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Abstract
Objective: In recent years, corporate social responsibility has become a widely accepted trend in
the business world. Due to the growing importance of corporate social responsibility in the
operations and performance of the company and its impact on society, corporate social
responsibility has become an important issue in the accounting and management literature and
societal concerns about environmental and social issues have increased sharply. The scope of
these concerns has also shifted to the corporate environment, as companies are expected to focus
on environmentally friendly activities and social responsibility. Over the past years, the number
of companies volunteering in the field of corporate social responsibility has increased
dramatically and this issue has attracted the attention of researchers. On the other hand, The
business strategy is a reflection of a company's actions and decisions to understand and adapt to
the environment and find the desired position in society in order to achieve the highest level of
performance. a company's strategy shapes the underlying economic logic of resource allocation
management decisions. Prospective companies are trying to focus on a structural strategy that
has the most economic benefits in the long run. In contrast, defender firms tend to pursue a
retention or withdrawal strategy, which aims to maximize profits for the current period in
exchange for future economic benefits. Therefore, the present study examines the impact of
business strategy on the level of corporate social responsibility disclosure.
Methods: A sample of 127 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years
2014 to 2018 was selected. For this purpose, to determine the type of business strategy of
companies, the combined scoring system of Ittner et al. (1997) was used and to measure social
responsibility, a checklist consisting of 39 disclosure items was used and the research hypotheses
were tested using a multivariate regression model based on the panel data technique.
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Abstract

Results: The research findings indicate that companies with aggressive business strategy
(prospectors) are more inclined to disclose corporate social responsibility than defenders. In
other words, using an aggressive business strategy increases the disclosure of corporate social
responsibility. Also, the results of sensitivity analysis test showed that the use of alternative
criteria to measure the company's business strategy has no effect on the main results of the
research and the research results are robust.
Conclusion: Compared to other company strategies that change over time, a company's business
strategy is one of its main components that is selected in the start-up phase of any company and
by determining the company's business policy, not only creates internal stability, Rather, it aligns
the characteristics and strategies of the company with itself. The findings indicate that the
performance of corporate social responsibility is formed to some extent through the business
strategy adopted at the beginning of the company. Companies with prospectors business
strategies are more likely than defenders to invest in corporate social responsibility. In other
words, using an aggressive business strategy increases the disclosure of corporate social
responsibility. According to resource-based theory, there is competition between companies in
terms of having tangible and intangible resources. The company's social responsibility activities
also develop the company's intangible resources by improving the company's reputation,
promoting innovation and increasing customer trust. On the other hand, prospectors are more in
need of promoting their reputation and brand among customers than defenders, as well as
maintaining their innovation capacity, and are less concerned with reducing costs, and are more
focused on experimentation and innovation. As a result, prospectors with the long-term horizons
they draw motivate managers to invest in long-term activities and provide the opportunity to
realize the potential values of corporate social responsibility activities and seek to participate in
corporate social responsibility activities for better performance. Therefore, corporate social
responsibility activities are very important for prospectors compared to defenders.
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چکیده
هدف :راهبرد تجاری انعکاسی از اقدامات و تصمیمات یک شرکت برای درک و سازگاری با محیط و پیدداکرد اایادام موبددر در
اامعه به منظدر نیل به باالترین سوح عمبکردی است .از اینرو ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر راهبرد تجاری بر میزا افشای مسئدلیت
ااتماعی شرکتها میپردازد.
روش :نمدنه ای متشکل از  721شرکت پذیرفته شدم در بدرس اوراق بهادار تهرا طی سال هدای  7313تدا  7311انتخدار گردیدد و
فرضیۀ پژوهش با بهرمگیری از الادی رگرسید چند متغیرم مبتنی بر تکنیک دادمهای ترکیبی مدرد آزمد قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از آ است که شرکتهای برخدردار از راهبرد تجاری تهاامی (آیندمنارا ) بیشتر از مدافعا تمایدل
به افشای مسئدلیت پذیری ااتماعی شرکت دارند .به عبارت دیار به کارگیری راهبرد تجاری تهاامی ،افشای مسئدلیت پذیری ااتماعی
شرکتها را افزایش میدهد .همچنین ،نتایج آزمد تحبیل حساسیت نشا داد که استفادم از معیار اایازین برای سنجش راهبرد تجاری
شرکت نیز تأثیری بر نتایج اصبی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخدردار است.
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نتیجهگیری :ندع راهبرد تجاری شرکت ،بر میزا افشای مسئدلیت ااتماعی آ تأثیرگذار است و شرکتهای دارای راهبرد تددافعی یدا
مدافعا به دنبال حداقل نمدد هزینه ها هستند و میزا افشای مسئدلیت ااتماعی را کاهش میدهند .در مقابل ،شرکتهای بدا راهبدرد
تهاامی یا آیندمنارا در پی انعواف و ریسک بیشتر بددم و میزا افشای مسئدلیت ااتماعی را افزایش میدهند.

واژههای کلیدی :راهبرد تجاری ،آیندمنارا  ،مدافعا  ،افشای مسئدلیتپذیری ااتماعی.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :رضائی پیتهندئی ،یاسر؛ غالمرضاپدر ،محمد؛ امیرنیا ،نراس؛ کاظمی ،سید پدریا .)7011( .راهبدرد تجداری و افشدای
مسئدلیتپذیری ااتماعی شرکت .مجبه دانش حسابداری.81-68 ،)2(72 ،
مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکتی یک مفهوم چند وجهی است که واکنش شرکت به انتظارات و خواستتههتای ییتو وستیای از
ذینفاان نظیر جاماه ،محیط زیست و افراد را نشان میدهد (فریمن0965 ،0؛ مکویلیامز و سیگل .)2110 ،2در سالهتای اخیتر،
مسئولیت اجتماعی شرکتی تبدیل به یتک جریتان متورد قبتول عتام در دنیتای کست و کتار گشتته استت .باتوجته بته اهمیتت
روزافزون مسئولیت اجتماعی شرکتی در عملیات و عملکرد شرکت و تأثیر آن بر جاماه ،مسئولیت اجتماعی شرکتی تبدیل بته
یک موضوع مهم در ادبیات حسابداری و مدیریت شده است (فخاری و همکاران0994 ،؛ القول و همکاران2100 ،9؛ کتیم و
همکاران )2102 ،5و در این میان ،شرکتها بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف انجام فاالیتهای مستئولیت اجتمتاعی
شرکتی میکنند .پژوهشهای فالی صورت گرفته پیرامون رویه های مستئولیت اجتمتاعی شترکتی بته بررستی عوامتل نهتادی،
فردی و سازمانی توجه داشتهاند (آگوئینز و گالواس .)2102 ،4براستاس ایتن پتژوهشهتا ،فشتار ذینفاتان (چتن و همکتاران،8
2021؛ دیوید و همکاران ،)2116 ،6حاکمیت شرکتی (جو و هرجوتو2100 ،6؛ اوه و همکاران )2100 ،9و ویژگیهای مدیران
باالرتبه (پترنکو و همکاران2108 ،01؛ تانگ و همکاران )2104 ،00بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت تأثیرگذار هستند.
از سوی دیگر اخیراً پژوهشهای انجام شده با استفاده از تحلیلهای نظری ،روش شناسی و یا مطالاات موردی مختلتو بته
بررسی عوامل تایین کننده عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی از منظر تمایالت راهبردی شرکت پرداختهاند .به عنتوان
مثتتال ،مطالاتتات پیشتتین دریافتنتتد کتته شتترکتهتتای دارای مشتتتریمتتداری ،بازارمتتداری و کتتارآفرینی قتتویتتتر ،از عملکتترد
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بهتتری نیتز برخوردارنتد (جانستون و همکتاران2106 ،02؛ کیستلینگ و همکتاران2108 ،09؛
هوجمتتوس و همکتتاران .)2109 ،05پتتژوهش حاضتتر بتته دنبتتال مطالاتته چگتتونگی تتتأثیر راهبتترد تجتتاری شتترکت بتتر عملکتترد
مسئولیتپذیری اجتماعی آن است .راهبرد تجاری شرکت ،صرف نظر از سایر راهبردها و ویژگیهای شرکتی مطالاه شده در
ادبیات پژوهش ،با گذشت زمان دستخوش تغییراتی میشود ،به یوری که واکنش شترکت بته محتیط و بتازار ،بته یتور قابتل
توجهی متأثر از راهبرد تجاری آن است (همبریک .)0969 ،04نظریههای سازمانی ماتقدند که راهبردهای تجتاری یتک عنصتر
منحصربه فرد و اساسی در هویت شرکت محسوب میشوند و نشان دهنده چگتونگی رقابتت شترکت در محتیط بتازار هستتند
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(همبریک0969 ،؛ اسنو و همبریک .)0961 ،08در نتیجه ،ویژگتیهتا و راهبردهتای شترکت نظیتر الگوهتای قتدرت متدیریتی،
ارزشها و استفاده از منابع ،همگی باعث تقویت راهبرد تجاری شرکت میشوند (مایلز و اسنو0966 ،06؛ .)2119
06

