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Abstract
Objective: Sustainable development represents an ethical concept related to the fight against
poverty and protecting the environment simultaneously and on a macro-level. Corporations, as
major actors, have a particularly substantive role to play in the process of achieving sustainable
development. The sustainable business operation and its reporting promote the company's image
among its stakeholders. The continuous development has led to companies publishing different
types of sustainability-related content and reports along with annual reports.
In recent years, corporate sustainability has gone main stream, and many companies have taken
meaningful steps to improve their own sustainability performance. Corporate sustainability is
essential to long-term corporate success and it has the potential to improve the transparency and
reliability of information for investors and stakeholders. This research aims to investigate the
relationship between corporate sustainability performance and firm value by emphasizing the
role of disclosure score and firm size.
Method: Using a theoretical framework combining stakeholder, signal, and legitimacy theories
and a resource-based perspective, a set of hypotheses were developed regarding the relationship
between corporate sustainability performance and firm value. The panel data for the study was
collected from 92 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) between 2013 and 2019
and analyzed using the robust regression method.
Results: The research findings revealed that there is a positive and significant relationship
between the financial (economic dimension) and non-financial dimensions of corporate
sustainability performance (social, governance, environmental, and ethical dimensions) and firm
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Abstract

value, and the effect of sustainability performance on firm value is greater in corporates with
higher sustainability performance. The findings also confirm that the effect of sustainability
performance on firm value is greater in corporations with a higher disclosure score, and the
effect of sustainability performance on firm value in large and small companies is almost equal.
Conclusion: The results of this research indicate that sustainability activities would be a
worthwhile use of corporate resources for firms. These results support the conclusion that there
are incentives for some types of firms to invest more heavily in corporate sustainability programs
because such investments help to maintain the firm’s competitive position.
The achievement of this research is that it investigates the relationship between corporate
sustainability performance and firm value and the role of determining factors in this regard,
providing valuable insight into the usefulness of sustainability activities in firm value
creation.Considering that sustainability reports have valuable benefits such as improving the
level of accountability and transparency of company operations, improving the overall image of
the company in society, strengthening social relations and legitimacy of company activities,
aligning company activities with community expectations, influencing current and future
community welfare, helping companies participate in global financial markets and attract foreign
investors, and the possibility of more accurate financial forecasts and better portfolio risk
assessment for capital market participants, this issue should be considered at the micro and
macro levels by the government and capital market regulators and standards and necessary
guidelines and supervisory strategies to improve the sustainability performance of companies
should be developed by relevant organizations.
Keywords: Corporate Sustainability Performance, Firm Value, Disclosure Score, Firm Size.
Paper Type: Research Paper.
Citition: Babaei, F., Rahmani, A., Homayoun, S., Amin, V. (2021). The relationship between
corporate sustainability performance and firm value: Emphasizing the role of disclosure score
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رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت :با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت
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چکیده
هدف :پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ضروری است و ظرفیت بالقوهای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطالعات
برای سرمایهگذاران و ذینفعان دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش
امتیاز افشا و اندازه شرکت است.
روش :با استفاده از چارچوب نظری متشکل از تئوریهای ذینفعان ،عالمتدهی و مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منااب ،،فرضایههاایی
جهت تشریح رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تدوین شد .در راستای هدف پژوهش ،دادههای ترکیبای  29شارکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره زمانی  1921تا  ،1921جم،آوری و با اساتفاده از روش رگرسایون مقااو ماورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی (ابعاد اجتمااعی ،حااکمیتی،
زیست محیطی و اخالقی) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت هایی که عملکرد پایداری باالتری دارند ،تاأییر
عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است .همچنین یافته ها مؤید این است که شرکت هایی که امتیاز افشای باالتری دارند،

مجله دانش حسابداری ،دوره دوازدهم ،ش  ،3پیاپی  ،64صص.1-72 .

 نویسنده مسئول ،مربی گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .رایانامه.)irf.babaei@pnu.ac :
 استاد گروه حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران( .رایانامه.)rahmani@alzahra.ac.ir :
 دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه یوله ،سوئد( .رایانامه.)sadhon@hig.se :

 مربی گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .رایانامه.)vahid.amin1985@yahoo.com :
تاریخ دریافت99/2/72 :

تاریخ پذیرش1611/7/11 :

ناشر :دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
©The Authors.

DOI: 10.22103/jak.2021.16583.3340

 /9رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت :با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت

تأییر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آنها بیشتر است و تأییر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در شرکتهای بزرگ و کوچا
تقریباً برابر است.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که تخصیص مناب ،شرکت جهت فعالیتهای پایداری ارزشمند اسات .دساتاورد پاژوهش
حاضر این است که با بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت و نقش عوامل تعیاین کنناده در ایان رابطاه ،بیانش
ارزشمندی را در زمینه سودمندی فعالیتهای پایداری در مسیر ارزشآفرینی شرکت فراهم مینماید.

واژههای کلیدی :عملکرد پایداری شرکتی ،ارزش شرکت ،امتیاز افشا ،اندازه شرکت.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :بابائی ،فاطمه؛ رحمانی ،علی؛ همایون ،سعید؛ امین ،وحید .)1011( .رابطه باین عملکارد پایاداری شارکتی و ارزش
شرکت :با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت .مجله دانش حسابداری.1-91 ،)9(19 ،
مقدمه

مقدار و کیفیت افشای محیطی و اجتماعی شرکتها پس از انتقادات صورت گرفته از کامل نبودن چارچوب گزارشگگری
مالی سنتی در انعکاس تصویری کامگل از عملیگات شگرکت ،در بسگیاری از کشگورها افگزایشیافتگه اسگت (بچگو 1و همکگاران،
 .)7117از آنجا که اکثر فعالیتهای تجاری و اقتصادی شرکتها سبب ایجاد مسائل اجتمگاعی ،زیسگتمحیطگی و بشردوسگتانه
7

میشود؛ لذا ،شرکتها باید به این مسائل توجه کنند و بهطور منطقی در جهت بهبود محیط زیستشان مشارکت نمایند (نامگانی

و همکاران .)7112 ،بسیاری از شرکتها با تخصیص بخش قابلتوجهی از منابع خود در جهت فعالیگتهگای مسگلولیتپگذیری
اجتماعی ،تالشهایی را برای کاهش این نگرانیها انجام دادهاند .بااینوجود ،برخی از شرکتها بر این باورند که فعالیتهگای
مرتبط با مسلولیتپذیری اجتماعی شرکت ( 3)CSRدر راستای حداکثر کگردن سگود نیسگت ،بنگابراین ،از مشگارکت در چنگین
فعالیتهایی اجتناب میکنند (وتمن .)7111 ،6هدف مسلولیتپذیری اجتماعی شرکتی دستیابی بگه توسگعه پایگدار اقتصگادی از
طری گ بهبگگود کیفیگگت زنگگدگی کارکنگگان واحگگدهای اقتصگگادی و خگگانوادههگگای آنهگگا ،محگگیطزیسگگت و کگگل جامعگگه اسگگت.
مسلولیتپذیری اجتماعی شرکتی بر موضوعات مهمی مانند اخالق ،محیطزیست ،سالمت ،آموزش ،حقگوق بشگر و  ...تأکیگد
دارد .اگرچه فعالیتهای مسلولیتپذیری اجتماعی شرکتی برای واحدهای اقتصادی هزینه دارد ،اما انتظگار مگیرود بگا ارتقگای
شهرت و اعتبار آنها در طوالنی مدت منجر به کاهش هزینگههگا و افگزایش فگروش ،بهبگود عملکگرد مگالی و توانگایی رقابگت و
کاهش ریسک ازجمله ریسک ورشکستگی شود (کمگالی زارعگی و همکگاران .)7119 ،سگرمایهگگذاران و اعتباردهنگدگان بگه
بهخوبی اجرامینماینگد ،اهمیگت بیشگتری مگیدهنگد .ایگن امگر منجگر
شرکتهایی که ابعاد مختلف مسلولیتپذیری اجتماعی را 
میگردد که این شرکتها نزد سرمایهگگذاران و اعتباردهنگدگان اعتبگار بگاالتری بگهواسگطه اجگرای بنگدهای مسگلولیتپگذیری
اجتماعی بیابند (حاجیها و قربانی.)1611 ،
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در سالهای اخیر گرایشهگای جهگانی بگه سگمت حفاتگت از محگیطزیسگت و پیشگگام بگودن شگرکتهگا در مسگیر تحقگ
مسلولیتهای اجتماعی مرتبط با مسائل زیستمحیطی بوده اسگت .افشگای اطالعگات زیسگتمحیطگی ،شگفافیت دادههگای مگالی
شرکت را بهبود میبخشد و به جامعه کمک میکند تا روشهای حفاتت از محیطزیست ،سود و هزینههای مصگرف منگابع را
ارزیابی کنند و صنایع ،شرکتها و مردم را به توسگعه پایگدار هگدایت مگیکنگد (محمگدی و همکگاران .)7111 ،پگس از انتشگار
گزارش «آینده مشترک ما» توسط کمیته جهانی محیطزیست و توسعه ( ،2)WCEDتوسعه پایدار ( 4)SDبگهعنگوان مفهگومی از
اهمیت استراتژیک مطرح شد .این کمیته در سال  1912توسعه پایدار را ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای نسگل فعلگی بگدون
آسیب رساندن به توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود ،تعریف کرد .بر اساس ایگن گگزارش ،سگازمان هگا بایگد نقگش
کلیدی در کمک به توسعه پایدار داشته باشند .انتشار این گزارش شرکتها را ترغیب کگرد تگا اهگداف پایگداری را در فراینگد
مدیریتیشان لحاظ کنند .هدف پایداری حفظ همبستگی اجتماعی ،حفاتگت از محگیطزیسگت و تضگمین توسگعه اقتصگادی بگه
روش متعادل است (لسکر .)7111 ،2مقبولترین تعریف از پایداری توجه به ابعاد سهگانه اثربخشی اقتصادی ،مسگلولیتپگذیری
اجتماعی و زیستمحیطی است .توجه به ابعاد سهگانه پایداری نهتنها محیطزیست و نظارت بر منگابع طبیعگی را در برمگیگیگرد
بلکه شامل شرایط اقتصادی و اجتماعی انجام کسب وکار ،از جمله سیستمهای کسگب وکگار ،الگگوهگا و رویگههگای الزم بگرای
ایجاد ارزش بلندمدت است (یو و ژائو.)7112 ،1
در محیط کنونی کسبوکار با توجه به افزایش تعداد سرمایهگذاران حرفهای عملکرد غیرمالی شرکتها بهطور فزاینگدهای
مورد توجه قرارگرفته است .سرمایهگذاران حرفهای بر این باورند که سودآوری شرکت برای رشد بلندمدت آن کافی نیسگت.
گزارشگری پایداری با نگاهی فراتر از عوامل اقتصادی ،استراتژیک و عملیاتی و با در نظر گرفتن مالحظات زیسگتمحیطگی و
اجتماعی به ارتقای سطح شفافیت شرکتها ،مدیریت ریسک و بهبود روابط با سهامداران و ذی نفعان کمک مگیکنگد (لگو 9و
همکاران .)7112 ،رشد چشمگیر صندوقهای سگرمایهگگذاری اخالقگی 11و محبوبیگت گسگترده شگاخصهگای پایگداری ماننگد
شگاخص پایگداری داو جگونز ( 11)DJSIو شگاخص افتگیاسای  6گگود 17نیگز در افگزایش میگزان افشگای اطالعگات پایگداری
تأثیرگذار بوده است (بچو و همکاران.)7117 ،
بهمنظور بهبود گزارشگری پایداری ،عملکرد شرکتها در این زمینه باید اندازهگیری شود .در ایگن راسگتا چگارچوبهگای
روششناختی متعددی ارائهشده است تا پایداری شرکتها را قابلدرکتر ،کاربردیتر و کمیتر کننگد (نگیکال 13و همکگاران،
 .)7111کمیسیون انجمنهای اروپایی )7111( 16عملکرد پایداری شگرکتی ( 12)CSPرا بگهعنگوان میگزان مشگارکت شگرکت در
توسعه محیطی ،اجتماعی و اقتصادی تعریف میکند .مفهوم عملکرد پایداری نشان میدهد که شرکت باید بگا در نظگر گگرفتن
تأثیر عملکرد خود بر مزایای همه ذینفعان ازجمله جامعه و محیطزیست ،بر مواردی فراتر از حداکثر کردن سگود سگهامداران
تمرکز کند .رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و عملکرد شرکت موضوع بسیاری از مطالعات تجربی قرارگرفته است (ماننگد
پژوهشهای لرنکو و برنکو )7113( 14و جانگ 12و همکاران (( ))7112دیبکگر و سگامر .)7114 ،11اگرچگه در طگول سگالهگای
اخیر آگاهی سرمایهگذاران از پایداری بهعنوان استراتژی بلندمدت شرکتها افزایشیافته است بااینوجود ،پژوهشهگایی کگه
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تاکنون انجامشده است دربرگیرنده شگواهد انگدکی اسگت کگه درک بگاالی سگهامداران (بگهویگژه در خگار از ایگاالتمتحگده
آمریکا) از اهمیت انجام فعالیتهای محیطی ،اجتماعی و پایداری را نشان دهد (یو و ژائو .)7112 ،بگهعگالوه ،بگا توجگه بگه بگاال
بودن هزینههای تهیه و افشای اطالعات پایداری بحثهای متعددی در ارتباط با سودمندی گزارشهگای پایگداری مطگرحشگده
است .بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش ایگن اسگت کگه رابطگه بگین عملکگرد پایگداری شگرکتی و ارزش شگرکت در شگرکتهگای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
نوآوری پژوهش حاضر این است که عملکرد پایداری شرکتی را بهعنوان یکگی از موضگوعات مطگرح در حگوزه پایگداری
شرکتی مورد بررسی قرار داده و چگونگی رابطه آن با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار میدهگد .در حگال حاضگر در ایگران
مقررات و استانداردهای مشخصی برای افشای گزارشهای پایداری در سطح شرکتها بگهطگور جداگانگه یگا یکپارچگه وجگود
ندارد .با توجه به رویکرد توسعه پایدار کشور بر اساس قانون اساسی ،سیاستهای کلی سند چشگمانگداز  1616و برنامگه پگنجم
توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرآیند خصوصیسازی ضروری به نظرمی رسد تا بتوان بر مبنای مطالعات تجربی و نتایج حاصگل
از آن ،به درک و توسعه عملکرد پایداری در شرکتهای ایرانی کمک کرد .ساختار پژوهش حاضر بدینصورت اسگت کگه
بعد از مقدمه ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان میشود .در بخش بعدی فرضیهها و روششناسی پگژوهش ارائگه مگیشگود .در
بخش ششم یافتههای پژوهش بیان میشود و بخش پایانی نیز به نتیجهگیری اختصاص داده شده است.
مبانی نظری پژوهش
19

