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Abstract 

According to the Auditing Standards, the entity may attempt to disclosing financial and non-

financial information about its operation, and the auditor is required to evaluate this information. 

Social responsibility performance is typically included in this regard, and the independent auditor 

should attention to such specific information in adequately assessing audit risk. The primary 

purpose of this academic paper is to promptly investigate the possible relationship between social 

responsibility disclosure and audit risk in the Tehran Stock Exchange. In this regard, the content 

analysis method is used to measure social responsibility disclosure, and audit risk is calculated 

by the audit fees. To examine the hypotheses, based on a sample of 93 firms data are gathered 

covering the period 2012–2019 applies ordinary least squares regression (OLS).  We 

subsequently observe a direct association between social responsibility disclosure and audit risk. 

This relationship is confirmed in a sensitivity analysis employing panel methods with random 

effects as well as generalized least squares.  Expanding the disclosure of social responsibility may 

end in the higher audit risk; hence, audit fees increase. This issue warns users of financial 

statements, including investors, that attention to not only the positive aspects of social 

responsibility disclosure in Iran forgetting social responsibility disclosure can be used as a 

mechanism to conceal poor performance. 
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 چكیده 
واسا مودا دستدای  اطعان  منی  و یددمنی  اد مودا امیدن  رتدک  که  پس از آنطبق استاندااداان  سستنبدست   

  اجامنا  از جمیه ادن ددپذ دمستوویاطعان  دا مودا ادزدنب  قداد ااا. امیکدا   ادن  بنداسستنبدس  دمندا م دا افرتن 
دو  ااف اصتتی  پهواح سن تتد  ازادندمندا.  و سستتنبدس اد ادزدنب  ددستتا سستتنبدستت  به آن اوجه م  بواهاطعان  
اد بودس اوداق   رتتاهدفاهدپذ  انرتتدک   اجامنا  و ددستتا سستتنبدستت  اد  ددپذ دمستتوویبدن افرتتن     دابطهبددستت  

  اجامنا  بن استتتاهناه از دوح اسیدح مساو  و ددستتتا ددپذ دمستتتوویبهنااد اهدان استتت . اد ادن پهواح  افرتتتن  
 1391   انستنح ط رتدک    93  بدا   دۀ پهواحفد ت   رتاه است . ددیاداازه   سستنبدست   ایزسمهسقسستنبدست  بن رتن   

بدن افرتتتن    ااا م  پهواح درتتتنن اننفاهد  بن استتتاهناه از دوح سااقح مدب ن  م موی  آزمون رتتتاه استتت . 1398ان 
بن ادان ح   پداندوحبن استتاهناه از   که  م دنااد و مثبا  وجوا اادا  دابطه  اجامنا  و ددستتا سستتنبدستت   ددپذ دمستتووی

  اجامنا   ددپذ دمستتتتوویددز مودا اأددا قداد یدف . بن افزادح افرتتتتن    نفاهدمدا ماثدا  اصتتتتناف  و سااقح مدب ن  
از    منی  انز صتود کدداینن ابه استاهناه جهددا ندا .رتوا مسستنبدست  بدرتاد    ایزسمهسقابع آن  ددستا سستنبدست  و به

؛ چداکه  اوجه دکددا  دان داد ا   اجامنا   ددپذ دمستووی  مثب  افرتن  انجدبهبه  فقط ااا ارتااد م یذادانهدجمیه ستدمن
 .بنرا فدپورح امیکدا     بدا  ابزاد  نااجام  ددپذ دمسووی  ممکن اس  افرن

 
 سسنبدس .  ایزسمهسق  اجامنا   ددسا سسنبدس   ددپذ د مسوویافرن   هاي كلیدي:واژه

 

 

 مقدمه  -1

آن دا بد    ددو اأث  انردک    اجامنا   د وویمس   دادجنم ااا  اام  (1953)بوون  که     ک دکعس  ۀمطنی   نداز زمنن اوی
و     اجامنا   دمسووی   ۀادبند   ماهنوا   اناینهدابدوز    به  که مدجد  اداکداهپهوارگدان کنوح     م ایف   انجدبهجنم ه از  

به دقح از کداساند  و )  راه اس   انردک    اجامنا   دو مههوم مسووی   یزادرگد  چندچوب  اوس همدجد به     ددهن  اد
و  دوا ممو وا  مهم اد اابدن  و اسقدقن  سسنبااد  به رمند  انردک اجامنا    دد پذ د مسووی .(1397امکندان  
مدظود اس .    قدادیدفاه  اوجه  مودا  ماددان و پهوارگدان  یدانحداسی   یذادانهدسدمنم ایه  اوسط     انجدبه امدوزه از  

ذدده نن   هدکیاس  که مدنفع    ا یودهبه سنزمنن     انادزح و    ان دف نیپدوساگ  و ااسنا مدنن  اجامنا       ددپذ دمسوویاز  
ف ند  و امیکدا سنزمنن مد کس روا )  ان نس دسو اموم جنم ه اد    یذادانهدسدمنرنمح سهنماادان مراددنن  کندکدنن   

اجامنا  اطمددنن از اداوه اطعان  منی      ددپذ د مسووییزادرگد  منی   ااف اصی     جدبهاز  (.  1395و امکندان   
  پذدد مسووید   هندا  ندداببه    (1395موسو  و امکندان )؛ اد امدن داسان  (2017کدم و امکندان   اس  )  ااکنقنبح رهنف و  
  پذدد مسووید   افرن    ندباذانن اارادا  پداا ادا و     اطعان  منی   هدک  ن د صوص  بد  آن   ددو اأث  انردک    اجامنا
  افرن  اطعان  اعوه بدادن     وجوا اادا.   اطعان  دابطه مثب  و م دنااد   کددایبدد  پدحو ادزح    انردک    اجامنا
د دی  و امکندان  فداام سنزا )  بدا  ماددد  اطعان   دا  انردک    ددپذاد طنف  اوادا م  اجامنا    ددپذ د مسووی
  دهنف  اطعان  و رده کد   کند  و  کسب   اد ف ن   کددا کهبدنن م   (1397دنطق  و امکندان )   اد امدن داسان.  (2017

ا  و  اادا   ناددقح س  یذادانهدسدمن مدنسب     ددیمداصم  اد   اجند   واساان  داک امی   اددنمهماز    دک    طهن دابداد 
بن اداوه     سسنبدس  م اقادا که  (1396)   و قدبند   ددپ.   س ا     سسنبدسیذادانه دسدمنبه    بنکدهد اطعان     هنن اداوکاد

ه  داد بنزاد سدمن   صدا ص   دنداکناح اااه و  ک  دا  یذادانهدسدمنذدده نن فوق و     اطعانا  اسد  د ب ردننداطم امن   
اداقن   به    کندصنسب   دااز    اوادا  م    اجند    واساان  ان ودهی   بدسسب   سسنبدس  دادآفد  که  آدجن  از .  ااا  مدا 
ن دز ماهنو  اس . اد ادد  سسنبدس  ۀایزسمسق    ددسا واعحزان  داهنو   م   ندا  ابعبهگد ماهنو  بنرا و  دا  کندصنسب

سس ردن    ددابطه   از  ادس  اسدنبدس  فد کندصنسب   ندک او  اد  ااودآ   اجداددا  و  بددنمه  دقح   سسنبدس   ن    
 (.1394  ک رود  او مسم  اددپودس)اادا   اکدداهنددا 

و   کددا مواق   دا مساوا   ستتتتوا  ماددد   انرتتتتدک که مستتتتووجن اجامنا     کددا مااان    (2012کدم و امکندان )

و    بد پنده ااامناانرتتتدک ادن  م اقادا که   انآن.  کددا مذدده نن  وا مداقح دا به   ااامنا قنبحاطعان  منی  رتتتهنف و 
درتنن ااادا که ددز  پدرتدن    انپهواح. رتوا م  انآن  طیبفدصت مندع و ادن مو تو    کداهامکند  بن ذدده نن  وا امح  

  و امکندان  اایدواحوجوا اادا )  ساقدم م  دابطهمنی     گد اجامنا  و کدهد  یزادر   ددپذ دمسوویبدن افرن  ااوطیبنده  
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مدبوط بته     اتن دت ف تنیاد    اتنرتتتتتدکت اداظتند اارتتتتت  کته ا تنمتح    اوان مبدتنبدادن     ؛(2014  ؛ کدم و امکتندان 2012

 دا کناح ااا.سسنبدس   ایزسمهسقو سسنبدس   ددساآن  ابعبهددسا یزادرگد  منی  و   اجامنا    ددپذ دمسووی
رهد    ااا واا  و   انساددبن    اجامنا    ددپذ دمسووی مدبوط به     ان دف نیاد    انردک اام ا نمح  مقنبح   اد  

روااا     آودجمعبندا اعح بدراد  بدا     انسادد(. سسنبدسنن اد پنسخ به ادن  2017د  و امکندان   کادابنط اادا )
 روا مبنجاد سسنبدس  مد کس    ایزسمهسق ددسا سسنبدس  و  ادجنم اادا که ادن مو و  اد  ان  ردک   ف نید پددامون  

دا ابزاد   ادوانبهاجامنا      ددپذ دمسووی  ااوطیبندهافرن   ممکن اس  از    انردک (. اعوه بد ادن   2014   اددبند)
  چن و امکندان د بنزاد به دسو مطیوب درنن ااادا و امیکدا   دف  وا دا پورح اادا.  اساهناه کددا ان موق د   وا دا ا 

  ااابند افرن   راهمنی  سسنبدس      انصود دا  دبه اأ  انردک به بددس  ادن مو و  پداا ادا که آدن ا ها    (2016)
ردک     یذادهدسدمناز    (2016چن و امکندان )ادگد     س ندن  دد. به    ااا مدا افزادح    انآناجامنا      ددپذ د مسووی
بوا و سطوح بنجاد    راهمر    بنجاد  سسنبدس   ایزسمهسقا که بن رن    دا کدهد  اطعان  منی  اساهناه کدادداد اأ

