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 مقدمه. 1

محیط را ست که اخالق، کارکنان، جامعه و مسئولیت اجتماعی دیدگاهی تجاری ا

شمارد و راهبردی کامل است که توانایی بهبود موقعیت رقابتی شرکت را دارد. محترم می

اقتصادی، اجتماعی و  هایمسئولیت اجتماعی، روشی است که شرکت از طریق آن، مالحظه

چه ود یکپاریندهای خآها، فرهنگ، راهبردها، ساختار و فررا با ارزش زیست محیطی

گویی را یند پاسخآدیگر، شرکت از این طریق، ساختار، راهبرد و فر عبارت کند، بهمی

کند. مسئولیت اجتماعی می جامعه کمک یهتوسعبه خلق ارزش و  دهد وتوسعه می

های های حسابداری و مالی موضوع جدیدی است و از جنبهها در ادبیات و پژوهششرکت

اند. مسئولیت گران به آن توجه کردهپژوهشگران، مدیران و ران، تحلیلگذامختلف، سرمایه

های اخالقی و احترام به هایی است که مبتنی بر ارزشروش در واقعها اجتماعی شرکت

شود ریزی میها به این منظور برنامهاین مسئولیت باشد.می محیط زیستکارکنان، جامعه و 

مربوط به  باشد. حوزهار داران حامل ارزش پایدسهام طورکلی برایکه برای جامعه و به

هایی است پذیرترین موضوعوکار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالشروش یا رویه کسب

ها به طورکلی مسئولیت اجتماعی شرکترو هستند. بههها با آن روبکه امروز مدیران شرکت

نند و وکار خود به آن عمل کی کسبها در فضاهاپردازد که سازمانهایی میارائه روش

پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی و اخالقی اجتماعی آنان باشد چراکه 

اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنـان،  در زمینههای بزرگـی ها مسئولیتسازمان

 ده دارندهعنفعان خود بر کنندگان و سایر ذیداران، مشتریان، دولت، تأمینسهام

 .(1393خانی جوری و علی)مران

ی رفتـار و  پذیری اجتماعی به مباحث اخالقـی دربـاره  در هزاره سوم، بحث مسئولیت

ی موضوعاتی مانند مـدیریت منـابع انسـانی، حمایـت محیطـی،      گیری شرکت دربارهتصمیم

وارد شـدن  پـردازد.  کنندگان و مشتریان میعرضه سالمت کاری، روابط اجتماعی و روابط با

بخشد بلکـه  داران را بهبود میتنها رضایت سهامپذیری اجتماعی، نههای مسئولیتفعالیتدر 

اجتمـاعی   پـذیری روی شهرت شرکت نیز تأثیر مثبتی دارد به زبان ساده منظور از مسـئولیت 

ای کـه منـافع   گونههای سازمان است بهها و ارزشها، پیوستگی و اتحاد میان فعالیتشرکت

گـذاران و عمـوم جامعـه، در    داران، مشـتریان، کارکنـان، سـرمایه   شامل سـهام نفعان یه ذیکل

داران بـه مـدیریت بـرای    ها و عملکرد سازمان منعکس گردد افـزایش فشـار سـهام   سیاست
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های ها در فعالیتگویی به مسائل اجتماعی منجر به مشارکت بیشتر شرکترسیدگی و پاسخ

 (.1395شده است )امیرحسینی و قبادی  ذیری اجتماعیپاجتماعی و افشای مسئولیت

های مرتبط بـا آن از  پذیری اجتماعی شرکتی و افشاگریچنین باید گفت، مسئولیتهم

های اجتماعی عـاملی  ها پیش در دستور کار قرارگرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتسال

 ود. منظـور از شـ ضروری است که بـه تـداوم شـرکت و سـازمان در بلندمـدت منجـر مـی       

پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزئی از اجتماع بداند و مسئولیت

ای گونـه نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفـاه عمـومی بـه   

های اجتماعی سازی جامعه از مسئولیتمستقل از منافع مستقیم شرکت تالش کند. ابزار آگاه

 (.1390اگری و گزارشگری اجتماعی است )صنوبر و همکاران و سازمان افششرکت 

عنوان درصد تغییرپذیری در محیط بیرون از واحدهای تجاری عدم اطمینان محیطی به

تواند شامل: مشتریان ویژه، مقررات مربوط بـه امـورات دولتـی، اصـناف مربـوط بـه       که می

انات ریسـک تخمـین دقیـق    توانـد در نوسـ  شده که این عوامل مـی  کارگرها و غیره تعریف

سودهای آینده منوط به صاحبان سهام نیز اثر داشته باشد. اگر سرپرستان و مدیران مالی نیـز  

گیرانه نیز لحاظ نکنند، اطالعات بـین  نسبت به نوسانات موجود در این محیط اقدامات پیش

آمد و ایـن  ن پیش خواهد گذاران نیز به دشت دارای اختالف در محتوای آمدیران و سرمایه

گذاران خواهـد بـود. یـک محـیط دارای عـدم      کنندگی برای سرمایهنوبه خود دارای گمراهبه

تواند در تشخیص میزان تأمین منابع از اهرم مالی و یا میـزان سـطذ ذخیـره    اطمینان باال، می

 (.1397در وجه نقد مشکالتی برای مدیران نیز رقم بزند )رحیمی و همکاران 

مـدیره شـرکت انجـام    های کلیدی با تأییـد و نظـارت هیئـت   صمیما تمامی تهتشرک

هـای اصـلی و   هـا بـا مطـرم نمـودن طـرم     ای که مـدیران اجرایـی شـرکت   گونهشود. بهمی

مــدیره، تأییدیــه اجرایــی کــردن آن را از هــای کلــی شــرکت در جلســات هیئــتسیاســت

مسـائل در فعالیـت   تـرین  کلیـدی  کننـد  بنـابراین، یکـی از   مدیره شرکت دریافت مـی هیئت

طـور بیـان کـرد کـه     تـوان ایـن  مدیره اسـت. درنتیجـه، مـی   ها، اهمیت و نقش هیئتشرکت

سزایی در سایر موارد مرتبط با امور شـرکت باشـد.   هتواند تأثیر بمدیره میهای هیئتویژگی

ز ایـن ایـده   مدیره از مـدیریت، ا از سوی دیگر تئوری نمایندگی برای افزایش استقالل هیئت

بایست تحت اختیار مدیران بیرونی )غیر اجرایی( باشـد.  مدیره میکند که هیئتشتیبانی میپ

طلبانه مدیریت باید توسط مدیران غیراجرایی شرکت تحـت کنتـرل و   زیرا رفتارهای فرصت
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تواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت تـأثیر قـرار   نظارت باشد. وجود چنین مدیرانی می

ناسب که باید توسط مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبـود یابـد   کارهای مراهداده و 

چنـین انتخـاا اعضـای کمیتـه از خـارس از سـازمان،       دهـد و هـم  را در اختیار وی قرار می

 (.1387یگانه و همکاران دهد )حساساستقالل اعضای کمیته را افزایش می

اجتمـاعی، پیییـدگی   یت گزارشگری یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش کیفیت و کم

محـیط پیییـده و ناپایـدار و رقابـت فزاینـده و       باشد.می  و عدم اطمینان در محیط شرکت

وتحلیــل آوری و تجزیــهتحـوالت ســریع و گســترش روزافــزون تکنولـوهی، هزینــه جمــع  

دهد. در بسیاری از مطالعات پیشین این تصور ضمنی اطالعات برای مدیریت را افزایش می

توانند به اطالعـات مربـوط دربـاره عملکـرد     تر میآسانی و باصرفهمدیران بهجود دارد که و

