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 چکیده
 یدر شرکت ها یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک یلینقش تعد یپژوهش حاضر به بررس

شده در بورس  رفتهیشرکت پذ121متشکل از  یمنظور، نمونه ا نی. بدپردازد یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ
و  یهمبستگ ،یپژوهش از نوع تصادف نی. ادیانتخاب گرد 1133تا  1131 یها سال یاوراق بهادار تهران در فاصله زمان

به روش داده های تابلویی استفاده شد.   رهیچند متغ ونیرگرس کیاز تکن ها هیاست. برای آزمون فرض یدادیپس رو
و  ردوجود دا یو معنادار یشرکت رابطه منف یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیآن است که ب انگریب قیتحق یها افتهی

 کند. یم لیرابطه را تعد نیا یحسابرس تیفیشود و ک یم یبده نهیباعث کاهش هز یاجتماع تیعملکرد مسئول

 ی.بورس یشرکت ها ،یحسابرس تیفیک ،یبده نهیهز ،یاجتماع تیمسئول کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

به منظور فراهم آوردن امکان  یو گزارش اطالعات مال یطبقه بند یریگ اندازه ،ییشناسا ندیفرا توان یرا م یحسابدار
 یط یحسابدار یها هیکرد. عملکرد و رو فیتعر یتوسط استفاده کنندگان مال یمنطق ماتیقضاوت آگاهانه و اتخاذ تصم

 یعنی یحسابدار ییو تحوالت هدف نها راتییتغ نیا انیدر جر ماداشته است. ا یا قابل مالحظه راتییتغ یقرون متماد
است که به عنوان  یاطالعات ستمیس یحسابدار قتیمانده است. در حق یباق رییکنندگان بدون تغ اطالعات استفاده نیتام

مربوط  یها و ارائه گزارش صیتلخ ،یبند طبقه ،یآور جمع فهیوظ ت،یریمد یاطالعات یها ستمیمجموعه س ریز نیمهمتر
 رانیاطالعات سهامداران و مد نیاستفاده کنندگان ا شتریسازمان را بر عهده دارد. اگر چه ب ای یو اقتصاد یمال عیبه وقا

مختلف استفاده کنندگان  یها که در قبال گروه ییها تیو مسول فیبنابر وظا تیریمد یهستند ول یبنگاه اقتصاد ای
بنگاه، اطالعات  یکنندگان مال نیتام ای یتجار یها درخواست طرف ای یقانون الزاماتبنابر  نیدارد و همچن یاطالعات مال

از اهداف حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران  یکی. دهد یکنندگان اطالعات از بنگاه قرار م استفاده اریرا در اخت یمختلف
رت به منظور حفظ اعتبار حرفه، شه رسانبه استفاده کنندگان است، حساب تیریدر مقابل ارائه اطالعات نامتقارن مد

کننده  نییکه تع تیفیهستند. ک یحسابرس تیفیک شیخود به دنبال افزا هیعل ییقضا یخود و اجتناب از دعاو یا حرفه
 :لیاز قب یاست تابع عوامل متعدد یعملکرد حسابرس

 ،یفن ییو کارا تیحسابرس شامل: دانش، تجربه، قدرت تطب یها ییتوانا -1
 .(1131 ،یی)مجتهدزاده و آقا تضاد منافد و قضاوت است ،یا مراقبت حرفه ت،ینیشامل: استقالل، ع یا حرفه یاجرا -2
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شرکت تحت  اتیعمل ییکارا تیمسئول دیها نه تنها با شرکت تیریمد ،یکنون طیدر حال حاضر و در شرا گر،ید یسو از
 زین زنند یدامن م یاجتماع شمار یکه انجام داده و به مشکالت ب یهر اقدام یکنترل خود را تقبل کنند، بلکه در ازا

در کنار تالش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق  هستند ریناگز یاقتصاد یواحدها ن،یدارند. بنابرا تیمسئول
خود باشند  یتماع.بهبود عملکرد اج یو در پ رندیبر عهده بگ زیخود را ن یاجتماع یها تیبهادار، تالش کنند تا مسئول

 شیفزامنجر به ا یاجتماع یها تیمربوط به مسئول یها تیدر فعال یگذار هی(. سرما1132 ،یاصل و احمد )بزرگ
 نیبه ا گذاران هیاز سرما یاریاست. چرا که هم بس یاساس اتیاز ضرور یکیحال،  نیبا ا شود؛ یشرکت م یها نهیهز

راستا، پژوهش  نیدر هم. شود یم لیها تحم خصوص بر شرکت نیجامعه در ا یو هم فشارها دهند یم تیموضوع اهم
 یدر شرکت ها یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیب طهبر راب یحسابرس تیفیک یلینقش تعد یحاضر به دنبال بررس

 است. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ادبیات پژوهش
 تیکه مسئول یبه جز سودآور یدیجد تیکمتر شناخته شده حقوق بشر، مسئول یها جوامع و توجه به جنبه شرفتیپ

امروز کسب و کار تنها مالکان و سهامداران  یایدن گردریمرسوم شرکت ها است بر عهده آنان گذاشته است. به عبارت د
 یشرکت محسوب م ننفعایجزء ذ ندهیآ ینسل ها یاز آحاد جامعه و حت یعیبلکه گستره وس ستند؛یشرکت ن کی نفعانیذ

شرکت به جامعه در قبال  یو اجتماع یاخالق ییپاسخگو یها که در واقع نوع شرکت دیجد تیمسئول نیا یفایشوند. ا
جامعه داشته  یها فیط یشرکت و هم برا یاثرات مثبت کوتاه مدت و بلند مدت هم برا تواند یآنان است م یاتیحوزه عمل

شرکت و جامعه  نیب یها ها و اصطکاک کاهش تنش ،یاجتماع تیمسئول یکارکردها نیتر دیو مف نیتر از مهم کی. شدبا
گونه  نیو افراد مختلف است. در واقع ا نفعانیذ یها یتوجه به دغدغه ها و نگران لیحسن شهرت شرکت در ذ شیو افزا

 تیحضور و فعال یها نهیزتواند بر کاهش ه یبا جامعه م انمطلوب سازم یرسم ریو غ یرسد که رابطه اجتماع یبه نظر م
 .موثر باشد اریکسب و کار بس یشرکت در فضا

 تیاست که سازمان در آن قرار دارد، در واقع مسئول یسازمان فراتر از چارچوب حداقل الزامات قانون یاجتماع تیمسئول
 دهد یسازمان را بر جامعه مورد توجه قرار م کی یاجتماع ریدر کسب و کار است که تاث یمتعال کردیها رو شرکت یاجتماع

