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 چکيده
رکت ش مسئولیت اجتماعیبررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین  هدف این مطالعه 

یر . متغباشدمی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر شرکتو کیفیت اطالعات 

تغیر و م یشرکت و تاکتیکی کیاستراتژ یاجتماع یریپذتیمسئولمستقل این پژوهش 

باشد. همچنین متغیر تعدیلگر این پژوهش مالکیت دولتی میو  وابسته، کیفیت اطالعات مالی

 9911های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال 921نمونه، شامل 

ها . فرضیهباشدمی Stata12، جهت تجزیه و تحلیل آماری افزار مورد استفادهو نرم 9911الی 

بر اساس نتایج اند. متغیره، مورد آزمون قرار گرفته چندبر اساس آزمون رگرسیون خطی 

ها، فرضیه اصلی اول بیانگر این امر بوده که مالکیت دولتی بر رابطه حاصل از آزمون فرضیه

تاثیر منفی  شرکت شرکت با کیفیت اطالعات مالی کیاستراتژ اجتماعی افشای مسئولیتبین 

گیرد.  همچنین نتیجه فرضیه دوم، مالکیت دولتی بر دارد. مورد تایید قرار می و معناداری

رکت تاثیر ش شرکت با کیفیت اطالعات مالی تاکتیکیافشای مسئولیت اجتماعی رابطه بین 

 گیرد.قرار می مورد تایید دارد.. منفی و معناداری

 یجتماعا یریپذتیمسئول،  کیاستراتژ یاجتماع یریپذتیمسئول :يديکل واژگان

 .مالکیت دولتی، ، کیفیت اطالعات مالییشرکت تاکتیکی
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 3 روح اهلل نظافتی، 2 مرضيه درویشی دیوانمراد، 1 نيامصطفی خسروي

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس کارشناس ارشد حسابداری، 9
  .دانشگاه پیام نور واحد بندر خمیر کارشناس مدیریت بازرگانی، 2

 .دانشگاه آزاد واحد قشم ارشد مدیریت مالی،دانشجو کارشناسی  9

 

 نام نویسنده مسئول:
 مرضيه درویشی دیوانمراد

 یمسئوليت اجتماع گذاري مالکيت دولتی بر رابطه بينبررسی تاثير

 هاي پذیرفته شده در شرکتکيفيت اطالعات  شرکت و

 در بورس اوراق بهادار تهران
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 مقدمه
 فعالیت بررسی تأثیرات به مفهوم این مشخص طور به و شودمی مربوط جامعه وها شرکت بین روابط بهها شرکت اجتماعی مسئولیت

های فعالیت وها برنامه درها شرکت یدرانگیزه نیز بسیاری اجتماعی، مسئولیت مفهوم از جدا پردازد.می جامعه و افراد رویها شرکت

 پذیری اجتماعیمسئولیتهای فعالیت ازها شرکتهای که انگیزه باورند این بر دیگر، برخی.دارند تردید آنان، پذیری اجتماعیمسئولیت

 اقتصادی اهداف راستای در امتیازاتی تا کنند البی محلی و سیاسی مقامات برخی از با خواهندمی طریق بدین و باشد سیاسی است ممکن

 بازده افزایش باعث درنهایت و شود شرکت جایگاه بهبود به منجر تواندمی اجتماعی مسئولیت درونی کارکرد بدین ترتیب، نمایند. کسب

های مسئولیت اجتماعی شرکت گسترش تالش( و همچنین 9919 برزگر، و یگانه )حساس گردد آنان بلندمدت بقای سرانجام و وسودآوری

گذاران ( فرض کردند که سرمایه9119)9های متغیر تجاری است. مودیگیالنی و میلرواحدتجاری در راستای افزایش پایداری در فعالیت

انداز آتی واحد تجاری دسترسی دارند، تقارن اطالعاتی هرچند که در عمل مدیران در خصوص چشمهمانند مدیران به اطالعات مشابهی در 

مقایسه با سهامداران خارجی اطالعات بهتری در اختیار دارند. این عدم تقارن اطالعاتی برای مسئولیت اجتماعی شرکت کاربدهای با اهمیتی 

 ها وهای مسئولیت اجتماعی در قالب  اهداف، برنامهمانی نسبت به مشارکت در فعالیتدارد چرا که مدیران در مقایسه با افراد برون ساز

اری انداز آتی واحدتجتواند به عنوان معیاری برای چشمهای مرتبط اطالعات بیشتری در اختیار دارند و مخارج مسئولیت اجتماعی میفعالیت

شرکت مشوقی است برای حاکمیت شرکتی موثرتر و افزایش ارزش واحدتجاری  اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. و با توجهبه اینکه مسئولیت

دهد)دالیوال و (؛ مسئولیت اجتماعی شرکت هزینه سرمایه را کاهش می9،2199،2192؛ جو و هارجوتو2،2199)بالزدویچ و اسمیت 

( و 1،2199باری را بهبود بخشیده)آتیگ و همکارانبندی اعتشرکت رتبه اجتماعی ( مسئولیت5،2199گول و همکاران؛ ال4،2199همکاران

هدف حسابداری فراهم آوردن اطالعات مالی با توجه به  (.2199شود)دالیوال و همکاران،منجر به صحت بیشتر برآوردهای تحلیلگران می

ام تحقیقات و مطالعات حسابداری که هدف از انج حالی  باشد، درگیری میکنندگان، در جهت کمک به بهبود فرایند تصمیمبرای استفاده

