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 چكیده
 

پایداری وجود ندارد،  های گزارشگریافشای شاخصبرای گونه مقررات اجباری  هیچ ایرانکه در  از آن جا مقدمه:

. با توجه به استهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین ها در شرکتسطح افشای این شاخص

افشای اهمیت مبحث گزارشگری پایداری در قرن حاضر، هدف این پژوهش بررسی رابطه متقابل بین میزان 

  . است و کیفیت سود شرکتی پایداری  های گزارشگریشاخص

 آن همبستگی است. جامعه آماری-توصیفی روش، نظر زااین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و  روش پژوهش: 

پس از اعمال است که  1391-1396 زمانی بازههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شامل کلیه شرکت

معادالت از استفاده  پژوهش با فرضیهد. شرکت انتخاب ش 92 تعدادای به نههای پژوهش نموشرایط و محدودیت

 است. آزمون شده ای مرحله رگرسیون حداقل مربعات دو به روش زمانهم

افشای میزان  بین داریمعنیرابطه متقابل و  که دهدمینشان حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نتایج  ها:یافته

 .وجود داردو کیفیت سود  شرکتی پایداری های گزارشگریشاخص

و  داردبا کیفیت سود  داریمعنیرابطه مثبت و پایداری  گزارشگری هایافشای شاخصمیزان  گیری:نتیجه 

  ، اند. بنابراینهای پایداری روی آوردهشاخص ، بیشتر به سمت رویکرد افشایهای با کیفیت سود باالترشرکت 

 کیفیت سودگیری بر اساس برای تصمیم های مالیکنندگان از صورتن، اعتباردهندگان و سایر استفادهاگذارسرمایه 

 به وسیله شده  های پایداری افشاشاخصباید  هادست آمده در سایر پژوهشهثر بافزون بر معیارهای مؤ هاشرکت 

   ها را نیز مدنظر قرار دهند.شرکت

 

  . ، کیفیت سودشرکتی های گزارشگری پایداری، شاخصشرکتی پایداری:  های کلیدی واژه 

 
 واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران. دکتری، گروه حسابداری،دانشجوی  1.

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.حسابداری  ، گروهدانشیار .2

  N.Izadinia@ase.ui.ac.ir نویسنده مسئول؛ رایانامه:  *
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 مقدمه 

 
منجر به  های اقتصادیبنگاهتغییر در انتظارات جامعه از 

چون هایی همایجاد تعاریف جدید و پیدایش پدیده

ده است. توسعه  شتوسعه پایدار و پایداری شرکتی 

های اخیر به عنوان پایدار مفهومی است که در سال

جهان با چرا که شده است.  مطرحجهانی مسأله یک 

مشکالتی از قبیل رشد جمعیت، افزایش قیمت 

های انرژی و افزایش تقاضا برای مصرف آب و حامل

جوامع ناچارًا ی مواجه است و محیطزیستهای بحران

  (.1) ندبروباید به سمت پایداری 

است که در آن وضعیت موجود  شرایطیپایداری 

و در امکانات و شرایط تغییری حاصل  شودمیحفظ 

  با تری از مفهوم وسیع  اصطالح پایداری، د.شونمی 

توسعه  از واژه است. شده عنوان توسعه پایدار گرفته 

 برای اشاره بهمیالدی  1970پایدار در اوایل دهه 

ای توسعه . توسعه پایداراستفاده شد توسعهمحیط و 

بدون   کندمی برآورده که نیازهای نسل فعلی را است 

را در تأمین نیازهایش  که توانایی و حق نسل آینده آن

   (.2) زیست و منابع طبیعی به مخاطره اندازداز محیط

و انجام مسئولیت اجتماعی رویکرد پایداری  داشتن

ها باعث خلق ارزش اقتصادی شرکت به وسیله

سعه مداوم بدون دستیابی به و رشد و ت ،زیرا ؛شودمی

ها شرکت (.3) شدتوسعه پایدار جامعه میسر نخواهد 

عملکرد خود در زمینه توسعه پایدار و اطالعات  

های اجتماعی و  های خود در زمینهمربوط به فعالیت

را در قالب گزارش پایداری ارائه  محیطیزیست

ارش  زگزارشگری پایداری یک گ  ،دهند. در واقعمی

سازمانی است که اطالعاتی پیرامون عملکرد 

محیطی و اجتماعی شرکت را در  اقتصادی، زیست

 (. 4د )دهقرار میکنندگان اختیار استفاده

الگوی  و استانداردهای با وجود رهنمودها

 گزارشگری پایداری، در موردگزارشگری جهانی در 

حال حاضر هیچ اجباری برای افشای اطالعات  

. در پرتو  وجود ندارد های ساالنهپایداری در گزارش 

عناوین  ازها گزارشگری شرکت  دراین اختیار عمل، 

های فعلی )از قبیل زیادی برای توصیف گزارش

، گزارش مسئولیت  یکتگزارش شهروندی شر

اجتماعی شرکت، گزارش توسعه پایدار، گزارش  

استفاده و گزارش پایداری(  های توسعه پایدارهزینه

در مفاهیم  که این موضوع اشاره به شباهت شودمی

هنجاری مسئولیت اجتماعی شرکت و گزارشگری 

سبب تقاضاهای  شباهت در مفاهیمپایداری دارد. این 

عدی و گزارشگری بُ ارشگری چندروزافزونی برای گز

نبود قانون صورت  هر در (.5)  شده است یکپارچه

 باعث ایجاد مشکالتگزارشگری پایداری  برای

شده است. بر اساس نظر انجمن حسابداران نیز  یمختلف

مشکالت مذکور عبارت است از  ز و ولبره انگلستان خ

(6 :) 

ها، تمامی به دلیل داوطلبانه بودن این گزارش   .1

 ند. کنها چنین اطالعاتی را افشا نمی شرکت 

که کامل یا  ممکن است اطالعاتی افشا شود  .2

ا صرفاً هاتکا نیستند و بسیاری از شرکت قابل

ها که جنبه مثبتی از آن ندکناطالعاتی را افشا می

 دهد. را نشان می

شده  یکنواختی در اطالعات ارائه نبوداحتمال   .3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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  های مختلف وجود دارد. در سال 

های کوچک شرکتبه ویژه ها برخی از شرکت  .4

های تهیه و ارائه و متوسط عقیده دارند که هزینه 

اطالعات اضافی در این زمینه بیشتر از منافع آن 

 است. 

