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 1دکترا حسابداري ،عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسوه.
 2کارشناس ارشد حسابداري .موسسه آموزش عالی اسوه معاصر ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
حميد رزمی

چکيده
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کسب و کارها با آن
روبرو می باشند و یکی از عواملی که می تواند مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تحت تاثیر قرار
دهد ،محدودیت مالی است .محدودیت تامین مالی می تواند شرکت را مجبور به تامین منابع مالی
با هزینه بیشتري کند و عملکرد مالی شرکت و قدرت بازپرداخت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر محدودیت هاي مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها در
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .جامعه آماري این پژوهش شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1931تا  1931می باشد .براي بررسی
همبستگی بین متغیرهاي تحقیق ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت
براي آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون بهرهگیري شده است .نتایج آزمون فرضیه نشان می دهد
محدودیت مالی بر مسولیت اجتماعی تاثیر معنی دار و منفی وجود دارد.

واژگان کليدي :مسئولیت اجتماعی ،محدودیت مالی ،اندازه شرکت ،اهرم مالی.

شماره  / 12زمستان  / 1931ص 59 – 93

حميد رزمی  ، 1پریناز

جهانی 2

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)

تاثير محدودیت هاي مالی بر مسئوليت اجتماعی شرکت ها

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 12زمستان  ،1931ص 59 -93
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

مقدمه
هدف از تدوین چهارچوب تئوریکی ،استفاده محقق از مطالعه دانشمندانی است که در زمینه موضوع مورد بررسی محقق ،بررسی و تحقیق
کرده اند ،تا با استفاده از مطالعات آنها متغیرها و فرضیات خود را مشخص نمایند .بنابراین چهارچوب تئوریکی کمک میکند که مسئله و ابعاد آن
و ارتباط بین این ابعاد مشخص گردد.
اگر تئوري را مجموعه نظام یافتهاي از گفتارهاي جامع ،که بر مبناي ضوابط منطقی با یکدیگر در ارتباطند و بخشی از امور واقعی را تبیین
میکنند بدانیم .محققان در مطالعات مختلف به تعریف مسئولیتهاي اجتماعی و محدودیت هاي مالی و ابعاد آن به تعمق و بررسی پرداختهاند.
برخی از آنها تعریف واژه و فضاي مفهومی و برخی عوامل مؤثر بر پیدایش و تغییر آن و عدهاي تأثیر محدودیت هاي مالی بر پدیدههاي دیگر را
مورد توجه قرار دادهآند .در این مقاله ما ابتدا به تعریف واژة محدودیت مالی و تعیین فضاي مفهومی آن میپردازیم .سپس به تعریف واژه و فضاي
مفهومی مسئولیت هاي اجتماعی پرداخته خواهد شد و در نهایت به تحقیقات انجام گرفته در این زمینه اشاره خواهد شد.

 -1مبانی نظري و پيشينه تحقيق
گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکتهاي مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمانها
و شرکتها براي ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و براي رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند .عدم
توجه مدیران به مسئولیتپذیري اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد .در واقع مسئولیتپذیري اجتماعی
شرکتی ،رویکردي متعالی به کسب و کار است که تأثیراجتماعی یک سازمان را بر جامعه ،چه داخلی و چه خارجی مدنظر قرار می دهد .هدف
اصلی آن گردهم آوردن تمام بخشها جهت همکاري با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادي با محیط زیست و از سوي دیگر
سبب توفیق در رشد و پایداري کسب و کار گردد (امیدوار.)1931،
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کسب و کارها با آن روبرو می باشند و شرکت ها با هدف کسب
منفعت ناشی از انجام مسئولیتهاي اجتماعی ،متعهد به انجام آنها شدهاند .به دنبال اثرگذاري فعالیت کسب و کارها بر محیط زیست و سایر
ذینفعان ،نگرش کسب و کارها از نگرش سهامداران به معنی صرفاً کسب سود براي آنها به سمت نگرش ذینفعان به معنی ایجاد ارزش و سود
براي کلیه ذینفعان ،تغییر کرد .بسیاري از کسب و کارها نیاز دارند دامنه دید خود را وسعت بخشند و به اثرات برجاي مانده از فعالیت شرکت بر
کلیه ذینفعان نیز توجه کنند.
منابع مالی یکی از تصمیمات مهم مدیران مالی در کنار سایر تصمیمات است ،افزایش سهولت دستیابی به منابع مالی و توانایی انعطافپذیري
سریع در ساختار مالی و از همه مهمتر دستیابی با هزینه پایین تر به منابع مالی ،از اهداف مهم شرکتها و مدیران آنها می باشد .یافتن عواملی که
بتواند در این مسیر و هدف به مدیران کمک نماید ،از اهمیت باالیی برخوردار است (اسالمی و همکاران .) 1933 ،مسئولیت اجتماعی شرکت و
عملکرد شرکت به آن به عنوان یکی از عوامل شناخته شدن شرکت در اجتماع و افزایش مقبولیت آن در اجتماع می باشد ،عمل به وظایف و
مسئولیت هاي اجتماعی باعث ایجاد محبوبیت و رسیدن به جایگاه ویژه میشود از این رو در این پژوهش با فرضیه سازي در راستاي عنوان پژوهش
به بررسی تاثیر محدودیت مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخته خواهد شد.
امروزه عوامل بسیاري وجود دارد که توضیح می دهند که چرا بعضی کشورها در مسایل اقتصادي از دیگر کشورها موفق تر می باشند طی
دهه هاي اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوي دیگر توجه جامعه بشري را به مساله
حفظ محیط زیست جلب نموده ،همچنین تقاضاي روز افزون ذینفعان از شرکت ها براي پذیرش مسئولیت هاي اجتماعی ،شرکتها را به درگیر
شدن در مسئولیت هاي زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند )جهانخانی و کنعانی امیري .)1931 ،شرکتی که با محدودیت دسترسی به
منابع مالی مواجه است ،در صورت تامین مالی از بیرون ،هزینه هاي باالیی را متحمل خواهد شد .از این رو ارزش نهایی نگهداري وجه نقد
و ارزش نهایی نگهداري سرمایه در گردش ممکن است براي این دسته از شرکت ها به دلیل هزینه باالي تأمین مالی از خارج شرکت ،باالتر باشد
و باعث پرهیز شرکت از تأمین مالی از خارج شود .بحث محدودیت هاي مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیشروي تمام شرکتها می باشد
)بادآور نهندي و درخور .)1932،در نهایت ،با توجه به مطالب فوق و حساسیت موضوع در این مطالعه به بررسی تاثیر محدودیت مالی بر مسئولیت
اجتماعی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت.
منظور از این محدودیت مالی این است که در تامین م الی براي تمامی سرمایه گذاري هاي مطلوب مانعی وجود داشته باشد .عدم توانیی
در تامین وجوه براي سرمایه گذاري ها ،ممکن است به دلیل شرایط بد اعتباري و توانایی در تامین وجوه براي سرمایه گذاري ها ،ممکن است به
دلیل شرایط بد اعتباري و عدم توانایی در گرفتن وام یا عدم توانایی در انتشار سهام جدید ،یا دارایی هاي غیر نقد شونده باشد .به هر حال

