بازار معیار عملکرد اقتصادی است که از تفاوت
میان ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در آن به دست میآید (صالح
آبادی و احمدپور.)0311 ،
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام– (تعداد سهام* ارزش بازار سهام) =MVA
متغیر تعديلی
استراتژی کسب و کار .در این پژوهش جهت تعیین نوع استراتژی کسب و کار از روش
اندازهگیری بنتلی و همکاران ( )4103استفاده شده است .بر این اساس معیاری ترکیبی
جهت تعیین استراتژی یک شرکت ارائه شده است .این معیار مرکب از شش ویژگی
شرکت است؛ هزینه تحقیق و توسعه به کل فروش ،تعداد کل کارکنان به کل فروش ،نرخ
رشد فروش ،هزینههای فروش ،اداری و عمومی به کل فروش ،انحراف معیار تعداد
کارکنان ،خالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات بر کل داراییها .جهت محاسبه شاخص
نهایی ،ابتدا هر شش متغیر بر اساس میانگین نسبت پنج سال محاسبه میشود .سیستم
امتیازدهی بدین صورت است که ابتدا شرکتها بر اساس پنج نسبت اول به ترتیب از
باال به پایین در پنج گروه تقسیم میشوند .بدین صورت که شرکتی که در باالترین
پنجک قرار دارد امتیاز  5و شرکتی که در پایین ترین پنجک قرار دارد امتیاز  0را کسب
میکند و بقیه شرکتها متناسب با پنجک مربوطه امتیازدهی میشوند .برای نسبت
ششم شرکتی که در باالترین پنجک قرار میگیرد امتیاز  0و شرکتی که در پایینترین
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پنجک قرار دارد امتیاز  5را کسب میکند .و بقیه شرکتها متناسب با پنجک مربوطه
امتیازدهی میشوند .در مرحله آخر امتیازات بدست آمده از دو مرحله فوق با یکدیگر
جمع میشود تا امتیاز نهایی هر شرکت بدست آید .دامنه امتیازهای ترکیبی (مجموع
شش نسبت) هر شرکت طی یک سال بین  6تا 31خواهد شد .بر اساس مطالعات بنتلی
و همکاران ( )4103و هیگینز و همکاران ( ،)4105شرکتهایی که دامنه امتیاز آنها بین
 6الی  04باشد به عنوان شرکتهای تدافعی ،شرکتهایی که دامنه امتیاز آنها بین 03
الی  43باشد به عنوان شرکتهای تحلیلگر و شرکتهایی که مجموع امتیازشان در
بازه  40الی  31باشد به عنوان شرکتهای تهاجمی محسوب میشوند .تاثیر این متغیر
به دو حالت؛ امتیاز کسب شده (حداقل  6امتیاز ،حداکثر  31امتیاز) و رتبهبندی (تدافعی،
6-04=0؛ تحلیلگر03-43=4 ،؛ تهاجمی )40-31=3 ،در مدلها مورد بررسی قرار
میگیرد.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت :از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت برای محاسبه اندازه شرکت
استفاده شده است.
عمر شرکت :از تفاوت بین سال تاسیس شرکت و سال مورد بررسی در قلمرو زمانی
پژوهش بدست میآید.
اهرم  :برای محاسبه اهرم از نسبت کل بدهیها به کل داراییها استفاده شده است.
رشد فروش :از درصد تغییر در فروش برای سال جاری نسبت به سال قبل محاسبه
میشود.
مدل پژوهش
مدلهای پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است .الزم به ذکر است تاثیر تعدیلی
استراتژی بر اساس امتیاز و رتبه بندی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
مدل 0
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝐸𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

مدل 4
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝑀𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

مدل 3
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𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 𝐸𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 ∗ 𝑡𝑖𝐻𝑇𝐸_𝑅𝑆𝐶 + 𝛽5 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝐸𝐺𝐴 + 𝛽7 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽10 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

مدل 0
𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 𝑀𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 ∗ 𝑡𝑖𝐻𝑇𝐸_𝑅𝑆𝐶 + 𝛽5 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝐸𝐺𝐴 + 𝛽7 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽10 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

در الگوهای پژوهش  :EVAارزش افزوده اقتصادی؛  :MVAارزش افزوده بازار؛
 :CSR_ECOبعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی؛  :CSR_ETHبعد اخالقی
مسئولیتپذیری اجتماعی؛  :CSR_LEGبعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی؛ :SIZE
 :SGرشد فروش؛