از  برخی، در باال مشکالت بیان شده  افزون بر

های پایداری ها برای فعالیتشرکتمنتقدان در انگیزه 

لیت اجتماعی آنان تردید دارند و بر این باورند وو مسئ

در را های پایداری توانند فعالیتها میکه شرکت

و  کار گرفتهه بسیاسی خود  هایهدف راستای پیشبرد 

از رویکرد پایداری به عنوان پوششی برای قصور خود 

  (.7) ندکندر گزارشگری عملکرد استفاده 

با توانند نفعان مییکی از راهکارهایی که ذی

پذیر اجتماعی را های مسئولیتشرکتاستفاده از آن 

چنین ها که شرکت  مشخص کنندو  کردهشناسایی 

به منظور مشروعیت بخشیدن به عملیات  را تی اطالعا

عملکرد  ها نشان دادنهدف آن یا کنند افشا می خود

افشا اطالعات پایداری و  ، تعیین رابطه بیناستواقعی 

در پی  (.8)  کیفیت گزارشگری مالی است

  مؤسساتهای مالی فراوان و انحالل یکی از رسوایی 

گذاران به ، اطمینان و اعتماد سرمایهبزرگ حسابرسی

برای تعیین گزارشگری مالی ضعیف شده و  نظام

های مالی موضوع گزارش اعتبار و قابلیت اعتماد 

کیفیت اطالعات مالی به عنوان یک عامل مهم پدیدار  

تعیین کیفیت اطالعات   ،. در نتیجهه استشد

بیشتر  حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد توجه 

گذاران و گذاران، مدیران، قانونسرمایه 

کنندگان استانداردها قرار گرفت. در این میان تدوین 

کنندگان از به دلیل اهمیت ویژه سود برای استفاده

اطالعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح 

قابلیت اطمینان به سودهای گزارش  یق آن از طرد تا ش

شده برای با استفاده از معیارهای ارائه  ،هاشده شرکت 

 (. 9) د شوبررسی  ،آن

 به وسیلهبار  اولیننظریه کیفیت سود برای  

 ،زیرا ؛ارگزاران بورس مطرح شدگران مالی و کتحلیل

آن   ،گزارش شدهسود که کردند آنان احساس می

قدرت سود را نشان شود، چنان که در ذهن مجسم می

د رشد سو دهد. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوهنمی

است. به بیان  و میزان احتمال تحقق سودهای آینده

دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال 

جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده  

های آینده و ضریب  ودآوری سالشرکت و قدرت س

 . ( 11 و 10) بستگی داردنیز اطمینان نسبت به آن 

اساس ادبیات نوین حسابداری مدیریت برای  بر

و   ترو عملکرد مالی مطلوب هاافزایش ارزش شرکت 

دسترسی به مزیت رقابتی پایدار که حاکی از کیفیت 

ارائه اطالعات مالی باید   بر افزونها شرکت سود است

 داشته باشند نیز رویکرد پایداری و مسئولیت اجتماعی

 (.  13و   12)

نتایج سایر  و  هبا توجه به آن چه در باال عنوان شد

  شده و ( اطالعات مالی افشا14و  4)ها پژوهش 

رابطه  یکدیگرمتقابل با  طوربه  گزارشگری پایداری

هایی که اطالعات مالی با که شرکت دلیلاین د. به دار

 برایکنند انگیزه زیادی ش میکیفیت باالیی را گزار

همه نوع اطالعاتی از جمله پایداری شرکتی را  یافشا

 یهای گزارشگرشاخص یافشا چنین،همدارند. نیز 
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تواند رابطه جایگزینی با افشای اطالعات  پایداری می

های با اطالعات مالی با شرکت ،زیرا ؛مالی داشته باشد

 ممکن است تمایل داشته باشند افشایکیفیت پایین 

 ایجایگزینی بربه عنوان های پایداری را شاخص

 . یین اطالعات مالی در نظر بگیرندکمبود کیفیت پا 

هنجار اجتماعی، کیفیت سود و  نظریه بر اساس

رابطه متقابل دارد و بر  یکدیگرا رویکرد پایداری ب

چه  هر . به عبارت دیگر،استگذار تأثیریکدیگر 

به رویکرد پایداری روی آورد و  شرکتبیشتر یک 

زارشگری پایداری بیشتری افشا ای گهمیزان شاخص

برانگیز  های حسابداری سوالتر درگیر روش، کم کند

مبتنی (. 15مانند مدیریت سود خواهد شد و برعکس )

گزارشگری ان نیز اشتغال به نفعذی نظریهبر 

پایداری منجر به ارائه سود با کیفیت باالتر  های فعالیت

(.  16یابد )خواهد شد و مدیریت سود کاهش می

های با شرکت  ،مشروعیت نظریهمطابق با  ،چنینهم

گزارشگری اطالعات مالی با کیفیت باالتر، بیشتر 

 . (17) کنندگیری میهای پایداری را پیفعالیت

به دلیل  ،های پایداریهای مرتبط با فعالیتشاخص

های گزارشگری مالی سنتی در رفع ناتوانی نظام 

 آثار  خصوص ان درنفعذینیازهای اطالعاتی 

های بنگاههای محیطی و اجتماعی فعالیتزیست 

 طور به المللی در سطح بین ،فزاینده به طور اقتصادی

ای است که  گونه . این ناتوانی بهشودمناسب افشا نمی

در حال حاضر تقاضای زیادی برای تغییر در هدف 

گزارشگری مالی سنتی به گزارشگری یکپارچه مبتنی 

محیطی به وجود آمده بر اطالعات اجتماعی و زیست 

است. این روند که در ادبیات حسابداری به 

ده است تا گزارشگری پایداری شهرت دارد، سبب ش

های گزارشگری جدید، نیاز به بر طرح شیوه  افزون

 ای در این حوزه نیز احساس شودهای گسترده پژوهش

با توجه به اهمیت بحث پایداری برای  ،. لذا(14)

