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 چکيده
طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه 

رش ها برای پذیجامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت
ذا با توجه لکند. های زیست محیطی و اجتماعی تشویق میها را به درگیر شدن در مسئولیتهای اجتماعی، شرکتمسئولیت

به اهمیت افشای اطالعات زیست محیطی؛ این پژوهش به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست 
با استفاده از  1399تا  1393ه زمانی طی بازدر بورس اوراق بهادار تهران  محیطی شرکت با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

صورت  تابلویی دادهای ها با استفاده از رگرسیون چندگانه و باچیدمانشرکت پرداخته است. آزمون فرضیه 125اطالعات 
د. به شوها میی شرکتطیمح ستیاطالعات ز یافشاپذیرفت. نتایج نشان داد که رقابت بازار محصول باعث افزایش 

 در رقابت وجود یابد.ها افزایش میرقابتی، میزان افشای اطالعات زیست محیطی شرکت وجود بازار عبارتی در شرایط

 توانمی را مقایسه قابل و مشابه زیرا اطالعات گردد،می منجر اطالعاتی تقارن عدم کاهش و شفافیت افزایش به بازار،

 مورد شرکت توسط مدیریت شده ارائه اطالعات و ادعاها بررسی صحت جهت و کرد کسب بازار در فعال سایر رقبای از

نتایج همچنین بیانگر این موضوع بود که در  گردد.می افزایش عملکرد مالی منجر به شفافیت داد. این افزایش قرار استفاده
شدید ت ، رابطه مثبت بین رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محیطیکه مدیران با توانایی باال دارندهایی شرکت

هستند که  زیست محیطیهای مدیران اجرایی با توانایی باال مایل به سرمایه گذاری بلندمدت در فعالیتشود. به عبارتی می
 می شوند. و زیست محیطی بهبود مسئولیت اجتماعی  بهها منجر این سرمایه گذاری

 ی مدیریت.، توانایرقابت بازار محصول، افشای اطالعات زیست محیطی کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
چون دیگر کشورها با مشکالت ترین معضالت جامعه بشری امروز است. ایران نیز هماز مهم محیط زیست آلودگی مسأله

های ایرانی به طور سنّتی با فشارها و الزامات قانونی کمی محیطی و اجتماعی مواجه است. شرکتبسیاری در زمینه زیست
محیطی افشاء اطالعات زیست(. لذا 1400)اسدی و صالحی، ی و اجتماعی مواجه هستند محیطبرای افشاء اطالعات زیست

اطالعات . توجه قرارگرفته است دانشگاهی مورد هایپژوهشکه در  بودهدر دو دهه اخیر ازجمله موضوعات مهمی 
ش مهمی در توجهی توسط ذینفعان شرکت درخواست شده و این اطالعات نقطور قابلها بهمحیطی شرکتزیست
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رشد صنعتی، ظهور  کی از تبعات توسعه و(. عالوه بر این ی1398 )اکبری و همکاران، کندهایشان بازی میگیریتصمیم
پیوند سیاست با اقتصاد و اخالق و اثر متقابل مسائل اخالقی و اقتصادی و هنجارهای اجتماعی با همدیگر است. به 

ود تنها هدف مدیریت واحدهای تجاری نمی باشد و باید به سایر موضوعات مثل ترتیب، صرفاً تولید کاال و افزایش ساین
اخالقی اجتماعی  ،زیست محیطی و سایر موضوعات نژادیپرداخت عادالنه حقوق کارگران، حفظ کیفیت محصوالت، آلودگی 

 (. 1397)علی پور،  و سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد
وجود سیستم مدیریت با کفایت و کارا برای هدایت عملیات شرکت و باقی ماندن  در عصر پرشتاب امروزی،از طرفی نیز 

در عرصه رقابت، ضروری است. بدیهی است هر چه توانایی مدیریت در کنترل واحد تجاری بیشتر باشد، فرآیند راهبری آن 
اران، )آگیون و همک خواهد داشتبهتر صورت گرفته و در نهایت، شرکت توانایی الزم برای باقی ماندن در صحنه رقابت را 

 اطالعات زیست محیطی افشای کیفیت بهبود به منجر بازار در ( رقابت2018لی و همکاران ) اعتقاد (. همچنین به2020

 نیز مالکان را بلکه کند،می سازمانی برون رقابتی مزیت به وابسته را هاشرکت تنها نه که شد خواهد هاشرکت توسط

 کاهش را مدیران یفرصت طلبانه رفتارهای و کندمی سازمانی درون شرکتی حاکمیت زوکارهایسا تقویت به تشویق

 ازآنجا که و است مختلف صنایع های فعالیت از متأثر که کشورمان در آلودگی افزایش به توجه در نهایت با .دهدمی

 از و هستند مواجه واجتماعی محیطی زیست اطالعات افشای برای کمی قانونی الزامات و فشارها با ایرانی های شرکت

 و توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در ها اجتماعی شرکت و محیطی زیست اطالعات افشای هایشیوه طرفی
است لذا هدف اصلی این پژوهش  متنوع مختلف، های بخش بین اجتماعی و محیطی افشای زیست الگوهای و خصوصیات

 ت. اس شای اطالعات زیست محیطی شرکت  با تاکید بر نقش توانایی مدیریتتاثیر رقابت بازار محصول بر اف
 مالی نشان گران تحلیل و سهامداران گذاران، سرمایه به مدیران،  که اوالً است اهمیت دارای جهت آن از پژوهش این

 و ذی تجاری احدو میان ارتباطات در حفظ تواندمی که ی نقشیواسطه به اطالعات زیست محیطی افشای که دهدمی

 جامعه به شرکت نسبت اخالقی تعهدات و هامسئولیت خصوص در ذینفعان، آگاهی افزایش موجب باشد، داشته نفعانشان

 کند می تشویق را سرمایه گذاران آن متعاقب و گیردمی قرار توجه مورد و مالی گذاری سرمایه تصمیمات در و شودمی

 قبال در شرکت یک تعهد و به پاسخگویی الزام و کنند حمایت هاشرکت اجتماعی گذاری مسئولیت قانون حق از باید که

ا های گذشته در ارتباط بتواند موجب بسط مبانی نظری پژوهشنتایج این پژوهش می باشند. اجتماع در برابر خود عملکرد
به عنوان یک دستاورد علمی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شود. این موضوع افشای اطالعات زیست محیطی 

 می تواند اطالعات سودمندی را در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری کشور قرار دهد. همچنین نتایج پژوهشی
    .پیشنهاد نمایدزیست محیطی  -مسئولیت اجتماعیهای جدید در حوزه های جدیدی برای انجام پژوهشتواند ایدهمی

 