باشند های مالی منابع بسیار مهمی از اطالعات میباشد. صورتکنندگان میگذاران و سایر استفادهارزیابی مفید بودن اطالعات برای سرمایه

وسیله هبی است که اطالعات یکی از هاتجدید ارزیابی داراییگذاری به آن نیاز دارند. های مربوط به سرمایهگیریگذاران در تصمیمکه سرمایه

کت دهد و در ارزشیابی شرگیرند زیرا یک دید کلی درباره عملکرد شرکت ارائه میگذاران بازارها مورداستفاده قرار میتحلیل گران و سرمایه

یفیت اجتماعی شرکت و ک . همچنین در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیر مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیتکندها کمک میبه آن

 شود.اطالعات مالی پرداخته می

 

 بيان مساله
بوده و بدون حسابرسی است  شرکت در سرتاسر جهان عمدتا داوطلبانه  اجتماعی ها برای افشای مسئولیتدر محیط سازمانی شرکت

؛ 7،2112اند)هولمدوب و همکارانپرداخته شرکت اجتماعی مسئولیت و مطالعات اندکی به بررسی اعتبار اطالعات افشا شده در گزارشگری

 ولیتمسئ شرکت را از طریق انعکاس تعهدات حقیقی در اجتماعی مسئولیت (. محققان عموما بر این باورند که افشای2،2191چن و همکاران 

شخصی مدیریتی  بواسطه منافع شرکت اجتماعی مسئولیت (. هر چند که ممکن است گزارشگری1،9125افزایش می دهد)اولمن اجتماعی

تواند دربرگیرنده استفاده از اطالعات نادرست و گمراه کننده به منظور ارائه تصویری مناسب آرایی ایجاد شده باشد که میو نیاز برای حساب

 اجتماعی مسئولیت (. در این گونه موارد افشای داوطلبانه 99،2192؛ کیم و همکاران 91،2111باشد)گریفن و وبر اجتماعی مسئولیت از رعایت

شرکت قرار گیرد، در حالی که ممکن است اطالعات بالقوه مورد نیاز عموم کنار  اجتماعی مسئولیت شرکت ممکن است تحت تاثیر عملکرد

ده توجه محققان را به خود جلب نمو 9121شرکت از آغاز دهه  اجتماعی مسئولیت گذاشته شود. نگرانی در رابطه با اعتبار افشای داوطلبانه 

 اجتماعی مسئولیت شرکت همیشه وابسته به عملکرد واقعی اجتماعی داوطلبانه مسئولیت است. تعدادی از مطالعات مشاهده کردند که افشای
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 ئولیتمس شرکت تمرکز دارند ارتباط بین افشای اجتماعی مسئولیت (. بخشی از مطالعات گه بر اعتبار افشای92،2112منشرکت نیشت)پن

شرکت رابررسی کردند. با بهره بردن از محیط اختیاری اطالعات برای گزارشگری  اجتماعی مسئولیت عملکرد واقعیشرکت و  اجتماعی

دارند و بیشتر در معرض دید عموم و بررسی قرار دارند  اجتماعی مسئولیت تری در اجرایاجتماعی، افرادی که عملکرد ضعیف مسئولیت

ری نشان دهند)گ اجتماعی کنند که خود را در زمره فعاالن در زمینه مسئولیتای افشا میگونه اجتماعی را به مسئولیت اطالعات مربوط به

د، دهنشرکت و کیفیت اطالعات مالی برای واحدهای تجاری که حسابرسی انجام می (. ارتباط بین مسئولیت اجتماعی9115)99و همکاران

اضافی  شود. به عبارت دیگر تالشوما منجر به کیفیت باالتر اطالعات مالی میتواند مثبت باشد. در حقیقت مسئولیت اجتماعی باالتر عممی

جاری کند. برخالف واحدتحسابرسان الزاما واحدتجاری با کیفیت پایین اطالعات حسابداری را به واحد با کیفیت باالی اطالعات تبدیل نمی

ی استفاده از افشای مسئولیت اجتماعی شرکت به منظور حساب آرایی فاقد مالکیت دولتی، واحدتجاری دارای مالکیت دولت نیاز کمتری برا

ها دارای ارتباط نزدیک با دولت هستند و با احتمال بیشتری الزامات دولت در خصوص مسئولیت در افزایش ارتباطات سیاسی دارند چرا که آن

بین   بررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطهین تحقیق، به کنند. بنابراین با توجه به مبانی نظری بیان شده، در ااجتماعی را رعایت می

 شرکت و کیفیت اطالعات پرداخته شده است.  مسئولیت اجتماعی

 

 اهداف تحقيق

اطالعات  شرکت و کیفیت مسئولیت اجتماعیهدف اصلی این تحقیق به بررسی تعیین تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین 

 . بورس اوراق بهادارتهران های پذیرفته شده درشرکت

 باشد.اهداف فرعی به شرح زیر می

 شرکت و کیفیت اطالعات مالی. کیاستراتژ هدف اول: تعیین تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی

 عات مالی.کیفیت اطالتاکتیکی شرکت و  هدف دوم: تعیین تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی
 

 پيشينه تحقيق

 پيشينه داخلی

 هرفتیپذ یشرکت ها در سهام متیکاهش ق سکیو ر یاجتماع یریپذ تیمسئول انیرابطه م یبررس( به 9915ماکرانی و همکاران)

، (2111)سهام از مدل هاتن و همکاران متیکاهش ق سکیر یریاندازه گ یپژوهش برا نیدر ا. پرداختند شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ونیرگرس یالگو از هیو جهت آزمون فرض(9919)برزگر ستیمستقل از چک ل ریبعنوان متغ یاجتماع تیمسئول یگزارشگر سنجشی برا

