
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
شرکت . باشد یها م اطالعات توسط شرکت یافشا ماتیدر اتخاذ تصم یاتیعامل ح کیرقابت در بازار محصول، به عنوان 

های برای حفظ خود در جامعه ناچارند هم در قبال جامعه ایفای نقش کنند و هم در صنعت خود با شرکت های مشابه 
رابطه  یبررسرقابت کنند، بدین جهت مطالعه این دو عامل برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر 

ین پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک می باشد. ا یاجتماع تیرقابت بازار محصول و مسئول نیب
پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطالعات، از 

نده طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجا
شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف  501می شود. در مسیر انجام این پژوهش، یک فرضیه تدوین و 

انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از  5937تا  5930ساله بین  6سیستماتیک برای دوره زمانی 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل  51تا نسخه گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استا

 رابطه مستقیم وجود دارد. یاجتماع تیرقابت بازار محصول و مسئول نیباز آزمون فرضیات نشان داد 

 ی، بورس اوراق بهادار.اجتماع تیمسئول، رقابت بازار محصول کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
فشار  نیخود در جامعه کرد ا یها تیفعال تیمسئول رشیگسترده شرکتها را وادار به پذ یفشارها 30 ی دهه یاز ابتدا

و  یدر مورد مشکالت اجتماع یتوجه عموم گرید یآورند از سو یرو یاجتماع یریپذ تیباعث شد شرکت ها به مسئول
اقدامات را  نیچن نیند امرتبط کن لیمسا نیرا به ا دموارد محصوالت خو یموجب شد تا شرکتها در برخ یطیمح ستیز

 دگاهیاز د نیشرکتها و همچن ی¬کردند که به نگرش مصرف کنندگان درباره ینام گذار رخواهانهیخ یابیبا عنوان بازار
 یردهااستاندا نهیدرزم زیبرانگ و چالش ایپو یا فهیها با وظ گذار است. رهبران شرکت ریتاث رانیبر عملکرد مد ینظارت
 یریناپذ ییها، بخش جدا شرکت یاجتماع تیاند. امروزه، مسئول مسئوالنه مواجه یتجار اتیبا هدف عمل یاجتماع یاخالق

 یکه اعمال و گزارشگر ییها در شرکت یگذار هیبه سرما لیو تما شود یم یجهان تلق یاقتصاد یاز کتب و مقاالت مال
به  دیها نسبتاً جد شرکت یاجتماع تیاصطالح مسئول که یاست. درحال شیاها دارند، در حال افز شرکت یاجتماع تیمسئول
 ،یاجتماع یها دهه، همگام با توسعه نیمفهوم در طول چند نیکه ا دهد یآثار و مقاالت نشان م یبررس رسد، ینظر م

مختلف  یها زمانرا در سا ییها ها، چالش شرکت یاجتماع تیاست. مقوله مسئول افتهی وکار تکامل کسب طیو مح یاسیس
به همراه داشته است و  یرمالیاطالعات غ یگزارشگر یاستانداردها برا نیتدو ندیدر فرا یا و منطقه یمل ،یالملل نیب
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 نیارتباط ب نییدرباره تب قیتحق ن،یبوده است. همچن ریاخ یها سال یدر ط یقاتیتحق یمیمرتبط با آن پارادا یافشاها
 یها هینظر کردیبا رو شدن یدر عصر جهان یاسیاقتصاد س دگاهیشرکت از د یمالشرکت و عملکرد  یعملکرد اجتماع

 یمن جمله نقش آن در ارتقا یاجتماع تیمسئول یگزارشگر گریابعاد د یمورد توجه بوده است. اما بررس اریبس یاثبات
)بارمه آ و  باشد تیاهم ثرحا اریبس یقبل یتئور یو مبان اتیادب یدر راستا ی تواندم زنی ها شرکت یریقدرت رقابت پذ

 (.7006 ن،یروب
از تولید را به کار گیرند که از کمترین میزان هزینه و  ییها در بازار رقابت، شرکتها اجباراً باید شیوه نکهیا گرید نکته

با کیفیت بهتر و قیمت  ییکننده در تحصیل کاال باالترین میزان کارایی برخوردار باشند تا به این ترتیب بتوانند به مصرف
شود تمام اقتصاد  تر کمک کنند. در این حالت منابع کل اقتصاد به شیوه کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و باعث می پائین

هستند. در واقع  ینسب میمفاه یانحصار ای یرقابت یمثل بازارها یمینکته را خاطر نشان شد که مفاه نیا دیسود ببرد. با
سر آن بازار  کیاست که  یفیط کیانواع بازارها  فتگ ی توانم م،یکن یاگر انواع بازارها را از نظر نوع رقابت دسته بند

فعال در  عیبازارها وصنا زین رانیمثل اقتصاد ا یینوپا یآن انحصار کامل قرار دارد. در اقتصادها گریرقابت کامل و سر د
 یختارهاسا نیارتباط ب نییتع نیانواع بازارها هستند. بنابرا فیطی ر حال حرکت به سمت رقابتبورس اوراق بهادار د

رقابت در  یعاد طی. در شرای رودبه شمار م تیحائز اهم یموضوع یاجتماع تیمسئول یها تیمحصوالت و فعال یرقابت
صنعت  کیفعال در  یشرکتها نیو رقابت ب تیبه صنعت مورد فعال دیجد یاز ورود رقبا یریجلوگ یبازار شامل رقابت برا

که در نوع  یکنند در حال یریبه صنعت جلوگ دیجد یتا از ورود رقبا دارند یخواهد بود. در حالت اول شرکتها باهم همکار
 یرقابت داتیکاهش تهد برای ها حاضر در صنعت خاص باهم رقابت خواهند کرد. در هر حال شرکت های دوم شرکت

و  تیمطالب مذکور اهم نی(. بنابرا7055 و مولر، رودی)گ خواهند گرفت شیدر پ یاجتماع تیمسئول یها تیتوانند فعال یم
شرکت های پذیرفته شده در  یاجتماع تیمسئول یها تیرقابت در بازار محصوالت و فعال نیرابطه ب یضرورت بررس

 .دهدیبورس اوراق بهادار تهران را نشان م

 

 بيان مساله
باشد  شامل یک گزارش با ابعاد مالی و غیرمالی موضوعات حسابداری می 5(CSRها )مسئولیت اجتماعی شرکتبطورکلی 

که در آن گزارشی از فرآیند انتقال اثرات اجتماعی و زیست محیطی ناشی از مجموعه اقدامات اقتصادی سازمان را به 
ای است که  روهی از آحاد جامعه و یا کل جامعهدهد. این گزارش ممکن است برای گ صورت ویژه مورد توجه قرار می

