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ارائهی مؤلفهها و شاخص های بُعد اجتماعی مسؤولیت شرکت ها و وضعیت
موجود آن در ایران
یحیی حساس یگانه ، 1قدر ت اله برزگر

تاریخ پذیرش1932/19/12 :

چكيده
امروزه همراه با رشد و توسعهی صنایع و واحدهای تجاری مختلف ،عواقب و تأثیرات فعالیتهای آنها بر
جامعه و عدم ارائه ی گزارشگری اجتماعی ،میان انتظارات واحدهای اقتصادی و انتظارات جامعه شكاف پدید
آورده است .مقالهی حاضر ،مؤلفهها و شاخصهای افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها را با رویكرد
توسعهی پایدار و با استفاده از روشهای پرسشنامه و تحلیل مدل مسیر در یک چارچوب جامع ارائه و مورد
تحلیل قرار داده است .همچنین ،وضعیت موجود آن و سطح افشای بعد اجتماعی در شرکتها از طریق تحلیل
محتوا گزارشهای هیأت مدیرهی شرکتهای ایرانی تعیین گردیده است.
نتایج تحلیل مسیر و شاخصهای مطلوب برازش مدل ساختاری ،بیانکنندهی معناداری و تبیین و توجیه
مناسب کلیهی مؤلفهها برای افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتهاست .یافتهها بیانکنندهی این است که
مهمترین مؤلفههای بعد اجتماعی از نظر انتظارات ذینفعان عبارتند از اخالق کسب و کار ،فساد و رشوهخواری
و مشارکت در توسعهی جامعه و همچنین بیشترین افشای اجتماعی در وضعیت موجود گزارشهای شرکتها
عبارتند از :مؤلفههای کار و کارکنان ،مشتریان و مصرفکنندگان .در مجموع ،سطح پایین افشای بعد اجتماعی
در شرکتهای ایرانی نشان دهنده ی شكاف باالی وضعیت موجود از انتظارات جامعه است و مستلزم وجود
مقررات ،الزامات و استانداردهای مناسب در حوزهی گزارشگری و افشای شرکتها برای پاسخگویی به
انتظارات ذینفعان و جامعه است.
واژههای کليدی :مسؤولیت اجتماعی شرکتها ،مؤلفهها و شاخصهای بعد اجتماعی ،ارزیابی وضعیت (سطح
افشا) ،شرکتهای ایرانی

1

 -استادیار گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی(نویسنده مسؤول)

2

 -عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران و دانشجوی دکترای دانشگاه عالمه طباطبائی

yahya_yeganeh@yahoo.com

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 8:28 +0430 on Tuesday April 13th 2021

تاریخ دریافت1931/11/11 :
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مقدّمه
با توجه به فروپاشی و رسوایی مالی برخی شرکتها از جمله انرون در اوایل قرن ،21
 ،21بحث درخصوص جایگاه مسؤولیت اجتماعی شرکتها در اقتصاد جهانی و خصوصاً
شرکتهای بینالمللی برای بهبود شرایط محیطی و اجتماعی افزایش یافته است .همگام با
بینالمللی را نشان میدهد .در قرن جدید ،مقایسهی درك ملل از مسؤولیت اجتماعی
شرکتها و نقش واحدهای تجاری در جامعه بسط یافته است و توسعه بین المللی قابل
مالحظهای در جنبش مسؤولیت اجتماعی شرکتها در این قرن رخ داده است و در سطح
جهانی توجه به حقوق انسانی ،اجتماعی و محیطی بسیار مورد توجه است .این توسعه در
تكامل پژوهشهای حوزهی مسؤولیت اجتماعی شرکتها به وضوح قابل مشاهده است و
حتی ارتباط میان دولت و مسؤولیت اجتماعی شرکتها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
محققین آکادمیک حوزه کسب و کار ،افزایش عالقهمندی و توجه به مسؤولیت اجتماعی
شرکت را در طول سالهای اخیر نشان دادهاند .مقولهی مسؤولیت اجتماعی و محیطی در
برخی از مستندات سیاسی و قانونی هم بهوجود آمده و اهمیت روزافزونی در سطح
بینالمللی یافته است .امروزه ،مدیران شرکتها با وظیفهی پویا و چالش برانگیز برای
بهکارگیری استانداردهای اخالقی اجتماعی برای مسؤول بودن در قبال اعمال تجاری
مواجهاند .افزایش فشار برای مسؤولیت اجتماعی یكی از مهمترین چالشهای تجاری برای
شرکتها محسوب میشود .شرکتها ،خصوصاً آنهایی که در بازارهای جهانی فعالیت
دارند ،در حالی که حداکثر کردن ارزش سهامداران را دنبال میکنند ،بیش از پیش مستلزم
تعادل و توازن عناصر اجتماعی ،اقتصادی و محیطی تجاریشان هستند .در هزارهی جدید
مسؤولیت اجتماعی شرکتها نقش و جایگاه برجسته و باالیی را در حوزهی آکادمیک
بهدست آورده است ( ویسر .)2112، 1و بسیاری آن را برای شرکتها یک ضرورت مطلق در
نظر میگیرند تا بتوانند نقششان را در جامعه تعریف کنند و استانداردهای مسؤوالنهی
اجتماعی ،اخالقی ،قانونی و محیطی را در کسب و کارشان به کار گیرند( .لیندگرین.)2112،2

- Visser
- Lindgreen
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توسعهی تجارت جهانی ،پژوهشهای اخیر حرکت در مسیر افشای بیشتر در سطح
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بهطور کلی ،واژهی مسؤولیت اجتماعی شرکتها به ظهور یک جنبش اشاره دارد که
بهدنبال وارد کردن فاکتورهای محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکتها ،استراتژی
تجاری و حسابداری با هدف افزایش عملكرد اجتماعی و محیطی درکنار ابعاد اقتصادی است
به گونهای که برای واحد تجاری ،جامعه و محیط مفید و سودمند باشد( .مک کینلی.)2112،1
شرکتها در ایران هستند .بهعبارت دیگر شاخصهای افشا هریک از مؤلفههای بعد اجتماعی
مشخص و وضعیت موجود آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است .از آنجا که بحث
گزارشگری و افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها به شدّت در فضای کسب و کار و
فعالیتهای شرکتها مهم تلقی شده و از طرف دیگر کار تحقیقی جدّی در این خصوص در
ایران انجام نگرفته است ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران برای مورد کاوی انتخاب
شد .در مقالهی حاضر ضمن مرور اجمالی بر پیشینهی موضوع در خصوص بعد اجتماعی
مسؤولیت شرکتها و مؤلفهها و شاخصهای ارزیابی آن براساس مدلها و استانداردهای
شناخته شدهی بینالمللی ،به بررسی نظرهای کارشناسان و ارائهی شاخصهای افشا و
همچنین ارزیابی و تحلیل وضعیت جاری آن در ایران براساس اطالعات سال 1931
شرکتهای بورسی پرداخته شده است.