چندین یبقه بندی برای راهبرد تجاری وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از گونه شناسی مایلز و اسنو ( ،)0966پتورتر

( )0998و میلر( )0966( 09دیانتی دیلمی و همکاران .)0995 ،در این میان دو نوع راهبرد را میتوان یافت که در مقابل هم قترار
میگیرند .راهبردی که به دنبال حداقل نمودن هزینهها است (راهبترد تتدافای یتا متدافاان) و راهبتردی کته در پتی اناطتاف و
ریسک بیشتر است (راهبرد تهاجمی یا آیندهنگران) .آیندهنگران و مدافاان دو سر انتهایی ییتو راهبترد تجتاری پیشتنهادی از
سوی مایلز و اسنو (0966؛  )2119را تشکیل میدهند ،که از نظر سرعت تغییر بازار و محصول ،ریسک ،ستط تحمتل شترایط
عدم ایمینان و اولویتهای افق سرمایهگذاری تفاوت فاحشی باهم دارند (صفری گرایلی و رضائی پیتهنوئی .)0996 ،با توجته
به نظریه مبتنی بر منتابع و همننتین چتارچوب نظتری متایلز و استنو دربتاره راهبترد شترکتی انتظتار متیرود کته ویژگتیهتای
آینده نگران و مدافاان بر عملکرد شرکت در مسئولیت اجتماعی شرکتی تأثیرگذار باشتد ،و همننتین در مقایسته بتا متدافاان،
آینده نگران تمایل بیشتری به انجام فاالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی دارند چراکه اینگونه فاالیتها به عنتوان یتک منبتع
راهبردی منافع زیادی برای آینده نگران به همراه دارد .علت این مسئله این است که نظریه مبتنی بر منابع ماتقتد استت کته بتین
شرکت ها از نظر برخورداری از منابع مشهود و نامشهود رقابت وجود دارد (بارنی0990 ،21؛ پتراف و بارنی .)2119 ،20با وجود
این در عمده مطالاات داخلی صورت گرفته ،این موضوع نادیده انگاشته شده است و یک فضای خالی در ادبیات حستابداری
برای پژوهش در این حوزه وجود دارد که این خود ،انگیزهای جهت انجام پتژوهش حاضتر استت .از ایتنرو ،در ایتن مطالاته
سای بر آن است که رابطه بین راهبرد تجاری و میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت متورد بررستی قترار گیترد .یافتتههتای
پژوهش ضمن آن که موج

بسط ادبیات نظتری موجتود در حتوزه راهبترد تجتاری متیشتود ،متیتوانتد موجت

درک بهتتر

سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه و مدیران شرکتها از تأثیر راهبرد تجاری بر افشای مستئولیت اجتمتاعی شترکتهتا
گشته و ایالعات سودمندی را در اختیار آنها قرار داده و در امر تصمیمگیتری آنتان راهگشتا باشتد .در ادامته مبتانی نظتری و
فرضیه پژوهش ،پیشینه ،روششناسی و یافتههای پژوهش ارائه میگردد.
مبانی نظری و تدوین فرضیه پژوهش
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

براساس نظریه نمایندگی ،یک شرکت در قال

توافق یا قرارداد مناقد شده بین سهامداران و مدیران با هدف ایجاد ثروت

برای سهامداران تاریو میشود (جنسن و مک لینگ .)0968 ،با این وجتود ،ددددتههتای جوامتع پیرامتون مستائل محیطتی و
اجتماعی در یی دهههای اخیر به شدت افزایش یافته است .دامنه این ددددههتا بته محتیط شترکتهتا نیتز انتقتال پیتدا کترده،
چراکه انتظار میرود توجه شرکتها ماطوف بته فاالیتت هتای دوستتدار محتیط زیستت و مستئولیت اجتمتاعی شتود .در یتی
سالهای گذشته تاداد شرکتهای فاال داویل

در عرصه مسئولیتهای اجتماعی شرکتی به شدت رو بته افتزایش بتوده و ایتن

مسئله توجه پژوهشگران را به خود جل کرده است.
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مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت یک الگوی مدیریتی جایگزین و نوظهور محسوب میشود که شرکت را مجموعهای از
روابط بین مالکین و مدیران ،و سایر گروههای دخیل در فرایند تکامل شرکت نظیر کارکنان ،مشتریان ،تتامینکننتدگان ،رقبتا،
محیط و به یور کل جاماته قلمتداد متیکنتد (فختاری و همکتاران .)0994 ،مطالاتات پیشتین ماتقدنتد کته یکتی از مهمتترین
پیامدهای اهتمام به انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکتی افزایش وجهه شرکت است که این امتر بته افتزایش درک ذینفاتان و
اعتماد آنها به شرکت منتج میشود (القول و همکاران.)2100 ،
راهبرد تجاری

راهبرد تجاری ،به عنوان یک راهبرد شرکتی ،به نحوۀ رقابت شرکت در یک صتنات مشتخص یتا بخشتی از بتازار تمرکتز
دارد (همبریک0969 ،؛ هوفر و شندل .)0966 ،22در مقایسه با سایر راهبردها که با گذشت زمان دستخوش تغییراتی میشتوند،
راهبرد تجاری یک شرکت یکی از مؤلفههای تشکیل دهنده و اصلی هویت یک شرکت محسوب میشود (همبریک0969 ،؛
اسنو و همبریک .)0961 ،راهبردهای تجاری ادل

در مراحل آدازین فاالیت شرکت مشخص میگتردد ،و بتا گذشتت زمتان

باعث ایجاد ثبات داخلی در شرکت خواهد گشت .به عنتوان مثتال ،متایلز و استنو (0966؛  )2119ماتقدنتد کته ویژگتیهتا یتا
راهبردهای شرکت نظیر الگوهای قدرت مدیریتی ،ارزشها و به کارگیری منابع همگی ماطتوف بته راهبترد تجتاری شترکت
هستند .بنابراین ،اعتقاد بر این است که شرکتها در نخستین گام ابتدا راهبرد تجاری خود را مشخص میسازند و ستس

اقتدام

به سازماندهی منابع ،اتخاذ تصمیمات مربویه و انجام فاالیتهای مالی و دیرمالی مینمایند.
ردهشناسیهای مختلفی در ادبیات پژوهش برای راهبرد تجاری مارفی شده است ،که همگتی آنهتا نشتان از نحتوه رقابتت
شرکت در محیط کس

و کار دارند .به عنوان مثال ،مایلز و اسنو (0966؛  )2119سه راهبرد تجاری آیندهنگران ،تحلیتلگتران