ها و  ها با روابط بین شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت نمایند. های بزرگ در آن حوزه در تعامل با آنها فعالیت می سازمان
ز اپردازد.  ها روی افراد و جامعه می طور مشخص این مفهوم به بررسی تأثیرات فعالیت شرکت دارد و بهجامعه سروکار 

تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری در جمله دالیل وکارکردهای مسئولیت اجتماعی به 
تعیین ارتباط استراتژی و عملیات جاری واحد تجاری با ، طول دوره مالی، از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی

ی اشاره های اجتماعی واحد تجارمربوط درباره اهداف و سیاستها و برنامهارائه اطالعاتی و  ترجیحات و معیارهای اجتماعی
کرد که از این بعد مسئولیت اجتماعی منجر به ارتقای سودآوری شرکت به ویژه از بعد اقتصادی می شود. عالوه براین در 

خود را عضوی مسئول در  می شود که شرکت ها و بنابراین مدیرانمسئولیت اجتماعی باعث ایجاد باور در مفهوم نوین 
تواند منجر به افزایش انگیزه مدیران در واقع بر اساس دیدگاهای مذکور گزارش مسئولیت اجتماعی می .جامعه بدانند

برخی منتقدان، اشاره دارند که مفهوم مسئولیت اجتماعی ها در افزایش سود سودآوری شرکت شود. اما در مقابل شرکت
را باز گذاشته است تا تعهدات اجتماعی شرکت را با توجه به نظر و خواست خود تعیین  ها دست مدیران اجرایی شرکت
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کنند که  های بزرگی چون انرون و وردکام اشاره و بیان می های مالی شرکت کنند. دسته دیگری از منتقدان، به رسوایی
ها تنها به فکر سود  ا و مدیران آنه کند که شرکت ها ثابت می پذیری شرکتی، این رسوایی رغم رشد جنبش مسئولیت به

)حساس یگانه و  تو مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها یک واژه زیباس کنندو به سودآوری شرکت توجهی نمی خود هستند
  .(5937برزگر 

 هیسرما یبرا زهیو انگ تیریمد زهیانگ میتوان یم ما رقابت بازار محصول و مسئولیت اجتماعی شرکت نیرابطه ب یبا بررس
مسئولیت  و یداخل یها شرکت تیحاکم نیارتباط ب یمطالعات قبلدر . میدر مسئولیت اجتماعی شرکت را درک کن یگذار

 نیاست. چن یتیریمد ماتیتصم جهیاز نت یبخش یداخل یشرکت ها تیحاکم رایاست، ز خارجیاجتماعی شرکت موضوع 
 رانیمد نیمسئولیت اجتماعی شرکت باعث کاهش تضاد منافع ب یها تیفعال آنها و ادعا دارد نیب یارتباط مثبت یمطالعات

در  یریگ میتصم باشد. یرابطه جعل کیممکن است  نیحال، ا نی(؛ با ا7057، 5همکاران فرل و) شود یو سهامداران م
که  یدر حال ،داشته باشد یبستگ یتیریمد ماتیتصم گریاز عوامل د یاریممکن است به بس یداخل تیسطوح حاکم

کنند. ما  یدنبال مرا مسئولیت اجتماعی شرکت  یها تیفعالآنها  قیخود را از طر یبرنامه ها ای یمنافع شخص رانیمد
که خارج از  میکن یم یبازار محصول بررس رقابتمسئولیت اجتماعی شرکت را بر اساس رابطه آنها با  یها یگذار هیسرما

رقابت بازار محصول و  نیمثبت ب رابطه کیکردن  دایاست. پ یشرکت داخل حاکمیتبر خالف  که حد داده شده است
مسئولیت اجتماعی  یها تیاز آن است که فعال یحاک شواهد کند یمسئولیت اجتماعی شرکت فراهم م یها تیفعال

 (.7054)لی و همکاران،  شود یشرکت عمدتا به نفع سهامداران انجام م
 بنابراین، سرمایه گذاری های بزرگی شرکت قتصادی شرکت مشهور استامروزه رقابت بازار محصول به افزایش کارایی ا

 منجر به رقابت شدید می شود که احتماال مزایای ناشی از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت در فعالیت های

محصول انگیزه رقابت بازار  عالوه بر این، به عنوان اثر وابسته ناشی از.بیشتر از هزینه است مسئولیت اجتماعی شرکت
در  کاهش می دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت مدیران را برای سرمایه گذاری بیش از حد، از جمله سرمایه گذاری در

شرایط رقابت شدید احتماال سرمایه گذاری استراتژیک است که پایداری شرکت را به جای سرمایه گذاری بیش از حد 
 مسئولیت اجتماعی شرکت ا این حال، اگر شرکت ها در فعالیت هایب .افزایش می دهد که سبب مشکل سازمان می شود

اثر انضباطی رقابت بازار محصول و انگیزه شرکت برای  بیشتر در صنایع کم رقابتی سرمایه گذاری کنند، در هر دو مورد
حد مدیران بیش از  مسئولیت اجتماعی شرکت باعث می شود که کسب رقابتی نسبتا ضعیف می شود، فعالیت های

در این مورد، دیدگاه  .شهرت و عزت نفس خود را با نشان دادن اخالقیات خود افزایش دهند سرمایه گذاری داشته که 
 .(7054، 7)لی و همکاران حمایت شودممکن است  مسئولیت اجتماعی شرکت منفی فعالیت های

شرکت، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به مسئولیت اجتماعی  فعالیت های آتیاز طرفی دیگر پایین بودن انتظارات از 
دنبال خواهد داشت و به عبارت دیگر قدرت چانه زنی و رقابت پذیری را در بین سایر شرکت ها کاهش می دهد.  زیرا 

مسئولیت اجتماعی شرکت در نظر بگیرند. به عبارتی دیگر   فعالیت هایگذاران بازار، تا حدودی باید گران و سرمایهتحلیل
دارد و این انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه میمسئولیت اجتماعی شرکت  الیت های ضعیففع

شود ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع منجر به کاهش قدرت رقابتی خود کار باعث می
مسئولیت اجتماعی  فعالیت هایهای اتخاذ با علم به منافع و هزینه در واقع شرکتهاشرکت به مرور زمان خواهد شد. 