اندازه شرکت؛  :AGEسن شرکت؛  :LEVاهرم مالی؛
 :STRATEGYاستراتژی کسب و کار است.
يافتههای پژوهش

جدول  0توصیف آماری متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای
توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات
مربوط به شاخصهای مرکزی ،نظیر بیشینه ،کمینه ،میانگین و همچنین اطالعات مربوط
به شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار است .الزم به توضیح است به منظور
اجتناب از تأثیر دادههای پرت بر نتایج تحقیق ،کلیه دادههای پرت متغیرها در سطح یک
درصد حذف شدهاند.
جدول  -8توصیف آماری متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

ارزش افزوده اقتصادی

134

1/619

4/493

-6/103

04/400

ارزش افزوده بازار

134

3/111

5/104

-05/003

30/111

بعد اقتصادی

134

5/441

0/564

0/45

01

بعد اخالقی

134

9/105

0/195

3

1/1

بعد قانونی

134

5/613

0/014

0/1

1/6

استراتژی کسب و کار

134

01/005

3/113

1

49

نوع استراتژی کسب و کار

134

4/110

1/416

0

3

اهرم

134

1/619

1/415

1/1049

1/110

اندازه

134

00/406

0/051

01/154

01/401

رشد فروش

134

1/095

1/399

-1/100

3/591

سن

134

3/514

1/311

4/319

0/011
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قبل از برآورد مدلها ،ابتدا باید با اجرای آزمونهای چاو و هاسمن ،الگوی مناسب
برآورد هر مدل مشخص شود؛ نتایج این آزمون در جدول  4مشاهده میشود .با توجه
به معناداری آماره چاو و آمارههای هاسمن برای مدلهای  0تا  ،0الگوهای یاد شده با
بهکارگیری الگوی اثرات ثابت برآورد شده است.
جدول -1نتايج آزمونهای انتخاب الگوی مناسب برآورد مدلها
مدلهای مورد بررسی

آزمون هاسمن

آزمون چاو
آماره

معناداری

آماره

معناداری

مدل 0

00/55

1/111

91/00

1/111

مدل 4

5/50

1/111

330/10

1/111

مدل (3بر حسب امتیاز)

01/54

1/111

19/91

1/111

مدل (3بر حسب رتبهبندی)

01/10

1/111

00/10

1/1369

مدل (0بر حسب امتیاز)

6/53

1/111

60/91

1/111

مدل (0بر حسب رتبهبندی)

9/31

1/111

10/60

1/111

جدول  3نتایج حاصل از تخمین مدلهای  0و  4را نشان میدهد.
جدول -1نتايج حاصل از برآورد مدلهای يک و دو پژوهش
نتایج تخمین مدل 0
متغیر