ای کـه مـدیریت   تواند هزینههای محیطی شرکت میشرکت دست یابند در حالی که ویژگی

توان گفت که شود را تحت تأثیر قرار دهد لذا میبرای به دست آوردن اطالعات متحمل می

گـردد  شـرکت مـی   اجتمـاعی  پـذیری ی مسـئولیت جب کاهش افشاعدم اطمینان محیطی مو

 (.2016 1و همکاران ز)مارتین

تـرین عامـل در کنتـرل و نظـارت بـر مـدیریت شـرکت و        مدیره مهـم چنین هیئتهم

شـده  های انجامشود. نتایج مطالعات متعدد و بررسیداران قلمداد میمحافظت از منابع سهام

پـذیری اجتمـاعی و افشـای    عملکرد مالی، مسئولیتارتقای مدیره در دهد که هیئتنشان می

کند. بر اساس نظریـه نماینـدگی، مـدیران    اجتماعی نقش با اهمیتی ایفاء می پذیریمسئولیت

)نمایندگان( شرکت ممکـن اسـت تـابع مطلوبیـت خـود را بـه قیمـت زیرپاگـذاری منـافع          

بـر مـدیریت شـرکت را بـه     نظارت  داران کنترل ورو، سهامداران حداکثر نمایند. ازاینسهام

ای کـه  کننـده عنوان نهاد هدایتمدیره شرکت بههرحال، هیئتبه کنند.مدیره واگذار میهیئت

داران بـر  منظور حفظ منافع مالکیتی سهامنقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به

، ایــن اســت   رم اسـتی که مطـحال مسئله. عهده دارد، از اهمیت باالیی برخوردار است

پـذیری  مدیره بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشـای مسـئولیت  که نقش نظارتی هیئت

 شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد؟های پذیرفتهاجتماعی شرکت
 

                                                           
1 Martinez & et al 
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 ه تحقیقنپیشی. 2

 . پیشینه تحقیقات داخلی1-2

اطمینـان محیطـی، مالکیـت    دم به بررسی ارتبـاط بـین عـ    (1399) همکاران جاللی و

شـرکت   106های مربوط به منظور با استفاده از دادهنهادی و اجتناا مالیاتی پرداختند. بدین

، شـاخص عـدم   1389 تـا  1395شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمـانی  پذیرفته

بررسی قـرار   ردها بر اجتناا مالیاتی مواطمینان محیطی و مالکیت نهادی محاسبه و تأثیر آن

منظور، برای سنجش اجتناا مالیاتی از سنجه نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت گرفت. بدین

ها از الگوی رگرسـیون خطـی   ها و آزمون فرضیهوتحلیل دادهشده است. برای تجزیهاستفاده

 نشان داد که عدم اطمینان محیطـی  تحقیقشده است. شواهد و نتایج تجربی چندگانه استفاده

رای تأثیر مستقیم و معناداری بر اجتناا مالیاتی و متغیر مالکیت نهادی دارای تـأثیر منفـی   دا

 باشد.بر اجتناا مالیاتی می

 پـذیری اجتمـاعی  ( به بررسـی رابطـه بـین افشـای مسـئولیت     1398جامعی و نجفی )

 84یابی به هدف پـژوهش، تعـداد   منظور دستالزحمه حسابرسی پرداختند. بهشرکت و حق

تا  1390 یهاشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای پذیرفتهکت از میان شرکتشر

شـرکت جهـت    -سـال   588گیری حذف سیستماتیک و در مجمـوع  به روش نمونه 1396

دهــد کــه بــین افشــای نشــان مــی تحقیــقهــای انجــام تحلیــل در نظــر گرفتــه شــد. یافتــه

ابرسی رابطه مثبـت و معنـاداری وجـود    حس الزحمهپذیری اجتماعی شرکت و حقمسئولیت

چنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین افشـای  دارد. هم

ــئولیت ــاعی مس ــذیری اجتم ــق پ ــی دارد. از آن و ح ــه حسابرس ــاییالزحم ــوم  ج ــه مفه ک

نونی قـا  باشد و فقدان یـک چـارچوا  اجتماعی شرکت یک مفهوم تازه می پذیریمسئولیت

برای افشـای آن اسـت، تـالش حسابرسـی بیشـتر موردنیـاز اسـت کـه منجـر بـه افـزایش            

هایی که مالکیت دولتی بیشـتری دارنـد، بـه    چنین شرکتشود. همالزحمه حسابرسی میحق

پـذیری اجتمـاعی، تـالش و ریسـک حسـابرس کمتـر       تر از افشا مسئولیتدلیل استفاده کم

 شود.زحمه حسابرسی میالخواهد بود که منجر به کاهش حق

پایـدار شـرکتی:    یه( تحقیقی با عنوان طراحی مدل توسـع 1398شراعی و همکاران )

اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی و خلق ارزش مشترک انجام  پذیریتبیین نقش مسئولیت

شرکت بودنـد کـه همگـی موفـق بـه دریافـت جـایزه ملـی          13 تحقیقدادند. جامعه آماری 
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 Amos افـزار نمونه در دسترس، از طریق نـرم  281ها از بین آوری دادهجمع اند. پس ازشده

ــدل ــه م ــهب ــل دادهســازی و تجزی ــه   وتحلی ــود ک ــایج حــاکی از آن ب ــه شــد. نت ــا پرداخت ه

 63شـترک بـا شـدت    درصد و خلق ارزش م 69پذیری اجتماعی شرکتی با شدت مسئولیت

اکمیـت شـرکتی نیـز باعـث بهبـود      ها تأثیرگذار است و حدرصد بر توسعه پایداری شرکت

شـود. همینـین، بـا    نفعان میش مشترک برای ذیپذیری شرکتی و خلق ارزرابطه مسئولیت

 ها تأثیرگذار است.صورت غیرمستقیم بر توسعه پایداری شرکتدرصد به 27شدت 

مـدیره در اجتنـاا مالیـاتی    ( به بررسی نقش نظارتی هیئـت 1397ناظمی و پورعنقی )

آمـاری  شده در بورس اوراق بهادار تهـران پرداختنـد. جامعـه    نوادگی پذیرفتههای خاشرکت

شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران هسـتند و نمونـه       های پذیرفتهکلیه شرکت تحقیقاین 

ار تهـران اسـت کـه در طـی     شـده در بـورس اوراق بهـاد   شـرکت پذیرفتـه   87آماری شامل 

ن مقایسه میانگین دو جامعـه  ه است. از آزموبررسی قرارگرفت مورد 1393تا  1386های سال

 اسـتفاده  تحقیـق های مستقل و تحلیل آماری رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه

مالیـاتی در  دهنـده آن اسـت کـه میـزان اجتنـاا      نشـان  تحقیـق شده است. نتایج حاصل از 

هـا اسـت.   رکتهای خانوادگی به نسبت کمتر از میزان اجتناا مالیـاتی در سـایر شـ   شرکت

های خانوادگی و نرخ مؤثر مالیـاتی  چنین بین درصد سهام متعلق به مدیرعامل در شرکتهم

مدیره باعـث تعـدیل ایـن    رابطه مثبت معناداری وجود دارد و متغیرهای نقش نظارتی هیئت

مـدیره  مدیره و اندازه هیئتهای خانوادگی، استقالل هیئترو در شرکتد. ازاینشورابطه می

مدیره باعـث تضـعیف رابطـه بـین     عث تشدید و دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس هیئتبا

 شود.سهام متعلق به مدیرعامل و نرخ مؤثر مالیاتی می درصد

ـ   (1397) تربتیترشیزی و بزاززاده ت شـرکتی و ریسـک   به بررسی رابطه بـین حاکمی

بـا   تحقیقهای فرضیهکننده افشای مسئولیت اجتماعی پرداختند. آزمون شرکت: نقش تعدیل

 104هـا بـر روی   های تـابلویی انجـام شـد. بررسـی    دادهاستفاده از روش رگرسیون بر روی

مـدیره  نشان داد نسبت مدیران غیرموظف، اندازه هیئت 1394تا  1384 یزمانشرکت در بازه 

چنـین مسـئولیت   و مسئولیت اجتماعی شرکت با ریسک شـرکت رابطـه مثبـت دارنـد. هـم     

بررسی بـا ریسـک شـرکت     ی حاکمیت شرکتی موردکت بر رابطه بین معیارهااجتماعی شر
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فــزایش نســبت مــدیران کننــده دارد و بــا ورود متغیــر مســئولیت اجتمــاعی، اتــأثیر تعــدیل