هایی در این ها در قرن حاضر انجام پژوهششرکت

  که زمینه در ایران نیز ضرورت فراوانی خواهد داشت 

گذاری و اجرایی، نهادهای قانون  آنجمله کاربران  از

اجتماعی و  نهادهای سایر فعاالن بازار سرمایه، 

 . هستندپژوهشگران و مراکز پژوهشی 

وضعیت داوطلبانه  موردمشکالت مطرح شده در 

ها  که شرکتگزارشگری پایداری حاکی از آن است 

 ند وکناقدام به گزارشگری گزینشی در این زمینه می

ها عملکرد پایداری خود را برخی از حوزهتنها در 

با در نظر  چنین،هم  کنند.و گزارش میداده بهبود 

گزارشگری پایداری شرکت   گرفتن این موضوع که

زیست و مسئولیت اجتماعی را برخی از اجزای محیط

گیرد و برخی دیگر از اجزای آن را نادیده میتقریباً 

 مد نظر قرار حتی بیشتر از استانداردهای موجود

آیا این اقدام  شود. اول،ها مطرح میاین سوال دهدمی

و در راستای  های آیندهدر راستای منافع عموم و نسل

یا تنها این  نفعان استذیگذاران و منفعت سرمایه

دن  کرنفعان و گمراهذیجلب رضایت  اقدامات برای

بودن کیفیت اطالعات مالی و به آنان به دلیل پایین 

آیا  دوم، ؟استصورت ویژه کیفیت سود 

 کنند ارائه میهایی که اطالعات مالی با کیفیت شرکت 

های شاخص دارند، الزاماً، افشای و کیفیت سود باالیی

 به با توجه دهند؟پایداری شرکت را بیشتر انجام می

پژوهش را به این صورت  مسأله توان طالب میاین م
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میزان افشای بین  بیان کرد که آیا رابطه متقابلی

های گزارشگری پایداری و کیفیت سود  شاخص

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

 وجود دارد؟

های مبانی ادامه پژوهش، به ترتیب، شامل قسمت

فرضیه پژوهش، روش  پژوهش،پیشینه  و نظری

پژوهش )جامعه آماری و نمونه پژوهش، روش 

ها و ها و الگوی پژوهش(، یافتهآوری دادهجمع 

 گیری است. نتیجه

 

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری
از دیدگاه تاریخی، توسعه و تمرکز گزارشگری با 

به   .محوریت پایداری دارای روند تکاملی است

گزارشگری مالی میالدی  1970که در دهه  ایگونه 

سنتی در کشورهای غربی در برخی از مواقع از طریق 

و در دهه  شدمیهای اجتماعی اضافی تکمیل گزارش

 هایاین تمرکز به سمت موضوع میالدی  1980

سوق  ، از قبیل تولید ضایعات و آلودگییمحیطزیست 

جایگزین اولویت  در بیشتر مواردو  پیدا کرد

میالدی  1990د. در پایان دهه شگزارشگری اجتماعی 

ی و اجتماعی در محیطزیستبه ابعاد  زمانهمتوجه 

مجزا از  آنیک گزارش سبب شد تا گزارشگری 

ی مالی سنتی مطرح شود. این روند همگام  هاگزارش 

با توسعه و تدوین استانداردهای داوطلبانه از طریق 

هانی بوده است، که امروزه به الگوی گزارشگری ج

عنوان استاندارد جهانی برای گزارشگری پایداری در 

ی هاشاخص. الگوی مذکور شودیمنظر گرفته 

 هاییک از موضوع  مختلفی در مورد هر

گزارشگری پایداری   برایی و اجتماعی محیطزیست 

 (. 18) دهدیمقرار  هاشرکتدر اختیار 

عنوان  بهپایداری  مباحثهم  هنوزکه وجود این با 

  نظریه و  شودمییک حوزه توسعه نیافته در نظر گرفته 

برخی از  اما وجود ندارد آنبرای  ایعام پذیرفته شده

 ،هاهای مرتبط با گزارشگری پایداری شرکتنظریه

مختلف به دنبال تبیین چرایی   هایکه در پژوهش

های ها برای درگیرشدن در فعالیتانتخاب شرکت 

ان، مشروعیت،  نفعذیهای نظریهشامل  ،استپایداری 

دهی، هنجار اجتماعی و فرضیه ، عالمتنمایندگی

که در ادامه مطرح شده است  اطالعات نامتقارنی

-25) شودمی ارائهها آن در موردتوضیح مختصری 

19 ) . 

ان نفعذی نظریه بر اساسان: نفعذی نظریه

مرتبط با اطالعات  های حسابداری و افشاهای روش 

ای به گونهمالی و غیرمالی همانند گزارش پایداری 

 بنگاه اقتصادیان نفعذیشود که از نظر انجام می

  کند ان را گزارش نفعذیمطلوب باشد و مسائل مدنظر 

های انجام فعالیت ،نفعاننظریه ذیمبتنی بر . (19)

پایداری منجر به ارائه سود با کیفیت باالتر خواهد شد 

  نظریه(. 16) دهدمیکاهش  را و مدیریت سود

شامل اخالقی و اثباتی یا ان دارای دو زیر شاخه نفعذی

ان نفعذیشاخه اخالقی با همه . در استمدیریتی 

ان حق نفعذیسازمان باید یکسان برخورد شود و همه 

ها مساوی در دریافت اطالعات دارند، باید با همه آن

طور ه ان باید بنفعذیعادالنه برخورد شود و توجه به 

ها به انتخاب روشنین، چهم یکسان انجام شود. 

و ان را جلب کند نفعذیای است که نظر همه گونه 
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ی یا در شاخه اثبات. شوندنمی بندی اولویتنفعان ذی

ان نفعذیها مصالح مدنظر انتخاب روش برای  مدیریتی

نظر   مورد و اطالعات گیردمورد توجه قرار میاصلی 

ی هاروشچنین، از شود. هممیافشا  یان اصلنفعذی

 نفعذینظر  سرانجامکه  شودمی استفاده حسابداری

ثانویه  نفعذیدر مرحله بعد به  واصلی حفظ شود 

 . ( 19) شودمیتوجه 

با توجه به مطالب بیان شده در باال در نظریه 

پایداری یک شرکت وابسته به پایداری  نفعانذی

شرکتی که در راستای نفعان خود است و روابط با ذی

موفق به ، شرکتی است که دهی شدهپایداری جهت

ابعاد اقتصادی، های خود در توسعه عملکرد و فعالیت

است.   در طول زمان شده ی محیطزیستاجتماعی و 

ا امروزه و حتی بیشتر در آینده، کیفیت روابط ب

تواند اصل  ان که همان پایداری است، می نفعذی

گیری مدیران و رکن اصلی کننده برای تصمیمرهنمون 

 (. 19جامع شرکتی باشد ) نظام راهبردییک 

ها ، شرکتنظریهبر مبنای این مشروعیت:  نظریه

ممکن است   رای دستیابی و حفظ مشروعیت خودب

بهبود عملکرد پایداری در  برایهای مختلفی را راهبرد

های شاخص ها از افشای، شرکتچنینهمپیش گیرند. 