سازمان گزارشگری جهانی ( )7114( )GRIگزارشگری پایداری را رویگه انگدازهگیگری ،افشگا و پاسگخگگویی نسگبت بگه
ذینفعان داخلی و خارجی در رابطه با عملکرد شرکت در راستای اهداف توسعه پایدار تعریگف اسگت (سگازمان گزارشگگری
جهانی .)7114 ،بر اساس این تعریف گزارش پایداری ،گزارش منتشرشده توسط شرکت یا سازمان در مورد اثرات اقتصگادی،
زیست محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیتهای روزمگره آن اسگت .در راسگتای تگالش محققگان جهگت انگدازهگیگری مسگلولیت
اجتماعی شرکت ،گزارشهای پایداری بهعنوان شاخص مسگلولیت اجتمگاعی شگرکت در تجزیگهوتحلیگل اقتصادسگنجی عمگل
خواهند کرد .این گزارشها شرکت ها را قادر میسازند تا اطالعات مربوط به جنبههای غیرمالی عملیات خود را ارائگه دهنگد و
آنها را در مسیر بهبود پاسخگویی و شفافیت قرار میدهنگد تگا درنهایگت تصگویر مطلگوبی از شگرکت در جامعگه نمایگان شگود
(وتمن.)7111 ،
برخالف گزارشگری مالی ،گزارشگری پایداری در اکثر کشورها داوطلبانه است؛ به همین دلیگل اکثگر شگرکت هگا جهگت
ارائه اطالعات در مورد حفاتت از جامعه و محیطزیست از سیستمهای گزارشگگری داوطلبانگه اسگتفاده مگیکننگد (کگار  71و
همکاران .)7119 ،سازمانهای حرفهای متعددی ازجمله سازمان گزارشگری جهانی ،هیلت گزارشگگری یکپارچگه بگینالمللگی
( ،71)IIRCهیلت استانداردهای حسابداری پایداری ( 77)SASBو گفگتوگگوی گزارشگگری شگرکتی ( 73)CRDرهنمودهگای
گزارشگگری و اطمینگانبخشگی پایگداری را منتشگر کگردهانگد تگا بگه شگرکتهگا در زمگان افشگای عملکگرد پایگداری اقتصگادی،
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زیستمحیطی ،اجتماعی و راهبری کمک کنند (رضایی .)1394 ،مؤسسه منابع جهانی ( 76)WRIنیز با انتشار پروتکل گازهگای
گلخانهای ( 72)GHGدر زمره سازمانهای فعال در حوزه گزارشگری پایداری قرارگرفته است (کار و همکاران.)7119 ،
سازمان گزارشگری جهانی بهعنوان یکی از پیشگامان این حوزه ،گزارشگری پایداری را به رویهای تبدیل کرده است کگه
توسط اغلب سازمانها در سراسر جهان پذیرفتگهشگده اسگت .صگرف نظگر از اثگرات مثبگت یگا منفگی ،گگزارش پایگداری شگامل
ارزشهای شرکت و الگگوی حگاکمیتی اسگت و رویکگرد آن ایجگاد اقتصگاد جهگانی پایگدار اسگت .هماننگد گزارشگگری مگالی
شرکتهای سهامی ،گزارشگری غیرمالی به بازارها اجازه میدهد تا به شرایط در حال تغییر پاسخ دهنگد ،سگهامداران را آگگاه
سازند و زمینه شفافیت فعالیت های شرکت را فراهم کنند (وتمن .)7111 ،سازمان گزارشگری جهانی رهنمودهگای سگودمندی
را برای کمک به شرکتها جهت ارائه گزارشهای پایداری ارائه میدهد (رضایی و همکاران .)7119 ،این سازمان در کشگور
هلند مستقر است و «چارچوب مشترک گزارشگری پایداری» را تدوین کرده است .سازمان گزارشگگری جهگانی بگرای اولگین
بار در ماه ژوئن سال  ،7111مجموعه ای از رهنمودها شامل اصگول گزارشگگری و شگاخصهگای محتگوایی مشخصگی را بگرای
گزارشگری پایداری منتشر کرد .بعد از آن ،در سال  7114نسخه جدیدی به نام ( G3نسل سوم) را جهت ارائه رهنمودی برای
تهیه گزارشهای پایداری منتشر کرد (اتامی .)7112 ،74آخرین نسخه ایگن رهنمودهگا ،بگه نگام  ،G4در سگال  7113منتشگر شگد.
هدف از تدوین  ،G4ارائه جزئیاتی جامع از مراحل انجام گزارشگری پایداری است تا شرکتها اطمینان یابند که روش آنهگا
با بهترین روش گزارشگری پایداری انطباق دارد .این رهنمودها شامل دو بخش است )1 :اصول و موارد افشگا  )7پیگادهسگازی.
اولین طبقه این رهنمود ،سازمان را در آمادهسازی گزارشهای پایداری کمک میکنگد .دومگین طبقگه نیگز رهنمودهگایی را در
مورد چگونگی پیادهسازی و استفاده از دادهها به شیوهای مناسب و کارا ارائه میدهگد .روش پیشگنهادی بگرای ایجگاد گگزارش
پایداری مناسب به شرح زیر است:
 .1رهنمودهای  G4را مرور کنید.
 .7مشخص کنید که آیا درصدد تهیه گزارش جامع هستید یا فقط بر موضوعات مهم تمرکز خواهید کرد.
 .3الزامات استانداردهای عمومی افشا که توسط همه شرکتها افشا میشود را فراهم کنید.
 برای افشای موارد خاصی که برای شرکت مهم است ،برنامهریزی کنید. .6گزارش پایداری را تهیه کنید.
درصورتیکه این رهنمودها پیگیری و اعمال شوند ،شرکتهایی که خود را با آنها مطابقت میدهنگد ،بگهخگوبی در مسگیر
دستیابی به رویههای پایداری قرار میگیرند .سازمان گزارشگری جهانی از شرکتهایی کگه گگزارشهگای پایگداری را منتشگر
میکنند ،درخواست میکند که این گزارشها را به این سازمان ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود کگه رهنمودهگای آنهگا بگه
شیوهای مناسب دنبال میشود .اصول گزارشگری سازمان گزارشگگری جهگانی بگرای تعریگف محتگوا و کیفیگت گگزارشهگای
پایداری مورداستفاده قرار میگیرد و تمام موارد موردتوجه ذینفعان ،محیط پایدار ،اهمیت ،کامل بودن ،دقت ،بهموقع بگودن،
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قابلیت اطمینان ،قابلیت درک و شفافیت را در برمیگیرد (رضایی و همکاران .)7119 ،شواهد حاصل از پگژوهشهگای پیشگین
نشان میدهد که گزارشگری پایداری با استفاده از رهنمودهای سازمان
گزارشگری جهانی عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش داده (پژوهش شادویتز و نیسگکال ))7111(72و
ارزش شرکت را افزایش (پژوهشهای شادویتز و نیسکال ( )7111و لو و همکگاران ( ))7112و عملکگرد آن را ارتقگا مگیدهگد
(پژوهشهای کارمن 71و همکاران ( )7111و جوهری و کمثی .))7119( 79افشای موضوعات مربوط به پایداری بگه ذینفعگان،
پاسخگویی و شفافیت عملیات شرکت را افزایش میدهد و به سرمایهگذاران برای ارزیابی مناسگب شگرکت کمگک مگیکنگد.
عالوه بر این ،این نوع گزارشها ،مزایای دیگری شگامل بهبگود تصگویر کلگی شگرکت در جامعگه ،تقویگت روابگط اجتمگاعی و
مشروعیت فعالیتهای شرکت را نیز در برمیگیرد (اویار و کزی.)7114 ،31
انگیزههای متعددی وجود دارد که بر اساس آن شرکتها عالوه بر افشای اجباری ،اقگدام بگه افشگای اطالعگات مربگوط بگه
پایداری میکنند (بچو و همکگاران .)7117 ،ویلگر و مگارکوس )7114( 31دو دلیگل بگرای افشگای اختیگاری اطالعگات پایگداری
شرکتها بیان میکنند :اولین دلیل این است که با انتظارات جامعگه همسگو و همگگرا باشگند و از ایگن طریگ بتواننگد نسگبت بگه
دسترسی مداوم به منابع و بازارها اطمینان حاصل کنند .دلیل دوم برای ارائه اطالعات اضافی این است که امکان پیشبینیهگای
مالی دقی تر و ارزیابی بهتر ریسک پرتفوی را برای مشارکتکنندگان بگازار سگرمایه فگراهم مگیکنگد کگه در نهایگت منجگر بگه
افزایش ارزش سهام و ارزش بازار شرکت میشود (سارنوپالی و لی .)7111 ،37افشای شرکت برای عملکرد مناسگب بازارهگای
سرمایه بسیار مهم است .گزارشگری مالی اجباری و افشای اختیاری کانالهایی برای افشگای اطالعگات شگرکتهگا هسگتند کگه
بهوسیله آنها مدیران اطالعات محرمانه را به بازارهای سرمایه ارائه میکنند و همگانطگور کگه تأییدشگده اسگت (پگژوهشهگای
ولکر)1992( 33؛ لوز و وراچیا)7111( 36؛ لوز و شرند )7119(32و بلکریشنان 34و همکاران ( ،))7117هر دو نوع افشگا بگا قیمگت
سهام و همچنین تغییرات نقدینگی مرتبط هستند (بلکریشنان و همکاران .)7117 ،افشای اختیاری و افشای اجباری هگر دو مهگم
هستند و دائماً با یکدیگر تعامل دارند و مغایرتی با یکدیگر ندارند (پوپووا 32و همکاران.)7113 ،
حتی اگر هیچ رابطهای هم بین افشای اختیاری و افشای اجباری وجود نداشته باشد ،افشای اجباری ممکن است بر محتگوای
اطالعاتی سرمایهگذاران در مورد افشای اختیاری تأثیر بگذارد و بنابراین ،ممکن است عامل تعیینکنندهای برای استراتژیهای
افشای اختیاری شرکت محسوب شود (اینهورن .)7112 ،31الزامات افشای اجباری در همه کشگورهای جهگان توسگط نهادهگای
نظارتی تعیین میشود .نهادهای نظارتی شرکت ها را مجبور به افشای اطالعاتی میکنند که ممکگن اسگت شگرکتهگا بخواهنگد
آن ها را پنهان کنند .یکی از توجیهات مربوط به تنظیم مقررات افشا ،نگرانی نهادهای نظارتی جهت تأمین رفاه سرمایه گگذاران
عادی است .انتظار میرود نهادهای نظارتی با توزیع مجدد ثروت بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگگاه از طریگ الگزام بگه افشگای
حداقل میزان اطالعات ،شکاف اطالعاتی را کاهش دهند .بهعالوه ،مقررات افشای اطالعات بر اعتبگار اطالعگات در بازارهگای
سرمایه تأثیر مثبتی دارد و رعایت الزامات نظارتی توسط شرکتها را نیز تحت تگأثیر قگرار مگیدهگد؛ امگا گگاهی ممکگن اسگت
