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چکیده:
، گذارقانون، نهادهاي هاسازماننتظارات اجتماعی از اخیر و با افزایش اهايسالدر 

به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی ايویژهتوجه هادولتمشتریان، نهادهاي اجتماعی و 
)CSR (عدم وهاشرکتمسئولیت اجتماعی رابطه بینبه تبیین حاضرپژوهش. اندداشته

با توجه به عدم پرداخته است. 1391سال دردر بورس اوراق بهادار تهران ،تقارن اطالعاتی
ها در شرکتبنديرتبهرشگري مسئولیت اجتماعی در کشور و نبود موسسات وجود گزا



حوزه مسئولیت اجتماعی و بطور کلی، عدم شفافیت در این بخش براي تعیین سطح ایفاي 
138ي براهاپرسشنامهاستفاده شده است.ايپرسشنامهمسئولیت اجتماعی از روش تعهدات 

اختالف قیمت پیشنهادي ها پاسخ دادند.شرکت به پرسشنامه84شرکت ارسال گردید و 
ته شده است.گرفسنجش عدم تقارن اطالعاتی در نظرخرید و فروش به عنوان شاخص 

دهد کهنشان مینمونهشرکت84سیون مقطعی براي با استفاده از مدل رگرهادادهآنالیز
دارد. این رابطه معناداري وجود نعدم تقارن اطالعاتی ها وکتبین مسئولیت اجتماعی شر

تحت تاثیر مسئولیتگذاري سهام و قیمتموید این است که عدم تقارن اطالعاتی نتایج 
گیرد.ها قرار نمیاجتماعی شرکتپذیري

تئوري ، ، عدم تقارن اطالعاتیهاشرکتمسئولیت اجتماعی کلمات کلیدي: 
مشروعیت

مقدمه:
پذیري اجتماعی براساس تعریف موسسه کسب و کار، دستیابی موفقیت در یتمسئول

شود هاي اخالقی، مردم، جامعه و محیط زیست بیان میتجارت از طریق احترام به ارزش گذاران، سرمایه گذاران ها توجه زیادي را از سوي قانونمسئولیت اجتماعی شرکت. ]26[
هاي آمریکایی در سال ي مثال مدیران شرکتو محققان به خود معطوف کرده است؛ برا

گذاري مسئولیت اجتماعی هاي به عنوان سرمایهتریلیون دالر براي دارایی1/3مبلغ 2010
گذاران ها اثر مستقیمی بر ثروت سرمایهنگهداري کردند؛ لذا عملکرد اجتماعی شرکت

ن به دنبال اطالعات قابل گذارادهد که سرمایهدارد. عالوه بر این، مطالعات اخیر نشان می
. ]11[باشند هاي رسمی و یا خصوصی میاعتماد در مورد عملکرد اجتماعی از طریق کانال

قانون اساسی و پیشرفت بخش خصوصی، تدوین و گسترش 44با اجراي اصل نیزدر ایران
ها به موضوعی با اهمیت تبدیل شده است.اصول و ضوابط مسئولیت اجتماعی شرکت

هايبورسنکات مهمی که همواره در مورد بازارهاي سرمایه خصوصا یکی از 
بحث کارایی بازار است که طبق آن تمامی اطالعات موجود ؛ شودمیاوراق بهادار مطرح 

يفرضیه. شاید بتوان از دیدگاه کندمیدر بازار، اثرات خود را روي قیمت سهام منعکس 
عدم تقارن اطالعاتی بیان کرد که در آن کاهش بازار کارآ، دلیل وجودي حسابداري را 



یکی از طرفین مبادله، اطالعات بیشتري را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به 
.] 11[آیدمیعلت وجود معامالت و اطالعات درونی به وجود 

بط با موضوع تصمیم است. ، اطالعات مناسب و مرتگیريتصمیماز عوامل موثر در 
نتایج تواندمینامتقارن بین افراد توزیع شود صورتیبهاطالعات مورد نیاز کهصورتیدر 

متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطالعات براي 
رت دقیق فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطالعات است که باید به صو

از آنجا که کاهش عدم تقارن اطالعات در بازارهاي مالی باید . ]1[مورد ارزیابی قرار گیرد
منجر به افزایش رفاه عمومی شود، کاهش عدم تقارن اطالعات بایستی یک هدف مطلوب 

].21[مطرح شود ري براي تدوین استانداردها حسابداهايرویهکنندگانتنظیمعمومی براي 
ارشگري با رویکرد اجتماعی و در این راستا، در دو دهه اخیر، روز به روز گز

و توجه نهادهاي ؛تجاري مورد تأکید بیشتري قرار گرفته استهايفعالیتمحیطی براي 
به گزارشگري در این حوزه به طور روز افزون افزایش یافته است. ايحرفهآکادمیک و 

شرکت ، دانشگاهیان و گذارانقانوندر میان )CSR(از این پس 1مسئولیت اجتماعی سازمان
ظاهر شده است. اطالعات در منفعتکنندگان در بازار سرمایه به صورت یک منبع کسب 

به کاهش CSRاز اهمیت باالیی برخوردار است. گذارانسرمایهبویژه براي CSRمورد 
نزاع رونی سازمان و همچنین کاهش توزیع نامتقارن اطالعات در میان اشخاص درونی و بی

].11[نمایدمیمختلف کمکهايگروهبین
گذاران به دنبال اطالعات قابل اتکا در که سرمایهدهدمیمطالعات اخیر نشان 

و این اطالعات را بطور ؛ندرسمی و یا خصوصی، هستهايکانال، از طریق CSRخصوص 
در واقع ادبیات بیانگر ؛]14، 12[گیرندمیبه کار گذاريسرمایهدر تصمیمات ايگسترده

اطالعات بیشتر درست قبل از معامالت ، عدم تقارن اطالعاتی کمتر و والًاینست که ا
با افشاي ها گنجانیده شده و پس از آن با تعدیالت کمتر قیمت، اشخاص درونی در قیمت

CSR. ثانیاً، با ساختارهاي حاکمیت شرکتی باال و شودمیمعامالت اشخاص درونی متناظر 
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یابدمیانعکاس ترعمومیمتهاي سهام در اطالعات و قیعدم تقارن اطالعاتی کاهش یافته 
]17[.