 شود.مدیره منجر به کاهش ریسک میغیرموظف و تعداد اعضای هیئت

 . پیشینه تحقیقات خارجی2-2

ناپایدار رقابتی بـر   یقی به بررسی تاثیر شرایط( در تحق2020و همکاران ) 1فیئن تارپ

های سویسی پرداختند. برای این منظـور بـا تعـداد    شرکت پذیری اجتماعیافشای مسئولیت

گیری از روش رگرسـیون  بهره با 2016تا  2007سال شرکت در بازه زمانی  2640مشاهدات 

شرکت بیشتر باشد باعـث   که هر چه مقدار ناپایداریخطی چندمتغیره به این نتیجه رسیدند 

 گردد.پذیری اجتماعی میهش افشای مسئولیتکا

( در تحقیقی بـه بررسـی رابطـه بـین عـدم اطمینـان محیطـی و افشـای         2019) 2ماریا

پرداخت. در راستای اهـداف   مدیرههیئتبا تأکید بر نقش نظارتی  اجتماعی پذیریمسئولیت

 2014تـا   2006روپایی( طـی دوره زمـانی   المللی )اغلب اشرکت بین 956های تحقیق، داده

در ایـن تحقیـق از طریـق روش گشـتاورهای      استفاده شـده  گرفت. روشمورد تحلیل قرار 

روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشـان داد کـه عـدم     تعمیم یافته

لی نقـش  گردد وی اجتماعی شرکت میپذیراطمینان محیطی موجب کاهش افشای مسئولیت

 گردد.پذیری اجتماعی مییند گزارشگری مسئولیتآموجب بهبود فر مدیرههیئتنظارتی 

پـذیری  ( در تحقیقی به بررسی رابطـه بـین افشـای مسـئولیت    2019) 3بورسن و پاتل

 آزمـون فرضـیه،   منظـور بـه های آمریکایی پرداختند. آنان اجتماعی و اجتناا مالیاتی شرکت

های تـابلویی و  تحلیل داده به صورت 2012تا  1995ه زمانی شرکت در دور 393اطالعات 

نشـان داد کـه بـین     تحقیقوتحلیل قراردادند، نتایج افزار ایویوز مورد تجزیهبا استفاده از نرم

پذیری اجتماعی و اجتناا مالیاتی یک رابطـه معکـوس وجـود دارد بـدین     افشای مسئولیت

 گردد.موجب کاهش میزان اجتناا مالیاتی میمعنا که هر چه افشای مالیاتی بیشتر باشد 

( در تحقیقی با عنوان بررسـی تـأثیر اهـرم مـالی و مخـارس      2018) 4آمالیا و همکاران

داشت وجه نقد با تأکید بر عدم اطمینان محیطی در کشـور انـدونزی   ای بر سطذ نگهسرمایه

 2015الی  2011نی بین شرکت تولیدی برای بازه زما 105پرداختند. در این مطالعه از نمونه 

                                                           
1 Finn Tarp 
2 María  
3 Burcin & Patel 
4 Amalia & et al 
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قیـق از رگرسـیون چنـدمتغیره اسـتاندارد نیـز      شده است. جهت آزمون فرضـیات تح استفاده

گر این است که اهرم مالی در شرایط عـدم اطمینـان بـاال تـأثیر     شده است. نتایج بیاناستفاده

ای هـی   کـه مخـارس سـرمایه   داشت وجه نقـد دارد، درحـالی  مثبت و معناداری بر سطذ نگه

 ندارد. داشت وجه نقدتأثیری در شرایط عدم اطمینان محیطی بر سطذ نگه

داشـت وجـه   با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت و نگه تحقیقیدر  (2017) 1چئونگ

داشت وجه نقد شرکت از مسئولیت اجتماعی شرکت و نگه یهنقد شرکت به شناسایی رابط

ت شرکتی پرداخت. نتـایج نشـان داد   مند و حاکممند، ریسک غیرنظامسه طریق ریسک نظام

ها بـه  داشت وجه نقد ارتباط کمی دارند زیرا آنمسئولیت اجتماعی با نگههای دارای شرکت

 کاهش ریسک تمایل دارند.

 های تحقیق. فرضیه3

 های اصلیفرضیه. 1-3

هــای پــذیری اجتمــاعی شــرکتبــین عــدم اطمینــان محیطــی و افشــای مســئولیت  -1

 ورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.شده در بپذیرفته

ــت  -2 ــارتی هیئ ــش نظ ــای    نق ــی و افش ــان محیط ــدم اطمین ــین ع ــه ب ــر رابط ــدیره ب م

ـ   های پذیرفتهپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت ثیر أشده در بورس اوراق بهـادار تهـران ت

 دارد.

 های فرعیفرضیه. 2-3

پذیری حیطی و افشای مسئولیتمدیره بر رابطه بین عدم اطمینان ماستقالل هیئت -2-1

 ثیر دارد.أشده در بورس اوراق بهادار تهران تپذیرفته هایاجتماعی شرکت

استقالل کمیته حسابرسی بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای  -2-2

ثیر أشده در بورس اوراق بهادار تهران تهای پذیرفتهپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

 دارد.

 تحقیق روش. 4

نـوع خردگرایانـه، از بعـد هـدف از نـوع      این تحقیق، از بعد رویکرد انجام تحقیق از 

هـا از  از نوع تحقیقات مروری، از نوع ماهیت داده تحقیقات کاربردی، از بعد ماهیت تحقیق

                                                           
1 Cheung 
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نوع تحقیقات کمی، از لحاظ روش شناخت تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبسـتگی، از  

نگـر، از بعـد   گذشتهتحقیقات  ءیاسی و استقرایی، از بعد زمان جزبعد نوع استدالل از نوع ق

آوری و از لحـاظ روش جمـع   انجـام تحقیـق از نـوع تحقیقـات مقطعـی      مدت زمـان طول 

چنـین از بعـد روش   هـم  ای و میدانی )اسناد کـاوی( و اطالالعات از نوع تحقیقات کتابخانه

باشـد. در ایـن   هـای آمـاری مـی   ر روشها از نوع تحقیقات تحلیل محتوا مبتنی بتحلیل داده

بنـدی و  اقـدام بـه طبقـه    Excel افـزار صـفحه گسـتر اکسـل    دا بـا اسـتفاده از نـرم   تحقیق ابت

 اقتصـاد سـنجی  افـزار  شـده کـرده و سـپس از طریـق نـرم     آوریهای جمعسازی دادهمرتبط

Eviews پذیرد.های تحقیق انجام میپردازش و برآوردی الزم جهت بررسی مدل 
 

 مدل تحلیلی تحقیق .5

بـه شـرم زیـر ارائـه     ( 2019) 1شـده از تحقیـق ماریـا    حاضر برگرفتـه مدل عملیاتی تحقیق 

 گردد:می

 )فرضیه اصلی اول( 1مدل 

 DOSR it = β0 + β1 Euit + β2 Lev it + β3 Big it+ β4SIZEit +β5ROAit + 

εit 

 )فرضیه فرعی اول( 2مدل 

DOSR it = β0 + β1 Eut + β2 BIND it + β3 (Euit * BIND it)+ β4 Lev it + 

β5 Big it+ β6SIZEit +β7ROAit + εit 
 )فرضیه فرعی دوم( 3مدل 

DOSR it = β0 + β1 Euit + β2 IAC it + β3 (Euit * IAC it)+ β4 Lev it + β5 

Big it+ β6SIZEit +β7ROAit + εit 
 . متغیرهای تحقیق6

 متغیر وابسته. 1-6

باشد که با توجه می( it DOSR)ماعی پذیری اجتضر، مسئولیتمتغیر وابسته تحقیق حا

هـا را بـر اسـاس    کـه هرسـاله سـازمان    KLDسسه آمریکایی معروف به ؤبه معیارهایی که م

