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 چکیده

که تداوم فعالیتت شترکت را    استیک مفهوم مدیریتی جامع  ،پایداری شرکت

اهمیت  . با توجه بهنماید میاقتصادی بلندمدت آن حمایت  های موفقیتتضمین و از 

میتاان   تتثییر به بررسی  کند تا می مبحث پایداری در قرن حاضر، این پژوهش تالش

پذیرفته شده در بتور    های شرکتپایداری افشاء شده بر کیفیت سود  های شاخص

. از آنجتایی کته در حتال    بپردازد 9811تا  9831 یها سالاوراق بهادار تهران بین 

 های شاخصحاضر هیچگونه الاامات و مقررات اجباری در ایران در خصوص افشاء 

پذیرفته شده در بور   های شرکتپایداری وجود ندارد، سطح افشای این موارد در 

بتا   پتژوهش مورد نیتاز   های داده ،. با این حالاستاوراق بهادار تهران بسیار پایین 

 هتای  شترکت  ةمتالی و ستامان   های صورتت مدیره، ئهی ةاالنس های بررسی گاارش

نمونه به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حداقل مربعتات تعمتی    

                                                           
  حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران. دکتریدانشجوی 
 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 
 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 

 .(Email: n.izadinia@ase.ui.ac.ir)نیا  ناصر ایزدیمسئول مقاله:  نویسندۀ

 8/11/69تاریخ پذیرش:    22/7/69دریافت: تاریخ 

DOI:10.22103/jak.2018.11049.2517 



 های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود تأثیر میزان شاخص/ 3
 

پایتداری افشتاء شتده بته      هتای  شاخصیافته برآوردی تابلویی نشان داد که میاان 

ولی از سه بعد پایتداری   ؛مثبت و معناداری بر کیفیت سود دارد تثییرصورت جامع 

منفتی و   تتثییر دارای  ،مرتبط با ابعتاد اجتمتا ی و اقتصتادی    های شاخصموجود، 

مثبت و  تثییر، در حالی که بعد زیست محیطی دارای هستندمعناداری بر کیفیت سود 

 .استمعناداری بر کیفیت سود 

 تابلویی. های دادهپایداری، کیفیت سود،  های شاخصپایداری،  های کلیدی: واژه

 مقدمه

جههانی بهه آن    ۀلئاخیهر بهه ونهوان یه  مسه      یهها  سهال است کهه در   مفهومی توسعۀ پایدار

جهان در حال حاضر با مشهالالتی از بییهر رشهد جتعیهت، افهزایت بیتهت       نگریسته شده است. 

زیست محیطی مواجه است و  های بحرانانرژی و افزایت تقاضا برای مصرف آب و  های حامر

تحهت ونهوان    تری وسیعاصطالح پایداری، از مفهوم  روی آورند. یپایدار ستتجوامع باید به 

دربهاره  مهیالدی   167۱ ۀدر اوایهر دهه   توسهعۀ پایهدار   مفههوم  شالر گرفته اسهت.  1توسعۀ پایدار

کهه نیازههای نسهر فعلهی را      اسهت  ای توسعه» ؛توسعۀ پایداربالار رفت. در وابع  توسعهمحیط و 

نیازههایت از محهیط زیسهت و     تهممی  برآورده سازد بدون آناله توانایی و حق نسهر آتهی را در   

 (.1678 ،2جهانی محیط زیست و توسعه ۀکتیت) «خاطره اندازدممنابع طییعی به 

مثر انرون در اوایهر بهرن    بزرگ های شرکتفروپاشی و رسوایی مالی برخی از  بهبا توجه 

 ۀو هتگهام بها توسهع    نفعهان  ذیبه دلیر ودم افشای مسائر زیسهت محیطهی بها اهتیهت بهرای       21

تجارت جهانی، حرکت در مسیر افشاء بیشتر ابعاد پایداری در سطح جهانی افزایت یافته اسهت.  

پایداری دارند اما الزم است به ابعهاد ایه     گریبه گزارش کتیتوجه  ها شرکت ،در حال حاضر

مسائر زیست محیطی، اجتتاوی و ابتصهادی   ۀای  ابعاد دربرگیرند گزارش توجه بیشتری گردد.

ات تهمییر . گزارش پایهداری در وابهع ارائهه    گردند میکه در بالب گزارش پایداری ارائه  هستند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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. در حقیقت ای  گهزارش  استشرکت  ۀروزان های فعالیتاجتتاوی، زیست محیطی و ابتصادی 

 حسابداری دارد. ۀکید بر اطالوات غیرمالی زیست محیطی، اجتتاوی و ابتصادی در دورمت

ت غیرمالی که در فهرم اطالوهات اضهافی در کنهار اطالوهات مهالی در       اطالوااخیر،  یها سالدر 

ذی نفعهان   اهتیت فراوانی پیهدا کهرده اسهت. زیهرا     نفعان ذیبرای  ،گردد میگزارش ساالنه تهیه 

وتلالهردی غیرمهالی شهرکت نیهز      ههای  جنیهه والبتند به آگاهی از سایر والوه بر اطالوات مالی 

 .هستند

 یهها  ارزش یدر ارتقا یسع زیو ن نفعان یذ یها به خواسته ییسال گذشته پاسخگو چنددر 

مختله  بها آن    یهها  نهه یمتعههد در زم  یتجار یها است که سازمان یا دهیچیتنابض پ ،یاجتتاو

 یکهرده و بهه جها    یشهتر یتوجهه ب  یاجتتاو تیکه به میاحث مسئول ییها مواجه هستند و سازمان

انهد،   را اتخهاذ نتهوده   یمهثیر کارآمهد و   الهرد یرو ،یشهرکت  یداریه نسیت بهه پا  یتدافع الردیرو

 (.1969 ان،یو امجد ینیحس) ندینتا یم فایخود را نسیت به جامعه به طور مسئوالنه ا  یوظا

گزارشهگری مهالی از طریهق اسهتانداردهای حسهابداری شهالر بهانونی         ههای  رویهه  ،اگرچه

حال حاضر هیچ استاندارد اجیاری برای راهنتایی افشای اطالوهات پایهداری    در ولی ،گیرند می

ههای گزارشهگری مهالی سهنتی در رفهع       نهاتوانی ناهام   ،لهذا های ساالنه وجود ندارد.  در گزارش

هههای  درخصههوا ایههرات زیسههت محیطههی و اجتتههاوی فعالیههت  نفعههان ذینیازهههای اطالوههاتی 

ایه  نهاتوانی بهه     التللی در حهال بهروز اسهت و    سطح بی  واحدهای تجاری به طوری فزاینده در

برای تغییر در هدف گزارشهگری مهالی سهنتی بهه      فراوانیتقاضای باوث شده است که  ای گونه

 (.2۱11، 5ام جهی   کهی پهی  آیهد ) وجهود  بهه   4و گزارشهگری یالاارچهه   9گزارشگری چندبعدی

در  کهه  تغییر در اهداف گزارشگری درخصهوا ایهرات زیسهت محیطهی و اجتتهاوی      ،بنابرای 

، سهیب شهده اسهت تها وهالوه بهر طهرح        یافتهادبیات حسابداری به گزارشگری پایداری شهرت 

ای در ای  حهوزه نیهز احسهاو شهود.      گسترده یها پژوهتهای گزارشگری جدید، نیاز به  شیوه
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در ای  زمینهه   مطالعهانجام  ،در برن حاضر ها شرکتای با توجه به اهتیت بحث پایداری بر ،لذا

 .در ایران نیز ضرورت فراوانی خواهد داشت

اجتتاوی، زیست محیطهی و ابتصهادی    اهداف نفعان ذیکه  دهد میگذشته نشان  تحقیقات

از تئهوری مالالانهه    هها  شهرکت با توجه به تغییهر نگهرش    و کنند میدنیال را  ها شرکتمتفاوتی از 

)کهه حهداکثر کهردن     نفعهان  ذی( بهه سهتت تئهوری    است)که حداکثر کردن یروت سهامداران 

در ایه  اسهت کهه بهه گهزارش ابعهاد پایهداری         هها  سازمانموفقیت  ،(است نفعان کلیۀ ذییروت 

لز و بهوکه )روی آورنهد   نفعهان  کلیۀ ذیجهت حفظ منافع اجتتاوی، زیست محیطی و ابتصادی 

 هها  شرکتدر پژوهت خود ونوان نتود که هدف نهایی  (2۱۱9) 7الالینگتون (.2۱۱5، 9وزنتالر

ابتصهادی، زیسهت محیطهی و     ههای  ارزشبلالهه ایجهاد    تنهها ایجهاد ارزش بهرای سههامداران،     نه

