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چكیده
مقدمه :شرکتها با انجام اقداماتی در رابطه با حفظ محیطزیست و بهبود آن ،جایگاه خود را در بین رقبا بیش از پیش
ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب میکنند .در این راستا ،پژوهش حاضر اثر حساسیت زیستمحیطی بر رابطه بین افشای
مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی میکند.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش ،توصیفی-همبستگی است .نمونه
پژوهش شامل  147شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1390-1395است .برای
اندازهگیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر بازبینه (چک لیست) اطالعات و کُدگذاری آن
و برای تعیین مزیت رقابتی از شاخص سرمایه فکری استفاده و فرضیههای پژوهش با بهرهگیری از رگرسیون چندگانه
و روش حداقل مربعات معمولی آزمون شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که با افزایش افشای اطالعات در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ،مزیت رقابتی
کاهش مییابد .همچنین ،حساسیت زیستمحیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی مؤثر
است.
نتیجهگیری :برای تأمین منافع جامعه در حوزه زیستمحیطی ،باید شرکتهای حساس نسبت به مسائل زیستمحیطی
فعالیتهای بیشتری انجام دهند تا بتوانند به طور مناسب نقش خود در این زمینه را ایفا کننددد .همچنددین ،ایددن شددرکتها
باید اقدامات انجام شده خود در حوزه زیستمحیطی را به طور مناسب افشاء کنند.
واژههای کلیدی :افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ،حساسیت زیستمحیطی ،مزیت رقابتی.
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مقدمه

دیگر شود .این موضوع به دلیل این است که
شرکتها واحدهای مجزا و مستقل نیستند و در منابع و

طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به طور

امکانات محدودیت دارند (.)3

اساسی مورد توجه بنگاههای اقتصادی قرار گرفته

با توجه به آنچه در باال ذکر شد راهبردهای

است .مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از

مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی از جمله

قبیل اخالق ،محیطزیست ،امنیت ،آموزش ،حقوق

مباحث مهم در زمینه حضور شرکتها در جامعه ،با

بشر و غیره تأکید دارد ( .)1در واقع ،مسئولیت

توجه به آثار اجتماعی و زیستمحیطی آنان ،در عصر

اجتماعی شرکت اقداماتی است که شرکتها برای

حاضر است .نتایج پژوهشها نشان میدهد که

دخالت خود در فعالیتهای اجتماعی انجام میدهند و

مسئولیت اجتماعی شرکت از جمله عوامل تعیینکننده

آثار مخرب کسبوکار خود بر جامعه و محیط

مزیت رقابتی شرکتها است ( 4و  .)5همچنین،

طبیعی را کاهش میدهند ( .)2اگر چه انجام مسئولیت

مسئولیت اجتماعی شرکت یک نوع فعالیت راهبردی

اجتماعی شرکت دارای هزینههای اولیهای برای

و بازاریابی است ( .)6بنابراین ،میتوان نتیجهگیری

شرکت است اما به دلیل بهبود شهرت شرکت ،کاهش

کرد که همه کسبوکارها شامل کسبوکارهایی که

هزینهها در درازمدت و افزایش تقاضا موجب افزایش

با فرصت و کسبوکارهایی که با تهدید در

فروش و سود و در نتیجه ،بهبود عملکرد شرکت

برنامهریزی و انتخاب فعالیتهای خود مواجه هستند

میشود و سرانجام مزیت رقابتی ایجاد میکند (.)1

باید به مسئولیت اجتماعی شرکت توجه کنند.

شرکتها در راه قبول و انجام مسئولیت اجتماعی خود

در بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینه

با مشکالت متعددی روبهرو هستند .از جمله این

مسئولیت اجتماعی شرکت ،تأثیر این موضوع بر یک

مشکالت ،نامشخص بودن حدود این مسئولیت است.

حوزه خاص مانند حوزه مشتریان (به عنوان نمونه،

به عبارت دیگر ،تا زمانی که مسئولیت اجتماعی برای

رضایت مشتریان ،وفاداری مشتریان و غیره) یا حوزه

شرکتها تعریف نشده و مبهم باشد ،مدیران

منابع انسانی (به عنوان نمونه ،انگیزش کارکنان ،تعهد

نمیتوانند در راه تحقق آن گام بردارند .از جمله

کارکنان ،وفاداری کارکنان و غیره) بررسی شده

موارد دیگری که در رابطه با مسئولیت اجتماعی

است .تاکنون در هیچ پژوهشی اثر حساسیت

شرکت باید به آن توجه شود ،محیط رقابتی

زیستمحیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی

برونسازمانی است؛ به گونهای که اگر شرکتی منابع

شرکت و مزیت رقابتی (با شاخص سرمایههای فکری)

خود را صرف ایفای مسئولیت اجتماعی کرده و از این

بررسی نشده است .از این رو ،سؤال مطرح در پژوهش

طریق هزینههای خود را افزایش دهد ،ممکن است

حاضر این است که آیا شرکتها میتوانند با افزایش

موجب کاهش قدرت رقابت شرکت با شرکتهای

افشای مسئولیت اجتماعی برای خود مزیت رقابتی
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ایجاد کنند .افزون براین ،با توجه به این که اقدامات

عبارت دیگر ،مسئولیت اجتماعی ،رفتارها و

انجام شده بهوسیله شرکتهای حساس به محیطزیست

تصمیمهای مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی

بر ابعاد مختلف مسائل زیستمحیطی تأثیرگذار است،

(آن چه باید باشد) است که یک فرد ،گروه یا جامعه

آیا رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و

بر مبنای آن عمل میکند ( .)9بسیاری از پژوهشگران

مزیت رقابتی در شرکتهای حساس به محیطزیست

از جمله اسزگدی و همکاران ،مسئولیت اجتماعی را به

نسبت به دیگر شرکتها متفاوت است؟

عنوان یک ابزار ،مفهوم و یا حتی الگوی کسبوکار
تعریف کردهاند که میتواند به تغییر نگرش مدیران