ــدازهبنــدی مــیمحیطــی رتبــهمعیارهــای اجتمــاعی و زیســت گیــری شــده اســت. کنــد ان

 هـر بعـد آن دارای نقـاط    باشد،رای چهار بعد میدا تحقیقپذیری اجتماعی در این مسئولیت

باشد. با تفاضل نقاط قـوت از نقـاط ضـعف مربوطـه     قوت و ضعف مخصوص به خود می

                                                           
1 María 



 
 

 ...اطمینان محیطی عدم بین رابطه بر مدیرههیئت نظارتی نقش تأثیر بررسی

 

107 
 

آید. در نهایت بـا جمـع تمـام ابعـاد فـوق یـک نمـره کلـی بـرای          نمره آن بعد به دست می

اسـتفاده   KLDپذیری اجتماعی به دست خواهد آمد در این تحقیق صرفاً از مـدل  مسئولیت

طور که پیشتر توضیذ داده شد باشد که هماند ایران میارها مطابق با استاندارنشده بلکه معی

شـود.  های مـالی( افشـا مـی   های توضیحی همراه صورتدر گزارش هیئت مدیره )یادداشت

مدل حاضر مدل عینی و کمی معروفی است که تاکنون از طریق نهادهای رسمی در بسیاری 

اسـتفاده شـده اسـت. مـدل     پذیری اجتماعی شـرکتی  تگیری مسئولیرای اندازهاز کشورها ب

پـذیری  باشد: )شایان ذکر است که نمره نهایی مربوط به افشـای مسـئولیت  صورت زیر میبه

 باشد(می 4اجتماعی بین صفر تا 

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

PRO-S 
 

CSR-s ــئولیت ــره مس ــاعی، = نم ــذیری اجتم ــای =  CSR-COM-Sپ ــره افش نم

مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضـعف خـاص خـود بـه صـورت زیـر       

 شود:محاسبه می

CSR-COM-S =∑ Strengths -∑ Concerns 
 

-CSR چـون: پذیری اجتمـاعی، هـم  های ابعاد دیگر مسئولیتتوان نمرهطور میهمین

EMP-S  ،)نمره افشای روابط کارکنان(CSR-ENV-S (زیسـت محـیط  )نمره افشای ،CSR-

S-PRO ( 1نمره افشای ویژگی محصوالت( را از طریق ذکرشده در باال محاسبه کرد )میشـرا 

 (.2011و همکاران، 

 متغیر مستقل. 2-6

( 1399همکـاران ) مطابق تحقیق جاللی و ( itEu)در این مطالعه، عدم اطمینان محیطی 

کنـیم و ایـن   گیـری مـی  ازههای شـرکت انـد  از طریق نوسانات )تغییرپذیری( خالص فروش

( برای هرسال را بر روی خـالص  tیک متغیر )ه در آناندازه را از طریق تحلیل رگرسیونی ک

گیـری  انـدازه آوریم  یعنی متغیر مستقل جهـت  کنیم، به دست میفروش شرکت برازش می

عدم اطمینان محیطی نیز فروش شرکت است و متغیر وابسته همان سال موردنظر )سالی کـه  

                                                           
1 Mishra & et al 
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بینی نوسـانات فـروش در سـال    مثال برای پیشعنوانباشد. )بهفروش آن موردنظر است( می

 کنیم(.استفاده می 94الی  92ساله، از مقادیر فروش شرکت از سال  3ک دوره ، برای ی95

حقیق، عـدم اطمینـان محیطـی از طریـق تقسـیم خطـای اسـتاندارد ضـریب         در این ت

گردد و هرچقدر میزان این نسبت ها تعیین میفروشخط رگرسیون بر میانگین خالص شیب

شده در این مـدل  مدل رگرسیون خطی استفاده بیشتر باشد عدم اطمینان محیطی باالتر است.

 صورت زیر است:به

𝑌𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝑇 + 𝑎0 
tYالص فروش شرکت در سال : خt )سال پایه( 

Tساله پایه : 

0a :نسبت به فروش سال رگرسیون خطخطای استاندارد ضریب شیب 

 متغیر تعدیلی. 3-6

تواند از هیئت مدیره همـان شـرکت   هر شرکتی می عملکرد :مدیرهنقش نظارتی هیئت

هـا دخالـت و   تأثیر بپذیرد  چراکه هیئت مدیره معموالً در تمام تصـمیمات کلیـدی شـرکت   

-از دو معیـار    مدیرهگیری نقش نظارتی هیئتدر این تحقیق برای اندازه .نقش نظارتی دارد

شود چراکه استقالل هر دو رکن مدیره و استقالل کمیته حسابرسی استفاده میاستقالل هیئت

مـدیره بـوده و هرانـدازه اسـتقالل     فوق نشانگر رغبت بیشتر به امر نظارت مجموعـه هیئـت  

گـر نقـش نظـارتی پررنـگ     مدیره و اسـتقالل کمیتـه حسابرسـی بیشـتر باشـد نشـان      هیئت

نـاظمی و  ذکـر اسـت کـه در تحقیقـات     باشد. شـایان دیره در چرخه امور شرکت میمهیئت

شده است که بـه علـت   از معیار نظیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل نیز استفاده (1397) عنقاپور

به بعد دو معیار فوق انتخاا گردیده شد  کـه   94منع قانونی وعدم افشای این متغیر از سال 

 به شرم زیر است: گیری هرکدامنحوه اندازه

 :( itBIND)مدیره استقالل هیئت( 1

گر اسـتقالل  مدیره بیانترکیب کل اعضای هیئت در )مستقل( غیرموظف اعضای تعداد

مدیره بیشتر باشـد  متقـابالً   باشد. هر چه اعضای غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره میهیئت

از ایـن  در تحقیقـات خـود   ( 2016) 1یکینـی و همکـاران   مدیره بیشتر اسـت. استقالل هیئت

 اند.ویژگی بهره برده

                                                           
1 Yekini & et al 
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 :( itIAC)استقالل کمیته حسابرسی ( 2

عبارت است از: نسبت تعداد اعضای غیرموظف کمیته بر جمـع کـل اعضـای کمیتـه     

 (.2015 ،)الزبان

 

استقالل کمیته حسابرسی =
تعداد اعضای غیرموظف کمیته

جمع کل اعضای کمیته
 

 

تر و کنترل و نظارت کمیته حسابرسی قویبرسی بیشتر باشد هرچه استقالل کمیته حسا

 بیشتر است.

 متغیر کنترلی. 4-6

 باشد:به شرم زیر می( 2019) 1ماریامتغیرهای تحقیق حاضر مطابق با تحقیق 

 هاارزش دفتری کل دارایی به هابدهی کل نسبت طریق از که :(LEV) یمال ( اهرم1

 رود.می گیریاندازه

𝐿𝑒𝑣 =
𝑇𝐿

𝑇𝐴
 

TL :مجموع کل بدهی شرکت 

TAهای شرکت: مجموع کل دارایی 

عنـوان کیفیـت حسابرسـی    اندازه موسسه حسابرسی بـه  (:Big)سسه حسابرسی ؤاندازه م( 2

تر باشد، کیفیت حسابرسی نیـز  سسه حسابرسی بزرگؤشود، هرچه این اندازه ممحسوا می

کـه شـرکت   ابرسـی، درصـورتی  سحمنظـور محاسـبه انـدازه شـرکت     بیشتر خواهد بـود بـه  

 شود.و در سایر عدد صفر در نظر گرفته می 1حسابرسی، سازمان حسابرسی باشد عدد 

 شرکت. سهام صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی : لگاریتم(Size)اندازه شرکت ( 3

دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از ها نشانبازده دارایی :(ROA)بازده دارایی ( 4