تجهاری   های الگوبه ای  هدف باید  یابی دست، برای لذا .استنیز  نفعان کلیۀ ذیبرای  اجتتاوی

گاه کهه شهرکت صهرفاه بهه ونهوان یه  واحهد        دحاکتیت شرکتی ورای ای  دی های مالانیسمو 

 .ابتصادی فعالیت نتاید را در نار بگیرند

در مورد سود و کیفیت آن مورد توجه خاا پژوهشهگران   تحقیق ،اخیر ۀدر طول چند ده

برار گرفته و تالش بر ای  بوده است که با دست یافت  به یه  روش منطقهی و معتیهر، کیفیهت     

بهه   تهوان  میکه از جتله  ،بر آن شناسایی شود گذارتمییرسود مورد ارزیابی برار گرفته و ووامر 

، بازدهی شهرکت و غیهره   اندازۀ شرکتختیاری، مواردی هتچون ابالم تعهدی اختیاری و غیر ا

 تهمییر گذشهته   ههای  مطالعهه هیچالهدام از  ایه  ،  وجود با . (1987بائتی و هتالاران، اشاره نتود )

گذار بر تمییرپایداری بر کیفیت سود را، به ونوان یالی دیگر از ووامر  های شاخصمیزان افشاء 

 ههای  شهاخص میهزان   تهمییر بهه دنیهال بررسهی     مطالعهه ایه    ،. لهذا اند ندادهآن، مورد بررسی برار 

پذیرفتهه شهده در بهورو اوراه بههادار تههران       ههای  شهرکت پایداری افشاء شده بر کیفیت سود 

 است.
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 ،پایداری افشاء شده بر کیفیهت سهود   های شاخصمیزان  تمییربرای بررسی  پژوهتدر ای  

 بهرای نتونهه انتخهاب شهده از    از روش رگرسیون حدابر مربعات تعتیم یافته برآوردی تهابلویی  

اسهتفاده   1964تها   1986 یهها  سهال پذیرفته شده در بورو اوراه بهادار تهران طهی   های شرکت

 شده است.

؛ پهژوهت  ههای  فرضیهو  پیشینه ،میانی ناری از: ویارتبه ترتیب  پژوهت های بستت ادامه

مهورد   الگهوی  و هها  داده آوری جتهع روش ، نتونه آماریجامعه و پژوهت )شامر  شناسی روش

 و پیشهنهادهای  گیهری  نتیجهه  آزمهون اسهتحالام نتهای  و    ؛پهژوهت  ههای  یافتهه ؛ (پژوهت استفاده

 .استپژوهت، 

 پژوهش پیشینه و مبانی نظری

تاریخی، توسعه و تترکز گزارشگری با محوریت پایداری دارای روند تالهاملی   دیدگاهاز 

گزارشگری مهالی سهنتی در کشهورهای غربهی در برخهی از       167۱ ۀکه در ده یا گونهاست به 

ایه  تترکهز بهه     168۱ ۀاجتتاوی اضهافی تالتیهر گردیهد و در دهه     یها گزارشموابع از طریق 

جابجها شهد و اغلهب     ،از بییهر تولیهد ضهایعات و آلهودگی     ،ستت موضووات زیسهت محیطهی  

توجهه هتزمهان بهه ابعهاد      166۱ ۀجایگزی  اولویت گزارشگری اجتتاوی گردید. در پایهان دهه  

لیال  مجهزا   و آنها هتزمانزیست محیطی و اجتتاوی در ی  گزارش سیب شد تا گزارشگری 

عه و تهدوی  اسهتانداردهای   گهام بها توسه   مالی سنتی مطهرح شهود. ایه  رونهد هت     یها گزارشاز 

که امروزه به ونوان اسهتاندارد جههانی    ،داوطلیانه از طریق الگوی گزارشگری جهانی بوده است

مختلفی در مورد  یها شاخصالگوی مذکور  .شود یمبرای گزارشگری پایداری در نار گرفته 

یهه  از موضهووات زیسههت محیطههی و اجتتهاوی جهههت گزارشهگری پایههداری در اختیههار     ههر 

 (.2۱19، 8هان و کان ) دهد یمبرار  ها شرکت
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 گرفتهه توسعه نیافته در ناهر   ۀمیاحث پایداری را به ونوان ی  حوز پژوهشگرانبسیاری از 

با ای  حال، برخی از برای ای  موضوع وجود ندارد. و معتقد هستند که تئوری وام پذیرفته شده 

مختل  به دنیهال تییهی     یها پژوهتدر که  ها شرکتمرتیط با گزارشگری پایداری  یها یتئور

 یهها  یتئهور شهامر   ،پایداری هستند یها تیفعالبرای درگیر شدن در  ها شرکتچرایی انتخاب 

تقهارن   فرضهیۀ وهدم  و  19اجتتهاوی ، هنجار 12دهی والمت، 11، نتایندگی1۱، مشروویت6نفعان یذ

 :شود یمداده  آنهاکه در ادامه توضیح مختصری نسیت به  است 14اطالواتی

اجتتهاوی را در چهارچوب    ههای  مسئولیت پاسخگو بودن نسیت بهای  تئوری  :نفعان ذیتئوری 

کلیهدی سهازمان    نفعهان  ذی تمییدکه به  داند می رویالردهایی توسعه جهت یبرنامه شرکت، تالش

رفهع  شهرکت بهرای   پایهداری   وتلالهرد زیست محیطی و اجتتاوی ابعاد و هتچنی  افشاء  رسد می

 ههای  مسهئولیت  سهتت ایفهای  شرکت به از سوی  راهیردیگیری  جهت ذینفعان نیز ی تقاضای 

یسهت محیطهی و ابتصهادی فهراهم     بهی  اههداف اجتتهاوی، ز    تعامرزیست محیطی و اجتتاوی و 

 (.1684، 15فریت ) کند می

کهه   هسهتند  به طور مستتر به دنیال اطتینان از ایه   ها سازمانکه  کند می بیان مشروعیت:تئوری 

اشههاره دارد کههه  (1665) 19سههاچت . اسههت از سههوی جامعههه دارای مشههروویت هایشههان فعالیههت

و تعهاری  سیسهتم اجتتهاوی مطلهوب بهه       ها ارزشمشروویت سازمان با در نار گرفت  هنجارها، 

تئوری مشروویت از مفههوم مشهروویت سهازمانی مشهتق شهده اسهت، مشهروویت         .آید میدست 

مهدیریت شهود. در    مهثیر و به طهور   رویالردهای مدیریت برار گیرد تمییرتحت  تواند میسازمان 

وابسته به توانایی مدیران  زیادیابتصادی واحد تجاری تا حد  وتلالرد وابع اجرای موفقیت آمیز

 .(1665)ساچت ،  است گوناگون سازمان های چالتدر پاسخ به تهدیدات و 

بیهان   (1679) 17جنسه  و ماللینه   تئوری نتاینهدگی پیشهنهاد شهده توسهط     تئوری نمایندگی: 

فریدم  منافع شرکت با سهامداران است.  سازی یالسانکه یالی از اهداف اصلی مدیران  کند می
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مسهئولیت   ایفهای  شهرکت در  ههای  فعالیهت از تئهوری نتاینهدگی بهرای بررسهی      (167۱) 18و آل 

 ای نشهانه بیان نتودند که درگیری در مسئولیت اجتتهاوی شهرکت    آنهااجتتاوی استفاده نتودند. 