مسئولیت اجتماعی شرکت عالوه بر کاهش فشارهای  فعالیت های، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. اتخاذ شرکت
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ا در بین سایر رقابتی، باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد شرکت و به مرور زمان قدرت رقابتی خود شرکته
 (. 7001، 5)فیزمن و همکاران شرکتهای رقیب کاهش می دهد

موجود در ارتباط با مبانی تئوری  تکمیل ادبیات و گسترش منظور بنابراین با توجه به مطالب مذکور، مطالعه حاضر به
 پذیرفته های شرکت یاجتماع تیرقابت بازار محصول و مسئول نیرابطه ب به بررسی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت،

 نیب ایآلذا مساله اصلی مطالعه حاضر پاسخگویی به این سوال می باشد که: پردازد. تهران می بهادار اوراق بورس در شده
 ؟شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد رفتهیپذ یشرکتها یاجتماع تیرقابت بازار محصول و مسئول

 

 پيشينه ی پژوهش
 های سود شرکت کیفیت و شرکتی اجتماعی هایمسئولیت بین رابطه ( در مطالعه خود به بررسی5939قیصری )جلیلی و 

 هزینه مدل و اختیاری تعهدی اقالم مدل در که به این نتیجه رسیده است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 در و داشته وجود غیر معنادار مثبت رابطه سود کیفیت و شرکتی اجتماعی هایمسئولیت بین غیرعادی، تولیدی های

 کیفیت و شرکتی اجتماعی های بین مسئولیت غیرعادی اختیاری های هزینه مدل و غیرعادی عملیاتی نقد وجوه مدل

 دارد. وجود معناداری رابطه سود
 ها و رقابت بازار محصولررسی ارتباط بین افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت ( در ب5934احمدپور و فرمانبردار )
ین سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و رقابت بازار محصول ارتباط معنی داری وجود ندارد. نشان داده است که 

 همچنین، بین سطح افشاء عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت با رقابت بازار محصول ارتباط معنداری وجود ندارد.
ا روش ب طراحی مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایرانمطالعه  ( در5937فیاضی آزاد و همکاران )

. در نهایت، مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت نفت کرده استمدل سازی معادالت ساختاری تجزیه وتحلیل 
اجتماعی، قوانین تدوین  -متغیر، در دو بخش ابعاد مسئولیت اجتماعی )شامل پاسخگویی، رعایت اصول اخالقی 57شامل 

شده، شفافیت، حفظ منافع ذی نفعان( و نیز عوامل موثر بر آن )شامل آگاهی و باور مدیران ارشد، آموزش، دانش، توجه به 
 رقابت، حفظ محیط زیست، کنترل و ارتباطات( طراحی شد.

ی مشروط حسابداری را مورد بررسی قرار کارابین ساختار رقابتی و محافظه ( در تحقیقی که انجام داد رابطه7003فلسام )
کارانه است. های حسابداری محافظهداد. او نتیجه گرفت که میزان و شدت رقابت در بازارهای عاملی برای بکارگیری رویه

ها، محافظه کاری را در پاسخ به رقابت بیشتر بکار می برند. همچنین مؤسسات قبل نتایج تحقیق او نشان داد که شرکت
 کنند.کارانه استفاده میور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظهاز صد

یک  .( بین مالکیت توسط خودی و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق نظریه آژانس7050بارنای و روبین )
کیت کمتری دارند، احتمال رابطه منفی پیدا می کنند آنها استدالل می کنند که زمانی که خودی ها )از جمله مدیران( مال

بیشتری دارند که در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بیش از حد سرمایه گذاری می شود تا شهرت و اعتبار خود را 
 افزایش دهد. 

ی رابطه بین اخالقیات، مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی به این ( در پژوهشی درباره7050جین و درزدنکو )
های ماشین بنیاد، سطح مسئولیت پذیری های نظام یافته در مقایسه با سازمانیده است که مدیران سازماننتیجه رس

 اجتماعی و اخالقیات باالیی دارند.
به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت در سال های اخیر  (7054لی و همکاران، )

قیق نشان داده است که در شرکت های فعال در بازارهای رقابتی فعالیت های مسئولیت پرداخته است نتایچ ای تح

                                                           
1
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همچنین در این مطالعه نتایج نشان داده شده است که در بازارهای رقابتی  اجتماعی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
حتی منفی هم شده است. به طور  کمتر، ارزش مثبت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بطور معنی داری کاهش یافته است و

کلی نتایج نشان داده است که نظریه های موجود در خصوص فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت در کشورهای 
پیشرفته با اقتصادهای در حال ظهور با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته و حفاظت از سرمایه گذاران ضعیف، متفاوت 

 است.

 فرضيات پژوهش
 شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. رفتهیپذ یشرکتها یاجتماع تیرقابت بازار محصول با مسئول نیب

 

 
 

 روش شناسی پژوهش
گیری از کتب و مقاالت  ای با بهره در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه

جایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل  شود. از آن ها استفاده می نامهتخصصی فارسی و التین و پایان 
های مورد نیاز از  باشد، داده ها می های مالی حسابرسی شده شرکت بسیاری از اقالم حسابداری مندرج در صورت

سازمان بورس و اوراق  های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به های مالی موجود در سایت صورت
های فشرده  و لوح 4، مرکز پردازش اطالعات مالی ایران9های جامع اطالع رسانی ناشران ، سیستم7و شبکه کدال 5بهادار

شود. در این پژوهش پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه ای  سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می
ات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای و میدانی و استخراج اطالع

Excel  به منظور جمع آوری داده ها(،و نرم افزار(Stata .به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته می شود 
امکان  یدر بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آمار شده رفتهیپذ یها پژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار

پژوهش  نیدر بورس اوراق بهادار است. در ا شده رفتهیپذ یها شرکت یمال یها موجود در صورت یها به داده یدسترس
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 یکه نمونه آمار بیترت  نیا انتخاب خواهد شد، به  یآمار معهاز جا کیستماتیس یروش حذف قیمطالعه از طر نمونه مورد
 باشند: ریز یارهایاست که حائز مع یموجود در جامعه آمار یها شرکت هیمتشکل از کل

 اسفند باشد. 73به  یها منته شرکت یسال مال انیبودن اطالعات، پا سهی. به منظور قابل مقا5
 نداده باشند. یدوره مال رییتغ یساله( مورد بررس 6. در دوره )7
 پژوهش در دسترس باشد. نیانتخاب شده در ا یرهایمتغ. اطالعات مربوط به 9
 ها در بازار معامله شده باشد. . سهام آن4
 ماه نداشته باشد. 9. توقف معامالتی بیش از 1

شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها  501گیری حذفی سیستماتیک  درنتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه
 شرکت می باشد. -سال 691باشد بنابراین حجم نهایی نمونه  سال متوالی می 6انتخاب شدند. دوره تحقیق 

 مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیات پژوهش حاظر بشرح زیر می باشد: 