مبانی نظری

شرکتها کمک کند .مسئولیت اجتماعی به عنوان

مسئولیت اجتماعی شرکت

یک رویکرد جدید در کسبوکار نیز تعریف شده

با پیشرفت جوامع و توجه به حقوق بشر ،افزون بر

است که موجب بازگشت سرمایه و بیشینهسازی سود

مسئولیت متداول شرکتها یعنی سوددهی ،مسئولیت

میشود .همچنین ،مسئولیت اجتماعی به معنای تحت

شرکتها در قبال جامعه و محیط نیز مورد توجه قرار

نظر گرفتن آثار اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها

گرفت .به این معنا که سهامداران دیگر تنها ذینفعان

است ( .)10همانطور که بیان شد مفهوم مسئولیت

شرکت نبودند بلکه شهروندان ،مشتریان ،کارکنان،

اجتماعی در طی زمان تکامل یافته و هنوز هم در

دولت و حتی نسلهای آینده نیز به عنوان ذینفعان

پژوهشها در رابطه با بخشهای مختلف (به عنوان

شرکت محسوب شدند .طرح بحث مسئولیت اجتماعی

نمونه ،صنایع غذایی ،مؤسسات آموزشی ،خودرو،

به طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی اواخر قرن

صنایع پوشاک ،نساجی و غیره) مورد بررسی قرار

هیجدهم برمیگردد .وی به بررسی موضوع ارتقای

میگیرد ( 11و  .)12افزون براین ،به یک موضوع مهم

رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان

و مورد توجه در سطح جهان تبدیل شده است و

رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد بود

وضعیت کنونی آن در کشورهای توسعه یافته در

( .)7این موضوع ،از دهه  1950میالدی در ادبیات

سطوح پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه به ویژه

دانشگاهی و به طور وسیعی در پژوهشهای

کشورهای جنوب آسیا به دالیل مختلفی در سطوح

حسابداری و مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته و

مقدماتی قرار دارد ( .)13میتوان گفت در تکامل

درباره آن بحث شده است .بوئن برای اولین بار در

مسئولیت اجتماعی ،نگرش اخالقی-فلسفی به سمت

سال  1953میالدی بیان کرد که مسئولیت اجتماعی

نگرش مدیریتی سوق یافته و به طور خاص در دهه

تعهدی اجتماعی برای شرکت به پیروی از

اخیر ،مبانی اخالقی بیشتری برای تصمیمهای مدیریتی

خطمشیها ،تصمیمها و عملیاتی است که با توجه به

ایجاد شده و پایههای هنجاری برای مسئولیت

ارزشها و هدفهای جامعه مطلوب باشد ( .)8به

اجتماعی شرکتها فراهم شده است .به عبارت دیگر،
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مسئولیت اجتماعی از رویههای ناهماهنگ و داوطلبانه

بگیرد ( .)20گفتنی است مهمترین ویژگیهای مزیت

به تعهدی واضح و صریح در پاسخ به فشارهای

رقابتی شامل ارزشمند بودن ،دوام و آسیبناپذیری

ذینفعان توسعه یافته و به تدریج به یک تعهد مستمر

است .میتوان چنین بیان کرد که در مسیر ایجاد مزیت

آنی تبدیل شده است؛ به طوری که شرکتهای

رقابتی دو نکته مهم وجود دارد .اول ،این مسیر فرایند

زیادی در سراسر جهان ،به این تعهد خود واقف بوده

دنبالهداری است که به عملکرد مناسب و رقابتپذیری

و در جهت ایفای آن تالش میکنند ( .)14ایفای

شرکت منجر میشود .یعنی ،در صورتی که شرکت

مسئولیت اجتماعی برای شرکتها مزایای بسیاری از

بتواند به واسطه شایستگیهای خود ،مزیت رقابتی

جمله افزایش بقای مشتری ،ایجاد نوآوری و

پایداری ایجاد کند و برای مشتریان ارزشمند باشد،

یادگیری ،صرفهجویی در هزینههای عملیاتی و

همواره برتر از رقبا است .در نتیجه ،عملکردی شایسته

مدیریت خطر را در پی دارد که همه اینها سرانجام

از خود برجای گذاشته و رقابتپذیری را به ارمغان

منجر به نیل به مزیت رقابتی و ایجاد وجه تمایز با رقبا

آورده است ( .)17دوم ،به دلیل افزایش پیچیدگیهای

خواهد شد.

محیطی و شدت رقابت ،مزیت رقابتی یا به راحتی به
وسیله رقبا تقلید میشود یا ارزش آن از نظر مشتریان

مزیت رقابتی

از بین میرود و باید با مزیتهای جدیدی جایگزین

مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزشهای

شود ( .)16بر این اساس ،شرکت باید به فکر

مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف

دستیابی به مزیتهای رقابتی خاص خود باشد تا

مقایسهای هر چه قدر ارزشهای عرضه شده یک

بتواند در شرایط فعلی اقتصاد جهانی به جایگاهی

شرکت به ارزشهای مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با

رقابتی در سطح بینالمللی برسد .ایجاد و حفظ

آن منطبقتر باشد میتوان گفت که شرکت ،نسبت به

پایداری مزیت رقابتی ،مستلزم شایستگیهایی است که

رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری

با تکیه بر منابع و قابلیتهای شرکت ،برای مشتریان

و مزیت است ( .)15به عبارت دیگر ،مزیت رقابتی

ارزش ایجاد میکند .این منابع و قابلیتها به سه گروه

یک عامل (ترکیبی از عوامل) یا توانایی (ترکیب

محسوس ،نامحسوس (به ترتیب ،منابع فیزیکی و

تواناییها) است که در محیط رقابتی موجب موفقیت

غیرفیزیکی بنگاه اقتصادی است که مدیران میتوانند

شرکت و برتری نسبت به رقبا میشود ،به طوری که

از آن در فرآیند تغییر و رشد استفاده کنند) و

آنها نمیتوانند به راحتی از شرکت تقلید کنند

توانمندیهای سازمانی (قابلیتهایی است که با

( .)16-19بنابراین ،برای دستیابی به مزیت رقابتی،

استفاده از فرآیندها ،افراد و فنآوری کسب میشود)

شرکت هم باید به موقعیت برونسازمانی خود توجه

تقسیم میشود و شامل انواع داراییها ،توانمندیها،

کند و هم توانمندیهای درونسازمانی را در نظر

فرایندهای سازمانی ،اطالعات ،دانش و غیره است که
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شرکتها سعی میکنند آنها را طوری کنترل کنند

