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Abstract 
Objective: Comparability is a basic characteristic of financial statements that enables users to 

identify similarities in and differences between two sets of economic phenomena. Given that 

comparability is different from other qualitative characteristics of financial statements, doubt 

remains whether the existing evidence between corporate social responsibility and financial 

reporting quality continues to persist in the context of financial statements comparability. 

Positive corporate social responsibility performance reflects managers' ethics and integrity from 

the stakeholder theory perspective. On this basis, firms with positive corporate social 

responsibility performance have high compliance incentives to adhere to accounting standards 

and tend to provide comparable financial statements. The main aim of this study is to determine the 

relationship between corporate social responsibility performance and financial statements 

comparability, with an emphasis on the role of institutional ownership among Tehran Stock Exchange 

(TSE) listed companies using a statistical sample of 185 firms for the period of 2011-2020. 
 

Method: In this study, the comparability of financial statements is measured based on a Babaei et al 

(2021) empirical methodology based on relative valuation theory and corporate social responsibility 

performance is also measured from the model of El Ghoul etal. (2011) with the approach of Wang etal. 

(2020). In this study, multiple regression and Kramer Z test have been used to test the research 

hypotheses. 
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Abstract 

 

 

Results: The results of this study show that the financial statements comparability significantly 

increases by enhancing positive corporate social responsibility performance, and also this positive 

relation is more intense for high institutional ownership firms. The findings also show a negative 

relationship between inferior adverse social responsibility performance and financial statements 

comparability, and also this negative relation is more intense for high institutional ownership firms. 

Also, the results of the research have been confirmed by using the De Franco et al (2011) measurement 

model of the financial statements comparability in the robustness tests of the findings. 
 

Conclusion: This study adds to the accounting literature by identifying the determinants of 

financial statements comparability. In summary, our findings are consistent with the notion that 

firms with positive corporate social responsibility performance (adverse corporate social 

responsibility performance) tend to have high (minimal) compliance incentives to adhere to 

accounting standards and are less (often) involved in managerial opportunistic activities, thereby 

resulting in high (low) financial statements comparability. Also, institutional owners, as one of 

the most important mechanisms of corporate governance, strengthens the relationship between 

corporate social responsibility and financial statements comparability. Positive corporate social 

responsibility performance can also establish or maintain a positive reputation for firms and 

prevent them from engaging in reputation-damaging activities. 
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داران  بر نقش سهام تأکیدبا  های مالی قابلیت مقایسه صورت وپذیری اجتماعی  ارتباط مسئولیت

 نهادی
 

 بابایی قادر

 مرام پاک عسگر

 نهندی بادآور یونس

 رضایی نادر

 چکیده

انگیزه بیشتری برای رعایتت   ،اجتماعی دارند یریپذ تیمسئولکه عملکرد مطلوبی در ایفاء  ییها شرکتبر اساس نظریه ذینفعان، هدف: 

 ارتبتا   تعیتین  پژوهش، این اصلی مالی قابل مقایسه دارند. هدف یها صورتاستانداردهای حسابداری داشته و تمایل بیشتری به ارائه 

 نهادی است. داران سهاممالکیت نقش  بر تأکید با مالی یها صورت مقایسه اجتماعی با قابلیت یریپذ تیمسئولعملکرد  بین
 

بابتایی و  نستبی   یگتذار  ارزشتجربی مبتنتی بتر نظریته     الگوی مالی یها صورت مقایسه پژوهش برای سنجش قابلیت این درروش: 

 استفاده شد.و آزمون کرامر  متغیره چند رگرسیون از نیز پژوهش های یهفرض آزمون برای استفاده شده است. (9911همکاران )
 

مالی ارتبا  مثبت  های صورتاجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبین عملکرد مطلوب  ؛دهند می نشان پژوهش های یافته: ها یافته

بین عملکترد نتامطلوب    دهند مینشان  ها یافته. همچنین شود میبا مالکیت نهادی باالتر، تشدید  های شرکتوجود دارد و این ارتبا  در 

بتا مالکیتت نهتادی     های شرکتمالی ارتبا  منفی وجود داشته و این ارتبا  در  های صورتاجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیت

دیفرانکتو و همکتاران   متالی   های صورتقابلیت مقایسه  گیری اندازه الگوی. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از شود میباالتر، تشدید 

 .شود می تأییدنیز  ها یافتهبخش آزمون استحکام در  (1199)
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 بیشتتر  یاجتمتاع  پتذیری  مستئولیت با عملکرد مطلوب )نامطلوب( در  های شرکت که شود میه نتیجه گرفت: به طور خالصه گیری نتیجه

 جته یدر نت ؛باشند می یتیریفرصت طلبانه مد یرفتارها ری( درگبیشترداشته و کمتر ) یحسابدار یاستانداردها تیرعا یبرا لی( تماکمتر)

مهت  حاکمیتت    سازکارنهادی نیز به عنوان یک  داران سهاممالکیت ( خواهد بود. نییآنها باال )پا یمال های صورت سهیمقا تیسطح قابل

 .کند میرا تقویت مالی  های صورتاجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتشرکتی، ارتبا  

 .ن نهادیادار سهاممالکیت های مالی،  پذیری اجتماعی، قابلیت مقایسه صورت عملکرد مسئولیت: کلیدی یها واژه

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

 و اجتمتاعی  پتذیری  مستئولیت  (. ارتبتا  9411) نهندی، یونس؛ رضایی، نتادر.  بادآور؛ عسگر مرام، پاک قادر؛ بابایی، استناد:

 .49-66(، 4)91 ،مجله دانش حسابدارینهادی.  داران سهام نقش بر تأکید با مالی های صورت مقایسه قابلیت

 مقدمه

مطالعژا    و گرفتژه  دانشژگاهی قژرار   هژای  پژووهش اجتماعی مورد توجه  پذیری مسئولیتزیادی است که موضوع  های سال

 گژران  پژووهش  ،. برای مثالاند دادهرا مورد بررسی قرار  ها شرکتاجتماعی  پذیری مسئولیتاثرا  واقعی عملکرد  ،ای گسترده

و همکژاران،   0الگژول اجتماعی هزینژه سژرمایه و هزینژه معژامال  درون گروهژی را کژاهش داده )       پذیری مسئولیتنشان دادند 

را و رتبژه اعتبژاری    پژذیری  ریسژ  ( و سطح بهینه 2100، 4گاس و رابر ؛ 2102، 4لئوگی و ؛ 2104و همکاران،  2گائو؛ 2100

( و منجژر بژه افژزایش کژارایی     2102، 4هژارجتو و ککسژمانا  ؛ 2102و همکاران،  6دراگو؛ 2104و همکاران،  2عتیقارتقاء داده )

و  01دیژوی  ؛ 2104، 2بهانژداری و جاوااژادزه  ؛ 2102، 2بنلیملژیح و بیتژار  ) شژود  مژی  ها شرکتو اجتناب مالیاتی  گذاری سرمایه

مطالعژا  انژدکی در حژوزه نقژش      ،با ایژ  حژال   (.2102، 02و ریچاردسون کنی ؛ 2104و همکاران،  00هوی، 2106همکاران، 

 آن کننژدگان  اسژتفاده  برای مالی های صور  کیفیتمالی انجام شده است.  گری گزارشاجتماعی بر کیفیت  پذیری مسئولیت

 گذاری سرمایه مناسب تصمیما  بدست آمده و اتخاذ شرکت عملکرد از یبهتر درک زیرا است براوردار ای ویوه اهمیت از

اجتمژاعی و   پژذیری  مسژئولیت بژه وژور ویژوه ادبیژا  موجژود در وهلژه اول ارتبژام بژی  عملکژرد           .کنژد  مژی  تسژهی   شرکت را

 .اسژت  دادهمژالی را مژورد بررسژی قژرار      هژای  صور  منصفانه بودنمالی مانند مربوم بودن و  گری گزارشکیفی  های ویوگی

(، 2102و همکژاران،   04کژیم مدیریت سود )مانند  هایی شااصاجتماعی بر  پذیری مسئولیت تأثیرقبلی  های پووهش ،برای مثال

 هژای  صژور  ( و تجدیژد ارائژه   2104، 04لژی سود مدیریت ) بینی پیش(، دقت 2104کیم و همکاران، اطر سقوم قیمت سهام )

مژالی   هژای  صژور  قابلیت مقایسه کیفی بر ویوگی در مسیری متفاو  ای  پووهش . اند کردهبررسی را ( 2121، 02ان ومالی )

 .داردتمرکز  است،مالی  های صور کیفی مهم  های ویوگیکه یکی دیگر از 

کیفژی ارتقژاء دهنژده کیفیژت      هژای  ویوگژی قابلیژت مقایسژه یکژی از     06وبق تعریف هیئت اسژتانداردهای حسژابداری مژالی   

مربژوم بژه عملکژرد مژالی      هژای  تفژاو  و  هژا  شباهتتا  سازد میکه استفاده کنندگان را قادر  رود میمالی به شمار  های صور 

 پژردازش  و سژب ک نژه یمژالی هز  هژای  صژور   سژه یمقا تیژ همچنژی  قابل  واحدهای اقتصادی مختلف را بهتژر شناسژایی نماینژد.   

؛ 2100 همکژاران،  و 04دیفرانکژو ) دهژد  مژی را ارتقژاء   کنندگان استفادهداده و کیفیت اوالعا  در دسترس  هشاک را اوالعا 
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 پژذیری  مسژئولیت در مژورد بررسژی ارتبژام بژی       پیشژی   هژای  پژووهش بژراال   (. 2102، 02ژانگ؛ 2102و همکاران،  02بارث

مژالی یژ     هژای  صژور  مالی که مستقیماً میزان مربوم بودن و یژا منصژفانه بژودن     گری گزارشاجتماعی و معیارهای کیفیت 

حژداق    ،اسژت  ای مقایسژه که یژ  مفهژوم نسژبی و    مالی  های صور قابلیت مقایسه  سنجش، برای کردند میشرکت را تعیی  

 .(2102و همکاران،  21اندراوز؛ 2100فرانکو و همکاران، ید) نیاز است اوالعا  دو شرکت یا دو دوره مالی مورد

مختلف حسابداری برای سنجش و گژزارش   های رویهکه مجاز بودن انتخاب  کنند میاستدکل  (2102اندراوز و همکاران )

کیفژی   هژای  ویوگیبر سایر  یدر حالی که تاثیر ؛شود میمالی  های صور وقایع اقتصادی منجر به کاهش سطح قابلیت مقایسه 

ویوگی نتیجه گرفت جهت حرکت  توان می ،مالی همچون مربوم بودن و منصفانه بودن اوالعا  ندارد. بنابرای  گری گزارش

 اینکژه  بژه  توجژه  . بژا باشد نمی سومالی لزوماً هم  گری گزارشکیفی  های ویوگیبا سایر  مالی های صور  لیت مقایسهقابکیفی 

در مژورد تسژری    ،باشژد  متفژاو   توانژد  مژی  مژالی  های صور  کیفی اصوصیا  سایر مالی با های صور  روند قابلیت مقایسه

 مژالی  هژای  صژور   قابلیژت مقایسژه  کیفژی  ویوگژی   به مالی گری گزارش کیفیت اجتماعی و پذیری مسئولیت بی  موجود نتایج

 .دارد تردید جدی وجود همچنان

یژژا عملکژژرد کلژژی  مطلژژوبقبلژژی عمومژژاً بژژر عملکژژرد  هژژای پژژووهش ،اجتمژژاعی پژژذیری مسژژئولیت گیژژری انژژدازهدر مژژورد 

