مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /42بهار  /5931ص  511تا 508
مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دکتر قدرت اهلل برزگر



محمد غواصی کناری

چکیده
هدف این نوشتار ،بررسی رابطۀ بین رتبۀ افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست
تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .به
منظور اندازهگیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل محتوای
گزارشهای هیئت مدیره استفاده شد .از اینرو ،چک لیستی متشکل از  71مؤلفه و
 06معیار که سه بُعد اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطیِ مسئولیت اجتماعی در آن
لحاظ گردیده است ،مورد سنجش قرار گرفت .بر اساس نتایج ،به طور متوسط
حدود  84شاخص یعنی  %46آنها در گزارشهای ساالنۀ فعالیت هیئت مدیره افشاء
نمیشود .سطح پایین افشاء ابعاد سه گانۀ مسئولیت اجتماعی را میتوان ناشی از
شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان دانست .لذا ،تدوین الزامات و
استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخصها در گزارشهای ساالنۀ
شرکتها برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان در بازار سرمایۀ ایران ضروری
میباشد .همچنین نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی گویای آن است که بین
سطح افشای مسئولیت اجتماعی با نسبت تقسیم سود ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود
دارد .به بیان دیگر ،مدیران شرکتهایی که سطح بیشتری از مسئولیت اجتماعی را
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افشا میکنند ،به منظور جلب رضایت و افزایش عالقۀ سهامداران سود ،بیشتری را
نیز بین آنان توزیع مینمایند.

واژههای کلیدی :سطح افشای مسئولیت اجتماعی ،سیاست تقسیم سود ،تئوری ذینفعان ،تئوری
چرخۀ عمر.

مقدمه

با وقوع رسوائیهای مالی در هزارۀ جدید ،اعتماد سرمایهگذاران نسبت به صورتهای
مالی از بین رفت و سهامداران و اعتباردهندگان را بر آن داشت که عالوه بر ابعاد مالی ،به
تعهدات واحدهای تجاری در زمینۀ مسئولیت اجتماعی و افشاء آن در بازار سرمایه بیشتر از
پیش توجه نمایند (حساس یگانه و برزگر .)5932 ،واژۀ مسئولیت اجتماعی شرکتها به
ظهور یک جنبش اشاره دارد که در تالش برای وارد کردن فاکتورهای محیطی و اجتماعی
در تصمیمات تجاری شرکتها ،استراتژی تجاری و حسابداری است و هدف آن افزایش
عملکرد اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی است (مک کینلی .)4880 ،5به عبارت
دیگر ،مسئولیت اجتماعی شرکتها به مسئولیت واحدهای تجاری در قبال تأثیرشان بر
جامعه اطالق میشود (کمیسیون اروپا.)4855 ،
از سوی دیگر ،سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات مالی در اغلب
شرکتها به شمار میرود .مدیران شرکتها باید تصمیم بگیرند چه مقدار از سود را به
منزلۀ سود تقسیمی بین سهامداران توزیع کنند و چه مقدار از آن را مجدداً در قالب سود
انباشته در شرکت سرمایهگذاری کنند .اگرچه تئوری نامربوطیِ سود تقسیمی بیان میکند
که سیاست تقسیم سود؛ ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار نمیدهد و سرمایهگذاران نسبت
به دریافت سود تقسیمی نقدی در حال حاضر و عواید آتی حاصل از افزایش سرمایه،
بیتفاوت هستند (افزا و حسن میرزا)4858 ،9؛ اما در مقابل برخی از مطالعات تئوریکی و
تجربی ،تبیینهای 2متفاوتی از معمای سیاست تقسیم سود 1ارائه نمودند؛ از جمله تئوری
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نمایندگی (کاالی ،)5308 ،6تئوری پرنده در دست( 2لینتنر ،)5364 ،0تئوری عالمتدهی
(راس )5322 ،3و تئوری چرخۀ عمر (فاما و فرنچ.)4885 ،58
چندین استدالل تئوریکی وجود دارد که نشان میدهد چگونه سیاست تقسیم سود به
واسطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیرد .اول آنکه مدیران میتوانند
از فعالیتهایی که مسئولیتپذیری اجتماعی را مخابره میکند ،منفعت شخصی کسب
نمایند .این امر ممکن است آنها را به سرمایهگذاری بیش از حد در فعالیتهای اجتماعی و
زیست محیطی به منظور افزایش شهرتشان تشویق نماید .این استدالل مخصوصاً زمانی
درست است که شرکت دسترسی به وجه نقد باالیی داشته باشد (بارنا و روبین.)4858 ،55
پرداخت سود سهام میتواند از طریق کاهش وجه نقد در دست به کنترل این مشکل
نمایندگی کمک کند .دوم ،بر اساس تئوری ذینفعان (فریمن )5302 ،شرکتها به دنبال
لحاظ کردن جنبههای اخالقی ایجاد ثروت و تحقق انتظارات ذینفعان هستند .تئوری
ذینفعان همچنین توزیع منصفانۀ ثروت را نیز در بر میگیرد .بنابراین ،انتظار بر این است
شرکتهایی که سطح افشای مسئولیت اجتماعی باالتری دارند ،منصفانهتر و شفافتر
هستند و به منظور راضی نگه داشتن سهامدارانشان با سود تقسیمی باالتری مرتبط هستند.
با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی شرکت 54و همچنین افزایش
توجه به مسئولیت اجتماعی ،پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که
ارتباط بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در ایران چیست؟
در این پژوهش ،پس از بیان پیشینۀ نظری و تجربی ،روششناسی پژوهش ارائه میشود.
در ادامه ،یافتههای تجربی پژوهش ،تشریح شده است .بخش آخر مقاله نیز ،به بیان
نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص دارد.
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مبانی نظری
مسئولیت اجتماعی شرکتها

