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  ت یشرکت و مز  یاجتماع ت یمسئول ی افشا  نیبر رابطه ب   محیطیزیست ت یحساس  اثر  یبررس 

 ی رقابت 
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 چكیده 
 

 ش یاز پ ش یرقبا ب ن یخود را در ب گاهیجا، و بهبود آن ستیزطیبا حفظ مح رابطهدر  یبا انجام اقداماتها شرکت مقدمه:

 یافشا نی رابطه ببر  محیطیزیستحساسیت  اثرحاضر  پژوهش . در این راستا، کنندمیکسب  یرقابت  تیارتقا داده و مز

  .کندبررسی میرا بورس اوراق بهادار تهران در  شدهپذیرفته یهاشرکتمزیت رقابتی و  یاجتماع تی مسئول

نمونه . است یگهمبست -یف یتوصو به لحاظ روش انجام پژوهش،  یکاربرد پژوهش از نظر هدف، ن یا  روش پژوهش: 

 ی برا است. 1390-1395در بازه زمانی در بورس اوراق بهادار تهران شده رفتهیپذ شرکت 147شامل  پژوهش 

 آن کُدگذاریاطالعات و  (ستی چک لبازبینه )بر  یمحتوا مبتن  لی از روش تحل شرکت یعتمااج تیمسئول یری گاندازه

چندگانه  ونی رگرس از یری گبا بهرههای پژوهش فرضیهو  استفاده یفکر هیسرما شاخصبرای تعیین مزیت رقابتی از و 

   .آزمون شد یو روش حداقل مربعات معمول

 مزیت رقابتی ،شرکت یاجتماع تیمسئولاطالعات در مورد  یافشا با افزایش  که دهدینشان م پژوهش جینتا ها:یافته

 مؤثر  مزیت رقابتیشرکت و  یاجتماع تی مسئول یافشا ن یبر رابطه ب محیطیزیستحساسیت  چنین،. همیابدکاهش می

 . است

 محیطیزیستائل به مسنسبت  های حساسشرکتباید  ،محیطیمنافع جامعه در حوزه زیستبرای تأمین  گیری:نتیجه

 هاچنددین، ایددن شددرکتهم .ایفا کننددد خود در این زمینه رانقش طور مناسب به بتوانند  های بیشتری انجام دهند تافعالیت

 افشاء کنند.به طور مناسب محیطی را حوزه زیستباید اقدامات انجام شده خود در 

 

  .مزیت رقابتی، حیطیمزیست، حساسیت شرکت یاجتماع تی مسئول یافشا:  های کلیدی واژه 
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 مقدمه

 
طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به طور 

های اقتصادی قرار گرفته مورد توجه بنگاه اساسی

ل مهمی از ئتماعی شرکت بر مسامسئولیت اجاست. 

، امنیت، آموزش، حقوق زیستمحیطقبیل اخالق، 

 مسئولیت در واقع،. (1) کید داردأتغیره بشر و 

 برایها شرکت که است اقداماتی شرکت اجتماعی

 دهند و انجام می اجتماعی هایفعالیت در خود دخالت

 محیط و جامعه بر خود وکارکسب مخرب آثار

مسئولیت  نجاماگر چه ا(. 2دهند )می کاهش  را طبیعی

ای برای های اولیهاجتماعی شرکت دارای هزینه

ه دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش شرکت است اما ب

موجب افزایش  مدت و افزایش تقاضادرازها در نههزی

بهبود عملکرد شرکت  نتیجه، درو  فروش و سود

 . (1) کندمزیت رقابتی ایجاد می سرانجام و شودمی

ها در راه قبول و انجام مسئولیت اجتماعی خود شرکت

این  جمله ازرو هستند. با مشکالت متعددی روبه

. استاین مسئولیت  حدودت، نامشخص بودن مشکال 

مسئولیت اجتماعی برای  زمانی که تا به عبارت دیگر،

تعریف نشده و مبهم باشد، مدیران   هاشرکت

از جمله در راه تحقق آن گام بردارند.  توانندنمی

 مسئولیت اجتماعیموارد دیگری که در رابطه با 

 رقابتیمحیط باید به آن توجه شود،  شرکت

منابع  شرکتیاگر ای که به گونه ؛سازمانی استبرون 

کرده و از این مسئولیت اجتماعی  ایفاید را صرف خو

ممکن است ، های خود را افزایش دهدطریق هزینه

ی هاشرکتبا  شرکت قدرت رقابت موجب کاهش

این موضوع به دلیل این است که . شوددیگر 

منابع و  نیستند و درها واحدهای مجزا و مستقل شرکت

 (. 3)دارند  تیمحدودکانات ام

 هایه در باال ذکر شد راهبردبا توجه به آنچ

مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی از جمله 

با  ،ها در جامعهمباحث مهم در زمینه حضور شرکت

آنان، در عصر  محیطیزیستاجتماعی و  آثارتوجه به 

که دهد ها نشان مینتایج پژوهش . استحاضر 

کننده عوامل تعیین  از جملهشرکت  یاجتماع تی ئولمس

 ،چنینهم(. 5و  4) استها رقابتی شرکت مزیت

 راهبردی تیفعال نوع کیشرکت  یاجتماع تی مسئول

گیری توان نتیجهبنابراین، می(. 6) است یابیو بازار

هایی که وکارکسبوکارها شامل همه کسب کرد که

ید در وکارهایی که با تهدبا فرصت و کسب

خود مواجه هستند  هایلیتریزی و انتخاب فعابرنامه

 کنند.  توجه شرکتی اجتماع تی مسئول باید به

 زمینهدر  انجام شده یهاپژوهش  بیشتردر 

بر یک  این موضوع تأثیر، شرکتی اجتماع تی مسئول

 عنوان نمونه،به مشتریان )حوزه مانند خاص حوزه 

( یا حوزه هیرغ رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و

انگیزش کارکنان، تعهد  عنوان نمونه،به منابع انسانی )

بررسی شده ( غیره اداری کارکنان وکارکنان، وف

 تی حساس اثر پژوهشیهیچ در کنون ات. است

 یاجتماع تی مسئول یافشا ن یبر رابطه ب یطی محستیز

 های فکری(ی )با شاخص سرمایهرقابت  تیشرکت و مز

 در پژوهش سؤال مطرح ن رو، از ای نشده است.بررسی 

توانند با افزایش ها میکه آیا شرکت است این  حاضر

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

زیست های حساس به محیطشرکتوسیله انجام شده به

 ،ستمحیطی تأثیرگذار ابر ابعاد مختلف مسائل زیست

رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و  آیا

 ستیزطی حساس به محهای در شرکت مزیت رقابتی

 است؟متفاوت  ها نسبت به دیگر شرکت

 

 مبانی نظری
 مسئولیت اجتماعی شرکت

بر  افزونپیشرفت جوامع و توجه به حقوق بشر،  با

 ها یعنی سوددهی، مسئولیتمسئولیت متداول شرکت

و محیط نیز مورد توجه قرار  جامعه قبالدر  هاشرکت

نفعان سهامداران دیگر تنها ذیبه این معنا که . گرفت

 ،شهروندان، مشتریان، کارکنان بلکه بودندشرکت ن

نفعان ذیبه عنوان های آینده نیز دولت و حتی نسل

طرح بحث مسئولیت اجتماعی شدند. شرکت محسوب 

خر قرن اوا یعنیبه طور ملموس به زمان آدام اسمیت 

گردد. وی به بررسی موضوع ارتقای جدهم برمییه

رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان 

افع عموم خواهد بود رقیب طبعاً در جهت حمایت از من 

 در ادبیاتمیالدی  1950 دهه از ،این موضوع (.7)

