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چکیده :مسئولیتپذيری اجتماعی رويكردی تجاری است که اخالق ،کارکنان ،جامعه و محیط
را محترم میشمارد و راهبردی کامل است که توانايی بهبود موقعیت رقابتی سازمان را دارد .از
طرفی ،پیروی از تقاضاهای نهادی ،موجب شكلگیری حمايت اجتماعی میشود و بقای سازمان
را تضمین میکند .هدف از اين مقاله ،بررسی تأثیر قابلیتهای درونی سازمان و ساختار صنعت
بر میزان مسئولیتپذيری اجتماعی سازمان است .پژوهش حاضر ،کاربردی و از نوع همبستگی
است .جامعة آماری پژوهش ،شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که از
میان اين جامعه ،با استفاده از روش حذفی نظاممند 116 ،شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
دادههای نمونة آماری با استفاده از نرمافزار رهاورد نوين و بررسی اسناد و گزارشهای مالی
گردآوری شد و با بهرهگیری از روش مدلسازی معادلههای ساختاری و تحلیل مسیر ،روابط
تحلیل شد .يافتههای پژوهش نشان میدهد عوامل درونسازمانی ،قابلیت سودآوری و قابلیت
عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت ،نوع صنعت و سودآوری صنعت ،رابطة
معناداری با مسئولیتپذيری اجتماعی دارند.
واژههای کلیدی :تئوری نهادی ،دیدگاه وابستگی به منابع ،ساختار صنعت ،قابلیتهای سازمانی،
مسئولیتپذیری اجتماعی.
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مقدمه
مسئولیتپذيری اجتماعی ديدگاهی تجاری است که اخالق ،کارکنان ،جامعه و محیط را محترم
میشمارد و راهبردی کامل است که توانايی بهبود موقعیت رقابتی سازمان را دارد (میتال و
همكاران .)2008 ،مسئولیتپذيری اجتماعی ،رويكرد فعاالنة سازمان در برابر مسائل اجتماعی است.
در يک تعريف جامع ،مسئولیتپذيری اجتماعی عبارت است از موقعیت و فعالیتهای يک سازمان،
همراه با احترام به وظايف و الزامهای اجتماعی ادراکشده (برون و داسین .)1997 ،اين مفهوم،
شامل مديريت ذینفعان کلیدی و مشارکت در مسائل اجتماعی است (مورالیت و همكاران.)2012 ،
مسئولیتپذيری اجتماعی ،روشی است که سازمان از طريق آن ،مالحظههای اقتصادی ،اجتماعی و
زيستمحیطی را با ارزشها ،فرهنگ ،راهبردها ،ساختار و فرايندهای خود يكپارچه میکند (صنوبر و
حیدريان .)1390 ،بهعبارت ديگر ،سازمان از اين طريق ،ساختار ،راهبرد و فرايندهای پاسخگو را
توسعه میدهد و بدينترتیب خلق ارزش میکند و به توسعة جامعه کمک میکند .اين توسعة
محصول ،تعامل سازمان و جامعه است .نقطة آغاز اين تعامل ،مسئولیتپذيری سازمان نسبت به
هنجارهای اجتماعی است؛ بنابراين ،سازمانها نقش مهمی در رشد و توسعة جوامع دارند.
پژوهشهای بسیاری به بررسی رابطة  CSRو عملكرد سازمان پرداختهاند (براش2005 ،؛
سامی و همكاران2010 ،؛ القول و همكاران2011 ،؛ رضايی و همكاران )1392 ،و يافتهها بیانگر
تأثیر مثبت و پايدار  CSRبر عملكرد سازمان است .در اين پژوهشها از  CSRبهعنوان يک عامل
محرک عملكرد ياد میشود .اين پژوهشها نگاهی ابزاری به مسئولیتپذيری اجتماعی دارند.
اگرچه نمیتوان تأثیر مثبت  CSRبر عملكرد را انكار کرد ،نكتة قابل تأمل اين است که مطابق
رويكرد سیستمی ،مأموريت اصلی سازمانها توسعة جامعه است و سودآوری سازمانها راهی برای
تحقق بهتر نمادهای اين مسئولیت اجتماعی ،يعنی بهبود کیفیت زندگی ذینفعان و بهطور کلی
جامعه بهشمار میرود (ايكاف .)44 :1389 ،از اينرو سازمانها از طريق سودآوری ،زمینة
مسئولیتپذيری اجتماعی بیشتر را فراهم میکنند .بهعبارت ديگر مسئولیتپذيری اجتماعی ،خود
يک هدف است .مسئولیت اجتماعی ،تعهد تصمیمگیران برای اقدامهايی است که عالوه بر تأمین
منافع خودشان ،شرايط رفاه جامعه را نیز فراهم آورد (صنوبر و حیدريان .)1390 ،سازمانها بايد
با اختصاص منابع مالی کافی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثريت جامعه بكوشند.
مسئلة اصلی پژوهش حاضر ،بررسی عوامل تعیینکنندۀ میزان مسئولیتپذيری اجتماعی در
سازمان است .از اينرو ،سؤالهای پژوهش عبارتند از:
1

)1. Corporate Social Responsibility (CSR
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 .1چرا بعضی از سازمانها عملكرد اجتماعی بهتری نسبت به رقبا دارند؟
 .2چه عوامل درون و برونسازمانی بر میزان مسئولیتپذيری سازمان تأثیر میگذارد؟
 .3سهم هريک از مؤلفههای درون و برونسازمانی بر مسئولیتپذيری اجتماعی چقدر است؟
در اين پژوهش تالش میشود که با تكیه بر تئوری مبتنی بر منابع ،1رويكرد سازمان صنعتی 2و
و تئوری نهادی ،3عوامل ساختاری درون و برونسازمانی مؤثر بر مسئولیتپذيری اجتماعی شناسايی
شناسايی شود و در ادامه ،با استفاده از دادههای مالی استخراجشده از گزارشهای مالی شرکتهای
عضو نمونة تحقیق و با تكیه بر روش مدلسازی معادلههای ساختاری ،میزان تأثیر هريک بررسی
شود.
ادبیات نظری و پیشینة پژوهش
مسئولیتپذیری اجتماعی

