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هدف این تحقیق مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخالق فراسازمانی) در پیشبینی سود
توسط سرمایهگذاران میباشد که ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایهگذاران
برای پیشبینی سود آینده را کاهش دهد ،بسط میدهد .اوالً ،با توجه به نظریههای نمایندگی و ذینفعان
که انگیزه مدیریت برای انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را توضیح میدهند ،اهداف
شرکتها برای ارائه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بهطور معمول متنوع میباشد؛ بنابراین مشخص نمودن
شاخصهای سرمایهگذاران برای پیشبینی میزان بازده مورد نیاز براساس منابع اختصاص یافته به
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،دشوار است .ثانیاً ،منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
شرکتها غیرقابل مشاهده هستند ،زیرا هزینههای این فعالیتها معموالً با فروش ،هزینههای عمومی و
اداری جمع میشود؛ همچنین اطالعات کافی برای سرمایهگذاران بهمنظور اندازهگیری منابع صرف شده
در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی وجود ندارد .با توجه به اینکه ارائه اطالعات در رابطه با سودهای
پیشبینی شده شرکت ،بر تصمیمگیری ذینفعان تأثیرگذار است انتظار میرود شرکتهایی که نسبت به
رعایت شاخصهای مسئولیت اجتماعی اقدام میکنند ،در راستای توجه به پاسخگویی به سهامداران و
سایر ذینفعان ،در پیشبینی سود دقت الزم و کافی را در جهت حفظ حقوق ذینفعان داشته باشند و
جانبداری و قضاوتهای شخصی خود را در پیشبینی سود به حداقل برسانند .در نهایت ،شدت
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت ،توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی را کاهش میدهد
و تعیین هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش ،عمومی و اداری ،باعث کاهش
توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی میشود.
واژههای کلیدی :اخالق ،مسئولیت اجتماعی ،پیشبینی سود ،اخالق فراسازمانی.
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پورعلی و رجبی

