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چكیده
هدف این مقاله بررسی ارتباط سطح افشای مسئولیتپذیری اجتماعی با ارزش بازار شرکت
است .بدین منظور پرسشنامهای شامل  031سؤال در نه حوزه اصلی حوزه اقتصادی  ،مشارکت
اجتماعی  ،نظام راهبری شرکتی  ،حقوق انسانی و شایستهساالری ،زیستمحیطی و توسعه پایدار ،
مذهبی  ،محصوالت  ،حوزه اخالق (سازمانی ،حرفهای ،اجتماعی) و فرهنگی برای تعیین سطح افشاء
 303شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طراحی و انجام شده است .برای
آزمون فرضیهها از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد که
شرکتها با مسئولیتپذیری اجتماعی باالتر ،ارزش بازار بیشتری و هزینه سرمایه کمتری دارند ولی
جریان نقدی عملیاتی باالتری ندارند .درنتیجه ،مطابق با پیشبینی ،استفادهکنندگان از گزارشهای
مالی به مقوله مسئولیت پذیری اجتماعی توجه دارند و افشای این اطالعات بار اطالعاتی داشته و
جزء اطالعات مربوط در تصمیمگیری سرمایهگذاران محسوب میشود.
واژههای کلیدی :مسئولیتپذیری اجتماعی ،ارزش بازار شرکت ،هزینه سرمایه و جریان نقدی
عملیاتی.

 -1گروه حسابداری ،واحد خوراسگان (اصفهان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایرانhabib.garoosi@gmail.com .
 -2گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( ،نویسنده مسئول) naser.izadinia@gmail.com

 -3گروه حسابداری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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تأثیر سطح افشاي مسئولیتپذیري اجتماعي بر ارزش بازار شرکت