اصطالح مسئولیتپذيری اجتماعی به شیوههای متنوعی تعريف شده است؛ از ديدگاه اقتصادی،
حداکثرکردن ثروت سهامداران تا مالحظههای اخالقی ،قانونی ،احتیاطی و محیطی و درنهايت،
رويكرد سازمان بهعنوان يک شهروند خوب .اين تنوع ،از فرضیههای بنیادی متفاوت نشئت
میگیرد .اين فرضیهها از حداقل مالحظههای اقتصادی ،قانونی و پاسخگويی تا مسئولیتپذيری
گسترده نسبت به سیستم اجتماعی -که سازمان به آن تعلق دارد -متغیر است (جمالی.)2008 ،
ايكاف ( )1389معتقد است -سازمان جزئی از سیستم بزرگتری است که وظیفهاش با توجه به
نقشی که در سیستم فراگیر دارد ،مفهوم پیدا میکند .همچنین محیط میتواند از میان گروهی از
سازمانها ،سازمانهايی را انتخاب کند که نیازش را به بهترين وجه برآورده میسازند (هچ،
 .)136 :1385پیروی از تقاضاهای نهادی ،4موجب شكلگیری حمايت اجتماعی میشود و بقای
سازمان را تضمین میکند .بهعبارت ديگر ،بقای سازمانها در گرو حرکت در راستای میثاق و
رسوم اجتماعی پذيرفتهشده است ،نه صرفا منوط به عملكرد مالی و بازاری بهتر .سازمانها برای
بقا به مشروعیت اجتماعی نیز نیازمندند .راه کسب اين مشروعیت ،کمک به توسعة فراسیستم
اجتماعی از طريق توسعة عملكرد اجتماعی است.
)1. Resource based view (RBV
2. Industrial organization view
3. Institutional theory
4. Institutional demands
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در يک تعريف جامع مبتنی بر سازمانهای اجتماعی ،مسئولیتپذيری اجتماعی عبارت است
از توانايی درک و پاسخ به تقاضاهای نهادی جامعه .اين تقاضاها ،نیازمندیهای فنی و اقتصادی
و الزامهای هنجاری ،اجتماعی ،اخالقی ،قانونی و محیطی را دربرمیگیرد.
از يکسو ،عملكرد و جهتگیریهای سازمان از قابلیتها و توانمندیهای درونیاش تأثیر
میپذيرد (ورنرفلت )1984 ،و از طرف ديگر ،ارزش  CSRيک سازمان ،به  CSRخود سازمان و
 CSRديگر سازمانهای موجود در صنعت و جامعه نیز بستگی دارد (پورتر و کرامر.)2006 ،
درنتیجه CSR ،يک دارايی راهبردی و مشترک است (اسزيكلی و کنیرش)2005 ،؛ بنابراين
مسئولیتپذيری اجتماعی از دو دسته عامل تأثیر میپذيرد :قابلیتهای درونی سازمان و عوامل
ساختاری صنعت.
رويكرد عوامل درونسازمان ،نگاهی از درون به بیرون دارد و بر سودآوری و کسب مزيت
رقابتی تمرکز میکند .در اين رويكرد ،با تكیه بر ديدگاه مبتنی بر منابع ،محیط داخلی ،محرک
اصلی مزيت رقابتی است .از اين ديدگاه CSR ،بهوسیلة منابع و قابلیتهای درونسازمانی تبیین
میشوند (ورنرفلت1984 ،؛ بارنی1991 ،؛ پتراف .)1993 ،رويكرد عوامل سطح صنعت ،براساس
ديدگاه سازمان صنعتی و تئوری نهادی تشريح میشود؛ از ديدگاه تئوری سازمان صنعتی (روملت،
 )1991و تئوری نهادی ،ويژگیهای صنعتی که سازمان در آن فعالیت میکند ،تأثیر شايان
توجهی بر مسئولیتپذيری اجتماعی آن سازمان دارد .اين تأثیر ،ناشی از فشارهای ذینفعان
خاص آن صنعت است .تقاضای اقتصادی و تقاضای اجتماعی ذینفعان مشترک ،شكل سازمانی
مطلوب را مشخص میکند .بهطور کلی ،راهبرد يک سازمان بهوسیلة اعضای صنعت و ساختار
بازار مشترک تعیین میشود .از طرف ديگر ،سازمانهای موجود در يک صنعت ،به شباهت تمايل
دارند؛ بهدلیل اينكه اين سازمانها از تأثیرهای مشترکی سهم میبرند و از فشارهای نهادی
اجباری ،هنجاری و اجتماعی محیط تأثیر میپذيرند (دیمجیو و پاول ،)1983 ،نیروهای محیطی،
نهادی و بازار بر  CSRتأثیر میگذارند .اين نیروها ،بافت صنعت را شكل میدهند (مورالیت و
همكاران .)2012 ،درنتیجه ،بخش مهمی از تغییرپذيری  CSRاز طريق عوامل سطح صنعت قابل
تبیین است.
مسئولیتپذیری اجتماعی و قابلیتهای درونسازمانی