 هایدر پژوهش  وسیعی طور به و دانشگاهی

و قرار گرفته  توجه موردنیز مدیریت  و حسابداری

در برای اولین بار بوئن است.  دهشبحث درباره آن 

 یاجتماع تی مسئولکه  کردبیان میالدی  1953سال 

از  یروی به پ شرکت یبرا یاجتماع یتعهد

که با توجه به است  یاتی و عمل هاتصمیم ها،یمشخط

به  (.8جامعه مطلوب باشد ) هایهدفها و ارزش

 رفتارها و ،یاجتماع تی مسئولعبارت دیگر، 

ی شده اجتماع رفتهیپذ یهابر ارزش یمبتن یهامیتصم

جامعه  ایفرد، گروه  کیکه است  (باشد دیچه با آن)

پژوهشگران از  یاری بس (.9) کندیعمل م آنی بر مبنا

را به  یاجتماع تی مسئولاز جمله اسزگدی و همکاران، 

وکار کسب الگوی یحت ایابزار، مفهوم و  کیعنوان 

 ران یمد رشنگ ریی به تغ تواندیاند که مکرده فیتعر

به عنوان  یاجتماع تیها کمک کند. مسئولشرکت

شده  فیتعرنیز وکار در کسب دیجد رویکرد کی

سود  سازیبیشینهو  هیکه موجب بازگشت سرما است

تحت  به معنای یماعاجت تی مسئول ،چنین هم. شودیم

ها شرکت محیطیو زیست یاجتماع آثارنظر گرفتن 

 تی مفهوم مسئولطور که بیان شد همان(. 10)است 

هم در  هنوز و افتهیتکامل  در طی زمان یاجتماع

به عنوان ) مختلف یهابخش ها در رابطه با پژوهش 

خودرو،  ،یسسات آموزشؤم ،ییغذا عیصنا نمونه،

قرار  یمورد بررس (رهی غ وی پوشاک، نساج عیصنا

به یک موضوع مهم  ن،افزون برای .(12و  11) ردی گیم

و  و مورد توجه در سطح جهان تبدیل شده است

وضعیت کنونی آن در کشورهای توسعه یافته در 

سطوح پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه به ویژه 

در سطوح  مختلفیکشورهای جنوب آسیا به دالیل 

تکامل در توان گفت می (.13)مقدماتی قرار دارد 

 سمت به فلسفی-اخالقی نگرش ،یاجتماع تی مسئول

 دهه در خاص به طور و یافته سوق مدیریتی نگرش

 مدیریتی هایتصمیم برای بیشتری اخالقی مبانی اخیر،

 مسئولیت برای هنجاری هایپایه و ایجاد شده

 به عبارت دیگر،است.  هشد فراهم هاشرکت اجتماعی
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 داوطلبانه ناهماهنگ و هایرویه از اجتماعی مسئولیت

 به فشارهای پاسخ در صریح و واضح یتعهد به

 مستمر یک تعهد به تدریج به و یافته توسعه نفعانذی

 هایشرکت ؛ به طوری کهاست شده تبدیل آنی

خود واقف بوده  تعهدزیادی در سراسر جهان، به این 

ایفای . (14) کنندو در جهت ایفای آن تالش می

مزایای بسیاری از  هامسئولیت اجتماعی برای شرکت

شتری، ایجاد نوآوری و جمله افزایش بقای م

های عملیاتی و جویی در هزینهیادگیری، صرفه

سرانجام همه اینها مدیریت خطر را در پی دارد که 

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

 خواهد شد.

 

 مزیت رقابتی

 یهابا ارزش می ارتباط مستق ،یرقابت  تیمفهوم مز

 فی ط کیکه در  یدارد به نحو یمشتر مورد نظر

 ک یعرضه شده  یهاهر چه قدر ارزش یاسهیمقا

با  ای ترکینزد یمورد نظر مشتر یهابه ارزش شرکت

، نسبت به شرکتگفت که  توانیتر باشد مآن منطبق

 یبرتر یدارا یت رقاب اری چند مع ای کیخود در  یرقبا

 یت رقاب تیمز ،دیگر به عبارت .(15است ) تیو مز

 بیترکیی )توانا ( یااز عوامل یب ی ترک)عامل یک 

موجب موفقیت  یرقابت  طی مح است که در ها(ییتوانا

، به طوری که شودمیبه رقبا  نسبت برتریو  شرکت

  کنند دی تقل شرکتاز  یبه راحت توانندینمها آن

 ،یرقابت  تیبه مز یابی دست  یبرا ،بنابراین . (16-19)

خود توجه  سازمانیبرون تی به موقع دیهم با شرکت

در نظر را  سازمانیدرون یهایکند و هم توانمند

 تیمز یهایژگیو ن یترمهمگفتنی است (. 20) بگیرد

 ی ریناپذبی آس و دوامارزشمند بودن، شامل  یرقابت 

 تیمز جادیا ری مس در توان چنین بیان کرد کهمی است.

 ندیفرا ری مس نیااول،  .وجود دارددو نکته مهم  یرقابت 

 ی ریپذو رقابت مناسباست که به عملکرد  داریدنباله

 شرکتکه  یدر صورت، یعنی. شودیمنجر م شرکت

 یرقابت تیخود، مز یهایستگیبتواند به واسطه شا

 اشد،ارزشمند ب انیمشتر یبرا ایجاد کند و یداریپا

 ستهیشا یعملکرد است. در نتیجه،همواره برتر از رقبا 

را به ارمغان  یریپذرقابت گذاشته و یجاراز خود ب

 یهایدگی چیپ ش یافزا ه دلیل(. دوم، ب17آورده است )

به  یبه راحت ای یرقابت  تیو شدت رقابت، مز یطی مح

 انیاز نظر مشترارزش آن  ای شودیم دی رقبا تقل وسیله

 نیگزیجا یدیجد یهاتیبا مز دیو با رودمیاز بین 

 به فکر دیبا شرکت ،اساس ن ی(. بر ا16د )شو

تا  خود باشدخاص  یرقابت  یهاتیمز یابی بهدست

 یگاهیبه جا یاقتصاد جهان یفعل طیشرابتواند در 

حفظ و  جادیابرسد.  یالمللن یدر سطح ب یرقابت 

است که  ییهایستگیمستلزم شا ،یرقابت  تیمز یداریپا

  ان یمشتر ی، براشرکتی هاتی قابل منابع و بر هیبا تک

 به سه گروه هاتی قابلو  بعمنا این . کندیم جادیارزش ا

و  یکیزی منابع ف )به ترتیب، محسوس، نامحسوس

 توانندکه مدیران می است یبنگاه اقتصاد یکیزی رفی غ

و  (از آن در فرآیند تغییر و رشد استفاده کنند

با  که یی استهاتیقابل) یسازمان یهایتوانمند

( شودکسب می آوریفن ، افراد و ندهایاستفاده از فرآ

 ها،یتوانمند ها،ییشامل انواع داراشود و می یمتقس

 که استغیره  اطالعات، دانش و ،یسازمان یندهایفرا
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 کنندکنترل  یرا طور  هاآنکنند میها سعی شرکت

 دکن را توسعه داده و اجرا  ن یآفرارزش یهاراهبردکه 

 آفرین استراهبردها هنگامی ارزشاین  (.22و  21)