که به  د انردک  اذانن ااددا (2016چن و امکندان ). ااا ماجامنا  دا درنن   ددپذ دمسووی ااوطیبندهااابند افرن  
   انصود ادبنح بنج بدان سطح اطمددنن سسنبدسنن دسب   به   آوددا  ماجامنا  دو       ددپذ دمسووی  ااوطیبنده  افرن 

اار     اوان م   بدنبدادن؛  اسادا  رنن منی افرن     د انردک اداظند  به   بدا     پداازدا ماجامنا      ددپذ دمسوویکه 
 (. 2016چن و امکندان  )اد دظد بگدددا   بدراد ازددهمنی   وا   انصود سسنبدس  

ددسا  اجامنا  و     د دپذ دمسوویبدن افرن     دابطهبن ادند  به مطنیب فوق  ااف اصی  پهواح سن د بددس   
یدادا.     آودجمع  1398ان    1391زمند     بنزهردک  ط     93بدا  ادن مدظود  اطعان  مدبوط به  .  اس سسنبدس   

اجامنا  از دوح اسیدح مساو  و بد اسنس     ددپذ دمسوویافرن      (1393مدادجود  و اید ند  )  از  امچددن  به پددو
و  یووددسا سسنبدس  ددز مرنبه بن  را.     ددیاداازه    و اجامنا    طدمسس دز  رن  دو     39رنمح     اهداوی  یدس چا

ااا که    پهواح   اننفاهدسسنبدس  مسنسبه را.    ایزسمهسقبن    (2017امکندان ) از کدادح اوامح مؤثد بد  درنن  ب ا 
سسنبدس  قبدح    ددسا  ردکا (    ان ودهی ردک      ان ودهی )از  سنکمد   و  افرن   سسنبدس      ددپذ دمسوویبدن 

ادن دابطه اد اسیدح سسنسد  پهواح ددز مودا اأددا   مثب  و م دنااد  وجوا اادا. دابطهسسنبدس   ددسا اجامنا  و 
 قداد یدف . 

پهواح از مطنی ن  پدرگنم  اس     ادن  اد وایه د س   و  دود  اس   چداکه  سنوز اامد سن د    پهواحادجنم  
بودس اوداق بهنااد اهدان   راهدفاهدپذ   انردک اد    که دابطه افرن  مسووید  پذدد  اجامنا  و ددسا سسنبدس  دا

ادجنم   اس  که مطنی ن   ذکدرندنن اادا  اامد  و دوآود  اد سطح اا ی  بنرا.    اوادا م و بددس  آن    دمنداآزمون م 
  یدفاه   صود   ردفاهدپ   رودانک  اد  اماه  طودبهاجامنا  و ددسا سسنبدس      ددپذ د مسوویاد دابطه بن افرن     راه

مر      دوازادن  ( دا ببدددا  2016  چن و امکندان   و    2017کد  و امکندان   ان   اواددا پهواحبدا  دموده م اس  )
    اد وایه اومد؟  د   ند  اس     نفک  د دوا    اادا  اددان  ازجمیه  اوس هادسنح    رودانک   بدا   انآن    اننفاهد  ندآ  هک  س دد

ا  اد اددان  بندا رکنف اجامن   پذدد مسووید افرن   بوان بسث    جادابه  بن اوجه  ( اذانن ااددا  1397دمنز  و مقدم  )
؛ از  قداد یددا  مودابددس و ماغددان  اثدپذدد از امیکدا منی     انردک اثدا  آن بد امیکدا منی   اطعانا  دنر  از  

قداد اادا     انردک موادا  اس  که اس  اأثدد امیکدا منی     ازجمیهددسا سسنبدس     امدن دو و بن اوجه به اددکه
م  سن د  پهواح  مسووید ادجنم  افرن   به  مدبوط  اابدن   کدا.اوادا  ید   دا  اجامنا   سوم  پذدد   وایه  طبق    اد 

    دمنی دو ی   دواح  اطعان  منین بدسسب  د   بد اسنس ایزامن  قندود  بندا   ایداساندااداان  سسنبدس  واسا مودا دس
جزم اس     ددز  سسنبدسافرن دمندا و     ایدن  واسا مودا دسدامی  اد مودا   یدده داو    ماددهادو   دن  دددرنمح یزادح ما

  که اس     ادن اطعان   ازجمیه  کندصنسب اجامنا      ددپذ دمسوویامیکدا  طعان  دا مودا ادزدنب  قداد ااا.  ایوده  ادن
اجامنا    ددپذ دمسوویه آن اوجه کدا و اد بدآودا ددسا سسنبدس  ا نی  ااا  زددا امیکدا   دف سسنبدس بندا ب

 کندصنسب صااق   سدجح  ( و  2012کدم و امکندان   )  اانو  سقوق    اوادا بد ددسا قندود   رهد  م   کندصنسب
 (. 2016 چن و امکندان ) انثدد دنمطیوب ااراه بنرا

اجامنا  اوسط    ددپذ دمسوویبددس  ادن مو و  اس  که آدن افرن   سن د ااف پهواحبن اوجه به مطنیب فوق  
که افرن     ااا مپهواح سن د درنن     اددهند   انثددیذاد اس  دن  دد؟  سسنبدس  اد اددانبد بدآودا ددسا    کندصنسب
اأثددیذاد     ددپذ د مسووی انمی   موجوا  و    اس سسنبدس     ددسابد  اجامنا   اابدن   بسط  افرن     ادزمددهبه 
 . کدا مکما و ددسا سسنبدس  اجامنا    ددپذ د مسووی

پهواح    انه دفد   مبند  دظد   پدردده واد ب ح اوم   .  اس   ذکد راهسن اند پهواح  پس از بدنن مقامه  اد ااامه  
. اد ب ح چهندم  پداازا م آن     داندماغ     ماح و دسوه سدجحپهواح   ردنسدوح    به م دف. ب ح سوم  روا م  ابددن

  وااا را.  اداوهپهواح   ددیجهددا و اد ب ح پندند  ددز  راهاداوه   اجدب  اننفاهد

 پژوهش هیفرض  ، پیشینه ونظری مبانی -2

 اجتماعی  یری پذتیمسئولافشای 

   اجنم ه  دهع ودم ایف ذ   انیدوهاد قبنح    انردک ا ها     هندو ا   ددپذ دمسووی  ادوانبه  انردک    اجامنا   د مسووی
ف نیک آن  اد  اجامنادمسووی    یزادرگد.  روا مف  د ا د    کددا م   ده  ه کاس     ن مو و دا  ااداهدرنن  انردک      

.  ادااااه ادجنم   وا دا     اجامنا  فدو وظن  ادابواه  ددپذ دمسووی   مسنوح اجامنا  م ایف ان چه اداازه اد  صو    انردک 
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ا ند کا اجامناد اد  صو  مسووی  راهاداوهف  دثد  اقاصنا   اادا  انردک       اجامنا   طد  مس  اب نا    د مسووی   و 
   ا رنمح یزادرگددبن  انردک      اجامنادمدنسب اد  صو  مسووی   یزادرگد  دوازادناس ؛    انردک    اجامنا
 زمدده  اد  اجدب ۀدد ردپ (.1397ایهدند  و امکندان  ) بنرا  اجامنا پذدد مسووید   و اجامنا  طد  مس اقاصنااب نا 
؛ بدنبدادن  اادا   و ید   طوجد   ا چه داند  رن   ان  امیکدا دابطه آن بن    ودههبهان و  ردک    اجامنا   دمسووی  افرن 

که اسامنح   آدجن  از  قداد اادا و  انردک بن اوجه به اددکه ددسا سسنبدس  از موادا  اس  که اس  اأثدد امیکدا منی   
  ددیمو عو    انافرن  مسووید  پذدد  ردک   دوا ماس   اداظند    ددیذاداأث  انردک اد دو  دفاند     منی  ۀزدوجوا ادگ 

  هدو اکنمح دظد   ددیرکح  اوان بهاد امدن داسان م    .انثدد ددسا سسنبدس  بنرا  اس    اد سوزه ا عق اجند   انردک 
 انردک      عقا   ددیمو ع  سنزدهدزم  ارنده دموا که  (1995   جودز ن  آن )   انجدبه( و  1983   مندفد)  ده نندذ

ماقنبح دوابط     دو اقو   جناد به ا  انردک    طدو مس   اجامنا    دم اقادا بهبوا و     اجامنا   دبواه و طدفاادان مسووی
    چدا کدا کما م  ااامنا  هدپنرهدوداان مدابط بد    ددو سن  زدس   دط  ف نجن مسان  رهداادکدداینن   بن کندکدنن  مصدف

  منی  د  وبهبوا  و ما بیدا  دموجب موفق دهدو ی  اجامنا   طدمسس دز ۀزمدد ادان ردک  دد یکه بهبوا مو ع
و   ااا  انردک   سسنبدس   ددسا  اوادام راه  قداد  انثدد  و  )  دا اس   داسان   (.2017   کودوموداوبدوکس  اد امدن 

  طدمس س دزو     اجامنا  بدزدح  منیز  و آفددقن  جدوب  افرن  اطعان   کدگادگکروداند  دظدد چدن  اادمندک   
  آود ایزام ماساه ددز به ادبنح اداوه مقدداا  دنج ا (؛ امچددن2016  مدسدافادندنوو و ) ادادمواهدا اد قنیب پندااد  ایزام  

  (.2017بدوکس و اودکودومو   به افرن  ادن اطعان  بپداازدا )  2030بزدگ ان سنح     انردک اس  که به ادبنح آن  
ۀ ذدده نن  دظددۀ اقاصنا سدنس  ددظد     اجامنا   ددپذ د مسوویافرن      انزهدادگ ایح و    ۀزمدد  اد  راهادجنماد اسقدقن   

ادا نب    انهددظد  ندادجددادمنددای   ازجمیه    و دظددۀ ان بدا  ادیدد ران اد  و ماددان آن  انردک اد ابددن چداد  
پندچه    دک امجمواه اادا     انردک ذدده نن  بدندگد ادن واق د  اس  که اکثد    ۀددظد  مسووید  اجامنا  اسادا.  ان دف نی