اغلب دانشگاهیان مقولۀ مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان یک حوزۀ توسعه-
نیافته در نظر میگیرند و اعتقاد دارند که هر تئوری دارای رویکرد خاصی است .در نتیجه
یک تئوری عامِ پذیرفته شده برای مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود ندارد .تئوریهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی به دنبال تبیینِ چرایی انتخاب شرکتها برای درگیر شدن در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد
شد.
 .5تئوری ذینفعان :تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است .در
واقع این تئوری فلسفه ،اخالق ،تئوریهای سیاسی ،اقتصادی ،حقوق ،علوم سازمانی و
اجتماعی را درهم میآمیزد .اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار
بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران ،به
بخشهای بیشتری از جامعه نظیر کارکنان ،عرضهکنندگان ،محیط زیست و عموم مردم
توجه کرده و پاسخگو باشند.
 .4تئوری مشروعیت :این تئوری مبتنی بر این فرض است که سازمانها به طور مستمر به
دنبال اطمینان از این موضوع هستند که فعالیتهایشان از سوی جامعه ،دارای مشروعیت
باشد .ساچمن )5331( 59اشاره دارد که مشروعیت درک ،عمومیت یافته است؛ به
گونهای که فعالیتهای یک واحد تجاری با درنظر گرفتن این موضوع و متناسب با
هنجارها ،ارزشها ،باورها و تعاریف سیستم اجتماعی ،مطلوب و مناسب میباشند (به
نقل از حساس یگانه و برزگر.)5932 ،
 .9تئوری سازمانی :نگرش تئوری نهادی از مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره دارد به
اینکه تصمیمات شرکت در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها صرفاً یک تصمیم-
گیری ابزاری نیست ،بلکه محتوای اجتماعی وسیعتری را در نظر میگیرد.
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تحقیقات اخیر در حوزۀ مسئولیت اجتماعی شرکتها با اتکاء بر نگرش تئوری
مشروعیت و تئوری ذینفعان بوده است که هر دو از تئوری اقتصاد سیاسی سرچشمه
میگیرند .به عبارت دیگر ،تئوری ذینفعان و تئوری مشروعیت هر دو نگرشهایی با هدف
مشترک برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها با چارچوب تئوری اقتصاد سیاسی
هستند .تئوری اقتصاد سیاسی ،تئوری مشروعیت و تئوری ذیفنعان میتوانند برای تبیین و
درک گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها مورد استفاده قرار گیرند (حساس یگانه و
برزگر.)5932 ،
سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود ،جنبۀ مهمی از مدیریت مالی است؛ زیرا مدیران در قالب این
سیاست تصمیم می گیرند از نتیجۀ کلی عملیات شرکت ،یعنی سود ،چه مبلغی بین
سهامداران توزیع کنند و چه مبلغی را به صورت سود انباشته در شرکت نگه دارند .در
حوزۀ تئوریهای مالی ،ادبیات تئوریکی گستردهای در ارتباط با انتخاب سیاست تقسیم
سود وجود دارد .در این بخش به برخی از این تئوریها اشاره خواهد شد.
 .2تئوری پرنده در دست :برخالف میلر و مودیلیانی ( ،)5365لینتر ( )5364و گوردون

51

( )5369بر اساس این تئوری نشان دادند که در شرایط عدم اطمینان ،ارزش شرکت به
واسطۀ پرداخت سود تقسیمی تحت تأثیر قرار میگیرد و سرمایهگذاران دریافت سود
تقسیمی را نسبت به سود ناشی از افزایش قیمت سهام(56سود سرمایه) ،برتر میدانند .در
نتیجه از دیدگاه آنها شرکتهایی که سود تقسیمی باالتری پرداخت میکنند ،ارزش
باالتری دارند (به نقل از بنلملیح.)4852 ،
 .1تئوری عالمتدهی :در شرایط عدم تقارن اطالعاتی ،مدیران میتوانند از تغییرات سود
تقسیمی به عنوان سیگنالی برای نشان دادن بهبود شرایط نسبت به سال قبل (باتاچاریا،52
5323؛ میلر و راک5301 ،50؛ جان و ویلیامز )5301 ،53یا انعکاس ارزش واقعی در
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صورتی که شرکت کمتر از حد ارزشگذاری شده باشد (راس5322 ،؛ هاکانسون،48
 ،)5304استفاده نمایند.
 .6تئوری نمایندگی :یکی از مفروضات تئوری نمایندگی این است که بین مدیران و
مالکان بهطور بالقوه ،تضاد منافع وجود دارد .پرداخت سود سهام به دو دلیل میتواند
هزینههای نمایندگی را کاهش دهد (بنلملیح .)4852 ،نخست ،پرداخت سود سهام،
میزان وجوه نقد آزاد 44و دارایی تحت کنترل مدیر را کاهش میدهد (دی آنجلو و
استولز .)4886 ،49دوم اینکه ،پرداخت سود سهام ،احتمال انتشار سهام عادی و تأمین
مالی خارجی را افزایش میدهد که این امر مدیران را از سرمایهگذاری در پروژههای
دارای ارزش فعلی خالص 41منفی باز میدارد (استربوک.)5302 ،46
 .2تئوری چرخۀ عمر :بر اساس تئوری چرخۀ عمر ،سود تقسیمی (موئلر5324 ،42؛ فاما و
فرنچ ،)4885 ،شرکتها در مراحل اولیۀ چرخۀ عمر به دلیل دارا بودن فرصتهای رشد
بیشتر ،سود کمتری را تقسیم میکنند؛ اما در مرحلۀ بلوغ بزرگ ،سودآور و دارای سود
انباشتۀ باالیی هستند که به دلیل هزینههای نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد ،تصمیم
بهینۀ شرکت این است که سود را بین سهامداران توزیع نماید.
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و سیاست تقسیم سود