 -1مقدمه
شناسایی وسیعی از تقاضای روزافزون سرمایه گذاران برای اطالعات درباره عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتها وجود دارد که چارچوب گزارشگری یکپارچه جدید (گزارشگری جهانی که اولین
بار در سال  1100پیشنهاد شد) را توسعه میدهد .از جمله رشد سرمایهگذاری مشترک فقط در
شرکتی صورت میگیرد که خصوصیات عملکرد مسئولیت اجتماعی ممتاز دارد ،مانند موسسه
کا.آل .دی 0که دربردارنده ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی در گزارشهای ساالنه و پایگاه شرکت
میباشد و جزء سازمانهایی است که تمایل به ایجاد گزارش شهادت دهی و رتبهبندی مسئولیت
اجتماعی مستقل دارد (بالو 1و دیگران .)1101 ،علیرغم تقاضای روزافزون برای افشای مسئولیت
اجتماع ی ،سؤال تجربی آشکار این است که آیا عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت به طور
سیستماتیک در ارزش شرکت و عملکرد مالی آینده تأثیر مثبتی دارد؟ (بنابو و تی رول1101 ،3؛
موسر و مارتین.)1101 ،4
موسسه تحقیق و پژوهش کا.آل .دی عالوه بر رتبهبندی شرکتهای بزرگ بر اساس مسئولیت
اجتماعی ،آنها را تشویق میکند که گزارشگری مسئولیت اجتماعی اختیاری را ارائه نمایند .اگرچه
فقط حدود  311شرکت بزرگ آمریکایی گزارش مسئولیت اجتماعی ارائه میدهند ،ولی ارزش بازار
سرمایه آن ها بیش از ده درصد کل بازار سرمایه آمریکا است .در این راستا ،جهان تجارت و
شرکت ها در حال مواجهه شدن با مقوله مسئولیت اجتماعی هستند و گستره وسیعی از شرکتها به
مسئولیتپذیری از بعد اجتماعی ترغیب و تشویق میشوند (دالی وال 5و دیگران.)1100 ،
مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،حرکتی فراتر از حداقل الزامات قانونی است که بهصورت
داوطلبانه پذیرفته شده است ،زیرا مؤسسات اقتصادی آن را در زمره منافع بلندمدت خود تلقی
میکنند .بدین ترتیب ،کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به بهبود جایگاه شرکت و
درنهایت افزایش بازده و سودآوری و سرانجام بقای بلندمدت آنان گردد (سانچز 6و دیگران.)1101 ،
میشرا 7و دیگران ( )1100دریافتند مسئولیتهای اجتماعی شرکتها نه تنها در شرکتهای بزرگ
انجام میشود بلکه امروزه برای بسیاری از شرکتها ضروری به نظر میرسد و شرکتها برای
افزایش ثروت سهامداران این اطالعات را افشاء میکنند .حداکثر کردن ثروت سهامداران متکی به
افزایش ارزش شرکت است .از سوی دیگر ،دو جزء اصلی ارزش شرکت ،خالص جریان نقدی و هزینه
سرمایه سهامداران است .برای اینکه ارزش شرکت افزایش یابد الزم است سهامداران و ذینفعان به
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت توجه و نقاط ضعف و قوت شرکت را از نظر رتبه مسئولیتپذیری
اجتماعی در تصمیمهای سرمایه گذاری لحاظ نمایند .به بیان دیگر ،هراندازه مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت موجب افزایش جریان نقدی ورودی شرکت و کاهش ریسک سرمایهگذاری و
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هزینه سرمایه شود ،میتوان نتیجه گرفت که افشای اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی بار
اطالعاتی دارد؛ بنابراین در این پژوهش ابتدا رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها از طریق
پرسشنامه تعیین میشود؟ سپس تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارزش شرکت و اجزای آن
(جریان نقدی عملیاتی و هزینه سرمایه) که دغدغه اصلی اکثر سازمانها برای بقاء میباشد ،بررسی
میگردد؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
به سبب وجود جامعیت در مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی و پیچیدگی استانداردهای مربوط
به رفتار اجتماعی ،سنجش عملکرد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی سازمانها دشوار است (آراس 8و
دیگران .)1113 ،رابطه شرکت با بخشهای مالی جامعه ،از طریق ارائه گزارشهایی در قالب اسناد و
مدارک مالی نمود مییابد .در گزارشهای تدوین شده در خصوص مسئولیتپذیری اجتماعی ،تمام
داده ها و اطالعات مفید در زمینه روابط مالی سازمان با بانکها ،شرکتهای بیمه و سایر شرکای
مالی ارائه میشود .این امر به شفافسازی اطالعات مربوط به شرکت ،بهبود فرایند گزارش دهی و
اطالع رسانی جامع ،خواهد انجامید .در این میان وجود مشاوران مالی مستقل در شرکت به تسریع و
تسهیل این رابطه کمک میکند .البته در این راستا نباید از تأثیرات سیاستها ،قوانین و مقررات
مختلف کشورها بر نوسان قیمت سهام و عملکرد مالی شرکتها به مثابه عاملی در کاهش یا افزایش
ارزش آنها در میان مشتریان ،غفلت ورزید (لیما کریسوستومو 3و دیگران.)1100 ،
بیشتر مطالعات در خصوص مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان بر رابطه آن با سوددهی و
بازدهی سازمانی اشاره دارد که بر اساس سه نظریه ابزاری ،اقتصادی و عاملیت قابل توجیهاند
(باربارا .) 0334 ،01تئوری ابزاری ذینفعان بین عملکرد مالی سازمان و عملکرد اجتماعی سازمان
رابطه مثبتی میبینند  ،زیرا اگر سازمان بتواند گروههای ذینفع را راضی نماید ،این رضایتمندی
میتواند ابزار خوبی برای نمایش عملکرد مالی باشد (مارک او .)1111 ،00هرچند کارول،0373( 01
 )0330به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در قبال جامعه اشاره کرده ،پیشروی واقعی در زمینه
03
مسئولیتپذیری مالی سازمان در مقابل ذینفعان را باید به فریمن ( )0384نسبت داد .هوو کانگ
( )1101تأثیر مثبت فعالیتهای مربوط به مسئولیتپذیری شرکت بر عملکرد مالی آن را خاطر
نشان کردهاند .با وجود این لزوم توجه به نیازها ،عالیق و خواستههای ذینفعان ،جزو اصول بنیادی
مسئولیتپذیری اجتماعی است و تعامل مستمر بین کسبوکار و محیط نیز ،مسئولیتهای مالی و
غیر مالی را به شرکتها القاء میکند (شربت اوغلی و دیگران.)0383 ،
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در مورد اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت شواهد متناقضی وجود دارد .بعضی از
شواهد نشاندهنده رابطه معکوس بین مسئولیتپذیری اجتماعی و افزایش ارزش شرکت است .به
عنوان نمونه لیما کریسوستومو و دیگران ( ،)1100در مقاله خود با عنوان " مسئولیتپذیری
اجتماعی ،ارزش شرکت و عملکرد مالی در برزیل" با استفاده از دادههای مربوط به مسئولیتپذیری
اجتماعی و دادههای مالی به عنوان منابع تحقیق ،در صدد پاسخگویی به دو سؤال زیر برآمدند .اول
اینکه آیا مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند در خلق ارزش برای شرکت ،نقشآفرینی کند؟ و دوم
اینکه آیا ممکن است مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار باشد و بالعکس؟
نتایج حاصل از مطالعه این محققان ،همبستگی منفی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش
شرکت را نشان میداد .همچنین آنها دریافتند که بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد مالی
شرکت رابطه وجود ندارد (لیما کریستوموستو و همکاران .)1100 ،اوبیوس و آالس )1113( 04به
وجود رابطه معکوس بین عملکرد اجتماعی سازمان و عملکرد مالی دست یافتهاند .مک ویلیام و
سیگل )1110( 05اشاره میکنند که اگرچه مسئولیت اجتماعی مثبت ،هزینههای مستقیمی دارد
ولی تقاضای مصرف کنندگان و سایر ذینفعان برای بهتر کردن عملکرد مسئولیت اجتماعی به این
معناست که مسئولیت اجتماعی مثبت مزایایی برای شرکتها دارد .استدالل میشود که هزینه و
مزایای سطح بهینهای از عملکرد مسئولیت اجتماعی به طور دقیق با هم برابر میباشد ولی زیر
سطح نقطه بهینهای از عملکرد مسئولیت اجتماعی گران میباشد  .به طور تجربی اغلب مطالعات
اخیر ارتباط مثبت کمی بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت را نشان میدهد
08
(مارگولیس 06و دیگران1113 ،؛ ماتسومورا 07و دیگران1100 ،؛ دالی وال و دیگران1100 ،؛ پالمی
و دیگران .)1101 ،با این حال اخیراً ایزو و مگنانیلی )1101( 03دریافتند بهتر کردن عملکرد
مسئولیت اجتماعی موجب افزایش هزینه بدهیها میشود .همچنین آنها اشاره کردند که
سرمایهگذاری در عملکرد مسئولیت اجتماعی تلف کردن منابع میباشد .این یافتهها نشان میدهد
که حداقل در بعضی از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها هزینههایی به سهامداران تحمیل
میشود (موسر و مارتین.)1101 ،
11
اما در پاسخ به این ابهام لین و دیگران ( ،)1113در مقاله خود با عنوان " تأثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد مالی" ،با ارائه مدلی در خصوص رابطه بین مسئولیت
اجتماعی و عملکرد مالی شرکت به این نتیجه رسیدند که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت
مسئولیت اجتماعی تأثیر بسیار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت نداشته باشد ،ولی در بلندمدت با
کاهش ریسک درک شده توسط مصرف کنندگان ،مزیت مالی قابل توجهی برای شرکت ایجاد
میشود .آنها همچنین در مطالعات خود روی  0111شرکت تایوانی در بین سالهای ( 1111تا
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 ،)1114دریافتند که این شرکت ها از بخش تحقیق و توسعه به عنوان استراتژی کسبوکار مؤثر در
توسعه پایدار استفاده میکنند و کمکهای مالی و غیرمالی به مؤسسات خیریه را بخشی از
مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی میدانند .در این زمینه کلراک سون )1118( 10معتقد است که
با اتخاذ سیستم کارآمد مدیریتی در زمینه ذینفعان میتوان به مسائل اخالقی و اجتماعی فائق آمد،
نیازهای جامعه را در زمان مناسب مورد توجه قرار داده و به آن پاسخ گفت .کی .آچوا ( )1118نیز،
مینویسد" :شرکت ها در تعامالت اجتماعی خود ،نسبت به همه سهامدارانشان مسئولیت اجتماعی
دارند؛ پس الزمه افزایش رضایتمندی اقتصادی مصرفکنندگان ،کارکنان و مابقی ذینفعان؛ آسیب
نرساندن به محیط ،توجه به همه ذینفعان سازمان ،بهبود موقعیت شغلی کارکنان و حفظ منابع
طبیعی است .پس رابطه مستقیمی از مسائل مالی شرکت و میزان مسئولیتپذیری آن تأیید شده
است.
پر واضح است که رابطه بین سهامداران داخلی و خارجی و فعالیتهای شرکت در زمینه
مسئولیت پذیری اجتماعی یک تعامل دوسویه است .ذینفعان داخلی در کنار کارکنان و مدیران
سازمان ،در داخل سازمان به فعالیت مشغولاند؛ این در حالی است که سهامداران خارجی در کنار
مشتریان ،توزیعکنندگان ،اتحادیهها و دولت در خارج از سازمان به فعالیت میپردازند .مارک در یک
تحلیل جامع بالغ بر  33878مشاهده ،رابطه مثبت بین عملکرد اجتماعی سازمان را با عملکرد مالی
آن ثابت کرد .آن ها بر این باور بودند که عملکرد اجتماعی سازمان سبب کسب شهرت ،اعتبار و
نهایتاً ارتقای شاخصهای مالی میشود .نحوه شفافسازی رابطه سازمان با ذینفعان برای عناصر
موجود در سازمان ،عملکرد و ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد (لیما کریسوستومو و
همکاران .)1100 ،این واقعیت را که شهرت شرکت در زمینههای اجتماعی و زیستمحیطی بر
تمایل سرمایه گذاران و حامیان مالی برای مشارکت در فعالیتهای شرکت تأثیر بسزایی خواهد
داشت ،نمیتوان نادیده انگاشت .نورتون و کاپالن در تشریح نقشه استراتژی سازمانها بر اساس
روش کارت امتیازی متوازن ،تلویحاً اذعان میکنند که وجوه مختلف مشتری مداری ،قانون مداری،
مسئولیتپذیری اجتماعی ،سرمایهگذاری اجتماعی و نظایر آنها به تقویت وجهه مالی شرکت
خواهد انجامید (صالحی امیری .)0383 ،در یک تحقیق که در بین  181شرکت در دبی امارات
انجام پذیرفت وجود رابطه بین عملکرد سازمانی و فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی تأیید شد.
همچنین بین مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی به همراه تعهد کارکنان و نیز عملکرد مالی و
