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   گزارشگري کیفیت و اجتماعی مسئولیت بین رابطه بررسی
   تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت در مالی

  زن مالی کارشناسان دیدگاه از
   

  1کبیري حبیبه
 2سالطه محمدزاده حیدر دکتر

  

  چکیده
 در مالی ريگزارشگ کیفیت و اجتماعی مسؤولیت بین رابطه بررسی پژوهش این هدف
 گیري اندازه براي پژوهش این در. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي
 گزارشگري کیفیت محاسبه منظور به و زمینه این در استاندارد هاي پرسشنامه از اجتماعی مسؤولیت

 در. است شده استفاده سود بینی پیش قابلیت و سود پایداري تعهدي، اقالم کیفیت معیار، سه از مالی
 شامل که است شده بررسی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 78 پژوهش،تعداد این
 به بازار ارزش نسبت شرکت، اندازه متغیر، سه از حاضر تحقیق در. است 1390- 1386 زمانی دوره

 کیفیت هاي داده ردآوريگ ابزار. است شده استفاده کنترل متغیرهاي عنوان به مالی اهرم و دفتري
 اجتماعی مسؤولیت هاي داده گردآوري ابزار و بوده هاشرکت مالی صورتهاي مالی، گزارشگري
 گردآوري از پس و تقسیم نمونه اعضاي میان آن سنجی پایایی از پس که باشدمی محقق پرسشنامه

 آزمون مورد فرضیات و هپذیرفت صورت تحیل و تجزیه SPSS آماري افزار نرم از استفاده با هاداده
 پایداري و تعهدي اقالم کیفیت با اجتماعی مسؤولیت که دهد می نشان پژوهش نتایج. گرفتند قرار
  . دارد معنادار رابطه سود بینی پیش قابلیت با اجتماعی مسؤولیت اما. ندارد معناداري رابطه سود
   :کلیدي هايهاژو

  سود بینی پیش قابلیت سود، یداريپا مالی، گزارشگري کیفیت اجتماعی، مسؤولیت

                                                           
 )نویسنده مسئول(ران یا مرند، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرند، واحد ،يحسابدار گروه -1
 رانیا مرند، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرند، واحد ،يحسابدار گروه اریاستاد-2

  »زن و مطالعات خانواده«
 1393 تابستان - شماره بیست و چهارم -سال ششم

  67 -83ص ص 
  22/12/92: تاریخ دریافت

  13/03/93: رشتاریخ پذی
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  مقدمه
 توسعه و رشد  وتداوم پایداري کار و وکسب اقتصاد در اساسی مسأله یک 

 در گذاريسرمایه رفتار و اجتماعی مسؤولیت فعالیت به وابسته که است، اقتصادي
 بر مبنی شده بیان اينظریه اخیر هايسال در). 1991، 1پورتر (است مدرن هايشرکت
 تامین را بازار کنند، نوآوري و اشتغال ثروت، ایجاد توانندمی تجاري واحدهاي ،اینکه
 که صورتی در بخشند، بهبود را شانرقابت و و کرده تقویت را شانهايفعالیت و نمایند،
      نمایند همکاري اندداشته اساسی نقش آن اندازي راه در خود که اجتماعی حفظ براي

 فواید که است سمتی به اجتماعی مسؤولیت جهت لذا).  1392 ،دیگران و صالحی عرب( 
-گونه به ها سازمان زیان و سود که است بوده این بر تالش و. است امتداد آن در اجتماع

 را خود نباید هاسازمان دیگر، عبارت به. نشوند متحمل اضافی هزینه مردم که باشد اي
 محیط یعنی کل یک از جزئی را خود دبای بلکه بدانند،  خود بیرونی محیط از مستقل
 اجتماعی هايآرمان راستاي در هاآن هايفعالیت و اهداف باید و بدانند اجتماع و بیرونی

 نشان تجربی، شواهد افزایش). 1389 خلیلی، مشبکی،( باشد جامعه آسایش و رفاه و
 فزایشا و اجتماعی پیشرفت به منجر تواندمی اجتماعی مسؤولیت که است آن دهنده
  ).3،2014رنبوق ،2لیانق (شود سهامداران سود