مهدیران مسهئولیت    و استفع مدیران و سهامداران شتالت میان منااز مشالر نتایندگی یا ی  ک

اجتتاوی شرکت را به ونوان ی  وسیله برای مجاب کردن اجتتاع، ابتصهاد، سیاسهت و اههداف    

 . گیرند میحرفه خود به کار 

، اطالوهات منتشهره در مهورد وتلالهرد     دههی  والمهت بها توجهه بهه تئهوری      :دهی عالمتتئوری 

ی بهه بهازار   مهثیر : اخیار خوب بهه صهورت   هستندپایداری ی  شرکت در دو نوع منفی و مثیت 

 ،نتایهد. بنهابرای    دههی  والمهت پایداری مثیهت شهرکت را    های ویژگیتا  گردد میسرمایه منتقر 

 ها فعالیتپایداری خود را دنیال نتایند که ای   های فعالیتباید  ها شرکتاخیار مثیت،  تمییدبرای 

باوث سودآوری آتی خواهند شد. اخیار بد هرچند به صورت مداوم توسط شهرکت در معهر    

 ،. بنهابرای  گهردد  میسهامی وام اوالم  های شرکتولی در موارد اساسی برای  گیرد نتیدید برار 

ی و جلوگیری از فشارهای اجتتهاوی و  برای پوشت اخیار بد مربوط به وتلالرد پایدار ها شرکت

بهرای ههر دو مهورد اخیهار      ،لذا. نتایند میکاهت ریس  دواوی حقوبی ابدام به انتشار اخیار بد 

لیهوال و  هدجههت اوهالن اطالوهات مهرتیط بها پایهداری وجهود دارد )        ههایی  محهر  خوب و بد 

 (.2۱11، 16هتالاران

معتقد است کهه تنهها یه  روش بهرای حهداکثر       (2۱1۱فریت  ) تقارن اطالعاتی: فرضیۀ عدم

ذی نفعان اسهت. متاله  اسهت در     ۀسازی ارزش پایداری وجود دارد وآن هم توجه به منافع کلی

گهذار باشهند و در ایه     تمییرمهدیریت   های تصتیمیالسری از ذی نفعان خاا در برخی از موارد 

تقهارن   فرضهیۀ وهدم  سهازی ارزش و کهاهت هزینهه سهرمایه از      شرایط مدیریت باید بهرای بیشهینه  

کهه مهدیران در تهالش بهرای رفهع       زمهانی  .(2۱11، 2۱دیگهان و آنهرم   ) اطالواتی استفاده نتایهد 

کهافی   اطالوات نفعان ذیو ست ا ، ودم تقارن اطالواتی باالهستندمختل   نفعان ذی های خواسته
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در ای  شرایط ودم تقهارن اطالوهاتی مهدیریت     و مدیریت ندارندبر جهت ناارت  در دستروو 

 (.2۱1۱، 21جنس ) دیاب میسود افزایت 

دو کهه مهدیریت سهود و رویالهرد پایهداری       نتاید میای  تئوری بیان  تئوری هنجار اجتماعی:

هرچه بیشتر یه    ،به ویارت دیگر .که به صورت منفی با هم رابطه دارند ،متضادی هستند روش

 یبرانگیهز  سهثال حسهابداری   ههای  روشموسسه به رویالهرد پایهداری روی آورد کتتهر درگیهر     

 .(1684، 22رومر) گردد میافزایت کیفیت سود نیز  که باوث خواهد شد

در  توانهد  مهی بیان نتود که وتلالهرد کلهی شهرکت در زمینهه پایهداری       توان می در مجتوع

، مهنعال   دهنهد  میخود را به سهامداران ارائه  و غیرمالی اطالوات مالی ها شرکتایناله چگونه 

اشالال گزارشگری  کنند میگذشته است که بیان  یها پژوهتای  بیان منطیق با  وابعگردد. در 

 پایداری با معیارهای کیفیت سود رابطه دارد.

  پژوهش ۀپیشین

زیسهت محیطهی بهر وتلالهرد      ههای  شاخصافشای  تمییربه بررسی  (2۱19) 29نور و هتالاران

نشان داد  نتای  حاصر از پژوهت آنانپرداختند.  یپذیرفته شده در بورو مالز های شرکتمالی 

وجهود   هها  شهرکت زیست محیطی و وتلالهرد مهالی ایه      های شاخصمیان  رابطۀ معنادارکه ی  

هنهوز در   هها  شهرکت ن زیست محیطی میها  های شاخصولی ونوان نتودند که سطح افشای  ،دارد

، ارزش میان مسئولیت اجتتهاوی  ۀررسی رابطبه ب (2۱15) 24وان  و هتالاران .استسطح پایینی 

بها اسهتفاده از    2۱19تها   2۱1۱ی هها  سهال تهایوانی در   ههای  شرکتنام تجاری و وتلالرد مالی در 

نشهان داد کهه مسهئولیت اجتتهاوی و      آنان معادالت ساختاری پرداختند. نتای  حاصر از پژوهت

 .دهند میبرار  تمییرارزش نام تجاری به صورت مثیت وتلالرد مالی شرکت را تحت 

اجتتهاوی   ههای  مسهئولیت مهدیریت سهود و    ۀبه بررسی رابطه  (2۱14) 25و زولچ کی سولوو

مسهئولیت اجتتهاوی و مهدیریت     ههای  شهاخص دریافتند که ی  رابطه مثیت میان  آنهاپرداختند. 
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منفهی بهه دسهت آمهد.      کهاری  محافاهولی ای  رابطه میان مسئولیت اجتتاوی و  ،سود وجود دارد

اجتتهاوی متاله  اسهت بهه      ههای  مسهئولیت بیان نتودند که افزایت در گزارشگری  آنها ،بنابرای 

دلیر کیفیت پایی  گزارشگری مهالی شهرکت باشهد. زیهرا رویالردههای اجتتهاوی متاله  اسهت         

کهه مهدیران    انهد  نتهوده بیهان   (2۱1۱) 29و روبهی   یها بارنرفتارهای فرصت طلیانه را مخفهی نتایهد.   

پایهداری   ههای  شهاخص بیشهتر در   گهذاری  سهرمایه شرکت اغلب به خاطر منافع شخصی به دنیهال  

تئوری مشروویت هتچون چراغی بر روی رفتارهای مدیریتی نور افالنهده اسهت    ،هستند. بنابرای 

 نتایهد  میایجاد و ای  انگیزه را در مدیرانی که به صورت توانتند در مدیریت سود دست دارند، 

نتاینهد تها توجهه     بنهدی  دسهته مرتیط با پایداری  های فعالیتتا سودآوری سازمان خود را ناشی از 

 جلب نتایند. ها گزارشبرانگیز به سایر  سثالمالی  های گزارشرا از  نفعان ذی

ی  رابطه بوی میان وتلالرد مالی و وتلالرد پایداری بهه طهور    (2۱۱5)27الوش و الرواش

نیهز   پهژوهت مهورد اسهتفاده در    های روشهتچنی  دریافتند که معیارها و  آنهامتوسط را یافتند. 

به بررسهی   (1964ساله و ساله ) .نتاید میاغلب رابطه میان وتلالرد مالی و پایداری را تعدیر 

پرداختنهد. نتهای     سهود  بها کیفیهت   هها  شهرکت ارتیاط میان میزان افشای اطالوات محیط زیست 

رابطهۀ  داد که میهزان افشهای اطالوهات زیسهت محیطهی بها ناپایهداری سهود          نشان آنان پژوهت

رابطهۀ  اما میزان افشای اطالوات زیست محیطی با کیفیهت ابهالم تعههدی سهود      ،ی نداردمعنادار

 دارد. یمعنادار

بی  مسئولیت اجتتهاوی شهرکت و کیفیهت سهود      ۀبه بررسی رابط (1969و بیصری ) جلیلی

پذیرفتهه شهده در بهورو تههران پرداختنهد. معیارههای مسهئولیت اجتتهاوی شهامر           ههای  شرکت

حفهظ اسهتانداردهای    نامهه  گهواهی داشهت   و ت مهدیره،  ئه د اوضای هیرایگان، تعدا های آموزش

رابطهۀ  نشهان داد کهه بهی  مسهئولیت اجتتهاوی و مهدیریت سهود         آنهها زیست محیطی بود. نتای  

بعهد اجتتهاوی    ههای  مثلفهه بهه بررسهی    (1962یگانهه و برزگهر )   حسهاو  ی وجود دارد.معنادار
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نشهان داد کهه    پهژوهت  ههای  یافتهو وضعیت موجود آن در ایران پرداختند.  ها شرکتمسئولیت 

ویهارت از اخهاله کسهب و کهار،      نفعهان  ذیبعد اجتتاوی از نار انتاهارات   های مثلفهمهتتری  

و هتچنهی  بیشهتری  افشهای     اسهت  فسهاد و رشهوه خهواری و مشهارکت در توسهعه جامعهه      ودم 

یان کار و کارکنان، مشهتر  های مثلفهاجتتاوی در وضعیت موجود گزارشات شرکت ویارت از 

و مصههرف کننههدگان اسههت. در مجتههوع نتههای  نشههان داد کههه سههطح افشههاء بعههد اجتتههاوی در   

 .استایرانی پایی   های شرکت

 پهذیری  مسهئولیت رابطهه میهان مهدیریت سهود و     بهه بررسهی    (196۱و هتالاران ) خواجوی

پهژوهت نشهان داد کهه بهی       ههای  یافتهه پذیرفته شده در بورو پرداختند.  های شرکتاجتتاوی 

منفهی وجهود دارد. هتچنهی  وتلالهرد مهالی       ۀرابطه  ،مسئولیت پذیری شرکت و مهدیریت سهود  

منفهی و معالهوو    ۀاجتتهاوی رابطه   پهذیری  مسهئولیت مثیت و بها   ۀرابط ،شرکت با مدیریت سود

