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 1کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میانه ،ایران ،میانه.
 2عضو هیات علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد میانه ،ایران ،میانه.
نام نویسنده مسئول:
محسن اسماعيلزاده

چکيده
در طول چند دهه گذشته با ظهور و گسترش روشهای متنوع ،بحث نظری بر سر مفهوم مسئولیت
اجتماعی شرکتی مطرح شده است .مطالعه حاضر به ویژه در مورد نظریه ابزاری تمرکز دارد که
تحت سه روش گوناگون طبقهبندی میشوند ،و در مورد اینکه چگونه و چرا ما نیاز به یک پیکربندی
جدیدی بیش از گروههای ارایه شده داریم به بحث میپردازد .مطالعه حاضر رویکردی طبیعتگرایانه
بوده و از لحاظ هدف پژوهش ،بنیادی؛ از لحاظ ماهیت دادهها از نوع کمی ،از لحاظ روش شناخت
نیمه تجربی و از نظر نوع استدالل قیاسی -استقرایی میباشد .به منظور بررسی اینکه آیا تفاوتهای
نظری پیشنهادی بین جهتگیری کوتاهمدت و جهتگیری بلندمدت سود روی مشارکت مسئولیت
اجتماعی شرکتی تاثیر میگذارد ،نظرسنجی از تعدادی از اعضای هیات علمیدانشگاههای دولتی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،مدیران در سازمانهای دولتی ،خصوصی و مدیران کسب و کار در ایران انجام
شد .نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که در حالی که تفکر کوتاهمدت از مسئولیت اجتماعی
شرکتی تاثیر منفی روی مشارکت مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان ،دولت ،جامعه ،و مسائل
اخالقی دارد ،تاثیر مثبتی روی دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی در محیط میگذارد .در مقابل
این نتیجه ،تفکر بلندمدت مسئولیت اجتماعی شرکتی ،بر روی کارکنان ،محیط زیست ،دولت،
جامعه ،و مسائل اخالقی تاثیر مثبتی میگذارد.

واژگان کليدي :مسئولیت اجتماعی ،جهتگیری سود ،مسئولیت اجتماعی شرکتی ،سود
کوتاهمدت ،سود بلندمدت.
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رمضانی 2

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال چهارم)