است.  گریکدیبا  یهمکار یو داوطلبان برا یو خصوص یاز دولت عمبخش ها ا یآن گرد هم آوردن تمام یو هدف اصل
باشد که اثرات  یا به گونه دیآنها با تیفعال نیدارند، بنابرا یاجتماع ستمیبر س یا عمده ریها تاث ها و شرکت چون سازمان

عضو جامعه،  نیگذارتر ریرا به حداقل کاهش دهند و به عنوان تاث یمثبت حاصل از آن را به حداکثر برساند و اثرات منف
 یاجتماع تیمسئول ب،یترت نیدراز مدت جامعه باشند و در جهت رفع معضالت آن بکوشند. بد یها و خواسته ازهاینگران ن

 -یحقوق بشر و ضوابط رفتار ،یطیمح ستیز تیها، حما مصرف کننده ،یر حوزه کارگرد یاجتماع یو رفتارها ریتداب
 .(1131و همکاران،  ی)فروغ شود یرا شامل م یشرکت یرخواهیو خ یاجتماع یها تیلفعا ،یریو اطالعات پذ یاخالق

های بالعوض و نوع دوستی، راهی شد برای  شروع قرن بیستم و درک عمومی از قانون و نظام رفاه عمومی، کمک با
های غیردولتی تبلیغ کننده  ای از سازمان گیری روابط و ساختارهای بنگاهی، شبکه اقدام اجتماعی به عنوان نمونه شکل

های تغییر شکل داده  ها و شرکت تجاری، مؤسسان شرکت نرامسئولیت اجتماعی است. این شبکه، انجمنی متشکل از رهب
های خود به عنوان تشکیالتی برای  به صورت نمایندگی و سازمانی غیردولتی است که متعهد به استفاده از سازماندهی

حرکت به سوی دنیایی قابل تحمل با عدالت و مهربانی بیشتر است. مأموریت شبکه اقدام اجتماعی افزایش آگاهی 
ها  نسبت به مسئولیت محیطی، حقوق بشر پایه و عدالت گستری برای هر بخش با توجه به تفاوت منابع، فرصت ها ترکش
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میالدی، در اروپا از  1331ها یا افراد است. شبکه اقدام اجتماعی در ایاالت متحد آمریکا از سال  های سازمان و ظرفیت
 .(2111،  نتیط تایلند شروع به فعالیت کرد )خوش رمیالدی د 1333میالدی، در آسیا از سال  1331سال 
ای تازه نیست. در قرن نوزدهم، تعداد زیادی از  و مسئولیت اجتماعی برای دنیای تجارت، موضوعی جدید و پدیده روابط

 های بالعوض به داران در اروپا و آمریکا متوجه مسئولیت خود در قبال جامعه بودند و به مسکن، رفاه و کمک کارخانه
کردند. به  گذاری می هایشان سرمایه و آموزش برای کارگران و خانواده یسازی، تندرست کارگران توجه کرده و در طرح خانه

ها برای دستیابی به تأثیر اجتماعی و محیطی موسسات و مدیریت آن با  هر حال، شیوه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت
 .(2111 نت،یط ه درآمده است )خوشمند و با برنام یک روش راهبردی، به صورت نظام

ها در عمل هنوز زیاد فراگیر نشده و هدف عمومی گزارشگری مالی در حال حاضر بر عملکرد  اجتماعی شرکت مسئولیت
های زیادی در  گیرد. در طول چند سال اخیر، شرکت مالی متمرکز بوده و بررسی عملکرد اجتماعی و محیطی را در بر نمی

اند. بر این  )اقتصادی، اجتماعی و محیطی( را آغاز کرده گریع به در نظر گرفتن سه جنبه گزارشسراسر جهان بحث راج
های ارائه شده باید در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی بنگاه اقتصادی، اطالعاتی را ارائه کند.  اساس گزارش

طی و اجتماعی( مترادف با مفهوم و هدف این نظریه گزارشگری با توجه به سه حوزه دخیل در آن )اقتصادی، محی
 .(2111و زامورا ،  بردیل-است )بران« پیشرفت پایدار»

انتشار اوراق مشارکت بلند مدت  ایوام  قیشده از طر نیاست که شرکت بابت وجوه تأم یا نهیدر واقع هز یبده نهیهز
 رینسبت به سا یبده نهیمهم هز تیاست. مز زینرخ نشان دهنده بازده مورد انتظار وام دهندگان ن نیشود. ا یمتحمل م
 قیها از طر نهیهز نیاز ا یقسمت نیباشد؛ بنابرا یم یاتیمال قبولقابل  یها نهیاست که جزء هز نیا یمال نیمنابع تأم

است که نسبت به سهام  نیآن ا گرید تیشود و مز یبرگشت داده م یبه واحد تجار یپرداخت اتیدر مال ییصرفه جو
و  فشارنشان دهنده  یبده نهیهز یشود. از طرف یتر محسوب م متینسبتا ارزان ق یمال نیمنبع تأم کیو ممتاز  یعاد

مختلف  یگروه ها نیب ایگذاران و اعتبار دهندگان  هیو سرما رانیمد نیب یندگیو تضاد نما یبده ندهینما ،یضعف مال
 .(1131گذاران است )احمدپور،  هیسرما

شرکت را  نفعانیکه تصمیمات ذ یمال یها مندرج در صورت تیو نحوه گزارش اقالم با اهم یمال یها صورت تیفیک
 اریاخت رانیها که مد یبده رینظ یبوده است. به خصوص اقالم یادیز تیحساس یدارا ربازیدهد، از د یقرار م ریتحت تأث

 ییبه شناسا یادیعالقه ز یمال یکنندگان صورتها استفادهلحاظ  نیآنها دارند. بد یدر گزارشگر یادیعمل و انعطاف ز
 یاز استانداردها یرویکه پ دهد ینشان م یادیدهد. مطالعات ز یقرار م ریاقالم را تحت تأث نیدارند که ا یعوامل

؛ 2113 ،یسجات نگیکند )آن نیو اقالم مندرج در آن را تضم یمال یها صورت تیفیتواند ک ینم ییبه تنها یحسابدار
 یها دارند. صورت ریتأث یمال یگزارشگر تیفیک یبر رو زین یگریعوامل د رای؛ ز(2112 گران،یو د ی، چن2111 و،یاسف