هت ایههر معالههوو اجتتههاوی در کنههار مههدیریت سههود، باوههث کهها پههذیری مسههئولیتدارد، ولههی 

 اجتتاوی شرکت بر وتلالرد مالی شده است. یریپذ مسئولیت

 پژوهش های فرضیه

 ههای  شهاخص میزان  تمییر، ای  مطالعه در نار دارد پژوهت ۀو پیشینبه میانی ناری  توجهبا 

ابعاد پایهداری   تمییرپایداری افشاء شده را بر کیفیت سود، مورد بررسی برار دهد. به بیان دیگر، 

 .گیهرد  مهی و اجتتاوی بهر کیفیهت سهود مهورد مطالعهه بهرار        محیطی زیستشامر بعد ابتصادی، 

 :به صورت ذیر بیان نتودتوان  میپژوهت را  های فرضیه ،بنابرای 

پذیرفتهه در   یهها  شهرکت پایداری افشا شده به صورت جامع توسط  یها شاخصمیزان : 1 ۀفرضی

 مثیتی دارد. تمییربورو اوراه بهادار تهران بر کیفیت سود 

 یهها  شهرکت پایداری افشاء شهده مهرتیط بها بعهد ابتصهادی توسهط        یها شاخصمیزان  :2 ۀفرضی

 مثیتی دارد. تمییربر کیفیت سود  پذیرفته در بورو اوراه بهادار تهران
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پایهداری افشهاء شهده مهرتیط بها بعهد مسهئولیت اجتتهاوی توسهط           یهها  شهاخص میزان : 9 ۀفرضی

 مثیتی دارد. تمییربر کیفیت سود  پذیرفته در بورو اوراه بهادار تهران یها شرکت

 یهها  شرکتپایداری افشاء شده مرتیط با بعد زیست محیطی توسط  یها شاخصمیزان : 4 ۀفرضی

 مثیتی دارد. تمییربر کیفیت سود  پذیرفته در بورو اوراه بهادار تهران

 پژوهش یشناس روش
 آماری ۀو نمون ۀجامع

پذیرفته شده در بورو اوراه بههادار   های شرکت ۀآماری شامر کلی ۀجامع پژوهتدر ای  

 ههای  شهرکت ای  پژوهت  آماری ۀنتون .استهدفتند به روش  گیری نتونهتهران خواهد بود و 

در بهورو بیهر از سهال     آنهاکه تاریخ پذیرش  است پذیرفته شده در بورو اوراه بهادار تهران

از فهرسهت بهورو حهذف نشهده باشهد. هتچنهی  بهه         هها نام آن 1964باشد و تا پایان سال  1986

اسهتخرا    ، جههت ابالم افشا شهده در ابعهاد پایهداری   مناور تشابه ماهیت فعالیت و هتگ  بودن 

بها توجهه بهه     .ه اسهت اسهتفاده شهد   تولیدی به ونوان نتونه های شرکتاز  ،پایداری های شاخص

پایهداری بهه دلیهر وهدم      ههای  شهاخص موجود و وجود محدودیت در گهردآوری   های شاخص

مهورد از ایه    کهه حهدابر چنهد     ه اسهت بهود  ههایی  شرکتا شامر نتونه مورد بررسی تنه ،افشاء

کهه   هسهتند  ههایی  شهرکت هتچنی  نتونه انتخابی ای  پهژوهت   را افشاء نتوده باشند. ها شاخص

 باید دارا باشند: را نیز شرایط زیر

 ههای  گهزارش در بورو اوراه بهادار تهران فعالیهت داشهته و    1964تا  1986 یها سالدر طی  .1

به بورو ورضهه کهرده    ها سالمالی و سایر اطالوات مورد نیاز در ای  پژوهت را در طی ای  

 باشند.

 منتهی به پایان اسفند ماه باشد. آنهاسال مالی  .2

 مالی نداده باشند. ۀمورد بررسی تغییر دور ۀدر دور .9
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 ( نیاشند.ها گذاری سرمایه، لیزین  و ها بیته ،ها بان مالی ) گری واسطه های شرکتجزء  .4

 د.در دسترو باش آنهامورد نار  های داده .5

انتخهاب شهده   به ونوان نتونه آماری ت کشر -سال  285 تعداداد شده، یط یبا توجه به شرا

 است.

 ها دادهآوری  جمعروش 

وتلالرد پایداری مناسب با دبت  های شاخصآوردن  دست بهحاضر ابتدا برای  پژوهتدر 

در ادبیات موضوع و استفاده از استانداردها و رهنتودهای تدوی  گزارشگری پایداری سهازمان  

بیهول و مناسهب اسهتخرا      مهورد  ههای  مثلفهه تالش شده است تها   ،(GRI)26گزارشگری جهانی

پذیرفتهه شهده در بهورو اوراه     یها شرکتآماری  ۀدر نتون ها شاخصپ  از استخرا   شوند.

پایهداری اسهتفاده    یهها  شهاخص محاسهیه میهزان افشهای     بهه مناهور   هها  دادهبهادار تهران، از ای  

 هها  شهاخص پایهداری، امتیهاز    یهها  شهاخص گردیده است. پ  از به دست آوردن میزان افشای 

 یهها  شهاخص میهزان افشهاء    تهمییر مهورد ناهر    یها الگوبرای هر شرکت محاسیه شده و سا  با 

ی پذیرفته شده در بورو اوراه بهادار تهران بر کیفیت سود بررسی و تییهی   ها شرکتپایداری 

 گردید.

 پژوهش های یهفرضمورد استفاده برای آزمون  الگوی
استفاده شهده اسهت.    9۱یتابلویر یاز تحل یلک الگویو برآورد  یبررس یبرادر ای  پژوهت 

هها بهه    ، دادهیتهابلوی ر یه را در تحلیه ها اسهت ز  ت دادهی  روش به ولت نوع ماهیر استفاده از ایدل

 اند.  شده یگردآور یزمان -یصورت مقطع

، سود از طریق ابالم تعههدی اختیهاری  کیفیت  محاسیهبرای استفاده شده رگرسیونی  الگوی

دیچهاو و   الگهوی توسهعه یافتهه    الگهوی در وابع که  است (2۱۱5) 91فرانسی  و هتالاران الگوی

 :است 1 ۀمذکور به شرح رابط الگوی .است (2۱۱2) 92دیچو
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(1) 
t 0 1 1 2 t 3 t+1 4 5Accruals =β +β CFO +β CFO +β CFO +β +βt t t tREV PPE    

 

 t، کر ابالم تعههدی سهرمایه در گهردش )جهاری( شهرکت در سهال       Accrualst؛ جایی که

تقسهیم بهر کهر     t-1ههای نقهدی شهرکت در سهال      ، جریانCash flowt-1ها؛  تقسیم بر کر دارایی

 Cashهها؛   تقسهیم بهر کهر دارایهی     tهای نقدی شهرکت در سهال    جریان ،Cash flowtها؛  دارایی

flowt+1، های نقدی شرکت در سال  جریانt+1 هها؛   یم بر کر داراییتقسRevenuet،   تغییهرات

ههای   مجتهوع دارایهی  ، PPEtهها؛ و   تقسیم بر کهر دارایهی   tو  t-1های  در فروش شرکت در سال

 ها است. تقسیم بر کر دارایی tیابت شرکت )اموال، ماشی  آالت و تجهیزات( در سال 

 یو بهرا   ( در سهال             ) یجار یابالم تعهدی ابتدا کر ابالم تعهد ۀبرای محاسی

 :ه استآمدبه دست  2 ۀرا با استفاده از رابط  شرکت 

(2)             (               )                      

ر در ییه ، تغtو  t-1( در سهال    ) یجهار  ههای  دارایهی که در ای  رابطهه تغییهر در مجتهوع    

، تغییهر  tو  t-1(در سهال      ر در وجه نقهد ) یی، تغtو  t-1( در سال   ) یجار یمجتوع بده

 .است tو  t-1( در سال       کوتاه مدت بانالی ) های بدهیدر 

اسهتاندارد   هها  دارایهی را باید با تقسیم آنها بر میانگی  کر  1 ۀهته متغیرهای موجود در رابط

بههرآورد شههود. هتچنههی   ههها شههرکتبایههد بههه صههورت سههاالنه بههرای  1 رابطههۀ رگرسههیونینتههود. 