مدل خطی کلی زیر با توجه به کلیات تحقیقی و مبانی تئوری و تجربی و مدل مفهومی باال که بطور خالصه اشاره شد،  
لندمدت رقابت بازار محصوالت بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در جهت بررسی اثر مستقیم ب

 گردد:ارائه میبورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر در قالب پانل دیتا 

CSR it= β 0 + β 1 Herfindal it  + β 2 MTBit  + β 3 SIZE it + β 3 LEVit  + β 3 BInd it  + β 3 

BSizeit  +  ɛ it 

 
 نماد اسم  نوع 

 CSR مسئولیت پذیری اجتماعی وابسته

 Herfindal رقابت بازار محصوالت مستقل

 کنترلی

 MTB فرصت رشد

 SIZE اندازه شرکت

 LEV اهرم مالی

 BInd استقالل هیات مدیره

 BSize رهیمد اتیاندازه ه

 
 نحوه ی اندازه گیری متغیرها بشرح زیر می باشد:

 

 متغير وابسته

 (:CSR) پذیری اجتماعی شرکتمسئوليت

 مشارکت به اطالعات افشای میزان ، (EMPD)کارکنان روابط به مربوط اطالعات افشای میزان بعد، چهار شامل

 محیط به مربوط  افشای اطالعات میزان و (PROD) مربوط به تولید اطالعات افشای میزان، (COMD) اجتماعی

 و تجزیه است. شده استفاده محتوا تحلیل و تجزیه از مستقل متغیرهای ارزیابی برای تحقیقباشد.  می (ENVD)زیست
 .شوند می بندی دسته مالی های صورت پیوست های یادداشت متن در جمالت از بندی طبقه مورد در محتوا تحلیل
 آید می بدست ها شرکت اجتماعی مسئولیت ابعاد جزئی ارزش جمع از ها شرکت اجتماعی مسئولیت افشای کلی ارزش

 (:7055و همکاران،  5؛ نیروانتو7050و همکاران،  5است )صالح محاسبه قابل زیر فرمول از و
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CSR= EMPD + COMD + PROD + ENVD                       
 :ها شرکت اجتماعی مسئولیت افشای کل نمره

 

 باشد؛ می jمسئولیت اجتماعی شرکت : نمره افشای 

 باشد؛ می jشرکت  برای شده زده تخمین موارد : تعداد

 تصاویر، امکان صورت در و فعالیت از مفصلی شرح اعداد، : اگر موارد افشا بصورت کمی و جزئیات آن  بصورت

 7 افشا نمره بند، شرح صورت به توضیحات و کمی غیر بصورت اطالعات اگر باشد. می 9 افشا نمره جداول، نمودارها،
 موردی اگر باشد. می 5 افشا نمره پاراگراف، یا جمله صورت به توضیحات و کیفی بصورت افشاء موارد اگر باشد. می

 .باشد می صفر افشا نمره نشود، افشاء

 

 (EMPD) نکارکنا روابط به مربوط اطالعات افشای ميزان الف(

 :داریم معیار شش به نیاز کارکنان روابط به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 کارکنان. محیط سالمت 

 کارکنان. آموزش 

 کارکنان. مزایای 

 کارکنان. مشخصات 

 کارکنان. سهم مالکیت 

 (.18000 )ایزو کارکنان بهداشت و ایمنی 

 :آید می بدست زیر فرمول از کارکنان روابط بعد افشای نمره

 
EMPDنمره افشای روابط کارکنان؛ : 

A نمره افشا برای هر یک از معیارهای روابط کارکنان در شرکت :j؛ 
 دهنده شش معیار مربوط به میزان افشای روابط کارکنان می باشد. عدد شش در مخرج نشان

 

 (COMD) یا جامعه  اجتماعی مشارکت به مربوط اطالعات افشای ب( ميزان
 :داریم معیار شش به نیاز اجتماعی مشارکت به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 نقد وجه اهدا برنامه. 

 خیریه. برنامه 

 تحصیلی. بورس برنامه 

 ورزشی. فعالیت برای مالی حامیان 

                                                                                                                                                                                       
1
 Nirwanto 

nj

X
CSR

nj

t ij

j

  1

jCSR

nj

ijX
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 ملی. غرور حامیان 

 عمومی. های پروژه 

 آید: نمره افشای مشارکت اجتماعی از فرمول زیر بدست می

 
COMD :کارکنان روابط افشای نمره. 

B :شرکت  اجتماعی در روابط معیارهای از یک هر برای افشا نمرهj. 
 .باشد می اجتماعی مشارکت افشای میزان به مربوط معیار شش دهنده نشان مخرج در شش عدد

 

 (PROD) توليد یا محصول  به مربوط اطالعات افشای ميزان ج(
 تولید به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 :داریم معیار چهار به نیاز

 محصول. ایمنی 

 (.9000 ایزو) محصول کیفیت 

 محصول. توسعه 

 فروش. از پس خدمات 

 :آید می بدست زیر فرمول از تولید بعد افشای نمره

 
PROD :تولید. افشای نمره 

C :شرکت در تولید معیارهای از یک هر برای افشا نمرهj. 
 .باشد می تولید افشای میزان به مربوط معیار چهار دهنده نشان مخرج در چهار عدد

 

 (ENVD)  زیست محيط به مربوط اطالعات افشای ميزان د(
 :داریم معیار چهار به نیاز زیست محیط به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 هوا. آلودگی کنترل 

 خسارت. جبران و پیشگیری برنامه 

 بازیافت. از ناشی محصوالت از استفاده و حفاظت 

 (.14000 ایزو) زیست محیط زمینه در جایزه 

 :آید می بدست زیر فرمول از زیست محیط بعد افشای نمره

 
ENVD :زیست. محیط افشای نمره 

D :در شرکت  زیست محیط معیارهای از یک هر برای افشا نمرهj. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

61 
 

 .باشد می زیست محیط افشای میزان به مربوط معیار چهار دهنده نشان مخرج در چهار عدد

 

 متغير مستقل

 در بازار:رقابت 
فروشندگان مطلع  زیادی تعداد و خریداران زیادی تعداد آن در که شود می اطالق بازاری به رقابتی بازار :تعریف مفهومی

 رقابت، بازار (. در5967 ،باغیان بگذارند، )قره تاثیر قیمت سطح بر توانند نمی هیچکدام کنند که می عمل طوری و آگاه،
 باشند برخوردار کارایی میزان باالترین و هزینه میزان کمترین از که گیرند کار به را تولید از هایی شیوه باید اجباراً شرکتها