و برون  یعوامل درون سازمان ریتحت تأث یحسابدار یعالوه بر استانداردها یواحد اقتصاد کیشده توسط  هیته یمال
 ،یمال یبه گزارشگر تیرینوع نگرش مد ت،یریمد یها زهیعوامل عبارتند از انگ نیاز ا یقرار دارد. برخ یمتنوع یسازمان

و مقررات حاکم بر نظام  نیجامعه، قوان یاسیس یدر فضا تیریو کسب و کار، نفوذ مد یبه بنگاه اقتصاد تیریمد دگاهید
 .(2114بوشمن و همکاران، ) یو نظام حقوق یاسیس یجامعه، فشارها یاقتصاد
زمانی است که حسابرسی باکیفیت به طور قابل مالحظه ای مورد عالقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و  مدت

المللی حسابرسی،  دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار مؤسسه بزرگ بین
 های مالی را افزایش می دهند )بکر، بخشی صورت یگاهخدمات حسابرسی با کیفیتی  فراهم می کنند که اعتبار و آ

های مالی گزارش  این مطالعات تأثیر کیفیت حسابرسی بر اعتبار صورت .(1331 وتئو و وانگ، 2111 خورانا ورامان، ؛1333
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شده در سراسر شرکت های آمریکایی را یکسان نشان می دهد. طبیعتاً این کیفیت حسابرسی موجب اطمینان بخشی به 
 .دهندگان و سرمایه گذاران شده و ریسک اطالعاتی آنان راکاهش و هزینه بهره شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد ربااعت

ارائه خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی در بازارهای سرمایه ایفا  لیمستقل، به دل حسابرسان
استفاده  رییگ میان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمحسابرسی، یکی از مواردی است که به عنو تیفیمی کنند. ک

نامناسب منابع در جامعه منجر شود. ایفای نقش،  صیتخص هاین خدمات حسابرسی، می تواند ب نیپای تیفیمی شود و ک
 قتیبه عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند. در حق

استقالل حسابرس از صاحب کار بستگی دارد. اما در عمل، نفوذ  زانیو اعتبار گزارش های حسابرسی، به م تیفیک
های باالی  زهیبر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه اطالعات به حسابرس، به همراه انگ دگی،یشرکت مورد رس ریتمدی

ن ها، موانع مهمی در سر راه مستقل ماندن حسابرسان محسوب شده یا عبور از آ نییبه اهداف تع ابییمدیریت برای دست
 .(2111 می شوند )چارلز و همکاران،

( 2111) عالوه برکیفیت حاکمیت شرکتی توجه خاصی به کیفیت اطالعات مالی دارند. پیتمن و فورتین اعتباردهندگان
به شرکت سهامی عام  1333تا  1311تأثیر شهرت حسابرس را برهزینه بدهی شرکت های آمریکایی که درطی سال 

بررسی کردند. آنها دریافتند شرکت هایی که  رس،سال پس ازپذیرفته شدن این شرکت ها در بو 3تبدیل شده اند در طی 
مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کردهاند. دوباره این یافته ها 

ندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت نشان می دهد، اعتبار ده
مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه  هایصورت 

و شایسته حاصل شود. به طور استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی میتواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل 
)چارلز و  و با کیفیتی ارایه می کنند متنوعمعمول پذیرفته شده که مؤسسات حسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات 

( و این می تواند فرآیند حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارایه اطالعات 2111 ،همکاران
کیفیت منجر شود. گزارشگری مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتبار دهندگان در تصمیم گیری وگزارشگری مالی با 

و کاهش ریسک اطالعاتی آنها می شود. بنابراین، کیفیت حسابرسی با هزینه بدهی شرکت ها و همچنین با ریسک اعتبار 
مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز دهندگان رابطه معکوس دارد. با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت، 

دهندگان با توجه به کیفیت این دو عامل در مورد اعطاء یا  ارریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به  عبارتی اعتب
 .عدم اعطاءاعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کنند

این مدعا انجام شده، با این وجود درکشور ما به این  وجود اینکه پژوهش های زیادی در بازارهای پیشرفته در اثبات با
 نیموضوع کمتر پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستند تا اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه ب

 نیرابناب .شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید ذیرفتهرا در شرکت های پ یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول
 ایسوال بپردازد که آ نیباره، به پاسخ به ا نیمختلف در ا قاتیرو بر آن است که با توجه به کمبود تحق شیپژوهش پ

 ر؟یخ ایکند  یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیک
در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه  یستیاست که شرکت با یو تعهدات فیمجموعه وظا یشرکت یاجتماع تیمسئول

 ستمیای بر س عمده ریها تاث است که چون شرکت نیا یاجتماع تیانجام دهد. قصد از مسئول کند، یم تیای که در آن فعال
 دنیبه جامعه نرسد و در صورت رس یانیباشد که در اثر آن، ز ای هگون به دیآنها با تیفعال یدارند، الجرم چگونگ یاجتماع

مرتبط با نظام بزرگتر  یبه عنوان جزئ دیها با تر، شرکت های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده شرکت ان،یز
نشان  شتریرا ب خود تیاهم یموضوع زمان نی. ادهند یم لیرا تشک یاز کل نظام اجتماع ،یفرع یعمل کنند، چون نظام
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از کشورها ثروتمندتر و قویتر شده  ارییاز بس رگذارییاز نظر درآمد و تاث ها از شرکت یامروزه برخ م،یکه توجه کن دهد یم
 .اند

از ملزومات  یکیاز خود نشان دهند.  ینسبت به مسائل اجتماع یشتریتوجه ب ستیبا یاند که م افتهیها در سازمان امروزه
و بخصوص حرکت در  یرقابت تیبه سهم بازار باال و مز افتنیبودن و دست  یبقا در عصر جهان یمهم شرکت ها برا
 جادیا ازمندیدر حال توسعه ن یکارها به خصوص در کشورها ودر کسب  یاجتماع تیتوجه به مسئول یجهت اقتصاد رقابت

الزم و بر طرف کردن موانع و چالش هاست. با توجه به  یمحرک ها یبررس ،یآگاه شیالزم از جمله افزا یبسترها
 بهتا  میکشور، بر آن یو بشردوستانه با منافع کسب و کارها یاعتقاد یها زهیانگ ییو هم سو یاجتماع تیمسئول تیاهم

شده در  رفتهیپذ یها ها در شرکت شرکت یا هیسرما نهیها و کاهش هز شرکت یاجتماع تیرابطه افشاء مسئول یبررس
 .میقرار ده یبورس را مورد بررس

