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Abstract
The CEO's narcissism is one of their important personality traits, which has a significant 

impact on the firm's behavior and performance. On the other hand, the internal audit unit is one 
of the important corporate governance mechanisms that can influence the firm's activities and 
decisions, especially reporting. Based on this, the aim of the current research is to investigate 
the relationship between the narcissism of CEOs and social responsibility with regard to the 
moderating role of internal audit. In order to achieve the purpose of the research, the financial 
information of 163 firms listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 2013-2021 
and multiple regression method and combined data were used to test the hypotheses. The 
findings showed that CEO narcissism has a positive and significant effect on corporate social 
responsibility. Also, it was found that the size and experience of the internal audit unit as the 
most important characteristics of the internal audit strengthen the positive relationship between 
CEO narcissism and social responsibility.
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چکیده
خودشیفتگی مدیرعامل، بیانگر یکی از ویژگی های مهم شخصیتی آن ها است که بر روی رفتارهای شرکت و عملکرد 
آن تأثیر بسزایی دارد. از طرف دیگر، واحد حسابرسی داخلی، یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی است که 
می تواند بر فعالیت ها و تصمیمات شرکت، به ویژه گزارشگری، تأثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی 
رابطه خودشیفتگی مدیران عامل و مسئولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش تعدیل کننده حسابرسی داخلی است. برای 
نیل به هدف پژوهش، از اطالعات مالی 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1399-1391 
و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که خودشیفتگی 
مدیرعامل، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. همچنین، مشخص شد که اندازه و 
تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و 

مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.

واژههایکلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، خودشیفتگی مدیرعامل و حسابرسی داخلی.
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1-مقدمه
در سال های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک دیدگاه غالب در دنیای تجارت 
مطرح شده است. بسیاری از شرکت ها، تعهدهایی را در این حوزه مطرح، طرح های مربوط به آن 
را آغاز و عالوه بر این، کمیته های مربوطه را شکل داده اند. سپس، گزارش هایی را در این راستا 
ارائه نموده اند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره به اقدام های داوطلبانه مدیریتی دارد که برای 
از منافع شرکت، موردنیاز است. دیدگاه های مدیران  فراتر  از مسائل اجتماعی و  پیشبرد برخی 
رده باالی سازمان، تأثیر قابل توجهی در اخذ چنین تصمیم های اختیاری و درنتیجه تمایل شرکت 
به افشای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت دارد که متأثر از ترجیحات، اولویت ها، 

ارزش ها و شخصیت مدیران است. 
افراد و مدیران خودشیفته واقعیت را در خود تفسیر و تصویر کرده و به گونة مداوم دنبال توجه و 
تقویت دیدگاه های مثبت خود و دیگران در رابطه با خود هستند )لِِدر و همکاران، 2021(. در این 
زمینه، پروژه های مسئولیت اجتماعی یک سازمان و برداشت خارجی صورت گرفته، اغلب به شکل 
ستایش و یا انتقاد به گونة مستقیم بر مدیرعامل شرکت اثر می گذارد. در این رابطه چن و همکاران 
)2021(، سه دلیل عمده را مطرح نمودند: اول اینکه به نظر می رسد توجه به مسئولیت اجتماعی 
برای پیشبرد برخی از جنبه های خوب اجتماعی مناسب است و فرصتی برای نشان دادن خود در 
مسیر اصول اساسی اخالقی و رفتارهای اجتماعی قابل قبول است. دوم اینکه مسئولیت اجتماعی 
را  می کنند  توجه  رسانه ها  در  درج شده  مثبت  نکته های  به  که  را  مخاطبان حساس  نظر  شرکت 
به خود جلب می کند. درنهایت اینکه، مسئولیت اجتماعی شرکت، شیوه های متنوعی برای تغییر 
وضع موجود را مهیا می سازد؛ بدین ترتیب، مدیران اجرایی این فرصت را می یابند که خود را نشان 
دهند و در برابر مخاطبان، خود را پاسخگو جلوه دهند. درنتیجه، می توان دریافت که خودشیفتگی 
مدیران اثر قابل توجهی بر سطح افشای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت دارد. یافته 
برخی از پژوهش های اخیر، از این ادعا پشتیبانی می کند. به عنوان مثال، یافته های یوک و همکاران 
افزایش  )2020( نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را 
می دهد. در حالیکه، الشماری و همکاران )2019( به این نتیجه رسیدند که خودشیفتگی مدیران، 
نشان   )2020( و همکاران  آهن  بااین حال،  را کاهش می دهد.  اجتماعی شرکت  مسئولیت پذیری 
دادند که خودشیفتگی مدیران تأثیر معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نداشته است. 
حال این سؤال پیش می آید که آیا خودشیفتگی مدیران در محیط اقتصادی ایران که یک محیط 
درحال توسعه بوده بر مسئولیت پذیری اجتماعی که امری نوپا برای شرکت ها است، تأثیر دارد یا خیر؟ 
از سوی دیگر، نقش حسابرسی داخلی در شرکت ها بر کسی پوشیده نیست و پژوهش های زیادی 
وجود دارند که نشان داده اند حسابرسی داخلی در ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال ذینفعان 
نقش مهمی دارد. به عنوان مثال، سیمپسون و همکاران )2016( نشان دادند که حسابرسی داخلی 
منجر به افزایش مسئولیت پذیری شرکت ها در قبال ذینفعان می شود. همچنین، یافته های آکرس 
تضمین  را  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت پذیری  داخلی،  حسابرسی  که  کرد  استدالل   )2016(
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می کند. یافته های دینوا )2019( نیز از این واقعیت پشتیبانی می کند. بر این اساس، انتظار بر این 
است نظام حسابرسی داخلی تأثیر بسزایی در ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها داشته 
باشد و انتظار می رود حسابرسی داخلی به عنوان یک فرایند درون شرکتی، از طریق تأثیرگذاری بر 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، رابطه بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی 
ایران هنوز یک چالش است و  بازار سرمایه  این مسأله در  اما  تأثیر قرار دهد،  شرکتی را تحت 
به صورت تجربی بررسی نشده است. بر این اساس، هدف دوم پژوهش حاضر، پاسخگویی به این 
سؤال است که: آیا حسابرسی داخلی به عنوان یک نظام درون شرکتی، رابطه بین خودشیفتگی 

مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ 

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
خودشیفتگیمدیرانومسئولیتپذیریاجتماعیشرکت

دنیای امروز، دنیای سازمان ها است و مدیریت به عنوان قلب تپنده هر سازمان شناخته می شود. 
ضعف عملکردی مدیریت در سازمان باوجود منابع، فناوری و نیروی انسانی مطلوب موجب سوء 
عملکرد و شکست سازمان در نیل به اهدافش خواهد شد و پرورش و انتخاب مدیران کارآمد، از 
مهم ترین دغدغه های سازمان های پیشرو در عصر حاضر است. در این راستا، رفتارهای مدیران که 
برگرفته از خصوصیات شخصیتی آنان است بر نتایج سازمان تأثیرگذار است و دراین بین، تأثیر 
شخصیت بر رفتار مدیر از یک سو و تأثیر رفتار مدیر بر عملکرد و گزارش های سازمان از سویی 
دیگر، اهمیت این موضوع را آشکار می سازد که ویژگی های شخصیتی مدیران باید موردمطالعه 
قرار گیرد. یوک و لی )2020( بیان می کنند که رفتار افراد، به منشأها و خصوصیات شخصیتی 
آنان بستگی دارد و ویژگی های شخصیتی، زمینه ساز بروز برخی از رفتارها در سازمان ها است. یکی 

از این عوامل شناسایی شده، پدیده خودشیفتگی در بین مدیران است.
اقداماتی  انجام  با دیگر خصوصیات شخصیتی، مدیران را در جهت   خودشیفتگی در مقایسه 
اقدامات  این  و  دیگران هستند  و ستایش  توجه  پی  در  و  زده  سرباز  عرف  از  که  می دهد  سوق 
درنهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. افراد خودشیفته نیز در اهمیت خود اغراق 
کرده و این مسئله باعث می شود که این افراد در مورد دستاوردها و توانمندی های خود اغراق 
بر عملکرد  نمایان کردن فعالیت های خوددارند و  اقدامات بزرگ و  انجام  به  آنان تمایل  نمایند. 
 )2018( همکاران  و  لین  ارتباط  این  در   .)2016 همکاران،  و  )پترنکو  تأثیرگذارند  نیز  سازمان 
بیان می کنند که مدیران به دالیل مختلفی همچون کسب مشروعیت سازمانی با فشار گروه های 
فعالیتهای مرتبط  از  افشای اطالعات اجتماعی سازمان هستند و ممکن است  به  ذی نفع، مایل 
با مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان ابزاری برای جلب رضایت سهامداران استفاده نمایند. دنگ 
و همکاران )2013( نیز بیان می کنند که از بین عوامل مهم شناسایی شده مرتبط و وابسته به 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، »اعتبار و شهرت مدیریت« از اهمیت نسبتاً باالیی برخوردار 
با  مرتبط  اقدامات  بزرگنمایی  پی  در  خودشیفته  مدیران  که  می شود  مشاهده  همچنین،  است. 
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دو  اخیر، حداقل  پژوهش های  هستند.  اجتماعی  )تحسین(  ستایش  دنبال  به  استراتژی شرکت 
آنان  خودشیفتگی  با  که  می کنند  بیان  مدیران  اجتماعی  مسئولیت پذیری  ایفای  برای  را  دلیل 
در ارتباط است: الف. مسئولیت پذیری اجتماعی به وجود آورنده ارزش در جهت پیشبرد برخی 
از رفتارهای خوب اجتماعی و فرصتی برای به نمایش گذاشتن )در نظر گرفتن( اصول اساسی 
اخالق در رفتار اجتماعی است؛ و ب. مسئولیت پذیری اجتماعی دربرگیرنده مجموعه ای از ارزش 
حساس مخاطبان در مدح، توجه رسانه ای و ستایش است )پترنکو و همکاران، 2016(. ازاین رو، 

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به طور قابل توجهی از خودشیفتگی مدیران تأثیرپذیر است.
استقرار  بر  می تواند  مدیران  خودشیفتگی  که  معتقدند  پژوهشگران  دیگر،  سویی  از 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و اجرای بهینة آن تأثیر داشته باشد )چن و همکاران، 2021؛ 
ارناوان و دانیل، 2019(. مسئولیت پذیری اجتماعی شامل اقداماتی است که شرکت انجام می دهد 
تا به واسطه آن، سطح رفاه ذی نفع اجتماعی خود را به صورت محسوسی متأثر سازد. همچنین، 
الزامات  پاینده فراسوی  برای توسعه  به مشارکت داوطلبانه شرکت ها  مسئولیت پذیری اجتماعی 
قانونی اشاره دارد و یک روش برای کاهش شکاف بین شرکت ها و انتظارات ذی نفعان در قالب 
اصلی  لذا، یک بخش  به شمار می رود.  پایندگی  رویکرد  با  اضافی  اطالعات  افشاء  و  گزارشگری 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شامل انگیزه های آماده سازی واحدهای تجاری برای پاسخ به 
مشروعیت انتظارات ذی نفعان جهت افزایش ارزش شرکت است. به این ترتیب، با توجه به مطالب 
یادشده مرتبط با خودشیفتگی مدیران و تأثیر آن بر مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان فرضیة 

اول پژوهش را به صورت زیر مطرح کرد.
فرضیةاول: بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه معناداری 

وجود دارد.

