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چکیده:

با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان  ،موفقیت از آن شرکتهایی
خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات وارزش های مورد نظرمشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو
مطلوب به آنها پاسخ دهند .یکی از این ارزش ترین داراییهای هر شرکت ،ارزش ویژه برند است .شرکتهایی که از
نظرارزش ویژه برند جایگاه باالیی در ذهن مصرف کنندگان دارند ،به راحتی میتوانند درمیان دیگر شرکتها درصنعت مربوط
به خودشان ،سودآورترتلقی گردند .ارزش ویژه برند هر سازمان بازتابی از رعایت مسئولیت اجتماعی توسط آن هاست .در این
پژوهش ،به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و سهم بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .نتایج
این پژوهش نشان میدهد بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار رابطه معناداری وجود ندارد.
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Investigating The Relationship Between Corporate Social
Responsibility Disclosure And Market Share

Abstract
By intensifying competition in business and rapid technological change, as well as increasing the
power and choice of customers, success will be those companies that will be able to better understand
and identify the expectations and values of customers and respond to them in a desirable way. One of
the most valuable assets of any company is the brand equity. . Companies that have a high position in
the minds of consumers in terms of brand equity can easily be considered more profitable among other
companies in their own industry. The brand equity of any organization is a reflection of their
commitment to social responsibility. In this study, the relationship between social responsibility
disclosure and market share in the Tehran Stock Exchange has been investigated. The results of this
study show that there is no significant relationship between disclosure of corporate social responsibility
and market share.
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مقدمه:
در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی و
گزارشگری آن در میان شرکت ها بوده ایم .در این مدت ،انتقادهای
زیادی از سوی سرمایه داران تجارت آزاد و فعاالن ضد جهانی سازی
و نیز طرفداران محیط زیست در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی
صورت گرفته است .سرمایه داران تجارت آزاد فکر می کنند هر چیزی
که مانع کسب سود شود ،ایده خوبی نیست و منافع شخصی در نهایت
به هر شکل می تواند پیشرفت های اجتماعی را هم به دنبال داشته
باشد .اما مخالفان جهانی سازی و طرفداران محیط زیست فکر می
کنند شرکت ها از این روش برای احیاء وجهه تخریب شده خود و به
نمایش گذاشتن چهره خوبی از خودشان سوء استفاده می کنند .در
حالی که به اصول اساسی نمی پردازند ،با این حال ،بسیاری از
کشورها وقتی مسائل اخالقی ،شرایط محیط کار ،پایداری محیط
زیست و غیره مطرح می شود ،در اتخاذ رفتارهای مسئوالنه پیشتاز
هستند.
ارزش ویژه برند در بسیاری از سازمان های خدماتی نفش اصلی را
ایفا می کند .چرا که امروزه افراد با ارزش برند زندگی می کنند.
ذهنیت بر اساس بر اساس برند تجاری شکل می گیرد و بر اساس
برند تجاری انتخاب می کنند و در نهایت قضاوت نیز بر اساس برند
تجاری است .بنابراین می توان گفت برند تجاری تجلی فکر ،اندیشه،
هویت ،خالقیت سودآوری ،مهارت ،اعتبار ،شهرت و توانمندی شرکت
است .گرایش به سمت مسئولیت اجتماعی ،واحد تجاری را ترغیب
می کند تا برای بهبود محیط زیست ،استفاده از انرژی و مواد کمتر،
مدیریت ضایعات و غیره تالش کند .در نتیجه ،واحدهای تجاری می
توانند بازده های بلند مدت خود را از طریق کاهش اثرات منفی خود
بر اجتماع به صورت اختیاری حداکثر نمایند .به طوری که امروزه این
تفکر در میان واحدهای تجاری به صورت روزافزون در حال شکل
گیری است که موفقیت بلندمدت آنها می تواند از طریق مدیریت
کردن عملیات شرکت ،همزمان با ایجاد اطمینان از حمایت محیطی
و پیشرفت مسئولیت های اجتماعی شرکت تحقق یابد .بنابراین،
اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکت ها
در بلند مدت می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصاد و افزایش
توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آن می گردد(.عرب صالحی
و همکاران .)13۲2