 

  پیشینه پژوهش
شخاص وابسته وارزش ا معامالت با نیشرکت بررابطه ب یاجتماع تیاثر مسئول یبررس( 2121) 1هندراتاما وهمکاران
 نیا یاجتماع تیبر ارزش شرکت دارد و مسئول یمنف رینشان داد معامالت با اشخاص وابسته تاث جیشرکت پرداختند. نتا

آن بر ارزش  یامدهایپ( و CSR)شرکت  یاجتماع تیمسئول یافشا یبه بررس( 2121) اهیکمال کند. یم رابطه را مثبت
 هکت رابطرش وارزش یاجتماع تیمسئول نینشان داد ب جینتا. پرداخت یو سودآور یت شرکتیحاکم ریتأث جهیدر نت شرکت

رابطه  نیبر ا یلیتعد ثری شرکت تیحاکم یرابطه دارد ول نیبر ا یاثر واسطه ا یسوداور نیوجود دارد .همچن یمیقتمس
 ریتاث نیانجام شده و همچن یاقالم تعهد یاتکا تیو قابل یحسابرس تیفی(، در مورد ک2113)، نیچمبرز و پا. گذارد ینم

پژوهش استقالل،  نیدر ا قرار گرفته است. یمورد بررس یاقالم تعهد یاتکا تیقابل شیبر افزا یآکسل نزیقانون سارب
 یبه عنوان شاخص ها یموسسات حسابرس یطرح شده عمده برا یحقوق یاعتبار و دعاو سکیتخصص در صنعت و ر

باال و  ،یمطرح شده است. که هر چه استقالل و تخصص در صنعت موسسات حسابرس یحسابرس تیفیک یریاندازه گ
باشد.  یم یحسابرس یباال تیفیحسابرسان، قابل توجه باشد نشانگر ک هیطرح شده عل یحقوق یاعتبار و دعاو سکیر
 نزیقانون سارب یریبه کارگ نیو همچن یحسابرس تیفیک شیاست که افزا نیگرفته شده ا هشپژو نیکه از ا یا جهینت

گوپتا و  دارد. یدگیمورد رس یشرکت ها یمال یصورت ها یاقالم تعهد یاتکا تیبا قابل یدار یرابطه مثبت معن یآکسل
آن ها  یها افتهیقرار دادند.  یمورد بررس ایفرنیکال التیرا در ا هیسرما نهیبر هز یاجتماع هیسرما ری( تأث2113همکاران  )

 یزمان هیسرما نهیهز ن،یمرتبط است. عالوه بر ا یاجتماع هیبا سطوح سرما یبه طور معکوس هیسرما نهینشان داد که هز
 یرابطه منف نی. همچنابدی یکنند، کاهش م یباال حرکت م یاجتماع هیبه سرما نییپا یاجتماع هیکه شرکت ها از سرما

با رقابت بازار  ییشرکت ها یاست و برا دیروبه رو هستند، شد ینییبا سطوح رقابت بازار محصول پا ییرکت هاش یبرا
نظارت بر  زمیمکان کیبه عنوان  یاجتماع هیدهد که سرما ینشان م یکل یها افتهی جی. نتاستیدار ن یمحصول باال، معن

 یتر نییباال و نظارت بر بازار محصول پا یندگینما نهیکه با هز ییشرکت ها یتواند برا یکند و م یعمل م یاجتماع
( رابطه بین کیفیت و شهرت حسابرسان را با تصمیمات مالی 2113چانگ و دیگران ) ژین .روبه رو هستند، باارزش باشد

تصمیمات  در شرکت ها بررسی کردند. آنها مدل و شواهدی ارایه کردند که نشان می داد کیفیت وشهرت حسابرسان بر
حسابرسی از تأثیر شرایط بازار بر تصمیمات مالی شرکت های  مالی شرکت ها تأثیر دارد و نشان دادند که کیفیت باالی

 .مورد نظر و نیز ساختار سرمایه آنها می کاهد

                                                           
1
 Hendratama & et al  
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ی و حسابدارها با کیفیت اطالعات  ( به پژوهشی با عنوان رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت1111شهناز و همکاران )
 کیستماتیحذف س یریبه روش نمونه گ 1133-1132 یسال ها یشرکت ط 111، تعداد گزارش حسابرس پرداختند. آنها

 یاطالعات حسابدار تیفیک ،یاجتماع تیمسئول یافشا شیدهد که با افزا ینشان مشان پژوهش یها افتهی. کردندانتخاب 
که تاکنون ارتباط  ثیح نیپژوهش از ا نیا جیگردد. نتا یمقبول م یشتریو اظهارنظر حسابرس با احتمال ب ابدی یبهبود م

 تیفیک اریبه عنوان مع یشاخص اقالم تعهد نینشده و همچن یبا گزارش حسابرس بررس یاجتماع تیمسئول نیب
 یکمک م ،یاجتماع تیحوزه مسئول یدانش در پژوهش ها یریمدنظر قرار نگرفته است، به غناپذ یاطالعات حسابدار

به  ،یعالمت ده یشرکت ها را بر اساس تئور یاجتماع تیمناسب مسئول لکردتوانند عم یگذاران م هیو سرما دینما
یاراحمدی و محمودی  .ندینما یو مقبول بودن گزارش حسابرس تلق یاطالعات حسابدار تیفیاز بهبود ک یعنوان عالمت

پرداختند.  سود تیریو مد یاجتماع تیمسئول نیبودن شرکتها بر رابطه ب یخانوادگ ریتأث( به پژوهشی با عنوان 1133)
 1134تا  1131های  تهران طی سال بهادار شده در بورس اوراق رفتهیشرکت پذ 113ها و اطالعات  منظور، داده نیبرای ا
 نیدهد ب ش نشان میپژوه جیآزمون شدند. نتا بییترک های داده ونیپژوهش بر مبنای رگرس های هیآوری شد و فرض جمع
 ن،یداری وجود دارد. همچن رابطه مثبت و منفی معنی بیسود به ترت تیریمد و اجتماعی تیخانوادگی با مسئول تیمالک

 فیسود تضع تیریاجتماعی و مد تیمسئول نیهای خانوادگی، رابطه ب آن است که در شرکت از اصلی پژوهش حاکی افتهی
 توجه سود، تیریاجتماعی و اجتناب از مد تیدر مسئول گذاری هیعامل اصلی سرماخانوادگی  های شرکت در .شود می