بر مبنای تئوری نمایندگی ،پرداخت سود سهام ،نقش اساسی را در کنترل هزینههای
نمایندگی ناشی از وجود وجوه نقد آزاد ایفا میکند .توزیع سود از آنجایی که منجر به
کاهش منابع تحت کنترل مدیران میشود ،استفادۀ نامناسب از منابع شرکت و تضاد منافع را
بهبود خواهد بخشید .بر اساس مطالعات انجام شده منافع شخصی ناشی از تقبل مسئولیت-
پذیری اجتماعی شرکتها نظیر شهرت ،اعتبار و تمجید عمومی؛ مدیران و اعضای هیئت
مدیره را ترغیب می کند که به هزینۀ سهامداران ،مسئولیت اجتماعی باالتری را تقبل نمایند
(بارنا و روبین4858 ،؛ براون و همکاران .)4886 ،40به عبارت دیگر ،ممکن است مدیران به
دلیل منفعت شخصی به طور خاص در فعالیتهای بشر دوستانه (بارتکوس و همکاران،43
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 )4884و بهطور عام در مسئولیتپذیری اجتماعی (هارجوتو و جو )4852 ،98بیشتر از حد
سرمایهگذاری کنند .تا زمانی که هزینههای کسبِ مسئولیتپذیری باال از طریق کاهش
پاداش جبران نشود ،مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند بیانگر یک هزینۀ نمایندگی باشد.
گادفری )4881(95و یی و ژانگ ،)4855(94بر وجود سطح بهینهای از افشای مسئولیت
اجتماعی تأکید کردند که شرکت نباید بیش از آن درگیر شود ،چرا که فراتر از این نقطه،
به سهامداران هزینه تحمیل می شود .آنها نشان دادند پذیرش یک سیاست تقسیم سود بهینه،
منجر به کاهش وجوه نقد انباشت شده برای مدیران میشود و آنان را از سرمایهگذاری
بیش از حد در مسئولیت اجتماعی باز میدارد.
بر مبنای تئوری ذینفعان (فریمن ،)5302 ،99اهداف شرکت به واسطۀ یکپارچهسازی
جنبۀ اخالقی خلق ثروت و راضی نمودن همۀ ذینفعان ،از چارچوب حداکثرسازی ثروت
برای سهامداران فراتر میرود .بنابراین شرکتها تشویق میشوند که به طور اخالقی و به
گونه ای پایدار فعالیت نمایند و منافع مشتریان ،عرضه کنندگان ،کارکنان ،سهامداران و ...
را همسو نمایند و از سوی دیگر ،ثروت بهدست آمده را نیز به طور اخالقی و منصفانه بین
همه توزیع کنند (بنلملیح.)4852 ،
بر مبنای تئوری پرنده در دست ،سرمایهگذاران منطقی در شرایط عدم اطمینان،
دریافت سود تقسیمی را نسبت به دریافتهای آتی (مانند سود ناشی از افزایش قیمت
سهام) ترجیح میدهند .این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران یک پرنده در دست را
به دو پرنده روی درخت در اولویت قرار میدهند .بنابراین ،در نظر آنها سود تقسیمی
باالتر ،اعتبار و شهرت واحد تجاری را افزایش میدهد و تصورشان را نسبت به اینگونه
شرکتها بهبود خواهد بخشید.
بر مبنای تئوری چرخۀ عمر ،شرکتهایی که به مرحلۀ بلوغ رسیدهاند ،برای کاهش
هزینه های نمایندگی ناشی از وجوه نقد آزاد ،مبادرت به سود تقسیمی باالتری مینمایند.
همچنین از دیدگاه مسئولیتپذیری اجتماعی ،شرکتهای بالغ با مهارتهای مدیریتی باال و
منابع انبوه ،به احتمال بیشتری در فعالیتهای اجتماعی سرمایهگذاری میکنند (اتینگ و
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همکاران .)4859 ،91به بیان دیگر ،از آنجایی که شرکتهای قدیمیتر تجربۀ الزم برای
عملکرد اجتماعی و همچنین دسترسی بیشتری به وجوه نقد آزاد دارند ،نسبت به شرکت-
های جوانتر سود تقسیمی باالتری پرداخت میکنند.
با توجه به مبانی نظری و مطالب بیان شده ،فرضیۀ پژوهش به صورت زیر بیان
میشود:
فرضیه :بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی و پرداخت سود تقسیمی ،رابطۀ مثبت و معنادار
وجود دارد
پیشینۀ پژوهش

