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چكیده
اين مقاله ارتباط بین ايدئولوژیهای اخالقی و مسئولیتپذيری اجتماعی را با عدم تقارن اطالعاتی در
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند .در اين پژوهش برای سنجش
ايدئولوژیهای اخالقی و مسئولیتپذيری اجتماعی به ترتیب از پرسشنامههای استاندارد سنجش موقعیت
اخالقی فورسیث ( )0891و سینگاپکدی استفاده شده است .همچنین برای سنجش متغیر عدم تقارن
اطالعاتی از فاصله قیمت پیشنهادی خريد و فروش سهام به کار رفته است .در اين پژوهش  01شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است .جهت آزمون فرضیههای پژوهش و
بررسی تحلیل نتايج مدل از رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزار  EViews 6استفاده شده است .نتايج
پژوهش نشان میدهد بین مسئولیتپذيری اجتماعی و عدم تقارن اطالعات رابطه وجود ندارد .همچنین در
بین مؤلفههای ايدئولوژی اخالقی ،نسبیگرايی و عدم تقارن اطالعات رابطه مثبت و معنیدار با هم دارند ولی
ايدهآلگرايی رابطهای با عدم تقارن اطالعات ندارد.
واژههاي کلیدي :مسئولیت پذيری اجتماعی ،ايدئولوژی اخالقی ،نسبیگرايی ،ايدهآلگرايی ،عدم تقارن
اطالعات.

 -1دانشیار گروه حسابداری  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران  ،نویسنده اصلی و مسئول مكاتبات.
jabbarzadeh.s@gmail.com

 -2کارشناس ارشد ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی ،ارومیه  ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
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عنوان ایدئولوژيهاي اخالقي ،مسئولیتپذیري اجتماعي و عدم تقارن اطالعاتي در شرکتها