 هام دارد.س متیکاهش ق سکیو ر یاجتماع تیمسئولی گزارشگر نیب یمعنادار ینشان از وجود رابطه  جیاستفاده شده است. نتا کیلجست

 در دهش پذیرفته هایشرکت)تقارن اطالعاتی  عدم بر هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت تاثیر ( به بررسی9914کامیابی و همکاران)

 مسئولیت که بین دهدمی نشان نمونه شرکت 24 برای مقطعی رگرسیون مدل از استفاده با هاداده تهران( پرداختند. آنالیز بهادار اوراق بورس

 گذاریقیمت و اطالعاتی تقارن عدم که است این موید این نتایج. ندارد وجود معناداری رابطه اطالعاتی تقارن عدم و هاشرکت اجتماعی

 .گیردنمی قرار هاشرکت اجتماعی مسئولیت پذیری تاثیر تحت سهام

 هایشرکت در سهام صاحبان حقوق هزینه و هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت بین رابطه به بررسی(9919)وسرفراز حاجیها

 معنا و معکوس رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت که دهدمی نشان پژوهش هاییافته اند.تهران پرداخته بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 ردمو بازده نرخ در کاهش باعث اجتماعی، عملکرد زمینه در افشاگری افزایش با مدیران بنابراین. دارد سهام صاحبان حقوق هزینه با داری

 ردیگ عبارت به. آورندمیارمغان به شرکت برای کمتری مالی تامین هایهزینه و شده،( سهام صاحبان حقوق هزینه) گذارانسرمایه انتظار

 .دارد اطالعاتی محتوای گذارانسرمایه برای شرکت پذیری مسئولیت اطالعات

مالی پرداختند.  هایصورت حسابرسی و شرکت اجتماعی داوطلبانه مسئولیت گزارشگری( به بررسی 2197کرونر و همکاران)

ین الزحمه حسابرسی در چو حق شرکت اجتماعی مسئولیت داوطلبانه  های این مقاله نشان دهنده وجود ارتباط مثبت بین گزارشگرییافته

اجتماعی به عنوان ابزاری جهت حسابرسی استفاده  گری مسئولیتاست. نتایج نشان دهنده این است که واحدهای تجاری در چین از گزارش

کنند. یالزحمه باالتری را نیز مطالبه مکنند و بنابراین حسابرسان با توجه به ریسک حسابرسی باالتر و نیاز برای صرف زمان بیشتر حقمی

ریت سود برای واحدهای تجاری با مالکیت دولت قابل الزحمه حسابرسی و مدیاجتماعی بر حق مسئولیت به عالوه تاثیرات مثبت گزارشگری
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د و اصوال انتر است، نشان دهنده این است که واحدهای تجاری غیردولتی قوانین مسئولیت اجتماعی شرکت را به صورت کامل پذیرفتهتوجه

 کنند.شرکت برای ایجاد  ظاهری قانونی استفاده می اجتماعی مسئولیت از گزارشگری

دارد؟ پرداختند. با بکارگیری  تاثیر اطالعاتی تقارن عدم بر شرکت اجتماعی مسئولیت ( به بررسی آیا2195) 94ارانجینهوا و همک

( و CSRهای حاوی مسئولیت اجتماعی )های ایالت متحده آمریکا ارتباط معکوسی بین مشارکت در فعتالیتای از شرکتنمونه گسترده

های مختلف شرکت مشاهده شد. به عالوه ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت و کنترل برای ویژگیمتغیرهای عدم تقارن اطالعاتی پس از 

عدم تقارن اطالعاتی در واحدهای تجاری با ریسک باال به علت تالش مدیران در راستای ایجاد شهرت تقویت شده است. در نهایت مشاهده 

 قارنت تر ریسک شهرت با عدمبینی شده  پایینعکوس دارد و ارزش پیششد که مسئولیت اجتماعی شرکت با معیار ریسک شهرت ارتباط م

 اطالعاتی کمتر ارتباط مثبت دارد.

 اطارتب وجود. پرداختند حسابرسی الزحمهحق با شرکت اجتماعی مسئولیت دواطلبانه افشای بررسی به( 2195) 95همکاران و دوگار

 مسئولیت هدواطلبان افشای بین ارتباط که است این دهنده نشان حسابرسی الزحمهقح با شرکت اجتماعی مسئولیت دواطلبانه افشای  مثبت

. اشدب مثبت تواندمی کنندمی پرداخت باالتری الزحمه حسابرسیحق که تجاری واحدهای برای مالی اطالعات کیفیت و شرکت اجتماعی

 االترب ریسک وجود بواسطه بیشتر حسابرسی تالش از ناشی تواندمی باالتر حسابرسی الزحمه حق کنندمی استدالل گذشته مطالعات

 .باشد مالی گزارشگری در اهمیت با اشتباهات

 

 سواالت تحقيق

 ؟ دارد شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری کیاستراتژ سوال اول:  آیا مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی

 تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعیسوال دوم:  آیا مالکیت دولتی بر 

 ؟دارد

 

  هاي تحقيقفرضيه
 .دارد شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری کیاستراتژ فرضیه اول:  مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی

 .دارد تاکتیکی شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری افشای مسئولیت اجتماعی فرضیه دوم:  مالکیت دولتی بر ارتباط بین

 