مقدمه
مسئولیتپذیری اجتماعی به مباحث اخالقی درباره رفتار و تصمیمگیری شرکت درباره موضوعاتی مانند
مدیریت منابع انسانی ،حمایت محیطی ،سالمت کاری ،روابط اجتماعی و روابط با عرضهکنندگان و
مشتریان میپردازد .مسئولیتپذیری اجتماعی ،رضایت سهامداران را بهبود بخشیده و بر روی شهرت
شرکت نیز اثر مثبتی دارد [ .]9ممکن است برخی نمای خوب گزارش مسئولیت اجتماعی را بهعنوان
شاهدی بر پاسخگویی شرکتها به فشارهای عمومی بهحساب آورند اما بسیاری از این پاسخگویی در گام
اول به توانایی ایجاد سود مرتبط است .این نظر نیز وجود دارد که حجم زیادی از گزارش مسئولیت
اجتماعی در خدمت خود شرکت بوده و موارد افشا غالباً انتخابی است .افشا شاخصهای مسئولیت اجتماعی
توسط شرکتها که میزان توجه شرکتها را به عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی نشان میدهد ،منجر به
بهبود کیفیت افشا اطالعات شده و ممکن است تصمیمگیری سرمایهگذاران و ذینفعان شرکتها را تحت
تأثیر قرار دهد .سؤالی که مطرح میشود این است که آیا افشا شاخصهای مسئولیت اجتماعی میتواند بر
میزان خطای پیشبینی سود هر سهم شرکتها تأثیرگذار باشد؟[ .]37ذینفعان شرکت همهکسانی هستند
که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکتها بر آن اثر میگذارد .ذینفعان داخلی ،کارکنان و
سهامداران هستند که بهطور مستقیم تحت تأثیر تصمیمات و عملیات سازمان قرار دارند و ذینفعان خارجی
شامل شهروندان ،مشتریان ،عرضهکنندگان ،رقبا ،دولت و نهادهای اجتماعی هستند .توجه به منافع
ذینفعان و بهطورکلی جامعه ،برای شرکت ضروری است ،شرکت در برابر تمامی ذینفعان مسئولیتهایی
دارند .یکی از انگیزههای الزم برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها ،ناشی از این باور است
که شرکتها مسئولیت اجتماعی دارند ،میباید به صورتی اخالقی عمل کنند و منافع تمام ذینفعان را در
نظر بگیرند؛ بنابراین اخالق تجاری پیششرط یک کسبوکار موفقی است که میتواند منجر به رشد و
توسعه همهجانبه گردد [ .]38پیاده کردن رفتارهای اخالقی در یک سازمان در قدم اول به میزان ارجگذاری
به ارزشهای اخالقی توسط سیاستهای کلی و اقدامت مدیریت در آن سازمان بستگی دارد .حساسیت
اخالقی مدیریت به ارتقای سازگاری کارکنان با استانداردهای اخالقی کمک میکند .یکی از عوامل اصلی
شکلدهی به روابط درونسازمانی و نظرات کارکنان ،جو اخالقی است .رفتارهای اخالقی در یک سازمان
بهعنوان مسئلهای مهم برای مدیریت مطرح هستند و مدیریت باید نقش اساسی در باال بردن رفتارهای
اخالقی داشته باشد .امروزه ،سازمانها به مسائل اخالقی توجه میکنند و درصد آن هستند که سطح
استانداردهای اخالقی را افزایش دهند .جو اخالقی1درون یک سازمان ،رفتارهای اخالقی کارکنان را در
محیط کار بهصورت معناداری تحت تأثیر قرار میدهد [ .]32برای شرکتهایی که فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی را انجام میدهند ،اولین برداشتی که اغلب به نظر میرسد ،مثبت است .همچنین مزایای شرکت
و سرمایهگذاران آن از رعایت اخالق (فعالیتهای مسئولیت اجتماعی) در مطالعات ادبیات حسابداری و
مالی که در آن سرمایهگذاران و بازارهای سرمایه ذینفعان اصلی این مطالعات هستند ،بحث شده است.
Ethical Climate
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بهعنوانمثال ،کیم و همکاران )2012( 1در پژوهشی نشان میدهند که مدیران شرکتهای بزرگ در
شرکتهای با مسئولیت اجتماعی ،مایل به ارائه اطالعات با کیفیت باال به سرمایهگذاران در بازارهای
سرمایه هستند [ .]30همانطور که در مطالعه تجربی هونگ و کوستوتسکای )2012(2نشان داده شده
است ،مدیران بانکهای اعتباردهنده تمایل دارند که در شرکتهایی با فعالیت مسئولیت اجتماعی
سرمایهگذاری کنند؛ شرکت نیز با افشای داوطلبانه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،اطالعات اضافی را
برای کاهش هزینه سرمایه خود ارائه میدهد [ ]28و [ ]21و خطاهای تحلیلگران پیشبینی میشود [.]20
بااینحال ،نظریهها در توضیح فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها بهطور قابلتوجهی متفاوت هستند،
3
زیرا فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها ابعاد متعددی دارند [ .]35بهعنوانمثال ،ارورا و داروادکار
( )2011استدالل میکنند که انواع مختلف سرمایهگذاران نهادی دارای منافع متفاوتی در مسئولیت
اجتماعی شرکتها هستند .برخی از سرمایهگذاران نهادی بر مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت تمرکز
میکنند ،اما برخی دیگر مسئولیتهای اجتماعی شرکت را فرایند ارزیابی تأثیرات سازمان بر جامعه بهجای
ارزیابی سود میدانند [ .]13با توجه به ابعاد متعدد مسئولیت اجتماعی شرکت ،سرمایهگذاران انتظار
بازگشت منابع مصرفشده توسط فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را ندارند .بهطور خاص ،هزینههای
مسئولیت اجتماعی شرکتها بهصورت جداگانه در جریان عملیات حسابداری گزارش نشده است [.]29
این مطالعه مروری نشان میدهد آیا اثرات فعالیت مسئولیت اجتماعی که بهعنوان معیاری برای رعایت
