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 :چکیده

 

ی در شرکت ها یهبد نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک یلینقش تعد یپژوهش حاضر به بررس

 شده در بورس اوراق رفتهیشرکت پذ124متشکل از  یا منظور، نمونه نی. بدپردازدیشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ

 یدادیو پس رو یهمبستگ ،یپژوهش از نوع تصادف نیا .دیانتخاب گرد 1398تا  1393 یهاسال یتهران در فاصله زمان بهادار

 انگریب قیتحق یهاافتهیبه روش داده های تابلویی استفاده شد.   رهیچند متغ ونیرگرس کیاز تکن هاهیضاست. برای آزمون فر

و عملکرد مسئولیت اجتماعی  وجود دارد یو معنادار یشرکت رابطه منف مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی نیآن است که ب

 تعدیل می کند. باعث کاهش هزینه بدهی می شود و کیفیت حسابرسی این رابطه را

 مسئولیت اجتماعی، هزینه بدهی، کیفیت حسابرسی، شرکت های بورسی.: یدیواژگان کل

 

 مقدمه

امکان قضاوت  آوردن به منظور فراهم یو گزارش اطالعات مال یطبقه بند یریگاندازه ،ییشناسا ندیتوان فرایرا م یحسابدار

 یقرون متماد یط یحسابدار یهاهیرو عملکرد و کرد. فیتعر یان مالتوسط استفاده کنندگ یمنطق ماتیآگاهانه و اتخاذ تصم

اطالعات  نیتام یعنی یحسابدار ییهدف نها تحوالت و راتییتغ نیا انیاما در جر داشته است. یاقابل مالحظه راتییتغ

مجموعه  ریز نیان مهمتراست که به عنو یاطالعات ستمیس یحسابدار قتیحق در مانده است. یباق رییکنندگان بدون تغاستفاده

 ای یو اقتصاد یمال عیمربوط به وقا یهاو ارائه گزارش صیتلخ ،یبندطبقه ،یآورجمع فهیوظ ت،یریمدی اطالعات یهاستمیس

 یول هستندی بنگاه اقتصاد ای رانیاطالعات سهامداران و مد نیاستفاده کنندگان ا شتریاگر چه ب را بر عهده دارد. سازمان

بنابر  نیدارد و همچن یمال مختلف استفاده کنندگان اطالعات یهاکه در قبال گروه ییهاتیو مسول فیوظا بنابر تیریمد

کنندگان استفاده اریرا در اخت یمختلف اطالعات بنگاه، یکنندگان مال نیتام ای یتجار یهادرخواست طرف ای یالزامات قانون

 تیریازمنافع سهامداران در مقابل ارائه اطالعات نامتقارن مد حفاظت رساناز اهداف حساب یکی .دهدیاطالعات از بنگاه قرار م

خود  هیعل ییقضا یخود و اجتناب از دعاو یامنظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه به به استفاده کنندگان است، حسابرسان
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 لیاز قب یبع عوامل متعدداست تا یکننده عملکرد حسابرس نییکه تع تیفکی هستند. یحسابرس تیفیک شیبه دنبال افزا

 ،یفن ییو کارا تیحسابرس شامل: دانش، تجربه، قدرت تطب یهاییوانات:

 (.1383 ،ییآقا و تضاد منافد و قضاوت است)مجتهدزاده ،یامراقبت حرفه ت،ینیشامل: استقالل، ع یاحرفه یاجرا

شرکت تحت کنترل  اتیعمل ییکارا تیمسئول دایب تنها نه هاشرکت تیریمد ،یکنون طیدر حال حاضر و در شرا گر،ید یاز سو

دارند.  تیمسئول زین زنندیدامن م یاجتماع شماریکه انجام داده و به مشکالت ب یهر اقدام یخود را تقبل کنند، بلکه در ازا

تالش کنند تا در کنار تالش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار،  هستند ریناگز یاقتصاد یواحدها ن،یبنابرا

(. 1392 ،احمدی و اصلخود باشند )بزرگ یبهبود عملکرد اجتماع یو در پ رندیبر عهده بگ زیخود را ن یاجتماع هایتیمسئول

از  یکیحال،  نیبا ا شود؛یشرکت م هاینهیهز شیفزامنجر به ا یاجتماع هایتیمربوط به مسئول هایتیدر فعال گذاریهیسرما

 نیجامعه در ا یو هم فشارها دهندیم تیموضوع اهم نیبه ا گذارانهیاز سرما یاریچرا که هم بساست.  یاساس اتیضرور

بر رابطه  یحسابرس تیفیک یلینقش تعد یراستا، پژوهش حاضر به دنبال بررس نیدر هم .شودیم لتحمی هاخصوص بر شرکت

 اوراق بهادار تهراناست. شده در بورس رفتهیپذ یدر شرکت ها یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیب

 بیان مساله تحقیق 

مرسوم  تیکه مسئول یبه جز سودآور یدیجد تیکمتر شناخته شده حقوق بشر، مسئول یهاجوامع و توجه به جنبه شرفتیپ

 کی نفعانیامروز کسب و کار تنها مالکان و سهامداران ذ یایدن گردریشرکت ها است بر عهده آنان گذاشته است. به عبارت د

 نیا یفایشوند. ا یشرکت محسوب م نفعانیجزء ذ ندهیآ ینسل ها یاز آحاد جامعه و حت یعیبلکه گستره وس ستند؛یرکت نش

آنان است  یاتیشرکت به جامعه در قبال حوزه عمل یو اجتماع یاخالق ییپاسخگو یها که در واقع نوعشرکت دیجد تیمسئول

دیو مف نیتراز مهم کی. شدجامعه داشته با یهافیط یشرکت و هم برا یبراتواند اثرات مثبت کوتاه مدت و بلند مدت هم یم

حسن شهرت شرکت در  شیشرکت و جامعه و افزا نیب یهاها و اصطکاککاهش تنش ،یاجتماع تیمسئول یکارکردها نیتر

 ریو غ یرسد که رابطه اجتماع یگونه به نظر م نیو افراد مختلف است. در واقع ا نفعانیذ یها یتوجه به دغدغه ها و نگران لیذ

 .موثر باشد اریکسب و کار بس یشرکت در فضا تیحضور و فعال یها نهیتواند بر کاهش هز یبا جامعه م انمطلوب سازم یرسم

 تیاست که سازمان در آن قرار دارد، در واقع مسئول یسازمان فراتر از چارچوب حداقل الزامات قانون یاجتماع تیمسئول

و  دهدیسازمان را بر جامعه مورد توجه قرار م کی یاجتماع ریدر کسب و کار است که تاث یمتعال کردیا روهشرکت یاجتماع

است. چون  گریکدیبا  یهمکار یو داوطلبان برا یو خصوص یاز دولت عمبخش ها ا یآن گرد هم آوردن تمام یهدف اصل

باشد که اثرات مثبت حاصل  یابه گونه دیآنها با تیفعال نینابرادارند، ب یاجتماع ستمیبر س یاعمده ریها تاثها و شرکتسازمان

و  ازهایعضو جامعه، نگران ن نیگذارتر ریرا به حداقل کاهش دهند و به عنوان تاث یاز آن را به حداکثر برساند و اثرات منف

 یو رفتارها ریتداب یاجتماع تیمسئول ب،یترت نیدراز مدت جامعه باشند و در جهت رفع معضالت آن بکوشند. بد یهاخواسته

 ،یریو اطالعات پذ یاخالق -یحقوق بشر و ضوابط رفتار ،یطیمح ستیز تیها، حمامصرف کننده ،یدر حوزه کارگر یاجتماع

 .(1387و همکاران،  ی)فروغ شودیرا شامل م یشرکت یرخواهیو خ یاجتماع یهاتیلفعا

گیری های بالعوض و نوع دوستی، راهی شد برای شکلاه عمومی، کمکشروع قرن بیستم و درک عمومی از قانون و نظام رف با