مقررات هزینههایی را به شرکتها تحمیل میکند که

که راهبردهای ارزشآفرین را توسعه داده و اجرا کند

هزینههای زیستمحیطی نامیده میشود .هزینههای

( 21و  .)22این راهبردها هنگامی ارزشآفرین است

شرکت برای اصالح و بهبود کیفیت محیطزیست،

که ویژگیهای افزودهتری نسبت به سایر رقبا برای

هزینههای مرتبط با تجهیزات کنترل و آلودگی

بنگاه اقتصادی ایجاد کند و بنگاه اقتصادی از طریق

محیطزیست ،جرایم و مجازاتهای رعایتنکردن

آن بتواند به هدفهای از پیش تعیین شده خود از

قوانین و مقررات زیستمحیطی و محافظت از

جمله بهبود در عملکردهای مالی و غیرمالی شامل

محیطزیست جزء هزینههای زیستمحیطی است حتی

افزایش فروش ،سودآوری ،مشتریمداری و بهبود

اگر این هزینهها بر اساس قانون الزامی نشده باشد (.)22

فرآیندهای درونسازمانی مربوط به آموزش کارکنان

این هزینهها در شرکتهای فعال در حوزههای انرژی،

برسد که نتیجه آن ایجاد مزیت رقابتی است.

شیمیایی ،دارویی ،معدن ،منابع (به عنوان نمونه کاغذ) و
آب و برق بیشتر است؛ چرا که این شرکتها توجه

حساسیت زیستمحیطی

بیشتری به مسائل زیستمحیطی دارند و نسبت به

محیطزیست به معنای تمام اجسامی است که

شرکتهای دیگر اطالعات زیادتری در مورد اقدامات

اطراف ما را احاطه کرده است .با این جود ،معنای مورد

سازگار خود برای کاهش یا اجتناب از مجازات افشاء

توجه این واژه عبارت از پدیدهای پیچیده و درهم تنیده

میکنند .همچنین ،عملیات آنها ممکن است بیشتر از

است که شامل محیطهای اجتماعی ،زیستشناختی و

سایر شرکتها باعث تخریب محیطزیست شود (به

فیزیکی میشود .از منظر دیگر ،محیطزیست به

عنوان نمونه ،گرمای ناشی از انتشار گازهای گلخانهای

تکههای شبیه به برش کیک تقسیم میشود که برش

منتشر شده به وسیله برخی از صنایع که میتواند باعث

زیرین را خاک کره ،برش میانی را زیست کره ،برش

آسیبهای عظیم به محیطزیست شود)؛ از این رو ،این

باالیی را جو کره و آن قسمت از خاک کره که با آب

گروه از شرکتها به عنوان شرکتهای حساس به

و یخ پوشیده شده را آب کره مینامند .این برشها

محیطزیست شناخته میشوند ( .)23-25بنابراین،

زنجیره پیچیدهای را به هم مرتبط میسازد که هر گونه

میتوان گفت با توجه به شرایط خاص شرکتهای

دستکاری غیرمعقول چه در ساختار و چه در ترکیب آن

حساس به محیطزیست ،در مورد لزوم توجه به مسائل

تمام زنجیره به هم پیوسته محیطزیست را پاره خواهد

زیستمحیطی ،برای توسعه مستمر شرایط سختتری

کرد که در بعضی موارد قابل ترمیم نیست یا ترمیم آن

دارند و مدیریت آنها مشکلتر است .بنابراین،

به دهها سال نیاز دارد .از این رو ،در برخی از کشورها

شرکتهای حساس به محیطزیست انگیزه بیشتری برای

برای حفاظت از محیطزیست قوانین و مقررات

رعایت مسئولیت اجتماعی راهبردی دارند ( )26تا

زیستمحیطی تدوین شده است اما رعایت این قوانین و

بتوانند از طریق ایفای مناسب مسئولیت اجتماعی خود از
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مزایای آن که کسب مزیت رقابتی است در درازمدت

زیستمحیطی را با عملکرد مالی بهتر مغایر نمیدانند و

استفاده کنند.

سرمایهگذاران میتوانند اطالعات زیستمحیطی را
برای تصمیمهای سرمایهگذاری خود به کار گیرند

پیشینه پژوهش

( .)31نتایج پژوهش پورعلی و حجامی نشان داد که

ژائو و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر مسئولیت

توجه به فرآیندها و محصوالت منطبق با شرایط

اجتماعی شرکت بر مزیت رقابتی از طریق متغیرهای

زیستمحیطی و اجتماعی ،مزایای رقابتی بسیار مهمی

میانجی سرمایه اجتماعی و قابلیتهای پویا پرداخته و به

برای شرکتها ایجاد میکند .بنابراین ،عملکرد

این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و

زیستمحیطی و به تبع آن ایفای نقش مسئولیت

مزیت رقابتی رابطه معنیداری وجود دارد ( .)27هوئی-

اجتماعی باعث کاهش خطرهای احتمالی برای

چنگ و همکاران در پژوهشی رابطه بین افشای

شرکتها میشود و این امر موجب جذب

مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی را بررسی

سرمایهگذاران بیشتر و سرانجام بهبود عملکرد مالی

کردند .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که بین

شرکتها میشود (.)32

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)28نتایج پژوهش تانتالو و
همکاران نشان داد که توجه به سه مؤلفه از مسئولیت

فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیههای

اجتماعی شامل مالحظات زیستمحیطی ،اخالقیات و

پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

ایجاد ارزش برای مشتری سبب کسب مزیت رقابتی

فرضیه اول :بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها و

میشود ( .)29تسا و همکاران در پژوهشی با عنوان

مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

«رویکردی یکپارچه برای انتخاب برنامههای مسئولیت

فرضیه دوم :اثر حساسیت زیستمحیطی بر رابطه بین

اجتماعی شرکتها و ارزیابی هزینهها در هتلهای

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی

گردشگری بینالمللی» نشان دادند که فعالیتهای

معنیدار است.