 -1مقدمه
زندگی اجتماعی انسان همواره با احساس و درخواست تعهد و مسئولیت همراه بوده است .در تاريخ
انديشه فلسفی ،داليل فراوانی برای اين درخواست و لزوم ايجاد اين احساس همگانی ارائه شده است .به طور
ويژه ،چار چوب نظری مسئولیت اجتماعی از درون فلسفه اخالق و با تبیین نقش مناسب افراد در زندگی
جمعی ترسیم میشود .اين نقشها با تعهدات و مسئولیتها توأم است .وجه مشترک مفهوم مسئولیت
اجتماعی در همه گونههای فلسفه اخالق ،پذيرش همدلیها و وفاداریها در کنار پیوندها و دلبستگیها بوده
است .از ديدگاه مک اينتاير 0سرشت انسان به موقعیتها و خصلتهای اجتماعی وابسته است و فاعالن
اخالقی ،توانايیهای خود را در تعهدات و وفاداریهای اجتماعی جستجو میکنند (براتعلی پور.)0990 ،
تعاريف اولیه مسئولیت اجتماعی شرکت به دههی پنجاه میالدی باز میگردد .در دهه شصت میالدی اولین
کوششها برای ارائهی يک ايده و تصوير بهتر و دقیقتر شروع شد .سه محقق مربوط به موضوع در آن زمان
ديويس ،فردريک و مک گويیر 2میباشد .ديويس اولین فردی بود که به قدرت سازمانها و مسئولیتهای
اجتماعی اشاره کرد .او تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و رفتارهای بنگاه که داليل اتخاذ آن حداقل
فراتر رفتن از مرزهای سازمان میباشد تعريف کرد .شکست در موازنه کردن قدرت و مسئولیت اجتماعی در
نهايت میتواند به زوال بنگاه بیانجامد .فردريک تکلیف اجتماعی شرکت را وسیلهای برای بهبود رفاه
اجتماعی-اقتصادی جامعه عنوان میکند ،اما تحقیق جامعتر را در اين زمینه مک گويیر در مقالهای تحت
عنو ان تجارت و جامعه انجام داد و مفهوم تعهد اجتماعی را فراتر از تعهد اقتصادی و قانونی شرکتها دانست
(شربت اوغلی و همکاران .)0998،تئوریهای مطرح در مورد مسئولیتپذيری اجتماعی شرکتها عبارتند از:
تئوری مشروعیت ،تئوری اقتصاد سیاسی و تئوری گروههای ذینفع که همگی بیانگر اين مطلب هستند که
مديران به داليل مختلف هم چون کسب مشروعیت سازمانی و يا فشار گروههای ذینفع مايل به افشای
اطالعات اجتماعی سازمان هستند (جبارزاده و بايزيدی .)0998 ،کیم و همکارانش )2102( 9بر اين باورند که
مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت منعکس کننده نگرانیهای اخالقی مديران بوده و گزارش شفاف و مورد
اطمینانی را از فعالیت های مالی ارائه میدهد .از طرفی پیامدها و عوامل مؤثر بر کیفیت اطالعات حسابداری
همواره مورد عالقه سرمايهگذاران ،قانونگذاران و سايرين بوده است .يکی از پیامدهای اساسی مرتبط با
کیفیت اطالعات ،عدم تقارن اطالعاتی است که به برتری اطالعاتی يکی از طرفین معامله بر ديگری اشاره
دارد (کاشانیپور و مؤمنی يانسری.)0981،
عدم تقارن اطالعات به دلیل گزينش نادرست ،هزينههايی در معامالت ايجاد میکند .اگر اطالعات
نادرست ارائه شود ،گروهی دارای اطالعات بیشتری خواهند بود که به آن معاملهگران آگاه گفته میشود .اين
وضعیت باعث به وجود آمدن شرايطی خواهد شد که به تصمیمگیری نادرست گروهی که دارای اطالعات
کمتری هستند ،میانجامد .وقتی عدم تقارن اطالعاتی در رابطه با سهام يک شرکت افزايش میيابد ارزش
ذاتی آن با ارزشی که سرمايهگذاران در بازار سرمايه برای سهام مورد نظر قايل میشوند متفاوت خواهد بود،
در نتیجه ،ارزش واقعی سهام شرکت با ارزش مورد انتظار ،تفاوت خواهد داشت .بنابراين وجود عدم تقارن
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اطالعاتی در بازار سرمايه ،سرمايه افراد عادی را به مخاطره میاندازد (قائمی و همکاران .)0998 ،پديده عدم
تقارن در تمام سطوح جامعه وجود دارد و اگر افراد جامعه از اين پديده سوء استفاده کنند ،بازدهی جامعه در
تمام سطوح کاهش می يابد .نورث و آرو اعتقاد دارند اخالق و ايدئولوژی شرط الزم برای مقابله و کنترل
چنین رانت جويی است .نورث میگويد :اگر در جوامع ايدئولوژيی وجود داشته باشد که نظام موجود را
توجیه نمايد ،در اين صورت فساد مالی شیوع پیدا نخواهد کرد .آرو نیز عقیده دارد :اخالقیات شرط ضروری
برای عدم سوء استفاده است (میدری .)0939،همچنین اعتمادی و ديلمی ( )0999حصول به ويژگیهای
کیفی اطالعات نظیر صداقت و بی طرفی در ارائه را در ارتباط مستقیم با گرايشهای درونی تهیه کنندگان
اطالعات میدانند که اين گرايشها به ساختار اخالقی اشخاص مربوط میشود .اخالق بر فعالیت انسانها
تأثیر قابل توجهی دارد و الزمه عملکرد مناسب ،تعهد و مسئولیتپذيری اجتماعی است (رحیمیان و
همکاران.)0999 ،
پیچیدهترشدن روزافزون سازمان ها و افزايش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیر مسئوالنه در
محیط های کاری توجه مديران و صاحب نظران را به بحث اخالق کار و مديريت اخالق معطوف ساخته است
(اعظمی و همکاران .)0993 ،اخالقیات ارتباط نزديک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری
نگريسته میشوند که ارزشها را به عمل تبديل میکنند .اخالق کاری ضعیف ،بر نگرش افراد نسبت به شغل،
سازمان و مديران موثر بوده ،میتواند بر عملکرد فردی ،گروهی و سازمانی اثر بگذارد (رحمانسرشت و
همکاران .)0999 ،شرايط امروز جهان و فضاهای جديد کسب و کار ايجاب میکند تا رهبران و مديران
سازمانها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی يا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند،
نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و زيست محیطی کسب و کارشان ايجاد کنند .اطالعات در
رابطه با مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت برای سرمايهگذاران از اهمیت ويژهای برخوردار است .به عنوان
مثال :مديران حرفهای در اياالت متحده آمريکا تقريبا  9/10ترلیون دالر دارايی تعیین شده را تحت سرفصل
سرمايهگذاری در بخش مسئولیت اجتماعی در سبد پروژههای سال  2101ذخیره کردند .اين نکته نشانگر
آن است که مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت ،تاثیر مستقیمی روی ثروت سرمايهگذاران دارد .پژوهشات
اخیر نشان میدهد که سرمايهگذاران به دنبال اطالعات موثق درباره عملکرد اجتماعی شرکت از طريق
مجا ری خصوصی و يا عمومی بوده و آنها از اين اطالعات به طور گسترده در تصمیمات سرمايهگذاری خود
استفاده میکنند (کوهن و همکاران.)2100،0
معموالزمانی که اطالعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود ،اين اطالعات توسط
تحلیلگران ،سرمايهگذاران و ساير استفاد ه کنندگان مورد تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن ،تصمیمگیری
نسبت به خريد و يا فروش سهام صورت میپذيرد .در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطالعات ،واکنش-
های متفاوتی را از سوی سرمايهگذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمايه شاهد میباشیم
که اين امر تحلیلهای نادرست و گمراهکننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت (قائمی و
وطن پرست.)0990،
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عدم تقارن اطالعاتی میتواند موجب انتخاب نادرست سرمايهگذاران شود و رعايت اصول اخالقی و
حرفهای سازمانها در گزارشگری مالی میتواند عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد .علیرغم اهیمت روز
افزون اطالعات در مورد عملکرد مسئولیتهای اجتماعی شرکتها برای سرمايهگذاران ،شواهد در خصوص
نقش آن در ارزيابی سرمايهگذارای ها در ارزش شرکت کم است .به خصوص ،شواهد ناچیزی در خصوص
اينکه آيا اطالعات در مورد عملکرد مسئولیتپذيری اجتماعی شرکتها موجب کاهش عدم تقاران اطالعاتی
می شود يا نه ،وجود دارد .بنابراين ،اين سوال در اين پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد که چه رابطهای بین
مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت ،ايدهلوژیهای اخالقی و عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد؟ جواب اين سوال
عالوه بر اغنای ادبیات مربوط به تاثیر مسئولیتهای اجتماعی و اخالق در کیفیت گزارشگری مالی می تواند
خوانندگان را به سمت اين موضوع سوق دهد.
در ادامه ساختار اين تحقیق به اين صورت است :در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می
شود .بعد از بیان فرضیههای پژوهش ،به روششناسی پژوهش و جامعه آماری اشاره میشود .سپس متغیرها
و مدل های پژوهش آورده میشود که در نهايت با آزمون فرضیهها و نتیجهگیری همراه است.
 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظري پژوهش
از ويژگیهای عمده مسئولیت اجتماعی اين است که کلیه طرفهای ذینفع بايد مورد توجه قرار گیرند.
مفهوم طرفهای ذینفع ،به صورت گروههايی از مردم که به نحوی بر سازمان و فعالیتهای آن تأثیر می-
گذارند و يا تحت تأثیر آن قرار میگیرند ،تعريف شده است .اين مفهوم شامل اما نه محدود به مالکان ،اعضای
هیئت امنا ،کارکنان و اتحاديههای کارگری ،مشتريان ،اعضای شرکای تجاری ،تأمین کنندگان ،رقبا ،دولت،
سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و جوامع محلی میشود (چاوشباشی .)0993،بر اين اساس ،هیل و
جونز )0882( 0اظهار داشتند که ،چون تصمیمات مديران روی همه گروههای ذینفع تأثیر مستقیم دارد
بنابراين مديريت سازمان به عنوان نماينده همه ذینفعان در نظر گرفته میشود ،نه فقط يک گروه خاص (به
نقل از خواجوی و همکاران .)0981 ،مديران شرکتها ممکن است از فعالیتهای مربوط به مسئولیتپذيری
اجتماعی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از قبضه مالکیت توسط بازار سرمايه استفاده نموده و از اين طريق
موجبات رضايت همه ذینفعان خود را فراهم نمايند (پاگانو و ويلپین.)2110 ،0
همچنان که گفته شد عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت اطالعات تاثیر می گذارد .در ادبیات مالی برای
اندازه گیری عدم تقارن اطالعاتی در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است .اين معیارها در سه طبقه کلی
قرار میگیرند .برخی مطالعات تجربی از معیارهای فرصت رشد به عنوان شاخص اندازهگیری عدم تقارن
اطالعاتی يک شرکت استفاده نمودهاند .استدالل آنها اين است که شرکتهای با فرصت رشد بیشتر ،محیط
اطالعاتی نامتقارنتری دارند .پارهای ديگر از تحقیقات از معیارهای منتج از توافق میان پیشبینیهای سود
هر سهم تحلیلگران به عنوان شاخصی برای سطح عدم تقارن اطالعاتی استفاده میکنند .دسته سوم از
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مطالعات از يک سری از معیارهای مبتنی بر ادبیات ساختار خرد بازار استفاده نمودهاند که در مقايسه با دو
گروه قبلی شايعتر میباشند که در زير به متداولترين روشهای به کار رفته در مطالعات پیشین اشاره می-
شود (کاشانیپور و مؤمنی يانسری :)0981 ،دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش سهام-احتمال معامالت با
اطالعات داخلی-نسبت پوشش تحلیلگر.
دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش يک معیار اندازهگیری نقدشوندگی اوراق بهادار است که نخستین
بار توسط دمستز ) 0809( 3مطرح شد .وی دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش را به عنوان هزينه مبادله
سرمايه گذاران برای انجام فوری يک سفارش و يک درخواست معین و تنظیم يک مجموعه فرموله بندی
نموده است (کاشانی پور و مؤمنی يانسری .)0981 ،قیمتی که بازارساز ،اوراق بهادار را میخرد ،قیمت
پیشنهادی خريد و قیمتی که اوراق بهادار را میفروشد ،قیمت پیشنهادی فروش نامیده میشود .اختالف بین
دو قیمت ،دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش خواهد بود (قائمی و وطن پرست.)0990،
عملکرد مسئولیتپذيری اجتماعی شرکتها بر قیمت سهام تاثیرگذار است .برخی از پروژههای
مسئولیتپذيری اجتماعی میتواند تاثیر مستقیمی بر جريان نقدی مثبت داشته باشد .برای مثال ،رويههای
مربوط به حفاظت از محیط و توجه به رفاه کارکنان میتواند هزينههای حقوقی و پاکسازی آلودهگی را
کاهش دهد .به عالوه ،مسئولیتپذيری اجتماعی میتواند از طريق کاهش عدم تقارن اطالعاتی بر قیمت
سهام اثر مثبت داشته باشد .رعايت مسئولیتهای اجتماعی و اخالق میتواند عدم تقارن اطالعاتی را کاهش
دهد (چو و همکاران .) 2102 ،بنابراين ،با توجه به مطالب ياد شده رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی که با نماد
دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش اندازهگیری میشود با مسئولیتهای اجتماعی و ايدولوژیهای اخالقی
مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-2پیشینه تحقیق
ادبیات نظری نشان می دهد موضوع تحقیق در خصوص ارتباط بین اخالق و مسئولیت اجتماعی شرکت