ذدده نن ایودسنً ددنز     دظددۀدوان ا ها و مسووید  ااددا. ازادن دسب  به آن  انردک  بدنبدادن  ؛ و بزدگ از ذدده نن اسادا
اقاصنا سدنس     (. دظددۀ1393سسنس دگنده و بدزید   )  اادا  مبه اوازن ااانان  سهنماادان بن سندد ذدده نن دا بدنن  

که جنم ه   کدا مراه و بدنن چندچوب اقاصنا   سدنس  و اجامنا  ا ددف یداداه که زدای  ادسنن اد آن واقع ادوانبه
دمنددای  بن بزدگ   بن اوجه به دظددۀ(.  1393سسنس دگنده و بدزید   اهکدا اسادا )سدنس  و اقاصنا از دکادگد یددقنبح

افزادح ا ااا سهنماادان  ا نا مدنفع    انردک  ران     دگدیماجدسن و  )  ادآ مبدن سهنماادان و ماددان به وجوا  و 
ااددج بن کناح قاد  اسیط و مدزان دهوذ سهنماادان اد ردک  و اام وجوا سنزوکندان  کدادح  ماددان  (. به1976

بنااف اسادنب  به رهد  و ااابند ر ص   از طددق اساهناه از مدنبع    انآن .  رودا م   طیبفدص   واا  و  اچند زدناه
. ادن امد موجب پداازدا م  اجامنا   ان دف نیو به اجدا     کددا م   یذادهدسدمنمسدط     زدس انطدحردک   اد  

د ماددان کناح  مودا سؤاح واقع روا و اسسنس امدد  سهنماادان اد مقنبح اامنح و دفان  انردک  ااف اویده    روا م
اعوه   ان دا اس  انثدد قداد ااا.. ادن مو و  ددز م  اوادا ددسا سسنبدس  ردک (1396د ند  و مسماپود   دنبا )

  از دظددۀ (  2018؛ آکودعد  و امکندان   2015دو و هاوو   دظدد پهواح  ان  صود  یدفاه )اد بد   پهواحبدادن   
و ادزح    امیکدارن   ان   بد    مسدط زدس دد  بدا  اوصدف اأثدد مثب  افرن  اطعان  اجامنا  و  آفدادزح

اس  انثدد   ؛ امندطود که پدح از ادن ددز ارنده را  ددسا سسنبدس  از جمیه موادا  اس  کهاس   راهاساهناهردک   
که ردک  مدنبع جند  منزاا     ادگنمکدا    بدننکمبوا مدنبع    بن اداوه دظددۀ  (2007)  کمبح  ان  امیکدا  اس .رن  

بکند یددا  مطنبق بن ان  ردک    اجامنا   د مسوویمسنوح مدبوط به    زمددۀ  ادااراه بنرا  امندح اادا ب ر  از آن دا ددز  
دظدده    )ادن  امکندان  و  و  انردک اددنفادا    (2016کدو  اجامنا   اطعان   افرن   به  بدراد   امندح  سواآود    

ان اد اذانن ااددا مدزان و کدهد  سواآود  ردک   (1395کنظم  و امکندان )اد ادن داسان ددز    .مسدط  ااددادس ز
 اددان بد سق ایزسمه سسنبدس  آدهن موثد اس . 

 و حق الزحمه حسابرسی ریسک

منی  و اد     انصود ددسا سسنبدس  دا بن اسامنح دظدده سسنبدس  دنمدنسب اد مودا    (1378انجده و مهداد  )
    زمند    سسنبدس  ددسا. امچددن اد ا دده  ادگد  کددا مدن آرهاگ  کرف دراه ا ددف     داام  بنصود  وجوا ارابنان   

   بمدنس  طودبه    داام  بن    انفداسد   سنو   منی   انصود ه سسنبدسنن  دناادساه دظد  وا دا ادبنده  ک  ادآ مبه وجوا  
بن سه ددسا مدابط اد پذددح کند سسنبدس  مواجه   اماانً سسنبدس      انمؤسسه  (.1390   مهاو  و دمنز )   دداکد  حدا ا

اجند   1اسادا:   ددسا  ردک     کندصنسب.  ف نید   اااوم  دن  بقن  و  سواآود   رنمح  ددسا  2اس      کندصنسبکه   .
  اداوه دراه و سسنبدس قناد به ار د  ارابنان  ددس    ادسابه  کندصنسب منی      انصود سسنبدس   د د  زمند  که  

و کناح ااابند دن رهد  سسنبدس  ایزسمهسقبنیقوه ااا واا   اسقق   اندهدازد  سسنبدس که رنمح . ددسا اجن3و 
(  از  کدداینناساهناه  بدا  ااامناسنز و منی   یزادرگد به  ااابندب ر سسنبدس    دسنی    (.2011اسادی    اس  

دسدمدنن و امکندان  )  روا م اأمدن ایزسمهسق طددق از سسنبدس  اقاصنا مدنفع مقنبح  اد و اس  منی   انصود 
بن ددسا   سسنبدس   ایزسمهسق که    کددا  ماسااجح    (2008)  ( و ودکناندامن و امکندان2006ا  و امکندان )(.  1389

سسنبدس   ایزسمهسق  قبوحقنبحبه دا سطح  سسنبدس   ان سادد کناحاد ادابنط اس  و سسنبدسنن بدا  سسنبدس  
اوآدگ و امکندان   یزادرگد  منی  بنرا )  مدبوط به  رنمح مسنوح  ددسا سسنبدس اید    ههدوبه   کددا مبنجاد  ا ددن  

  به   کندصنسببدا  کناح ددسا اجند     که سسنبدسنن  کددا  ماأکدا    سسنبدس   اساندااداان   ادن   بد  اعوه  (.2014
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(. افزادح 2010   1سهنم  انم    انردک دظند  بد سسنبااد     ادو  افزادح اادا )دا  سسنبدس     اامده   قبوحقنبح  سطح
درنن   (2010) اوید و امکندان .  روا مسسنبدس   ایزسمهسقآن  ابعبه سسنبدس  مدجد به افزادح سجم امیدن  و  اامده
 اس . دنفاهافزادح ادصا   11بن ددسا بنجاد  ساوا  کندانصنسببدا   ماساهادنج سسنبدس  اد   انایزسمه سق ااادا 

 پذیری حسابرسی و ریسک حسابرسی افشای مسئولیت

  انساددآود  دمنددا ان  موداددنز دا جمع   و  سسنبدسنن بندا امنم اطعان  مدابط  اذانن ااددا  (2012چن و امکندان )
پذددح ددسا سسنبدس  ادزدنب  کددا. ادچه ده قنبح ا ددن آسان  مدظودبهکند دا  و رهد  صنسب  سقوق قندود   اانو   

پذددح   آسانده  بنرا   بنجاد  بدراد سسنبدس    ادنددپنددسا سسنبدس   اعح  ددنزمدا  و  اسانداادا اس اس   بن  . مطنبق 
اددان  واسا مودا دسدای  ممکن اس  بداسنس ایزامن  قندود  دن بدسسب دواح  وا  اطعان     720  رمندهسسنبدس   

سسنبدس اد مودا امیدن  واسا مودا دسدای  دا افرن کدا و    یددهمادده و  یددمنی  رنمح یزادح ماددد  دن ادو   منی  و
اس    ) یوده  ادنجزم  ااا  قداد  ادزدنب   مودا  دا  سسنبدس      اهد کماطعان   اساندااداان   امیکدا  1384ااودن   .)

و سسنبدس بندا  روا  مافرن  دهدماو داکند دک  از اطعانا  اس  که اد قنیب یزادح   اجامنا  صنسبددپذ د مسووی
 ااوطیبنده   اجامنا    ده  ااددا  از افرن  ددپذ دمسووی  که امیکدا انردک   به آن اوجه کدا. از اداینه سسنبدس 

دفاندان  اسامنی   وا اساهناه  از سوء  ادسداف اوجه اموم دا ابزاد اسادااهدا بدا     ادوانبه  اجامنا   ددپذ د مسووی
کند   دف ا ددن روا  یزومأ ددسا    اجامنا  صنسب د دپذ دمسووی(. اید امیکدا  2017کد  و امکندان   )  کددا م

ادزدنب  ددسا اد امدن داسان  (.  2012کدم و امکندان   )  ااا  مکند افزادح  صنسب  اانو  سقوق رهد  و  سوءقندود    
(. 2008؛ ودکناندامن و امکندان   2006ا  و امکندان   )  روا مسسنبدس  بنجاد    ایزسمهسقبنجاد مدجد به ا ددن  

چن و امکندان   کند بنرا )اام صااق  صنسب  ااداهدرنن  اوادا م  اجامنا   ددپذ دمسوویاعوه بد ادن  امیکدا   دف  
سسنبدس   روا م(. ادن مو و  بناث  2017کدم و امکندان   سنزا )  ااد اره م کدادح اا ی  دا  ( و ااابند سدسا2016

ابع  ددسا سسنبدس  و به  اوادا م  وادزدنب  دنمطیوب  از اوادند  ردک  بدا  اویدا اطعان  منی  بنکدهد  ااراه بنرا  
  (.2015اویند  سسنبدس  دا افزادح ااا ) ایزسمهسق آن 

    ددپذ دمسووی   افرن  ۀواسطهان ب واادا بکه اید ردک   کددام اسااجح    (1995)و امکندان     ید  بدادن اعوه  
 ح دو مدجد به افزا  دادی مودا سؤاح قداد م   ادددما   کپندچگ د   صسه بگذاددا  حددفاند  و   دبد مردوا   اجامنا

. روا م   بنجاد   ایزسمه سسنبدسسق  به  ددنفاه و مدجدو اعح سسنبدسنن افزادح وااا را؛ ازادن   سسنبدس  سادد
مبناد  ودزا  اداظند   دمردوا  هداد قنیب دظد  اجامنا  ددپذ  دمسووی  نددا ا  اید ردک  صدفنً به افرن امچددن 