برای  به سایر رقبا تری نسبتهای افزودهویژگی که

از طریق کند و بنگاه اقتصادی  بنگاه اقتصادی ایجاد 

از پیش تعیین شده خود از  هایهدفبه بتواند آن 

 شاملغیرمالی  جمله بهبود در عملکردهای مالی و

بهبود  و مداریافزایش فروش، سودآوری، مشتری

کارکنان  مربوط به آموزش سازمانیدرونفرآیندهای 

 .ه نتیجه آن ایجاد مزیت رقابتی استد کبرس

 

 محیطیزیستحساسیت 
است که  ی تمام اجسام ی به معنا  زیست محیط 

مورد  ی معنا ، . با این جود ده است کر اطراف ما را احاطه 

 دهی و درهم تن  ده ی چی پ  ای ده ی واژه عبارت از پد  ن یا  توجه 

و  ی شناخت ست ی ز  ،ی اجتماع  ی هاط ی است که شامل مح

به  زیست محیط دیگر،  منظر  از . شود ی م ی ک یز ی ف 

که برش  شود می  می تقس  ک ی به برش ک هی شب  یها تکه 

برش  ،کره  ست ی را ز  ی انی برش م ، کره  را خاک ن ی ر ی ز 

آب  بارا جو کره و آن قسمت از خاک کره که  ییباال 

ها برش  ن ی. ا نامند می آب کره  را  شده  ده ی پوش  خ ی و 

گونه که هر  سازد ی هم مرتبط م  ه را ب ای ده ی چی پ  ره ی زنج

 آن  ب ی معقول چه در ساختار و چه در ترک ر ی غ  ی تکار دس 

را پاره خواهد  زیستمحیط وسته ی به هم پ  رهی تمام زنج 

آن  می ترم ای  ست ی ن  می موارد قابل ترم  ی کرد که در بعض

از این رو، در برخی از کشورها دارد.  از ی ها سال نبه ده 

و مقررات  ن ی قوانزیست برای حفاظت از محیط 

و  ن ی قوان این  تی رعا اما  ن شده است ویتد محیطی زیست 

که  کند می  تحمیل ها شرکت  را به  هایی هزینه مقررات 

 ی هانه یهز  . شود نامیده می  محیطی زیست  یها نه ی هز 

 ،زیست محیط  ت ی ف ی اصالح و بهبود ک  ی شرکت برا 

 یکنترل و آلودگ زاتی مرتبط با تجه ی ها نه ی هز 

 نکردن ت ی رعا  ی ها و مجازات  م یجرا  ، زیست محیط 

و محافظت از  محیطی زیست و مقررات  ن ی نوا ق 

 ی حت  محیطی است های زیست جزء هزینه  زیست محیط 

 (. 22)  د نشده باش  ی قانون الزام  بر اساس  هانه ی هز  ن یاگر ا 

 ، ی انرژ ی هاحوزه در  فعال ی هاشرکت  ها در این هزینه 

کاغذ( و  نمونه معدن، منابع )به عنوان  ، یی دارو  ، یی ا ی می ش 

توجه ها که این شرکت چرا  است؛ بیشترآب و برق 

و نسبت به  محیطی دارند به مسائل زیست  ی شتری ب 

در مورد اقدامات  زیادتری اطالعات های دیگر شرکت 

افشاء اجتناب از مجازات  ا ی کاهش  ی سازگار خود برا

بیشتر از  ممکن است ها عملیات آن چنین، . هم کنند می 

به )  شود  زیست محیط  ب ی باعث تخر ها سایر شرکت 

 یا گلخانه  ی از انتشار گازها ی ناش ی گرما  نمونه، ان عنو 

باعث  ندتوا ی که م منتشر شده به وسیله برخی از صنایع 

این از این رو،  ؛ ( د شو  زیستمحیط به  م ی عظ ی ها ب ی آس 

های حساس به به عنوان شرکت ها گروه از شرکت 

بنابراین،  (.23-25)  دن شو شناخته می  زیست محیط 

 ی هاشرکت شرایط خاص  با توجه به توان گفت می 

مسائل  لزوم توجه به در مورد ، ست ی ز ط ی حساس به مح

ی تر سخت شرایط برای توسعه مستمر  ،محیطی زیست 

 ، بنابراین  .تر است ها مشکل مدیریت آن و  دارند 

 ی برا ی شتر ی ب زه ی انگ  زیست محیط حساس به  ی هاشرکت 

تا  ( 26)  دارند  راهبردی  یاجتماع  ت ی مسئول رعایت 

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

 .استفاده کنند 

 

 پیشینه پژوهش
مسئولیت  اثر به بررسی و همکاران در پژوهشی ژائو 

از طریق متغیرهای  بر مزیت رقابتی  شرکت اجتماعی

و به  های پویا پرداخته میانجی سرمایه اجتماعی و قابلیت 

رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ن نتیجه ای 

-هوئی (. 27ی وجود دارد ) دار معنی مزیت رقابتی رابطه 

چنگ و همکاران در پژوهشی رابطه بین افشای 

را بررسی  مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی 

 بین کردند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که 

رابطه ت رقابتی افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزی 

تانتالو و پژوهش  ج ی نتا  (.28وجود دارد ) داری معنی 

 ت ی لفه از مسئولؤ نشان داد که توجه به سه م همکاران

 و اتی اخالق ،محیطی مالحظات زیست شامل  یاجتماع

 یرقابت  ت ی سبب کسب مز ی مشتر  ی ارزش برا  جاد ی ا 

عنوان  با  پژوهشیدر  و همکاران تسا (. 29)   شود ی م 

 ت ی های مسئولانتخاب برنامه  ی برا  چه ارکپ ی ی کرد ی رو » 

های ها در هتل نه یهز  یابی ها و ارز شرکت  ی اجتماع

های که فعالیت  نشان دادند  « المللی بین  ی گردشگر

باعث کسب  هادر شرکت  ی اجتماع ت ی مرتبط با مسئول 

 ت ی تواند ذهن شود و می می  شرکت ی برا یرقابت  ت ی مز 

و ک(. مانس 30)  کند  ت ی ری را مد  شرکت نسبت به  ان ی مشتر 

پذیری اجتماعی در پژوهشی اثر مسئولیت ا و استاریک

، زیست ها با تمرکز بر محیط ها بر بازده دارایی شرکت 

اجتماع و مدیریت شرکتی را بررسی کردند. نتایج 

ها کارآمدی پژوهش آنان نشان داد که مدیران شرکت 

دانند و محیطی را با عملکرد مالی بهتر مغایر نمی زیست 

محیطی را توانند اطالعات زیست گذاران می سرمایه 

گذاری خود به کار گیرند های سرمایه برای تصمیم 

که  نشان داد پورعلی و حجامینتایج پژوهش  (. 31) 

توجه به فرآیندها و محصوالت منطبق با شرایط 

و اجتماعی، مزایای رقابتی بسیار مهمی  محیطی زیست 

کرد ملع  ،کند. بنابراین ها ایجاد می برای شرکت 

و به تبع آن ایفای نقش مسئولیت  محیطی زیست 

احتمالی برای  هایاجتماعی باعث کاهش خطر

جذب  موجباین امر شود و ها می شرکت 

عملکرد مالی  بهبود سرانجامگذاران بیشتر و سرمایه 

  (. 32شود ) ها می شرکت 

 

 های پژوهشفرضیه

های فرضیهپیشینه پژوهش با توجه به مبانی نظری و 

 ح زیر تدوین شد:هش به شرپژو

 وها شرکت یاجتماع تیمسئول یافشا فرضیه اول: بین 

 .دارد وجود یدارمعنی مثبت و رابطه مزیت رقابتی

 بر رابطه بین  محیطیزیستحساسیت اثر فرضیه دوم: 