مرتبط با مسئولیت اجتماعی در شرکتها باعث کسب
مزیت رقابتی برای شرکت میشود و میتواند ذهنیت

روش پژوهش

مشتریان نسبت به شرکت را مدیریت کند ( .)30مانسکو
و استاریکا در پژوهشی اثر مسئولیتپذیری اجتماعی

این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش،

شرکتها بر بازده داراییها با تمرکز بر محیطزیست،

توصیفی-همبستگی است .به منظور جمعآوری دادهها

اجتماع و مدیریت شرکتی را بررسی کردند .نتایج

از روش کتابخانهای استفاده شده است .بخش مبانی

پژوهش آنان نشان داد که مدیران شرکتها کارآمدی

نظری از کتب ،مجالت و تارنماهای تخصصی داخلی
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و خارجی و دادههای مالی مورد نیاز با استفاده از

 ،SIZEitاندازه شرکت  iدر سال t؛  ،LEVitاهرم مالی

نرمافزار رهآورد نوین و تارنمای کدال گردآوری شده

شرکت  iدر سال t؛  ،ROAitنرخ بازده داراییهای

است .جامعه آماری پژوهش را شرکتهای

شرکت  iدر سال t؛  ،GROWTH%itرشد فروش

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه

شرکت  iدر سال t؛  ،itمقدار باقیمانده و ،ENVit

زمانی  1390-1395تشکیل میدهد .نمونه پژوهش به

حساسیت زیستمحیطی شرکت  iدر سال  tاست.

روش نمونهگیری هدفمند با توجه به محدودیتهایی
انتخاب شد .این محدودیتها عبارت است از :پایان

متغیرهای پژوهش

سال مالی شرکتها  29اسفند هر سال باشد و تغییر

بر اساس مبانی نظری ارائه شده در این پژوهش

سال مالی نداشته باشند؛ جزء شرکتهای مالی و

متغیرها به چهار دسته شامل متغیرهای مستقل ،وابسته،

سرمایهگذاری (مانند هلدینگ ،لیزینگ ،بانکها و

تعدیلگر و کنترلی تقسیم شده که در ادامه تشریح

مؤسسات بیمه) نباشند؛ اطالعات مالی آنها در

میشود.

دسترس باشد؛ شرکتهای موردنظر از ابتدا تا انتهای

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت (متغیر مستقل):

پژوهش در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در

متغیر مستقل این پژوهش ،سطح افشای اطالعات

بورس اوراق بهادار باشند و وقفه معامالتی بیشتر از 3

زیستمحیطی و اجتماعی شرکت است که برای

ماه نداشته باشند .با در نظر گرفتن شرایط باال تعداد

اندازهگیری آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده

 147شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و بررسی

است .تحلیل محتوا یک روش کُدگذاری متن به

شد .در این پژوهش ،فرضیهها با استفاده از رگرسیون

گروههای مختلف با توجه به معیارهای از قبل تعیین

چندگانه و روش حداقل مربعات معمولی و بکارگیری

شده است که به طور گستردهای در پژوهشهای

نرمافزار  EViewsنسخه  9آزمون شده است.

مرتبط با افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی به

برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوهای
رگرسیونی زیر استفاده شده است:
رابطه 1
CA i,t+1=0+ 1 CSRit + 2 SIZEit + 3LEVit
+ 4 ROAit + 5 GROWTH%it +it

رابطه 2

CA i،t+1=0 + 1 CSRit +2 ENVit + 3 CSRit

کار رفته است؛ زیرا ،این روش ،برای پژوهشگران
یک رویکرد نظاممند به منظور تحلیل دادههای
غیرساختاری بزرگ فراهم میکند .در تحلیل محتوا،
پژوهشگر باید از ابزار بازبینه (چک لیست) کُدگذاری
برای ارزیابی سطح افشای اطالعات زیستمحیطی و
اجتماعی استفاده کند ( .)33برای اندازهگیری سطح

* ENVit +4 SIZEit + 5 LEVit + 6 ROAit +
7 GROWTH%it +it
که در آن ،CA i,t+1 :مزیت رقابتی شرکت  iدر سال t؛

پس از مرور گسترده ادبیات مربوط با اقتباس از سایر

 ،CSRitافشای مسئولیت اجتماعی شرکت  iدر سال t؛

پژوهشها ( 33و  ،)34بازبینه اولیهای شامل  43نوع
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اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی تدوین و در

محصوالت و خدمات (گواهینامه مدیریت کیفیت

مرحله بعد پس از حذف برخی اطالعات ،بازبینه نهایی

محصول) 10 ،جمله در بخش منابع انسانی (تعداد

شامل  39نوع اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی

سهام متعلق به کارکنان) و  2جمله در بخش کاهش

(جدول شماره  )1تهیه شد که انتظار میرود به صورت

مصرف انرژی نشان میدهد که در مجموع  22جمله

داوطلبانه یا اجباری در گزارش ساالنه شرکتها افشاء

برای افشای مسائل زیستمحیطی و اجتماعی در یک

شود .پس از تهیه بازبینه ،قوانین کُدگذاری تعیین شد؛

سال شرکت ارائه شده است.

به این صورت که هر یک از زیربخشهای افشاء به

مزیت رقابتی (متغیر وابسته) :شرکتی که مزیت رقابتی

طور واضح و عملیاتی تعریف شد تا به طور دقیق

پایدار دارد ،زمانی یک راهبرد را اجرا میکند که

مشخص شود که هر جمله به کدام بخش و زیربخش

همزمان شرکتهای رقیب این راهبرد را اجرا نکرده

مناسب تعلق دارد .مجموع تعداد جملههای افشاء شده

و قادر به استفاده از مزایای آن نباشند .در این

در زیربخشهای هر یک از بخشهای افشاء ،بیانگر

پژوهش برای اندازهگیری مزیت رقابتی بر اساس

سطح افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی

الگوی پالیک از شاخص سرمایه فکری استفاده شد

شرکت است .به عنوان نمونه ،افشای  6جمله در بخش

( .)35این الگو دارای  5مرحله به شرح زیر است:

مسائل محیطی (درصد کاهش آالیندههای هوا،

تعیین ارزش افزوده (مرحله اول) :با استفاده از

بازیافت ضایعات تولید و غیره) 4 ،جمله در بخش

اطالعات موجود در گزارشهای ساالنه ،ارزش افزوده

جدول  :1بازبینه افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی
اقالم افشاء
مسائل محیطی
محصوالت و خدمات

زیربخش
کنترل آلودگی ،جلوگیری از خسارات زیستمحیطی ،بازیافت یا جلوگیری از ضایعات ،حفظ منابع طبیعی ،تحقیق و توسعه،
سیاست زیستمحیطی ،سرمایه گذاری در طرحهای زیستمحیطی و سایر مسائل محیطی
ایمنی و سالمت محصول ،توقف تولید ، ،ایزو/کیفیت محصول ،توسعه محصول/سهم بازار و سایر موارد مربوط به محصوالت
و خدمات
تعداد کارکنان ،حقوق ماهانه/پاداش نقدی و مزایا ،سهام متعلق به کارکنان ،بازنشستگی ،مزایای پایانخدمت ،سالمتی و ایمنی