، شواهدي از نقش آن گذارانسرمایهبراي CSRبا وجود اهمیت فزاینده اطالعات 
و اندك شواهدي مبنی بر خوردنمیگذاران به چشم ارزش شرکت سرمایههايارزیابیدر 

عدم اطمینان و شرایط ش کاهدر میان واحدهاي تجاري، از طریق CSRاینکه آیا اطالعات 
عدم تقارن اطالعاتی در بازار سهام توانسته منافعی براي سرمایه گذاران فراهم آورد، 

و عدم تقارن CSRاز اینرو، مقاله حاضر بر رابطه ناشناخته بین اطالعات . باشدمیموجود 
اطالعاتی در بازار سرمایه ایران تمرکز دارد.

است، در بخش اول به بررسی مبانی نظري این مقاله از سه بخش تشکیل شده 
) و عدم تقارن اطالعاتی پرداخته می شود CSRتحقیق در رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی (

و پیشینه تحقیق مرتبط با آنها بیان می گردد. در بخش دوم نحوه اندازه گیري متغیرها و 
نتایج تحقیق بیان مدل تحقیق تشریح شده است و در بخش سوم تجزیه و تحلیل داده ها و

گردیده است.

ژوهشپمبانی نظري و پیشینه-1
تقارن اطالعاتیتئوري مرتبط با عدم-2-1

دهد، نبود هاي منفی که به طور معمول در بازارهاي اوراق بهادار رخ مییکی از پدیده
صاد توان به عنوان اطالعات مربوط به اقتاطالعات بازار سرمایه را میتقارن اطالعاتی است. 

بندي کرد. بنابراین اطالعات مربوط به اقتصاد بخش مهمی از بازار صنعت و شرکت طبقه
گذاران و کارگزاران آنچه که در بازار در حال گذار است. اکثر سرمایهدانش یک سرمایه

. براساس تئوري عدم تقارن کنندهاي بازار تفسیر میوقوع است را با بررسی شاخص
مدیران به .ها، مزیت اطالعاتی نهانی از درون شرکت دارندتاطالعاتی، مدیران شرک

هاي مالی با آگاهی کامل بر وضعیت مالی شرکت و با عنوان مسئول تهیه صورت
هاي مالی، به طور برخورداري از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت

همچنین ممکن است بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند.



گذاران ها و سرمایه واحد تجاري بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه سرمایهدارایی
افراد برون سازمانی در واحد تجاري افزایش یابد. در این صورت شکاف اطالعاتی بین 

که در اصطالح عدم تقارن اطالعاتی نامیده استفاده کنندگان داخلی و خارجی بوجود آید
هاي پیشنهادي ي تفاوت قیمت. هر چه اطالعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه]3[شودمی

گذارانی یابد و در نتیجه بازده سرمایهگذاران افزایش میخرید و فروش سهام بین سرمایه
.]19[یابدکه به این گونه اطالعات دسترسی ندارد، کاهش می

تئوري مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها-2-2
درتحقیقات انجام شده در زمینه علل و انگیزه هاي افشاي اطالعات ناشی از عملکرد 

و اجتماعی از سه تئوري استفاده شده است: تئوري اقتصاد سیاسی، تئوري مشروعیت 
.هاي ذینفعتئوري گروه

تئوري اقتصاد سیاسی توسط گري و همکارانش به عنوان چارچوب اقتصادي، 
کند که تعریف گردیده و بیان مین واقع شده، آندگی انسان در سیاسی و اجتماعی که ز

اد سیاسی کالسیک جامعه، سیاست و اقتصاد از یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند. اقتص
که افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعی فعالیت واحدهاي تجاري مدعی است مادامی

کند. لذا این دیدگاه ت را تامین میشود، تنها بخشی ازمشروعیبه صورت اختیاري انجام می
اقتصاد سیاسی کالسیک مدعی است تمایل روشنی به وضع  قوانین افشاي اجباري دارد.

مادامی که افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعی فعالیت واحدهاي تجاري به صورت 
گاه تمایل . لذا این دید کندمیاختیاري انجام می شود، تنها بخشی ازمشروعیت را تأمین 

روشنی به وضع  قوا نین افشاي اجباري دارد. در این  دیدگاه دولت به منظور اعمال 
محدودیت بر سازمان ها برگزیده شده است و لذا دولت مسئول حفظ منافع گروههاي فاقد 

.قدرت، به منظور حفظ مشروعیت سیستم به عنوان یک کل می باشد
توانند به حیات ا و شرکتها تا زمانی میه سازمانهکند کتئوري مشروعیت بیان می

دیگرمشروعیت ببخشد. به عبارت آنهارا مشروع بداند و به آنهاخود ادامه دهند که جامعه 
آنها از نگاه اشخاص خارج از سازمان فعالیتآیاکهبدانند خواهندمیتجاريواحدهاي
دیدگاهاز کهاست اینر فرض بنظریهایندر بنابراین؟ خیریاالزم را دارد مشروعیت



و معیارهابینبایدجامعه تولیديداشتن منابع اختیاربا در تجاريواحدهايجامعه، 
است مانع ممکنصورت جامعه اینغیرچون در کنندفعالیتقابل قبول جامعه هنجارهاي

عیاجتمارویدادهايبا تجاريواحدهايکههنگامی. کندشود و آنرا لغو اجتماعیقرارداد 
- میآنها به وجود گزارشگريهايرویهدر تغییراتیشوند، میروبه رو ايعمدهمحیطیو 

.گیردمورد توجه قرار اجتماعیهايها، ارزشرویهآن وسیلهتا به آید
اند و تاثیر آنها بر ها بسیار بزرگ شدهنفعان این است که شرکتاساس تئوري ذي

هاي بسیار بیشتري از جامعه ز سهامداران، به بخشجامعه آنچنان عمیق است که باید به ج
لکه آنها نیز بر ها هستند بنفعان تحت تاثیر شرکتکرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذيتوجه 

نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، د. ذيگذارنشرکتها تاثیر می
نفعان ترین حامیان تئوري ذيافراطیور و عموم مردم می باشند. بستانکاران، شرکتهاي مجا

- هاي آینده نیز باید در زمره ذيهاي جانوري و نسلر این باورند که محیط زیست، گونهب
نفعان گنجانده شوند.