های غیردولتی تبلیغ کننده مسئولیت اجتماعی ای از سازمانشبکه اقدام اجتماعی به عنوان نمونه ،روابط و ساختارهای بنگاهی

اده به صورت نمایندگی و های تغییر شکل دها و شرکتتجاری، مؤسسان شرکت راناست. این شبکه، انجمنی متشکل از رهب

های خود به عنوان تشکیالتی برای حرکت به سوی دنیایی قابل سازمانی غیردولتی است که متعهد به استفاده از سازماندهی

نسبت به مسئولیت محیطی،  هارکتتحمل با عدالت و مهربانی بیشتر است. مأموریت شبکه اقدام اجتماعی افزایش آگاهی ش

ها یا افراد است. شبکه های سازمانها و ظرفیتالت گستری برای هر بخش با توجه به تفاوت منابع، فرصتحقوق بشر پایه و عد



 

 3 

میالدی  1999میالدی، در آسیا از سال  1993میالدی، در اروپا از سال  1987اقدام اجتماعی در ایاالت متحد آمریکا از سال 

 .(2004،  نتیطتایلند شروع به فعالیت کرد )خوش رد

ای تازه نیست. در قرن نوزدهم، تعداد زیادی از و مسئولیت اجتماعی برای دنیای تجارت، موضوعی جدید و پدیده وابطر

های بالعوض به کارگران داران در اروپا و آمریکا متوجه مسئولیت خود در قبال جامعه بودند و به مسکن، رفاه و کمککارخانه

کردند. به هر حال، شیوه گذاری میهایشان سرمایهو آموزش برای کارگران و خانواده سازی، تندرستیتوجه کرده و در طرح خانه

ها برای دستیابی به تأثیر اجتماعی و محیطی موسسات و مدیریت آن با یک روش راهبردی، جدید مسئولیت اجتماعی شرکت

 .(2004 نت،یطمند و با برنامه درآمده است )خوشبه صورت نظام

ها در عمل هنوز زیاد فراگیر نشده و هدف عمومی گزارشگری مالی در حال حاضر بر عملکرد مالی شرکت اجتماعی مسئولیت

های زیادی در سراسر گیرد. در طول چند سال اخیر، شرکتمتمرکز بوده و بررسی عملکرد اجتماعی و محیطی را در بر نمی

اند. بر این اساس جتماعی و محیطی( را آغاز کرده)اقتصادی، ا گریجهان بحث راجع به در نظر گرفتن سه جنبه گزارش

های ارائه شده باید در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی بنگاه اقتصادی، اطالعاتی را ارائه کند. این نظریه گزارش

است « یدارپیشرفت پا»گزارشگری با توجه به سه حوزه دخیل در آن )اقتصادی، محیطی و اجتماعی( مترادف با مفهوم و هدف 

 .(2014و زامورا ،  بردیل-)بران

انتشار اوراق مشارکت بلند مدت متحمل  ایوام  قیشده از طر نیاست که شرکت بابت وجوه تأم یا نهیدر واقع هز یبده نهیهز

 نیأممنابع ت رینسبت به سا یبده نهیمهم هز تیاست. مز زینرخ نشان دهنده بازده مورد انتظار وام دهندگان ن نیشود. ا یم

در  ییصرفه جو قیها از طر نهیهز نیاز ا یقسمت نیباشد؛ بنابرا یم یاتیمال قبولقابل  یها نهیاست که جزء هز نیا یمال

منبع  کیو ممتاز  یاست که نسبت به سهام عاد نیآن ا گرید تیشود و مز یبرگشت داده م یبه واحد تجار یپرداخت اتیمال

و  یبده ندهینما ،یو ضعف مال فشارنشان دهنده  یبده نهیهز یشود. از طرف یب متر محسو متینسبتا ارزان ق یمال نیتأم

گذاران است )احمدپور،  هیمختلف سرما یگروه ها نیب ایگذاران و اعتبار دهندگان  هیو سرما رانیمد نیب یندگیتضاد نما

1395). 

قرار  ریشرکت را تحت تأث نفعانیکه تصمیمات ذ یمال یمندرج در صورتها تیو نحوه گزارش اقالم با اهم یمال یصورتها تیفیک

 یادیعمل و انعطاف ز اریاخت رانیها که مد یبده رینظ یبوده است. به خصوص اقالم یادیز تیحساس یدارا ربازیدهد، از د یم

اقالم را  نیدارند که ا یعوامل ییبه شناسا یادیعالقه ز یمال یکنندگان صورتها استفادهلحاظ  نیآنها دارند. بد یدر گزارشگر

 تیفیتواند ک ینم ییبه تنها یحسابدار یاز استانداردها یرویکه پ دهدینشان م یادیدهد. مطالعات ز یقرار م ریتحت تأث

عوامل  رای؛ ز(2012گران،یو د ی، چن2007و،یاس؛ ف2009 ،یسجات نگیکند )آن نیو اقالم مندرج در آن را تضم یمال یصورتها

عالوه بر  یواحد اقتصاد کیشده توسط  هیته یمال یدارند. صورتها ریتأث یمال یشگرگزار تیفیک یبر رو زین یگرید

عوامل عبارتند از  نیاز ا یقرار دارد. برخ یمتنوع یو برون سازمان یعوامل درون سازمان ریتحت تأث یحسابدار یاستانداردها

در  تیریو کسب و کار، نفوذ مد یه بنگاه اقتصادب تیریمد دگاهید ،یمال یبه گزارشگر تیرینوع نگرش مد ت،یریمد یها زهیانگ

) بوشمن و همکاران، یو نظام حقوق یاسیس یجامعه، فشارها یو مقررات حاکم بر نظام اقتصاد نیجامعه، قوان یاسیس یفضا

2016) 

ت و زمانی است که حسابرسی باکیفیت به طور قابل مالحظه ای مورد عالقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررا مدت

المللی حسابرسی، خدمات دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار مؤسسه بزرگ بین

؛خورانا 1998های مالی را افزایش می دهند )بکر،بخشی صورت گاهیحسابرسی با کیفیتی  فراهم می کنند که اعتبار و آ

های مالی گزارش شده در سراسر ت تأثیر کیفیت حسابرسی بر اعتبار صورت( این مطالعا1993وتئو و وانگ، 2004ورامان،
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و  دهندگانشرکت های آمریکایی را یکسان نشان می دهد. طبیعتاً این کیفیت حسابرسی موجب اطمینان بخشی به اعتبار 

 .دسرمایه گذاران شده و ریسک اطالعاتی آنان راکاهش و هزینه بهره شرکت را تحت تأثیر قرار می ده

ارائه خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی در بازارهای سرمایه ایفا می  لیمستقل، به دل حسابرسان

 شوداستفاده می  رییگ میحسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصم تیفیکنند. ک

نامناسب منابع در جامعه منجر شود. ایفای نقش، به عنوان حافظ  صیتخص هد باین خدمات حسابرسی، می توان نیپای تیفیو ک

و اعتبار گزارش  تیفیک قتیمنافع جامعه، مستلزم این است که حسابرس در مقابل صاحب کار خود، مستقل باقی بماند. در حق

بر  دگی،یشرکت مورد رس ریتمدیاستقالل حسابرس از صاحب کار بستگی دارد. اما در عمل، نفوذ  زانیهای حسابرسی، به م

شده  نییبه اهداف تع ابییهای باالی مدیریت برای دست زهیمسائل مربوط به انتخاب و ارائه اطالعات به حسابرس، به همراه انگ

 .(2014یا عبور از آن ها، موانع مهمی در سر راه مستقل ماندن حسابرسان محسوب می شوند )چارلز و همکاران،

( تأثیر 2014وه برکیفیت حاکمیت شرکتی توجه خاصی به کیفیت اطالعات مالی دارند. پیتمن و فورتین)عال اعتباردهندگان

به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند  1988تا  1977شهرت حسابرس را برهزینه بدهی شرکت های آمریکایی که درطی سال 

آنها دریافتند شرکت هایی که مؤسسات بزرگ  بررسی کردند. رس،سال پس ازپذیرفته شدن این شرکت ها در بو 9در طی 

حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کردهاند. دوباره این یافته ها نشان می دهد، اعتبار 

ده مالی منتشر ش هایدهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورت 

به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت 

حسابرسی میتواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود. به طور معمول پذیرفته شده که مؤسسات 

( و این می تواند فرآیند 2014ی ارایه می کنند)چارلز و همکاران ،و با کیفیت متنوعحسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات 

حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارایه اطالعات وگزارشگری مالی با کیفیت منجر شود. گزارشگری 

نها می شود. بنابراین، مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتبار دهندگان در تصمیم گیری و کاهش ریسک اطالعاتی آ

کیفیت حسابرسی با هزینه بدهی شرکت ها و همچنین با ریسک اعتبار دهندگان رابطه معکوس دارد. با توجه به مطالب فوق 

 ارمیتوان نتیجه گرفت، مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز ریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به  عبارتی اعتب

وجود  با.جه به کیفیت این دو عامل در مورد اعطاء یا عدم اعطاءاعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کننددهندگان با تو

اینکه پژوهش های زیادی در بازارهای پیشرفته در اثبات این مدعا انجام شده، با این وجود درکشور ما به این موضوع کمتر 

و  یاجتماع تیمسئول نیآن هستند تا اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه ب پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال

رو بر آن است  شیپژوهش پ نیبنابرا.شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید ذیرفتهرا در شرکت های پ یبده نهیهز

 تیمسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیک ایسوال بپردازد که آ نیباره، به پاسخ به ا نیمختلف در ا قاتیکه با توجه به کمبود تحق

 ر؟یخ ایکند  یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع
 

 ضرورت انجام تحقیق

 ای در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه یستیاست که شرکت با یو تعهدات فیمجموعه وظا یشرکت یاجتماع تیمسئول

 ستمیای بر سعمده ریها تاثاست که چون شرکت نیا یاجتماع تیانجام دهد. قصد از مسئول کند،یم تیدر آن فعال که

 ان،یز دنیبه جامعه نرسد و در صورت رس یانیای باشد که در اثر آن، زگونهبه دیآنها با تیفعال یدارند، الجرم چگونگ یاجتماع

 ظام بزرگتر عمل کنند،مرتبط با ن یبه عنوان جزئ دیتر، شرکتها بامربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده هایشرکت

 که توجه دهدینشان م شتریخود را ب تیاهم یموضوع زمان نی. ادهندیم لیرا تشک یاز کل نظام اجتماع ،یفرع ینظام چون

 اند. از کشورها ثروتمندتر و قویتر شده ارییاز بس رگذارییها از نظر درآمد و تاثاز شرکت یامروزه برخ م،یکن
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مهم  ملزومات از یکیاز خود نشان دهند.  ینسبت به مسائل اجتماع یشتریتوجه ب ستیبا یاند که م افتهیها درامروزه سازمان

و بخصوص حرکت در جهت اقتصاد  یرقابت تیبه سهم بازار باال و مز افتنیبودن و دست  یبقا در عصر جهان یشرکت ها برا

الزم از  یبسترها جادیا ازمندیدر حال توسعه ن یدر کسب و کارها به خصوص در کشورها یاجتماع تیتوجه به مسئول یرقابت

و  یاجتماع تیمسئول تیالزم و بر طرف کردن موانع و چالش هاست. با توجه به اهم یهامحرک  یبررس ،یآگاه شیجمله افزا

 تیلرابطه افشاء مسئو یتا به بررس میکشور، بر آن یو بشردوستانه با منافع کسب و کارها یاعتقاد یها زهیانگ ییهم سو

 .میقرار ده یرا مورد بررس بورسشده در  رفتهیپذ یهاها در شرکتشرکت یاهیسرما نهیها و کاهش هزشرکت یاجتماع

 جنبه جدیدبودن و نوآوری تحقیق

باشد. از  یو نو م دیجد قیتحق یو روش آمار رهایبودن، متغ یو به لحاظ کاربرد شودیبار است که انجام م نیاول قیتحق نیا

 .بودن موضوع دارد دیباشد که داللت بر جد یم 98تا  93مربوط به سال  زین قیتحق یره زماندو یطرف

 اهداف تحقیق

 اهداف نظری

بر  قیتحق نیا ،مسئولیت اجتماعی نهیانجام گرفته در زم قاتیمتفاوت تحق جیصورت گرفته و نتا نیشیپ قاتیبا توجه به تحق

را  یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک ریتاث ،یروش علم کیآن است تا با استفاده از 

 .دینما نییتب

 اهداف کاربردی

، تا در  ردیبدست آمده مورد استفاده عالقمندان قرار گ جیاست نتا نیتالش بر ا یاست که به دنبال انجام هر پژوهش یهیبد

 یپژوهش برا جینتا گریامر نخواهد بود. از طرف د نیاز ا یمستثن زیپژوهش ن نیرو ، ا نی، کارا و موثر باشد. از ا ماتیاتخاذ تصم

 به شرح یرو ، عالوه بر هدف علم نیرقم بزنند ؛ از ا را یشتریمثبت ب جیتوجه خواهد بود تا نتا بلقا زیشرکت ها ن رانیخود مد

 . رد استفاده واقع شودمو لیذ یتواند توسط گروه ها یمطالعه با توجه به هدف آن م نیا جی، نتا فوق

 سازمان بورس اوراق بهادار -

 سهامداران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان -

 تحلیل گران مالی -

 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی -

ی را مورد سنجش قرار بده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک ریتاثاین تحقیق قصد دارد تا 

فعاالن بازار سرمایه،  تواند مورد استفاده متولیان بازار سرمایه و همچنین، مورد استفادهاین ترتیب نتایج این تحقیق میبه دهد. 

 .قرار گیرد

 سواالت  تحقیق

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مساله سوال هایی را به ذهن      

 کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سوال اصلی تحقیق هستیم:متبادر می 

 دارد؟ یبده نهیبر هز یمثبت و معنادار ریشرکت تاث یاجتماع تیعملکرد مسئول ایآ

 ؟کند یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیک ایآ

 قلمرو تحقیق

 تحقیق  قلمرو موضوعی
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 یبده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک یلینقش تعد ریتاث یبررسقلمرو موضوعی تحقیق حاضر،   

 است. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت ها رفتهیپذ یدر شرکت ها

 قلمرو زمانی تحقیق 

 در نظر گرفته شده است . 1398تا  1393جام تحقیق از سال قلمرو زمانی ان  

 قلمرو مکانی تحقیق 

 قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.    

 

 تعاریف واژگان کلیدی :

فعال به  ای¬است که شرکت به گونه یزانمی دهنده¬شرکت، نشان یاجتماع های¬تیمسئول :شرکت یاجتماع تیمسئول

 دهد¬یو جامعه پاسخ م انیمشتر کنندگان،¬نیاز جمله سهامداران، کارکنان، تأم نفعان¬یدسته از ذ کی های¬خواسته

 .(1984،  منی)فر

مهم در  فاتیکند : احتمال کشف و گزارش تحر یم فیتعر نیرا چن یحسابرس تیفیدی آنجلو ، ک: یحسابرس تیفیک

. کنندیباالتری ارائه م تیفیرا با ک یبزرگ، خدمات حسابرس یست که مؤسسات حسابرساو معتقد ا نی. همچن یصورتهای مال

تری برای گزارش صادقانه  شیب زةی، انگ زرگترب یکه مؤسسات حسابرس افتیدست  جهینت نیاو در پژوهش خود به ا  ن،یهمچن

و  ابندیدر بازار کار دست  شترییکه به شهرت ب آنها عالقه مندند رایز کنند،یتری ارائه م - تیفیبا ک یدارند و خدمات حسابرس

 .(2005نسون،یدوی)د ستندیدارند، نگران از دست دادن آن ها ن ادییاز آنجا که  صاحبکاران ز