منابع انسانی

در محیط کار ،برنامههای آموزش و توسعه کارکنان ،ورزشی و رفاهی ،وام یا بیمه کارکنان ،روحیه و ارتباطات کارکنان و
سایر موارد مربوط به منابع انسانی

مشتریان
مسئولیتهای جامعه
انرژی

سالمتی مشتریان ،شکایتها/رضایتمندی مشتریان ،سیاست پرداخت به مشتریان خاص ،تدارک ،تسهیالت و خدمات پس از
فروش ،پاسخگویی به نیاز مشتریان و سایر موارد مربوط به مشتریان
سرمایهگذاری اجتماعی ،حمایت از فعالیتهای جامعه ،هدایا و خدمات خیریه ،اقدامات قانونی/دعاوی قضایی ،فعالیتهای
مذهبی/فرهنگی و سایر موارد مربوط به مسئولیتهای جامعه
حفظ و صرفه جویی در انرژی ،توسعه و اکتشاف منابع جدید ،استفاده از منابع جدید و سایر موارد مربوط به انرژی
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به صورت زیر محاسبه میشود:
رابطه 3

رابطه 7

VAit= OPit + ECit + Dit + Ait

که در آن ،VAit :ارزش افزوده شرکت  iدر سال t؛

 ،OPitسود عملیاتی شرکت  iدر سال t؛  ،ECitهزینه
کارکنان (اطالعات موجود در صورتهای مالی و
یادداشتهای توضیحی همراه) شرکت  iدر سال t؛

SCEit = SCit/ VAit

که در آن ،SCEit :کارایی سرمایه ساختاری شرکت i

در سال  tو  ،SCitسرمایه ساختاری شرکت  iدر سال
.t

کارایی سرمایه فکری از طریق رابطه زیر محاسبه
میشود:
رابطه 8

 ،Ditمبلغ کل هزینههای استهالک شرکت  iدر سال t

ICEit=HCEit+SCEit

و  ،Aitمبلغ هزینه استهالک داراییهای نامشهود

که در آن ،ICEit :کارایی سرمایه فکری شرکت  iدر

شرکت  iدر سال .t

سال  tاست.

تعیین کارایی سرمایه فیزیکی (مرحله دوم) :کارایی

تعیین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (مرحله

سرمایه فیزیکی از طریق رابطه زیر به دست میآید:

پنجم) :آخرین مرحله ،محاسبه ضریب ارزش افزوده

رابطه 4

CEEit=VAit/CEit

فکری ) (VAICاست که با استفاده از رابطه زیر

که در آن ،CEEit :کارایی سرمایه فیزیکی شرکت i

محاسبه میشود:

در سال  tو  ،CEitسرمایه فیزیکی (بکارگرفته شده)

رابطه 9
VAICit=ICEit+CEEit=HCEit+SCEit+CEEit

شرکت  iدر سال  tکه برابر است با ارزش دفتری
جمع داراییهای شرکت منهای داراییهای نامشهود.

حساسیت زیستمحیطی (متغیر تعدیلگر) :در این

تعیین کارایی سرمایه انسانی (مرحله سوم) :در این

پژوهش حساسیت زیستمحیطی این گونه اندازهگیری

الگو ،هزینههای کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در

شد که چنانچه شرکت در حوزههای انرژی ،شیمیایی،

نظر گرفته میشود .کارایی سرمایه انسانی از طریق

دارویی ،معدن ،منابع (به عنوان نمونه ،کاغذ) و آب و

رابطه زیر به دست میآید:

برق فعالیت کند به عنوان شرکت حساس به
HCEit=VAit/HCit

محیطزیست در نظر گرفته شده و عدد  1به آن تعلق

که در آن ،HCEit :کارایی سرمایه انسانی شرکت  iدر

گرفته و در غیر این صورت صفر به آن تعلق میگیرد

سال  tو  ،HCitسرمایه انسانی شرکت  iدر سال  tکه

(.)26

برابر با جمع هزینههای حقوق و دستمزد شرکت است.

اندازه شرکت (متغیر کنترلی) :معیارهای مختلفی برای

تعیین کارایی سرمایه ساختاری (مرحله چهارم):

اندازهگیری متغیر اندازه شرکت وجود دارد (شامل

کارایی سرمایه ساختاری که با استفاده از رابطه زیر

جمع داراییها ،میزان فروش و تعداد کارکنان) که در

محاسبه میشود:

این پژوهش به این منظور از لگاریتم طبیعی جمع

رابطه 5

رابطه 6
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اهرم مالی (متغیر کنترلی) :در این پژوهش از نسبت

شاخصهای مرکزی همچون میانگین و شاخصهای

بدهیها به داراییها برای اندازهگیری این متغیر

پراکندگی مانند انحراف معیار و همچنین کمینه و

استفاده شد .این نسبت نشاندهنده این موضوع است

بیشینه در جدول شماره  2ارائه شده است .میانگین

که چه مقدار از داراییها از محل بدهیها و چه مقدار

متغیر مزیت رقابتی شرکت معادل  22/583است که

از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است (.)37

نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافته

نرخ بازده داراییها (متغیر کنترلی) :این متغیر توانایی

و انحراف معیار مربوط به این متغیر نشان میدهد که

شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان

میزان پراکندگی متغیر مزیت رقابتی شرکت نسبت به

سرمایهگذاری انجام شده در شرکت اندازهگیری

میانگین آن برابر با  49/831است .همچنین ،کمینه و

میکند و از طریق تقسیم سود خالص به جمع

بیشینه متغیر مزیت رقابتی ،به ترتیب ،برابر با  -4/004و

داراییها محاسبه میشود (.)38

 305/043است که حاکی از تفاوت زیاد بین مزیت

رشد فروش (متغیر کنترلی) :این متغیر تغییرات در

رقابتی شرکتها است .میانگین متغیر مسئولیت

فروش یا درآمد شرکت را نشان میدهد و برای

اجتماعی شرکت معادل  0/42است که نشان میدهد

اندازهگیری آن از نسبت فروش سال جدید پس از

عملکرد شرکتها در رابطه با افشای مصادیق

کسر فروش سال گذشته تقسیم بر فروش سال گذشته

مسئولیت اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

استفاده میشود (.)26

انحراف معیار مربوط به متغیر مسئولیت اجتماعی
شرکت نشان میدهد که میزان پراکندگی این متغیر

یافتهها

نسبت به میانگین برابر با  0/112است .افزون براین،
کمینه و بیشینه متغیر مسئولیت اجتماعی ،به ترتیب،

آمار توصیفی

برابر با  0/154و  0/667است که تفاوت قابلتوجه بین

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از

مسئولیت اجتماعی در شرکتها را نشان میدهد.

