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 چکیده:

 یرو به رشد بوده و به امر ریاخ یهامرتبط با آن در سال یهافعالیتو گزارش ها شرکت یاجتماع یتمسئول

در مورد  شتریب تیخواهان شفاف نفعانیذ ریو سا انیمشتر گذاران،هیکه سرما یاگونه به؛ است شدهیل تبد جیرا

ممکن است دست به افشای نادرست این  هاشرکت. از سوی دیگر مدیران هستند وکارکسب هایتمام جنبه

جلوگیری  تواند از این امرمیدانش کافی باشد که دارای استقالل و  مدیرهیئتهاطالعات بزنند بنابراین ترکیب 

ا نظارت کند بدین ترتیب که کمیته حسابرسی بمیکمیته حسابرسی مستقل شدید پیدا  وجود باکند و این امر 

شود. میها پذیری اجتماعی شرکتمسئولیتبر  مدیرهیئتهدقیق و استقالل خود سبب تشدید اهمیت ترکیب 

های متعدد در حوزه مسئولیت اجتماعی، شواهد تجربی ناچیزی در ارتباط با اثر وجود پژوهش رغمیعل

بنابراین  ؛و مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد مدیرهیئته بر رابطه ترکیباستقالل کمیته حسابرسی 

فعالیت  بر سطح مدیرهیئته ببر رابطه ترکیپژوهش حاضر به تعیین اثرات استقالل کمیته حسابرسی 

شده در شرکت پذیرفته 201ای مشتمل بر پردازد. در همین راستا نمونهها میشرکتپذیری اجتماعی مسئولیت

شده شرکت مشاهده( انتخاب و آزمون -سال 101) 2932-2931بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 

، مدیرهیئتهرگرسیون چند متغیره نشان داد که استقالل اعضای  هیلوسبههای پژوهش . نتایج آزمون فرضیهاست

یم و معناداری مستق یرتأثو نقش دوگانه مدیرعامل شرکت بر سطح فعالیت مسئولیت اجتماعی  یرعاملمدثبات 

استقالل کمیته  خرآمثبتی دارد و در  یرتأث هاشرکتدارد بعالوه استقالل کمیته حسابرسی بر مسئولیت اجتماعی 

طح و نقش دوگانه مدیرعامل شرکت بر س یرعاملمد، ثبات مدیرهیئتهسابرسی رابطه مثبت استقالل اعضای ح

 .نمایدمیفعالیت مسئولیت اجتماعی را تشدید 

 

 

 

 

 .های اجتماعی شرکتپذیرمسئولیت ،مدیرهیئتهرکیب استقالل کمیته حسابرسی، ت کلمات کلیدی:

  



 

Abstract 
Corporate social responsibility and the reporting of its activities have grown in recent years and 

have become commonplace, in which investors, customers and other stakeholders want more 

transparency in all aspects of business. On the other hand, corporate executives may disclose 

this information incorrectly, so that a board of directors with sufficient independence and 

independence can prevent this, and this will be severe in the face of an independent audit 

committee, so that the audit committee is supervised Accuracy and independence increase the 

importance of board composition on corporate social responsibility. In spite of numerous 

studies in the field of social responsibility, there is little empirical evidence regarding the effect 

of the independence of the audit committee on the relationship between the board of directors 

and corporate social responsibility. Therefore, the present study aims to determine the effects 

of the independence of the audit committee on the relationship between the composition of the 

board and the level of corporate social responsibility. In this regard, a sample of 102 companies 

admitted to Tehran Stock Exchange has been selected and tested during the 2012-2017 period 

(502 years of observation). The results of the research hypothesis test by multivariate regression 

showed that the independence of board members, the board's steadiness and the dual role of the 

board of directors have a direct and significant impact on the level of social responsibility, as 

well as the independence of the audit committee and corporate social responsibility. The 

independence of the audit committee at the end of the year has been positively correlated with 

the independence of board members, the board's steadiness and the dual role of the board of 

directors on the level of social responsibility. 
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