 نهیبه عنوان هز یکه در حسابدار ندیگو یبده نهیرا هز میکن یکه هنگام پرداخت اصل پول پرداخت م یاضاف پول:یبده نهیهز

 .شود یبهره شناخته م

 روش پژوهش

تواند برای گروهنتایج این پژوهش میاست، یعنی  خاص مشکل یک حل باشد و در پیهدف: هدف این پژوهش کاربردی می 

کارگزاران، تحلیلگران مالی مدیران پرتفوی گذاران در بازارهای مالی، مسئوالن بورس اوراق بهادار، های مختلفی همچون سرمایه

کمک به تصمیمسهام،  سازی طراحی سبدمنظور فراهم نمودن فضای شفاف اطالعاتی، بهینه یه بهو پژوهشگران بازار سرما

تر تحلیل مطلوب و جهت تجزیههای جدید مطالعاتی گذاری در بورس اوراق بهادار و فراهم نمودن افقهای بهینه سرمایهگیری

 .مالی، مصداق عملی داشته باشد دیگر متغیرهای

 ها:نوع داده

های صحیح توجه نمود. برای تحلیل تجربی عموماً سه نوع داده جهت هر تحلیل اقتصادسنجی باید به قابلیت دسترسی به داده

 دسترسی است:قابل

هایی شوند. چنین دادهآوری میهایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمعهای سری زمانی دادههای زمانی: دادهسری -1

خیص روند تغییرات ارزش سهام با زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و ساالنه گردآوری شوند. همانند تشتوانند در فواصل می

عرضه (، کسری بودجه دولت)ساالنه،تولیدات صنعتی)ماهانه یا فصلی( ،آوری شده در طول یک سالهای جمعتوجه به داده

 (.پول)هفتگی

داد شوند. همانند تعآوری میک یا چند متغیر برای یک دوره مشخص جمعهای مقطعی بر اساس یهای مقطعی: دادهداده -2

بازده سهام شرکت های بورس ایران در یک سال و د کاربرانی که از خدمات کارگزاری بورس به صورت اینترنتی استفاده می کنن

 .خاص
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تحلیل استفاده گردیده است. بدین ترتیب های ترکیبی جهت های ترکیبی: در بسیاری از مطالعات اخیر، از مجموعه دادهداده-3

های ترکیبی، وتحلیل دادهاند. در تجزیهوتحلیل قرار دادهکه چند بنگاه، خانوار، کشور و ... را در طول زمان موردبررسی و تجزیه

ی موارد، گردد. در بسیارتحلیل فراهم میهای تخمین و نتایج قابلیک محیط بسیار غنی از اطالعات برای گسترش تکنیک

صورت مقطعی بررسی صورت فقط سری زمانی یا فقط بهتوان بههای ترکیبی برای مواردی که نمیتوانند از دادهپژوهشگران می

رابطه بین سود و بازده، نمونه ای از شرکتهای بورسی در بازه زمانی بیش از  بررسی، همانند  (1390کرد، بهره گیرند )خاکی، 

توان برای برآورد های ترکیبی، میطورکلی از دادهبه . نه تعدادی از سهام های مرغوب در دو سالارزش های روزا، یک سال

 ( استفاده نمود:9-3معادالتی به شکل رابطه )

                                                                                                     Yit = αit + βitXit + εit(9-3رابطه )

   
i = 1,2,…,N 

t = 1,2,…,T 

N های ترکیبیهای موجود در داده= تعداد مقطع 

T های زمانی= دوره 

 بدین منظور دو روش وجود دارد:

زنند که این ها را با هم تخمین میها هیچ تفاوتی وجود ندارد و لذا همه مقطعالف( در روش اول فرض شده است که بین مقطع

 لفیقی هم معروف است.روش به روش ت

تواند بر شیب دار میهای معنیداری وجود دارد که این اختالفها اختالف معنیب( در روش دوم فرض شده است که بین مقطع

 های تابلویی گویند.و یا عرض از مبدأ تأثیر بگذارند که به این روش، داده

 ابزار گردآوری داده ها

العات استفاده شده است. از این منبع برای گردآوری اطالعات مربوط به نتایج تحقیقات در پژوهش حاضر از منابع دست دوم اط

آوری ای و برای گردآوری اطالعات آماری از اسناد و مدارک سازمانی برای جمعگذشته و ادبیات پژوهش، از مطالعه کتابخانه

آوری اطالعات به ماهیت، هدف و روش پژوهش و های گوناگونی وجود دارد. انتخاب ابزار مناسب برای جمعاطالعات، روش

های پژوهش بستگی دارد. دقت در مطالعه های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههمچنین به آزمون

سوابق و دقت در گردآوری اطالعات در پژوهش نقش اساسی دارد و گردآوری اطالعات مورد نیاز در پژوهش، یکی از مراحل 

( 1ها؛ آوری دادهها برای جمعترین روشها وجود دارند. اصلیشود. ابزارهای متنوعی برای گردآوری دادهسیار مهم محسوب میب

بندی به اطالعات اولیه و ثانویه معروف ( پرسشنامه هستند که در یک تقسیم4( مصاحبه و 3( مشاهده؛ 2اسناد و مدارک؛ 

 آید. مدارک به دست می های ثانویه از اسناد وهستند؛ داده

 جامعه آماری

 1398تا  1393طی سال های جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران         

 می باشند.

 

 نمونه آماری     

 :باشدمی زیر شرایط اعمال با غربالگری گیرینمونه روش  

 و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند. شده پذیرفته بهادار تهران اوراق بورس در 1393 سال از قبل

 .باشد ماه اسفند به پایان منتهی آنها مالی مقایسه، دوره قابلیت افزایش لحاظ به
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 .باشند نداده مالی سال تغییر یا فعالیت تغییر مذکور مالی هایسال طی

 نباشند. لیزینگ و نگ، بانکمالی، هلدی گری گذاری، واسطه سرمایه هایشرکت جزء

 سهام شرکت وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند

 
 تعداد شرکت شرح ردیف

 524  1398های پذیرفته شده در بورس در پایان سال تعداد شرکت 1

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

  64 در بورس پذیرفته شده اند 93سال تعداد شرکت هایی بعد از  3

4 
ها و های مالی، بانکگریها، واسطهگذاریهایی که جزء هلدینگ، سرمایهتعداد شرکت

 اند.ها بودهیا لیزینگ
54  

5 
که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن  هایی شرکتتعداد 

 منتهی به پایان اسفند نمی باشد
50  

  55 ماه داشته اند 6که در قلمرو زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از  هایی شرکتتعداد  6

 400  هایی که حذف شدند.تعداد کل شرکت 7

 124  های عضو نمونهتعداد شرکت 8

 
 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. 124در این  پژوهش تعداد  

 مدل رگرسیونی

که به عوامل تعیین کننده سیاست تجاری کمک کرد، ( 2020و همکاران  )براساس یافته های سامی بچا مدل ما در این مطالعه 

 می باشد:   

 

 
 هاروش تجزیه و تحلیل داده
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و ارائه مشخصات  رهاینمونه و متغهای پژوهش در واقع بکارگیری آمار توصیفی جهت توصیف و تحلیل داده تجزیهمنظور از 

ها و آمار بندی و توصیف دادهها بدون استنباط و صرفاً جهت دستهری متغیرها و پارامترها و نیز ارائه جداول مربوط به دادهآما

های پژوهش و همچنین بکارگیری گیری شده متغیرهای آماری اندازهاستنباطی شامل تخمین و برآورد ضرایب در ارتباط با داده

 اشد.بها میآنها در آزمون فرضیه

 آمار توصیفی 

گیری در آنکه به هرگونه نتیجهپردازد بیآوری، خالصه کردن، نمایش و پردازش اطالعات میآن بخش از آمار است که به جمع

-رود و خصوصیتی از نمونه را بررسی میکار می ورای آن اطالعات مبادرت ورزد. آماره اصطالحی است که در رابطه با نمونه به

باشند. همچنین الزم به ذکر است که آماره از های مهم میی آمارهیانگین، واریانس و نسبت نمونه که از جملهکند. مانند م