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

نتایج تخمین مدل 4
آماره
vif

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

آماره
vif

عرض از مبداء

-1/500

-6/10

1/111

-45/393

-1/01

1/111

بعد اقتصادی

1/004

1/09

1/111

0/41

0/005

1/61

1/111

0/41

بعد اخالقی

1/311

5/16

1/111

0/11

0/416

1/30

1/111

0/11

بعد قانونی

1/010

6/41

1/111

0/01

1/191

5/14

1/111

0/01

اهرم

3/003

1/01

1/111

0/34

-0/603

-0/51

1/005

0/34

اندازه

1/194

0/39

1/094

0/44

1/001

3/49

1/110

0/44

رشد فروش

1/403

0/00

1/466

0/13

-1/514

-0/09

1/400

0/13

-1/414

-0/61

1/110

0/10

1/169

4/05

1/134

0/10

سن

1/419

1/451

ضریب تعیین تعدیل شده
آماره وولدریج

0/100

4/900

احتمال آماره وولدریج

1/406

1/003

آمارهی F

31/50

01/59

احتمال آمارهی F

1/111

1/111

با توجه آمارهی  Fمدلها و سطح خطای آنها ( ،)1/111میتوان ادعا کرد که در مجموع
مدلهای  0و  4پژوهش از معناداری باالیی برخوردار هستند .همچنین ،معنادار نبودن
آماره وولدریج به این معناست که باقیمانده مدلها با هم خود همبستگی سریالی
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ندارند .افزون بر این ،مقادیر تورم واریانس (آماره  )vifبیان میکند متغیرهای مستقل،
مشکل همخطی ندارند.
فرضیههای اول ،دوم و سوم به بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی بر
ارزش افزوده اقتصادی میپردازد .ضریب بعد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽1 =1/004بعد
اخالقی ( ،)p≥1/15 ،𝛽2 =1/311بعد قانونی قانونی ( )p≥1/15 ،𝛽3 =1/010است.
بنابراین ،ضریب مثبت متغیرها نشان دهنده آن است که افزایش ابعاد اقتصادی ،اخالقی
و قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی میشود .در
نتیجه ،این فرضیهها در سطح اطمینان  1/15مورد تأیید قرار میگیرند.
فرضیههای چهارم ،پنجم و ششم به بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی بر
ارزش افزوده بازار میپردازد .ضریب بعد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽1 =0/005بعد
اخالقی ( ،)p≥1/15 ،𝛽2 =0/416بعد قانونی ( )p≥1/15 ،𝛽3 =1/191است .بنابراین،
ضریب مثبت متغیرها نشان دهنده آن است که افزایش ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی
موجب افزایش ارزش افزوده بازار میشود .در نتیجه ،این فرضیهها در سطح اطمینان
 1/15مورد تأیید قرار میگیرند .جدول  0نتایج حاصل از تخمین مدل  3را نشان میدهد.
با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  ،0الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار
است و باقیمانده مدل پژوهش با هم خود همبستگی سریالی ندارند .افزون بر این،
متغیرهای مستقل ،مشکل همخطی ندارند.
فرضیههای هفتم ،هشتم و نهم به بررسی تأثیر تعدیلی استراتژی کسب و کار بر ارتباط
بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش افزوده اقتصادی میپردازد .تاثیر
تعدیلکنندگی استراتژی کسب و کار بر اساس مدل  ،3به دو حالت امتیاز استراتژی و
رتبهبندی استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است .در حالت اول ضریب تاثیر
استراتژی بر رابطه بین ابعاد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽5 =1/119اخالقی (،𝛽6 =1/111
 ،)p ≥1/15قانونی ( )p≥1/15 ،𝛽7 =1/111و ارزش افزوده اقتصادی مثبت و معنادار
است و فرضیهها در سطح اطمینان  1/15مورد تأیید قرار میگیرند .در حالت دوم نیز
این رابطه مثبت و معنادار است .همچنین ،نتایج نشان میدهد صرف نظر از شیوه
محاسبه استراتژی بر حسب امتیاز یا رتبه بندی ،استراتژی تهاجمی تاثیر بیشتری بر
ارتباط بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش افزوده اقتصادی دارد .به عبارت
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دیگر هرچه استراتژی شرکت تهاجمیتر باشد اثرگذاری آن بر رابطه بین ابعاد و عملکرد
اقتصادی بیشتر است.
جدول -4نتايج حاصل از برآورد مدل سه پژوهش
تخمین بر اساس امتیاز استراتژی
متغیر