 گيري و حجم نمونه جامعه، روش نمونه

در  بورس اوراق بهادار تهران  11تا  11شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال  های پذیرفتهجامعه آماری شامل کلیه شرکت

 های زیر باشد:شود که دارای ویژگیهایی انتخاب میشرکتباشد و اند میبوده

به دلیل  -9گری مالی نباشد. های بیمه و واسطهجزو شرکت -2های موردنظر این پژوهش برای آنها در دسترس باشد. داده -9

تغییر سال مالی نداده باشد. با توجه  شرکت طی دوره زمانی تحقیق -4اسفند باشد.  21ها منتهی به ی مالی آنافزایش قابلیت مقایسه، دوره

 شرکت در نمونه قرارگرفته است. 921شده تعداد های اعمالبه محدودیت

 

  قلمرو تحقيق

های پذیرفته در شرکتشرکت و کیفیت اطالعات  مسئولیت اجتماعیبررسی تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین  : قلمروموضوعی

  تهرانشده در بورس اوراق بهادار 

 شود.درنظرگرفته می 9911لغایت 9911هایاز نظر زمانی دوره زمانی سال: قلمروزمانی

 های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.شرکت: قلمرومکانی
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 شناسی تحقيق روش

تاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین  هدف مطالعه کنونی  است.  91های کاربردی و همبستگیپژوهش حاضر از نوع پژوهش

بوده است. برای این منظور یکی از  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر شرکت شرکت و کیفیت اطالعات مسئولیت اجتماعی

ه است. در مطالعه حاضر سازد انتخاب گردیدیابی به اهداف مطالعه را محقق میهای رگرسیونی که تا حدود زیادی دستترین مدلمناسب

استاتا انجام شده  تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آمارشده است. از مدل پنل دیتا جهت بررسی روابط میان متغیرها استفاده

 است. 

 

 متغيرهاي تحقيق
 متغيرهاي مستقل

 گردد.باشد که به شرح زیر بیان میمی کیاستراتژمسئولیت اجتماعی تاکتیکی و در این پژوهش متغیر مستقل 

 یشرکت کیاستراتژ یاجتماع یریپذتیمسئول

 روابط کارکنان  نیب .9

  ستیز طیمح .2

 محصوالت  یژگیو .9

 یشرکت یکیتاکت یاجتماع یریپذتیمسئول

  یمشارکت اجتماع .9

 معیارهایی به توجه با که است اجتماعی پذیریمسئولیت حاضر، پژوهش مستقل (، متغیر9919مطابق با پژوهش حاجیها و سرفراز )

 گیریاندازه کندمی بندیرتبه محیطیو زیست اجتماعی معیارهای اساس بر را هاسازمان هرساله که KLDبه  معروف آمریکایی که موسسه

خود  به مخصوص ضعف و قوت نقاط دارای آن بعد ، هراست باشد،بعد می چهار دارای این پژوهش در اجتماعی پذیریمسئولیت است. شده

 برای کلی نمره یک فوق ابعاد تمام با جمع آید. درنهایتمی به دست بعد آن نمره مربوطه ضعف نقاط از قوت نقاط تفاضل با .است

 در و یک عدد مربوطه، قوت نقطه یا ضعفنقطه هر وجود صورت در که است به ذکر آمد. الزم خواهد به دست اجتماعی پذیریمسئولیت

 و شودمی افشاء هاشرکت مدیرههیئت گزارش در متغیرها این   برای الزم خواهد شد. اطالعات گرفته نظر در صفر عدد هاآن صورت نبود

 و ایران در اجتماعی پذیریمسئولیت هایشاخص از ایران، در ماهیت افشاگری به توجه با ابعاد، یک از هر معرفی برای حاضر تحقیق در

 استاندارد OHSAS 92119 محیطی،زیست مدیریت ISO 94119 کیفیت، مدیریت سیستم ISO 1119 یهانامهاز گواهی همچنین

نشده است بلکه معیارهای مطابق با استاندارد ایران استفاده KLDبنابراین در این تحقیق صرفاً از مدل  است؛ شدهاستفاده بهداشت و ایمنی

 شود.مدیره افشا میتر توضیح داده شد در گزارش هیئتطور که پیشباشد که همانمی

پذیری اجتماعی شرکتی از مدل حاضر که مدل عینی و گیری مسئولیت(، برای اندازه2199) همکاران و یشراممطابق با پژوهش 

 باشد.صورت زیر میشده است.  مدل بهاست استفاده معروفیکمی
 

CSR-s = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO- S   
 

= CSR- S نمره افشای مشارکت . در این پژوهش از مجموع چهار معیار، اجتماعی پذیرییتنمره مسئول 

برای محاسبه نمره مسئولیت اجتماعی شرکت  محصوالت ویژگی افشای نمرهزیست و یطمح افشای نمرهنمره افشای روابط کارکنان، 

 گردد.استفاده می

 = CSR-T-S نمره :شودیصورت زیر محاسبه منمره افشای مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به 

هایی که مالیات پرداخت ( که بیان نمودند شرکت2199با توجه به تحقیق میشرا و همکاران )های سهامی افشای مشارکت برای شرکت

خیریه  گردد و همچنین کمکگردد را به عنوان نقاط ضعف معرفی میکنند یا تعطیلی شرکت تاثیر منفی بر شرایط اقتصادی جامعه مینمی

 ماعیاجت به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف، نمره مشارکتو نوآورانه را 

 گردد.   محاسبه می
CSR-COM-S =Σ Strengths -Σ Concerns 

 همچون: اجتماعی، پذیرییتمسئول دیگر ابعاد یهانمره توانیم طورینهم
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CSR-EMP- S = ط کارکناننمره افشای رواب 