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 12زمستان  ،1931ص 59 -93
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

محدودیت مالی نمی تواند مترادف با فشار مالی یا فشار اقتصادي یا ریسک ورشکستگی باشد ،هرچند که این اصطالحات با محدودیت مالی نیز
مرتبط هستند (کنعانی و امیري .)1931 ،
منظور از محدودیت هاي مالی ،محدودیت هایی است که مانع تامین همه وجوه مورد نیاز براي سرمایه گذاري مطلوب شرکت ها می
شود در حقیقت یک بنگاه مالی بنگاهی است که هزینه باالي تامین مالی خارجی یا عدم دسترسی به آن ،بنگاه را از اتخاذ تصمیم بهینه در حوزه
سرمایه گذاري باز دارد.
1
محدودیت مالی از جمله متغیرهاي است که به عقیده ي برخی از پژوهش گران همانند (وبالمیر و وایتدد  )2112،نماینده ي یک بعد
ریسک سیستماتیک است این محدودیت در نتیجه نقص هاي بازار سرمایه مانند عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی ایجاد می شود و
باعث می گردد تا تأمین مالی از ط ریق منابع بیرون از سازمان ،مانند استقراض و یا انتشار بدهی نسبت به تأمین مالی درون سازمانی یعنی
استفاده از سود انباشته ،پرهزینه تر شود (یانگ.)2111، 2
به طور کلی شرکت هاي داراي محدودیت مالی ،شرکت هایی هستند که منابع مالی کافی به منظور تأمین مالی پروژه هاي سودآور در
اختیار ندارند و در صورت تأمین مالی از طریق منابع برون سازمانی ،هزینه هاي باالیی را باید متحمل شوند (اسپینسا.)2111،9
بحث محدودیت مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روي تمام شرکتها است .شیوة استدالل براي بررسی رابطۀ محدودیت مالی،
ساختار داراییها و اهرم مالی ،تفکیک شرکتها به دو گروه با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی است .فازاري و همکاران )1333( ،4استدالل
میکنند شرکتهایی که محدودیت مالی زیاد دارند ،در هنگام تصمیمگیريهاي سرمایهگذاري ،بر جریانهاي نقدي تأکید بیشتري دارند؛ به
عبارتی ،با افزایش اختالف بین هزینۀ تأمین مالی داخلی و خارجی ،حساسیت سرمایهگذاري به وجوه نقد داخلی افزایش مییابد؛ به عبارت دیگر،
این شرکتها براي تأمین مالی از نظریۀ سلسلهمراتبی تبعیت میکنند و منابع داخلی را به منابع خارجی ترجیح میدهند (جان .)2112، 1برخی
پژوهشگران مانند آلمیدا و کامپلو  )2112(1با ایجاد الگوي دورهاي ،احتمال مواجهۀ شرکتها با محدودیتهاي مالی را بررسی کردهاند .شرکتهاي
بدون محدودیت مالی ،هیچگونه حساسیتی به جریانهاي نقدي از خود نشان نمیدهند؛ اما شرکتهاي با محدودیت اعتباري ،حساسیت مثبتی
به جریانهاي نقد دارند که با افزایش وثیقۀ در دسترس بر میزان حساسیت شرکتهاي با محدودیت مالی افزوده میشود .بخش عمدهاي از مبانی
موجود در حوزة مالی نشان داده است محدودیتهاي مالی ،توانایی مدیران را براي تأمین مالی پروژههاي سرمایهگذاري محدود میکند آلمیدا و
کامپلو  )2112(2و (هوبوارد .)1333 3یکی از مواردي که میتوان استنباط کرد ،آن است که شرکتها در مواجهه با محدودیتهاي تأمین مالی
ممکن است بهدلیل هزینههاي زیاد تأمین مالی ،از قبول و انجام پروژههاي با ارزش فعلی خالص مثبت صرف نظر کنند که این کار به کمسرمایه-
گذاري منجر میشود (وردي)2111 3؛ از اینرو ،شرکتها مبالغ الزم را براي انجام پروژههاي سرمایهگذاري نخواهند توانست تأمین کنند .در این
وضعیت ،اگر یک شرکت ،حجم مناسبی از داراییهاي وثیقهاي داشته باشد ،با ایجاد بدهیهاي جدید ،حجم تأمین مالی خود را میتواند افزایش
11
دهد و بدینترتیب ،محدودیتهاي مالی ایجادشده را تا حدودي برطرف کند و بهتبع آن ،میزان سرمایهگذاريهاي خود را توسعه دهد (التونی
)2111؛ به عبارت دیگر ،اگر ارزش داراییهاي وثیقهشدنی کاهش (افزایش) یابد ،توان تأمین مالی و بهتبع آن ،میزان سرمایهگذاريهاي شرکت
نیز کاهش (افزایش) مییابد (ستیگلتیز .)1331،11کاهش ارزش داراییهاي وثیقهاي ،خود موجب افزایش هزینههاي تأمین مالی شرکت میشود
(جان  )2112،و (چنچ و همکاران )2113 ،12و (میرز و همکاران .)1334، 19عوامل متعددي ازجمله ماهیت فعالیت ،داراییها و نوع صنعت و
هزینههاي مالی در ساختار تأمین مالی و محدودیتهاي مالی شرکت تأثیرگذار است (دیاري و همکاري . )2111 ،شرکتها زمانی محدودیت
تأمین مالی دارند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیصدادهشده با یک شکاف روبهرو باشند ..منظور از محدودیت مالی این
است که عواملی مانع تأمین وجوه الزم براي همۀ سرمایهگذاريهاي مطلوب میشود (ریچاردسون .)2111 ، 14ناتوانی در تأمین وجوه براي
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سرمایه گذاري ،ممکن است ناشی از شرایط بد اعتباري ،ناتوانی در گرفتن وام ،ناتوانی در انتشار سهام و وجود داراییهاي غیرنقدشونده باشد
(کنعانی امیري.)2113،11