 .شرکت هست می و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز است اییدار

                                                           
1 María 
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بازده داراییها =
سود خالص

کل دارایی ها
 

 گیریجامعه آماری و روش نمونه. 7

شـده در بـورس اوراق   هـای پذیرفتـه  ، شامل تمام شـرکت تحقیقی آماری این جامعه

روش  سال است. در ایـن تحقیـق از   9به مدت  1398تا  1390 یزمانبهادار تهران در دوره 

های نمونـه بـا شـرایط زیـر انتخـاا      گری استفاده خواهد شد  که شرکتگیری غربالنمونه

 گردند:می
 نمونه آماری تحقیق. 1جدول 

 
 تعداد شرکت شرایط نمونه

 496 )بدون فرابورس( 1398تعداد شرکت عضو بورس اوراق بهادار تا پایان سال 

)شـرط   وارد بـورس شـدند   98تـا   90 یهاکه ما بین سال هایحذف شرکت

 اول(

(51) 

 (38) )شرط دوم( اسفند ندارند 29هایی که پایان سال مال منتهی به حذف شرکت

)شـرط   موردنظر، سال مالی خود را تغییر داده باشندها در دوره شرکت حذف

 سوم(

(26) 

)شـرط   تغیرهـا را دارا نبودنـد  های کـه اطالعـات مربـوط بـه م    حذف شرکت

 چهارم(

(130) 

 (111) گذاری، لیزینگ و ... )شرط پنجم(های سرمایهشرکت حذف

 140 نمونه نهایی تحقیق()ها مانده شرکتباقی

 1260 (140*9)سال شرکت(مشاهدات تحقیق ) تعداد

 

 های تحقیق. یافته8

 . آمار توصیفی1-8

 ندارنـد  بـاهم  زیادی فاصله متغیرها میانگین و انهمی که دهد( نشان می2نتایج جدول )

 بـه  توجـه  بـا . است ترنزدیک نرمال توزیع به هاآن توزیع باشد نزدیک هم به قدر چه هر و

مسئولیت اجتماعی، عدم اطمینان محیطی، اسـتقالل هیئـت   افشای  متغیرهای میانگین جدول

اطمینـان محیطـی، اسـتقالل     مدیره، استقالل کمیته حسابرسی، استقالل هیئـت مدیره*عـدم  
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 ترتیـب  بـه  کمیته حسابرسی*عدم اطمینان محیطی، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی

 متغیرهـا  بـین  در. باشد یم 0.44، 6.21، 0.59، 2.10، 2.42، 0.55، 0.62، 3.84، 0.88 برابر

( 44/0) مقدار با یبازده دارای متغیر و میانگین بیشترین دارای( 21/6) مقدار با شرکت اندازه

 شرکت یعنی  باشدمی 88/0 حول اجتماعی مسئولیت میانگین. است میانگین کمترین دارای

. انـد نمـوده  افشـا  را اجتمـاعی  مسـئولیت  هـای مولفه از درصد 88 حدود در نظر مورد های

 مـالی  منـابع  %59 تقریبـاً  کـه  اسـت  ایـن  دهنـده  نشـان  و باشـد می 0.59 مالی اهرم میانگین

 بـه  44/0 برابـر  نمونـه  هـای شـرکت  بـازده . است شده مالی تأمین بدهی طریق از هاشرکت

 هـای دارایـی  در گـذاری سـرمایه  ریـال  100 هـر  ازای به که است این بیانگر که آمده دست

 مقـدار  کمتـرین  و بیشـترین . اسـت  شده ایجاد بازدهی درصد 44 بررسی، مورد هایشرکت

 اسـتقالل  مـدیره،  هیئت استقالل محیطی، اطمینان دمع اجتماعی، مسئولیت افشای متغیرهای

ــه ــی، کمیت ــتقالل حسابرس ــت اس ــدم*مدیره هیئ ــان ع ــی، اطمین ــتقالل محیط ــه اس  کمیت

، 1.15 بیشـترین ) دارایی بازده و شرکت اندازه مالی، اهرم محیطی، اطمینان عدم*حسابرسی

ــرین و 93.9، 8.37، 2.94، 56.03، 39.4، 1، 1، 56.04 ، 0.20، 0.20، 0.03، 0.60: کمتـــــ

افشای  متغیر کشیدگی و چولگی میزان بررسی. باشدمی( -17.8، 4.02، 0.01، 0.008، 0.02

 کـه  است این دهنده نشان باشند،می 95/2 و -41/0 با برابر ترتیب به که مسئولیت اجتماعی

 بـا  .نیسـت  نرمـال  توزیـع  دارای متغیر این و نبوده 3 و 0 اعداد بازه در تحقیق وابسته متغیر

افشـای   متغیـر  کـه  رسـیم مـی  نتیجـه  ایـن  بـه  موردبررسـی  متغیرهای معیار انحراف مقایسه

 و است پراکندگی کمترین دارای متغیرها سایر به نسبت( 10/0) مقدار با مسئولیت اجتماعی

 بـدان  ایـن  و اسـت  پراکنـدگی  بیشـترین  دارای( 94/3) مقدار با عدم اطمینان محیطی متغیر

 .است دارد شدیدتری هاینوسان رمتغی این که معناست
 

 آمار توصیفی متغیرهای کمی تحقیق. 2 جدول
 

 

 متغیر

تعداد 

 مشاهده
 میانه میانگین

انحراف 

 معیار
 مینیمم ماکزیمم چولگی کشیدگی

 0.60 1.15 -0.41 2.95 0.10 0.90 0.88 1260 افشای مسئولیت اجتماعی

 0.03 56.04 4.56 45.1 3.94 2.94 3.84 1260 عدم اطمینان محیطی

 0.20 1 0.13 2.34 0.20 0.60 0.62 1260 مدیرهاستقالل هیئت

 0.20 1 -0.23 1.54 0.31 0.57 0.55 1260 استقالل کمیته حسابرسی
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 مدیره *استقالل هیئت

 عدم اطمینان محیطی

 

1260 

 

2.42 

 

1.65 

 

2.82 

 

49.1 

 

4.94 

 

39.4 

 

0.02 

)استقالل کمیته حسابرسی 

 ن محیطی(* عدم اطمینا

 

1260 

 

2.10 

 

1.27 

 

2.81 

 

116.6 

 

7.35 

 

56.03 

 

0.008 

 0.01 2.94 -1.67 13.8 0.27 0.61 0.59 1260 اهرم مالی

 4.02 8.37 0.52 4.11 0.64 6.17 6.21 1260 اندازه شرکت

 -17.8 93.9 18.2 476.8 3.37 0.03 0.44 1260 هابازده دارایی
 

 

 موسسـات  متغیرانـدازه  فراوانـی  درصـد  دهـد مـی  اننش نتایج ( نیز3جدول ) توجه با

 شـرکت  384 حـدود  یعنی %30 تقریباً که است این دهنده نشان که باشدمی %30 حسابرسی

 .اندگرفته قرار حسابرسی مورد حسابرسی، سازمان توسط بررسی مورد
 

 آمار توصیفی متغیرهای کیفی تحقیق. 3 جدول
 

 د تجمعیدرص درصد فراوانی فراوانی ارزش متغیر

اندازه 

سسه ؤم

 حسابرسی

0 876 70 70 

1 384 30 100 

 - 100 1260 - جمع

 

 آزمون ایستایی. 2-8

قبل از برآورد هر رگرسیون جهت حصول اطمینان از رگرسـیون غیرکـاذا و در پـی    

آن نتایج نامطمئن، الزم است که چگونگی ساکن پذیری متغیرها را مورد آزمون قرار دهـیم.  