 مزیت رقابتی و شرکت یاجتماع تی مسئول یافشا

 است. دارمعنی

 

 روش پژوهش

 
، نظر روش ازو  بردیکار هدف، لحاظ ازاین پژوهش 

ها آوری دادهبه منظور جمع .استهمبستگی -توصیفی

مبانی  بخش استفاده شده است.  ایاز روش کتابخانه

داخلی  های تخصصیتارنمانظری از کتب، مجالت و 
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های مالی مورد نیاز با استفاده از و دادهو خارجی 

شده  یگردآور کدال تارنمایو  نیآورد نوافزار رهنرم 

 یهاشرکترا پژوهش  جامعه آماری .است

در بازه در بورس اوراق بهادار تهران  شدهپذیرفته

. نمونه پژوهش به دهدتشکیل می 1390-1395زمانی 

 ییهاتیتوجه به محدود با مندهدفگیری روش نمونه

 انیپاها عبارت است از: انتخاب شد. این محدودیت

 ریی تغو  اسفند هر سال باشد 29 هاشرکت یسال مال

و  یمال یهاشرکت ءجز؛ دن نداشته باش یسال مال

 ها وبانک، لیزینگ هلدینگ، مانند)گذاری سرمایه

 درها آن یمال اطالعات؛ اشندنب  (مهبی  سساتمؤ

 یموردنظر از ابتدا تا انتها یهاشرکت؛ دسترس باشد

در  شدهپذیرفته یهاپژوهش در فهرست شرکت

 3از  شتری ب یتمعامالوقفه  و بورس اوراق بهادار باشند

تعداد  باال طیدر نظر گرفتن شرا با. ماه نداشته باشند

بررسی  انتخاب و به عنوان نمونه پژوهششرکت  147

 ونیاز رگرسبا استفاده  هافرضیه ،در این پژوهش  .شد

و بکارگیری  یچندگانه و روش حداقل مربعات معمول

 است. آزمون شده  9نسخه  EViewsافزار نرم 

های الگو از ی پژوهش هافرضیه مونزآ برای

 استفاده شده است: زیر رگرسیونی

 1رابطه 
CA i,t+1=0+ 1 CSRit + 2 SIZEit + 3LEVit 

+ 4 ROAit + 5 GROWTH%it +it         

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

* ENVit +4 SIZEit + 5 LEVit + 6 ROAit + 
7 GROWTH%it +it                                           

؛ tدر سال  iشرکت  مزیت رقابتی ، t+1,iCA :که در آن

itCSR ،شرکت  افشای مسئولیت اجتماعیi  در سالt؛ 

itSIZE ،شرکت  اندازهi  در سالt؛ itLEV ، اهرم مالی 

 یهاینرخ بازده دارای، itROA؛ tدر سال  iشرکت 

رشد فروش  ،%itGROWTH ؛t در سال iشرکت 

،  itENV مانده و، مقدار باقیit ؛t در سال iشرکت 

 است. tدر سال  iشرکت  محیطیحساسیت زیست

 

 متغیرهای پژوهش

ارائه شده در این پژوهش  نظری بر اساس مبانی

، مستقل، وابسته متغیرهای شاملبه چهار دسته متغیرها 

 حتشری که در ادامه تقسیم شدهو کنترلی  گرتعدیل

 .شودمی

: )متغیر مستقل( مسئولیت اجتماعی شرکت یافشا

اطالعات  یپژوهش، سطح افشا ن یمستقل ا ری متغ

 یست که براا شرکت یو اجتماع محیطیزیست

استفاده شده  امحتو لیآن از روش تحل یرگی اندازه

متن به  کُدگذاریروش  کی امحتو لی است. تحل

 نیی از قبل تع یارهای مختلف با توجه به مع هایگروه 

 هایدر پژوهش  یاشده است که به طور گسترده

به  یو اجتماع محیطیزیستاطالعات  یبا افشا تبطمر

 پژوهشگران یروش، برا نیا ،رای؛ زرفته استکار 

 هایداده لی به منظور تحل مندنظام کردیرو کی

 ،امحتو لی . در تحلکندیبزرگ فراهم م یساختارری غ

 کُدگذاری (ستی )چک ل نهی بازب از ابزار دیبا پژوهشگر

و  محیطیزیستاطالعات  یسطح افشا یابیارز یبرا

سطح  یری گاندازه یبرا  (.33استفاده کند ) یماعاجت 

ها، شرکت یو اجتماع محیطیزیستاطالعات  یافشا

سایر با اقتباس از  مربوط اتی پس از مرور گسترده ادب

نوع  43 شامل ایهی اول بازبینه ،(34و  33) هاپژوهش 
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در  و نیتدوی محیطی و اجتماعزیستاطالعات 

 یینها بازبینه، اطالعات یپس از حذف برخمرحله بعد 

 یو اجتماع محیطیزیستنوع اطالعات  39شامل 

به صورت  رودیشد که انتظار م هیته( 1جدول شماره )

 ء ها افشادر گزارش ساالنه شرکت یاجبار ایداوطلبانه 

دگذاری تعیین شد؛ قوانین کُ ،بازبینهاز تهیه  پس شود. 

 به ء افشا هایکه هر یک از زیربخش  به این صورت

ر دقیق طو به تا شد تعریف عملیاتی و واضح طور

مشخص شود که هر جمله به کدام بخش و زیربخش 

 شدهء افشا هایتعداد جمله مجموعمناسب تعلق دارد. 

 بیانگر ،ء افشا هایبخش  از یک هر هایزیربخش  در

 اجتماعی و محیطیزیست اطالعات یافشا سطح

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

، هوا هایآالینده کاهش  درصد) محیطی مسائل

جمله در بخش  4(، غیره بازیافت ضایعات تولید و

مدیریت کیفیت  امهمحصوالت و خدمات )گواهین

تعداد )جمله در بخش منابع انسانی  10محصول(، 

کاهش  جمله در بخش  2و  (کارکنان همتعلق بسهام 

ه جمل 22مجموع  که دردهد نشان می مصرف انرژی 

 در یکمحیطی و اجتماعی زیستمسائل افشای  برای

 . ارائه شده استسال شرکت 

 رقابتی مزیت که شرکتی: مزیت رقابتی )متغیر وابسته(

 که کندمی اجرا را راهبرد یک زمانی دارد، پایدار

 نکرده اجرا رااین راهبرد  رقیب هایشرکت زمانهم

. در این نباشند آن مزایای استفاده از به قادر و

گیری مزیت رقابتی  بر اساس پژوهش برای اندازه

الگوی پالیک از شاخص سرمایه فکری استفاده شد 

 مرحله به شرح زیر است: 5 یرادا (. این الگو35)

: با استفاده از )مرحله اول( ارزش افزوده نیی تع

ساالنه، ارزش افزوده هایرشالعات موجود در گزااط

 
 محیطی و اجتماعیافشای اطالعات زیست بازبینه :1 جدول

 زیربخش ء اقالم افشا

 مسائل محیطی
توسعه، تحقیق و  ، بازیافت یا جلوگیری از ضایعات، حفظ منابع طبیعی،محیطیزیستآلودگی، جلوگیری از خسارات کنترل 

 سایر مسائل محیطی و محیطیزیستهای طرحگذاری در  مایه، سرمحیطیزیستسیاست 

 خدمات محصوالت و
محصوالت موارد مربوط به سایر  و سهم بازار/محصول ، توسعه کیفیت محصول /ایزو ایمنی و سالمت محصول، توقف تولید، ،