ضعف هایی که ( که بیان نمودند شرکت2199با توجه به تحقیق میشرا و همکاران )های سهامی نمره روابط کارکنان برای شرکت

اشتراک گذاشتن سود  بهگردد و همچنین دارند را به عنوان نقاط ضعف معرفی می ایمنی دارند و همچنین کاهش نیروی کار بهداشت و

ی را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف، نمره روابط بازنشستگ یایمزا ی ونقد

 گردد.   کارکنان محاسبه می

= CSR-ENV- S زیست.یطمح افشای نمره 

زیست یطمح افشای نمره :شودیصورت زیر محاسبه مکه از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به زیستیطمح افشای نمره

ی خطرناک دارند و هازبالهتولید هایی که ( که بیان نمودند شرکت2199با توجه به تحقیق میشرا و همکاران )های سهامیبرای شرکت

 یانرژگردد و همچنین را به عنوان نقاط ضعف معرفی میای را پرداخت کرده است ها جریمههمچنین بابت مدیریت ضعیف در مورد زباله

ی را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که اهوا و کاهش گاز گلخانه یآلودگ کنترلو  کمتر( یپاک )استفاده از سوخت با آلودگ

 گردد.   محاسبه می زیستیطمح افشای نمرهدر نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف، 

CSR-PRO- S =  کرد محاسبه باال در ذکرشدهمدل  طریق از را محصوالت ویژگی افشای نمره. 

 ویژگی افشای نمره :شودیصورت زیر محاسبه مکه از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به محصوالت ویژگی افشای نمره

جریمه در مورد ایمنی هایی که ( که بیان نمودند شرکت2199با توجه به تحقیق میشرا و همکاران )های سهامیبرای شرکت محصوالت

 حصولم تیفیکگردد و همچنین اگر شرکت دارای را به عنوان نقاط ضعف معرفی میمحصول و همچنین تبلیغات منفی پرداخت کرده است 

را دارا باشد را به عنوان نقاط مثبت در نظر گرفته شده است که در نتیجه از تفاضل این نقاط قوت از نقاط ضعف،  محصول یمنیاو همچنین 

 گردد.   محاسبه می زیستیطمح افشای نمره

شخص امتیاز ضعف م 2امتیاز قوت و  2با توجه به سواالت نقاط ضعف و قوت هر چهار معیار امتیازات به طور مساوی برای هر معیار 

 گردید. 

 جدول در خالصه طوربه اجتماعی پذیریمسئولیت ابعاد ضعف و قوت نقاط از یاپاره(، 2199میشرا و همکاران )مطابق با پژوهش 

 :است شدهارائه (9)
 

 هاآنپذیري اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف يتمسئول(: ابعاد 1جدول )
 

 نقاط قوت نقاط ضعف یاجتماع تیابعاد مسئول

 یاجتماع مشارکت

 اثر منفی اقتصادی -9

 نه(زندگی، تعطیلی کارخا یر منفی بر کیفیتتأث)

 عدم پرداخت مالیات -2

 هیریخ یهاکمک -9

 یهانوآورانه )کمک به سازمان یهاکمک -2

 (عمومی یهامشارکت در طرح ،یرانتفاعیغ

 یمشارکت اجتماع یافشا زانینمره م جمع

 کارکنان روابط
 ایمنی ضعف بهداشت و -9

 کاهش نیروی کار -2

 یاشتراک گذاشتن سود نقد به -9

 یبازنشستگ یایمزا -2

 روابط کارکنان یافشا زانینمره م جمع

 ستیزطیمح
 ی خطرناکهازبالهتولید  -9

 پرداخت جریمه به دلیل نقض مدیریت زباله -2

 یپاک )استفاده از سوخت با آلودگ یانرژ -9

 کمتر(

 یاهوا و کاهش گاز گلخانه یآلودگ کنترل -2

 ستیزطیمح یافشا زانینمره م جمع

 محصوالت یژگیو
 پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول -9

 پرداخت جریمه برای تبلیغات منفی -2

 محصول تیفیک -9

 محصول یمنیا -2

 محصوالت یژگیو زانینمره م جمع

ابعاد جمع نمره ها ی 

 یاجتماع تیمسئول
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 متغيرهاي وابسته

 کيفيت اطالعات شرکت

 97همکاران و فرانسیس پژوهش همانند حسابداری، اطالعات کیفیت گیری اندازه ( برای9917همکاران ) و مقدم بهاربا توجه به تحقیق 

 مطلق قدر از معیار این. شده است استفاده تعهدی اقالم گیری اندازه خطای مطلق قدر معیار از ،(2197)  92همکاران و کرونل ( و2115)

 خطای مطلق قدر. شود می استخراج شده، ( تعدیل2112)21نیکوالس توسط مک که ( 2112) 91دیچو و دچو مدل برآوردی پسماندهای

 و ندک می آینده منعکس و حال گذشته، نقدی های ان جری با را تعهدی اقالم انطباق میزان مدل، این بر تعهدی مبتنی اقالم گیری اندازه

 است.  زیر رابطة شرح ( به2112)  دیچو و دچو مدل. دارد بیشتری سازگاری تعهدی حسابداری مبنای با
 

TACCit =β
 0

 1/TAit-1+ β
1
CFoit-1/TAit-1 + β

2
CFoit/TAit-1   + β

5
CFoit+1/TAit-1   

+ β
6
ΔSALEit/TAit-1  + β

7 
PPEit-1/TAit-1 +ɛit

 
 