اعتبار سازمانی رابطهای مثبت وجود دارد (روتب 11و دیگران.)1113 ،
پالمی و دیگران ( )1101تأثیر کیفیت افشای اختیاری محیطی را روی ارزش شرکت بررسی
کردند .بدین منظور ارزش شرکت را به دو جزء صورت کسر ،جریان نقدی آتی مورد انتظار و مخرج
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کسر ،هزینه سرمایه تفکیک کردند و ارتباط هر کدام را به طور جداگانه با کیفیت افشای اختیاری
محیطی بررسی نمودند .یافتههای تحقیق نشان میدهد کیفیت افشای اختیاری محیطی موجب
افزایش ارزش شرکت میشود .عالوه بر این مسئولیت اجتماعی شرکت باعث ایجاد جذابیت در
مشتریان و فروش و عملکرد مالی بهتر میشود (لو 13و دیگران)1101 ،؛ بنابراین انتظار بر این است
که مسئولیت اجتماعی شرکتی که باالتر از متوسط صنعت است جریان نقدی بهتری به همراه
داشته باشد زیرا مشتریان تمایل به خرید محصوالت شرکتهایی را دارند که عملکرد مسئولیت
اجتماعی بهتری دارند .به طور اجتماعی سرمایهگذاران تمایل دارند اوراق بهادار شرکتهایی که
مسئولیت اجتماعی بهتری دارند را با صرف خریداری نمایند (آندرسون و فرانکل0381 ،14؛ ریچارد
سون و ولکر .)1110 ،15دارابی و وقفی و سلمانیان ( )0335به بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت
اجتماعی با ارزش شرکت و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند .نتایج
این پژوهش نشان میدهد که بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ریسک و ارزش شرکت رابطه
معناداری وجود دارد .در این تحقیق برای اندازهگیری گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها از
گزارش فعالیت هیئت مدیره منتشر شده در سایت کدال استفاده شده است ،از آنجائی که معیار
اندازه گیری فوق کامل نبوده ،لذا در تحقیق حاضر از پرسشنامه شامل  031سؤال در نه حوزه اصلی
شامل -0حوزه اقتصادی -1مشارکت اجتماعی -3نظام راهبری شرکتی -4حقوق انسانی و
شایستهساالری -5زیستمحیطی و توسعه پایدار -6مذهبی -7محصوالت -8حوزه اخالق )سازمانی،
حرفهای ،اجتماعی) -3فرهنگی برای تعیین رتبه مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده شده است.
همچنین متغیرهای کنترلی بسیاری از قبیل ارزشهای قدر مطلق اقالم تعهدی غیر عادی مدل
تعدیلشده جونز ،شاخص صن عت ،دعاوی حقوقی مطرح برای شرکت ،رشد بلندمدت سود هر سهم،
فروش حاصل از صادرات ،تعداد سهام داد و ستد شده ،بازده دارایی ،نسبت  Qتوبین و تغییرات
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت که در تعیین اثر رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارزش
شرکت تأثیر داشته در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است .در تحقیق قبلی اثر رتبه
مسئولیتپذیری اجتماعی بر اجزای تشکیلدهنده ارزش شرکت (جریان نقدی عملیاتی و هزینه
سرمایه) مورد توجه قرار نگرفته که در این تحقیق بررسی شده است.
مهمتر اینکه برخی تحقیقات نشاندهنده ارتباط مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت با جریان
نقدی است .برای مثال ،خطمشیهای حفاظت از محیطزیست ،میتواند هزینه پاکسازی
محیطزیست را کاهش دهد و خطمشیهای بهبود رفاه کارگران ،شکایت آنها را کاهش دهد .از این
رو ،روحیه آنها تقویت میشود ،در نتیجه کارایی تولید را افزایش میدهد .این استداللها اهمیت
مسئولیت اجتماعی را در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینانهایی که میتواند بر ارزش
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شرکت تأثیر بگذارد را نمایان میکند (رودریگز 16و دیگران .)1116 ،مرتون )0387( 17دریافت
افشای بیشتر اطالعات ،آگاهی سرمایهگذار را افزایش میدهد در نتیجه موجب تقسیم ریسک و
کاهش هزینه سرمایه میشود .عالوه بر این کیفیت باالی افشاء موجب کاهش کوواریانس جریان
نقدی شرکت با جریان نقدی دیگر شرکتها میشود (هوگس 18و دیگران)1117 ،؛ بنابراین ،افشای
عملکرد مسئولیت اجتماعی موجب باال رفتن کیفیت افشاء خواهد شد .از این رو ،در تحقیق حاضر
انتظار بر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت ،کاهش در واریانس جریان نقدی را به همراه
داشته باشد .به بیان دیگر ،مسئولیتپذیری اجتماعی باالتر موجب افزایش رضایتمندی مشتری
شده و بالطبع موجب افزایش فروش و نقدینگی خواهد شد.
برخی تحقیقها نشاندهنده ارتباط منفی مسئولیت اجتماعی شرکت با هزینه سرمایه است.
برای مثال ،دالی وال و دیگران ( )1100دریافتند شرکتها با عملکرد مسئولیت اجتماعی بهتر از
متوسط صنعت از کاهش هزینه سرمایه منفعت میبرند  .تئوری سنتی اقتصاد پیشبینی میکند که
با افزایش افشاء ،کاهش در هزینه سرمایه از طریق:
13
الف) کاهش در عدم تقارن اطالعاتی یا برآورد ریسک (کلوز و دیگران)0335 ،
ب) افزایش آگاهیهای سرمایهگذار (مرتون)0387 ،
31
ج) افزایش نقدشوندگی (آمی هود و مندل سون  )0386 ،حاصل میشود؛ بنابراین انتظار
میرود افشای مسئولیت اجتماعی باالتر از میانه صنعت از طریق افزایش فروش (جریان
ورود وجه نقد) و کاهش هزینه سرمایه بر ارزش شرکت بیفزاید.
دالی وال و دیگران ( ) 1100دریافتند بین هزینه حقوق صاحبان سهام و سطح افشای مسئولیت
اجتماعی شرکت رابطه معکوسی وجود دارد .به بیان دیگر ،شرکتهایی که مسئولیتپذیری
اجتماعی ضعیفی دارند از دید استفاده کنندگان و ذینفعان ریسک باالتری دارند .درنتیجه ،برای
سرمایه گذاری در شرکت نرخ بازده باالتری را درخواست میکنند .همچنین شرکتهایی که در
سالهای قبل هزینه سرمایه باالتری دارند انگیزه زیادی دارند که در سال جاری مسئولیتپذیری
اجتماعی بیشتری داشته باشند تا از این طریق اعتماد مشتریان را جلب و هزینه سرمایه را کاهش و
سود واحد تجاری را افزایش دهند.
حاجیها و سرافراز ( )0333پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران» را
انجام دادند .برای اندازهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها به عنوان متغیر مستقل ،از
معیارهایی که توسط موسسه آمریکایی معروف به کا.آل .دی که هر ساله سازمانها را بر اساس
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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معیارهای اجتماعی و زیستمحیطی رتبهبندی میکند و همچنین برای اندازهگیری هزینه حقوق
صاحبان سهام ،مدل گوردون استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معکوس و معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ بنابراین
مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی ،باعث کاهش در نرخ بازده مورد انتظار
سرمایه گذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده و هزینههای تأمین مالی کمتری برای شرکت به
ارمغان میآورند ؛ به عبارت دیگر اطالعات مسئولیتپذیری شرکت برای سرمایهگذاران محتوای
اطالعاتی دارد.
بررسی پژوهشهای صورت گرفته در زمینه مسئولیتپذیری اجتماعی ،نشان میدهد که اگرچه
پژوهشهایی در این زمینه انجام گرفته و به نتیجههای مفیدی انجام گردیده ،اما تاکنون پژوهشی
جامعی در رابطه با تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارزش شرکت و اجزای تشکیلدهنده آن
(هزینه سرمایه شرکت و جریان نقد عملیا تی) در ایران صورت نگرفته است .در این پژوهش با توجه
به عدم ورود پژوهش گران به موضوع ذکر شده ،تالش میشود با استفاده از پرسشنامهای حاوی
 031سؤال در نه حوزه جهت تعیین اثر رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارزش شرکت و اجزای
آن مورد بررسی قرار گیرد.
 -3فرضیههای پژوهش
بر اساس اهداف ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیههای تحقیق به شرح ذیل تدوین میگردد:
 فرضیه اول :سطح افشای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه مستقیمی با
ارزش شرکت دارد.
 فرضیه دوم :سطح افشای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها در سال جاری به طور
مثبت با هزینه سرمایه سال قبل شرکت ارتباط دارد.
 فرضیه سوم :سطح افشای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ،هزینه سرمایه سال آتی
را کاهش میدهد.
 فرضیه چهارم :سطح افشای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبتی با جریان
نقدی عملیاتی شرکت دارد.
 -4روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر پیمایشی است و برای تعیین رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها از
پرسشنامه با مقیاس لیکرت  5نقطهای حاوی  031سؤال در نه حوزه اصلی شامل -0حوزه اقتصادی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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( 06سؤال) -1مشارکت اجتماعی ( 01سؤال) -3نظام راهبری شرکتی ( 8سؤال) -4حقوق انسانی و
شایستهساالری ( 08سؤال) -5زیستمحیطی و توسعه پایدار ( 30سؤال) -6مذهبی ( 3سؤال) -7
محصوالت ( 07سؤال) -8حوزه اخالق (سازمانی ،حرفهای ،اجتماعی 15 ،سؤال)  -3فرهنگی (1
سؤال) استفاده شده است .برای آزمون روایی تحقیق ،پرسشنامه به شکل مقدماتی تهیه شد و بعد از
تکمیل آن ،نظر خبرگان اخذ و اصالحات نهایی به عمل آمد .سپس تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی
بر ارزش شرکت و اجزای آن (هزینه حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی عملیاتی) بررسی شد .لذا
دادههای استخراج شده از پرسشنامه و سامانه بورس اوراق بهادار با مدل رگرسیونی چند متغیره از
طریق نرمافزار  Spssو  Eviewsمورد آزمون قرار گرفته است .برای آزمون پایایی تحقیق از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .با استفاده از نرمافزار آماری  Spssآلفای کرونباخ برای سؤاالت
پرسشنامه محاسبه گردید .نمره آلفای کرونباخ پرسشنامه  17373بوده که گویای مناسب بودن ابزار
گردآوری اطالعات از لحاظ پایایی میباشد.
 -5جامعه و نمونه آماری
قلمرو مکانی تحقیق ،تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است.
از آنجا که پرسشنامه رتبهبندی شرکتها از نظر مسئولیتپذیری اجتماعی در سال  0335صورت
گرفته است ،لذا تعمیم نتایج آن فقط به آخرین صورت مالی حسابرسی شده سال  0334شرکتها
امکانپذیر میباشد .درنتیجه قلمرو زمانی تحقیق ،محدود به شرکتهایی است که صورتهای مالی
حسابرسی شده برای عملکرد  0334دارند.
نمونه تحقیق شرکت از بین تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که محدودیتهای
ذیل را نداشته باشند انتخاب شده است:
 )0تعداد  073شرکت بورسی و فرابورسی علیرغم پیگیریهای مکرر بهصورت تلفنی و ایمیل
و حضوری پاسخی به پرسشنامهها را ارائه ننمودهاند ،لذا از نمونه آماری حذف شدهاند.
 )1هزینه سرمایه شرکت با استفاده از مدل  CAPMمحاسبه شده است و شرکتهایی که
هزینه سرمایه منفی دارند از نمونه آماری حذف شدهاند.
 )3شرکتهایی که صورتهای مالی حسابرسی شده سال  0334آنها در دسترس نباشد از
نمونه آماری حذف شده است.
در نهایت با اعمال محدودیتهای انتخاب نمونه ،تعداد  303شرکت مورد آزمون و تجزیهوتحلیل
قرار گرفتهاند.
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 -6الگوهای پژوهش
در فرضیه اول انتظار بر این است که سطح افشای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه
مستقیمی با ارزش شرکت داشته باشد .برای آزمون فرضیه فوق ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس
از نظر افشای مسئولیت اجتماعی با پرسشنامهای متشکل از  031سؤال در نه حوزه تهیه و توسط
مدیران عالی شرکتها پاسخ داده شد .سپس بر اساس مدل  0فرضیه آزمون میشود.
()0
∆%Pi,t+1 = βº + β1 HI-PERFORMi,t + β2∆SIZEi,t + β3∆BETAi,t + β4∆LEVi,t + β5∆LTGi,t + β6∑INDi,t
+ εi,t