اخالق از سوی شرکتها مطرح است ،به پیشبینی سودهای آینده از دیدگاه سرمایهگذاران کمک میکند.
مسئولیت اجتماعی شرکتها
در طی دهه گذشته ،سازمانها از طرف گروههای مختلف ذینفعان شامل سهامداران ،کارکنان،
سرمایهگذاران ،مصرفکنندگان و مدیران تحت فشار فزایندهای برای رفتار مسئوالنه اجتماعی بودهاند .این
مطالعات شواهدی مبنی بر افزایش بازدهی سازمانهای دارای مسئولیت اجتماعی و همچنین نیروی کار
متعهدتر را فراهم میآورد ،چراکه کارکنان از اینکه با سازمانهایی که دارای مسئولیت اجتماعی هستند
کار کنند ،احساس هویت و غرور میکنند .فلسفه وجودی سازمانها ،حتی مؤسسات اقتصادی ،نهتنها سود،
بلکه تأمین انتظارات ذینفعان اعم از داخل و خارج سازمان میباشد []24؛ زیرا از این طریق است که پایدار
بودن سود نیز تأمین میشود .ضمناً انتظاراتی که جامعه در بعد اخالقی ،قانونی ،اقتصادی و مصالح عمومی
از سازمانها دارد ،این است که آنها خود را به جامعهای که در آن به فعالیت میپردازند ،متعهد بدانند
[ .]36بر این اساس ،هنگامیکه موضوع مسئولیت اجتماعی در زندگی ازجمله سازمانها مورد تحلیل قرار
میگیرد ،نباید صرفاً حقوق صاحبان سهام و مؤسسات یا حتی فقط رعایت چهارچوبهای قانونی که
بهاجبار باید بدان تن داد ،مالک عمل سازمانها قلمداد شود ،بلکه مسئول بودن باید بهعنوان امری
داوطلبانه و نوعی تعهد و وظیفه از سوی سازمانها به شمار آید [ .]39در این صورت است که مشروعیت
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سازمان از ناحیه ذینفعان بیرونی (ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی ،دولت و مشتریان) به پایداری
میانجامد و منافع پایدار ،ارتقای تعهد و مشارکت فعال ذینفعان قابل پیشبینی میشود .امروزه مسئولیت
اجتماعی بهمراتب فراتر از حوزه فعالیت و تأثیر خود در گذشته که " انساندوستی" بود پیش میرود.
مسئولیت اجتماعی در عرصه کسبوکار برای رسیدن به توسعه پایدار ،در مورد ارائه راهحلهای پیشگیرانه
برای چالشهای اجتماعی و زیستمحیطی و عرصههایی ازایندست نقش و جایگاه خود را پیدا کرده است
[ .]40مسئولیت اجتماعی موضوعی جدید نیست اما به نظر میرسد که افزایش عالقه در میان دانشگاهیان
و متصدیان به مسئولیت اجتماعی به خاطر منفعتهایی که مسئولیت اجتماعی برای اقتصاد ،جامعه و
محیطزیست دارد تازه و جدید باشد [ .]27در مطالعات جدید نیز این امر ثابت شده است که مسئولیت
اجتماعی بهطور فزایندهای از فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد حاکم بر جامعه حمایت میکند [ .]14مسئولیت
اجتماعی راهبردی مقابلهای برای پاسخگویی به نگرانیهای اجتماعی ،زیستمحیطی و توسعه پایدار است
[ .]26فورد1مسئولیت اجتماعی را پیروی از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی که جامعه از فرد دارد
تعریف میکند .کاستکاو بالزارووا2مسئولیت اجتماعی را تعهد مداوم برای رفتار به شیوه اخالقی و همراه
با بهبود کیفیت زندگی افراد و خانوادههایشان بهعالوه بهبود اجتماع و جامعه در مقیاس وسیعتر میدانند
[ .]4پژوهشگران مسئولیت اجتماعی را ارزشی گرانبها که بر دموکراسی و جامعه دموکراتیک تأثیر
میگذارد معرفی میکنند [ .]12هولمه3مسئولیت اجتماعی را درک مشترک مبنی بر افزایش رفتارهای
اخالقی در میان کارکنان و رشد و تعالی اعضای تعریف میکند [ .]33در سال  ،1960دیویس4مسئولیت
اجتماعی را بهعنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات سازمانها توصیف کرد که به دالیلی ،فراسوی منافع
مستقیم اقتصادی یا فنی اتخاذ میشوند [ .]25در سال  1971کمیته توسعة اقتصادی5در تعریفی مشابه،
مسئولیت اجتماعی سازمان را بهصورت زیر تشریح کرد« :امروزه روشن است که مفهوم تعامل بین جامعه
با تجارت و کسبوکار به شیوههای گوناگون در حال تغییر است .کسبوکار باید مسئولیتهای گستردهتری
را در خصوص جامعه نسبت به قبل بپذیرد و محدوده گستردهتری از ارزشهای انسانی را موردنظر داشته
باشد» [.]41
ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت با اضافه شدن مباحثی چون محیط زیست ،مباحث حقوق بشر،
استانداردهای کار و مبارزه با فساد دامنه بسیار وسیعتری نسبت به گذشته پیدا کرده است [ .]1شرکتها
موفقیت و تداوم حیات خود را در گرو مسئولیت در برابر محیط اجتماعی میدانند .در این صورت با
رویکردی آیندهنگر ،مسئولیت اجتماعی ،نهتنها سیاستی هزینهبر نخواهد بود بلکه نوعی سرمایهگذاری
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انسانی و اجتماعی تلقی میشود .همانگونه که شرکتها با تولید ،جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند،
جامعه نیز شرکتها را به احساس مسئولیت در برابر عملکرد خود میکند تا عالوه بر تولید و خدمات
مطلوب ،مالحظات را نیز رعایت کنند .بهاینترتیب همهی این نکات به این مسئله مهم تأکید دارد که
مسیر اصلی شرکت در راه افزایش ارزش اجتماعی و زیستمحیطی در کنار کسب سود درگیر ابعادی است.
در شکل ( )1این ابعاد نشان داده شده است.
شکل  -1ابعاد مسئولیت اجتماعی []7