جهتگيري سود در مسئوليت اجتماعی شرکتی
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مقدمه
در شرایط فعلی ،رعایت مسائل اخالقی ،اجتماعی و زیست محیطی برای سازمانهای مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و
متمایل به عملیاتی نمودن پیدا کرده است .مفهوم مسئولیت اجتماعی هر روز بیشتر به عنوان یکی از مسئولیتهای سازمان جایگاه خود را
پیدا میکند .این مفهوم اکنون نه به عنوان بخشی از مسئولیتهای قانونی سازمانها بلکه به عنوان یک رسم یا سنت مورد توجه قرار
میگیرد (ابراهیمیو همکاران .)1131 ،با وجود سابقه دیرینه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی ،1در اصل این مفهوم محصول قرن بیستم
است .به خصوص از اوایل سال  ،1391نگرانیهای سازمانهای تجاری با توجه به افزایش قابل توجه جامعه ،بیشتر گردید (کارول.)2112 ،2
تعاریف اخیر از مسئولیت اجتماعی شرکتها ،روی مسئولیت شرکتها نسبت به ذینفعان متنوع تمرکز دارد (حساس یگانه و برزگر.)1131 ،
شورای جهانی کسب و کار برای توسعۀ پایدار ،مسئولیت اجتماعی شرکتی را با ارائۀ مصادیقی از رفتار مسئوالنه ،تعهدات شرکت برای تطابق
با کُدهای اخالقی ،مشارکت در توسعۀ اقتصادی در عین بهبود کیفیت و سطح زندگی کارگران و خانوادهها و مشارکت در توسعۀ محلی و
منطقهای جامعهای که شرکت در آن فعالیت میکند ،تعریف مینماید (نوری و جوهر .)1131 ،فریدمن )1391( 1از رشد مقوله جامعه کسب
و کار در مسئولیت اجتماعی شرکتی بحث کرده و دیدگاههایی را در مورد این که چرا نباید یک کسب و کار در فعالیتهای مسئوالنه
اجتماعی درگیر شود ،مطرح میکند .گرچه مواضع فریدمن طرفداران بسیاری دارد ،اما افزایش محبوبیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در
میان جامعه کسب و کار در طول زمان نشان میدهد که چنین فعالیتی دیگر موضوع مورد انتخاب در این زمینه نیست .امروزه ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی یک مفهوم مدیریتی شیک بوده و موضوعی است که مدیران مدرن نمیتوانند از آن چشم پوشی نمایند (پورتر و
کرامر2112،4؛ زورن و کالینز .)2119 ،9در حال حاضر شرکتهای متعددی در سراسر جهان به طور فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی
شرکتی فعالیت میکنند ،و هیچ نشانهای از اینکه این روند در هر زمان معکوس خواهد شد وجود ندارد .بنابراین ،پاسخ به این سوال بسیار
مهم است که چرا شرکتها برای رفتار به شیوهی مسئوالنه اجتماعی تالش میکنند.
تالشهای بسیاری برای درک ماهیت و انگیزههای پشت پرده مسئولیت اجتماعی شرکتی و پیشرفتهای حاصل از آن انجام یافته
است .برخی از محققان انگیزه سازمانی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح تئوریک را تجزیه و تحلیل کردهاند (دیویس1391 ،2؛
پرستون1399 ،9؛ برومر1331 ،2؛ کلونوسکی1331 ،3؛ مویر2111 ،11؛ جاریگا و مله2114 ،11؛ ویندزور2112 ،12؛ سچی2119 ،11؛ آگوینیس
و گالواس .)2112 ،14یکی از برجستهترین مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی که توسط دیویس انجام شده ( ،)1391به بررسی و تشریح
لیست استداللهای متضاد از طرفداران و مخالفان این مفهوم پرداخته است .با وجود ساختار اولیه و مفید این مطالعه در انگیزه مسئولیت
اجتماعی شرکتی ،وی نتوانست ایدههای خود را با یک چارچوب نظری بیان کند .آگوینیس و گالواس ( )2112در مطالعه خود ،انگیزههایی
مانند انگیزه ابزاری ،مشروعیت جستجو ،دالیل هنجاری ،یا احساس نظارت را بررسی و به سادگی ارائه کردند .به عنوان یک سهم نظری
ارزشمند در ادبیات ،جاریگا و مله ( )2114کالبد در حال رشد مسئولیت اجتماعی شرکتی را در چهار گروه اصلی روشهای ابزاری ،سیاسی،
یکپارچه ،و نظریههای اخالقی طبقهبندی کردند .مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر روی گروه ابزاری در مطالعات جاریگا و مله ( )2114و
تورکر ،)2119( 19و تالش برای طبقهبندی این روش در سود کوتاهمدت و بلندمدت شرکتها در محیط کاری آنها است .بر اساس یک
نمونه  119نفری از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیات علمیدانشگاهها ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی این موضوع است که آیا جهتگیریهای کوتاهمدت سود و سود بلندمدت روی جهتگیری مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در
زمینههای مختلف تاثیر میگذارد؟ یا خیر ،انجام شد .این مطالعه همچنین تالش میکند تا در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی این بحث
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را مطرح سازد که چگونه رفتار شرکتها در زمانی که تفکر کوتاهمدت اتخاذ میکنند تا ارزش سهام فعلی خود را به حداکثر برسانند ،یا
زمانی که تفکر بلندمدت اتخاذ میکنند تا افزایش مزیت رقابتی را داشته باشند ،تغییر میکند.