 مبانی نظری پژوهش
طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه 
جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش 

ولیت های زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند )ژو و ها را به درگیر شدن در مسئهای اجتماعی، شرکتمسئولیت
ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی بوده، (. در اثر جهانی شدن، شرکت2022ژانگ، 
تماعی جهای زیست محیطی و ارو به منظور مقبولیت در بازارهای جهانی، باید نشان دهند که در حال ایفای مسئولیتاز این

 و محیطی زیست پاسخگویی اطالعات متقاضی در جامعه، مختلف هایگروه دهد،می نشان تجربی شان هستند. شواهد
(. 2016کنند )هانگ و ژائو، می تکیه سازمان هایفعالیت از آگاهی برای های شرکتگزارش به برخی و هستند اجتماعی

خویش است  عملکرد قبال در هاشرکت حسابدهی و گوییپاسخ برای ابزاری اجتماعی و محیطی گزارشگری زیست
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قابل  برآورد تا دهد اجازه نفعانذی به که کنند فراهم ای طرفانه بی اطالعات باید هاگزارش (.2018 )گریفین و همکاران،
 ست،ا ( معتقد2011(. جونز )2022باشند )ژو و ژانگ،  داشته سازمان اجتماعی و محیطی زیست عملکرد از اطمینانی

 افشای است. همچنین نفعانشان ذی با هاارتباط شرکت روش از مهمی بخش اجتماعی و محیطی زیست اطالعات افشای

درخصوص  شرکت موقعیت سازد،می قادر را جامعه مختلف هایبخش اجتماعی، و محیطی حسابداری زیست اطالعات
کنند  بررسی را و اجتماعی محیطی زیست های عموضو به سازمان توجه چگونگی کرده، درك را زیست محیط از حفاظت

 ابزاری شرکت و اجتماعی محیطی زیست اطالعات افشای معتقدند، ( نیز2012همکاران ) و چو (.2022 )ژو و همکاران،

( 2011(. دهالیوال )2020 اجتماعی است )ژیان و چن، و سیاسی فشارهای با شدن مواجه کاهش جهت مدیریت، برای
گذاری کنند که به عملکرد محیطی و اجتماعی خود اهمیت های سرمایهدهند در شرکتگذاران ترجیح میهدریافت که سرمای

واند ت( بیان نمود که کیفیت باالی عملکرد زیست محیطی می2020(.  زنگ و همکاران  )2020دهند )عبداله و همکاران، می
ام وظایف زیست محیطی خود هستند و این موضوع برای ها به دنبال انجگذاران باشد که شرکتسیگنالی برای سرمایه

( نشان دادند توانایی مدیریت 2022. ژو و ژانگ )(2021 ،چولونبات و همکارانباشد )های خارجی بسیار مفید میجذب سرمایه
ت و ( نشان دادند که وضع مقرا2022بر افشای اطالعات زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد. هو و همکاران )

 شود.  استانداردهای االیندگی و رقابت بازار محصول باعث افزایش افشای اطالعات زیست محیطی می

های که مانند حاکمیت شرکتی عمل کرده و منجر به افزایش افشای اطالعات زیست محیطی یکی دیگر از مکانیزم
 (.2021باشد )چولونبات و همکاران ،میها در صنایع مختلف شود، فضای رقابت بازار محصول بین شرکتها میشرکت

طور معمول این استدالل وجود دارد که هرچه سهم بازار نسبت به سایر رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد، شرکت به
شود. درنتیجه هرچه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد، رو میآوردن سهم فروش با تعداد رقبای بیشتری روبهدستبرای به
شود که رقابت (. در ادبیات رقابتی عنوان می2018 سانچز و همکاران،یابد )ر آن صنعت نیز شدت بیشتری میرقابت د

ور کلی رقابت در ط(. به2000، شود )آلن و گالهفشردۀ بازار محصول سبب ایجاد انگیزه در مدیران برای عملکرد کارا می
سازمانی و عاملی مهم و حیاتی در گرفتن تصمیمات افشای اطالعات منزلۀ سازوکاری برای حاکمیت برونبه بازار محصول
 کند )عبدوه وآفرینی میها نیز نقشزش سهام شرکتای اثرگذار بر ارمنزلۀ مؤلفهشده است و به ها مطرحتوسط شرکت

های مدیریت برای بهبود نوآوری رقابت در بازار محصول، بر انگیزهکنند که ( بیان می2014چن و همکاران )(. 2017، ورال
 . دهدوری ارتقا میی و بهبود بهرهرا ازطریق تحریک نوآور گذاری زیست محیطیرمایهسگذارد و و بازده محصول تأثیر می

تواند منجر به بهبود اطالعات زیست محیطی و افزایش اعتماد هایی که در شرایط مختلف اقتصادی مییکی دیگر از مکانیزم
 است؛ مدیران توسط منابع اثربخش استفادۀ عنایم به مدیران، تواناییباشد. در بازار سرمایه شود وجود مدیران توانمند می

 خروجی مورد به رسیدن برای کمتری منابع یا رسید بیشتری خروجی به بتوان منابع، از ثابتی در سطح که مفهوم این به

 در آن گذاری سرمایه میزان که است آن هایفعالیت اهداف تحقق گرو در شرکت موفقیت میزان. کرد استفاده انتظار

 بر تأثیرگذار مؤثر است. عوامل موفقیت این میزان گیری اندازه در آن، اهداف به دستیابی بودن کامل سطح و تفعالی

مدیران  (.2017 ،)دمرجیان و همکاران پذیردتأثیر می شرکت مدیریت هایتوانایی از چشمگیری طرز به شرکت موفقیت
ا منجر هدر فعالیت های اجتماعی هستند که این سرمایه گذاریاجرایی با توانایی باال مایل به سرمایه گذاری بلند مدت 

؛ به مسایل زیست محیطی به عنوان یک . همچنین مدیران با توانایی باالعملکرد بهبود مسئولیت اجتماعی می شوند
اسدی ود )شکنند که در نهایت منجر به افزایش افشای اطالعات زیست محیطی شرکت میگذاری بلندمدت نگاه میسرمایه

 (. 1400و صالحی، 
آورد؛ های اساسی را دربارۀ ارتباط بین رقابت محصول در بازار و متغیرهای گوناگون فراهم میادبیات موجود، برخی بینش

ریت نقش توانایی مدی و افشای اطالعات زیست محیطی اما تاکنون پژوهشی در حوزۀ ارتباط بین رقابت محصول در بازار، 
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ی به بررسرو، این پژوهش ازاینشود. و در این زمینه خالء پژوهشی احساس می است؛  انجام نشده ایرانبر این روابط در 
شده ی پذیرفتههادر شرکت تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محیطی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