بژی    هژای  تفژاو  مبانی نظژری تفکیژ     ،با ای  وجود (.2121و همکاران،  20وانگ) اند شدهاجتماعی متمرکز  پذیری مسئولیت

، 24کژوتچی  و مژون  ؛ 2102و همکژاران،   22هسژو ) کننژد  مژی را پیشژنهاد   اجتماعی پذیری مسئولیت نامطلوبو  مطلوبعملکرد 

قابلیژت مقایسژه    بژرای سژنجش  ایژ  مطالعژه   در  ؛. اولکند میای  مطالعه از چندی  جهت به توسعه مبانی نظری کم   (.2102

 نسژبی  گژذاری  ارزش نظریژه مبتنژی بژر   سنجش بومی از الگوی  (2100دیفرانکو و همکاران )در کنار الگوی  مالی های صور 

ادبیژا  نظژری    ،مژالی  هژای  صژور  عوام  تعیی  کننژده قابلیژت مقایسژه     یکی ازنقش بررسی با  ؛ ای  پووهش. دومشداستفاده 

بژه   اجتمژاعی  پذیری مسئولیت نامطلوبو  مطلوبای  مطالعه به درک اثرا  عملکرد  ؛سوم. دهد میحسابداری مالی را توسعه 

 .کند میدر داا  کشور کم   صور  تفکی  شده

 پژوهش های فرضیهمبانی نظری و تدوین 
 مالی های صورتاجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیت

 اسژت.  تفسژیر مالی از دو دیدگاه رقیب قاب   های صور اجتماعی بر قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیت مطلوبعملکرد  تأثیر

دونالدسژون و  ؛ 2104و همکژاران،   24چژ  منافع کلیه ذینفعان وظیفه ااالقژی دارنژد )   تأمی ذینفعان جهت  نظریهمدیران مطابق 

اجتماعی نشان دهنده تالش مدیران برای انجژام   پذیری مسئولیتمشارکت فعاکنه در ایفاء  (.2101، 26فریم ؛ 0222، 22پترسون

 (2100) و همکژاران  24قژودوس  نشژانگر ااژالو و صژداقت آنهژا باشژد.      توانژد  مژی برای ذینفعان است کژه   مطلوب های فعالیت

ایفژاء   بژه  تمایژ   گیژری  چشم وور به ،دهند می ای ویوه اهمیت اجتماعی مسئولیت و ااالو به که اجرایی ارشد مدیران دریافتند

 یژا  و شژهر   منجر به نژوعی  تواند می ها شرکتاجتماعی  پذیری مسئولیتعملکرد  ای ، بر عالوهاجتماعی دارند.  های مسئولیت

 (. بنژابرای ، 2121، و همکژاران  وانژگ ؛ 2101و همکاران،  22لینچیکومشود )تلقی  آنها اعتبار مورد در مثبتی پیام و اعتبار حفظ
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باشژند و   قانون مطیع داشته و اعتماد قاب  رفتاری صادقانه و دارند تمای  اجتماعی باکیی دارند پذیری مسئولیتکه  هایی شرکت

 وانژگ و همکژاران  . (2102کیم و همکاران، ) به شد  اجتناب کنند کند میاز رفتارهایی که به حس  شهر  آنها صدمه وارد 

اجتماعی برتری دارند تمای  بیشتری برای رعایت استانداردهای  پذیری مسئولیتکه عملکرد  هایی شرکتاعتقاد دارد  (2121)

ت ئژ هی)بژوده   حسژابداری  اسژتانداردهای  توسعه اصلی دلی  مالی های صور  قابلیت مقایسه اینکه به توجه حسابداری دارند. با

 پژذیری  مسژئولیت ایژ  انتظژار وجژود دارد کژه بژی        اسژت،  مهژم  ذینفعان برای و( 0221 حسابداری مالی،تدوی  استانداردهای 

 مالی ارتبام مثبت وجود داشته باشد.  های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه 

ود در اژ  ولبانه فرصتشخصی یا پوشش رفتارهای  های برنامهاز منظر نظریه نمایندگی نیز ممک  است مدیران برای پیشبرد 

؛ 2114، 41همینژگ وی و مژ  کگژان   ؛ 2110، 22جنسژ  اجتمژاعی مشژارکت داشژته باشژند )     پذیری مسئولیت مطلوبعملکرد 

ای  موضوع منجر به ایجاد ی  محیط عملیاتی و  (.2102، 44ب  عمار و بلقاسم؛ 2112، 42سوروچا و تریبو؛ 2116، 40پتروویت 

مالی در تضژاد اسژت    های صور ویوگی قابلیت مقایسه  های شباهتکه با وجه  شود میمالی نسبتاً متمایزی  گری گزارش شیوه

اجتمژاعی یکژی از ابزارهژای ااتیژاری در      پژذیری  مسژئولیت در  گژذاری  سژرمایه دریافتنژد   (2116پتژروویت  )  (.2102ژانگ، )

 کژه  دهنژد  می ارائه شواهدی (2112سوروچا و تریبو ) .استمدیریت سود مربوم به  های فعالیتدسترس مدیران جهت پوشش 

از  ،بنژابرای   .باشژد  مژدیریتی  گیژری  جبهژه  اسژتراتوی  از بخشی است ممک  اجتماعی پذیری مسئولیت های فعالیت دهد می نشان

مژالی   های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیت مطلوبمنظر نظریه نمایندگی نیز انتظار ارتبام منفی بی  عملکرد 

مژالی   هژای  صژور  اجتماعی و قابلیت مقایسژه   پذیری مسئولیت مطلوبارتبام نظری بی  عملکرد  ،. به وور االصهوجود دارد

   دارد.بیشتر قدری متناقض بوده و نیاز به بررسی 

 نسژبت بژه   تری قوی اما متضاد تأثیر اجتماعی پذیری مسئولیت نامطلوبعملکرد  که اعتقاد دارند (2102) 44واشبرن و کنگ

در پشژتیبانی از ایژ  دیژدگاه مطژابق مبژانی نظژری علژم         .داشژت  اواهژد  هژا  شژرکت  عملکژرد  و اعتبژار  بر آن مطلوب عملکرد

 دهنژد  مژی در مقایسه با اوالعا  مثبژت نشژان    تری قویمردم نسبت به اوالعا  منفی واکنش عاوفی و شنااتی نیز روانشناسی 

 بژرآورده  تنهژا  اژوب،  رفتژار انجژام  هژد  از   که است ای  آن دلی  (.2121، وانگ و همکاران؛ 2110و همکاران،  42بامیستر)

 گیژری  انژدازه اما در مقاب  رفتارهای منفی و غیرهنجار ملموس بوده و امکژان   (0242، 46برینبام) استانتظارا  اجتماعی  کردن

 دهژد  میشواهد تجربی نشان (. 0224و همکاران،  44ووجسکا) کنند مینوع شخصیت افراد را به شکلی واقعی و مطلوب فرآهم 

بژراال  عملکژرد    (.2112و همکژاران،   42چژاتیرجی ) اسژت اجتماعی دارای قژدر  تبیژی     پذیری مسئولیت نامطلوبعملکرد 

و  42میشژینا نشژانگر ااژالو و صژداقت پژایی  مژدیران بژوده )       تواند می نامطلوباجتماعی، عملکرد  پذیری مسئولیتدر  مطلوب

پژرای   ؛ 2102کنگ و واشبرن، داشته باشد ) ها شرکتبلندمد  بر اعتبار و عملکرد  تری جدیمنفی  تأثیر( و 2102همکاران، 

و  ولبانژه  فرصتاجتماعی به احتمال زیاد وارد رفتارهای  پذیری مسئولیتدر  نامطلوببا عملکرد  های شرکت (.2104، 41و سان

هسژو  افشاء پایی  و پایداری سود بیشتری دارنژد ) ( و کیفیت 2104، 40کوه و تونگ؛ 2104هوی و همکاران، غیرااالقی شده )

 (.2102و همکاران، 



 47 /47پیاپی / 4مجله دانش حسابداری/ دوره دوازدهم/ ش 

 

 

، مژدیران انگیژزه   هژا  شرکتاجتماعی بر عملکرد بلندمد   پذیری مسئولیتبا توجه به اثرا  منفی متعدد عملکرد نامطلوب 

از ایژژ  رو تمایژژ  کمتژری بژژه رعایژژت دقیژژق  داشژژته و  ولبانژه  فرصژژتبیشژتری بژژرای دسژژتکاری در سژود و ارتکژژاب رفتارهژژای   

 هژا  شژرکت نسژبت بژه سژایر     ها شرکتاینگونه مالی اواهند داشت. بدیهی است  های صور تهیه استانداردهای حسابداری در 

وانژگ و  مالی آنها پایی  اواهد بژود )  های صور داشته و سطح قابلیت مقایسه متفاوتی  گری گزارشمالی و شیوه  های فعالیت

اجتماعی و قابلیژت مقایسژه    پذیری مسئولیت نامطلوبانتظار ی  رابطه معکوس بی  عملکرد  استدکلا ای  (. ب2121، همکاران

 :استفرضیه اول پووهش به شرح زیر با لحاظ نمودن مبانی نظری مطرح شده . وجود داردمالی  های صور 

 مالی رابطه وجود دارد. های صور و قابلیت مقایسه  ها شرکتاجتماعی  پذیری مسئولیتفرضیه اول: بی  عملکرد 
 مالی های صورتاجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبین  ارتباطتبیین در  نهادی داران سهاممالکیت نقش 

د ندنبال کن هایی شیوه قیاود را از ور ییو ثرو  زا یاهدا  سودآور دید، بانبلندمد  باش یاتیاواهان ح ها شرکت اگر

 یاعتمژاد عمژوم   یدر جهژت ارتقژا   یاساسژ  ی، گامها بنگاه یاز سو یاجتماع تیمسئول رشیقبول باشد. پذ جامعه قاب  یکه برا

  یمحسژوب شژده و درعژ    پژذیر  مسژئولیت  هژای  بنگاهبا  یارکبه هم تخصصکار م یروین قیتشو زیو ن ها بنگاهبه  گذاران سرمایه

 قیتشژو  یاجتمژاع  پژذیری  مسژئولیت  یسطح بژاک  یدارا های بنگاه یدیحال مصر  کنندگان را به مصر  کاک و ادما  تول

و بلندمژد    داریژ پا یرقژابت  تیژ کسژب مز  دیبه ام ندهیآ یبرا یگذار هیسرما یدر واقع نوع یاجتماع پذیری مسئولیت. کند می

 کشژورها  اغلژب در  یو مژال  یاقتصاد گذاران سیاستکه توسط  هاییسازوکاراز  یکی (.0424 ،یفخار ،ییزایال یدیوحاست )

 ،یحسژابدار  هژای  تقلژب بعژد از   ویژوه  به رانیو قضاو  مد گیری تصمیم رد شرکت باکعملو  جینتا  یب یشده تا همبستگ وضع

 های کلیژدی سژازوکار  شژرکت بژا اسژتقرار    یاجتمژاع  پژذیری  مسژئولیت اسژت.   یشژرکت  حاکمیژت ی هاسژازوکار  ،ابدیکاهش 

از یکژی   تیژ سژااتار مالک  ایژ  داران سژهام ینژه  هب یژب ترک .(0424واعژظ و همکژاران،   ) بهبژود اواهژد یافژت    یشژرکت  تیحاکم