 1رابطهۀ رگرسهیونی   موجهود در   سهال از   -برآوردهای مقطعهی سهاالنه و بهه صهورت شهرکت      

( کهه در  EQمعیار کیفیت سهود )  (2۱۱5فرانسی  و هتالاران ) الگوی. بر اساو گرفتصورت 

برای ی  شهرکت برابهر بها انحهراف معیهار       شود میذکر ( =AQ) ماندهوابع با ونوان جزء بابی 

اسهت کهه بهه شهرح زیهر محاسهیه       t تها   t-2 یهها  سالبی   1رابطۀ ( در خطاهای به دست آمده ) 

 :استو معیار مناسیی برای برآورد کیفیت سود در پژوهت ما  شود می
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(9) 
   𝜎  √∑ (      )̅

  
     

 
 

-t، برابر مقادیر خطا از الگوی فرانسی  و هتالاران برای هر شرکت از سال     ؛ جایی که

 است. t تا  t-2های  ، برابر میانگی  خطاها طی سالاست و؛  tتا  2

باید متغیر کنترلی رشد را مهورد اسهتفاده بهرار داد زیهرا رشهد بهه ابهالم تعههدی          1رابطۀ در 

 ههای  داراییو مجتوع  tو  t-1یها سالکت در وابسته است. به هتی  دلیر تغییرات در فروش شر

فرانسهی  و هتالهاران    الگهوی در  هها  شهرکت معیاری برای رشهد   tشرکت در سال مشهود یابت 

 .  شده استآورده 

-هفرضهی ، 9 ۀبا اسهتفاده از رابطه   نتونه مورد بررسی یها شرکتپ  از محاسیه کیفیت سود 

 :گردیده است آزمون 5و  4 با استفاده از روابط پایه رگرسیونی پژوهت های

(4) 
0 1 2 3 4β β β β β

i ti t i t i t i t i tEQ SUID SIZE LEV ROA       
 

(5) 0 1 2 3 4

5 6

β β β +β +β +

β β

i t i t i t i t i t

i t i t i t

EQ SOID ECID ENID ROA

SIZE LEV 

  

 
 

i؛ جایی که tSUID ، ی پایهداری افشهاء شهده شهرکت     هها  شهاخص میزانi     تقسهیم بهر کهر

i؛ tی پایداری بابر افشاء در سال ها شاخص tSOID ، ی اجتتهاوی افشهاء شهده    ها شاخصمیزان

؛ tی اجتتههاوی بابههر افشههاء در سههال  ههها شههاخصتقسههیم بههر کههر   iشههرکت 
i t

ECID ، میههزان

ی ابتصهادی بابهر افشهاء در    هها  شهاخص تقسیم بر کر  iی ابتصادی افشاء شده شرکت ها شاخص

i؛ tسال  tENID ،  ی زیسهت محیطهی افشهاء شهده شهرکت      هها  شهاخص میهزانi     تقسهیم بهر کهر

؛ tی زیست محیطی بابهر افشهاء در سهال    ها شاخص
i t

EQ   شهرکت  ، کیفیهت سهودi   در سهالt ؛

i tSIZEاندازۀ شرکت ، i   در سهالt ؛i tLEV   شهرکت  ، اههرم مهالیi   در سهالt ؛ وi tROA ،

 است.  tدر سال  iشرکت میزان سودآوری 
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 پژوهش های یافته

درصهد   8/19میهانگی    .اسهت مربوط به آماره توصیفی متغیرهای پهژوهت   1شتارۀ جدول 

توجهه کتهی بهه ابعهاد      هها  شهرکت افشهاء شهده نشهان از ایه  دارد کهه       کهر  پایداری های شاخص

آن نشان از هتگه  بهودن نتونهه    ، با ای  وجود انحراف معیار پایی  اند داشتهگزارشگری پایداری 

درصهد   1/14از میان ابعاد مرتیط با پایداری، بعهد زیسهت محیطهی دارای میهانگی      انتخابی دارد. 

، که در مقایسه با دو بعد دیگر ابتصادی و اجتتاوی، از میزان افشاء بهاالتری حالایهت دارد،   است

ایرانهی بیهان    ههای  شهرکت بهرای   محیطهی  زیسهت اشی از اهتیت مسائر ای  مورد را ن توان میکه 

نشان از ای  دارد که نتونه انتخابی از لحاظ انهدازه   اندازۀ شرکتبیشتری  و کتتری  مقدار نتود. 

ه کهه در  هتانگونه  ،متغیرهها  سهایر  با توجه به انحهراف معیهار   . هتچنی اند بودهنیز تقرییاه مشابه هم 

انتخهابی زیهاد    ۀبیان نتود که پراکنهدگی در نتونه   توان می ،داده شده استنشان  1شتارۀ جدول 

 نیوده است.
  آمار توصیفی .1شمارۀ جدول 

 انحراف معیار میانگی  کتتری  مقدار بیشتری  مقدار نتاد متغیر

 ROA 646/۱ 989/۱- 175/۱ 172/۱ ها بازدۀ دارایی

 SIZE ۱۱6/16 956/14 926/14 894/1 اندازۀ شرکت

 LEV 2۱4/9 ۱12/۱ 991/۱ 492/۱ اهرم مالی

 ECID 915/۱ ۱ ۱61/۱ 118/۱ ابتصادی یها شاخصمیزان 

 SOID 961/۱ ۱ ۱82/۱ ۱92/۱ اجتتاوی یها شاخصمیزان 

 ENID 959/۱ ۱ 141/۱ 117/۱ زیست محیطی یها شاخصمیزان 

 SUID 485/۱ ۱98/۱ 198/۱ ۱96/۱ میزان شاخص پایداری کر

 EQ 279/4 ۱1۱/۱ 921/۱ 576/۱ کیفیت سود

بهرای اینالهه   اسهتفاده شهده اسهت.     تهابلویی ر یه از تحل یله ک الگهوی و بهرآورد   یبررس یبرا

 بایهد  مناسب اسهت یها خیهر،    الگو ددر برآور تابلویی های دادهآیا استفاده از روش  شودمشخص 
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 ،اسهت نتایهان   2شهتارۀ  جدول  که درآمده  دست بهاجرا شود. با توجه به نتای  لیتر -آزمون اف

 .گیرد میبرار  تمییدمورد  تابلویی های دادهاستفاده از روش 
 لیمر-اف: نتایج آزمون 2شمارۀ  جدول

 شده تمییدروش  نتیجه سطح معناداری درجۀ آزادی مقدار آماره آماره

F 894/16 (177  69و) رد  ۱۱۱/۱H0  تابلویی یها دادهروش 
2

χ 995/974 69 ۱۱۱/۱  ردH0  تابلویی یها دادهروش 

ایرات یابت و ایرات تصادفی وجود  دو روش، تابلویی های دادهبر اساو  الگوبرای برآورد 

است، آزمهون هاسهت  اجهرا     تر مناسب الگودارد. به مناور تعیی  ایناله کدام روش برای برآورد 

دست آمده در  با توجه به نتای  به نشان داده شده است. 9 ۀکه نتای  آن در جدول شتار شود می

 ههای  هاز روش ایهرات یابهت بهرای بهرآورد روابهط رگرسهیونی و آزمهون فرضهی         9 ۀجدول شتار

 .شود میپژوهت استفاده 
 نتایج آزمون هاسمن .3ۀ شمار جدول

 شده تمییدروش  نتیجه سطح معناداری درجۀ آزادی مقدار آماره آماره
2

χ 52/6 9 ۱19/۱  ردH0 روش ایرات یابت 

روش حهدابر مربعهات    گهردد  یمه کهه باوهث    الگهو به دلیر وجهود واریهان  ناهتسهانی در    

از  هها  هدر ای  پژوهت برای آزمون فرضهی  ،کارایی خود را در ای  شرایط از دست بدهد معتولی

زیهرا ایه     ،استفاده شهده اسهت   99ییتابلو برآوردی تعتیم یافته حدابر مربعاترگرسیون  الگوی

بیهانگر   4شتارۀ جدول . دینتا یمروش مشالالت موجود در خصوا واریان  ناهتسانی را رفع 

 حدابر مربعهات با روش  4شتارۀ رگرسیون  ۀرابطبا استفاده از  که است فرضیۀ اول آزموننتای  

 .انجام شده استبرآوردی تابلویی  تعتیم یافته

و سهطح معنهاداری آن بهه میهزان      976/299بهه میهزان    F، مقدار آمهارۀ  4طیق جدول شتارۀ 

 % است و نیز آمارۀ دوربهی  واتسهون بهه مقهدار    66معناداری الگو در سطح اطتینان بیانگر  ۱۱۱/۱
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ضرایب به دست آمده از آزمهون   میی  ودم خود هتیستگی میان پستاندها در الگو است. 871/1

خطی بی  متغیرهای مسهتقر   ودم وجود همنتایت داده شده در جدول مذکور بیانگر  94خطی هم

تهوان   ۀآمهده اسهت کهه نشهان دهنهد      دست به% 6/85برای الگو،  است. ضریب تعیی  تعدیر شده

 توضیح تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقر انتخابی است.