شرکت هایی را واجد محدودیت مالی می نامند که داراي دسترسی پایین و پر هزینه به منابع تامین مالی خارجی باشند .مطابق این
تعریف ،تمام شرکتها را می توان به عنوان شرکت هایی با محدودیت مالی تلقی کرد ،اما سطوح محدودیت مالی آنها با یکدیگر متفاوت است .در
حالت کلی شرکتهاي بدون محدودیت مالی یا با محدودیت مالی پایین تر ،شرکتی است که به طور نسبی از دارایی هاي با قابلیت نقدشوندگی
باال برخوردار بوده و خالص دارایی آن باال می باشد (دولو و محمودي.)1931 ،
براي تقسیم بندي شرکت از نظر محدودیت هاي مالی ،ابتدا باید محدودیت هاي مالی را تعریف نمود .کاملترین و صریح ترین تعریف در
این مورد ،این است که شرکت ها زمانی در محدوده مالی هستند که بین هزینه هاي داخلی و هزینه هاي خارجی وجوه تخصیص داده شده با
یک شکاف روبه رو باشند .بنابراین با استفاده از این تعریف ،تمام شرکت ها را می توان به عنوان شرکت هاي با محدودیت مالی تلقی کرد ،اما
سطوح محدودیت هاي مالی ،متفاوت است .استفاده از وجوه خارجی ،یک چارچوب مناسبی براي جدا کردن شرکت ها بر اساس میزان محدودیت
مالی آنها است .وقتی که تفاوت بین مصارف داخلی و خارجی وجوه سرمایه گذاري در یک شرکت زیاد و باال است ،آن شرکت از نظر مالی
محدودیت بیشتري دارد .در حالت کلی ،شرکت هاي بدون محدودیت هاي مالی و یا محدودیت هاي مالی کمتر ،آنهایی هستند که به طور نسبی
از دارایی هاي با قابلیت نقدشودنگی باالیی برخوردارند و خالص دارایی آنها باالست .بنابراین منظور از محدودیت هاي مالی ،محدودیت هایی است
که مانع تامین همه وجوه مورد نیاز براي سرمایهگذاريهاي مطلوب براي شرکتها میگردد (کنعانی امیري .)13 ،1931 ،ارسالن و
همکاران ) 2111(11بیان دارند شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکالت بیشتري مواجه باشد ،بخش بیشتري از منابع
مالی موردنیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین میکند .چنین شرکتی اصطالحاً "شرکت دچار محدودیت مالی" نامیده میشود (ارسالن و
همکاران .)2111 ،اصطالح محدودیت مالی اشاره به آن دسته از موانعی دارد که مانع تامین وجوه براي سرمایهگذاريهاي مطلوب می شود .عدم
توانایی در تامین وجوه براي سرمایهگذاري ممکن است ناشی از شرایط بد اعتباري و عدم توانایی در گرفتن وام ،یا عدم توانایی در انتشار سهام
جدید ،یا وجود داراییهاي غیر نقد شونده میباشد (المونت و همکاران.)191 ،2111 ،12
اندرلی و تاویس ،)1333(13مسئولیت پذیري اجتماعی سازمان ر ا به عنوان خط مشی و تکنیکی وراي اجبارات قانونی آن و به منظور
سوددهی براي کل جامعه تعریف کرده اند .بر طبق تعریف آنجلی دیس و ابراهیم ( ،)1339مسئولیت پذیري اجتماعی سازمان شامل فعالیت
اجتماعی سازمان با هدف پاسخگویی به نیازهاي جامعه است .لرنر و فریکل ( ،)1333مسئولیت پذیري اجتماعی سازمان را در قالب سازگاري
فعالیتها و درآمد سازمان را با انتظارات و ارزش هاي جامعه تعریف می کنند (برون و وریانی.)2111 ،13
تفکیک هزینههاي اجتماعی و اقتصادي یکی از مشکالت حسابداري مسئولیت هاي اجتماعی است (خوش طینت .)1924 ،حسابداري
مسئولیت اجتماعی فرایند گردآوري ،اندازه گیري و گزارش معامالت و تأثیرات متقابل این معامالت بین واحدهاي تجاري و جامعه پیرامونی است.
حسابداري مسئولیت هاي اجتماعی از طریق اندازه گیري و گزارشگري تأثیرات متقابل واحد تجاري و جامعه ي پیرامونش ،ارزیابی از توان ایفاي
تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد (جعفري .)1922 ،ماتئوس حسابداري مسئولیت اجتماعی را اینگونه تعریف کرده است :افشاي داوطلبانه
اطالعات (کمّی و کیفی) که طیف وسیعی از مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهد (ماتیوز .)1339 ،21حسابداري مسئولیت اجتماعی باید شامل
افشاي اطالعات به ذینفعان ،ارائه ي بازخورد به مدیریت یا پیشرفت طرح هاي زیست محیطی باشد (دیگن و رانکین .)1332 ،21ارتباط میان
عملکرد اقتصادي سازمانهاي تجاري و رفاه اجتماعی ،در هسته ي مرکزي حسابداري اجتماعی نهفته است (رهاله و شریاري .)2113 ،گفتنی
است ،از آنجا که بخش اعظم اطالعات حسابداري مسئولیت هاي اجتماعی ماهیت غیرمالی دارد ،این اطالعات به جاي آنکه بخشی از گزارش
اصلی باشند ،معموالً در بخش یادداشتهاي توضیحی گزارش هاي ساالنه یافت می شوند (نیک محمد و همکاران.)2111 ،22
بحران مالی جهانی اخیر ،زنگ بیدارباش براي بازبینی اساسی تحقیقات در کلیه حوزه هاي تجاري و اقتصادي از جمله تحقیقات حسابداري
است .شکاف بین روش شناسی پژوهش هاي دانشگاهی حسابداري و ضعف نظري براي درک ارتباط بین حسابداري و محیط اقتصاد سیاسی،
سبب شد پیشنهادهایی در زمینه تغییر الگوها و مسیر تحقیقات براي کمک به درک و شناخت حسابداري در پاسخ به بحران ها و مشکالت محیط
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می تواند بیانگر چگونگی تغییرات محتواي