 .(2114، 42گیالن و استارک ) رود میبه شمار  یشرکت تیمهم حاکم سازوکارهای

بژا   تواننژد  مژی دارند و  رهیمد ئتیبر ه مؤثرنظار   یکزم را برا زهی، توان و انگعمده داران سهامبر اساس نظریه فرضیه کارا 

 کننژد  فژا یرا ا ینقش موثر مالی گری گزارشحسابداری و  های رویهانتخاب و  رانیدر عزل و نصب مد تیموقع  یاستفاده از ا

ممک  است  یگاه  ،یاستراتو ییهمسو هیبر وبق فرض گرید یسواز (. 0422مهرانی و همکاران، ؛ 0424 و همکاران، واعظ)

 دهیژ اژرد ناد  داران سژهام دو گژروه، منژافع     یژ و به واسطه انطباو منافع ا اورده گره رانیعمده با منافع مد داران سهامانتظارا  

 ران،یعمژده بژر مژد    داران سهامانتظار از اعمال نظار  مؤثر توسط  مورد دیآثار مف ،یتیوضع  یگرفته شود. در صور  بروز چن

 قژدر    یژ کژه بژه دل   شژود  مژی مالکژان مشژاهده    ریعمژده و سژا   داران سهام  یتضاد منافع ب ینوع حالت  یدر ا .یابد می کاهش

مطژابق مبژانی نظژری     ،بنژابرای  اواهژد بژود.    گژر ید داران سژهام بژه ضژرر    تیدر نهاتعارض   یعمده، ا داران سهام یرگذاریتأث

و  0422نژواد،   سژتایش و کژاظم  ؛ 2112، 42بیچژرا ؛ 2114، 44کژاپوپولوس و کزاری تژو  ؛ 2116، 44نویسی و نایکر)مانند پووهش 

سژو    یاز  رایزدارد.  ای سویهنتیجه گرفت حضور سهامداران نهادی اثرا  دو  توان می( 0420زاده و همکاران،  برادران حس 

عژدم انطبژاو منژافع و اهژدا        یژ ممکژ  اسژت بژه دل    گر،ید یسوکرده و در  تیرا تقو رانیمد نظار  بر عملکرد های انگیزه



 نهادی داران سهام نقش بر کیدأت با مالی های صورت مقایسه قابلیت و اجتماعی پذیری مسئولیت ارتباط/ 44

 

 

عمژده بژا منژافع     داران سژهام  هژای  اواسژته کنترل و همسو کردن  های هزینهارد،  داران سهامو اهدا   منافع با عمده داران سهام

 .ابدی شیافزا داران سهام ریسا

رابطژه بژی    بژر  در دااژ  کشژور   نهژادی   داران سژهام قدری متناقض بوده و نقژش دقیژق    مطرح شده نتایج ادبیا با توجه به 

برای همی  منظور فرضیه دوم پووهش بژه شژرح زیژر     بوده ومبهم  مالی های صور و قابلیت مقایسه  اجتماعی یریپذ مسئولیت

 شود. می بیان

 تژأثیر مالی  های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبر رابطه بی  عملکرد  نهادیسهامداران مالکیت : دومفرضیه 

 دارد.

 پژوهش پیشینهمروری بر 

. یابژد  مژی ، شژفافیت سژود افژزایش    ها شرکتاجتماعی  پذیری مسئولیتدر پووهشی دریافتند با بهبود  (2121) 46پارک و ها

 مالی در کشور چی  انجام های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبا عنوان  پووهشی (2121) همکاران و وانگ

و برای سنجش قابلیت مقایسژه   44وبسایت هکس  گیری اندازهاجتماعی از شااص  پذیری مسئولیتبرای سنجش  ها آن. اند داده

 پژذیری  مسژئولیت  دهژد  مژی پووهش نشان  های یافته. اند کردهاستفاده  (2100دیفرانکو و همکاران )مالی از الگوی  های صور 

 بژی   دهژد  مژی نیژز نشژان    (2104) لژی پژووهش   هژای  یافتژه مثبتژی دارد.   تأثیرمالی  های صور بر سطح قابلیت مقایسه  اجتماعی

 کژه  اسژت  تصژور  ایژ   بژا  مطژابق  سود مدیریت رابطه مثبتی وجود دارد که بینی پیش دقت اجتماعی و پذیری مسئولیت عملکرد

 .مالی دارند افشاء اوالعا  کیفیت ااالقی اود تمای  بیشتری به بهبود های نگرانیبرای رفع  مدیران

با قابلیژت مقایسژه بژاک، بهبژود یافتژه و       های شرکتمحتوای اوالعاتی سود در  ،در پووهشی نشان دادند (2104) 42استالینگز

. دهژد  مژی را افزایش  ها شرکت گذاری ارزشدر تصمیما   گذاران سرمایهقابلیت مقایسه حسابداری سودمندی اوالعا  برای 

با افزایش قابلیت مقایسه حسابداری، مدیریت سود واقعی افزایش یافته و مژدیریت سژود    ،در پووهشی دریافتند (2106) 42سون

اجتمژاعی   پژذیری  مسژئولیت که عملکرد مطلوب در حوزه  کنند میاستدکل  (2104کیم و همکاران ). یابد میمصنوعی کاهش 

همچنژی    هژا  آن. یابژد  مژی مالی داشته و از ای  وریق ریس  سقوم قیمت سهام کاهش  گری گزارشمستقیمی بر شفافیت  تأثیر

به دسژتکاری   اجتماعی عملکرد بهتری دارند تمای  کمتری پذیری مسئولیتکه به وور ویوه در حوزه  هایی شرکتنشان دادند 

با تعهد ااالقژی   های شرکتدر پووهشی دریافتند که  (2100) 21چوی و پای در سود و ارتکاب رفتارهای فرصت ولبانه دارند.

و همکژاران   20چژی تژری هسژتند.    بینی پیشباکتر دارای مدیریت سود کمتر، گزارش سود محافظه کارانه تر و جریان نقد قاب  

مثبت  تأثیراجتماعی بر حداکثر سازی سود  پذیری مسئولیتمدیریت سود دریافتند،  گیری اندازهبا استفاده از سه معیار  (2112)

 .دهد میداشته و هموارسازی و کمینه سازی سود را کاهش 

تژا   0422در بژازه زمژانی    (2100دیفرانکو و همکاران )با استفاده از الگوی  یدر پووهش (0422)ی و همکاران دهچ یهاشم

 گژذاران  هیکژه سژرما   یداشژته و زمژان   یمثبژت و معنژادار   تژأثیر بر مربوم بودن،  یمال یها صور  سهیمقا تیقابل افتندیدر 0426

  ی. عالوه بر اابدی یم شیافزا یبر مربوم بودن اوالعا  حسابدار یمال یها صور  سهیمقا تیقابل تأثیرهستند،  ادیمتخصص ز
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بژر مربژوم بژودن     یمژال  یهژا  صژور   سژه یمقا تیژ قابل تأثیر ت،اس  ییپا اوالعاتی تقارن عدمکه  یآنها نشان داد، زمان های یافته

رقابژت   ،یمال های صور  هسیمقا تیقابلدر پووهشی با عنوان  (0422فرجی و همکاران ). ابدی یم شیافزا یاوالعا  حسابدار

 یاز رفتارهژا  ،یتیسژازوکار حژاکم    یژ  منزلژه  بژه  یمژال  یهژا  صژور   هسیمقا ی دریافتند قابلیتاتیبازار محصول و اجتناب مال

  یبژ  یارتبژام منفژ   ،نشژان داد  ی ایژ  پژووهش  هژا  افتهی  ،ی. همچنکند یممانعت م یاتیجمله اجتناب مال از رانیولبانه مد فرصت

 دییژ تأ نتیجژه   یژ ت دارند. ایبا رقابت باک فعال عیدارد که در صنا یشد  کمتر ییها در شرکت یاتیو اجتناب مال سهیمقا تیقابل

 منظژور  بژه  یشژتر یوجژوه نقژد ب   قیژ ور  یژ از ا رایز دهد؛ یم شیافزا یاتیاجتناب مال یرا برا رانیمد انگیزه ،یفشار رقابت کند یم

 دارند. اریاز رقبا در اات گرفت  و سبقت یرگذا هیسرما

اسژاس  مژالی بژر    هژای  صور الگوی بومی سنجش قابلیت مقایسه اولی  در پووهشی ضم  ارائه  (0422بابایی و همکاران )

 تژأثیر مالی بر عدم تقارن اوالعژاتی و ریسژ  غیرسیسژتماتی      های صور نسبی، دریافتند قابلیت مقایسه  گذاری ارزش نظریه

 یالگژو پژووهش آنهژا بژا اسژتفاده از      های یافتههمچنی  مثبت دارد.  تأثیرمنفی داشته و بر ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام 

نیز نشان دادند توانایی مدیریت بر قابلیت مقایسژه   (0422ازائی و همکاران )شده است.  تأییدنیز  (2100دیفرانکو و همکاران )

 یمال های صور  سهیمقا تیقابل  ینشان دادند ب یدر پووهش (0422) ییو بابا یبادآور نهنددارد.  مثبت تأثیرمالی  های صور 

. شژود  مژی  دیبژاک تشژد   اوالعژاتی  تقژارن  عژدم  طیدر شژرا  یوجود دارد و ارتبام منف یسهام ارتبام منف متیسقوم ق س یو ر

 کننژدگی  بینژی  پژیش  ارزش و ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت ایفای در پووهشی دریافتند بی  (0426موسوی و همکاران )

 ،تأییدکننژدگی  ارزش شژام   کیفژی  اصوصژیا   سژایر  بژا  هژا  شژرکت  اجتمژاعی  پژذیری  مسژئولیت  و بی  مثبت رابطه اوالعا 

 .ندارد وجود ای رابطه بودن کام  و صادقانه بیان ورفی، بی ،کاری محافظه

سژون  مشابه با مطالعژه   هایی پووهشدر  (0422داودی )ااگر و و  (0426) چناری و حاجیها، (0426کیا و صفری گرایلی )

 در و تعهژدی  اقژالم  بژر  مبتنژی  سژود  مژدیریت  کژاهش  موجژب  حسابداری، مقایسه در داا  کشور نشان دادند قابلیت (2106)

اجتمژاعی و   پژذیری  مسئولیت دریافتنددر پووهشی  (0426)پورو همکاران  مهربان .شود می سود واقعی مدیریت افزایش مقاب ،

 یژت بژر قابل  مژؤثر عوامژ    یبژه بررسژ   یدر پووهش (0426) ی و همکارانزلقنظام راهبری شرکت رابطه مستقیم و متقابلی دارند. 