ان و جامعه در نفعذیپایداری به منظور تغییر درک 

د و این کننمیبودن رفتار خود استفاده منصفانه مورد

روش رویکردی برای مشروعیت بخشی به سازمان 

رد پایداری برای ویک ها از رشرکت ،افزون براین. است

شده  بکار گرفتههای غیراخالقی پنهان ساختن روش 

 به عنوان نمونه،ند. کنمیدر عملکرد سازمان استفاده 

محیطی و مورد گزارشگری زیست شرکت انرون در 

اجتماعی بسیار فعال بود در حالی که با استفاده از این 

ان برای ارائه اطالعات مالی نفعذیروش قصد فریب 

  ، نظریه مشروعیت طبق (.20نادرست را داشت )

هایی که اطالعات مالی با کیفیت باال ارائه شرکت

ری کااستفاده از محافظهبرای کنند تمایل بیشتری می

ت به دنبال رویکردهای در حسابداری دارند و به ندر

مانند مدیریت سود هستند. بر همین اساس غیراخالقی 

ها بیشتر رویکردهای پایداری را مورد این شرکت

دهند. در هر حال، در برخی از استفاده قرار می

های مالی ها به دلیل کیفیت پایین گزارش شرکت 

ئه اطالعات پایداری ممکن است مدیران اقدام به ارا

استاندارد شده کنند تا کمبود ناشی از کیفیت پایین 

 .   ( 19)اطالعات مالی را پوشش دهند 

مشروعیت   هاینظریه مبنای دیدگاه تجدیدگرایان، 

وسیله پورتر ارائه  از آن جا که به  و استنغعان و ذی

از نظر  .شودفرضیه پورتر نیز نامیده میشده است، 

جویی کاهش آلودگی، صرفه ،لیند در ون و پورتر 

وسیله افزایش کارایی، کاهش ه ها را در آینده بهزینه

 جبران کردن تعهدات آیندهبق و حداقلهای تطاهزینه

بر  . (20) دهدافزایش مید و ارزش شرکت را کنمی

 ،داویز به وسیلهمطرح شده مشروعیت  نظریهاساس 

د. دهمی بنگاه اقتصادیجامعه مشروعیت و قدرت به 

این قدرت استفاده  که از هاییدرازمدت شرکت در 

اعی حرکت  های اجتمو در راستای مسئولیت نکرده

التزام به   .(21)  دنکنند دچار زیان خواهند ش

ثر ؤم فنون های اجتماعی نیاز بههای مسئولیتفعالیت

موجب مشروعیت   وسیله مدیران دارد تاهتوسعه یافته ب

 . ( 16) ها شودشرکت 
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مدیرانی که  دادنشان بارنئا و روبین  نتایج پژوهش 

برای رسیدن به منافع شخصی و حفظ موقعیت خود 

بیشتر کنند سود را تحریف می مربوط بهاطالعات 

 ویژهبههای مرتبط با پایداری و درگیر فعالیت

، ممکن است . در واقعشوند میهای اجتماعی مسئولیت

از به منظور این که موقعیت خود را حفظ کنند  مدیران

برای مدیریت یا  هاهای پایداری شرکت فعالیت

مند ان قدرت نفعذیدن نیازهای گروه کردستکاری 

ها تا از حمایت آن کنندمختلف در جامعه استفاده 

شرکت اغلب به خاطر منافع  کنانکار مند شوند.بهره

های گذاری بیشتر در مسئولیتشخصی به دنبال سرمایه 

چون مشروعیت هم نظریه ،اجتماعی هستند. بنابراین

رفتارهای مدیریتی نور افکنده است و در  چراغی بر 

قادرند به میزان زیادی سود شرکت را مدیرانی که 

  که  کندمیایجاد  این انگیزه رادستکاری کنند 

های مرتبط با  سودآوری سازمان خود ناشی از فعالیت

ان را از نفعذیتا توجه  کنندبندی دستهرا پایداری 

 هازارش سایر گبرانگیز به ال های مالی سؤگزارش 

 . ( 23کنند ) جلب 

گزارشگری  در باال با توجه به مطالب عنوان شده

با یکدیگر  د توانایداری شرکت و کیفیت سود میپ

 .رابطه متقابل داشته باشد

ها شرکت نظریهبر اساس این : نمایندگی نظریه

ممکن است برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و  

ان از گزارشگری داوطلبانه عملکرد پایداری  نفعذی

نمایندگی،  نظریه مبتنی بر ،. در واقعکننداستفاده 

گویی در گزارشگری پایداری شرکت را ملزم به پاسخ

کند و ممکن است این گزارشگری مختلف میسطوح 

نظارت بر   به جایان نفعذی موجب شود که داوطلبانه

(.  24) د نکن توجهدستکاری سود به سایر مسائل 

های با کیفیت سود باال که دارای شرکت ،چنینهم

اطالعات مالی با کیفیت نیز هستند با گزارشگری  

دهند که گذاران میپایداری این پیام را به سرمایه

محیطی و اجتماعی با  با مسائل زیستهای مرتبط خطر

مین مالی تأ است. در نتیجه،ارزیابی شده  دقت بیشتری

  است پذیر با حداقل هزینه ممکن امکان سازمانیبرون 

بین  ، رابطه متقابلینظریهاین از دیدگاه  ،(. بنابراین25)

 کیفیت سود و گزارشگری پایداری وجود دارد. 

اطالعات عملکرد  افشایدهی: عالمت  نظریه

ها در واقع عالمتی از کیفیت اطالعات  پایداری شرکت 

های با اطالعات مالی با کیفیت و شرکت استمالی 

دهی به بازار باال از گزارشگری پایداری برای عالمت

محیطی و اقدامات زیست موردان در نفعذیمالی و 

جنبه دیگر، مدیران  . از دنکنمیاستفاده  اجتماعی

های پایداری را به ممکن است گزارشگری شاخص

ان از مسائلی نفعذیعنوان عالمتی برای منحرف کردن 

از بنابراین،  .( 22) مانند مدیریت سود در نظر بگیرند

دهی انتشار اخبار خوب یا بد در  عالمت نظریهمنظر 

 پایداری شرکت و گزارشگری و افشای عملکرد مورد

تواند با کیفیت سود رابطه های پایداری میشاخص

سود باالتر  های با کیفیت شرکت ،چنینهمداشته باشد. 