و مدافاان را مارفی نمودند .براساس ردهشناسی مایلز و استنو (0966؛  ،)2119آینتدهنگتران و متدافاان دو ستر انتهتایی ییتو
راهبرد تجاری را تشکیل میدهند .این دو در ابااد مختلو از تفاوتهای نظاممندی با یکدیگر برخوردارند؛ این درحالی است
که تحلیلگران در بین این دو قرار داشتته و از ویژگتیهتای هتر دو برخوردارنتد (متایلز و استنو0966 ،؛  .)2119آینتدهنگتران
همواره به دنبال شناسایی محصوالت و فرصتهای جدید در بازار از یریق فراینتد نتوآوری هستتند و رقابتتپتذیری آنهتا نیتز
بستگی به توانایی شرکتها در مارفی محصوالت پیشرو و کشو بازارهای جدید دارد .در سوی دیگر ،مدافاان تمرکتز ختود
را بر حوزه محدودی از بازار -محصول گذاشتهاند و بیشتر به دنبال افزایش اثربخشی خود در حوزه تولیتد و متدیریت هستتند.
در این میان ،تحلیلگران بسته به محیط و توازن میان نوآوری -اثربخشی از یکی از دو رویکرد آینتدهنگتر یتا دفتاعی استتفاده
میکنند .آنها درصدد به حداقل رساندن ریسک سودآوری پایین و گسترش منابع مورد استفاده از سوی آیندهنگران هستتند،
و تالش میکنند تا فرصتهای رشدی که توسط مدافاان نادیده گرفته میشود را بته حتداکثر برستانند (یتوآن و همکتاران،29
.)2121
برخی از مطالاات با استفاده از ردهشناسی متایلز و استنو (0966؛  )2119بته بررستی رابطته بتین راهبترد تجتاری شترکت و
پیامدهای اقتصادی آن پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که راهبترد تجتاری شترکت بتر عملکترد متالی (زهترا و پیترس،25
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 ،)0991نوآوری شرکت (بلومنتریتت و دنتی  ،)2118 ،24نحتوه ورود بته بازارهتای ختارجی (لیانتگ و همکتاران،)2119 ،28
روشهای گزارشتگری متالی (بنتلتی و همکتاران ،)2109 ،26برنامتهریتزی مالیتاتی (هیگینتز و همکتاران )2104 ،26و خوانتایی
گزارشگری مالی شرکت (حبی

و همکاران2106 ،29؛ لیم و همکاران )2106 ،91تأثیرگذار استت .همننتین ،برختی مطالاتات

نیز به رابطه بین ردهشناسی مارفتی شتده از ستوی متایلز و استنو ( )2119 ،0966و مستئولیتپتذیری اجتمتاعی شترکتی اشتاره
کردهاند و بیان کردند که نوع راهبرد تجاری شرکت بر افشای مسئولیتپذیری اجتماعی آن اثرگذار است (گالبرث2101 ،90؛
یوآن و همکاران.)2121 ،
راهبرد تجاری و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

نظریه مبتنی بر منابع ،که توسطه ورنرفلتت )0965( 92و بتارنی ( )0990مارفتی شتد ،ماتقتد استت کته شترکتهتا براستاس
قابلیتها و منابع خود با یکدیگر در رقابت هستند .درصورتیکه شرکت از منابع و ظرفیتهای نادر و ارزشمند برختوردار باشتد
که به آسانی قابل تقلید از سوی دیگران و یا قابل جایگزینی نباشند ،آنگاه شرکت از مزایای رقابتی پایتدار برختوردار گشتته و
عملکرد مطلوبتری از خود نشان خواهد داد (پتراف0999 ،99؛ پتراف و بارنی .)2119 ،مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی نیتز
برای سالهای متمادی به عنوان یک راه اثربخش و یاریبخش به شرکتها در جهت توساه منابع و ظرفیتهتای ختود جهتت
کس

مزایای رقابتی محسوب میشود (بانسال2114 ،95؛ هارت0994 ،94؛ مکویلیامز و سیگل .)2110 ،فاالیتهای اجتمتاعی

شرکت باعث بهبود وجهه شرکت و افزایش اعتماد مشتریان شده و در نهایت توساه منابع نامشتهود مهتم شترکت را بته دنبتال
خواهد داشت (برانکو و رودریگز2118 ،98؛ اورلیتزکی و همکاران.)2119 ،96
باتوجه به مفهوم راهبرد تجاری و نظریه مبتنی بر منابع ،انتظار میرود که ویژگیهای آینتدهنگتران و متدافاان بتر عملکترد
شرکت در مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیرگذار باشند و در مقایسه با مدافاان ،آیندهنگران تمایل بیشتری به انجام فاالیتتهتای
مسئولیتپذیری اجتماعی از خود نشان دهند؛ چراکه اینگونه فاالیتها منافع زیادی برای آیندهنگران به همراه دارد .از آنجاکه
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی امکان یافتن بازارهای جدید و تولید محصوالت جدید را در اختیار شترکتهتا متیگتذارد،
لذا ،آیندهنگران از انگیزه بیشتری برای انجام فاالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی برخوردارند ،که این امتر منجتر بته
افزایش کیفیت عملکرد آنها در زمینه افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت میگردد .علت این مسئله آن است که مطتابق
با نظریه مبتنی بر منابع ،بین شرکتها از نظر برخورداری از منابع مشهود و نامشهود رقابت وجود دارد (بتارنی 0990؛ پتتراف و
بارنی .)2119 ،فاالیتهای مسئولیتپذیری اجتمتاعی شترکتی باعتث توستاه منتابع نامشتهود شترکت از یریتق بهبتود شتهرت
شرکت ،ارتقای نوآوری و افزایش اعتماد مشتریان میگردد (بانستال2114 ،؛ میشترا .)2106 ،96فاالیتتهتای مستئولیتپتذیری
اجتماعی شرکتی اهمیت بسزایی برای آیندهنگران در مقایسه با مدافاان دارد چراکه آینتدهنگتران در مقایسته بتا متدافاان نیتاز
بیشتری به ارتقای میزان شهرت و برند خود در میان مشتریان و همننین حفظ ظرفیتهای نوآوری خود داشتته (متایلز و استنو،
0966؛  )2119و دددده کمتری نسبت به کاهش هزینهها دارند و تمرکز خود را بیشتر ماطوف به آزمایش و نوآوری میکنند
(زهرا و پیرس.)0991 ،
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عالوه بر این ،توجه آیندهنگران به نوآوری باعث تردی

آنها به اتختاذ رویکردهتای بلندمتدت پیرامتون سترمایهگتذاری

شرکت و پاداش مدیران میگردد (راجاگوپاالن0996 ،99؛ سینگ و آگروال .)2112 ،51نتوآوری فراینتدی یتوالنی و تتوام بتا
شرایط عدم ایمینان است که برای به ثمر نشستن نیازمند صرف وقت و زمان یوالنی استت (گاوینتداراجان و فیشتر0991 ،50؛
صفری گرایلی و رضائی پیتهنوئی .)0996 ،همننین ،آیندهنگران به دنبال برنامههای تشویقی بلندمدت جهت تشویق مدیران به
توساه و موفقیت بلندمدت شرکت هستند (چن و یرمیاس .)2105 ،52فاالیتهای شرکت در زمینه مستئولیتپتذیری اجتمتاعی
شرکتی ،به نوعی یک سرمایه گذاری بلند مدت از سوی شترکت جهتت نیتل بته توستاه پایتدار در آینتده محستوب متیشتود
(فلمر )2104 ،59و ضمن توجه به افق های بلند مدت ،نیازمند گذشت زمان یوالنی جهت محقق ساختن عوایتد متالی آن بترای
شرکت است (دکاپ و همکاران .)2118 ،55در نتیجه ،آیندهنگران با افقهای بلندمدتی که ترسیم میکننتد متدیران را تردیت
بته سترمایهگتتذاری در فاالیتتهتای بلندمتتدت نمتوده و ایتن فرصتتت را فتراهم متیستتازند تتا ارزشهتای بتتالقوه فاالیتتهتتای
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی محقق گردند .بنابراین ،از این منظر نیز آیندهنگران برای کس