مبانی نظري و پيشينه تحقيق
12

از زمان مطالعات انجام یافته توسط دیل ( ،)1392ادبیات سازمانی با آگاهی رو به رشدی مواجه شده است که عنوان میدارد اجزای
محیط کاری برای سازمان بسیار مهم هستند .با توجه به نظریات بورژوا ،)22 :1321( 19الیههای محیطی نزدیک به سازمان ،همان محیط
کاری سازمانی هستند که شامل "تامین کنندگان ،مشتریان ،و نهادهای نظارتی که با آن سازمان تعامل میکنند که اقدامات آنها به طور
مستقیم دستیابی سازمان به هدف را تحت تاثیر قرار میدهد" .محیط کار شامل بخشهایی است که به طور مستقیم با انجام معامالت روزانه
با سازمان بر روی عملکرد آن تاثیر میگذارد (دفت .)2111 ،با توجه به مطالعات الیور (" ،)112 :1339موفقیت سازمانی در محیط کار
وابسته به کسب منابع کمیاب و مدیریت موثر در وابستگی متقابل کار در زمینه بازار رقابتی است" .از آنجا که سازمان در حال مبارزه برای
همان منابع و مشتریان در محیط کار است ،این محیط است که توسط فشار رقابتی مشخص میشود .برای حفظ تداوم فعالیت و پایداری
در این رقابت سودآور ،سازمان نیاز به پیادهسازی استراتژیهای مختلف دارد .مطابق با گفته دنتچف ،)132 :2114(12فشارهای رقابتی باعث
میشود مدیران اثرات اقدامات سازمانی از جمله عملکردهای اجتماعی و محیط زیست زیست محیطی را در مزایای رقابتی شرکت در نظر
بگیرند (بانسال و راث .)2111 ،13از سوی دیگر ،پاسخ به مسائل زیستمحیطی میتواند به عنوان رقابتپذیری محیطی و درک مثبت بر
توسعه پاسخگویی به محیط عنوان شود (مارتینز و لورنتو .)2114 ،21در این معنا ،مسئولیت اجتماعی شرکتی ممکن است به عنوان استراتژی
باشد که کمک میکند تا یک شرکت به یک رقابت مبتنی بر سود و سودمحور قدم بگذارد.
در ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکتی ،انگیزه سود ،یکی از توضیحاتی است که به طور گسترده برای ظهور تعامل در فعالیتهای
مربوط به مسئولیت اجتماعی پذیرفته شده است .جاریگا و مله ( )91-99 :2114در پاسخ نظریه مربوط به این دیدگاه مفهومیبنام "نظریه
ابزاری" را مطرح کردند که شامل مواردی مانند حداکثرسازی ارزش سهام ،دستیابی به مزیت رقابتی ،و عوامل مرتبط با بازاریابی میشود.
آنها مفاهیم فوقالذکر را بر روی اولین طبقهبندی پارسونز )21 :1392( 21از سیستم اجتماعی در ارتباط با محیط ردیابی کردند که مربوط
به " انطباق یک سازمان با موقیعتی که باید در آن وضعیت کار کند" میباشد .با این حال ،تمایز جاریگا و مله ( )2114از نظریه ابزاری
دارای مشکالت متعددی است .مشکل اول این که دو گروه اول از تئوری حداکثرسازی ارزش سهام و دستیابی به مزیت رقابتی به وضوح در
این نظریه برجسته نیستند ،که به طور عمده بر تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی در به حداکثر رساندن ارزش سهام در یک محیط رقابتی
کسب و کار رقابتی تاکید دارند .همچنین آنها متقابال منحصر به فرد نیستند .یک شرکت میتواند از مسئولیت اجتماعی شرکتی به منظور
افزایش مزیت رقابتی خود در به حداکثر رساندن ارزش سهام برای هدف نهایی استفاده کند .بنابراین ،این نسخه از نظریه ابزاری ،تقریباً
تمایز مبهمیبین روشهای متنوع شرکتهای بزرگ تحت نظریه ابزاری ایجاد میکند .مشکل دوم در گروه سوم نظریه ابزاری به نظر میرسد
بازاریابی مربوط به علتها میباشد .همانطور که از نام آن پیدا است ،این گروه از نظریهها ،در صورتی که وجود داشته باشد ،باید با تمرکز
بر مفهوم بازاریابی و نه تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان مفهومیدر ادبیات ،بحث کنند (دادیوش .)2111 ،22بنابراین ،با وجود
این رویکرد ترکیبی ،تلفیق نگرانیهای اجتماعی و اقتصادی در بازاریابی یک طرح ،ارزشمند است ولی به نظر میرسد با بحثهای جاری در
ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکتی در رابطه با تنشهای کوتاهمدت و تفکر طوالنی مدت چندان مرتبط نیست.