از ديدگاه رويكرد مبتنی بر منابع ،مسئولیتپذيری اجتماعی در زمینة مديريت راهبردی از اهمیت
بااليی برخوردار است (بارنی و همكاران .)2001 ،پژوهشهای گذشته در زمینة راهبرد ،بر منابع
سازمان بهعنوان منشأ اصلی مزيت رقابتی و عملكرد ،تأکید خاصی داشتهاند .بعد از تالشهايی
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که پنروز ( )1959و رابین ( )1973انجام دادند ،ورنرفلت در اولین تالش برای رسمیکردن ديدگاه
مبتنی بر منابع نوشت« :برای سازمان ،منابع و محصولها دو روی يک سكهاند» (ورنرفلت،
 ،)1984اما رويكردهای اخیر ،بهطور خاصتری بر طیف وسیعی از منابع و قابلیتهای مشهود و
نامشهود تأکید میکنند .بارنی ( )1991خاطرنشان میسازد اگر منابع و قابلیتهای سازمان ،چهار
ويژگی ارزشمندی ،1کمیابی ،2تقلیدناپذيری 3و جايگزينناپذيری 4داشته باشند ،منشأ مزيت رقابتی
رقابتی پايدارند .پتراف ( )1993چهار عامل را برای دستیابی به مزيت رقابتی پايدار ضروری
میداند :ناهمگنی منابع در صنعت ،5محدوديتهای آتی رقابت ،تحرک ناقص منابع 6و محدوديت
محدوديتهای رقابت (استرند .)2006 ،کی ( )1995مفهوم مزيت رقابتی پايدار را از طريق ساختار
رابطهای ،شهرت ،نوآوری و دارايیهای راهبردی تعريف میکند (ماتیوس و شولمن)2005 ،؛
بنابراين ،عملكرد سازمان از عوامل درونی سازمان نیز تأثیر میپذيرد.
با توجه به اين معیارها ،منابعی که به مزيت رقابتی منجر میشوند ،شامل منابع ابهام علی و
پیچیدگی اجتماعیاند؛ يعنی رقیب نمیداند که چه عاملی به موفقیت سازمان منجر میشود؛
بنابراين ،نمیداند که بايد از چه چیزی تقلید کند :شهرت ،دارايیهای دانشی ،روابط بلندمدت با
عرضهکنندگان و مشتريان و ساختار سازمان .از طرف ديگر ،CSR ،سازهای چندبعدی است که
عوامل درونسازمانی ،همة ابعاد آن را تشكیل نمیدهند.
هارت ( )1995با استفاده از چارچوب رويكرد مبتنی بر منابع ،منحصرا بر مسئولیتپذيری
اجتماعی محیطی تمرکز میکند .او ادعا میکند که برای انواع خاصی از سازمانها،
مسئولیتپذيری اجتماعی منبع يا قابلیتی را ايجاد میکند که اين منبع يا قابلیت ،به مزيت رقابتی
پايدار منجر میشود (مورالیت و همكاران .)2012 ،رضايی و همكاران ( )1392نشان دادند که
رابطة مثبتی بین مسئولیتپذيری اجتماعی و تصوير برند و وفاداری به برند وجود دارد .آنها ادعا
میکنند که انجام مسئولیت قانونی بیشتر بر تصوير نمادين تأثیر دارد تا تصوير عملكردی .انجام
مسئولیت اجتماعی نیز تأثیر يكسانی بر تصوير نمادين و عملكردی دارد .مشتريان به هنگام خريد
به برندی وفادار میمانند که به انگیزههای اجتماعی و روانشناختی آنها پاسخ دهد.
درحقیقت ،ديدگاه مبتنی بر منابع ،بر عوامل سطح سازمان بدون توجه به بافت صنعت تمرکز
1. Volubility
2. Rareness
3. Being hard-to-duplicate
4. Non-irreplaceability
5. Resource heterogeneity
6. Imperfect mobility of resources
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میکند تا عملكرد سازمان را تشريح کند (بارنی و همكاران .)2001 ،از طرف ديگر ،منابع بر پاية
تعامل بین سازمان و صنعت ،بر عملكرد اقتصادی تأثیر میگذارند .روسو و فوتز ( )1997معتقدند
که عملكرد اجتماعی سازمان منشأ مزيت رقابتی ،بهويژه در همان صنعت است .با وجود اين،
نقطة مشترک اين دو جنبه از ديدگاه مبتنی بر منابع اين است که سطح عملكرد سازمانها با
توجه به ويژگی منابع آنها متفاوت است .بهعالوه ،بانزال ( )2005معتقد است تغییر در CSR
بهوسیلة عوامل مبتنی بر منابع تبیین میشود .درحقیقت ،استفاده از استدالل ديدگاه مبتنی بر
منابع در ارتباط با مفهوم  ،CSRبا داليل زير قابل توجیه است:
 .1مسئولیتپذيری اجتماعی فرصتهای منبعمحور جديدی را از طريق تغییر در فناوری،
قانونگذاری و نیروهای بازار ايجاد میکند؛
 .2اگرچه مسئولیتپذيری اجتماعی بر عملكرد مالی سازمان تأثیر میگذارد ،خود نیازمند
سرمايهگذاری در منابع مالی و انسانی است (مورالیت و همكاران.)2012 ،
با توجه به اينكه  CSRنیازمند سرمايهگذاری است ،عملكرد مالی بهتر به دسترسی بیشتر به
منابع مالی و غیر مالی منجر میشود که اين خود برای سازمان ،امكان سرمايهگذاری در ابعاد
مختلف عملكرد اجتماعی را فراهم میکند (وادوک و گريوز)1997 ،؛ بنابراين ،مسئولیتپذيری
اجتماعی متأثر از تغییرهای عملكرد مالی سازمان است .بنابر آنچه بیان شد ،منابع و قابلیتهای
درونی سازمان ،عامل تعیینکنندۀ عملكرد و منشأ مزيت رقابتی هستند .قابلیتهای سازمانی،
میزان دستیابی به مزيت رقابتی را مشخص میکنند .قابلیتهای سازمان شامل قابلیتهای
سودآوری (مورالیت و همكاران ،)2012 ،بازاريابی و عملیاتی (نث و همكاران2010 ،؛ دیساربو و
همكاران )2005 ،است .درنتیجه ،مطابق ديدگاه مبتنی بر منابع ،انتظار میرود  CSRبهطور
نظاممند با تغییر در ويژگیهای سازمان تغییر کند:
فرضیة اول :بین قابلیت سودآوری سازمان و مسئولیت پذيری اجتماعی ،رابطة معناداری وجوود
دارد.
فرضیة دوم :بین قابلیت بازاريابی و مسئولیتپذيری اجتماعی ،رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیة سوم :بین قابلیت عملیاتی و مسئولیتپذيری اجتماعی ،رابطة معناداری وجود دارد.
مسئولیتپذیری اجتماعی و ساختار صنعت