بيان مسأله و سؤاالت تحقيق
در دو سه دههی اخیر ،توجه به اثرات شرکتها در جامعه ،به ظهور مفهوم نوظهور و مهم
در پژوهشهای کسب و کار به نام مسؤولیت اجتماعی شرکتها انجامیده است
(نصر .)2111،2مسؤولیت اجتماعی شرکتها به مشارکت داوطلبانهی شرکت برای توسعهی
پایندهی فراسوی الزامات قانونی اشاره دارد و یک روش برای کاهش شكاف میان شرکتها و
انتظارات ذی نفعان در قالب گزارشگری و افشاء اطالعات اضافی با رویكرد پایندگی به شمار
میرود (مولر )2111،9شرکتها ،واکنشهای مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهای
جدید دارند به گونهای که برخی شرکتها فرهنگ خود را تغییر داده و در نظر گرفتن
1

- McKinley
- Nasr
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مسؤولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هستهی اصلی فعالیت های تجاریشان پذیرفتهاند
(مولینا.)2111، 1
شرکتها به مثابهی شهروندان اجتماع بهترین نوع نـگـرش بـه پـدیـده مسـؤولیـت
اجتمـاعـی شرکتهاست .اما اینکه تا چه حدّ پدیده مسؤولیت اجتماعی شرکتها به
اشاعه مییابد رابطه و وابستگی مستقیم با سطح توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشورها دارد (امیدوار .)1921،درحالی که اکثر شرکتها امروزه اعتقاد دارند که باید به
مسؤولیتهای اجتماعی و محیطی با رویكرد توسعهی پاینده توجه داشته باشند ،دامنه و
مرزهای گزارشگری و افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها برای شرکتهای ایرانی تعیین
شده و واضح نیست .درك مناسبی از ابعاد مسؤولیت اجتماعی شرکتها در کشور ما وجود
ندارد و برای تبیین مفهوم عملیاتی از مسؤولیت اجتماعی شرکتها و شناخت ماهیت ،نوع و
محتوای آن در شرکتهای ایرانی ،تحقیقات جامعی صورت نگرفته است .در ایران به عنوان
یک کشور در حال توسعه با رویكرد توسعهی پاینده بر اساس قانون ساسی ،سیاستهای کلی
سند چشم انداز  1212و برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی و اجتماعی و فرآیند خصوصی
سازی ضروری به نظرمیرسد تا بتوان بر مبنای یک مطالعهی تجربی و نتایج حاصل از آن ،به
درك و توسعهی افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها در شرکتهای ایرانی کمک کرد.
نكتهی مهم آن است که شاخصها و معیارهای افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها
که به مهمترین آنها در بخش بعد اشاره میشود ،برخی رهنمودهای کلی است و عمدتاً یک
یا چند مؤلفهی اجتماعی را سنجیدهاند و نه همهی آن را .نویسندگان مقاله درصدد ارائهی
معیارها و شاخصهای افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها به صورت جامع و با توجه
به همهی مؤلفههای آن در یک رویكرد ترکیبی از رهنمودها و استانداردهای مختلف
بینالمللی و منطقهای با تأکید بر محیط شرکتی ایران و با در نظر گرفتن قابلیت سنجش و
افشای آنها هستند .استانداردهای GRI 2و  ISO26000هر یک به تنهایی کافی نیست و به
همین دلیل محققین در صدد تلفیق و ترکیب این دو و استفاده از برخی رهنمودهای
مسؤولیت اجتماعی و پایداری کشورهای منطقه و ارائهی مؤلفهها و شاخصهای افشای بُعد
- Molina
- Global reporting initiative
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اجتماعی مسؤولیت شرکتها به صورت جامع است.
در حال حاضر در ایران مقررات و استانداردهای مشخصی برای افشای مسؤولیت
اجتماعی در گزارشهای ساالنه در سطح شرکتها بهطور جداگانه یا یکپارچه وجود ندارد.
لذا ،این تحقیق بهدنبال این است که با مطالعه و ارزیابی مدلها و استانداردهای موجود
گرفتن شرایط محیطی شرکتهای ایران و نظرهای خبرگان ،مؤلفهها و شاخصهای افشای
بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها در گزارشهای ساالنه را ارائه و وضعیت موجود آن را
مورد بررسی قراردهد .این تحقیق و نتایج حاصل از آن میتواند گام مؤثری برای ایجاد
شناخت ،درك و انگیزهی الزم برای این امر و توجه دادن به مدیران و تدوین کنندگان
مقررات برای لحاظ کردن این مقوله در اهداف گزارشگری و افشای داوطلبانه یا الزامی
شرکتها به ذینفعان با نگرش توسعهی پایدار در جامعه باشد .از اینرو در این تحقیق به
دنیال پاسخ علمی به سؤاالت زیر هستیم:
 مدل مناسب برای افشای مؤلفهها و شاخصهای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها
چیست؟
 مهمترین مؤلفههای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها در ایران کدامند؟
 وضعیت موجود و سطح افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها در ایران چگونه
است؟