جدول  :2آمار توصیفی متغیرها
متغیر

کمینه

بیشینه

میانه

میانگین

انحراف معیار

مزیت رقابتی

()4/004

305/043

8/573

22/583

49/831

مسئولیت اجتماعی

0/154

0/667

0/41

0/42

0/112

اندازه شرکت

4/959

7/878

6/042

6/14

0/629

اهرم مالی

0/17

1/131

0/619

0/613

0/211

بازده داراییها

()0/213

0/455

0/101

0/114

0/138

رشد فروش

()0/491

1/249

0/167

0/195

0/348
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آمار استنباطی

الگو (فرض چهارم) مورد پذیرش قرار میگیرد .در

از آن جا که برای آزمون فرضیههای پژوهش از

جدولهای شمارههای  4 ،3و  5عامل افزایش واریانس

رگرسیون چندگانه استفاده شده است ،ابتدا ،فروض

برای تمامی متغیرهای مستقل دارای مقادیری کمتر از

رگرسیون کالسیک بررسی شده و مشخص شد که

 5است؛ در نتیجه ،فرض نبود همخطی بین متغیرهای

فرض صفر بودن میانگین خطاها پذیرفته میشود،

مستقل (فرض پنجم) پذیرفته میشود.

چون الگوهای مربوط به فرضیههای پژوهش دارای
عرض از مبدأ است .شکلهای شمارههای  2 ،1و 3

آزمون فرضیه اول

توزیع خطاهای الگو را نشان میدهد .با توجه به این

نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش در جدول شماره

شکلها توزیع خطاها با اندکی اغماض ،شباهت به

 3ارائه شده است .همانطور که در این جدول

توزیع نرمال دارد و با توجه به تعداد مشاهدهها میتوان

مشخص شده است آماره  Fوالد برابر با  30/315و

نرمالبودن توزیع خطاها را پذیرفت .در نتیجه،

مقدار معنیدار آن کمتر از  0/001است .به این معنی

فرضهای اول و دوم رگرسیون کالسیک پذیرفته

که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه

میشود .فرض سوم مربوط به نبود خودهمبستگی

معنیداری وجود دارد و حداقل یک متغیر مستقل با

مرتبه اول است و از این جهت که نحوه برآورد الگو

متغیر وابسته رابطه معنیداری دارد .ضریب متغیر

به صورت سری زمانی نیست و همچنین ،نقش زمان با

مسئولیت اجتماعی منفی و برابر با  -8/917و آماره t

استفاده از متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده،

مربوط به آن برابر با  -2/508است .از آن جا که قدر

بررسی این فرض مصداق پیدا نمیکند .با توجه به این

مطلق مقدار آماره  tبزرگتر از عدد  2است و به تبع

که در تخمین الگو از واریانس مستحکم وایت استفاده

آن مقدار معنیداری کمتر از  %5است ،میتوان وجود

شده است ،فرض مربوط به همسانی واریانس خطاهای

رابطه منفی و معنیدار بین مسئولیت اجتماعی و مزیت

شكل  :1توزیع خطاهای الگوی فرضیه

شكل  :2توزیع خطاهای الگوی فرضیه

شكل  :2توزیع خطاهای الگوی فرضیه

اول

دوم (شرکتهای غیرحساس به

دوم (شرکتهای حساس به

محیطزیست)

محیطزیست)

68

مجله حسابداری سالمت ،سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی  ،22پاییز و زمستان 1398

محمدسجاد غفوریان شاگردی ،دکتر امیر غفوریان شاگردی و دکتر محسن مرادی

رقابتی شرکت را پذیرفت .به بیان دیگر ،رابطه منفی و

نیست .ضریب تعیین تعدیل شده الگو نشان میدهد که

معنیداری بین مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی

حدود  %44از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای

شرکت وجود دارد و در نتیجه فرضیه اول پژوهش رد

مستقل و کنترلی تبیین میشود.

میشود .ضریب متغیر اندازه شرکت برابر با 12/948

آزمون فرضیه دوم

است .با توجه به این که مقدار معنیداری این متغیر
کمتر از  %5است میتوان گفت اندازه شرکت ،مزیت

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش شرکتهای نمونه

رقابتی را تحت تأثیر قرار میدهد .ضریب متغیر اهرم

بر اساس نوع صنعت به دو گروه حساس به

مالی برابر با  -4/465است .مقدار معنیداری مربوط به

محیطزیست و غیرحساس به محیطزیست طبقهبندی

این متغیر بیشتر از  %5است .به بیان دیگر ،این ضریب در

شد .نتایج بررسی شرکتهای حساس به محیطزیست

سطح خطای  %5معنیدار نیست .بنابراین ،میتوان گفت

در جدول شماره  4ارائه شده است .همانطور که در

اهرم مالی بر مزیت رقابتی مؤثر نیست .ضریب متغیر

این جدول مشخص شده است آماره  Fوالد برابر با

بازده داراییها برابر با  48/128است .مقدار معنیداری

 19/063و مقدار معنیداری آن کمتر از  0/001است.