 آکادمیک ادبیات در تاجر، اجتماعی مسؤولیتهاي گذار تأثیر کتاب 1953 سال در
 در›› بوون‹‹. کرد مطرح بار اولین براي را اجتماعی مسؤولیت مفهوم سازمان، و مدیریت

 پیگیري به تعهد :از است عبارت تاجر یک اجتماعی مسؤولیت که کرد اظهار کتاب این
 قرار اجتماعی ارزشهاي و اهداف راستاي در که اقداماتی و هاگیري تصمیم سیاستها،

 حسابرسی، شامل اجتماعی مسؤولیت کلی طور به). 1389 همکاران، و زاده تقی (دارند
 ،5پیترز ، 4زایري(است اجتماعی و اخالقی مسائل خصوص در دهیگزارش و ممیزي
 مزیت ارتقاي ثروت، ایجاد فرایند عنوان به را شرکت اجتماعی تمسؤولی اسمیت). 2002
 ، 6زو(بیند می جامعه ي برا شده ایجاد ثروت از ارزش، کردن حداکثر و شرکت رقابتی

                                                           
1 -porter 
2- Hao Liang  
3- Luc Renneboog  
4- Zairi 
5- Peters 
6- Zhu 
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 پایدار توسعه جهانی مرکز تعریف به توجه با شرکت اجتماعی مسؤولیت). 2008 ،1تن
 با کارکردن پایدار، اقتصادي سعهتو به توجه در کار و کسب تعهد عنوان به کار، و کسب

 زندگی کیفیت بهبود جهت در جامعه، کلی طور به و محلی جامعه خانواده، کارمندان،
 آن عنوان به را اجتماعی مسؤولیت دیویس،). 2،2004دیگران و کارنا(است شده تعریف

 مستقیم منافع فراسوي دالیلی به که کرد توصیف ها سازمان اقدامات و تصمیمات نوع
  ).3،1960دیویس(شوندمی اتخاذ فنی ا یاقتصادي
 باشد می مطرح مدل سه اجتماعی مسؤولیت مفهوم نظري مباحث در کلی طور به

 مسؤولیت مدل -2 5کارول اجتماعی مسؤولیت مدل -1) : 2012 ،4دیگران و ملو(
  7برین مدل -3  6النتوس اجتماعی
  

 کارول اجتماعی مسؤولیت مدل -1
 یک ارائه منظور به را هاشرکت اجتماعی مسؤولیت از ختلفیم هايزمینه کارول

 کرد مطرح بعد سه در را بنگاه هر اجتماعی مسؤولیتهاي کارول .کرد ترکیب هم با مدل
 ،8سیفول(باشدمی دوستانه نوع و اخالقی قانونی، اقتصادي، مسؤولیت :از عبارت که

2006 .(  
 مسؤولیت هرم در ابعاد همه شالوده که اساس، و پایه عنوان به اقتصادي مسؤولیت -الف

 زیرا است، بعد مهمترین کارول عقیده به و شودمی توصیف است، شرکت اجتماعی
 جامعه، به رسانی منفعت و بازار در خود ابقاي منظور به بایستمی سازمان یک

 از که است این اقتصادي مسؤولیت واقع در .باشد داشته وريبهره و سودآوري
 سودآوري کننده، مصرف براي منصفانه قیمت و خوب کیفیت با تولید طریق
 ). 2012 دیگران، و ملو(باشد داشته پی در را هاسرمایه

                                                           
1- Tan 
2- Karna et al 
3- Davis 
4- Melo et al 
5- Carroll 
6- Lantos 
7- O’Brien 
8- Saiful  
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 اصل این دهنده نشان دارد، قرار قبلی بعد از کمتري درجه در که قانونی مسؤولیت -ب
 براي شده تعیین مقررات و قوانین از پیروي مستلزم کار و کسب هر که است
   .است مگانه صالح

 و هامشارکت است کرده مطرح کارول که است بعدي مهمترین اخالقی مسؤولیت -ج
 اینکه بدون گردد، انجام جامعه براي سازمان توسط رود می انتظار که هاییفعالیت