حسابرسیداخلی،خودشیفتگیمدیرانومسئولیتپذیریاجتماعیشرکت
از طرف دیگر، پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاری در اغلب کشورها موجب شده 
است که مدیران بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی 
به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی 
داخلی تشکیل دهند. از مهم ترین سازوکارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل های داخلی و 
به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی اخیراً از حوزه مالی فراتر رفته و تالش می کند 
تا به نیازهای کسب وکار نزدیک تر باشد و همه حوزه های آن را پوشش دهد. یکی از وظایف مهم 
حسابرسی داخلی ارائه خدمات اطمینان بخشی اثربخش و بررسی بی طرفانه مدارک به منظور 
ارزیابی مستقل فرآیندهای نظام راهبری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک مبتنی بر 
کشف، پیشگیری تقلب با هدف به حداقل رساندن آن می باشد )خجسته و وادی زاده، 1400(. 
از خدمات حسابرسی  باشد  بر عملکرد مدیران  ناظر  نزدیک  از  بتواند  برای آن که  هیأت مدیره 
داخلی استفاده می کند )برخوردار و همکاران، 1400(. همه ویژگی های ذاتی متمایز، سطح باالیی 
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از بلوغ حسابرسی داخلی را نشان می دهد که بر این اساس، مسئولیت اجتماعی شرکت در داخل 
شرکت نیز تکامل می یابد. از بخش ها تا سیستم های کامل، از ابتکارات پراکنده تا مدیریت جامع 
و اجرای استراتژی های خاص که در استراتژی کلی شرکت تعبیه شده و هماهنگ شده است، در 
هر مرحله از این تکامل، حسابرسی داخلی باید نقشی در برآوردن نیازهای حسابرسی مسئولیت 
این  از  باشد. جدا  بلوغ داشته  باالتر  به درجه  انتقال آن  و نقش تشویق کنندة  اجتماعی شرکت 
ویژگی عمودی، نقش حسابرسی داخلی می تواند در یک جنبه افقی و با توجه به مراحل مختلف 

استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی شود. 
دینوا )2019( بیان می کند که حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی در استراتژی های مسئولیت 
اجتماعی داشته باشد. این نقش به میزان بلوغ سازمان ازجمله بلوغ مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و 
همچنین میزان بلوغ حسابرسی داخلی بستگی دارد. ضروری است که حسابرسی داخلی از راهبردهای 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی اطمینان حاصل کند. درعین حال، حسابرسی داخلی می تواند یک 
محرک باشد که ایجاد و توسعه استراتژی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی را تحریک می کند. در 
ایفای این نقش، حسابرسی داخلی از رویکردی همه شمول استفاده می کند. بر این اساس، انتظار می رود 
حسابرسی داخلی به عنوان یک فرایند درون شرکتی، از طریق تأثیرگذاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی 
شرکتی، رابطه بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. با 

توجه به مطالب بیان شده، می توان فرضیة دوم پژوهش را به صورت زیر مطرح کرد:
فرضیةدوم:حسابرسی داخلی، رابطه بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی 

شرکت را تعدیل می کند.
بین  معکوس  شکل   U رابطه  تجربی  بررسی  به  پژوهشی  در   )2022( همکاران  و  الشماری 
داد یک  نشان  آنان  یافته های  پرداختند.  اجتماعی شرکت  و مسئولیت  مدیرعامل  خودشیفتگی 
رابطه U شکل معکوس بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت وجود 
دارد. آنان استدالل کردند که اگرچه مدیران عامل خودشیفته ممکن است در مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت، شرکت کنند اما مدیران عامل بسیار خودشیفته ممکن است به سمت اقداماتی 
کشیده شوند که توجه بیشتری را به خود جلب کند و ممکن است تمایل کمتری به مشارکت در 

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت داشته باشند.
مسئولیت  بر  مدیرعامل  تأثیر خودشیفتگی  بررسی  به  پژوهشی  در   )2021( همکاران  و  چن 
اجتماعی شرکت پرداختند. یافته های آنان نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل به طور مثبت 
در سطح  اجتماعی شرکت  با مسئولیت  منفی  ارتباط  و  اجتماعی شرکت محیطی  با مسئولیت 
نتایج نشان می دهد که مالکیت خانواده رابطه منفی بین خودشیفتگی مدیرعامل و  کلی دارد. 
مسئولیت اجتماعی شرکت را تضعیف می کند. عالوه بر این، دوگانگی مدیرعامل، رابطه مثبت بین 
خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت محیطی را تقویت می کند و رابطه منفی بین 

خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت را تقویت می کند.
مسئولیت  و  مدیرعامل  »خودشیفتگی  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )2020( همکاران  و  آهن 
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مدیران  تعدیلی  نقش  بررسی  به  مستقل«  مدیران  تعدیلی  نقش  بر  تأکید  با  شرکت  اجتماعی 
مستقل بر رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته شد. یافته ها 
شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت پذیری  بر  معناداری  تأثیر  مدیرعامل  خودشیفتگی  که  داد  نشان 
بااین حال، وجود مدیران مستقل، رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت  نداشته است. 

اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.
تأثیر حسابرسی داخلی بر مسئولیت اجتماعی شرکت  دینوا )2019( در پژوهشی به بررسی 
پرداخت. وی بر اساس یافته ها بیان کرد که حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی در استراتژی های 
مسئولیت اجتماعی داشته باشد. این نقش به میزان بلوغ سازمان ازجمله بلوغ مسئولیت پذیری 

اجتماعی شرکتی و همچنین میزان بلوغ حسابرسی داخلی بستگی دارد.
در تحقیقات داخلی امامی فر )1400( در پژوهشی به بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی 
که  می دهد  نشان  نتایج  پرداختند.  ارزش شرکت  و  مدیران  بین خودشیفتگی  رابطه  بر  شرکت 
خودشیفتگی مدیرعامل اقدامات ابتکاری مسئولیت اجتماعی را ارتقا می دهد و مسئولیت اجتماعی 

ارزش شرکت در بازار سرمایه را افزایش می دهد. 
خودشیفتگی  تعدیل کنندگی  نقش  بررسی  به  پژوهشی،  در   )1399( علیخانی  و  مرانجوری 
مدیران بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت های اجتماعی پرداختند. نتایج این 
پژوهش بیانگر این مطلب است که بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت اجتماعی رابطه 
منفی معنادار وجود دارد. همچنین خودشیفتگی مدیران بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و 

افشای مسئولیت اجتماعی اثر مثبت دارد.
خواجوی و همکاران )1397( در پژوهشی، به بررسی نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران 
در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس 
نتایج نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین خودشیفتگی  بهادار تهران پرداختند.  اوراق 

مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی وجود دارد. 

3-روششناسیپژوهش
به منظور  است.  کاربردی  ازلحاظ هدف،  و  نوع همبستگی  از  و  توصیفی  پژوهش حاضر  روش 
جهت  است.  شده  استفاده   چندمتغیره،  رگرسیون  و  ساده  رگرسیون  مدل  از  فرضیه ها  آزمون 
برای داده ها  و  تدوین مباحث نظری  به منظور  از روش کتابخانه ای،  گردآوری داده های پژوهش 
و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  مالی  صورت های  از  مالی  اطالعات  و 
این اساس، صورت های  بانک های اطالعاتی نظیر ره آورد نوین، استفاده شده است. بر  همچنین 
مالی شرکت های بورسی برای یک دوره 5 ساله از 1395 تا 1399، موردبررسی قرارگرفته است. 
این  بر  است.  گرفته  روش حذف سیستماتیک صورت  به  آماری  نمونه  انتخاب  پژوهش  این  در 
اساس، با در نظر گرفتن معیارهای زیر تعداد 163، شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 

نمونه جهت بررسی فرضیه های پژوهش، انتخاب شده اند:
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شیوهانتخابجامعهآماریدردسترس
تعدادتعدادشرح

361تعداد کل شرکت های موجود در جامعه آماری پژوهش از ابتدای سال 1391 تا 1399
شرکت هایی که مجموعه کامل صورت های مالی آن ها در دسترس نیست یا وقفه 

322)39(معامالتی بیش از سه ماه داشته اند.

263)59(بانک ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها و نظیر آن ها
236)27(تغییر سال مالی در دوره پژوهش

163)73(شرکت های پذیرفته شده در بورس پس از سال 1390
163مجموع شرکت های باقی مانده )جامعه آماری در دسترس(

پس از استخراج اطالعات موردنیاز و تجمیع داده ها در اکسل به محاسبه متغیرهای پژوهش 
پرداخته شد و با استفاده از نرم افزار ایویوز، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

مدلهاومتغیرهایپژوهش
معرفیمدلهایپژوهش

در پژوهش حاضر با پیروی از پژوهش پترنکو و همکاران )2016(، تانگ و همکاران )2018( و 
الشماری و همکاران )2019( برای آزمون فرضیة اول از مدل 1 استفاده می شود.

مدل 1
CSRi,t =β0 + β1 CEO_narcissismi,t +β2 Genderi,t +β3 Agei,t +β4 Tenurei,t +β5 ROAi,t 

+β6 LEVi,t +β7 Sizei,t +β8 MOi,t +εi,t 

 β3 همچنین، برای آزمون فرضیة دوم، از مدل 2 به شرح زیر استفاده می شود. ضریب و عالمت
نشان دهندة تأیید یا رد فرضیة دوم است.

مدل 2
CSRi,t =0 + β1 CEO_narcissismi,t +β2 ERi,t +β3 CEO_narcissism*ERi,t +β4 
Genderi,t +β5 Agei,t +β6 Tenurei,t +β7 ROAi,t +β8 LEVi,t +β9 Sizei,t +β10 MOi,t +εi,t 

معرفیمتغیرهایپژوهش
متغیروابسته

مسئولیت پذیری اجتماعی )CSR(: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت شامل چهار بعد میزان 
افشای اطالعات مربوط به کارکنان )EMPD(؛ میزان افشای اطالعات مربوط به مشارکت اجتماعی 
)COMD( ؛ میزان افشای اطالعات مربوط به تولید )PROD(؛ و میزان افشای اطالعات مربوط به 
محیط زیست )ENVD( است. برای تجزیه وتحلیل محتوا از جمالت در متن یادداشت های پیوست 
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ارزش  از جمع  اجتماعی شرکت ها  مسئولیت  افشای  کلی  ارزش  استفاده شد.  مالی  صورت های 
جزئی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها به دست می آید و به کمک رابطة 1 قابل محاسبه است 

)صالح1 و همکاران، 2010 و فرجی و همکاران، 1399(.

CSR = EMPD + COMD + PROD + ENVD )1( رابطه
نمره کل افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها برای بُعد با استفاده از رابطه 2 محاسبه می شود.