اقتصادي و سیاسی ارائه شود .بررسی روند نظریه حسابداري در پژوهش هاي دانشگاهی به وضوح
تحقیقات حسابداري و قوّت بنیان هاي نظري به کار رفته در آنها است.
روندهاي اخیر گزارشگري تجاري در راستاي اهمیت دادن به افشاهاي غیر مالی است و شرکتها چنان نگریسته می شوند که به نیازهاي
بلندمدت جامعه تعهد دارند و اساس بر این است که آنها باید در فعالیتهایی که سبب ترغیب منافع جامعه و حداقل کردن اثرات منفی کارکردشان
است ،مشارکت کنند .مطالعه کتب و مقاالت مربوط نشان می دهد که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در طول چندین دهه همگام با توسعه
هاي اجتماعی ،سیاسی و تجاري تکامل یافته و به شدت تحت تأثیر و نفوذ جهانی شدن ،ارتباطات وسیع ،روندهاي جهانی و تغییرات در قوانین
در سطح بین الملل بوده است .نگرش و مدل مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانهاي مدرن در ماهیت پیچیده و پویاي محیط اجتماعی
مستلزم شناسایی تغییرات و رفع نیازهاي گروه هاي مختلف ذي نفعان با نظارت مستمر و رویکردي جامع و پویا است .مروري بر پژوهش هاي
سه دهه اخیر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،بیانگر تحقیقات تجربی و یا هنجاري مبتنی بر نظریه هاي مختلفی است که یکی از این
نظریه ها ،نظریه اقتصاد سیاسی است که به عنوان چارچوب اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي داراي گستره وسیعی است .بحث اینکه آیا نظریه هاي
اقتصادي یا تئوریهاي اجتماعی باید در تحقیقات گزارشگري مسئولیت اجتماعی شرکتها غالب باشد ،به آسانی قابل بحث و نتیجه گیري نیست و
از اینرو ،یک پارادایم کامل و جامع با پایه هاي نظري مناسب براي تحقیقات حوزه ي مسئولیت اجتماعی شرکت ها ضرورت دارد تا پشتوانه آن
باشد که چگونه شرکتها قادر به ترکیب اهداف در قالب یک الگو یا پارادایم واحد هستند .در چند سال اخیر ،بر اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر
عواملی چون آزادسازي فضاي اقتصادي ،گسترش فعالیت هاي بخش خصوصی ،گسترش ارتباطات منطقه اي و بین المللی شرکتها ،رقابتی تر
شدن فضاي اقتصادي ،کوشیده اند (حساس یگانه و برزگر .)111 ،1932 ،بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت ها عالوه بر اینکه در راستاي
پاسخگویی و شفافیت براي کلیه ذینفعان می باشد ،مزایایی براي شرکت هاي که الزامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها را رعایت می کنند دارد.
یکی از این مزایا محدودیت مالی است که انتظار می رود شرکت هاي که مسئولیت اجتماعی شرکتی بیشتري ایفا می نمابند ،در تأمین منابع
مالی محدودیت کمتري داشته باشند.
رجایی و همکاران ( )1931به بررسی ارتباط بین مسئولیتهاي اجتماعی شرکتها و محدودیت تأمین منابع مالی در شرکتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .دوره زمانی این پژوهش از ابتداي سال  1933تا پایان سال  1939هست 29 .شرکت به عنوان نمونه
آماري پژوهش به روش حذف سامانمند با اعمال محدودیتها ،از بین شرکتهاي جامعه انتخاب کرده بودند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان
داد که یک ارتباط معناداري بین مسئولیتهاي اجتماعی شرکتها و کاهش محدودیت تأمین منابع مالی وجود دارد.
لطیفی ( )1931به بررسی اثرات مسئولیتپذیري اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخت .دادههاي مورد استفاده به شکل ترکیبی از اطالعات سري زمانی بین سالهاي  1932الی  1939و دادههاي مقطعی بالغ بر  33شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده است .نتایج حاکی است ارتباط بین مسئولیتپذیري اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکت یک
ارتباط مثبت و معنادار بوده و مسائل عملکرد مالی شرکت براي بهبود عملکرد مالی آنها ضرورياست .همچنین ،با توجه به طول عمر شرکتها
و رابطه  Uشکل بین توان دوم مسئولیتپذیري اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکتها ،در دوره کوتاهمدت با افزایش در مسئولیتپذیري
اجتماعی شرکتها ،شاهد کاهش در عملکرد مالی به دلیل افزایش در هزینههاي شرکت بوده و پس از گذر از مرحله نخست و رسیدن به یک
سطح ثابتی از کاهش ،در مرحله نهایی شاهد روند صعودي افزایش در عملکرد مالی شرکتها به دلیل افزایش در شاخص مسئولیتپذیري میباشد.
دیگر نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معناداري بین رشد فروش شرکت و عملکرد مالی شرکتها وجود داشته؛ یک رابطه
معکوس و معناداري بین اندازه و اهرم مالی شرکتها وجود دارد.
بانوس کابالرو و همکاران )2112( 29تحقیقی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش ،عملکرد شرکتها و محدودیتهاي مالی انجام دادند.
به این منظور تعداد  213شرکت غیرمالی انگلیسی طی دوره  2111-2112مورد بررسی قرار دادند .نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک
رابطه  Uشکل معکوس بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت وجود دارد و سطح بهینه سرمایه در گردش براي شرکتهایی که محدودیت
مالی بیشتري دارند کمتر است.
چان و همکاران )2112( 24به بررسی محدودیتهاي و مسئولیتهاي اجتماعی شرکتها پرداختند .در این مطالعه بر اساس دادههاي
رتبههاي  ،MSCI ESG STATSهمه شرکتها به هفت تمرکز تقسیم میشوند :تمرکز محیطی ( ،)VNEتمرکز جامعه ( ،)MOCتمرکز
کارمند ( ،)VCEتمرکز تنوع ()VIE؛ تمرکز محصول ( )EROتمرکز دولت ( )MOOEو تمرکز حقوق انسانی ( .)MUCبه عالوه ،رگرسیون
چندگانه  tigolانجام شده بر اساس این هفت مورد ،بر تأثیر محدودیتها/نقدینگی نمایندههاي شرکتها با تمرکزهاي  CSRمتعدد تمرکز دارد.
نتایج این مطالعه تائید کننده ارتباط منفی زیاد بین فعالیتهاي  CSRو درجه محدودیتها  /نگرانیهاي مالی است .براي تمرکزهاي،CSR
.Baños-Caballero et al.
.Chan et al
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دریافتند که شرکتهاي عمومی که با محدودیتهاي مالی روبرو هستند ،در فعالیتهاي  CSRمشارکتی ندارند ،بهویژه زمانی که درجه
محدودیتهاي مالی توسط شاخص ZKارزیابی میشود .یافتههاي مطالعه با استفاده از معیارهاي CSRمتعدد و معیارهاي محدودیت مالی ،قوي
هستند ،و بهویژه براي شرکتکنندههاي بازار در زمان گرفتن تصمیمات سرمایهگذاري مفید هستند .یافتههاي مطالعه همچنین شناخت بیشتري
از ویژگیهاي شرکتهاي  CSRارائه میکنند.