کند؛ مانند میانگین و کند. پارامتر عددی است که خصوصیتی از یک جامعه را بیان میی دیگر تغییر میای به نمونهنمونه

ها شامل : میانگین، واریانس، انحراف معیار، بیشینه، اشند. مهمترین آمارهبواریانس و میانه جامعه که پارامتر )شاخص( می

 گیری آنها سر و کار داریم.کمینه، دامنه، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی است که در آمار توصیفی با  اندازه

 آمار استنباطی

های انجام شده گرفته و بر اساس تحلیل راردر این بخش از آمار اطالعات به دست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل ق

شود. بدین منظور جهت گیری به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده میآید و این نتیجهگیری و استنباط به عمل مینتیجه

تگی های تحقیق از تحلیل همبسبرا و برای آزمون فرضیه -بررسی آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری از آزمون جارک

گردد. شود. معموال همراه با تعیین رگرسیون، تحلیل همبستگی نیز مطرح میپیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده می

 شود:در تحلیل همبستگی درباره دو معیار بحث می

 :  الف( ضریب تعیین

 
گوییم و آن را به دست آمده را ضریب همبستگی میاگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، مقدار :  (R)ی ب( ضریب همبستگ

 دهیم. نشان می rبا 

گیریم. در مرحله بعدی برای بررسی وضعیت همخطی میان متغیرهای توضیحی از ماتریس همبستگی میان متغیرها بهره می 

لیمر برای   Fها ابتدا باید آزمونآزمون ناهمسانی واریانس وایت صورت خواهد گرفت. قبل از انجام تخمین و آزمون فرضیه

های تابلویی و همچنین آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی انجام های تلفیقی یا دادهمشخص نمودن داده

 گیرد.

 روش تخمین مدل

ها برای تجزیه و تحلیل از شوند؛ در برخی از آنمیهای آماری به سه دسته تقسیم اقتصادسنجی از نظر استفاده از داده هایمدل

گردند. روش سوم که در های مقطعی برآورد میها بر اساس دادهگردد. برخی دیگر از مدلاطالعات سری زمانی استفاده می

باشد. در این روش, واحدهای های ترکیبی میهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، برآورد مدل با استفاده از دادهسال

(. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به نوع 1387گیرند )اشرف زاده و مهرگان، ی چند سال مورد پردازش قرار میمقطعی ط

 شود.استفاده می "های ترکیبیداده"های تجزیه و تحلیل موجود، ازها و روشداده

 های پانل دیتا:فرضپیش

 آزمون پایایی، جهت مانایی متغیرها؛
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(28-3)  

 زیع متغیرهای پژوهش؛آزمون نرمال بودن تو

 لیمر جهت برابری ضرایب عرض از مبدأ مقاطع مختلف؛ Fآزمون 

 آزمون هاسمن جهت تبیین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی؛

 آزمون وایت جهت بررسی وجود ناهمسانی واریانس؛

 واتسون جهت بررسی استقالل خطاها.  -آزمون دوربین

 آزمون ریشه واحد پانل

ی واحد نام دارد. گیرد، آزمون ریشههایی که برای تشخیص مانایی متغیرها مورد استفاده قرار مین آزمونترییکی از معمول

در  ،اگر به عبارت دیگر  است، فرآیند مانا نیست. ی واحد بر این منطق استوار است که وقتیاساس آزمون ریشه

دارای ریشه واحد است و در این صورت نامانا است.  yitباشد،  ت؛ از طرف دیگر ماناس yitشود که این صورت گفته می

های های آزمون ریشه واحد در دادهترین روشهای زیر که از مهمنظر در مدل از روشبرای بررسی مانایی متغیرهای مورد

 (1391ایج متناقضی باشند، عبارتند از : )نورافشان، ها که ممکن است دارای نتکنیم. این روشتابلویی هستند استفاده می

 (LLCآزمون لوین، لین و چو )

 آزمون برتونگ

 آزمون هادری

 (IPSآزمون ایم، پسران و شین )

 

 های ریشه واحد پانلهای اصلی برخی آزمونها و ویژگیخالصه آزمون جدول

 آزمون فرضیه صفر آماره

 
 چوآزمون لوین، لین و  وجود ریشه واحد

 

 ایم، پسران و شین وجود ریشه واحد

 

 فیشر -فیلیپس پرون وجود ریشه واحد

 
 

 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

 در مهم گیرد. فرضبرا مورد بررسی قرار می -مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش از طریق آماره جارکاین در 

 نظر گرفتندر با. باشند شده توزیع نرمال به طور خطا، جمالت یا وابسته متغیر که است نای کالسیک خطی رگرسیون الگوی

 تحلیل و تجزیه در تشخیص هایآزمون قطعی نقش به توجه با. شوندتوزیع می نرمال طور به نیز هابرآوردکننده فرض، این

 آزمون "این رابطه در رایج آزمون یک. است برخوردار یادیز اهمیت از بودن نرمال فرض تائید منظور به هاییآزمون انجام نتایج،

 توزیع جمالت نبودن یا بودن نرمال پسماند، چولگی توزیع جمالت و کشیدگی از استفاده با این آزمون در. است "برا -جارک

  :شودمی محاسبه زیر از رابطه JBآزمون  آماره. کنیممی بررسی را خطا
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n مشاهدات، تعداد با برابر SK توزیع، چولگی برای معیاری EK دارای آزمون آماره. است توزیع و کشیدگی برای معیاری 

 (1384بخش، باشد: )شیرینمی زیر به صورت آماری هایفرضیه. باشدمی دو آزادی درجه با دوکای توزیع

 : H0 شوند می توزیع نرمال طور به خطا جمالت

 : H1  شوندنمی توزیع نرمال طور به خطا جمالت

 داریمفهوم سطح معنی

( مرتکب H0دهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر )نشان می Sigکه به اختصار آن را با  ،ی دارمعنیمفهوم سطح 

( سطح αشود. آلفا )تر میکمتر باشد، رد فرضیه صفر سادهSig نیز معروف است. هرچه مقدار P-value  به  Sig  شویم.می

باشد آنگاه  Sig<αر اگ    توان گفت:درصد است(. به طور کلی می 5گیرد )که معموالً پژوهشگر در نظر می خطایی است که

 H1پذیرفته شده و فرض   H0فرض باشد Sig≥α و اگر شود( پذیرفته میH1و ادعای پژوهش )فرض گرددرد میH0 فرض 

 انجام گرفته است.  %95ری در سطح اطمینان ها آماشود. شایان ذکر است که در این پژوهش تمامی آزمونرد می

 آمارتوصیفی

ساله پژوهش  6های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش حاضر، تلفیقی از سری های زمانی و مقطعی در دوره زمانی شاخص

ماهیت  باشد که جهت آشکار شدنمشاهده می 744ساله شرکت بر اساس داده های ترکیبی متوازن، 6بوده و تعداد مشاهدات 

 .ارائه شده است1داده های پژوهش آمار توصیفی آنها در جدول 

 
 آمار توصیفی متغیرهای مدل 1جدول 

 استاندارد خطای حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر

 COD 2.82 2.69 6.36 1.02 1,6251 یبده نهیهز

 CSR 0.025 0.222 0.666 0.11 0.9131 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 3867/0 0 1 0,00 0.4527 یحسابرس تیفیک

 MTB 2.132 215/12 625/18 0.82 1,3142 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 3.35 2.65 9.36 2.01 232.16 شرکت اندازه

 BETA 1.025 0081 6252/0 3.02 0,3614 شرکت سکیر

 DIVIDEND 0.178 0 1 0,00 0,0362 سود سهام استیس

 NDT 0.032 0.01 0.12 0.00 3,0125 یاتیپرمالس

 TANGIBILITY 36.16 28.215 49.36 0.00 24,0254 قابل لمس ییدارا

 
ارائه شده است.  هایشرکت یفیآمار توص 2 یپژوهش، در جدول فوق ارائه شده است. در جدول شماره یرهایمتغ یفیآمار توص