  و خدمات

 منابع انسانی

ایمنی خدمت، سالمتی و مزایای پایان ، بازنشستگی،کارکنان همتعلق بو مزایا، سهام  پاداش نقدی/تعداد کارکنان، حقوق ماهانه

 و کارکنانکارکنان، روحیه و ارتباطات  بیمهنان، ورزشی و رفاهی، وام یا ککار های آموزش و توسعهیط کار، برنامهدر مح

 منابع انسانیموارد مربوط به سایر 

 مشتریان 
تسهیالت و خدمات پس از ، مشتریان خاص، تدارک بهست پرداخت مندی مشتریان، سیارضایت/هاسالمتی مشتریان، شکایت 

 مشتریانموارد مربوط به سایر  و گویی به نیاز مشتریانفروش، پاسخ

 های جامعهمسئولیت
های فعالیت دعاوی قضایی،/ت قانونیهای جامعه، هدایا و خدمات خیریه، اقداماگذاری اجتماعی، حمایت از فعالیتسرمایه 

 های جامعهمسئولیتموارد مربوط به سایر  و یفرهنگ/مذهبی

 انرژی موارد مربوط بهسایر  و ، استفاده از منابع جدیدجویی در انرژی، توسعه و اکتشاف منابع جدیدحفظ و صرفه انرژی
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 :دشویمحاسبه م ریبه صورت ز

 it+ A it+ Dit C+ Eit = OPitVA   3رابطه 

  ؛ t در سال i ارزش افزوده شرکت، itVA :در آن که

itOP ،شرکت یاتی سود عمل i در سال t؛ itEC، نه یهز 

و  یمال هایات موجود در صورتاطالع) کارکنان

  ؛ t در سال i شرکت همراه(توضیحی  هایاشتددای

itD، تاستهالک شرکهای مبلغ کل هزینه i در سال t 

 مشهودنا یهاییاستهالک دارامبلغ هزینه  ،itA و

 .  t در سال i شرکت

 ییکارا: (دوم مرحله) یکیزی ف هیسرما ییکارا نی یتع

 :دآیمی دست به ریز رابطه طریق از یکیزی ف هیسرما

CEEit=VAit/CEit                                   4 رابطه       

 i شرکت یکیزی ف هیسرما ییکارا ،tiCEE :در آن که

)بکارگرفته شده(  یکیزی ف هیسرما ،itCE و t در سال

 یکه برابر است با ارزش دفتر t الس در i شرکت

 .نامشهود یهاییدارا یشرکت منها یهاییدارا جمع

 نی: در ا(سوم مرحله) یانسان هیسرما ییکارا نیی تع

در  یانسان هیکارکنان به عنوان سرما هاینهیهز ،الگو

طریق از  یانسان هیسرما ییکارا .شودینظر گرفته م

 :آیدمی دست به ریز رابطه

HCEit=VAit/HCit                                5 رابطه        

در  i شرکت یانسان هیسرما ییکارا ،itHCE :در آن که

که  t در سال i شرکت یانسان هیسرما ،itHC و t سال

 .است حقوق و دستمزد شرکت هاینهیهزجمع برابر با 

: (چهارم مرحله) یساختار هیسرما ییکارا نیی تع

 ریز از رابطهکه با استفاده  یرختاسا هیسرما ییکارا

 :شودیمحاسبه م

SCit=VAit– HCit                        6 رابطه 

SCEit = SCit/ VAit                          7 رابطه    

 i شرکت یساختار هیسرما ییکارا ،itSCE :در آن که

 در سال i شرکت یساختار هیسرما، itSC و t در سال

t . 
 

محاسبه  ریز رابطه از طریق یفکر هیاسرم ییکارا

 د:شومی

ICEit=HCEit+SCEit                           8 رابطه    

در  i شرکت یفکر هیسرما ییکارا ،itICE :در آن که

 است.  t سال

 مرحله)  یفکر  ه ی ارزش افزوده سرما  ب ی ضر  ن یی تع

ارزش افزوده  ب ی ضر  مرحله، محاسبه  ن ی: آخر ( پنجم 

 ر ی ز  رابطه  با استفاده از است که  (VAIC) یفکر 

  : شود ی محاسبه م

 9رابطه 

VAICit=ICEit+CEEit=HCEit+SCEit+CEEit  
 

در این  : گر( )متغیر تعدیل  محیطی زیست حساسیت 

گیری اندازه  این گونه محیطیزیست حساسیت  پژوهش 

 ،یی ا ی م ی ش ، ی انرژ  ی ها حوزه  در  چه شرکت چنان شد که 

کاغذ( و آب و  ه،نمون معدن، منابع )به عنوان  ، یی دارو 

حساس به  به عنوان شرکت  فعالیت کند  برق 

به آن تعلق  1عدد و در نظر گرفته شده  زیستمحیط 

گیرد به آن تعلق می  صفر  و در غیر این صورت گرفته 

 (26 .) 

های مختلفی برای معیار :اندازه شرکت )متغیر کنترلی(

 )شاملدارد  اندازه شرکت وجود یرگیری متغاندازه

در  که( کارکنان میزان فروش و تعدادها، یدارای جمع

جمع لگاریتم طبیعی  این پژوهش به این منظور از

 .(36) داستفاده ش هادارایی
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نسبت پژوهش از  ن یدر ا: )متغیر کنترلی( اهرم مالی

 ری متغ ن یا یری گاندازه یبرا هاها به داراییبدهی

دهنده این موضوع است نشاناین نسبت  .استفاده شد

ها و چه مقدار محل بدهیها از ه مقدار از داراییکه چ

 (.37)شده است  مین ز محل حقوق صاحبان سهام تأا

 ییتوانااین متغیر : )متغیر کنترلی(ها ینرخ بازده دارای

 زانی سود با توجه به م جادیشرکت را در ا

 یرگی انجام شده در شرکت اندازه گذاریهیسرما

 ص به جمعسود خال از طریق تقسیم و کندیم

  (.38) شودمی محاسبه هادارایی

تغییرات در  متغیراین  :)متغیر کنترلی( فروشرشد 

برای  دهد ورا نشان میشرکت فروش یا درآمد 

پس از فروش سال جدید  گیری آن از نسبتاندازه

 گذشتهتقسیم بر فروش سال  گذشتهکسر فروش سال 

  (.26) شوداستفاده می

    
 هایافته

 
 یف یتوص آمار

با استفاده از  ی پژوهش هاتجزیه و تحلیل داده

های شاخص چون میانگین وهای مرکزی همشاخص

کمینه و چنین و همانحراف معیار  مانندپراکندگی 

میانگین  ارائه شده است. 2در جدول شماره  بیشینه

است که  583/22شرکت معادل  مزیت رقابتیمتغیر 

نقطه تمرکز یافته  ها حول اینبیشتر داده دهدینشان م

دهد که نشان میمتغیر مربوط به این  اری انحراف مع و

نسبت به  شرکت یرقابت  تیمزمیزان پراکندگی متغیر 

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

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

 یتمز ن یبزیاد  تفاوت که حاکی از است 305/ 043

مسئولیت میانگین متغیر . ها استشرکت رقابتی

 دهدیاست که نشان م 42/0شرکت معادل  اجتماعی

 افشای مصادیق در رابطه باها شرکتعملکرد 

 .نیستمسئولیت اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار 

 مسئولیت اجتماعیمتغیر مربوط به  اری انحراف مع

متغیر دهد که میزان پراکندگی این نشان می شرکت

  افزون براین،  .است 0/ 112برابر با  نسبت به میانگین 

، به ترتیب، متغیر مسئولیت اجتماعی کمینه و بیشینه

 ن یب توجهقابل تفاوت است که 667/0 و 0/ 154  برابر با

 .دهدرا نشان می هاشرکتدر  مسئولیت اجتماعی

 