در فرضیه دوم انتظار بر این است شرکتهایی که در سال قبل هزینه سرمایه باالتری دارند انگیزه
دارند در سال جاری مسئولیت اجتماعی را افشاء نمایند .بر اساس ادبیات ارائه شده در تحقیق
عواملی که در تعیین سطوح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر دارند در مدل  1وارد میشود:
()1
+

β1SIZEi,t-1

β1 COCi,t-1 +

β1+

=

]))prob(PERFORMi,t

Log[prob(PERFORMi,t)/(1-

β3LITIGATIONi,t-1 + β4ROAi,t-1 + β5FINi,t-1 + β6TOBINQi,t-1 + β7LEVi,t-1 + β8GLOBALi,t-1 +
β3LIQUIDITYi,t-1 + β01ABS–EMi,t-1+ β11∑INDi,t + εi,t

در فرضیه سه انتظار بر این است که افشای مسئولیت اجتماعی هزینه سرمایه سال آتی را کاهش
میدهد؛ که این فرضیه بهواسطه مدل  3آزمون میشود.
()3
∆%COCi,t+1 = β1+ β1 HI-PERFORMi,t + β2∆SIZEi,t + β3∆BETAi,t + β4∆LEVi,t + β5∆MBi,t +
β6∆LTGi,t + β7∑INDi,t + εi,t

در فرضیه چهار انتظار بر این است که افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها موجب افزایش جریان
نقدی عملیاتی میشود که بهواسطه مدل  4آزمون فرضیه انجام میشود:
()4
∆%CFi,t+1 = βº + β1 HI-PERFORMi,t + β2∆SIZEi,t + β3∆BETAi,t + β4∆LEVi,t + β5∆MBi,t +
β6∆LTGi,t + β7∑INDi,t + εi,t
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 -7متغیرهای پژوهش
 -1-7متغیرهای وابسته