یرها به معنی ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمـان و کوواریـانس   پایایی متغ

چـو   لـوین، لـین و  های مختلف است. بدین منظور در این تحقیق از روش ین سالمتغیرها ب

گر این اسـت کـه در مـورد تمـامی متغیرهـا،      شده است. نتایج آزمون ایستایی نمایاناستفاده

 باشد.پس تمام متغیرها مانا میباشد. می 05/0ز ها کمتر اسطذ معناداری آن
 ایستایی متغیرهای تحقیق. 4 جدول

 

 نتیجه P_value آماره نام متغیر

 )ایستا( مانا 0.000 -25.45 افشای مسئولیت اجتماعی

 )ایستا( مانا 0.000 -33.97 عدم اطمینان محیطی

 )ایستا( مانا 0.000 -27.83 مدیرهاستقالل هیئت
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 )ایستا( مانا 0.000 -21.05 کمیته حسابرسی استقالل

 )ایستا( مانا 0.000 -30.69 اطمینان محیطی(مدیره * عدم )استقالل هیئت

 )ایستا( مانا 0.000 -27.78 )استقالل کمیته حسابرسی * عدم اطمینان محیطی(

 )ایستا( مانا 0.000 -18.21 اهرم مالی

 )ایستا( مانا 0.002 -3.50 سسه حسابرسیؤاندازه م

 )ایستا( مانا 0.000 -14.78 اندازه شرکت

 )ایستا( مانا 0.000 -21.94 هاداراییبازده 

 

 

 لیمر Fنتایج آزمون . 3-8

لیمراسـت.   -Fزمانی، آزمـون  های مقطع عرضی، سریاولین آزمون تشخیصی در داده

( pool) یقـ یتلفهای که تعیین کنیم که تخمین مدل از روش دادهدرروش پانل دیتا برای این

شـده اسـت. تفـاوت    لیمراسـتفاده  -Fصورت بگیرد، از آزمـون  ( panel) ییتابلوهای یا داده

هـا دارای یـک   بـرای همـه شـرکت    poolدر این اسـت کـه    panel و pool روش رگرسیون

تواند جا شرکت است میبه ازای هر مقطع که در این panelروش  ازمبدأ است اما درعرض

 به ما بدهد.ازمبدأ یک عرض

 P_value های تحقیق که در ایـن جـدول بـا   معناداری برای فرضیهکه سطذ جاییازآن

کمتر شده است، درنتیجه فرضیه صـفر رد و فرضـیه مقابـل آن     0.05شود از داده می نمایش

باشد. چـون هـر سـه مـدل     لیمر برای هر سه مدل تابلویی می Fنتیجه آزمون شود. ید میأیت

 .مون هاسمن را انجام خواهیم دادتابلویی هست آز
 درصد 5لیمر در سطح  Fنتایج آزمون . 5 جدول

 

 
 

 

 

 

 

 هاسمننتایج آزمون . 4-8

 نتیجه آزمون F P_valueآماره  معادله مربوط به

 های تابلویی )پنل(داده 0.000 969/3 فرضیه اول

 های تابلویی )پنل(داده 0.000 944/3 فرضیه دوم

 های تابلویی )پنل(داده 0.000 961/3 فرضیه سوم
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ها، باید مشخص شـود کـه از کـدام روش اثـرات     بعد از مشخص شدن نوع مدل داده

بنـابراین بـرای تشـخیص ایـن       ثابت و یا روش اثرات تصادفی برای تخمین اسـتفاده شـود  

 شود.موضوع از آزمون هاسمن استفاده می

شـود در  نمایش داده مـی  P_valueکه سطذ معناداری در این جدول که با جاییازآن

یـد  أیکمتر شده اسـت، درنتیجـه فرضـیه صـفر رد و فرضـیه مقابـل آن ت       0.05از ها، فرضیه

 باشد.شود. روش مناسب برآورد مدل، اثرات ثابت میمی

 هاسمن نتایج آزمون. 6 جدول
 

 

 

 
 

 

 تحقیق هایفرضیه آزمون نتایج. 9

هـای  پذیری اجتماعی شرکتبین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیتفرضیه اصلی اول: 

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. پذیرفته
 نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت .7 جدول

 

 هاپذیری شرکتافشای مسئولیت متغیر وابسته:

 

DOSR it = β0 + β1 Euit + β2 Lev it + β3 Big it+ β4SIZEit +β5ROAit + εit 

 

آماره  ضریب

t 

خطای 

 استاندارد

ضریب تورم 

 واریانس

سطذ 

 معناداری

 متغیرها رابطه

 عدم اطمینان محیطی دارمعنی 0.000 1.03 0.02 5.2 -0.11

 اهرم مالی دارمعنی 0.001 1.07 0.02 3.1 0.07

 اندازه موسسه حسابرسی دارمعنی 0.000 1.16 0.05 11.4 0.60

 اندازه شرکت دارمعنی 0.001 1.10 0.02 3.3 0.08

 هابازده دارایی معنیبی 0131 1.09 0.02 1.5 0.04

 33/0 شده مدلتعیین تعدیلضریب  37/0 تعیینضریب 

 00/0 بروش پاگان سطذ معناداری 12064.2 بروش پاگان آماره

 نتیجه آزمون P_value آماره معادله مربوط به

 اثرات ثابت 0.001 272/7 فرضیه اول

 اثرات ثابت 0.009 977/10 فرضیه دوم

 اثرات ثابت 0.008 102/7 فرضیه سوم
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 F 00/0سطذ معناداری  F 32/16آماره 

    91/1 آماره دوربین واتسون 
 

 5 از F آمـاره  معنـاداری  سـطذ  کـه ایـن  به توجه با مدل کل بودن دارمعنی بررسی در

ـ  مـدل  لـذا ( 00/0) است ترکوچک درصد  سـطذ  در F آزمـون  H1فرضـیه  و بـوده  داریمعن

 درصـد  37/0 که است آن گویای نیز مدل تعیین ضریب. شودمی پذیرفته درصد 95 اطمینان

 چنـین هـم . گرددمی تبیین توضیحی متغیرهای توسط افشای مسئولیت اجتماعی قیمت متغیر

 منظـور بـه  این بر عالوه. است آمده دست به درصد 33/0 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب

 مقـدار  چون نمود توجه واتسون دوربین آماره میزان به باید خطا جمالت همبستگی بررسی

 رد خطـا  جمـالت  همبسـتگی  فـرض  دارد قـرار ( 5/2 تـا  5/1) قبول قابل بازه بین 91/1 آن

 واریـانس  تـورم  عامـل  معیـار  از خطـی هـم  وجود عدم بررسی برای معادله این در. شودمی

(VIF) عـدم  دهنـده نشـان  باشـد،  10 از کمتـر  واریانس تورم شاخص که وقتی. شد دهاستفا 

 دهـد مـی  نشـان  آزمون این از حاصل نتایج فوق جدول به توجه با. باشدمی خطیهم وجود

 ایـن  از لـذا  و داشـته  قرار خود مجاز حد در تحقیق مدل متغیرهای واریانس تورم میزان که

 .ندارد وجود مشکلی بابت

 سـطذ  کـه ایـن  بـه  توجه با عدم اطمینان محیطی متغیر فرضیه آزمون نتایج به توجه با

افشـای مسـئولیت    با معنادار رابطه دهندهنشان که هستند درصد 5 از ترکوچک آن معناداری

 پـس . شودمی تأیید درصد 95 اطمینان سطذ در تحقیق اصلی اول فرضیه لذا است اجتماعی

 پـذیری مسـئولیت  افشـای  و محیطـی  اطمینـان  دمعـ  بـین  بر مبنی تحقیق اصلی اول فرضیه

دارد  وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اجتماعی

 ایـن ( -11/0) عدم اطمینان محیطی متغیر منفی ضریب به توجه با چنینهم. شودمی پذیرفته

افشـای مسـئولیت    محیطـی، عدم اطمینـان   افزایش با یعنی  باشدمی معکوس بصورت رابطه

 .کندمی کاهش پیدا اجتماعی

 بـا  شـرکت  اهرم مالی، اندازه مؤسسات حسابرسی و اندازه کنترلی متغیرهای چنینهم

 بـا  معنـاداری  رابطـه  درصـد  95 اطمینان سطذ در درصد 5 از کمتر معناداری سطذ به توجه

 تـر بـزرگ  معناداری سطذ به هتوج با دارایی بازده اما  دارند مسئولیت اجتماعیمتغیر افشای 