ازار شود که آیا رقابت ب، این سؤال مطرح میب پیش گفته شدهمطال. با توجه به پرداخته استدر بورس اوراق بهادار تهران 
؟ آیا توانایی مدیریت بر رابطه بین رقابت بازار محصول و شود. میافزایش افشای اطالعات زیست محیطی محصول سبب 

  افشای اطالعات زیست محیطی شرکت نقش تعاملی دارد؟

 

 پيشينه پژوهش
های مدیریت و رقابت بازار محصول بر افشای مسئولیت زیست محیطی را در ویژگی( در پژوهشی تأثیر 2022ژو و ژانگ )
ای ههای صنعت انرژی در بورس اوراق بهادار چین پرداختند. این پژوهش که با استفاده از اطالعات شرکتبین شرکت

ق ، توانایی مدیریت، سواب، تنوع جنسیتیرقابت بازار محصولصورت گرفت نشان داد  2019تا  2010مذکور طی بازه زمانی 
تحصیلی بر افشای اطالعات زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری داشته و سن مدیریت منجر به کاهش افشای اطالعات 

 شود. زیست محیطی می

( در پژوهشی به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و مقررات زیست محیطی با افشای اطالعات زیست 2022هو و همکاران )
شرکت چینی طی بازه  195استاندارد کاهش آالیندگی در  56پرداختند. این پژوهش که با استفاده از اطالعات  محیطی
ذاری گها اقدام به سرمایهصورت گرفت نشان داد که پس از تصویب استانداردهای آالیندگی، شرکت 2010تا  2003زمانی 

با فشار سهامداران  این استانداردها عالوه بر این، تأثیرکنند. های فناوری سبز و اطالعات زیست محیطی میدر بخش
نهادی و مشتریان عمده، و همچنین رقابت بازار محصول؛ تقویت می شود. این نتایج به طور کلی نشان داد که وضع مقرات 

 شود. و استانداردهای االیندگی و رقابت بازار محصول باعث افزایش افشای اطالعات زیست محیطی می

های مدیریت بر رابطه بین افشای مسئولیت زیست ( در پژوهشی به بررسی نقش تعاملی شاخص2022همکاران )ژو و 
های پذیرفته شده در بورس چین محیطی شرکت و نوآوری )تحقیق و توسعه( پرداختند. بدین منظور از اطالعات شرکت

های زینهمحیطی تأثیر مثبتی بر هشای مسئولیت زیستاستفاده کردند. نتایج نشان داد که اف 2017تا  2010طی بازه زمانی 
به طور خاص، دوره تصدی مدیرعامل به عنوان میانجی بین مسئولیت زیست محیطی شرکت و . تحقیق و توسعه دارد

دهد که تصدی مدیرعامل، تأثیر مثبت افشای مسئولیت عالوه بر این، نتایج نشان می تحقیق و توسعه عمل می کند.
 کند. شرکت را بر تحقیق و توسعه تقویت می محیطیزیست

( در پژوهشی به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محیطی و عملکرد  2021چولونبات و همکاران )
های بازار شرکت از بزرگترین شرکت 500شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی توانایی مدیریت پرداختند. بدین منظور اطالعات 

آنها  2016و  2015های بورس امریکا که دارای رتبه بندی اطالعات زیست محیطی بودند انتخاب شده و اطالعات سال
محیطی دلسرد های زیستها را از پرداختن به چالشنتایج نشان داد که رقابت بازار محصول شرکتاستخراج گردید. 

ثبت بین رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محیطی .اما وجود توانایی مدیریت منجر به تشدید رابطه مکندمی
های ت، شرکدهدمی، در حالی که رقابت بازار محصول به طور کلی سودآوری را کاهش نتایج نشان داد عالوه بر اینشود. می
 درا هتن نتیجهسودآوری خود را تحت رقابت قوی حفظ کردند، اگرچه این  ؛محیطی بیشتر افشای اطالعات زیستبا 

 . شد مشاهده تواناهای با مدیران شرکت

( در پژوهشی به بررسی تأثیر افشای اطالعات زیست محیطی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش 2018لنی و همکاران )
شرکت استفاده   530پرداختند. بدین منظور از اطالعات  2015های حاکمیت شرکتی در بورس اندونزی در سال مکانیزم
ای هج این پژوهش نشان داد که افشای اطالعات زیست محیطی باعث افزایش عملکرد شرکت شده و وجود مکانیزمشد. نتای
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دهد حاکمیت شرکتی قوی باعث کاهش تضاد منافع کند که نشان میقوی حاکمیت شرکتی نیز این رابطه را تشدید می
 شود. ویی به مسئولیت اجتماعی میشده و شرکت را ملزم به رعایت افشای اطالعات زیست محیطی و پاسخگ

( در پژوهشی به بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محیطی در بورس 2016منگ و همکاران )
شرکت پرداختند. نتایج نشان داد که  792و با استفاده از اطالعات  2008تا  2006اوراق بهادار شانگهای طی بازه زمانی 

 شود.ول باعث کاهش مسئولیت زیست محیطی میرقابت بازار محص
 مدیره هیات سیاسی ارتباطات و محیطی زیست اطالعات افشای بین ( در پژوهشی به بررسی رابطه1400اسدی و صالحی )

پرداختند.  1398تا  1392شرکت در بازه زمانی  130در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطالعات  شرکت ارزش با
ایج نشان داد که بین ارتباطات سیاسی اعضای هیات مدیره با ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری و بین افشای اطالعات نت

ای هایی که اعض. همچنین نتایج نشان داد که در شرکترابطه مثبت و معناداری وجود داردزیست محیطی و ارزش شرکت 
بین افشای اطالعات زیست محیطی و ارزش شرکت تعدیل شده و  ؛ رابطه مثبتت مدیره دارای روابط سیاسی هستندهیا

 شود.  از شدت آن کاسته می

افشای  گری کیفیتبررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل به پژوهش ( در1398اکبری و همکاران )
شرکت  117اطالعات مالی  ؛برای حصول به هدف پرداختند.شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفتهاطالعات در شرکت

گذارد. رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی تأثیر می دادنتایج نشان  آوری شد.جمع 1395تا  1390طی دورۀ زمانی 
 که با ورودطوری کند؛ بههمچنین کیفیت افشای اطالعات رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی را تعدیل می

  .یابددهندگی متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی افزایش میکننده میزان توضیحمتغیر تعدیل
محیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی با به بررسی رابطه بین افشای زیست یپژوهش ( در1394حیدرپور و شهبازی )