افشای اجباری برای پاسخگویی به انتظارات سرمایهگذاران کافی نباشد؛ بنابراین ،مدیران از افشای اختیاری برای ارائگه بهتگرین
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اطالعات درباره عملکرد شرکت به سرمایه گذاران استفاده میکنند (پوپووا و همکاران .)7113 ،افشای اختیاری شامل هرگونه
اطالعات مالی و غیرمالی است که توسط مدیریت عالوه بر گزارشهای مالی اجباری افشا میشود .افشای اختیگاری مگیتوانگد
شامل اطالعات استراتژیک (محصول ،رقابت و مشگتریان) ،اطالعگات مگالی (پگیشبینگی سگودهای مگدیریت و قیمگت سگهام) و
اطالعات غیرمالی (عملکرد پایداری زیستمحیطی ،اجتمگاعی و حگاکمیتی) باشگد .تعامگل بگین افشگای اختیگاری و اجبگاری در
پژوهشهای قبلی (پژوهش اینهورن )7112 ،مورد بررسی قرار گرفته است (رضگایی و تگو .)7112 ،39سگطح الزامگات افشگا هگر
کشور عامل مهمی است که می تواند درک سرمایه گذاران از پایداری را نیز توضگیح دهگد .بگه بیگان دقیگ تگر ،هرچگه الزامگات
افشای اطالعات مالی در سطح باالتری باشد ،سیستم نظارتی بهتری برای محدود کگردن اختیگارات مگدیریت و اطمینگان از اثگر
افزایش ارزش پایداری ایجاد میشود؛ بنابراین ،پیشبینی میشود ارتباط بیشتر (کمتر) مثبتی بین پایگداری و ارزش شگرکت در
کشورهای دارای سطح شفافیت باالتر (پایینتر) وجود داشته باشد (یو و ژائو.)7112 ،
افزایش تقاضا برای اطالعات عملکرد پایداری و رابطه آن با ارزش شرکت نیز در پژوهشهای قبلی بررسیشده اسگت .بگه
عنوان مثال ،اکلز 61و همکاران ( )7117پیشنهاد میکنند که شرکتهایی که عملکرد پایداری بهتری دارنگد ،تمایگل دارنگد کگه
در بلندمدت در بازار سهام و در عملکرد حسابداری از رقبای خود بهتر عمل کنند .به عالوه ،سایر مطالعات رابطه مثبتی را بگین
عملکرد غیرمالی پایداری و عملکرد مالی و تأثیر آنها بر هزینه سگهام گگزارش مگیدهنگد (ماننگد پگژوهش انجگی 61و رضگایی
( .))7112هومل و اسچلیک )7114( 67دریافتند که شرکت هگای بگا عملکگرد پایگداری برتگر افشگای پایگداری باکیفیگت بگاال را
انتخاب میکنند تا عملکرد پایدار برتر خود را مطاب با تلوری عالمتدهی 63یگا افشگای اختیگاری نشگان دهنگد (رضگایی و تگو،
 .)7112اگر اطالعات شرکتها ناقص بوده و دارای کیفیت الزم نباشد ،ممکن است اینگونه استنباط شود که آنها اطالعگات
سیاسی و اقتصادی نامطلوب خود را درباره عملکرد جاری و ریسگک مربگوط بگه فعالیگتهگای آتگی خگود را پنهگان مگیکننگد.
بهعالوه ،افشای زیستمحیطی ممکن است در نتیجه همافزایی بین عملکگرد اقتصگادی و محگیطزیسگت منجگر بگه ایجگاد ارزش
شرکت شود (بچو و همکاران.)7117 ،
تلوری عالمت دهی به توضیح انگیزه های مدیریت برای دستیابی به ابعاد مالی (اقتصادی) و غیرمالی (ابعاد زیسگت محیطگی،
اجتماعی و حاکمیتی) عملکرد پایداری و واکنش سرمایه گگذاران نسگبت بگه افشگای اطالعگات عملکگرد پایگداری نیگز کمگک
می کند .ابعاد مالی و غیرمالی عملکرد پایداری با یکدیگر مرتبط اند و هنگام تجزیه و تحلیل تأثیر آنها بر ثروت سگهامداران و
هزینه سهام باید باهم بررسی شوند .نهادهای نظارتی ،سرمایه گذاران و شگرکتهگا بگهطگور فزاینگدهای بگه افشگای ابعگاد مگالی و
غیرمالی عملکرد پایداری عالقهمند هستند .تلوری مشروعیت ،66نشان میدهد که واحگدهای تجگاری بگا فشگارهای اجتمگاعی و
سیاسی برای حفظ مشروعیت مواجه هستند که پایبندی به قرارداد اجتماعی از طری انجام فعالیتهایی در جهگت تحقگ ابعگاد
غیرمالی عملکرد پایداری ابزاری در این راستا محسوب میشود (انجی و رضایی.)7112 ،
اگر شرکتها بخواهند در بلندمدت به حیات خود ادامه دهند ،باید مشروعیت فعالیتهای خگود را بگه جامعگه نشگان دهنگد.
شرکتهایی که فعالیتهای آنها بهطور قابلتگوجهی بگا انتظگارات جامعگه انطبگاق نگدارد ،مگورد تحگریم مصگرفکننگدگان یگا
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تأمینکنندگان قرار میگیرند و یا ممکن است فعالیتهگای نادرسگت آنهگا بگا اقگدامات قگانونی گگروههگای مگذکور در آینگده
محدود شود (بچو و همکاران .)7117 ،از دیدگاه تلوری مشروعیت ،گزارشگری اجتماعی شرکت که هدف آن تأثیرگگذاری
بر ذینفعان و ادراکات جامعه در مورد شرکت است ،اطالعاتی را ارائه میدهد که به رفتگار شگرکت مشگروعیت مگیبخشگد و
موجب ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت میشود (لو و همکاران .)7112 ،شرکت با ذینفعان متعددی در ارتبگاط اسگت کگه بگر
فعالیتهای شرکت تأثیر میگذارند یا از آن تأثیر میپذیرنگد .فگریمن )1916( 62اسگتدالل مگیکنگد کگه در نظگر گگرفتن منگافع
ذینفعان برای موفقیت شرکتها بسیار حیاتی است و منطقی نیست که مدیریت تنها به دنبال حداکثر کردن منگافع سگهامداران
باشد ،بلکه باید اقداماتی را انجام دهد که برای همه ذینفعان بهینه باشد (انجی و رضایی .)7112 ،ذینفعان میتواننگد شگرکت
را مجبور به اتخاذ فعالیت های زیست محیطی برای افزایش عملکرد محیطی کنند که در نهایت بگر عملکگرد مگالی شگرکت نیگز
تأثیر می گذارد .عالوه بر این ،افزایش عملکرد می تواند بازده داخلی و مشروعیت خارجی شرکت را بهبود بخشد و در نهایگت
منجر به مزیت رقابتی و افزایش ارزش شرکت شود (کوسوکبی و سوروکو.)7119 ،64
از دیدگاه تلوری ذینفعان 62عملکرد پایداری شرکتی را مگیتگوان ایگنگونگه ارزیگابی کگرد کگه شگرکت بگا خواسگتههگای
گروههای مختلفی از ذینفعان مواجه است و باید تقاضاهای آنها را بهعنوان هزینگههگای غیرقابگلاجتنگاب انجگام کسگبوکگار
برآورده کند .تلوری ذینفعگان مگیتوانگد بگا دیگدگاه مبتنگی بگر منگابع ( 61)RBPتکمیگل شگود ،زیگرا شگرکتهگا ممکگن اسگت
پاسخگویی به تقاضای ذینفعان را بهعنوان نوعی سرمایهگذاری استراتژیک در نظر بگیرند و این امر نیازمند الزامگاتی بگیش از
حداقل الزامات موردنیاز برای جلب رضایت ذینفعان است .مشارکت در فعالیتهای پایداری شرکتی در شگرایطیکگه انتظگار
میرود اینگونه فعالیتها در جهت منافع شرکت باشد ،رفتاری است که میتواند از طری دیدگاه مبتنی بر منابع بررسی شود.
دیدگاه مبتنی بر منابع پیشنهاد میکند که شرکتها با کنترل و دستکاری مؤثر منابع خگود کگه ارزشگمند و کمیگاب هسگتند و
هیچ جایگزینی کامل برای آنها در دسترس نیست ،مزایای رقابتی پایدار ایجاد میکنند .پایداری شگرکتی مگیتوانگد از طریگ
بهبود روابط با ذی نفعان و کاهش هزینه تضاد با آن ها ،ایجاد اعتبار و بهره وری کارکنان منافع شرکت را در بلندمدت افگزایش
دهد .همه این جنبهها باعث جذابیت بیشتر شرکتها برای سرمایهگذاران مگیشگود .سگطوح بگاالتر عملکگرد پایگداری شگرکتی
منجر به عدم اطمینان اقتصادی پایین تر ،سود قابل پیشبینیتر و ریسک کمتری برای سرمایه گذاران میشگود؛ بنگابراین ،انتظگار
داریم که بازار برای شرکتهای با عملکرد پایداری کمتر در مقایسه با شرکتهای با عملکرد پایداری بیشتر ارزش کمتری را
در نظر میگیرد (لرنکو و همکاران.)7117 ،
هر چه شرکتها بزرگتر میشوند ،بیشتر در معرض دید و ارزیابیهای موشکافانه ذینفعان خود قرار میگیرند؛ ازایگنرو
نسبت به واکنش های نامطلوب این گروه ها آسیب پذیرتر هستند .شرکت های بزرگ ،به طگور متوسگط ،بازارهگای جغرافیگایی و
محصوالت متنوعتری دارند ،به این معنی که آنها بزرگتر هستند و ذینفعان بیشتر و متنوعتری دارنگد .آرتگیچ 69و همکگاران
( )7111نشان دادند که شرکتهای بزرگتر احتماالً سطح باالتری از عملکرد پایداری شرکتی دارند .ایگن شگرکتهگا از نظگر
سیاسی بیشتر دیده میشوند و بنابراین ،توجه بیشتر مردم ،دولت و سایر ذینفعان را بگه خگود جلگب مگیکننگد .ایگن شگرکتهگا
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به احتمالزیاد به دلیل گستردگی و اهمیت فعالیتهایشان ،مشکالت اجتماعی بزرگتری را ایجاد میکنند؛ بنابراین ،بعید است
که پاسخی منفعالنه یا حتی منفی به خواستههای ذینفعان نوعی استراتژی موفقیت آمیز برای شرکتهای بزرگ محسوب شود
که با نظارت بیشتر مردم و فشارهای خارجی مواجه هستند .گادفری 21و همکاران ( )7111بیگان کردنگد کگه شگرکتهگایی کگه
حضور گستردهتری در بازار دارند نسبت به شرکتهای رقیب که کوچکتر هستند ،ریسک بیشتری متحمل میشگوند .آنهگا
استدالل می کنند که حضور بیشتر در بازار به معامالت بیشتری منجر می شود و احتمال رخداد وقایع منفگی بیشگتر مگیشگود .در
نتیجه شرکتهای بزرگتر برای پوشش ریسک بیشتر فعالیتهای خود نسبت به شرکتهای کوچکتر باید تمایل بیشتری بگه
انجام فعالیتهای مربوط به مسلولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی داشته باشند (لرنکو و همکاران.)7117 ،
پیشینه پژوهش