جهتگيريهاي سود کوتاهمدت و بلندمدت
هر چند که نظریههای جاریگا و مله ( )2114در طبقهبندی نظریههای ابزاری مورد انتقاد قرار گرفت ،نظر منتقدان این است که اینها
فقط با رویکرد تشخیص نظریههایی با گرایش ابزاری بوده و برای رفع نیاز برای تمایز تمام نظریهها مطرح نمیباشند .روشن است که
نظریههای ابزاری یکسان نیستند و به طور قابل توجهی نیازمند طبقهبندی از روش شرکتهای بزرگ میباشند .از آنجا که برای تعامل در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی در تفکرکوتاهمدت و یا بلندمدت بر سودآوری محرک مهمیاست ،ادبیات
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روشهای ابزاری میتواند بر اساس این تمایز طبقهبندی شود .کولستاد )119 :2119( 21بیان میدارد که بسیاری از مدیران شرکتها در هر
دو مورد از مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان "وسیلهای برای هدف نهایی ،یعنی افزایش بازده سهام" و یا "هر دوی مسئولیت اجتماعی
شرکتی و سود " با یکدیگر هم عقیده اند .به روشنی هر دو مورد قابل دفاع بوده و در واقع ،یک نقطه مشابه مشترک دارند :مسئولیت
اجتماعی شرکتی راهی برای افزایش سودآوری است .اگرچه فریدمن ( )1391در مقاله خود ادعا میکند که تنها مسئولیت یک کسب و کار
افزایش سود برای صاحبان آن است ،حتی او نیز یک استثنا برای توضیح ضمنی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و سود قائل میشود.
فریدمن اعتقاد دارد شرکتهای بزرگ مسئولیت اجتماعی را تا عدمصداقت میتوانند تحمل نمایند .شرکتهایی که رفتار اجتماعی و
ارزشهای زیست محیطی را به عنوان وسیلهای برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و نه هدفی برای خودشان میدانند ،مرتکب اشتباه
هستند .بنابراین ،حتی فریدمن نیز موافق است که مسئولیت اجتماعی شرکتی تا زمانی میتواند تحمل شود که از آن به عنوان یک ابزار
استراتژیک برای به حداکثر رساندن سود استفاده شود (باکان .)2114 ،24این رویکرد به وضوح با تفکر جاریگا و مله ( )2114در به حداکثر
رساندن ارزش سهام با دیدگاه فریدمن ،تداخل دارند .در این مورد ،شرکتهایی که دارای چشمانداز کوتاهمدت در مورد ماهیت و محتوای
مسئولیت اجتماعی شرکتی هستند ،ممکن است هیچ مسئولیتی قبول نکرده و فقط بر روی افزایش سودآوری کوتاهمدت خود تمرکز کنند.
بنابراین ،فرضیه زیر را میتوان پیشنهاد کرد:
 :𝐻1رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد.
از سوی دیگر ،برخی از شرکتها میتوانند تفکر بلندمدت در مسئولیت اجتماعی شرکتی اتخاذ کرده و بر این باور هستند که مسئولیت
اجتماعی شرکتی میتواند در بلندمدت سود را افزایش دهد .به عنوان مثال ،ممکن است مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر مثبتی بر شهرت
و رقابت پذیری و پایداری سازمان (بیورک و الگزدون1332 ،29؛ پورتر و کرامر2112 ،؛ جانسون2111 ،22؛ اسنایدر و همکاران،)2111 ،29
کارکنان جاری (برامر و همکاران2119 ،22؛ مایگنان و همکاران1333 ،23؛ پترسون2114 ،11؛ راپ و همکاران2112 ،11؛ تورکر2113 ،؛ مولر
و همکاران2112 ،12؛ شن و بنسون2114 ،11؛ اسمیت و کومار2114 ،14؛ .واتکینز و همکاران )2119 ،19کارکنان آیندهنگر (گرینینگ و
توربان 1332؛ آلبینگر و فریمن2111 ،12؛ گرینینگ و توربان2111 ،19؛ دوآرته و همکاران)2114 ،12؛ و پاسخ و ضوابط مشتریان (براون و
داسین1339 ،13؛ سریر1339 ،41؛ موری و وگل1339،41؛ مایگنان و همکاران1333 ،42؛ الن و همکاران2111 ،41؛ سن و باتاچاریا2111 ،44؛
تسای و همکاران )2114 ،49باشد .گرچه این اثرات ممکن است غیر مستقیم باشد ،ولی ممکن است در پایان ،همه آنها به افزایش عملکرد
سازمانی و سودآوری منجر شوند (مارکز و همکاران2119 ،42؛ خجسته پور و جانز .)2114 ،49وانگ و بانسال )2112( 42در مطالعهای بر روی
 143مورد سرمایهگذاریهای جدید نشان میدهند که شرکتهای با تفکر بلندمدت رابطه مثبتی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد
مالی دارند در حالی که شرکتهایی با جهتگیری کوتاهمدت شیب به شدت منفی بر روی عملکرد مالی خود دارند (وانگ و بانسال.)2112 ،
23
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مشابه نظریات جاریگا و مله ( ،)2114شرکتی با تفکر بلندمدت ممکن است بر این باور باشد که مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند برای
آنها مزیت رقابتی بیشتری از رقبای خود داشته باشد و در بلندمدت به سودآوری و ثروت سهامداران کمک کند .بر اساس بحثها ،فرضیه
زیر پیشنهاد شده است:
 :𝐻2رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سودبلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد.