 به بعد این). 2008 ،2شرییر ، 1رهاهله(باشد داشته وجود قانونی مستقیم شرط و قید
 و ارزشها ,سازمان که است این بر مبنی -و سازمان از جامعه انتظارات عنوان

 چارچوب از فراتر و بگذارد احترام آنها به و باشد داشته مدنظر را جامعه هنجارهاي
 اخالقی، اصول به پایبندي شامل اخالقی هاي مسؤولیت .باشد می مکتوب قوانین
 که سانیک .شود می مردم حقوق به احترام و انصاف عدالت، درست، کارهاي انجام

 به دیگران و خود رساندن آسیب از مانع پذیرند، می را اخالقی هاي مسئولیت
 یا تصمیمات اصول، سیاستها، اخالقی، هاي مسؤولیت .شوند می جامعه

 مثبت هاي فعالیت «  دارند انتظار آنها از جامعه اعضاي که هستند عملکردهایی
 در لزوماً اگر حتی بگیرند، را » منفی هاي فعالیت «  جلوي یا دهند افزایش را »

  .باشند نشده مشخص قانون
 تعهداتی و وظایف مجموعه که است اجتماعی بعد ها،سازمان مسؤولیت بعد سومین -د

 و جانبه همه نگرش با جامعه به کمک و حفظ جهت در باید سازمان که است
 مهردوست، رویایی،( دهد انجام کشور، عمومی مصالح و وحدت حفظ رعایت
 خدمات، جهت در زمان و پول از کردن نظر صرف یعنی مسؤولیت این). 1388

 مشروعیت مورد در ها جدل و بحث اکثر که داوطلبانه هاي کمک و ها همکاري
  .دارد تکیه موضوع همین روي شرکتها، اجتماعی مسؤولیت مرز و حد و

  
 النتوس اجتماعی مسؤولیت مدل -2 

 اخالقی اجتماعی مسئولیت به را شرکت اجتماعی مسؤولیت ،) 2001 (النتوس
 شرکت استراتژیک اجتماعی مسؤولیت و شرکت بشردوستانه اجتماعی مسؤولیت شرکت،
 .کرد تقسیم

                                                           
1- Rahahleh  
2- shariari  
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 جلوگیري منظور به تا شرکتها از است توقعی شرکت، اخالقی اجتماعی مسؤولیت -الف
 جامعه و دیگران به آنها فعالیتهاي نتیجه در تواند می که آسیبهایی و صدمات از

 شرکتها همه از اجتماعی، مسؤولیت نوع این .باشند مسؤول اخالقاً شود، وارد
 .دهند انجام اولیه وظیفۀ عنوان به را آن بایستی و رود می انتظار

 .است اختیاري توجه و واقعی نگرانی یک شرکت بشردوستانه اجتماعی مسؤولیت -ب
 شودمی متعهد شرکت یک که است وقتی شرکت استراتژیک اجتماعی مسؤولیت -ج

 به را کار و کسب استراتژیک اهداف که را معینی اجتماعی خدمات هايفعالیت
  .ببرد پیش به  رساند، می انجام

 
  برین مدل -3

 مدل است، گرفته قرار توجه مورد کمتر هایششایستگی رغمعلی که دیگري مدل
SAC عملکردهاي تأثیر یارزیاب براي مفهومی چهارچوب یک مدل این در. باشدمی 
 هايشایستگی ایجاد یا وتحلیل تجزیه طریق از ذینفعان روي بر شرکت ک یتجاري
 را شرکت سودآوري هم و برسانند سود جامعه به هم توانندمی که جامعه نظر مورد

 نظر مورد هايشایستگی سازي یکپارچه وسیله به هاشرکت. گرددمی ارائه دهند، افزایش
 فرایندهاي یافته، توسعه یا جدید وخدمات محصوالت توانند می خود، هايفعالیت با جامعه
 دیگران، و ملو(کنند ایجاد خود تجاري نام براي هویت و قوي شهرت کاراتر، تولید

2012.(  
 در شده ذکر تعهد تعریف جهت در است مفهومی اجتماعی مسؤولیت واقع در
 اجتماعی مسؤولیت گفت توان می .باشد می سازمانها عهده بر نوعی به که فوق مطالب