 :∆%Pi,t+1درصد تغییرات قیمت سهام (قیمت پایانی روز) شرکت  iدر سال  t+1نسبت به سال .t
 : PERFORMi,tجمع نقاط قوت مسئولیت اجتماعی شرکت طبق معیارهای ارائه شده موسسه
کا.آل .دی بومیسازی شده در ایران .بدین منظور پرسشنامهای حاوی  031سؤال با جمع امتیاز
 0071طراحی شده است .امتیاز هر شرکت از پرسشنامه بر عدد  0071تقسیم تا نقاط قوت
مسئولیت اجتماعی آن محاسبه شود .بدیهی است که جمع نقاط قوت عددی بین صفر تا یک
بهصورت اعشاری میباشد.
 :∆%COCi,t+1درصد تغییرات در هزینه سرمایه سال  t+1نسبت به سال  tکه با استفاده از مدل
 CAPMمحاسبه میشود.
 :∆%CFi,t+1درصد تغییرات در جریان نقدی عملیاتی شرکت استخراج شده از صورت جریان وجوه
نقد در سال  t+1نسبت به سال t
 -2-7متغیر مستقل

 :HI-PERFORMi,tاگر شرکت مسئولیت اجتماعی باالتر از میانه صنعت داشته باشد برابر یک و در
غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود.
 :COCi,t-1هزینه سرمایه شرکت در سال  t-1که با استفاده از مدل  CAPMمحاسبه میشود.
 -3-7متغیر کنترلی

 :SIZEi,tاندازه شرکتها عامل مهمی در گزارشگری مسئولیت اجتماعی به دلیل منابع مالی یا
فشارهای عمومی است (النگ و الندهولم .)0333 30معادل لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام عادی استخراج شده از ترازنامه در سال است.
 :BETAi,tبتای هر صنعت برای کنترل ریسک سیستماتیک که از گزارشهای قرار گرفته در سامانه
کدال سایت بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است.
 :LEVi,tاز جمع بدهیها تقسیم بر داراییها که از ترازنامه استخراج شده ،به دست میآید .بدهیها
نقش نظارتی ایفاء میکنند و تقاضا برای افشای بیشتر را حفظ میکنند.
 :LTGi,tشاخص تجربی نرخ رشد بلندمدت بر اساس پیشبینی سود هر سهم تحلیل گران بنا شده
است که از تفاوت بین سود هر سهم پیش بینی شده دو و یک سال بعد تقسیم بر پیشبینی سود هر
سهم یک سال بعد به دست میآید.
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 :INDi,tشاخص صنعت برای کنترل تأثیرات صنعت استفاده شده است .از شاخص تدپیکس محاسبه
شده برای هر صنعت که از سامانه کدال استخراج شده است که برای همگنسازی ،از لگاریتم
طبیعی شاخص استفاده شده است.
 :SIZEi,t-1لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی در ابتدای سال.
 :LITIGATIONi,t-1اگر شرکت دعاوی حقوقی در یادداشتهای همراه صورت مالی داشته باشد این
متغیر عدد  0و در غیر این صورت صفر فرض میشود (فرانسیز 31و دیگران.)0334 ،
 :ROAi,t-1شرکت ها با عملکرد مالی بهتر احتماالً منابع مالی بیشتری جهت گزارشگری مسئولیت
اجتماعی دارند بنابراین ،بازده دارایی از سود خالص بعد از مالیات تقسیم بر کل داراییهای ابتدای
هر سال به دست میآید.
 :FINi,t-1مبلغ بدهی یا حقوق صاحبان سهام افزایش یافته طی سال تقسیم بر میانگین داراییهای
ابتدای سال .در این تحقیق از مدل ریچارد سون و دیگران ( )1114استفاده شده است که در این
مدل فروش سهام عادی منهای خرید سهام عادی به اضافه افزایش بدهیهای بلندمدت منهای
کاهش در بدهی بلندمدت به دست میآید.
 :TOBINQi,t-1فرصتهای رشد کنترل شده است .به دلیل اینکه شرکتها در دوره توسعه اغلب از
لحاظ مالی محدودیت دارند و کمتر منابع برای افشاء و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی صرف
میکنند .با این حال شرکتهای رشدی سطح ب االتری از عدم تقارن اطالعاتی دارند که میتواند
نقطه آغازی برای مدیران برای افشای بیشتر جهت جذب سرمایهگذاران بالقوه باشد Q .توبین از
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی به اضافه کل بدهیها تقسیم بر ارزش دفتری جمع داراییها
به دست میآید.
 :GLOBALi,t-1اگر شرکت فروش حاصل از صادرات را گزارش کند برابر یک در غیر این صورت
برابر صفر است که اطالعات از یادداشت همراه صورت مالی استخراج شده است.
 : LIQUIDITYi,t-1از نسبت تعداد سهام دادوستد شده در سال به کل سهام منتشر شده در پایان
سال که از سایت کدال استخراج شده ،به دست میآید.
سرانجام مسئولیت اجتماعی شرکتها در ارتباط با خطمشی افشای کلی و شفافیت مالی شرکت
میباشد  .برای کنترل این احتماالت ،از کیفیت سود به عنوان شاخص برای خطمشی افشای
اختیاری و کیفیت افشای مالی شرکت استفاده شده است.
 :ABS-EMi,t-1ارزشهای قدر مطلق اقالم تعهدی غیر عادی مدل تعدیلشده جونز ( )0330استفاده
شده در تحقیق دچو 33و دیگران ( )0335به عنوان شاخص کیفیت سود( .فرانسیز و دیگران
.)1118
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خالص جریان نقدی عملیاتی  -عایدات (سود خالص) = اقالم تعهدی
اقالم تعهدی عادی (غیر اختیاری)  -اقالم تعهدی = اقالم تعهدی اختیاری (غیرعادی)
)NDAt = a1 (1/At-1) + a2 (∆REVt - ∆RECt) + a3 (PPEt

 :NDAtاقالم تعهدی عادی (غیراختیاری) و  :At-1جمع داراییهای سال  t-1و  :∆REVtتفاوت درآمد
سال  tو  t-1و  :∆RECtتفاوت حساب دریافتنی سال  tو  t-1و  :PPEtاموال ،ماشینآالت و تجهیزات
سال t
فاما و فرنچ ( )0331دریافتند که بازده مورد انتظار به طور منفی با اندازه شرکت و به طور مثبت با
نسبت ارزش دفتری به بازار مرتبط است .از این رو در مدل ،اندازه شرکت ( )SIZEو نسبت ارزش
دفتری به بازار ( )MBوارد شده است.
 :∆MBi,tتغییرات ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iبه ارزش دفتری در سال t
 :LEVi,tفاما و فرنچ )0331( 34دریافتند که اگر هزینه سرمایه افزایش یابد درجه اهرم افزایش
مییابد.
 -8یافتههای پژوهش
 -1-8آزمون طبیعی بودن توزیع جامعه آماری