روششناسی پژوهش مطالعه
مطالعه حاضر رویکردی طبیعتگرایانه بوده و از لحاظ هدف پژوهش ،بنیادی؛ از لحاظ ماهیت دادهها از نوع کمی ،از لحاظ روش
شناخت نیمه تجربی و از نظر نوع استدالل قیاسی -استقرایی میباشد .از آنجا که هیچ مقیاسی که بتواند به طور مستقیم رویکرد سود
کوتاهمدت و بلندمدت مسئولیت اجتماعی شرکتی را اندازهگیری کند وجود ندارد ،بنابراین مبنای اندازهگیری بر اساس مطالعات تجربی
آسلند ،)1399( 43فورد و مکالفلین ،)1324( 91ارپن ،)1329( 91و کوازی و ابرین )2111( 92ایجاد شد .مطالعه دیویس ( )1391به عنوان
یک مطالعه مبنا ،اصول منطقی از مطالعات تجربی را از طریق کنار هم نهادن استداللهایی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی فراهم میآورد.
جدول شماره ( )1این موارد و منابع را فراهم میکند .الزم بذکر است که مطالعه کسب و کار با توجه به وضعیت به سیستم انجام شده است.
مشروعیت شرکت در برابر نهادهای دولتی به عنوان یک تابع بلندمدتسود در نظر گرفته شده و چهارمین مورد به مقیاس مسئولیت اجتماعی
شرکتی اضافه شده است .پاسخها از طریق مقیاس لیکرت و به ترتیب "شدت اختالف نظر" به "شدت توافق" جمعآوری گردید.
همانند موارد فوقالذکر ،اندازهگیری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اساس مقیاسهای آسلند ( ،)1399فورد و مکالگلین ( ،)1324ارپن
( ،)1329ابوت و مانسن ( ،)1393اپستاین و فریدمن ( )1334و پرینی )2119( 91انجام گرفت .اطالعات و دادهها از طریق سهامداران مختلف
و سایر منابع گردآوری گردید .جدول شماره ( )2مواردی برای اندازهگیری کارکنان ،محیط زیست ،دولت ،جامعه ،و مسائل اخالقی میباشد.
جدول شماره ( -)1مقياسهاي رویکرد مسئوليت اجتماعی شرکتی بر مبناي سود کوتاهمدت و بلندمدت

گرایش

منابع

کوتاه مدت
بلندمدت

مورد

دیویس ()1391

کسب و کار هنگامیپاسخگوی اجتماعی است که در منافع
اقتصادی حضور فعال داشته و فعالیتهای اجتماعی را به دست
سازمانهای اجتماعی بسپارد.

حداکثرسازی سود

فورد و مکالفلین ( ،)1324ارپن
( ،)1329و کوازی و ابرین ()2111

کسب و کار در حال حاضر مسایل بسیاری دارد و نباید
مسئولیتهای دیگری بپذیرد.

هزینههای مشارکت
اجتماعی

کوازی و ابرین ()2111

شرکتی که مسئولیت اجتماعی را نادیده میگیرد میتواند یک
موقعیت رقابتی با شرکتی که این امر را نادیده نگرفته داشته
باشد.

اهداف اولیه

فورد و مکالفلین ( ،)1324ارپن
( ،)1329و کوازی و ابرین ()2111

منافع شخصی بلندمدت بطور مستقیم درگیر مسائل اجتماعی
است.

منافع شخصی
بلندمدت

آسلند ،)1399( 94فورد و
92
مکالفلین ،)1324( 99ارپن
()1329
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فعالیتهای مسئوالنه اجتماعی میتواند به کسب و کار کمک
کند تا تصویر قابل اعتمادی در جامعه داشته باشد.

تصور عمومی

آسلند ،)1399( 99فورد و
93
مکالفلین ،)1324( 92ارپن
( )1329و کوازی و ابرین ()2111

کمک به حل مشکالت اجتماعی میتواند برای کسب و کار
سودآور باشد.

مشکالت میتواند به
منافع تبدیل شوند

آسلند ،)1399( 21فورد و
22
مکالفلین ،)1324( 21ارپن
( )1329و کوازی و ابرین ()2111

کسب و کار میتواند با درگیرشدن در مسائل مسئوالنه
اجتماعی ،اعتماد دولت رابه دست آورد.

تصور دولت

گزینه جدید

جدول شماره  -2مقياس مشارکت مسئوليت اجتماعی شرکتی

ابعاد

موارد

کارمندان

سالمت کارکنان و ایمنی
فرصتهای آموزشی برای کارکنان
بهبود مزایای کارکنان
فرصتهای برابر در استخدام و ارتقاء
برابری درمان برای همه کارکنان

محیط

کنترل آلودگی
استفاده از یک استراتژی مؤثر زیست محیطی
کاهش انرژی و مصرف مواد

دولت

همکاری با مقامات محلی
پیشگیری از فساد
پاسخ داوطلبانه به دستورالعملهای دولتی

اجتماع

برنامههای بهبود جامعه (در زمینههای هنر ،فرهنگ ،آموزش ،بهداشت ،و غیره)
کمک به فعالیتهای خیریه

مسائل اخالقی

ارائه محصول و خدمات اخالقی و زیست محیطی
ارائه اطالعات کامل و دقیق به همه ذینفعان در مورد شرکت
استفاده از روشهای عمل اخالقی