 ؛ندنکهای پایداری میشاخص بیشتر اقدام به افشای

دهی به قصد عالمت  موردبا انتشار اخبار در این  ،زیرا

و بیشتر گذاران سرمایه جذب برایان نفعذیکلیه 

 . (23)  را دارند شرکت  سهامافزایش ارزش 

هنجار  نظریه بر اساسهنجار اجتماعی:  نظریه
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  یکدیگر اجتماعی، کیفیت سود و رویکرد پایداری با 

. به استگذار تأثیرد و بر یکدیگر ابطه متقابل دارر

د به رویکربیشتر  شرکتچه یک  هر عبارت دیگر،

ای گزارشگری هو میزان شاخص بپردازدپایداری 

های تر درگیر روشد، کمکن پایداری بیشتری افشا

برانگیز مانند مدیریت سود خواهد الؤحسابداری س

 (.  15شد و برعکس ) 

در زمینه ی پژوهش انجام شدههای بر اساس بررسی 

 ،در ادامهانجام نشده است. در ایران  پژوهش حاضر

  با موضوع پژوهش حاضر های مرتبط برخی از پژوهش

 به صورت مختصر توضیح داده شده است. 

 افشای اثردر پژوهشی  سوتوپو و همکاران

محتوای اطالعاتی   اطالعات پایداری شرکت بر

نمونه پژوهش   .را بررسی کردندهای مالی صورت

که موفق  شرکت 110شرکت )تعداد  220 شامل آنان

و  بودند شده جایزه گزارشگری پایداری  به دریافت

که این جایزه را دریافت شرکت دیگر  110تعداد 

در کشور   2008-2016در بازه زمانی  (بودند  نکرده 

نشان داد  سوتوپو و همکاراننتایج پژوهش  .مالزی بود

سود هر سهم، تغییرات سود هر سهم و ارزش  که

.  است دفتری هر سهم دارای محتوای اطالعاتی 

گزارشگری هایی که جایزه در شرکت  ،چنینهم

هایی که اند نسبت به شرکت را دریافت کرده  پایداری

اند بین سود هر سهم و  این جایزه را دریافت نکرده 

رابطه تغیرات سود هر سهم با قیمت سهم و بازده سهم 

نتایج بیانگر این  ،در واقعتری وجود دارد. مثبت قوی

بود که گزارشگری پایداری بر محتوای اطالعاتی 

 . (26) ثیرگذار استهای مالی تأصورت

 افشای»با عنوان  در پژوهشی سانچز و همکاران

پایداری شرکت، مالکان نهادی و محتوای اطالعاتی  

گزارشگری پایداری   ، به بررسی رابطه افشای«سود

شرکت و محتوای اطالعاتی سود با در نظر گرفتن  

پذیرفته شده در  شرکت 112متغیر مالکان نهادی برای 

  در بازه زمانیکشور اسپانیا اوراق بهادار بورس 

با استفاده  وهش آنانپژپرداختند. نتایج  2012-2003

برای گشتاورهای تعمیم یافته  از روش رگرسیون

های تابلویی نشان داد که گزارشگری پایداری داده

اطالعات اضافی در اختیار فعاالن بازار سرمایه قرار 

توانند محتوای سود را بهتر دهد که با آن میمی

رابطه مثبتی بین گزارشگری  چنین،هم. کنند ارزیابی 

پایداری و محتوای اطالعاتی سود با توجه به نقش 

 . ( 25)  مشاهده شدمالکان نهادی 

آیا کیفیت و »با عنوان  رضایی و تیو در پژوهشی

پایداری شرکت با کیفیت سود اختیاری  یکمیت افشا

کیفیت و بین  رابطهسی ، به برر«و ذاتی رابطه دارد؟

اطالعات پایداری شرکت و کیفیت  کمیت افشای

 در بازه زمانی شرکت آمریکایی  110سود 

ا استفاده از روش حداقل مربعات ب 2015-1999

پژوهش آنان نشان داد که معمولی پرداختند. نتایج 

های پایداری شرکت رابطه شاخص کمیت افشای

و  و رابطه منفیبا کیفیت سود ذاتی  داریمعنیمثبت و 

 ،چنینهمبا کیفیت سود اختیاری دارد.  داریمعنی

تواند رابطه های پایداری میشاخص یکیفیت افشا

بین کیفیت سود ذاتی و کمیت افشای  مثبت

ن د و رابطه منفی بیهای پایداری را تقویت کنشاخص

های شاخص کیفیت سود اختیاری و کمیت افشای
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 .  (27) پایداری را کاهش دهد

 تعهد به»در پژوهشی با عنوان مکا سانچز و 

گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود در 

، به بررسی  «سازمانی عواملنقش تعدیلی  ها،بانک 

رویکرد پایداری و مسئولیت اجتماعی استفاده از ثیر تأ

در نه کشور اروپایی و  بانک 877بر کیفیت سود 

پرداختند. نتایج   2004-2010در بازه زمانی  آمریکایی

هایی که متعهد به اجرای پژوهش آنان نشان داد بانک

از  هستندرویکرد پایداری و مسئولیت اجتماعی 

بینی جریان نقدی باالتری  پایداری سود و قابلیت پیش

 . ( 28) برخوردارند  هابانکنسبت به سایر 

افشای  تأثیربه بررسی در پژوهشی و همکاران  نور

بر عملکرد مالی  یمحیطزیست های شاخص

 یمالزاوراق بهادار پذیرفته شده در بورس  هایشرکت 

نشان داد که یک رابطه  نتایج پژوهش آنانپرداختند. 

ی و عملکرد محیطزیستهای شاخصبین  دارمعنی

سطح افشای  اماها وجود دارد مالی این شرکت

 پایینها شرکت در بینی محیطزیست های شاخص

 . ( 29) است

مسئولیت   افشای»با عنوان در پژوهشی  جیتاری

، «اجتماعی شرکت و عملکرد مالی: شواهدی از تایلند

مسئولیت اجتماعی و   به بررسی رابطه میزان افشای

شرکت پذیرفته شده در بورس  323عملکرد مالی 

  2009-2011بازه زمانی در تایلند اوراق بهادار 

رابطه مثبت و  نتایج پژوهش وی نشان داد کهپرداخت. 

های مسئولیت  شاخص بین میزان افشای داریمعنی

رابطه  ،چنینهماجتماعی و عملکرد مالی وجود دارد. 