ادجنم مسووی  دوا دم افرن  حد و   اجامنا   ددپذ  دکه به واقع به ادبنح    ۀایزسمسق     موادا  نداد چدو    ادآن بنر   و 
 راددب   سسنبدس  سادد  حدبنکدهد  بنج اد دظد یدفاه روا  به ای     از اطعان  منی   اآدکه درنده    بنجاد به جن   سسنبدس

 .روا م جنادا

 پژوهشداخلی و خارجی پیشینه 

اد اا ح و  ندج از اددان ارنده    راهادجنمان   پهواحپس از بدنن مبند  دظد  پهواح  اد ااامه به چدا مودا از  
ایزسمه سسنبدس  دابطه بدن افرن  مسووید  پذدد  اجامنا  و ددسا و سقکه صداسانً به بددس      پهواریداا.   م

ادجنم ماغددان  پهواح    زمدده  که اد   اجدب   اناز پهواح   اپنده     وجوا  ادن  مرنااه درا. بن اد اددان  پداا اه بنرا   
 مدظودان بهاز پهواح   بد داندج    ن د. افزون بد اروا کددا  اداوه مم   اادمو و  پهواح ادابنط پ   به   راه و به دسو

 .راه اس  نندپهواح ب ندا  داندماغ   ددکندیبه  پراواده بدا جنادا
بد ددخ    مسووید  اجامنا  اأثدد مثب  م دنااد   سطح افرن  دادرنن ااااد پهوار   (  1397کداساند  و امکندان )

اجامنا  اأثدد مده     مسووید    ناادا؛ امچددن سطح افر  نادک ر   اقاصنا   افزواهادزحسوا اد سهم و     اند اادابنزاه  
ان بد کدهد  سوا ردک امندطود که پدح از ادن ددز ارنده را مدزان و    .اادا  انردک   هدسدمن   دهدازبد ددخ     م دنااد

انمح ددز اددنفادا    (1396یدمسدد  و امکندان )(.  1395ایزسمه سسنبدس  آدهن موثد اس  )کنظم  و امکندان   سق
   د ان  سنکمو از مدنن ودهی   اس ردک      رهد  اجامنا  بن  مدمساق  ادابنط   اادا   اجامنا   د مسووی   یزادرگد   ده دک

   دمادده و ا وادو    د منیک   زاندم   بن رهد  اجامنا  بواه و  م کوس   ادابطه    ماددانمح اادا   یندگ   او    ردکا
ان  پدردن ددز روااا  اداوه راه اس  که درنن م   اد پهواح  اسادا.   رهد  اجامنا  بن  مددابطه مساق   اادا   صد ا

دم نن ددن   (. 2017د  و امکندان   کان اد ادابنط اس  )ااا رهد  ردک  بن ددسا و سق ایزسمه سسنبدس  ردک 
آدهن   پداا ادا.  اد سامناددسدو ی  ادسامنادس  سادبد د   اجامنا   دپذد د مسووی  دداأث( ددز به بددس   1396و د ند  )

 د  اوادن   بنج  اادا   اجامنا  هدسدمن   اادا  ان چدا که ردک   روا  م سادموجب کناح د   اجامنا   دمسووی اددنفادا  
بن روک  د بنج مواجهه  )ادزا .  بنردا م    دج ن  ند    اا ی  ان اد  ااچ   انرم   و  بدن   (1396ددن  دابطۀ  بددس   به 

پذدد  اجامنا  ان پداا ادا. داندج آدهن سنک  از آن اس  که مسووید ان و چسبدای  ازددهپذدد  اجامنا  ردک  مسووید 
ددز اذانن ااددا چسبدای    (1395ددکب   و ایااد )دن داسان  اد ام  روا.ان مدجد به افزادح چسبدای  ازدده م ردک 

 
1 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

 



6 
 

 پذدد  مسووید   افرن   به بددس  انثدد  (1395ف ند  و امکندان )  ان بد کدهد  و ددسا سسنبدس  موثد اسادا.ازدده
  اجامنا   پذدد مسووید   افرن   ااا کهآدهن درنن م   پهواح  ان یذاد  پداا ادا. دنفاهسدمنده  کنداد   بد  ردک   اجامنا 

یذاد   مطنی ن  پدردن ددز اذانن ااددا فرندان  مدابط بن سدمنده  ادجنما.م   انردک   اد  یذاد سدمنده  کنداد   بهبوا  به
جد  ار  بدنض و اوداا      اننفاه د  (.2017یوو و امکندان   اوادا ددسا سسنبدس  دا افزادح ااا )ان م اد ردک 

ااا  (1396) اد  دادرنن  و  سسنبدس   امیدن   به  مدبوط  ددسا  کناح  به  مدجد  انمح  ماددان  منی   دادجه   اادح 
طود که به   د انردک    ایزسمه سسنبدسسقاددنفادا    (1395ازدز  ند  و امکندان ).  روا  م  سسنبدس   انایزسمه سق
   د امدکز منیک   حدبن افزاددز اددنفادا  (  1395جمنی  و کدم  ).  ااراه اس افزادح    ادا اااه   دددوا دا اغ سسنبدس     نددا ا

و اسامنح ادا نب موسسه    ایزسمه سسنبدسسق    داید دمن    اندهددنفاه و بن کناح ازکناح   دایددمن   اندهدسهنماادان  از
  .نباد کناح م زدبزدگ د  سسنبدس

پداا  .    2008ایزسمه سسنبدس   ددسا سسنبدس  و بسدان منی  سنح  اد پهور  به بددس  سق  (2019چن )
ایزسمه سسنبدس  افزادح و  اددنف  بن اوجه به افزادح ددسا کعن سدسامنادا اد اودان بسدان و پسنبسدان  سق 

ان موجب  نن و ا نمح مرادک مدنن آن بدا  ذدده اددنفادا که اویود   اد پهوار (  2018اایمنسو و امکندان )ااراه اس .  
اد   ( 2017کد  و امکندان )روا.  ان اد جه  مثب  م مسدط  و امیکدا منی  ردک ا ادح دابطه بدن امیکدا زدس 

اذانن اارادا    انآن   منی  اد چدن پداا ادا.  انصود پهوار  به بددس  یزادرگد  مسووید  اجامنا  و سسنبدس   
. سسنبدسنن ددز  اادا  میزادرگد  مسووید  اجامنا  دا مادظد قداد     و بهبوا رهد   وا    چدد  بدا  سهظانردک 

که درن  یدفاه از بددس  صس  افرن    کددا  مایزسمه بدراد  دا به ایدح افزادح ددسا و اعح سسنبدس  مطنیبه سق
اس . مسووید  اجامنا   )  یوو  پذدد   امکندان  بن    (2017و  مدابط  فرندان   اثد  بددس   ددسا  یذادهدسدمنبه  بد    

پداا ادا.   بدا     ایزسمهسقاز رن      انآن سسنبدس   اددنفادا   مسنسبهسسنبدس   و  کدادا  اساهناه  ددسا سسنبدس  
   اددنفادا افرن   (2017)  ایهنا  و امکندان.  ااا مسسنبدس  دا افزادح    ایزسمهسق     یذاده دسدمنفرندان  مدابط بن  

چن    ااا و چد ۀ امد ردک  اثد مثبا  بد ادن دابطه اادا.دا کناح م   پذدد  اجامنا  ادمندای  منی  ردک مسووید 
پذدد  اجامنا  یزادرگد  منی  سسنبدس  راه و افرن  ا ادند  مسووید اد پهوار  به بددس   (2016و امکندان )

ادارند مساقح یزادرگد  مسووید  اجامنا  ادابنط اادا و  اددنفادا سق  انآنپداا ادا.    انردک  ایزسمه سسنبدس  بن 
 ( 2016  و امکندان )یو.روا  مزمند  که ماددانمح به ادبنح کسب ااابند و رهد  بدراد بنرا  ادن دابطه ددز اقود   

اند  که ماددان  اذانن اارادا افرن  مسووید  پذدد  اجامنا  بد اام اقندن اطعانا  موثد اس  و ادن دابطه اد ردک 
کدم و امکندان    روا.آدهن به ادبنح کسب رهد  بدراد  اسادا  اد دادجه افزادح ددسا سسنبدس  ردک  اقود  م 

راه و بد ددسا سسنبدس  ان  اا ی   پذدد  اجامنا  مدجد به افزادح اثدب ر  کدادحدرنن ااادا افرن  مسووید   (2017)
ابع  اددنفادا کناح سقوق و مزادن  پداا ا  به ماددانمح ددسا سسنبدس  و به  (2016ادودا و منسون )  انثددیذاد اس .

به ادن دادجه دسدادا که منیکد  مادددا  بد ددسا    (2015اکادددن و وااد  ).  ااا مسسنبدس  دا افزادح    ایزسمهسق آن  
 .  یذادا  مسسنبدس  اثد  ایزسمهسقابع آن سسنبدس  و به

 پژوهش  فرضیۀ -3

   روا:اداوه م اصی  پهواح به ردح زدد  هدفد فوق   دهدرد پو  مبند  دظد ه بن اوجه ب
 وجوا اادا.  م دنااد و مثبا  دابطه سسنبدس   ددسااجامنا  و   ددپذ دمسوویبدن افرن   :پهواح ۀدفد 

 روش شناسی پژوهش  -4

یذاد  ان  سدمنده  یدزددگ و ردک انمهد بدن مؤسسن  منی      انبندابه جزء    انردک آمند  پهواح به امنم     جنم ه
اد    انآن اطعان     بنردا و  راهپذددفاه هنااد اهدان  اد بودس اوداق ب  1391سااقح از ابااا  سنح    که  ه اس  مساوا را

   دمساواجزم به ذکد اس  بن اوجه به  آمند  پهواح دا ارکدح ااا.    جنم هردک     93  بن ادن ردادط اسادس بنرا.  
مودا اجزده و اسیدح قداد یدف .    (ردک _سنح)مرنااه    617پهواح    ه دفد بدا  آزمون      سسنبدس   ایزسمهسق افرن   

