
1
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11/11/1394،     تاریخ پذیرش: 23/6/1394تاریخ دریافت: 

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت بر میزان محافظه 

)  براي 2012است. در این پژوهش از روش سالوسکی و زولچ (کاري و کیفیت اقالم تعهدي 
شرکت از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 69تجزیه و تحلیل موضوع بر روي 

بودند، استفاده شد. مسئولیت 1390تهران که حایز شرایط ذکر شده براي دوره یک ساله 
سوال در زمینه مسئولیت 53ه حاوي پذیري اجتماعی شرکت ها از طریق پرسشنامه هایی ک

پذیري اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهاي موجود در جامعه 
- ها از آزمون همبستگی و رگرسیون و نرم افزار اياست، اندازه گیري شد. جهت تحلیل داده

یت پذیري اجتماعی ویوز استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که، بین مسئول
شرکت و میزان محافظه کاري رابطه معنا داري وجود ندارد. همچنین بین مسئولیت پذیري 
اجتماعی شرکت و کیفیت اقالم تعهدي نیز رابطه معنا داري یافت نشد. یافته هاي این پژوهش 
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ممکن است درك کلی از مسئولیت پذیري اجتماعی را تغییر دهد چرا که روند رو به رشد 
سئولیت پذیري اجتماعی در شرکت ها لزوماً منجر به تغییرات واقعی در شرکت ها نمی شود. م

مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت، کیفیت گزارشگري مالی، محافظه :کلیديواژه هاي
کاري، کیفیت اقالم تعهدي.

مقدمه:
مربوط به کیفیت گزارشگري مالی بیانگر دقت و صحت گزارش هاي مالی در بیان اطالعات 

مورد انتظار، به منظور آگاه کردن سرمایه گذاران لیات شرکت، خصوصاً جریان هاي نقدعم
، 1(FASB)است. طبق بیانیه مفهومی شماره یک هیئت استانداردهاي حسابداري مالی 

گزارشگري مالی باید اطالعات سودمندي فراهم کند که سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را در 
تصمیم گیري هاي منطقی یاري رساند. میزان محافظه کاري در تهیه گزارشهاي مالی و یا انجام 

میزان کیفیت اقالم تعهدي ارائه شده در این گزارشها معیارهایی هستند که از طریق آنها می 
توان کیفیت گزارشگري مالی را اندازه گیري کرد.

که عبارت است از: استفاده هاي گزارشگري مالی است محافظه کاري یکی از ویژگی
درجه باالتر تأییدپذیري براي شناسایی و ثبت سودها و اخبار خوشایند و در مقابل استفاده از 

بنا بر نظریه عدم .]9[درجه پایین تر تأییدپذیري براي شناسایی و ثبت زیان ها و اخبار ناخوشایند
د. حسابداري و گزارشگري مالی قطعیت، اصوالٌ عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دار

نیز از این قاعده مستثنی نیست. اصل محافظه کاري یا احتیاط، از اولین و اصلی ترین راههاي 
.]1[مواجهه با ابهام موجود در تراکنش و رویدادهاي واحد اقتصادي است

اقالم تعهدي به عنوان تفاوت بین سود حسابداري و جریان وجه نقد تعریف شده است. 
جریان وجه نقد، اصلی ترین عنصري است که سرمایه گذاران به آن ارزش می دهند و با توجه 

1 Financial Accounting Standards Board
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به آن، کیفیت اقالم تعهدي مرتبط با سود حسابداري را شناسایی می کنند. در واقع می توان 
براي سرمایه گذاران، کیفیت اقالم تعهدي را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان هاي 

. رابطه بین کیفیت گزارشگري مالی و ویژگی هاي شرکت، ]12شده تعریف کرد [قدي ایجاد ن
موضوع مورد سؤال است تا با استفاده از آن بهتر بتوان راجع به کیفیت گزارشهاي مالی قضاوت 

کرد.
در سالهاي اخیر این نظریه مطرح است که کسب و کار نباید صرفاً منجر به کسب سود و 

داران شود بلکه باید مسئولیت هایی در قبال کارکنان، محیط زیست و افزایش ثروت سهام 
جامعه بپذیرد. این نظریه  تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت به یکی از ویژگی هاي 