 اجتماعی اقتصادي، رویکردهاي آن وسیله به هابنگاه که است طریقی عام تعریف یک در
      و گیري تصمیم ساختار ها، استراتژي فرهنگ، ها، ارزش با را محیطی زیست و

 نتیجه در و کنندمی یکپارچه حسابرسی قابل و شفاف شکلی به خود عملیاتی هايشیوه
 ترتیب این به و سازندمی جاري خود سازمان درون در را بهتري هايرویه و رآیندهاف

 مسؤولیت مفهوم حاضر تحقیق در. بخشندمی بهبود را جامعه وضعیت و آفرینندمی ثروت
 پایداري کارکنان، حقوق تبلیغات، در صداقت محصول، ایمنی، چون هاییحوزه اجتماعی،

 مشتریان، کارکنان، از وسیعی ذینفعان و گیردبرمی در را اخالقی رفتار زیست، محیط
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 را هادولت و سهامداران گذاران،سرمایه تجاري، شرکاي رقبا، زیست، محیط جوامع،
  .شود می شامل

  
  مالی گزارشگري کیفیت کننده تعیین عوامل

 مربوط اطالعات بیان در مالی هايگزارش صحت و دقت مالی، گزارشگري کیفیت
 نمودن آگاه منظور به انتظار، مورد نقدي هاي جریان خصوصا شرکت، عملیات به

 حسابداري استانداردهاي هیأت یک شماره مفهومی بیانیه طبق. باشدمی گذارانسرمایه
 باالفعل گذاران سرمایه که نماید فراهم سودمندي اطالعات" باید مالی گزارشگري مالی،

 تحقیق در). 2006 ،1وردي("نماید یاري یمنطق هايگیري تصمیم انجام در را بالقوه و
 براي سود بینی پیش قابلیت و سود پایداري تعهدي، اقالم کیفیت معیار، سه از حاضر
  .است شده استفاده مالی گزارشگري کیفیت گیري اندازه

 و 2گیري کیفیت اقالم تعهدي از مدل دیچوبر اي اندازه :کیفیت اقالم تعهدي
واریانس خطاي اندازه . استفاده شده است) 2002(4سیس و همکارانو فران) 2002)      3دیچو

گیري گیري در تطبیق اقالم تعهدي و جریانهاي نقدي به عنوان یک معیار اندازه
دیچو و دیچو رابطه میان اقالم تعهدي و .معکوس کیفیت سود در نظر گرفته می شود

   :هاي نقدي را مطابق ذیل تبیین کرده اندجریان
  

  
  : آنکه در

TCA :مجموع اقالم تعهدي جاري است که بصورت زیر محاسبه می شود:  
  

  
  

  
  

                                                           
1- Verdi 
2- Dechow, I. D 
3- Dechow, P. M 
4- Francis et al. 
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  هاي جاري تغییر در دارایی: 
  هاي جاري تغییر در بدهی:  
  تغییر در وجه نقد:  
 STDEBT :هاي جاري تغییر در وامهاي کوتاه مدت در درون بدهی  
 CFO : جریان نقدي ناشی از عملیات است  
 DEPN :هزینه استهالك و انقضا.  

  
از طریق سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه منهاي ) CFO(جریان نقد عملیاتی

  .محاسبه می شود) ACCBS(کل اقالم تعهدي 
  

  
  

   به ترتیب شرکت و زمانt و iاندیس هاي 
  

  پایداري سود
ند و فرانسیس پایداري سود و توان پیش بینی سود از  السون، الفو،با پیروي از شیپر

  :طریق معادله زیر بر آورد می شود
  

  
 در معادله فوق که یک مدل خود    یعنی  ضریب متغیر 

  . رگرسیون مرتبه اول است، معرف پایداري سود است
EARN : در سال از طریق سود خالص شرکت قبل از اقالم غیر مترقبهtمی باشد .  