ويژگیهای صنعتی که سازمان در آن فعالیت میکند ،تأثیری مهم بر مسئولیتپذيری اجتماعی
آن میگذارد (مکويلیامز و سیگل .)2000 ،نوع صنعت ،نقش تعديلکنندهای در میزان
مسئولیتپذيری اجتماعی دارد .اين امر بهعلت وجود فشارهای ذینفعان خاص آن صنعت برای
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بهبود مسئولیتپذيری اجتماعی است .براساس رويكرد سازمان صنعتی ،راهبرد و عملكرد از
طريق عضويت در يک صنعت خاص ،تعیین و از طريق موانع ورود حمايت میشوند (روملت،
 .)1991براساس اين ديدگاه ،عناصر ساختاری مشترک موجود در يک صنعت ،اعضا را به سمت
خصوصیات رقابتی مشترک سوق میدهند .درحالیکه سازمانهای موفق با توسعة منابع خود
مزيت رقابتی ايجاد میکنند ،ديگر سازمانها میتوانند از اين منابع کپیبرداری کنند و بدين
1
وسیله ،فاصلة راهبردی خود را کاهش دهند .درنتیجه ،با گذر زمان ،الگوهای متجانس رقابتی
شكل میگیرد و اين الگوها به ويژگی بارز صنعت تبديل میشود (مائوری و میشايلز.)1998 ،
همچنین براساس رويكرد سازمان صنعتی ،عوامل ساختاری رقابت ،سازمانها را در جهت
توسعة قوتهای خود بر پاية عوامل کلیدی موفقیت سوق میدهد .اين عوامل پايدارند و بهوسیلة
محیط صنعتی تعیین میشوند (واسكنسلس و هامبريک .)1989 ،آمیت و شواخر ( )1993عوامل
کلیدی موفقیت را اينگونه مفهومسازی کردهاند :الف) عوامل راهبردی صنعت :مجموعهای از
منابع و قابلیتها که به عامل تعیینکنندۀ اصلی منافع اقتصادی برای اعضای صنعت تبديل
شدهاند؛ ب) دارايیهای راهبردی :يک سازۀ سطح شرکت ،که به مجموعهای از منابع و
قابلیتهای شرکت اشاره دارد.
اين رويكرد خاطرنشان میسازد که سازمانهای موجود در يک صنعت ،به سمت تعادل
رقابتی در حرکتاند و از اين طريق ،شانس بقای خود را افزايش میدهند (بارنی .)1991 ،مديرانی
که از رويكرد عوامل کلیدی موفقیت پیروی میکنند ،درواقع به دنبال کاهش فاصلة راهبردی
خود از طريق الگوبرداری هستند (چن .)2005 ،رويكرد سازمان صنعتی ،ساختار بازار را عامل
اصلی ظهور الگوهای مشترک رفتاری و عملكرد مشابه شرکتهای موجود در همان صنعت
میداند و شرکتهای موجود در يک صنعت را همگن 2تلقی میکند .مائوری و میشايلز ()1998
دريافتند که سازمانهای موجود در يک صنعت ،راهبردهای رقابتی مشابهی را برای سرمايهگذاری
در فناوری و بازاريابی تدوين میکنند .برخالف رويكرد مبتنی بر منابع ،تئوریپردازان نهادی ،بر
همگنی اشكال و فرايندهای سازمانی تأکید دارند .تئوریپردازان نهادی معتقدند که سازمانهای
موجود در يک صنعت ،در طول زمان میل به شباهت دارند؛ زيرا همة آنها از تأثیرهای مشترکی
سهم میبرند و زير نفوذ روابطی که دانش و مفاهیم مشترک را منتشر میکند ،قرار دارند
(دیمجیو و پاول .)1983 ،از ديدگاه نهادی ،روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی سازمانها و
وابستگیهای مشترک به مجموعهای از عوامل خارجی ،منشأ فشار بر سازمانها برای همريختی
1. Convergent patterns
2. Homogeneous
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و همشكلی 1است که درنهايت ،شباهت (تجانس) سازمانها را افزايش میدهد .فشارهای نهادی
اجباری ،هنجاری و تقلیدی ،منشأ اصلی فشارهای همريختی در محیطهای نهادی است .محیط
نهادی از اين طريق ،رفتار اقتصادی قابل قبول از نظر اجتماعی را تعريف و تشريح میکند .اين
فشارها سازمانها را به سمت ساختارها و راهبردهای مشابه متمايل میکند (دیمجیو و پاول،
 ،)1983نبود اطمینان را در بازار کاهش میدهد (جنینگ و زندبرجن )1995 ،و به مشروعیت
منجر میشود (دیمجیو و پاول.)1983 ،
هر صنعتی با فشارهای قوی نهادی و رقابتی روبهروست .بدين معنا که مشروعیت و شهرت،
هردو مهماند .ابتدا سازمان بايد از طريق وفاداری به هنجارها و انتظارهای جامعه ،مقبولیت
اجتماعی کسب کند .سپس بین سازمانها مقايسهای اجتماعی بر پاية مجموعهای از ويژگیها
صورت میگیرد (ديپهوس و کارتر .)2005 ،همچنین فرهنگ صنعت ،عامل آگاهی و گرايش به
مسئولیتپذيری اجتماعی در سطح سازمان است .تفاوتهای موجود در فرهنگ صنعتی ،رفتار غیر
قانونی را پیشبینی میکند؛ زيرا شرکتهای موجود در صنايع به هم نگاه میکنند تا
استانداردهای رفتاری را شناسايی کنند (باوکاس و نیر .)1991 ،مشبكی و خلیلی ( )1389دريافتند
بین فرهنگ سازمانی و مسئولیتپذيری اجتماعی ،رابطة معناداری وجود دارد .نتايج همچنین
نشان داد مدل ذهنی کارکنان ،مهمترين مؤلفة مؤثر بر مسئولیتپذيری اجتماعی است .درحقیقت،
سازمانها برای بهدستآوردن مشروعیت نزد سرمايهگذاران نهادی و ديگر ذینفعان کلیدی ،به
کپیبرداری عملیات و راهبردهای موفق رقبای موفق تمايل دارند؛ بنابراين ،ويژگیهای مشترک
صنعت مانند ساختار بازار ،قابلیت ديد عمومی ،2رسیدگی رسانهای ،3رسیدگی دولتی ،فرهنگ و
پیكرهبندی ذینفعان ،موجب همگرايی  CSRدر بین شرکتهای موجود در همان صنعت و CSR
متفاوت در بین صنايع میشوند .درنتیجه ،بافت رقابتی مشترک 4و تقلید نهادگرايانه ،5اين فرض
را -که مسئولیتپذيری اجتماعی بهطور نظاممند با تغییر در ويژگیهای سطح صنعت تغییر
میيابد -پشتیبانی میکنند.
فرضیة چهارم :بین سطح رقابت در صنعت و مسئولیتپذيری اجتماعی سازمان ،رابطة
معناداری وجود دارد.
فرضیة پنجم :بین نوع صنعت و مسئولیتپذيری اجتماعی سازمان ،رابطة معناداری وجود دارد.
1. Isomorphism and Conformity
2. Public visibility
3. Media attention
4. Shared competitive context
5. Institutional mimicry
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فرضیة ششم :بین سودآوری صنعت و مسئولیتپذيری اجتماعی سازمان ،رابطة معناداری
وجود دارد.
با توجه به ادبیات تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش به شكل زير ارائه میشود:
قابلیتهای سازمانی