اقتصادي، شرکت ها تبدیل شده است. مسئولیت اجتماعی بنگاه ها برآیند چهار مؤلفۀ مسئولیت
،اروپاکمیسیون. ]10ه است [بشردوستانولیت هاياخالقی، مسئمسئولیت قانونی، مسئولیت

تجاري،فعالیتهايگزارشگريبرعالوهکهداندمیمفهومیراشرکتهااجتماعیمسئولیت
نفعانذيشرکتبا باتعامالتواجتماعیگزارشگريوزیست محیطیمسائلمثلموضوعاتی

اجتماعی شرکت ها را مسئولیتبراي جمع بندي، می توان .]4[شودمیشاملرامتعدد
الزام به پاسخگویی و ارضاي اجتماعی شرکت عبارت است ازتمسئولیچنین تعریف کرد:

کنندگان، پاسداران کنندگان، توزیعهاي ذي نفع خارجی اعم از مشتریان، تأمینتوقعات گروه
هاي ذي فع گروهمحیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدي یا خدماتی همراه با حفظ منا

نفع داخلی اعم از مالکان یا سهام داران و کارکنان واحد.
ارزششامل: افزایشسازمانبراياجتماعیمسئولیتازناشیمستقیممزایايهاينمونه

مدیریتتر،ایمنوترسالمکارمالی، نیرويمنابعبهبیشترتجاري، دسترسینشانتجاري،
واعتمادارتقايمشتري،وفاداريمشتاق،سازمان، کارکناناموربرمؤثرترنظارتوریسک
.]5است [عمومیوجههذي نفع، تقویتطرفهاياطمینان



4

همان طور که از تعاریف باال راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت بر می آید یکی از 
جامعه وظایف شرکت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه 

است و از طرفی گزارشگري مالی  نیز با هدف ارائه اطالعات صحیح براي تصمیم گیري 
این پژوهش بررسی می کند که آیا ه رشد اقتصادي انجام می شود.درست مالی و در نتیج

ارتقاء مسئولیت اجتماعی در شرکتها به عنوان یک ویژگی شرکت، کیفیت گزارشهاي مالی 
یا خیر؟آنها را بهبود می بخشد

پیشینۀ پژوهش
) در پژوهشی با عنوان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت 2012(1سالوسکی و زولچ

گزارشگري مالی به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و میزان مدیریت سود، میزان 
لی محافظه کاري حسابداري و کیفیت اقالم تعهدي به عنوان سه معیار کیفیت گزارشگري ما

الی 2004شرکت بزرگ اروپایی در طی دوره زمانی 90پرداختند. آنها تحقیق خود را بر روي 
انجام دادند. در این پژوهش از تعریف کارول براي مسئولیت اجتماعی بطور گسترده 2011

استفاده شده است و مسئولیت اجتماعی شرکت شامل چهار بعد مسئولیت اقتصادي سودآور، 
مسئولیت اخالقی و مسئولیت بشردوستانه می باشد. نتایج تحقیق آنها نشان داد مسئولیت قانونی،

) مسئولیت اجتماعی 2مسئولیت اجتماعی شرکت با میزان مدیریت سود رابطه مثبت دارد. )1که 
شرکت با میزان محافظه کاري رابطه منفی دارد. یعنی شرکت ها با میزان مسئولیت اجتماعی 

داردکه به مدیریت سود بپردازند و نیز خبرهاي بد را کمتر به موقع گزارش باالتر بیشتر احتمال 
کنند.

) در پژوهشی با عنوان آیا کیفیت سود با مسئولیت اجتماعی 2012(2کیم و همکاران
شرکت در ارتباط است؟ به بررسی این موضوع پرداختند که آیا شرکتهاي داراي مسئولیت 
اجتماعی در گزارشگري مالی خود متفاوت از سایر شرکت ها رفتار می کنند یا خیر؟ یافته هاي 

1 Salewski & Zülch
2 Kim et al.
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) به 1پژوهش آنها  نشان داد که شرکت هاي داراي مسئولیت اجتماعی کمتر احتمال دارد که:
) فعالیت هاي عملیاتی واقعی شرکت را 2مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي اختیاري بپردازند، 

در آینده قرار (SEC)) موضوع رسیدگی کمیسیون بازار و اوراق بهادار 3ي کنند، دستکار
گیرند.