بنلملیح)4852( 96؛ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی با سیاست تقسیم سود را در
آمریکا مورد سنجش قرار داد و یافتۀ وی بیانگر وجود رابطۀ مثبت بود .عالوه بر این ،به
بررسی رابطۀ اجزای مسئولیت اجتماعی با سیاست تقسیم سود نیز پرداخت .نتایج وی
حاکی از وجود رابطۀ مثبت بین ابعاد راهبری شرکتی ،محیط زیست ،کارکنان ،تنوع 92و
جامعه با سیاست تقسیم سود بوده است .آکتاس و کارگین)4859( 90؛ عناصر گزارشگری
پایداری شرکتها را در برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ترکیه ،بر اساس
شاخصهای سازمان گزارشگری جهانی مورد تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد که در
شرکتهای مورد مطالعه ،افشاء پروفایل سازمانی شامل ابعاد حاکمیت شرکتی و افشای
نگرش مدیریت ،عمدتاً در گزارشهای ساالنۀ شرکتها وجود دارد .اما شاخصهای
عملکرد پایدار در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اجتماعی و محیطی در این گزارشها مشاهده
نگردید.
صالح و دیگران)4859( 93؛ روند افشاء مسئولیت اجتماعی توسط  988شرکت بورسی
در مالزی را بر اساس گزارشهای ساالنه طی دو دورۀ ( 4881 -4886اختیاری) و -4883
( 4882اجباری) و بر اساس تحلیل محتوا مورد بررسی کمی و کیفی قرار دادند .یافتهها
نشان داد که کمیت و کیفیت افشاء این اقالم در طول دورۀ  1ساله بهبود یافته است که
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بیانگر نقش الزامات اجباری در توسعۀ گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها بویژه در
یک بازار نوظهور مثل مالزی می باشد .ون ده ولده و همکاران)4881( 28؛ نشان دادند بین
پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاران تمایل دارند برای مدیرانی که روابط خوبی
با سرمایهگذاران ،مشتریان و تأمینکنندگان برقرار میکنند ،پاداش پرداخت نمایند.
برزگر ( ،)5934تحقیق گستردهای را تحت عنوان الگویی برای افشاء مسئولیت
اجتماعی و پایندگی شرکتها و وضعیت موجود آن در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار ایران انجام داد .یافتههای این پژوهش نشان داده است که از 68
شاخص سنجش شده در این تحقیق ،حدود  21شاخص یعنی  21درصد آنها ،در
گزارشهای ساالنۀ فعالیت هیئت مدیرۀ شرکتهای بورسی افشاء نمیگردد .از اینرو،
سطح پایین افشای ابعاد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای بورسی نشان دهندۀ شکاف
وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان است.
عربصالحی و همکاران ( ،)5934نتایج تحقیق خود را با عنوان بررسی رابطۀ بین
مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اینگونه بیان کردند که عملکرد مالی شرکتهای بورسی با مسئولیت اجتماعی شرکتها
در قبال مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ،رابطۀ مثبت و معناداری دارد؛ اما عملکرد
مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت ،نسبت به کارکنان و محیط زیست ،رابطۀ معناداری
ندارد.
یافتیان ()5938؛ در تحقیق خود به تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی شرکتها در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران پرداخت .نتایج نشان داد که از میان  1بُعد افشاء
مسئولیت اجتماعی شرکتها؛ از جمله منابع انسانی ،فعالیتهای جامعه ،مصرف انرژی،
رضایتمندی ،و کیفیت محصول ،افشاء اطالعات منابع انسانی رایجترین بُعد افشاء
مسئولیت اجتماعی شرکتها است .جهانخانی و قربانی ()5901؛ با بررسی عوامل تأثیرگذار
بر سیاست تقسیم سود نشان دادند که بین بازدۀ نقدی ،اندازۀ شرکت ،فرصتهای سرمایه-
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گذاری ،ساختار مالی ،ریسک و اهرم مالی شرکت با سیاست تقسیم سود ،رابطۀ معناداری
وجود دارد.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف در زمرۀ پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از حیث
روش ،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی میباشد که در آن ،از روش
تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است .دادههای موردنیاز از نرمافزار رهآورد نوین،
گزارشهای انتشار یافتۀ سازمان بورس و اوراق بهادار (نظیر گزارش هیئت مدیره) و
همچنین استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است.
قلمرو مکانی پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو
زمانی آن ،سالهای  5900تا  5939در نظر گرفته شده است .با استفاده از نمونهگیری
حذفی ،شرکتهایی که از شرایط زیر برخوردار بودند ،برای نمونۀ آماری انتخاب و بقیه از
نمونه حذف شدند:
 .5از سال  5900تا  5939در بورس حضور داشته باشد و تغییر سال مالی نداده باشد.
 .4دورۀ مالی شرکت به  43اسفند ختم شود.
 .9جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکی و بیمهای نباشد.
 .2اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
 .1طی دورۀ پژوهش برای مدت طوالنی (سه ماه) معامالت آنها متوقف نشده باشد.
با اعمال محدودیتهای فوق ،تعداد  12شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که با
توجه به دورۀ پژوهش تعداد  942سال شرکت می باشد .در جدول شمارۀ  5تعداد
شرکتها به تفکیک هر یک از صنایع برای هر یک از سالها ارائه گردیده است.
25

به منظور بررسی فرضیۀ پژوهش از الگوی رگرسیونی حداقل مربعات معمولی
شمارۀ  5استفاده شده است:
()5

Dividendit = α0+ β1CSRit + β2SIZEit + β3CASHit + β4GROWTHit +
Β5DEBTit + β6ROAit + β7RE-TEit + εit
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جدول شمارۀ  .1نمونههای پژوهش به تفکیک صنعت

صنعت

تعداد

درصد

دارویی

3

%56/62

خودرو و قطعات

51

%42/20

سیمان ،آهک و گچ

0

%52/05

محصوالت غذایی به جز قند و شکر

4

%9/28

فرآوردههای نفتی

2

%2/25

فلزات اساسی

0

%52/05

کاشی و سرامیک

6

%55/55

ماشین آالت و تجهیزات

4

%9/28

جمع کل

12

%588

متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته

نسبت سود تقسیمی ( ،)Dividenditنسبتی است که نشان میدهد چه مقدار از سود هر
سهم پرداخت شده است (النجار4859 ،؛ ایزدی نیا و همکاران.)5903 ،
متغیر مستقل