در این پژوهش ،برای بررسی طبیعی بودن توزیع جامعه آماری ابتدا جهت همگنسازی کلیه
متغیرهای رگرسیون از آنها لگاریتم طبیعی گرفته و دادههای پرت حذف و سپس از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردیده است که نتایج حاصل از آن ،در جدول  0نشان داده شده
است.
جدول  -1طبیعی بودن توزیع جامعه آماری
متغیرهای پژوهش

df

Kolmogorof-smironov

sig

HI-PERFORMi,t

رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

303

1/380

1/157

∆SIZEi,t

اندازه شرکت

303

1/383

1/161

∆BETAi,t

بتا
اهرم مالی

303
303

1/330
1/387

1/184
1/180

∆MBi,t

تغییرات ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
شرکت

303

0/03

1/165

∆LTGi,t

رشد بلندمدت سود هر سهم

303

0/45

1/178

∆%Pi,t+1

شاخص صنعت
درصد تغییرات قیمت سهام

303
303

0/05
0/01

1/150
1/151

∆LEVi,t

∑INDi,t
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متغیرهای پژوهش

df

Kolmogorof-smironov

sig

COCi,t-1

هزینه سرمایه ابتدای سال

303

0/31

1/164

COCi,t

هزینه سرمایه سال جاری

303

0/65

1/175

∆%CFi,t+1

جریان نقدی عملیاتی سال آتی

303

0/87

1/154

SIZEi,t-1

اندازه شرکت

303

0/03

1/0

LITIGATIONi,t-1

دعاوی حقوقی مطرح برای شرکت

303

1/854

1/16

ROAi,t-1

بازده دارایی
افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام

303
303

0/07
1/07

1/160
1/175

TOBINQi,t-1

نسبت  Qتوبین

303

1/34

1/185

LEVi,t-1

اهرم مالی

303

0/14

1/05

GLOBALi,t-1

فروش حاصل از صادرات شرکتها

303

1/363

1/131

LIQUIDITYi,t-1

تعداد سهام داد و ستد شده

303

0/13

1/04

ABS–EMi,t-1

ارزشهای قدر مطلق اقالم تعهدی غیر
عادی مدل تعدیلشده جونز

303

FINi,t-1

0/08

1/01

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به جدول  0و بررسی سطح معنیداری محاسبه شده متغیرهایی که سطح معنیداری آنها
از  1/15بیشتر باشد نرمال و در غیر این صورت ،غیرنرمال هستند؛ بنابراین کلیه دادههای مورد
استفاده دارای توزیع نرمال هستند.
 -2-8متغیرهای جمعیت شناختی

در جدول  1چکیده وضعیت و تحلیل متغیرهای مهم جمعیت شناختی نمونه مانند جنسیت،
تحصیالت و سن ارائه شد.
با توجه به دادههای جدول  83736 ،1درصد پاسخدهندگان مرد و  01714درصد زن هستند .میزان
سطح تحصیالت اکثر پاسخدهندگان فوقدیپلم و لیسانس  %78763و پس از آن فوقلیسانس و باالتر
 %03747و تنها میزان تحصیالت  15نفر از پاسخدهندگان ،دیپلم و پایینتر میباشد .همان طور که
مشاهده میشود رده سنی پاسخدهندگان عمدتاً بین  30تا  51سال  %70773انتخاب شدهاند .عمده
پاسخدهندگان جزء شرکتهای بورسی یعنی  %80780نمونه تحقیق هستند .تجربه کاری
پاسخدهندگان عمدتاً بین  4تا  01سال یعنی  %65783نمونه تحقیق است.
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جدول  -2مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
درصد معتبر
فراوانی
پاسخها
خصوصیات
83/36
187
مرد
جنسیت
01/14
31
زن
7/84
15
دیپلم و پایینتر
78/63
150
فوقدیپلم و لیسانس
تحصیالت
03/47
43
فوقلیسانس و باالتر
06/61
53
کمتر از  31سال
38/87
014
بین  30تا  41سال
سن
31/31
015
بین  40تا  51سال
00/53
37
باالی  50سال
80/80
160
بورسی
مكان
08/03
58
فرابورسی
04/00
45
کمتر از  3سال
13/78
35
بین  4تا  8سال
تجربه کاری
36/15
005
بین  3تا  01سال
11/16
64
باالی  03سال
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-8آمار توصیفی

نتایج حاصل از پرسشنامه (شامل  031سؤال) از مجموع  0071امتیاز برای  303شرکت محاسبه
شده است .جدول  3نشان میدهد میانگین و میانه امتیاز برای  303شرکت به ترتیب  353و
 0115امتیاز است.
جدول  -3آمار توصیفی
نام متغیر
رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی

انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

میانه

HI-PERFORMi,t

1/815

1/3531

0130

533

0115

اندازه شرکت

SIZEi,t

1/723

3/34

00/44

7/77

3/11

درصد تغییرات قیمت سهام

∆%Pi,t+1

1/627

1/1611

7/60

-1/34

-1/13

اهرم مالی

LEVi,t

1/335

1/6133

4/07

1/10

1/53

رشد بلندمدت سود هر سهم

LTGi,t

1/596

1/1876

4/13

-0/56

1

شاخص صنعت

∑INDi,t

1/631

3/7301

5/68

1/83

3/7

هزینه سرمایه ابتدای سال
هزینه سرمایه سال جاری

COCi,t-1
COCi,t

1/1334
1/1417

1/1184
1/1011

1/33
1/51

1/13
1/16

1/13
1/10

جریان نقدی عملیاتی سال آتی

∆%CFi,t+1

0/53733

- 1/3531

48/03

-13/04

-1/16

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -4-8نتایج آزمون همسانی واریانس

نتایج آزمون در جدول  4نشان میدهد که مدلهای رگرسیونی  0الی  4این پژوهش واریانس
ناهمسانی ندارند .در واقع بر اساس آماره  Fدر سطح  5درصد ،وجود واریانس ناهمسانی رد میشود.
لذا یکی از شروط اصلی معادله رگرسیون فرضیه همسانی واریانس در کل مدلهای رگرسیونی
برقرار است.
جدول -4آزمون وایت جهت فرضیه واریانس همسانی مدلهای رگرسیونی
فرضیه
اول
دوم
سوم
چهارم

نام متغیر

ضریب

نوع آماره

سطح معنیداری

آماره F

1/60131
3/70611

احتمال  301( Fو )6
احتمال خی دو ()6

1/71
1/705

0/606630

احتمال  317( Fو )00

1/1118

03/73365

احتمال خی دو ()00

1/0735

1/338

احتمال  300( Fو )7

1/1031

10/1108

احتمال خی دو ()7

1/1438

0/457113
01/01313

احتمال  300( Fو )7
احتمال خی دو ()7

1/0810
1/0804

آماره

LM

آماره F

آماره

LM

آماره F

آماره

LM

آماره F

آماره

LM

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5-8نتایج آزمون فرضیهها

نتایج آزمون فرضیه اول در جدول  5نشان میدهد که معادله رگرسیون از نظر آماری معنیدار
است و ضریب رتبه مسئولیتپذیری  1/505و مثبت است و از نظر آماری معنیدار است .همچنین
ضریب تعیین تعدیل شده  1/1است .آماره دوربین-واتسون نشان میدهد که خودهمبستگی بین
متغیرها وجود ندارد .نتایج نشان میدهد که شرکتهایی که رتبه مسئولیت اجتماعی باالتری دارند،
قیمت سهام باالتری دارند .درنتیجه مطابق با پیشبینی ،فرضیه اول پذیرفته میشود.
نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول  6نشان میدهد تمام متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل 1
همخطی ندارند زیرا آماره آزمون وی آی اف در ستون آخر تمام دادهها حول عدد یک است .ضمناً
معادله رگرسیون از نظر آماری معنیدار است و ضریب هزینه سرمایه سال قبل  3/645و مثبت
است و از نظر آماری معنیدار است .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  1/33است .آماره دوربین-
واتسون نشان میدهد که خودهمبستگی بین متغیرها وجود ندارد .درنتیجه مطابق با پیشبینی،
فرضیه دوم رد نمیگردد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -5نتایج آزمون فرضیه اول
ضریب

آماره t

سطح معنیداری

نام متغیر
ضریب ثابت

βº

-0/883

-4/016

1/1110

رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

HI-PERFORMi,t

1/505

8/134

1/111

اندازه شرکت

∆SIZEi,t

1/041

3/084

1/1106

بتا

∆BETAi,t

-1/135

-1/376

1/7170

اهرم مالی

∆LEVi,t

-1/366

-3/8115

1/1111

رشد بلندمدت سود هر سهم

∆LTGi,t

1/183

0/533

1/0148

شاخص صنعت

∑INDi,t

1/146

1/386

1/3146

ضریب تشخیص

1/107

آماره دوربین-واتسون

0/838

ضریب تشخیص اصالح شده

1/110

آماره F

04/404

سطح

1/1111

معنیداری F

پذیرفته میشود.