عملکرد مطلوبتر ،به دنبتال

مشارکت در فاالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی هستند.
در مقابل ،تاکی د مدافاان بیشتر بر حمایت از ترکی

محصوالت فالی از یریق مدیریت تولید و هزینه و در نهایتت ارتقتای

اثربخشی به جای پرداختن به کشو بازارها و محصوالت جدید است .مدافاان بته جتای تخصتیص منتابع بته امتور مربتو بته
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی که در برگیرنده سودآوری پایین و هزینههای جاری باال است ،درصتدد سترمایهگتذاری در
جهت راهاندازی یک خط تولید اثربخش و افزایش ستط ماشتینیستازی هستتند .بنتابراین ،متدافاان از انگیتزه کمتتری بترای
مشارکت در فاالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی برخوردارند .از سوی دیگر ،از آنجاکه متدافاان بتر کتاهش هزینتههتا ،بته
حداقل رساندن ریسک و عدم ایمینان و به جای مطالبه سود بلند مدت از پروژههای دارای ریسک و عدم ایمینتان ،بته دنبتال
بازده در کوتاه مدت هستند (گالبریث و مریل0990 ،54؛ راجاگوپاالن)0996 ،؛ در نتیجه ،افق تصمیمگیری متدافاان کوتتاهتتر
است و تمایل به وضع اهداف کوتاه مدت دارند (گالبریث و مریل .)0990 ،لذا ،انتظار میرود که کمتر از آینتدهنگتران منتابع
خود را در راستای انجام فاالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی به کار بگیرند؛ چراکه مسئولیت اجتماعی شرکتی یتک
سرمایه گذاری بلندمدت با ریسک باالست که ممکن است در کوتاه مدت سودآور نباشد (فالک و هبلیچ .)2116 ،58بنتابراین،
انجام فاالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی کمکی به مدافاان در رسیدن به اهداف کوتاه متدت ختود و اجتنتاب از ریستک
نمیکند و برونداد شرکت در چنین فاالیتهایی از قطایت چندانی برخوردار نیست و تا تحقتق آن زمتان زیتادی بایتد صترف
شود و در نتیجه تمایل چندانی به انجام اینگونه فاالیتها ندارند .روی هم رفته ،پیشبینتی متیشتود کته آینتدهنگتران بیشتتر از
مدافاان در فاالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت مشارکت داشتته باشتند و لتذا از عملکترد بهتتری نیتز در ایتن زمینته
برخوردار باشند .بنابراین ،فرضیۀ پژوهش به شکل زیر تدوین میگردد:
فرضیۀ پژوهش :آینده نگران از عملکرد بهتری در مقایسه با مدافاان در زمینته افشتای مستئولیتپتذیری اجتمتاعی شترکت
برخوردارند.
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پیشینۀ پژوهش

یوآن و همکاران ( )2121در پژوهشی به بررسی رابطه بین راهبرد تجاری شرکت و عملکرد مسئولیتپذیری اجتمتاعی آن
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که شرکتهایی که از راهبترد مبتنتی بتر نتوآوری (آینتدهنگتران) پیتروی متیکننتد از
عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی بهتری نسبت به شرکتهای مبتنی بر راهبرد کارآیی (مدافاان) ،برخوردار هستند .کونگ و
همکاران )2021( 56با استفاده از نمونهای متشکل از  5649مشاهده یی ستالهتای  2116تتا  2106پژوهشتی بتا عنتوان راهبترد
تجاری و تالشهای شرکت در زمینه حفاظت از محیط زیست ،انجام دادند .نتایج پژوهش بیانگر آن بود که شرکتهتایی کته
از راهبرد آیندهنگران پیروی میکنند ،اقدامات بیشتری برای حفاظت از محیط زیست نستبت بته شترکتهتایی کته از راهبترد
مدافاان پیروی میکنند ،انجام میدهند .شیخ )2109( 56رابطه قدرت مدیرعامل و مسئولیتپذیری اجتمتاعی شترکت را متورد
بررسی قرار داد .نتایج پژوهش بیانگر آن بود که بین قدرت مدیرعامل و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت رابطه مانادار منفتی
وجود دارد .هرچند که این رابطه منفی تحت تأثیر نقا قوت مسئولیتپذیری اجتماعی است ،اما نقا ضاو مسئولیتپذیری
اجتماعی را افزایش نمیدهند.
بنتلی و همکاران )2109( 59در پژوهشی تحت عنوان اینکه آیا راهبرد تجاری بر محیط ایالعاتی شرکت اثرگذار استت و
با نمونهای متشکل از  66046شرکت -سال مشاهده دریافتند که راهبرد تجاری شرکتهتا بتر کیفیتت محتیط ایالعتاتی آنهتا
اثرگذار است .آپوهامی و تشکر )2106( 41در پژوهش خود رابطه ویژگیهای کمیته حسابرسی و افشتای مستئولیت اجتمتاعی
شرکت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش مبتین آن بتود کته بتین انتدازه ،تاتداد جلستات ،استتقالل و جنستیت کمیتته
حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه مثبت و ماناداری وجتود دارد .همننتین نتتایج نشتان داد بتین تخصتص
مالی کمیته حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه ماناداری وجود ندارد .لی و همکاران )2108( 40یی پژوهشی
رابطه قدرت مدیرعامل ،مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شترکت را متورد بررستی قترار دادنتد .نتتایج آزمتون فرضتیههتای
پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل با انتخاب شرکت برای مشارکت در مسئولیتپتذیری اجتمتاعی و ستط فاالیتتهتای
مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکت رابطته منفتی دارد .همننتین زمتانی شترکتهتا بیشتتر در فاالیتتهتای مستئولیتپتذیری
اجتماعی مشارکت مینمایند که ارزش آنها افزایش مییابد.
واعتتظ و همکتتاران ( )0996پژوهشتتی تحتتت عنتتوان تأثیراستتتقالل اعضتتای هیئتتت متتدیره و تمرکتتز مالکیتتت بتتر اباتتاد
مسئولیتپذیری اجتماعی انجام دادند .نتایج پژوهش حاکی از عدم رابطه بین تمرکتز مالکیتت بتا اباتاد اقتصتادی و اخالقتی و
همننین عدم رابطه بین استقالل اعضای هئیت مدیره با ابااد قانونی و اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی استت ،در حتالی کته
نتایج نشاندهنده رابطه مثبت ماناداری بین استتقالل اعضتای هئیتت متدیره بتا باتد اخالقتی و تمرکتز مالکیتت بتا باتد قتانونی
مسئولیتپذیری اجتماعی است .شفیای و همکاران ( )0994رابطه بین شاخص های کتالن اقتصتادی بتا تغییترات ستط افشتای
موارد مرتبط با اجتماعی و زیست محیطی در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه این صورتها ،را بررسی نمودنتد .نتتایج
تحلیلی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها نشان داد ،بین شاخص های کتالن اقتصتادی هماننتد نتر تتورم و تولیتد ناختالص
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داخلی و نمره تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها ،رابطه ماناداری وجود دارد .همننین نتتایج نشتان
داد بین نر بازده بدونریسک و مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها ،رابطه ماناداری وجود ندارد.
وکیلیفرد و حسین پور ( )0998در پژوهشی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهتا را
بررسی کردند .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که حستابداران بتا باورهتای دینتی بیشتتر ،دیتدگاههتای متفتاوتی نستبت بته
حسابداران با باورهای دینی کمتر دارند .ضمن اینکه ،حسابدارانی که مذهبی شناخته شدند (با توجه به شدت باورهتای دینتی)
به مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتها اهمیت بیشتری میدهند و در واقع تمایل بیشتری به رعایت اصتول مستئولیتپتذیری
اجتماعی و رویههای آن در شرکتها دارند .مهربانپتور و همکتاران ( )0994در پژوهشتی بتا عنتوان تبیتین رابطته متقابتل بتین
مسئولیت پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده از ماادالت هم زمان ،به این نتیجه دست یافتند که شرکت ها بترای
ارسال عالمت مثبت به بازار سرمایه می توانند نظام راهبری شرکتی خود را تقویت کنند کته ایتن امتر موجت