مبانی نظری و پيشينهی تحقيق
نخستین مبنای مفهومی مسؤولیت اجتماعی شرکتها در سال  1311مطرح کرد.
خصوصیت اصلی مسؤولیت اجتماعی عبارت است از تمایل یک سازمان در مسؤولیتپذیری
و پاسخگویی در بارهی پیامدهای فعالیتها و تصمیماتش بر جامعه و محیط .مسؤولیت
اجتماعی قبل از هر چیز ،چارچوب حاکمیت اخالقی را مطرح میکند که بر اساس آن،
سازمانها به فعالیتهایی اقدام میکنند که شرایط جامعه را بهترکرده و از انجام فعالیتهایی
که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه میشود ،پرهیز میکنند .بهطور کلی ،واژهی مسؤولیت
اجتماعی شرکتها به ظهور یک جنبش اشاره دارد که بهدنبال وارد کردن عوامل محیطی و
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اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکتها ،استراتژی تجاری و حسابداری با هدف افزایش
عملكرد اجتماعی و محیطی درکنار ابعاد اقتصادی است بهگونهای که برای واحد تجاری،
جامعه و محیط مفید و سودمند باشد (مک کینلی .)2112،1اگرچه مفهوم مسؤولیت اجتماعی
شرکتها بهطور وسیعی در تئوری و عمل بحث شده است ،هنوز یک تعریف مفهومی
قوی از مسؤولیت اجتماعی شرکتها ،مسؤولیت اجتماعی شرکتها یک مفهوم وسیع و
پیچیدهی در حال تكامل مستمر است که نگرشها و ایدههای متنوّعی را در بر میگیرد و
دامنه و مرزهای مفهومی آن در عمل بهدلیل فقدان تعریف قوی و جامع عملیاتـــی بسیار
مورد بحث و مناقشه است و تاکنون ،هیچ تعریف پذیرفته شدهی عمومی واحد از مسؤولیت
اجتماعی شرکتها وجود ندارد یا ارائه نشده است (گادفری و هاچ)2111 ،9
بسیاری از افراد دانشگاهی مقولهی مسؤولیت اجتماعی شرکتها را بهعنوان یک حوزهی
توسعه نیافته در نظر میگیرند و معتقدند هر تئوری رویكرد خاصی دارد و یک تئوری عام
پذیرفته شده برای مسؤولیت اجتماعی شرکتها وجود ندارد .تحقیقات بسیاری این سه
تئوری را در این زمینه مورد آزمون قرار دادهاند .نتایج متفاوت این تحقیقات بستگی به
دامنهی وسیع متغیّرهای مورد بررسی دارد .تئوریهای مرتبط با مسؤولیت اجتماعی شرکتها
بهدنبال تبیین چرایی انتخاب شرکتها برای درگیر شدن در فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی
شرکتها هستند و تئوری ذینفعان و تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی  /نهادی از جمله
رایجترین این تئوریها هستند .گری ،اوُن و آدامز ( )1332پیشنهاد دارند که هر دو تئوری
مشروعیت و تئوری ذینفعان از یک تئوری وسیعتر یعنی تئوری اقتصاد سیاسی تكامل پیدا
کرده اند و این تئوری در واقع یک چارچوب اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جا افتاده در
زندگی بشر است و از این دیدگاه این عوامل باید در بررسی مسائل اقتصادی مدّنظر و مورد
توجه قرار گیرند (بونستوپل .)2111،2گری 1و همكاران ( ،)2112تئوری مشروعیت و تئوری
ذینفعان توسط بسیاری از محققان در سالهای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است و هر دو
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تئوری بهعنوان تئوریهایی برای توجیه نقش افشای اطالعات در ارتباطات میان سازمانها،
دولت ،اشخاص و گروههای جامعه شناخته شده هستند.
برای درك محتوای استاندارد های گزارشگری و افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها و
تفاوتها و مقایسهی این استانداردها داسلورد )2112( 1برای تحلیل تعاریف مسؤولیت