با   یبه پژوهش (1133) این افضل. باشد مالکان خانوادگی به شهرت، اعتبار و حفظ ثروت اجتماعی و احساسی خانواده می
شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یشرکت ها یبده نهیو هز یضعف کنترل داخل نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک ریتأث یبررس

 نیشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ب 121بهادار تهران پرداختند. به این منظور، اطالعات 
ضعف  نیحاکی از آن است ب قیهای تحق هیحاصل از آزمون فرض جیمورد بررسی قرارگرفته شد. نتا 1134 لیا 1131

بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، کنترل داخلی و هزینه 
 نیحسابرسی بر رابطه ب تیفیمی یابد و در نهایت ک زایشاف زیبدین معنا که با افزایش ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی ن

 معکوس و معناداری دارد ریضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأث
 نییتع یبا ارزش شرکت پرداختند. برا یاجتماع تیمسئول یارتباط گزارشگر ی( به بررس1133یگانه و همکاران ) حساس

به دست  جیه توسط حساس یگانه و برزگر استفاده شده است. نتااز مدل ارائه شد یاجتماع تیمسئول یگزارشگر ازیامت
 یسال شرکت(، نشان دهنده همبستگ 211مجموع  درشرکت ) 11اطالعات  یصورت گرفته رو یها یآمده از بررس

آزمون ها نشان  جهینت ن،یباشد. همچن یشرکت ها م یاجتماع تیمسئول یگزارشگر ازیارزش شرکت و امت نیمثبت ب
نسبت به توجه  ،یاجتماع تیساالنه و اطالعات مسئول یگزارش ها یکه در نظر گرفتن همزمان اطالعات مال دهدیم

 دهد. یم حیارزش سهام را توض راتییتغ نیبه نحو بهتر ،یالصرف به اطالعات م

 

 های تحقیق فرضیه
شرکت ارائه شده است که  حسابرسی با ارزشای برای آزمون ارتباط بین کیفیت  شده، فرضیه های انجام با توجه به بررسی

 :عبارت است از

 دارد یارتباط معنادار یبده نهیبا هز یاجتماع تیعملکرد مسئول. 

 کند یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیک. 
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 روش پژوهش
شود.  پژوهش کاربردی تلقی می ترکیبی است و از نظر نوعهای  همبستگی مبتنی بر تحلیل داده -این پژوهش توصیفی

ی  وسیله های ترکیبی با اثرات ثابت به پروبیت و رگرسیون داده های همبستگی و رگرسیون ها از روش در تحلیل داده
 .شده است استفاده Eviews9افزار  نرم

اطالعات و ارقام موجود در بورس اوراق بهادار تهران باشد و برای جمع آوری اطالعات مالی از  ها دست دوم می نوع داده
ها، سایت رسمی  های مالی منتشر شده از سوی شرکت استفاده خواهد شد. به همین جهت اطالعات مورد نیاز، از گزارش

 شود.آورد نوین استخراج میبورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار بانک اطالعاتی ره

 

 آماریجامعه و نمونه 
در  33تا  31است که از سال  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ی آماری پژوهش حاضر، شرکت جامعه

 های بورس قرار داشته باشند. فهرست شرکت
گیری هدفمند )حذف سیستماتیک( و بر ی آماری، به روش نمونههای مورد بررسی از بین جامعهدر این پژوهش، شرکت

 شوند:های زیر انتخاب میاساس معیار
 اند.در بورس حضور داشته 1133الی  1131های هایی که طی سالشرکت (1

 اند.هایی که تغییر در سال مالی داشتهباشد و شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان میشرکت (2

ها و هلدینگ، بانک هایشرکت مالی، گریواسطه گذاری،سرمایه های)شرکت مالی موسسات ها،بانک جزو (1
 .است متفاوت هاشرکت گونه این در مالی افشاهای زیرا ها( نباشند،لیزینگ

 است.در دسترس ت آنها اطالعاباشد و هایی که اطالعات مالی آنها ناقص نمیشرکت (1
 های فوقگیری بر اساس محدودیتنحوه نمونه (:1)جدول 

 تعداد شرکت شرح ردیف

 121  1133های پذیرفته شده در بورس در پایان سال  تعداد شرکت 1

  111 تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی پژوهش در بورس فعال نبوده اند 2

  41 در بورس پذیرفته شده اند 31تعداد شرکت هایی بعد از سال  1

1 
ها و  مالی، بانکهای  گری ها، واسطه گذاری هایی که جزء هلدینگ، سرمایه تعداد شرکت

 اند. ها بوده یا لیزینگ
11  

1 
که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن  هایی شرکتتعداد 

 منتهی به پایان اسفند نمی باشد
11  

  11 ماه داشته اند 4که در قلمرو زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از  هایی شرکتتعداد  4

 111  هایی که حذف شدند. شرکتتعداد کل  1

 121  های عضو نمونه تعداد شرکت 3

 

 مدل رگرسیونی پژوهش
 شود. استفاده می (2121) و همکاران 1سامی بچابرای آزموت فرضیات پژوهش از 

 مدل فرضیه اول

 

                                                           
1
 Sami Bacha 
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 :(1رابطه )

 
 مدل فرضیه دوم

  :(2رابطه )

 
 معرفی متغیرهای پژوهش (:2)جدول 

 شرح نوع نماد متغیر

 کوتاه مدت و بلند مدت یکل بده نیانگیبر م میبهره تقس نهیهز وابسته COD  هزینه بدهی

مسئولیت اجتماعی 
 شرکت 

CSR یاجتماعی و اقتصاد ،یطیمح ستینمرات ز یوزن نیانگیم مستقل 

 موهومی است رینوع حسابرس یک متغ قیدر این تحق تعدیل گر Audit Quality کیفیت حسابرسی

 ریقرارگرفته باشد، متغ دگییاگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد رس که
مؤسسات عضو جامعه  سایر اگر توسط این صورت ریو در غ 1مصنوعی عدد 

 پذیردی مصنوعی عدد صفر را م ریمتغ حسابداران رسمی، حسابرسی شود

 هزینه حسابرسی : لگاریتم طبیعی کل هزینه های پرداخت شده به حسابرسان

ارزش بازار به 
 ارزش دفتری

MTB  حقوق صاحبان سهام یبازار به ارزش دفترنسبت ارزش  کنترلی 

 شرکت یها ییکل دارا یعیطب تمیلگار کنترلی SIZE اندازه شرکت

 می شود.بتا سهام استفاده  نیتخم یبرا CAPMمدل  کنترلی BETA ریسک شرکت
 ، بر اساس بازده روزانه سهام یدر سال جار ریسک سهام انفرادی 

متغیر ساختگی در صورت پرداخت سود سهام شرکت یک در غیر این صورت  کنترلی DIVIDEND سیاست سود سهام
 صفر.