سند    ازجمیهاز مدنبع م ایه     اناااه و بدا  فداام کدان     اکانب ندهاز دوح    ددز  دا  ااودن مبند  دظد  پهواحب
  افزاد ددمبن    ددز  اناااه . اجزده و اسیدح  راه اس اساهناه    ند آودادوده دسند  بودس اوداق بهنااد اهدان و ددم افزاد  اطع 

14Stata . صود  پذددف 

 مدل پژوهش

جد   مثنح؛    طودبه)  سسنبدس   ایزسمه سقاد دابطه بن    پدردن   انپهواح پهواح به پددو  از    ۀ دفد بدا  آزمون 
از ماح    (2016؛ اوآدگ و امکندان   2017اریدمن و جوسن   ؛  2017و امکندان     یوو؛  1396ار  بدنض و اوداا    

 :روا ماساهناه زدد 
 

A_RISKit = β0 + β1CSRit + β2SIZEit + β3REITNAit + β4ATURNit + β5LEVit + β6LIQit + β7ROAit + β8LOSSit 

+ β9R&Dit + β10BUSYit + β11CGit+ β12AUDTYPEit + β13AUDCHANGEit + β14B_SIZEit + β15B_INDit + 

β16OWNERit + YEAR + IND + it 



7 
 

  

 متغیرهای پژوهش 

 وابسته  متغیر

itA_RISK  (  سسنبدس ددسا):    پهواح ادن  پهواحاد  از  پددو   )   یوو  به  امکندان  داندج   (2017و  بن  مطنبق  و 
یگنددام طبد    از    (2014)  و امکندان  اوآدگو    (2008ودکناندامن و امکندان )   (2006و امکندان )   اان   پهواح

 .روا مددسا سسنبدس  اساهناه   ددیاداازهبدا   سسنبدس   ایزسمهسق

 متغیر مستقل

itCSR     ددیاداازه   بدا(  1393مدادجود  و اید ند  )اجامنا (: اد ادن پهواح  به پددو  از     ددپذ  دمسووی)افرن  

افرن مساو انردک اجامنا      ددپذ دمسووی   سطح  اسیدح  از دوح  اسنس        رن   دو     39رنمح     یدسا چابد 
ردک    که  صودا( اس . اد  1به ردح جاوح )  د دهن  س دیچااس .    راهاساهناه    و اجامنا   طدمسس دز  اطعانا 

جمع اقعم   اددهند .  یددابه آن ا یق م ااا دا و اد یدد اددصود  ااا صهد     اد کاام از ادن م دندان دا افرن کدا
 . روا م( راه و ماغدد افرن  مسووید  اجامنا  ردک  مسنسبه رن   اطعانا دو   39راه اقسدم بد جمع کح )افرن

 اجتماعی  یر یپذتیمسئولافشای  لیستچک .1شماره جدول 
 زیربخش اقالم افشا 

 مسائل محیطی 
زدنف  دن جیویدد  از   بن طد مسس دزکدادح آیوای   جیویدد  از  سندا   

    طد مسس دزمدنبع طبد    اسقدق و اوس ه  سدنس   ند ن   سهظ 
   سندد مسنوح مسدط .  طدمس س دز  انپدوههاد   یذادهدسدمن

محصوالت و  
 خدمات 

  ادمد  و سعم   ISOاوس ه مسصوح / سهم بنزاد  کدهد  مسصوح / 
 مسصوح  اوقف اویدا  سندد مسصوج  و  امن . 

 منابع انسانی

ده / پنااح دقا  و مزادن  سهنم اس  امیا  ا ااا کندکدنن  سقوق منان
کندمداان  بنزدرساگ  و مزادن  پندنن  ام   سعما  و ادمد  اد مسدط کند   

  مهدبکندکدنن  ودزر  و دفنا   وام دن  اوس هآموزح و     انبددنمه
 کندمداان  دوسده و ادابنطن  کندمداان  سندد مدنبع ادسند . 

 مشتریان 
/ د ندامدا  مراددنن  سدنس  پداا   ادداد   ان د رکنسعما  مراددنن  

بدا  مراددنن  ن   ااادک اسهدع  و  امن  پس از فدوح  پنس گود  
 به ددنز مراددنن  سندد مراددنن. 

  ی ها تیمسئول
 جامعه 

جنم ه  ااادن و  امن   ددده     ان دف نیاجامنا   سمند  از   یذادانهدسدمن
مذاب  / فدادگ   سندد    ان د ف نیاقاامن  قندود  / اانو  قندود    

 جنم ه.    ان دمسووی

 انرژی
اد ادده   اوس ه و اکارنف مدنبع جادا  اساهناه از مدنبع   د جوصدفهسهظ و 

 جادا  سندد ادده 

 متغیرهای کنترلی 

itSIZE     درنن ااادا که  (  1396جد  ار  بدنض و اوداا  )  ردک .   اند اادا)اداازه ردک (: یگنددام طبد   مجمو

 .کددا مسسنبدس  بدراد  پداا    ایزسمهسقآن  ابعبهددسا سسنبدس  بدراد  ااددا و بزدیاد   انردک 

itREITNA     اننفاهدردک .     اند اادااددنفاد  و موجوا  کنج اقسدم بد جمع     انسسنب)پدچدای  ردک (: مجمو  
مساقدم    دابطه  سسنبدس   ایزسمهسقسنک  از آن اس  که بدن پدچدای  ردک  و    (1396جد  ار  بدنض و اوداا  )

 وجوا اادا. 

itATURN    اد چه فدوح  نی  ردک  بدراد  ردک .     اند  اادا(: فدوح  نی  اقسدم بد جمع  اند ااداکح  )یداح
 دوا  مسسنبدس  بنجاد    ایزسمهسق اسامنح پداا    ددسا سسنبدس  و  ردک  افزادح دندا      اند  اادابنرا و یداح کح  

 (.2013او و کندگ  )

itLEV     ( درنن ااادا بدن اادم  2017اریدمن و جوسن )  ردک .   اند اادا  جمعاقسدم بد    ان باا)اادم منی (: مجمو
اددنفادا    (1396اوداا  )جد  ار  بدنض و  اد مقنبح    مثب  و م دنااد  بدقداد اس .  دابطهسسنبدس     ایزسمهسقمنی  و  

 م کوس  وجوا اادا.  دابطهسسنبدس    ایزسمهسق که بدن اادم منی  و 

itLIQ  ( دسب  جند  :)اوآدگ و  ( و  1396جد  ار  بدنض و اوداا  )جند .     ان بااجند  اقسدم بد     اند اادا

 م کوس  وجوا اادا.  دابطهسسنبدس   ایزسمهسقبدن دسب  جند  و  که به ادن دادجه دسدادا( 2016امکندان )

itROA    اددنفادا    (2017اریدمن و جوسن )ردک .     اند  اادا(: سوا قبح از کسد منیدن  اقسدم بد جمع  اند  اادا)بنزاه

 .روا  مسسنبدس   ایزسمهسق آن  ابعبهددسا سسنبدس  و مدجد به کناح  اند ااداافزادح بنزاه 
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itLOSS     صهد  آن  اد یدد اددصود  مقااد  مقااد آن دا و  )زدنن(: اید ردک  اد سنح جند  زدنن یزادح کداه بنرا
سسنبدس  بنجاد   ایزسمهسق  آن  ابعبهو    دنفاهافزادحردک   سسنبدس   زدنن بدراد بنرا  ددسا  مقااد  اد چه   وااا بوا.  

 (.2013او و کندگ  ) دوا م

itR&D  (مقااد دا دا    دهداز :)اسقدق و اوس ه یزادح کداه    دهدازاید ردک  اد سنح جند     دادی ماسقدق و اوس ه
  دهدازبدن    ااا  مدرنن    (1396ابنس زااه و امکندان )    اننفاه دبنرا  اد یدد اددصود  مقااد آن صهد  وااا بوا.  

 مثب  و م دنااد  بدقداد اس .  دابطهسسنبدس   ایزسمهسقاسقدق و اوس ه و 

itBUSY  (اید سنح منی  ردک  مداه  به  اداکم کند  سسنبدس :)اد یدد اددصود     مقااد آن دا و  اسهدامنه بنرا  29
اسهدا اس   فصح کند  ریوی  بدا     29  انردک یزادرگد  اکثدد     اودهمقااد آن صهد  وااا بوا. بن اوجه به اددکه  

اسهدا   29مداه  به    انآن یزادرگد     اودهکه    د انردک سسنبدس     ایزسمهسقو ممکن اس     ادآ مسسنبدسنن به رمند  
 (.1396جد  ار  بدنض و اوداا    ماهنو  بنرا )   انردک اس   دسب  به سندد 

itCG     مقااد آن )اظهنددظد اااوم ف نید (: اید ردک  بدا ابهنم اد اااوم ف نید  اد یزادح سسنبدس  سنجده اددنف  کدا
 ایزسمهسقاددنفادا بدن اظهنددظد اااوم ف نید  و  (  2017اریدمن و جوسن )اد یدد ادن مقااد آن صهد  وااا بوا.  دا و  

 مثب  و م دنااد  وجوا اادا.  دابطهسسنبدس  

itAUDTYPE    :)اد   مقااد آن دا و  اید سسنبدس  ردک  دا سنزمنن سسنبدس  بد اهاه ااراه بنرا )دو  سسنبدس
مثب  و م دنااد   دابطهسنک  از    (1396جد  ار  بدنض و اوداا  )   اننفاهدیدد ادن صود  مقااد آن صهد  وااا بوا.  