جدول شمارهی یک -تعریفهای حوزهی مسؤوليت اجتماعی شرکتها
ابعاد

تعریف ابعاد

بعد محیطی

محیط طبیعی  /محیط زیست

بعد اجتماعی

روابط بین واحد کسب و کار و جامعه

بعد اقتصادی

جنبههای مالی و اثرات اقتصادی– اجتماعی

بعد ذینفعان

ذینفعان یا گروههای ذینفعان

بعد داوطلبانه

اعمال  /رفتارهایی فراتر از قانون و الزامات محیط کسب وکار

بیشتر مطالعات در حوزهی مسؤولیت اجتماعی شرکتها ،در اقتصادهای توسعه یافته
تمرکز یافته است که ماهیتاً توصیفی هستند و برای تحلیل محتوا و محدودهی افشا در
گزارشهای ساالنه انجام میشود و دالیل مسؤولیت اجتماعی شرکتها را از بعد انگیزههای
مدیریتی و سازمانی مورد بررسی قرار دادهاند .توسعهی درك مسؤولیت اجتماعی شرکتها
در اقتصادهای نوظهور ،عمدتاً محدود به درك مدیران از مسؤولیت اجتماعی شرکتها از
طریق روشهای کیفی بوده است و مهمترین دلیل عدم ارائه و افشای مسؤولیت اجتماعی
شرکتها  ،فقدان الزامات و مقرارت اجباری بیان شده است و اعتقاد بر این است که بدون
وجود الزامات قانونی و حرفهای ،شرکتها برای افشای اختیاری تمایل چندانی ندارند و
همچنین تفاوت میان محتوای مسؤولیت اجتماعی شرکتها در اقتصادهای توسعه یافته و
نوظهور ،بهدلیل تفاوت در سطح اقتصاد سیاسی -اجتماعی و توسعهی تكنولوژی میان این
کشورهاست (بالل .)2112،2در این تحقیق صرفاً به بعد اجتماعی افشای مسؤولیت شرکتها
با رویكرد توسعهی پایدار پرداخته شده که مؤلفههای اصلی آن در پژوهشهای این حوزه و
- Doslord
- Belal
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استانداردهای افشا بینالمللی نهادهای مرتبط به اجمال اشاره شده و برخی از تحقیقات مرتبط
خارجی و داخلی بیان شده است.
احسان و کالیم )2112( 1در این تحقیق ،ابعاد مورد استفاده برای سنجش مسؤولیت
اجتماعی شرکتها شامل دو بعد کارکنان و مشارکت اجتماعی (هدایا و کمکهای بالعوض)
بیانکنندهی این بود که شرکتهای پاکستانی در امور اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی
و تسهیالت بهتر برای آموزش و سالمت کارکنان و حمایتهای محیطی در تغییرات هزارهی
جدید توجه دارند و اعتقاد بر این است که این امر سبب ایجاد اعتماد و اطمینان کارکنانشان
بر شرکت خواهد شد.
اورارت و دیگران ()2113؛ هدف این تحقیق ارائهی الگوی گزارشگری مسؤولیت
اجتماعی شرکتها و تعیین محتوا ،دامنه و کیفیت افشای آن از طریق تحلیل محتوا بوده است
که مبتنی بر رهنمود  GRIدر دو بعد اصول ،ارزش و نگرش مدیریت و شاخصهای
عملكردی افشا انجام گردید .مؤلفههای بعد اجتماعی شامل حقوق بشر ،رویههای کار،
مشمولیت محصول و جامعه تعیین شد که بیشترین سطح افشا در رویههای کار و کارگری و
کمترین آن در مؤلفهی حقوق بشر بوده است.
فومیهارانون و دیگران ( ،)2112هدف اصلی این تحقیق توسعه و ارزیابی ترکیب اصلی
مسؤولیت اجتماعی در رویههای کار و کارگری برای  22شرکت صنعتی تایلند از طریق
تحلیل پرسشنامه و روش تحلیل عاملی تأییدی بوده است که  1مؤلفه یا عامل برای
رویههای کار شامل اشتغال و روابط شغلی ،شرایط کار و حمایتهای اجتماعی ،ارتباطات
اجتماعی ،ایمنی و سالمت کار و توسعهی آموزش منابع انسانی مورد تأیید مورد تأیید قرار
گرفت.
صالحی ( )2113هدف تحقیق ،شكاف انتظارات میان سطح واقعی و سطح مورد انتظار
مسؤولیت اجتماعی شرکتها از دیدگاه گروههای مختلف ذینفعان بود .روش جمعآوری
اطالعات با استفاده از پرسشنامه طیف لیكرت انجام گردید .یافتهها نشان داد که حوزههای
اصلی مورد بررسی مسؤولیت اجتماعی شرکتها مشتریان ،کارکنان ،تأمین کنندگان ،جامعه و
- Ehsan and Kaleem
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محیط بوده و نتایج تحقیق بیانکنندهی شكاف انتظارات میان مسؤولیت اجتماعی شرکتها
واقعی و مورد انتظار ذینفعان است.
یافتیان ()2111؛ هدف بررسی تحلیل محتوا مسؤولیت اجتماعی شرکتها در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس ایران بوده است .نتایج نشان داد که از میان  1بعد افشای مسؤولیت
کیفیت محصول ،افشای اطالعات منابع انسانی رایجترین بعد افشای مسؤولیت اجتماعی
شرکتها است و فقط اندازهی شرکت دارای رابطه معنیدار با سطح کلی افشای مسؤولیت
اجتماعی شرکتها بوده است.
نجاتی و دیگران ( )2112؛ هدف این مقاله بررسی رویههای مسؤولیت اجتماعی شرکت
در ایران از دیدگاه کارکنان بوده است و بهمنظور پاالیش اقالم ،تحلیل عاملی اکتشافی و برای
تأیید ساختار از روش تأییدی استفاده شد .اطالعات حاصل از دیدگاه کارکنان دربارهی
وضعیت مسؤولیت اجتماعی شرکتها در ایران نشان داد که بیشتر کارکنان تعهد سازمان
شان به مسؤولیت اجتماعی شرکتها را درك میکنند ولی میانگین پایین درك کارکنان در
میان سازمانهای ایرانی نشان میدهد که سطح آن در میان سازمانهای ایرانی در گامهای
اولیه است.
محمدی ()2111؛ این تحقیق به روشی توصیفی -پیمایشی بهدنبال بررسی مفهوم و
دامنهی مسؤولیت اجتماعی شرکتها در سازمانهای ایران با در نظرگرفتن نگرشی استاندارد
 ISO26000شامل ابعاد حاکمیت سازمانی ،حقوق بشر ،رویههای کارگری ،محیط ،مشتریان و
جامعه بوده است .نتایج نشان داد که دلیل اصلی اجرای مسؤولیت اجتماعی شرکتها در
سازمانهای مورد مطالعه ،افزایش شناخت عموم و شرکتها بوده است و محدویت اصلی در
این زمینه ،فقدان دانش و آگاهی نسبت به مسؤولیت اجتماعی شرکتها است .همچنین،
بیش-تر تالشها و فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی شرکتها در ایران به فعالیتهای انسان
دوستانه و اسپاسنرینگ محدود میشود.
فروغی و همكاران()1922؛ در این پژوهش نگرش مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران دربارهی افشای اطالعات حسابداری اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفته است .این تحقیق توصیفی -پیمایشی ،نشان داد که مدیران شرکتهای
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ایرانی مایل به افشای اطالعات مربوط به منافع اجتماعی ،منابع انسانی و شرایط کار کارکنان
خود هستند ،ولی برای افشای اطالعات مربوط به هزینههای اجتماعی سازمان خود که ممكن
است حیات و یا منافع سازمان را به خطر اندازد ،تمایل ندارند.

از رویكرد نظریه مسؤولیت اجتماعی اعطای امتیاز به شرکتها تنها زمانی توجیه پذیر
است که در افزایش رفاه اجتماعی مشارکت کنند .بهدلیل پیوستگی اقدامات شرکتها با
سلسلهای از ذینفعان اجتماعی ،تعهداتی در خصوص افشای اطالعات ،تعهدات مالی و
ضرورت تصویب تصمیمات شرکتها محقق میشود .درخصوص دیگر گروههای اجتماعی
نیز که در زنجیرهی ذینفعان شرکتها قرار نمیگیرند ،تعهدات ،ماهیت فعّال دارند .از
جملهی این تعهدات فعّال میتوان به مسؤولیت در قبال بهبود وضع زندگی مردمان ساکن در
محل فعالیت شرکت ،بهبود وضع گروههای محروم اجتماعی یا اعمال فشار بر دیگر
سازمانها (از جمله بانکها و دولت) برای تغییر مقررات و رویههای اجتماعی اشاره داشت.
بعد اجتماعی در مقولهی پایداری مربوط میشود به تأثیراتی که سازمان بر سیستمهای
اجتماعیای دارد که آنها در آن فعالیت میکند (یحییپور.)1932 ،
سازمانهای توسعهی استانداردهای مسؤولیت اجتماعی شرکتها نقش قابل مالحظهای
در توسعهی این مفهوم از طریق ایجاد چارچوبها ،تعیین دامنه و حوزه و مرز بندی آنها و
ترویج اجرا مسؤولیت اجتماعی شرکتها را ایفاد میکنند .مؤلفههای عملكرد اجتماعی با
توجه به رهنمود  GRIو  ISO 22111بهعنوان رهنمودهای بینالمللی غالب در این خصوص
به عملكرد حول محورهای اقدامات کارگری ،حقوق بشر ،جامعه و مسؤولیت محصول
میپردازد .در دستهبندی اقدامات کارگری بر مبنای استانداردهای جهان شمولی هستند که در
سطح بین المللی پذیرفته شدهاند .هم چنین شاخصهای اقدامات کارگری بر مبنای دو ابزار
هستند که مستقیماً مسؤولیت اجتماعی بنگاههای تجاری را مخاطب قرار میدهند :بیانیهی سه
جانبهی سازمان بین المللی کار 1در زمینهی بنگاههای چند ملیتی و خط مشی اجتماعی و
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رهنمودهای سازمان همكاری و توسعهی اقتصادی 1برای بنگاههای اقتصادی چند ملیتی.
شاخصهای عملكردی مسؤولیت محصول ،ابعادی از محصوالت و خدمات سازمان گزارش
دهنده را شامل میشوند که مستقیماً مشتریان را در مواردی چون :سالمت و ایمنی ،اطالعات
و برچسب زنی ،بازیابی و حریم خصوصی ،تحت تأثیر قرار میدهند .این ابعاد عمدتاً از
پوشش قرار میگیرند .همچنین ،شاخصهای عملكردی جامعه بر تأثیراتی که سازمانها بر
جوامع محلیای که در آنها فعالیت میکنند دارد ،و نشان میدهند که چگونه ریسکهایی که
ممكن است از تعامالت با سایر مؤسسات اجتماعی سر برآورند ،مدیریت و تعدیل میشوند.
بهخصوص ،اطالعاتی دربارهی ریسکهای مرتبط با رشوه ،فساد ،تأثیرگذاری نامشروع بر
سیاستگذاری عمومی ،و اقداماتی انحصاری ،مورد نظر


هستند.