 منابع حالت این در. کنند کمک تر پائین قیمت و بهتر کیفیت با کاالیی تحصیل در کننده مصرف به بتوانند ترتیب این به تا
 ببرد. سود اقتصاد تمام شود می باعث و گرفته قرار استفاده مورد کارآمدتر شیوه به اقتصاد کل

در شرایط عادی رقابت در بازار شامل رقابت برای جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت مورد فعالیت و رقابت بین 
شرکتهای فعال در یک صنعت خواهد بود. در حالت اول شرکتها باهم همکاری دارند تا از ورود رقبای جدید به صنعت 

ها های حاضر در صنعت خاص باهم رقابت خواهند کرد. در هر حال شرکتکنند در حالی که در نوع دوم شرکتجلوگیری 
 های مختلفی را در پیش خواهند گرفت.برای کاهش تهدیدات رقابتی رویه

( به کل بازار برای شاخص قدرت رقابتی هر شرکت از شاخص نسبت تمرکز شرکت ) :تعریف عملیاتی
ای وجود دارد که از آن به عنوان شاخص د: برای محاسبه نسبت تمرکز شرکت نیز مدل سادهاستقاده می شو

شود. این شاخص برای هر یک از شرکت، نسبت مجذورات سهم بازار فروش هر شرکت  از یاد می5هریشمن _هرفیندال
 مجموع کل بازاری هر یک از صنایع خواهد بود:

 
سهم بازار فروش هر شرکت  در سال مورد نظر خواهد بود. مقادیر   siتعداد شرکتهای حاضر در هر صنعت، و  Nکه در آن 

 (.  7003 ،7قدرت رقابتی بیشتر هر یک از شرکت ها خواهد بود )فلسام دهندهبیشتر شاخص باال نشان 

 

 متغيرهای کنترلی

شود به طور  می حذف یا خنثی پژوهشگر توسط وابسته متغیر بر آنها تأثیر که شودمی اطالق عواملی به کنترل متغیرهای
 متغیرهای از استفاده های شرکت را بر متغیر وابسته کنترل می کند. دلیل ویژگیکلی متغیر های کنترلی اثر بعضی 

. به است اصلی مستقل و وابسته متغیرهای بین در ارتباط ناشناخته و شده شناخته عوامل تأثیر پژوهش، این در کنترل
 باشد: ( متغیرهای کنترلی به شرح زیر می7054تبعیت از تحقیق لی و همکاران )

MTBit صاحبان سهام به ارزش دفتری آن در شرکت  حقوق: عبارت است نسبت ارزش بازارi  در سالt،احمد و دلمان( . 
 استفاده می شود.(. از این متغیر جهت کنترل فرصت های رشد در بازار 5943 ؛ مهرانی و همکاران،7006
Sizeit:  شرکت  دارایی هاارزش دفتری کل لگاریتم طبیعیi در سالt (،از این 5937 ؛ مشایخی و فرهادی،7051 سلطانا .)

 متغیر جهت کنترل اندازه شرکت ها استفاده می شود.
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LEVitهای شرکت  : عبارت است از اهرم مالی یعنی نسبت ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به ارزش دفتری کل دارایی
i  در سالt (5احمد

( از این متغیر جهت کنترل پوشش بدهی شرکت ها 5943 ؛ نوروش و یزدانی،7007 ،همکاران و 
 استفاده می شود.

BInd : نشان دهنده استقالل هیات مدیره شرکتi  سالدر t  که از نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیات مدیره
(. از این متغیر در کنترل استقالل هیات مدیره به 5937 ؛ رضایی و همکاران،7004 حاصل می شود )بیکس و همکاران،

 عنوان یکی از شاخص های ساختار حاکمیت شرکت ها استفاده می شود.
BSizei نشان دهنده اندازه هیات مدیره شرکت شرکت :i در سال t ؛ رضایی و همکاران،7009 ،7)اکسی و همکاران 
( از این متغیر در کنترل اندازه هیات مدیره به عنوان یکی از شاخص های ساختار حاکمیت شرکت ها استفاده می 5937
 شود.

 

 یافته های پژوهش

 های توصيفی  یافته
 طریقی به آنها کردن خالصه و بندی سازمان ابتدا شود، می آوری گرد تحقیق برای  کمی اطالعات از ای توده که هنگامی

 برده بکار منظور همین به توصیفی آمار روشهای. است ضروری باشند، ارتباط و درک قابل داری معنی صورت به که
 منطقی مالک یک اساس بر ها داده کردن مرتب ها داده سازمان در قدم اولین حال عین در و مفیدترین غالبا. شوند می

 و اطالعات دسته دو میان همبستگی محاسبه لزوم صورت در و پراکندگی و مرکزی های شاخص استخراج سپس و است
(، آمار توصیفی داده های مربوط به 5باشد. نگاره ) می بینی پیش و رگراسیون نظیر تر پیشرفته های تحلیل از استفاده

ساله  6شرکت نمونه طی دوره زمانی  501متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. آمار توصیفی مربوط به 
 ( می باشد. 5937تا  5930)

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش (:1)جدول 

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین تعداد نام متغیر

 09677 095 79779 -09615 09077 09510 09434 691 مسئولیت پذیری اجتماعی

 09474 09007 99603 59974 09003 09033 09034 691 رقابت بازار محصوالت

 69744 09777 49167 59371 09496 09351 59407 691 فرصت رشد

 539077 509104 99313 09614 59370 59400 599416 691 اندازه شرکت

 09771 0 49663 79747 09003 09031 09047 691 اهرم مالی

 09500 0 99176 -09475 09095 09566 09763 691 استقالل هیات مدیره

 6 1 939694 79557 09044 09735 19044 691 اندازه هیات مدیره

نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای دهنده  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
باشد که نشان  ( می599416برابر با )اندازه شرکت  هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر نشان دادن مرکزیت داده

اکندگی از پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پر. اند ها حول این نقطه تمرکز یافته دهد بیشتر داده می
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار  ها نسبت به میانگین است. از مهم یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

دهد این دو متغیر به  باشد که نشان می می 09031و برای اهرم مالی است با  59400اندازه شرکت برابر با  این پارامتر برای
 یکسانی مقدار دارای ها نمونه تمامی باشد صفر واریانس اگر .ترین انحراف معیار هستندترتیب دارای بیشترین و کم
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مشاهده می شود متغیر اندازه شرکت دارای  .است بیشتر مشاهدات پراکندگی مقدار باشد بزرگتر واریانس چه هر .هستند
 غیرها دارد.بیشترین مقدار واریانس است، بنابراین بیشترین پراکندگی را نسبت به سایر مت

 برای و صفر چولگی متقارن کامالً توزیع یک برای. باشد می توزیع تابع تقارن عدم یا تقارن از معیاری چولگی آمار علم در
 مقادیر سمت به کشیدگی با نامتقارن توزیع برای و مثبت چولگی باالتر مقادیر سمت به کشیدگی با نامتقارن توزیع یک

در بین متغیرهای پژوهش، متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی دارای کمترین مقدار . است منفی چولگی مقدار کوچکتر
 چولگی است بنابراین نسبت به سایر متغیرها به توزیع نرمال نزدیکتر است.