متغیر مستقل این پژوهش ،سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها است .سطح
افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق گزارشهای ساالنۀ هیئت مدیره در خصوص
فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی (طبق ابالغ مصوب سازمان بورس به شمارۀ
 68/99214مورخ  )5900/3/2سنجیده میشود .معیارهای مورد استفاده برای سنجش سطح
افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها ،بر اساس تلفیق رهنمودهای بینالمللی گزارشگری
مسئولیت اجتماعی و پایندگی در سطح جهانی و منطقهای بویژه رهنمود سازمان
گزارشگری جهانی 24و استاندارد  46888سازمان بینالمللی استاندارد 29اقتباس شده است.
روش تحقیقی که به طور رایج برای ارزیابی افشائیات اجتماعی و محیطی سازمانها
مورد استفاده قرار میگیرد ،تحلیل محتوا است (ابوت و مانسن .)5323 ،22در تحلیل محتوا،
محقق باید از ابزار چک لیست کدگذاری شده برای ارزیابی سطح افشای اطالعات
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مسئولیتپذیری اجتماعی استفاده نماید .ابزار چک لیست به منظور به رمز درآوردن
اطالعات کیفی موجود در گزارشهای ساالنه طراحی میشود (ویلیامز.)5333 ،
از این رو در این تحقیق ،چک لیستی شامل  52مؤلفه و  68نوع اطالعات مرتبط با
افشای مسئولیت اجتماعی تهیه شد که انتظار میرود به صورت اجباری یا داوطلبانه در
گزارشهای مالی ساالنۀ شرکتهای ایرانی افشاء شود .این چک لیست سه بُعد اجتماعی،
محیطی و اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتها را در نظر میگیرد .رویۀ امتیازدهی برای
سنجش سطح مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اساس روش ارنست و ارنست )5320(21و
ابوت و مانسن ( )5323میباشد که اگر یک قلم از افشاء اقالم مسئولیت اجتماعی شرکتها
انجام شده باشد ،امتیاز یک و اگر افشاء نشده باشد ،امتیاز صفر داده میشود.
بنابراین تعداد اقالم افشاء شده به کل اقالم قابل افشاء در گزارشگری مسئولیت
اجتماعی شرکتها براساس دادههای مندرج در گزارشهای ساالنه شرکتها ،بیانگر
درصد افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها یا امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکتها برای تعیین
سطح آن در هر شرکت است.
()4

تعداد کل اقالم قابل افشا  /تعداد اقالم افشا شده = سطح افشاء مسئولیت اجتماعی

متغیرهای کنترل

به منظور سنجش دقیق تر رابطۀ رتبۀ افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود،
مجموعهای از متغیرهای بالقوه را که در مطالعات قبلی سیاست تقسیم سود مورد استفاده
قرار گرفته است کنترل میکنیم (اسمیت و واتس5334 ،26؛ فاسیو و همکاران4885 ،22؛ فاما
و فرنچ4885 ،؛ ون ایجی و مگینسون.)4880 ،20
 :SIZEitبیانگر اندازۀ شرکت است و از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت به دست
میآید (فاما و فرنچ4885 ،؛ گرولن و میکائلی4884 ،؛ افزا و حسن میرزا.)4858 ،
 : CASHitبیانگر میزان نگهداری وجه نقد در شرکت است که از طریق تقسیم مجموع وجه
نقد و سرمایهگذاریهای کوتاه مدت بر کل داراییها محاسبه میشود.
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 : GROWTHitنشان دهندۀ فرصت رشد در شرکت است که از تقسیم ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان تقسیم بهدست میآید.
جدول شمارۀ  .2چک لیست افشای اطالعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی

ابعاد /مؤلفهها
ابعاد

مؤلفههای
بُعد اقتصادی

مؤلفههای
بُعد اجتماعی

مؤلفههای
بُعد محیطی

شرح/عنوان

کد

 . 5بُعد اقتصادی

EC

 . 4بُعد اجتماعی

SO

 . 9بُعد محیطی

EN

 .5-5عملکرد اقتصادی

EC1

 .4-5حضور در بازار و منطقه

EC2

 .9-5اثرات اقتصادی غیر مستقیم

EC3

 .2-5سرمایهگذاریهای مسئوالنه

EC4

 .1-5مالیات

EC5

 .5-4کار و کارکنان /اشتغال و رویههای کار

SO1

 .4-4حقوق بشر

SO2

 .9-4زنجیرۀ تامین ،مشتریان و مصرفکنندگان محصوالت/خدمات

SO3

 .2-4مشارکت و توسعۀ جامعه

SO4

 .1-4اخالق کسب و کار /رویههای عملیاتی منصفانه

SO5

 .6-4فساد  ،رشوه خواری و پول شوئی

SO6

 .2-4رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات مرتبط بعد اجتماعی

SO7

 .5-9مواد اولیه و انرژی

EN1

 .4-9تنوع گونههای زیستی و منابع طبیعی

EN2

 .9-9انتشارات گازها  ،فاضالبها و ضایعات

EN3

 .2-9محصوالت و خدمات و اثرات زیست محیطی آن

EN4

 .1-9رعایت قوانین و مقررات مربوط زیست محیطی

EN5

 :DEBTitنشان دهندۀ اهرم مالی شرکت است که با استفاده از نسبت کل بدهی به کل
داراییهای شرکت به دست میآید (فاما و فرنچ4885 ،؛ گرولن و میکائلی4884 ،؛ افزا و
حسن میرزا.)4858 ،
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 :ROAitشاخصی برای اندازهگیری سودآوری بوده و بیانگر بازدۀ داراییها است .این معیار
از طریق نسبت سود عملیاتی به ارزش دفتری کل داراییها حاصل میشود (چای و سو،
.)4883
 :RE-TEitمعیاری ب رای نشان دادن چرخۀ عمر است و با استفاده از تقسیم سود انباشته بر
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه میگردد (بنلملیح.)4852 ،
یافتههای پژوهش