بچو و همکاران ( )7117رابطه بین ارزش شرکت و کیفیت گزارشگری پایگداری شگرکتهگای ارائگهکننگده گگزارشهگای
پایداری را در استرالیا موردبررسی قراردادند .یافتههای پژوهش نشان داد که رابطگه منفگی بگااهمیتی بگین کیفیگت گزارشگگری
پایداری و هزینه سرمایه برای شرکتهای مورد بررسی طی سالهای  7113تا  7112وجود دارد .همچنین نتایج حگاکی از ایگن
بود که بین عملکرد مورد انتظار شرکتهای مذکور در آینده و کیفیت گزارشگری پایداری رابطه مثبتی وجود دارد .لرنکگو و
همکاران ( )7117چگونگی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش بگازار سگهام را در نمونگهای متشگکل از شگرکتهگای
آمریکای شمالی عضو شاخص داو جونز را در پایان سال  7119موردبررسی قگرار دادنگد .نتگایج اولیگه پگژوهش نشگان داد کگه
عملکرد پایداری شرکتی نسبت به معیارهای سنتی حسابداری مانند سود و ارزش دفتری حقوق صگاحبان سگهام دارای قگدرت
توضیحی بااهمیتی برای قیمت سهام است .تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد کگه نبایگد فقگط بگر پایگداری شگرکتی تمرکگز کنگیم.
یافتهها حاکی از این است که سرمایهگذاران در عمل ارزش کمتری را برای شرکتهای سگودآور بگزرگ در نظگر مگیگیرنگد
که عملکرد پایداری شرکتی آنها پایین است.
انجی و رضایی ( )7112به بررسی رابطه بین ابعاد مختلف عملکرد پایداری شرکتی (شامل ابعاد اقتصادی ،زیسگتمحیطگی،
اجتماعی و حاکمیتی) و هزینه سگرمایه بگهطگورکلی و جداگانگه در نمونگهای بگیش از  3111شگرکت (کگه در پایگگاه دادههگای
 21KLDقرار داشتند) طی سالهای  1991تا  7113پرداختند .در این پژوهش عملکرد پایداری از دو بعد مالی (بعگد اقتصگادی)
و غیرمالی (ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی و حاکمیتی) ( 27)ESGمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج پگژوهش نشگان داد کگه ابعگاد
مالی و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی با هزینه سگرمایه رابطگه منفگی دارد .الزم بگه ذکگر اسگت کگه ابعگاد زیسگتمحیطگی و
حاکمیتی عملکرد پایداری در این رابطه نقش دارند و بعد اجتماعی عملکرد پایداری بهمیگزان جزئگی بگا هزینگه سگرمایه رابطگه
دارد .بهعالوه یافتهها نشان داد که باال بودن عملکرد زیستمحیطی و حاکمیتی پایداری رابطه منفی بین بعد اقتصگادی و هزینگه
سرمایه را تقویت میکند.
اتامی ( )7112طی پژوهشی تأثیر اهرم ،سودآوری و کیفیت افشای پایگداری را بگر ارزش شگرکت بگا اسگتفاده از اطالعگات
شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سالهای  7111تا  7113موردبررسی قرارداد .نتایج نشان
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داد که اهرم و سودآوری اثر مثبتی بر ارزش شرکت دارد .عالوه بر این ،نتایج ایگن مطالعگه نشگان داد کگه متغیگر رشگد درآمگد،
تعدیلکننده رابطه بین کیفیت افشای پایداری شرکت و ارزش شرکت است.
یو و ژائو ( )7112به بررسی رابطه بین عملکرد پایداری و ارزش شرکت در شرکتهای بینالمللی بگزرگ طگی سگالهگای
 1999تا  7111پرداختند .نتایج پژوهش نشگان داد کگه رابطگه مثبتگی بگین عملکگرد پایگداری و ارزش شگرکت (پگس از کنتگرل
متغیرهایی که بر ارزش شرکت در ادبیات موجود تأثیر میگذارند) وجود دارد .نتایج آزمون با تلوری افزایش ارزش در مگورد
نقش افشای پایداری در ارزشگذاری شرکت سازگار است .بهعالوه این رابطه مثبت در کشورهایی بیشتر است کگه در آنهگا
حمایت باالیی از سرمایهگذاران وجود دارد و دارای سطح افشای باالیی هستند .اویار و کوزی ( )7114تگأثیر عوامگل مگؤثر بگر
 )1گزارشگری پایداری بر مبنای الزامات سازمان گزارشگری جهانی )7 ،بیانیههای اطمینانبخشگی در گزارشگگری پایگداری و
 )3سطوح کاربردی گزارشگری پایداری را مورد بررسی قراردادند .عالوه بر این ،در این پژوهش ارتباط ارزشی گزارشگگری
پایداری در نمونهای متشکل از  772شرکت پذیرفتهشده طگی سگالهگای  7111تگا  7113در بگورس اوراق بهگادار اسگتانبول در
کشور ترکیه موردبررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش بیانگر آگاهی رو به رشد نسبت به گزارشگری پایداری بر مبنای الزامگات
سازمان گزارشگری جهانی در شرکتهای موردبررسی و روند در حال پیشرفت گزارشگری پایداری بود ،با این حگال ،نتگایج
حاکی از این بود که ارائه گزارشهای پایداری تأییدشده توسگط ارزیابگان مسگتقل هنگوز متگداول نیسگت .همچنگین نتگایج ایگن
پژوهش نشان داد که گزارشگری پایداری در شرکتهای موردبررسی دارای ارتباط ارزشی است.
دیبکر و سامر ( )7114طی پژوهشی تأثیر عملکرد پایگداری شگرکتی بگر عگدم تقگارن اطالعگاتی را در نمونگهای متشگکل از
شرکتهای اروپایی پذیرفتهشده در شاخص استاکس  411اروپا 23طی سالهای  7117تا  7113موردبررسگی قراردادنگد .نتگایج
پژوهش حاکی از این بود که عملکرد پایداری شرکتی تأثیر منفی بر عدم تقارن اطالعاتی دارد .با در نظر گگرفتن تفگاوتهگای
نهادی در کشورهای اروپایی آنها به این نتیجه رسیدند که تأثیر منفی عملکرد پایداری شرکتی بگر عگدم تقگارن اطالعگاتی در
کشورهایی که دارای اقتصاد بازار آزاد هستند بیشتر از کشورهایی است که دارای اقتصاد بازار هماهنگ هستند .همچنگین ایگن
تأثیر در کشورهایی بیشتر است که دارای الزامات افشگای دقیگ تگری هسگتند .لگو و همکگاران ( )7112رابطگه بگین گزارشگگری
پایداری و ارزش شرکت را در سنگاپور مورد بررسی قراردادند .نتایج تجربی نشان داد که گزارشگری پایداری رابطه مثبتی با
ارزش بازار شرکت دارد و این رابطه مستقل از نوع صنعت یا نوع شرکت (شرکتهای دولتی و خانوادگی) است.
وتمن ( )7111رابطه بین گزارشگری پایداری و سودآوری شرکت را در نمونهای متشگکل از  92شگرکت سگهامی عگام در
آمریکا طی سالهای  7112تا  7114موردبررسی قرارداد .نتایج پژوهش حاکی از این بود که گزارشگری پایداری تأثیر مثبگت
و بااهمیتی بر بازده سهام شرکت ،بازده داراییها و حاشیه سود سال بعد دارد .البته ،این رابطه تنها برای شرکتهایی با مالکیگت
نهادی کم برقرار بود .سارنوپالی و لی ( )7111رابطه بین گزارشگری پایداری و ارزش بازار شرکت را در نمونهای متشگکل از
 771شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار کلمبو در سریالنکا طی سالهای  7117تا  7114موردبررسی قراردادند .نتایج
پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین گزارشگری پایداری و ارزش بازار شگرکت وجگود دارد .نامگانی و همکگاران ( )7112بگه
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بررسی تأثیر حسابداری و گزارشگری پایداری بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی در نیجریه طی سگال هگای  7111تگا 7116
پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که گزارشهای پایداری تأثیر مثبت و معناداری بگر عملکگرد مگالی شگرکتهگای موردمطالعگه
دارد .در پی این یافتهها ،این مطالعه توصیه میکند که شرکتهای نیجریهای بهتر است مقدار قابلتگوجهی از سگود خگود را در
فعالیت های پایداری سرمایه گذاری کنند .شورای گزارشگری مالی نیجریه و سایر نهادهای ذیربط نیز باید با تنظگیم مصگوبات
الزم ،ارائه گزارشهای پایداری را الزامی کنند
جا و رنگرجن )7171( 26رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و عملکرد شرکتها را در نمونگهای متشگکل از  211شگرکت
برتر هندی طی سالهای  7111تا  7111بررسی کردند .متغیرهای عملکگرد پایگداری شگرکتی بگهصگورت کلگی و جداگانگه در
سطوح عملکرد زیستمحیطی ،اجتماعی و حاکمیتی و متغیر عملکگرد شگرکتی در سگطوح معیارهگای حسگابداری و معیارهگای
مبتنی بر بازار مورد ارزیابی قرار گرفتند .یافتههای این مطالعه حاکی از عدم وجگود علیگت بگین بسگیاری از متغیرهگای عملکگرد
پایداری شرکتی و عملکرد شرکت است و نشان میدهد که رابطه بین عملکرد پایداری شگرکتی و عملکگرد شگرکتهگا بگرای
شرکتهای هندی عمدتاً در سطح کل ناچیز است .در سطح شرکت نیز ،در برخگی مگوارد بگین عملکگرد پایگداری شگرکتی و
عملکرد شرکت روابط منفی یافت شد که این رابطه تأثیر نامطلوبی بر رابطه کلگی بگین عملکگرد پایگداری شگرکتی و عملکگرد
شرکت دارد؛ این بدان معناست که سرمایهگذاریهای انجامشده شرکتهای هندی برای پایداری دارای مزایای عملکرد مالی
برای آنها نیست .همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شرکتهایی با عملکرد پایداری شرکتی باالتر یا پایینتر در
ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی و حاکمیتی در رابطه با عملکرد شرکت مشابه خواهند بود.
نوین و همکاران )7171( 22تأثیر ساختار هیلت مدیره بر ابعاد اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی عملکرد پایداری شرکتی
را بر اساس تجزیهوتحلیگل دادههگای بازارهگای نوتهگور آسگیای شگرقی بگین سگالهگای  7111و  7114از دیگدگاه تلگوریهگای
نمایندگی و ذینفعان بررسی کردند .یافتههای این مطالعه حاکی از این است که رابطه معناداری بین سه ویژگگی هیلگتمگدیره
(اندازه هیلت مدیره ،نسبت مدیران مستقل و دوگگانگی مگدیرعامل) و بعگد اقتصگادی عملکگرد پایگداری وجگود نگدارد .انگدازه
هیلت مدیره و نسبت مدیران مستقل بر ابعگاد زیسگت محیطگی و اجتمگاعی پایگداری تگأثیر مثبتگی دارد بگااینوجگود ،هگیچ رابطگه
معناداری بین دوگانگی مدیرعامل و ابعاد عملکرد پایداری وجود ندارد.
اعتمادی و همکاران ( )1391محتوای ارزشی افشای اجباری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را طگی
سالهای  1312تا  1393موردبررسی قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزارشهای شگرکتهگا
حاوی محتوای اطالعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطالعات افشاشده در تصمیمگیریهایشان اسگتفاده
میکنند .دارابی و همکاران ( )1392ارتباط گزارشگری مسلولیت اجتماعی با ارزش و ریسگک شگرکتهگای پذیرفتگهشگده در
بورس اوراق بهادار تهگران را طگی سگالهگای  1397تگا  1396موردبررسگی قراردادنگد .نتگایج ایگن پگژوهش نشگان داد کگه بگین
گزارشگری مسلولیت اجتماعی بگا ریسگک و ارزش شگرکت رابطگه معنگاداری وجگود دارد .خگوزین و همکگاران ( )1392طگی
پژوهشی به بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری شرکتهای پذیرفته شگده در بگورس اوراق بهگادار
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تهران طی سالهای  1312تا  1393پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که درصد سگهام بگزرگتگرین سگهامدار و درصگد سگهام
دولتی اثری بر سطح گزارشگری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بگورس اوراق بهگادار تهگران نگدارد .از سگوی دیگگر ،بگا
افزایش درصد سهام شناور آزاد از سطح گزارشگری پایگداری در شگرکتهگای پذیرفتگهشگده در بگورس اوراق بهگادار تهگران
کاسته میشود.
کردستانی و همکاران ( )1392تأثیر افشای مسلولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری ،اقتصادی و بگازار ارزیگابی عملکگرد
شرکتها را طی سالهای  1312تا  1396مورد بررسی قراردادنگد .یافتگههگای پگژوهش نشگان داد کگه سگطح افشگای مسگلولیت
اجتماعی تأثیر مثبت معناداری بر نرخ بازده دارایی ها ،سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی شگرکت هگا دارد؛ همچنگین سگطح
افشای مسلولیت اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر نرخ هزینه سرمایه شرکت ها دارد .با این حگال نتگایج حگاکی از ایگن بگود کگه
سطح افشای مسلولیت اجتماعی شرکتها بر معیارهای ارزشافزوده بازار و نرخ بازده سهام تأثیر معناداری نداشته است.
کاشانیپور و همکاران ( )1392رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشای اطالعات پایداری شگرکتهگای پذیرفتگهشگده
در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای  1319تا  1393مورد بررسی قراردادند .نتایج حاصل نشان داد کگه بگین مگدیریت
سود ،محافظهکاری و کیفیت اقالم تعهدی با افشای اطالعات پایداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین امتیاز افشای
الزامی و افشای اطالعات پایداری رابطه معناداری مشگاهده نشگده اسگت .بگر اسگاس یافتگههگای پگژوهش مشگخص گردیگد کگه
شرکتهایی که مدیریت سود انجام میدهند از اطالعات پایداری بهعنوان جایگزینی برای کیفیت پایین گزارشگگری اسگتفاده
میکنند .همچنین شرکتهای محافظهکارتر و شرکتهایی کگه کیفیگت اقگالم تعهگدی بگاالتری دارنگد ،اطالعگات پایگداری را
به عنوان مکملی برای کیفیت گزارشگری خود در نظر میگیرند؛ اما از روی امتیاز افشگای الزامگی بگورس نمگیتگوان در مگورد
هدف افشای اطالعات پایداری اتهارنظر کرد.