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

تخمین بر اساس رتبهبندی استراتژی
آماره
vif

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

آماره
vif

عرض از مبداء

-1/193

-6/03

1/111

-1/016

-9/50

1/111

بعد اقتصادی

1/011

4/14

1/115

4/91

1/443

3/50

1/111

4/56

بعد اخالقی

1/434

4/94

1/119

4/41

1/095

4/04

1/135

4/09

بعد قانونی

1/446

4/55

1/100

4/54

1/410

4/01

1/109

4/00

استراتژی

1/1900

4/14

1/100

3/50

0/003

3/64

1/111

4/91

بعد اقتصادی *
استراتژی

1/1190

4/39

1/101

3/11

1/194

4/69

1/111

4/94

بعد اخالقی*
استراتژی

1/1110

4/19

1/131

0/04

1/193

4/00

1/135

3/11

بعد قانونی*
استراتژی

1/1119

4/00

1/135

0/33

1/116

4/40

1/145

3/96

اهرم

4/191

5/01

1/111

0/05

4/011

6/61

1/111

0/39

اندازه

1/041

4/53

1/100

0/41

1/114

0/16

1/163

0/49

رشد فروش

-1/061

-1/10

1/363

0/11

1/006

1/141

1/004

0/19

-1/655

-3/10

1/111

0/15

-1/049

-4/66

1/111

0/10

سن
ضریب تعیین
تعدیل شده

1/313

1/335

آماره وولدریج

1/566

1/313

احتمال آماره
وولدریج

1/096

1/555

آمارهی F

34/01

39/34

احتمال آمارهی F

1/111

1/111

جدول  5نتایج حاصل از تخمین مدل  0را نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول  ،5الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است و باقیمانده
مدل پژوهش با هم خود همبستگی سریالی ندارند .افزون بر این ،متغیرهای مستقل،
مشکل همخطی ندارند.
فرضیههای دهم ،یازدهم و دوازدهم به بررسی تأثیر تعدیلی استراتژی کسب و کار بر
ارتباط بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار میپردازد .تاثیر
تعدیلکنندگی استراتژی کسب و کار بر اساس مدل  ،0به دو حالت امتیاز استراتژی و
رتبهبندی استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است .در حالت اول ضریب تاثیر
استراتژی بر رابطه بین ابعاد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽5 =1/141اخالقی (،𝛽6 =1/101
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 )p≥1/15مثبت و معنادار است .در صورتیکه معناداری بر بعد قانونی تایید نشده است
( .)p ≥1/15 ،𝛽7 =1/104در حالت دوم نیز نتایج به همین صورت است .در نتیجه،
فرضیههای دهم و یازدهم در سطح اطمینان  1/15مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین،
نتایج نشان میدهد صرف نظر از شیوه محاسبه استراتژی بر حسب امتیاز یا رتبهبندی،
استراتژی تهاجمی تاثیر بیشتری بر ارتباط بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش
افزوده بازار دارد .به عبارت دیگر هرچه استراتژی شرکت تهاجمیتر باشد اثرگذاری
آن بر رابطه بین ابعاد و عملکرد اقتصادی بیشتر است.
جدول -1نتايج حاصل از برآورد مدل چهار پژوهش
تخمین بر اساس رتبهبندی استراتژی