 است. ماکزیمم نقطه در منحنی بلندی از معیاری کشیدگی دیگر عبارت به. است توزیع یک ارتفاع دهنده نشان کشیدگی
 نرمال توزیع از قله بودن تر پایین نشانه منفی کشیدگی و باالتر نرمال توزیع از نظر مورد توزیع قله یعنی تمثب کشیدگی

متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی دارای کمترین مقدار کشیدگی است بنابراین به لحاظ کشیدگی، در بین متغیرهای . است
 نزدیکتر است.به توزیع نرمال  اجتماعی پذیری مسئولیت پژوهش، دوره

 

 ضریب همبستگی
ضریب همبستگی، شدت رابطه  مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. معیارهاییکی از  ضریب همبستگی

مفهوم معنی داری در همبستگی این است که آیا همبستگی  را نشان می دهد. )مستقیم یا معکوس( نوع رابطهنیز و 
نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی وجود  "بدست آمده بین دو متغیر را می توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا

فعال دارد. این موضوع که عدد به دست آمده معنی دار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت تر است )مومنی و 
 (. 5946قیومی، 

برخوردار نباشند از همبستگی اسپرمن و در صورتی که داده های پژوهش  نرمالدر صورتی که داده های پژوهش از توزیع 
 از توزیع نرمال برخوردار باشند از همبستگی پیرسون استفاده می گردد.

 (اسپرمنضریب همبستگی ) (:2)جدول 
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       5 مسئولیت پذیری اجتماعی

      5 -09547 رقابت بازار محصوالت

     5 09057 09006 فرصت رشد

    5 09097 09079 09007 اندازه شرکت

   5 09415 -09059 -09057 09057 اهرم مالی

  5 09046 -09050 -09057 09074 -09054 هیات مدیره استقالل

 5 -09416 -09056 09099 09074 -09077 09071 اندازه هیات مدیره

معموالً از جدول ضریب همبستگی برای کشف هم خطی ساده استفاده می شود. مشاهده می شود که هیچ یک از 
نیست و این مورد بیانگر عدم وجود همبستگی شدید بین متغیرهای  درصد 10ضرایب بین متغیرهای مستقل بیش از 

مستقل است و هم خطی ساده وجود ندارد و برای بررسی هم خطی چندگانه از آزمون تورم واریانس استفاده شده که 
 نتایج نشان داد هم خطی چندگانه نیز بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.
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 آزمون مانایی متغيرها
هایی نظیر ادبیات اقتصاد سنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. استفاده از آزمونمطابق 

شود زیرا قدرت اندکی در تشخیص مانایی دارند. برای پانل توصیه نمی هایدادهبرای  7پرون -و فیلیپس 5فولر -دیکی
نموده و سپس  9ها را تجمیعشود که دادهپانل، پیشنهاد می هایتر در مدلهای مانایی قویحصول اطمینان به آزمون

 (.5947 مانایی بررسی گردد )اندرس،
توان از آزمون لیون، لین و چو، آزمون هاریس و... استفاده کرد که  می ،های پانل دادهبرای بررسی وجود ریشه واحد در 
 گردد. خالصه عرضه می 9نتایج آن به صورت جدول شماره 

 )هاریس( برای متغيرهای پژوهش آزمون مانایی (:3)جدول 
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا است 09000 -49774 مسئولیت پذیری اجتماعی

 مانا است 09000 -19501 رقابت بازار محصوالت

 است مانا 09000 -599139 فرصت رشد

 است مانا 09005 -99066 اندازه شرکت

 مانا است 09000 -79476 اهرم مالی

 مانا است 09000 -39734 استقالل هیات مدیره

 مانا است 09000 -579130 اندازه هیات مدیره

 (اخالل جمالت بودن مانا) جمعی هم

 جمالت خطا مانا هستند 09000 -599174 مدل

درصد بوده و بیانگر مانا بودن  1شود سطح معناداری همه متغیرها کمتر از  می مشاهده 9با توجه به جدول شماره 
 مدل که گفت توان می رو این از است درصد 1 از کمتر آزمون معناداری سطح اینکه به توجه متغیرهاست. همچنین با

 هستند. مانا جمعی، هم صورت به رگرسیونی های

 

 آزمون تشخيص توزیع نرمال
هرگاه سطح  هااستفاده شده است. در این آزمونشاپیرو فرنسیا به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون 

 % رد می شود. 31(، فرض صفر در سطح اطمینان  Sig< %1% باشد )1معنی داری کمتر از 
 ( ارائه شده است:4) جدول تشخیص توزیع نرمال درنتایج آزمون 

 فرنسيا آزمون شاپيرونتایج  (:0جدول )
 نتیجه سطح معناداری  آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 09000 49430 مسئولیت پذیری اجتماعی

 توزیع نرمال ندارد 09000 559056 رقابت بازار محصوالت

 توزیع نرمال ندارد 09000 509471 فرصت رشد

 توزیع نرمال ندارد 09000 69051 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 09000 559499 مالی اهرم

 توزیع نرمال ندارد 09000 19036 استقالل هیات مدیره
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 توزیع نرمال ندارد 09000 509550 اندازه هیات مدیره

درصد می باشد لذا از توزیع  1مشاهده می شود که سطح معناداری همه متغیرها کمتر از  فرنسیا طبق نتایج آزمون شاپیرو
 می مدل هر در مانده باقی خطاهای شدن نرمال به منجر وابسته متغیر بودن نرمال آنجائیکه برخوردار نیستند. ازنرمال 

 .است شده استفاده وابسته متغیر سازی نرمال برای جانسون تبدیالت از رو این از گردد
 سازی )تبدیالت جانسون( نرمال

 
 انجام از قبل( اجتماعی پذیری مسئولیت) متغیروابسته داری معنی سطح که شود می مشاهده نگاره فوق، به توجه با

 جانسون سازی نرمال عملیات از قبل وابسته متغیر نبودن نرمال بیانگر و بوده درصد 1 از کمتر جانسون تبدیالت آزمون
 نرمال بیانگر و بوده درصد 1 از بیش جانسون تبدیالت آزمون انجام از پس متغیر داری معنی سطح صورتیکه در. باشد می

 .باشد می جانسون سازی نرمال عملیات از پس وابسته متغیر توزیع بودن

 

 )چاو( و آزمون هاسمن  ليمر Fزمون آ

به منظور تخمین مدل های پژوهش از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. ضرورت استفاده از این تکنیک که 
داده های سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب می کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، باال بردن درجه آزادی، 

 است.  کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی بین متغیرها
 برای این منظور، از آزمون لیمر)چاو( استفاده می شود که آزمون فرضیه ها به صورت زیر تنظیم می شود:

H0 :)یکسان بودن عرض از مبدا )داده های تلفیقی. 