 برآوردی تابلویی تعمیم یافته حداقل مربعات با روش فرضیۀ اولنتایج آزمون  .4 ۀجدول شمار

0 1 2 3 4β β β β β
i ti t i t i t i t i tEQ SUID SIZE LEV ROA        

 ضریب نتاد متغیر
خطای 

 استاندارد
t ۀ آمار  

سطح 

 معناداری

 ضرایب

(VIF) 

 LEV 14۱/۱ ۱17/۱ 114/8 ۱۱۱/۱ 447/1 اهرم مالی

 ROA ۱95/۱ - ۱16/۱ 962/9- ۱۱۱/۱ 996/1 ها بازدۀ دارایی

 SIZE ۱22/۱- ۱۱2/۱ 225/6- ۱۱۱/۱ 9۱4/2 اندازۀ شرکت

 C 976/۱ 197/۱ 29۱/2 ۱25/۱ 725/2 میدأور  از 

میهههزان شهههاخص  

 پایداری کر
SUID 47۱/1 978/۱ 198/2 ۱91/۱ 182/2 

899/۱  ضریب تعیی  856/۱ ضریب تعیی  تعدیر شده   

F  976/299آمارۀ  871/1 نودوربی  واتس   

F ۱۱۱/۱  سطح معناداری  

)میههزان  SUIDبههرای متغیههر  ۱91/۱سههطح معنههاداری  و 198/2معههادل  t ۀآمههاربهها توجههه بههه 

، اسهت % معنهادار  65اطتینهان  بهه صهورت جهامع( کهه در سهطح      پایداری افشاء شده  های شاخص

هتچنهی   دارد.  هها  شهرکت بر کیفیت سود مثیت و معناداری  تمییربیان نتود که ای  متغیر  توان می

زیهرا براسهاو تئهوری هنجهار      ،مثیت باشد 1طیق ادبیات بحث شده ما انتاار داشتیم که ضریب 

متضادی هستند که به صورت منفی با هم  یها روشاجتتاوی، مدیریت سود و رویالرد پایداری 

به ویارت دیگر هر چه بیشتر یه  موسسهه بهه رویالهرد پایهداری روی آورد کتتهر        ؛رابطه دارند



 های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود تأثیر میزان شاخص/ 31
 

 ،برانگیز خواهد شد و کیفیت سود شرکت بهتهر خواههد بهود    سثالحسابداری  یها روشدرگیر 

مثیتهی   تهمییر به صورت جامع پایداری افشاء شده  یها شاخصمینی بر ایناله میزان  فرضیۀ اوللذا 

، 4شهتارۀ  جهدول   هتچنی  بها توجهه بهه    .گیرد برار می دییتمدارد مورد  ها شرکتبر کیفیت سود 

به دست با توجه به نتای  آزمون  .هستندمعنادار  %66اطتینان  سایر متغیرهای کنترلی نیز در سطح

 : را تییی  نتودزیر  الگوی توان یم، فرضیۀ اولآمده از 

EQ = 14۱/۱  *LEV- ۱95/۱  *ROA- ۱22/۱  * SIZE+ 47۱/1  *SUID + 976/۱  

حدابر رگرسیون با روش  5 ۀشتار ۀپژوهت از برآورد رابط 4تا  2 هایهآزمون فرضی برای

جهدول  کهه نتهای  بهه دسهت آمهده در       ،استفاده شده استتابلویی  برآوردی تعتیم یافتهمربعات 

 5 ۀ. با توجه به نتای  آزمون و آماره به دسهت آمهده از بهرآورد رابطه    است شاهدهبابر م 5 ۀشتار

معنهاداری بهر کیفیهت     تهمییر بیان نتود که کلیه متغیرهای موجهود   توان یمبرای متغیرهای مستقر 

 .اسهت % 66در سهطح اطتینهان    الگهو بیهانگر معنهاداری کهر     5 ۀجدول شتار F ۀآمار .سود دارند

الگهو   میی  ودم خودهتیستگی میان پستاندها در 166/2 دوربی  واتسون به مقدار ۀآمار هتچنی 

 ۀآمده است که نشان دهنهد  دست به%  7/69به میزان ، الگوبرای  ضریب تعیی  تعدیر شده .است

هتچنهی    .اسهت توان توضیح بسیار باالی تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسهتقر انتخهابی   

بیهانگر وهدم    5 ۀنتهایت داده شهده در جهدول شهتار     یخطه  همضرایب به دست آمده از آزمون 

 .استبی  متغیرهای مستقر  یخط هموجود 

و سهطح   -482/2معادل t ۀآمار ابتصادی( افشاء شدههای  یزان شاخص)م ECIDبرای متغیر 

دهد که ای  متغیر تمییر منفهی   و نشان می % معنادار است65که در سطح اطتینان  ۱14/۱معناداری 

حاکی  ECIDبا توجه به ایناله ضریب متغیر  ها دارد. بنابرای ، بر کیفیت سود شرکت و معناداری

 SOIDبهرای متغیهر    یانگر ودم تمیید فرضیۀ دوم است.نتیجه به دست آمده ب، استمنفی  ۀاز رابط

کهه   ۱۱۱/۱و سطح معنهاداری   -217/2۱معادل  tاجتتاوی( آمارۀ های افشاء شده  )میزان شاخص
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بهر کیفیهت سهود    دهد که ای  متغیهر تهمییر منفهی و معنهادار      ، نشان می% معنادار است66در سطح 

نتیجهه بهه دسهت     SOIDآمهده بهرای متغیهر     دست بهها دارد. لذا، با توجه به ضریب منفی  شرکت

 آمده بیانگر ودم تمیید فرضیۀ سوم است.
 ه برآوردی تابلوییتعمیم یافتحداقل مربعات با روش  4تا  2ه هاینتایج آزمون فرضی .5ۀ شمار جدول

0 1 2 3 4

5 6

β β β +β +β +

β β

i t i t i t i t i t

i t i t i t

EQ SOID ECID ENID ROA

SIZE LEV 

  

 
 

 ضریب نتاد متغیر
خطای 

 استاندارد
t ۀ آمار  

سطح 

 معناداری

ضرایب 

(VIF) 

 یها شاخصمیزان 

 ابتصادی
ECID 971/۱-  146/۱  482/2-  ۱14/۱  876/1  

 یها شاخصمیزان 

 زیست محیطی
ENID 94۱/۱  164/۱  267/9  ۱۱1/۱  98۱/2  

LEV 196/۱ اهرم مالی  ۱17/۱  849/7  ۱۱۱/۱  59۱/1  

-ROA ۱91/۱ ها بازدۀ دارایی  ۱2۱/۱  ۱56/9-  ۱۱2/۱  921/1  

-SIZE ۱21/۱ اندازۀ شرکت  ۱۱2/۱  224/7-  ۱۱۱/۱  ۱79/2  

 یها شاخصمیزان 

 اجتتاوی
SOID 954/9-  18۱/۱  217/2۱-  ۱۱۱/۱  859/2  

C 769/۱ میدأور  از   ۱54/۱  449/14  ۱۱۱/۱  7۱6/2  

678/۱  ضریب تعیی  697/۱ ضریب تعیی  تعدیر شده   

166/2 آمارۀ دوربی  واتسون F  65۱/82آمارۀ   

F  ۱۱۱/۱ آمارسطح معناداری   

دالیر تفاوت  توان میمثیت باشد  2و  1ضرایب مربوط به  رفت میبا توجه به ایناله انتاار 

اجتتهاوی   ههای  مسهئولیت نتای  به دست آمده را اینگونه بیان نتود کهه افهزایت در گزارشهگری    

متال  است به دلیر کیفیت پایی  گزارشگری مالی شرکت باشهد. زیهرا رویالردههای اجتتهاوی     

 های فرصت طلیانه را مخفی نتاید.متال  است رفتار
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و  267/9 معهادل  t ۀآمهار زیست محیطی( های افشاء شده  )میزان شاخص ENIDبرای متغیر 

 تمییرکه ای  متغیر  دهد مینشان  و است% معنادار 66 اطتینان که در سطح ۱۱1/۱ سطح معناداری

 فرضهیۀ چههارم   تمییهد به دست آمده بیهانگر   ۀدارد. نتیج ها شرکتبر کیفیت سود  مثیت و معنادار

 در سهطح  رفهت  مهی ، سایر متغیرهای کنترلی نیز هتهانطور کهه انتاهار    5شتارۀ طیق جدول  .است

 4تها   2 یهها  هیفرضه با توجه به نتای  آزمون به دسهت آمهده از    هستند.معنادار  درصد 66 اطتینان