  
  قابلیت پیش بینی سود

 معکوس توان پیش بینی سود را نیز به عنوان مجذور خطاي برآوردي از معادله
INVPRED=δ در این مدل پس از برآورد معادله فوق  .تعریف می کنیم
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 به دست آمده داللت بر کمتر) کمتر(هاي بیشترارزش ریشه مجذور خطا محاسبه و
  .بودن قابلیت پیش بینی سود دارد) تربیش(

متغیرهاي کنترلی مورد استفاده شامل، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش 
  .دفتري و نسبت اهرمی می باشند

  
  تحقیق پیشینه بر مروري
 و اجتماعی پذیري مسؤولیت بین رابطه بررسی به ،)1389(بایزیدي کنگرلوئی،   

 اوراق بورس پذیرفته هاي شرکت مالی گري گزارش در يکار محافظه با سازمانی تعهد
 هاي سازه بین رابطه دهد، می نشان پژوهش هاي یافته. اند پرداخته تهران بهادار

 بوده مثبت کاري محافظه و) سازمانی تعهد و شرکت اجتماعی پذیري مسؤولیت (اخالقی
 آماري لحاظ از ريکا محافظه و شرکت اجتماعی پذیري مسؤولیت متغیر رابطه تنها ولی
 هاي شرکت که دهد می نشان کنترلی متغیرهاي مورد در نتایج. باشد می دار معنی
 و مالی اهرم بین رابطه و دارند اي کارانه محافظه مالی گري گزارش رشدي، و بزرگ

  .است منفی کاري محافظه
به بررسی رابطه بیان مسؤولیت اجتماعی و , )1392(عرب صالحی و دیگران

در . اندهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته مالی در شرکتعملکرد
 نسبت شرکت اجتماعی مسؤولیت با مالی عملکرد کهدهد ها نشان میاین تحقیق  یافته

 مسؤولیت با مالی عملکرد ولی ، است ارتباط در جامعه در موجود نهادهاي و مشتریان به
  .ندارد وجود معناداري رابطه زیست محیط و کارکنان به نسبت شرکت اجتماعی
 ها شرکت اجتماعی مسؤولیت رابطه بررسی به تحقیقی در) 2014( 1همکاران و کیم

 اعمال از بعد که دهد می نشان نتایج. پرداختند سهام آتی قیمت آمدن پایین ریسک و
 طهراب سهام قیمت ریسک و شرکتها اجتماعی مسؤولیت بین کنترلی متغیرهاي نمودن
  .دارد وجود منفی

 و ها شرکت اجتماعی مسؤولیت عنوان به تحقیقی در) 2014 (2همکاران و کیم
 و اجتماعی مسؤولیت ارتباط بررسی به ها رستوران در سهام صاحبان حقوق ارزش
 ریسک بین که دهدمی نشان نتایج. پرداختند توبین Q و سیستماتیک ریسک

                                                           
1- Kim et al. 
2- Kim et al. 
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 اجتماعی مسؤولیت و توبین Q بین و نفیم رابطه اجتماعی مسؤولیت و سیستماتیک
  .دارد وجود مثبت رابطه

 و ها شرکت اجتماعی مسؤولیت رابطه تحقیقی در) 2012 (2زولچ و 1سالوسکی
 مورد) تعهدي اقالم کیفیت و کاري، محافظه سود، مدیریت (مالی گزارشگري کیفیت
 مدیریت و شرکت یاجتماع مسؤولیت بین که دهدمی نشان نتایج. است داده قرار بررسی
 اقالم کیفیت و شرکت اجتماعی مسؤولیت بین و مثبت رابطه کاري محافظه و سود

  .ندارد وجود رابطه تعهدي
 اجتماعی پذیري مسؤولیت درك بر فرهنگی ارزشهاي, )2010 ( 3کیم و کیم
 بر سنتی و بنیادي باورهاي و نگرشها تأثیر که رسیدند نتیجه این به ايکره شرکتهاي

 با هوفستد فرهنگی ارزشهاي تأثیر به نسبت شرکتها اجتماعی پذیري مسؤولیت درك
  .است تراهمیت

 با اجتماعی مسؤولیت مثبت رابطه مشابه، نتیجه به, )2001( 4همکارانش و رف
 بین رابطه قراردادن با قوي نظري چارچوب یک این، بر عالوه. یافتند دست فروش بازده