 137پرداختند. بدین منظور از اطالعات ر تهران های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادابودن ارزش و عملکرد شرکتمربوط
 محیطی و سازوکارهایکه کیفیت افشای زیست دادنتایج پژوهش نشان  استفاده شد.  1392تا  1388شرکت طی بازه زمانی 

حاکمیت شرکتی )شامل درصد مدیران غیرموظف هیأت مدیره، درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و درصد 
فیت چنین، کیهای بورسی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همبودن ارزش سهام شرکتهامداران نهادی( با مربوطمالکیت س

 .ها رابطه مستقیم و معناداری داردمحیطی با عملکرد سهام شرکتافشای زیست

 

 های پژوهشفرضيه

 :ستا شده تدوین زیر برای این پژوهش هایفرضیه با توجه به مبانی نظری پژوهش،
 : رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.فرضیه اول
 : توانایی مدیریت بر رابطه بین رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محیطی تاثیر معناداری دارد. فرضیه دوم
 

 شناسی پژوهش روش

و از نظر فلسفه جزء توصیفی  هایاز نوع پژوهش و ماهیت، انجام یاز نظر شیوه و کاربردی ؛نوع هدف این پژوهش از نظر
 هایهای کمی و از نظر منطق اجرا نیز جزء پژوهشهای اثباتی حسابداری است. از نظر فرآیند اجرا از نوع پژوهشپژوهش

-شرکت اطالعات تاریخی نگر بوده و ازهای گذشتهاستقرایی بوده و از نظر بعد زمانی نیز از نوع پژوهش -با رویکرد قیاسی

های های پژوهش از روش اقتصاد سنجی دادهشود. برای برآورد مدل رگرسیون و آزمون فرضیههای نمونه استفاده می
ها نیز از بانک اطالعاتی رهاورد نوین و وبگاه الکترونیکی سازمان شود.  اطالعات مورد نیاز شرکتترکیبی استفاده می

های ترکیبی و به کمک نرم افزار ایویوز نسخه های پژوهش نیز بر اساس دادهج شده و فرضیهبورس اوراق بهادار استخرا
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استفاده خواهد شد.  %5( و سطح خطای tاستیودنت ) -ی تیاند. همچنین برای تایید یا رد فرضیات از آمارهآزمون شده 10
تا پایان  1393بهادار تهران از ابتدای سال  های پذیرفته شده در بورس اوراقحاضر نیز، شرکت ی آماری پژوهشجامعه
اند. در نهایت سال بوده است که در طی این دوره عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده 7به مدت  1399سال 

 125اند. لذا ی آماری را داشتهی شرایط حضور در جامعهشرکت، همه 125های انتخاب نمونه، پس از اعمال محدودیت
 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.  شرکت

 

 گيری متغيرهای پژوهش اندازه

 (𝐂𝐄𝐑زیست محيطی  ) اطالعات افشای متغير وابسته:
 مربوطه، ادبیات گسترده مرور از پس ها،شرکت محیطی زیست اطالعات افشای سطح گیریاندازه برای حاضر پژوهش در

(، 2010و جائو ) اریبای پژوهش از اطالعات این که شد تدوین یطیمح زیست اطالعات نوع 8شامل  نهایی لیست چک
 رودمی شدندکه انتظار ( اقتباس1396( و سلیمانی و همکاران )1393مروان جوری و علیخانی ) (، و2005همکاران ) و جائو

 اطالعات افشای یرمتغ محاسبه برای .شود افشا ایرانی هایشرکت ساالنه هایگزارش در اجباری یا داوطلبانه صورت به

 شود ) درصورتیمی محاسبه یک و صفر صورت به گرفته نظر در هایشاخص از یک هر ابتدا هاشرکت زیست محیطی

 شاخص برای آمده دست به نمرات مجموع در نهایت، صفر( و صورت این غیر در و یک رعایت کند را شاخص شرکت که

 شرکت محیطی افشای زیست متغیر برای آمده دست به نمره ترتیب، این . شودمی گرفته نظر در افشا متغیر عنوان ها به

 نهایی لیست شود. چک( تقسیم شده و درصد آن محاسبه می8باشد که در نهایت بر مجموع ) هشت الی صفر بین تواندمی

 جدول زیر است: شرح به
 محيطی معيارهای افشای اطالعات زیست (:1)جدول 

 

 (𝐏𝐌𝐂متغير مستقل: رقابت بازار محصول )
( از شاخص لرنر که توسط شارما  2021بات و همکاران )گیری رقابت بازر محصول ؛ به پیروی از پژوهش چولونبرای اندازه

 ، نیکبخت و قاسمی،2021شود )لین و همکاران، ( به کار رفته است، استفاده شده و به صورت زیر محاسبه می2010)
1397:) 

 :(1رابطه )

PMCit =
Saleit − Total Costit

Saleit
 

 :که در آن 
Sale، مبلغ فروش.  

 طیشاخص زیست محی متغــــــیر

 محیطی افشای اطالعات زیست

 آنها های هزینه و .... و آب هوا، آلودگی شامل هاکنترل آلودگی

 محیطی زیست خسارات از جلوگیری

 آالت ماشین خرید همانند آنها هزینه های و ضایعات از جلوگیری یا بازیافت

 آن هایهزینه و طبیعی منابع حفظ

 توسعه و تحقیق بخش در شرکت هایهزینه

 آنها های هزینه و های مختلفبخش در شرکت محیطی زیست سیاست

 جدید آالت ماشین خرید محیطی همانند زیست هایپروژه در گذاری سرمایه

 محیطی زیست مسائل سایر
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Total Cost  باشد.، کل بهای تمام شده کاالها یا خدمات می 

 

 (𝐌𝐂متغير تعاملی: توانایی مدیریت )
( و 1396، محمدی و صالحی )(2021پژوهش چولونبات و همکاران )مدیریت به پیروی از  توانایی گیری اندازه منظور به

 توانایی سنجش است. شده اند استفاده( ارائه کرده 2013دمرجیان و همکاران ) که الگویی ( از2021چن و همکاران )

تحلیل پوششی  روش از استفاده با شرکت کارایی اول، ابتدا گام گیرد.می صورت گام دو در این الگو از استفاده با مدیران
(، SG&Aفروش ) و های اداری،  عمومی(، هزینهCGSرفته ) فروش کاالی شد تمام بهای گرفتن نظر در (  باDEAها )داده
نامشهود  های دارایی ( وR&Dتوسعه ) و تحقیق (، مخارجOpsleaser(، اجاره عملیاتی )PPEمشهود ) ثابت های یدارای

(Goodwillبه عنوان متغیرهای ) ورودی ( و فروش شرکتSALEبه ) شود.   می سنجیده خروجی متغیر عنوانDEA یک 