 -2فرضيه تحقيق
محدودیت مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیري دارد.

 -3روش تحقيق
این پژوهش از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف از نوع پژوهش کاربردي است .این پژوهش از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از
نوع رگرسیون و همبستگی می باشد و از نظر زمانی و نوع طرح پژوهش ،پس رویدادي است و از بعد هدف توصیفی می باشد .همچنین داده ها
در این پژوهش مبتنی بر داده هاي کمی و در چارچوب استدالالت قیاسی استقرایی خواهد بود .جمع آوري دادهها ،آمارها و اطالعات الزم براي
تخمین مدل از بانکه اي اطالعاتی و شبکه هاي کامپیوتري و داده ها و اطالعات ثبت شده براي شرکت هاي پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار استفاده شده است .در پژوهش حاضر براي بررسی تاثیر محدودیت هاي مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها از روش پانل دیتا استفاده
شده است.
جامعه آماري این پژوهش شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهاي1931تا 1931است.
روش نمونه گیري از نوع حذفی و به صورت حذفی سیستماتیک خواهد بود .شرکتهاي انتخابی به عنوان نمونه باید حائز شرایط زیر باشند:
 .1شرکت قبل از سال  1931در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 .2به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .9طی سالهاي مالی یاد شده  ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 .4اطالعات مورد نیاز براي محاسبه متغیرهاي تحقیق در سال هاي مورد بررسی یعنی سالهاي 1931الی  1931موجود باشد و صورت
هاي مالی و یادداشت هاي توضیحی مربوط به آنها ،به طور کامل در اختیار باشد.
 .1جزو بانک ها و مو سسات مالی (شرکتهاي سرمایه گذاي ،واسطه گریهاي مالی ،شرکت هاي هلدینگ ،بانک ها و لیزینگ ها) نباشند.
 .1در خالل دوره زمانی تحقیق ،شرکت بیش از  1ماه توقف نمادي نداشته باشد.
با اعمال محدودیت هاي فوق  191شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 1ساله بین سالهاي  1931تا  1931در بورس تهران به عنوان نمونه
این پژوهش انتخاب شده است.
در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش ،از نرم افزارهاي  Eviews ،Excelاستفاده میگردد .ابتدا داده هاي
خام بر روي نرم افزار صفحه گسترده اکسل آماده و سپس جهت تحلیل نهایی وارد نرم افزار  Eviewsشده است .براي بررسی نرمال بودن توزیع
متغیرهاي تحقیق از آزمون جارکبرا حاکی و براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از آزمون همبستگی و رگرسیون بهره گیري می شود.

 -4متغيرهاي تحقيق ،تعاریف عملياتی و نحوه سنجش آنها
 محدودیت مالی  :شاخص اندازه گیري محدودیت مالی بر اساس مطالعات کاپالن و زلنگالس به صورت زیر قابل محاسبه است:
رابطه ()1

𝑤𝑜𝑙𝐹 𝐶𝑎𝑠ℎ
𝑡𝑛𝑒𝑑𝑖𝑣𝑖𝐷
( ∗ 𝐾𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = −1.002
( ∗ ) − 39.368
) − 1.315
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑔𝑛𝑖𝑑𝑙𝑜𝐻 𝐶𝑎𝑠ℎ
𝑡𝑏𝑒𝐷
𝑡𝑖𝑀
(∗
( ∗ ) + 3.139
) ( ∗ ) + 0.383
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑡𝑖𝐵

 مسئولیت اجتماعی :این متغیر بیانگر افشاهاي صورت گرفته توسط شرکت در ارتباط با مسئولیتهاي شرکت در قبال اجتماع میباشد
در همین راستا معموالً در یادداشتهاي صورتهاي مالی در قسمتی نیز شرکتها به بیان  )1مسئولیت هاي خود  )2در قبال جامعه
و محیط اطراف خود میپردازند و اینکه چه  )9اقداماتی در این ارتباط انجام دادهاند که افشاي هر آیتم یک امتیاز دارد.
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 مدل مفهومی تحقیق
از مدلهاي رگرسیون چند متغیره و دادههاي ترکیبی استفاده شده و به شرح زیر خواهد بود:
𝜀 𝐾𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐶𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝑎2 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑎3 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 +

رابطه ()2

 :KZindexشاخص اندازهگیري محدودیت مالی است که در سال  1333توسط کاپالن و زینگالس ارائه میشود و به صورت زیر قابل
محاسبه است:
رابطه ()9

𝑤𝑜𝑙𝐹 𝐶𝑎𝑠ℎ
𝑡𝑛𝑒𝑑𝑖𝑣𝑖𝐷
( ∗ 𝐾𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = −1.002
( ∗ ) − 39.368
) − 1.315
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑔𝑛𝑖𝑑𝑙𝑜𝐻 𝐶𝑎𝑠ℎ
𝑡𝑏𝑒𝐷
(∗
( ∗ ) + 3.139
) + 0.383
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑡𝑖𝑀
) (∗
𝑡𝑖𝐵

𝑤𝑜𝑙𝐹  :𝐶𝑎𝑠ℎخالص جریان وجه نقد شرکت بر کل داراییهاي شرکت؛ 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 :کل دارایی شرکت؛ 𝑡𝑛𝑒𝑑𝑖𝑣𝑖𝐷 :سود
تقسیمی شرکت؛ 𝑔𝑛𝑖𝑑𝑙𝑜𝐻  :𝐶𝑎𝑠ℎمیزان وجه نقد شرکت در انتهاي سال مالی؛ 𝑡𝑏𝑒𝐷 :کل بدهیهاي شرکت؛ 𝑡𝑖𝑀 :ارزش بازار شرکت؛
𝑡𝑖𝐵 :ارزش دفتري شرکت.
𝜀 𝑊𝑊𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐶𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝑎2 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑎3 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 +

رابطه ()4

𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖𝑊𝑊 :معیار اندازهگیري محدودیت مالی است که در سال  2111توسط وایتدوو ارائه شده و بصورت زیر قابل محاسبه است:
رابطه ()1

)𝐷𝑇𝐿𝑇 ∗ 𝑊𝑊𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = (−0.091 ∗ 𝐶𝐹) − (0.062 ∗ 𝐷𝑖𝑣𝑝𝑜𝑠) + (0.021
)𝐺𝑆 ∗ − (0.044 ∗ 𝐿𝑁𝑇𝐴) + (0.102 ∗ 𝐼𝑆𝐺) − (0.035

𝐹𝐶 :جریان وجه نقد عملیاتی به کل داراییها میباشد؛ 𝑠𝑜𝑝𝑣𝑖𝐷 :متغیر مجازي است و براي شرکتهایی که طی دوره سود تقسیمی
داشتهاند برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر خواهد بود؛ 𝐷𝑇𝐿𝑇 :کل بدهیهاي بلندمدت به کل داراییها؛ = 𝐴𝑇𝑁𝐿
)𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇(𝑛𝐿 :لگاریتم طبیعی کل داراییها؛ 𝐺𝑆𝐼 :رشد فروش صنعتی که شرکت در آن صنعت قرار دارد؛ 𝐺𝑆 :رشد فروش شرکت
میباشد.
شاخص مسئولیت اجتماعی ( =)CSRindexشاخص مسئولیت اجتماعی شرکت به صورت زیر محاسبه و اندازهگیري خواهد شد:
افشا مسئولیت اجتماعی شرکت :این متغیر بیانگر افشاهاي صورت گرفته توسط شرکت در ارتباط با مسئولیتهاي شرکت در قبال اجتماع
میباشد در همین راستا معموال در یادداشتهاي صورتهاي مالی در قسمتی نیز شرکتها به بیان  )1مسئولیتهاي خود  )2در قبال جامعه و
محیط اطراف خود میپردازند و اینکه چه  )9اقداماتی در این ارتباط انجام دادهاند که افشاي هر آیتم یک امتیاز دارد.
 متغیرهاي کنترلی :در این پژوهش از دو متغیرکنترلی اهرم مالی ،اندازه شرکت استفاده خواهیم کرد که نحوه محاسبه آنها به شرح
زیر خواهد بود:
 اهرم مالی :در این پژوهش براي سنجش اهرم مالی از رابطه زیر استفاده خواهد شد:
رابطه ()1
که در آن:
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿 :اهرم مالی شرکت  iدر سال t؛
𝑡𝑖𝑠𝑡𝑏𝑒𝐷 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 :جمع کل بدهیها؛

)𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇(𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠𝑖𝑡)⁄
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𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 :جمع کل داراییها.

 اندازه :نشاندهنده اندازه شرکت میباشد که از لگاریتم داراییهاي شرکت حاصل میشود.
اندازه شرکت :اندازه شرکت معموال به عنوان یک عامل توضیحی براي افشاي اختیاري به کار میرود براي محاسبه اندازه شرکت از رابطه
زیر استفاده شده است:
)𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 = 𝐿𝑛((𝑀𝑉𝑖,𝑡 + 𝑀𝑉𝑖,𝑡−1 )⁄2

رابطه ()2
که در آن:
𝑡 :𝑀𝑉𝑖,ارزش بازار شرکت  iدر پایان سال t؛
 :𝑀𝑉𝑖,𝑡−1ارزش بازار شرکت  iدر پایان سال t-1؛

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیر کنترلی

محدودیت مالی

مسوليت اجتماعی

اندازه و اهرم مالی

شرکتها

شکل ( :)1مدل تحقيق

 -5بحث و نتيجه گيري
 -1-5آمار توصيفی متغيرها
پس از جمع آوري داده ها و محاسبه متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش ،پارامترهاي توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه شده
است .این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص هاي مرکزي نظیر میانگین ،میانه ،کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به شاخص
هاي پراکندگی همچون انحراف معیار ،چولگی وکشیدگی است.
جدول ( :)1آمار توصيفی متغيرهاي کمی پژوهش.

متغیر

نماد متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

اندازه شرکت

SIZE

199334

199234

139111

119111

19412

19124

49123

اهرم مالی

LEV

19132

19111

29221

19111

19212

19139

29319

مسولیت اجتماعی

csr

19431

19111

19211

19111

19111

-19114

29431

جدول ( :)2تحليل فراوانی داده اسمی تحقيق

متغیر

عالمت

تعداد مشاهدات

محدودیت مالی

KZ

311

جواب

فراوانی

درصد فراوانی

بلی ()1

233

91914

خیر ()1

112

19991

از بین شاخص هاي مرکزي بیان شده میانگین مهمترین آنها محسوب می شود که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است.
میانگین شاخص مناسبی براي نشان دادن مرکزیت داده ها است .براي مثال میانگین متغیر وابسته ،مسولیت اجتماعی برابر  19431می باشد
که نشان می دهد بیشتر داده هاي مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .میانه یکی دیگر از شاخص هاي مرکزي است .همانگونه
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که در جدول ( )1مشاهده می شود میانه همین متغیر برابر با  19111است که نشان می دهد نیمی از داده هاي این متغیر کمتر از این و نیمی
دیگر بیشتراز این مقدار می باشد.
نکته مهمی که از مقایسه میانگین و میانه متغیرها می توان استدالل نمود ،وضعیت توزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آنها است .با توجه
به اینکه مقادیر میانگین و میانه متغیر ها به هم نزدیک هستند می توان چنین برداشت نمود که توزیع متغیرها به توزیع نرمال بسیار نزدیک
است.
شاخص هاي پراکندگی به طور کلی معیاري براي تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین
است .از جمله مهم ترین شاخص هاي پراکندگی که شرط مطلوب براي وارد کردن متغیر به مدل رگرسیونی می باشد ،انحراف معیار است.
همانطور که در جدول ( ) 1نیز قابل مشاهده است ،انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط می باشند.
 -2-5آزمون نرمال بودن
جدول شماره ( :)3آزمون نرمال بودن داده ها

متغیر

عالمت

مقدار جارکبرا

احتمال جارکبرا

اندازه شرکت

SIZE

319331

19111

اهرم مالی

LEV

3319113

19111

مسولیت اجتماعی

csr

119311

19111

محدودیت مالی

KZ

1939219

19111

نتایج آماره جارک برا حاکی از نرمال نبودن متغیرهاي پژوهش طی دوره پژوهش است .که سطح معنی داري در هرکدام از متغیرها
همگی کوچکتر از  1911می باشند ،پس با اطمینان  31درصد می توان گفت این متغیرها داراي توزیع نرمال نمی باشند .ولی طبق نظریه
استیونس( ،) 2112هرگاه در پژوهش حجم نمونه باال باشد ،باال بودن حجم نمونه ،مشکل غیرنرمال بودن ویژگی مورد تحقیق را حل کرده است.
استیونس معتقد است که براساس قضیه حد مرکزي حتی جامعه هایی که داراي توزیع نرمال نیستند در شرایطی که نمونه هایی با حجم باال از
آنها انتخاب شود ،توزیع نمونه گیري آنها توزیع نرمال می شود .در نتیجه می توان از آزمون هاي پارامتري براي تحلیل همه فرضیه هاي تحقیق
حاضر استفاده نمود.
 -3-5آزمون مانایی متغيرها
در این پژوه ش به منظور تشخیص مانایی متغیرها از آزمون لیون ،لین و چاو و و ایم ،پسران و شین استفاده می کنیم .نتایج آزمون پایایی
داده ها به صورت خالصه در جدول ( )4گزارش شده است.
جدول ( :)4آزمون مانایی متغيرهاي پژوهش.

متغیر

عالمت

مقدار آماره لوین ،لین و چو

احتمال آماره لوین ،لین و چو

اندازه شرکت

SIZE

-919211

19111

اهرم مالی

LEV

-919294

19111

مسولیت اجتماعی

CSR

-219119

19111

محدودیت مالی

KZ

-19943

19111

همانطور که از نتایج ازمون لیون ،لین و چاو در جدول ( )4مشخص است تمامی داده ها در سطح معناداري  1درصد پایا هستند.
 -4-5ضریب همبستگی بين متغيرها
جدول ( )1ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهاي کمی پژوهش را نشان می دهد.
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جدول ( :)5ماتریس ضرایب همبستگی متغيرهاي پژوهش

متغیر

SIZE
1
........