بر اساس اندازهگیری مشارکت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی پنج جزء جداگانه ،فرضیههای این مطالعه مطابق موارد زیر
طبقهبندی میشود:
 :𝐻1رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد.
 :H1aرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی کارکنان تاثیر دارد.
 :H1bرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی محیطزیست تاثیر
دارد.
 :H1cرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی دولت تاثیر دارد.
 :H1dرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی جامعه تاثیر دارد.
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 :H1eرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود کوتاهمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی مسایل اخالقی تاثیر
دارد.
 :H2رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سودبلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد.
 :H2aرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی کارکنان تاثیر دارد.
 :H2bرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی محیطزیست تاثیر دارد.
 :H2cرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی دولت تاثیر دارد.
 :H2dرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی جامعه تاثیر دارد.
 :H2eرویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی با جهتگیری سود بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی مسایل اخالقی تاثیر
دارد.

انتخاب نمونه و جمعآوري دادهها
مطالعه بر اساس یک نمونه  119نفری از مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیات علمیدانشگاهها
در سال  1139انجام شد .نحوه ارسال پرسشنامه به صورت حضوری ،پست الکترونیک ،تلفن ،پست و با استفاده از ابزار شبکههای اجتماعی
به ویژه تلگرام و برای نزدیک به  921مدیر صورت گرفت که پس از جمعآوری و بررسی به  119پرسشنامه محدود گردید .این حجم از
نمونه با وجود پیگیری شش ایمیل در عرض شش ماه و در پایان فرایند به دست آمد .نرخ پاسخ دهی حدود  12/29درصد است که دادههای
آن با استفاده از نرم افزار  SPSS.22مورد تحلیل قرار گرفت.

آمار توصيفی
در میان نمونههای مورد مطالعه  19نفر عضو هیات علمیو بقیه جزو مدیران ارشد شرکتها و سازمانها بودهاند .همچنین از بین
اعضای هیات علمی 29نفر همزمان پست مدیریتی در دانشگاهها و خارج از دانشگاهها داشتند .از نمونههای مورد مطالعه 43 ،مورد از آنها
کمتر از  91کارمند داشتند ،در حالی که  99مورد از آنها  91-291کارمند و  11مورد از آنها بیش از  291کارمند داشتند .این شرکتها
همگی دارای بیش از  3سال سابقه بوده و سابقه متوسط در زمینه کاری خود  12سال میباشد .در حالی که تنها  9شرکت در حال صادرات
محصوالت خود بودند 111 ،مورد از آنها به بازار داخلی خدمات رسانی میکردند .همه پاسخ دهندگان به عنوان نمایندگی از سازمان خود،
فرم پرسشنامه را به عنوان مدیر ارشد در سازمان خود پر کردند؛  29درصد از پاسخ دهندگان مرد بوده و  32درصد از آنها فارغ التحصیل
دانشگاه یا با تحصیالت تکمیلی بوده و سن آنها حدود ( 42بین  29تا  )29است.

تحليل عاملی و آزمون پایایی
برای تعیین اینکه آیا سواالت پرسشنامه در قالب عوامل شاخصهای مورد نظر را اندازهگیری میکنند یا خیر از تحلیل عاملی استفاده
گردید .ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از هر دو شیوه تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی ،بررسی شد .در تحلیل اکتشافی
آزمون ،ابتدا شاخصهای کفایت نمونهبرداری و ضریب بارتلت 21برای دادهها محاسبه شده و پس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل اکتشافی،
فرایند انجام تحلیل آغاز شد .برای تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی نیز از ضریب KMO24استفاده گردید .بنابراین
تحلیل مولفههای اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس برای مقیاسهای رویکرد سود کوتاهمدت و بلندمدت مسئولیت اجتماعی شرکتی
انجام شد.
جدول شماره  -3آزمون کرویت بارتلت و شاخص کفایت نمونهبرداري

آزمون بارتلت

𝜒 2 = 22/191

KMO
1/991

سطح معنیداری
1/1111

Bartlett's test of sphericity
Kaiser Meyer Olkin

63
64

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 31بهار  ،3131ص 11 -64
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

با توجه به مقادیر فوق و بر پایه هر دو مالک میتوان گفت که انجام تحلیل مولفههای اصلی قابل توجیه و مولفههای استخراج شده
قابل اطمینان هستند و اساس ماتریس همبستگی در گروههای نمونه مورد مطالعه قابل توجیه خواهد بود.
جدول شماره  -4واریانس کل (واریماکس)

اجزا

موارد

عامل 1

اشتراکات

عامل 2

منافع شخصی بلندمدت کسب و کار به طور مستقیم درگیر مسائل اجتماعی است.