در صورت اختیاري بودن افشاي هر سه تئوري فوق بر این مطلب تاکید دارندکه 
به ، مدیران تنها مایل وشرکتاعی ناشی از فعالیت سازمان عات مربوط به اثرات اجتماطال

دهد تا از این فعالیت سازمان وشرکت را نشان میهاي مثبتارائه اطالعاتی هستند که جنبه
طریق بتواند تصویري مطلوب از شرکت  در اذهان عموم جامعه ترسیم نمایند. بنا براین الزم 

ها توسط اوشرکتاست افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعی ناشی از فعالیت سازمانه
صالح اجباري گردد.مراجع ذي

مسئولیت اجتماعی و عدم تقارن اطالعاتی-2-3
پژوهش هايفرضیهتوسعه براي، تجربی و نظري انجام شدههايپژوهشاز در این مطالعه 

، مشخص است) 1همانطور که در نمودار (. )]11[( به عنوان مثال استفاده گردیده است
به هر یک از آنهاعدم تقارن اطالعاتی، به سه ارتباط بستگی دارد که و CSRرابطه بین 

.شودمیتفکیک در ذیل توضیح داده 



و عدم تقارن اطالعاتیCSR): رابطه بین 1نمودار (

انتزاعی است، ادبیات موجود از امتیازات اً یک مفهومذاتCSRکه جایی، ازآناول
و قابل اعتماد ترینشدهبه عنوان شناخته ،اجرا شدهحوزه مسئولیت اجتماعی ارائه شده در 

عبارتند از: بر اساس مبانی نظري مسئولیت اجتماعی . ابعاد]11[گیرندمیمعیار بهره ترین 
].24[اجتماعیمشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهاي 

دستیابی بههاآنمرتبط با مشتریان: شامل فرآیندهایی است که هدف هايفعالیت
مشتري و حفاظت از منافع آنهاست.رضایت

(که سازمان بر کارکنانهايفعالیتمرتبط با کارکنان: دربرگیرنده آثار هايفعالیت
) کنندمیبه عنوان منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمانی کمک مؤثري 

.باشدمی

ف کاهش اجتماعی با هدهايفعالیتمحیط زیست: شامل مرتبط با هايفعالیت
براي نگهداري و هافعالیتاین است.سازمان بر محیط زیستهايفعالیتآثار منفی 

. با توجه به خسارات وارده اندشدهمحافظت از محیط پیرامون و منابع طبیعی طراحی 
آلودگی صوتی، این بعد یکی از خاك آلوده و ،به محیط زیست توسط آب، هوا

اجتماعی است.ابعاد حسابداري مسئولیتترینمهم
با هدف کسب منافع عمومی هايفعالیت: این بعد دربرگیرنده اجتماعیهايفعالیت

(نظیر نهادهاي آموزشی، نهادهاي فرهنگی، نهادهاي وکمک به رفاه جامعه 
) غیره، مراکز توانبخشی و خیریه، نهادهاي بیمارستانهاورزشی، سازمانهاي بهداشت، 

است.
وشفافیت، موجبکه در قالب امتیازات ارائه شدهCSR، عملکرد واقعی دوم

کیفیت باالي خود و عالنهاي با عملکرد خوب به دنبال ا. شرکتگرددمیافشاي داوطلبانه
با عملکرد ضعیف به دنبال هايشرکتو ]16[برجسته کردن عملکرد خوبشان هستند 

عدم تقارن اطالعاتی



CSRخیر پیداست که . از مطالعات ا]22[باشندمیتوضیح و تبیین عملکرد ضعیف خود 
، CSRپی بردند که شرکتهاي با عملکرد قوي] 18[. دهدمیکیفیت سود را تحت تأثیر قرار 

کمتر احتمال دارد به دستکاري و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي اختیاري و یا واقعی 
، منعکس کننده مشکالت CSR. استدالل آنان این است که عملکرد بهتر اقدام نمایند

. آوردمیقی مدیران بوده و شفافیت و قابلیت اعتماد در گزارشگري مالی را به ارمغان اخال
از شفافیت ،و دستیابی به سرمایهCSRحاکی از اینست که رابطه مثبت بین ] 10[نتایج تحقیق

.گیردمیت أنشCSRباالي شرکتی 
عدم ها، باالي شرکتو کیفیت که شفافیت دهدمینشان ادبیات موجودسوم، 

. تا حدي که ]19، 16[دهدمیگذاران را کاهش قارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایهت
با شفافیتباید تفاوتی نCSR، شفافیت ناشی ازبا ارزش سهام مرتبط استCSRعملکرد 

که رودمیداشته باشد و در نتیجه انتظار ه شده در گزارشات مالی سنتی ئاطالعات مالی ارا
].11[عدم تقارن اطالعاتی را نیز کاهش دهد، CSRشفافیت باالي

پژوهشتجربی يپیشینه-2-4
ه شده در د و مراجعه به آخرین اطالعات ارائي منابع و مآخذ موجوبررسی و مطالعه

ي ي روز افزون پژوهشگران و اندیشمندان حوزهرسانی، حاکی از عالقههاي اطالعشبکه
باشد. طبق ؤثر بر عدم تقارن اطالعاتی میحسابداري و مدیریت  به بررسی عوامل م

انجام در داخل مطالعات بعمل آمده مشخص گردید که تاکنون تحقیقی مشابه این پژوهش 
از اینرو برخی از مطالعات خارجی مرتبط با عدم تقارن اطالعاتی و مسئولیت .نشده است

گردد.اجتماعی شرکتها در این بخش تشریح می
ی بود که به طور تجربی رابطه منفی میان کیفیت افشا و ) نخستین کس1995ولکر (

) 2007براون و هیلجست (دامنه قیمت پیشنهادي (معیار عدم تقارن اطالعاتی) را ثابت کرد.
نیز به بررسی مقطعی میان کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی پرداختند و به وجود یک 