رهبری و
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محیط
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رویکردها و نظریههای مسئولیت اجتماعی شرکتها

1

بهطورکلی ،سه نظریه در مورد مفهوم مسئولیتهای اجتماعی شرکت وجود دارد که به شرح زیر است:
 -1نظریه اول یا دیدگاه کالسیک :نظریه کالسیک را فریدمن2در سال  1962ارائه کرده که ضمن اعالم
التزام بنگاهها به مسئولیتهای قانونی ،معتقد است مسئولیت اجتماعی کسبوکار ،افزایش مداوم سود
است و شرکت فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن سود است [.]7
 -2نظریه دوم با دیدگاه مسئولیتپذیری :صاحبنظران این نظریه که در دهه  1970میالدی ارائه شد
معتقدند زندگی سازمان ،وابسته به حیات جامعه است؛ بنابراین سازمانها ،باید در حل مشکالت اجتماعی،
با جامعه همکاری کنند [.]10
 -3نظریه سوم با دیدگاه عمومی :دیدگاه عمومی ،بنگاههای اقتصادی را بهعنوان شرکای دولت و مؤسسات
و نهادهای جامعه تعریف کرده است .طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده
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از منابع کمیاب را به سازمان اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود به وجود آورده سازمان باید خود
را مدیون به جامعه دانسته و خود را خدمتگزار آن بداند [.]3
نظریههای اخالق و مسئولیت اجتماعی
همانگونه که گفته شد ،از مسئولیت اجتماعی بهعنوان اخالقیات فرا سازمانی یاد میشود که مفهوم
مسئولیت اجتماعی را میتوان از بیشتر نظریههای اخالق استنباط و استخراج کرد .برای روشن شدن بهتر
مطلب ابتدا بهاختصار نظریههای اخالق تشریح میشود (هس مر )1998 ،یکی از کاملترین دستهبندیها
را از تئوریهای اخالق اینگونه ارائه میکند:
 .1قانون جاویدان :این دیدگاه که به قانون طالیی نیز مشهور است بدین گونه خالصه میشود که «با
دیگران آنگونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند».
 .2منفعتگرایی یا تئوری فرجام گرایی :این دیدگاه منطبق با تعریفی از اخالق است که توسط جرمی
بنتم متفکر بریتانیایی ارائه شده و بر نتایج و فرضیات فردی متمرکز است .بر این اساس ،اخالقی بودن
یک رفتار ،براساس میزان مطلوبیت آن بیان میشود؛ یعنی وقتی منافع یک عمل برای جامعه بیشتر
از ضررهای آن باشد ،آن عمل اخالقی است.
 .3وظیفه گرایی یا آغاز گرایی :آغاز گرایی در برابر فرضیة فرجام گرایی است .بر اساس این دیدگاه که
توسط ایمانوئل کانت ارائه شد ،هر عمل به نتیجة آن بستگی نداشته ،به نیت شخص تصمیم گیرنده
بستگی دارد.
 .4عدالت توزیعی :در این تئوری که توسط جان راولز پیشنهاد شده ،یک عمل را درصورتیکه منجر به
افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود ،میتوان درست و عادالنه و مناسب (و بنابراین اخالقی) نامید
و عملی را که در جهت مخالف این هدف عمل کند میتوان نادرست ،ناعادالنه و نامناسب (و بنابراین
غیراخالقی) نامید .در این دیدگا ه ،همکاری اجتماعی ،اساس منافع اجتماعی و اقتصادی را فراهم
میآورد و تالش فردی کماهمیت و در مواردی نادیده گرفته میشود.
 .5آزادی فردی :بر اساس این دیدگاه که توسط رابرت نوزیک پیشنهاد شد ،آزادی ،نخستین نیاز جامعه
است؛ بنابراین هر عملی که آزادی فردی را نقض کند ،غیراخالقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری
برای دیگران ایجاد کند .در متون مدیریت استراتژیک ،مسئولیتهای اجتماعی بهگونهای عام و اصول
اخالقی بهگونهای خاص به بخش جداییناپذیر از مباحث تدوین و اجرای استراتژی تبدیل شده است.
در ادبیات سازمان و مدیریت ،مسئولیت اجتماعی بخشی از مقوله اخالق کار محسوب شده و از آن
بهعنوان اخالقیات فرا سازمانی یاد میشود.
پیشبینی سود و قابلیت پیشبینی سود
شناسایی و مطالعه متغیرها و شاخصهایی که ارتباط معناداری با سود دارند ،ارزشمند خواهد بود زیرا
میتوان در پیشبینی سود از آن متغیرها بهره گرفت [ .]11پیشبینی سود طبق بیانیهی شماره یک
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حیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی1سرمایهگذاران دارندگان سهام و اوراق قرضه تمایل به ارزیابی
دورنمای خالص وجوه نقد آتی واحدهای گزارشگر دارند .برای این ارزیابی از توان سودآوری و پیشبینی
سودهای آینده استفاده میکنند .بدین معنی که رابطهی بین سود گزارششده و جریانات نقدی بهطور
عام و با سود نقدی توزیعشده به سهامداران بهطور خاص ،مقروض است .بهاینترتیب ،ارزش روز هر سهم
عادی واحد گزارشگر به وجه نقد آتی مورد انتظار سهامداران وابسته است .بر اساس همین انتظارات،
سهامداران فعلی در نگهداری با فروش سهام خود تصمیم میگیرند و سهامداران بالقوه تصمیم به خرید