طی سالهای گذشته بسیار مورد توجه بوده است .پیشگام اين مطالعات باون میباشد .وی معتقد است
تصمیمات ،اهداف و سیاستهای مديران شرکتها بايد توصیف کننده واقعیتهای اجتماعی آنان باشد
(الیاس .) 2110،9بعدها نیز ساير محققان اين مفاهیم را همراه ساير متغیرهای مالی و غیرمالی مورد مطالعه
قرار دادهاند اما ادبیات مربوط به موضوع پژوهش بسیار کم است و جهت جلوگیری از گنجاندن پژوهش های
نامرتبط تنها پژوهش های مربوط به پژوهش آورده شده است.
الیاس ( )2112در مطالعه ای با عنوان تعیین رابطه بین اخالقیات و مديريت سود میان حسابداران نتیجه
گرفت که بین مسئولیت پذيری اجتماعی و توجه به منافع بلندمدت و ايدهآلگرايی باال با مديريت سود رابطه
مثبت وجود دارد ولی بین نسبی گرايی با مديريت سود و توجه به منافع بلندمدت رابطه منفی وجود دارد .به
طوری که افراد با ايدهآلگرايی بیشتر در مقايسه با ايدهآلگرايی پايینتر به اصول اخالقی بیشتر توجه دارند.
همچنین افرادی که نسبیگرايی بیشتری در مديريت سود دارند ،به اصول اخالقی اهمیت کمتری میدهند.
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چی و همکاران ) 2102( 8بین مسئولیت پذيری اجتماعی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی پیدا کردند
و نتايج خود را مطابق با پشتیبانی برای نظريه ذينفعان بر مبنای توضیح برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی
دانستند.
01
هانگ و همکاران ( )2109تأثیر افشای اجباری فعالیتهای مرتبط با مسئولیتپذيری اجتماعی روی
عدم تقارن اطالعات در چین را مورد بررسی قرار داد .بازارهای نو ظهوری همانند چین فاقد اعتبار و شرايط
الزم برای افشای اجباری در مورد چنین فعالیتهايی هستند .نتايج آنها نشان می دهد که ارائه گزارشهای
اجباری در مورد مسئولیتپذيری اجتماعی يک عامل کاهنده عدم تقارن اطالعاتی است و اين ارتباط در
شرکتهايی با ريسک سیاسی -اجتماعی باالتر و شرکتهايی با پوشش تحلیلی کمتر بیشتر به چشم می-
خورد.
00
چو و همکاران ( )2102در پژوهش خود اين سوال را مطرح نمودند که آيا مسئولیتپذيری اجتماعی،
يک عامل کاهنده عدم تقارن اطالعاتی است؟ آنها نشان دادند که رابطه معکوس بین میزان مشارکت در
فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی و سطح عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد و اين نتايج همسو با
تئوری ذینفعان میباشد ،که مشارکت در مسئولیتپذيری اجتماعی را وسیلهای برای کاهش عدم تقارن
اطالعاتی میان مديران و سرمايهگذاران ناآگاه میداند و مخالف تئوری نمايندگی است که فرضیه میکند
سرمايهگذاری بیشتر در مورد مسئولیت اجتماعی نتیجه ای جز اتالف منابع با ارزش و افزايش هزينه سرمايه-
گذاران ندارد.
الزم به ذکر است که در ايران با بررسیهای به عمل آمده پژوهشی مرتبط با موضوع انجام نشده است.
 -3فرضیههاي پژوهش
مطالعه حاضر درصدد روشن ساختن ارتباط بین ايدئولوژیهای اخالقی و مسئولیتپذيری اجتماعی با
عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس تهران میباشد .برای اين منظور فرضیههای
تحقیق تدوين میگردد:
عملکرد مسئولیتپذيری اجتماعی شرکتها بر قیمت سهام تاثیرگذار است .برخی از پروژههای
مسئولیتپذيری اجتماعی میتواند تاثیر مستقیمی بر جريان نقدی مثبت داشته باشد .برای مثال ،رويههای
مربوط به حفاظت از محیط و توجه به رفاه کارکنان میتواند هزينههای حقوقی و پاکسازی آلودهگی را
کاهش دهد .به عالوه ،مسئولیتپذيری اجتماعی میتواند از طريق کاهش عدم تقارن اطالعاتی بر قیمت
سهام اثر مثبت داشته باشد .رعايت مسئولیتهای اجتماعی و اخالق میتواند عدم تقارن اطالعاتی را کاهش
دهد .بنابراين فرضیه زير مطرح می شود:
فرضیه اول :مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود.
در اين پژوهش برای اندازهگیری ايدهلوژیهای اخالقی از دو نماد ايدهآلگرايی و نسبیگرايی استفاده می-
شود.
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افراد با ايدهآلگرايی باال معتقدند که اعمال شان بايد پیامدهای مثبت برای ديگران به همراه داشته باشد
و معتقدند همواره میتوان از آسیب رساندن به ديگران جلوگیری کرد (فورسیث و اسچیلنکر .)0891 ،اين
گروه به اصول مطلق اخالقی اعتقاد داشته و برای ارزيابی جنبههای اخالقی يک عمل به اصول اخالقی
پذيرفته شده جامعه تکیه میکنند (فورسیث .)0882،افرادی که آرمانگرايی پايینتری دارند ،به اينکه رفتار
و اعمال آن ها همواره بايد نتايج مثبت برای سايرين در پی داشته باشد باور ندارند .اگر ايدهآلگرايی را در
يک مقیاس بررسی کنیم ،در يک طرف آن افراد با ايدهآلگرايی پايین قرار دارند که پذيرفتهاند؛ در انجام يک
عمل يا قضاوت اخالقی ،جلوگیری از صدمه زدن به ديگران در تمام شرايط ممکن نیست ،حتی در برخی
موارد ممکن است ،برای رسیدن به پیامد مطلوب افرادی زيان ببینند .بنابراين ،بايد کار خوب را حتی اگر به
قیمت صدمه ديدن برخی از مردم است ،انجام داد .در طرف ديگر مقیاس افراد با آرمانگرايايی باال هستند
که اعتقاد دارند؛ می توان به طريقی عملکرد ،که از صدمه ديدن ديگران جلوگیری کرد .برای يک آرمانگرای
باال عمل اخالقی از آسیب رساندن به ديگران حاصل نمیشود .اين افراد تصمیمات اخالقی خود را بر مبنای
کاهش سطح آسیب به تمام طرفهای درگیر میگیرند (آلسوا و همکاران .)2102 ،02بنابراين اين انتظار می
رود که آرمانگرايی بیشتر در افراد منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی شود و برعکس .بنابراين ،فرضیه زير
در اين مورد ارائه میشود:
فرضیه دوم :بین ايدهآلگرايی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
نسبیگرايی میزانی که افراد قواعد اخالقی کلی را ناديده میگیرند ،توضیح میدهد .نسبیتگرايی
اخالقی ،قراردادن چارچوب يا به کار بردن قواعد اخالقی جهان شمول را در مواجهه با يک مسئله اخالقی
رد میکند .نسبیگرايی خود به درجات کمتر و بیشتر تقسیم شده است؛ افرادبا نسبیگرايی پايین ترجیح
میدهند اعمال شان با اصوالخالقی کلی تا اندازهای مطابقت داشته باشد .در مقابل فرد با جهتگیری اخالقی
نسبیگرايانهتر به حقايق اخالقی مطلق اعتقاد نداشته و در عوض معتقدند؛ کنشهای اخالقی به شرايط،
محیط و افراد درگیر در آن بستگی دارد .از اين رو تصمیمات را ابتدا بر مبنای شرايط و بعد بر مبنای قوانین
مورد قبول میسنجد يعنی فرد با نسبیگرايی باال بر اين مبنا تصمیم میگیرد که آيا نتايج اين تصمیم برای
او مفید است يا خیر (فارسیث و اسچیلنکر .)0891،نسبیت اخالقی موقعیتی است که در آن هیچ گونه
درستی و نادرستی اخالقی وجود ندارد و بهجای آن ،درستی و نادرستی بر اساس هنجارهای اجتماعی تعیین
میشوند .نسبیت اخالقی بدين معنی است که اخالقیات ما استنتاجی بوده و رشد میکند ،يعنی آنها در
طول زمان تغییر يافتهاند و مطلق نیستند .بنابراين ،فرضیه زير در اين مورد ارائه می شود:
فرضیه سوم :بین نسبیگرايی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.
 -4روش تحقیق و روش گردآوري اطالعات و دادهها
روش تحقیق کلی مورد استفاده در اين پژوهش توصیفی -پیمايشی از نوع همبستگی است و بر حسب
اين که هدف اين پژوهش تعیین رابطه بین مولفههای ايدئولوژیهای اخالقی و مسولیتپذيری اجتماعی با
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عدم تقارن اطالعاتی است از نوع روش همبستگی و همچنین بر حسب نوع دادهها و نحوهی اجرای روش
پژوهش پیمايشی با استفاده از پرسشنامه مستقل و استاندارد سینگاپکدی 09برای مسئولیتپذيری میباشد.
اين پرسش نامه شامل سیزده سؤال است که برای سنجش میزان درک يک فرد از اهمیت مسئولیت اجتماعی
و عملکرد سه بعد آن يعنی سودآوری ،منافع بلندمدت و منافع کوتاه مدت استفاده میشود .اعتبار روايی اين
پرسش نامه بین  %03-%30و ضريب آلفای کرونباخ برای اندازهگیری قابلیت اطمینان %00-%39است.
همچنین از پرسشنامه سنجش ايدئولوژیهای اخالقی برای اندازهگیری متغیر کیفی ايدئولوژیهای اخالقی
استفاده میشود .در اين پرسشنامه  01سوال اول برای سنجش ايدهآلگرايی و  01سوال بعدی برای
سنجش میزان نسبیگرايی میباشد .ضريب آلفای کرونباخ ايدهآلگرايی و نسبیگرايی به ترتیب  ٪99و
 ٪30می باشد .متغیر وابسته عدم تقارن اطالعاتی نیز با استفاده از مدل چیانگ و وکینتاش 00که در سال
 0890که برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش سهام معرفی شده است ،اندازهگیری میشود.
همچنین جهت گردآوری دادهها در خصوص تبیین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و
مطالعات اسنادی ،و بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها که نزد کتابخانه سازمان بورس تهران
موجود است و سايت اينترنتی سازمان بورس تهران استفاده شده است .بخشی ديگر از اطالعات مورد نیاز که
در رابطه با متغیرهای مطرح شده در فرضیههای تحقیق است ،به روش میدانی يعنی (با استفاده از دو
پرسشنامه مستقل) جمع آوری گرديده است .دادهها پس از جمعآوری و پردازش از طريق نرم افزار Excel
اصالح و طبقهبندی شده و به کمک نرم افزار اقتصادسنجی  EViews0با استفاده از آمار توصیفی و
استنباطی تجزيه و تحلیل میشود.
 -5جامعه آماري ،روش نمونهگیري و حجم نمونه
اين تحقیق به بررسی شرکتهای پذيرفته شده در بورس تهران در فاصله زمانی بین سالهای -0980
 0990میپردازد ولی وجود برخی ناهمگنیها در بین شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
موجب گرديد تا برخی شرايط ويژه برای انتخاب نمونهی مورد آزمون در نظر گرفته شود که به شرح زير می-
باشد:
 )0قبل از سال  0999در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد.
 )2سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند باشد .دلیل انتخاب اين محدوديت محاسبه ضريب شکاف
ساالنه منطبق بر معامالت سال تقويمی و عدم تأثیرگذاری مسائل فصلی بر اين متغیر است.
 )9نماد معامالتی آنها بیش از  9ماه بسته نش ده باشد و حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد.
 )0جزو شرکتهای سرمايهگذاری و واسطهگری مالی و يا شرکتهای سرمايهگذاری که دارای فعالیت-
های خاص مانند صندوقهای بازنشستگی ،موقوفههای تجاری ،شرکتهای بیمه ،بانکهای سرمايه-
گذاری نباشند.
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بنابراين ،با احتساب محدوديتهای باال ،حجم نمونه مورد نظر به شرح زير است :مجموع شرکتهای
پذيرفته شده در بورس تهران با احتساب محدوديت اول برابر  008شرکت میباشد .بعد از اعمال محدوديت
دوم ،تعداد شرکتها به  200کاهش يافت .بر اساس محدوديت سوّم شرکتهايیکه توقف معامالت بیش از
سه ماه داشته و حقوق صاحبان سهام آنها منفی باشد ،از جامعه آماری حذف میشود .بنابراين نمونه آماری
تحقیق حاضر با در نظر گرفتن محدوديتهای سوم و چهارم به  01شرکت کاهش يافت.
 -6متغیرهاي پژوهش
متغیرهاي مستقل :متغیرهای اصلی شامل ايدئولوژی اخالقی و مسئولیتپذيری اجتماعی میباشد .به
طوری که فاکتوری مهم در توضیح تفاوت در قضاوتهای اخالقی افراد تعريف شده است (فورسیث.)0891،00
ايدئولوژیهای اخالقی در دو بعد ايدهآلگرايی و نسبیگرايی بررسی میشوند .رفاه ديگران نقطه عطف
تصمیمات ايدهآلیسمها میباشد در مقابل نسبیگرايان معتقدند شرايط ،موقعیتها و افراد در تعیین اخالقی
بودن و غیر اخالقی بودن يک تصمیم دخیل هستند .برای سنجش ايدئولوژیهای اخالقی از پرسشنامه
موقعیت اخالقی ( ،)EPQاستفاده میشود که توسط فورسیث در سال  0891برای سنجش ايدهآلگرايی و
نسبیگرايی افراد طراحی شده است .مقیاس پاسخگويی اين پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت (پنج
درجهای) است که در آن "کامال موافقم" باالترين امتیاز و برابر  0و "کامال مخالفم" کمترين امتیاز و برابر 0
را دارا میباشد .برای اندازهگیری مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت از پرسشنامه سینگاپکدی)0880( 00
استفاده میشود .اين پرسشنامه شامل  09سوال است و پاسخدهندگان در مقیاس لیکرت به آن پاسخ می-
دهند .در اين پرسشنامه «کامال مخالفم» بیشترين امتیاز و مساوی  0و «کامال موافقم» کمترين امتیاز و
مساوی  0را دارا میباشد.
متغیر وابسته :عدم تقارن اطالعاتی به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شده که تأثیر متغیرهای
مستقل روی آن سنجیده میشود .برای اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی از فرمول زير استفاده میشود که
در آن هرچه دامنه قیمت پیشنهادی خريد و فروش عدد بزرگتری باشد ،حاکی از عدم تقارن اطالعاتی
بیشتر است و محاسبه آن به صورت است رابطه  0می باشد(.رضازاده و آزاد.)0993 ،
()0