نتیجه فرضیه اول
منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -6نتایج آزمون فرضیه دوم
نام متغیر
ضریب ثابت
هزینه سرمایه ابتدای سال
اندازه شرکت
دعاوی حقوقی مطرح برای شرکت
بازده دارایی
افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام
نسبت  Qتوبین
اهرم مالی
فروش حاصل از صادرات شرکتها
تعداد سهام داد و ستد شده
ارزشهای قدر مطلق اقالم تعهدی غیر عادی
مدل تعدیل شده جونز
شاخص صنعت
ضریب تشخیص
ضریب تشخیص اصالح شده
سطح معنیداری F
نتیجه فرضیه دوم

1β

COCi,t-1
SIZEi,t-1
LITIGATIONi,t-1
ROAi,t-1
FINi,t-1
TOBINQi,t-1
LEVi,t-1
GLOBALi,t-1
LIQUIDITYi,t-1
ABS–EMi,t-1

آماره t

ضریب
1/013
3/645
1/1110
-1/138
-1/637
-1/540
8/03
-1/474
1/163
1/103

1/478
8/488
1/117
-1/34
-4/714
-5/36
4/144
-7/530
1/086
0/308

معنیداری
1/631
1/111
1/333
1/347
1/111
1/111
1/111
1/111
1/113
1/088

0/606
0/151
0/106
0/101
0/181
0/378
0/315
0/011
0/088

1/554

3/300

1/110

0/173

1/133
0/744
05/543

0/161

0/033
1/114
∑INDi,t
آماره دوربین-واتسون
1/357
آماره F
1/334
1/1111
پذیرفته میشود.
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول  7نشان میدهد تمام متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل
 3همخطی ندارند زیرا آماره آزمون وی آی اف در ستون آخر تمام دادهها حول عدد یک است.
ضمناً نتایج نشان میدهد که معادله رگرسیون از نظر آماری معنیدار است و ضریب رتبه
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در سال جاری  -1/118و منفی است و از نظر آماری معنیدار
است .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  1/33است .آماره دوربین-واتسون نشان میدهد که
خودهمبستگی بین متغیرها وجود ندارد .درنتیجه مطابق با پیشبینی ،فرضیه سوم پذیرفته میشود.
نتایج آزمون فرضیه چهارم در جدول  8نشان میدهد تمام متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل
 4همخطی ندارند زیرا آماره آزمون وی آی اف در ستون آخر تمام دادهها حول عدد یک است.
همچنین نتایج آزمون نشان میدهد که معادله رگرسیون از نظر آماری معنیدار نیست و ضریب
رتبه مسئولیت اجتماعی  1/17است ولی از نظر آماری معنیدار نیست .همچنین ضریب تعیین
تعدیل شده  -1/117است .آماره دوربین-واتسون نشان میدهد که خودهمبستگی بین متغیرها
وجود ندارد؛ بنابراین ،نتایج نشان میدهد که شرکتهایی که رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی
باالتری در سال جاری دارند ،جریان نقدی سال آتی باالتری ندارند .درنتیجه مطابق با پیشبینی،
فرضیه چهارم پذیرفته نمیشود.
جدول  - 7نتایج آزمون فرضیه سوم
نام متغیر

آزمون

ضریب

آماره t

معنیداری

ضریب ثابت
رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

HI-PERFORMi,t

1/03353
-1/118

8/380
-1/713

1/111
1/117

0/13

اندازه شرکت

∆SIZEi,t

-1/111

-1/735

1/461

0/14

1β

وی آی اف
NA

بتا

∆BETAi,t

-3/14

-1/117

1/104

0/161

اهرم مالی

∆LEVi,t

1/160

03/336

1/111

0/148

تغییرات ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت

∆MBi,t

-3/53

-1/515

1/603

0/107

رشد بلندمدت سود هر سهم
شاخص صنعت

∆LTGi,t

1/113
1/113

0/116
0/161

1/315
1/117

0/167
0/17

ضریب تشخیص
ضریب تشخیص اصالح شده
سطح

∑INDi,t

1/418

آماره دوربین-واتسون

1/335

آماره F

معنیداری F

31/63
1/111

نتیجه فرضیه سوم

پذیرفته میشود.
منبع :یافتههای پژوهشگر
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جدول -8نتایج آزمون فرضیه چهارم
نام متغیر

آزمون

ضریب

آماره t

معنیداری

ضریب ثابت

1β

-6/603

-0/738

1/183

NA

رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت

HI-PERFORMi,t

1/170

1/507

1/615

0/131

اندازه شرکت

∆SIZEi,t

1/413

0/011

1/161

0/141

وی آی اف

بتا

∆BETAi,t

1/138

1/148

1/360

0/161

اهرم مالی

∆LEVi,t

1/713

1/831

1/374

0/148

تغییرات ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت
رشد بلندمدت سود هر سهم

∆MBi,t
∆LTGi,t

1
1/351

-1/550
1/780

1/581
1/434

0/107
0/167

شاخص صنعت

∑INDi,t

1/480

0/144

1/104

0/171

ضریب تشخیص

1/105

آماره دوربین-واتسون

1/151

1/117

آماره F

ضریب تشخیص اصالح شده
معنیداری F

17631471

سطح

نتیجه فرضیه چهارم

رد میشود.