 سسنبدس  اس . ایزسمهسقبدن دو  سسنبدس )سنزمنن سسنبدس ( و 

itAUDCHANGE     اد یدد اددصود   مقااد آن دا و  )اغددد سسنبدس(: اید سسنبدس دسب  به سنح قبح اغددد کداه بنرا
 ایزسمهسقدرنن ااا که اغددد سسنبدس مدجد به کناح    (2016اوآدگ و امکندان )مقااد آن صهد  وااا بوا. داندج  

 .روا مسسنبدس  

itB_SIZE  (ده دماو دا  اداازه  :)  جد  ار  بدنض و اوداا     اننفاهد.  دهدماو دابدابد اس  بن ا ااا اا ن  سن د اد
  ( 2014اوآدگ و امکندان )اد مقنبح    سسنبدس  اس .  ایزسهسقبن    دهدماو دا  اداازه مده  بدن    دابطه سنک  از    (1396)

 مثب  و م دنااد  وجوا اادا.  دابطه سسنبدس   همایزسسقو  دهدماو دا اداازهبدن  دادرنن ااا

itB_IND    اد  ده دما و د ا)اساقعح یددموظف  اا ن   ادصا  بن  اس   بدابد  داندج  دهدما و دا(:  امکندان .  و  اوآدگ 
 سسنبدس  اس . ایزسمهسقبن  دهد ماو دا مثب  و م دنااد بدن اساقعح دابطهسنک  از  (2014)

itOWNER    (2013او و کندگ )ادصا(.    5اماه ردک  )بدح از    یذادانه دسدمن)امدکز منیکد (: بدابد اس  بن ادصا 

   مده  وجوا اادا. م دنااد و سسنبدس  دابطه  ایزسمهسقاددنفادا بدن امدکز منیکد  و 
( و بدا  کدادح اثدا  صد   از ماغددان  اام  YEARپهواح بدا  کدادح اثدا  سنح از ماغددان  اام  سنح )اد ادن  

 اس . راهاساهناه( INDصد   )

 پژوهش  یها افتهی -5

 آمار توصیفی 

راه اس . اداوه  (2بدردده و کمدده( اد جاوح ) م دند  ادسداف مدنده  رنمح )مدندگدن  پهواحآمند اوصده  ماغددان  

.  اس مدیدون لایر    947  موجوا اقددبأ  انردک پداا ا  به سسنبدسنن اد    ایزسمه سقکه مدندگدن    ااا  مدرنن    اننفاهد

ای نب  و امکندان اس . ادن مقااد ا اعف اداک  بن پهواح    6/ 461سسنبدس     ایزسمهسقامچددن  مدندگدن یگنددام طبد    

  39یزادح راه اس . از مدنن    398/6ان  سسنبدس  اد پهواح آن   ایزسمهسقاادا. مدندگدن یگنددام طبد      (1396)

  2و    22و کماددن آن  و بدراددن    10/ 423  اجامنا   دد پذ دمسوویا ااا افرن  اقعم  مدندگدن  مودا مسووید  اجامنا    
و   اند اادااسادا. مدندگدن یداح کح    0/ 506و    416/13قیم اس . اداازه و پدچدای  ردک  به ادادب اادا  مدندگدن  

بد ودااد اسادا   148/0و    490/1به ادادب از مدندگدن    اند  اادااس . دسب  جند  و بنزاه    612/0و    0/ 945اادم منی   

  85اس .  633/0و  025/5 دهدماو د ا. مدندگدن اداازه و اساقعح اداکداهزدنن یزادح  ادصا از مرنااا  10و اقددبأ 

 اوده.  اس   059/0اسقدق و اوس ه    دهد ازادصا )اماه( اسادا و مدندگدن    5ادصا از سهنماادان اادا  سهنم بدراد از  

و مدندگدن اظهنددظد اااوم ف نید    )اداکم کند  سسنبدس(  اس اسهدامنه    29ادصا از مرنااا  مداه  به    89یزادرگد   

  موجوا دا سنزمنن سسنبدس  بد  انردک  ادصا از    27اقددبأ سسنبدس    ااا م. اعوه بدادن داندج درنن  اس   055/0

 ادصا اس . 22اهاه ااراه اس  و مدندگدن اغددد سسنبدس اقددبأ 

 متغیرهای پژوهش   آمار توصیفی .2شماره جدول 

 بیشینه کمینه
انحراف  

 یار مع
 نام متغیر میانگین میانه 

نوع 
 متغیر

110 6612 17/1052 6/605 
71/94

6 

سسنبدس  )م   ایزسمهسق
 لایر( 

 
کم

 

7/4 8/8 851/0 41/6 461/6 
یگنددام طبد    

 سسنبدس   ایزسمهسق
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2 22 348/4 10 
423/1

0 

   ددپذ  د مسوویافرن  
 اجامنا  

051/0 564/0 111/0 26/0 267/0 
ادصا افرن   

 اجامنا     ددپذ دمسووی

23/10 32/18 418/1 57/13 
614/1

3 
 اداازه ردک  

 پدچدای   506/0 51/0 203/0 88/0 02/0

 ان د ااداکح یداح  945/0 80/0 634/0 04/4 08/0

 اادم منی   612/0 62/0 214/0 32/1 13/0

 دسب  جند   490/1 23/1 139/1 67/8 29/0

 ان د اادا بنزاه  148/0 14/0 150/0 59/0 - 20/0

 ده دماو د ا  اداازه 025/5 5 226/0 7 5

 ده دماو دااساقعح   633/0 60/0 178/0 85/0 20/0

 امدکز منیکد   820/0 85/0 135/0 98/0 33/0

 فراوانی )درصد( 

 زدنن ( 108/0) 67

 
ده
 ک

اسقدق و اوس ه   دهداز ( 059/0) 37  

کند  سسنبدس اداکم  (0/ 889) 549  

ف نید   اااوم اظهنددظد ( 055/0) 34  

 دو  سسنبدس  (0/ 275) 170

 اغددد سسنبدس  (0/ 217) 134

شرکت   -سال  617مشاهدات:   

 پژوهش هیفرضآزمون 

  راهحدا ا. مقااد  ددب ا ددن  ااا مپهواح دا درنن    هدفد داندج سنصح از بدازح ماح مدبوط به    (3جاوح )

. سطح م دنااد  اادا مادصا از اغدددا  ماغدد وابساه دا او دح    61سنک  از آن اس  که ماغددان  مساقح و کدادی   

داندج آزمون ام ط  )اودم   طودبهسنک  از آن اس  که ماح دیدسدود     F  آمنده مدنسب بدازح راه اس . امچددن 
 ط  وجوا داادا. بدن ماغددان  مساقح و کدادی  ام  ااا مواددندس( درنن 

(  0/ 416اجامنا  اادا   ددب )   ددپذ  دمسوویماغدد افرن     روا  م  مرنااه  2بن اوجه به داندج دیدسدود  جاوح  
اجامنا  و ددسا سسنبدس  )رن  :    ددپذ دمسوویافرن   یه  بدن    اوان مبدنبدادن   ؛  ( اس 0/ 074و مقااد اسامنح )

ادصا    90پهواح اد سطح اطمددنن    ه دفد    از ادن دو؛  مثب  و م دنااد  وجوا اادا  دابطهسسنبدس (    ایزسمهسق

  ( 2016( و چن و امکندان )2017کد  و امکندان )   ان پهواحداندج  بن    مطنبق. ادن دادجه  دادی  ممودا اأددا قداد  

 اس .
مثب  و م دنااد    دابطهسسنبدس     ایزسمهسقردک  و    اداازهبدن    ااا مدرنن    اننفاهداد ادابنط بن ماغددان  کدادی    
بن   مرنبه  دادجه  ادن  اادا.  )وجوا  اوداا   و  بدنض  ار   ردک     (1396جد   پدچدای     ایزسمه سق بن     ادابطه اس . 

موافق بن پهواح     اند اادااس . یداح کح    (1396جد  ار  بدنض و اوداا  )   اننفاهدکه م نیف بن    سسنبدس  داادا

بدن    دابطه  ااا ماد ااامه  داندج درنن  سسنبدس  اس .    ایزسمهسقمثب  و م دنااد بن    دابطهاادا     (2013او و کندگ )

اوآدگ و    (1396جد  ار  بدنض و اوداا  )م نیف بن پهواح  سسنبدس  م دنااد ددس  که    ایزسمهسقدسب  جند  و  

سسنبدس  دااددا. ادن داندج م نیف بن پهواح    ایزسمهسقو زدنن اأثدد  بد    اند  اادا. بنزاه  اس   (2016و امکندان )

اسقدق و    دهدازاس . اعوه بدادن  داندج سنک  از آن اس  که بدن    (2013( و او و کندگ )2017اریدمن و جوسن )

  ( 1396و امکندان )  زااهابنسپهواح    مساقدم  وجوا اادا. ادن دادجه مرنبه بن  دابطهسسنبدس     ایزسمهسقاوس ه و  

  ااا  مادن دادجه درنن  .  ااا  مادصا افزادح    38سسنبدس  دا به مدزان    ایزسمه سق   . امچددن  اداکم کند سسنبدس اس 

بدراد   انردک اسهدا اس   دسب  به سندد    29مداه  به    انآن یزادرگد     اودهکه    د انردک سسنبدس     ایزسمهسق

 اس .
 