= CSRDi,tرابطة )2( 
∑i=1  Xi,j

nj

nj

                
 :Xij ؛j تعداد موارد برآورد شده برای شرکت :nj ؛j شرکت CSR نمره افشای :CSRDj که در آن
اگر موارد افشا به صورت کمی و جزئیات آن به صورت اعداد شرح مفصلی از فعالیت و در صورت 
امکان تصاویر و نمودارها و جداول باشد، نمره افشا 3، اگر اطالعات به صورت غیر کمی و توضیحات 
به صورت شرح بند باشد، نمرة افشا 2، اگر موارد افشا به صورت کیفی و توضیحات به صورت جمله 

یا پاراگراف باشد، نمرة افشا 1 است؛ و اگر موردی افشا نشود، نمره افشا صفر است.
:)EMPD( میزان افشای اطالعات مربوط به روابط کارکنان •

برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به روابط کارکنان به شش معیار زیر نیاز است 
که شامل سالمت محیط کارکنان، آموزش کارکنان، مزایای کارکنان، مشخصات کارکنان، مالکیت 
سهم کارکنان و ایمنی و بهداشت کارکنان )ایزو 18000(، است. نمره افشای بعد روابط کارکنان 

از طریق فرمول زیر به دست می آید.

EMPD =
∑A
6

EMPD: نمرة افشای روابط کارکنان A؛ نمرة افشا برای هر یک از معیارهای روابط کارکنان 
در شرکت i؛ عدد شش در مخرج نشان دهندة شش معیار مربوط به میزان افشای روابط کارکنان 

می باشد.
)COMD( میزان افشای اطالعات مربوط به مشارکت اجتماعی •

برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به مشارکت اجتماعی به شش معیار زیر نیاز 
است که شامل برنامه اهداء وجه نقد، برنامه خیریه، برنامه بورس تحصیلی، حامیان مالی برای 

فعالیت های ورزشی، حامیان غرور ملی، پروژه های عمومی، است.
نمره افشای بعد مشارکت اجتماعی از طریق فرمول زیر به دست می آید.

EMPD =
∑B
6

COMD: نمره افشای مشارکت اجتماعی: B؛ نمره افشا برای هر یک از معیارهای مشارکت 
افشای  میزان  به  مربوط  معیار  نشان دهنده شش  مخرج  در  عدد شش  i؛  شرکت  در  اجتماعی 

مشارکت اجتماعی می باشد.
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)PROD( میزان افشای اطالعات مربوط به تولید  
برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به تولید به 4 معیار زیر نیاز است که شامل 

ایمنی محصول، کیفیت محصول )ایزو 9000(، توسعه محصول و خدمات پس از فروش، است.
نمره افشای بعد تولید از طریق فرمول زیر به دست می آید.

EMPD =
∑C
4

PROD: نمره افشای تولید: C؛ نمرة افشا برای هر یک از معیارهای تولید در شرکت i؛ عدد 
چهاردر مخرج نشان دهندة چهار معیار مربوط به میزان افشای تولید می باشد.

)ENVD( میزان افشای اطالعات مربوط به محیط زیست  
برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به محیط زیست به 4 معیار زیر نیاز است که 
شامل کنترل آلودگی هوا، برنامه پیشگیری و جبران خسارت، حفاظت و استفاده از محصوالت 

ناشی از بازیافت و جایزه در زمینة محیط زیست )ایزو 14000(، است.
نمره افشای بعد محیط زیست از طریق فرمول زیر به دست می آید.

EMPD =
∑D
4

از معیارهای محیط زیست در  PROD: نمرة افشای محیط زیست؛ D: نمره افشا برای هر یک 
شرکت i؛ عدد چهاردر مخرج نشان دهندة چهار معیار مربوط به میزان افشای محیط زیست می باشد.

متغیرمستقل
)CEO_narcissism(خودشیفتگیمدیران

که   )2018( همکاران  و  هام  پژوهش  از  پیروی  با  مدیرعامل  خودشیفتگی  اندازه گیری  برای 
است،  گرفته  شده  کار  به  نیز  ایران  اقتصادی  محیط  در   )1400( همکاران  و  بزرگ اصل  توسط 
استفاده می شود. طبق این تعریف، معیار خودشیفتگی مدیرعامل بر اساس نسبت امضا به تعداد 
گزارش های  از  عامل  مدیران  امضاء  است  ذکر  به  الزم  می شود.  محاسبه  مدیرعامل  نام  حروف 
واقع در سایت کدال، یعنی گزارش فعالیت هیئت مدیره و همچنین صورت های مالی شرکت های 

موردمطالعه جمع آوری می شود. 
متغیرتعدیلی

)ER(حسابرسیداخلی
برای اندازه گیری حسابرسی داخلی در این پژوهش، از دو معیار زیر استفاده می شود. بدین صورت 
که مدل )2( یک بار با معیار اول که تجربه مدیر واحد حسابرس داخلی است و یک بار دیگر نیز با 

اندازه واحد حسابرسی داخلی برازش خواهد شد.
• تجربه  مدیر واحد حسابرس داخلی )Int_AUDSPE(: برابر است با تعداد سال هایی که مدیر 

واحد حسابرسی داخلی تا سال t تجربه مدیریت حسابرسی داخلی در شرکت i را داشته است.
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لگاریتم طبیعی تعداد اعضای واحد  از   :)Int_AUDSIZE( اندازه  واحد حسابرسی داخلی  •
حسابرسی داخلی استفاده می شود. 