که در آن:
 = tدوره زمانی مورد بررسی،
 = iنمونه مورد بررسی،
 = SPREAدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خريد و فروش سهام،
 =(ASK PRICE) APمیانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت iدر دوره ،t
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 =(BID PRICE) Bمیانگین قیمت پیشنهادی خريد سهام شرکت  iدر دوره .t
متغیرهاي کنترلی :همچنین در اين تحقیق به منظور کنترل ساير عوامل تاثیرگذار از متغیرهای کنترل زير
استفاده میشود:
 :LEV itنسبت کل بدهیها به کل دارايیهای شرکت  iدر سال مالی ،t
( :)SIZE itلگاريتم طبیعی مجموع دارايیهای شرکت  iدر سال مالی ،t
 :IN-OWNitدرصد تمرکز مالکیت نهادی شرکت  iدر سال مالی ،t
 :STD-RET itانحراف معیار بازده روزانه سهام شرکت  iدر سال مالی  tو فرمول آن به صورت رابطه  2می-
باشد:
()2
که در آن:
 ،Pt+1قیمت دارايی در پايان دوره،
 ،Ptقیمت سهام در ابتدای دوره،
 :Dسود نقدی هر سهم و ساير دريافتی ها از جمله درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی،
مبلغ پرداختی توسط سرمايهگذار از بابت افزايش سرمايه و درصد افزايش سرمايه از محل انباشت و اندوخته-
ها است (تهرانی و نوربخش.)0999 ،
 -7مدلهاي پژوهش
طبق مطالعات فرانک ( )2110عدم تقارن اطالعات تحت تأثیر متغیرهای فراوانی است .معادله
رگرسیونی زير برگرفته از مدل فرانک میباشد که برای تعیین میزان تأثیر مسئولیتپذيری اجتماعی و
ايدئولوژی های اخالقی و متغیرهای کنترلی بر گسترش شکاف قیمتی آورده شده است .شکاف قیمتی
شاخصی برای سنجش عدم تقارن اطالعاتی معرفی شده است (چو و همکاران:)2102 ،03
برای بررسی معنیداری فرضیه اول يعنی ،تأثیر مسئولیتپذيری اجتماعی بر گسترش شکاف قیمتی از رابطه
سه؛
()9
SPREADit=α0+ α1 CSRit + α4 LEVit +α5 SIZit+ α6IN-OWNit+α7STD-RETit + eit