H1
H2

مسئولیتپذیری

قابلیت بازاريابی

اجتماعی

H6

سودآوری صنعت

H5

نوع صنعت

ساختار صنعت

قابلیت سودآوری

H3
قابلیت عملیاتی

H4

سطح رقابت

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
منبع :نگارندگان

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است .همچنین از نظر نحوۀ گردآوری دادهها ،اين تحقیق،
توصیفی و از نوع همبستگی است (سكاران .)1386 ،در اين پژوهش از روش تحلیل مسیر برای
آزمون فرضیهها و برازش مدل استفاده شده است .تحلیل مسیر ،روش آماری کاربرد ضرايب بتای
استاندارد رگرسیون چندمتغیرى در مدلهاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر ،بهدستآوردن
برآوردهاى کمى روابط علی بین مجموعهاى از متغیرهاست (هومن .)1384 ،همچنین بهمنظور
آزمون فرضیهها و تخمین مدل ،از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSاستفاده میشود.
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جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری پژوهش حاضر ،شامل شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
نمونة تحقیق ،با استفاده از روش نمونهگیری حذفی نظاممند انتخاب شد .برايناساس ،برای
انتخاب نمونة آماری ،شرايط زير درنظر گرفته شد:
الف) اطالعات مالی شرکت برای دورۀ زمانی تحقیق موجود باشد؛ ب) سال مالی آنها منتهی به
پايان اسفندماه باشد؛ ج) شرکتهايی که تا پايان سال  1388در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده
باشند و نام شرکت در دورۀ مورد بررسی از بین شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران حذف نشده باشد و د) جزء شرکتهای سرمايهگذاری (واسطهگری مالی) و بانکها نباشد.
با اعمال معیارهای فوق 116 ،شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند و دادههای مربوط به سال
مالی  1389آنها با استفاده از نرمافزار رهاورد نوين و سايت اطالعرسانی بورس اوراق بهادار و
بررسی محتوای اسناد و گزارشهای مالی استخراج شد .شايان ذکر است اعتبار صورتهای مالی
شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادر تهران ،از سوی حسابرسان معتمد سازمان بورس
تأيید میشوند.
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

الف) متغیر وابسته :برای سنجش  ،CSRاز شش بعد حاکمیت شرکتی ،جامعه ،کارکنان،
سهامداران ،محیط زيست و مشتريان استفاده میکنیم (القول و همكاران2011 ،؛ مورالیت و
همكاران .)2012 ،اين ابعاد ،منعكسکنندۀ توجه شرکت به ذینفعان کلیدیاند که تأثیر شايان
توجهی بر راهبرد شرکت دارند (پراهاالد و هامل( )1994 ،جدول .)1
جدول  .1ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی
ابعاد

شاخص

معیار اندازه گیری

حاکمیت شرکتی

سهامداران عمده ،سهامداران نهادی و دولتی

مشتريان

فعالیتهای بازاريابی ،کیفیت و نوآوری
محصول
مزايا ،کیفیت زندگی کاری ،سالمت و ايمنی
محل کار
دارايیهای فیزيكی ،انتشار آلودگی
افزايش ثروت سهامداران
حمايتهای اجتماعی -اقتصادی

درصد سهامدار عمده ،درصد سهامداران دولتی و
نهادی ،مديران موظف
هزينههای پژوهش و توسعه

کارکنان
محیط زيست
سهامداران
جامعه

حقوق و دستمزد
تجهیزات و ماشینآالت و امالک
سود هر سهم
مالیات و کمکهای خیرخواهانه
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ب) متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل پژوهش ،قابلیتهای سازمان و ساختار صنعت است.
برای بررسی ساختار صنعت ،از سه شاخص سودآوری صنعت ،سطح رقابت و نوع صنعت
استفاده میشود (برامر و همكاران2006 ،؛ ريورت2009 ،؛ پادگت و گاالن .)2010 ،قابلیتهای
سازمان ،شامل قابلیتهای سودآوری (مورالیت و همكاران ،)2012 ،بازاريابی و عملیاتی (نث و
همكاران2010 ،؛ دیساربو و همكاران )2005 ،است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

جدول  ،2نتايج آزمون همبستگی (پیرسون) بین متغیرهای تحقیق و همچنین میانگین و انحراف
معیار هر متغیر را نشان میدهد .همانطور که يافتهها نشان میدهد ،ضريب همبستگی بین
قابلیت سودآوری سازمان ،سطح رقابت و نوع صنعت با مسئولیتپذيری اجتماعی بهترتیب برابر
 0/367 ،0/355و  0/234است .که در سطح خطای  1درصد ،معنادارند .همچنین مقدار میانگین
متغیر مسئولیتپذيری اجتماعی ،برابر  4/679است که نشان میدهد سازمانهای مورد مطالعه ،از
مسئولیتپذيری اجتماعی بااليی برخوردارند.
جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون
متغیر

میانگین انحراف مسئولیتپذیری
معیار

مسئولیتپذيری 4/679

0/972

0/159

0/143

**0/355

قابلیت
سودآوری

قابلیت

قابلیت

قابلیت

سطح

نوع

سودآوری

بازاریابی

عملیاتی

رقابت

صنعت

قابلیت بازاريابی 0/846

0/501

-0/113

0/178

قابلیت عملیاتی 0/620

0/462

-0/131

0/016

**

0/724

سطح رقابت

0/043

0/045

**0/367

0/112

*0/218

نوع صنعت

3/043

1/488

**

سودآوری
صنعت

0/153

0/026

**0/233

0/234

-0/080

0/084

*

0/206

-0/027

-0/100

0/124

0/065

-0/075

0/067

* در سطح خطای  0/05معنادار است ** .در سطح خطای  0/01معنادار است.