R
Prob

اندازه شرکتSIZE

R

اهرم مالیLEV

Prob
R

مسولیت اجتماعیCSR

Prob
R
Prob

محدودیت مالیKZ

CSR

LEV

1911319132

1

19113
19239

19112
19393

1

-19192
19919

-19114
19193

1912319413

KZ

1

همانطوري که در جدول مشاهده می شود ضریب همبستگی بین متغیر مستقل محدودیت مالی با متغیر وابسته پژوهش برابر با 19413
بوده و نیز  Probمحاسبه شده براي آنها نیز بیشتر از سطح خطاي 1911می باشد .به عبارتی بین محدودیت مالی و مسولیت اجتماعی همبستگی
معنادار وجود ندارد.
 -5-5نتایج آزمون فرضيه ها
 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش :فرضیه اول بیان می کند محدودیت مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیردارد.
براي آزمون این فرضیه از مدل شماره ( )1استفاده شده است.
CSR it = β0 + β1 KZ + β2 Size it + β3 LEV it +εit

مدل ()1


نتایج آزمون انتخاب نوع داده ها
جدول ( :)6نتایج آزمون  Fليمير وآزمون هاسمن

آزمون

اماره

معناداري

نتیجه

آزمون  -Fلیمیر(چاو)

19333

()19349

تایید مدل تلفیقی در برابر مدل ترکیبی(پانل)

آزمون هاسمن

-

-

-

نتایج آزمون لیمر که در جدول ( )1ارائه شده است ،نشان می دهد که احتمال اماره آزمون  Fلیمیر بیشتر از  1درصد می باشد و لذا براي
تخمین مدل از روش تلفیقی استفاده می شود .و نیازي به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.


نتایج برآورد مدل
جدول شماره ( :)7نتایج آزمون فرضيه اول

نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره()t

معناداري()Prob

عامل تورم واریانس()VIF

عرض از مبداء

c

19419

129412

19111

محدودیت مالی

KZ

-19191

-29331

19119

---191114

اهرم مالی

LEV

-19194

-19122

19111

191119

اندازه شرکت

SIZE

19121

29414

19111

191112

آماره F

معناداري
))Prob

149211

19111

ضریب تعیین
)(R-squared
1923

ضریب تعیین تعدیل
شدهAdjusted R-squared

دوربین واتسون
))D-W

1929

29113

سایر اطالعات
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با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )2ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob 149211محاسبه شده
براي آماره  Fمدل کمتر از سطح خطاي  1درصد بوده و معنادار می باشد .معناداري آماره  Fنشان دهنده معناداري کل مدل است.
ضریب متغیر محدودیت مالی برابر  -19191و با توجه به سطح خطاي مورد پذیرش  ،1911که کمتر از پنج درصد است ،معنی دار می
باشد .که نشان می دهد محدودیت مالی بر مسولیت اجتماعی تاثیر معنی دار و منفی وجود دارد .مقدار آماره دوربین واتسون برابر  29113که در
بازه  191تا  291قرار دارد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است .میزان ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده
به تر تیب  %29و  %23هستند که نشان می دهد تقریباً  21درصد از تغییرات متغیر مسولیت اجتماعی توسط متغیر محدودیت مالی کلی و
متغیرهاي کنترلی قابل تبیین است .با توجه به اینکه مقادیر آماره  VIFبراي همه متغیرها کمتر از  11می باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت
که بین متغیرهاي مستقل تحقیق همخطی وجود ندارد.
جدول ( )3خالصه نتایج آزمون فرضیه ها را نشان می دهد.
جدول ( :)8خالصه نتایج آزمون فرضيه ها

شماره فرضیه

شرح

نتیجه آزمون فرضیه

1

محدودیت مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیردارد.