) در تحقیقی با عنوان اخالق کسب و کار و کیفیت گزارشگري مالی  2011(1چوي و پی
و کیفیت گزارشگري مالی در کره 2(CSR)به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت 

ین نتیجه رسیدند که شرکت ها با سطح باالتري از تعهد اخالقی آنها به ا.جنوبی پرداختند
درنظر گرفته می شود) داراي مدیریت سود کمتر، گزارش سود CSR(اغلب مترادف با 

محافظه کارانه تر و جریان نقد قابل پیش بینی تري هستند.
ی و ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت) در تحقیقی با عنوان2011(3هنگ و اندرسون

مدیریت سود به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود پرداختند. نتایج 
آنها نشان داد که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتري دارند از کیفیت اقالم تعهدي 

باالتري برخوردارند و مدیریت سود کمتري انجام می دهند.
بااجتماعیمسئولیترابطها عنوان ) در پژوهشی ب1392عرب صالحی و همکاران (

بینرابطهتهران به بررسیبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتمالیعملکرد
تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتمالیعملکردواجتماعیمسئولیت
استفاده 1385–1389شرکت در طول سال هاي 59در این پژوهش از اطالعات پرداختند.

شرکتاجتماعیمسئولیتبامالیعملکردکهدهدمیآنها نشانپژوهششده است. نتایج
مسئولیتبامالیعملکردولیدارد.ارتباطجامعهدرموجودنهادهايومشتریانبهنسبت

ندارد. معناداريرابطهزیستمحیطوکارکنانبهنسبتشرکتاجتماعی

1 Choi & Pae
2 Corporate Social Responsibility
3 Hong & Andersen
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) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین جهت 1390جبار زاده کنگرلوئی و بایزیدي (
گیري هاي اخالقی، تعهدات حرفه اي و منافع فردي با محافظه کاري شرکت هاي پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین برخی از مؤلفه هاي اخالقی از قبیل جهت 

تعهدات حرفه اي و منافع فردي با محافظه کاري شرکت هاي پذیرفته شده گیري هاي اخالقی، 
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 115در بورس پرداختند. در این پژوهش، تعداد 

بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می 1381–1387تهران در دوره زمانی 
و محافظه کاري مثبت و معنی دار است و بقیه متغیر ها رابطه دهد که تنها رابطه بین منافع فردي 

عنی داري با محافظه کاري ندارند.م
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش هاي بنیادي تجربی و از لحاظ ماهیت و روش جزء 
استفادهرگرسیونروشازپژوهشهايبه منظور آزمون فرضیه.پژوهش هاي همبستگی است

واتسون–دوربین شامل، آزمونرگرسیونمدلازاستفادهفرضپیشهايآزمونوشده
جهت آزمون وایتوبررسی نبود خود همبستگی در نتایج مدل رگرسیونی فرضیه ها جهت 
وهش داده ها از نوع در این پژهمسانی واریانس باقیمانده ها به کار برده شده است. بررسی

روشازاطالعاتآوريجمعمنظوربهپژوهششناسیکتاب در بخشمقطعی می باشد.
ازشرکتاجتماعیمسئولیت پذیريزمینهدراطالعاتآوريجمعمنظوربهوايکتابخانه

بخشهرکهاستشدهتشکیلبخشچهارازپرسشنامهایناستشدهاستفادهپرسشنامه
ارتباطدرشرکتاجتماعیهايفعالیتزمینهدرخیر،-بلیجوابباسؤاالتیکسريحاوي

گرد آوري براي باشد.میجامعهدرموجودنهادهايوزیستمحیطکارکنان،مشتریان،با
است. داده هاي استفاده شده اسناد کاوي گزارشگري مالی، از روشداده هاي مربوط به کیفیت 

و آرشیوهاي مورد نیاز از  وب گاه هاي تخصصی و بانک هاي اطالعاتی از جمله تدبیر پرداز 
اطالعاتآماده سازيجهتد. بورس اوراق بهادارجمع آوري شالکترونیکی سازمان
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شده استفاده 1اي ویوزافزارنرمازهافرضیهآزمونبرايواکسلافزارنرمشده ازگردآوري
. در این پژوهش براي تحلیل و آزمون فرضیه هاي پژوهش از آزمون هاي تی، آماره اف و است