رن اطالعاتی موجود میان رابطه منفی بین کیفیت افشاي شرکت و سطح عدم تقا
)، میزان تغییر در سطح عدم تقارن اطالعاتی 2000لوز و ورچیا (پی بردند. گذارانسرمایه



آلمانی را که به طور داوطلبانه از اصول حسابداري هايشرکتبراي یک نمونه منتخب از 
ا بررسی ر؛آلمان به سمت استانداردهاي بین المللی حسابداري تغییر رویکرد داده بودند

با کاهش عدم تقارن اطالعاتی هاشرکتکردند و دریافتند بهبود استانداردهاي افشا در این 
. ]11[خواهد بودهدر میان شرکت کنندگان بازار همرا

در تحقیقی به بررسی رابطه بین عملکرد زیست ) 2008کسون و همکاران (کالر
پرداختند. نتایج بیانگرمتحدهدر ایاالت شرکت 191براي محیطی و افشاي زیست محیطی 

سطح افشاي اختیاري زیست محیطی ارتباط مثبت بین عملکرد زیست محیطی و
.]13[باشدمی

مسئولیت اجتماعی ) با بررسی ارتباط بین مدیریت سود و 2008و همکاران (1پریور
که مدیریت سود بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دهندمیشرکت ها نشان 

داراي تاثیر منفی بر هاشرکتیریت سود و مسئولیت اجتماعی ته و ترکیبی از مدداش
عملکرد مالی است و ایجاد یک تصویر اجتماع پسند به منظور پنهان نمودن مدیریت سود 

.]23[پایدار بماندتواندنمیدر طول زمان بر عملکرد مالی سوءبه علت اثر 
افشاي داوطلبانه اطالعات غیر مالی ا عنوان در تحقیقی ب)2011(2دالیوال و همکاران

و هزینه حقوق صاحبان سهام، به بررسی مزایاي بالقوه مرتبط با بکارگیري افشاي داوطلبانه 
در سرمایههزینه هاي بااليباهاشرکتو پی بردند ؛مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداختند

در سال هائولیت اجتماعی شرکتمسمرتبط با هايفعالیتافشايبه آغازتمایل،قبلسال
از یکباالتر، عملکرد مسئولیت اجتماعیباشرکت هايآن با شروعوجاري داشته 

با عملکرد هايشرکتلذت بردند. عالوه بر این، سهامهزینه سرمایهدربعديکاهش
یافتنددستگرانتحلیلحمایت نهادي وگذارانسرمایهتر به جذب مسئولیت اجتماعی باال

کلی نتایج پژوهش نشان طوربه .حلیلگران منجر گردیدتترپایینبه خطاهاي پیش بینی که 
نقش مثبتی براي بینیپیشکه مسئولیت اجتماعی با کاهش هزینه سرمایه و خطايدهدمی

.]15[کندمیایفا گرانتحلیلو گذارانسرمایه

1 Prior
2 Dhaliwal et al



بر عدم CSRاجباري در تحقیقی به بررسی تأثیر افشاي )2013هانگ و همکاران (
گیري اثر اختالف قیمت پیشنهادي خرید و فروش با اندازههاآنپرداختند. اطالعاتیتقارن

CSRسهام به عنوان نمایندگان عدم تقارن اطالعاتی و اطالعات بدست آمده از گزارشات 
، عدم تقارن اطالعاتی را CSRبورسی چینی پی بردند که گزارشگري اجباري هايشرکت

.]17[دهدمیهش کا
) با 2013چاو و همکاران (تحقیق انجام شده در این خصوص،ترینکاملدر 

و عدم تقارن اطالعاتی را براي CSR، رابطه بین CSRاستفاده از امتیازات عملکرد 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان 2009تا 2003هايسالطول کانادایی در هايشرکت

. دهدمین اطالعاتی را کاهش ، چه مثبت و چه منفی، عدم تقارCSRکه عملکرد دهدمی
از عملکرد ترقويدر کاهش عدم تقارن اطالعاتی بسیار CSRآنکه عملکرد منفی ترجالب

و اختالف قیمت پیشنهادي CSRمثبت بوده است. آنها همچنین نشان دادند، رابطه منفی بین 
به نهادي نسبت گذارانسرمایهیی از با سطح باالهايشرکتخرید و فروش سهام در 

به عبارت دیگر حضور .یافته استنهادي کاهشگذارانسرمایهبا سطح پایین هايشرکت
نهادي موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده و عدم تقارن گذارانسرمایه

.]11[دهدمیاطالعاتی را کاهش 
به بررسی نقش )1384(پرستوطنقائمی و در تحقیقات داخلی انجام شده، 

حسابداري در کاهش نابرابري اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اطالعات 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین 

ام و قیمت سهوجود داشته و این نابرابري اطالعاتی بر حجم مبادالتگذارانسرمایه
.]10[تأثیرگذار بوده است

پذیريمسئولیتبینرابطه بررسی) در تحقیقی به 1389صنوبر و همکاران (
، رفتار کسب و کار، جامعه و زیستمحیطکار، محیطشرایطو ابعاد آن شامل اجتماعی
ها در صنعت مواد و محصوالت شرکتمالیبا عملکرد شرکتراهبريو محلیاجتماع 
و ابعاد آن از اجتماعیپذیريمسئولیتمتغیراطالعات گردآوريبراي. پرداختنددارویی

شرکت ها (نرخ بازده مالیهاياز صورت مالیعملکرد متغیرسنجش برايپرسش نامه و 



ریسکپژوهش، اندازه و اینکننده در تعدیلمتغیر) استفاده شده است. دو هادارایی
رگرسیونو اسپیرمنهمبستگیضریب، از هاهدادتحلیلو تجزیهسازمان است. به منظور 

پذیريمسئولیتمتغیربینپژوهش نشان داد که ایننتایجچندگانه استفاده شده است. 
وجود ندارد. ايرابطه، مالیعملکرد متغیراز ابعاد پنج گانه آن با یکو هر اجتماعی
وجود داريمعنیو رابطه مثبت مالیسازمان با عملکرد ریسکاندازه و بین، همچنین

.]6[دارد
ت پذیري ) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولی1390(همکارانخواجوي و 