H1 :)ناهمسانی عرض از مبدا )داده های تابلویی. 
ها از بین دو روش اثرات  انتخاب روش آزمون داده لیمر)چاو (و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی برایfبعد از انجام آزمون 

 هاسمن استفاده می شود. فرضیه آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود: ثابت و اثرات تصادفی از آزمون
H0: اثرات تصادفی.  
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H1: اثرات ثابت. 
 ( ارائه شده است:1) لیمر)چاو( برای فرضیه ی پژوهش در جدول Fنتایج آزمون 

 )چاو( آزمون اف ليمر نتایج :(5)جدول 
 نتیجه سطح معناداری  مقدار آماره  نام مدل 

 (دیتا پانل) تابلویی های داده 09000 67995 مدل اول

 های داده درصد است، از این رویکرد 1، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل کمتر از  1با توجه به جدول 
 مورد پذیرش قرار می گیرند.  (پول) تلفیقی های داده در مقابل رویکرد رو( دیتا پانل) تابلویی

 نتایج آزمون هاسمن (:6)جدول 
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام مدل

 تصادفی اثرات 09457 7934 مدل اول

درصد است، از این رو رویکرد اثرات تصادفی در مقابل اثرات  1چون سطح معناداری در مدل بیشتر از  7با توجه به جدول 
 ثابت عرض از مبدا مورد پذیرش قرار می گیرند. 

 

 خطا مقادیر همبستگی خود
 همبستگی یا خطا جمالت بین همبستگی خود عدم OLS روش به رگرسیون مدل تخمین در اساسی های فرض از یکی

 نیز خطا مقادیر بنابراین هستند، تصادفی گیرند می خود به مدل در توضیحی های متغیر که مقادیری چون. است سریالی
 زمان طول در باشد و نداشته وجود خاصی ترتیب و همبستگی خطا جمالت مقادیر بین یعنی،. باشند تصادفی کل در باید
 توضیحی های متغیر مقادیر به و نبوده تصادفی خطا جمالت تغییرات باشد، چنین اگر زیرا نکند، تغییر منظم طور به

 وجود مختلف مقاطع بین در یا و مختلف های سال بین در است ممکن خطا مقادیر بین همبستگی. بود خواهد وابسته
 (.5931باشد )بنی مهد و همکاران،  داشته

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی (:0)جدول 
 نتیجه معنی داری آماره آزمون های پژوهشمدل 

 سریالی خودهمبستگی وجود  09000 5979999 مدل اول

و  باشددرصد می  1می شود که سطح معناداری آزمون والدریج در مدل کمتر از  مشاهده، 6با توجه به نتایج جدول شماره 
در نرم افزار استاتا،  Auto Crrelationبیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در هر دو مدل است که با استفاده از دستور 

 رفع شده است. مشکلاین 

 

 آزمون هم خطی
شدت همخطی چندگانه را ارزیابی می کند. در واقع  (variance inflation factor=VIF) در آمار، عامل تورم واریانس

بابت همخطی افزایش  شاخص معرفی می گردد که بیان می دارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شدهیک 
به یک  VIFمی توان تحلیل نمود. اگر آماره آزمون  VIF  را با بررسی بزرگی مقدار  یافته است. شدت همخطی چندگانه

باشد  50بزرگتر از   VIFقاعده تجربی مقدار نزدیک بود نشان دهنده عدم وجود همخطی است. به عنوان یک

 (.5934چندگانه باال می باشد )سوری،  همخطی 
 آزمون هم خطی برای مدل رگرسيونی (:8)جدول 

 نتیجه (VIF/1تلورانس ) (VIFعامل تورم واریانس ) نام متغیر

 عدم وجود هم خطی 09394 5906 فرصت رشد
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 خطی هم وجود عدم 09341 5907 اهرم مالی

 خطی هم وجود عدم 09370 5904 اندازه شرکت

 خطی هم وجود عدم 09376 5909 استقالل هیات مدیره

 خطی هم وجود عدم 09340 5907 اندازه هیات مدیره

 خطی هم وجود عدم 09335 5905 رقابت بازار محصول

،  1تورم واریانس کمتر از عدد همانطور که در نتایج آزمون هم خطی در جداول فوق قابل مشاهده است، مقادیر عامل 
 است که بیانگر عدم وجود هم خطی می باشد. 097تلورانس بیش از 

 

 آزمون فرضيه 
H0وجود رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اجتماعی مسئولیت با محصول بازار رقابت : بین 

 .ندارد
H1: دارد وجود رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اجتماعی مسئولیت با محصول بازار رقابت بین. 

 تخمين نهایی مدل رگرسيونی (:9)جدول 
CSR it= β 0 + β 1 Herfindal it  + β 2 MTBit  + β 3 SIZE it + β 3 LEVit  + β 3 BInd it  + β 3 BSizeit  +  ɛ it 

 معناداریسطح  zآماره  انحراف استاندارد  ضرایب متغیرها

 09074 09077 4917 09000 (Herfindalرقابت بازار محصول )

 09004- 09007 5969- 09044 (MTBفرصت رشد )

 09004- 09007 9956- 09007 (SIZEاندازه شرکت )

 09097 09071 5976 09704 (LEVاهرم مالی )

 09009 09057 0974 09404 (BIndاستقالل هیات مدیره )

 09054 09050 5944 09510 (BSizeمدیره )اندازه هیات 

 09740 5904 09071 09113 عرض از مبدا 

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 46 ضریب تعیین

 درصد 47 ضریب تعیین تعدیل شده

 (09000) 54936 آماره والد و سطح معناداری آن

 79055 دوربین واتسون

 1رقابت بازار محصول دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از ، مشاهده می شود که متغیر 3طبق نتایج جدول 
 بورس در شده پذیرفته شرکتهای اجتماعی مسئولیت با محصول بازار درصد است از این رو می توان گفت که بین رقابت

 قرار می گیرد.درصد مورد پذیرش  31دارد و فرضیه در سطح اطمینان  مستقیم و معنادار وجود تهران رابطه بهادار اوراق
درصد می باشد لذا با متغیر وابسته )مسئولیت اجتماعی(  1متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای سطح معناداری کمتر از 