بهبتود مستئولیت

پذیری اجتماعی آن ها خواهد شد .همننین ،با افشای بیشتر مسئولیت پتذیری اجتمتاعی و افتزایش انتظتار از آن هتا ،بایتد نظتام
راهبری شرکتی را تقویت کنند تا بتوانند سط پاسخگویی مناسبی داشته باشند.
روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری دادهها از نوع تحقیقات نیمهتجربی پ رویتدادی
در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و الگتویهتای اقتصادستنجی انجتام
شده است .جاماۀ آماری مورد مطالاه در این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یی ستالهتای
 0999الی  0996تشکیل میدهد و نمونه انتخابی تحقیق نیز شرکتهایی میباشند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:
 .0شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  0999بوده و تا پایتان ستال  0996نیتز در
فهرست شرکتهای بورسی باشند .همننین ،از آنجا که برای محاسبه متغیر راهبرد تجاری به دادههتای  4ستال قبتل نیتاز بتوده
است ،از این رو دادههای مورد نیاز شرکتهای نمونه باید برای دوره  01ساله (سالهای  0966تا  )0996در دسترس باشد.
 .2به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .9یی سالهای مذکور تغییر فاالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 .5جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به علت تفاوت ماهیت فاالیت با
بقیه شرکتها در نمونه آماری منظور نشدند).
پ

از اعمال محدودیتهای فوق تاداد  026شرکت به عنتوان نمونته آمتاری پتژوهش انتختاب شتدند .دادههتای تحقیتق

حاضر با مراجاه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی شرکتهتای پذیرفتته شتده در بتورس
اوراق بهادار تهران موجود در سامانه کدال ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و نرمافزار رهآورد نوین استخراج گردید.
الگوی و متغیرهای مورد استفاده

بهمنظور آزمون فرضیه پژوهش از الگویرگرسیون چند متغیره زیر استفاده شده است:
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CSR i,t = β0 + β1BS-typei,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4MTBi,t + β5PROFi,t + β6CAPEXi,t+ β7CFOi,t+ εi,t

( )0

که در الگوی فوق:
 ،CSR i,tافشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت  iدر سال t؛  ،BS-typei,tنوع راهبرد تجاری شرکت  iدر سال t؛ ،SIZEi,t

اندازه شرکت  iدر سال t؛  ،LEVi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال t؛  ،MTBi,tفرصتتهتای رشتد شترکت  iدر ستال t؛ ،PROFi,t
سودآوری شرکت  iدر سال t؛  ، CAPEXi,tمخارج سرمایهای شرکت  iدر سال t؛  ،CFOi,tجریان نقتد عملیتاتی شترکت  iدر
سال  tو  ،εi,tجزء خطای الگوی رگرسیون است .درادامه به مارفی هر یک از متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.
متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ( )CSRاست که برای سنجش آن ،مطابق با پژوهشهای قبلتی
(جیاناراکی 2105 ،42؛ یوآنو و سرافیم2102 ،49؛ القول و همکاران ،)2108 ،از چک لیست افشای مسئولیت اجتماعی استتفاده
میشود .در این پژوهش نیز به پیروی از اسماعیلپور و همکاران ( ،)0996صفری گرایلی ( ،)0996برزگتر و دواصتی کنتاری
( ،)0994حسینی و امجدیان ( ،)0998رضازاده ویاراحمتدی ( ،)0996برزگتری خانقتاه و همکتاران ( )0999و مترانجتوری و
علیخانی ( ،)0999از چک لیستی متشکل از  99مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها کته بتا محتیط گزارشتگری کشتور
سازگار بوده و در پژوهشهای داخلی به کار گرفته میشود ،استفاده شده است .به یوری کته ابتتدا بتا مشتاهده صتورتهتای
مالی ،یادداشتهای توضیحی و گزارش فاالیت هیئت مدیره شرکتهای نمونه ،وجود یا نبتود اقتالم موجتود در چتک لیستت
بررسی گردید و سس

در صورت وجود هر یک از اقالم چک لیست (جدول  ،)0امتیتاز یتک و در دیتر ایتن صتورت امتیتاز

صفر برای شرکت مورد نظر لحاظ گردید .در نهایت ،شاخص افشای مسئولیتپتذیری اجتمتاعی هتر شترکت از تقستیم جمتع
موارد افشاء شده (عددی بین  0تا  )99بر کل موارد قابل افشاء (عدد  )99به دست آمد .به یوری که:
∑
∑

( )2

=

که در آن:
= شاخص افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت  iدر سال، t
∑ = جمع موارد افشا شده چک لیست که شرکت از آن امتیاز یک را گرفته و

∑ = کل موارد قابل افشاء چک لیست که برابر  99است.

بهعنوان مثال اگر شرکتی  09مورد از موارد چک لیست را افشاء کرده باشد ،شتاخص افشتای مستئولیتپتذیری اجتمتاعی
شرکت ،برابر  09تقسیم بر  ،99یا  1/999است .در ادامه عناوین کلی و مؤلفههای چک لیست مسئولیتپذیری اجتماعی بهکار
رفته در تحقیق ،در جدول ( )0نشان داده شده است:
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جدول  .1چک لیست مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

عنوان کلی
مسائل محیطی
محصوالت و خدمات

مؤلفهها
کنترل آلودگی ،جلوگیری از خسارات زیست محیطی ،بازیافت یتا جلتوگیری از ضتایاات ،حفتظ منتابع یبیاتی ،تحقیتق و
توساه ،سیاست زیست محیطی ،سرمایهگذاری در پروژههای زیستمحیطی ،سایر مسائل محیطی.
توساه محصول/سهم بازار ،کیفیت محصول ،ISO/ایمنی و سالمت محصول ،توقو تولید ،سایر محصوالت و خدمات.
تاداد کارکنان ،حقوق ماهانه/پاداش نقدی و مزایا ،ستهام تحتت تملتک کارمنتدان ،بازنشستتگی و مزایتای پایتان ختدمت،

منابع انسانی

سالمتی و ایمنی در محیط کار ،برنامههای آموزش و توساه کارکنان ،ورزشتی و رفتاهی ،وام یتا بیمته کارمنتدان ،روحیته و
ارتبایات کارمندان ،سایر منابع انسانی.

مشتریان
مسئولیتهای جاماه
انرژی

سالمتی مشتریان ،شکایتها/رضایت مندی مشتریان ،سیاست پرداختت دیرتتر بترای مشتتریان ختاا ،تتدارک تستهیالت و
خدمات پ

از فروش ،پاسخگویی به نیاز مشتریان ،سایر مشتریان.

سرمایه گذاری اجتماعی ،حمایت از فاالیت های جاماه ،هدایا و خدمات خیریه ،اقدامات قانونی/دعاوی قضایی ،فاالیتهای
مذهبی/فرهنگی ،سایر مسئولیتهای جاماه.
حفظ و صرفه جویی در انرژی ،توساه و اکتشاف منابع جدید ،استفاده از منابع جدید ،سایر انرژی.