رابطه منفی بین مدیریت سود و مسئولیت يدهندهپرداخته و نتایج نشان هاشرکتاجتماعی 
به هاشرکت% از تغییرات مسئولیت پذیري 16و حدود ؛پذیري اجتماعی شرکت ها بود

.]4[باشدعکوس تحت تاثیر متغییرهاي اندازه شرکت، منابع مالی و مدیریت سود میطور م
اجتماعی و مسئولیتبین) به بررسی رابطه 1392عرب صالحی و همکاران (

مسئولیتکه عملکرد مالی با دهدمینشان ایشانپژوهشنتایجند. پرداختعملکرد مالی 
وجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد و نهادهاي ممشتریاناجتماعی شرکت نسبت به 

رابطه معناداري ندارد. زیستمحیطاجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و مسئولیتمالی با 
اجتماعی مسئولیتمؤثر مربوط به هايسیاستکمک خواهد کرد تا مدیرانپژوهش به این

م است را توسعه به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت الزدستیابیشرکتها که براي 
. ]7[دهند

) به مروري کلی بر جایگاه مسئولیت اجتماعی 1392حساس یگانه و برزگر (
. در این پژوهش، جایگاه و اندپرداختهشرکت ها و سیر تکامل مفاهیم و تعاریف آن 

گرفتهوضعیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها در محیط کسب و کار ایران مورد توجه قرار 
استانداردها، آیین نامه ها و انجام اقدامات الزم نهادهاي قانون گذار در و به لزوم تدوین 

الزام شرکت هابراي توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی در راستاي پاسخگویی و شفافیت با 
.]2[شده استنگرش ذي نفعان تاکید 

پژوهشفرضیه -2



ده است:هش به شرح زیر تدوین گردیوپژفرضیهمطرح شده باالمطالب با توجه به
منفیو عدم تقارن اطالعاتی رابطه هااجتماعی شرکتپذیريبین مسئولیت

وجود دارد.معناداري

روش و جامعه پژوهش-3
توصیفی مبتنی بر - این پژوهش، از نوع تحقیق همبستگیروش تحقیق مورد استفاده در 

هدف از این که. از آنجاییشودمیتلقی ايتوسعهف تحقیقی دتحلیل رگرسیون و از نظر ه
ایت تحقیق مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب براي متغیرهاي مورد بررسی و در نه

. مبانی نظري پژوهش از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و باشدمیهاآنکشف رابطه بین 
هاي مالی با استفاده از نرم افزار هاي خام مربوط به صورتالتین گردآوري شده است. داده

هاي مدیریت پژوهش، توسعه و و همچنین با مراجعه به سایتآورد نوین، رهدازتدبیرپر
آوري جمعبورس اوراق بهادار 2و از شبکه جامع اطالع رسانی (کدال)1مطالعات اسالمی

، پرسشنامه خود ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی از CSRگردید. منبع دریافت اطالعات 
-پیدر این پژوهش از نرم افزارهاي اسیران بوده است.مرکز ترویج مسئولیت شرکتی در ا

. مدل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده در این اس و ایویوز استفاده شده استاس
مورد هايشرکتبرآورد شده است. 1391مقطعی در سال هايدادهپژوهش با استفاده از 

:اندشدهیر انتخاب زبررسی بر مبناي شرایط 
ي خرید و فروش سهام در طی مدت مذکور مشخص قیمت پیشنهاد.1

باشد.
هـاي  هـا، مؤسسـات بیمـه) و شـرکت    هاي مالی (ماننـد بانـک  جز شرکت.2

سرمایه گذاري نباشند.
پایان اسفند باشد.هاشرکتپایان سال مالی .3
اطالعات مورد نیاز اعم از مالی و غیر مالی در دسترس باشد..4

1 www.rdis.ir
2 www.codal.ir



در عضویت بورس 1391مورد نظر از ابتدا تا انتهاي سال هايشرکت.5
اوراق بهادار باشند.

مرتبه در سال کمتر باشد.50تعداد دفعات روز معامله شرکت نباید از .6
شرکت تعیین شد، که با استفاده 215پس از مالحظات مزبور، جامعه آماري تحقیق 

، 1درصد، با توجه به نگاره شماره 95از معادله کوکران، حجم نمونه در فاصله اطمینان 
شرکت تعیین شد.138تعداد 

: پارامترهاي محاسبه تعداد نمونه آماري1شماره نگاره  NZpqdحجم نمونه

21596/15/05/005/0138

گیري سطح مسئولیت اجتماعی از در این پژوهش براي اندازهکه از آنجایی
هایی که به مراجعه حضوري و ارسال ایمیل براي شرکتپرسشنامه استفاده شده است؛ با 

شرکت پرسشنامه را تکمیل نمودند.84پرسشنامه پاسخ نداده بودند تعداد 

تبیین متغیرهاي تحقیق-4-1
گردد، هاي مورد نیاز به شرحی که در این بخش بیان میپس از گردآوري داده

:استفاده شده استزیرد متغیرهها از الگوهاي رگرسیون چنبراي تجزیه و تحلیل آن
SPREAD it = β0+ β1CSRit+ β2INSTit+ β3LEVit+ β4	 SIZEit+ β5INVPRICEit+ β6 STD-RETit+ εit

که: 

متغیر وابسته:



SPREAD : اختالف قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام؛
هایی عدم تقارن اطالعاتی مفهومی کیفی است؛ لذا پژوهشگران با استفاده از مدل

کنند. عدم تقارن اطالعاتی در این تحقیق با گیري میاین مفهوم را به صورت کمی اندازه
] بکار 1] و در برخی از تحقیقات داخلی مانند[25، 12استفاده از فرمول زیر که در تحقیق [

آید:گرفته شده است، به دست می

SPREAD=

APشرکت : میانگین قیمت پیشنهادي فروش سهامiدر دوره مورد بررسی BP میانگین قیمت پیشنهادي خرید سهام شرکت :iدردوره مورد بررسی
21براي انجام محاسبات، ابتدا بهترین قیمت پیشنهادي خرید و فروش هر سهم براي 

در نهایت، از میانگین آنها . ]1[شودروز قبل و بعد از اعالن سود برآوردي استخراج می
گردد. الزم به ذکر است در قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام محاسبه میدامنه تفاوت 