 اه ییاستهالک به کل دارا یها نهینسبت هز کنترلی NDT سپرمالیاتی

 111ضرب در  ،یها ییثابت به کل دارا یها یینسبت دارا کنترلی TANGIBILITY دارایی قابل لمس

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی متغیرها
 وصیفی متغیرهای مدلتمار آ (:3)جدول 

 حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر
 خطای

 استاندارد

 COD 2832 2843 4814 1812 184211 یبده نهیهز

 CSR 18121 18222 18444 1811 381111 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 181341 1 1 1811 181121 یحسابرس تیفیک
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 MTB 28112 211/12 421/13 1832 181112 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 1811 2841 3814 2811 281421 شرکت اندازه

 BETA 18121 181131 4212/1 1812 181411 شرکت سکیر

 DIVIDEND 18113 1 1 1811 181142 سود سهام استیس

 NDT 18112 1811 1812 1811 181121 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 14814 238211 13814 1811 2181211 قابل لمس ییدارا

ارائه شده  های شرکت یفیآمار توص 2 ی پژوهش، در جدول فوق ارائه شده است. در جدول شماره یرهایمتغ یفیآمار توص
وابسته  ریمستقل و متغ یرهایمربوط به متغ هیتو کم نهیشیب انه،یم ار،یانحراف مع ن،یانگیم های شاخص جدول نیاست. ا

 در نقطه قاًیمحور دق کی یها رو داده ها نشان دهنده آن است که در صورت منظم کردن داده نیانگیم .ردگی یرا دربر م
ها  % داده11وسط و ها کمتر از عدد داده %11است که نینشان دهنده ا انهی. مردیگ یقرار م عیتوز با مرکز ثقل یتعامل

 اری. انحراف معدهد یها را نشان م تقارن داده انه،یو م نیانگیبودن مقدار م کی. نزدهستند از عدد وسط مجموعه شتریب
 2832 آن نیانگیاز آن است که م ی، حاک هزینه بدهی ریمتغ یفیتوص یشاخص ها .دهندی ها را نشان م داده یپراکندگ

 است. 1812 حداقل آن برابر با 4814 برابر با دهی هزینه ری. حداکثر متغمی باشد
 

 پژوهش متغیرهای (ایستایی) پایایی بررسی

 و میانگین که است معنی بدین پایایی. داد قرار بررسی مورد را پژوهش متغیرهای پایایی باید ابتدا مدل، برآورد از قبل
 جمله از پایایی های آزمون. است بوده ثابت مختلف های سال بین متغیرها کوواریانس و زمان طول در متغیرها واریانس
 های آزمون پانلی، های داده پایایی تعیین در. است اعتماد قابل ضرایب با رگرسیون یک برآورد برای ها آزمون مهمترین
 . است شده استفاده( LLCH) چو و لین لوین، آزمون از متغیرها پایایی بررسی برای پژوهش این در. دارد وجود متفاوتی

 پژوهش متغیرهای پایایی آزمون نتایج (:6) جدول

 قلمرو طی در 11/1 داری معنی سطح در پژوهش متغیرهای کلیه که است آن از حاکی آزمون نتایج فوق جدول به توجه با
 اعتماد قابل پژوهش رگرسیونی های مدل آماری روش از حاصل نتایج بنابراین. اند بوده پایا سطح در پژوهش زمانی
 .است

 

 

 ((LLCHآماره لوین، لین و چو  نماد متغیر نام متغیر
Statistic)) 

احتمال آماره لوین، لین و چو 
LLCH)) 
Prob)) 

 COD 2181121- 1111/1 یبده نهیهز

 CSR 1181211- 1111/1 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 1281412- 1111/1 یحسابرس تیفیک

 MTB 1181411- 1111/1 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 1482411- 1111/1 شرکت اندازه

 BETA 2182141- 1111/1 شرکت سکیر

 DIVIDEND 181112- 1111/1 سود سهام استیس

 NDT 1214/22- 1111/1 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 1181241- 1111/1 قابل لمس ییدارا
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 واریانس ناهمسانی آزمون

 از. باشند همسان واریانس دارای رگرسیون پسماند جمالت که بود این خطی رگرسیون مدل های فرض پیش دیگر از
 شد استفاده  گادفری و پادگان -براش آزمون از پژوهش این در واریانس، ناهمسانی کشف برای متعدد های روش میان

 :باشد می زیر جدول شرح به آن نتایج که
 واریانس ناهمسانی  آزمون نتایج (:5)جدول 

 نتیجه آزمون (Probاحتمال  ) آماره آزمون شماره مدل

 ناهمسانی واریانس وجود دارد 181114 2111/12 (1مدل )

 وجود دارد انسیوار یناهمسان 181113 2111/13 (2مدل )

 سطح از تر کمتر که مذکور آزمون در داری معنی سطح به توجه با که دهد می نشان (1جدول ) در آمده دست به نتایج
 گردید مالحظه و است واریانس ناهمسانی از حاکی خطی های رگرسیون مدل برای مذکور آزمون لذا است 11/1 خطای

 .دارد وجود واریانس ناهمسانی مشکل اخالل جمالت بین که
 

 همخطی آزمون

 توضیحی متغیرهای بین خطی همبستگی وجود عدم متغیره چند رگرسیون های مدل تخمین در اولیه های فرض از یکی
 بین همواره که است طبیعی(. 1131 سوری،) دارد نام همخطی توضیحی، متغیرهای بین خطی همبستگی. است

 توضیحی متغیرهای بین چنانچه اما. باشد داشته وجود( یک تا صفر بین) همبستگی مقداری توضیحی، متغیرهای
 پارامترها تخمین در مشکالتی و شد خواهد همراه خلل با رگرسیون مدل نتایج باشد، داشته وجود شدیدی همبستگی

 متغیرهای ضرایب که شود می موجب متغیرع چند های مدل در توضیحی متغیرهای بین همخطی. شود می ایجاد
 این و شد خواهد بزرگ مدل R2 ضرایب، داری معنی عدم رغم علی همخطی وجود حالت در. شوند معنی بی توضیحی

 وجود بررسی برای پژوهش این در(. 1131 همکاران، و مهد بنی) بود خواهد کارایی عدم و تورش دارای متناقض نتایج
 . شد استفاده( VIF) واریانس تورم عامل از حاضر پژوهش در مستقل متغیرهای بین خطی وابستگی