  .کردند منتشر ذینفعان نظریه چارچوب در مالی ملکردع و شرکتها اجتماعی مسؤولیت
  

  ابزار و روش
جامعه . پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی و از حیث هدف، کاربردي است

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از همه آماري این پژوهش شرکت
ش نمونه گیري از نوع تصادفی طبقه بندي رو.باشدمی1390-1386هاي صنایع طی سال

  :هاي انتخابی باید حائز شرایط زیر باشدشرکت.شده و به صورت حذف سیستماتیک است
 .پایان سال مالی شرکت اسفند ماه هر سال باشد .١
 . سال مالی خود را تغییر نداده باشد1390 تا 1386شرکت طی سالهاي  .٢
 بهادار تهران روي داده باشد و توقف معامالت سهام به طور مداوم در بورس اوراق .٣

 .ماه صوت نگرفته باشدمعامالتی بیش از یک
  .  شده است78با در نظر گرفتن شرایط فوق، حجم نمونه آماري برابر 

                                                           
1- Salewski 
2- Zulch 
3- Kim et al  
4- Ruf et al 
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براي جمع آوري اطالعات اولیه و اندازه گیري متغیر وابسته مسؤولیت اجتماعی از 
راحل طراحی پرسشنامه استفاده از در کلیه م. پرسشنامه استاندارد استفاده شده است

حسابداري و  جمالت بدون ابهام مورد توجه بوده و پس از طراحی اولیه از نظرات استادان
در نهایت مقدار آزمون آلفاي کرونباخ . مدیریت جهت افزایش پایایی استفاده شده است

   .  به دست آمد8/0هاي جمع آوري شده نیز محاسبه گردید که باالتر از داده
ها جمع آوري  هاي تدوین شده در اختیار مدیران مالی زن قرار گرفته و دادهپرسشنامه

    هاي مربوط به کیفیت گزارشگري مالی از  به منظور گردآوري داده. گردیده است
هاي مالی شرکت هاي مورد مطالعه در طی دوره زمانی پژوهش  استفاده شده  صورت
  .است

  
  ها فرضیه آزمون

  .  آماري رگرسیون چندگانه استفاده شدها از روشن فرضیهبراي آزمو
  

  آزمون فرضیه اول
  اول فرضیه آزمون نتابج) : 1 (جدول

Adj-R2 R2 D.W  معنی داري کل مدل
Anova Sig.   آمارهF 0,416  0,447  1,807  

0,008  14,523  
معنی داري هر یک از 

 β ضرایب  C  متغیر مستقل  متغیرها
Sig.  آمارهt 

  0,989  0,326  0,091  مسئولیت اجتماعی
  5,493  0,000  0,526  اندازه شرکت

  0,344  0,732  0,032  نسبت ارزش بازار به دفتري
  اهرم مالی

333/240-  

0,249  0,011  2,597  
 

 نتایج است، مشاهده قابل 1درجدول اول فرضیه براي خطی رگرسیون آزمون نتایج
 است 05/0 از بیشتر مستقل متغیر معنادار سطح که دهدمی نشان 1 جدول در شده ارائه

 براي شواهدي نتیجه در. نیست دارمعنا آماري لحاظ از مستقل متغیر ضریب ، بنابراین و
 اجتماعی مسؤولیت بین که نمود ادعا توانمی و است نشده مشاهده H1 فرضیه پذیرش
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 در تحقیق اول فرضیه راینبناب. ندارد وجود معنادار رابطه تعهدي اقالم کیفیت و شرکتها
 447/0 الگو این براي تعیین ضریب همچنین. شودنمی پذیرفته% 95 اطمینان سطح
 از درصد 7/44 است توانسته رگرسیونی الگوي که است این مبین موضوع این است

  .نماید تبیین مستقل متغیر تغییرات طریق از را وابسته متغیر تغییرات
 تفاوت (خطاها استقالل گیرد، می قرار نظر مد یونرگرس در که مفروضاتی از یکی