پیشینه پژوهش:
فرجی و همکاران ( ،)13۲۲در مقالهای به بررسی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیلگر مدیریت سود
پرداختند .یافتههای پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیونی نشان داد
فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی ارزش بازار سهام شرکت را
افزایش میدهد .اما مدیریت سود نمیتواند رابطه مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش بازار سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
حبیبی و همکاران( ،)13۲۲در مقاله ای به بررسی رابطه بین افشای
مسئولیت اجتماعی و حاشیه سود خالص پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود
خالص رابطه معناداری وجود دارد.
غیور و همکاران ( ،)13۲1در مقالهای به بررسی رابطه مسئولیت
اجتماعی با شهرت اخالقی و ارزش ویژهی برند؛ تحلیل نقش میانجی
اعتماد پرداختند .نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت مسئولیت
اجتماعی با شهرت اخالقی و ارزش ویژه برند است .همچنین با ورود
متغیر اعتماد ،شدت این رابطه افزایش مییابد و نقش میانجی آن
مورد تایید قرار میگیرد.
سرمدی نیا و همکاران( ،)13۲1به بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس ،با تاکید بر شهرت
حسابرس شرکت پرداختند .نتایج حاصل از یافته های پژوهش بیانگر
این است که شرکت هایی که بیشتر نسبت به افشای مسئولیت های
اجتماعی خود اقدام می کنند ،تمایل دارند تا حسابرسانی را به عنوان
حسابرس مستقل شرکت انتخاب کنند که در بین شرکت های صنعت
از اعتبار باالتری برخوردار هستند؛ اما این شرکت ها به شهرت
حسابرسان در سطح کل بازار بورس اوراق بهادار توجه شایانی نمی
کنند.
دولت آبادی و همکاران ( ،)13۲1در مقالهای به تحلیل تاثیر
مسئولیتهای اجتماعی شرکت بر پاسخهای مشتریان پرداختند.
نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت با کیفیت ادراک شده
خدمات و تصویر برند رابطه مثبت و معناداری دارد و اثر کیفیت
ادراک شده خدمات و تصویر برند به عنوان میانجی در رابطه
مسئولیت اجتماعی شرکت و پاسخهای رفتاری مشتریان پذیرفته
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میشود .اما اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر پاسخهای مشتری به
صورت مستقیم مورد تایید نمیباشد.
علیزاده و همکاران ( ،)13۲1در مقالهای به ارزیابی نقش برندینگ
داخلی بر اثر بخشی ارزش برند شرکت بیمه ایران پرداخت .نتایج
پژوهش نشان میدهند بازخورد از کارمندان ،ارتباطات درونی برند و
میزان برندگرایی سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند
بر مبنای کارمندان دارد.
حقیقت و همکاران ( ،)13۲1در مقالهای به بررسی جلوگیری از افول
عملکردبرند با تاکید بر نقش مسئولیت اجتماعی پرداختند .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد مسئولیت اجتماعی تامین
کنندگان هم بر ارزش برند و هم بر عملکرد برند آنها اثرات مثبتی
دارد .مسئولیت اجتماعی از طریق ارزش ویژه برند در عملکرد برند
اثرگذار است .در نتیجه تامین کنندگان داخلی میتوانند از یافتههای
پژوهش به منظور جلوگیری از افول و ارتقای ارزش ویژهی برند و
عملکرد برندشان در بازارهای صنعتی داخلی و بین المللی استفاده
کنند.
علمدار خولکی و همکاران( ،)13۲1در مقاله ای به بررسی تاثیر
ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش برند با نقش واسطه شهرت
سازمان در بیمه ایران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که تبلیغات
بر ارزش برند با نقش واسطه شهرت سازمان در بیمه ایران تاثیر دارد
و بیمه ایران می تواند بر شناخت بهتر کاربران تاثیرگذار
باشد،بطوریکه کاربران با دیدن تبلیغات بیمه ایران،به این برند وفادار
شده و شهرت سازمان بیشتر می شود.
طالقانی و همکاران ( ،)13۲1در مقالهای به بررسی تاثیر مسئولیت
اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری و نگرش نسبت به برند شرکت
خدماتی کاالی شهروند (فروشگاههای زنجیرهای) پرداختند .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت
بر رضایت مشتری و نگرش به برند در میان مشتریان برند شرکت
خدماتی کاالی شهروند مورد تایید است.
دارابی و همکاران ( ،)13۲1در مقالهای به بررسی رابطه بین مسئولیت
اجتماعی ،عملکرد اقتصادی و اجتناب از مالیات شرکتهای پذیرفته-
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آزمون فرضیات پژوهش
نشان میدهد که اگر شرکتی دارای مسئولیتاجتماعی باشد میانگین
اجتناب از مالیات و میانگین ارزش افزوده اقتصادی آنها کمتر