.از قدرمطلق فرمول باال استفاده شده استمحاسبات

با توجه به عدم وجود گزارشگري ها است.بیانگر مسئولیت اجتماعی شرکت:CSRمتغیر مستقل:
حوزه مسئولیت ها در بندي شرکتمسئولیت اجتماعی در کشور و نبود موسسات رتبه

اجتماعی و بطور کلی عدم شفافیت در این بخش براي تعیین سطح ایفاي تعهدات مسئولیت 
اي استفاده شده است. مبناي طراحی این پرسشنامه، پرسشنامه اجتماعی از روش پرسشنامه

خود ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکتی از مرکز ترویج مسئولیت شرکتی در ایران 
وجه به شرایط این مطالعه با تغییراتی بر اساس نظر نویسنده و متخصصان باشد؛ که با تمی

از مسئولیت اجتماعی که در این پژوهش بر آن تاکید شده هاییجنبه؛ انجام شده است. 
فرایندهاي درون سازمانی، محیط زیست، محیط کار، جامعه و کشور، است عبارتند از: 

سوال با 31تغییرات ایجاد شده حاوي اندك. پرسشنامه استفاده شده بابازار و صنعت
باشد. به هر پاسخ مثبت، امتیاز یک و به هر پاسخ منفی امتیاز صفر خیر می-هاي بلیجواب

شود. داده می



متغیرهاي کنترلی:
- به منظور اعتبار بیشتر مدل و اتکاي بیشتر بر نتایج، متغیرهاي کنترلی زیر در مدل قرار می

تملکسهامدرصد کلطریقازمتغیرباشد. اینمیداران نهاديسهامگر درصد بیان: INSTگیرند.
؛شودمیگیرياندازهسرمایه شرکتسهامکلبهنهاديتوسط سهامدارانشده : LEVبه دست هاي شرکت ها به مجموع دارایینسبت بدهیبیانگر اهرم مالی است که از
هاي شرکت در داراییعبارت است از لگاریتم طبیعی است که بیانگر اندازه شرکت:SIZEآید.می

است.در پایان سالسهامبازار : بیانگر قیمت INVPRICE.پایان سال STD-RET : .سهامروزانهبازدهانحرافمحاسبهبرايبیانگر تغییر پذیري بازده روزانه است
iسـپس بـراي شـرکت    ابتدا بازده روزانه سهام با استفاده از رابطه زیر به دست آمـده اسـت.   

Ri, tشود:  محاسبه شده میtانحراف معیار بازده سهام براي سال  = ((Pi,t - Pi, t -1))/(Pi,t -1)
؛tدر روز i: بازده سهام شرکت Ri, tکه در این رابطه: Pi,t قیمت سهام شرکت :i در روزt؛ Pi,t t-1در روز i: قیمت سهام شرکت 1-

پژوهشهايیافته-4
که قبالً بیان شد، مبناي طراحی پرسشنامه پژوهش، پرسشنامه خود ارزیابی رطوهمان

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مرکز ترویج مسئولیت شرکتی در ایران بوده است که با توجه 
به شرایط این مطالعه با تغییراتی بر اساس نظر محقق، متخصصان و سایر منابع انجام شده 

شنامه با توجه به اعتبار منبع استفاده شده تا حدودي است و به همین علت روایی پرس
و البته پرسشنامه این پژوهش به چند نفر از متخصصان مربوط ارائه ؛شودمطلوب ارزیابی می



اما ساختار آن از این طریق تایید شد؛شد و روایی صوري، روایی محتوایی و روایی
ر ارائه پرسشنامه دوم مورد بررسی بینی پرسشنامه پژوهش به علت محدودیت دروایی پیش

قرار نگرفت.

پرسشنامه پایائییاو اعتمادپذیريگیرياندازههايروشترینازمتداولیکی
است و البته 81/0کرونباخ است. در این پژوهش نرخ کلی آلفاي کرونباخ آلفايضریب

ظر قرار داد. براي تعیین پایایی پرسشنامه باید نرخ آلفاي دو قسمت پرسشنامه را مدن
پرسشنامه این پژوهش به دو قسمت مسئولیت اجتماعی درون و برون سازمانی تقسیم شده 

محاسبه شد و طبق قاعده، 74/0و 70/0ها به ترتیب است که ضریب آلفا براي این قسمت
پژوهش هايیافته، شود. در ادامه این بخشپایایی پرسشنامه در حد مطلوبی ارزیابی می

.رددگمیبیان 
دهندگان به پرسشنامه به شرح زیر است:مشخصات جمعیت شناسی پاسخ

دهندگان به پرسشنامه.  مشخصات جمعیت شناسی پاسخ2نگاره شماره 

جنس
%14زن

تاهل
%87متاهل

تجربه کاري

%4سال5زیر 

%28سال5-10%13مجرد%86مرد

سن

%12سال30-20

تتحصیال

فوق 
دیپلم

%39سال12%15-10

%11سال15-20%61لیسانس%58سال40-30

%18سال50-40
فوق 

لیسانس
%10سال25%25-20

%8سال25باالتر از %2دکترا%12سال50باالتر از 

آمار توصیفی:-5-1



) حاوي آمار توصیفی سایر متغیرهاي مورد آزمون است. در این 3نگاره شماره (
.حداکثر، میانگین، میانه و انحراف معیار ارائه گردیده استنگاره حداقل، 

شرکت)84(تعداد مشاهدات: آمار توصیفی -3نگاره شماره 
انحراف معیارمیانگینمیانهحداکثرحداقلمتغیرها CSR25/061/041/044/011/0 A-Spread00/052/009/014/019/0 B-Spread00/036/0021/008/013/0 INST28/081/066/062/012/0 SIZE81/1143/1724/1358/1324/0 LEV096/092/060/059/016/0 INVPRICE5/120641005/28719/37043/7654 STD-RET22/013/634/262/196/0

ها بـه طـور   شرکتامتیاز مسئولیت اجتماعی کند که آمار توصیفی ارائه شده بیان می
مسـئولیت  و قیمت بـازار سـهام  ؛ و در جامعه مورد بررسی به ترتیب استدرصد 44ین میانگ