 این مدل داریم : در

  𝑻𝑨𝑪 شود می گیری اندازه (2112) دیچو و دچو مدل مبنای بر که است جاری تعهدی اقالم = معرف 

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏 = ها شرکت در سال قبل کل داراییi  در سالt-1 

∆𝑺𝑨𝑳𝑬𝒊𝒕  تغییر در فروش از سال =t-1   تا سالt 

𝑪𝑭𝒐𝒊𝒕  =عملیاتی نقدی جریان دهندة نشان 

  𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕= شرکت  ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزاتi  در سالt 

𝜺𝒊𝒕  =در سال  مدل برآوردشدة پسماندهایt برای شرکت  i  

 حسابداری اندازه اطالعات کیفیت معیار عنوان به که است مدل شدة پسماندهای برآورد مطلق قدر ،باال رابطة از آمده دست به معیار

 (9917)بهار مقدم و همکاران، گرددگیری می

 

 متغير تعدیلگر
ند ترفیع شودولت است و مدیران معموال از طریق فرایند سیاسی انتخاب  میدر مالکیت دولتی شرکت تحت کنترل مالکیت دولتی: 

غیر دولتی براساس  هایهای دولتی، بنگاهبرخالف بنگاههای دولت است. ها به سیاستآن ها به جای عملکرد بیشتر بر اساس تعهدآن

  (.9914کمال، نیا و صدیقی)طالب کنندهای بازار فعالیت میمکانیزم

 .گرددگیری میباشند، اندازهها که در اختیار دولت میدر این پژوهش مالکیت دولتی از میزان درصد سهام شرکتکه 
 

 State ownership = State ownership /total stock 

 "که در آن :  "

 State ownership: مالکیت دولتی 

 total stock: کل سهام 

 گردد.استخراج میهای سهامیهای انتشار یافته شرکتاز یادداشت دولتیاطالعات مالکیت 

 

 متغير کنترل

 اندازه شرکت
سهم بیـشتر از بـازار نیـاز بـه تولیـد و فروش بیشتر دارد لذا داشـتن منـابع  کهیی. ازآنجااست اندازه شرکت نمایانگر برتری رقابتی

 انـدتولید و بازاریابی بیـشتر یـاری کنـد تـا بتو یهانهیهز شــرکت را در تولیــد بیــشتر و صــرف تواندیتر مبزرگ مـالی کـافی و انـدازه

 (.2197لیو و همکاران،)گرددمحاسبه می هالگاریتم طبیعی مجموع داراییاز نسبت  های رقـابتی ایجـاد نمایـد.مزیت

 = Sizeit هاییدارالگاریتم طبیعی مجموع 
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 سودآوري شرکت:
 . (2197لیو و همکاران،)باشدمی شرکت هایدارایی بر خالص سود میتقس از است عبارت

ROA = Net income/Assets  

Assets کل دارایی؛ :Net income سود خالص؛ :ROAسودآوری : 

 

 اهرم مالی : 
 (2197لیو و همکاران،گردد)گیری میاندازه آن هایدارایی به شرکت ی بلند مدتهایبده نسبت

Leverage = liab/asset 

liab بدهی شرکت؛ :assetدارایی شرکت : 

 گردد.های سهامی استخراج میهای مالی انتشار یافته شرکتاز صورتاهرم مالی اطالعات 

لیو و )آید های پایان دوره شرکت به دست میای به کل داراییای:  از نسبت هزینه مخارج سرمایههزینه مخارج سرمایه

 .(2197همکاران،

 گیرد:مورد بررسی قرار میو دوم فرضیه اول  9با توجه به مدل 

 (9مدل )

Information qualityit=  β0 + β1 CSRA it++  β1 CSRT it+ β2 State it+ β3 State* CSR it + β3 State* CSR it +β4Size 

it+ β5 Capex it+ β6 Lev it + β7 ROAit + ɛit 

 یاجتماع تیمسئول،   itCSR؛ tدر سال  iکیفیت اطالعات شرکت ،  itInformation quality، عرض از مبدا؛ aکه در آن 

 Lev؛ tدر سال  iشرکت  ایخارج سرمایه، هزینه م  itCapex؛ tدر سال  iشرکت  اندازه،  Size؛ tدر سال  iشرکت  استراتژیک و تاکتیکی

 it اهرم مالی شرکت ،i  در سالt ؛ itROA  سودآوری  شرکت ،i  در سالt؛ itState   مالکیت دولتی  شرکت ،i  در سالt؛ 

 

 نتيجه گيري
شامل  ؛ کهرودهای توزیع متغیرها به کار میو نشان دادن شکل یی است که در گردآوری، منظم کردنهاروشآمار توصیفی مجموعه 

های مرکزی و پراکندگی متغیرهای توصیف شاخص 9جدول است.  هادادهمحاسبه میانگین، حداقل، حداکثر، واریانس، میانه و انحراف معیار 

 دهد:پژوهش را نشان می
 

 هاي توصيفی:آماره 2جدول 
 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل عالمت اختصاری متغیر

 Information کیفیت اطالعات

quality 
125/1 457/1 919/1 91/1 

 CSR_tac 1 92/9 5/1 99/1 پذیری اجتماعی تاکتیکیمسئولیت

 CSR 1 44/9 2/9 94/9 پذیری اجتماعی استراتژیکمسئولیت

 size 51/91 54/92 17/99 45/1 اندازه شرکت

 lev 12/1 17/9 12/1 95/1 اهرم مالی

 ROA 92/1- 12/1 99/1 29/1 سودآوری

 State مالکیت دولتی

ownership 
1 77/1 99/1 92/1 

 Capex 192/1 94/1 17/1 122/1 ایهزینه مخارج سرمایه
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 آزمون نرمال بودن
 