سازمان گزارشگری جهانی ) (GRIبرای توسعهی رهنمودهایی برای گزارشگری سه

بعدی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی درسال 1331پایه گذاری شد .هدف آن ارتقای سطح
افشای پایداری بر اساس  13شاخص است که توانایی سازمان را برای برآورده ساختن
انتظارات عمومی ،اخالقی ،قانونی و عموم جامعه از طریق عملیات سازمانی و شرکتها
میسنجد .در حال حاضر بیش از  2111سازمان/شرکت در بیش از  21کشور جهان با استفاده
از این رهنمود به ارائهی گزارشهای پایداری اقدام میکنند و بهطور بسیار گسترده بهعنوان
یكی از رایجترین استاندارد های جهانی برای گزارشگری پاینده مورد استفاده است.
شاخصهای عملكرد بعد اجتماعی  GRIشامل موارد زیر است:


رویههای کار و کارگری



حقوق بشر




جامعه
مسؤولیت تولید/محصول
سازمان بینالمللی استاندارد ) (ISOبهعنوان یک سازمان غیر دولتی در سال 2111

استاندارد مسؤولیت اجتماعی خود را تحت عنوان  ISO 26000با مشارکت بیش از  211نفر
از سراسر دنیا پایهگذاری کرد و این گروه ها شامل :فعّاالن صنعت ،سازمانهای کار،
- OECD
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مصرفکنندگان ،دولتها ،نهادهای مردم نهاد و پژوهشگران بوده است و بهعنوان یكی از
رهنمودهای شناخته شده در این زمینه است که ابعاد اصلی آن شامل موارد زیر است:
 ادارهی سازمان
 حقوق بشر
 محیط
 فعالیتهای عملیاتی عادالنه
 مسائل مربوط به مشتری
 مشارکت و توسعهی اجتماع (جامعه).
بهطور کلی مؤلفههای اساسی در بعد اجتماعی برای افشای مسؤولیت شرکتها در یک
رویكرد مقایسهای میان سازمانها و نهادهای فعّال در این حوزه ،شامل کارکنان ،مشتریان،
حقوق بشر ،جامعه ،فساد و رعایت و تبعیت از قوانین مرتبط با آنها است .در این تحقیق با
توجه به مؤلفههای اصلی مطرح شده در رهنمودها و استانداردهای نهادها و سازمانهای
تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی و برخی نهادهای منطقهای مؤلفهها و شاخصهای
افشا برای شرکتهای ایرانی پیشنهاد شد .براساس پژوهشهای انجام شده مبتنی بر نقاط
مشترك و ترکیب استانداردها و رهنمودهای موجود و شناخته شده بین المللی و منطقهای به
ویژه رهنمود  GRIو استاندارد  ISO26000به تفكیک 1 ،مؤلفه و  29شاخص مورد بررسی
قرار گرفت که در جدول زیر مؤلفههای مورد بررسی و کدگذاری آنها نشان داده شده است
و شاخصهای آن در پیوست ارائه شده است.
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 فعالیتهای کاری

ارائهی مؤلفهها و شاخص های بُعد اجتماعی مسؤولیت شرکت ها و وضعیت موجود آن در ایران991.............
جدول شمارهی دو -مؤلفههای بعد اجتماعی مسؤوليت شرکتها

از نظر جهتگیریهای پژوهشی ،تحقیق حاضر از نوع جهتگیری ترکیبی از پژوهش
کاربردی و بنیادی است و قصد دارد شاخصهای مهم و معتبر برای افشای بعد اجتماعی
مسؤولیت شرکتها با رویكرد توسعهی پایدار ارائه کند .از لحاظ توسعهی شاخصهای
جدید بنیادی و از لحاظ نگاه به ارتقای سطح افشای شرکتهای بورسی کاربردی است .در
این تحقیق ،جامعهی آماری برای بخش پرسشنامهی تحقیق عبارت است از کلیهی افراد
حرفهای و آکادمیک و مدیران و کارشناسان با تجربه در حوزهی افشا و گزارشگری
شرکتها و جهت بخش تحلیل محتوا جهت تعیین سطح و وضعیت شرکتهای ایرانی،
بورس اوراق بهادار تهران شامل حدود  211مورد از شرکتهای فعال و بزرگ در  91صنعت
مختلف است .مهمترین دالیل انتخاب شرکتهای بورسی عبارتند از :قابلیت تعمیم نتایج
تحقیق به سایر شرکتهای مشابه ،سهولت اخذ اطالعات ،قابلیت اطمینان اطالعات ،قابلیت
دسترسی دادهها و مهمتر از همه این که این شرکتها در سطح کشور از بزرگترین شرکتها
از لحاظ درآمدزایی و اندازه در سطح ملی محسوب میشود.
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با توجه به استفادهی همراه با پرسشنامه تحت وب و پرسشنامهی حضوری ،از میان
حدود  111پرسشنامهی توزیع شده در میان اعضای جامعه  22مورد از موارد جمعآوری
شده قابل تحلیل تشخیص داده شد و همچنین از بیش از  1111ایمیل و پیامک ارسال شده
به جامعهی هدف 213 ،پرسشنامه بهصورت اینترنتی و تحت وب تكمیل و جمعاً 211
روایی صوری بهرهگیری شده است .بدین منظور از ابتدا با دقت در پزوهشهای مربوط به
موضوع و استفاده از استانداردها و رهنمودهای شناخته شدهی بینالمللی سعی شد از
شاخصها و مولفههای مورد قبول و مناسب استفاده شود .در ادامه با بهرهگیری از خبرگان
این شاخصها مورد بررسی قرار گرفته است و شاخصهای دیگری نیز بنا به شرایط کشور و
محیط شرکتی ایران طراحی و پرسشنامه تحقیق تهیه شد .حداقل شرایط خبرگان مورد
استفاده دارابودن حداقل  11سال تجربهی حرفهای یا آکادمیک در خصوص گزارشگری و
افشای شرکتها و حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد بوده است .ضریب آلفای
کرونباخ که یكی از شاخصهای متداول و معتبر سنجش پایایی ابزار تحقیق است ،برای
بخشهای مختلف پرسشنامههای مورد استفاده بیش از  1/29بهدست آمد که نشان از پایایی
قابل قبول هستند .بنا بهدلیل باال بودن آلفای کل نیازی به حذف هیچ متغیّری در تحقیق نبوده
است و همچنین از مقدار آلفای بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که ابزار اندازهگیری
همپوشانی و همسوئی داشته و از ثبات باالیی برخوردار است .همچنین ،در جامعهی آماری
شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران نمونهای شامل  191شرکت بورسی بر
اساس روش نمونهگیری غیر احتمالی (هدفمند) طبق معیارهای زیر انتخاب شد:
 شرکت قبل از سال  1921در بورس پذیرفته شده باشد و تا پایان سال  ،1931نام آن از
فهرست مذکور حذف نشده باشد.