 : آمار توصیفی متغیرها2جدول 

 انحراف معیار  ن نگیمیا میانه  بیشینه  کمینه  متغیر

 831/49 583/22 573/8 043/305 (004/4) مزیت رقابتی

 112/0 42/0 41/0 667/0 154/0 مسئولیت اجتماعی
042/6 878/7 959/4 اندازه شرکت  14/6 629/0 

 211/0 613/0 619/0 131/1 17/0 مالی اهرم 
 138/0 114/0 101/0 455/0 (213/0) هابازده دارایی 
 348/0 195/0 167/0 249/1 (491/0) رشد فروش
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 باطیناست  آمار
پژوهش از  هایاز آن جا که برای آزمون فرضیه

فروض  ،ابتدا ،رگرسیون چندگانه استفاده شده است

 بررسی شده و مشخص شد که  کی کالس ونی رگرس

، شودیم رفتهیخطاها پذ ن ی انگی فرض صفر بودن م

 یدارا ی پژوهش هافرضیهبه مربوط  هایالگو چون

 3و  2 ،1 هایشماره هایاست. شکل أعرض از مبد

این توجه به  با .دهدیرا نشان م الگو یخطاها عیتوز

اغماض، شباهت به  یخطاها با اندک عیتوز هاشکل

 توانیم هاهدهنرمال دارد و با توجه به تعداد مشا عیتوز

 ،جهی. در نت رفتیخطاها را پذ عیبودن توزنرمال 

 رفتهیپذ کی کالس ونی گرساول و دوم ر هایفرض

 یخودهمبستگ فرض سوم مربوط به نبود. شودیم

 برآورد الگوکه نحوه  این جهت ازاست و  مرتبه اول

نقش زمان با  ن،ی چنو هم ستی ن یزمان یبه صورت سر

در نظر گرفته شده،  یکنترل یرهای استفاده از متغ

 ن یتوجه به ا با .کندینم دای فرض مصداق پ ن یا یبررس

استفاده  تیمستحکم وا انس یاز وار الگو ن یتخمدر  که

 یخطاها انسیوار یهمسان ، فرض مربوط بهشده است

در . ردی گیقرار م رشیمورد پذالگو )فرض چهارم( 

 انسیوار ش یعامل افزا 5و  4، 3های های شمارهجدول

از  ترکم یریمقاد یمستقل دارا یرهای متغ یتمام یبرا

 یرهای متغ ن یب یخطهم فرض نبود ؛ در نتیجه،است 5

 .شودیم رفتهیپذ( فرض پنجم) مستقل

  

 آزمون فرضیه اول 

آزمون فرضیه اول پژوهش در جدول شماره  جینتا

که در این جدول  طورهمان ارائه شده است. 3

و   315/30 برابر با والد Fآماره  مشخص شده است

 یمعن  ن یاست. به ا 001/0تر از آن کم دارمعنیمقدار 

وابسته رابطه  ری مستقل و متغ یرهای غمت  ن یکه ب

مستقل با  ری متغ کیوجود دارد و حداقل  یدارمعنی

 ری متغ بیضر دارد. یداروابسته رابطه معنی ری متغ

 tو آماره  -917/8و برابر با  یمنف یاجتماع تی مسئول

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

است و به تبع  2د تر از عدبزرگ tمطلق مقدار آماره 

وجود  توانیاست، م %5تر از کم داریمعنیمقدار آن 

مزیت اجتماعی و  ئولیتمس ن ی دار بو معنی یرابطه منف 
 

   
الگوی فرضیه   یخطاها عیتوز: 1 شكل

 اول
الگوی فرضیه   یخطاها عیتوز: 2 شكل

حساس به  های غیردوم )شرکت 

 ( ستیزط یمح

یه  الگوی فرض یخطاها عیتوز: 2 شكل

حساس به  های دوم )شرکت 

 ( ستیزط یمح
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و  یرابطه منف  گر، ید  ان ی . به برفت ی شرکت را پذ  رقابتی

 مزیت رقابتیمسئولیت اجتماعی و  ن ی ب ی دار معنی 

 رد پژوهش اول  ه ی فرض  جه ی شرکت وجود دارد و در نت 

 12/ 948 برابر با  اندازه شرکت  ری متغ  بی . ضر شود ی م 

این متغیر  دارینی مع مقدار  که ن یاست. با توجه به ا 

مزیت گفت اندازه شرکت،  توان ی م  است  % 5تر از کم 

اهرم  ری متغ  ب ی . ضر دهد ی را تحت تأثیر قرار م  رقابتی

مربوط به  یدار ی معن است. مقدار  -4/ 465 برابر با  یمال 

در  ب ی ضر   ن یا   ، گری د   ان ی به ب  . است   % 5از   شتر ی ب این متغیر  

گفت  توان ی م. بنابراین، ست ی دار نمعنی  % 5 ی سطح خطا 

 ری متغ  بی . ضر مؤثر نیست  مزیت رقابتی بر یاهرم مال 

 ی دار ی معن است. مقدار  48/ 128 برابر با ها ی یدارا بازده 

 ،گر ی د  عبارتبه  . است  %5ز تر اکم مربوط به این متغیر 

 . بنابراین، دار است معنی  %5 ی در سطح خطا بی ضر  ن ی ا 

 مؤثر مزیت رقابتی بر  ها ی یگفت بازده دارا  توان ی م 

است. با  0/ 133رشد فروش برابر با  ر ی متغ بی ضر  است.

 % 5از  شتری باین متغیر  یدار ی معن مقدار  که  ن یتوجه به ا 

مؤثر  مزیت رقابتی بر  گفت رشد فروش توان ی م  است

که  دهدی نشان م  الگوشده  لی تعد  ن ی ی تع  بی . ضر نیست 

 یرها ی متغ  به وسیلهوابسته  ر ی متغ رات یی از تغ % 44حدود 

  . شود ی م   ن یی تب  ی رلمستقل و کنت 

 

 آزمون فرضیه دوم

 های نمونهشرکت  برای آزمون فرضیه دوم پژوهش 

بر اساس نوع صنعت به دو گروه حساس به 

بندی زیست طبقه به محیط  رحساس ی زیست و غمحیط 

 زیستحساس به محیط های شرکت  نتایج بررسی . شد 

طور که در . همان است  شده ارائه 4در جدول شماره 

والد برابر با  Fآماره  شخص شده استجدول م  ن ی ا 

است.  0/ 001تر از ی آن کم دار ی مقدار معن و  19/ 063

به این معنا که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه 

داری وجود دارد و حداقل یک متغیر مستقل با معنی 

 ر ی متغ ب ی ضر داری دارد. طه معنی متغیر وابسته راب 

و برابر با  ی منف  ی مقدار  یدارا  ی اجتماع تی مسئول

است. از  -2/ 092مربوط به آن برابر با    tو آماره    -7/ 793

2تر از عدد بزرگ  tمطلق مقدار آماره  آن جا که قدر

 