خواهدشد و بالعکس اگر شرکتی دارای مسئولیت اجتماعی نباشد
میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزشافزوده اقتصادی آنها نیز
افزایش خواهدیافت.
تقی پور و همکاران( ،)13۲1در مقاله ای به تصویر ذهنی کشور مبدا
برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری (مطالعه موردی:تداعی
آگاهی از برند) پرداختند .نتایج این پژوهش نشاد داد تداعی اگاهی
از برند تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.
تقی پور و همکاران( ،)13۲1در مقاله ای به تصویر ذهنی کشور مبدا
برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری (مطالعه موردی:عامل
میانی تمایز برند) پرداختند .نتایج این پژوهش نشاد داد تصویرذهنی
کشورمبدابرن د به واسطه عامل میانی تمایز برندتاثیرمثبتی برارزش
ویژه برند دارد.
تقی پور و همکاران( ،)13۲1در مقاله ای بررسی تاثیر مدیریت
سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده
(مطالعه موردی :بورس اوراق بهادار) پرداختند .یافته های پژوهش
نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش با سود خالص عملیاتی
ارتباط دارند.
اسماعیل پور و برجویی ( ،)13۲1در مقاله ای به بررسی تاثیر
مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه ی برند پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها
بر تصویر شرکت و بر ارزش ویژه برند آن تاثیر مثبت و معناداری
دارد .عالوه بر این ،تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
تقی پور و همکاران( ،)2222در مقاله ای به بررسی تأثیر مدیریت
سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج بررسی نشان داد که مدیریت
سرمایه در گردش با سود عملیاتی خالص رابطه دارد.
حبیبی و همکاران( ،)2222در مقاله ای به بررسی رابطه بین
مسئولیت اجتماعی و برند تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد بین
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افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار رابطه معناداری وجود
ندارد و بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص
رابطه معناداری وجود دارد.
فرل و همکاران ( ،)221۲در مقالهای به بررسی اخالق کسب و کار،
مسئولیت اجتماعی شرکت و رویکرد نام تجاری پرداخت .نتایج نشان
میدهد که اخالق تجاری تاثیر بیشتری بر رفتار برند نسبت به
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی دارد .آنها با پژوهش خود یک بنیان
محکم برای جهت گیری جدید در پژوهشات اخالق تجاری و
پژوهشات مسئولیت اجتماعی شرکت ارایه میدهد .مشاهده این دو
حوزه به صورت متفاوت با نگرش نسبت به برند میتواند گسترش
یابد و مسیر پژوهشات آکادمیک و تمرکز مدیریتی را تغییر دهد.
کائو و همکاران ( ،)2211نشان دادند شرکتهایی که اقدام به
گزارشگری مسئولیتاجتماعی میکنند به احتمال باالتری به
مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی انباشته شده میپردازند و با
احتمال کمتری از مدیریت سود واقعی استفاده مینمایند.
خلیل پور و همکاران ( ،)2211در پژوهش شان ضمن تبیین مفهوم
مسئولیت اجتماعی با مبنا قرار دادن چارچوب مفهومی حسابداری و
چارچوب گزارشگری مسئولیت های اجتماعی مرسوم به بررسی
ویژگی های مدنظر ،به دنبال ارائه چارچوب مفهومی برای گزارشگری
مسئولیت های اجتماعی شرکت ها پرداختند .نتایج پژوهشات نشان
می دهد که از نظر اهداف گزارشگری ،ویژگی های کیفی اطالعات
،مسئولیت تهیه و ارائه گزارش ها ،اعتبار بخشی ،نهادهای تدوین
کننده استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأمین هزینه
ها ،مشابهت های زیادی با حوزه گزارشگری مالی وجود دارد.
الیی و همکارانش ( )2211در مقاله ای به بررسی مسئولیت اجتماعی
شرکت و ارزش ویژه برند پرداختند .مطالعه آن ها نشان داد که
فعالیت ها و شهرت شرکت به طور موثر بر ارزش ویژه برند صنعتی و
عملکرد برند تاثیر می گذارد .در مطالعه آن ها ،ارزش ویژه برند شامل
وفاداری به برند ،کیفیت ادراک شده ،آگاهی از برند ،تداعی برند و
رضایت از برند است.
شوکت مالک و همکاران ( )2211به بررسی رابطه بین افشای
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی پرداختند و نتایج
حاصل از پژوهشات آن ها نشان می دهد که ارزش ویژه برند به عنوان