داخلی  حسابرسی  ویژگی های  و  مدیرعامل  خودشیفتگی  تعاملی  اثر  که  است  ذکر  به  الزم 
ویژگی های  در  مدیرعامل  خودشیفتگی  متغیر  ضرب  طریق  از   )CEO_narcissism*ERi,t(
حسابرسی داخلی به دست می آید که معنادار شدن ضریب آن )β3( حاکی از تأیید فرضیة دوم 

می باشد. سایر متغیرها قباًل تعریف شده اند، بنابراین، از تکرار آن ها خودداری شد. 
متغیرهایکنترلی

Gender: اگر بین اعضای هیئت مدیره حداقل یک عضو زن حضور داشته باشد 1، در غیر این 
صورت، صفر می گیرد. مام صالحی و اسکندرلی )1398( نشان داد که تنوع جنسیتی مدیران، 
عالوه بر تأثیر مثبت بر ارزش شرکت، منجر به افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری 

اجتماعی شرکت ها شده است.
والیو2 )2017( و هان  یافته های  بورس.  به  تاریخ ورود  از  لگاریتم طبیعی سن شرکت   :Age
فعالیت  به دلیل حسن شهرت و  افزایش در سن شرکت ها،  و کیم3 )2020( نشان می دهد که 

گسترده آن ها در بازارها، منجر به افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است.
Tenure: چرخش مدیرعامل که از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سال های حضور متوالی یک 
مدیرعامل اندازه گیری می شود. داهر4 و همکاران )2022( بیان می کند که دوره تصدی مدیرعامل 

هرچقدر بیشتر باشد، منجر به کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می شود. 
ROA: بازده دارایی ها؛ نسبت سود عملیاتی به متوسط دارایی ها؛ یافته های ایمانی و همکاران 
)1396( نشان می دهد که پایداری سود و سودآوری بر سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت های 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر بسزایی دارد و آن را افزایش می دهد.
LEV: اهرم مالی که از طریق نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها محاسبه می شود؛ 
اطالعات  کمتر  افشای  به  منجر  باالتر،  مالی  اهرم  که  داد  نشان   )2019( همکاران  و  اوواری5 

مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها می شود.  
Size: اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها شرکت؛ یافته های والیو6  
)2017( و هان و کیم7 )2020( نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه مستقیمی با مسئولیتپذیری 

اجتماعی شرکت ها دارد.
MO: درصد مالکیت مدیریتی؛ نتایج اونگساکول8 و همکاران )2021( و چو و ریو9 )2022( بیان 

می کنند که مالکیت مدیریتی، تأثیر زیادی بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها دارد.

4-یافتههایپژوهش
آمارتوصیفی

به  مربوط  نتایج  توصیفی،  آمار  است.  ارائه شده   )1( در جدول  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  آمار 
متغیرهای پژوهش را که شامل برخـی شـاخص های مرکزی و پراکندگی است، نشان می دهد. میانگین 
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مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، 7/639 است. متوسط خودشیفتگی مدیرعامل 0/815 است. میانگین 
لگاریتم اندازة حسابرس داخلی شرکت های عضو نمونه پژوهش، 0/415 است. آمار توصیفی مربوط به 
لگاریتم طبیعی سن شرکت، میانگین 2/871 را نشان می دهد. همچنین، دوره تصدی مدیرعامل نیز که 
از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سال های دوره تصدی مدیرعامل اندازه گیری شده است، 0/816 است. 
میانگین بازده دارایی ها 0/179 است که بیانگر به کارگیری دارایی ها برای کسب سود عملیاتی است. 
میانگین اهرم مالی، 0/552 است و نشان می دهد که تقریباً 55 درصد سمت چپ ترازنامه از بدهی ها 
تشکیل شده و حدود 45 درصد آن از حقوق مالکانه تشکیل شده است. میانگین اندازه شرکت ها با 
تعریف عملیاتی لگاریتم طبیعی دارایی ها، معادل 14/547 است. میانگین مالکیت مدیریتی )0/575( 

نشان می دهد که 57 درصد از سهام شرکت ها، در اختیار مدیران قرار دارد. 
 )1 و   0( ارزشی  دو  متغیرهای  فراوانی  درصد  بیانگر   )2( توصیفی  آمار  جدول  بعدی  بخش 
است. بر اساس مشاهدات، درصد فراوانی تجربه قبلی حسابرس داخلی 76 درصد است. به این 
معنا که 76 درصد از اعضای حسابرسان داخلی شرکت های عضو نمونه پژوهش، تجربه مدیریت 
حسابرسی داخلی در شرکت i در سال 1t- را نیز داشته اند. همچنین، میانگین مربوط به جنسیت 
در ساختار  بررسی شده  نمونه  از شرکت های عضو  تنها 7 درصد  نشان می دهد که  هیئت مدیره 

هیئت مدیره دارای اعضای زن بوده اند.  

جدول)1(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش)متغیرهایپیوسته(
انحرافمعیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیر

7/6397/9169/0830/7500/719مسئولیت اجتماعی شرکت
0/8150/6932/3020/0000/666خودشیفتگی مدیرعامل
0/4150/0002/3970/0000/614اندازه حسابرس داخلی

2/8712/8904/1581/0980/421سن شرکت
0/8160/6932/3020/0000/665دوره تصدی مدیرعامل

0/5990/179-0/1790/1421/411بازده دارایی ها
0/5520/5552/0770/0120/224اهرم مالی

14/54714/33320/76810/4911/639اندازه شرکت
0/5750/6500/9900/0000/278مالکیت مدیریتی

جدول)٢(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش)متغیرهایدوارزشی(
درصدفراوانیحداکثردرصدفراوانیحداقلحداکثرحداقلمتغیر

76 درصد24 درصد3541113تجربه قبلی حسابرس داخلی
7 درصد93 درصد136342جنسیت هیئت مدیره
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آزمونماناییمتغیرهایپژوهش
یکی از فرض های اولیه مدل های رگرسیون چندمتغیره، پایایی متغیرهای پژوهش است. در این 
از آزمون لوین، لین و چو جهت بررسی پایایی متغیرهای پژوهش استفاده شده است.  پژوهش، 
جدول 3و 4 نتایج این آزمون را نشان می دهند. همان طور که مشاهده می شود، در اکثر متغیرهای 
پژوهش، سطح معناداری در آزمون ریشه واحد، کوچک تر از 0/05 به دست آمده که نشان می دهد 
این متغیرها پایا هستند و اسـتفاده از ایـن متغیرهـا در مدل ها باعث به وجود آمدن رگرسیون 
بر  نیستند.  مانا  اندازه شرکت  و  داخلی  اندازه حسابرس  متغیرهای  بااین وجود،  نمی شود.  کاذب 
این اساس، از آزمون هم جمعی کائو استفاده شد. نتایج آزمون هم جمعی کائو نشان می دهد که 
متغیرها به صورت دسته جمعی مانا بوده و بنابراین، نگرانی بابت ایجاد رگرسیون کاذب وجود ندارد. 