 مربوط به فرضیه اول الگوی پژوهش برآورد : نتایج 3جدول 

 عامل افزایش واریانس  داری معنی tآماره  انحراف معیار  ضریب نماد  متغیر

β0 (345/63) 585/5 (343/11) 001/0 عرض از مبدأ    

 CSR (917/8) 556/3 (508/2) 012/0 135/1 مسئولیت اجتماعی

 SIZE 948/12 062/1 188/12 001/0   481/1 شرکت اندازه

 LEV (465/4) 104/3 (438/1) 151/0 06/2 مالی  اهرم

 ROA 128/48 747/4 138/10 001/0   755/1 هابازده دارایی 

 GROWT 133/0 433/1 093/0 926/0 442/1 رشد فروش

 هده تعداد مشا تعدیل شده ضریب تعیین  ضریب تعیین F داریمعنی  والد Fآماره 

315/30 < 001/0  452/0 445/0 738 
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 ستیزطیحساس به مح یهاشرکتدر مربوط به فرضیه دوم  :  نتایج برآورد الگوی پژوهش4جدول 

 عامل افزایش واریانس  داری معنی t آماره انحراف معیار  ضریب نماد  متغیر

    β0  (279/47) 885/5  (034/8) 001/0 عرض از مبدأ 

 CSR  (793/7) 726/3  (092/2) 037/0 2/1 مسئولیت اجتماعی

 SIZE 036/10 125/1 922/8 001/0   714/1 شرکت اندازه

 LEV  (249/3) 419/2  (343/1) 18/0 936/1 مالی  اهرم

 ROA 047/39 805/4 127/8 001/0   717/1 هابازده دارایی 

 GROWT 757/0 008/1 751/0 453/0 369/1 رشد فروش

 مشاهده  تعداد تعدیل شده ضریب تعیین  ضریب تعیین F داریمعنی  والد Fآماره 

063/19 001/0>  517/0 504 /0 402 

 

است،  % 5تر از کم  ی داری است و به تبع آن مقدار معن 

 ت ی با مز  ر ی تغم ن ی دار ا و معنی  ی وجود رابطه منف  توانی م 

حساس به  یها شرکت را در شرکت  یرقابت 

اندازه شرکت برابر  ر ی متغ  بی . ضر رفت ی زیست پذ محیط 

 %5تر از کم  ی آن دار ی مقدار معن  و  است  10/ 036با 

 ت ی مز  بر  گفت اندازه شرکت  توان ی م بنابراین،  . است 

برابر با  اهرم مالی  ر ی متغ  ب ی . ضر مؤثر است  ی رقابت 

. از است  % 5از  شتر ی ب  ی آندار ی مقدار معن  و  -3/ 249

 تی مز  ی بر اهرم مال  دهد کهاین رو، نتایج نشان می 

برابر با  ها یی بازده دارا  ری متغ بی . ضر مؤثر نیست  یرقابت 

. است  % 5تر از کم  داری آن معنی مقدار  و  39/ 047

 یبت رقا  ت ی مز  بر  ها یی گفت بازده دارا  توان ی مبنابراین، 

و  0/ 757رشد فروش برابر با  ری متغ بی ر . ض مؤثر است 

دهد که نشان می  است  % 5از  شتر ی بی آن دار ی مقدار معن 

چنین، هم . مؤثر نیست  ی رقابت  ت ی مز  بر  رشد فروش

که حدود  حاکی از آن است شده  لی تعد  ن یی تع ب ی ضر 

مستقل  یرها ی متغ به وسیله  وابسته ر ی متغ رات یی از تغ  %50

 . شود ی م  ن یی تب  ی و کنترل

حساس به های غیرشرکت بررسی نتایج

 .است شده ارائه 5در جدول شماره  زیستمحیط

آماره  طور که در این جدول مشخص شده استهمان

F  تر از کمآن  داریمعنیمقدار و  81/13 برابر باوالد

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

ی وجود دارد و حداقل دارمعنیمتغیر وابسته رابطه 

ی دارد. دارمعنییک متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه 

و برابر  یمنف یمقدار یاجتماع تی مسئول ری متغ بیضر

 -818/2مربوط به آن برابر با  tو آماره  -314/17با 

تر بزرگ tمطلق مقدار آماره  قدراست. از آن جا که 

تر از کم یداریمعناست و به تبع آن مقدار  2از عدد 

ن یدار او معنی یوجود رابطه منف توانیاست، م %5

 یهاشرکت را در شرکت یرقابت تیبا مز ری متغ

 ر ی متغ بی. ضررفتیزیست پذحساس به محیطغیر

آن  داریمعنیمقدار  و 19/ 753اندازه شرکت  برابر با 

گفت اندازه  توانیمبنابراین،  .است %5تر از کم

اهرم  ری متغ بی. ضرمؤثر است یرقابت تیمز بر شرکت

 %5از  شتری ب داریمعنیمقدار و  -518/12برابر با  یمال
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مؤثر  یرقابت  تیمز بر یاهرم مال دهدکه نشان می است

و   29/ 477برابر با   هاییدارابازده  ری متغ بیضر .نیست

بنابراین، . است %5تر از کم آن داریمعنیمقدار 

مؤثر  یابت رق تیمز بر هاییگفت بازده دارا توانیم

مقدار  و 546/2 رشد فروش برابر با ری متغ بیضر .است

گفت  توانیم، از این رو. است %5از  شتری ب داریمعنی

چنین، هم. مؤثر نیست یرقابت  تیمز بر رشد فروش

 %44که حدود  دهدیشده نشان م لیتعد نی یتع بیضر

مستقل و  یرهای متغ به وسیلهوابسته  ری متغ راتیی از تغ

 . شودیم نیی تب  یکنترل

 تی مربوط به مسئول بیضرا ی کهر صورتد

حساس به  یهاشرکت)در دو نمونه  یاجتماع

حساس به ری غ یهاشرکتو  زیستمحیط

دار تفاوت معنی ن یمتفاوت باشد و ا( زیستمحیط

 تیحساساثر دوم پژوهش ) هی باشد، فرض

 یاجتماع تی مسئول یافشا ن یبر رابطه ب یطی محستیز

 رفتهیپذ (است داریمعن یرقابت تیشرکت و مز

 بیضرا سهیاز آزمون مقا . برای این منظورشودمی

آزمون در جدول  ن یا جی. نتاشودیکالگ استفاده م

. بنابراین، است یمنف  tآماره  دهد کهنشان می  6شماره 

ر اث زانی م ،زیستهای حساس به محیطدر شرکت

تر است و کم یرقابت  تی بر مز یاجتماع تی مسئول منفی

  001/0تر از کم tآماره  داریمعنیقدار از آن جا که م

 تی حساس ری متغ یکنندگلیعدت اثرتوان وجود است می

 دوم هی فرض ،جهی. در نت رفتیمحیطی را پذزیست

 شود. می تأیید پژوهش 

 
 ستی زطیحساس به محغیر یهادوم در شرکت هیمربوط به فرض برآورد الگوی پژوهش: نتایج 5جدول 

 واریانس عامل افزایش  داری معنی t آماره اف معیار انحر ضریب نماد  عنوان 

β0  (048/92) 578/11  (95/7) 001/0 أ مبدعرض از    
 CSR  (314/17) 145/6  (818/2) 005/0 252/1 مسئولیت اجتماعی

 SIZE 753/19 153/2 176/9 001/0   52/1 شرکت اندازه
 LEV  (518/12) 528/6  (918/1) 056/0 549/2 مالی  اهرم

 ROA 477/29 051/9 257/3 001/0 598/2 هاازده دارایی ب
 GROWT 546/2 998/2 849/0 379/0 505/1 رشد فروش
 تعداد  مشاهده  تعدیل شده ضریب تعیین  ضریب تعیین F داریمعنی  والد Fآماره 
81/13 001/0>  463/0 445 /0 323 