مربوط به این متغیر کمتر از  %5است .به عبارت دیگر،

به این معنا که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه

این ضریب در سطح خطای  %5معنیدار است .بنابراین،

معنیداری وجود دارد و حداقل یک متغیر مستقل با

میتوان گفت بازده داراییها بر مزیت رقابتی مؤثر

متغیر وابسته رابطه معنیداری دارد .ضریب متغیر

است .ضریب متغیر رشد فروش برابر با  0/133است .با

مسئولیت اجتماعی دارای مقداری منفی و برابر با

توجه به این که مقدار معنیداری این متغیر بیشتر از %5

 -7/793و آماره  tمربوط به آن برابر با  -2/092است .از

است میتوان گفت رشد فروش بر مزیت رقابتی مؤثر

آن جا که قدر مطلق مقدار آماره  tبزرگتر از عدد 2

جدول  :3نتایج برآورد الگوی پژوهش مربوط به فرضیه اول
نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معنیداری

β0

()63/345

5/585

()11/343

0/001

مسئولیت اجتماعی

CSR

()8/917

3/556

()2/508

0/012

1/135

اندازه شرکت

SIZE

12/948

1/062

12/188

0/001

1/481

اهرم مالی

LEV

()4/465

3/104

()1/438

0/151

2/06

بازده داراییها

ROA

48/128

4/747

10/138

0/001

1/755

GROWT

0/133

1/433

0/093

0/926

1/442

متغیر
عرض از مبدأ

رشد فروش

عامل افزایش واریانس

آماره  Fوالد

معنیداری F

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

تعداد مشاهده

30/315

<0/001

0/452

0/445

738
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جدول  :4نتایج برآورد الگوی پژوهش مربوط به فرضیه دوم در شرکتهای حساس به محیطزیست
نماد

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معنیداری

β0

()47/279

5/885

()8/034

0/001

مسئولیت اجتماعی

CSR

()7/793

3/726

()2/092

0/037

1/2

اندازه شرکت

SIZE

10/036

1/125

8/922

0/001

1/714

اهرم مالی

LEV

()3/249

2/419

()1/343

0/18

1/936

بازده داراییها

ROA

39/047

4/805

8/127

0/001

1/717

GROWT

0/757

1/008

0/751

0/453

1/369

متغیر
عرض از مبدأ

رشد فروش

عامل افزایش واریانس

آماره  Fوالد

معنیداری F

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

تعداد مشاهده

19/063

>0/001

0/517

0/ 504

402

است و به تبع آن مقدار معنیداری کمتر از  %5است،

نتایج

بررسی

شرکتهای

غیرحساس

به

میتوان وجود رابطه منفی و معنیدار این متغیر با مزیت

محیطزیست در جدول شماره  5ارائه شده است.

رقابتی شرکت را در شرکتهای حساس به

همانطور که در این جدول مشخص شده است آماره

محیطزیست پذیرفت .ضریب متغیر اندازه شرکت برابر

 Fوالد برابر با  13/81و مقدار معنیداری آن کمتر از

با  10/036است و مقدار معنیداری آن کمتر از %5

 0/001است .به این معنی که بین متغیرهای مستقل و

است .بنابراین ،میتوان گفت اندازه شرکت بر مزیت

متغیر وابسته رابطه معنیداری وجود دارد و حداقل

رقابتی مؤثر است .ضریب متغیر اهرم مالی برابر با

یک متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه معنیداری دارد.

 -3/249و مقدار معنیداری آن بیشتر از  %5است .از

ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی مقداری منفی و برابر

این رو ،نتایج نشان میدهد که اهرم مالی بر مزیت

با  -17/314و آماره  tمربوط به آن برابر با -2/818

رقابتی مؤثر نیست .ضریب متغیر بازده داراییها برابر با

است .از آن جا که قدر مطلق مقدار آماره  tبزرگتر

 39/047و مقدار معنیداری آن کمتر از  %5است.

از عدد  2است و به تبع آن مقدار معنیداری کمتر از

بنابراین ،میتوان گفت بازده داراییها بر مزیت رقابتی

 %5است ،میتوان وجود رابطه منفی و معنیدار این

مؤثر است .ضریب متغیر رشد فروش برابر با  0/757و

متغیر با مزیت رقابتی شرکت را در شرکتهای

مقدار معنیداری آن بیشتر از  %5است که نشان میدهد

غیرحساس به محیطزیست پذیرفت .ضریب متغیر

رشد فروش بر مزیت رقابتی مؤثر نیست .همچنین،

اندازه شرکت برابر با  19/753و مقدار معنیداری آن

ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از آن است که حدود

کمتر از  %5است .بنابراین ،میتوان گفت اندازه

 %50از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل

شرکت بر مزیت رقابتی مؤثر است .ضریب متغیر اهرم

و کنترلی تبیین میشود.

مالی برابر با  -12/518و مقدار معنیداری بیشتر از %5
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است که نشان میدهد اهرم مالی بر مزیت رقابتی مؤثر

محیطزیست) متفاوت باشد و این تفاوت معنیدار

نیست .ضریب متغیر بازده داراییها برابر با  29/477و

باشد،

حساسیت

مقدار معنیداری آن کمتر از  %5است .بنابراین،

زیستمحیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی

میتوان گفت بازده داراییها بر مزیت رقابتی مؤثر

شرکت و مزیت رقابتی معنیدار است) پذیرفته

است .ضریب متغیر رشد فروش برابر با  2/546و مقدار

میشود .برای این منظور از آزمون مقایسه ضرایب

معنیداری بیشتر از  %5است .از این رو ،میتوان گفت

کالگ استفاده میشود .نتایج این آزمون در جدول

رشد فروش بر مزیت رقابتی مؤثر نیست .همچنین،

شماره  6نشان میدهد که آماره  tمنفی است .بنابراین،

ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که حدود %44

در شرکتهای حساس به محیطزیست ،میزان اثر

از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و

منفی مسئولیت اجتماعی بر مزیت رقابتی کمتر است و

کنترلی تبیین میشود.

از آن جا که مقدار معنیداری آماره  tکمتر از 0/001

فرضیه

دوم

پژوهش

(اثر

در صورتی که ضرایب مربوط به مسئولیت

است میتوان وجود اثر تعدیلکنندگی متغیر حساسیت

اجتماعی در دو نمونه (شرکتهای حساس به

زیستمحیطی را پذیرفت .در نتیجه ،فرضیه دوم

محیطزیست

و

شرکتهای

غیرحساس

به

پژوهش تأیید میشود.