 زیر را تییی  نتود: الگوی توان یمپژوهت، 
 

EQ = 971/۱- *ECID + 94۱/۱ *ENID + 196/۱ *LEV – ۱91/۱ *ROA – ۱21/۱ *SIZE – 954/9 *SOID 

+ 769/۱ + [CX=F] 

 استحکام نتایجآزمون 

والوه بر ایناله بهر متغیهر    Xمتقابر دارند، یعنی متغیر  ۀرابط Yو  Xدر برخی موارد دو متغیر 

Y که در  ییها الگوبرای برآورد  توان یم. در ای  موارد ردیپذ یمنیز  تمییر، از آن گذارد یم تمییر

معادالت هتزمان اسهتفاده کهرد. در ایه  پهژوهت نیهز       الگویبردارنده چنی  متغیرهایی است، از 

، متال  اند شدهپایداری که به ونوان متغیر مستقر در نار گرفته  یها شاخص، 5و  4برای روابط 

دو طرفه با کیفیت سود داشته باشند. در نتیجه ای  امالان وجهود دارد کهه فهر  غیهر      ۀاست رابط

در ایه    ،تصادفی بودن متغیر مستقر، نقض شده و نتای  حاصهر از آن گتهراه کننهده باشهد. لهذا     

معادالت هتزمان استفاده شده است. در ای   الگویبه مناور رفع ای  ابهام و نگرانی، از پژوهت 

معادالت هتزمان، از روش حدابر مربعهات دو   الگویختی  معادالت موجود در پژوهت برای ت

 یهها  هیفرضو  فرضیۀ اولاستفاده شده است. خالصه نتای  مربوط به ای  تختی  برای  95یا مرحله

 ارائه شده است. 7و  9در جداول  4تا  2

بهرای متغیهر میهزان شهاخص      t، مقدار آمارۀ استمشخص  9هتانگونه که در جدول شتارۀ 

، بیهانگر  ۱49/۱که با میزان سطح معناداری  است ۱26/2( برابر با SUIDپایداری کر افشاء شده )
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در دو  SUID. با مقایسه نتای  مربهوط بهه متغیهر    استمعنادار بودن ضریب متغیر مربوطه در الگو 

. لهذا،  اسهت ر و مثیهت  که ضریب مربوطه در هر دو جدول معنادا گردد یممشاهده  9و  4جدول 

نتیجه گرفت که نتای  حاصر از آزمون فرضیۀ اول پژوهت در بالهب الگهوی معهادالت     توان یم

ی، نتای  به دست آمده از روش حهدابر  ا مرحلههتزمان و با استفاده از روش حدابر مربعات دو 

ری متغیهر کیفیهت   و سطح معنادا t. هتچنی  آمارۀ دینتا یم دییتممربعات تعتیم یافته برآوردی را 

، بیانگر معنادار نیودن ای  متغیر بوده و نشان دهنده وهدم  945/۱و  456/۱سود به ترتیب به مقدار 

 .استپایداری کر  شاخصآن بر متغیر  تمییر
 فرضیۀ اولبرای  ای مرحلهنتایج آزمون حداقل مربعات دو  .9ۀ شمار جدول

ۀآمار t خطای استاندارد ضریب نتاد متغیر  
سطح 

 معناداری

میزان شاخص 

 پایداری کر
SUID 5۱6/1 749/۱ ۱26/2 ۱49/۱ 

 LEV 287/۱ ۱69/۱ ۱88/9 ۱۱2/۱ اهرم مالی

 ROA 262/۱- ۱94/۱ 59۱/4- ۱۱۱/۱ ها بازدۀ دارایی

 SIZE 9۱1/۱- ۱75/۱ 66۱/9- ۱۱۱/۱ اندازۀ شرکت

EQ ۱۱1/۱ کیفیت سود  ۱۱2/۱ 456/۱  945/۱  

۱99/2 (EQ زا درونآمارۀ دوربی  واتسون )متغیر  26۱/2 (SUID زا درونن )متغیر وواتس آمارۀ دوربی    

بهرای متغیهر میهزان شهاخص      t، مقدار آمارۀ استمشخص  7هتانگونه که در جدول شتارۀ 

، ۱۱۱/۱کهه بها میهزان سهطح معنهاداری       اسهت  821/4( برابر با EINDی افشاء شده )طیمح  ستیز

بهرای متغیرههای    t. هتچنی ، مقدار آمارۀ استبیانگر معنادار بودن ضریب متغیر مربوطه در الگو 

و  -۱92/2( افشاء شده بهه ترتیهب برابهر بها     ECID( و ابتصادی )SOIDمیزان شاخص اجتتاوی )

. اسهت معنادار بهودن دو متغیهر    ۀ، نشان دهند۱۱۱/۱و  ۱44/۱که با سطح معناداری  است -979/9

آمهده از الگهوی معهادالت هتزمهان، بها روش       دسهت  بهه ، نتای  7و  5بنابرای ، با توجه به جداول 
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ی دو تها چههار پهژوهت بها     هها  هیفرضه ی، نتای  به دسهت آمهده بهرای    ا مرحلهحدابر مربعات دو 

و سهطح   tی  آمهارۀ  هتچنه  .دشهو یم دییتماستفاده از روش حدابر مربعات تعتیم یافته برآوردی 

، بیهانگر ایه  اسهت کهه متغیهر      111/۱و  9۱۱/1معناداری متغیر کیفیت سود بهه ترتیهب بهه مقهدار     

 .استپایداری  شاخصآن بر متغیرهای  تمییرودم  ۀمعنادار نیوده و نشان دهند
 4 تا 2 های فرضیهبرای  ای مرحلهنتایج آزمون حداقل مربعات دو  .7 ۀشمار جدول

ۀآمار t خطای استاندارد ضریب نتاد متغیر  
سطح 

 معناداری

-ECID ۱71/۱ ابتصادی یها شاخصمیزان   ۱21/۱  979/9-  ۱۱۱/۱  

زیسهت   یهها  شاخصمیزان 

 محیطی
ENID ۱4۱/2  429/۱  821/4  ۱۱۱/۱  

LEV 765/۱ اهرم مالی  199/۱  798/4  ۱۱۱/۱  

-ROA 594/۱ ها بازدۀ دارایی  171/۱  121/9-  ۱۱2/۱  

SIZE 952/۱ اندازۀ شرکت  ۱99/۱  292/1۱  ۱۱۱/۱  

 یههههها  شههههاخص میههههزان  

 اجتتاوی
SOID 4۱8/2-  184/1  ۱92/2-  ۱44/۱  

EQ 528/۱ کیفیت سود  99۱/۱  9۱۱/1  111/۱  

696/1 (EQ زا درونآمارۀ دوربی  واتسون)متغیر   زا درونآمارۀ دوربی  واتسون )متغیر  

ECID) 
889/1  

 زا درونآمارۀ دوربی  واتسون )متغیر 

ENID) 

67۱/1  زا درونآمارۀ دوربی  واتسون )متغیر  

SOID) 
682/1  

 دهاگیری و پیشنها نتیجه

پایداری افشهاء شهده بهر     های شاخصمیزان  پرداخته شد که آیا سثالای  پژوهت به  ای در 

 ؟یهاخیر  اسهت گهذار  تمییر پذیرفته شهده در بهورو اوراه بههادار تههران     های شرکتکیفیت سود 

امالهان ایه  وجهود دارد کهه      کنهد  مهی گذشهته بیهان    یهها  پژوهتآمده از  دست بهنتای  مختل  

نشان دهند، زیهرا ذی نفعهان مختله     متفاوتی مختل  وال  العتر  نفعان ذینسیت به  ها شرکت
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ایرانی پذیرفته شهده   های شرکتدر خصوا مطالعه حاضر  های یافته مختلفی دارند. های نگرانی

پایهداری بهه صهورت     های شاخصبیانگر ای  است که میزان افشاء در بورو اوراه بهادار تهران، 

به  ۀ. نتیجشود میپژوهت پذیرفته  فرضیۀ اولدارد و مثیت و معناداری بر کیفیت سود  تمییرجامع 

 (2۱۱5)الرواشالههوش و و  (2۱۱9و هتالههاران ) 99رلیتزکههیوا پههژوهتدسههت آمههده بهها نتههای   

 مطابقت دارد.