.تعیین رگرسیون استفاده شده استیب ضر
جامعه و نمونۀ آماري

جامعه آماري این پژوهش کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است 
که از کلیه ویژگی ها و شرایط زیر برخوردار باشند: 

و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1388این شرکتها باید قبل از سال .1
خارج نشده باشند.1390تا پایان سال 

به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها پایان اسفند ماه باشد..2
شرکت جزء شرکت هاي سرمایه گذاري و واسطه گري مالی نباشد. .3
کلیه اطالعات مورد نیاز آنها قابل دسترس و در اختیار باشد..4

،اوراق بهاداربورسدرشدهپذیرفتهکتشر170برايفوق،هايمحدودیتبهتوجهبا
هايشیوهبهپرسشنامهارسالازماهچهارتقریباگذشتازپسارسال شد.وتهیهپرسشنامه

محققاختیاردرشدهتکمیلپرسشنامه69تنهاو تماس تلفنی،ایمیلفاکس ،قبیلازمختلف
شد. قلمرو زمانی انجامشرکتتعداداینرويبرپژوهشتحلیلوتجزیهوگرفتقرار

است. 1390پژوهش سال 
پژوهشهايفرضیه

فرضیه اول: بین مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و میزان محافظه کاري رابطه معنی داري 
وجود دارد.

فرضیه دوم: بین مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و کیفیت اقالم تعهدي رابطه معنی داري 
.وجود دارد

1 Eviews
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محاسبه آنهامتغیر ها و نحوه 
متغیرهاي وابسته

که در ادامه متغیرهاي وابسته دراین پژوهش میزان محافظه کاري و کیفیت اقالم تعهدي است
.نحوه محاسبه آن ها آورده شده است

بازده –میزان حسابداري محافظه کاري با استفاده از معکوس رگرسیون سود محافظه کاري:
ابتدا . ه استداندازه گیري ش) ارائه شد، 2009واتس (وخانکه به وسیله ) 1997از بازو (

ود.محاسبه می ش) 1(هرابطضرایب از طریق

= + + ( + + + )+ ( + + + )+ + + ++ + + نسبت سود هر سهم به ارزش بازار هر سهم در سال قبل=(1) >ساختگی است که اگریک متغیر =بازده سالیانه سهام= باشد مساوي یک قرار می گیرد وگرنه 0
برابر صفر است.

) 2رگرسیون گرفته شد و ضرایب بدست آمد، این ضرایب در فرمول ()1(بعد از آنکه از رابطه 
_د:ه کاري براي هر شرکت محاسبه شد و نمره محافظشبراي محاسبه محافظه کاري جایگزین  = + + + =نسبت ارزش بازار سهام عادي به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام.=)                2( اندازه حسابداري محافظه کاري._
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اهرم مالی که برابر است با مجموع بدهیها تقسیم بر ارزش بازار حقوق =اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.=
صاحبان سهام.

است)2002(1دچو و دیچوالگويمبنايبرتعهدياقالمسنجشکیفیت اقالم تعهدي:
میمرتبطآیندهوجاري، گذشتهدورهعملیاتیجریان وجوه نقدبهراجاريتعهدياقالمکه

∆د:م تعهدي از مدل زیر استفاده شبراي برآورد کیفیت اقالکند = + +
+ +

∆از رابطه زیر بدست می آید:∆که در این مدل  = ( − − ) − ( − − )
د.نبدهی هاي جاري شرکت می باشوجه نقد و دارایی هاي جاري، که در آن  دارایی هاي کل شرکت در سال قبل= جریان وجوه نقد عملیاتی=
باقیماندهاینمعیارانحرافواستتعهدياقالمگرنشانرگرسیونازهاي حاصلباقیمانده

)σها  باالمعیارانحرافآندرکهتعهدياقالمکیفیتگیريمعیار اندازهازاستعبارت(
به دلیل اینکه کیفیت اقالم تعهدي از انحراف معیار جمالت باشد. تر میپائینکیفیتگربیان

الی 1388آید براي اندازه گیري کیفیت اقالم تعهدي، داده ها از سال باقیمانده به دست می 
در نظر گرفته شده است.1390