عبدی و همکاران ( )1399طی پژوهش کیفی و اکتشافی به شناسایی و رتبهبندی محگرکهگا و شگاخصهگای گزارشگگری
پایداری پرداختنگد .یافتگههگای پگژوهش نشگان داد کگه محگرکهگای گزارشگگری پایگداری در  2گگروه اصگلی و  76شگاخص
طبقهبندی میشود .در بین محرکها ،محرکهای الزامات محیطی ،ویژگیهای حاکمیگت شگرکتی و ویژگگیهگای سگاختاری
شرکت ازنظر افراد خبره دارای باالترین اهمیت بوده و همچنین رتبهبندی شاخصها نیگز نشگان داد کگه شگاخصهگای الزامگات
قانونی ،استقالل اعضای هیلتمدیره و سودآوری دارای باالترین رتبه هستند.

فرضیههای پژوهش

فرضیه اول :بین بعد مالی عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین بعد غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :در شرکتهای با عملکرد پایداری باالتر نسبت بگه شگرکتهگای بگا عملکگرد پایگداری پگایینتگر ،تگأثیر عملکگرد
پایداری بر ارزش شرکت بیشتر است.
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فرضیه چهارم :در شرکتهای با امتیاز افشای باالتر نسبت به شرکتهای با امتیاز افشای پایینتگر ،تگأثیر عملکگرد پایگداری بگر
ارزش شرکت بیشتر است.
فرضیه پنجم :در شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر ،تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت بیشتر است.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آرشگیوی و پگسرویگدادی اسگت؛ بگدین معنگی کگه از دادههگای واقعگی منتشرشگده در
پایگاههای اطالعاتی مختلف ،مانند گزارشهای ساالنه شگرکتهگا و گگزارشهگای بگورس اوراق بهگادار تهگران جهگت انجگام
پژوهش استفاده شده است .همچنین ،این پژوهش در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری قرار میگیرد و رابطه بین متغیرهگای
مستقل و وابسته بهصورت همبستگی است .دوره زمانی پژوهش از سال  1391تا  1392است .الزم به ذکر است کگه ازآنجاکگه
عملکرد پایداری شرکتی و متغیرهای کنترلی برای یک سگال قبگل محاسگبه مگیشگود ،لگذا ،دوره زمگانی جمگعآوری دادههگای
پژوهش از سال  1391الی  1392است .جامعه آماری پژوهش نیز شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهگران بگا در
نظر گرفتن شرایط زیر است:
 .1شرکتهایی که قبل از سال  1391در بورس پذیرفتهشده باشند و از ابتدای سال  1391سهام آنها در بورس مگورد معاملگه
قرار گیرد.
 .7شرکتهایی که در طول سالهای  1392-1391وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند.
 .3زمینه فعالیت آنها واسطهگری مالی و سرمایهگذاری نباشد.
 .6شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد و در فاصله سالهای  1391تا  1392تغییر سگال
مالی نداده باشند.
 .2دسترسی الزم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
بنابراین ،شرکتهای فاقد شرایط پیشگفته خار از جامعگه آمگاری پگژوهش محسگوب مگیشگوند .بگه ایگن ترتیگب از بگین
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  ،1391تعداد  97شرکت کگه حگائز شگرایط فگوق بودنگد،
بهعنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند.
در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از الگو ها و روابط زیر ،ارتباط بگین متغیرهگای مسگتقل و وابسگته موردبررسگی
قرار میگیرد .به این منظور برای آزمون فرضیه سوم شرکتها با استفاده از شاخص میانه متغیر عملکگرد پایگداری شگرکتی ،بگه
دو گروه ،بهمنظور آزمون فرضیه چهارم شرکتها با استفاده از شاخص میانه متغیر امتیگاز افشگا ،بگه دو گگروه و همچنگین بگرای
آزمون فرضیه پنجم شرکتها با استفاده از شاخص میانه متغیر اندازه شرکتها ،به دو گروه تقسیمشده است .در ایگن پگژوهش
از الگوی تعدیلشده النگ 24و همکاران ( )7116برای آزمون فرضیههای پژوهش استفادهشده است که روابط آن بگهصگورت
زیر است:
الگوی اول پژوهش جهت آزمون فرضیههای اول و دوم:

 /10رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت :با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت

TOBINSQit= a0 + a1 FCSPit-1+ a2 NFCSPit-1+ a3 SIZEit-1+ a4 LEVit-1 + a5 CFOit-1+a6 SGit-1
∑+a7 AGEit-1 +
∑+
+ 𝜀it

الگوی دوم پژوهش جهت آزمون فرضیههای سوم الی پنجم:
TOBINSQit= a0 + a1 CSPit-1+ a2 SIZEit-1+ a3 LEVit-1 + a4 CFOit-1+a5 SGit-1
∑+a6 AGEit-1 +
∑+
+ 𝜀it

در الگوهای مذکور:
 :TOBINSQکیوتوبین

 :CSPعملکرد پایداری شرکتی

 :FCSPبعد مالی عملکرد پایداری شرکتی

 :NFCSPبعد غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی

 :SIZEاندازه شرکت

 :LEVاهرم مالی

 :CFOخالص جریان نقدی عملیاتی

 :SGرشد فروش

 :AGEسن شرکت

 :Yearمتغیر ساختگی سال

 :Industryمتغیر ساختگی صنعت

 :𝜀itجزء خطا

در این پژوهش کیوتوبین بهعنوان متغیر وابسته ،عملکرد پایداری شرکتی بگهعنگوان متغیگر مسگتقل و انگدازه شگرکت ،اهگرم
مالی ،خالص جریان نقدی عملیاتی ،رشد فگروش ،سگن شگرکت و متغیگر سگاختگی سگال و متغیگر سگاختگی صگنعت بگهعنگوان
متغیرهای کنترلی در نظر گرفته میشود که روش اندازهگیری آنها به شرح ذیل است:
کیوتوبین :حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهیها تقسیمبر ارزش دفتری کل داراییها
عملکگگرد پایگگداری شگگرکتی :بگگرای تعیگگین امتیگگاز عملکگگرد پایگگداری شگگرکتی از شگگاخص  KLDاسگگتفاده گردیگگد .مؤسسگگه
آمریکایی KLDهرساله سازمانها را بر اساس معیارهای اجتماعی زیستمحیطگی رتبگهبنگدی مگیکنگد .ایگن شگاخص معیگاری
استاندارد جهت ارزیابی رویهها و عملکرد پایداری زیستمحیطی شرکت است که در تحقیقات پایداری و عملکرد اجتمگاعی
شرکت از سال  1991مورداستفاده قرارگرفته است (کیم.)7111 ،22
سنجش عملکرد پایداری شرکتی از طری شاخص  KLDشامل مجموعهای از نقاط قوت و نقاط ضعف یگا نگرانگی اسگت
که در پژوهش حاضر با استفاده از چکلیست رتبهبندی اجتماعی برای هر هفت بعد شامل اجتماعی ،حاکمیتی ،محیطزیست،
روابط کارکنان ،کیفیت محصول ،حقوق بشر و تنوعبخشی اندازهگیری میشود .زیرمجموعههای ایگن ابعگاد عبگارتانگد از)1 :
بعد اجتماعی :نقاط قوت :الف) امور خیریه :درصورتیکه شرکت مبلغی را به امگور خیریگه مردمگی اختصگاص داده باشگد .ب)
امور خیریه خار از ایران :کمک به کشگورهای جنگگزده و آسگیب دیگده از بالیگای طبیعگی ) .برنامگه حمایگت از مسگکن:
برنامه های حمایتی مسکن در سطح شرکت و ملی .ت) برنامگه حمایگت از تحصگیل :شگرکت برنامگه حمگایتی بگرای تحصگیل و
آموزش شغل برای جوانان و کارکنان داشته باشد .نقاط ضعف :الف) اثرات منفی اقتصگادی :شگرکتهگایی کگه دچگار مسگائل
حقوقی آب ،زمین ،دفع ضایعات یا مسائل دیگری که تأثیرگذار بر زندگی ،مالیات یا ارزش دارایی جامعه باشد مانند تعطیلگی
کارخانه .ب) مشکالت مالیاتی :درصورتی که شرکت دارای پرونده مالیاتی در هیلگت حگل اخگتالف مالیگاتی باشگد )7 .حگوزه
حاکمیتی :نقاط قوت :الگف) پگاداش :درصگورتی کگه شگرکت پاداشگی در سگال مگالی بگه مگدیران ارشگد داده باشگد .ب) نفگوذ
قابلمالحظه :درصورتیکه شرکت ،صاحب  71تا  21درصد از سهام شرکت دیگر باشگد ) .شگفافیت بگاال :شگرکت گگزارش
مؤثری از اندازه گیری های محیطی ،اجتمگاعی و یگا موضگوع خگاص شگرکتی داشگته باشگد .نقگاط ضگعف :الگف) نگرانگیهگای
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حسگگابداری :شگگرکت دارای اتهگگارنظر حسابرسگگی مشگگروط باشگگد .ب) مشگگکالت شگگفافیت :شگگرکت دارای ضگگعف در افشگگای
اطالعات مربوط به مسائل محیط و اجتماع باشد )3 .تنوع :نقاط قوت :الف) مدیران اجرایی :درصورتیکه شگرکت از مگدیران
اجرایی خانم و یا اقلیت جامعه استفاده کند .ب) اعضای هیلتمدیره :خانمها ،اقلیتها و افراد معلول عضو هیلتمگدیره باشگند.
) منافع شغلی /زندگی :منافع خار از شرکت برای کودکان ،سگالمندان یگا اوقگات فراغگت .ت) کارمنگدان خگانم و اقلیگت:
حداقل  2درصد کارمندان شگرکت از ایگن گگروه باشگند .ث) بگهکگارگیری کارمنگدان جانبگاز و معلگول .نقگاط ضگعف :الگف)
مشکالت دادگاهی :دعاوی مربوط به کارکنان و بیمه و  . ...ب) نداشتن خگانم در اعضگای هیلگتمگدیره )6 .روابگط کارکنگان:
نقاط قوت :الف) مزایای غیر نقدی :شرکت مزایای غیر نقدی را برای کارکنان خگود در نظگر گرفتگه باشگد .ب) توزیگع نقگدی
درآمد :شرکت دارای برنامه توزیع سود نقدی است که اخیراً آن را به اکثریت نیروی کگار و سگهامداران تقسگیم کگرده اسگت.