 بهمنظور تشابه ماهیت فعالیت ،نوع اقالم و طبقهبندی آنها و همگن بودن اقالم افشا

شده در بعد اجتماعی و و از آنجاییکه شرکتهای تولیدی به فعالیتهای اجتماعی و
اخالقی اهمیت باالتری نسبت به شرکتهای خدماتی قایل هستند (شربت اوغلی و همكاران،
 ،)1923شرکتهای انتخاب شده تولیدی باشد.
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مراحل انجام تحقیق و روش تحلیل آن در نمودار زیر نشان داده شده است که به وضوح
بیانکنندهی فرآیند انجام تحقیق و مراحل طی شده برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده در آن
است.

در این تحقیق برای تحلیل داده ها ،ابتدا تحلیل توصیفی پاسخ دهندگان پرسشنامه انجام
و پس از بررسی شاخصهای کیسر -میر -اولكین ( ،)KMOآزمون بارتلت و آزمون نرمالیتی
و با استفاده از مدل مسیر بهوجود معناداری و میزان اثرات مؤلفههای مختلف بر بعد اجتماعی
بر اساس ساختار پیشنهادی پرداخته شده است .نهایتاً امتیاز مسؤولیت اجتماعی هر شرکت با
توجه به چک لیست نهایی تدوین شده اقالم افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها در مدل
تحقیق با استفاده از تحلیل محتوا گزارشهای هیأت مدیره شرکتهای بورسی بهدست آمده
است .ضمناً در این تحقیق رویهی امتیازدهی برای سنجش مسؤولیت اجتماعی شرکتها بر
اساس روش ارنست و ارنست )1312( 1و ابوت و مانسن )1313( 2است که اگر یک قلم از
افشای اقالم مسؤولیت اجتماعی شرکتها انجام شده باشد ،امتیاز  1و اگر افشا نشده باشد،
امتیاز  1داده میشود .ابوت و مانسن ( ) 1331اشاره داشتند واضح است که روش تحقیقی که
- Ernst and Ernst
- Abbott and monsen

1
2
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بهطور رایج برای ارزیابی افشاهای اجتماعی و محیطی سازمانها هنوز استفاده میشود ،تحلیل
محتوا است و تحلیل محتوا در  CSRاکثراً بهعنوان یک تكنیک برای جمعآوری دادهها شامل
اطالعات کیفی کدگذاری شده درطبقات مختلف برای استخراج مقیاس کمی از سطح مختلف
پیچیدگی در مفاهیم است .مطالعات مبتنی بر نگرش شاخص رایجترین روش در تحلیل
آنها استفاده میشود .معیارهای مبتنی بر شاخص در تحلیل محتوا دارای برخی مزیتهای
متمایز در مقایسه با سایر معیارها هستند و یكی از آنها تعیین وجود یا عدم وجود اطالعات
خاص و این که چه چیزی افشا میشود و چه چیزی افشا نمیشود را مشخص میکند
(آدامز .)1332 ،از اینرو بهنظر میرسد آن قابل توجیه باشد که در مطالعات از گزارشهای
ساالنه یا گزارشهای جداگانه بهعنوان واحد نمونه برای تحلیل محتوا برای ارزیابی و سنجش
اطالعات  CSRافشا شده استفاده کرد .از اینرو ،تعداد اقالم افشا شده به کل اقالم قابل افشا
در گزارشگری مسؤولیت اجتماعی شرکتها بر اساس دادههای مندرج در گزارشهای
ساالنه شرکتها ،بیانکنندهی درصد افشای مسؤولیت اجتماعی شرکتها یا امتیاز مسئولیت
اجتماعی شرکتها برای تعیین سطح آن در هر شرکت است که جدول کدگذاری مؤلفهها
برای تحلیل محتوا در زیر ارائه شده است.
تعداد اقالم افشا شده
تعداد کل اقالم قابل افشا

CSR Score

جدول شمارهی سه -جدول کدگذاری مؤلفهها برای تحليل
کار و کارکنان /اشتغال و رویههای کار

SO1

حقوق بشر

SO2

مؤلفههای بعد اجتماعی

زنجیرهی تأمین ،مشتریان و مصرف کنندگان محصوالت/خدمات

SO3

مسؤوليت شرکت ها

مشارکت و توسعه جامعه

SO4

))CSR-SO

اخالق کسب و کار  /رویههای عملیاتی منصفانه

SO5

فساد ،رشوه خواری و پول شویی

SO6

رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات مرتبط بعد اجتماعی

SO7
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نتایج آزمون مدل مسير تحقيق
با توجه به سؤاالت تحقیق بیان شده و روش شناسی آن ،تحلیل دادهها در دو بخش
آزمون مدل مسیر برای تعیین میزان تأثیر هر یک از مؤلفهها بر بعد اجتماعی و همچنین،
تحلیل محتوای گزارشهای هیأت مدیرهی شرکتها برای تعیین سطح و وضعیت موجود
مدل مفهومی و تحلیل محتوای شاخصهای افشا موجود در میان شرکتها بیان شده است.
جدول شمارهی چهار -شاخص  KMOو بارتلت برای کفایت نمونه
الگو

سطح شاخص

KMO

1/212

الگو

سطح شاخص

درجهی آزادی

سطح معنی داری

بارتلت

212/221

112

1/111

با توجه به جدول باال ،به دلیل باال بودن سطح شاخص  KMOاز  ،1/2نتایج تحلیل عاملی
برای دادههای مورد نظر معتبر است .و با توجه به سطح معنی داری آزمون بارتلت ،تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است .زیرا فرض صفر مبنی بر یک
ماتریس واحد و همانی رد شده است.
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0. 39