متغیر مستقل

1 Dechow & Dichev
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است که از طریق (CSR)متغیر مستقل در این تحقیق مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت 
د. ید، اندازه گیري شگردان شرکت هاي مورد مطالعه تکمیلپرسشنامه هایی که به وسیله مدیر

کلی سؤاالت بر اساس قالب.باشدمیخیر-بلیجوابباسؤال53حاوياین پرسشنامه ها 
منتشر شده است 2010، استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت که در سال 26000استاندارد ایزو 

و ایزو 9000می باشد. همچنین در تهیه این پرسشنامه از استاندارد هاي دیگري چون ایزو 
سؤالهايپرسشنامه،محتواي)روایی (اعتبارتأمینمنظوربهستفاده شده است.نیز ا14000
بامکررمشورتوفکريهمطریقازو26000ایزوالمللیبیناستانداردبراساسمربوطه
این پرسشنامه از است.گردیدهطرحدکتري،مدركباحسابداريبرجستهاستادسهحداقل

چهار بخش زیر تشکیل شده است: 
10الی 1مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارتباط با مشتریان، که سؤاالت .1

پرسشنامه مربوط به این مورد است.
23الی 11مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارتباط با کارکنان، که سؤاالت .2

پرسشنامه مربوط به این مورد است.
33الی 24شرکت ها نسبت به محیط زیست، که سؤاالت مسئولیت اجتماعی.3

پرسشنامه مربوط به این مورد است.
53الی 34مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارتباط با جامعه،که سؤاالت .4

پرسشنامه مربوط به این مورد است.
) به هر پاسخ مثبت، امتیاز یک و2010(2)، ساندهو و کاپور2010(1به پیروي از زمان خان

د و بر متیازات بر کل سؤاالت تقسیم ش. مجموع اه استدپاسخ منفی امتیاز صفر داده شبه هر
د. اجتماعی هر شرکت اندازه گیري شاین اساس مسئولیت

مدل هاي پژوهش

1 Zaman khan
2Sandhu & Kapoor
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:شودمیاستفادهزیررگرسیونهايمدلازپژوهشهايفرضیهآزمونمنظوربه
= + + + ++ ℎ + ++ (I. )
= + + + ′ ++ ℎ + ++ (II. ) = میزان محافظه کاري_ مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت=کیفیت اقالم تعهدي= =اهرم مالی=اندازه شرکت= کیوتوبین که برابر است با مجموع کل بدهیها و ارزش بازار حقوق صاحبان ′

=سهام تقسیم بر ارزش دفتري کل دارایی ها. ℎ تغییر در درآمد فروش خالص امسال نسبت به سال قبل تقسیم بر درآمد
یک متغیر ساختگی است که اگر شرکتها زیان گزارش کنند برابر یک و در غیر =فروش خالص سال قبل.

گیرد.این صورت برابر صفر قرار می یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت ها جریان نقد عملیاتی منفی =
گزارش کنند برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل داده ها
) آمار توصیفی 1نگاره (. هاي تحت مطالعه محاسبه شدهاي توصیفی دادهدر ابتدا آماره

امل اطالعات مربوط به میانگین، میانه، بیشینه وکمینه، را نشان می دهد که شمتغیرهاي پژوهش
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شاخص هاي پراکندگی، معیاري براي تعیین میزان پراکندگی چولگی و کشیدگی و... است. 
انحراف معیار یکی از مهم داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. 

میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است. ترین شاخص هاي پراکندگی است و معیاري براي 
در بین متغیر هاي مدل کیفیت اقالم تعهدي باالترین میزان پراکندگی و مسئولیت پذیري 

اجتماعی شرکت پایین ترین میزان پراکندگی را دارا هستند.

: آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش)1نگاره (
شاخص

متغیر
میانگینبیشترینکمترینمیانه

انحراف 
معیار

کشیدگیچولگی

C-Score408/16168/1088/79824/18596/9509/4414/26محافظه کاري

QA085/0014/0470/01088/00776/0906/1354/8کیفیت اقالم تعهدي

مسئولیت پذیري 
CSR603/0339/0943/06155/01431/0191/0550/2اجتماعی شرکت 

Size8/1237/937/17025/13653/1587/0322/3اندازه شرکت

Leverage22/105/01/32630/2521/5220/3939/16اهرم مالی

Tobinکیوتوبین Q17/130/047/7498/1050/1372/4556/22

SALE189/056/0 -059/12037/0328/0004/0 -951/3رشد فروش

داري ضریب تواند معنیمیپراکندگی پایین داده هاي مربوط به مسئولیت پذیري اجتماعی 
رگرسیونی مربوط به این متغیر را کاهش دهد و در نتیجه یافتن ارتباط معنا دار با سایر ویژگی 
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ویژه متغیرهاي از این رو بررسی پراکندگی متغیرها، به.هاي شرکت را تحت الشعاع قرار دهد
از اهمیت زیادي برخوردار است.مستقل،

آزمون فرضیه  اول 
ه بین مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و میزان محافظیه اول این پژوهش به بررسی رابطهفرض

ارائه شده )2(نتایج برآورد مدل رگرسیونی فرضیه اول در نگارهخالصهکاري پرداخته است.
−نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه اول: خالصه)2نگاره (.است = + + + ′ ++ ℎ + + +

احتمال tآماره ضریبنماد متغیرنام متغیر
tآماره 

α039319/18-562/1 -1236/0عرض از مبدأ
CSR159/8288/12026/0مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت

SIZE966/1732/20083/0اندازه شرکت
TOBIN201/3728/90000/0کیوتوبین
LEV914/0002/60000/0اهرم مالی

SALE937/5 -812/1 -751/0رشد فروش

LOSSD774/91896/1239/0ساختگی زیان شرکتمتغیر 

NEGCFOD232/2405/1165/0متغیر ساختگی جریان نقد عملیاتی
AR(2)365/0418/2018/0جزء اخالل

F141/10آماره R25256/0ضریب تعیین
F0000/0احتمال آماره 537/1آماره دوربین ـ واتسون
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خطی زمانی است که ضریب تعیین بسیار باال باشد ولی هیچ واضح ترین عالمت وجود هم
. در ]8[یک از ضرایب متغیرهاي رگرسیون از لحاظ آماري براساس آزمون تی معنی دار نباشند 

این پژوهش با توجه به اینکه اکثر متغیرهاي پژوهش از نظر آماري معنی دار هستند احتمال 
رد. براي بررسی معناداري کل مدل از آزمون وجود هم خطی بین متغیرهاي پژوهش وجود ندا

کمتر باشد، مدل معنی دار 05/0در صورتی که احتمال آماره اف فیشر از ، اف فیشر استفاده شد
است، 0000/0که برابر با )2نگاره (است. با توجه به احتمال آماره اف فیشر محاسبه شده در 

مدل رگرسیون معنادار است.

ضریب تعیین، درصد تغییرات متغیر وابسته را که از طریق مدل رگرسیون توضیح داده 
مشاهده می شود که ضریب تعیین برابر با )2نگاره (شده است را تعیین می کند. با توجه به 

ق متغیرهاي درصد تغییرات محافظه کاري از طری52است که نشان می دهد حدود 5256/0
ضیح داده شده است. توموجود در مدل رگرسیون

% 95سطح اطمینان دردر مدل رگرسیونمسئولیت پذیري اجتماعی شرکتاگر ضریب
محافظه کاري مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت بامعنی دار باشد، بیانگر ارتباط معنی دار

از احتمال آماره تی در است. جهت بررسی معنی دار بودن ضریب مسئولیت پذیري اجتماعی
نشان داده شده است احتمال آماره )2نگاره (استفاده شد. همان طور که در 05/0سطح خطاي 

است. از آنجایی که این مقدار 2026/0برابر با مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتتی براي متغیر 
ین فرضیه اول است، لذا ضریب مذکور از نظر آماري معنی دار نیست. بنابرا05/0بیشتر از 

مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و میزان محافظه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین 
نتایج آزمون این فرضیه با یافته هاي جبار زاده کنگرلویی و بایزیدي . رد می شود.کاري

) مطابقت دارد.1389(
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آزمون فرضیه دوم 
مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و کیفیت اقالمبین بررسی رابطه فرضیه دوم این پژوهش به 