سهام واحدهای گزارشگر میگیرند؛ بنابراین ،بسیاری از واحدهای گزارشگر فرض میکنند در کوتاهمدت
انتظارات سود در پیشبینی قیمت آیندهی سهام در بازار ،مربوطتر از پیشبینی توزیع وجه نقد بین
سهامداران باشد .بسیاری از محققین اظهار کردهاند سنجش سود بهگونهای که پیشبینی سودهای آتی را
میسر سازد معتبرتر است به عبارتی ،سودهای گذشته توان پیشبینی سودهای آتی را دارند [.]8
پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیریهای اقتصادی است .سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مدیریت و
سایر اشخاص در تصمیمگیریهای اقتصادی متکی به پیشبینی و انتظارات هستند .برای مثال یک
سرمایهگذار در تصمیماتی همچون خرید ،فروش با نگهداری سهام بهطور ویژه مایل است از زمان و میزان
سودها و ریسک آنها مطلع باشد .چون آگاهی ازاینگونه خصوصیات ،از قبل و با دقت کامل مقدور نیست،
پس بهناچار باید به پیشبینی روی آورد.
اطالعات ارائهشده توسط شرکت و درنتیجه سود ،مبتنی بر رویدادهای گذشتهی شرکت است اما
سرمایهگذاران نیازمند اطالعاتی دربارهی آیندهی شرکت هستند .یکی از دیدگاههای موجود در این رابطه،
ارائه اطالعات صرفاً تاریخی و جاری توسط واحد تجاری است بهنحویکه سرمایهگذاران خود بتوانند
پیشبینیهای مربوط به آینده را انجام دهند .دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع
و امکانات موجود به انجام پیشبینیهای قابلاعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیشبینیها کارایی
بازارهای مالی را افزایش دهد .پیشبینیهای سود مدیریت ،افشائیانی هستند که اطالعاتی را در مورد
سودهای مورد انتظار واحدهای تجاری فراهم میکنند .پیشبینیهای سود مدیریت یکی از مکانیزم های
کلیدی افشای هستند که مدیران میتوانند بهواسطهی آن انتظارات سود بازار را تعدیل کرده ،نگرانی در
مورد ریسک دعاوی حقوقی را کاهش داده و با گزارشگری صحیح و درست ،بر اعتبار و شهرت خود
بیافزایند .پیشبینیهای سود مدیریت به دلیل تأثیر بر قیمت سهام ،تأثیر بر پیشبینی تحلیل گران و ...
عاملی تأثیرگذار بهحساب میآیند .بهطورکلی یکی از اهداف اصلی حسابداری ارائهی اطالعاتی است که
بتوان با استفاده از آن رویدادهای تجاری آینده را پیشبینی کرد .از سوی دیگر اهمیت و عمومیت
پیشبینی سود در کارایی بازار سرمایه نیز رو به افزایش میباشد.
قابلیت پیشبینی عبارت است از قابلیت کل مجموعه گزارشگری مالی ،شامل اجزای سود و سایر شکلهای
تجزیه رقم کلی سود ،برای ارتقای قدرت استفادهکنندگان جهت پیشبینی اقالم موردعالقهی خود ،از این
SFAC No.1 P: 6-43
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نظر قابلیت پیشبینی به سودمندی در تصمیمات ارتباط پیدا میکند و بنابراین منحصر به فرایند پیشبینی
و اهداف خاص استفادهکننده است .بااینحال محققان گاهی از قابلیت پیشبینی بهعنوان توان سودهای
آتی یاد میکنند (لیپ .)19901،بهاینترتیب ،قابلیت پیشبینی کنندگی تابعی از واریانس تغییرات سود
است (واریانس زیاد در میزان تغییرات بدون در نظر گرفتن جهت آن ،قابلیت پیشبینی را کاهش میدهد)
در هیچیک از موارد ،قابلیت پیشبینی کنندگی با بیان صادقانه سود گزارش شده بر حسب سود اقتصادی
موردنظر هیکس مرتبط نیست .دالئل ارائه شده برای عدم ارتباط میان قابلیت پیشبینی و بیان صادقانهی
مشابه دالیل ارائه شده برای عدم ارتباط میان پایداری و بیان صادقانه است .محققین دریافتهاند که قابلیت
پیشبینی کنندگی سریهای زمانی سودهای گزارش شده همانند پایداری تنها تابعی از مدل تجاری واحد
گزارشگر ،عوامل اقتصادی و انتخاب رویههای حسابداری است .در چرخههای تجاری فصلی که اغلب
سرمایهبر هستند ممکن است پیشبینی سود دشوار باشد .در این مورد در شرکتها بیان صادقانه عملکرد
اقتصادی منجر به فقدان توان پیشبینی کنندگی میشود .تغییرات سود ،درحالیکه در سریهای زمانی
سود دوام داشته باشد ترجیحاً پایدار است اما چنانچه میزان پایداری پایین باشد بیانگر آن است که
تغییرات در طول زمان از بین خواهد رفت .بهطور مشابه ،قابلیت پیشبینی متضمن یک دوره زمانی است.
محققین اغلب پیشبینی یک سال بعد را استفاده میکنند درصورتیکه هیچ مبنای نظری برای آن وجود
ندارد .در نهایت الزم به ذکر است که یک تضاد بالقوه میان پایداری و قابلیت پیشبینی سود وجود دارد؛
اگر واریانس (قدر مطلق اندازه) شوکهای وارده به سری زمانی باال باشد ،سودهایی با پایداری باال منجر
به قابلیت پیشبینی پایینتر خواهند شد .سودهایی که از بعد پایداری کیفیت باالیی دارند ممکن است از
بعد قابلیت پیشبینی کنندگی ،کیفیت پایینی داشته باشند و بالعکس [.]5
جدول  -1معیار سنجش قابلیت پیشبینی سود پنمن و ژانگ ()2002