SO 1

1. 00

SO 2

1. 00

SO 3

1. 00

0. 69

1. 00

SO

0. 59
0. 78
0. 87

SO 5

1. 00

SO 6

1. 00

SO 7

1. 00

0. 82
0. 50

Chi-Square=96.82, df=6, P-value=0.00000, RMSEA=0.011

شكل شمارهی یک -الگوی تحليل مسير مؤلفههای بعد اجتماعی

با توجه به اینکه شاخص ( GFIشاخص نیكویی برازش) با مقدار  1/32نزدیک به یک
میباشد ،نشان میدهد ،مدل از برازش خوبی برخوردار است و دادهها به نحو بهتری الگوی
روابط مذکور را تأیید میکند .از طرفی شاخص ( AGFIشاخص نیكویی برازش تعدیل شده)
نیز با مقدار  1/39نزدیک به یک است که همچون شاخص  GFIکه نشان از برازش مناسب
مدل با دادهها دارد .بنابر مقدار ( RMSEAریشهی خطای میانگین مجذورات تقریب) ،1/111
بهدلیل نزدیک بودن به صفر ،برازش منایب مدل را نشان میدهد .شاخص برازش هنجار شده
( )NFIبا مقدار  ،1/39حكایت از برازش مناسب مدل دارد .همچنین مقدار شاخص برازش
هنجار نشده ( )NNFIبا مقدار  ،1/32نشان از برازش مناسب مدل دارد .شاخص برازش نسبی
( )RFIبا مقدار  1/21نشان از برازش مناسب مدل دارد .شاخص برازش تطبیقی مقتصد
( )PCFIنیز با مقدار  1/22حكایت از مناسب بودن مدل

دارد.
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SO 4

1. 00

ارائهی مؤلفهها و شاخص های بُعد اجتماعی مسؤولیت شرکت ها و وضعیت موجود آن در ایران992.............
جدول شمارهی پنج -ضرایب رگرسيون مدل مسير و معناداری آن ها

شرکتها به ترتیب مربوط به ( SO5اخالق کسب و کار) و ( SO1کار و کارکنان) با ضریب
بتای ( 1/21 )Betaو  1/93است .همچنین بر اساس ضریب  r2جدول فوق ،مؤلفههای

SO6

(فساد ،رشوهخواری و پولشویی) و ( SO2حقوق بشر) به ترتیب بیشترین و کمترین قابلیت
تبیین بعد اجتماعی را با ضریب تعیین  1/21و  1/92دارا هستند .در مجموع ،بر اساس
آمارهی  tهر یک از مؤلفهها ،میتوان نتیجه گرفت که کلیهی مؤلفههای مدل پیشنهادی دارای
تأثیر معناداری بر بعد اجتماعی افشا در شرکتها از لحاظ آماری هستند.

یافتههای تحقيق
با توجه به مدل افشا جدول شمارهی شش و شاخصهای پیشنهادی پیوست برای
سنجش سطح افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکتها شامل  29شاخص است .از آنجاییکه
برخی از این شاخصهای مورد نظر در شرایط موجود در گزارشگری ساالنهی شرکتهای
بورسی طبق چارچوب مورد استفادهی گزارشهای نمونهی فعالیت و وضع عمومی تهیه شده
توسط هیأت مدیره وجود ندارد ،از کل تعداد  29شاخص ،شاخصهایی که در هیچ یک از
شرکتها وجود نداشته است ،حذف شد و نهایتاً با استفاده از  22شاخص به روش صفر و
یک از طریق گزارشهای هیأت مدیرهی سال  191 ،1931شرکت نمونه مورد تحلیل قرار
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با توجه به جدول فوق ،بیشترین و کمترین تأثیر مؤلفهها بر بعد اجتماعی افشای
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گرفت و امتیازات شرکتها در مؤلفهها و شاخصهای مسؤولیت اجتماعی شرکتها
استخراج شد .در جدول زیر وضعیت شرکتها را از نظر مؤلفهها و شاخصهای افشای بعد
اجتماعی برحسب تعداد و درصد نشان داده شده است:
جدول شمارهی شش -وضعيت شرکتها از نظر مؤلفهها و شاخصهای افشا
ردیف

تعداد
شاخصهای
افشا شده

شاخصهای
افشا نشده

شاخصهای
افشا شده

شاخصهای
افشا نشده

1

11SO

122

3

%39

%1

2

11SO

29

112

%12

%22

9

11SO

33

92

%12

%22

11SO

11

12

%13

%21

2

کار و کارکنان

11SO

2

121

%9

%31

2

11SO

1

122

%1

%31

1

11SO

22

29

%12

%22

2

11SO

2

123

%2

%32

11SO

21

111

%12

%22

11SO

9

122

%2

%32

11SO

1

122

%1

%31

11SO

93

32

%91

%11

11SO

12

111

%11

%23

11SO

33

39

%12

%22

1

3

حقوق بشر

11
11
12
19
12

زنجيرهی تأمين،
مشتریان و مصرف
کنندگان
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مؤلفهها

کد
شاخص

درصد
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ادامهی جدول شمارهی شش -وضعيت شرکتها از نظر مؤلفهها و شاخصهای افشا
ردیف

مؤلفهها

کد
شاخص

درصد

تعداد

11

11SO

21

11

%21

%19

12

11SO

22

21

%22

%92

11

11SO

1

122

%2

%32

12

11SO

1

122

%1

%31

13

14SO

1

191

%1

%33

11SO

2

123

%2

%32

11SO

22

119

%21

%13

22

11SO

9

122

%2

%32

29

11SO

21

111

%12

%22

22

11SO

2

123

%2

%32

21

11SO

11

112

%11

%23

11SO

11

121

%2

%32

11SO

1

191

%1

%33

11SO

1

191

%1

%33

21

مشارکت و توسعهی
جامعه

21

22
21
22

اخالق کسب و کار
فساد ،رشوه خواری و
پول شوئی

با توجه به جدول فوق ،در مؤلفهی کار و کارکنان بیشترین و کمترین تعداد افشا در
شرکتها به ترتیب مربوط به شاخصهای  SO11و  SO19بوده است .همچنین ،در مؤلفه
زنجیرهی تأمین ،مشتریان و مصرفکنندگان محصوالت  SO32و  SO27از بیشترین و
کمترین تعداد افشا در میان شرکتها برخوردار بودند .ضمناً ،در مؤلفهی مشارکت و توسعه
جامعه  SO36دارای بیشترین و  SO40و  SO52دارای کمترین تعداد افشا بودند.
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شاخصهای
افشا شده