1/292

1/921

فعالیتهای مسئوالنه اجتماعی میتواند به ایجاد تصویری قابل اعتماد در جامعه برای آن کسب
و کار کمک کند.

1/213

1/292

روی آوردن صاحبان کسب و کار به رفتارهای مسئوالنه در اجتماع میتواند اعتماد دولت را به
آن کسب و کار جلب کند.

1/229

1/139

کمک به حل مشکالت اجتماعی میتواند برای کسب و کار ،سودآور باشد.

1/922

1/212

کسب و کاری که پاسخگویی اجتماعی بیشتری دارد ،بیشتر در راستای اهداف اقتصادی قدم
برداشته و انجام فعالیتهای اجتماعی را به نهادهای اجتماعی وا گذار میکند.

1/321

1/212

کسب و کارها ،در حال حاضر مشغله فراوانی برای خود دارند و نباید زیر بار مسئولیتهای دیگر
بروند.

1/299

1/212

شرکتی که مسئولیت اجتماعی را نادیده میگیرد میتواند مزیت رقابتی بیشتری نسبت به
شرکتی داشته باشد که این مسئولیتها را بر عهده دارد.

1/211

1/912

مجموع مربعات (مقادیر ویژه)

2/213

1/991

4/921

درصد موثر بودن

13/229

29/922

29/149

دو عامل  ٪29/11از واریانس  9آیتم را کسب کردند در حالی که عامل  ،1مقدار  13/29درصد از واریانس را کسب کرد(ویژه )2/999
و عامل 2،مقدار  29/44درصد از واریانس را کسب کرد(ویژه  .)1/921همسانی درونی اقالم ،با محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی شد .آستانه
مقدار آلفا عدد  1/911در نظر گرفته شد.
جدول شماره  -5مقادیر ميانگين و ماتریس همبستگی

متغیرها

میانگین

کارکنان
1

محیط

کارکنان

1/9112

محیط زیست

1/9421

**

دولت

1/9232

**1/429

**1/413

جامعه

1/2239

*

**

1/142

موارد اخالقی

4/2923

**

**

1/999

جهتگیری بلندمدت

1/3329

**

**

1/193

جهتگیری کوتاهمدت

2/4923

*

1/213

1/112
1/229

1/422

1/113

دولت

جامعه

موارد اخالقی

جهتگیری بلند مدت

1

*

1/293

1
**

1/992

*

1/422

*

1/221

-1/119

** ضریب همبستگی در سطح  * ،1/11ضریب همبستگی در سطح 1/15

1
**

1/199

**

1/422

1/123

1
*

1/229

1/113

1
1/211

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 31بهار  ،3131ص 11 -64
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir
جدول شماره  -6نتایج تحليل رگرسيونی فرضيات

متغیر مستقل

مسئولیت اجتماعی

رویکرد کوتاه مدت

مسئولیت اجتماعی

رویکرد کوتاه مدت

فرضیات

متغیر وابسته

 R2تعدیل شده

ضریب بتا

ضریب بتای استاندارد

H1a

کارکنان

1/131

1/219

1/129

H1b

محیط زیست

1/129

1/219

1/292

2/211

H1c

دولت

1/112

-1/121

-1/124

-1/212

H1d

جامعه

1/112

1/129

1/129

1/134
1/199

t
2/929
*

H1e

موارد اخالقی

1/119

1/111

1/113

H1a

کارکنان

1/122

1/121

1/421

**

H1b

محیط زیست

1/121

1/193

1/122

**

H1c

دولت

1/192

1/232

1/292

*

H1d

جامعه

1/122

1/912

1/421

**

H1e

موارد اخالقی

1/193

1/249

1/223

*

1/941
2/329

2/192
1/919

2/139

Significant at *p<0.05 and **p<0.01.

آزمون فرضيات
در جدول  9مقادیر میانگین و همبستگی ضریب متغیر وابسته و مستقل ارائه شده است .در این جدول ضریب همبستگی بین
جهتگیری کوتاهمدت مسئولیت اجتماعی شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان ،محیط زیست ،دولت ،جامعه ،و مسائل
اخالقی دیده میشود .ارتباط ضریب بین جهتگیری بلندمدت مسئولیت اجتماعی شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی به کارکنان ،محیط
زیست ،دولت ،جامعه ،و مسائل اخالقی در جدول آمده است که در این اطالعات مشکل چندانی وجود ندارد.
جدول  2نتایج آزمون فرضیه را نشان میدهد .گروه اول از فرضیه پیش بینی کرده اند که رابطه منفی بین جهتگیری کوتاهمدت
سودگرا با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان ،محیط زیست ،دولت ،جامعه و مسائل
اخالقی وجود دارد .تنها یکی از گروههای فرضیه (فرضیه  )b1نتایج آماری معنیداری را فراهم میکند :که یک رابطه مثبت بین جهتگیری
کوتاهمدت با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتیو دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی در محیط وجود دارد (.)β= 1/292
گروه دوم از فرضیه پیشبینی کردهاند که رابطه مثبت بین جهتگیری بلندمدت سودگرا با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و
دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان ،محیط زیست ،دولت ،جامعه و مسائل اخالقی وجود دارد .جدول  2نشان میدهد که
تمام فرضیهها شامل نشانههای معنی داری در  1/111و  1/191هستند .بنابراین ،یک رابطه مثبت بین جهتگیری بلندمدت با رویکرد
مسئولیت اجتماعی شرکتی و دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی در کارکنان ( ،)β = 1/421محیط زیست ( ،)β = 1/122دولت (1/292
=  ،)βجامعه ( ،)β= 1/421و اخالق ( )β = 1/223وجود دارد.