) مشارکت کارکنان :شرکت برای مشارکت کارکنان ،همچنین مشارکت در مالکیت راغب است .ت) مزایای بازنشسگتگی:
شرکت دارای برنامه مزایای بازنشستگی قابل توجه است ث) سالمت و ایمنگی :شگرکت دارای برنامگه بهداشگتی و ایمنگی قگوی
است .نقاط ضعف :الف) کاهش نیروی کار :شرکت در آن سال مالی نیروی کگار خگود را کگاهش داده باشگد .ب) سگالمت و
ایمنی :شرکت جرائمی را بابت بهداشت و ایمنی پرداخت نموده باشد

) ضعف در مزایای بازنشستگی :شرکت در این زمینگه

دچار کسری بودجه شده باشد )2 .محیط زیست :الف) محصوالت و خدمات سودمند :ساخت محصول مطاب با محیط زیسگت
و کارا در مصرف انرژی .ب) جلوگیری از آالیندگی :شرکت دارای برنامه های پیشگیری از آلودگی شدید ،از جمله کگاهش
میزان انتشار و برنامههای کاهش سموم است ) .بازیافت :شرکت از مواد بازیافتی بهعنگوان مگواد خگام در فرآینگدهای تولیگد
استفاده می کند و یا عامل اصلی در صنعت بازیافت است .ت) انرژی پاک :شرکت اقدامات قابل توجهی را برای کاهش تگأثیر
بر تغییرات آبوهوایی و آلودگی هوا از طری استفاده از انرژیهای تجدیگد پگذیر و سگوخت پگاک یگا از طریگ بهگرهوری و
صرفهجویی در انرژی انجام داده است .ث) دریافت جگایزه و لگوح تقگدیر در زمینگه محگیطزیسگت ) .امگوال ،ماشگینآالت و
تجهیزات :شرکت اموال ،ماشینآالت و تجهیزات خگود را بگا عملکگرد محیطگی بگاال بگرای صگنعت خگود حفگظ مگیکنگد .چ)
سیستمهای مدیریتی :دریافت گواهینامه ایزو  16111توسط شرکت برای سیستمهگای مگدیریتی شگرکت .نقگاط ضگعف :الگف)
فضوالت خطرناک :شرکت جزء پنج صنعت اول در ایجاد فضوالت پرخطر باشد (شیمیایی و نفت ،چرم و نسگاجی ،اسگتخرا
و تولید فلزات اساسی ،کاغذ و چگا و رنگگ ،شگوینده و تمیزکننگده) .ب) مسگائل قگانونی :پرداخگت جگرائم بگرای مسگائل و
مشکالت زیست محیطیای که شرکت تولید کرده است (نقض مدیریت زباله و جریمه انرژی) ) .مواد شیمیایی نازککننده
الیه اوزون :شرکت جزء تولیدکنندگان مواد شیمیایی از بین برنده الیگه اوزون باشگد .ت) مگواد شگیمیایی کشگاورزی :شگرکت
تولیدکننده مواد شیمیایی کشاورزی است ،یعنی آفگتکگشهگا یگا کگود شگیمیایی و یگا تولیگد مگواد اولیگه آنهگا .ث) تغییگرات
آبوهوایی :شرکت باعث تغییرات اقلیمی و آبوهوا شود یا شرکت درآمگد قابگلتگوجهی از فگروش زغگالسگنگ یگا نفگت و
محصوالت مشت شده آن به دست می آورد یا درآمد قابگل تگوجهی را بگهطگور غیرمسگتقیم از احتگراق زغگال سگنگ یگا نفگت و
محصوالت تولیدی به دست می آورد )4 .حقوق بشر :نقاط قوت :الف) روابط دوستانه با مردم بومی :شگرکت ارتباطگات خگود
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را با مردم بومی برقرار کرده و به مسائل مربوط به آن ها احترام میگذارد (ایجاد فضگای سگبز بگرای اسگتفاده عمگوم ،برگگزاری
مراسم ها و جشن ها ،احداث جاده برای راحتی مردم بومی ،استفاده از کارگران بگومی ،برگگزاری مسگابقات ورزشگی شگهری و
استانی ،برگزاری نمایشگاه در سطح شهر و استان ،کمک به روستا و شهر هم جگوار ،گگزارش رضگایت همسگایگان کارخانگه).
ب) حقوق کارکنان و کارگران :افشای مناسب برای حقوق کارکنان و کارگران وجود دارد .نقاط ضعف :نگدارد )2 .کیفیگت
محصول :نقاط قوت :الف) کیفیت :شرکت دارای یک برنامه کیفیت بلندمدت برای محصوالت و خدمات باشگد .ب) تحقیگ
و توسعه /نوآوری :شرکت دارای برنامهای برای تحقی و توسعه و نوآوری در صنعت خود است ) .مزایگای شگرایط سگخت
اقتصادی :شرکت بهعنوان بخشی از مأموریت اصلی خود ،محصوالت یا خدمات را برای افراد محروم اقتصادی ارائه مگیکنگد.
نقاط ضعف :الف) ایمنی محصول :شرکت اخیراً جریمههای قابلتوجهی در رابطه بگا ایمنگی محصگوالت و خگدمات پرداخگت
کرده است .ب) نگرانی های قراردادی /بازاریابی :پرداخت جرائم و یا دعاوی حقوقی مربوط به قراردادهگا ،بازاریگابی و شگیوه
تبلیغات و ...
پس از ادغام مؤلفههای روابط کارکنان در بخش اجتماعی ،حقوق بشر در بخش اخالقی و در نظگر گگرفتن مؤلفگه کیفیگت
محصول در بخش اقتصادی ،چکلیست نهایی بر اساس ابعاد پنجگانه عملکرد پایداری در پنج بعگد طبقگهبنگدی مگیشگود کگه
شامل حوزههای اجتماعی ( ،)SOCحاکمیتی ( ،)GOVزیستمحیطی ( ،)INVاخالقی ( )ETHو اقتصادی ( )ECOاسگت کگه
در آن بعد اقتصادی به عنوان بعد مالی عملکرد پایداری شرکتی و مجموع ابعاد زیست محیطی ،حاکمیتی ،اخالقگی و اجتمگاعی
به عنوان بعد غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی در نظر گرفته می شود .در هگر حگوزه معیارهگایی بگه عنگوان نقگاط قگوت و نقگاط
نگرانی مطرح گردید .چنانچه شرکت مورد بررسی دارای معیارهای نقاط قوت باشد عگدد یگک و در غیگر ایگن صگورت عگدد
صفر به آن تعل میگیرد ،از طرف دیگر چنانچه برای شرکتی معیارهای نقاط نگرانی برقگرار باشگد عگدد یگک و در غیگر ایگن
صورت عدد صفر تعل می گیرد .جهت محاسبه امتیاز هر یک از ابعاد عملکرد پایداری برای هر شرکت مجموع نقاط نگرانگی
از مجموع نقاط قوت کسر و امتیاز عملکرد پایداری تعیگین مگیشگود (امگین و همکگاران .)1392 ،بگرای تعیگین امتیگاز عملکگرد
پایداری شرکتها با استفاده از شاخص  ،KLDگزارشهای هیلتمدیره که در سامانه کدال و سایت شرکت منتشرشده بگود و
نیز سایر گزارشهایی که طی دستورالعملهای الزامآور بورس اوراق بهادار تهران افشا گردیدهاند ،استخرا و مگورد ارزیگابی
قرار گرفت.
امتیاز افشا :امتیاز افشا برابر است با امتیاز افشای محاسبهشده شرکت توسط سازمان بورس اوراق بهادار .امتیگاز مگذکور ،بگر
اساس میانگین وزنی معیارهای بهموقع بودن و قابلیت اتکای اطالعات افشاشده محاسبه میگگردد .اطالعگات ارزیگابیشگده ،بگر
اساس مقررات افشای اطالعات در بورس ،ازجمله صورتهای مالی سالیانه ،صورتهای مالی میاندورهای سه ،شش و نهماهگه
و پیشبینی درآمد سهام در مقاطع زمانی سه ،شش ،نه و دوازدهماهه است .تأخیر در ارسال اطالعگات بگه بگورس در مقایسگه بگا
مهلتهای زمانی مقرر و تفاوت در سودهای محق شده نسبت به پیشبینیها برای محاسبه بهموقع بودن و قابلیگت اتکگای افشگا
استفاده گردیده است .برای محاسبه رتبه کل افشای شرکتی که امکان دسترسی به آن در سایت کدال وجگود دارد ،معیارهگای
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به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزنهای دوسوم و یکسوم مورد استفاده قرار میگیرند (اعتمگادی و همکگاران .)1391 ،در ایگن
پژوهش برای محاسبه شرکتهای با امتیاز افشای باالتر ،شرکتها بر اساس میانه امتیاز افشا طبقهبندی شدند ،اگر امتیاز افشگای
شرکت باالتر و مساوی میانه باشد بهعنوان شرکت دارای امتیاز افشای باالتر در نظر گرفته میشود.
اندازه شرکت :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت.
اهرم مالی :ارزش کل بدهیها تقسیمبر کل داراییهای شرکت.
خالص جریان نقدی عملیاتی :خالص جریان نقدی عملیاتی تقسیمبر ارزش دفتری کل داراییها.
رشد فروش :درصد تغییرات فروش سال جاری نسبت به فروش سال قبل.
سن شرکت :لگاریتم طبیعی سالهای حضور شرکت در بورس.
متغیر ساختگی صنعت :عبارت است از متغیر ساختگی صنعت با دو ارزش یک ،در صگنعت مربوطگه و ارزش صگفر ،بگرای
صنایع باقیمانده (شرکت های نمونه در  19صنعت طبقهبندی شدند و به تعداد یکی کمتر از تعداد کل گروه صنایع استفاده شده
در پژوهش متغیر ساختگی صنعت تعریف گردید).
متغیر ساختگی سال :عبارت است از متغیر ساختگی سال با دو ارزش یک ،در سال مربوطه و ارزش صفر ،در سایر سالهگا
(متغیر ساختگی سال نیز به تعداد یکی کمتر از تعداد کل دورههای پژوهش تعریف گردید).
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

آماره های توصیفی نمایی کلی از وضعیت توزیع مشاهدات هر متغیر را ارائه می دهند .آمگار توصگیفی دادههگای مربگوط بگه
متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش در جدول  1و  7ارائهشده اسگت .در جگدول  1برخگی از آمگارههگای توصگیفی ازجملگه
میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه متغیرها نشان دادهشده اسگت .اصگلیتگرین شگاخص مرکگزی ،میگانگین اسگت کگه
نشان دهنده مرکز ثقل توزیع اسگت و شگاخص خگوبی بگرای نشگان دادن مرکزیگت دادههگا اسگت .میگانگین امتیگاز افشگا در بگین
شرکتهای نمونه  27/67است که نشان میدهد وضعیت افشا در شرکتهای نمونه در سطح بگاالیی اسگت .میگانگین عملکگرد
پایداری شرکتی  4/32است که نشاندهنده این است که سطح عملکرد پایداری شرکتی در بین شرکتهگای نمونگه (بگا توجگه
به حداکثر امتیاز قابل اکتساب در چکلیست عملکرد پایداری استفادهشده در پژوهش حاضر که برابر با  31است) پایین بگوده
و شرکتها توجه کمی به این موضوع داشتهاند.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متغیر
کیوتوبین

466

1/429

1/69

1/17

1/37

2/32

عملکرد پایداری شرکتی

466

4/32

2

6/76

-2

19

بعد مالی عملکرد پایداری شرکتی

466

1/21

7

1/12

-1

3

بعد غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی

466

6/42

2

6/12

-2

12
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تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متغیر
امتیاز افشا