آمارههای توصیفی پژوهش که شمایی کلی از وضعیت توزیع دادههاست و همچنین
ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون (متغیرهای توضیحی) در جدولهای شمارۀ  9و  2نشان
داده شده است .نتایج نشان میدهد شرکتهای نمونه به طور میانگین بیشتر از  22درصد
سود را بین سهامداران تقسیم میکنند .از طرف دیگر؛ میانگین ،کمینه و بیشینۀ سطح
مسئولیت اجتماعی شرکتها به ترتیب  8/8589 ،8/5321و  8/6802میباشد که بیانگر آن
است شرکتها به طور متوسط از تعداد کل اقالم قابل افشاء تنها نزدیک به  48درصد آن
را افشاء میکنند .سطح پایین افشاء ابعاد سه گانۀ مسئولیت اجتماعی را میتوان ناشی از
شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان دانست .نتایج مربوط به میزان وجه نقد نیز
نشان میدهد که در بازۀ زمانی مدنظر ،شرکتها به طور میانگین  1درصد از حجم کل
داراییهای خود را به وجه نقد تخصیص دادهاند .همچنین معیار فرصت رشد بیانگر آن
است که نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
شرکتهای نمونه بیشتر از  5است .از بین متغیرهای پژوهش نیز فرصت رشد و میزان وجه
نقد نگهداری شده در شرکت به ترتیب با  6/6894و  8/8101دارای بیشترین و کمترین
مقدار انحراف معیار هستند.
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جدول شمارۀ  .3آمارۀ توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

نام متغیر
نسبت تقسیم سود

8/2245

8/2020

8/9820

8

4/2531

سطح مسئولیت اجتماعی

8/5321

8/5029

8/5868

8/8589

8/6802

اندازه شرکت

52/9995

59/3632

5/2206

55/2953

50/0524

میزان وجه نقد

8/8143

8/8928

8/8101

8/8859

8/2063

فرصت رشد

5/5819

5/2156

6/6894

()19/914

53/8822

اهرم مالی

8/6669

8/6188

8/4229

8/5583

4/8221

بازدۀ داراییها

8/5955

8/5453

8/5402

()8/9455

8/6212

معیار چرخۀ صنعت

8/1622

8/9639

4/9663

()58/5858

49/6366

جدول شمارۀ  .2ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای توضیحی

CSRit

SIZEit

CASHit

DEBTit GROWTHit

ROAit

CSRit

5/8888

SIZEit

8/5165

5/8888

CASHit

()8/8556

()8/8505

5/8888

8/8091

()8/8146

5/8888

()8/8062

()8/5821

()8/4568

5/8888

ROAit

()8/8282

8/5528

8/4160

8/5032

()8/4982

5/8888

RE-TEit

()8/8224

()8/8216

8/5825

()8/9348

8/5139

()8/8502

8/8416 GROWTHit
()8/8431
DEBTit

قبل از برازش رگرسیون سود تقسیمی -مسئولیت اجتماعی شرکتها ،فروض
کالسیک رگرسیون بررسی شده است .یکی از پیشفرضهای رگرسیون ،نبود همخطی
بین متغیرهای توضیحی است .همخطی ،وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر
توضیحی تابعی خطی از سایر متغیرهای توضیحی است .اگر همخطی در یک معادلۀ
رگرسیون باال باشد ،نشان میدهد که بین متغیرهای توضیحی همبستگی باال وجود دارد و
ممکن است با وجود باالبودن ضریب تعیین ،الگوی رگرسیون از اعتبار باالیی برخوردار
نباشد .بدین منظور ،نتایج آزمون عامل تورم واریانس )VIF(23در جدول شمارۀ  1ارائه
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گردیده است .همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد ،مقدار این آماره برای کلیۀ
متغیرهای توضیحی کمتر از  58میباشد که داللت بر عدم وجود همخطی بین متغیرهای
توضیحی دارد.
جدول شمارۀ  .1آزمون عامل تورم واریانس

ضریب واریانس

عامل تورم واریانس

معکوس عامل تورم واریانس

CSRit

4/6243

5/8919

8/3610

SIZEit

8/8592

5/8201

8/3196

CASHit

3/5926

5/8388

8/3529

GROWTHit

8/8890

1/0956

8/5252

DEBTit

8/0224

5/2129

8/1288

ROAit

9/1069

4/8684

8/2019

RE-TEit

8/8432

1/2922

8/5224

به منظور اطمینان از وجود همسانی واریانس از آزمون بروش پاگان گادفری استفاده
شده است .نتایج بهدست آمده در جدول شمارۀ  6نشان میدهد که مقدار احتمال آزمون
همسانی واریانسها بزرگتر از  8/81است؛ بنابراین ،در سطح اطمینان  31درصد فرض صفر
مبنی بر همسان بودن واریانسها تأیید میشود.
جدول شمارۀ  .6نتایج آزمون بروش پاگان گادفری