یک میانجی میان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی،
عمل می کند.
روش پژوهش:
روش این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای آزمون
فرضیه از رگرسیون دادههای ترکیبی ،استفاده شده است و از لحاظ
هدف کاربردی میباشد .قلمرو مکانی پژوهش ،شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای جمع آوری داده های
مورد نیاز از اطالعات صورتهای مالی استفاده شده است .بدین منظور
از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است و در نهایت بعد از جمع
آوری دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه پژوهش،
آزمون شد.
فرضیه پژوهش
بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار رابطه معناداری
وجود دارد.
مدل پیشنهادی پژوهش
این مدل که برگرفته از مدل (Shoukat Malik and et
)al,2211است به صورت زیر نشان داده می شود:
مدل پیشنهادی فرضیه پژوهش
εi,t+Msi,t = β2 + β1 CSRDi,t + β2Sizei,t +β3 Levi,t
متغییرهای پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات به شرح زیر
هستند:
متغیر مستقل
 :CSRDنشان دهنده افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است.
متغیر وابسته
 : MSنشان دهنده سهم بازار است و بعنوان متغیر وابسته بکار رفته
است و یکی از معیارهای اندازه گیری برند شرکت است .که از طریق
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مجموع فروش شرکت بر مجموع فروش بازار صنعت محاسبه می

متغیر های کنترلی

شود.

 :Sizeاز لگاریتم طبیعی دارایی کل بدست می آید.
 :LEVاهرم مالی از تقسیم بدهی کل به دارایی کل بدست می آید.
یافته های پژوهش:

آزمون ناهمسانی واریانس

جدول -1نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون برابری واریانس
فرضیه پژوهش

برتلیت

3

21/2۲

2/22

لِوین

()4, 111

۲/223

2/22

برو -فورسای

( )4,111

1/21

2/22

آزمون چاو
جدول -2خروجی آزمون چاو
فرضیه پژوهش

نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

لیمرFآزمون

F

224/2۲

)(113,113

2/22

مدل panel

پذیرفته نمی شود ،بنابراین مدل پانل به عنوان مدل ارجح انتخاب
میگردد.