تایید شد
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نتيجه گيري کلی
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،فرضیه ارائه شده مورد تایید قرار گرفته است ..لذا در این قسمت از پژوهش به بررسی نتایج فرضیه
بیان شده پرداخته می شود.
 تحليل و تفسير نتایج حاصل از آزمون فرضيه
گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکت هاي مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمان
ها و شرکت ها براي ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و براي رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند.
عدم توجه مدیران به مسئولیت پذیري اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آن ها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد.
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کسب و کارها با آن روبرو می باشند و شرکت ها با هدف کسب
منفعت ناشی از انجام مسئولیت هاي اجتماعی ،متعهد به انجام آن ها شده اند .به دنبال اثرگذاري فعالیت کسب و کارها بر محیط زیست و سایر
ذینفعان ،نگرش کسب و کارها از نگرش سهامداران به معنی صرفاً کسب سود براي آنها به سمت نگرش ذینفعان به معنی ایجاد ارزش و سود
براي کلیه ذینفعان ،تغییر کرد .بسیاري از کسب و کارها نیاز دارند دامنه دید خود را وسعت بخشند و به اثرات برجاي مانده از فعالیت شرکت بر
کلیه ذینفعان نیز توجه کنند.
می گردد .وي به موضوع ارتقاء رفاه
طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی اواخر قرن هجدهم بر
عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد بود .در دهه  1331آندریو کارنگی مسئولیت
اجتماعی شرکت ها را مشخص نمود .دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل ،اصل خیرخواهی و اصل قیومیت یا سرپرستی ،گزارده شده بود .اصل
خیرخواهی به عنوان یکی از مسئولیت هاي افراد و نه یک سازمان ،به حساب می آید اما به موجب اصل قیومیت سازمان ها و افراد ثروتمند باید
خود را قیم و سرپرست افراد فقیر بدانند .در مقابل این دیدگاه ،در دهه  21و  31میالدي مجموعه مسائل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع
مسئولیت اجتماعی شد .میلتون فریدمن ،اقتصاددان مشهور ،از پیشگامانی است که مسئولیت سازمان هاي تجاري را به حداکثر رساندن سود در
محدوده قانون بدون هرگونه دسیسه یا نیرنگی عنوان می کند و معتقد است مسئله هاي اجتماعی را باید به افراد و نهادهاي دولتی واگذار کرد،
چرا که تعیین نیازهاي نسبی و میزان آن ها ،در حد مدیران شرکت ها نبوده و درصورت انجام ،بر درآمد شرکت ها تأثیرگذار است.
تفکران رشته مدیریت از دهه  ،1311توجه خود را بیشتر به مسئولیت اجتماعی سازمان ها معطوف کرده اند .تمام سازمان هایی که
فقط سود و زیان خود را وزن می کردند ،تحت فشار مردم و سازمان هاي مشابه ،دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان اندوختند.
دیگر به وضوح مشخص است که اعمال سازمان ها بر محیط بیرونی تاثیر بسزایی خواهد داشت و نمی توان سود و زیان ناشی سازمان ها بر جامعه
را نادیده گرفت .جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در امتداد آن قرار دارد .لذا تالش بر این بوده است که سود و زیان
سازمان ها به گونه اي باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند .منظور از مسئولیت اجتماعی این است که سازمان ها تاثیر عمده اي بر سیستم
اجتماعی دارند و لذا چگونگی فعالیتهاي آنها باید به گونه اي باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان ،سازمانهاي
مربوطه ،ملزم به جبران آن باشند .هر چه احتمال ناسازگاري فعالیت هاي شرکت با توقعات جامعه بیشتر باشد ،تالش بیشتري براي تأثیر گذاشتن
بر فرآیندها از طریق افشاي اطالعات اجتماعی شرکت نیازست .افشا می تواند به هر نحوي که امکان گزارش آن وجود دارد انجام شود مثآلً در
متن صورت هاي مالی (در صورت با اهمیت بودن آن) ،در یادداشت هاي توضیحی همراه و یا تهیه گزارش هاي خاص صورت پذیرد .افشاي داده
هاي حسابداري زیست محیطی و اجتماعی ،بخش هاي مختلف جامعه را قادر می سازد ،موقعیت شرکت در خصوص حفاظت از محیط زیست را
درک نموده و چگونگی توجه سازمان به موضوع هاي زیست محیطی و اجتماعی را بررسی نمایند.
این در حالی است که محدودیت تامین مالی به وضعیتی اطالق می شود که شرکت به منابع مالی دسترسی محدود داشته باشد .یکی از
مواردي که می توان استنباط نمود ،آن است که شرکتهاي با محدودیت تامین مالی ،ممکن است به علت هزینه هاي زیاد تامین مالی ،از قبول و
انجام پروژه هاي با ارزش فعلی خالص مثبت ،صرف نظر نمایند .در این میان استفاده از وجوه خارجی ،چارچوب مناسبی براي جدا کردن شرکت
ها بر اساس محدودیت مالی آنهاست .وقتی که تفاوت بین مصارف داخلی و خارجی وجوه سرمایه گذاري در یک شرکت زیاد و باالست ،آن شرکت
از نظر مالی محدودیت بیشتري دارد .در حالت کلی شرکتهاي بدون محدودیت مالی و یا محدودیت مالی کمتر ،آنهایی هستند که به طور نسبی
از دارایی هاي با قابلیت نقدشوندگی باال برخوردارند و خالص دارایی هاي آنها باالست .محدودیت تامین مالی می تواند شرکت را مجبور به تامین
منابع مالی با هزینه بیشتري کند و عملکرد مالی شرکت و قدرت بازپرداخت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .شرکتی که با محدودیت دسترسی
به منابع مالی مواجه است ،در صورت تامین مالی از بیرون ،هزینه هاي باالیی را متحمل خواهد شد .از این رو ارزش نهایی نگهداري وجه نقد و
ارزش نهایی نگهداري سرمایه در گردش ممکن است براي این دسته از شرکتها به دلیل هزینه باالي تأمین مالی از خارج شرکت ،باالتر باشد و
باعث پرهیز شرکت از تأمین مالی از خارج شود .بحث محدودیت هاي مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیشروي تمام شرکت ها می باشد.

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 12زمستان  ،1931ص 59 -93
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

شرکت ها هم براي ادامه حیات خود و انجام هزینه هاي جاري و همچنین براي سرمایه گذاري هاي کوچک و بزرگشان نیاز به منبع مالی دارند
که می تواند از سوي مالکان و سهامداران تامین شود و یا از سوي نهادها و منابع مالی خارج سازمان وارد چرخه شرکت شود .به دلیل فقر حاکم
و کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهاي در حال توسعه ،امکانات داخلی در اینگونه کشورها براي تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه
اي و انجام پروژه هاي زیربنایی کافی نیست و به همین دلیل اکثر این کشورها ناچارند کسري سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین
کنند و به این ترتیب گرایش به سمت جذب منابع مالی خارجی شکل می گیرد.
در تحقیق حاضر نیز بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه پژوهش ،محدودیت مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد ..به عبارتی فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .لذا نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات رجایی و همکاران
( ،)1931لطیفی( ،)1931رضازاده ( ،)1931قاسمی ( ،)1934عرب صالحی و همکاران ( ،)1932حاجیها و سرافراز ( ،)1939منصوري (،)1933
بانوس کابالرو و همکاران ( ،)2112چان و همکاران ( ،)2112گواریگلیا ( ،)2111کالري و همکاران ( ،)2114ابا و همکاران ( ،)2112تیسوت
سورا ( ،)2111مشابه می باشد.
پيشنهادات بر مبناي یافته هاي تحقيق
 .1به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود :با توجه به تاثیر مثبت محدودیت هاي مالی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها،
افشاي شاخص هاي مسؤولیت پذیري اجتماعی شرکتها و امتیاز مربوط به آن را براي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس الزامی کند و اطالعات
مربوط به مسؤولیت پذیري اجتماعی شرکتها را به صورت کارآمد سازمان دهد.
 .2به مدیران شرکتها پیشنهاد می شود :مسئولیت پذیري اجتماعی را به عنوان یک روش مدیریتی در مجموعه خود اجرا کنند تا
فرآیندهاي عملیاتی را در این جهت و به تبع آن کسب منافع اقتصادي بلندمدت و تسریع در نوآوري بهبود دهند.
 . 9سرمایه گذاران می توانن در شرکتهایی که محدودیت مالی ندارند ،سرمایه گذاري کنند؛ چون میانگین بازده دارایی ها ،میانگین بازده
حقوق صاحبان سهام و میانگین رشد فروش بنگاه شرکت هایی که به محدودیت مالی دچار شده اند ،از میانگین کل شرکتها پایین تر است.
 . 4شرکتهاي بدون محدودیت مالی نسبت به شرکتهاي داراي محدودیت مالی ،مخارج سرمایه اي بیشتري دارند و دسترسی شرکتهاي
بدون محدودیت مالی به منابع تامین مالی آسان تر است و حجم سرمایه گذاري بیشتري دارند .شرکتها می توانند نتایج این تحقیق را براي
انتخاب راهکار مناسب براي توسعه بازار خود به کار گیرند .مدیران با شناسایی وضعیت خود از لحاظ محدودیت مالی ،می توانند تصمیم هایی
براي بهبود وضعیت مالی شرکت اتخاذ کنند یا با شرکتهاي هم گروه خود به رقابت بپردازند .همچنین شرکتها در تحلیل محدودیت مالی به
عوامل موثر بر محدودیت مالی شامل سودآوري ،سرمایه در گردش ،رشد فروش ،هزینه هاي مالی ،جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت توجه
ویژه اي داشته باشند.
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