 
 
 

 پژوهش هیفرضنتایج آزمون . 3شماره جدول 
/   OLSرگرسیون 

 ضریب احتمال  متغیر
انحراف  
 استاندارد 

 مقدار احتمال  t آماره
تورم 

 واریانس

 ---  ** 0/ 028 20/2 0/ 895 1/ 970  مقااد ثنب  

   ددپذ  د مسوویافرن  
 اجامنا  

+ 416 /0 232 /0 79/1 074 /0 *** 33/1 
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 59/1 * 0/ 000 48/12 0/ 019 0/ 249 + اداازه ردک  

 60/1 0/ 915 - 11/0 0/ 139 -0/ 014 + پدچدای  

 66/1 * 0/ 000 45/4 0/ 045 0/ 202 + ان د ااداکح یداح 

 13/2 *** 0/ 089 - 70/1 0/ 152 -0/ 259 ؟ اادم منی  

 34/1 0/ 302 - 03/1 0/ 022 -0/ 023 - دسب  جند  

 25/2 0/ 738 33/0 0/ 223 0/ 074 - ان د اادا بنزاه 

 68/1 0/ 337 96/0 0/ 093 0/ 089 + زدنن

اسقدق و اوس ه   دهداز  + 250 /0 104 /0 39/2 017 /0 ** 23/1 

 32/1 * 0/ 000 62/4 0/ 082 0/ 380 ؟ اداکم کند سسنبدس  

  اااوم اظهنددظد

 ف نید  
+ 110 /0- 114 /0 97/0 - 333 /0 35/1 

 37/1 * 0/ 000 13/11 0/ 058 0/ 652 + دو  سسنبدس 

 18/1 0/ 355 - 93/0 0/ 059 -0/ 054 - اغددد سسنبدس 

 08/1 0/ 100 - 65/1 0/ 102 -0/ 169 ؟ ده دماو د ا  اداازه

 07/1 ** 0/ 024 27/2 0/ 130 0/ 294 + ده دماو دااساقعح  

 09/1 0/ 848 - 19/0 0/ 173 -0/ 033 - امدکز منیکد  

 . کدادح را 1سنح اثدا  

 . کدادح را اثدا  صد   

 610/0  ددب ا ددن 

 588/0 راه حدا ا  ددب ا ددن 

 *(000/0) 55/28 )سطح م دنااد (  F آمنده

 617 مرنااا  

 ادصا  10ادصا  *سطح  طن   5ادصا  ** سطح  طن   1***سطح  طن  

یذاددا  یذا اد  ان و صدندع اثد  ن   وا دا بد دوابط بدن ماغددان م سسنبااد   سنحان     اد بسدند  از پهواح دظد  از دظد مدطق /  .  1
ان و صدندع اد  روا. وقا  اثدا  سنحمدسیۀ اجدب  پهواح  ماغددان  ذکد راه )اد قنیب ماغددان  مواوم ( به م نایۀ دیدسدود  ا نفه م 

ادا نب ایگو  مدنسب از قبدح چنو و انسمن اد بدآودا ماح ددس  و ماح مادظد    ان روا؛ یزوم  به بکندیدد  دودکدا آزمونماح  کدادح م 
 (. 1397روا )افعطود   ( ا مدن زاه م  OLSبن دوح سااقح مدب ن  م موی  )

ادن دنفاه م نیف    سسنبدس  داادا.  ایزسمهسق م دنااد  بن    دابطهاظهنددظد اااوم ف نید     ااا مدرنن    اننفاهدامچددن   
   ادگدبدننبه سسنبدس  اادا.    ایزسمهسقاس . دو  سسنبدس اثد مثب  و م دنااد  بد    (2017اریدمن و جوسن )  بن پهواح

جد  ار  بدنض و  که مرنبه بن   کدا مبدراد  اددنف     ایزسمهسقسنزمنن سسنبدس  دسب  به سندد مؤسسن  سسنبدس   
اوآدگ و  سسنبدس  داادا که م نیف بن پهواح    ایزسمهسقم دنااد  بن    دابطهدس  . اغددد سسنباس (  1396اوداا  )

( بدن  اس .    (2016امکندان  که  اس   آن  از  سنک   داندج  ااامه   دابطه    ایزسمهسقو    دهدماو دا  اداازهاد  سسنبدس  

  ( 1396( و جد  ار  بدنض و اوداا  )2014اوآدگ و امکندان )م دنااد  وجوا داادا. ادن دادجه م نیف بن پهواح 

 (2014اوآدگ و امکندان )سسنبدس  اادا که موافق بن پهواح    ایزسمهسقمساقدم  بن    دابطه  دهدما و دا. اساقعح  اس 

پهواح او و کندگ  که م نیف بن    درام دنااد  مرنااه    دابطهسسنبدس     ایزسمهسق  بدن امدکز منیکد  و  اددهند اس .  
 اس .  (2013)

 تحلیل حساسیت 

. بادن صود  که ماح مادظد باون کدادح اثدا  دادی م پهواح مودابددس  قداد    ماحب ح سسنسد  داندج  اد ادن  
دو  ابااا بن ادجنم آزمون چنو . ازادنددادی ممودا اجزده و اسیدح قداد    ردک سنح و صد   و بن اد دظدیدفان اثدا   

  (  جزمپدی. اد صود  ادجسد  ماح بن اثدا  ثنب  )ددادی م ( قداد  پدیاثدا  مرادک )پویا( اد بدابد اثدا  ثنب  )
انسمن   آزمون مدظود ادن بدا  اصناف . اثدا  دن اس  ثنب  اثدا  اساهناه  اادا  مودا  پدی ایگو  روا مر   اس 

. اعوه بدادن  بدا  بددس  ردط اام دنامسند  واددندس از آزمون ودگدز و پو  و بدا  دادی  ممودا اساهناه قداد  
و اد صود  وجوا ادن او مرکح  از دوح    روا ماساهناه    وویاددجبددس  ردط اام  وا امبساگ  سددنی  از آزمون  

بن اثدا    پدحاز دو   اناااه. داندج آزمون چنو و انسمن )یزادح دراه( درنن ااا روا ماساهناه  نفاهدمدا م سااقح مدب ن  
نامسند  واددندس و  وا   ودگدز و پو  و وویاددج )یزادح دراه( ددز سنک  از وجوا دان آزموناصناف  اسادا. داندج  

بن اثدا  اصناف    پدح   اندوحامبساگ  سددنی  اد بدن جمع  ا عح ماح بوا. بادن ادادب ماح پهواح بن اساهناه از  
( اد اد  4  جاوح )اننفاهبدا  دفع دنامسند  وادندس و  واامبساگ  سددنی  بدآودا را. د   نفاهدمدا مو سااقح مدب ن   

م دنااد  و مثبا  وجوا   دابطهسسنبدس     ایزسمهسقپذدد  اجامنا  و  بدن افرن  مسووید   ااا ماو دوح مذکود درنن  
 مرنبه اس . اننفاهددا و دداندج پهواح سسنسدا  به دوح بدآودا ماح داا ااا ماادا. ادن داندج درنن 

 نتایج تحلیل حساسیت .4شماره جدول 
 افته یمیتعمحداقل مربعات  با اثرات تصادفی  پنل روش  متغیر
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 آماره  ضریب آماره  ضریب احتمال 

 * 99/4 1/ 804 ** 64/2 1/ 670  مقااد ثنب  

 ** 14/2 0/ 287 *** 76/1 0/ 556 + اجامنا    ددپذ  د مسوویافرن  

 * 31/21 0/ 329 * 10/13 0/ 374 + ردک  اداازه  

 25/0 0/ 018 47/0 0/ 072 + پدچدای  

 * 21/5 0/ 276 * 21/5 0/ 276 + ان د ااداکح یداح 

 * -88/3 -0/ 384 * -63/2 -0/ 446 ؟ اادم منی  

 - 02/0 - 0003/0 *** 83/1 0/ 050 - دسب  جند  

 * -85/2 -0/ 350 * -62/2 -0/ 657 - ان د اادا بنزاه 

 47/1 0/ 079 *** 93/1 0/ 178 + زدنن

اسقدق و اوس ه   دهداز  + 365 /0 76/2 * 254 /0 73/2 * 

 48/3 0/ 185 64/0 0/ 102 ؟ اداکم کند سسنبدس  

ف نید   اااوم اظهنددظد  + 100 /0 84/0 004 /0 07/0 

 *-43/13 0/ 637 * 83/6 0/ 547 + دو  سسنبدس 

 72/0 0/ 018 17/0 0/ 009 - اغددد سسنبدس 

 - 07/1 -0/ 054 - 52/1 -0/ 145 ؟ ده دماو د ا  اداازه

 02/1 0/ 065 05/1 0/ 128 + ده دماو دااساقعح  

 18/0 -0/ 015 - 97/0 -0/ 153 - امدکز منیکد  

 ---  0/ 477  ددب ا ددن 

 * aldW1 01/344 * 29/917 آمنده

 617 617 مرنااا  

 ادصا  10سطح  طن  **ادصا  * 5ادصا  ** سطح  طن   1*سطح  طن  
. امچددن   روا میزادح    Wald  ادهن  ددب ا ددن و آمنده  روا مبن اثدا  اصناف  اساهناه    پدحاز دوح    Stataاد ددم افزاد  زمند  که  

 (.1396یزادح راه که مبدن م دنااد  ماح اس  )افعطود      Waldآمنده     ادهنروا  ماز دوح سااقح مدب ن  ا مدم دنفاه اساهناه    که زمند

   

 ی ریگجهینتبحث و  -6

ددسا   پذددحقنبح آساندها ددن  مدظودبهاجامنا  دک  از اطعانا  اس  که سسنبدسنن بندا   ددپذ دمسوویامیکدا 
پهواح   ااف اصی    دوازادنمدنسب ا ددن دمنددا.    طودبهسسنبدس  دا    ایزسمهسقا  باواددسسنبدس  به آن اوجه کددا ان  

    سسنبدس   ایزسمهسقددسا سسنبدس  از طددق رن    اجامنا  و     ددپذ دمسوویبدن افرن     دابطهسن د بددس   
ردک    93 از  مارکح   ادمودهپهواح     ه دفد اد بودس اوداق بهنااد اهدان بوا. بدا  آزمون    راهپذددفاه    انردک   اد

ادا نب1398ان    1391   انسنح   ط درنن     اننفاه درا.      ددسا و  اجامنا      ددپذ دمسوویافرن   بدن  ااا  پهواح 

مسووید  اجامنا  ردک     ااوطیبنده  مدزان افرن   که زمند   ادگدبدننبه .  مثب  و م دنااد  وجوا اادا  دابطهسسنبدس   
ادن  .  روا مسسنبدس  بدراد    ایزسمهسقاعح و    اددادجهو    دنفاهافزادحآن    اامده  ددسا سسنبدس  و  کدا مافزادح پداا  

دا اکمدح   انآن   اننفاهداس  و    (2016( و چن و امکندان )2017کد  و امکندان )   ان پهواحداندج  بن    مطنبقدادجه  

اجامنا      ددپذ د مسووی  ااوطیبندهاز افرن     انردک مبد  بد اددکه بد   از  سسنبدس     اد ه. ادن دنفاه از اداینه  کدا م
اسادااهدا  ادوانبه ابزاد  اساهناه  بدا     دا  دا موجوا  اابدن   و    کدا م سمند      کددا مپورح امیکدا   دف  وا 