مسئولیت اجتماعی  بین میزان افشایداری معنیمتقابل 

 . (30) و عملکرد مالی وجود دارد

بین به بررسی رابطه  در پژوهشی و زولچ سیلوسکی

در بازه زمانی  های اجتماعیکیفیت سود و مسئولیت

 258 . نمونه پژوهش آنان شاملپرداختند 2009-2005

ی مالی بر اساس که گزارشگربود اروپایی  شرکت

نتایج المللی را پذیرفته بودند. استانداردهای بین 

افشا که  نشان داد و زولچ سیلوسکیپژوهش 

رابطه مدیریت سود  بای مسئولیت اجتماعی هاشاخص

های اجتماعی  مسئولیتافشا افزایش در . بنابراین، دارد

ممکن است به دلیل کیفیت پایین گزارشگری مالی 

رویکردهای اجتماعی ممکن  ،زیرا ؛ باشد هاشرکت 

 . ( 31) دکنطلبانه را مخفی است رفتارهای فرصت 

 تأثیربه بررسی  در پژوهشی ارتینز و همکارانم

 کیفیت گزارشگری مالی بر افشای اطالعات پایداری

پرداختند. نمونه پژوهش   2002-2010در بازه زمانی 

غیرمالی  المللیبین  شرکت  747 آنان شامل

مارتینز و  پژوهش . نتایج بودبورس  شده درپذیرفته 

کار، که های محافظهنشان داد که شرکت همکاران

که   یا این دارند سطح باالیی از کیفیت اقالم تعهدی 

پایینی انجام های مدیریت سود را تا حد بسیار روش

دهند، اطالعات مالی با کیفیت باال را گزارش  می

ها اطالعات پایداری با این شرکت  ،چنینهمو  کنندمی

 .   ( 4) کنندکیفیت باالیی را گزارش می

با استفاده از در پژوهشی پور و همکاران کاشانی

به بررسی رابطه بین روش حداقل مربعات معمولی 

  کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطالعات پایداری

شرکت   92 پرداختند. نمونه پژوهش آنان شامل

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 
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پور و کاشانی پژوهش نتایج  .بود  1389-1393زمانی

نشان داد که بین مدیریت سود،  همکاران

کاری و کیفیت اقالم تعهدی با افشا اطالعات  محافظه

اما بین داری وجود دارد معنیپایداری رابطه مثبت و 

افشای الزامی و افشا اطالعات پایداری رابطه  شاخص

 . ( 8) دداری مشاهده نش معنی

شناسایی به شی در پژوه معصومی و همکاران

 گزارشگری پایداریثر بر میزان مؤ متغیرهای

شرکت  130 پرداختند. نمونه پژوهش آنان شامل

 ان در بازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

معصومی و  پژوهش. نتایج بود 1389-1394 زمانی

متغیرهای اندازه شرکت،   نشان داد که همکاران

 سهامداران نهادی و دوگانگی وظیفه نقدینگی،

ها مدیرعامل بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

کت،  سه متغیر عمر شر ،چنیندارد. هم داریمعنیثیر تأ

میزان بر ت مدیره أنامشهود و استقالل هی هایدارایی

 ندارد داریمعنیثیر تأ ها گزارشگری پایداری شرکت

(32) . 

در پژوهشی با عنوان »بررسی  خوزین و همکاران

اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری 

سیونی  ررگ الگویپایداری« با استفاده از روش 

چندگانه به بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح 

شرکت پذیرفته شده در   153گزارشگری پایداری 

  1385-1393بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی

نشان داد که درصد سهام  پژوهش آنانایج پرداختند. نت

ترین سهامدار و درصد سهام دولتی اثری بر بزرگ 

با افزایش   چنین،همسطح گزارشگری پایداری ندارد. 

درصد سهام شناور آزاد از سطح گزارشگری پایداری 

گزارشگری افزون براین، شود. ها کاسته میدر شرکت

است یینی های ایرانی در سطح پاپایداری در شرکت

(33) . 

 تأثیرزاده در پژوهشی به بررسی سپاسی و حسن 

عد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پایداری بُ

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  71سود 

عد بُآنان پرداختند.  1390-1393در بازه زمانیتهران 

بر اساس را  اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت

نتایج . کردند محاسبهشاخص پایداری داوجونز 

عد  بُ زاده نشان داد که بینپژوهش سپاسی و حسن

اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری سود 

 . (34) وجود دارد داریمعنیرابطه 

به بررسی در پژوهشی  و زینالی خانقاه زادهتقی

ها بر کارایی پذیری اجتماعی شرکتثیر مسئولیتتأ

شرکت پذیرفته شده در   60 گذاری و نوآوریسرمایه

  1388-1393 اوراق بهادار تهران در بازه زمانیبورس 

پذیری یتگیری مسئولآنان برای اندازه پرداختند. 

سسه پژوهشی کیندر،  بندی مؤاجتماعی از رتبه

پژوهش   تایجدند. نکرلیدنبرگ و دومینی استفاده 

نشان داد که افشای  و زینالیخانقاه زاده تقی

تضادهای  هاپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت 

استفاده مدیران از نمایندگی و هر گونه سوء

های اخذ شده در قالب های نقدی آزاد و وامجریان 

 . ( 35) دهدبدهی را کاهش می

 رابطه بینبه بررسی در پژوهشی  سالق و سالق 

ها با شرکت محیطیمیزان افشای اطالعات زیست

داد که  نشانآنان پرداختند. نتایج پژوهش  سود کیفیت

ی با ناپایداری محیطزیست میزان افشای اطالعات بین 
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ندارد اما میزان افشای  وجودی دارمعنیسود رابطه 

ی با کیفیت اقالم تعهدی سود  محیطزیستاطالعات 

 .  (36) دارد داریمعنیرابطه 

به بررسی رابطه بین  در پژوهشی  جلیلی و قیصری

های مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود شرکت

پژوهش  پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. نتایج 

)با   شرکت نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی آنان

ت أرایگان، تعداد اعضای هی هایمعیارهای آموزش

حفظ استانداردهای  نامهداشتن گواهی مدیره و

 داریمعنیو مدیریت سود رابطه  محیطی(زیست 

 . (37) وجود دارد

 به بررسی رابطهدر پژوهشی  خواجوی و همکاران

پذیری اجتماعی مدیریت سود و مسئولیت بین 

اوراق بهادار تهران های پذیرفته شده در بورس شرکت 

نشان داد که بین  آنان پژوهشهای پرداختند. یافته

پذیری شرکت و مدیریت سود رابطه منفی مسئولیت 

عملکرد مالی شرکت با  ،چنینهموجود دارد. 