باشند.، بیشترین و کمترین انحراف معیار را دارا میهااجتماعی شرکت

آزمون مانایی-5-2
چنـدانی اعتبـار ازرگرسـیون مـدل هـاي فـرض پـیش بـه توجهبدونآمارينتایجبرتکیه

انجامازقبلبنابراینکرد؛استفادههاگیريتصمیمبرايآنازتواننمیوبرخوردار نیست
بررسـی رامدلمفروضاتنتایج،صحتتصدیقبرايبایدرگرسیونتفسیر نتایجهرگونه

ابتدا با استفاده از آزمون هادري مانایی متغیرهاي پژوهش مورد آزمـون قـرار گرفـت.    .کرد 
شود. در این پـژوهش بـه منظـور    ون کاذب میمانا نبودن متغیرها، باعث بروز مشکل رگرسی

ها از آزمون هادري استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون هـادري  تشخیص مانایی داده
نشان داده شده است.4شماره نگارهتمامی متغیرها مانا هستند. نتایج آزمون هادري در 

. نتایج آزمون هادري 4نگاره شماره 
وضعیت ماناییآمارهاحتمالمتغیرها



مانا0000/003/12عدم تقارن اطالعاتی

مانا0000/031/15مسئولیت اجتماعی

مانا0000/025/14سهامداران نهادي

مانا0001/082/3اندازه

مانا0000/062/10اهرم

مانا0000/072/18قیمت بازار سهام

مانا0000/057/10تغییر پذیري بازده

خطیهمآزمون-5-3
دهد یک متغیر مستقل تـابعی خطـی از سـایر متغیرهـاي     خطی وضعیتی است که نشان میهم

خطی در یک معادله رگرسیون بـاال باشـد بـدین معنـی اسـت کـه بـین        مستقل است. اگر هم
متغیرهاي مستقل همبستگی باال وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن ضریب تعیـین،  

یی نباشد. با توجه به تـورم واریـانس متغیرهـاي مسـتقل ارائـه شـده در       مدل داراي اعتبار باال
خطی وجود ندارد. ، بین متغیرهاي مستقل هم5شماره نگاره

. نتایج آماره تورم واریانس5نگاره شماره 
سهامداران مسئولیت اجتماعیمتغیرها

نهادي
تغییر پذیري قیمت بازار سهاماهرماندازه

بازده

تورم 
سواریان

72/113/169/218/1190/232/1

آزمون ناهمسانی واریانس-5-4



فـرض رگرسـیون، مـدل مفروضـات ازشوداستفاده میمقطعیهايدادهازکهموارديدر
در ایـن مطالعـه بـراي بررسـی ناهمسـانی از      .کنـد میپیداموضوعیتنیزواریانسناهمسانی

دهـد کـه   آمده از آزمـون وایـت نشـان مـی    آزمون وایت استفاده شده است. مقدار به دست
) OLSلذا براي برآورد مـدل از حـداقل مربعـات معمـولی (    ناهمسانی واریانس وجود ندارد.

استفاده شده است.
(ناهمسانی واریانس). نتایج آزمون وایت6نگاره شماره 

ضرب متقاطعآمارهشرح

6322/09841/8آماره

8383/08321/0احتمال

رگرسیون:تحلیل-5-5
در این قسمت نتایج حاصل از مدل رگرسیون چندگانه (که ارتباط بین مسئولیت اجتماعی 

به منظور آزمون عدم ) ارائه شده است. کندمیو عدم تقارن اطالعاتی را آزمون هاشرکت
با . شده استواتسون استفاده- تحقیق از آماره دوربین هايمدلوجود خود همبستگی در 

چرا که .همبستگی وجود نداردخودتوان پذیرفت که اره به دست آمده میتوجه به آم
قرار دارد.5/2و 5/1مقدار این آماره بین 

برآورد مدلنتایج –7نگاره 

متغیر وابسته: عدم تقارن اطالعاتی
SPREADit= β0+ β1CSRit+ β2INSTit+ β3LEVit+ β4	 SIZEit+ β5 INVPRICEit+β6 STD-RETit+ εit

غیر توضیحیمت
هاي مقطعیآزمون داده

احتمالtآمارهضریب
4168/0-8130/0-0273/0مسئولیت اجتماعی
0000/0-0550/6-04224/0سهامداران نهادي

1918/09712/50000/0اهرم
0109/0-5615/2-0263/0اندازه

2243/07551/10867/0قیمت بازار سهام



2917/0-0562/1-0237/0تغییر پذیري بازده

79/1دوربین واتسونF504/3آماره 
203/0ضریب تعیین تعدیل شده009/0احتمال

در خصوص معنادار بودن کل رگرسیون، با توجه به مقدار محاسبه شده براي 
تأیید 01/0توان نتیجه گرفت که فرض صفر در سطح معناداري می(فیشر) Fآزمون 

ضریب با توجه به باشد.دار میمعنی99/0در سطح اطمینان یونی رگرسشود و کل مدلنمی
متغیرهاي مستقل توضیح درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط20تقریبا ،تعیین تعدیل شده

.شودداده می
و سطح )CSRمتغیر مسئولیت پذیري اجتماعی(با توجه به ضرایب محاسبه شده براي 

متغیر وابسته عدم تقارن با ئولیت پذیري اجتماعی بین مس،آن)4168/0(داريمعنی
که وقتیدهدمیضریب منفی آن نشان . اماوجود نداردي معناداري رابطهاطالعاتی

0273/0، اختالف قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام یابدمیافزایش مسئولیت اجتماعی 
ثبت معناداري بین اهرم همچنین نتایج متغیرهاي کنترلی حاکی از رابطه میابد.کاهش می

مالی و عدم تقارن اطالعاتی است. از سویی دیگر بین اندازه شرکت و سهامداران نهادي با 
عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی معنادار مشاهده شده است.