یک عدد بین صفر و یک است.  کند،می تولید  DEAکه ( θکارایی ) اندازه کند.می ها  فراهم شرکت برای را کارایی مرز
 از کمتر ها آن امتیاز کارایی که هایی شرکت و بوده کارا بسیار که هستند هاییشرکت یک، کارایی نمره با هایی شرکت

 منظور به ینهمچن برسند. کارایی مرز به ها یا افزایش درآمدهاهزینه کاهش با باید و دارند قرار کارایی مرز زیر است، یک

 کارایی سنجش برای است. شده کسر فروش و عمومی اداری، های از هزینه عملیاتی اجاره مبلغ مضاعف، اثر از جلوگیری

 (:1396 ،شود )محمدی و صالحی( به شرح زیر استفاده می2ها از رابطه )شرکت
 :(2رابطه )

maxθit =
SALEit

v1COGSit + v2SG&Ait + v3PPEit + v4Opsleaserit + v5R&Dit + v6Goodwillit + v71Otherintanit

 

 
 این باید بنابراین است توانایی مدیران و شرکتی های ویژگی عامل دو از متأثر ها شده شرکت محاسبه کارایی دوم، گام

 هایویژگی با را ها شرکت کارایی ارتباط که یک رگرسیون از ابتدا راستا، این در شوند. تفکیک یکدیگر از عامل دو

؛ حسنی القار 1396؛ نوروش و همکاران، 1396)عابدینی و همکاران،  شودمی شرح زیر استفاده به دهد، می نشان شرکتی
 (.  1396؛ محمدی و صالحی ،1396و مرفوع، 

 :(3رابطه )
FirmEFit = α0 + α1Sizeit + α2Market shareit + α3Free Cash Flowit + α4ln (ageit) + ε 

 
 .است شرکت مدیران توانایی امتیاز دهند نشان مدل، از حاصل باقیمانده پسماندهای

 :الگو این در
FirmEFآید و  می دست مدل باال به از که است شرکت : کاراییSizeلگاریتم از آن محاسبه برای که شرکت : انداز 

 پایان فروش با برابر که است صنعت فروش از شرکت : سهمMarket shareشود،  می هاستفاد ها دارایی جمع طبیعی

 : نماد Free Cash Flowاست و  شرکت : عمرageاست،  مربوط سال پایان در صنعت فروش بر شرکت تقسیم هرسال

 یک برابر آزاد نقدی های جریان شاخص باشد داشته مثبت نقدی جریان شرکتی )اگر .است مثبت آزاد نقدی های جریان

های نقدی آزاد واحد تجاری از مدل در این تحقیق برای اندازه گیری جریان( .بود خواهد صفر برابر این صورت غیر در و
 ( استفاده می شود. بر اساس مدل مذکور، جریان های نقدی آزاد از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد: 1989) لن و پلسن

 :(4رابطه )

FreeCashFlowit =
INCit − TAXit − IExpit − Divit

Assetsit
 

 که در آن:
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FreeCashFlowجریان نقد آزاد :،  INC، سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهالك : TAX مالیات بر درآمد شرکت :
، IExpهزینه مالی :،  Divسود سهام پرداختی به سهامداران :،  Assets.مجموع دارایی هاست : 

 

 رهای کنترلیمتغي

ها در پایان سال استفاده شده است )نقش ارزش دارایی مجموع ، از لگاریتمدر این پژوهش(: 𝐒𝐈𝐙𝐄ی شرکت )اندازه

 (.1399 بندی و همکاران،

ی بلندمدت به کل  هابدهی نسبت از پژوهش این ( در2021به پیری از چولونبات و همکاران )(: 𝐋𝐞𝐯𝐞) اهرم مالی

 (.1401ویسی زاده و صالحی، است ) شده استفاده مالی اهرم محاسبۀ برای اهدارایی

و همکاران  پیته نوئی (، رضایی2021) پژوهش چولونبات و همکاران از پیروی به(: 𝐑&𝐃هزینه تحقيق و توسعه )

 شرکت توسعه و هشپژو هایهزینه ( از لگاریتم میزان2013ونگ ) و ( و کریشنان1396همکاران ) و زاده (، عباس1398)

 شود . استخراج می مالی هایصورت همراه هایاز یادداشت توسعه، و پژوهش هایهزینه اطالعات شود.می استفاده

(، از  انحراف 2021به پیروی از پژوهش چولونبات و همکاران  )(: 𝐒𝐓𝐃𝐂𝐅𝐎) نوسانات جریان وجوه نقد عملياتی

 عملیاتی به عنوان متغیر کنترلی اثرگذار در این پژوهش استفاده شده است. معیار جریان نقد حاصل از فعالیت های

بین مبلغ سودى است که  یدهندهنشان، تقسیمی  سودمتغیر (: 𝐃𝐈𝐕/𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌نسبت سود تقسيمی به کل سود )

 ید. آبدست می  کل سود شرکتاز تقسیم سود تقسیمی شرکت بر .  سهامداران به صورت نقدی تقسیم شده است

(، مجموع دارایی های 2021به پیروی از پژوهش چولونبات و همکاران )(: 𝐂𝐀𝐏𝐄𝐗نسبت مخارج سرمایه ای )

 .ای استفاده شده استای تقسیم بر مجموع دارایی های شرکت به عنوان مخارج سرمایهسرمایه
( از مدل رگرسیونی چندمتغیره زیر 2021چولونبات و همکاران ) های پژوهش به پیروی از پژوهشبه منظور آزمون فرضیه

 استفاده شده است:

CERit = β0 + β1PMCit + β2MCit + β3PMCit ∗ MCit + β4SIZEit + β5leveit + β6R&Dit

+ β7STDCFOit + β8DIVit + β9CAPEXitε 

 در این مدل:

PCM ، رقابت بازار محصول :CERزیست محیطی اطالعات : افشای،  MCتوانایی مدیریت :،  SIZEاندازه شرکت :،  R&D :
: Leve،  : نسبت سود تقسیمی شرکتDIV، د عملیاتی شرکت: نوسانات جریان نقSTDCFO، هزینه تحقیق و توسعه شرکت

 . باشندیمجز اخالل مدل  εسرمایه ای و  : مخارجCAPEX  اهرم مالی،

 

 های پژوهشیافته

های باشد. میانگین متغیر افشای اطالعات زیست محیطی شرکت( می2یفی متغیرهای پژوهش به شرح جدول )آمار توص
در ایران پایین تر از حد متوسط  هادهد سطح افشای اطالعات زیست محیطی شرکتمی بوده است که نشان 0.20نمونه 

بوده است که نشان  0.22ان رقابت بازار محصول بوده و در ابتدای راه می باشد . همچنین میانگین شاخص لرنر به عنو
باشد نشان دهنده  1ها در شرایط رقابتی قرار دارند چرا که هرچه میزان شاخص مذکور بیشتر و نزدیک به دهد شرکتمی