همانطوری که مالحظه میگردد ،باتوجه به احتمال بدست آمده
فرضیه صفر مبتنی بر برابری عرض از مبدأها در فرضیه پژوهش
نتیجه آزمون فرضیه پژوهش

جدول - 3آزمون فرضیه
MSi,t = β2 + β1 CSRDi,t + β2 SIZEi,t + β3 LEVi,t + εi,t
متغیر

ضریب متغیر

انحراف معیار

آماره t

معنیداری
P-Value
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CSRD

مسئولیت اجتماعی

2/221

-2/11

2/11

2/43

SIZE

اندازه شرکت

2/21

-2/11

4/11

2/22

LEV

اهرم مالی

-2/222

2/21

-2/11

2/11

C

مقدار ثابت

-2/11

2/24

-3/۲1

2/22

4121/32
2/22

Fآماره
 Fاحتمال آماره

الزم به توضیح است همانطور که در جدول  3مشاهده میشود مقدار
آماره  Fدر سطح خطای  1درصد و میزان اطمینان  ۲1درصد
معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده و فرض خطی بودن مدل
آن پذیرفته میشود .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده
میتوان ادعا کرد در مجموع متغیر استفاده شده در مدل توانسته
است  1۲درصد تغییرات متغیر وابسته سهم بازار را توضیح دهند.
مقدار دوربین واتسون با عدد 1/12عدم همبستگی بین خطاها را
نشان میدهد.
نتایج حاصل از برازش مدل فرضیه پژوهش ،حاکی از این است که:
سطح معنی داری متغیر مستقل افشای مسئولیت اجتماعی بزرگتر
از  2/21و ضریب آن مثبت می باشد .بنابراین فرضیه پژوهش
پذیرفته نمی شود.
نتیجه گیری:
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه پژوهش با توجه به آن که P-Value
بدست آمده آن بزرگتر از  2/21می باشد حاکی از آن است که بین
افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار رابطه معناداری وجود
ندارد.
نتایج بدست آمده در پژوهش اسماعیل پور و برجویی ( )13۲1و
شوکت مالک و همکاران ( ،)2211با نتیجه بدست آمده در فرضیه
پژوهش مغایرت دارد.

 2/1۲ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

1/12

منابع:
.1اسماعیل پور ،مجید ،برجویی ،صاحبه .)13۲1( .تاثیر مسئولیت

اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند .فصلنامه علمی-پژوهشی
پژوهشات بازار نوین ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )22بهار.
.2بهزادی ،مریم ،عابدی ،احسان ،هاشمی ،سیدمحمود.)13۲1( .
بررسی پیامدهای رفتاری/نگرشی مدیریت برند داخلی میان کارکنان
فروش شرکت فرمد .مجله مدیریت بازرگانی ،دوره  ،11شماره ،3صص
.124-122
 .3تقی پور ،محمد ،پهلوان ،مصطفی ،دلجویان ،نگین ،کریمی،
مجتبی .)13۲1(.تصویر ذهنی کشور مبدا برند بر شکل گیری ارزش
ویژه نام تجاری (مطالعه موردی:تداعی آگاهی از برند) .سومین
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت
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سرشت ،حسن .)13۲1(.تصویر ذهنی کشور مبدا برند بر شکل گیری
ارزش ویژه نام تجاری (مطالعه موردی:عامل میانی تمایز برند) .مجله
مهندسی صنایع ،شماره  ،31جلد ،1دی ،ص .13-43
 .1تقی پور ،محمد ،حسین آبادی ،مجاهد ،دبداب ،امید ،نیک سرشت،
حسن .)13۲1(.بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد
شرکتهای تولیدی پذیرفته شده (مطالعه موردی :بورس اوراق بهادار).
مجله علوم انسانی اسالمی ،شماره  ،21جلد ،1تیر ،ص .212-231
 .1حبیبی ماچیانی ،حسن ،تقی پور ،محمد ،محمدی ،سحر.)13۲۲(.
بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود
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.141
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