اندازه موسسژه   یرهاینشان داد که متغ (2100دیفرانکو و همکاران ) یاربا استفاده از مع یجنتا پردااتند. یمال های صور  یسهمقا

 یجدارند. نتژا مالی  های صور  یسهمقا یتقابل یزانبر م یاثر معنادار ییهاحسابرس و نوسانا  بازده دارا تصدیدوره  ی،حسابرس

 یمثبت و معنژادار  یرو اندازه شرکت تأث یسود اثر منف یریتنشان داد که مدنیز  (2102) 22کاسکینو و گاس  یاربا استفاده از مع

نشژان داد کژه    نیژز پژووهش   یژ  ااژود   یشژنهادی پ یژار پژووهش بژا اسژتفاده از مع    یجدارد. نتا یمال های صور  یسهمقا یتبر قابل

 یژزان بژر م  یمعنژادار  تژأثیر  ها دارایینوسانا  بازده  سود و یریتحسابرس، مد یدوره تصد ی،اندازه موسسه حسابرس یرهایمتغ

 بژر  شژرکت  اجتماعی پذیری مسئولیت تأثیربا بررسی  (0422عظیمی و گنجی ارجنکی ) دارند.مالی  های صور  یسهمقا یتقابل

 کژاری و کیفیژت اقژالم تعهژدی     محافظژه  میژزان  با شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت مالی نشان دادند بی  گری گزارش کیفیت

 .ندارد وجود معناداری رابطه
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 روش پژوهش

 تأکیدمالی با  های صور اجتماعی بر قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبی  عملکرد  ارتبام بررسی پووهش ای  اصلی هد 

 شناسی روش لحاظ از و بوده یاربردک تحقیقا  جزء هد  لحاظ از حاضر پووهش ، یبنابرا ،است نهادی داران سهامنقش بر 

 در شژده  رفتژه یپذ هژای  شژرکت  یتمژام  شژام   پژووهش   یژ ا یآمار جامعه. است وقوع از پ  علی همبستگی تحقیقا  نوع از

 .شد لحاظ زیر شرح به تعدیالتی پووهش آماری نمونه انتخاب برای. است تهران بهادار اوراو و فرابورس بورس

 بوده و در وی قلمرو زمانی پووهش تغییری نداشته باشند.   سال هر ماه اسفند پایان به منتهی ها شرکت دوره مالی 

 د.نباش دسترس در محاسبه متغیرها برایوی قلمرو زمانی پووهش  نیاز مورد اوالعا  کلیه 

 نباشند. (بیمه و بان  ،لیزینگ) مالی گری واسطه و گذاری سرمایه های شرکت جزء 

  از شش ماه نداشته باشد.وی دوره زمانی پووهش وقفه معامالتی بیش 

جدول تعیژی  نمونژه   . است گرفته قرار پووهش ای  شده تعدی  آماری جامعه در شرکت 022 فوو، تعدیال  اعمال از پ 

 محاسژبه  بژرای  همچنژی  . اسژت ( 0422 -0422 هژای  سژال ) دوره مژالی  01 شژام   پووهش زمانی قلمرواست.  0به شرح جدول 

و نوسژانا  سژودآوری    (2100دیفرانکژو و همکژاران )  مژالی الگژوی    هژای  صژور  )قابلیژت مقایسژه    برای متغیرهای پووهش

 آورد افژزار ره  نژرم  از هژا  داده گژردآوری  برای. است شده استفاده نیز 0422 سال از قب  دوره مالیپنج  اوالعا  از( ها شرکت

 . شد و آرشیو معامال  سازمان بورس اوراو بهادار استفاده کدال شبکه در ها شرکت شده منتشر اوالعا  و نوی 
 پژوهش نمونه تعیین. 1جدول 

 تعداد گیری نمونه های محدودیتشرح 

 244 0422سال  انیدر پااوراو بهادار تهران و فرابورس  شده در بورس رفتهیپذ های شرکتک  

 (024) غیرفعال   های شرکت

 (204) (مهیو ب بان  ،نگیزی)ل یمال گری واسطه( و نگی)هلد گذاری سرمایه های شرکت

 (44) .   اند داشتهکه سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه نبوده و تغییر سال مالی  هایی شرکت

 (064) نیست. در دسترس  کسالیحداق   یو اوالعا  برا داشتهاز شش ماه  شیب یدوره پووهش وقفه معامالت یوکه  های شرکت

 (24) فوو های شرکتحذ  بازار پایه فرابورس پ  از  حاضر در های شرکت

 022 جمع نمونه پووهش

 پژوهش متغیرهای گیری اندازه نحوه و پایه  یالگو

لژی و  ، (2100) و همکژاران  فرانکژو ید، (2106سژون ) ، (2121وانژگ و همکژاران )   هژای  پووهش اساس بر پووهش ای  در

 پژذیری  مسژئولیت عملکرد مطلوب و نامطلوب بی  نامتقارن ارتبام  بررسی ، برای(0426زلقی و همکاران )و  (2106همکاران )

 .شود می استفاده (0اطی ) رگرسیونی رابطه از ها فرضیهو آزمون  مالی های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه 
 

(0) 
           (     )    (      )    (          )    (      )

   (     )    (     )    (     )    (    )    (     )
    (     )     (      )     (   )     (        )      
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متغیژر مجژازی    NCSRاجتمژاعی؛   پذیری مسئولیتعملکرد  CSR مالی؛ های صور قابلیت مقایسه  COMP(؛ 0در رابطه )

جریژان   CFOرشژد؛   هژای  فرصت MTBاهرم مالی؛  LEVاندازه شرکت؛  SIZEاجتماعی؛  پذیری مسئولیتعملکرد نامطلوب 

 Bنوع اظهژارنظر حسژابرس؛    OPIN؛ شرکت حسابرس AUDسود آوری شرکت؛  ROAنرخ رشد فروش؛  SGنقد عملیاتی؛ 

 .  شود میکه در ادامه نحوه محاسبه هر کدام تشریح  باشند مینوسان سودآوری شرکت  VolROAریس  سیستماتی  و 

 پژذیری  مسئولیتنهادی بر رابطه بی  عملکرد مطلوب و نامطلوب  داران سهامتعاملی  تأثیربرای آزمون فرضیه دوم و بررسی 

نهادی باک و پژایی    داران سهامبا  های شرکت( در دو سطح 0رگرسیونی ) رابطهمالی نیز  های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه 

عملکژرد مطلژوب    تژأثیر فژوو نشژان دهنژده     رابطژه در  (β0)ضژریب   بودن معنادار .گیرد میمورد برازش قرار  جداگانهبه شک  

اجتمژاعی بژر    پژذیری  مسژئولیت عملکژرد منفژی    تژأثیر نشان دهنژده  ( β4) ضریب بودن اجتماعی بوده و معنادار پذیری مسئولیت

 . استمالی  های صور قابلیت مقایسه 

 مالی( های صورت)قابلیت مقایسه  وابستهمتغیر 

 نسژبی  گژذاری  ارزشمبتنی بژر نظریژه    مالی های صور  مقایسه قابلیت گیری اندازهبومی  نسخه الگویاز دو  مطالعه ای  در

نشژان داد الگژوی مبتنژی بژر      (0422بابایی و همکژاران ) پووهش . شود میاستفاده  (0422)و همکاران  بابایی معرفی شده توسط

مالی در مقایسه با سایر الگوهای رایج تژوان تبیژی  بیشژتری     های صور نسبی برای سنجش قابلیت مقایسه  گذاری ارزش نظریه

 مقایسژه  قابژ   هژای  شژرکت که  کنند میاستدکل  گذاری ارزش نظریه مبنای بر (0422) و همکاران باباییدارد. در داا  کشور 

روش ابتژدا  ایژ   برای محاسبه قابلیت مقایسه وبژق   .کنند می تبیی  را نسبی ارزشیابی های نسبت که باشد متغیرهایی از تابعی باید

( PO/E( و قیمت بر سود عملیاتی هر سژهم ) P/Eارزشیابی قیمت بر سود هر سهم ) های نسبتکننده رگرسیونی تبیی   های الگو

به عنوان شااصی بژرای   ها الگو های باقیماندهقدرمطلق قرینه . سپ  شود میدر سطح هر صنعت برازش ( 4و  2) روابطبه شرح 

 .شود میمالی لحاظ  های صور قابلیت مقایسه  گیری اندازه

(2) 
(
 

 
)        (   )    (   )    (   )    (     )    (   )    (      )

   (     )    (     )    (    )     (    )     (       )
    (     )     (    )      

(4) (
 

  
)        (   )    (   )    (   )    (     )    (   )    (      )

   (    )    (       )    (     )      
نسبت قیمت هر سهم بژر سژود عملیژاتی هژر     ( P/OE)نسبت قیمت هر سهم بر سود هر سهم؛ ( P/E)(؛ 4( و )2) های الگو در

رشژد شژرکت از وریژق    ( g)نسبت توزیع سود نقدی از وریق حاص  تقسیم سود نقدی هر سهم بژر سژود هژر سژهم؛     ( b)سهم؛ 

نرخ بازده حقژوو صژاحبان    ROEسود هر سهم و  EPSسود تقسیمی هر سهم،  DPS(؛ 4. در رابطه )شود می( محاسبه 4رابطه )

 .  است الص به حقوو صاحبان سهام در پایان دوره مالی()نسبت سود ا سهام

(4)   (  
   

   
)      
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 دهنژده  نشژان  i(؛  2. در رابطژه ) شژود  مژی  گیری اندازه( 2از وریق ریس  سیستماتی  به شرح رابطه ) (B) ریس  شرکت

 .  باشند می به شک  ماهیانه بازار ک  بازده دهنده نشان m و شرکت سهام بازده

(2)      
      

  
  

( از وریژق  Q) کیوتژوبی  در پایژان دوره مژالی؛ نسژبت     هژا  دارایژی به ک   ها بدهی( نیز از وریق نسبت ک  LEVاهرم مالی )

( نیژز از وریژق لگژاریتم    Sizeدر پایان دوره؛ انژدازه شژرکت )   ها دارایی دفتری ارزش بر شرکت های دارایی بازار ارزش نسبت

ثابت مشژهود بژر کژ      های دارایی( از وریق نسبت PPEثابت ) های داراییدر پایان دوره مالی؛ نگهداشت  ها داراییوبیعی ک  

( از وریژق نسژبت ارزش بژازار کژ  شژرکت بژه ارزش دفتژری حقژوو         MTBرشد ) های فرصتدر پایان دوره مالی؛  ها دارایی

 یو تژاتل  یکردسژتان شده آلژتم  توسژط    یبوم یالگووریق ( از ZAصاحبان سهام در پایان دوره مالی و ریس  ورشکستگی )

 . شد( محاسبه 6رشد گوردون به شرح رابطه ) یالگو( نیز از وریق Reهزینه حقوو صاحبان سهام ) .شود می سنجش (0424)

(6)    
   

  
   

 سژود  حاشژیه  میانژه و  شژرکت  سژود  حاشژیه  تفاضژ   وریژق  از (Adjpmشرکت بر اساس صژنعت ) تعدی  شده حاشیه سود 

 محاسژبه  فژروش  بژر  عملیژاتی  سژود  نسژبت  وریژق  از نیژز  شرکت هر سود حاشیه. شود می محاسبه صنعت در حاضر های شرکت

( نیژز از آرشژیو آمژاری بانژ  مرکژزی بژه شژک  سژاکنه اسژتخرا           Rf( و نرخ بازده بژدون ریسژ  )  CPIنرخ تورم ) .شود می

 .شود می

 از ،(0422) و همکژاران  بابژایی  الگژوی  بژر  عژالوه  هژا  یافتژه اعتبارسژنجی   و اسژتحکام  بررسی برای پووهش ای  درهمچنی  

مژالی اسژتفاده    هژای  صژور  قابلیژت مقایسژه    سژنجش  به عنژوان معیژاری جژایگزی  بژرای     (2100)دیفرانکو و همکاران  الگوی

در ابتژدا بژرای هژر     (2100دیفرانکو همکژاران )  یالگوبر اساس  jو  iت کشر دو  یب سهیمقا تیقابل گیری اندازه یبرا .شود می