متغیر مستقل

متغیر مستقل این پژوهش ،نوع راهبرد تجاری شرکت ( )BS-TYPEاست که بترای ستنجش آن مطتابق بتا ادبیتات پیشتین
(بنتلی و همکاران2109 ،؛ چن و همکاران2108 ،؛ هیگنز و همکتاران ،)2104 ،از انتدازهگیتری الگتوی متایلز و استنو (،0966
 )2119که توسط بنتلی و همکاران ( )2109توساه یافته استفاده شده که یک شاخص ترکیبی گسسته برای ستنجش پروکستی
راهبرد تجاری شرکت است .بدین صورت که برای اندازهگیری ترکیبی راهبرد از شش نسبت ( )0نسبت هزینههتای تحقیتق و
توساه به فروش )2( ،نسبت کارکنان به فروش )9( ،درصد تغییر یک ساله کل فروش )5( ،نسبت هزینههتای عمتومی و اداری
به فروش و ( )4نسبت داراییهای ثابت (خالص اموال ،ماشتینآالت و تجهیتزات) بته کتل دارایتی بته دستت متیآیتد .نستبت
هزینههای تحقیق و توساه به فروش یک پیشگویی برای تمایل شرکت برای جستجو برای محصتوالت جدیتد استت و نستبت
هزینههای عمومی و اداری به فروش به عنوان اندازهگیری تمرکتز شترکت در بازاریتابی و فتروش استت .نستبت کارکنتان بته
فروش نشان دهنده توانایی شرکت در تولید و توزیع محصوالت و ختدمات بتا کتارآیی استت .درصتد تغییتر یتک ستاله کتل
فروش ،رشد تاریخی شرکت یا فرصتهای سرمایهگذاری را اندازهگیری میکند .نسبت دارایی های ثابت به کتل دارایتی نیتز
تأکید شرکت بر داراییهای تولید را نشان میدهد .مطابق بتا تحقیقتات قبلتی (ایتنتر و همکتاران0996 ،45؛ بنتلتی و همکتاران،
2109؛ دیانتی دیلمی و همکاران0995 ،؛ صفری گرایلی و رضائی پیتهنوئی ،)0996 ،نحوه امتیازدهی بدین صتورت استت کته
ابتدا شرکتها را بر اساس چهار نسبت اول (به جز نسبت داراییهای ثابت به داراییهای کل) ،به ترتی
گروه (پنجک) تقسیم میشوند .سس
قرار میگیرد ،امتیاز  0را کس

از باال به پایین در پنج

شرکتی که در باالترین پنجک قرار دارد امتیاز  4و شرکتی که در پتا یتینتترین پنجتک

میکند و بقیه شرکتها نیز متناس

با پنجک مربویه امتیازدهی میشوند .در خصتوا نستبت

پنجم (نسبت داراییهای ثابت به داراییهای کل) ،روش امتیتازدهی بترعک

استت .یانتی ،ایتنبتار شترکتی کته در بتاالترین

پنجک قرار می گیرد امتیاز  0و شرکتی که در پایینترین پنجک قرار دارد امتیاز  4را کس

می کند و بقیته شترکت هتا متناست
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با پنجک مربویه امتیازدهی می گردند .در ادامه ،امتیازات به دست آمده از مراحل قبل با یکدیگر جمع شده تا امتیاز نهایی هتر
شرکت به دست آید .بنابراین ،دامنه امتیازات ترکیبی هر شرکت یی یک سال حداقل نمره  4و حداکثر نمره  24خواهتد شتد.
در نهایت ،شرکت هایی که مجموع امتیازشان در بازه  08تا  24باشد ،به عنوان شرکت های تهاجمی (آینده نگر) در نظتر گرفتته
شده و به آنها عدد  0اختصاا مییابد .در مقابل ،برای شرکتهایی که مجموع امتیازشان در بازه  4تا  04باشد (شرکتهتای
تدافای) ،عدد صفر منظور می شود .بنابراین ،نمره راهبرد باالتر نشان دهنده یک شرکت با راهبترد آینتده نگتر و نمتره راهبترد
پایینتر ،نشان دهنده یک شرکت با راهبرد مدافع است.
متغیرهای کنترلی

در این پژوهش برخی از مهمترین متغیرهایی که بر مبنای مطالاات قبلی به عنوان عوامل مؤثر بر افشای مسئولیت اجتمتاعی
شناخته شدهاند ،به عنوان متغیرهای کنترلی مدنظر قرار گرفتند که عبارتند از:
اندازۀ شرکت ( :)SIZEشرکتهای بزرگتر با توجه به اینکه تحت نظر سهامداران بزرگ هستند ،احتماالً سرمایهگذاری
بیشتری در مسئولیت پذیری اجتماعی انجام دهند (شیخ .)2109 ،در این پژوهش اندازه شرکت توسط لگتاریتم یبیاتی فتروش
خالص اندازهگیری میشود.
اهرم مالی ( :)LEVانتظار میرود شرکتهایی که دارای ریسک کمتری هستند فاالیتهتای مربتو بته افشتای مستئولیت
اجتماعی را بیشتر انجام دهند (آدامز و هاردویک0996 ،44؛ اورلیتسکی و بنجامین .)2110 ،48از نستبت کتل بتدهیهتا بته کتل
داراییها برای کنترل اهرم مالی شرکت در این پژوهش استفاده میشود.
فرصتهای رشد ( :)MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای کنترل فرصتهای رشتد در نظتر
گرفته شده است.
سودآوری ( :)PROFشرکتهای سودآور منابع مالی بیشتری برای سرمایهگتذاری در مستئولیتپتذیری اجتمتاعی دارنتد
(شیخ .)2109 ،در این پژوهش سودآوری با نسبت سود قبل از کسر مالیات به کل داراییها اندازهگیری میشود.
مخارج سرمایهای ( :)CAPEXمخارج سرمایهای به عنوان متغیر کنترلی دیگری وارد الگو متیشتود کته از یریتق تفتاوت
خالص داراییهای ثابت سال جاری و سال قبل به دست میآید .به منظور همگن سازی دادهها ،ایتن متغیتر بتر ارزش دفتتری
کل داراییهای ابتدای سال تقسیم شده است.
جریان نقد عملیاتی ( :)CFOاین متغیر که بر اساس نسبت جریانهای نقدی حاصل از فاالیتهای عملیاتی به دارایتیهتای
شرکت اندازهگیری میشود به عنوان متغیر کنترلی دیگر در نظرگرفته شده است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

جدول  ،2آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی استت را بترای نمونتهای
متشکل از  894شرکت -سال مشاهده در فاصله زمانی سالهای  0999 -0996نشان میدهد.
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همانگونه که در این جدول مالحظه میشود ،میتانگین راهبترد تجتاری ( )05/995نشتان متیدهتد راهبترد تجتاری ادلت
شرکتهای نمونه از نوع مدافاان است و میانگین نوع راهبرد تجاری ( )1/541نشان میدهتد راهبترد  54درصتد شترکتهتای
نمونه از نوع آیندهنگر و راهبرد  44درصد شرکتهای نمونه از نوع مدافاان است .میتانگین متغیتر اهترم متالی نشتان متیدهتد
حدود  44درصد داراییهای شرکتهای مورد بررسی را بدهی تشکیل میدهد .ضمن اینکه میانگین سودآوری شترکتهتای
نمونه حدود  09درصد بتوده و نکتته قابتل توجته دیگتر ایتن جتدول ،بیشتتر بتودن ارزش بتازار حقتوق صتاحبان ستهام ادلت
شرکتهای نمونه از ارزش دفتری آن است که مالحظه مقدار میانگین متغیر فرصتهای رشد ( ،)9/924گواه این مدعاست.
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

نماد متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف مایار

متغیر

CSR

1/244

1/290

1/045

1/566

1/166

BS

05/995

04

8

29

9/594

BS-type

1/541

1

1

0

1/596

اندازه شرکت

SIZE

05/451

05/245

01/826

09/992

0/882

اهرم مالی

LEV

1/449

1/446

1/191

0/026

1/066

فرصتهای رشد

MTB

9/924

2/425

1/526

04/629

2/494

سودآوری

PROF

1/029

1/010

-1/982

1/890

1/096

مخارج سرمایهای

CAPEX

1/184

1/121

1/110

0/242

1/040

جریان نقد عملیاتی

CFO

1/029

1/002

-1/261

1/449

1/022

افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
راهبرد تجاری
نوع راهبرد تجاری