تخمین بر اساس امتیاز استراتژی
ضریب

آماره

سطح

آماره

ضریب

آماره

سطح

آماره

متغیر

تی

خطا

vif

متغیر

تی

خطا

vif

عرض از مبداء

-44/005

-9/44

1/111

-45/500

-1/39

1/111

بعد اقتصادی

1/016

4/34

1/141

4/91

1/630

3/45

1/110

4/56

بعد اخالقی

1/063

4/64

1/111

4/41

1/035

4/54

1/104

4/09

بعد قانونی

1/694

3/01

1/114

4/54

1/551

4/63

1/111

4/00

1/061

4/00

1/135

3/50

3/519

0/11

1/111

4/91

متغیر

استراتژی
بعد اقتصادی *
استراتژی
بعد اخالقی*

1/141

4/10

1/105

3/11

1/016

4/40

1/149

4/94

1/101

5/36

1/111

0/04

1/311

0/50

1/111

3/11

1/104

0/40

1/406

0/33

1/015

0/09

1/400

3/96

اهرم

-3/505

-3/94

1/111

0/05

-4/300

-4/54

1/104

0/39

اندازه

1/093

3/31

1/111

0/41

1/319

3/40

1/110

0/49

رشد فروش

-0/033

-4/09

1/100

0/11

-1/694

-0/54

1/031

0/19

1/111

1/01

1/150

0/15

1/090

1/03

1/661

0/10

استراتژی
بعد قانونی*
استراتژی

سن
ضریب تعیین

1/391

1/000

1/115

1/115

1/311

1/393

آمارهی F

05/04

50/61

احتمال آمارهی F

1/111

1/111

تعدیل شده
آماره وولدریج
احتمال آماره
وولدریج
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بحث و نتیجه گیری
به دلیل نقش حیاتی مسئولیتپذیری اجتماعی در بقاء و پایداری سازمانها ،تحقیقات
زیادی تاثیر آن را بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار دادهاند که در اکثر موارد
تاثیر مستقیم مسئولیتپذیری بر عملکرد بدون در نظر گرفتن متغیرهای تعدیلگر
بررسی شده است .با توجه به اهمیت و اثرگذاری استراتژی کسب و کار در تعیین
عملکرد و اهداف شرکتها ،هدف این پژوهش ارزشگذاری ابعاد اقتصادی ،اخالقی و
قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی با روشی نوین ،و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد
اقتصادی شرکتها با درنظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر استراتژی کسب و کار است.
فرضیههای اول و چهارم تاثیر بعد اقتصادی را بر عملکرد مورد بررسی قرار میدهند.
بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی گویای انتظارات سنتی از بنگاههای اقتصادی
است .افزایش در شاخصهای سودآوری پاسخگوی ایفای مسئولیتهای اقتصادی
شرکتها میباشد که اثری مثبت بر ایجاد ارزش افزوده خواهد داشت.
فرضیههای دوم و پنجم تاثیر بعد اخالقی را بر عملکرد مورد بررسی قرار میدهند.
عدم تقارن اطالعاتی ناشی از بیانصافی در شناسایی ،اندازهگیری و یا افشای اطالعات
است .اگر مدیریت و گروههای خاصی از ذینفعان از اطالعاتی خاص برخوردار باشند
که در اختیار عموم قرار نگرفته باشد ،موجب شکاف اطالعاتی عمیق میگردد .در این
شرایط کسب منفعت توسط گروه یا اشخاص خاص ،با فدا شدن منافع گروههای دیگر
همراه میشود .هم چنین ،عدم رعایت اصول اخالقی از سوی مدیران در گزارشگری
مالی منجر به انتشار اطالعات بیکیفیت خواهد شد .یکی از مهمترین ارقام صورتهای
مالی سود میباشد که ممکن است از طریق اقالم تعهدی اختیاری مدیریت شود و یا
اینکه از کیفیت الزم برخوردار نباشد .این امر موجب متضرر شدن سرمایهگذاران
خواهد شد زیرا ،چنین شرکتهایی از انجام تعهدات خود باز میمانند و فرصت
سرمایهگذاریهای مناسب را از دست خواهند داد .از این رو در بلندمدت اعتماد عموم
جامعه را از دست خواهند داد و نمیتوانند در راستای ایجاد ارزش گام بردارند .از این
رو ،تاثیر مثبت رعایت اصول اخالقی به وسیله مدیران شرکت بر ایجاد ارزش در
شرکتها تاثیری مثبت دارد.
فرضیههای سوم و ششم تاثیر بعد قانونی را بر عملکرد مورد بررسی قرار میدهند.
با توجه به جدایی مالکیت و مدیریت و عدم تقارن اطالعاتی بین آنها ،شرکتها ملزم
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به افشاء اطالعات مربوطه میباشند .طبق نظریه سیگنال دهی ،افشاء اطالعات با کیفیت
و کامل از سوی شرکت ها ،نشان دهنده وضعیت و عملکرد مثبت شرکت میباشد.
بنابراین چنین شرکتهایی با استقبال بازار و افزایش ارزش سهام مواجه خواهند شد.
همچنین نظارت بر عملیات بنگاههای تجاری به واسطه قوانین وضع شده از سوی
دولتها و مراجع قانونگذار ،موجب مصرف بهینه منابع شرکت در راستای تامین منافع
گروههای ذینفع خواهد بود.