 .ندارد متغیر افشای مسئولیت اجتماعی با معناداری رابطه درصد 5 از
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 افشدای  و محیطدی  اطمیندان  عددم  بین رابطه بر مدیرههیئت استقاللفرضیه فرعی اول: 

 تدأثیر  تهدران  بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت

 .دارد معناداری
 نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت. 8 ولجد

 

 هاپذیری شرکتافشای مسئولیت متغیر وابسته:

DOSRit = β0 +β1 Eut+β2BINDit + β3(Euit * BINDit)+ β4Levit +β5 Bigit+ β6SIZEit 

+β7ROAit + εit 

آماره  ضریب

t 

خطای 

 استاندارد

ضریب تورم 

 واریانس

سطذ 

 معناداری

 غیرهامت رابطه

 عدم اطمینان محیطی دارمعنی 0.000 1.99 0.02 13.5 0.30

 مدیرهاستقالل هیئت دارمعنی 0.000 4.16 0.04 9.1 0.41

 دارمعنی 0.000 5.90 0.04 4.3 0.20

مدیره )استقالل هیئت

* عدم اطمینان 

 محیطی(

 اهرم مالی دارمعنی 0.029 1.09 0.02 2.1 0.04

 دارمعنی 0.000 1.30 0.05 5.1 0.27
اندازه موسسه 

 حسابرسی

 اندازه شرکت دارمعنی 0.004 1.12 0.02 2.8 0.06

 هابازده دارایی معنیبی 0.594 1.12 0.02 0.53 0.01

شده ضریب تعیین تعدیل 35/0 ضریب تعیین

 مدل

31/0 

بروش  سطذ معناداری 11870.3 بروش پاگان آماره

 پاگان

00/0 

 F 00/0ناداری سطذ مع F 54/14آماره 

    01/2 آماره دوربین واتسون 
 

 5 از F آمـاره  معنـاداری  سـطذ  کـه ایـن  به توجه با مدل کل بودن دارمعنی بررسی در

 سـطذ  در F آزمـون  H1فرضـیه  و بـوده  دارمعنـی  مـدل  لـذا ( 00/0) است ترکوچک درصد

 درصـد  35/0 که تاس آن گویای نیز مدل تعیین ضریب. شودمی پذیرفته درصد 95 اطمینان

 چنـین هـم . گرددمی تبیین توضیحی متغیرهای توسط افشای مسئولیت اجتماعی قیمت متغیر

 منظـور بـه  این بر عالوه. است آمده دست به درصد 31/0 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب
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 مقـدار  چون نمود توجه واتسون دوربین آماره میزان به باید خطا جمالت همبستگی بررسی

 رد خطـا  جمـالت  همبسـتگی  فـرض  دارد قـرار ( 5/2 تـا  5/1) قبول قابل بازه بین 01/2 آن

 واریـانس  تـورم  عامـل  معیـار  از خطـی هـم  وجود عدم بررسی برای معادله این در. شودمی

(VIF) عـدم  دهنـده نشـان  باشـد،  10 از کمتـر  واریانس تورم شاخص که وقتی. شد استفاده 

 دهـد مـی  نشـان  آزمون این از حاصل نتایج فوق جدول به توجه با. باشدمی خطیهم وجود

 ایـن  از لـذا  و داشـته  قرار خود مجاز حد در تحقیق مدل متغیرهای واریانس تورم میزان که

 .ندارد وجود مشکلی بابت

تعـاملی اسـتقالل هیئـت مدیره*عـدم اطمینـان       متغیـر  فرضیه آزمون نتایج به توجه با

 دهنـده نشـان  کـه  هستند درصد 5 از ترکوچک آن معناداری سطذ کهاین به توجه با محیطی

 سـطذ  در تحقیـق  فرعـی اول  فرضـیه  لـذا  اسـت  افشای مسئولیت اجتماعی با معنادار رابطه

 مدیرههیئت استقالل بر مبنی تحقیق اولفرعی  فرضیه پس. شودمی تأیید درصد 95 اطمینان

 هـای شـرکت  اجتمـاعی  پـذیری مسـئولیت  افشـای  و محیطـی  اطمینـان  عـدم  بـین  رابطه بر

 بـا  چنـین هم. شودمی دارد پذیرفته معناداری تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 این( 20/0) اطمینان محیطیتعاملی استقالل هیئت مدیره*عدم  متغیر مثبت ضریب به توجه

 .باشدمی مستقیم صورتبه رابطه

 بـا  شـرکت  برسی و اندازهاهرم مالی، اندازه مؤسسات حسا کنترلی متغیرهای چنینهم

 بـا  معنـاداری  رابطـه  درصـد  95 اطمینان سطذ در درصد 5 از کمتر معناداری سطذ به توجه

 تـر بـزرگ  معناداری سطذ به توجه با دارایی بازده اما  دارند متغیر افشای مسئولیت اجتماعی

 .ندارد متغیر افشای مسئولیت اجتماعی با معناداری رابطه درصد 5 از

 افشای و محیطی اطمینان عدم بین رابطه بر کمیته حسابرسی استقاللدوم:  فرضیه فرعی

 تدأثیر  تهدران  بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت

 .دارد معناداری
 نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت. 9 جدول

 

 هاپذیری شرکتافشای مسئولیت متغیر وابسته:

DOSR it = β0 + β1 Euit + β2 IAC it + β3 (Euit * IAC it)+ β4 Lev it + β5 Big it+ β6SIZEit 

+β7ROAit + εit 
 متغیرها رابطهسطذ ضریب تورم خطای آماره  ضریب
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t معناداری واریانس استاندارد 

 عدم اطمینان محیطی دارمعنی 0.000 2.37 0.03 8.3 0.29

 کمیته حسابرسیاستقالل  دارمعنی 0.001 6.97 0.05 3.2 0.19

 دارمعنی 0.000 9.87 0.06 5.5 0.37
 کمیته حسابرسی)استقالل 

 * عدم اطمینان محیطی(

 اهرم مالی دارمعنی 0.030 1.09 0.02 2.1 0.05

 اندازه موسسه حسابرسی دارمعنی 0.000 1.26 0.06 5.8 0.38

 تاندازه شرک دارمعنی 0.018 1.13 0.02 2.3 0.06

 هابازده دارایی معنیبی 0.662 1.12 0.02 0.43 0.01

 39/0 شده مدلتعدیلضریب تعیین  42/0 ضریب تعیین

 00/0 بروش پاگان سطذ معناداری 12019.8 بروش پاگان آماره

 F 00/0سطذ معناداری  F 68/34آماره 

    95/1 آماره دوربین واتسون 
 

 5 از F آمـاره  معنـاداری  سـطذ  کـه ایـن  به وجهت با مدل کل بودن دارمعنی بررسی در

 سـطذ  در F آزمـون  H1فرضـیه  و بـوده  دارمعنـی  مـدل  لـذا ( 00/0) است ترکوچک درصد

 درصـد  42/0 که است آن گویای نیز مدل تعیین ضریب. شودمی پذیرفته درصد 95 اطمینان

 چنـین هـم . ددگرمی تبیین توضیحی متغیرهای توسط افشای مسئولیت اجتماعی قیمت متغیر

 منظـور بـه  این بر عالوه. است آمده دست به درصد 39/0 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب

 مقـدار  چون نمود توجه واتسون دوربین آماره میزان به باید خطا جمالت همبستگی بررسی

 رد خطـا  جمـالت  همبسـتگی  فـرض  دارد قـرار ( 5/2 تـا  5/1) قبول قابل بازه بین 95/1 آن

 واریـانس  تـورم  عامـل  معیـار  از خطـی هـم  وجود عدم بررسی برای معادله ینا در. شودمی

(VIF) عـدم  دهنـده نشـان  باشـد،  10 از کمتـر  واریانس تورم شاخص که وقتی. شد استفاده 

 دهـد مـی  نشـان  آزمون این از حاصل نتایج فوق جدول به توجه با. باشدمی خطیهم وجود

 ایـن  از لـذا  و داشـته  قرار خود مجاز حد در قتحقی مدل متغیرهای واریانس تورم میزان که