جدول)3(نتایجآزمونلوین،لینوچوبرایمتغیرهایپژوهش
نتیجهآزمونسطحمعناداریآمارهمتغیر

متغیر مانا است.11/3660/000-مسئولیت اجتماعی شرکت
متغیر مانا است.42/2180/000-خودشیفتگی مدیرعامل
متغیر مانا نیست.0/3710/355-اندازه حسابرس داخلی

متغیر مانا است.47/1140/000-سن شرکت
متغیر مانا است.42/6150/000-دوره تصدی مدیرعامل

متغیر مانا نیست.20/6700/000-بازده دارایی ها
متغیر مانا است.15/5960/000-اهرم مالی

متغیر مانا نیست.16/6421/000اندازه شرکت
متغیر مانا است.31/0280/000-مالکیت مدیریتی

جدول)4(آزمونهمجمعیمتغیرها
نتیجهسطحمعناداریآمارهآزمونهمجمعی

متغیرها مشکل مانایی ندارند.178/12000/0-آزمون هم جمعی کائو

نتایجآزمونفرضیهها
آزمونفرضیةاول

نتایج مربوط به آزمون فرضیة اول در جدول )5( ارائه شده است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل 
آزمون شده 0/677 است و نشان می دهد که تقریباً 68 درصد تغییرات در متغیر وابسته، توسط 
و سطح  اف 18/233  آمارة  مقدار  به  توجه  با  است. همچنین،  تبیین شده  توضیحی،  متغیرهای 
معناداری آن می توان گفت که مدل آزمون شده در سطح کلی معنادار است. مقدار آماره دوربین 
واتسون 1/790 است و بر این اساس می توان گفت خودهمبستگی سریالی بین اجزای اخالل وجود 
ندارد. بر اساس نتایج، عامل تورم واریانس برای متغیرهای بکار گرفته شده در مدل های پژوهش کمتر 
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از 10 می باشد؛ بنابراین، بین متغیرهای توضیحی، هم خطی شدیدی وجود ندارد. نتایج آزمون وایت 
برای بررسی فرض همسانی واریانس در اجزای اخالل مدل های پژوهش حاکی از وجـود ناهمسـانی 
واریانس است؛ بنابراین، با توجه به سطح معناداری کمتر از )0/05( در مدل ها، جمالت خطا دارای 
ناهمسانی واریانس است که برای رفع آن از تصحیح وایت و مدل GLS استفاده شد. سطح معناداری 
آماره اف لیمر، عدد )0/000( است که این مقدار، بیانگر پذیرش فرضیة صفر )کارایی روش تابلویی( 
بوده و حکایت از آن دارد که برای تخمین آن باید از روش داده های تابلویی استفاده شود. با توجه 
به تابلویی بودن مدل، بایستی برای تعیین نوع داده ها تابلویی )روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( از 
آزمون هاسمن استفاده شود. سطح معناداری آزمون هاسمن، در مدل های پژوهش کم تر از 5 درصد 

است که این مقدار حاکی از برتری روش اثرات ثابت در مقابل روش تصادفی است. 
یافته ها نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری 
اساس،  این  بر   .)0/000 معناداری=  خطای  سطح  و   0/022 )ضریب=  دارد  شرکت ها  اجتماعی 

می توان فرضیه ی اول پژوهش را تأیید کرد.
جدول)5(نتایجآزمونفرضیةاول

سطحمعناداریآمارهتیانحرافمعیارضریبمتغیر
0/0220/0028/8960/000خودشیفتگی مدیرعامل

0/0000/0060/0560/956جنسیت هیئت مدیره
0/0810/0155/4410/000سن شرکت

20/5130/000-0/3780/018-دوره تصدی مدیرعامل
0/0170/0101/7740/076بازده دارایی ها

1/7340/083-0/0330/019-اهرم مالی
1/2610/208-0/0100/008-اندازه شرکت

0/0440/0222/0040/045مالکیت مدیریتی
0/176ضریب تعیین

0/677ضریب تعیین تعدیل شده
1/790آماره دوربین واتسون

F 18/223آماره
)0/000(

10/726آزمون لیمر
)0/000(

25/406آزمون هاسمن
)0/000(

3/256واریانس ناهمسانی
)0/000(
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آزمونفرضیةدوم
نتایج مربوط به آزمون فرضیة دوم در جدول )6( ارائه شده است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل 
آزمون شده 0/606 است و نشان می دهد که تقریباً 61 درصد تغییرات در متغیر وابسته، توسط 
متغیرهای توضیحی، تبیین شده است. همچنین، با توجه به مقدار آماره اف 17/783 و سطح 
معناداری آن می توان گفت که مدل آزمون شده در سطح کلی معنادار است. مقدار آماره دوربین 
اجزای اخالل  بین  اساس می توان گفت خودهمبستگی سریالی  این  بر  و  واتسون 1/793 است 
بکار گرفته شده در مدل های  برای متغیرهای  واریانس  تورم  نتایج، عامل  اساس  بر  ندارد.  وجود 
پژوهش کمتر از 10 می باشد؛ بنابراین، بین متغیرهای توضیحی، هم خطی شدیدی وجود ندارد. 
نتایج آزمون وایت برای بررسی فرض همسانی واریانس در اجزای اخالل مدل های پژوهش حاکی 
در   )0/05( از  کمتر  معناداری  به سطح  توجه  با  بنابراین،  است؛  واریانس  ناهمسـانی  وجـود  از 
مدل ها، جمالت خطا دارای ناهمسانی واریانس است که برای رفع آن از تصحیح وایت و مدل 
GLS استفاده شده است. سطح معناداری آماره اف لیمر، عدد )0/000( است که این مقدار، بیانگر 
پذیرش فرضیة صفر )کارایی روش تابلویی( بوده و حکایت از آن دارد که برای تخمین آن باید از 
روش داده های تابلویی استفاده شود. با توجه به تابلویی بودن مدل، بایستی برای تعیین نوع داده ها 
تابلویی )روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( از آزمون هاسمن استفاده شود. سطح معناداری آزمون 
هاسمن، در مدل های پژوهش کم تر از 5 درصد است که این مقدار حاکی از برتری روش اثرات 