بر اساس نتایج آماری ،تاثیر مثبت ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی بر عملکرد اقتصادی ،مورد تایید قرار گرفت .نتایج بدست آمده همسو با نظریه
ابزاری است که هدف از اعمال مسئولیت اجتماعی را کسب سود و منفعت اقتصادی در
راستای ثروت سهامداران میداند .همچنین نظریههای ذینفعان و مشروعیت از نتایج
بدست آمده پژوهش حمایت میکنند .بر اساس نظریه ذینفعان افزایش ارزش شرکت در
راستای رعایت حقوق همه گروههای ذینفع است .ازاین رو توجه به خواست و
تقاضاهای مختلف ذینفعان از سوی مدیریت ،افزایش ارزش و بقاء سازمان را به دنبال
خواهد داشت .هم چنین احترام به هنجارهای جامعه و رعایت قوانین و مقررات جهت
مشروعیت یافتن از سوی دولت و عموم جامعه ،شرکت را در رسیدن به اهداف خود
یاری میرساند .نتیجه بدست آمده از تحقیق ،همراستا با نتایج پژوهشهای وحیدی
الیزایی و فخار ( ،)0310دارابی و همکاران ( ،)0315سپاسی و حسنزاده ( ،)0315ایمانی
و همکاران ( ،)0316حاجیها ( ،)0319سو و همکاران ( ، )4106شرابتی ( ،)4101ابوگر و
انلسینیا ( ،)4101و مغایر با نتایج پژوهش صنوبر و همکاران ( ،)0311چن و لی ()4109
و لی و همکاران ( )4101میباشد .در پژوهش صنوبر و همکاران ()0311
مسئولیتپذیری اجتماعی بر اساس پرسشنامه و پاسخ مدیران ارشد محاسبه گردید.
مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی بین مدیران ارشد سازمانهای ایرانی بسیار ناآشنا و
غریب است و سازمانهای ایرانی اغلب به علت مالکیت دولتی و فقدان احساس نیاز به
ایجاد ذهنیت مثبت در بین مشتریان خود ،در جهت به کارگیری اصول مسئولیت پذیری
اجتماعی ،تمایل چندانی نشان نمیدهند .از این رو عدم وجود رابطه معنادار بین
مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد دور از ذهن و غیرمنطقی نمیباشد .نتیجه این رابطه
در صورت محاسبه مسئولیتپذیری اجتماعی به روشی دیگر یا پاسخگویی افرادی
دیگر همچون ذینفعان میتواند متفاوت باشد .نتیجه پژوهش چن و لی ( )4109نشان داد
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رابطه کامال مثبت یا منفی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت وجود ندارد.
بلکه سطوح مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی ،منافع متفاوتی برای شرکت ایجاد میکند.
به اعتقاد آنها سرمایهگذاری در فعالیتهای اجتماعی در صورتی سودآور خواهد بود
که هزینههای ناشی از آن جبران شود .لی و همکاران ( )4101معتقدند به دلیل تهاتر
بین منافع و هزینههای اجرای فعالیتهای اجتماعی ،رابطه معناداری بین مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد مالی در بلندمدت وجود ندارد .از این رو شرکتهای درگیر در
فعالیتهای اجتماعی نسبت به شرکتهایی که متعهد به چنین مسئولیتهایی نیستند،
عملکرد مالی بهتر یا بدتری ندارند.
فرضیههای هفتم تا دوازدهم تاثیر تعدیلگر استراتژی کسب و کار را بر رابطه بین
ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی بررسی
نمودند .نتایج بهدست آمده از تخمین الگوهای پژوهش بیانگر این است که به استثنای
فرضیه دوازدهم ،استراتژی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد
مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها دارد.
شرکتها با استراتژی تهاجمی در تولید محصوالت و یافتن بازارهای جدید رقابت
میکنند و همیشه به دنبال نوآوری در توسعه محصول و بازار هستند .از سوی دیگر،
شرکتها با استراتژی تدافعی بر روی یک بازار محدود محصوالت تمرکز میکنند و
تالش آنها در جهت افزایش بهرهوری تولید است .از اینرو ،با توجه به بستری که
فعالیتهای اجتماعی برای تحقق یافتن اهداف استراتژی تهاجمی فراهم میکند ،این نوع
استراتژی تاثیرگذاری بیشتری بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
اقتصادی دارد .به عبارت دیگر هرچه استراتژی کسب و کار تهاجمیتر باشد تاثیر آن
بر رابطه بین ابعاد و عملکرد بیشتر است .نتایج مدلهای  3و 0با دو روش ،تایید کننده
این امر است .در تحقیقات پیشین اثر استراتژیهای تدافعی ،تحلیلگر و تهاجمی به عنوان
متغیر تعدیلگر در رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری و عملکرد مورد آزمون قرار نگرفته
است و صرفا استراتژیهای رهبری هزینه و تمایز به عنوان متغیر تعدیلگر مورد
بررسی قرار گرفته است .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت عملکرد مدافعان شبیه به
استراتژی رهبری هزینه است ،و عملکرد مهاجمان شبیه به استراتژی تمایز .از این