مقدار آماره

مقدار احتمال

نتیجه

8/3602

8/2121

برقرار بودن همسانی واریانس

به منظور بررسی استقالل خطاها (مستقل بودن جمالت خطا از دورهای به دورۀ بعد)
نیز از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است .با توجه به تعداد متغیرهای مستقل ( )k=2و
تعداد مشاهدات  ،فاصلۀ اطمینان محاسبه شده برای عدم وجود خودهمبستگی بین جزء
باقیماندهها  5/94644>d<5/05180میباشد .از آنجایی که مقدار آمارۀ دوربین واتسون
( ) 5/2510در فاصلۀ اطمینان قرار گرفته است ،فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی بین
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خطاها تأیید میشود .بنابراین ،میتوان گفت بین باقیماندهها مشکل خودهمبستگی وجود
ندارد.
با توجه به اینکه در تخمین رگرسیون با دادههای ترکیبی ،از الگوهای متفاوتی
میتوان استفاده کرد؛ این سؤال مطرح میشود که از الگوهای موجود ،کدام الگو
مناسبتر است و در تجزیه و تحلیل دادهها کدام الگو باید انتخاب شود؟ به منظور گزینش
یکی از روشهای دادههای پانلی یا دادههای یکپارچه ،از آزمون  Fلیمر استفاده شده است.
آمارۀ این آزمون تعیین می کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شرکتها وجود
دارد یا خیر؟ چنانچه در مشاهدات ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود داشته باشد ،از
روش دادههای پانلی استفاده میشود و در غیر اینصورت ،روش دادههای یکپارچه بهکار
میرود .به عبارت دیگر ،در صورتیکه سطح معناداری آزمون  Fلیمر بیشتر از  %1باشد،
روش دادههای یکپارچه برای آزمون دادهها انتخاب میشود در غیر اینصورت ،روش
دادههای پانلی انتخاب میشود .همچنین در صورت انتخاب دادههای پانلی به منظور
انتخاب از بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .اگر
سطح معناداری آزمون هاسمن کوچکتر از  1درصد باشد ،فرض صفر (اثرات تصادفی) رد
میشود و الگوی اثرات ثابت انتخاب میشود و در غیر این صورت الگوی اثرات تصادفی
انتخاب میگردد.
جدول شمارۀ  .7نتایج آزمون  Fلیمر (چاو)

آزمون اثرها

آماره

درجۀ آزادی

سطح معناداری

آمارۀ  Fلیمر

8/5286

()2/410

8/3628

آمارۀ کای دو

8/1008

2

8/3622

با توجه به سطح معناداری آمارۀ  Fلیمر ،فرضیۀ صفر رد نمیشود و استفاده از الگوی
یکپارچه به جای الگوی پانلی مناسبتر است .همچنین با انتخاب الگوی یکپارچه ،نیازی به
انجام آزمون هاسمن نیست .نتایج برازش الگوی پژوهش در جدول شمارۀ  0آورده شده
است.
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با توجه به نتایج منعکس شده در جدول شماره  ،0میتوان نتیجهگیریهای زیر را بیان
نمود:
برای بررسی اعتبار کلی الگوی چند متغیره از آمارۀ  Fفیشر استفاده شده استF .

محاسبه شده از  Fجدول بزرگتر است و سطح معناداری آن کمتر از  %5میباشد؛ بنابراین
میتوان گفت که این الگو با اطمینان  33درصد معنادار است .به عبارت دیگر ،فرض صفر
در سطح اطمینان  %31رد میشود که نشان میدهد الگوی پژوهش از اعتبار باالیی
برخوردار است .میزان ضریب تعیین تعدیل شدۀ این الگو  8/551محاسبه شده است.
ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که تقریباً  %55از تغییرات در میزان پرداخت سود
سهام (سیاست تقسیم سود) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
تغییرات در متغیرهای مورد استفاده در الگوی پژوهش ،توضیح داده میشود.
جدول شمارۀ  .8برازش الگوی پژوهش

Dividendit = α0+ β1CSRit + β2SIZEit + β3CASHit + β4GROWTHit +
Β5DEBTit + β6ROAit + β7RE-TEit + εit
سطح معناداری
آمارۀ t
ضریب متغیر
متغیر
عرض از مبدأ