سژری زمژانی )سژاکنه( بژرای دوره شژش سژاله اایژر         هژای  داده( با استفاده از 4رگرسیونی به شرح رابطه ) یالگوشرکت -سال

. (0422ی، فژرد و کژاظم   ینژور  ؛0426ی، و چنار حاجیها؛ 0422یی، و بابا یبادآور نهند) شود میبرازش  tمنتهی به پایان سال 

 . استمالی و بازده سهام نماینده رویدادهای اقتصادی  های صور سود حسابداری نماینده  الگودر ای  
(4)                  (         )       

 Return بژر ارزش بژازار سژهام شژرکت در اول دوره و      tدر سژال   iسود )زیان( االص شژرکت   Earnings (؛4در رابطه )

حسژابداری  شرکت، معیاری از عملیژا   -( برای هر سال4. ضرایب برآورد شده از رابطه )است tدر سال  iبازده سهام شرکت 

( معر  2در رابطه )  ̂  و  ̂  و ضرایب i( نشان دهنده عملیا  حسابداری شرکت 2در رابطه )  ̂ و  ̂  آن شرکت است. یعنی

است. شباهت بی  عملیا  حسابداری دو شرکت از ی  صنعت مشخص، میژزان قابلیژت مقایسژه     jعملیا  حسابداری شرکت 

به وژور جداگانژه یکبژار بژا      i( سود شرکت 2( و )2) های رابطه. از ای  رو، در هر سال از وریق دهد میبی  دو شرکت را نشان 
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( 4بژرای دوره زمژانی مشژابه بژا دوره زمژانی رابطژه )       i، اما با بازده شژرکت  jو یکبار با ضرایب شرکت  iضرایب اود شرکت 

 .  شود می بینی پیش
(2)  (        )      ̂   ̂ (         ) 

(2)  (        )      ̂   ̂ (         ) 

و  iبژژا اسژژتفاده از ضژژرایب شژژرکت  tو سژژال  iشژژده بژژرای شژژرکت  بینژژی پژژیشسژژود  E(Earnings)iit(؛ 2( و )2در رابطژژه )

E(Earnings)ijt  شده بژرای شژرکت    بینی پیشسودi   و سژالt      بژا اسژتفاده از ضژرایب شژرکتj  هژر چقژدر قژدر مطلژق     اسژت .

بی  ای  دو جزء کوچکتر باشد نشان دهنده قابلیت مقایسه باکتر بژی  دو شژرکت مشژابه اسژت. در نهایژت قابلیژت        های ااتال 

 .شود می( به شرح زیر محاسبه 01از وریق رابطه ) tدر سال  jو  iمقایسه بی  دو شرکت 

(01)          
 

 
 ∑| (        )      (        )    |

 

   

 

در نهایژت بژا اسژتفاده از میژانگی       اسژت  jو  i بژی  دو شژرکت   باکترنشان دهنده قابلیت مقایسه  Compij,tمقدار بیشتر برای 

 . شود میبرای هر شرکت محاسبه  (2100همکاران )دیفرانکو و قابلیت مقایسه  Compijt های ترکیبتمامی 
 اجتماعی( پذیری مسئولیتمتغیر مستقل )

مژورد  مطلژوب و نژامطلوب   اجتمژاعی از دو بعژد    پژذیری  مسئولیت (2121وانگ و همکاران )در ای  پووهش پیرو پووهش 

و  (0424و سرافراز ) حاجیها، (2100الگول و همکاران ) های پووهشمطابق اجتماعی  پذیری مسئولیتقرار گرفته است.  تأکید

 در کژه  اسژت  ذکژر  بژه  کزم. است ضعف و قو  نقام دارای آن بعد هر و بوده بعد چهار دارای (0424حاجیها و رجب دری )

بژا   تیژ نها در .شژود  مژی لحاظ  صفر عدد آنها، نبود صور  در و ی  عدد مربوم، قو  نقطه یا نقطه ضعف هر وجود صور 

   .شود میمحاسبه  اجتماعی رییپذ مسئولیت برای کلی نمره ابعاد تمام تجمیع متوازن

 پژذیری  مسژئولیت نشژان دهنژده عملکژرد نژامطلوب      ،اجتمژاعی کمتژر از صژفر باشژد     پذیری مسئولیتمواقعی که نمره کلی 

ابعژاد مختلژف   . اسژت و در غیژر اینصژور  مقژدار آن صژفر      شژود  میمقدار ی  لحاظ آماری  های آزموندر اجتماعی بوده و 

 ( ارائه شده است. 2) جدولاجتماعی در قالب نقام قو  و ضعف در  پذیری مسئولیت
 اجتماعی در قالب نقاط قوت و ضعف پذیری مسئولیتابعاد  .2 جدول

 ضعفنقام  نقام قو  ابعاد

 مشارکت اجتماعی

 ایریه های کم  -0

غیرانتفژاعی و   هژای  سژازمان نوآورانه )کم  بژه   های کم -2

 عمومی( های ورحمشارکت در 

اثر نامطلوب اقتصژادی )اثژر منفژی بژر کیفیژت زنژدگی و        -0

 تعطیلی کاراانه(

 عدم پرداات مالیا  )تسویه به موقع( -2

 روابط کارکنان
 نقدی برای کارکنانبه اشتراک گذاشت  سود  -0

 مزایای بازنشستگی -2

 ضعف بهداشت و ایمنی -0

 کاهش نیروی کار -2

 محیط زیست
 (کم آکیندگیبا  سواتانرژی پاک )استفاده از  -0

 ای گلخانهکنترل آلودگی هوا و کاهش گازهای  -2

 اطرناک های زبالهتولید  -0

 پرداات جریمه به دلی  نقض مقررا  مدیریت زباله -2
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 ضعفنقام  نقام قو  ابعاد

 ویوگی محصوک 
 کیفیت محصوک  -0

 ایمنی محصوک  -2

 محصول ایمنیپرداات جریمه در مورد  -0

 پرداات جریمه برای تبلیغا  منفی -2

 متغیر تعدیلگر

نهژادی شژرکت    داران سهامتمامی مالکیت از وریق حاص  جمع درصد  گر ی تعدبه عنوان متغیر نهادی  داران سهاممالکیت 

 گژذاری  یهسژرما  یها شرکت مه،یب یها شرکت ،ها بان  رینظ عمده گذاران یهسرما ،ینهاد گذاران یهسرما .شود یم یریگ اندازه

. بژرای تفکیژ    (0424مشژایخی و سژیدی،   ) گژردد  یمژ  بژر  شژان  سژهام  معاملژه  آنهژا بژه   ا یعمل از یبزرگ حجم هک هستند... و

 . شددر هر سال استفاده  ها شرکتبا مالکیت نهادی باک و پایی  از شااص میانه  یها شرکتبه دو گروه  ها شرکت

 متغیرهای کنترلی

 ؛2100همکژاران،  دیفرانکژو و  ؛ 2106سون، ؛ 2121وانگ و همکاران،) نظیر قبلی های پووهش از پیروی به پووهش ای  در

بژر   تواننژد  مژی  بژالقوه زیر کژه بژه وژور     متغیرهای (،0422بابایی و همکاران، و  0426زلقی و همکاران،  ؛2106لی و همکاران، 

  شده است.   گرفته نظر در کنترلی متغیرهای عنوان بهداشته باشند  تأثیرمالی  های صور قابلیت مقایسه 

. بر اسژاس مبژانی   شود یمشرکت در پایان سال مالی محاسبه  های ییدارااز وریق لگاریتم وبیعی ک   (Size) اندازه شرکت

داشژته باشژد.    یرتأثمالی  یها صور مالی نظیر قابلیت مقایسه  یگر گزارشکیفی  های یوگیوبر  تواند یمنظری اندازه شرکت 

از وریق نسژبت  ( MTB)رشد  یها فرصت ،در پایان سال مالی ها ییدارابه ک   ها یبدهنیز از وریق نسبت ک   (Lev)اهرم مالی

از وریژق حاصژ  نقسژیم جریژان     ( CFO)ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری حقوو صاحبان سهام، نسبت جریان نقد عملیاتی 

از وریق نسبت رشد فروش سال جژاری   (SG) در پایان دوره مالی، نرخ رشد فروش ها ییداراوجه نقد عملیاتی شرکت بر ک  

در پایژان   هژا  ییدارا)سود االص بر ک   ها ییدارانیز از نرخ بازده ( ROA)نسبت به سال قب ، برای محاسبه سودآوری شرکت 

 مژورد  یهژا  سژال  وژول  در شرکت ی  حسابرس چنانچه و بوده مجازی متغیر ی ( AUD) نیز شرکت حسابرسدوره مالی(، 

 )سژازمان حسابرسژی جژزء وبقژه اول لحژاظ شژد(       جزء وبقه اول حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراو بهادار تهران بررسی

 .شود یم لحاظ صفر مقدار ،معتمد حسابرسان( 4و  4، 2)وبقه  یها وبقه سایر برای و ی  مقدار ،باشد

مژورد   یهژا  سژال اگر حسژابرس در هژر یژ  از     به ووری کهی  متغیر مجازی است نیز  (OPIN) نوع اظهارنظر حسابرس

نیژز از وریژق   ( B)ریسژ  سیسژتماتی     .شژود  یمژ بررسی نظر مقبول ارائه کند مقدار ی  و در غیر ای  صژور  صژفر لحژاظ    

 وریژق  از (VolROA) نوسژانا  سژودآوری  . شژود  مژی کوواریان  بازده بازار و بازده شرکت بر واریان  بازده بازار محاسژبه  

  .شد محاسبه t-4 تا t یها سال وول در ها ییدارا بازده نرخ معیار انحرا 

 پژوهش های یافته
 آمار توصیفی

دهژد میژانگی  عملکژرد     های توصژیفی نشژان مژی    یافته .ه استارائه شد (4) متغیرهای پووهش در جدول توصیفی تحلی  نتایج

است. میانگی  قابلیت مقایسه بژر اسژاس    022/1های مورد مطالعه در وول دوره پووهش برابر با  پذیری اجتماعی برای شرکت مسئولیت
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 -102/1و  -262/4، -404/4به ترتیژب برابژر بژا     (2100دیفرانکو و همکاران ) الگوی( و P/E( و )P/OEیابی نسبی ) های ارزش نسبت

های قژرار گرفتژه در نمونژه پژووهش غالبژاً سژااتار مالکیژت         دهد شرکت بوده و نشان می 444/1است. میانگی  مالکیت نهادی برابر با 

هژای رشژد     نگی  فرصژت است. میژا  604/1های مورد مطالعه نیز برابر با  نهادی دارند. میانگی  اهرم مالی بکارگرفته شده توسط شرکت

برابر ارزش دفتژری آنهژا اسژت. متوسژط نژرخ رشژد        212/2های قرار گرفته در نمونه تقریباً  دهد ارزش بازار سهام شرکت نیز نشان می

است. متوسژط ریسژ  سیسژتماتی      001/1و  212/1های مورد مطالعه به ترتیب برابر با  ها نیز برای شرکت فروش و نرخ بازده دارایی

هژای قژرار گرفتژه در نمونژه تقریبژاً معژادل ریسژ          دهژد متوسژط ریسژ  سیسژتماتی  شژرکت      بژوده و نشژان مژی    212/1ابر با نیز بر

درصد از ک  مشژاهدا  عملکژرد نژامطلوبی در     24دهد  های توصیفی پووهش نشان می سیستماتی  بازار یعنی مقدار ی  است. یافته