              

 وم پژوهشد  الگویکنندگی در تعدیل  اثر: نتایج 6جدول 
 زیستمحیط حساس به  زیست محیط به   حساسغیر شرح

(7/ 793) ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی   (314 /17)  

726/3 انحراف معیار ضریب  145/6  

(9/ 522)  اختالف ضرایب  

0 /927 انحراف معیار  

t  (269 /10 )آماره   

   001/0 داریمعنی 
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های پژوهش از بررسی فرضیه حاصلخالصه نتایج 

طور که در همان شده است. ارائه 7در جدول شماره 

جدول مشخص شده است فرضیه اول پژوهش  این 

شرکت  یاجتماع تی مسئول یافشا نی ب»مبنی بر این که 

 «وجود دارد یداریرابطه مثبت و معن  یرقابت  تیو مز

مبنی بر مورد تأیید قرار نگرفته اما فرضیه دوم پژوهش 

 نی بر رابطه ب محیطیحساسیت زیستاثر »این که 

 مزیت رقابتیشرکت و  یاجتماع تی مسئول یافشا

 تأیید شده است.  « است دارمعنی

 

 گیرینتیجه

  
بر خالف فرضیه اول  نتایج پژوهش نشان داد که

مزیت شرکت و  یجتماعا تیمسئول ن یبپژوهش، 

ین . در تبی وجود دارد یدارمعنیمنفی و رابطه  رقابتی

توان به این مسئله اشاره کرد که نتایج این فرضیه می

به این منظور شرکت  یاجتماع تی مسئول ریزیبرنامه

 نفعان وذی همه جامعه و یکه برا شودانجام می

باشد و به ارائه  به همراه داشته داریپا یسهامداران ارزش

 یها در فضاهاکه شرکت پردازدمیی هایروش

 تیکنند. مسئولعمل میخود به آن  وکارکسب

در با اهمیت عد بُ کیبه عنوان  یشرکت یاجتماع

  اگر  ه است.مطرح شد تیریمدو مبانی نظری  اتی ادب

های نهیشرکت هز یاجتماع تی مسئول یچه اجرا

 موجبمدت دراز اما دردارد  شرکت یای برااولیه

 شرکتهای مالی و غیرمالی و شاخص بهبود عملکرد

در  یاجتماع تی مسئول یو افشا رشیپذ ،رایز ؛شودمی

کنندگان و ادراک مصرف ءها بر ارتقاشرکت

در درازمدت، شهرت و وجهه  انیمشتر یینواهم

 یطی مح جادی، انام تجاری ء ارتقا شتر،ی شرکت، بازده ب

کنترل اثربخش بر  کار، یروی ن یبرا ترتر و سالمامن 

اثرگذار  یشغل یمندتیرضا افزایش امور شرکت و 

 یرقابت  تیبه کسب مزتواند میعوامل  نیا همه است و

. با این وجود، با توجه به نتایج کمک کند شتری ب

 دار بینپژوهش حاضر که حاکی از رابطه منفی و معنی

ی بود، به نظر رقابت  تیشرکت و مز یاجتماع تی مسئول

شده در بورس های پذیرفتهرسد که در شرکتمی

یت اجتماعی توجه اوراق بهادار تهران به اهمیت مسئول

محیطی چنین، اطالعات زیستشود و همکافی نمی

شود. این نتایج با نتایج شرکت به ندرت افشاء می

چنگ و -(، هوئی27و همکاران ) های ژائوپژوهش 

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

 ( همسو است.30همکاران )

 بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که حساسیت

 یاجتماع تیمسئول یافشا ن یبر رابطه ب  محیطیزیست

جینتااین  ن ییدر تب  است.ثر ؤم مزیت رقابتیشرکت و 

 

 ها: خالصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه7جدول 

 ردیف  فرضیه نتایج

 1 وجود دارد. یدارمعنی مثبت و رابطه  مزیت رقابتی شرکت و  ی اجتماع تیمسئول یافشا نیب تأیید نشد 

 2 .است دارمعنی  مزیت رقابتی شرکت و  ی اجتماع تیمسئول یافشا نیبر رابطه ب محیطی زیستحساسیت اثر  ییدتأ
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های در شرکتد که کرمسئله اشاره  ن یبه ا توانیم

مسئولیت  ی، رابطه بین افشازیستمحیطحساس به 

. استشده تماعی شرکت و مزیت رقابتی تضعیف اج

معیارها و که دهنده آن است نشان این موضوع 

که در مسئولیت اجتماعی شرکت برای  هاییشاخص

این محیطی در نظر گرفته شده است در مسائل زیست

به طور مناسب وجود ندارد و این ها گونه شرکت

های حساس به شرکت موضوع به دلیل وضعیت خاص

برای این ها این شرکت بنابراین، .زیست استمحیط

خود در رابطه با مسائل گوی وظیفه که بتوانند پاسخ

از لحاظ انجام به نقطه مطلوب  محیطی باشند وزیست

های بیشتری باید فعالیت برسند های اجتماعیمسئولیت

. این را انجام دهند استجامعه و توقع  که مورد عالقه

( و 31یکا )و استار مانسوهای با نتایج پژوهش  نتایج

  .همسو است( 32پورعلی و حجامی )

افشاء اثر که نشان داد  این پژوهش  نتایجبه با توجه 

مسئولیت اجتماعی شرکت بر مزیت رقابتی مثبت و 

از  و این اثر به صورت منفی است نبوده بلکهدار معنی

و توجهی تواند ناشی از بیاین موضوع میآن جا که 

محیطی داشتن دیدی نامناسب در مورد مسائل زیست

که  توان گفتمی ،باشدهای مورد بررسی در شرکت

ها به منظور کسب در شرکت یاجتماع تی مسئول ایفای

فرهنگ  احیای مجددبه  ازی ن یرقابت  تیمز

فرهنگ این  ،رایز .دارد پذیری اجتماعیمسئولیت

دهی به کسب و منجر به جهت کهاست  هاشرکت

ظر مدیران  این موضوع باید مد ن شود.میکارها 

 ق بهادار تهرانبورس اوراپذیرفته شده در های شرکت

های حساس به شرکتبه مدیران  ،چنین هم .قرار گیرد

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار زیست محیط

وظایف خود در رابطه با  با انجام شودپیشنهاد میتهران 

و بهبود آن  زیستمحیطحفظ  و مسائل اجتماعی 

 در این موردداده و  ء جایگاه خود را در بین رقبا ارتقا

در راستای موضوع پژوهش  .کسب کنندرقابتی مزیت 

عوامل  شودحاضر به پژوهشگران آینده پیشنهاد می

نمونه، توانایی مدیریت(  کننده دیگری )به عنوانهتعیین 

را به الگوی پژوهش حاضر اضافه کرده و آن را 

سنجه متغیر  در پژوهش حاضر ،چنین همبررسی کنند. 

 توانت که میاسشاخص سرمایه فکری مزیت رقابتی، 

ه داین منظور استفا براینیز  نام تجاریاز ابزار ارزش 

پژوهش حاضر با محدودیت خاصی مواجه نبوده  کرد.

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

اطالعات الزم در ممکن است ها برخی از شرکت

به طور کامل را محیطی خود های زیستفعالیت مورد

و این موضوع نتایج پژوهش را  باشندافشاء نکرده 

 .داده باشدتحت تأثیر قرار 
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