ارتباط دارند. ولی متغیرهای فرصت رشد و اهرم مالی و استقالل هیات مدیره و اندازه هیات مدیره دارای سطح معناداری 
 .ندارند ارتباط( مسئولیت اجتماعی) وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 1بیش از 

درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل  47ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 
 1و سطح معناداری آن کمتر از  54936درصد از تغییرات متغیروابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  47توانسته اند 

درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین 
 است و نشان از برازش مطلوب مدل است. 791و 591می باشد که مابین  7واتسون 
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 نتيجه گيری و پيشنهادات
مثبت و سطح  بیضر یازار محصول دارارقابت ب ریمتغ :که شد مشخص فرضیه آزمون از حاصل جدول به توجه با

 یشرکتها یاجتماع تیرقابت بازار محصول با مسئول نیتوان گفت که ب یرو م نیدرصد است از ا 1کمتر از  یمعنادار
درصد مورد  31 نانیدر سطح اطم هیو معنادار وجود دارد و فرض میشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستق رفتهیپذ
 .ردیگ یقرار م رشیپذ

می باشد که به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر فعالیت های  (7054نتایج فرضیه مطابق با پژوهش لی و همکاران، )
مسئولیت اجتماعی شرکت در سال های اخیر پرداخته است نتایچ این تحقیق نشان داده است که در شرکت های فعال در 

همچنین در این مطالعه نتایج نشان  ی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.بازارهای رقابتی فعالیت های مسئولیت اجتماع
داده شده است که در بازارهای رقابتی کمتر، ارزش مثبت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بطور معنی داری کاهش یافته 

الیت های است و حتی منفی هم شده است. به طور کلی نتایج نشان داده است که نظریه های موجود در خصوص فع
مسئولیت اجتماعی شرکت در کشورهای پیشرفته با اقتصادهای در حال ظهور با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته و 

 حفاظت از سرمایه گذاران ضعیف، متفاوت است.
  ادامه یشرکتها برا که است یرقابت اریدر حال رشد و بس یطیمح کنندیم تیکه امروزه شرکتها درآن فعال یطیمح: تحلیل

که  یباشند. در صورت یم یالملل نیو ب یمل سطح در یتجارت مجبور به رقابت با عوامل متعدد ی خود در عرصه اتیح
رقابت در بازار  یینباشد توانا انیمشتر ازین ینبوده و جوابگو یکاف یاستانداردهای دارا یتوسط شرکت یدیمحصوالت تول

ملزم  نمانند رقابت از رقبا عقب ی شرکتها بتوانند در عرصه نکهیا یبرا رسدیدست خواهد داد. به نظر م از محصول خود را
حفظ  نفعانیو اعتبار خود را نزد ذ گاهیجا که نه تنها بتوانند باشندیم ییارهایاز سازوکارها و مع یکسری یو اجرا تیبه رعا

مورد  نفعانیاعتبار خود نزد ذ شیافزا یابر توانندیشرکتها م امروزه که ییارهایاز مع یکیکنند بلکه آن را ارتقاء بخشند. 
 .باشدیم یاجتماع تیمسئول یها شاخص یافشا و تیتوجه قرار دهند رعا

 

 پيشنهادات کاربردی

 و  تیرقابت منجر به ارائه اطالعات با کم شیو افزا عیاز صنا ییتواند با تمرکز زدا یسازمان بورس اوراق بهادار م
 نهیبه صیو تخص یگذار هیمناسب سرما یها یریگ میآن اخذ تصم جهیگذاران گردند که نت هیباال به سرما تیفیک

 خواهد داشت. یدر پ یمال ابیمنابع کم

 گذاران در تحلیل شرکت هایی که وضعیت رقابتی آنها نسبت به دوره های قبل کاهش یافته است نیز احتمال  هیسرما
 ناکارایی سرمایه گذاری را در مورد توجه قرار دهند.

  مقررات دولتی در باب مسئولیت اجتماعی باید همواره سعی در ایجاد و ترغیب و عالقه شرکتها به رعایت مسئولیت
ا گردد و در واقع اتخاذ یک استراتژی تشویقی بسیار مناسب تر و اثر بخشتر از دیگر استراتژیها خواهدبود اجتماعی آنه

این بهترین نوع رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها میباشد مثال یکی از دالیلی که سبب تشویق شرکت ها در ورود به 
توجه به حضور شرکت در امور خیریه و عام المنفعه عرصه مسئولیت اجتماعی میشود استفاده از تخفیفات مالیاتی با 

 مانند مشارکت در اموری مانند مدرسه سازی میباشد.

 رییپذ تیهای مسئول شاخص ، افشایرقابت در بازار محصولو  یاجتماع رییپذ تیمسئول نیتوجه به رابطه مثبت ب 
کند و اطالعات مربوط به  یشده در بورس الزام رفتهیپذ شرکتهای مربوط به آن را برای ازیشرکتها و امت یاجتماع
 شرکتها را به صورت کارآمد سازمان دهد. یاجتماع رییپذ تیمسئول
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 در مورد رقابت در بازارمحصول و مسئولیت پذیری اجتماعی  نظری و ادبیات مطالعات باگسترش که گردد پیشنهاد می
 در نقش ایفای به مناسبی به نحو بتوانند تاوند ش آشنا بیشتراین مباحث  با حسابرسیو موسسات  شرکتها، سهامداران

 .بپردازند شرکتها ارزش افزوده بازاربر تاثیر نتیجتاً و حسابرسی

 

 منابع 

 (، بررسی ارتباط بین افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت ها و رقابت 5934) ،میمر ،فرمانبردار، احمدپور، احمد
 .574-509صص ، 77حسابداری مالی، شماره  بازار محصول، مجله

 ،موجود آن در  تیشرکت ها و وضع یندگیو پا یاجتماع تیمسئول یافشا یبرا ی(، مدل5937قدرت اله، ) برزگر
 .ییدانشگاه عالمه طبابا ،یشده در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتر رفتهیپذ یشرکت ها

 بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصوالت و محافظه کاری مشروط (، 5935) ،عباس ،غفارلو ،دیام ،یدریپورح
 . 75-45 ، صص7 ، شماره4 دوره ،یمال یحسابدار یحسابداری، پژوهش ها
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 مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری،
 .14-73صص ، 70شماره 

 پذیری بر عملکرد  در مطالعه بررسی تاثیر مسئولیت ،(5944) ،نرگسمنصوری،  ،بهمنحاجی پور،  ،یحسن عل ،یینایس
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