466

27/67

24/47

19/67

2/17

99/9

اندازه شرکت

466

16/39

16/1

1/29

11/17

19/32

اهرم مالی

466

1/433

1/41

1/72

1/111

7/111

خالص جریان نقدی عملیاتی

466

1/112

1/114

1/126

-1/312

1/11

رشد فروش

466

1/112

1/12

1/31

-1/992

7/23

سن شرکت

466

7/116

7/13

1/63

1/31

3/91

جدول  .2آمار توصیفی -جمعیت شناختی

فراوانی

درصد فراوانی

متغیر
تعداد شرکتهای با عملکرد پایداری شرکتی باال

367

23/1

تعداد شرکتهای با عملکرد پایداری پایین

317

64/9

تعداد شرکتهای با امتیاز افشای باال

319

61

تعداد شرکتهای با امتیاز افشای پایین

332

27

تعداد شرکتهای بزرگ

337

21/4

تعداد شرکتهای کوچک

317

61/6

نتایج آزمون فرضیهها

در این پژوهش برای بررسی مفروضات رگرسیون به بررسی ناهمسانی واریانس ،خودهمبستگی سگریالی و هگم خطگی بگین
متغیرها پرداخته شده اسگت .بگرای بررسگی ناهمسگانی واریگانس از آزمگون بگروش پاگگان و خودهمبسگتگی سگریالی از آزمگون
والدریج اسگتفاده شگد .بگرای الگگوی اول و دوم پگژوهش ،مقگدارآماره بگروش پاگگان بگه ترتیگب  641/91و  227/46و سگطح
معناداری آن ( )1/111نشان می دهد که مشکل ناهمسانی واریانس در هر دو الگو وجود دارد .در پژوهش حاضر به منظور رفگع
مشکل ناهمسانی واریانس بین باقیماندهها ،از روش رگرسیون مقاوم برای هر دو الگوی پژوهش اسگتفادهشگده اسگت .همچنگین
نتایج آزمون والدریج نیز نشان می دهد که مقدار آماره والدریج برای الگوی اول پژوهش  1/199و سطح معناداری آن 1/223
و مقدار آماره والدریج برای الگوی دوم پژوهش  1/111و سطح معناداری آن  1/114است ،به ایگن معنگی کگه خودهمبسگتگی
سریالی بین باقیماندههای هیچکگدام از دو الگگو وجگود نگدارد .ضگمناً بگه دلیگل کنتگرل اثگرات سگال و صگنعت در الگگو ،انجگام
آزمون های انتخاب الگوی مناسب (چاو و هاسمن) ضروری نیست .از آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز جهت تعیگین عگدم هگم
خطی استفادهشده است که نتایج آن در بخش نتایج آزمون فرضیهها ارائه شده است.
آزمون فرضیه اول و دوم

در فرضیه اول و دوم ادعا شده است که بین ابعاد مالی و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت رابطه مثبگت و
معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول و دوم در جدول  ،3در سطح معناداری  1/12مقدار آمگاره  Fبرابگر بگا
 6/99و احتمال آماره آن ( )1/111است که کوچکتر از  1/12است و با اطمینان  %92معنادار بودن کل الگو تأیید میشگود و
الگو دارای برازش مناسبی است .ضریب تعیین الگو نیز گویای آن است که  71درصد از تغییرات متغیر ارزش شرکت توسگط
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متغیرهای واردشده در الگو تبیین میگردد .مقدار عامل تورم واریانس بگرای هگر یگک از متغیرهگا کمتگر از عگدد  11بگوده کگه
نشاندهنده عدم هم خطی ( ) VIFبین متغیرهای پگژوهش اسگت .در بررسگی معنگاداری ضگرایب ،بعگد مگالی عملکگرد پایگداری
شرکتی با ضریب  1/1711و سطح معناداری  1/173رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد .لذا ،با توجه بگه نتگایج فگوق
فرضیه اول پژوهش تأیید میشود .در بررسگی فرضگیه دوم پگژوهش مقگدار ضگریب بعگد غیرمگالی عملکگرد پایگداری شگرکتی
 1/1313و سطح معناداری آن  1/131است که نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری بگین بعگد غیرمگالی عملکگرد پایگداری
شرکتی و ارزش شرکت وجود دارد .لذا ،فرضیه دوم پژوهش با سطح خطای  2درصد تأیید میشود.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیه اول و دوم

TOBINSQit= a0 + a1 FCSPit-1+a2 NFCSPit-1+a3 SIZEit-1+ a4 LEVit-1 +a5 CFOit-1+a6 SGit-1+a7 AGEit-1
∑+
+ 𝜀it
ضرایب

مقدار آماره t

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

بعد مالی عملکرد پایداری شرکتی

1/1711

7/36

1/173

1/21

بعد غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی

1/1313

7/14

1/131

1/74

اندازه شرکت

-1/1124

-2/17

1/111

1/13

اهرم مالی

1/2393

1/21

1/122

1/79

خالص جریان نقدی عملیاتی

1/1497

3/99

1/111

1/11

رشد فروش

1/1131

1/26

1/641

1/71

سن شرکت

-1/1272

-1/91

1/122

1/24

عدد ثابت

3/2311

2/39

1/111

-

متغیرها

عامل سال

بله

عامل صنعت

بله

ضریب تعیین

1/7139

ضریب تعیین تعدیلشده

1/1292

آماره F
سطح معناداری آماره F

∑+

6/99
1/1111

آزمون فرضیه سوم

در فرضیه سوم ادعا میشود که در شرکتهای با عملکرد پایداری باالتر نسبت به شرکتهای با عملکرد پایداری پایینتر،
تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت بیشتر است .بررسی این فرضیه با استفاده از تحلیل ضرایب متغیر عملکرد پایداری
شرکتی در دو گروه شرکتهای با عملکرد پایداری باال و پایین انجام گردید .نتایج ارائهشده در جدول  6نشان میدهد که
برای شرکتهای با عملکرد پایداری باال و پایین به ترتیب مقدار آماره  Fبرابر با  1/29و  2/37و همچنین احتمال آماره F

برای هر یک از این گروهها ( )1/111است که کوچکتر از  1/12است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  %92معنادار بودن کل
الگو برای هر دو گروه تأیید میشود و الگو دارای برازش مناسبی است .ضریب تعیین الگو نیز گویای آن است که در گروه
شرکتهای با عملکرد پایداری باالتر 74 ،درصد و در گروه شرکتهای با عملکرد پایداری پایینتر 19 ،درصد از تغییرات

 /91رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت :با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت

متغیر ارزش شرکت توسط متغیرهای وارد شده در الگو تبیین میگردد .متغیر عملکرد پایداری شرکتی در گروه شرکتهای
با عملکرد پایداری باالتر با ضریب  1/136و احتمال آماره  1/117رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد .همچنین
متغیر عملکرد پایداری شرکتی در گروه شرکتهای با عملکرد پایداری پایینتر با ضریب  1/112و احتمال آماره 1/116
رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد .ازآنجاکه مقدار ضریب متغیر عملکرد پایداری شرکتی در گروه اول بیشتر از
گروه دوم است ( ،)1/112>1/136لذا ،میتوان نتیجه گرفت که تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در گروه
شرکتهای با عملکرد پایداری باالتر نسبت به شرکتهای با عملکرد پایداری پایینتر ،بیشتر است .این بدان معناست که در
شرکتهای با پایداری باالتر رابطه عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تشدید میشود .لذا ،با توجه به نتایج فوق فرضیه
سوم پژوهش تأیید میشود.
جدول  .0نتایج آزمون فرضیه سوم
+ 𝜀it

∑+

متغیرها

∑TOBINSQit= a0 + a1 CSPit-1+ a2 SIZEit-1+ a3 LEVit-1 + a4 CFOit-1+a5 SGit-1+ a6 AGEit-1+

شرکتهای با عملکرد پایداری باال ()High

شرکتهای با عملکرد پایداری پایین ()Low

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

عملکرد پایداری شرکتی

1/1361

3/11

1/117

1/1141

7/19

1/116

اندازه شرکت

-1/1791

-4/47

1/111

-1/1426

-6/14

1/111

اهرم مالی

1/6712

1/73

1/716

-1/7961

-7/63

1/116

خالص جریان نقدی عملیاتی

1/2916

6/24

1/111

1/1796

2/19

1/111

رشد فروش

1/1221

1/21

1/112

1/1716

1/97

1/323

سن شرکت

-1/1146

-7/14

1/131

-1/1962

-7/27

1/117

عدد ثابت

7/1697

4/13

1/111

7/7122

2/41

1/111

عامل سال

بله

بله

عامل صنعت

بله

بله

ضریب تعیین

1/7466

1/1967

ضریب تعیین تعدیلشده

1/7231

1/1131

آماره F

1/29

2/37

سطح معناداری آماره F

1/111

1/111

آزمون فرضیه چهارم

در فرضیه چهارم ادعا میشود که در شرکتهای با امتیاز افشای باالتر نسبت به شرکتهای با امتیاز افشای پگایینتگر ،تگأثیر
عملکرد پایداری بر ارزش شرکت بیشتر است .بررسی این فرضیه با استفاده از تحلیل ضرایب متغیر عملکرد پایگداری شگرکتی
در دو گروه شرکتهای با امتیاز افشای باال و پایین انجامشده است .نتگایج ارائگه شگده در جگدول  2نشگان مگیدهگد کگه بگرای
شرکتهای با امتیاز افشای باال و پایین به ترتیب مقدار آماره  Fبرابر با  2/12و  9/16و همچنین احتمال آماره  Fبرای هگر یگک
از این گروهها ( )1/111است که کوچکتر از  1/12است ،بنابراین ،در سطح اطمینان  %92معنادار بودن کل الگو برای هگر دو
گروه تأیید میشود و الگو دارای برازش مناسبی است .ضریب تعیین الگو نیز گویای آن اسگت کگه در گگروه شگرکتهگای بگا
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امتیاز افشای باالتر 72 ،درصد و در گروه شرکتهای با امتیگاز افشگای پگایینتگر 76 ،درصگد از تغییگرات متغیگر ارزش شگرکت
توسط متغیرهای واردشده در الگو تبیین میگردد .متغیر عملکرد پایداری شرکتی در گروه شرکتهای با امتیاز افشای باالتر با
ضریب  1/167و احتمال آماره  1/111رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد .همچنین متغیر عملکرد پایگداری شگرکتی
در گروه شرکتهای با امتیاز افشای پایینتر با ضریب  1/171و احتمال آماره  1/176رابطه مثبت و معناداری با ارزش شگرکت
دارد .از آنجا که مقدار ضریب متغیر عملکرد پایداری شرکتی در گروه اول بیشتر از گروه دوم اسگت ( ،)1/171>1/167لگذا،
میتوان نتیجه گرفت که تأثیر عملکرد پایگداری بگر ارزش شگرکت در گگروه شگرکتهگای بگا امتیگاز افشگای بگاالتر نسگبت بگه
شرکتهای با امتیاز افشای پایینتر ،بیشتر است .این بدان معناست در شرکتهای با امتیاز افشای باالتر رابطه عملکرد پایگداری
شرکتی و ارزش شرکت تشدید میشود .لذا ،با توجه به نتایج فوق فرضیه چهارم پژوهش تأیید میشود.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیه چهارم
+ 𝜀it

∑+

متغیرها

∑TOBINSQit= a0 + a1 CSPit-1+ a2 SIZEit-1+ a3 LEVit-1 + a4 CFOit-1+a5 SGit-1+ a6 AGEit-1+

شرکتهای با امتیاز افشای باال ()High

شرکتهای با امتیاز افشای پایین ()Low

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

عملکرد پایداری شرکتی

1/1671

3/74

1/111

1/1711

7/72

1/176

اندازه شرکت

-1/1211

-7/33

1/171

-1/1211

-1/14

1/143

اهرم مالی

1/4761

1/11

1/322

1/2731

7/19

1/174

خالص جریان نقدی عملیاتی

7/1121

2/17

1/111

7/1796

3/43

1/111

رشد فروش

1/1212

6/92

1/111

1/1127

2/31

1/111

سن شرکت

-1/1921

-1/12

1/794

-1/1174

-1/96

1/123

عدد ثابت

6/2169

9/33

1/111

7/1121

11/74

1/111

عامل سال

بله

بله

عامل صنعت

بله

بله

ضریب تعیین

1/7211

1/7316

ضریب تعیین تعدیلشده

1/7397

1/7711

آماره F

2/12

9/16

سطح معناداری آماره F

1/111

1/111

آزمون فرضیه پنجم

فرضیه پنجم تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت را در شرکتهگای بگزرگ و کوچگک موردبررسگی قگرار مگیدهگد.
جدول  4نتایج آزمون رگرسیون مربوط به این فرضیه را نشان میدهد .آماره  Fبرای شرکتهای بزرگ و کوچک بگه ترتیگب
 1/11و  4/63و همچنین سطح معناداری آماره  Fبرای هر یک از این گروهها ( )1/111و کمتر از  1/12بوده که نشان میدهگد
که در دو گروه رگرسیون دارای برازش مناسب است .ضریب تعیگین الگگو نیگز گویگای آن اسگت کگه در گگروه شگرکتهگای
بزرگ 71 ،درصد و در گروه شرکتهای کوچک 72 ،درصد از تغییرات متغیر ارزش شرکت توسط متغیرهگای واردشگده در
الگو تبیین میگردد .ضریب متغیر پایداری شرکتی در شرکتهای بزرگ و کوچک بگه ترتیگب  1/1733و  1/1779در سگطح