آزمون فرضیهها

جدول  3نتايج آزمون فرضیهها با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه را نشان میدهد.
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جدول  .3مدل رگرسیون (آزمون فرضیهها)
متغیر مستقل

ضریب β

S.E.

C.R.

P-Val

Label

نتیجة آزمون

قابلیت سودآوری
قابلیت بازاريابی
قابلیت عملیاتی

0/366
-0/103
-0/236

0/49
0/20
0/21

5/46
-1/07
-2/47

0/00
0/29
0/01

H1

تأيید
رد
تأيید

سطح رقابت صنعت
نوع صنعت
سودآوری صنعت

0/406
0/345
-0/221

1/49
0/05
2/58

6/23
5/27
-3/36

0/00
0/00
0/00

H4

تأيید
تأيید
تأيید

H2
H3
H5
H6

متغیر وابسته :مسئولیتپذیری اجتماعی

همانطور که نتايج نشان میدهد ضريب بتا بین قابلیت سودآوری سازمان و مسئولیتپذيری
اجتماعی برابر  0/366و در سطح خطای  5درصد معنادار است؛ بنابراين ،فرضیة اول در سطح
اطمینان  95درصد تأيید میشود .رابطة بین قابلیت بازاريابی و مسئولیتپذيری اجتماعی در سطح
خطای  5درصد ،معنادار نیست؛ بنابراين ،فرضیة دوم تحقیق رد میشود .ضريب بتا بین قابلیت
عملیاتی و مسئولیتپذيری اجتماعی -0/236 ،و در سطح خطای  5درصد ،معنادار است .درنتیجه،
فرضیة سوم در سطح اطمینان  95درصد تأيید میشود .رابطة بین سطح رقابت در صنعت و
مسئولیتپذيری اجتماعی در سطح خطای  5درصد ،معنادار و مقدار آن برابر  0/406است؛
بنابراين ،فرضیة چهارم در سطح اطمینان  95درصد تأيید میشود .رابطة بین نوع صنعت و
مسئولیتپذيری اجتماعی نیز در سطح خطای  5درصد معنادار و مقدار آن  0/345است .درنتیجه،
فرضیة پنجم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تأيید میشود .همچنین رابطة بین سودآوری
صنعت و مسئولیتپذيری اجتماعی در سطح خطای  5درصد ،معنادار و مقدار آن برابر -0/221
است .درنتیجه ،فرضیة ششم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تأيید میشود .برايناساس،
بیشترين تأثیرگذاری بهترتیب مربوط به متغیرهای سطح رقابت ( ،)0/406قابلیت سودآوری
( ،)0/366نوع صنعت ( ،)0/345سودآوری صنعت ( ) -0/221و قابلیت عملیاتی ( )-0/236است.
اين يافتهها میزان تأثیر هريک از متغیرهای سازمان و صنعت بر تغییر پذيری مسئولیتپذيری
اجتماعی را نشان میدهد.
برازش مدل

در ادامه به برازش مدل تحقیق با استفاده از روش تحلیل مسیر میپردازيم .نتايج برآورد مدل،
يافتههای فوق را تأيید میکند .مدل نهايی نشان میدهد که ساختار صنعت در مقايسه با
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قابلیتهای سازمانی ،تأثیر بیشتری بر  CSRدارد .همچنین ساختار صنعت و عوامل درونسازمانی،
 51درصد تغییرهای  CSRرا تبیین میکنند.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش

جدول  4شاخصهای برازندگی مدل پژوهش را نشان میدهد .شاخصهای نیكويی برازش
نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  .4شاخص های نیکویی برازش
شاخص

 RMR

 GFI

 AGFI

 RMSEA

 NFI

 CFI

مقدار شاخص

0/049

0/951

0/848

0/112

0/882

0/922

معیار  RMRبا عنوان ريشة میانگین مجذور باقیمانده شناخته میشود .هرقدر اين معیار
کوچکتر (به صفر نزديکتر) باشد ،برازش مدل بهتر است (طباطبايی و آغاجی 103 :1384 ،و
 .)104در اين پژوهش RMR =0/049 ،است که نشان میدهد مدل از برازش خوبی برخوردار
است .معیارهای  GFIو  AGFIبین صفر تا يک متغیرند .هرچه  GFIو  AGFIبه عدد يک
نزديکتر باشند ،نیكويی برازش مدل با دادههای مشاهدهشده بیشتر است (طباطبايی و آغاجی،
 .)103 :1384در پژوهش حاضر GFI =0/951 ،و  AGFI =0/848است که نشان میدهد مدل از
برازش بسیار خوبی برخوردار است.
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معیار  RMSEAريشة میانگین مجذورهای تقريب است .مقدار  ،RMSEAبرای مدلهايی که
برازندگی خوبی داشته باشند ،کمتر از  0/05است .مدلهايی که  RMSEAآنها  0/1يا بیشتر است،
برازش ضعیفی دارند (هومن .)245 :1384 ،بدينترتیب ،مدل فوق با توجه به اينكه  RMSEAآن برابر
با  0/112است ،برازش خوبی ندارد .شاخص  NFIبا نام بنتلر -بونت ( )1980شناخته میشود .مقدار
حداقلی  0/80شاخص خوبی برای برازندگی مدلهای نظری است (هومن .)240 :1384 ،شاخص
 NFIمدل پژوهش حاضر 0/882 ،است که نشان میدهد مدل برازش بسیار خوبی دارد.
شاخص  CFIبزرگتر از  0/90قابل قبول و نشاندهندۀ برازندگی مدل است (هومن:1384 ،
 .)242در مدل ارائهشده CFI ،برابر  0/922است که نشان میدهد مدل از برازش کامال خوبی
برخوردار است.
جدول  ،5نتايج آزمون برازش کامل مدل در جامعه را نشان میدهد .مقدار  ،P-valueمیزان
احتمال دستیابی به اختالف (ناسازگاری) را نشان میدهد (آربوکلی .)586 :2009 ،همانطور که
جدول  5نشان میدهد ،احتمال رسیدن به اختالفی به اندازۀ  21/874برابر  0/009است که
نشاندهندۀ قابل قبولبودن مدل در جامعه است.
جدول  .5معیار برازش مطلق مدل