برای آزمون معنیداری فرضیه دوم (تعیین تأثیر نسبی گرايی بر گسترش شکاف قیمتی) از رابطه چهار،
()0
SPREADit= α0 + α2R it + α4 LEVit +α5 SIZit+α6IN-OWNit +α7STD-RETit + eit
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برای آزمون معنیداری فرضیه سوم (تعیین ايدهآل گرايی بر گسترش شکاف قیمتی) از رابطه پنج،
()0
SPREADit= α0 +α3 IOit + α4 LEVit +α5 SIZit+α6IN-OWNit +α7STD-RETit + e

استفاده نمود که در آنها:
 :α0ضريب ثابت متغیر،
 :α1…α7ضريب همبستگی رگرسیون،
 :CSRمسئولیتپذيری اجتماعی،
 :Rنسبیگرايی،
 :IOايدهآلگرايی،
 :LEV itنسبت کل بدهیها به کل دارايیهايشرکت  iدر سال مالی ،t
 :SIZE itلگاريتم طبیعی مجموع دارايیهای شرکت  iدر سال مالی ،t
 :IN-OWNitدرصد تمرکز مالکیت نهادی شرکت  iدر سال مالی ،t
 :STD-RET itانحراف معیار بازده ارزش روزانه سهام شرکت  iدر سال مالی ،t
 -8نتایج آماري حاصل از آزمون دادهاي پژوهش
-1-8آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  0ارائه شده است.
نتايج نشان می دهد در بین متغیرهای تحقیق ،بیشترين انحراف معیار مربوط به انحراف معیار بازده
روزانه سهام ( ،) 2230913و ضريب تغییرات آن که بر اساس تقسیم انحراف معیار بر میانگین محاسبه شده،
برابر  9/0109می باشد و اين نشان دهنده تغییرات زياد اين متغیر نسبت به ساير متغیرها در طول انجام
تحقیق است و کمترين انحراف معیار ( )1/9200مربوط به متغیر شاخص شکاف قیمتی میباشد که ضريب
تغییرات آن  1/0320است که بیانگر ثبات زياد اين متغیر نسبت به ساير متغیرها در طول انجام تحقیق
است .نزديک بودن مقدار میانگین و میانه متغیرها ،در جدول باال از احتمال نرمال بودن توزيع متغیرها
حکايت دارد .در جدول باال مشاهده میشود که متغیرهای ايدهآلگرايی با میانگین و میانه برابر  9/8و عدم
تقارن اطالعات با میانگین  0898و میانه  0899که بسیار به هم نزديک هستند ،نشان از توزيع نرمال اين
متغیرها است .به عالوه نزديکی میانگین و میانه متغیرهای مسئولیتپذيری اجتماعی ،نسبیگرايی ،اهرم
مالی و درصد تمرکز مالکیت نهادی به هم نزديک بوده و بیانگر نرمال بودن توزيع اين متغیرها میباشد.
ولی تفاوت زياد میان میانه و میانگین انحراف معیار بازده روزانه سهام از توزيع غیرنرمال اين متغیر حکايت
میکند.
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جدول  :1آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
مسئولیت نسبی ایده آل