نام متغیر

پژوهشگر و
سال

مدل یا رابطه

معیار سنجش

نحوه محاسبه

قابلیت
پیشبینی
سود

پنمن و ژانگ
()2002

𝐶𝐹𝑂𝑡+1
𝑡𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1
𝜀+

انحراف معیار
مقادیر خطای  εدر
 5سال اخیر

تخمین مدل به
تفکیک هر صنعت و
چینش مقطعی

مسئولیت اجتماعی شرکتها و پیشبینی سود
شرکتها نسبت به ایجاد محیط کاری امن ،جلوگیری از آلودگی آبوهوا و تولید محصوالت سالم ،مسئولیت
اخالقی دارند .انجام چنین فعالیتهایی نیازمند انجام هزینه میباشد و هر شرکتی داوطلبانه حاضر به
تحمل اینگونه هزینهها نیست [ .]2در شرایطی که رعایت مسئولیت اجتماعی و افشای آنها بهعنوان
معیاری برای اعتباربخشی به شرکتها و جلب رضایت ذینفعان باشد ،در این صورت شرکتهایی که در
این زمینه ضعیفتر از دیگر شرکتها عمل کنند درزمینهی جذب سرمایه موفق نخواهند بود و شرکتهایی
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که در این زمینه قویتر از دیگر شرکتها عمل کنند ،با افزایش اعتبار و جایگاه خود نزد ذینفعان ،توانایی
جذب سرمایههای جدید و افزایش تولید و در نهایت افزایش سود و ارزش سهام شرکت را خواهند داشت.
نتایج تحقیق بررسی رابطهی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت سهام دناتو و همکاران )2012(1در
ایتالیا نشان داد ،ممکن است ذینفعان رعایت و افشای مسئولیت اجتماعی را بهعنوان هزینههایی
غیرضروری و قابلاجتناب قلمداد کنند که تنها سود سهامداران و ارزش شرکت و در نهایت قیمت سهام
را کاهش میدهد .بهاینترتیب زمانی که افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها ،ارزش و قیمت سهام شرکت
را تحت تأثیر قرار میدهد پس میتوان گفت افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کارایی اطالعاتی بازار
سهام تأثیرگذار است [ .]23بچتی و همکاران )2013(2نیز در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطهی بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و بیطرفانه بودن پیشبینی سود هر سهم به این نتیجه رسیدند که بیطرفانه
بودن پیشبینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام در شرکتهایی که کیفیت مسئولیت اجتماعی باالیی
دارند (بزرگتر مساوی  20درصد) مشاهده میشود اما در شرکتهایی که کیفیت مسئولیت اجتماعی
پایینی دارند (کمتر از  20درصد) مشاهده نشده است .درصورتیکه توجه به شاخصهای مسئولیت
اجتماعی ،بهعنوان یکی از معیارهای اصلی و مهم مدیریتی محسوب شود و مدیران نسبت به رعایت و
افشای آنها اقدام کنند ،اطالعات بیشتری در رابطه با فعالیتهای اجتماعی شرکت در اختیار ذینفعان
قرارگرفته ،از عدم تقارن اطالعاتی کاسته و کارایی بازار سهام افزایش مییابد .با توجه به اینکه ارائه
اطالعات در رابطه با سودهای پیشبینی شده شرکت ،بر تصمیمگیری ذینفعان تأثیرگذار است انتظار
میرود شرکتهایی که نسبت به رعایت شاخصهای مسئولیت اجتماعی اقدام میکنند ،در راستای توجه
به پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان ،در پیشبینی سود دقت الزم و کافی را در جهت حفظ حقوق
ذینفعان داشته باشند و جانبداری و قضاوتهای شخصی خود را در پیشبینی سود به حداقل برسانند
[.]17
آیا اخالق شرکتی به سرمایهگذاران در پیشبینی سودهای آتی کمک میکند؟
براساس پژوهش تجربی اچسوانچو و همکاران ،)2017(3،هزینههای پنهان مسئولیت اجتماعی شرکت
توسط هزینههای فروش ،عمومی و اداری برآورد میشود [ .]29بارنای و روبین )2010(4نشان میدهند
که هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت احتماالً با هزینههای فروش ،عمومی و اداری جمع میشود [.]16
بهطور مشابه ،بانکر و همکاران )2011(5استدالل میکنند که هزینههای فروش ،عمومی و اداری حاوی
هزینههای متعددی از فعالیتهایی است که معموالً بهعنوان فعالیتهای شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت
مانند توسعه نام تجاری ،فناوری اطالعات و هزینههای آموزش کارکنان دیده میشود .دیگر فعالیتهای
1
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مسئولیت اجتماعی شرکت ،ازجمله سالمت کارکنان و برنامههای ایمنی نیز شامل هزینههای قابلتوجه
نقدی است و سطح هزینههای فروش ،عمومی و اداری را افزایش میدهد [ .]15تجربی ،دی جولی و
کاستوسکای )2014( 1یک ارتباط مثبت و معنادار بین نمرات هزینههای فروش ،عمومی و اداری و
مسئولیت اجتماعی شرکت ،به همراه تعدادی از نقاط قوت مسئولیت اجتماعی شرکت در مقایسه با نقاط
ضعف اختصاص یافته در آن توسط کیندر و همکاران )2006(2تعیین کردند؛ که از این به بعد از اصطالح
 KLDبرای آن استفاده خواهد شد؛ و از آن بهعنوان یک پروکسی برای میزان جمعآوری هزینه استفاده
میشود .جمعآوری هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش ،عمومی و اداری یکی
از دالیل کاهش عملکرد سرمایهگذاران در پیشبینی سود آتی در این مطالعه است .طبیعت هزینههای
مسئولیت اجتماعی شرکت ،صرفهجویی در منابع شرکت است .در چنین سرمایهگذاریهایی دارایی نباید
منافع اقتصادی آینده را ایجاد کند .به لحاظ تجربی ،این نوع هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت که با
هزینههای فروش ،عمومی و اداری جمع میشود تا حد زیادی مستقل از تنوع سود آینده است .یک شرکت
میتواند بهدقت منابع را در نوع خاصی از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی صرف کند که ممکن است
کسبوکار جدیدی را به دست آورد ،مشتری را حفظ کند ،روابط را با مشتریان ،تأمینکنندگان و شبکهها
افزایش دهد .با توجه به تأثیرات آنها در محیط و جامعه ،هزینههای مسئولیت اجتماعی میتواند منافع