مدل پژوهش

تعداد پارامترها

کای دو ()CMIN

درجة آزادی ()DF

P-Val

CMIN/DF

19

21/874

9

0/009

2/430

نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر قابلیتهای سازمان و ساختار صنعت بر میزان مسئولیتپذيری
اجتماعی سازمان است .در ادامه ،با استفاده از رويكرد مبتنی بر منابع و ديدگاه نهادی ،مدل
مفهومی پژوهش طراحی شد و فرضیههای تحقیق ارائه شد .سپس با استفاده از دادههای
گردآوریشده از جامعة آماری ،به بررسی فرضیهها و تخمین و آزمون مدل تحقیق با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSو  AMOSپرداختیم.
در فرضیة اول پژوهش ،رابطة قابلیت سودآوری و مسئولیتپذيری اجتماعی را بررسی کرديم.
يافتههای تحقیق ،وجود رابطة مثبت و معنادار بین اين دو متغیر را تأيید کرد (.)β=0/366 , P-Val = 0/00
نتايج نشان داد که  37درصد تغییرهای مسئولیتپذيری اجتماعی ،بهوسیلة قابلیت سودآوری سازمان
تبیین میشود .اين نتايج ،مطابق ديدگاه مبتنی بر منابع تأکید میکند که عملكرد اجتماعی سازمان،
بهوسیلة ويژگیهای داخلی آن تبیین میشود؛ زيرا مسئولیتپذيری اجتماعی ،يک دارايی راهبردی است
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که محدوديتهايی را در برابر تقلید از قابلیتهای رقابتی شرکت ايجاد میکند (مورالیت و همكاران،
 .)2012اين نتايج با يافتههای پژوهشهای پیشین مطابقت دارد .صنوبر و حیدريان ( )1390دريافتند که
سالمت محیط اقتصادی ،باالبودن رقابت ،سیستم و صنعت با سازماندهی مناسب ،اندازۀ صنعت ،قوانین
صنعت ،عملكرد مالی و اقتصادی مؤسسه ،ويژگیهای شخصیتی مدير و کارکنان سازمان ،رابطهای
معنادار با مسئولیتپذيری اجتماعی مؤسسه دارند .همچنین يافتههای تحقیق نشان داد عملكرد مالی و
اقتصادی مؤسسه ،با میزان مسئولیتپذيری اجتماعی ،بیشترين ارتباط را دارد .مورالیت و همكاران
( )2012نیز دريافتند که عوامل سطح سازمان ،تأثیر شايان توجهی بر مسئولیتپذيری اجتماعی دارد.
در فرضیة دوم به بررسی رابطة بین قابلیت بازاريابی و مسئولیتپذيری اجتماعی پرداختیم.
نتايج تجزيه و تحلیل دادهها ،وجود رابطة معنادار بین اين دو متغیر را رد میکند
( .)β=-0/103 , P-Val=0/278صنوبر و مهدیزاده ( ،)1388همبستگی مثبت و معنادار بین
مسئولیتپذيری اجتماعی و متغیرهای سهم بازار ،اعتالی نام و نشان تجاری ،کسب مزيت رقابتی
و عملكرد بازاريابی را تأيید کردند .تورس و همكاران ( )2012نشان دادند که مسئولیتپذيری
اجتماعی تأثیر مثبتی بر ارزش ويژۀ برند دارد .مسئولیتپذيری اجتماعی در برابر مشتريان و
جامعه ،سبب ايجاد شهرت و مشروعیت میشود .توجه به منافع اجتماعی ،به سازمان -بهعنوان
نهادی که در برابر همة ذینفعانش اخالقی رفتار میکند -اعتبار و مشروعیت میبخشد.
در فرضیة سوم ،به بررسی رابطة بین قابلیت عملیاتی و مسئولیتپذيری اجتماعی پرداختیم.
نتايج تجزيه و تحلیل دادهها ،وجود رابطة معنادار بین اين دو متغیر را تأيید میکند
( .)β=-0/236, P-Val=0/01اين نتايج ،مطابق ديدگاه مبتنی بر منابع (بارنی ،)1991 ،بر اهمیت
نقش ويژگیهای درونی سازمان بر مسئولیتپذيری اجتماعی تأکید دارد .صنوبر و حیدريان
( )1390نیز بر اهمیت وجود سیستم سازمانی مناسب در تبیین مسئولیتپذيری اجتماعی تأکید
کردهاند.
فرضیة چهارم پژوهش ،به بررسی رابطة بین سطح رقابت و مسئولیتپذيری اجتماعی اختصاص
داشت .نتايج آزمون فرضیهها نشان داد بین سطح رقابت صنعتی که سازمان در آن فعالیت میکند و
مسئولیتپذيری سازمان ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد ( .)β=0/406, P-Val=0/00فرضیة
پنجم ،رابطة بین نوع صنعت و مسئولیتپذيری اجتماعی را بررسی میکند .يافتههای پژوهش،
وجود رابطة معنادار بین اين دو متغیر را تأيید میکند ( .)β=0/345, P-Val=0/00فرضیة ششم رابطة
بین سودآوری صنعت و مسئولیتپذيری اجتماعی را بررسی میکند .يافتههای تحقیق ،وجود رابطة
معنادار بین اين دو متغیر را تأيید کرده است (.)β=-0/221, P-Val=0/00
اين نتايج با يافتههای مورالیت و همكاران ( )2012و صنوبر و حیدريان ( )1390سازگار است .نتايج
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تحقیق نشان داد که  41درصد تغییرهای مسئولیتپذيری اجتماعی ،از طريق سطح رقابت موجود در
صنعت تبیین میشود که با ديدگاه سازمان صنعتی (روملت )1991 ،سازگار است .اين ديدگاه بیان
میکند مسئولیتپذيری اجتماعی يک دارايی راهبردی مشترک و سازهای چندبعدی است .عناصر
ساختاری مشترک موجود در يک صنعت ،اعضا را به سمت اشتراک خصیصههای رقابتی سوق
میدهد .اين مقوله همچنین با رويكرد نهادی (دیمجیو و پاول )1983 ،سازگار است .براساس اين
رويكرد ،سازمانهای موجود در يک صنعت ،راهبردهای رقابتی مشابهی را تدوين میکنند.
پژوهش حاضر ،رويكردی نوين به مسئولیتپذيری اجتماعی را ارائه میدهد .پژوهشهای
بسیاری به بررسی رابطة بین مسئولیتپذيری اجتماعی و عملكرد سازمان پرداختهاند ،اما میتوان
گفت بدون وجود مكانیسمها و مؤلفههای خاص ،مسئولیتپذيری محقق نمیشود .توجه صرف به
مسئولیتپذيری اجتماعی بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر عملكرد سازمان ،به ناديدهگرفتن ماهیت
مسئولیتپذيری اجتماعی منجر میشود .از يک طرف ،مسئولیتپذيری اجتماعی ،راه کسب
مشروعیت بهعنوان عاملی برای ادامة حیات سازمان است و از طرفی ديگر ،جزئی از مأموريتها و
اهداف سازمان بهشمار میرود .بیكر اولسن و هیل ( )2005نشان دادند که انگیزۀ سازمان از انجام
فعالیتهای اجتماعی ،عاملی مهم است .فعالیتهای درخور شرکتهای دارای انگیزۀ سود ،تأثیری
منفی بر عقايد و نگرش و نیت مصرفکنندگان دارد .در پژوهش حاضر ،مسئولیتپذيری اجتماعی،
رويكردی فعاالنه در برخورد با تقاضاهای نهادی محیط و تحقق توسعه در جامعه است .محیط،
ديدگاه مشخصی از آنچه سازمان بايد به آن شباهت داشته باشد و اينكه چگونه رفتار کند ،ارائه
میدهد .همچنین سازمانها عضو جامعه محسوب میشوند .هدف اصلی آنها بايد توسعة جامعه باشد
و داشتن سازمانهای مسئولیتپذير ،راهی برای داشتن جامعهای توسعهيافته است .سازمانشهروند،1
شهروند ،1بیانگر مسئولیتپذيری کامل سازمان در برابر تقاضاهای اجباری ،هنجاری و تقلیدی است.
است .با توجه به نتايج تحقیق میتوان گفت مسئولیتپذيری در مقايسه با قابلیتهای سازمان ،به
میزان بیشتری از ساختار صنعت تأثیر میپذيرد .سازمانهايی که به دنبال مسئولیتپذيری اجتماعی
هستند ،نگاه برونسازمانی دارند و هنجارها و میثاقهای اجتماعی را دنبال میکنند.
پیشنهادهای مدیریتی
ساختار صنعت و مسئولیتپذیری اجتماعی