 پژوهش مستقل متغیرهای میان همخطی بررسی (:4) جدول

آماره  های پژوهش مدل آزمون فرضیه

 VIF نماد متغیر نام متغیر

 متغیروابسته COD یبده نهیهز

 CSR 181111 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 181411 یحسابرس تیفیک

 MTB 181112 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 181324 شرکت اندازه

 BETA 181122 شرکت سکیر

 DIVIDEND 181211 سود سهام استیس

 NDT 1811114 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 181141 قابل لمس ییدارا

 ضعیفی همخطی که است باالتر یک از کمی VIF آماره که شود می ( شاهده4جدول ) در آمده دست به نتایج به توجه با
 بیشینه و 1 آن کمینه که فرض پیش بهینه بازه بین مقدار این طرفی از. دهد می نشان پژوهش مستقل متغیرهای بین را

 . دهد می نشان را پژوهش  مستقل متغیرهای بین همخطی عدم کلی حالت در که دارد قرار بوده 1 از کوچکتر آن
                                                           

1
 Collinearity Statistics 
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 (هاسمن و لیمر F) الگو انتخاب آزمون

 الگو انتخاب آزمون (:7) جدول

 نتیجه آزمون سطح احتمال مقدار آماره نام آزمون مدل 

مدل 
(1) 

F  داده های تابلویی 1111/1 2114/1 لیمر 

 اثرات ثابت 1114/1 1111/14 هاسمن

 مدل
(2) 

F   داده های تابلویی 1113/1 3121/12 مریل 

 اثرات ثابت 1113/1 1121/21 هاسمن

 می 1113/1و در مدل دوم  1111/1 در مدل اول با برابر لیمر F آزمون برای آمده دست به احتمال سطح که آنجائی از
 یعنی. شود نمی برای هر دو مدل پذیرفته لیمر F آزمون صفر فرض نتیجه در است 11/1 از تر کمتر مقدار این و باشد

 هاسمن آزمون نتیجه در. دارد ارجحیت تلفیقی های داده از استفاده بر( تصادفی یا ثابت اثرات) تابلوئی های داده از استفاده
 ارجحیت تصادفی اثرات الگوی از استفاده بر ثابت اثرات الگوی از استفاده که داد نشان هاسمن آزمون نتایج. شد اجراء
 .دارد

 

 نتایج آزمون فرضیات پژوهش
 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش (:8)جدول 

 tاحتمال آماره  tآماره  انحراف استاندارد ضرایب نماد متغیر متغیر
(Prob) 

 CSR 111/1- 121/1 312/2 1111/1 شرکت یاجتماع تیمسئول

 MTB 111/1 141/1 324/1 1111/1 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 113/1- 113/1 213/1- 1111/1 شرکت اندازه

 BETA 121/1 111/1 211/1 1111/1 شرکت سکیر

 DIVIDEND 121/1 121/1 231/1- 182112 سود سهام استیس

 NDT 121/1 121/1 311/1 1211/1 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 18112 121/1 121/1 1111/1 قابل لمس ییدارا

 C 312/1 211/2 113/1 1131/1 عرض از مبدا

Rضریب تعیین 
 ضریب تعیین 2

Rتعدیل شده 
2 

 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -دوربین

411./ 131/1 1111/1 131/11 314/1 

در  یمدل در حالت کل نیباشد. بنابرا یدرصد م پنج از کمتر و 1٫1111آن برابر  یو سطح معنادار 131/11برابر  Fآماره 
باشد. و مقدار آماره  یدار م یفوق معن ونیتوان گفت که مدل رگرس یم نیدار است. بنابرا یدرصد معن 31سطح اطمینان 

 یاجزا نیب یآماره مناسب است و نشان دهنده رفع خودهمبستگ نای مقدار که است 314/1واتسون، برابر  - نیدورب
مدل، از توان  یبرآورد یرهایاز آن است که متغ یشده مدل، حاک لیتعد نییتع بیباشد. مقدار ضر یم هیاخالل مدل اول

کند که،  یم انیکه ب قیتحقاول  هیدر مورد فرض .ندمتغیر وابسته برخوردار حیتوض یدرصد(، برا 13) یدهندگ حیتوض
 نای که بوده 1٫1111 یدار یدارد، مقدار معن یبده نهیبر هز یمثبت و معنادار ریشرکت تاث یاجتماع تیعملکرد مسئول

، بین بدست آمده جینتا نیبوده بنابرا منفی (-111/1) بیعالمت ضر نیدرصد کمتر بوده و همچن 1مقدار از سطح 
 وجود دارد. یمعنادارمسئولیت اجتماعی و هزیه بدهی رابطه معکوس و 
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 نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش (:9)جدول 
 tاحتمال آماره  tآماره  انحراف استاندارد ضرایب متغیرنماد  متغیر

(Prob) 

 CSR 122/1- 121/1 324/2- 1111/1 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 112/1- 18211 18211- 3111/1 کیفیت حسابرسی

 CSR* Audit Quality 113/1 48211 184122 1111/1 مسئولیت اجتماعی* کیفیت حسابرسی

 MTB 111/1- 131/1 141/1 1121/1 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 113/1- 123./ 214/2- 1111/1 شرکت اندازه

 BETA 114/1 121/1 211/1 1211/1 شرکت سکیر

 DIVIDEND 1821 111/1 244/1 1121/1 سود سهام استیس

 NDT 121/1 143/1 211/1 1211/1 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 18114 211/1 121/1 1111/1 قابل لمس ییدارا

 C 312/1 112/1 411/1 1131/1 عرض از مبدا

Rضریب تعیین 
 ضریب تعیین 2

Rتعدیل شده 
2 

 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -دوربین

411./ 121/1 1111/1 112/2 114/2 

 پنج از کمتر و 1٫1111آن برابر  یمعنادارو سطح  112/2برابر   Fگردد، آماره یمالحظه مفوق همانطور که در جدول 
توان گفت که مدل  یم نیدار است. بنابرا یدرصد معن 31در سطح اطمینان  یمدل در حالت کل نیباشد. بنابرا یدرصد م

آماره مناسب است و  نای مقدار که است 114/2واتسون، برابر  - نیباشد. و مقدار آماره دورب یدار م یفوق معن ونیرگرس
از آن  یشده مدل، حاک لیتعد نییتع بیباشد. مقدار ضر یم هیاخالل مدل اول یاجزا نیب یدهنده رفع خودهمبستگنشان 