اقتصادی آینده را افزایش دهد و سود آتی که میتواند ناشی از عدم اطمینان کاهش یابد را افزایش دهد.
مطابق با استداللهای باال ،اطالعات کمتری در مورد سود آتی موجود در بازده سهام فعلی شرکتهایی
که با شدت بیشتری از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی حمایت میکنند ،یافت میشود .این همبستگی
بین بازده سهام فعلی و سود آتی گزارش شده توسط شرکتهایی است که میزان باالتری از هزینههای
مسئولیت اجتماعی را با هزینههای فروش ،عمومی و اداری گزارش میکنند .در تجزیهوتحلیلهای بیشتر،
شدت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی با عدم قطعیت مزایا بهطور مثبت با انحراف استاندارد سود آتی در
طی پنج سال آینده ،ارتباط دارد .متغیر سود در آینده وجود ندارد ،هرچند که هزینههای مسئولیت
اجتماعی با هزینههای فروش ،عمومی و اداری جمع میشوند ،مطابق با این اصل اساسی که هزینههای
حسابداری هیچ منافع اقتصادی آیندهای را ایجاد نمیکند .این تحقیق به بحث در مورد پیامدهای
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت و حسابداری هزینههای آن از زاویهای متفاوت کمک کرده است
[ .]22در تعدادی از مطالعات دیگر ،شواهد متقاعدکنندهای وجود دارد که افشای داوطلبانه فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی در کاهش هزینههای سرمایهگذاری [ ]21و خطاهای گزارشگری مالی [ ]20را نشان
میدهد .این مطالعات مدیران شرکتها را با دالیل علمی و انگیزهای باال برای انتظارات سودمندی افشای
داوطلبانه توجیه میکند؛ بااینحال ،این مطالعات کیفیت اطالعات ارائه شده توسط فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی را بررسی نمیکند .پژوهش تجربی اچسوانچو و همکاران ،شواهدی را نشان میدهد که عموم
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سرمایهگذاران کمتر توانایی پیشبینی سودهای آتی را دارند ،درحالیکه هزینههای مسئولیت اجتماعی با
هزینههای فروش ،عمومی و اداری شرکت باالتر است [.]29
در این تحقیق دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است:
شدت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت ،توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی را کاهش
میدهد.
تعیین هزینه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش ،عمومی و اداری ،باعث کاهش توانایی
سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی میشود.
این تحقیق از شدت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت بهعنوان یک پروکسی برای ابعاد چندمنظوره
این فعالیتها (با فرض ارتباط مثبت میان آنها) استفاده میکند .شدت فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکت
از دادههای موسسه آمریکایی معروف به  ،KLDبر اساس مطالعات گذشته (چاترجی و همکاران،)2009(1
دکوپ و همکاران ،)2006(2ماتینگلی و برمن ))2006(3اندازه گیری شده است.
دادههای  KLDدارای هفت واحد کیفی4شامل حاکمیت شرکتی ،روابط اجتماعی ،تنوع ،روابط کارکنان،
محیطزیست ،حقوق بشر و محصول میباشد برای پوشش  81مورد (بهصورت صفر یا یک) که " 44نقاط
قوت " (سیاستهای مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت) و " 37نقاط ضعف " (سیاستهای منفی مسئولیت
اجتماعی شرکت) میباشد .همانند مطالعات گذشته که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را به
گروهها ،سطوح و یا سطوح مختلف تقسیم کردهاند ،این تحقیق از پایگاه داده  KLDبرای جداسازی بعضی
از موارد (حذف حاکمیت شرکتی) برای آزمون فرضیهها استفاده کرده است .پیرو مطالعات گذشته که با
استفاده از دادههای  KLDصورت گرفته است ،این تحقیق حاکمیت شرکتی را حذف و نمرات  KLDرا
در حوزههای شش موضوع باقیمانده با هم جمع میکند تا امتیاز نهایی  KLDرا به دست آید .این امتیاز
برابر با نمرههای شدت منهای نمرههای نگرانی از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت میباشد .نمره
شدت  KLDمجموع نمره تمام متغیرهای ساختگی در شش نقطه قوت میباشد .بهطور مشابه ،تعداد کل
نگرانیها (و ضرب آن در یک عدد منفی) را برای محاسبه نمره نگرانیهای ( KLDنمره نگرانی KLD
بر انحراف معیار نمره ( KLDغیراستاندارد شده) تقسیم میشود) با هم جمع میشود .برای هر یک از
این موارد ،تعداد باالتری از نمرات به سطح باالتری از مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط میشود .در نهایت،
نمره  KLDاستاندارد میشود که دارای میانگین صفر و انحراف معیار یک برای سادهسازی تفسیر ضرایب
رگرسیون مورداستفاده قرار میگیرد .درمجموع  38،098مشاهدات از پایگاه داده  KLDبرای این تحقیق
بهدستآمده است که اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت را از سال  1991به دست آورده است.
بااینحال ،با توجه به محدودیتهای موجود در پایگاههای  CRSPو  ،Compustatاین تحقیق مجموعاً
1
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 20،940مشاهدۀ سالیانه بدون سود و یا دادههای بدون بازده را در نظر نمیگیرد .براساس این محدودیت،
تعداد  17،158مشاهدۀ سالیانه شرکت بین سالهای  1995تا  2012مورداستفاده قرار گرفت .پسازآن،
 1،972مشاهدۀ سالیانه از مؤسسات مالی (کد  )SIC 6000-6999حذف میشود که نمونه نهایی این
تحقیق  15،186مشاهدۀ سال – شرکت میباشد .این تحقیق بر روی پایگاه داده ایاالتمتحده تمرکز کرده
است تا مزایای بازارهای سرمایه کارآمد را به دست آورد؛ زیرا طراحی این تحقیق بر فرضیه بازار کارا استوار
است .براساس آزمون فرضیههای تحقیق ،بهعنوان اولین گام برای برآورد میزان جمعآوری هزینه مسئولیت
اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش ،عمومی و اداری ،ضرایب برآورد شده بر اساس رتبهبندی
استانداردهای ( KLDنمره  )CSRاز رگرسیون چند متغیره با متغیرهای کنترل برای ویژگیهای
مدیریت ،شرکت ،صنعت و سال میباشد []31؛ بنابراین براساس پژوهش تجربی اچسوانچو و همکاران،
( ،)2017دو فرضیه مطرح شده در این تحقیق مورد تائید قرار میگیرد.
نتیجهگیری و بحث
سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بیطرفانه بودن پیشبینی سود شرکتها تأثیرگذار است .عدم
تأثیر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بیطرفانه بودن پیشبینی سود را میتوان اینگونه
تحلیل کرد که مدیران شرکتها برای ارائهی تصویری بهتر از عملکرد شرکت جهت جذب سرمایهگذاران
جدید ،حفظ سرمایهگذاران فعلی ،حفظ و افزایش اعتبار خود نزد ذینفعان و جلوگیری از کاهش قیمت
بازار سهامشان ،در ارائهی سودهای پیشبینی شده بیطرفانه بودن را رعایت نمیکنند .بچتی و همکاران
( )2013به بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها بر دقت پیشبینی سودهای آتی پرداختند.
یافتههای آنها نشان داد که افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها بر دقت پیشبینی سودهای آتی واحد
تجاری بهصورت مثبتی تأثیرگذار است؛ همچنین مطالعات اخیر نشان داده است که افشای داوطلبانه در
1
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها شفافیت اطالعات را بهبود میبخشد (دالیوال و همکاران،
2011؛ دالیوال و همکاران)2012 ،؛ این تحقیق بهمرور اثرات فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکتها بهعنوان
معیاری برای رعایت اخالق از سوی شرکت در پیشبینی سودهای آینده از دیدگاه سرمایهگذاران میپردازد.
ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده را
کاهش دهد ،بسط میدهد .اول ،با توجه به نظریههای نمایندگی و ذینفعان که انگیزه مدیریت برای انجام
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را توضیح میدهند ،اهداف شرکتها برای ارائه فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی بهطورمعمول متنوع است .مشخص نمودن شاخصهای سرمایهگذاران برای پیشبینی
میزان بـازده مورد نیاز براساس منـابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها ،دشوار
است .دوم ،منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها غیرقابل مشاهده هستند،
زیرا هزینههای این فعالیتها معموالً با فروش ،هزینههای عمومی و اداری جمع میشود؛ همچنین اطالعات
کافی برای سرمایهگذاران بهمنظور اندازه گیری منابع صرف شده در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی وجود
Dhaliwal et al.
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ندارد .در نهایت ،براساس پژوهش تجربی اچسوانچو و همـکاران ،)2017( ،شدت فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی شرکت ،توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی را کاهش میدهد و تعیین هزینههای
مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش ،عمومی و اداری ،باعث کاهش توانایی سرمایهگذاران
برای پیشبینی سود آتی میشود.
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The purpose of this study is to review on the role of corporate social responsibility
(Cross-organizational ethics) in earning forecasting by investors ؛that expands the
literature by examining two reasons which may reduce the ability of investors to
forecasting future earnings. Firstly, according to the agency and stakeholder theory
that explain the management's motivation for performing corporate social
responsibility activities, corporate goals for providing social responsibility activities
are typically diverse. Therefore, it is difficult to identify investors' indices to predict
the required returns based on the resources allocated to social responsibility activities.
Secondly, resources devoted to corporate social responsibility activities are invisible,
because the costs of these activities are usually compounded by sales, public and
administrative costs. There is also not enough information for investors to measure
resources spent on social responsibility activities. As respects to providing
information about the expected earnings of a company has an impact on stakeholder
decision-making it is expected that companies that are committed to social
responsibility indicators In order to respond to shareholders and other stakeholders,
in anticipation of earnings, they have the necessary and sufficient accuracy in order
to protect the rights of stakeholders and minimize their bias and personal judgments
in predicting profit. Finally, the Intensity of corporate social responsibility activities
reduces the ability of investors to predict future earnings and determining the
company's corporate social responsibility costs by selling, public and administrative
costs reduces the ability of investors to predict future earnings.
Keywords: Ethics, Social Responsibility, Earning Forecasting, Cross-Organizational
Ethics.
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