با افزايش سطح رقابت ،میل به تعادل رقابتی افزايش میيابد .شرکتها برای کاهش فاصلة
1. Citizen organization
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راهبردی خود با رقبای موفق ،از راهبردهای موفق آنها الگوبرداری میکنند .بدينترتیب ،نوعی
همگونی رقابتی ايجاد میشود .از طرف ديگر ،روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی سازمانها بر
میزان اين همگونی میافزايد .بهمنظور افزايش مسئولیتپذيری شرکت ،راهكارهای زير پیشنهاد
میشود :افزايش سطح رقابت از طريق کاهش موانع ورود رقبای جديد ،توسعة رويكرد برنده-
برنده در مسائل اجتماعی ،افزايش اهمیت مشروعیت اجتماعی از طريق افزايش فشارهای نهادی
و ايجاد فرهنگ حامی مسئولیتپذيری اجتماعی در سطح صنعت.
قابلیت سازمانی و مسئولیتپذیری اجتماعی

توانمندیها و قابلیتهای سازمان ،نقشی تعیینکننده در عملكرد اقتصادی و اجتماعی سازمانها
دارند .در میان قابلیتهای سازمانی ،قابلیت سودآوری ،بیشترين تأثیر را بر مسئولیتپذيری
اجتماعی دارد .با افزايش سودآوری ،توانايی سازمان در توسعة جامعه افزايش میيابد .برای بهبود
ابعاد مسئولیتپذيری اجتماعی سازمان پیشنهاد میشود سازمانها در راستای بهبود عملكرد
اجتماعی ،بهعنوان هدف اصلی در جهت بهبود عملكرد اقتصادی سازمان ،تالش کنند.
فعالیت در يک صنعت خاص ،بیانگر مسئولیتپذيری يا نبود مسئولیتپذيری نیست؛ زيرا
عوامل درونی و بیرونی بسیاری وجود دارد که بر مسئولیتپذيری اجتماعی تأثیر میگذارد؛
بنابراين ،مسئولیتپذيری اجتماعی يک راهبرد تمايز مناسب برای بعضی شرکتهای فعال در
صنايع دارای سطح پايین مسئولیتپذيری است.
براساس تئوری ذینفعان ،درگیری در فعالیتهای خاص مسئولیتپذيری اجتماعی که از نظر
ذینفعان غیر مالی ،مهم قلمداد میشوند ،برای سازمان سودمند است؛ زيرا بدون اين فعالیتها،
اين ذینفعان ممكن است از حمايت از سازمان صرف نظر کنند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
دسترسینداشتن به دادههای شرکتهای غیر بورسی ،به محدودشدن جامعة آماری پژوهش منجر
شد .پیشنهاد میشود اين تحقیق در شرکتهای غیر بورسی و با ابزار پیمايش انجام شود.
در پژوهش حاضر ،به بررسی تأثیر بعضی ابعاد ساختار صنعت بر مسئولیتپذيری اجتماعی
پرداختیم .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،به بررسی رابطة مؤلفههای اجتماعی مانند
فرهنگ با مسئولیتپذيری اجتماعی پرداخته شود.
پیشنهاد میشود تحقیق حاضر با تعداد نمونة بیشتر و در بازۀ زمانی وسیعتری انجام پذيرد .از
اين طريق ،هم اعتبار يافتهها افزايش میيابد و هم با اتخاذ بازۀ زمانی چندساله میتوان تأثیر
چرخههای اقتصادی بر میزان مسئولیتپذيری را سنجید.
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