شاخصهای
افشا نشده

شاخصهای
افشا شده

شاخصهای
افشا نشده
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SO11
SO14
SO16
SO18
SO25
SO28
SO31
SO33
SO37
SO40
SO42
SO44
SO46
SO52
نمودار شمارهی دو -ميزان افشای هریک از شاخصهای  92گانه

همچنین نمودار فوق به وضوح بیانکنندهی میزان افشای هر یک از شاخصهای  22گانه
سنجش شده در شرکتهای جامعهی نمونه در بعد اجتماعی است که مؤلفههای حقوق بشر،
اخالق کسب و کار و فساد و رشوه خواری دارای کمترین و مؤلفهی کار و کارکنان دارای
بیشترین سطح افشا هستند .بنابراین ،درحال حاضر اولویت افشا مؤلفههای بعد اجتماعی در
ایران مؤلفههای کار و کارکنان ،و تا حدی زنجیرهی تأمین ،مشتریان و مصرف کنندگان است.
جدو.ل شمارهی هفت -سطح افشای شرکتها
سطح افشا ( از 92شاخص)

تعداد شرکتها

درصد

بین  11-11شاخص افشا شده

12

12

بین  11-1شاخص افشا شده

13

21

کمتر از  1شاخص افشا شده

12

21

جمع کل

191

111

طبق جدول فوق ،تعداد  12شرکت یعنی 12درصد آنها دارای سطح افشای بیش از یک
سوم ،تعداد  12شرکت و بیش از  21درصد آنها دارای سطح افشا کمتر از یک پنجم هستند.
همچنین 1 ،شاخص از  22شاخص یعنی یک چهارم شاخصهای اجتماعی توسط بیش از
 11درصد شرکتها افشا میگردد و  12شاخص از  22شاخص یعنی 11درصد شاخصها در
کمتر از 11درصد شرکتها افشاء میشود و مابقی شاخصها در حدود 11درصد افشا
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120
99
99
86
100
77
68
80
61
60
39
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40
23
21
15
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20
0
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میگردد .بهطور متوسط  2/9شاخص و 22درصد آنها در بعد اجتماعی در وضعیت موجود
در شرکتهای بورسی ایران افشا میشود.
در مجموع ،از کل  21شاخص سنجش شده در این تحقیق ،حدود  12شاخص یعنی
دوسوم آنها در اکثرگزارشهای ساالنه فعالیت هیأت مدیره شرکتهای بورسی افشا
شرکتها نسبت به کل شاخصهای افشای مدل پیشنهادی تحقیق ( 19شاخص) 12درصد
است و از  19شاخص مدل پیشنهادی 22 ،شاخص در هیچ شرکتی افشا نمیشود.

نتيجهگيری و پيشنهادها
با توجه به مؤلفهها و شاخصهای استخراج شده از پژوهشهای مربوط به تحقیق و با
استفاده از نظرسنجی از بیش از  211نفر افراد حرفهای و آکادمیک و مدیران و کارشناسان
سازمان های ذیربط در مقولهی افشا و گزارشگری شرکت ها و همچنین ،با استفاده از نتایج
تحلیل مسیر و شاخصهای مطلوب برازش مدل ساختاری ،میتوان مؤلفهها و شاخصهای
فوق را مناسب قلمداد کرد .ضرایب رگرسیون مدل تحلیل مسیر و معناداری آنها بیانکنندهی
تبیین و توجیه مناسب کلیه مؤلفهها است و میتوان آن را بهعنوان ابزاری کارآمد و جامع
برای تعیین سطح افشای عملكرد بعد اجتماعی شرکتها در ایران مبنای عمل قرار داد.
همچنین ،در تحلیل و آزمون مدل مشخص شد مؤلفههای کار و کارکنان و اخالق کسب و
کار به ترتیب ازکمترین و بیشترین ضریب تعیین (تأثیرگذاری) بر بعد اجتماعی برخوردار
هستند.
عالوه بر این ،تحلیل محتوا گزارشهای هیأت مدیرهی شرکتها بهعنوان ابزار افشای
عملكرد بعد اجتماعی نشان داد که در وضعیت موجود شرکتهای بورسی ایران از بعد
اجتماعی ،مؤلفههای حقوق بشر ،اخالق کسب و کار و فساد و رشوه خواری دارای کمترین
و مؤلفهی کار و کارکنان دارای بیشترین سطح افشاء هستند و حدود  11درصد شاخصها
در اکثر گزارشات ساالنه شرکتها افشای نمیگردد .در مجموع ،وضعیت فعلی افشا
شاخصهای اجتماعی در واحدهای اقتصادی ،بیانکنندهی شكاف قابل توجه میان انتظارات
جامعه از شرکتها و عملكرد واقعی آنهاست .یافتههای تحقیق در خصوص وضعیت

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 8:28 +0430 on Tuesday April 13th 2021
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موجود مسؤولیت اجتماعی شرکتها در ایران ،نتایج تحقیقات از نظر وضعیت بعد اجتماعی
مشابه اورارت و دیگران ( )2112یافتیان ( )2111و محمدی ( )2111و همچنین از بعد
انتظارات ذینفعان مؤیّد یافتههای فروغی و همكاران ( )1922و صالحی( )2113بوده است.
مهمترین پیشنهادهای اجرایی منتج از این تحقیق عبارتند از :بستر سازی الزم برای افشای
سهامداران نهادی و مسؤولین ذیربط برای آموزش و فرهنگ سازی عملكرد اجتماعی پایدار
شرکتها در ایران و ایجاد انگیزه و مشوّقهای الزم در شرکتها همراه با تدوین الزامات و
مقررات مناسب توسط نهادهای مرتبط در حوزهی گزارشگری شرکتها از جمله سازمان
بورس اوراق بهادار با همكاری نهادهای فعال در حوزهی اجتماعی و فرهنگی کشور برای
پاسخگویی به انتظارات جامعه .همچنین مهمترین پیشنهادهای نظری برای انجام تحقیقات در
آینده عبارتند از :اجرای مدل طراحی شده و ارزیابی و پایش ادواری شاخصهای پیشنهاد
شده با استفاده از مستندات و دادههای عینی و ملموس در شرکتها ،بررسی تحلیلی کمّی و
کیفی عملكرد اجتماعی شرکتها در صنایع مختلف فعّال در عرصههای اقتصادی و صنعتی
کشور و مقایسهی وضعیت و روند آن در ایران با سایر کشورهای مشابه از نظر ساختارهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهویژه کشورهای اسالمی و در حال توسعه.
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