وابسته را دربر  ریمستقل و متغ یرهایمربوط به متغ نهیو کم نهیشیب انه،یم ار،یانحراف مع ن،یانگیم هایشاخص جدول نیا

با مرکز  یتعامل در نقطه قاًیمحور دق کی یها روداده ها نشان دهنده آن است که در صورت منظم کردن داده نیانگیم .ردیگیم

از عدد وسط  شتریها ب داده %50ط وها کمتر از عدد وس داده%50است که نینشان دهنده ا انهی. مردیگیقرار م عیتوز ثقل

ها را نشان  داده یپراکندگ اری. انحراف معدهدیها را نشان م تقارن داده انه،یو م نیانگیبودن مقدار م کی. نزدهستند مجموعه

 .دهندی م
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برابر با  یهزینه ده ری. حداکثر متغمی باشد 2,82 آن  نیانگیاز آن است که م ی، حاک هزینه بدهی ریمتغ یفیتوص یشاخص ها

 است. 1,02حداقل آن برابر با  6,36

 های وابسته تحقیقآزمون نرمال بودن توزیع متغیر

حداقل مربعات  روش .گردد استفاده می حداقل مربعات معمولیدر انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش 

تخطی از  بهمنجر آن توزیع غیرنرمال  و باشدمی توزیع نرمال  تحقیق دارای وابسته بر این فرض استوار است که متغیر معمولی

. لذا الزم است نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته مورد آزمون قرار گیرد. شود روش برای تخمین پارامترها میاین مفروضات 

 05/0بیشتر از  آنآماره  تسطح اهمیاگر برا مورد بررسی قرار می گیرد و -در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو

برای متغیرهای برا  –شود. نتایج آزمون جارکیو یر پذیرفته میع متغیبر نرمال بودن توز یمبن H0ه ی( فرضProb>.05باشد )

 ارائه شده است.  2جدول در وابسته 
 

 : بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته2جدول 

 سطح اهمیت آماره جارکیوبرا متغیر

 0,126 0,531 هزینه بدهی

 

مبنی بر  H0ه ین فرضیبنابرا، باشدیم 05/0از  برای متغیروابسته بیشتر برا -و یآماره جارک سطح اهمیتن که یبا توجه به ا

ع یاز توزمتغیر وابسته تحقیق ن است که یانگر ایو ب ردیگید قرار مییمورد تأ %95نان یدر سطح اطمنرمال بودن توزیع متغیرها 

  .هستند نرمال برخوردار

 بررسی پیش فرض های مدل های رگرسیونی پژوهش

پس از بررسی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش، جهت استفاده از هر مدل رگرسیون باید فرض های خاصی برقرار باشد که در 

جه می صورت نقض هر یک از آنها، خواص مطلوب برآوردهای پارامترهای رگرسیون یا آزمون فرضیه های پژوهش با مشکل موا

 شود. پیش فرض های یاد شده عبارتند از:

 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

 همسانی واریانس 

 عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل پژوهش

 معنادار بودن مدل رگرسیون

 عدم خودهمبستگی متغیرهای پژوهش

 :است ردیدهگ بررسی فوق های فرض پیش برقراری زیر مناسب آماری های آزمون با حاضر پژوهش در

 (LLCH) چو و لین لوین، آزمون

 واریانس ناهمسانی مختص آزمون

 .تلرانس ،(VIF) واریانس تورم عامل

 فیشر F آزمون

 (.است خودهمبستگی وجود عدم از حاکی 5/2 تا 5/1 بین مقادیر(. )D.W)واتسون-دوربین آزمون

 پژوهش متغیرهای(ایستایی) پایایی بررسی

 واریانس و میانگین که است معنی بدین پایایی. داد قرار بررسی مورد را پژوهش متغیرهای پایایی باید اابتد مدل، برآورد از قبل

 آزمون مهمترین جمله از پایایی هایآزمون. است بوده ثابت مختلف های¬سال بین متغیرها کوواریانس و زمان طول در متغیرها
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 در. دارد وجود متفاوتی هایآزمون پانلی، هایداده پایایی تعیین در. تاس اعتماد قابل ضرایب با رگرسیون یک برآورد برای ها

 دست به نتایج3 جدول در. است شده استفاده( LLCH) چو و لین لوین، آزمون از متغیرها پایایی بررسی برای پژوهش این

 .است شده چوارائه و لین لوین، پایایی آزمون از آمده
 پژوهش متغیرهای پایایی آزمون نتایج 3 جدول

 

 قلمرو طی در 05/0 داریمعنی سطح در پژوهش متغیرهای لیهک که است آن از حاکی آزمون نتایج فوق جدول به توجه با

 .است اعتماد قابل پژوهش رگرسیونی های مدل آماری روش از حاصل نتایج بنابراین. اند بوده پایا سطح در پژوهش زمانی

 

 واریانس ناهمسانی آزمون

 میان از. باشند همسان واریانس یدارا رگرسیون پسماند جمالت که بود این خطی رگرسیون مدل های فرض پیش دیگر از

 آن نتایج که شد استفاده  گادفری و پادگان -براش آزمون از پژوهش این در واریانس، ناهمسانی کشف برای متعدد های روش

 :باشد می زیر جدول شرح به

 واریانس ناهمسانی آزمون نتایج 4 جدول

 نتیجه آزمون (Probاحتمال  ) آماره آزمون شماره مدل

 ناهمسانی واریانس وجود دارد 0,0006 2351/12 (1)مدل 

 وجود دارد انسیوار یناهمسان 0,0008 2503/19 (2مدل )

 

 خطای سطح از تر کمتر که مذکور آزمون در داری معنی سطح به توجه با که دهد می نشان4 جدول در آمده دست به نتایج

 بین که گردید مالحظه و است واریانس ناهمسانی از کیحا خطی های رگرسیون مدل برای مذکور آزمون لذا است 05/0

 .دارد وجود واریانس ناهمسانی مشکل اخالل جمالت
 

 همخطی آزمون

. است توضیحی متغیرهای بین خطی همبستگی وجود عدم متغیره چند رگرسیون های مدل تخمین در اولیه های فرض از یکی

 متغیرهای بین همواره که است طبیعی(. 1394 سوری،) رددا نام  همخطی توضیحی، متغیرهای بین خطی همبستگی

 نماد متغیر نام متغیر
 ((LLCHلین و چو آماره لوین، 

Statistic)) 

احتمال آماره لوین، لین و چو 

LLCH)) 

Prob)) 

 COD 21,0321- 0000/0 یبده نهیهز

 CSR 14,0255- 0000/0 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 12,3652- 0000/0 یحسابرس تیفیک

 MTB 10,3655- 0000/0 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 46,2651- 0000/0 شرکت اندازه

 BETA شرکت سکیر

23,2365- 0000/0 

 DIVIDEND 3,3142- 0000/0 سود سهام استیس

 NDT 5236/22- 0000/0 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 10,5263- 0000/0 قابل لمس ییدارا
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 شدیدی همبستگی توضیحی متغیرهای بین چنانچه اما. باشد داشته وجود( یک تا صفر بین) همبستگی مقداری توضیحی،

 بین همخطی. شود می ایجاد پارامترها تخمین در مشکالتی و شد خواهد همراه خلل با رگرسیون مدل نتایج باشد، داشته وجود

 وجود حالت در. شوند معنی بی توضیحی متغیرهای ضرایب که شود می موجب متغیرع چند های مدل در توضیحی متغیرهای

 خواهد کارایی عدم و تورش دارای متناقض نتایج این و شد خواهد بزرگ مدل R2 ضرایب، داری معنی عدم رغم علی همخطی

 حاضر پژوهش در مستقل متغیرهای بین خطی وابستگی وجود بررسی برای پژوهش این در(. 1395 همکاران، و مهد بنی) بود

 . دهد می نشان را پژوهش مستقل متغیرهای بین همخطی بررسی نتایج 5 جدول. شد استفاده( VIF) واریانس تورم عامل از
 