بوده که  0.59تر باشند حاکی از شدت رقابت بیشتر است. همچنین میانگین اهرم مالی رقابت کمتر و هرچه به صفر نزدیک
باقی مانده به عنوان حقوق  0.41ها را تسویه و تواند بدهیها میهای شرکتدارایی 0.59دهد به طور متوسط نشان می

ده است. میانگین نسبت سود تقسیمی به بو  6.73صاحبان سهام باقی خواهد ماند. میانگین لگاریتم هزینه تحقیق و توسعه 
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از سود خود را به صورت نقدی تقسییم   0.25ها دهد به طور متوسط شرکتبوده که نشان می 0.25کل سود شرکت برابر 
 اند. کرده

 آمار توصيفی پژوهش (:2)جدول 
 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

 0.20 0 0.875 0.125 0.20 افشای اطالعات زیست محیطی

 0.18 0.05 0.72 0.21 0.22 رقابت بازار محصول

 0.17 -0.40 0.82 0.16 0.19 توانایی مدیریت

 0.15 4.25 9.26 6.51 6.63 اندازه شرکت

 0.16 0.05 0.85 0.63 0.59 اهرم مالی

 0.15 0.90 1.44 1.17 1.18 لگاریتم هزینه تحقیق و توسعه

 0.06 0.001 0.29 0.05 0.06 یاتینوسانات جریان نقد عمل

 0.04 0.00 0.35 0.24 0.25 نسبت سود تقسیمی

 0.15 0.07 0.69 0.52 0.44 مخارج سرمایه ای

 875 875 875 875 875 مشاهدات

                         

 پایایی پژوهش آزمون 
های فیشر از اعتبار الزم برخوردار نباشند و کمیتهای تی استیودنت و شود تا آزمونوجود متغیرهای ناپایا در مدل سبب می

، 2با توجه به جدول  های آماری نباشند.های مذکور، مقادیر صحیحی برای انجام آزمونبحرانی ارائه شده توسط توزیع
پایا  پژوهش متغیرهای درصد بوده و %5کمتر از  دهد که سطح خطای تمامی متغیرهامی پایایی متغیرها نشان آزمون نتایج
  شود.های پژوهش، منجر به رگرسیون کاذب نمیاستفاده از متغیرها در برآورد مدل در نتیجه، باشند؛می

 متغيرها برای پایایی آزمون (:3)جدول 
 پرو فلیپس فیشر،  فولر تعمیم دیکی فیشر ایم پسران و شین لوین، لین و چو متغیرها

 p.v آماره p.v آماره p.v آماره p.v آماره 

 0.000 169.52 0.000 153.2 0.000 -6.95 0.00 -3.002 افشای اطالعات زیست محیطی

 0.000 576.6 0.00 470.3 0.000 8.24 0.000 -37.85 رقابت بازار محصول

 0.00 446.3 0.00 368.1 0.01 -3.86 0.00 -20.39 توانایی مدیریت

 0.000 403.1 0.00 373 0.000 -6.55 0.000 -45.58 اندازه شرکت

 0.000 375.7 0.00 336.4 0.000 -4.85 0.000 -28.18 اهرم مالی

 0.000 504.3 0.000 416.44 0.000 -22.23 0.000 -16.27 لگاریتم هزینه تحقیق و توسعه

 0.000 664.2 0.000 518.9 0.000 -6.27 0.000 -10.36 نوسانات جریان نقد عملیاتی

 0.000 309.75 0.000 283.1 0.01 -2.15 0.000 -23.46 نسبت سود تقسیمی

 0.000 228.3 0.000 189.9 0.000 -15.32 0.000 -7.93 مخارج سرمایه ای

 

 واریانس ناهمسانی آزمون
 ناهمسانی مهم تأثیر به توجه با باشدمی مدل باقیمانده واریانس ناهمسانی وجود عدم رگرسیون هایفرض پیش از یکی

 وجود عدم یا و وجود تخمین هرگونه به پرداختن از قبل تا است الزم آماری، استنباط و رمعیا انحراف برآورد، بر واریانس

، آزمون وایت و پاگان گادفری-های بروشبرای همسانی واریانس باقیمانده مدل از آزمون .یابد تحقق واریانس ناهمسانی
اصل های حیانس بوده و به عبارتی باقی ماندهها نشان دهنده عدم همسانی وارآزمون الگرانژ استفاده شد که نتایج آزمون
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 مربعات های پژوهش از روش حداقلاز تخمین مدل پژوهش، دارای واریانس ثابت نبوده است. لذا برای تخمین مدل 

 بیان شده است.  4شود. نتایج این آزمون در جدول ( استفاده میEGLSیافته ) تعمیم
 های مدل رگرسيوناقيماندهنتایج آزمون همسانی واریانس ب (:4)جدول 

 روش منتخب نتیجه الگرانژ وایت بروش پاگان شرح مدل

مدل 
 پزوهش 

 F 2.70 2.74 24.26آماره 
 EGLS ناهمسانی واریانس

p.v 0.00 0.00 0.00 

 

 ترکيبیهای تخمين مدل به وسيله داده
)چاو( استفاده شده مقید  Fترکیبی، از آزمون  هایهای زمانی مختلف دادهبرای بررسی نوع آزمون مدل در مقاطع و دوره

، ناهمسانی 1Hیکسان بودن عرض از مبدأها )داده های تلفیقی( در مقابل فرضیه مخالف  0Hلیمر ، فرضیه  Fاست. در آزمون
ض رگیرد. نتایج آزمون چاو فرض صفر این آزمون مبنی بر مشابه بودن ععرض از مبدأها )روش داده های تابلویی( قرار می

(. لذا، روش تخمین %5به طور قوی رد کرده است )سطح خطا کمتر از  های پژوهشها را، برای مدلاز مبدا در تمام دوره
تری است. نتایج این آزمون در جدول ی مناسبهای پژوهش، گزینههای آزمون فرضیههای تابلویی برای برآورد مدلداده

 بیان شده است: 5
 (مقاطع های مبدأ از عرض همسانی) ليمر F او یاچ آزمون نتایج (:5)جدول 

 نوع آزمون نتیجه ازمون  F p-vی آماره آزمون چاو

H00.00 14.43 : یکسانی عرض از مبدا مقاطع H0  های تابلوییداده رد می شود 

(، %5کمتر از  باشد )سطح خطادار نمیدرصد معنی 5در سطح خطای  Fی طور که آزمون چاو مشاهده گردید، آماره همان
ها را به طور قوی رد کرده است. از این رو، در این آزمون روش بنابراین، آزمون چاو، مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دوره