ارائه شده )3نگاره (در فرضیه دوم خالصه نتایج برآورد مدل رگرسیون.تعهدي پرداخته است
است. براي بررسی معناداري کل مدل از آزمون اف فیشر استفاده شد. در صورتی که احتمال 

ا توجه به احتمال آماره اف فیشر کمتر باشد، مدل معنی دار است. ب05/0آماره اف فیشر از 
. مدل رگرسیون معنادار استاست، 0001/0که برابر با )3نگاره (محاسبه شده در 

ضریب تعیین درصد تغییرات متغیر وابسته را که از طریق مدل رگرسیون توضیح داده شده است 
است 3942/0بر با مشاهده می شود که ضریب  تعیین برا)3نگاره (را بیان می کند. با توجه به 

تعهدي از طریق مدل رگرسیوندرصد تغییرات کیفیت اقالم 42/39که نشان می دهد حدود
توضیح داده شده است.  

=نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم: خالصه)3نگاره ( + + + ′ ++ ℎ + + +
احتمال tآماره ضریبنماد متغیرنام متغیر

tآماره 
α01238/0470/11466/0عرض از مبدأ

مسئولیت پذیري اجتماعی 
CSR0548/0981/03304/0شرکت

SIZE0024/0 -414/0 -6798/0اندازه شرکت
TOBIN0048/0 -605/0 -05469/0کیوتوبین
LEV00002/0-0177/0 -9859/0اهرم مالی

SALE0391/0 -286/1 -0233/0رشد فروش
LOSSD057/0 -826/1 -00728/0زیان متغیرساختگی 
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متغیر ساختگی جریان نقد 
NEGCFOD0038/0 -153/0 -8787/0عملیاتی

F881/4آماره R23942/0ضریب تعیین
F0001/0احتمال آماره 17/2واتسونآماره دوربین 

% معنی 95در سطح اطمینان در مدل رگرسیون مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتاگر ضریب
مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتبا کیفیت اقالم تعهديدار باشد، بیانگر ارتباط معنی دار 

است. جهت بررسی معنی دار بودن ضریب مسئولیت پذیري اجتماعی از احتمال آماره تی در 
نشان داده شده است احتمال آماره )3نگاره (استفاده شد. همان طور که در05/0سطح خطاي 

است. از آنجایی که این مقدار 3304/0برابر با مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتتی براي متغیر 
است، لذا ضریب مذکور از نظر آماري معنی دار نیست. بنابراین فرضیه دوم 05/0بیشتر از 

مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و کیفیت اقالم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین 
نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه با یافته هاي سالوسکی و زولچ رد می شود.تعهدي

) مطابقت ندارد.2012(
گیرينتیجه 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت با 
مؤلفه هاي کیفیت گزارشگري مالی از قبیل میزان محافظه کاري و کیفیت اقالم تعهدي رابطه 
معناداري ندارد و این بدان معنی است که نمی توان بر اساس میزان مسئولیت پذیري اجتماعی 

راجع به کیفیت گزارشگري آن قضاوت کرد و نمی توان عنوان کرد که شرکت یک شرکت 
براي هایی که مسئولیت پذیري اجتماعی بیشتري دارند کیفیت گزارشگري مالی باالتري دارند. 

توضیح دالیل احتمالی رد فرضیه هاي پژوهش عالوه بر موارد کلی که در بخش محدودیت 
می توان موارد زیر را بیان کرد:هاي پژوهش در ادامه آورده شده است



17

) در پژوهشی در ارتباط با مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت ها به این نتیجه رسید 2009ورنر (
که مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت اثر بالقوه مثبت و پایا در کشور هاي در حال توسعه به 

طور که ورنر بیان می کند ویژه در جوامع داراي محدودیت هاي اجتماعی دارد. بنابراین همان 
تأثیر مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت ها بالفعل نشده است که بتواند بر کیفیت گزارشگري 
مالی تأثیر گذار باشد که شاید دلیل بالفعل نشدن آن این است که: در نظام فعلی حسابداري و 

ي پاسخگویی به گزارشگري مالی ایران، واحد هاي انتفاعی از قابلیت هاي مورد انتظار برا
.]7ی باشند [مسئولیت اجتماعی، برخوردار نم