پذیری مدیریت سود رابطه مثبت و با مسئولیت

 اعی رابطه منفی و معکوس دارد امااجتم

پذیری اجتماعی در کنار مدیریت سود، مسئولیت 

پذیری اجتماعی باعث کاهش اثر معکوس مسئولیت 

 . ( 38شود )میشرکت بر عملکرد مالی 

 

 پژوهش  فرضیه
 فرضیه ،و پیشینه پژوهش یبا توجه به مبانی نظر

 : عبارت است از پژوهش

های میزان شاخصبین  داریمعنیرابطه متقابل و 

های تشرک  به وسیله پایداری افشا شده گزارشگری 

کیفیت  و در بورس اوراق بهادار تهرانشده پذیرفته 

 دارد.وجود سود 

 

 پژوهشروش 

 
 پژوهش جامعه آماری و نمونه 

در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت 

و  مندنظام گیری به صورت حذف و روش نمونه 

آوری  برای جمع . دوره مورد نظر استمند هدف 

بازه زمانی های پایداری اطالعات مرتبط با شاخص 

که برای محاسبه متغیر  جا از آن اما است 1395-1393

کیفیت سود در هر سال نیاز به اطالعات دو سال قبل و 

ها از نمونه  ، برای گردآوری دادهاستیک سال بعد 

  استفاده شده است. 1391-1396 انتخابی در بازه زمانی

های لی از جمله دستیابی به صورتتوجه به مسائبا 

مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری 

و امکان بودن مقایسه  قابل پژوهش،ایران، زمان انجام 

اعمال از طریق  هاتعمیم نتایج حاصل به سایر شرکت

از جمله این که تاریخ پذیرش   هاییمحدودیت 

ان قبل از سال ها در بورس اوراق بهادار تهرشرکت 

از فهرست آن حذف   1396باشد و تا پایان سال  1391

ها منتهی به پایان اسفند ماه نشده باشند، سال مالی آن

باشد، در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده 

د و  های انتخابی از نوع تولیدی باشباشند، شرکت

نمونه  ها در دسترس باشد های مورد نظر آنداده

 د.  شمشخص  پژوهش

بودن اقالم  به منظور تشابه ماهیت فعالیت و همگن 
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های جا که شرکت افشا شده در ابعاد پایداری و از آن

های پایداری هستند و  تولیدی بیشتر درگیر فعالیت

های اهمیت بیشتری به این مباحث نسبت به شرکت

های پایداری شاخص دهند و میزان افشایمیخدماتی 

نمونه  ، است هادیگر شرکت ها بیشتر از در این شرکت

های تولیدی  شرکت شاملمورد نظر در این پژوهش 

های موجود و با توجه به شاخصچنین، هم  است.

های پایداری، دیت در گردآوری شاخصوجود محدو

های  نمونه مورد بررسی این پژوهش تنها شامل شرکت

چند مورد از این که حداقل  ه استتولیدی بود

با توجه به شرایط و   ده باشند. کر ها را افشاشاخص

های پذیرفته شده ، از بین شرکتباالهای محدودیت

شرکت   92در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع 

 د. شانتخاب 

 
 هاآوری دادهروش جمع 

 گزارشگریهای شاخص  در پژوهش حاضر

 رهنمودهای و استانداردها اساس رارائه شده ب پایداری

 به ویژه  ایمنطقه و المللیبین  شده شناخته و موجود

منتشر  ( 39) جهانی گزارشگری الگوی نداردهایاستا

استانداردهای جهانی پایداری  تأهی به وسیلهشده 

 به  26000استاندارد مسئولیت اجتماعی ایزو  شرکتی و

های اجتماعی، شامل شاخص عدبُ 3تفکیک در 

 و های اقتصادیمحیطی و شاخصهای زیستشاخص

 1 شماره شاخص مطابق جدول 85 در مجموع 

   .ده استشبندی طبقه

ها های پایداری شرکتبرای محاسبه متغیر شاخص

یفا و های حناز روش امتیازدهی بر اساس پژوهش 

( استفاده شده 41( و صالح و همکاران )40کوک )

های است. به این ترتیب که با بررسی گزارش 

هایی که یک مورد مشابه از ها، برای شرکتشرکت 

های پایداری مورد نظر را افشا کرده بودند، شاخص

در ردیف مربوط به آن شاخص قرار داده شد و   1عدد 

در صورت افشا نکردن شاخص، صفر به آن اختصاص 

های پایداری از یافت. سپس، میزان افشای شاخص

های طریق تقسیم حاصل جمع ستون تعداد شاخص

 های پایداری قابل افشا بهافشا شده به کل شاخص

 دست آمد. 

های پس از به دست آوردن میزان افشای شاخص

ها برای هر شرکت محاسبه پایداری، امتیاز شاخص

های مورد نظر تأثیر میزان افشای شده و سپس با الگو

شده درهای پذیرفتههای پایداری شرکت شاخص

 
 های ابعاد پایداری ها و تعداد شاخصمؤلفه: 1 جدول

 هاتعداد شاخص  لفه پایداری مؤ

 46 های اجتماعیشاخص
 26 محیطی های زیستشاخص
 13 های اقتصادیشاخص

 85 های پایداریکل شاخص
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 . دشبورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود بررسی 

های های مالی و غیرمالی مرتبط با شاخصداده

نظر در بررسی میدانی به روش  پایداری مورد

و اوراق سازمان بورس  تارنمایاسنادکاوی از طریق 

های آورد نوین و با بررسی صورتافزار رهو نرم  بهادار

ت أهیهای توضیحی، گزارش هایمالی، یادداشت

های منتخب گردآوری  های شرکتتارنما و  مدیره

نسخه  Excel افزاربا استفاده از نرم  هااین داده .دش

مورد  8نسخه  EViewsافزار محاسبه و با نرم  2010

 . و تحلیل قرار گرفت  تجزیه

 

 پژوهش همورد استفاده برای آزمون فرضی الگوی
کلی از تحلیل  الگویبرای بررسی و برآورد 

ی استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش  تابلوی 

ها به ی، دادهتابلویدر تحلیل زیرا،  ؛ها استماهیت داده

با  ،چنینهم اند. زمانی گردآوری شده-صورت مقطعی

در برخی  در الگوی پژوهش حاضر که  توجه به این

رابطه متقابل دارند، یعنی متغیر  Yو  Xموارد دو متغیر 

X که بر متغیر  بر این  افزونY گذارد، از آن می تأثیر

و با در نظر گرفتن این موضوع که  پذیرد نیز می تأثیر

برای بررسی تأثیر متقابل  شامل چند رابطه استالگو 

های پایداری افشا شده و کیفیت سود از میزان شاخص

ان با عنوان روش  زمهای معادالت همیکی از روش

 . (42) ای استفاده شده استحداقل مربعات دو مرحله

 محاسبه برای استفاده شده رگرسیونی  الگوی

 الگوی، سود از طریق اقالم تعهدی اختیاریکیفیت 

نسخه در واقع که  است( 43فرانسیس و همکاران )