نتيجه گيري
نتیجه این مطالعه نشان میدهد که دو رویکرد ابزاری به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی را میتوان در شرایط متمایز کوتاهمدت و
بلندمدت جهت سوددهی بکار برد .شرکتهای که تمرکز کوتاهمدت داشتهاند ،نشانههای آماری معنیداری در تعامل مسئولیت اجتماعی
شرکتی نسبت به کارکنان ،دولت ،جامعه ،و مسائل اخالقی نداشتهاند .جالب توجه است ،حتی اگر شرکتی تمرکز کوتاهمدت در مسئولیت
اجتماعی شرکتی را اتخاذ کند ،هنوز هم میتواند مسئولیت محیطی خود را انجام دهند .از سوی دیگر ،گروه دوم از فرضیه آماری نتایج قابل
توجهی را نشان میدهد .بنابراین ،شرکتهایی که تمرکز بلندمدت بر روی مسئولیت اجتماعی شرکتی اتخاذ کردهاند ،به تمام مسائل فوق
فایق آمدهاند .در میان همه مولفههای دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی ،دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی به کارکنان و جامعه باالترین
اهمیت برای شرکتها را دارد .این مطالعه نشان میدهد که تمرکز بلندمدت سودگرا با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی ،دارای ابزار پیش
بینی کننده بسیار قویتری از شرکتی است که از تمرکز کوتاهمدت مسئولیت اجتماعی شرکتی استفاده کرده است .مطالعات آینده که
میتواند در زمینههای کسب و کار مختلف انجام گیرد این است که چگونه افزایش رابطههای پیشنهادی در فرهنگ و ابعاد فرهنگ اجتماعی
و سازمانی متفاوت است .عالوه بر این ،در حال حاضر این مطالعات فقط در مورد تاثیر اتخاذ این روشها در مسئولیت اجتماعی شرکتی
متمرکز است ،اما تاثیر بالقوه فرد یا متغیرهای سطح سازمانی مانند ارزش مدیریتی ،ساختار سازمانی ،عملکرد سازمانی و غیره در مطالعات
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آینده میتواند این موارد را روشن سازد که رابطه بین جهتگیری کوتاه و بلندمدت چگونه بر روی دیگر موارد متغیر مسئولیت اجتماعی
شرکتی تاثیر دارد.
یافتههای نظرسنجی برخی از بینشهای مدیریتی مفید و عملی را ارائه میدهد .اتخاذ تمرکز طوالنی مدت بر مسئولیت اجتماعی
شرکتی تاثیر مثبتی بر مشارکت در مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت داشته و نسبت به سهامداران مستقیم و غیر مستقیم از جمله
کارکنان ،مشتریان ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی و غیره تاثیر دارد .بنابراین ،رویکرد بلندمدت سودگرای مسئولیت اجتماعی شرکتی به
مدیران برای توسعه و افزایش قابلیت مدیریت شبکه ذینفعان کمک میکند .مدیران اینچنین شرکتهایی میتواند هر دو سرمایهگذاری
قدرتمند را در زمینه دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارتباط قوی بین شبکه ذینفعان ،داشته باشند .عالوه بر این ،مدیران شرکتهایی
با جهتگیری طوالنی مدت میتوانند به راحتی رویکرد صادقانه خود را نسبت به آنچه سهامداران انتظار دارند ،روشن سازند .این سازمانها
میتواند با نقش مهمیکه در تحول غالب پارادایم کسب و کار با تمرکز کوتاهمدت دارند به یک پایداری برسند .به عنوان یک اثر چند الیه
ای بر رفاه جامعه ،ممکن است آنها نیز سبب شوند که شرکتهای دیگر نیز با موضوعات مشابهی نسبت به مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و
زیست محیطی درگیر شوند.
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