مدیران ممکن است به دالیل شخصی بر روي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت سرمایه 
گذاري کنند به عنوان مثال براي پیشرفت در حرفه یا افزایش شهرت شخصی خود، بنابراین 

هاي مربوط به مسئولیت پذیري ممکن است روند رو به رشد سرمایه گذاري و گزارش فعالیت
اجتماعی در شرکت لزوماً منجر به تغییرات واقعی در شرکت ها نشود و ویژگی هاي شرکت از 

جمله محافظه کاري و کیفیت اقالم تعهدي را تحت تأثیر قرار ندهد.
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته هاي پژوهش 

ون فرضیه ها، می توان پیشنهادهایی به شرح با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و آزم
زیر ارائه داد: اولین و مهم ترین پیشنهاد به سیاست گذاران و تدوین کنندگان مبانی نظري و 
ضوابط گزارشگري مالی و استانداردهاي حسابداري مالی است. به آنها توصیه می شود نتایج 

ي اجتماعی را در شرکت ها تقویت این پژوهش را مدنظر قرار داده و جایگاه مسئولیت پذیر
. می توان با معرفی زوایاي متفاوت مسئولیت پذیري اجتماعی و منافع آن براي شرکت ها کنند

و نیز فراهم کردن ساز و کارهاي الزم براي گزارشگري مسئولیت اجتماعی، شرکت ها را به 
صورت حتماً تأثیر اجراي هر چه بیشتر  اصول مسئولیت پذیري اجتماعی تشویق کرد در این 

مسئولیت اجتماعی شرکت بر ویژگی هاي شرکت و از آن جمله مؤلفه هاي کیفیت 
گزارشگري مالی محسوس خواهد بود. 
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پیشنهاد می شود سازمان یا نهادي میزان مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هاي فعال در بورس 
تا هم پژوهشگران از این اطالعات اوراق بهادار را به طور دقیق و قابل استناد اندازه گیري کند 

استفاده کنند و هم ذي نفعان شرکت ها. در این صورت است که نتایج حاصل از تحقیقات 
مختلف پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت قابل مقایسه خواهد بود چرا که در غیر این صورت 

جتماعی هر پژوهشگر به طور نسبی طبق اطالعات و دانش و بینش خود مسئولیت پذیري ا
شرکت را اندازه گیري می کند و از این اطالعات نه چندان دقیق در پژوهش خود بهره می برد. 

محدودیت ها
شرکتمیاندرپرسشنامهتوزیعبراساسپژوهشاینهايدادهازبخشیکهآنجااز.1

جمعدرکهطوريبهنبودهمشکالتومسائلازخالیاست،شدهگردآوريها
زمینهدرهاشرکتازبرخیهمکاريعدمقبیلازمشکالتیهاپرسشنامهآوري
تجزیهمنظوربهنمونهحجمشدنکوچکبهمنجرکهداشتوجودپرسشنامهتکمیل

.گردیدتحلیلو
در این پژوهش براي اندازه گیري مسئولیت پذیري اجتماعی از پرسشنامه هایی .2

پاسخازبعضید، ممکن استاستفاده شد که به وسیله مسئولین شرکت ها تکمیل ش
درموقعیت شرکتدادنجلوهمطلوبمنظورها بهشرکتبه وسیلهشدهارائههاي
نتایجرويبرحدوديتااستممکنخودکهباشداجتماعیمسئولیت پذیريزمینه
باشد.گذارتأثیر

منابع و مآخذ
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The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on

Financial Reporting Quality

AbstractThis study's name is The Impact of Corporate Social Responsibility(CSR) on Financial Reporting Quality.The aim of this study is identifyThe Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on the degree ofaccounting conservatism and the quality of accruals.In this study, used from Salewski and Zulch method	 (2012)	 for	
Exchange  that have condition for one-year period	 1390. Corporatesocial	 responsibility	 was	 measured	 by	 questionnaires	 include	 53	questions about social responsibility at company towards customers,staff, environment and institutions in society. For analysis the datawas used correlation and regression test and Eviews software. Thefindings of this research indicate that there is no meaningful relationbetween corporate social responsibility and conservative amount. Ameaningful relation was not also found between corporate socialresponsibility and accruals quality. The findings of this research maychange the general understanding of social responsibility becauseongoing social responsibility at companies doesn't lead necessarily toreal changes at companies.