 ( آزمون نرمال بودن3جدول )
 

 متغیر شاپیروویلک سطح معناداری

 ولامدل  خطا هجمل 42/1 119/1

 

ا هکند. آزمون نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادهمورد استفاده را مشخص می دهنده نوع آمارتست نرمال بودن متغیرها نشان

 درصد  5 باالیها، داده شود نتیجه سطح معناداری  این آزمون برای تمامیمشاهده می 9طور که در جدول کند. همانرو مشخص می

 کند. ها رو  مشخص مینحوه توزیع و پراکندگی دادههای نرمال بودن هاست. دادهبیانگر نرمال بودن این داده ،باشدمی
 

 ليمر Fآزمون 
 

 ليمرF  آزمون( 4) جدول
 

 

 شود. مین)مدل تلفیقی(  تایید H0است. بنابراین فرض  درصد 5 ها زیرسطح معناداری مدلدهد که مقدار نتایج این آزمون نشان می

 

 هاسمنآزمون
 

 هاسمن( آزمون5جدول )
 

 فرضیه خالصه آزمون آماره کای اسکوئر معناداری نتیجه آزمون

  دوره تصادفی 54/22 111/1 ثابتمدل آثار 

 

 گردد.ها استفاده میآمده از روش پنل دیتا برای آزمون فرضیهدستبا توجه به نتایج به

 

 ها نتایج فرضيهآزمون 
 

 هانتایج فرضيه( آزمون 6جدول )
 

 Information qualityit=  β0 + β1 CSRA it++  β2 CSRT it+ β3 State it+ β4 State* CSRA it + β5 State* 

CSRT it +β6Size it+ β7 Capex it+ β8 Lev it + β9 ROAit + ɛit 

 متغیر عالمت اختصاری ضریب tآماره   داریسطح معنی

111/1 91/9 919/1 CSRA پذیری اجتماعی استراتژیکمسئولیت 

127/1 49/2 1/121 CSRT پذیری اجتماعی تاکتیکیمسئولیت 

111/1 15/1 21/1 size اندازه شرکت 

191/1 29/2- 194/1- lev اهرم مالی 

199/1 25/2 995/1 ROA سودآوری 

111/1 15/9- 911/1- State ownership  دولتیمالکیت 

115/1 179/2- 117/1- Capex ایهزینه مخارج سرمایه 

119/1 214/9- 952/1- State ownership* 
CSR 

مسئولیت اجتماعی  * مالکیت دولتی

 استراتژیک شرکت

 فرضیه آزمون آثار آماره سطح معناداری نتیجه آزمون

  F 74/99 111/1 اثرات ثابت
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125/1 42/2- 192/1-  
مسئولیت اجتماعی  * مالکیت دولتی

 تاکتیکی شرکت

29/1 97/9 91/1 1β عرض از مبدا 

 
 Fآماره  71/93

 ضریب تعیین 45/1

 
 شدهضریب تعیین تعدیل 44/1

 داریسطح معنی 111/1

 

 نتایج آزمون فرضيه اول
مؤید معنادار ( 111/1)و سطح معناداری f (79/19)دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه است. آماره نشان  5جدول نتایج 

دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. ضریب تعیین نیز نشان والدریجبودن مدل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون 

، یر وابستهعنوان متغبهکیفیت اطالعات  ،عنوان متغیر مستقلبه پذیری اجتماعی استراتژیکمسئولیتباشد. متغیر میدرصد  44تعدیل شده 

پذیری تمسئولیشوند. متغیر در تحقیق شناخته میمتغیرهای کنترلی  ای و اهرم مالی به عنوانمتغیر اندازه شرکت، سودآوری، مخارج سرمایه

بین متغیرهای دارد.  مستقیمو  مثبترابطه کیفیت اطالعات با متغیر زیر در جدول  (111/1)با توجه به سطح معناداری  اجتماعی استراتژیک

عات رابطه وجود دارد. همچنین در این فرضیه متغیر مالکیت ای و اهرم مالی با کیفیت اطالکنترلی اندازه شرکت، سودآوری، مخارج سرمایه

عناداری با توجه به سطح ماستراتژیک شرکت در مالکیت دولتی  مسئولیت اجتماعیمتغیر باشد که دولتی به عنوان متغیر تعدیلگر می

یت اینکه مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولبا توجه به دارد. تاثیر منفی و معکوسکیفیت اطالعات مالی متغیر  زیر بردر جدول  (119/1)

داری مفهوم معنی شود.، فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع می دارد شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری کیاستراتژ اجتماعی

ا بین دو متغیر همبستگی وجود توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعهمبستگی بدست آمده بین دو متغیر را می همبستگی این است آیا در

نشان می Rضریب همبستگی را با  تر است.این موضوع که عدد بدست آمده معنی دار است یاخیر، از خود عدد بدست امده با اهمیت دارد.