اندازه

درصد تمرکز

اهرم

شكاف

پذیري

گرایی

گرایی

شرکت

مالكیت نهادي

مالی

قیمتی

انحراف معیار
بازده روزانه
سهام

میانگین

0/13

9/00

9/8

09/22

2010/29

1/01

0/98

003091/9

میانه

0/00

9/0

9/8

09/02

0398/8001

1/09

0/99

000900/0

ماکسیمم

0/33

0/9

00/11

03/11

0100/00

1/30

9/20

00891000

مینیمم

9/13

0/0

23/11

00/11

1/11

1/9

0/11

9008/3

انحراف معیار

1/08

1/90

0/20

0/09

0331/21200

1/02

1/9200

2230913

ضريب تغییرات

1/0219

1/20

1/0138

1/18

1/9002

1/0320 1/0831

9/0109
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 -2-8آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهاي تحقیق
در اين پژوهش جهت آزمون نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ( )k-sاستفاده شده
است ،که نتايج آن در جدول  2نشان داده شده است.
با توجه به خروجی آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،در جدول باال از آنجايی که  P-Valueآزمون برای همه
متغیرها بیشتر از  1/10است ،نمیتوان نرمال بودن توزيع اين متغیرها را رد کرد .بنابراين با  80درصد
اطمینان میتوان گفت که توزيع دادهها از توزيع نرمال برخوردار است.
جدول  :2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ( )k-sمتغیرهاي تحقیق
مقدار آماره
P-Value