درصژد   22دهژد   اند. توزیع فراوانی متغیر کیفژی حسژابرس شژرکت نشژان مژی      ها داشته پذیری اجتماعی شرکت های مسئولیت شااص

انژد.   های مورد مطالعه توسط حسابرسان معتمد وبقه اول سژازمان بژورس و اوراو بهژادار تهژران مژورد رسژیدگی قژرار گرفتژه         شرکت

هژای مژالی سژاکنه     ن نسبت به صژور  درصد مشاهدا  حسابرسا 42دهد در  تحلی  فراوانی متغیر نوع اظهارنظر حسابرس نیز نشان می

 اند. ها اظهارنظر مقبول ارائه کرده شرکت
 پژوهشهای متغیرنتایج تحلیل توصیفی  .3 جدول

 حداکثر حداق  کشیدگی چولگی انحرا  معیار میانه میانگی  نام متغیر

 444/1 -06/1 144/4 442/0 062/1 042/1 022/1 اجتماعی پذیری مسئولیتعملکرد 

 -404/4- 122/4- 142/2 221/1- 142/4 14/06- 1110/1 ( P/OEمقایسه بر اساس نسبت )قابلیت 

 -222/2- 421/4- 224/2 424/1- 214/2 01/02- 1110/1 ( P/Eقابلیت مقایسه بر اساس نسبت )

 -1110/1 -02/1 002/4 -012/0 102/1 -102/1 -104/1 دیفرانکو و همکاران الگوقابلیت مقایسه 

 222/1 111/1 222/2 -612/0 220/1 201/1 444/1 نهادیمالکیت 

 444/02 14/01 464/4 642/1 644/0 144/04 402/04 اندازه شرکت

 112/4 12/1 202/4 022/2 222/1 602/1 604/1 اهرم مالی

 622/4 -40/6 042/2 664/1 214/0 026/2 212/2 رشد های فرصت

 221/1 -02/1 622/4 442/1 040/1 000/1 041/1 نسبت جریان نقد عملیاتی

 222/1 44/1 264/2 444/1 424/1 062/1 212/1 نرخ رشد فروش

 244/1 -26/1 421/4 142/1 020/1 120/1 001/1 ها دارایینرخ بازده 

 242/2 -42/4 644/4 264/1 142/0 226/1 212/1 ریس  سیستماتی 

 412/1 114/1 240/4 446/0 120/1 122/1 140/1 نوسان سودآوری

 عملکرد نامطلوب

 اجتماعی پذیری مسئولیت

 % 24 (0با عملکرد نامطلوب ) های شرکت

 % 46 (1با عملکرد مطلوب ) های شرکت

 )وبقه اول( شرکت حسابرس
 22% (0) حسابرسان معتمد بورس اولجزء وبقه حسابرس 

 42% (1حسابرسی ) مؤسسا سایر 

 نوع اظهارنظر حسابرس
 42% (0مقبول )دریافت اظهارنظر 

 22% (1دریافت اظهارنظر غیرمقبول )
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نشژان داد متغیرهژای    هژا  یافتژه برا برای بررسی نحوه توزیع متغیرهژای کمژی پژووهش انجژام شژد.      -آزمون مانایی و آزمون جارک

رگرسژیون از توزیژع نرمژال     هژای  الگژو درصد از مانایی کزم براوردار بوده و توزیژع متغیرهژای وابسژته     22پووهش در سطح اومینان 

 براوردار هستند.
 پژوهش های فرضیهآزمون 

 هژای  فرضیه .شد گیری بهره( 0)اطی چند متغیره  رگرسیونی یالگو از پووهشای   مطرح شده در های فرضیه آزمون برای

مژورد آزمژون    (0422) و همکاران باباییقابلیت مقایسه ارائه شده توسط  گیری اندازهپووهش هر ی  با استفاده از دو رویکرد 

دیفرانکژو و   یالگژو نتژایج مربژوم بژه     پژووهش،  هژای  یافتژه . همچنی  به جهژت بررسژی اسژتحکام و اعتبارسژنجی     گیرد میقرار 

    .شدپووهش ارائه اصلی  های یافته در کنارنیز  (2100همکاران )
 اول فرضیهآزمون 
( در Fفیشژر )  آمژاره  یدار معنژا سطح  دهد مینشان  ارائه شده است (4در جدول )که مربوم به آزمون فرضیه اول  های یافته

اسژت.   دار معنژا بژه شژک  اطژی    رگرسژیونی   یالگژو درصژد( بژوده و    2کمتر از سطح اطژای مژورد پژذیرش )   هر سه رویکرد 

نهژایی اسژتخرا  و    یالگژو به لحاظ آماری بژه عنژوان    الگومربوم به مفروضا  رگرسیون نیز اجراء شده و بهتری   های آزمون

( قژرار دارد  2/0-2/2شده است. آماره دوربی  واتسون برای کلیه رویکردهای آزمون فرضیه اول در محدوده قاب  قبژول )  ارائه

از سژطح   t آمژاره  یدار معنژا بژودن سژطح    پژایی  با توجه به وجود ندارد.  اه الگوهمبستگی بی  اجزاء اطای در  دهد میو نشان 

، نتژایج آزمژون نشژان    مژالی  هژای  صژور  قابلیت مقایسژه   گیری اندازهدر هر سه رویکرد  0 اطای مورد پذیرش برای ضریب

 یدار معنژا مژالی رابطژه مثبژت و بژه لحژاظ آمژاری        های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبی  عملکرد  دهد می

 .وجود دارد

در  4 بیضژر  یبژرا  رشیمورد پژذ  یاز سطح اطا tآماره  یدار معنابودن سطح  پایی  بهآزمون با توجه  های یافتههمچنی  

 پذیری مسئولیتنامطلوب عملکرد   یب دهد میآزمون نشان  جینتا ،یمال های صور  سهیمقا تیقابل گیری اندازه کردیهر سه رو

نتیجژه گرفژت عملکژرد     تژوان  مژی  ،بنژابرای   دارد. دوجژو  یدار معنژا منفژی و  رابطه  یمال های صور  سهیمقا تیو قابل یاجتماع

مربژوم بژه سژنجش     هژای  الگژو مالی دارد. ضریب تعیی   های صور نامتقارنی بر قابلیت مقایسه  تأثیراجتماعی  پذیری مسئولیت

بوده و بژاکتر از ضژریب    442/1و  444/1ارزشیابی نسبی به ترتیب برابر با  های نسبتمالی بر اساس  های صور قابلیت مقایسه 

سژنجش قابلیژت مقایسژه بژر      هژای  الگژو پووهش بر اسژاس   های یافته. است (2100دیفرانکو و همکاران ) یالگو( 412/1تعیی  )

رشد، ریسژ  سیسژتماتی  و نوسژان     های فرصتبی  متغیرهای اندازه شرکت،  دهند مینشان ارزشیابی نسبی  های نسبتاساس 

مالی رابطه منفی و بی  متغیرهای اهرم مالی، نسبت جریان نقژد عملیژاتی، نسژبت رشژد      های صور سودآوری با قابلیت مقایسه 

مژالی رابطژه مثبژت و بژه      های صور و نوع اظهارنظر حسابرس با قابلیت مقایسه  شرکت ، حسابرسها داراییفروش، نرخ بازده 

 .شود میلحاظ آماری معناداری مشاهده 
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 مالی های صورتدر رویکردهای مختلف سنجش قابلیت مقایسه  آزمون فرضیه اول پژوهشنتایج  .4 جدول

 نماد متغیر

 مقایسه یتقابل

 (P/OEنسبت )بر اساس 

 قابلیت مقایسه

 (P/E) نسبتبر اساس 

 قابلیت مقایسه

 (2100)دیفرانکو و همکاران  الگوی

 tآماره  ضریب
سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب

سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب

سطح 

 معناداری

CSR   00/4 24/6 111/1 40/2 44/4 111/1 41/1 24/2 112/1 
NCSR 26/0- 42/2- 104/1 12/0- 12/2- 142/1 24/1- 14/2- 142/1 

CSR×NCSR 44/2- 22/2- 112/1 22/2 60/2- 101/1 21/1- 02/2- 141/1 

SIZE  22/1- 22/2- 100/1 21/0- 66/2- 111/1 12/1- 62/0- 124/1 

LEV 60/2 40/4 111/1 04/4 44/4 111/1 64/1- 02/2- 141/1 

MTB  46/1- 10/6- 111/1 20/1- 06/6- 111/1 01/1- 12/4- 111/1 

CFO   22/2 62/2 112/1 22/1 42/1 621/1 42/1- 22/0- 122/1 

SG 42/1 21/0 242/1 02/0 62/2 116/1 14/1- 26/1- 422/1 

ROA 21/2 20/4 111/1 12/4 24/4 111/1 21/1- 42/0- 042/1 

AUD 40/1 42/2 104/1 62/1 02/2 141/1 22/1 12/2 140/1 

OPIN  21/1 12/2 142/1 24/1 40/2 114/1 12/1 02/1 222/1 

B  41/1- 42/2- 104/1 21/1- 02/2- 124/1 16/1- 41/2- 124/1 

VolROA   42/6- 12/2- 142/1 44/0- 44/1- 641/1 02/0- 62/0- 121/1 

C 42/2- 62/1- 600/1 10/04 12/4 114/1 42/1- 22/1- 424/1 
 لیمر F آماره

 سطح معناداری

222/2 

(111/1) 

022/4 

(111/1) 

622/0 

(111/1) 

 هاسم آماره 

 سطح معناداری

240/414 

(111/1) 

222/462 

(111/1) 

242/242 

(111/1) 

 Fآماره 

 سطح معناداری

422/2 

(111/1) 

422/2 

(111/1) 

022/4 

(111/1) 

 122/2 102/2 242/0 (DWدوربی  واتسون )

R
2 

Adj R
2 

444/1 

424/1 

442/1 

446/1 

412/1 

242/1 

بژه  با مالکیت نهژادی بژاک و پژایی      های شرکتسطح در  (0) یالگوبرای آزمون فرضیه دوم ابتدا دوم:  فرضیهآزمون نتایج 

اجتمژاعی از   پژذیری  مسژئولیت برازش و سپ  به منظور تعیی  اثر تعاملی مالکیت نهادی بر رابطژه بژی  عملکژرد     جداگانهشک  

نتژایج آزمژون مقایسژه ضژرایب تعیژی  )آزمژون        .شود میکرامر( استفاده  Z)آزمون دو رگرسیون آزمون مقایسه ضرایب تعیی  

قابلیژت   گیژری  اندازهدر سطح هر سه رویکرد  Zسطح معناداری آماره  دهد می( ارائه شده است، نشان 2کرامر( که در جدول )

 های شرکت یالگوبا مالکیت نهادی باک نسبت به  های شرکتمربوم به  یالگوبوده و  111/1مالی برابر با  های صور مقایسه 

 پژذیری  مسژئولیت نتیجه گرفت مالکیت نهژادی بژاک بژر رابطژه      توان می ،با مالکیت نهادی پایی  توان تبیی  بیشتری دارد. بنابرای 

 دارد. تر پایی به نسبت مالکیت نهادی  تری قویمثبت و  تأثیرمالی  های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه 
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 )آزمون کرامر( برای فرضیه دوم پژوهش الگوآزمون مقایسه ضرایب تعیین دو نتایج  .4جدول 

 الگونام 
 مقایسه یتقابل

 (P/OEبر اساس نسبت )