ادن دادجه به امچددن   .  کدا م  ید    اادا ماجامنا  ادجنم     ددپذ  دمسووی   ان دف نیکه    د انردک   زهدادگپددامون  
  ددپذ دمسوویمثب  افرن    انجدبهان ادهن به  ااا م ارااد یذادانه دسدمن جمیه ازمنی    انصود از  کدداینناساهناه

اجامنا  و اأثدد مثب  آن بد امیکدا طبق اسقدقن  ادجنم راه اد اددان  اوجه دکددا و به ادن مو و  که ممکن اس   
 اجامنا  ابزاد  بدا  پورح امیکدا   دف بنرا ددز اوجه دمنددا.   ددپذ دمسوویافرن  

اویدن   از     ددپذ دمسوویافرن     دابطهبند  ادن پهواح بدا      انردک سسنبدس  اد     انمؤیههاجامنا  و دک  
 ان مؤیههاجامنا  بن ادگد      ددپذ دمسوویافرن     دابطهاد اسقدقن  آا     روام . یذا پدردهنا  قدادااا  بددس   مودادا    ادداد 

  بدن   دابطهممکن اس   قداد یددا. امچددن     مودابددس اا ی      انکدادحمنددا اأ دد یزادح سسنبدس  و   ف اد  
بدنبدادن پدردهنا  ؛  ادمندای  منی  بنرااس  اأثدد اوامی  امچون  اجامنا  و ددسا سسنبدس      ددپذ دمسوویافرن   

اصی  ادن پهواح اام افرن      ان دمساوادک  از  پنسخ اااه روا.  ددز  ان بن بددس  ادن مو و   به ادن سؤاح    یداا م
ادا نب دموده اد اسادس بوان   ازآدجنکهبودس  بوا.     انردک سسنبدس  اوسط اکثدد     هایزسمسق دک  از ردادط 
 .روا  ماز دموده سذف رادا. ادن مو و  مساوادا  اسنس  اد پهواح سن د ایق   د ان ردک بوا  چددن  اناااه 

 

 نابعم

وددادح   ادمه   ادارندا    Stata  افزاد  ددم  بن  سسنبااد   و  منی    انپهواح   اد  آمند   اسیدح(.  1396)ابنس.    افعطود  

 . اوح  چنپ اوم
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 چنپ   ادمه   ادارندا   .EViewsان  منی  و سسنبااد  بن ددم افزاد  اقاصناسدج  اد پهواح(.  1397)  ابنس.  افعطود  

 . 342اوح: 

 چسبدای    و   ان  ردک   اجامنا   پذدد مسووید   بدن  دابطه  بددس (.  1396)  مجدا.  ااچ  انرم   دنصد؛  ددن   ادزا 

 . 1-12  (32)10 ماددد   ان. سسنبااد ازدده

   ایزسمه سسنبدس  اأثدد ددسا و  د  منیدنا  ردک  بد سق(.  1394)  .رودک   مجاب  مسمایح  ؛پودسداد   امدا

 . 301-318  (3)22سسنبااد  و سسنبدس     ان بددس

    ان بددس.  ادزدنب  دابطه بدن دو  اظهنددظد سسنبدس مساقح و کدهد  ستوا(.  1396)  .قدبند   مندده  ؛پدد   پدودز

 . 483-502  (4)24سسنبدس    سستنبااد  و

 . 134رمنده  ددسا سسنبدس . سسنبااد (. 1378) .سنسنن   مهداد ؛انجده  ابااید ن

  ان ایزسمه سق  چسبدای   بددس  (.  1396)  دم ند ی .  د  نددؤ  ایه؛  قاد   ددن   طنیب  مدام  انرم؛  ددکو  فنطمه؛  ای نب  

  و   سسنبااد    اادح  اسانداادا.   ماح   از   ان  سسنبدس ایزسمهسق   ادسداف  بدمؤثد    سن اند   اوامح   و  سسنبدس 

 . 95-112  (24)6ماددد    سسنبدس 

راه ان  پذددفاهسسنبدس  اد ردک   ان  دمنددای  بدبددس  اأثدد ازدده  (.1395. )مسموا   کدم ؛  امددسسدن   جمنی 

 . 81-98  (۶۴)۱۶  اادح سسنبدس .  اد بودس اوداق بهنااد اهدان

  اد   آن  اسقدقنا   پندااادم   وان  ردک   اجامنا   مسووید   دظد   مبند (.  1393)  .هللاقاد   بدزید   دسد ؛  دگنده   سسنس

 . 109-133 ( 22)7 ماددد   سسنبااد   سسنبااد . سدفه

  امن   یذاد قدم   بد  اجند   واسا   امد  چد ه  اثد(.  1389)  مسمابنقد.  کددم    هللا؛  دوح  قدطنس    دظنمنیادن؛  دسدمدنن 

 . 63-87  ( 28) منی   سسنبااد  اجدب  مطنی ن  سسنبدس .

  ان. آن   مد   سدمنده  ازدده  و  ردکاهن  اجامنا   مسووید   بدن  دابطه  ابددن(.  1396)  مهاده.  مسماپود   فدزدن؛  د ند  

 . 117-138 ( 1)1 سسنبدس   و سسنبااد  اد دودن  انپهواح

و    ادسامنادس  سادردک  بد د   اجامنا   ددپذ   داثد مسووی   بددس  (.1396)  .ندفدز   د د ن  ؛ سسن   نددم نن د

   ( ۴)  ۲    و دفاند   ادزر   فصیدنمه سسنبااد  .اااه ان   پورر  حد: بن اساهناه از ماح اسیادسامنا ددسدی  سادد

214-189 . 

 مدنندابطه    بد  سوا  ماددد   مدندج   اثد  بددس  (.  1396)   فنوزه.  مقام   یعم   مصطه ؛  قدنا   مسماد ن؛  زااه   ابنس

 .85-104  (2)8 سسنبااد   اادح سسنبدس    امن ایزسمه سق و اوس ه و اسقدق ان ازدده

ایزسمه اأثدد سدنس  چد ح اجبند  سسنبدس بد سق  (.1395).  مهینن   اسمادنن  ؛د ن   اایند   ؛مس وا   ازدز  ند 

 . 43-62 (۶۴)۱۶  اادح سسنبدس . سسنبدس   روااا  از بودس اوداق بهنااد اهدان

  کنداد    بد  ردک   اجامنا   مسووید   افرن   دد(. اأث1395)  مسما.  دودوز    دنسد؛  دوو    پداه  د نو    سسدن؛   ف ند  

 . 85-106  (4)4منی    ماددد  یذاد . داابداسدمنده

  م داقس  نس دسوا  س   ده دک   اطعانا   (. مساوا1395)   .مدا     اوادک     ند   بدج؛  مسسن   نن داداب  ؛ندسس  کنظم  

سسنبدس ایزسمه  سق  و  ردکاهن   سوا  اهدان  دفاهدپذ   اد  بهنااد  اوداق  بودس  اد  و راه  ماددد   مطنی ن    .

 . 144-161  (4)2 سسنبااد  

سمدا.  قنادزااه   یعمد ن؛  کداساند   سقدق    کددم؛  اأث1397)  سدا  مسووی  دد(.  م    اجامنا   دافرن    ندان  دبد 

 . 181-210  (3)74  سسنبااد   انردف دپ. امیکدا ردکاهن  نبدادز  بنزاد سسنبااد   اقاصنا  و

فدا   صادقه؛  یدمسدد   ددن     وکدی   طنیب  بددس1396)  .ایهقاد سمداد ن؛  ک   (.     دمسووی    یزادرگد   دهداثد 

  اد   راهپذددفاه    انردک     بد رهد  اجامنا    منی   امیکدا    ردکا   دان  سنکمان  ودهی ردک    اجامنا

 . 89-108  (35)10 . سسنبااد  ماددد  بودس اوداق بهنااد اهدان

ایزسمه  سق   بن  ماددانمح  منی   اادح  و  اصا  اوده    بدندابطه    بددس (.  1396)  جواا.  اوداا    مسموا؛  بدنض   ار   جد 

 . 81- 102  (1)24 سسنبدس   و سسنبااد   ان بددس سسنبدس .

  ان بددس  ردکا .  داابد   وان  ردک   اجامنا   مسووید   افرن (.  1393)  د ده.   ند    ای   مها ؛  مدادجود  

 . 329-348 ( 3)21 سسنبدس   و سسنبااد 

 دآن دان و اأثردک    پذدد  اجامنامسووید    هندا  ندد(. اب1395)  ودس   فدانا.فدزدن؛ رنه    د ند    سدااسما؛  موسو  

 . 89-108  (33) 10  . سسنبااد  ماددد  اطعان  منی  هدک ن د صوص بد
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اکددا انپسدس.  اساهناه از    اوامح مؤثد بد  طد سسنبدس  بن   بدادابه (.  1390)  دوداد ن.   دمنز   یعمسسدن؛   مهاو 

 . 28-50   (45)11سسنبدس   اادح 

سمددا کنوه  ؛دنطق    آدح  ؛ مهداد    پتهواح(.  1397)  .اسددد    بتد  اددان    انمدود   اد     ان  بددس.  سسنبدس  

 . 159-179  (1)25 سسنبدس   سستنبااد  و

ان ردک    منی   امیکدا  بد  اجامنا   پذدد مسووید   ا ادی   دقح  و  دوآود   اأثدد(.  1397) فنطمه.  مقدم    مسما؛  دمنز  

 . 289-310   (2)25 وسسنبدس   سسنبااد    ان بددسم ایف.  صدندع اد

بددس1395) .  ایااد  مصطه  ؛مسماد ن  ب   ادد چسبدای   (.  انث   اندهداز    دفاند  ک  ددو  بد   . سسنبدس   ده دآن 

 . 77-100  (3)8 ان  سسنبااد  منی  پهواح

(. اثدب ر  اب نا سنکمد  ردکا  بد دابطه مسووید  اجامنا  و  1397) اق .زادا؛ اداب    پودزمند   ابنس؛ ایهدند  

 . 27-46  (38)10 . سسنبااد  ماددد  منیدنا  ااای 
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