Z

CSR

IO

R

SIZE

IN-OWN

LEV

STD-REO

SPREAD

1/90

0/110

1/93

1/3

1/02

1/80

1/08

1/300

1/09

1/23

1/00

1/30

1/80

1/98

1/99

1/01
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 -3-8همبستگی بین متغیرهاي تحقیق
جدول  9ضريب همبستگی بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
بیشترين مقدار همبستگی ( )1/00بین درصد تمرکز مالکیت نهادی با اندازه شرکت میباشد که نشان-
دهنده اين است که با بزرگتر شدن شرکتها ،درصد تمرکز سهامداران نهادی افزايش میيابد .و بالعکس
ضعیف ترين میزان همبستگی بین اندازه شرکت با اهرم مالی ( )1/110و ايدهآلگرايی با نسبیگرايی ()1/10
و درصد تمرکز مالکیت نهادی با ايدهآلگرايی ( )1/10میباشدکه نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین آنها
میباشد .بین متغیرهای اصلی مؤلفه مسئولیتپذيری اجتماعی بیشترين همبستگی ( )-1/23را با عدم تقارن
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اطالعات دارد که بیانگر ارتباط معکوس بین دو متغیر میباشد .به طوری که با افزايش مسئولیتپذيری
اجتماعی ،عدم تقارن اطالعاتی در جهت عکس و به صورت قوی کاهش میيابد و در مقابل ايدهآلگرايی
کمترين همبستگی ( )-1/03را با عدم تقارن اطالعات دارا میباشد .يعنی با افزايش ايدهآلگرايی ،عدم تقارن
اطالعاتی در حد متوسط کاهش پیدا میکند .عدم وجود همبستگی قوی بین متغیرهای پژوهش نشان از
عدم وجود هم خطی بین متغیرها است.
جدول  :3ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق
CSR

R

R

-1/09

0

IO

1/90

-1/10

0

SIZE

-1/20

1/09

-1/18

0

INST

-1/10

1/10

1/10

1/00

0

LEV

1/99

-1/19

1/29

-1/110

1/20

0

SPREAD

-1/90

1/02

-1/03

1/20

-1/10

-1/08

0

STD-RET

1/09

-1/10

1/09

1/09

1/90

-1/10

1/09

CSR

SIZE

IO

INST

LEV

SPREAD

STD-RET

0

0
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-4-8آزمون فرضیههاي تحقیق
-1-4-8آزمون فرضیه اول
مسئولیتپذيری اجتماعی شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود.
از رابطه  9به عنوان مدل رگرسیونی برای بررسی فرضیه يک استفاده میشود:
SPREADit= α0+ α1 CSRit + α4 LEVit +α5 SIZit+ α6IN-OWNit +α7STD-RETit + eit

نتايج برازش رگرسیون رابطه بین مسئولیتپذيری اجتماعی و عدم تقارن اطالعاتی در جدول  0آمده است.
با توجه به ضرايب رگرسیونی و مقدار آماره  ،tاثر مسئولیتپذيری اجتماعی بر عدم تقارن اطالعاتی
معنیدار نیست .با توجه به خروجی اين مدل و مقدار آماره )1/10( Fمدل در حالت کلی معنیدار است.
مقدار ضريب تعیین نیز در اين مدل تقريباً برابر  1820است ،بنابراين میتوان گفت که حدود  1/20از
تغییرات عدم تقارن اطالعاتی تحت تاثیر متغیرهای تحقیق است و مابقی تغییرات وابسته به يک سری
عوامل ديگر میباشد .همچنین مقدار آماره دوربین -واتسون نشاندهنده اين است که خطاهای مدل در
حالت کلی فاقد پديده خود همبستگی هستند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -4مدل رگرسیونی رابطه بین  CSRو عدم تقارن اطالعاتی
خطاي معیار

آمارهt

ضریب رگرسیونی

متغیر
ثابت

0/30

1/00

9/00

1/11

مسئولیت پذيری

-1/10

1/00

-0/12

1/90

درصد تمرکز مالکیت نهادی

-0/00×01-0

2/90×01-0

-0/99

1/10

اهرم مالی

-1/99

1/20

-0/29

1/2

1/19

0/08

1/00

1/00

اندازه
انحراف معیار بازده روزانه

-8

-9

0/08×01

0/02×01

ضريب تعیین

1/20

آماره

ضريب تعیین تعديل شده

1/00

مقدار احتمال

F
F

p-value

1/98

1/08

2/28

آماره دوربین واتسون

1/10

0/02
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-2-4-8آزمون فرضیه دوم
بین نسبیگرايی و عدم تقارن اطالعات رابطه معنادار وجود دارد.
از رابطه  0به عنوان مدل رگرسیونی برای بررسی فرضیه دوم استفاده میشود:
SPREADit = α0 +α2 Rit + α4 LEVit +α5 SIZit+α6IN-OWNit +α7STD-RETit + eit

نتايج برازش رگرسیون رابطه بین مؤلفه نسبیگرايی و عدم تقارن اطالعاتی در جدول  0آمده است.
جدول  -5مدل رگرسیونی رابطه بین نسبیگرایی و عدم تقارن اطالعاتی
متغیر

ضریب رگرسیونی

خطاي معیار

t

p-value

ثابت

0/99

1/99

9/89

1/11

1/12

2/90

1/110

1/13

R
IN-OWN

-0

-0/00×01

2/09 ×01

-2/08

1/10

-1/98

1/20

-0/90

1/13

1/19

0/30

1/19

LEV

1/10

SIZE
STD-RET

-0

-8

0/09 ×01

-9

0/20×01

ضريب تعیین

1/90

آماره

ضريب تعیین تعديل شده

1/29

مقدار احتمال

F
F
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0/83
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با توجه به ضريب رگرسیونی و آماره  ،tاثر نسبیگرايی بر عدم تقارن اطالعاتی معنیدار است .عالوه بر
اين توجه به عالمت ضريب رگرسیونی در اين معادله ،بیانگر اين است که رابطه متغیر نسبیگرايی و عدم
تقارن اطالعاتی مثبت میباشد هر چند که اين مقدار بسیار ناچیز میباشد به طوری که فقط  1/13تغییرات
متغیر وابسته تحت تأثیر نسبیگرايی است و در میان متغیرهای کنترلی ،مالکیت نهادی رابطه منفی با عدم
تقارن داشته ولی ارتباط ساير متغیرها غیرمعنیدار است .با توجه مقدار ضريب تعیین در اين مدل که تقريباً
برابر  20است ،حدود  1/20از تغییرات عدم تقارن اطالعاتی تحت تاثیر مؤلفههای تحقیق میباشد .همچنین
مقدار آماره )1/110( Fبیانگر معنیداری کل مدل و مقدار دوربین-واتسون نشاندهنده نبود خودهمبستگی
در خطاهای مدل است.
-3-4-8آزمون فرضیه سوم
بین ايدهآلگرايی و عدم تقارن اطالعات رابطه معنادار وجود دارد.
از رابطه  0به عنوان مدل رگرسیونی برای بررسی فرضیه سوم استفاده میشود:
SPREADit= α0 +α3 IOit + α4 LEVit +α5 SIZit+α6IN-OWNit +α7STD-RETit + eit