 قابلیت مقایسه

 (P/Eبر اساس نسبت )

 قابلیت مقایسه

 (2100)دیفرانکو و همکاران  الگوی

 پایی  باک پایی  باک پایی  باک : مالکیت نهادیگر ی تعدمتغیر 

 014/1 246/1 202/1 442/1 224/1 424/1 ضریب تعیی 

 کرامر Zآماره 

 سطح معناداری

400/4 

(111/1) 

222/4 

(111/1) 

242/2 

(111/1) 

 

 با مالکیت نهادی باال های شرکتبرای  رگرسیونی یالگوبرازش نتایج  .6 جدول

 نماد متغیر

 مقایسه یتقابل

 (P/OEبر اساس نسبت )

 قابلیت مقایسه

 (P/Eبر اساس نسبت )

 مقایسه قابلیت

 (2100)دیفرانکو و همکاران  یالگو

 tماره آ ضریب
سطح 

 معناداری
 tماره آ ضریب

سطح 

 معناداری
 tماره آ ضریب

سطح 

 معناداری

CSR   42/4 224/2 111/1 04/4 24/4 111/1 42/1 00/2 142/1 
NCSR 42/1- 42/1- 444/1 44/1- 42/1- 422/1 00/1- 224/1- 422/1 

CSR×NCSR 40/1- 42/2- 104/1 60/1- 44/2- 104/1 22/1- 00/2- 141/1 

SIZE  20/1- 00/2- 144/1 42/0- 42/2- 111/1 01/1- 12/2- 144/1 

LEV 12/6 22/4 111/1 44/4 64/4 111/1 62/1- 22/4- 111/1 

MTB  22/1- 02/6- 111/1 20/1- 12/6- 111/1 02/1- 22/4- 111/1 

CFO   12/4 21/2 116/1 21/0 22/1 422/1 46/1- 14/2- 142/1 

SG 41/1 42/1 421/1 44/1 12/2 142/1 12/1- 62/1- 420/1 

ROA 14/2 22/2 111/1 22/4 22/4 111/1 22/1- 64/0- 012/1 

AUD 44/1 12/2 142/1 20/1 21/2 124/1 22/1 04/2 142/1 

OPIN  26/1 00/2 144/1 22/1 22/2 101/1 10/1- 14/1- 242/1 

B  61/2- 22/2- 120/1 20/1- 02/2- 142/1 16/1- 44/2- 102/1 

VolROA   22/4- 24/2- 124/1 41/4- 02/0- 206/1 22/1- 42/0- 022/1 

C 12/02- 22/2- 111/1 00/01- 12/4- 111/1 61/1 41/2 122/1 
 Fآماره 

 سطح معناداری

412/2 

(111/1) 

060/2 

(111/1) 

044/4 

(111/1) 

 102/2 220/0 244/0 (DWدوربی  واتسون )

R
2 

Adj R
2

 

424/1 

462/1 

442/1 

422/1 

246/1 

240/1 

 آماره یدار معناسطح  دهد مینشان ( 6در جدول )با مالکیت نهادی باک  های شرکتدر بی   الگوبرازش مربوم به  های یافته

درصد( بژوده   2کمتر از سطح اطای مورد پذیرش )مالی  های صور قابلیت مقایسه  گیری اندازه( در هر سه رویکرد Fفیشر )

در محژدوده قابژ  قبژول     لیژه رویکردهژا  آماره دوربی  واتسون نیژز بژرای ک  است.  دار معنابه شک  اطی رگرسیونی  های الگوو 

بژودن سژطح    پژایی  بژا توجژه بژه    وجژود نژدارد.    هژا  الگژو همبستگی بی  اجژزاء اطژای در    دهد می( قرار دارد و نشان 2/2-2/0)
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 هژای  صژور  قابلیژت مقایسژه    گیژری  اندازهدر هر سه رویکرد  0 از سطح اطای مورد پذیرش برای ضریب t آماره یدار معنا

اجتمژاعی و قابلیژت    پژذیری  مسژئولیت  عملکردبی  با مالکیت نهادی باک  های شرکتدر سطح  دهد می، نتایج آزمون نشان مالی

بژودن   پایی  بهپووهش با توجه  های یافتههمچنی   .وجود دارد یدار معناو به لحاظ آماری  مثبتمالی رابطه  های صور مقایسه 

 سژه یمقا تیژ قابل گیژری  انژدازه  کژرد یدر هژر سژه رو   4 بیضژر  یبژرا  رشیپژذ  مژورد  یاز سژطح اطژا   tآمژاره  یدار معناسطح 

 هژای  صژور   سژه یمقا تیژ و قابل یاجتمژاع  پذیری مسئولیتنامطلوب عملکرد   یب دهد میآزمون نشان  جینتا ،یمال های صور 

مربژوم بژه سژنجش     با مالکیژت نهژادی   های شرکترگرسیون در سطح ضریب تعیی   دارد. دوجو یدار معنامنفی و رابطه  یمال

بژوده و بژه شژک      442/1و  424/1ارزشژیابی نسژبی بژه ترتیژب برابژر بژا        هژای  نسژبت مالی بر اسژاس   های صور قابلیت مقایسه 

 .است (2100دیفرانکو و همکاران ) یالگو( 246/1محسوسی باکتر از ضریب تعیی  )
 با مالکیت نهادی پایین های شرکترگرسیونی برای  یالگوبرازش نتایج  .7جدول 

 نماد متغیر

 مقایسه یتقابل

 (P/OEبر اساس نسبت )

 قابلیت مقایسه

 (P/Eبر اساس نسبت )

 قابلیت مقایسه

 (2100دیفرانکو و همکاران ) یالگو

 tآماره  ضریب
سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب

سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب

سطح 

 معناداری

CSR   22/4 42/4 111/1 21/2 02/2 144/1 44/1 04/2 144/1 
NCSR 42/1- 24/1- 422/1 64/1- 12/0- 404/1 02/1- 024/1- 242/1 

CSR×NCSR 44/1- 21/0- 042/1 22/1- 12/0- 226/1 12/1- 12/1- 244/1 

SIZE  46/1- 12/2- 142/1 42/1- 44/4- 111/1 24/1- 04/2- 142/1 

LEV 66/6 40/2 111/1 40/4 61/4 111/1 62/1- 62/4- 111/1 

MTB  46/1- 62/2- 111/1 42/1- 42/2- 111/1 12/1- 22/6- 111/1 

CFO   44/2 46/2 104/1 22/1 62/1 422/1 42/1- 02/2- 142/1 

SG 62/1 44/0 142/1 10/0 22/2 100/1 14/1- 24/1- 202/1 

ROA 22/01 44/6 111/1 46/2 22/2 111/1 42/1- 12/0- 244/1 

AUD 42/1 21/2 124/1 22/1 22/2 121/1 06/1 01/2 144/1 

OPIN  24/1 02/2 144/1 22/1 22/2 100/1 12/1- 02/1- 222/1 

B  41/1- 21/2- 116/1 22/1- 12/2- 144/1 12/1- 20/2- 102/1 

VolROA   04/6- 12/2- 144/1 22/4- 21/0- 222/1 20/1- 42/0- 020/1 

C 22/00- 40/2- 111/1 10/01- 22/6- 111/1 42/1 24/2 100/1 
 Fآماره 

 سطح معناداری

022/2 

(111/1) 

042/2 

(111/1) 

122/4 

(111/1) 

 114/2 222/0 220/0 (DWدوربی  واتسون )

R
2 

Adj R
2 

224/1 

212/1 

202/1 

212/1 

014/1 

122/1 

 یدار معنژا سطح  دهد مینیز نشان ( 4در جدول )با مالکیت نهادی پایی   های شرکتدر بی   الگومربوم به برازش  های یافته

درصد(  2کمتر از سطح اطای مورد پذیرش )مالی  های صور قابلیت مقایسه  گیری اندازه( در هر سه رویکرد Fفیشر ) آماره
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رای کلیه رویکردها در محدوده قاب  قبژول  آماره دوربی  واتسون نیز باست.  دار معنابه شک  اطی رگرسیونی  های الگوبوده و 

بژودن سژطح    پژایی  بژا توجژه بژه    وجژود نژدارد.    هژا  الگژو همبستگی بی  اجژزاء اطژای در    دهد می( قرار دارد و نشان 2/2-2/0)

 هژای  صژور  قابلیژت مقایسژه    گیژری  اندازهدر هر سه رویکرد  0 از سطح اطای مورد پذیرش برای ضریب t آماره یدار معنا

اجتماعی و قابلیژت   پذیری مسئولیتبا مالکیت نهادی پایی  بی  عملکرد  های شرکتدر سطح  دهد می، نتایج آزمون نشان مالی

بژودن سژطح    باک بهپووهش با توجه  های یافتهاما  .وجود دارد یدار معنامالی رابطه مثبت و به لحاظ آماری  های صور مقایسه 

 هژای  صژور   سژه یمقا تیژ قابل گیژری  انژدازه  کردیدر هر سه رو 4 بیضر یبرا رشیذمورد پ یاز سطح اطا tآماره  یدار معنا

 یاجتمژاع  پذیری مسئولیتنامطلوب عملکرد   یببا مالکیت نهادی پایی   های شرکتدر سطح  دهد میآزمون نشان  جینتا ،یمال

بژا   هژای  شژرکت آماری معناداری وجژود نژدارد. ضژریب تعیژی  رگرسژیون در سژطح       رابطه  یمال های صور  سهیمقا تیو قابل

 202/1و  224/1ارزشیابی نسبی به ترتیب برابر بژا   های نسبتمالی  های صور مالکیت نهادی پایی  نیز بر اساس قابلیت مقایسه 

 . باشند می 014/1برابر با  (2100)فرانکو و همکاران ید گیری اندازه یالگوبوده و بر اساس 

 گیری نتیجهبحث و 

 مقایسه قابلیت نامطلوب باعملکرد مطلوب و عملکرد در دو بعد  اجتماعی پذیری مسئولیت در ای  پووهش ارتبام عملکرد

 تژأثیر همچنی  بژه جهژت بررسژی چگژونگی      مورد بررسی قرار گرفت. نهادیسهامداران مالکیت  بر تأکید با مالی های صور 

نامتقژارن اسژتفاده    یالگژو اجتمژاعی از   پژذیری  مسئولیتاجتماعی نسبت به عملکرد نامطلوب  پذیری مسئولیتعملکرد مطلوب 

اجتماعی و قابلیژت مقایسژه    پذیری مسئولیتبی  عملکرد مطلوب در  دهد مینتایج پووهش مطابق مبانی نظری نشان شده است. 