1/675

عدم همخطی
بین متغیرها

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -9بحث و نتیجهگیری
با پذیرفتن فرضیه اول میتوان نتیجه گرفت که افشای فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی
مورد توجه ذینفعان قرار میگیرد و آنها تمایل دارند بیشتر به سمت خرید سهام شرکتهایی سوق
پیدا نمایند که مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری دارند .در نتیجه این عامل موجب افزایش ارزش
شرکت میشود .این نتیجه به طور ضمنی همسو با نتایج پژوهشهای قبلی لو و دیگران (،)1101
پالمی و دیگران ( ،)1101اسکات و دیگران ( ،) 1107مارگولیس و دیگران ( ،)1113ماتسومورا و
دیگران ( ،)1100دالی وال و دیگران ( ،)1100لیما کریسوستومو و همکاران ( ،)1100عرب صالحی
و دیگران ( )0331و دارابی و دیگران ( )0335است.
در تعیین ارزش شرکت دو فاکتور مهم است :اول هزینه سرمایه .دوم جریان نقد عملیاتی .لذا در
فرضیه دوم و سوم و چهارم به دنبال حمایت و تکمیل یافتههای فرضیه اول بودیم.
با پذیرفتن فرضیه دوم میتوان نتیجه گرفت که شرکتهایی که هزینه سرمایه در سال قبل
باالیی دارند ،انگیزه دارند تا افشای بیشتری از عملکرد مسئولیتپذیری را بنمایند تا ذینفعان نگرش
مثبتی به شرکت پیدا نمایند .درنتیجه ،ریسک شرکت کاهش پیدا کرده و این موضوع موجب
کاهش هزینه سرمایه در سال جاری میشود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311
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با پذیرفتن فرضیه سوم میتوان نتیجه گرفت که شرکتهایی که سطح افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی باالتری را در سال جاری افشاء مینمایند ،این موضوع مورد توجه ذینفعان قرار گرفته و
باعث کاهش ریسک شرکت میشود در نتیجه ،موجب کاهش هزینه سرمایه در سال آتی میشود.
این نتیجه به طور ضمنی همسو با نتایج پژوهش قبلی دالی وال و دیگران ( )1100و حاجیها و
سرافراز ( )0333است.
یافتهها نشان میدهد که فرضیه چهارم مورد پذیرش قرار نگرفت لذا میتوان نتیجه گرفت که
سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی موجب افزایش سطح نقدینگی شرکت نخواهد شد و عوامل
دیگری در افزایش نقدینگی شرکت تأثیر دارد که پیشنهاد میشود محققان بعدی این موضوع را
مورد توجه قرار دهند .این نتیجه به طور ضمنی مغایر با نتایج پژوهش آمی هود و مندل سون
( ،)0386هوگس و دیگران ( )1117و لمبرت و دیگران ( )1117است.
با توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی و پیشرفت روزافزون بازارهای سرمایه از جمله بازار
بورس اوراق بهادار تهران و توجه سرمایهگذاران به وضعیت شرکتها در راستای خصوصیسازی،
پژوهش پیرامون تأثیر مؤلفههای رفتاری بر متغیرهای حسابداری از اهمیت فوقالعادهای
برخورداراست .در پژوهش حاضر در راستای بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران و همچنین
بستانکاران و سایر استفادهکنندگان به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت
پرداخته شده است .بهطور کلی از نتایج آزمون فرضیهها میتوان استنباط کرد که سطح افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها جزء اطالعات مربوط محسوب میشود و هر چه شرکتها
مسئولیتپذیری اجتماعی باالتری داشته باشند ،ارزش بیشتری دارند که این موضوع مورد توجه
تمام ذینفعان قرار میگیرد .به بیان دیگر ،سرمایهگذاران با آگاهی از رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی
آن را در تصمیمهای خود لحاظ کرده و شرکتهایی که رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی باالتری
دارند ،ارزش بیشتری دارند.
با توجه به رابطه منفی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام ،این
یافتهها به مدیران سازمانها کمک میکند تا برای کاهش هزینههای تأمین مالی به مقوله
مسئولیتپذیری اجتماعی ،به عنوان عامل بقای سازمان در بلندمدت ،اقدامهای جدیتری در زمینه
باال بردن عملکرد اجتماعی خود انجام دهند .این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا
سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به حداکثر ثروت
در بلندمدت ضروری میدانند ،توسعه دهند .همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش
مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم مینمایند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پیشنهادهای حاصل از یافتههای این پژوهش به شرح زیر است:

)0
)1

)3

)4

)5

)6

از نتایج این تحقیق میتوان در تحقیقهای آتی که در زمینه ارزش شرکت و
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت صورت میگیرد ،استفاده نمود.
کاربرد دیگر آن در تجزیهوتحلیل صورتهای مالی است .منظور از تجزیهوتحلیل صورتهای
مالی ،انتخاب اطالعات مالی ،مقایسه و مشخص نمودن رابطه بین اطالعات مالی ،تفسیر و
ارزیابی ارتباطهای تعیین شده است .اقالمی که برای تجزیهوتحلیل برگزیده میشوند که
برای اتخاذ تصمیمهای مناسب برای تمامی استفادهکنندگان مفید باشد .یکی از این معیارها
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت است.
معیارهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها میتواند به عنوان یکی از معیارهای کیفی
اطالعات شرکت ها مورد توجه تحلیل گران و مشاوران مالی قرار بگیرد و پیشنهاد میشود
در این رابطه قالب گزارشگری و شیوه تهیه و تنظیم اطالعات فراهم شود .در این رابطه
میتوان قالب گزارشگری در نه حوزه اصلی -0حوزه اقتصادی -1مشارکت اجتماعی -3نظام
راهبری شرکتی -4حقوق انسانی و شایستهساالری -5زیستمحیطی و توسعه پایدار -6
مذهبی -7محصوالت -8حوزه اخالق (سازمانی ،حرفهای ،اجتماعی)  -3فرهنگی تهیه و
تدوین شود.
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها برای تمامی ذینفعان بخصوص سرمایهگذاران
مهم است لذا پیشنهاد میشود چارچوب مشخصی جهت افشاء مسئولیتپذیری اجتماعی
همانند صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی تدوین شود تا
سرمایهگذاران با آگاهی از رتبه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها تصمیمات بهینهتری را
اتخاذ نمایند.
مدیران شرکتها با ایجاد واحد بازاریابی به ویژه اقدامهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی
شرکت و طراحی ساختار و بسیج منابع و امکانات مناسب برای آن ،مصرفکنندگان را از
جزئیات فعالیت های اجتماعی شرکت آگاه سازند و بدین ترتیب ،با افزایش رضایت
مصرف کنندگان ،موجب افزایش فروش و سودآوری خود شوند.
مدیران با افزایش فعالیتهای اجتماعی از قبیل حمایت از بیماران خاص ،کمک به اقشار
ضعیف جامعه ،حمایت از کودکان بیسرپرست  ،ارائه خدمات ویژه به مدارس و بیمارستانها،
ساخت تصفیهخانههایی برای تصفیه پسماند کارخانهها ،مشارکت در برگزاری نمایشگاهها و
همایشهای حفاظت از محیطزیست و درگیر کردن مستقیم و غیرمستقیم مصرفکنندگان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در اقدامهای بشردوستانه یا زیستمحیطی و اخالقی به افزایش ارزش خود از دید
مصرفکنندگان بپردازند.
 )7در تحقیقها نشان داده شده است که مدیران شرکتها تمایل دارند که گزارشگری
اجتماعی شرکت را به صورت محدود و متناسب با هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران
بکار گیرند .همچنین نتایج تحقیقها نشان میدهد که مدیران معتقدند فشارهای اجتماعی
باعث ایجاد نیاز به پاسخگویی شرکتها شده است (فروغی و دیگران  .)0387لذا با توجه به
محدودیتهایی که برای ارائه گزارشهای اجتماعی مناسب وجود دارد به نظر میرسد
سازمانهای قانونگذاری میبایست قوانینی تدوین نمایند تا شرکتها را مجاب نمایند
گزارشگری اجتماعی داشته باشند .با تدوین قوانینی منسجم به نظر میرسد که بتوان
شرکتها را به سمت پیشرفت و ارائه گزارشهای اجتماعی مناسب سوق داد.
 )8پیشنهاد میشود که سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،قوانین و مقرراتی را اتخاذ کند که تا
حد امکان بتواند میزان واقعی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها را در طول سالهای
متمادی فعالیتشان اندازهگیری و مشخص نماید.
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