و پیشنهاداتنتیجه گیري -5
ها، افزایش کارایی و کسب سود است، ولی در عصر اطالعات و هرچند هدف سازمان

هاي مناسب دهد. در سالپاسخت براي دستیابی به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی رقاب
اي نسبت به ها توجه نسبتاً ویژهگذاران، مشتریان، نهادهاي اجتماعی و دولتاخیر، قانون

ها به مسائل محیطی، مسائل . بی توجهی سازماناندپیدا کردهموضوع مسئولیت اجتماعی
تواند مشکالتی را براي سازمان ایجاد و اقدامات ز این قبیل، میاجتماعی و مواردي ا

سازمان و رسالت آن را مورد تردید و در نتیجه موفقیت آن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف 
ي مسئولیت پذیري اجتماعی از طریق کشف این پژوهش، گسترش ادبیات موجود در حیطه

باشد. بطور ویژه بررسی گردید ر سرمایه میو عدم تقارن اطالعاتی در بازاCSRرابطه بین 
که آیا ابعاد چهار گانه مسئولیت اجتماعی (مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهاي 



جامعه) به کاهش شرایط عدم اطمینان و نابرابري اطالعاتی در بازار سرمایه، منجر گردیده 
ص سنجش عدم تقارن ، به عنوان شاخقیمت پیشنهادي خرید و فروش سهاماست. اختالف

ي خود ارزیابی هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامهاطالعاتی در نظر گرفته شد. یافته
CSRدهد که نشان می1391شرکت بورسی ایران در طول سال 84مسئولیت اجتماعی، در 

گذاري سهام را بطور غیرمستقیم و از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بازار قیمت
هاي خارجی انجام شده در این خصوصدهد. این نتایج با پژوهشمینر قرار تحت تأثی

این نتیجه ممکن است به این دلیل باشد که عملکرد دارد.ن] سازگاري 17، 15، 11[
تواند باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی شود که اطالعات مسئولیت اجتماعی زمانی می

از طریق تهیه و انتشار گزارش عملکرد ها به نوعی (یا مربوط به این عملکرد شرکت
اجتماعی و محیطی یا از طریق اعالم و انتشار نمره یا رتبه ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکتها 
توسط نهادهاي مالی و ...) در اختیار بازار قرار گیرد. اما در کشور ایران اطالعات مربوط به 

در اختیار استفاده کنندگان و عملکرد اجتماعی شرکتها به نوع مناسبی سنجیده نشده و 
گیرد.گذاران واقعی یا بالقوه قرار نمییهسرما

، حسابرسان و پژوهشگران گذارانقانونو استانداردگذارانبراي مدیران، مطالعهاین 
:گرددمیکه به شرح ذیل بیان ارزش کاربردي دارد
 رات در جهت پاسخگویی به انتظاکندپیشنهاد میبه مدیران مطالعهاین

الزم و هايسیاستو کاهش نابرابري اطالعاتی، هاسازماناجتماعی از 
مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها را توسعه دهند.

 به لزوم تدوین و استانداردگذاران را گذارقانوناین نتایج نهادهاي
براي هاشرکتو بکارگیري اقدامات الزم در الزام نامهآییناستانداردها، 

ه ویژه بر مسئولیت اجتماعی در راستاي شفافیت و پاسخگویی به توج
ذینفعان خود در قبال عملکردشان و کاهش شرایط عدم اطمینان، قادر 

.سازدمی
 نقش اطالعات حسابداري مسئولیت تاکندمیکمک حسابرسانبه

اجتماعی که اکثراً ماهیتی غیر مالی دارند و در صورتهاي مالی اساسی  
نمایند.را بهتر درك شوندنمیارائه 



 به پژوهشگران نیز براي توجه هر چه بیشتر به مقوله بسیار مهم مسئولیت
و نقش آن در کاهش نابرابري اطالعاتی در بازار هاشرکتاجتماعی 

.نمایدمیسرمایه کمک 
:گرددمینهایتاً، پیشنهاداتی به شرح ذیل براي تحقیقات آتی ارائه 

به شودمین پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید؛ لذا پیشنهاد ایکهاینتوجه به با .1
صورت سري زمانی نیز به  انجام برسد.

عدم تقارن اطالعاتی، از اختالف قیمت پیشنهادي گیرياندازهدر این پژوهش براي .2
از سایر معیارها توانندمیخرید و فروش نسبی سهام استفاده شده است. مطالعات آتی 

ن اطالعاتی استفاده نمایند.براي عدم تقار
به تفکیکرابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی شودمیپیشنهاد .3

مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر ضعیف شرکتهاي با مسئولیت اجتماعی قوي و 
مقایسه گردد.

ج در اجراي تحقیق وجود داشته و در تعبیر و تفسیر نتایی کهمحدودیتترینمهم
هاي د، عدم دسترسی به دادهآن بایستی مورد مالحظه قرار گیرتحقیق و قابلیت تعمیم

ها از نمونه مورد بررسی شد. در ذف آنها که باعث حجتماعی برخی از شرکتمسئولیت ا
هاي ذاتی وجود دارد و این پژوهش با مشکالتی چون همکاري توزیع پرسشنامه محدودیت

ها به مباحث مسئولیت اجتماعی و ... جامع برخی از شرکتها، عدم اشرافپایین شرکت
.مواجه بوده است

فهرست منابع
رابطه بین اطالعات نامتقارن و ".)1386احمدپور،احمد و رسائیان، امیر. (.1

مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ."هاي انتخاب نادرستهزینه
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Corporate Social Responsibility and Information
Asymmetry

(Companies listed on the Tehran Stock Exchange)

Abstract: In recent years, with rising social expectations of theorganizations, legislators, customers, public institutions andgovernment have attention to the issue of corporate socialresponsibility (CSR). This paper investigates the relationshipbetween the corporate social responsibility and informationasymmetry of the firms listed on the Tehran stock exchangeduring 2013. Due to the lack of CSR reporting in Iran and the lackof firms rating Institutions in the field of social responsibility anda general, lack of transparency in this section, we usedquestionnaire survey to determine the level of corporate socialresponsibility. Questionnaires	were	sent	to	138	companies	and	84	companies responded to the questionnaires. The informationasymmetry is measured by bid-ask spread. Using RegressionModel, the results show that corporate social responsibility wasunrelated to  information asymmetry. These results suggest thatinformation asymmetry and pricing of shares will not be affectedby corporate social responsibility.
Keywords: Corporate Social Responsibility, InformationAsymmetry, The theory of legitimization