 .ندارد وجود مشکلی بابت

تعاملی استقالل کمیته حسابرسـی*عدم اطمینـان    متغیر فرضیه آزمون نتایج به توجه با

 دهنـده نشـان  کـه  هستند درصد 5 از ترکوچک آن معناداری سطذ کهاین به توجه با محیطی

 سـطذ  در تحقیـق  فرعـی دوم  فرضـیه  لـذا  است افشای مسئولیت اجتماعی با معنادار رابطه
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کمیتـه   اسـتقالل  بـر  مبنـی  تحقیـق  فرعـی دوم  فرضیه پس. شودمی تأیید درصد 95 اطمینان

 اجتمــاعی پــذیریمســئولیت افشــای و محیطــی اطمینــان عــدم بــین رابطــه بــر حسابرســی

. شـود مـی  هدارد پذیرفت معناداری تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

تعاملی اسـتقالل کمیتـه حسابرسـی*عدم اطمینـان      متغیر مثبت ضریب به توجه با چنینهم

 .باشدمی مستقیم صورتبه رابطه این( 37/0) محیطی

 بـا  شـرکت  اهرم مالی، اندازه مؤسسات حسابرسی و اندازه کنترلی متغیرهای چنینهم

 بـا  معنـاداری  رابطـه  درصـد  95 ناطمینا سطذ در درصد 5 از کمتر معناداری سطذ به توجه

 تـر بـزرگ  معناداری سطذ به توجه با دارایی بازده اما  دارند مسئولیت اجتماعی متغیر افشای

 .ندارد متغیر افشای مسئولیت اجتماعی با معناداری رابطه درصد 5 از

 گیری تحقیقبحث و نتیجه. 10

مدیران اجرایـ  و الـزام    مدیره، نظارت مستقل بر عملکردمسئولیت هیئتترین از مهم

فعـان اسـت. بـاور عمـوم  ایـن اسـت کـه        نیداران و ذگوی  در قبال سهامپاسخمدیران به 

که از استقالل بیشـتر  برخـوردار اسـت، نظـارت مـؤثرتری بـر مـدیران        مدیره زمان هیئت

ط هایی که به لحاظ مال  بـا شـرکت ارتبـا   سازمانی و آنکند. مدیران دروناجرای  اعمال می

ـ     مستقل نباشـند کـه  اندازه کاف  دارند، ممکن است به سـزایی بـرای   هایـن امـر از اهمیـت ب

دهـد کـه تـاکنون    ها دارد، بررسی پیشـینه تحقیقـات نشـان مـی    داران و مالکان شرکتسهام

های زیادی در زمینه ریسک سـقوط قیمـت سـهام صـورت گرفتـه اسـت ولـی در        پژوهش

ـ    یک از این تحقیقات تأثیر تأخیهی  ر ریسـک  ر غیرعادی در صـدور گـزارش حسابرسـی ب

 .ها بررسـی نشـده اسـت   سقوط قیمت سهام و تأثیر ضعف اطمینان محیطی بر رابطه بین آن

شـده،  های فوق و با توجه به مباحـث مطـرم  حال تحقیق حاضر با مدنظر قرار دادن اهمیت

مـدیره  تی هیئـت نقش نظار ثیرأبررسی تتر شدن موضوع برای مخاطبان با هدف برای روشن

هـای  پـذیری اجتمـاعی شـرکت   طمینـان محیطـی و افشـای مسـئولیت    بر رابطه بـین عـدم ا  

رود با انجـام تحقیـق حاضـر    پرداخته و انتظار می شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته

آمـده مورداسـتفاده   دستسازی موضوع برداشته شود و نتایج بهگام جدید در راستای شفاف

است که با انجام این تحقیق و بـه دسـت آمـدن     داران قرار گیرد. امیداران و سهامگذسرمایه

 .سازی هر چه بیشتر موضوع برداشته شودنتایج، قدمی درراه شفاف
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هـای  عدم مشـارکت در فعالیـت   کهتوان استنباط کرد از نتایج تحقیق حاضر چنبن می

ـ     مسئولیت اجتماعی شرکت ای توانـد یـک گزینـه   ان مـی ها بـا سـطذ بـاالیی از عـدم اطمین

هـای کـه کمتـر درگیـر مسـئولیت      گـذاران، شـرکت  دهنده ریسک باشد. زیرا سرمایهافزایش

 هـا در ایـن  داننـد، زیـرا بـه نظـر آن    های با ریسک باال میگذاریاجتماعی هستند را سرمایه

کـه جـوامعی بـا    به لحاظ ایـن  های مدیریتی در سطذ شرکت وجود ندارد.ها مهارتشرکت

گریز هستند و با در نظـر گـرفتن عـدم قطعیـت و قابلیـت      عدم اطمینان محیطی باال ریسک

هـایی کـه سـطذ بـاالیی از عـدم اطمینـان دارنـد، در        بینی معقـول اسـت کـه شـرکت    پیش

 .شرکت کنند های مسئولیت اجتماعی بیشتریفعالیت

 منابع .11

پذیری اجتمـاعی، عملکـرد   لیت(. گزارشگری مسئو1395) قبادی، معصومه ، وامیرحسینی، زهرا

 .66-55(، 28)9نامه حسابداری مدیریت، مالی و مالکیت نهادی. فصل

پـذیری اجتمـاعی   (. بررسی رابطـه بـین افشـای مسـئولیت    1398) نجفی، قاسم ، وجامعی، رضا

 .161-137(، 1)6الزحمه حسابرسی، دانش حسابداری مالی، حقشرکت و 

(. بررسی ارتباط بین عـدم  1399) وحید و کامرانی، هدی دانشی، ،جاللی، فاطمه  هشی، عباس

اطمینان محیطی، مالکیت نهـادی و اجتنـاا مالیـاتی، نشـریه تحقیقـات حسـابداری و حسابرسـی،        

12(46،) 133-146. 

(. رابطـه سـازوکارهای   1387) سیدحسـین ، و خسـرونژاد  ،شـعری، صـابر  یگانه، یحیی  حساس

(، 24)6زه شرکت با مدیریت سـود. مطالعـات حسـابداری،    ها و انداحاکمیت، شرکتی، نسبت بدهی

79-115. 

(. ارتباط بین عدم اطمینان محیطـی و  1397) رضا، تارازی ، وابراهیمی، محمدرحیمی، محسن  

اجتناا از مالیات با نقش تعدیلی توانایی مدیریت، پایان نامه کارشناسـی ارشـد، موسسـه آمـوزش     

 عالی امین.

 یه(. طراحی مدل توسـع 1398) خدادادحسینی، سیدحمید ، ومیرمحمدکالبی، ا  شراعی، فاطمه

و خلـق ارزش   تمـاعی شـرکتی، حاکمیـت شـرکتی    پـذیری اج پایدار شرکتی: تبیین نقش مسـئولیت 

 .325-305 (،3)6سرمایه اجتماعی،  مشترک، مدیریت

بهـادار   پذیری اجتماعی با عملکرد مالی در بورس اوراق(. رابطه مسئولیت1390صنوبر، ناصر )

 .20-1(، 3) 3های تجربی حسابداری، مجله پژوهش ،تهران
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مـدیره در اجتنـاا   (. بررسـی نقـش نظـارتی هیئـت    1397)پورعنقا، محمدرضا ، و ناظمی، امین

هـای  شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران، مجلـه بررسـی      های خـانوادگی پذیرفتـه  مالیاتی شرکت

 .106-83(، 18)5حسابداری، 

(. بررسـی رابطـه بـین حاکمیـت شـرکتی و      1397) تربتی، حمیدرضـا و بزاززاده، ترشیزی، علی

 کننده مسئولیت اجتماعی، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی،ریسک شرکت: نقش تعدیل

 .151-135، صفحه 1397، پاییز 18شماره پیاپی  - 3، شماره 5، دوره 8مقاله 
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