نتایج آزمون فرضیه پژوهش

دادههای این پژوهش به صورت دادههای ترکیبی میباشند ،در دادههای ترکیبی ابتدا از آزمون  Fلیمر استفاده متیشتود تتا
تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها مشخص گردد و در صورت استفاده از روش دادههای تابلویی ،به منظور اینکته مشتخص شتود
کدام روش (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) برای برآورد الگوی مناس تر است ،از آزمون هاسمن استفاده متیشتود .همننتین
به منظور بررسی تشخیص ناهمسانی واریان

از آزمون نسبت درستنمتایی ()LR

و خودهمبستگی سریالی در الگو ،به ترتی

و وولدریج استفاده گردیدکه نتایج حاصل از این آزمونها در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمونهای مورد استفاده برای الگوی پژوهش

آماره آزمون

سط ماناداری

نتیجه آزمون

نوع آزمون
آزمون  Fلیمر

49/966

1/111

کارایی روش تابلویی

آزمون هاسمن

26/664

1/111

کارآیی روش اثرات تصادفی

آزمون نسبت درست نمایی

9/560

1/110

وجود ناهمسانی واریان

آزمون وولدریج

2/699

1/022

عدم وجود خود همبستگی

با توجه به جدول فوق ،آزمون  Fلیمر و ماناداری آن ( )1/111کمتتر از  1/14بتوده ،لتذا فرضتیه صتفر آزمتون رد شتده و
بیانگر آن است که باید از روش دادههای تابلویی استفاده شتود .همننتین بتا توجته بته نتتایج آزمتون هاستمن و مانتاداری آن
( ،)1/111الزم است که الگو با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد گردد .نتایج آزمون نسبت درست نمتایی و مانتاداری آن
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( )1/110نشان میدهدکه الگو دارای مشکل ناهمسانی واریان

است که به منظور رفع این مشتکل ،از روش حتداقل مرباتات

تامیم یافته ) (GLSبرای برآورد الگو استفاده شده است .همننین ،ماناداری آزمون وولدریج ( )1/022حاکی از عتدم وجتود
خودهمبستگی سریالی در الگو است .عالوه بر این ،به منظور ایمینان از عدم وجود مشکل همخطی بتین متغیرهتای توضتیحی،
آزمون همخطی با استفاده از عامل تورم واریان

( )VIFمورد بررسی قرارگرفت که با توجته آنکته مقتادیر ایتن آمتاره بترای

متغیرهای توضیحی کمتر از  01است ،لذا همخطی بین آنها وجود ندارد .نتایج حاصل از آزمون فرضتیه تحقیتق در جتدول 5
ارائه شده است.
جدول  .0نتایج آزمون فرضیه پژوهش

انحراف مایار

آماره t

سط ماناداری

VIF

C

-1/869

1/299

-2/921

1/115

---

BS-TYPE

1/224

1/185

9/596

1/110

0/080

SIZE

1/889

1/264

2/952

1/121

0/966

LEV

-1/219

1/169

-2/662

1/115

0/659

MTB

1/196

1/180

1/824

1/449

0/085

PROF

1/191

1/191

2/999

1/119

2/542

CAPEX

-1/059

1/585

-1/916

1/646

0/151

CFO

1/246

1/299

0/165

1/269

0/825

994/996

ضری تایین تادیل شده

1/860

1/111

آماره دوربین واتسن

0/998

ضری

متغیر

آماره  Fفیشر
سط ماناداری آماره  Fفیشر

مالحظه مقادیر آمارههای  Fدر این جدول ،بیانگر ماناداری کلی الگوی رگرسیونی برازش شده در سط خطای  4درصد
است .مقتادیر آمتاره دوربتین -واتستن نیتز حکایتت از عتدم وجتود مشتکل ختود همبستتگی درمیتان جمتالت پستماند دارد.
همانیورکه در جدول فوق نیز مالحظه میشود ،ضری

برآوردی ( )1/224و آماره  )9/596( tمربو به متغیر راهبرد تجاری

( )BS-TYPEمثبت و در سط خطای  4درصد مانادار بوده که حاکی از وجود رابطه مثبت مانادار بین راهبرد تجتاری افشتای
مسئولیت اجتماعی شرکت است .بر این اساس ،فرضیه پژوهش در سط خطای  4درصد پذیرفته میشود.
ضری

برآوردی و آماره  tمربو به متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ( )SIZEنیز با ضری

و سودآوری ( )PROFبا ضری

( )1/889و آمتاره )2/952( t

( )1/191و آماره  )2/999( tمثبت و در سط خطتای  4درصتد مانتادار بتوده کته حتاکی از

وجود رابطه مثبت مانادار بین انتدازه شترکت و ستودآوری بتا افشتای مستئولیت اجتمتاعی شترکت استت .همننتین ،ضتری
برآوردی و آماره  tمربو به متغیر کنترلتی اهترم متالی ( )LEVبتا ضتری

( )-1/219و آمتاره  )-2/662( tمنفتی و در ستط

خطای  4درصد مانادار بوده که حاکی از وجود رابطۀ منفی مانادار بین اهرم مالی و افشای مسئولیت اجتماعی شترکت استت.
عالوه بتر ایتن ،ضتری

بترآوردی و آمتاره  tمربتو بته متغیرهتای کنترلتی فرصتتهتای رشتد ( ،)MTBمختارج سترمایهای
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( )CAPEXو جریان نقد عملیاتی ( )CFOدر سط خطای  4درصد مانادار نبوده که حاکی از عدم وجود رابطته مانتادار بتین
فرصتهای رشد ،مخارج سرمایهای و جریان نقد عملیاتی با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است.
تجزیه و تحلیل حساسیت

به منظور بررسی استحکام و قابلیت اتکای نتایج پژوهش ،رابطه بین راهبرد تجاری و افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها
براساس امتیاز محاسبه شده راهبرد تجاری ( 4تا  )24بهعنوان مایار جتایگزین بترای ستنجش راهبترد تجتاری شترکت ،مجتدداً
مورد بررسی قرارگرفت .به یوریکه افزایش امتیاز محاسبهشده به مانای آن است که راهبرد تجاری شرکت از حالت تتدافای
به حالت تهاجمی (آیندهنگر) تغییر کرده است.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه پژوهش بر اساس معیار جایگزین راهبرد تجاری