 /99رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت :با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت

خطای  2درصد معنادار است ولی تفاوت معناداری بین این مقادیر دیده نمیشود .از این رو تأثیر عملکگرد پایگداری بگر ارزش
شرکت در شرکتهای بزرگ و کوچک تقریباً برابر است .در نتیجه فرضگیه پگنجم پگژوهش مبنگی بگر اینکگه در شگرکتهگای
بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر ،تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت بیشتر است ،تأیید نمیشود.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه پنجم
+𝜀it

متغیرها

∑TOBINSQit=a0+a1 CSPit-1+a2 SIZEit-1+a3 LEVit-1+a4 CFOit-1+a5 SGit-1+a6 AGEit-1+

∑+

شرکتهای بزرگتر )(High Size

شرکتهای کوچکتر ()Low Size

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

عملکرد پایداری شرکتی

1/1733

7/29

1/111

1/1779

3/31

1/111

اندازه شرکت

1/1922

6/21

1/111

-1/1121

-2/93

1/111

اهرم مالی

-1/4116

-7/11

1/162

-1/2321

-7/72

1/172

خالص جریان نقدی عملیاتی

1/9611

6/24

1/111

7/1921

6/66

1/111

رشد فروش

1/1713

7/62

1/116

1/1192

1/27

1/114

سن شرکت

-1/1971

-1/67

1/124

-1/1412

-7/11

1/131

عدد ثابت

3/1122

17/93

1/111

7/9217

9/11

1/111

عامل سال

بله

بله

عامل صنعت

بله

بله

ضریب تعیین

1/7119

1/7236

ضریب تعیین تعدیلشده

1/7112

1/7392

آماره F

1/11

4/63

سطح معناداری آماره F

1/111

1/111

بحث و نتیجهگیری

در جوامع کنونی نقش شرکتها از حداکثر سازی سود به ایجاد ارزش برای سهامداران و در سالهای اخیر بگه حمایگت از
منگافع ذینفعگگان تکامگگلیافتگگه اسگت .در شگگرایط اقتصگگادی امگگروز ،کسگبوکگگار جهگگانی بگگا نظگارت و فشگگار شگگدیدی از سگگوی
قانون گذاران ،نهادهای نظارتی ،جامعه سرمایه گذاری و ذینفعان مختلف برای تمرکز بر عملکرد پایداری مواجه است .افشای
اجباری یا داوطلبانه شرکتها ،ستون اصلی بازارهای مالی در سراسر جهان است .گزارش های مالی بخشگی از افشگای اجبگاری
شرکتهاست که هدف از تهیه آن ارائه مناسب ،مفید و قابگلاعتمگاد جهگت کمگک بگه سگرمایهگگذاران اسگت .گگزارشهگای
پایداری نیز بخشی از افشای داوطلبانه شرکتهاسگت کگه ارائگه آنهگا توسگط نهادهگای قگانونی و نظگارتی الزامگی نشگده اسگت
(رضایی و همکاران .)7119 ،امروزه با رشد دغدغههای اجتماعی و زیستمحیطی ،ذینفعگان عالقگهمنگد هسگتند کگه رویکگرد
شرکتها را برای مدیریت موضوعات پایداری در کنار قابلیت ایجاد ارزش درک کنند .عالقهمنگدی ذینفعگان شگرکتهگا را
ملزم به انجام فعالیتهایی در حوزه پایداری و ارائه عملکردشان بهصورت گزارشهای پایداری کرده است .با توجه بگه اینکگه
گزارشگری پایداری روابط بین شرکت و ذینفعان را بهبود میبخشد ،برای رشگد و بقگای بلندمگدت شگرکت ضگروری اسگت
(لسکر.)7111 ،
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در پژوهش حاضر رابطه بین عملکرد پایداری شگرکتی و ارزش شگرکت مگورد بررسگی قگرار گرفگت .در ایگن پگژوهش از
تلوریهای ذینفعان ،عالمتدهی ،مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منگابع جهگت تبیگین رابطگه بگین عملکگرد پایگداری شگرکتی و
ارزش شرکت استفاده گردید و فرضیههای پژوهش تدوین شد .برای آزمون فرضیهها ،اطالعات  97شگرکت پذیرفتگهشگده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1391تا  1392مورداستفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد کگه
بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری (ابعگاد اجتمگاعی ،حگاکمیتی ،زیسگت محیطگی و اخالقگی) شگرکتی و
ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین یافتهها بیانگر این اسگت کگه شگرکتهگایی کگه عملکگرد پایگداری
باالتری دارند ،تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است .همچنین یافته های پگژوهش مؤیگد ایگن اسگت کگه
شرکت هایی که امتیاز افشای باالتری دارند ،تأثیر عملکرد پایداری بگر ارزش شگرکت در آن هگا بیشگتر اسگت و تگأثیر عملکگرد
پایداری شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای بزرگ و کوچک تقریباً برابر است.
مهمترین پیامد یافتههای پژوهش حاضر این است که بازار برای شرکتهایی که عملکگرد پایگداری بهتگری دارنگد ،پگاداش
بیشتری را بهصورت افزایش ارزش سهام پرداخت میکند .در پی این یافتهها ،ایگن مطالعگه توصگیه مگیکنگد کگه شگرکتهگای
ایرانی بهتر است بخشی از منابع خود را در فعالیتهای پایداری سرمایهگذاری کنند و سازمان بگورس و اوراق بهگادار تهگران و
سایر نهادهای ذیربط نیز باید با تنظیم مصوبات الزم ،ارائه گزارشهای پایداری را الزامی کننگد .نتگایج بگهدسگتآمگده از ایگن
پژوهش با مبانی نظری و پیشینه اکثر پژوهشهای انجامشگده در ایگن حگوزه (ازجملگه یگو و ژائگو 7112 ،و لرنکگو و همکگاران،
 )7117در بیشتر جهات انطباق دارد.
با توجه به اینکه گزارشهای پایداری دارای مزایای ارزشمندی از جملگه ارتقگای سگطح پاسگخگگویی و شگفافیت عملیگات
شرکت ،بهبود تصویر کلی شرکت در جامعه ،تقویت روابط اجتماعی و مشروعیت فعالیتهای شرکت ،همسویی فعالیتهگای
شرکت با انتظارات جامعه ،تأثیر بر رفاه کنونی و آتی جامعه و کمک به شرکتها جهت حضور در بازارهگای مگالی جهگانی و
جذب سرمایهگذار خارجی و امکان پیشبینیهای مالی دقی تر و ارزیابی بهتگر ریسگک پرتفگوی را بگرای مشگارکتکننگدگان
بازار سرمایه است ،این موضوع باید در سطح خرد و کالن توسط دولت و نهادهای ناتر بر بازار سرمایه موردتوجه قگرار گیگرد
و استانداردها و رهنمودهای الزم و استراتژیهای نظارتی جهت بهبود عملکرد پایداری شگرکتهگا توسگط نهادهگای ذیربگط
تدوین شود .همکاری سازمان بورس اوراق بهادار با سگازمانهگای بگینالمللگی فعگال در حگوزه گزارشگگری پایگداری ازجملگه
سگگازمان گزارشگگگری جهگگانی و هیلگگت اسگگتانداردهای حسگگابداری پایگگداری ،آمگگوزش حسگگابداری پایگگداری در برنامگگه درسگگی
حسابداری در دانشگاهها ،ایجاد هسته پایداری در دانشگاهها و سوق دادن بخشی از رسالهها به این حوزه ،تخصگیص بخشگی از
بودجه پژوهشی دانشگاهها به انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه گزارشگری پایداری ،پایش شگرکتهگای بورسگی و تهیگه
شاخصهای پایداری و ارزیابی شرکتها بر مبنای آنها ،بهکارگیری استراتژیهای حمگایتی و انگیزشگی ازجملگه رتبگهبنگدی
شرکتهای فعال در بورس از بعد عملکرد پایداری شرکتی ،معرفگی مگدیران فعگال در حگوزه گزارشگگری پایگداری ،تشگکیل
کارگروههای تخصصی در بورس جهت توسگعه موضگوعات پایگداری در بگین شگرکتهگا ،در نظگر گگرفتن تسگهیالت مگالی و
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، برگزاری کارگاههای آموزشی برای متصدیان گزارشگری پایگداری شگرکتهگا،معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای پیشرو
برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی ساالنه با محوریت پایداری شرکتی و معرفگی شگرکتهگای پیشگرو و تبگادلنظگر جهگت
ارتقگگای رویگگههگگای گزارشگگگری پایگگداری ازجملگگه راهکارهگگای پیشگگنهادی ایگگن پگگژوهش جهگگت ارتقگگای عملکگگرد پایگگداری
 ازآنجاکگه. در انتها باید متذکر شد که این پژوهش بر روی شرکتهای فعال در صنایع مختلف انجامشده است.شرکتهاست
 درصورتی که ایگن آزمگون بگا تفکیگک، دارای ویژگیهای متفاوتی هستند،شرکت هایی که در صنایع مختلف فعالیت میکنند
صنایع منتخب روی شرکتهای فعال در هر صنعت بهصورت مجزا انجام مگیگرفگت احتمگاالً نتگایج متفگاوتی ازآنچگه در ایگن
 برای هر صنعت به دست میآمد که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به این مهگم توجگه،پژوهش بهصورت کلی ارائهشده
.شود
تقدیر و تشکر

. تشکر و قدردانی مینماییم،بدینوسیله از کلیه اساتید گرانقدری که به پیشبرد اهداف این پژوهش یاری رساندند
یادداشتها
1. Bachoo
3. Corporate Social Responsibility (CSR)
5. World Commission on Environment and Development (WCED)
7. Laskar
9. Loh
11. Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
13. Nikolaou
15. Corporate Sustainability Performance (CSP)
17. Jung
19. Global Reporting Initiative (GRI)
21. International Integrated Reporting Council (IIRC)
22. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
24. World Resource Institute (WRI)
26. Utami
28. Karaman
30. Uyar and Kuzey
32. Swarnapali and Le
34. Leuz and Verrecchia
36. Balakrishnan
38. Einhorn
40. Eccles
42. Hummel and Schlick
44. Legitimacy Theory
46. Kucukbay and Surucu
48. Resource-Based Perspectives (RBP)
50. Godfrey
52. Environmental, Social, and Governance (ESG)
54. Jha and Rangarajan
56. Lang
57. Kim

2. Nnamani
4. Whetman
6. Sustainable Development (SD)
8. Yu and Zhao
10. Ethical Investment Funds
12. FTSE4Good Index
14. Commission of the European Communities
16. Lourenço and Branco
18. Diebecker and Sommer
20. Carp
23. Corporate Reporting Dialogue (CRD)
25. GreenhouseGas (GHG)
27. Schadewitz and Niskala
29. Johari and Komathy
31. Villiers and Marques
33. Welker
35. Schrand
37. Popova
39. Tuo
41. Ng
43. Signal Theory
45. Freeman
47. Stakeholder Theory
49. Artiach
51. Kinder Lydenberg Domini (KLD) Index
53. STOXX Europe 600
55. Nguyen
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.732-727 ،)13(6 ،بورس و اوراق بهادار
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.22-97 ،)7(6
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.1-13 ،)34(11
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.193-713 ،)7(1 ، حسابداری ارزشی و رفتاری.بهادار تهران
.72-73 ،313-316 ، حسابدار. ابعاد عملکرد پایداری.)1394( . ذبیح اهلل،رضایی
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