دهد که چند آید. ضریب تعیین نشان می(بین دو متغیر بدست می 2R(دهند. با به توان دو رساندن ضریب همبستگی،مقدار ضریب تعیین

شود.این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد. که بر اساس نتیجه این درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین می

  .باشددرصد می44/1فرضیه ضریب تعیین این تحقیق 

 

 نتایج آزمون فرضيه دوم

ازه شرکت، ، متغیر اندعنوان متغیر وابسته بهکیفیت اطالعات  ،عنوان متغیر مستقلبه پذیری اجتماعی تاکتیکیولیتمسئمتغیر 

پذیری اجتماعی مسئولیتشوند. متغیر در تحقیق شناخته میای و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی سودآوری، مخارج سرمایه

بین متغیرهای کنترلی دارد.  مستقیمو  مثبترابطه کیفیت اطالعات با متغیر زیر در جدول  (127/1)با توجه به سطح معناداری  استراتژیک

ای و اهرم مالی با کیفیت اطالعات رابطه وجود دارد. همچنین در این فرضیه متغیر مالکیت دولتی اندازه شرکت، سودآوری، مخارج سرمایه

در  (125/1)با توجه به سطح معناداری در مالکیت دولتی شرکت  استراتژیک لیت اجتماعیمسئومتغیر باشد که به عنوان متغیر تعدیلگر می

 این که مالکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعیبا توجه به  دارد. تاثیر منفی و معکوسکیفیت اطالعات مالی متغیر  زیر برجدول 

  شود.، فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید واقع می دارد شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر معناداری تاکتیکی

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه
 طبق فرضیات بر .شد شرکت و کیفیت اطالعات بررسی مسئولیت اجتماعیتاثیرگذاری مالکیت دولتی بر رابطه بین  تحقیق این در

 عکس و همچنین تاثیر معنادارشرکت و کیفیت اطالعات  مسئولیت اجتماعیمالکیت دولتی بر رابطه بین  که رودمی انتظار شده طرح

های موجود در بورس اوراق ها با استفاده از اطالعات مربوط به شرکتنتایج حاصل از آزمون فرضیه .باشد داشته پی در را سرمایه بازار العمل

 لکیت دولتی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعیدهد که: طبق فرضیه اول که تاثیر مانشان می 9911الی  9911های بهادار تهران طی سال

بر رابطه  باشد و مالکیت دولتیقرار گرفته است. که بیانگر تایید این فرضیه می مورد بررسی ، شرکت و کیفیت اطالعات مالی استراتژیک

ت دولتی رضیه دوم که تاثیر مالکیشرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر منفی و معناداری را دارد. طبق ف استراتژیک بین مسئولیت اجتماعی

ضیه قرار گرفته است. که بیانگر تایید این فر مورد بررسی ، شرکت و کیفیت اطالعات مالی تاکتیکی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی

احدهای وشرکت و کیفیت اطالعات مالی تاثیر منفی و معناداری را دارد.  تاکتیکی باشد و مالکیت دولتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعیمی
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 تری هستند تا گزارشات مالی با کیفیت باال را حفظ نمایندشرکت دارای انگیزه قوی اجتماعی بندی بهتر در زمینه مسئولیتتجاری با رتبه

ری دست یابند، ریسک دعاوی قضایی را کاهش دهند و در زمینه گذاران را براورده سازند. و به شهرت بیشتتا بدین طریق تقاضای سرمایه

تواند بیانگر گزارشگری مالی شفاف باشد هرچند که می اجتماعی های مسئولیتواحدهای تجاری دارای فعالیتفعالیتی خود متفاوت باشند. 

سود خود در پشت ظاهر شفاف گزارشگری اجتماعی برای پنهان ساختن رفتارهای مدیریت  های مسئولیتممکن است مدیران از فعالیت

( بیان نمود 2195را افزایش داده و دستکاری سود را پنهان سازند.  لیز و همکاران) شرکت مالی استفاده نمایند. تا بدین طریق اعتبار

 با نتیجه ایندهد. هش میتواند عدم تقارن اطالعاتی بین افراد را کااجتماعی مشارکت نمایند می های مسئولیتهایی که در فعالیتشرکت

 الزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات مالیافشای مسئولیت اجتماعی شرکت با حق ( به بررسی2197های تحقیق گری و همکاران)یافته

 کیفیت و شرکت اجتماعی مسئولیت داوطلبانه پرداختند، مطابقت دارد. نتیجه این مقاله نشان دهنده وجود ارتباط مثبت بین گزارشگری

ا تعدیل ر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با کیفیت اطالعات مالیباشد. همچنین متغیر مالکیت دولتی بر رابطه بین می اطالعات مالی

 کندمی

ها رکتش با داشتن الزامات قانونی و افشای الزامی اطالعات مالی در خصوص مسئولیت اجتماعیگردد ها پیشنهاد میبه شرکت بنابراین

ر د گذارانسرمایههمچنین  ها، بتوان به عنوان سازوکارهای موثر جهت گسترش روابط بین واحد تجاری و ذینفعانش تالش نمود.و سازمان

سبی توجه داشته باشند تا بتوانند به سودآوری مناشرکت و کیفیت اطالعات مالی  بین افشای مسئولیت اجتماعیها به ارتباط گیریتصمیم

 به که گرددمی کنندگان پیشنهاداستفاده سایر و مالی هایصورت از کنندگاناستفاده به فرضیه، نتیجه به وجهبا تهمچنین  دست یابند.

باشند. و همچنین  داشته کافیتوجه شرکت و کیفیت اطالعات مالی  مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعینقش تاثیرگذار 

تواند از ناکارآمدی مدیران باشد. پس ها میاین هزینه در شرکت توجه داشته باشند، کهکیفیت اطالعات مالی هیئت مدیره به میزان 

 توانند در این بخش، مدیریت را تحت کنترل در آورند.سهامداران، به خصوص سهامداران عمده می
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