کار از  شود. برای اینی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میشود. در مرحلهتابلویی پذیرفته می
دار باشد، فرضیه اثرات تصادفی رد درصد معنی 5ی محاسباتی در سطح خطای اده شده است. اگر آمارهآزمون هاسمن استف

شود و در غیر این صورت روش اثرات تصادفی به عنوان روش تخمین مدل پذیرفته شود و مدل اثرات ثابت پذیرفته میمی
 ( ارایه شده است:6ر جدول )شود. به منظور بررسی انتخاب روش برآورد، نتایج آزمون هاسمن دمی

 نتایج آزمون هاسمن(: 6)جدول 

دار نشده است )بیشتر درصد معنی 5خطای  ی محاسباتی آزمون هاسمن برای مدل پژوهش در سطحبا توجه به اینکه آماره
(، بنابراین، فرض یک این آزمون مبنی بر وجود رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی رد شده است؛ از این %5از 

 .ش اثرات تصادفی استفاده خواهد شدپژوهش از رو رو، برای برآورد مدل
( نشان داده شده است.  در این جدول 7در جدول ) فرضیه های پژوهش آزمون حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای نتایج

است که نشان دهنده معنی داری کلی مدل است. عالوه  0.00و سطح معنی داری آن  89.36آماره فیشر مدل پژوهش برابر 
توان غیر وابسته را میاز تغییرات مت 0.48دهد که تقریباً باشد. این عدد نشان میمی 0.477بر این ضریب تعیین تعدیل شده 

باشد. مقدار دیگر ناشی از سایر عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می 0.52به متغیرهای مستقل و کنترلی نسبت داد و 
( حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل برآورد 2.01آماره دوربین واتسون )

 (VIFرم واریانس )برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل اتکاست. مقدار شاخص عامل تو شده است، لذا نتایج مدل
 دهد که متغیرهای مستقل با هم مشکل همخطی شدید ندارند. نیز نشان می

 نوع روش نتیجه آزمون سطح خطا کای اسکوئر هاسمن آزمون

 اثرات تصادفی رد نمی شود H0 0.75 5.88 عدم وجود ارتباط بین متغیر مستقل و خطای تخمین
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 نتایج برازش مدل رگرسيونی پژوهش (:7)جدول 

 

 : رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محيطی تاثير معناداری دارد.فرضيه اول
بوده و  0.000و    3.18استای آزمون فرضیه اول، متغیر مستقل رقابت بازار محصول و سطـح معناداری آن به ترتیب در ر

ا هباشد. به عبارتی با افزایش رقابت بازار محصول میزان افشای اطالعات زیست محیطی شرکتمی 0.05ضریب آن نیز 
بنابراین متغیر رقابت  بوده است، 0.05 پژوهش این برای شده گرفته نظر در خطای سطح کهاین به یابد. با توجهافزایش می

ت ها داشته است. به عبارتی با افزایش رقاببازار محصول تاثیر مثبت و معناداری بر افشای اطالعات زیست محیطی شرکت
 پژوهش مورد اول فرضیه شود. بر این اساسها بیشتر میبازار محصول میزان افشای اطالعات زیست محیطی شرکت

 گیرد. می قرار تایید

 

: توانایی مدیریت بر رابطه بين رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محيطی فرضيه دوم

 تاثير معناداری دارد.
فرضیه دوم تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محیطی را بررسی می     

هایی که نیز معنادار است و در شرکت %95و در سطح اطمینان  0.06به اینکه ضریب متغیر توانایی مدیریت کند. با توجه 
بازار  یابد . عالوه بر این ضریب رقابتافزایش می هاشرکت توانایی مدیریت بیشتر است، افشای اطالعات زیست محیطی

. در مرحله بعد ضریب متغیر نیز مورد تایید قرار گرفت %95ان بوده که در فرضیه اول و در سطح اطمین 0.05محصول نیز 
و  آماره تی استیودنت و  0.10گیرد؛ این ضریب ( مورد بررسی قرار میتوانایی مدیریت * رقابت بازار محصولتعاملی )

باشد. در می %95بوده است که نشان از تایید فرضیه در سطح اطمینان  0.000و   2.61سطـح معناداری آن نیز به ترتیب 
اثیر مثبت شود تا تکند باعث میشود و اثر تعاملی ایجاد میواقع توانایی مدیریت زمانی که در رقابت بازار محصول ضرب می

CERit = β0 + β1PCMit + β2MCit + β3PCMit ∗ MCit + β4SIZEit + β5leveit + β6R&Dit + β7STDCFOit

+ β8DIVit + β9CAPEXitε 

 VIF سطح خطا استیودنت-تی ضرایب نماد متغیر شــرح

 --- β 0.23 3.78 0.00 عرض از مبدأ

 PCM 0.05 3.18 0.00 1.07 رقابت بازار محصول

 MC 0.06 2.55 0.00 3.03 توانایی مدیریت

PCM بت بازار محصول *   توانایی مدیریترقا ∗ MC 0.10 2.61 0.00 1.08 

 SIZE 0.02 3.55 0.00 1.25 اندازه شرکت

 leve 0.01- 1.99- 0.04 1.03 اهرم مالی

 R&D 0.02 1.35 0.17 1.01 هزینه تحقیق و توسعه

 STDCFO 0.04 2.91 0.00 1.03 نوسانات جریان نقد

 DIV 0.01 2.06 0.03 1.06 نسبت سود تقسیمی

 CAPEX 0.02 3.88 0.00 1.02 مخارج سرمایه ای

 2R 0.477ضریب تعیین تعدیل شده  

F )(0.000)                        89.36 رگرسیون       )سطح خطا 

 2.01 دوربین واتسون
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یابد. لذا توانایی مدیریت افزایش می  0.10به  0.05ها از رقابت بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محیطی شرکت
ده و در ش هان افشای اطالعات زیست محیطی و افشای اطالعات زیست محیطی شرکتباعث افزایش و تشدید رابطه بی

ند را کنتیجه این ادعا که توانایی مدیریت رابطه بین رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محیطی را تشدید می
 .توان رد نمودنمی

، هزینه تحقیق و توسعه، نوسانات اندازه شرکت بین داری معنی مثبت و رابطهنتایج متغیرهای کنترلی نیز نشان داد که 
 اهرم مالی ها وجود دارد در عین حال بینجریان نقد و مخارج تحقیق و توسعه با افشای اطالعات زیست محیطی شرکت

ن یبا افشای اطالعات زیست محیطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تایید متغیرهای کنترلی یاد شده نشان از تاثیر ا
 متغیرها بر متغیر وابسته بوده و به درستی تشخیص و در مدل تخمین زده شده اند. 