 پژوهش مستقل متغیرهای میان همخطی بررسی 5 جدول

 آماره همخطی های پژوهشمدل آزمون فرضیه

 VIF نماد متغیر متغیرنام 

 متغیروابسته COD یبده نهیهز

 CSR 1,0155 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 1,3601 یحسابرس تیفیک

 MTB 1,0152 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 1,1826 شرکت اندازه

 BETA 1,0322 شرکت سکیر

 DIVIDEND 1,0255 سود سهام استیس

 NDT 1,01536 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 1,0365 قابل لمس ییدارا

 

 را ضعیفی همخطی که است باالتر یک از کمی VIF آماره که شود می مشاهده 45 جدول در آمده دست به نتایج به توجه با

 آن بیشینه و آن کمینه که فرض پیش بهینه بازه بین مقدار این طرفی از. دهد می نشان پژوهش مستقل متغیرهای بین

 . دهدمی نشان را پژوهش  مستقل متغیرهای بین همخطی عدم کلی حالت در که دارد قرار بوده 5 از کوچکتر

 (هاسمن و لیمر F) الگو انتخاب آزمون

 یا بود خواهد کارآمد موردنظر مدل برآورد در پانل هایداده روش از استفاده که نمود مشخص بتوان آنکه برای پژوهش این در

 یا و ثابت اثرات) روش کدام گردد مشخص اینکه منظور به پانل، هایداده روش از استفاده صورت در و رلیم F آزمون از خیر،

 . است شده ارائه 6 جدول در ها آزمون این نتایج. شودمی استفاده هاسمن آزمون از است مناسبتر برآورد جهت( تصادفی اثرات

 الگو انتخاب آزمون 6 جدول

 نتیجه آزمون سطح احتمال مقدار آماره نام آزمون مدل

مدل 

(1) 

F  داده های تابلویی 0007/0 2346/1 لیمر 

 اثرات ثابت 0006/0 1437/76 هاسمن

 مدل

(2) 

F  داده های تابلویی 0008/0 8025/12 مریل 

 اثرات ثابت 0009/0 4523/24 هاسمن

 
 و باشد می 0008/0و در مدل دوم  0007/0 ل اول بادر مد برابر لیمر F آزمون برای آمده دست به احتمال سطح که آنجائی از

 از استفاده یعنی. شود نمی برای هر دو مدل پذیرفته لیمر  F آزمون صفر فرض نتیجه در است 05/0 از تر کمتر مقدار این

 نتایج. شد اجراء منهاس آزمون نتیجه در. دارد ارجحیت تلفیقی هایداده از استفاده بر( تصادفی یا ثابت اثرات) تابلوئی هایداده

 .دارد ارجحیت تصادفی اثرات الگوی از استفاده بر ثابت اثرات الگوی از استفاده که داد نشان هاسمن آزمون
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  پژوهش های فرضیه آزمون

 نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش

 فرضیه اول پژوهش به صورت زیر بیان شده بود:

 .دارد یبده نهیبر هز یمعنادارمثبت و  ریشرکت تاث یاجتماع تیعملکرد مسئول
 پژوهش های فرضیه رگرسیونی مدل برآورد و ضرایب: 7 جدول

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

 CSR 004/0- 027/0 932/2 0000/0 شرکت یاجتماع تیمسئول

 MTB 003/0 067/0 926/0 3541/0 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 008/0- 039/0 218/0- 0301/0 شرکت اندازه

 BETA 027/0 011/0 245/5 0131/0 شرکت سکیر

 DIVIDEND 021/0 021/0 287/4- 0,2012 سود سهام استیس

 NDT 024/0 421/0 957/1 0230/0 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 0,002 125/0 321/3 0000/0 قابل لمس ییدارا

 C 902/3 217/2 759/1 0791/0 عرض از مبدا

 R2ضریب تعیین 
 ضریب تعیین

 R2تعدیل شده 
 Fاحتمال آماره 

(Prob) 
 Fآماره 

 آماره

 واتسون -دوربین

651./ 484/0 0000/0 383/10 936/1 
 

 یدرصد م پنج از کمتر و 0٫0000آن برابر  یو سطح معنادار 383/10برابر  fگردد، آماره  یمالحظه م 7همانطور که در جدول 

فوق  ونیتوان گفت که مدل رگرس یم نیدار است. بنابرا یدرصد معن 95در سطح اطمینان  یمدل در حالت کل نیشد. بنابرابا

آماره مناسب است و نشان دهنده رفع  نای مقدار که است 936/1واتسون، برابر  - نیباشد. و مقدار آماره دورب یدار م یمعن

 یرهایاز آن است که متغ یشده مدل، حاک لیتعد نییتع بیباشد. مقدار ضر یم هیاخالل مدل اول یاجزا نیب یخودهمبستگ

 .ندمتغیر وابسته برخوردار حیتوض یدرصد(، برا 48) یدهندگ حیمدل، از توان توض یبرآورد

 یبده نهیبر هز یمثبت و معنادار ریشرکت تاث یاجتماع تیکند که، عملکرد مسئول یم انیکه ب قیتحقاول  هیدر مورد فرض 

 منفی (-004/0) بیعالمت ضر نیدرصد کمتر بوده و همچن 5مقدار از سطح  نای که بوده 0٫0000 یدار یارد، مقدار معند

 وجود دارد. یمعنادار، بین مسئولیت اجتماعی و هزیه بدهی رابطه معکوس و بدست آمده جینتا نیبوده بنابرا

 نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش

 بیان شده بود: فرضیه دوم پژوهش به صورت زیر

 کند. یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیک
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 پژوهش دوم فرضیه رگرسیونی مدل برآورد و ضرایب: 8 جدول

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

 CSR 022/0- 027/0 926/2- 0001/0 شرکت یاجتماع تیمسئول

 Audit Quality 512/3- 4,255 4,255- 9711/0 کیفیت حسابرسی

 CSR* Audit Quality 048/0 6,254 3,6322 0115/0 مسئولیت اجتمتعی* کیفیت حسابرسی

 MTB 033/0- 081/0 563/0 0521/0 یبازار به ارزش دفتر ارزش

 SIZE 008/0- 029./ 236/2- 0541/0 شرکت اندازه

 BETA 036/0 023/0 235/3 1210/0 شرکت سکیر

 DIVIDEND سود سهام استیس
1,25 054/0 266/1 4320/0 

 NDT 021/0 368/0 235/1 0210/0 یاتیسپرمال

 TANGIBILITY 0,006 235/0 123/1 0000/0 قابل لمس ییدارا

 C 902/3 332/3 635/1 0791/0 عرض از مبدا

 R2ضریب تعیین 
 ضریب تعیین

 R2تعدیل شده 
 Fاحتمال آماره 

(Prob) 
 Fآماره 

 آماره

 واتسون -دوربین

631./ 324/0 0000/0 352/2 016/2 

 
 یدرصد م پنج از کمتر و 0٫0000آن برابر  یو سطح معنادار 352/2برابر  fگردد، آماره  یمالحظه م 8همانطور که در جدول 

فوق  ونیتوان گفت که مدل رگرس یم نیدار است. بنابرا یدرصد معن 95در سطح اطمینان  یمدل در حالت کل نیباشد. بنابرا

آماره مناسب است و نشان دهنده رفع  نای مقدار که است 016/2واتسون، برابر  - نیباشد. و مقدار آماره دورب یدار م یمعن

 یرهایمتغ از آن است که یشده مدل، حاک لیتعد نییتع بیباشد. مقدار ضر یم هیاخالل مدل اول یاجزا نیب یخودهمبستگ

 .ندمتغیر وابسته برخوردار حیتوض یدرصد(، برا32) یدهندگ حیمدل، از توان توض یبرآورد

را  یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیکند که، ک یم انیکه ب قیتحقدوم  هیدر مورد فرض 

 (048/0) بیعالمت ضر نیدرصد کمتر بوده و همچن 5طح مقدار از س نای که بوده 0٫0115 یدار یکند، مقدار معن یم لیتعد