 در. است یکدیگر از) رگرسیون معادله توسط شده بینی پیش مقادیر و واقعی مقادیر بین
 باشند داشته همبستگی یکدیگر با خطاها و شود رد خطاها استقالل فرضیه که صورتی
 از یکدیگر از خطاها استقالل بررسی منظور به ندارد وجود رگرسیون از استفاده امکان
 و 5/1 بازه در واتسون – دوربین آماره چنانچه. شودمی استفاده واتسون – دوربین آزمون

 این غیر در و شودمی پذیرفته) خطاها بین همبستگی عدم (آزمون H0 گیرد قرار 5/2
 آماره فرضیه، این در.  دارد وجود خطاها بین همبستگی یعنی شود می رد H0 صورت
 همبستگی مدل خطاهاي بین که دهدمی نشان یافته این. است 807/1 واتسون دوربین
 در. شودمی استفاده رگرسیون کلی بودن دار معنا آزمون براي F آماره از. ندارد وجود
 بنابراین باشد، می )05/0 (بینی پیش خطاي از کمتر) F) 002/0 آماره .Sig باال جدول
  .باشد می ارمعناد رگرسیون مدل و شده رد H0 فرض

  
  دوم فرضیه آزمون

  دوم فرضیه آزمون نتابج) :  2 (جدول
Adj-R2 R2 D.W  معنی داري کل مدلAnova 

Sig.   آمارهF 0,678  0,695  1,852  
0,000  40,933  

 β ضرایب  C  متغیر مستقل  معنی داري هر یک از متغیرها
Sig.  آمارهt 

  0,334  0,740  0,023  مسئولیت اجتماعی
  0,869  اندازه شرکت

86  
0,000  12,209  

  1,214  0,229  0,084  نسبت ارزش بازار به دفتري
  اهرم مالی

643/116  

0,234-  0,002  3,277-  
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دار متغیر مستقل بیشتر از دهد که سطح معنا نشان می2نتایج ارائه شده در جدول
در نتیجه . ستدار نی، ضریب متغیر مستقل از لحاظ آماري معنا  است و بنابراین05/0

 توان ادعا نمود که رابطهمشاهده نشده است و می H1شواهدي براي پذیرش فرضیه 
بنابراین . خطی معناداري بین مسؤولیت اجتماعی شرکتها و پایداري سود وجود ندارد

همچنین ضریب تعیین . شودپذیرفته نمی% 95فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان 
 ن موضوع بیانگر  این است که الگوي رگرسیونی توانسته است ای695/0براي این الگو 

  درصد از تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل تبیین نماید5/69است 
Sig. آماره F) 000/0 ( نیز کمتر از خطاي پیش بینی)می باشد، بنابراین مدل ) 05/0

  .باشددار میرگرسیون معنا
  

  سوم فرضیه آزمون
  سوم فرضیه آزمون نتابج) :  3 (جدول

Adj-R2 R2 D.W  معنی داري کل مدلAnova 

Sig.   آمارهF 0,280  0,318  2,087  
0,000  8,375  

 β ضرایب  C  متغیر مستقل  معنی داري هر یک از متغیرها
Sig.  آمارهt 

  2,339  0,022  0,238  مسئولیت اجتماعی
  2,298  0,024  0,244  اندازه شرکت

  -1,619  0,110  -0,168  ت ارزش بازار به دفترينسب
  اهرم مالی

0,06  

0,314  0,004  2,914  
  

 از کمتر مستقل متغیر دارمعنا سطح که دهدمی نشان 3جدول در شده ارائه نتایج
 نتیجه در. است دارمعنا آماري لحاظ از مستقل متغیر ضریب ، بنابراین و است 05/0

 رابطه که نمود ادعا توانمی و است نشده همشاهد H0 فرضیه پذیرش براي شواهدي
 بلند در سود بینی پیش قابلیت و شرکتها اجتماعی مسؤولیت بین معناداري مثبت خطی
. شودمی پذیرفته% 95 اطمینان سطح در تحقیق سوم فرضیه بنابراین. دارد وجود مدت