نتايج برازش رگرسیون رابطه بین مؤلفه ايدهآلگرايی و عدم تقارن اطالعاتی در جدول  0آمده است.
جدول  -6مدل رگرسیونی رابطه بین ایدهآلگرایی و عدم تقارن اطالعاتی
متغیر

ضریب رگرسیونی

خطاي معیار

t

p-value

ثابت

0/09

1/00

9/93

1/110

1/110

-1/08

1/02

-1/119

IO
IN-OWN

-0

-0

-0/90×01

2/99 ×01

-2/13

1/10

LEV

1/02

1/20

-0/33

1/19

SIZE

1/10

1/129

2/20

1/19

STD-RET

0/10 ×01-8

0/90×01-9

1/13

1/80

ضريب تعیین

1/08

2/0

آماره دوربین واتسون

ضريب تعیین تعديل شده

1/00

1/109

0/98

آماره

F

مقدار احتمالF

منبع :يافتههای پژوهشگر

با توجه مقدار آماره  tو ضريب رگرسیون اثر ايدهآلگرايی بر عدم تقارن اطالعاتی معنیدار نمیباشد.
طبق دادههای مدل رابطه ايدهآلگرايی و عدم تقارن معکوس ،غیرمعنیدار و ضعیف است .در بین متغیرهای
کنترلی نیز اندازه شرکت رابطه مثبت معنیدار و مالکیت نهادی رابطه منفی معنی دار و انحراف معیار بازده
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روزانه سهام و اهرم مالی رابطه غیر معناداری با عدم تقارن اطالعاتی دارند .مقدار آماره )1/109( Fبیانگر
معنیدار کل مدل و آماره دوربین واتسون ( )0/98نشان از نبود همبستگی کاذب بین متغیرها دارد .در اين
مدل ضريب تعیین برابر  08بوده و بیانگر اين است که  1/08از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مدل تعیین میشود.
 -9بحث و نتیجه گیري
در اين مقاله ،رابطه بین ايدئولوژیهای اخالقی و مسئولیتپذيری اجتماعی با عدم تقارن اطالعاتی در
بین شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است .بین مسئولیت-
پذيری اجتماعی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معنیدار وجود ندارد .نتايج تحقیق مخالف با يافتههای چو و
همکاران ( )2102میباشد .در بین مؤلفههای ايدئولوژی اخالقی نسبیگرايی رابطه مثبت و مستقیم و معنی-
دار و نسبتا قوی ولی ايدهآلگرايی رابطه معنیدار با عدم تقارن اطالعاتی ندارند .نتايج بیانگر آن است که
بین نگرش اخالقی و تصمیمگیری رابطه معنیداری وجود دارد يعنی باورهای اخالقی مديران بر نحوه توزيع
اطالعات بین سهامداران ،سرمايهگذاران ،اعتباردهندگان و  ...تأثیر به سزايی داشته و ديدگاه اخالقی آنها بر
تصمیماتشان و نحوه اجرای آن تأثیر میگذارد .اين نتايج مطابق با يافتههای شاب و همکاران ( )0889است
که نتیجهگیری کردند حسابرسان نسبیگرا نسبیگرا به حسابرسان ايدهآلگرا احتمال کمی وجود دارد که
مباحث غیر اخالقی را کشف کنند.
بین نسبیگرايی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه مثبت ،معنیدار نسبتا قوی وجود دارد .به اين معنی که با
افزايش نسبیگرايی ،عدم تقارن اطالعات نیز هم جهت با آن افزايش میيابد .اين موضوع نشان میدهد در
صورت نقض اصول اخالقی و تصمیمگیری بر اساس قضاوتهای شخصی موجب افزايش شاخص شکاف
قیمتی میشود .بنابراين افرادی که گرايشهای اخالقی پايینتری دارند ،در صورت دسترسی به اطالعات
محرمانه از آن در جهت اهداف معامالتی خود استفاده خواهند کرد که نتیجه آن افزايش شکاف قیمتی بین
خريدار و فروشنده و افزايش هزينههای انتخاب نادرست میباشد .رابطه بین دو متغیر يک شکاف در ادبیات
اخالق به حساب می آيد که نتیجه رعايت نکردن تعهدات اخالقی و بروز تضاد منافع بین مديران و ذینفعان
شرکت میباشد.
بین ايدهآلگرايی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معنیدار وجود ندارد .اين نشان میدهد که ايدهآلیستها
نگرش منفی نسبت به عدم تقارن اطالعاتی دارند .بنابراين افرادی که اصول اخالقی پايبندی بیشتری دارند،
کمتر به فکر منافع فردی بوده و به اقدامات فرصتطلبانه در جهت منافع شخصی دست میزنند .اين افراد
در فضای کسب و کار ،عملکرد اخالقی خوب را به عنوان عملکرد تجاری خوب تلقی میکنند و اين باعث
خواهد شد سرمايهگذاران نیز با اطمینان خاطر بیشتری در سهام اين شرکتها سرمايهگذاری کنند.
از ديگر نتايج پژوهش میتوان به نکته اشاره نموده که درصد مالکیت نهادی با عدم تقارن اطالعاتی
رابطه معنی دار و منفی وجود دارد .اين موضوع نشان میدهد که هر چه مالکیت نهادی بیشتر شود عدم
تقارن اطالعاتی کمتر می شود و در اين مورد مالکیت نهادی به عنوان يک مکانیزم نظارتی حاکمیت شرکتی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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عمل میکند که منجر به حفظ منافع سرمايهگذاران میشود .بنابراين در مورد اين نتیجه می توان به
سرمايهگذاران توصیه نمود که در شرکتهايی با مالکیت نهادی باال سرمايهگذاری کنند تا عدم تقارن
اطالعاتی کمتری را تجربه کنند .اين نتیجه با نتايج کوهن و همکاران ( )2100که نشان دادند سرمايهگذاران
نهادی مزيت اطالعاتی در خصوص مسئولیتپذيری اجتماعی بر سرمايهگذاران خرد دارند هماهنگ است.
نتايج اين پژوهش عالوه بر افزودن بر غنای ادبیات در مورد معرفی اخالق و مسئولیتپذيری اجتماعی بر
متغیرهای مالی ،نتايج و توصیههايی برای مشارکتکنندگان در بازار سرمايه ارائه میکند.
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