جدول  :5نتایج برآورد الگوی پژوهش مربوط به فرضیه دوم در شرکتهای غیرحساس به محیطزیست
عنوان
عرض از مبدأ
مسئولیت اجتماعی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
رشد فروش
آماره  Fوالد
13/81

نماد
β0
CSR
SIZE
LEV
ROA
GROWT
معنیداری F
>0/001

ضریب
()92/048
()17/314
19/753
()12/518
29/477
2/546
ضریب تعیین
0/463

آماره t

انحراف معیار
()7/95
11/578
()2/818
6/145
9/176
2/153
()1/918
6/528
3/257
9/051
0/849
2/998
ضریب تعیین تعدیل شده
0/ 445

معنیداری
0/001
0/005
0/001
0/056
0/001
0/379

عامل افزایش واریانس
1/252
1/52
2/549
2/598
1/505
تعداد مشاهده
323

جدول  :6نتایج اثر تعدیلکنندگی در الگوی دوم پژوهش
غیرحساس به محیطزیست حساس به محیطزیست
شرح
()17 /314
()7 /793
ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی
6/145
3/726
انحراف معیار ضریب
()9 /522
اختالف ضرایب
0 /927
انحراف معیار
()10 /269
آماره t
0/001
معنیداری
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خالصه نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش

چه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت هزینههای

در جدول شماره  7ارائه شده است .همانطور که در

اولیهای برای شرکت دارد اما در درازمدت موجب

این جدول مشخص شده است فرضیه اول پژوهش

بهبود عملکرد و شاخصهای مالی و غیرمالی شرکت

مبنی بر این که «بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

میشود؛ زیرا ،پذیرش و افشای مسئولیت اجتماعی در

و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد»

شرکتها بر ارتقاء ادراک مصرفکنندگان و

مورد تأیید قرار نگرفته اما فرضیه دوم پژوهش مبنی بر

همنوایی مشتریان در درازمدت ،شهرت و وجهه

این که «اثر حساسیت زیستمحیطی بر رابطه بین

شرکت ،بازده بیشتر ،ارتقاء نام تجاری ،ایجاد محیطی

افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی

امنتر و سالمتر برای نیروی کار ،کنترل اثربخش بر

معنیدار است» تأیید شده است.

امور شرکت و افزایش رضایتمندی شغلی اثرگذار
است و همه این عوامل میتواند به کسب مزیت رقابتی

نتیجهگیری

بیشتر کمک کند .با این وجود ،با توجه به نتایج
پژوهش حاضر که حاکی از رابطه منفی و معنیدار بین

نتایج پژوهش نشان داد که بر خالف فرضیه اول

مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی بود ،به نظر

پژوهش ،بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت

میرسد که در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

رقابتی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .در تبیین

اوراق بهادار تهران به اهمیت مسئولیت اجتماعی توجه

نتایج این فرضیه میتوان به این مسئله اشاره کرد که

کافی نمیشود و همچنین ،اطالعات زیستمحیطی

برنامهریزی مسئولیت اجتماعی شرکت به این منظور

شرکت به ندرت افشاء میشود .این نتایج با نتایج

انجام میشود که برای جامعه و همه ذینفعان و

پژوهشهای ژائو و همکاران ( ،)27هوئی-چنگ و

سهامداران ارزشی پایدار به همراه داشته باشد و به ارائه

همکاران ( ،)28تانتالو و همکاران ( )29و تسا و

روشهایی میپردازد که شرکتها در فضاهای

همکاران ( )30همسو است.

کسبوکار خود به آن عمل میکنند .مسئولیت

بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که حساسیت

اجتماعی شرکتی به عنوان یک بُعد با اهمیت در

زیستمحیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی

ادبیات و مبانی نظری مدیریت مطرح شده است .اگر

شرکت و مزیت رقابتی مؤثر است .در تبیین این نتایج

جدول  :7خالصه نتایج حاصل از بررسی فرضیهها
ردیف
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فرضیه

1

بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

2

اثر حساسیت زیستمحیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی معنیدار است.
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نتایج
تأیید نشد
تأیید
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میتوان به این مسئله اشاره کرد که در شرکتهای

مسئولیتپذیری اجتماعی دارد .زیرا ،این فرهنگ

حساس به محیطزیست ،رابطه بین افشای مسئولیت

شرکتها است که منجر به جهتدهی به کسب و

اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی تضعیف شده است.

کارها میشود .این موضوع باید مد نظر مدیران

این موضوع نشاندهنده آن است که معیارها و

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شاخصهایی که در مسئولیت اجتماعی شرکت برای

قرار گیرد .همچنین ،به مدیران شرکتهای حساس به

مسائل زیستمحیطی در نظر گرفته شده است در این

محیطزیست پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گونه شرکتها به طور مناسب وجود ندارد و این

تهران پیشنهاد میشود با انجام وظایف خود در رابطه با

موضوع به دلیل وضعیت خاص شرکتهای حساس به

مسائل اجتماعی و حفظ محیطزیست و بهبود آن

محیطزیست است .بنابراین ،این شرکتها برای این

جایگاه خود را در بین رقبا ارتقاء داده و در این مورد

که بتوانند پاسخگوی وظیفه خود در رابطه با مسائل

مزیت رقابتی کسب کنند .در راستای موضوع پژوهش

زیستمحیطی باشند و به نقطه مطلوب از لحاظ انجام

حاضر به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود عوامل

مسئولیتهای اجتماعی برسند باید فعالیتهای بیشتری

تعیینکننده دیگری (به عنوانه نمونه ،توانایی مدیریت)

که مورد عالقه و توقع جامعه است را انجام دهند .این

را به الگوی پژوهش حاضر اضافه کرده و آن را

نتایج با نتایج پژوهشهای مانسو و استاریکا ( )31و

بررسی کنند .همچنین ،در پژوهش حاضر سنجه متغیر

پورعلی و حجامی ( )32همسو است.

مزیت رقابتی ،شاخص سرمایه فکری است که میتوان

با توجه به نتایج این پژوهش که نشان داد اثر افشاء

از ابزار ارزش نام تجاری نیز برای این منظور استفاده

مسئولیت اجتماعی شرکت بر مزیت رقابتی مثبت و

کرد .پژوهش حاضر با محدودیت خاصی مواجه نبوده

معنیدار نبوده بلکه این اثر به صورت منفی است و از

است؛ با این وجود ،ذکر این نکته ضروری است که

آن جا که این موضوع میتواند ناشی از بیتوجهی و

برخی از شرکتها ممکن است اطالعات الزم در

داشتن دیدی نامناسب در مورد مسائل زیستمحیطی

مورد فعالیتهای زیستمحیطی خود را به طور کامل

در شرکتهای مورد بررسی باشد ،میتوان گفت که

افشاء نکرده باشند و این موضوع نتایج پژوهش را

ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکتها به منظور کسب

تحت تأثیر قرار داده باشد.

مزیت رقابتی نیاز به احیای مجدد فرهنگ
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