پایهداری افشهاء    های شاخصکه میزان  استحاکی از ای   پژوهتاز  نتای  حاصر هتچنی 

بهر کیفیهت سهود     منفهی و معنهادار   تمییرصادی، دارای مسئولیت اجتتاوی و ابتابعاد شده مرتیط با 

دوم  ههای  هبا وجود ایناله فرضی ،لذا. استتهران  اوراه بهادار بوروپذیرفته شده در  های شرکت

 تهوان  مهی  ،شهرکت  بر کیفیت سودرا پایداری  معنادار ای  دو بعد تمییر ،رد شدند پژوهتو سوم 

بعضی از مدیران فرصت طلب و کوتاه نگهر   ،برار داد؛ اول ایناله بررسیاز جهات مختل  مورد 

به  توجهی بیو  مدت کوتاه های سیاست هبه دنیال کسب شهرت هستند که متال  است با توسر ب

، 97پرسهتون و ابهانون  منفی بر وتلالرد شرکت شوند ) تمییرباوث  ،پایداری بلندمدت های شاخص

بها اههداف متفهاوت،     نفعهان  ذیاز  ای گسهترده طی   مابی  فیمدیریت روابط  ،(. دوم ایناله1667

وتلالرد مالی شرکت شود. در نهایهت مهدیران    با مصرف منابع بیشتر باوث صدمه دیدن تواند می

در زیهر چتهر وتلالهرد     98حفهاظتی  ههای  سیاسهت بها اسهتفاده از    طلیانهه  فرصتمتال  است به طور 

نتهای   لذا، با توجه به دالیر بیهان شهده    (.1665، 96جونزد )نپایداری، کیفیت سود را تخریب نتای

 (2۱14) و زولهچ  کهی  سولووپژوهت  های یافتهبا  معتیر باشد. ای  نتای ، تواند می به دست آمده

جلیلهی و بیصهری   ، با مطالعهه  آمده دست بههتچنی  نتای   مطابقت دارد. (2۱1۱ا و روبی  )یبارنو 

 مسئولیت اجتتاوی و کیفیت سود مطابقت دارد. رابطۀ معناداردر خصوا  (1969)

مرتیط افشاء شده  پایداری های شاخصمیزان بیانگر ای  است که به دست آمده،  نتای  سایر

 فرضهیۀ چههارم  و  دارد هها  شهرکت معناداری بر کیفیت سود  مثیت و تمییر محیطی زیست مسائربا 
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 بهاالی  دلیهر اهتیهت  بهه   تهوان  مهی حاصهر را   ۀدر وابهع نتیجه   .گیهرد  میبرار  تمییدپژوهت مورد 

بهه   ؛دانسهت  ایرانهی انتخهاب شهده    ههای  شرکتبرای  محیطی زیستمرتیط با مسائر  های شاخص

در ایهران  زیسهت محیطهی    یهها  شهاخص بهرای   موجهود  و اسهتانداردهای  ها چارچوب دلیر ایناله

 یهها  شهرکت ت کهه توجهه   الیته باید به ای  نالته نیز توجه داش .نسیت به دو بعد دیگر بیشتر است

و ایه  نتیجهه نیهز میهی  ایه       بوده گذشته به میاحث زیست محیطی بیت از پیت  سالیانایرانی در 

 مطابقت دارد. (2۱19نور و هتالاران )نتای  به دست آمده با نتای  پژوهت  .استمطلب 

. در ایه  کشهورها   اسهت از کشورها اجیهاری   برخیدر حال حاضر گزارشگری پایداری در 

که گزارش پایداری باید چگونه باشد. به هر حال داوطلیانه بهودن   کنند میبوانی  و مقررات بیان 

پایداری تنهها   هایدر برخی کشورها گزارشو  استگزارشگری پایداری هنوز در مرحله گذار 

در  هها  پهژوهت دیگر نتای   از طرف. دکنن میپایداری را به درستی افشاء  های شاخصتعدادی از 

کهه پهذیرش بهوانی  و     دههد  مهی نشان  ها شرکتمورد اجیاری بودن گزارشگری پایداری توسط 

مقررات گزارشگری پایداری اجیاری باوث افزایت مسئولیت پذیری اجتتاوی آنها شده و منجر 

 گردید.ی، آموزش منابع انسانی و حاکتیت شرکتی خواهد توسعۀ پایداربه بهیود 

در حهال   توجه به جهانی شدن میحث پایداری و با ونایت به اینالهه ید بیان نتود، با بادر پایان 

 گهردد  مهی پیشهنهاد   ،اسهت ایرانی پایی   های شرکتپایداری در  های شاخصحاضر سطح افشای 

با توجه بهه نتهای  بهه دسهت      هتچنی  .انجام دهندای  زمینه فعالیت بیشتری  ایرانی در های شرکت

بها وجهود    و اسهت  هها  شهرکت  کیفیت سهود پایداری بر  های شاخص معنادار تمییرآمده که بیانگر 

اوراه  بهورو  پذیرفته شده در های شرکتشایسته است که  ،ربابت جهانی در خصوا پایداری

 .ابدام نتاینهد ه ساالنتهران نیز نسیت به آماده سازی بستری جهت ارائه گزارشات پایداری  بهادار

اطالوات غیرمالی که در فرم اطالوات اضافی در کنهار اطالوهات مهالی در گهزارش سهاالنه      زیرا 

اخیر اهتیت فراوانی پیدا کرده است و در حالی که اطالوات مهالی بها    یها سالدر  گردد میتهیه 
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وتلالهردی غیرمهالی شهرکت نیهز      ههای  جنیهوالبتند به آگاهی از سایر  نفعان ذی، هستنداهتیت 

به مواردی هتچون، چگونگی مدیریت واحهد تجهاری، اههداف آتهی      توان میبرای مثال  .هستند

پایهداری بهاالخص مسهائر محیطهی و اجتتهاوی را       های شاخصآن و سیاستهای مرتیط با اهداف 

مناهور   در جامعهه و بهه   هها  شهرکت بهه مناهور افهزایت مشهروویت سهازمانی       ،بنابرای  بیان نتود.

یات بیشتری انتشار ئباید با جز ها شرکتپایداری توسط  های گزارش، نفعان ذیبرآوردن نیازهای 

 یابد.

ههایی کهه بیشهتر بهه افشهاء       نتهود شهرکت   کهه بیهان مهی    بها توجهه بهه نتهای  پهژوهت      هتچنی 

 گهذاران  سهرمایه بهه  انهد،   اند کیفیت سود باالیی نیز تجربه کرده های پایداری روی آورده شاخص

بهر کیفیهت سهود توجهه      مثیردر فرایند اخذ تصتیتات ابتصادی خود به ووامر  گردد میپیشنهاد 

 داشته باشند.

 ها یادداشت
1. Sustainable Development (SD) 

2. World Commission on Environment and Development (WCED) 

3. People, Planet and Profit Reporting 

4. Integrated Reporting 

5. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Audit Firm 

6. Buchholz and Rosenthal   7. Elkington  

8. Hahn and Kuhnen    9. Stakeholder Theory 

10. Legitimacy Theory    11. Agency Theory 

12. Signaling Theory    13. Social-Norm Theory 

14. Information Asymmetry Theory  15. Freeman 

16. Suchman     17. Meckling 

18. Friedman and Allen    19. Dhaliwal  

20. Deegan and Unerman   21. Jensen 

22. Romer     23. Nor 

24. Wang     25. Salewski and Zulch 

26. Barnea and Rubin    27. Allouche and Laroche 

28. Ullman     29. Global Reporting Initiative 

30. Panel Analysis    31. Francis et al.  

32. Dechow and Dichev    33. Panel EGLS 

34. Variance Inflation Factor (VIF) 
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35. Two Stage Least Square (TSLS) 

36. Orlitzky     37. Preston and O’Bannon 

38. Entrenchment Strategy   39. Jones 

 منابع

پذیرفتهه شهده    های شرکتپذیری اجتتاوی  (. بررسی ارتیاط بی  کیفیت سود و مسئولیت1969بیصری، فرزاد. ) جلیلی، صابر؛

 .147-172، 57، دانت حسابرسیدر بورو اوراه تهران، 

و وضهعیت   هها  شهرکت های بعد اجتتاوی مسهئولیت   و شاخص ها مثلفه ۀ(. ارائ1962برزگر، بدرت اهلل. ) حساو یگانه، یحیی؛

 .2۱6-294 (،1)2، فرهنگی –اجتتاوی ۀتوسعمطالعات  موجود آن در ایران،

سههام،   تهت یب یو خطر سقوط آته  یشرکت یاجتتاو یریپذ تیمسئول ۀرابط ی(. بررس1969فتانه. ) ان،یامجد ؛یدولیس ،ینیحس

 .75-1۱5(، 1)8 ،یدانت حسابدار

پهذیری   بی  مهدیریت سهود و مسهئولیت    ۀ(. بررسی رابط196۱جیارزاده کنگرلویی، سعید. ) ؛بایزیدی، انور ؛خواجوی، شالراهلل
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