دیدگاه میتوان بیان نمود که نتیجه این پژوهش درراستای پژوهشهای حاجیها (،)0319
هیکورینن ( ،)4101بارینکروز و همکاران ( ،)4105یون و همکاران ( )4109و لین و
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همکاران ( )4141میباشد .در همه موارد شرکتهایی که از استراتژی تمایز استفاده
میکنند از اجرای فعالیتهای اجتماعی عملکرد بهتری کسب کردهاند.
نتایج تحقیق حاضر بیانگر تاثیر مثبت ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد
اقتصادی و اهمیت استراتژی کسب و کار در ارتقای عملکرد شرکتها است .با توجه
به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها ،دولتها و ارگانهای تصمیمگیرنده باید با اعطاء
برخی امتیازها ،مشوق سازمانهای پایبند به تعهدات اجتماعی باشند تا موجب نهادینه
شدن این فرهنگ از سوی همه محیطهای کسب و کار شود .سازمان حسابرسی به
عنوان مرجع تدوین کننده استاندارد در ایران ،باید بر اساس شرایط اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی ایران استانداردهای مناسب مربوط به ایفای تعهدات اجتماعی در
ابعاد مختلف از سوی شرکتها تدوین کند .بورس اوراق بهادار تهران میتواند با تعیین
ضوابط و شرایط ،امتیازی برای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها در ابعاد مختلف و
با توجه به صنایع گوناگون ،تعیین کند تا عملکرد شرکتها در این زمینه قابلیت مقایسه
داشته باشد .به استفادهکنندگان از صورتهای مالی پیشنهاد میگردد تمامی اطالعات
موجود درباره حوزهها و زمینههای مختلف فعالیت شرکتها ،نحوه عملکرد مدیریت در
مسائل اجتماعی ،احترام به حقوق ذینفعان مختلف همچون کارکنان ،تامینکنندگان
مشتریان و دولت در راستای رعایت قوانین ،که در یادداشتهای همراه و سایر اسناد
و مدارک شرکت منتشر میشود را مورد توجه قرار دهند .شرکتهای متعهد از جایگاه
برتر و با ثباتتری در بازار برخوردار هستند.
با توجه به تاثیر مثبت ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد اقتصادی شرکتها و
تاثیر مثبت استراتژی کسب و کار بر این رابطه ،مدیران میبایست اهداف خود را در
راستای ایفای تعهدات اجتماعی تدوین نمایند و به منظور بهبود عملکرد آن ،استراتژی
کسب و کار مناسبی انتخاب نمایند .مدیران باید با آگاهی از تاثیر بیشتر استراتژی
تهاجمی بر رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد ،با در نظر گرفتن سایر شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی نوع استراتژی شرکت را اخذ نمایند.
شرکتهایی که درگیر فعالیتهای اجتماعی هستند با بهکارگیری استراتژی تهاجمی
میتوانند از بهبود عملکرد قابل توجهی بهرهمند گردند .به عبارت دیگر پایبندی به
تعهدات اجتماعی در کنار استراتژی تهاجمی نوعی همافزایی در جهت ارتقاء عملکرد و
ارزش شرکت ایجاد میکند که منافع بسیاری از گروههای ذینفع را تامین مینماید .از
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این رو در محیطهای رقابتی امروزی ،مدیران شرکتها میتوانند با پایبندی به تعهدات
اجتماعی و بهکارگیری استراتژی تهاجمی جایگاه شرکت را در بازار حفظ کرده و ارتقاء
دهند .این موضوع نیز باید مورد توجه سرمایهگذارن و بازار سرمایه قرار گیرد که
شرکتهای پایبند به تعهدات اجتماعی و دارای استراتژی تهاجمی بهترین عملکرد را در
بین رقبا خواهند داشت و بهترین گزینه جهت سرمایهگذاری میباشند.
پژوهشگران آینده می توانند پژوهش حاضر را به تفکیک صنایع مختلف انجام داده و
نتایج را با هم مقایسه کنند .همچنین ،تکرار پژوهش با در نظر گرفتن مراحل مختلف
چرخه عمر ،قابل توجه میباشد .محققان میتوانند با اعمال متغیرهای تعدیلگر دیگر
همچون؛ ریسک مدیریت ،ریسک سقوط قیمت سهام ،ارزش ویژه برند ،هزینه تحقیق و
توسعه ،رضایت مشتریان ،شهرت شرکت و عدم تقارن اطالعاتی رابطه بین ابعاد
مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد را مورد بررسی قرار دهند.
برای محاسبه متغیرهای تشکیل دهنده هر یک از ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها از اطالعات حسابداری صورتهای مالی و بازار سهام استفاده شده است.
تنوع روشهای مورد استفاده توسط مدیریت شرکتها ،نتایج را تحت تاثیر قرار خواهد
داد .هم چنین ارزش بازار عالوه بر عملکرد شرکت ،تحت تاثیر رویدادهای رویدادهای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد.
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