 که تاس این  بیانگر موضوع این است 318/0 الگو این براي تعیین ضریب همچنین
 تغییرات طریق از را وابسته متغیر تغییرات از درصد 8/31 است توانسته رگرسیونی الگوي
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) 05/0 (بینی پیش خطاي از کمتر نیز) F) 000/0 آماره .Sig  نماید تبیین مستقل متغیر
 .باشدمی دارمعنا رگرسیون مدل بنابراین باشد، می
  

  نتیجه گیري 
 از سرمایه بازارهاي افزون روز پیشرفت و ادياقتص فعالیتهاي گسترش به توجه با
 در هاشرکت وضعیت به گذارانسرمایه توجه و تهران بهادار اوراق بورس بازار جمله

 هايمتغیر بر رفتاري هايمؤلفه تأثیر پیرامون پژوهش سازي، خصوصی راستاي
 بهبود راستاي در حاضر پژوهش در. است برخوردار ايالعادهفوق اهمیت از حسابداري

 بررسی به کنندگاناستفاده سایر و بستانکاران چنینهم و گذارانسرمایه گیري تصمیم
 بیانی در. است شده پرداخته مالی گزارشگري کیفیت و اجتماعی مسؤولیت بین رابطه
 اجتماعی مسؤولیت مستقل متغیر بین دادکه نشان نتایج آماري، هايآزمون براساس کلی

 وجود دارمعنا و مثبت رابطه سود پایداري و تعهدي اقالم یتکیف مستقل متغیرهاي و
 رابطه سود بینی پیش قابلیت و اجتماعی مسؤولیت بین داد نشان نتایج همچنین. دارد

) 2009 (2یانق و 1الکسمانا تحقیقات، نتایج با تحقیق نتایج. دارد جود و دارد معنا و مثبت
 و سالوسکی و) 2012 (کیم تحقیق نتایج با اما ندارد همخوانی) 2011 (4پی و 3چوي و

 هاي سیاست تا کرد خواهد کمک مدیران به پژوهش این.دارد همخوانی) 2012 (زولچ
 گزارشگري کیفیت به دستیابی براي که  را ها شرکت اجتماعی مسؤولیت به مربوط مؤثر
 ها کتشر براي را بینشی همچنین. دهند ،توسعه است الزم مدت بلند در آنها بهتر مالی
  . نمایند می فراهم آتی منافع کسب در اجتماعی مسؤولیت نقش زمینه در
  

  پیشنهادها
 براي که دارد وجود زمینه این در مختلفی موضوعات هنوز, پژوهشگر نظر به
 استفاده منظور به شود می پیشنهاد بنابراین. باشد اهمیت حائز تواند می آتی هاي پژوهش

 هاي مؤلفه تأثیر شدن روشن به کمک همچنین و پژوهش نتایج از بیشتر چه هر

                                                           
1- Laksmana 
2- Yang 
3- Choi 
4- Pae 
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 بیشتري توجه زیر موضوعات به آینده، در حسابداري متغیرهاي بر اجتماعی مسؤولیت
  :شود
  مالی گزارشگري کیفیت و اجتماعی مسؤولیت بین خطی غیر رابطه بررسی .1
 بر وقفه افزایش اثر بررسی و زمانی هايوقفه از استفاده با پژوهش این تکرار .2

  .مدل بینی پیش بودبه
 استفاده اخالقی معیارهاي با اخالقی هايمؤلفه سایر توضیحی قدرت مقایسه .3

  .مالی گزارشگري کیفیت تعیین در پژوهش دراین شده
 مالکیت با هايبخش در حسابداري متغیرهاي بر اجتماعی مسؤولیت تأثیر بررسی .4

  .خصوصی و دولتی
 سیاسی کالن هاي گذاري یاستس حوزه به اجتماعی مسؤولیت موضوع گنجاندن .5

    .اقتصادي و
  .SA8000 اجتماعی پاسخگویی و پذیري مسؤولیت استاندارد معرفی .6
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 :منابع
، تاثیر اخالق کسب و کار بر )1389(تقی زاده هوشنگ، سلطانی فسقندیس غالمرضا  -

مسئولیت اجتماعی بنگاه، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، سال پنجم، شماره هاي 
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