. شژود  مژی تشژدید نیژز    بژا مالکیژت نهژادی بژاک     هژای  شرکتو ای  ارتبام مثبت در  مالی ارتبام مثبت وجود داشته های صور 

مالی ارتبام منفژی   های صور اجتماعی و قابلیت مقایسه  پذیری مسئولیتبی  عملکرد نامطلوب  دهند مینشان  ها یافتههمچنی  

 پژووهش در آزمژون   هژای  یافتژه . شژود  مژی ، تشژدید  بژا مالکیژت نهژادی بژاک     هژای  شژرکت وجود داشته و ای  ارتبژام منفژی در   

 (2100دیفرانکژو و همکژاران )  مژالی   های صور قابلیت مقایسه  گیری اندازه یالگواعتبارسنجی و استحکام نتایج با استفاده از 

قابلیت مقایسه مبتنی بژر نظریژه    گیری اندازه یالگونتایج مربوم به  دهد میپووهش نشان  های یافتههمچنی  شده است.  تأییدنیز 

دیفرانکو و همکاران از ضریب تبیژی  بژاکتری    یالگوبه نسبت  (0422) و همکاران باباییارائه شده توسط نسبی  گذاری ارزش

اجتمژاعی در تبیژی     پژذیری  مسئولیتتفکی  ابعاد مطلوب و نامطلوب  دهند مینشان  ها یافته ،نیز براوردار هستند. عالوه برای 

 .نماید میمالی شواهد مفیدی را ارائه  های صور قابلیت مقایسه 

عملکژرد مطلژوب )نژامطلوب( در     بژا  هژای  شژرکت  کژه  اسژت  دیژدگاه  ایژ   با ای  پووهش مطابق های یافته االصه، وور به

 رفتارهژای  درگیژر  (بیشژتر کمتژر )  و داشته حسابداری رعایت استانداردهای برای ( تمای کمتر) بیشتراجتماعی  پذیری مسئولیت

دیژدگاه   ،بنابرای  مالی آنها باک )پایی ( اواهد بود. های صور سطح قابلیت مقایسه  نتیجه در ،باشند می مدیریتی ولبانه فرصت

و از ایژ  رو   شژود  مژی  تأییژد اجتمژاعی و قابلیژت مقایسژه     پژذیری  مسئولیتذینفعان مبنی بر ارتبام مثبت عملکرد مطلوب  نظریه

اجتمژاعی   پژذیری  مسژئولیت ولبانه اود نسبت به ایفژای  ت برای پوشش رفتارهای فرص ها شرکتنتیجه گرفت مدیران  توان می
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 هیژ نظربژر اسژاس   همچنی  . دهد میمالی با کیفیت سوو  های گزارشرا به سمت تهیه  ها آن ،ااالقی های نگرانیاقدام نکرده و 

اجتمژاعی و قابلیژت مقایسژه     پژذیری  مسژئولیت بی  عملکژرد  مثبت نهادی موجب تقویت ارتبام  داران سهام، حضور کارا هیفرض

 .  شود میمالی  های صور 

همکژاران   کژیم و  ،(2100) و همکاران دیفرانکو های پووهش نتایج با همسو غیرمستقیم و مستقیم وور به پووهش ای  نتایج

 (2121و همکژژاران ) 24رأسپژژووهش  هژژای یافتژژهبژژوده و مطژژابق بژژا  (2121وانژژگ و همکژژاران ) و (2104اسژژتالینگز )، (2104)

 مثبژت  تژأثیر  بژه  اژود  گژذاری  سرمایه تصمیما  در شود می پیشنهاد گذاران سرمایه به آمده بدست نتایج راستای در .باشد نمی

 هژای  شرکتبه ویوه  ها شرکتتمام مالی در  های صور  در مقایسه اجتماعی بر سطح قابلیت پذیری مسئولیتعملکرد مطلوب 

اجتمژاعی نیژز بژه عنژوان عژاملی بژرای        پژذیری  مسژئولیت همچنی  به سطح نامطلوب عملکژرد  . کنند توجه با مالکیت نهادی باک

 اوراو و بژورس  سژازمان  همچژون ) مقژررا   کنندگان تدوی  به مالی توجه نمایند. همچنی  های صور قابلیت مقایسه  کاهش

 پیشژنهاد مژالی   هژای  صژور  اجتمژاعی بژر قابلیژت مقایسژه      پژذیری  مسئولیتمثبت  تأثیردر راستای ( حسابرسی سازمان و بهادار

 مژالی  هژای  صژور   در مقایسه قابلیتاجتماعی و  پذیری مسئولیتعملکرد  سطح ارتقاء به اود های گذاری سیاست در شود می

 در بهژادار  اوراو و بژورس  سژازمان  به. باشند داشته جدی اهتمام ،است عدم تقارن اوالعاتی کاهش در مهم عوام  از یکی که

مربژژوم بژژه ایفژژاء  سژژازوکارهای گژژری گژژزارشسژژااتار  شژژود مژژی توصژژیه نیژژز گژژذاران سژژرمایه حقژژوو از حفاظژژت راسژژتای
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 منابع
 ،مجلژه دانژش حسژابداری   سژود.   تیریو مژد  سژه یشرکت در ارائه اوالعژا  قابژ  مقا   یحسابدار ستمیس ییتوانا ی(. بررس0422. )رهیسم ی،داود ؛دیام محمد ،ااگر

01(0)، 004-20. 

. یبژر نقژش عژدم تقژارن اوالعژات      تأکیژد سژهام بژا    مژت یسژقوم ق  سژ  یو ر یمژال  هژای صژور   سژه یمقا تیژ (. ارتبام قابل0422قادر. ) ،ییبابا ون ؛ی ،یبادآور نهند

 .216-044(، 0)2 ،یمال یدر گزارشگر یکاربرد هایپووهش

. ینسژب  یگژذار  ارزش یبر اساس تئور یمال یها صور  سهیمقا تیسنجش قابل یالگو(. 0422) ؛ پاک مرام، عسگر؛ بادآور نهندی، یون ؛ رضایی، نادر.قادر ،ییبابا

 .246-221(، 4)24 ،حسابدای و حسابرسی های بررسی

 یشژده بژرا   جژاد یبژا ارزش ا  یشژرکت  تیژ حاکم هژای  مکانیزم یبرا  یرابطه ب ی(. بررس0420قادر. ) یی،بابا  یحس ؛ون ی ی،بادآور نهند ؛رسول ،برادران حس  زاده

 .0-06 ،(2)02 ،یو حسابرس یحسابدار های بررسی. یصاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصاد

 .44-42(، 4)2 ،یمال یحسابدار های پووهش. یسود واقع تیریو مد یمال یها صور  مقایسه تی(. قابل0426بوکت، حس . ) یزهره؛ چنار ،حاجیها

و  یپژووهش حسژابدار   .شژرکت  یاجتمژاع  پژذیری  مسژئولیت  یبژر سژطح افشژا    یحسابرسژ  تژه یکم تیژ فیک تأثیر ی(. بررس0424. ) یحس ،یزهره؛ رجب در ،حاجیها

 .012-022(، 4)2 ،یحسابرس

شژده در بژورس    رفتژه یپذ یها حقوو صاحبان سهام در شرکت نهیها و هز شرکت یاجتماع پذیری مسئولیت  یرابطه ب ی(. بررس0424زهره؛ سرافراز، بهم . ) ،حاجیها

 .024-012(، 4)4 ،یحسابدار یتجرب های پووهش .اوراو بهادار تهران

 .20-42(، 2)01 ،مجله دانش حسابداری. یمال یها صور  سهیمقا تیقابل زانیبر م تیریمد ییتوانا ری(. تأث0422عباس. ) ،یحس ؛ افالوون ،یزلق ؛یمهد ،یئازا

 .0-22(، 42)2 ،یمال یفصلنامه حسابدار .یمال یصورتها سهیمقا تی(. عوام  مؤثر بر قابل0426). یمهد ،یعباس؛ ازائ ،یحس ؛ افالوون ،یزلق

شژده در بژورس    رفتهیپذ یها سود شرکت میتقس استیبر س رهیمد ئتیه بیو ترک تیسااتار مالک ریتأث ی(. بررس0422. )یمصطف ،کاظم نواد ؛ یمحمدحس ،شیستا

 .22-20 ،(0)0 ،حسابداریمجله دانش اوراو بهادار تهران. 

(، 04)2 ،یو حسابرسژ  یمطالعژا  حسژابدار   .یمژال  یگزارشژگر  تیژ فیشرکت بژر ک  یاجتماع پذیری مسئولیت تأثیر(. 0422. )هیسم ،یارجنک یگنج د؛یمج ،یمیعظ

000-26. 

 هژای  پژووهش . یاتیژ رقابژت بژازار محصژول و اجتنژاب مال     ،یمژال  هژای  صژور   هسژ یمقا تی(. قابل0422. )سایپر ی،برج ی؛مرتض ی،عیرف ؛رضا ،سجادپور ؛دیام ی،فرج

 .24-44 ،(4)02 ،یمال یحسابدار

-41(، 22)04 ،یدانژش حسابرسژ  شژده(.    یو تعژد  هیاول هایالگو سهی)مقا یورشکستگ هایالگو ینبیشیتوان پ یابی(. ارز0424. )دیرش ،یغالمرضا؛ تاتل ،یکردستان

20. 

 .002-044(، 2)4 ،یمال دانش حسابداریسود.  یواقع تیریو مد یسود تعهد تیریمد ،یمال یها صور  سهیمقا تی(. قابل0426). یمهد ،یلیگرا یصفر ؛یعل ا،یک

 .44-62(، 0)2 ،یمال یحسابدار های پووهش .محافظه کارانه یو حسابدار ینهاد تی(. رابطه نوع مالک0422) .یمحمد؛ اسکندر، هد ،یساسان؛ مراد ،یمهران

بژا اسژتفاده از    یشژرکت  یو نظژام راهبژر   یاجتمژاع  یریپژذ  تیمسئول  یرابطه متقاب  ب  یی(. تب0426) .فروغ ،یگیب  یاسماع ؛یپور، مرتض محمدرضا؛ کاظم پور، مهربان

 .002-022(، 2)2، سالمت یحسابدار .زمان معادک  هم

 .24-014 ،(21)6 ،دانش حسابداریمجله . یاتیو اجتناب مال یشرکت ی(. راهبر0424. )دجاللیس ،یدیس ؛تایب ی،خیمشا

 .یاوالعژا  مژال   یفژ یک ا یبژر اصوصژ   رآنیها و تأث شرکت یاجتماع پذیری مسئولیت یفایا  یی(. تب0426فرهاد. ) ،یسیشاه و  ؛یفرز ،ییاحمد؛ رضا دیس ،یموسو

 .22-012(، 44)01 ،تیریمد یحسابدار
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، یو حسابرسژ  یحسژابدار  قژا  یتحقسژهام.   مژت یسژقوم مژورد انتظژار ق    سژ  یو ر یمژال  یهژا  صور  سهیمقا تی(. رابطه قابل0422ژاله. ) ی،کاظم ؛دالهی ،فرد ینور

00(44 ,)024-014. 

بژر نقژش    تأکیژد بژا   یاوالعژا  حسژابدار   بژودن بژر مربژوم    یمژال  یهژا  صژور   سژه یمقا تیقابل ری(. تأث0422. )یهاد ،یریناصر؛ ام ا،ین یزدیا د؛یمج ،یدهچ یهاشم

 .444-424(، 4)24 ،یو حسابرس یحسابدار های بررسی ی.متخصص و عدم تقارن اوالعات گذاران هیسرما

 پژذیری  مسژئولیت بژر ابعژاد    تیژ و تمرکژز مالک  رهیمژد  ئژت یه یاعضژا  راسژتقالل ی(. تاث0424) .نبیز ،یمیکر ؛یعل ،یرودبارشجاع م؛یابراه ،یانوار ؛یعل دیس واعظ،

 .000-041(، 42)01 ،یمال یفصلنامه حسابدار .یاجتماع

-22(، 24)4 ،یو حسابرسژ  یحسژابدار  قا یتحق .شرکت یبر عملکرد مال یشرکت یاجتماع پذیری مسئولیت تأثیر(. 0424) .ماندانا ،یفخار م؛یابراه ،ییزایال یدیوح

22. 
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