 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

 

 گیرینتیجه

به دست آمده در  جیدارد.نتا یارتباط معنادار یبده نهیبا هز یاجتماع تیعملکرد مسئولفرضیه اول پژوهش  یجه آزموننت

باشد. به  یم هزینه بدهیبر  یمعنادار و یاثر منف یدارا ریمتغ نیدهد ا ینشان م هزینهبا  عملکرد مسئولیت اجتماعیارتباط با 

 تیکه در افشای مسئول ییشرکت هات اجتماعی هزینه بدهی شرکت کاهش می یابد. عملکرد مسئولی شیبا افزا گر،یعبارت د

افشاگری  نیا داشته اند که ییاز شرکت ها نترییپا یبده نهیگذاری کرده اند هز هیهای خود سرما گزارش در یاجتماع رییپذ

دهد که  ینشان م نیوجود دارد و ا یفرابطه من یبده نهیو هز CSRعملکرد  نیدهد که ب ینشان م جیدادند.نتا یرا انجام نم
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به  یمال موسسات کنند. یاعمال م یاجتماع تیمسئول یدارا یشرکت ها یرا برا یحیترج یها نهیاحتماالً هز یموسسات مال

شهرت آن  شیشرکت و افزا سکیکاهش ر یرا برا CSR ییآنها توانا رایدهند ز یپاداش م یاجتماع تیمسئول یدارا یشرکتها

 .دهند یم صیتشخ

 کند. یم لیرا تعد یبده نهیو هز یاجتماع تیعملکرد مسئول نیرابطه ب یحسابرس تیفیکفرضیه دوم پژوهش  نتیجه آزمون

، یحسابرس تیفیکنتایج نشان می دهد که کیفیت حسابرسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی را تعدیل می کند. 

 یشرکت ها یبده نهی، هزیحسابرس تیفیکافزایش است.  موثربه بانک ها  یبده متیق نیی، در تع CSRهمراه با عملکرد 

CSR ریقادر خواهند بود تأث رانیو بانک ها دارد. مد رانیمد یبرا یمهم یامدهایمطالعه پ نایدهد. یرا کاهش م CSR  بر

یم قیتشو نید. شرکتها همچندرک کنن یمال نیتام کیاستراتژ یزیمربوط به برنامه ر میرا با مفاه یمال نیتأم یها نهیهز

 یعنی) یحسابرس یهانهیهز قیاز طر یندگینما یها نهیهزباال و کاهش  تیفیبا ک یحفظ گزارشگر یشوند که تعهد خود را برا

 نیمفهوم تأم قیتشو یرا برا شرکت هامطالعه  نی، ا نیبزرگ و معروف( اعالم کنند. عالوه بر ا یشرکت حسابرس کیاستخدام 

، قابل اعتماد  یرکت، شهروندان ش یحساس کرده و اطالعات نرم )مانند دخالت در مسائل اجتماع یاجتماع تیئولبا مس یمال

 .ردیگ یدر نظر م یبده یگذار متیو ق یاعتبار یریگ میاز تصم یفرصت طلبانه( را به عنوان بخش ریبودن ، صداقت و رفتار غ

 یرا درک می استراتژ این یدهد که طلبکاران و موسسات مال یان مدارد و نش یارتباط منف یبده نهیبا هز CSRعملکرد 

به  یحیبهره ترج یشناسند و با اعمال نرخ ها یم تیشفاف شیرا در کاهش خطر کدورت و افزا CSR لیکنند. بانکها پتانس

 یبرا ینینقش تضم زین CSR یدهند. نمرات باالتر ارائه شده توسط آژانس ها یپاداش م یاجتماع تیمسئول یدارا یشرکتها

از  یکمتر نهیهز یاجتماع تیمسئول یدارا یدارد. شرکتها یاجتماع تیمسئول یدارا یبانک ها یبرا ژهیوام دهندگان ، به و

 یبده یگذار متیمناسب در روند ق یباال و نظارت مال ینقاط قوت اجتماع تیشوند ، که نشان دهنده اهم یرا متحمل م یبده

است. بانک ها به  اوتمتف CSRدر چهار جزء  یبده نهیبر هز CSR ریدهد که تأثینشان م یابزار ریمتغ یونهایاست. رگرس

 .کنند یم یشتریتوجه ب یو اقتصاد ی، حکومت یطیمح ستیز یمولفه ها

باال  تیفیکه توسط حسابرسان با ک ییشرکتها یبرا یبده نهیبر هز یاجتماع تیکاهش مسئول ریدهد که تأث ینشان م جینتا

،  حسابرسان. رندیگ یرا در نظر م یباالتر تیفیک یشود. طلبکاران و موسسات مال یم انینما شتریشوند ، ب یم یبرسحسا

 تیفیک شیکنند. افزا یرینادرست منابع جلوگ صیداده و از تخص شی، ممکن است ارزش شرکت را افزا CSRهمراه با عملکرد 

 یعنی) یمال ریو غ ی، اطالعات مال شتریب نانیکند تا با اطم یآنها را وادار مدهد و  یبه بانک ها م یشتریب نانی، اطم یحسابرس

 کنند. تیریدر مورد اعتبار، مد یریگ میرا هنگام تصم(  CSRاطالعات 

 پیشنهادات پژوهش

 ینامه هاها و برتیفعال شیشرکت ها با افزا گرددی م شنهادیپیو بده نهیو هز یاجتماع تیمسئول نیب یبا توجه به رابطه منف

 خود را کاهش دهند. یمال نیتام یها نهیخود و افشا آنها، هز یستیز طیو مح یاجتماع

به عنوان عامل  ،یاجتماع یریپذ تیمسئول به مقوله یمال نیتام یها نهیکاهش هز یبرا شودی م شنهادیسازمانها پ رانیبه مد و

 خود انجام دهند. یعملکرد اجتماع نبرد باال نهیدرزم یتر یسازمان در بلند مدت، اقدامات جد یبقا

 

 های تحقیقمحدودیت

حال زند. بااینهای تحقیق لطمه میهایی مواجه است که به ثبات و روایی یافتهبا محدودیت غالباًتحقیقات علمی و پژوهشی 

ها باشد. له با محدودیتتالش محقق باید در این راستا باشد که ضمن حفظ ارزش علمی مطالعه به دنبال راهکارهای رفع یا مقاب

 شده استها اشارهها و مشکالتی در روند کاری تحقیق وجود داشت که در زیر به اهم آندر این تحقیق نیز محدودیت
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 نرم این از شده استخراج های داده و گردید استخراج آوردنوین ره افزار نرم از پژوهش های داده از قسمتی اینکه به توجه با

 مطالعه مورد های شرکت توضیحی یادداشتهای و شده حسابرسی مالی هایصورت با یا و بوده نشده رسیحساب بعضأ افزار

 موضوع این که گردید آنان تصحیح و اطالعات صحت بررسی و شده حسابرسی اطالعات بازبینی به ناچار محقق داشت، مغایرت

 .افزود پژوهش انجام زمان مدت شدن تر طوالنی بر

در نظر  یقتحق یجرا در نتا مربوط التیتعد دی، با رانیستند و با توجه به تورم در اقتصاد اه یخیج شده تاراستخرا یاهداده 

 .گرفت

 کاهش امر موجب نینبوده، لذا ا سریشرکت ها م یتمام یپژوهش، امکان انجام پژوهش بر رو یرهایمتغ طیبا توجه به شرا

 .باشند شده یحسابرس یمال یها صورت یه در نظر گرفته شده که دارابه عنوان نمون ییتعداد نمونه شده است و شرکت ها

 یها شرکت شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است و رفتهیپذ یشرکت ها نینمونه پژوهش از ب نکهیتوجه به ا با

و  ستندیکشور ن در فعال یتصاداق ینوع محصوالت بطور لزوم معرف تمام واحدها ت،ینمونه از لحاظ اندازه، صنعت، ساختار مالک

 .ردیها با دقت صورت پذ افتهی میتعم نیبنابرا
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