در مورد  . ندمتغیر وابسته برخوردار حیتوض یدرصد(، برا12) یدهندگ حیمدل، از توان توض یبرآورد یرهایاست که متغ
 لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیکند که، ک یم انیکه ب قیتحقدوم  هیفرض

 (113/1) بیعالمت ضر نیدرصد کمتر بوده و همچن 1مقدار از سطح  نای که بوده 1٫1111 یدار یکند، مقدار معن یم
 شیافزا .، کیفیت حسابرسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزیه بدهی را تعدیل می کندبدست آمده جینتا نیبوده بنابرا

 پس فرضیه دوم تحقیق تایید می شود.دهد. یرا کاهش م CSR یشرکتها یبده نهیهز،  یحسابرس تیفکی

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه
به دست  جینتامورد بررسی قرار گرفت.  یبده نهیبا هز یاجتماع تیمسئول عملکرددر این پژوهش ابتدا فرضیه اول یعنی 

 یبده نهیبر هز یو معنادار یاثر منف یدارا ریمتغ نیدهد ا ینشان م نهیبا هز یاجتماع تیآمده در ارتباط با عملکرد مسئول
که در  یی. شرکت هاابدی یشرکت کاهش م یبده نهیهز یاجتماع تیعملکرد مسئول شیبا افزا گر،یباشد. به عبارت د یم

داشته  ییاز شرکت ها نترییپا یبده نهیگذاری کرده اند هز هیگزارش های خود سرما در یاجتماع رییپذ تیافشای مسئول
وجود  یرابطه منف یبده نهیو هز CSR عملکرد نیدهد که ب ینشان م جینتا .دادند یافشاگری را انجام نم نیاند که ا
 یاجتماع تیمسئول یدارا یشرکت ها یرا برا یحیترج یها نهیهز احتماالً  یدهد که موسسات مال ینشان م نیدارد و ا
 یرا برا CSR ییاآنها توان رایدهند ز یپاداش م یاجتماع تیمسئول یدارا یبه شرکتها یکنند. موسسات مال یاعمال م
 تیفیکهمچنین در فرضیه دوم پژوهش به بررسی اینکه  .دهند یم صیشهرت آن تشخ شیشرکت و افزا سکیکاهش ر
دهد که  ینشان م جینتا، پرداخت شد. کند یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس

 همراه با عملکرد ،یحسابرس تیفیکند. ک یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیک
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CSR یشرکت ها یبده نهیهز ،یحسابرس تیفیک شیبه بانک ها موثر است. افزا یبده متیق نیی، در تع CSR  را
 .دهد یکاهش م

 یمال نیتأم یها نهیبر هز CSR ریقادر خواهند بود تأث رانیو بانک ها دارد. مد رانیمد یبرا یمهم یامدهایمطالعه پ نیا
که تعهد خود را  شوند یم قیتشو نیدرک کنند. شرکتها همچن یمال نیتام کیاستراتژ یزیمربوط به برنامه ر میرا با مفاه

 کیاستخدام  یعنی) یحسابرس یها نهیهز قیاز طر یندگینما یها نهیباال و کاهش هز تیفیبا ک یحفظ گزارشگر یبرا
با  یمال نیمفهوم تأم قیتشو یمطالعه شرکت ها را برا نی، ا نیبزرگ و معروف( اعالم کنند. عالوه بر ا یشرکت حسابرس

، قابل اعتماد بودن، ی، شهروندان شرکتیحساس کرده و اطالعات نرم )مانند دخالت در مسائل اجتماع یاجتماع تیمسئول
 .ردیگ یدر نظر م یبده یگذار متیو ق یاعتبار یریگ میاز تصم یفرصت طلبانه( را به عنوان بخش ریصداقت و رفتار غ

 یرا درک م یاستراتژ نیا یدهد که طلبکاران و موسسات مال یدارد و نشان م یارتباط منف یبده نهیبا هز CSR عملکرد
 یحیبهره ترج یشناسند و با اعمال نرخ ها یم تیشفاف شیدر کاهش خطر کدورت و افزارا  CSR لیکنند. بانکها پتانس

نقش  زین CSR یباالتر ارائه شده توسط آژانس ها نمراتدهند.  یپاداش م یاجتماع تیمسئول یدارا یبه شرکتها
 یاجتماع تیمسئول یدارا یدارد. شرکتها یاجتماع تیمسئول یدارا یبانک ها یبرا ژهی، به ووام دهندگان یبرا ینیتضم
 درمناسب  یباال و نظارت مال ینقاط قوت اجتماع تی، که نشان دهنده اهمشوند یرا متحمل م یاز بده یکمتر نهیهز

 در چهار جزء یبده نهیبر هز CSR ریکه تأث دهد ینشان م یابزار ریمتغ یونهایاست. رگرس یبده یگذار متیروند ق

CSR   نشان  جینتا.کنند یم یشتریتوجه ب یو اقتصاد ی، حکومتیطیمح ستیز یمولفه هامتفاوت است. بانک ها به
باال  تیفیکه توسط حسابرسان با ک ییها شرکت یبرا یبده نهیبر هز یاجتماع تیکاهش مسئول ریدهد که تأث یم

، . حسابرسانرندیگ یرا در نظر م یباالتر تیفیک یشود. طلبکاران و موسسات مال یم انینما شتری، بدشون یم یحسابرس
 شیکنند. افزا یرینادرست منابع جلوگ صیداده و از تخص شیافزا ا، ممکن است ارزش شرکت رCSRهمراه با عملکرد 

 ریو غ ی، اطالعات مالشتریب نانیکند تا با اطم یدهد و آنها را وادار م یبه بانک ها م یشتریب نانی، اطمیحسابرس تیفیک
 کنند. تیریدر مورد اعتبار، مد یریگ میهنگام تصمرا  (CSRاطالعات  یعنی) یمال

ها و برنامه  تیفعال شیشرکت ها با افزا گرددی م شنهادیپی و بده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیب یبا توجه به رابطه منف
ها  سازمان رانیبه مد و خود را کاهش دهند. یمال نیتام یها نهیخود و افشا آنها، هز یستیز طیو مح یاجتماع یها
سازمان  یبه عنوان عامل بقا ،یاجتماع یریپذ تیمسئول به مقوله یمال نیتام یها نهیکاهش هز یبرا شودی م شنهادیپ

 .خود انجام دهند یعملکرد اجتماع بردن باال نهیدرزم یتر یدر بلند مدت، اقدامات جد
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