ثابت در مقابل روش تصادفی است. 
یافته ها نشان می دهد که اندازه و تجربه قبلی حسابرسی داخلی، تأثیر معناداری بر مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت ها داشته است. همچنین، تعامل اندازه حسابرس داخلی و خودشیفتگی مدیرعامل و 
تعامل تجربه قبلی حسابرس داخلی و خودشیفتگی مدیرعامل، در سطح خطای 5 درصد، رابطه بین 
خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را تقویت کرده است. به این معنا که 
اندازه حسابرس داخلی و تجربه قبلی حسابرس داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی، 
رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را تعدیل )تقویت( می کنند. 

جدول)6(نتایجآزمونفرضیةدوم
سطحمعناداریآماره تیانحرافمعیارضریبمتغیر
1/1680/0189/2210/000خودشیفتگی مدیرعامل
0/5900/02920/4730/000اندازه حسابرس داخلی

0/0070/0032/2840/023تجربه قبلی حسابرس داخلی
تعامل اندازه حسابرس داخلی و 

0/0350/0084/6080/000خودشیفتگی مدیرعامل
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تعامل تجربه قبلی حسابرس داخلی و 
0/0600/0173/6190/000خودشیفتگی مدیرعامل

0/0150/0220/6760/499جنسیت هیئت مدیره
0/6210/0196/8410/000سن شرکت

7/4460/000-0/0510/007-دوره تصدی مدیرعامل
0/0670/0391/7040/089بازده دارایی ها

1/7560/079-0/0340/019-اهرم مالی
0/5590/550-0/0380/063-اندازه شرکت

0/3370/0814/1420/000مالکیت مدیریتی
0/654ضریب تعیین

0/606ضریب تعیین تعدیل شده
1/793آماره دوربین واتسون

F 17/783آماره
)0/000(

10/687آزمون لیمر
)0/000(

29/579آزمون هاسمن
)0/000(

1/948واریانس ناهمسانی
)0/000(

5-بحثونتیجهگیری
بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  مدیران،  خودشیفتگی  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  اول  فرضیه  
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. به عبارتی، مدیران عامل خودشیفته، مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت ها را در اولویت قرار می دهند و این موضوع باعث شده که اثر مثبت خودشیفتگی 
مدیران عامل این شرکت ها بر روی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نمایان باشد. این یافته ها 
همسو با نتایج الشماری و همکاران )2019( و یوک و همکاران )2020(  است؛ زیرا یافته های 
آنان نیز نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش 
می دهد. از سوی دیگر، یافته های حاصل از آزمون فرضیة اول در پژوهش حاضر، با یافته های آهن 
و همکاران )2020( در تضاد است؛ زیرا یافته های آنان نیز نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران 

تأثیر معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نداشته است.
تئوری های مطرح درزمینة مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شامل تئوری مشروعیت، تئوری 
گروه های ذینفع و تئوری اقتصاد سیاسی، بیانگر این مطلب هستند که مدیران به دالیل مختلفی 
همچون کسب مشروعیت سازمانی با فشار گروه های ذی نفع، مایل به افشای اطالعات اجتماعی 
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سازمان هستند. مدیران شرکت ها ممکن است از فعالیتهای مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی 
به عنوان ابزاری برای جلب رضایت سهامداران استفاده نمایند و در این میان، مدیران خودشیفته 
مدیران  خودشیفتگی  بنابراین،  هستند.  شرکت  استراتژی  با  مرتبط  اقدامات  بزرگنمایی  پی  در 

می تواند بر استقرار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و اجرای بهینه آن تأثیر داشته باشد.
قبلی حسابرسی  تجربه  و  اندازه  که  داد  نشان  دوم  فرضیة  آزمون  در  یافته ها  دیگر،  از طرف 
و  مدیرعامل  خودشیفتگی  بین  مثبت  رابطه  داخلی،  حسابرسی  ویژگی های  به عنوان  داخلی 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را تقویت می کنند. حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، 
اطمینان بخش است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است و می تواند 
محرکی برای ایجاد و توسعه استراتژی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی باشد. حسابرسی داخلی 
به عنوان یک فرایند درون شرکتی، از طریق تأثیرگذاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، 
رابطه بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی را تعدیل می کند. به عبارتی، 
را زیر ذره بین قوی  به دلیل فرآیند نظارتی حسابرسان داخلی، خود  مدیران عامل خودشیفته، 

نظارتی دیده و اهداف ذینفعان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را در اولویت قرار می دهند. 
یافته های آزمون فرضیة دوم با نتایج پژوهش دینوا )2019( در تطابق است. دینوا در پژوهش 
خود بیان کرد که حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی در استراتژی های مسئولیت اجتماعی 
اجتماعی  بلوغ مسئولیت پذیری  ازجمله  بلوغ سازمان  میزان  به  نقش  این  البته  که  باشد  داشته 

شرکتی و همچنین، میزان بلوغ حسابرسی داخلی بستگی دارد. 
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