4/3029

5/6433

8/5829

CSRit

9/5482

4/8028

8/8928

SIZEit

8/8469

8/4422

8/0446

CASHit

5/2298

8/2029

8/8201

GROWTHit

8/8623

5/8204

8/4311

DEBTit

-4/8542

-4/5381

8/8432

ROAit

-2/1942

-4/9392

8/8522

RE-TEit

8/5968

8/2343

8/2401

ضریب تعیین

8/5509

ضریب تعیین تعدیل شده

8/5518

آمارۀ F

50/218

سطح معناداری آمارۀ F

8/8888

آمارۀ دوربین -واتسون

5/2510
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سطح معناداری مربوط به متغیر سطح مسئولیت اجتماعی برابر با  8/892است ،در
نتیجه در سطح اطمینان  ،%31رابطۀ معناداری بین سطح مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم
سود وجود دارد .همچنین مقدار ضریب سطح مسئولیت اجتماعی  9/5482میباشد که
مثبت بودن آن داللت بر وجود رابطۀ مثبت بین این متغیر و متغیر وابستۀ پژوهش دارد .این
نتیجه نشان میدهد ،شرکتهایی که رتبۀ افشای مسئولیت اجتماعی باالتری دارند ،سود
بیشتری توزیع میکنند؛ بنابراین فرضیۀ اصلی تحقیق تأیید میگردد.
الزم به ذکر است که از بین شش متغیر کنترلی؛ بین اندازۀ شرکت ،فرصت رشد و
معیار چرخۀ عمر با درصد سود تقسیمی ،رابطۀ معنادار مشاهده نشد .از سوی دیگر ،نتایج
حاکی از وجود رابطۀ منفی و معنادار بین اهرم مالی و بازدۀ داراییها با نسبت پرداخت سود
تقسیمی است .به عبارت دیگر ،شرکتهایی که نسبت کل بدهی به کل دارایی باالتری
دارند و همچنین نسبت بازدۀ حاصل از داراییهای آنها بیشتر است ،تمایل کمتری به توزیع
سود سهام دارند .عالوه بر این ،بین میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت و نسبت
پرداخت سود تقسیمی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان می دهد
که رابطۀ مثبت و معناداری بین میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت و میزان توزیع
سود وجود دارد .از طرف دیگر یافته ها نشان میدهد که بین اهرم مالی و سیاست تقسیم
سود رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه توسعۀ فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و پایندگی
شرکتها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه ،مورد توجه
نهادهای مقرراتگذار و بورسهای اوراق بهادار قرار گرفته است .مقالۀ حاضر ،ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها را با مطالعۀ استانداردها و
رهنمودهای شناخته شدۀ بینالمللی و منطقهای و از طریق روش پرسشنامه ارائه نموده است.
در واقع این مقاله ،وضعیت موجود و سطح افشای شاخصهای مسئولیت اجتماعی و
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پایندگی را از طریق تحلیل محتوای گزارشهای هیئت مدیرۀ شرکتهای بورسی مورد
ارزیابی و تحلیل قرار داده است .عالوه بر این ،تحلیل محتوای گزارشهای هیئت مدیره
شرکتها به عنوان ابزار افشای عملکرد ابعاد مسئولیت اجتماعی و پایندگی ،نشان داد که
در وضعیت موجود شرکتهای بورسی ایران ،بیشترین افشاء شاخصها در بُعد اقتصادی و
کمترین افشاء آن در بُعد محیطی وجود دارد .بنابراین ،درحال حاضر اولویت افشاء ابعاد در
ایران به ترتیب بُعد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است .افشای پایین بُعد محیطی مسئولیت
اجتماعی ،بیانگر شکاف قابل توجه بین انتظارات جامعه از شرکتها و عملکرد واقعی
آنهاست.
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی رابطۀ بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست
تقسیم سود بوده است .با استفاده از نمونۀ پژوهش متشکل از  942سال -شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  5900الی  5939و بعد از کنترل عوامل
تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود که در ادبیات قبلی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،به این
نتیجه رسیدیم که شرکتهایی که از سطح افشای مسئولیت اجتماعی باالتری برخوردارند،
درصد سود تقسیمی باالتری دارند .به عبارت دیگر ،هر چه سطح افشای مسئولیت اجتماعی
شرکت بیشتر باشد ،سود بیشتری را بین سهامداران توزیع میکند .این نتیجه که با نتایج
پژوهش بنلملیح )4852( 18مشابه است ،شواهد قوی برای تأیید فرضیۀ پژوهش مبنی بر
وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود
فراهم میکند و نشان میدهد که شرکتهای فعال در زمینۀ مسئولیت اجتماعی ،از سیاست
تقسیم سود به منظور مدیریت و کنترل مشکالت نمایندگیشان استفاده میکنند .این نتیجه
همچنین نشان میدهد که شرکتهایی که از نظر اجتماعی مسئولیتپذیرترند ،نه تنها در
فرآیند خلق ثروت بلکه در توزیع ثروت نیز منصفانهتر عمل میکنند.
در مورد متغیرهای کنترلی؛ رابطۀ معناداری بین اندازۀ شرکت و سیاست تقسیم سود
مشاهده نشد که با نتایج بهدست آمده از تحقیقات گری و همکاران ( ،)4885حنیفا و
کوک ،)4881( 15ساماها و همکاران ،)4855( 14یاتریدیس ( )4859و مران جوری و
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علیخانی ( )5939در تضاد است .عالوه بر این ،بین فرصت رشد و معیار چرخۀ عمر با
سیاست تقسیم سود رابطۀ معناد اری مشاهده نشد .اهرم مالی نیز رابطۀ منفی با سیاست تقسیم
سود ،در بورس اوراق بهادار تهران دارد .این یافته نیز با نتایج فاما و فرنچ ( )4885و گرولن
و میکائیلی ( )4884همخوانی ندارد .هنگامی که یک شرکت متحمل بدهی میشود ،خود
را متعهد به یک هزینۀ ثابت مالی ،بهره و بازپرداخت اصل آن میکند ،عدم مؤفقیت در
ایفای این تعهدات ،میتواند به انحالل شرکت بیانجامد .بنابراین ،شرکت برای جلوگیری از
انحالل ،سود کمتری را تقسیم میکند .عامل دیگر تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود ،بازدۀ
داراییهای شرکت است .نتایج نشان میدهد که بین بازدۀ داراییها و تقسیم سود ،رابطۀ
منفی و معناداری وجود دارد که با یافتههای فاما و فرنچ ( )4885و چای و سو ( )4883در
تضاد است.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،برای تحقیقات آتی موضوعات زیر پیشنهاد میگردد:
الف .اصالح چارچوب و محتوای گزارشهای فعالیت هیئت مدیره و گزارشهای ساالنۀ
شرکتها با رویکرد پایندگی و توجه بیشتر به افشاء شاخصهای بُعد اجتماعی و بُعد
زیستمحیطیِ مسئولیت اجتماعی.
ب .تدوین الزامات و مقررات مناسب توسط نهادهای مرتبط در حوزۀ گزارشگری
شرکتها از جمله سازمان بورس اوراق بهادار با همکاری نهادهای فعال در حوزۀ
اجتماعی و زیست محیطی کشور برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان.
پ .بررسی این رابطه بر اساس نسبت سود تقسیمی مبتنی بر کل داراییها و فروش خالص
به جای نسبت سود پرداخت شده به سود هر سهم.
ت .تحقیق حاضر در مورد صنایع مختلف به تفکیک صنعت خاص انجام شود و نتایج
حاصل مقایسه گردد.
ث .پیشنهاد میگردد برای اندازهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها از معیارهای
دیگری نیز مثل پرسشنامۀ سینگاپکدی استفاده شده و نتایج به صورت مقایسهای
آورده شود.
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