 

 بحث و نتيجه گيری 
در سراسر جهان سبب ایجاد مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی مهمی شده است که خواه  هاشرکت صنعتی شدن 

های واقع در گذارد. در اثر جهانی شدن، شرکتمی برجایها بر ارزش شرکت ناخواه اثرهای مالی و غیر مالی خاص خود را
کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی هستند، از این رو به منظـور مقبولیت در بازارهای 

 که شودمی استداللجهانی، باید مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی انجام گرفته خود را به نمایش بگذارند. 

 سایر و مالی گذاران سرمایه برای توانندمی دارند بهتری حاکمیتی و اجتماعی محیطی، افشای زیست که ییهاشرکت

 به مدت طوالنی در مالی نظر از آنها متعدد ذینفعان و هاشرکت میان روابط بهبود این و باشند؛ ترجذاب ذینفعان اصلی

 برای امکانات و منابع مؤثر به کارگیری بیانگر مدیریتی اییافزایش عملکرد شرکت منتهی خواهد شد. عالوه بر این توان

باشد. مدیران اجرایی با توانایی باال مایل می سهامداران رضایت جلب جهت سازمان سودآوری و وریساختن بهره حداکثر
ئولیت مسبه سرمایه گذاری بلند مدت در فعالیت های زیست محیطی هستند که این سرمایه گذاری ها منجر به بهبود 

وانایی هایی که مدیران با تاجتماعی می شوند. شرکت هایی که مدیران اجرایی با توانایی باالیی دارند نسبت به شرکت
پایینی دارند، عملکرد مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی بهتری دارند. لذا با توجه به اهمیت افشای اطالعات زیست 

بازار محصول بر افشای اطالعات زیست محیطی شرکت با تاکید بر نقش محیطی؛ این پژوهش به بررسی تاثیر رقابت 
شرکت پرداخته  125با استفاده از اطالعات  1399تا  1393طی بازه زمانی در بورس اوراق بهادار تهران  توانایی مدیریت

 است. 
ی در شود. به عبارتها میی شرکتطیمح ستیاطالعات ز یافشانتایج نشان داد که رقابت بازار محصول باعث افزایش    

 رقابتی، بازار یک یابد. معموال درها افزایش میرقابتی، میزان افشای اطالعات زیست محیطی شرکت شرایط وجود بازار

اقدامات  از حدودی تا بایستی بازار در حفظ سهم خود جهت هاشرکت رو این از و است زیاد بازار فعال در هایشرکت تعداد
عالوه  گردد. می در بازار فعال هایشرکت خود توسط نظارتی فرایند بخشی از انجام به منجر امر این ند.باش آگاه یکدیگر

 و مشابه زیرا اطالعات گردد،می منجر اطالعاتی تقارن عدم کاهش و شفافیت افزایش به بازار، در رقابت بر این وجود
توسط  شده ارائه اطالعات و ادعاها بررسی صحت جهت و کرد کسب بازار در فعال سایر رقبای از توانمی را مقایسه قابل

افزایش افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی )زیست محیطی(  به شفافیت داد. این افزایش قرار استفاده مورد شرکت مدیریت
طه مثبت راب هایی که مدیران با توانایی باال دارند ،گردد.  نتایج همچنین بیانگر این موضوع بود که در شرکت می منجر

ایل مدیران اجرایی با توانایی باال مشود. به عبارتی بین رقابت بازار محصول و افشای اطالعات زیست محیطی تشدید می
ت اجتماعی بهبود مسئولی بهها منجر هستند که این سرمایه گذاریزیست محیطی های به سرمایه گذاری بلندمدت در فعالیت

دیران با هایی که مایی که مدیران اجرایی با توانایی باالیی دارند نسبت به شرکتمی شوند. شرکت هو زیست محیطی 
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عان پشتیبانی . به طور کلی نتایج از نظریه ذینفبهتری دارند و زیست محیطی توانایی پایینی دارند، عملکرد مسئولیت اجتماعی
ند. اتژی در باالبردن عملکرد شرکت داشته باشتوانند یک استرکرده و شرکت های دارای تعهدات سازگار با محیط زیست می

( 2021) همکاران و ، چولونبات(2022(، هو و همکاران )2022انگ )های ژو و ژهای این پژوهش با نتایج پژوهشنتایج یافته
 ( همخوانی ندارد.2016همکاران ) و همخوانی دارد. اما با یافته های منگ
هایی سرمایه گذاری کنند که شود تا در شرکتپیشنهاد می کنندگانان و استفادهگذاربا توجه به نتایج پژوهش به سرمایه

ارزش بیشتری برای مسائل اجتماعی و زیست محیطی قائل هستند و در این زمینه مسئولیت پذیری بیشتری دارند. همچنین 
به  های نسبتا محدودیداد شرکتباشد و تعاز آنجایی که افشای اطالعات زیست محیطی در بازار سرمایه ایران پایین می

 رو این شود از می هادر شرکت موجود حقایق از بسیاری کتمان باعث دهند کهافشای این گونه اطالعات اهمیت می

 مناسب های دستورالعمل و هارویه ارائه به نسبت حسابداری یزمینه در کننده استانداردها تدوین مراجع شود،می پیشنهاد

 همچنین .کنند معمول را الزم اقدام هاشرکت ساالنه هایگزارش در اجتماعی و محیطی زیست عاتافشای اطال برای

 بندیرتبه اجتماعی و محیطی اطالعات زیست افشای نظر از را هاشرکت شود، می پیشنهاد بهادار اوراق بورس سازمان به

 تا کنند اقدام اجتماعی عملکرد گزارش بخش در و خدمات محصوالت و مشتریان اطالعات گنجاندن به نسبت کرده،

 در ،شودمی گذار پیشنهادقانون پژوهش به نهادهای نتایج به توجه عالوه بر این با .یابد بهبود موضوع نظر از افشا کیفیت

 بیشتری توجه دارد وجود هاآن در بیشتری رقابت صنایعی که در نظارتی امور انجام به مربوط مقررات و قوانین تدوین

 اطالعات ها عملکرد بهتر و افشایشود به این موضوع که در شرایط رقابتی شرکتگذاران نیز توصیه میایند و به سرمایهنم

های مالی، به ویژه سرمایهکنندگان گزارششود که استفادهبیشتری دارند توجه نمایند. همچنین توصیه می محیطی زیست
های باال را در کنار های مالی، وجود مدیران با تواناییالعات مندرج در صورتبر اساس اط گیریگذاران، در هنگام تصمیم

 گیری نمایند. محیطی قرار داده و سپس اقدام به تصمیمپذیری اجتماعی و زیستمسئولیت
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