انحراف مایار

آماره t

سط ماناداری

VIF

C

-1/991

1/169

-5/214

1/111

---

BS

1/064

1/161

2/568

1/109

0/241

SIZE

1/224

1/285

9/596

1/110

0/556

LEV

-1/262

1/061

-0/888

1/196

0/684

MTB

1/199

1/198

1/919

1/986

0/088

PROF

1/954

1/058

2/949

1/109

2/402

CAPEX

-1/104

1/106

-1/642

1/994

0/151

CFO

1/126

1/190

1/665

1/966

0/858

921/419

ضری تایین تادیل شده

1/854

1/111

آماره دوربین واتسن

0/654

متغیر

آماره  Fفیشر
سط ماناداری آماره  Fفیشر

ضری

جدول  4نتایج آزمون فرضیه پژوهش بر اساس مایار جایگزین برای اندازهگیری راهبرد تجاری را نشان میدهتد .نتتایج
بیانگر آن است که راهبرد تجاری محاسبه شده بر اساس مایار مذکور  ،رابطته مثبتت مانتاداری بتا افشتای مستئولیت اجتمتاعی
شرکتها دارد که این یافته با نتایج اصلی تحقیق منطبق است .بنابراین ،متی تتوان نتیجته گرفتت کته نتتایج پتژوهش نستبت بته
استفاده از مایار جایگزین راهبرد تجاری حساس نبوده و از استحکام برخوردار است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در مقایسه با سایر راهبردهای شرکت که با گذشت زمان دستخوش تغییراتی میشوند ،راهبرد تجاری یک شرکت یکتی
از مؤلفههای اصلی آن محسوب میشود که در مرحلۀ آداز به کتار هتر شترکتی انتختاب شتده و بتا تایتین ختطمشتی تجتاری
شرکت ،نه تنها باعث ایجاد ثبات داخلی میگردد ،بلکه ویژگیها و راهبردهای شرکت را همسوی با خود مینمایتد .از ستوی
دیگر یافتهها حاکی از این هستند که عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت تا حدی از یریق راهبترد تجتاری اتختاذ شتده
در شروع فاالیت شرکت شکل میگیرد .لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالاه چگتونگی تتأثیر نتوع راهبترد تجتاری شترکت بتر
عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی آن است .نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش بیانگر آن است که شرکتهای برخوردار از راهبترد
تجاری تهاجمی (آیندهنگران) بیشتر از مدافاان تمایل به سرمایهگذاری در مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی دارند .بتهعبتارت
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دیگر به کارگیری راهبرد تجاری تهاجمی ،افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها را افزایش میدهد .در خصتوا تأییتد
فرضیۀ مذکور میتوان چنین استدالل نمود که مطابق با نظریه مبتنی بر منابع ،بین شرکتها از نظر برخورداری از منابع مشتهود
و نامشهود رقابت وجود دارد .فاالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت نیز باعث توساه منتابع نامشتهود شترکت از یریتق
بهبود شهرت شرکت ،ارتقای نوآوری و افزایش اعتماد مشتریان میگردد .از یرفتی آینتدهنگتران در مقایسته بتا متدافاان نیتاز
بیشتری به ارتقای میزان شهرت و برند خود در میان مشتتریان و همننتین حفتظ ظرفیتتهتای نتوآوری ختود داشتته و ددددته
کمتری نسبت به کاهش هزینهها دارند و تمرکز خود را بیشتر ماطوف به آزمایش و نوآوری میکنند .در نتیجه ،آینتدهنگتران
با افقهای بلندمدتی که ترسیم میکنند مدیران را تردی

به سرمایهگذاری در فاالیتهتای بلندمتدت نمتوده و ایتن فرصتت را

فراهم میسازند تا ارزشهای بالقوه فاالیتهای مستئولیت پتذیری اجتمتاعی شترکتی محقتق گردنتد و بترای کست

عملکترد

مطلوبتر ،به دنبال مشارکت در فاالیتهای مسئولیتپتذیری اجتمتاعی شترکتی هستتند .لتذا ،فاالیتتهتای مستئولیتپتذیری
اجتماعی شرکتی اهمیت بسزایی برای آیندهنگران در مقایسه با مدافاان دارد .نتیجه به دست آمده در این تحقیق بتا یافتتههتای
پژوهش یوآن و همکاران ( )2121مبنی بر وجود رابطۀ مثبت بین به کتارگیری راهبترد تهتاجمی و عملکترد مستئولیت پتذیری
اجتماعی شرکت ها ،مطابقت دارد .کونگ و همکاران ( )2021نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی با این تحقیق دست یافتند
و اذعان داشتند که شرکتهای تهاجمی از مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتری نسبت به شرکتهای تدافای برخوردارند.
نتتتایج ایتتن پتتژوهش بتتا دستتتاوردهایی بتترای ستترمایهگتتذاران جهتتت بررستتی عملکتترد فالتتی و آتتتی شتترکت در زمینتته
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی همراه است .به عنوان مثال ،درصورتی که یتک شترکت از نتوع متدافاان باشتد ،آنگتاه ،بته
خایر ثبات در راهبرد تجاری آن ،باید استت کته عملکترد آتتی آن در زمینته مستئولیتپتذیری اجتمتاعی شترکتی بته ختوبی
شرکتهای آیندهنگر باشد .این خود متیتوانتد آگتاهی بیشتتری بته سترمایهگتذاران جهتت اختذ تصتمیمات سترمایهگتذاری
بلندمدت دهد .عالوه بر این مطالاه حاضر نشان میدهد که ،به جز تأثیرات مانادار راهبرد تجاری بر فاالیتهای مالی شترکت
(نظیتتر برنامتتهریتتزی مالیتتاتی ،گزارشتتگری متتالی) ،باعتتث ارتقتتای عملکتترد دیرمتتالی شتترکت نظیتتر عملکتترد آن در زمینتته
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی نیز میگردد.
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برزگری خانقاه ،جمال؛ عباسی ،ابراهیم؛ قدک فروشان ،مریم .) 0999( .بررسی اثر تااملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکتهتای پذیرفتته شتده
در بورس اوراق بهادار تهران .مجله دانش حسابداری.049-069 ،)0(00 ،
حسینی ،سید علی؛ امجدیان ،فتانه .)0998( .بررسی رابطۀ مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقو آتی قیمتت ستهام .مجلته دانتش حستابداری-014 ،)0(6 ،
.64
دیانتی دیلمی ،زهرا؛ بنیمهد ،بهمن؛ روستایی درهمیانه ،الهام .)0995( .رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و سط اجتناب مالیاتی در شترکتهتای پذیرفتته شتده در
بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشنامه مالیات.029-048 ،)24(29 ،
رضازاده ،جواد؛ یاراحمدی ،جاوید .) 0996( .رابطۀ چرخۀ عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تادیلی منتابع متالی .مجلته دانتش حستابداری،)9(01 ،
.89-66
شفیای ،حسین؛ خدامیپور ،احمد؛ دستگیر ،محسن .)0994( .بررسی رابطه بین تغییرات سط افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخصهای ستودآوری بتا
استفاده از شاخص  .KLDمجله دانش حسابداری مالی.59-85 ،)5(9 ،
صفری گرایلی ،مهدی .)0996( .مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت .راهبرد مدیریت مالی.089-069 ،)0(8 ،
صفری گرایلی ،مهدی؛ رضائی پیتهنوئی ،یاسر .)0996( .استراتژی تجاری و خوانایی گزارشگری مالی .حسابداری مالی091-041 ،)52(00 .
فخاری ،حسین؛ رضائی پیتهنوئی ،یاسر؛ نوروزی ،محمد .)0994( .تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سترمایهگتذاری .راهبترد متدیریت متالی،)5(5 ،
.64-018
مران جوری ،مهدی؛ علیخانی ،رضیه .)0999( .افشای مسئولیتهای اجتماعی و راهبری شرکتی .بررسیهای حسابداری و حسابرسی.929-956 ،)9(20 ،
مهربانپور ،محمدرضا؛ کاظمپور ،مرتضی؛ اسماعیل بیگی ،فروغ .)0994( .تبیین رابطه متقابل بین مسئولیت پتذیری اجتمتاعی و نظتام راهبتری شترکتی بتا استتفاده از
ماادالت همزمان .حسابداری سالمت.002-029 ،)2(4 ،
واعظ ،سیدعلی؛ انواری ،ابراهیم؛ رودبارشجاعی ،علی؛ کریمی ،زین  .)0996( .تأثیر استتقالل اعضتای هیئتت متدیره و تمرکتز مالکیتت بتر اباتاد مستئولیتپتذیری
اجتماعی .حسابداری مالی.000-051 ،)99(01 .
وکیلیفرد ،حمیدرضا؛ حسینپور ،فایمه .)0998( .بررسی اثر شدت نگرش مذهبی حسابداران بر مسئولیتپذیری اجتماعی شترکت .حستابداری ارزشتی و رفتتاری.
.064-205 ،)9(2
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