این  . است( 44و و دیچو )دچ الگویداده شده  طبس

 :  است در زیر 1 شمارهبه شرح رابطه  الگو

 1رابطه 

Accrualst = β0+ β1 CFOt-1+ β2 CFOt + β3 

CFOt+1+ β4 Revenuet + β5 PPEt +ɛt         
 

: کل اقالم تعهدی سرمایه tAccruals که در آن

جمع  تقسیم بر  t گردش )جاری( شرکت در سالدر 

: به ترتیب، ضریب ثابت و 4β تا 0β ،1β ،هادارایی

های نقدی : جریانtCFO-1 ضرایب متغیرهای الگو،

 : tCFO ها،جمع داراییتقسیم بر  t-1شرکت در سال 

جمع  تقسیم بر  t های نقدی شرکت در سالجریان

  شرکت در سال های نقدی جریان :1tCFO+ ها،دارایی

t+1  ها،جمع دارایی تقسیم بر tRevenue:  تغییرات

تقسیم  (t-1)نسبت به سال  t در فروش شرکت در سال

های ثابت مجموع دارایی :tPPE ها،جمع دارایی بر 

آالت و تجهیزات( در شرکت )اموال، ماشینمشهود 

مانده : مقدار باقیtɛ و هاجمع داراییتقسیم بر  tسال 

 . است رگرسیون

اقالم   جمع ،ابتدا ،اقالم تعهدیبرای محاسبه 

و برای  t( در سال Accrualsj,tتعهدی جاری )

زیر به دست   در 2شماره با استفاده از رابطه  jشرکت 

 :  آمد

 2رابطه 
 Accrualsj,t = (∆CAj,t − ∆Cashj,t) −

(∆CLj,t − ∆STDEBTj,t) 
 

های دارایی جمعتغییر در : CA∆که در این رابطه 

: تغییر  Cash∆ ،(t-1)نسبت به سال  tدر سال  جاری

: CL∆ ، (t-1)نسبت به سال  tدر سال  موجودی نقددر 

)نسبت به  tدر سال  های جاریبدهی  جمعتغییر در 
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های تغییر در بدهی: t-1) ،∆STDEBTسال 

 است.  (t-1)نسبت به سال  tدر سال مدت کوتاه 

را باید با   1شماره همه متغیرهای موجود در رابطه  

رابطه د. کراستاندارد  هاجمع داراییبر میانگین  تقسیم

ها برآورد باید به صورت ساالنه برای شرکت 1شماره 

ای مقطعی ساالنه و به صورت  برآورده ،چنینهمشود. 

.  انجام شد 1رابطه شماره موجود در  سال از -شرکت

( معیار 43فرانسیس و همکاران ) یالگوبر اساس 

 مانده( که در واقع با عنوان جزء باقیEQکیفیت سود )

(=AQ) شود برای یک شرکت برابر با ذکر می

( در رابطه انحراف معیار خطاهای به دست آمده )

ا استفاده از است که بt تا  t-2های بین سال 1شماره 

شود و معیار مناسبی برای محاسبه می 3رابطه شماره 

 : است برآورد کیفیت سود 

AQ                3رابطه  = σ = √∑ (εj,n−ε̅)
2t

n=t−2

2
 

 یالگومقادیر خطا از با : برابر εj,n که در آن

 t-2برای هر شرکت از سال ( 43)فرانسیس و همکاران 

  سال تا t-2 سال  ازمیانگین خطاها با برابر : ε̅ وt  سال تا

t است  . 

باید متغیر کنترلی رشد را مورد  1رابطه شماره در  

زیرا رشد به اقالم تعهدی وابسته  ؛استفاده قرار داد

در است. به همین دلیل تغییرات در فروش شرکت 

 های ثابتدارایی جمعو  (t-1)نسبت به سال  tسال 

آالت و تجهیزات( شرکت در )اموال، ماشین مشهود

 بر اساسها معیاری برای رشد شرکتبه عنوان  tسال 

 .  شده استآورده ( 43)فرانسیس و همکاران  یالگو

های مورد شرکت سودپس از محاسبه کیفیت 

با  پژوهش فرضیه، 3 شماره با استفاده از رابطه بررسی

  آزموندر زیر  5 و 4 هایشماره هایرابطهاستفاده از 

 : شد

 4رابطه  
EQit = β0+ β1 SUIDit + β2 SIZEit+ β3 LEVit+ 

β4 ROAit+ β5 GROWTHit+ɛit 
 

            5رابطه 
SUIDit = β0+ β6 EQit+ β7 SIZEit+ β8 

LEVit+ β9 ROAit+ β10 CFOit +ɛit    
 

 ،tدر سال  iشرکت  فیت سود: کیitEQ که در آن

0β ،1β 4 تاβ به ترتیب، ضریب ثابت و ضرایب :

های پایداری  میزان شاخص :itSUID متغیرهای الگو،

های پایداری ر کل شاخصتقسیم ب i شرکت افشا شده

،  tدر سال  i شرکتاندازه  :t ،itSIZEدر سال  قابل افشا

itLEV : شرکتاهرم مالی i  در سالt، itROA : میزان

تغییرات  :t، itGROWTHدر سال  i شرکتسودآوری 

تقسیم  (t-1)نسبت به سال  tدر سال در فروش شرکت 

جریان نقدی عملیاتی   :itCFO و t-1بر فروش سال 

 . است هاتقسیم بر جمع دارایی tدر سال  iشرکت 

 

 ها یافته

 
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش   2شماره جدول در 

 مشخصطور که در این جدول همان. استارائه شده 

برابر با  افشا شده پایداری  شاخصمیزان میانگین شده 

ها توجه کمی به شرکت دهدمینشان است که  3/14%

 ،با این وجود اند.ابعاد گزارشگری پایداری داشته

انحراف معیار پایین آن نشان از همگن بودن نمونه 
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 : آمار توصیفی2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه  کمینه  متغیر
 172/0 175/0 764/0 ( 147/0) هابازده دارایی

 834/1 629/14 623/18 138/10 اندازه شرکت

 462/0 661/0 743/1 012/0 اهرم مالی

 117/0 143/0 653/0 000/0 افشا شدهمیزان شاخص پایداری 

 097/0 052/0 654/0 004/0 کیفیت سود 

 581/0 326/0 651/4 ( 848/0) رشد فروش

 0/ 14 131/0 568/0 ( 434/0) جریان نقدی عملیاتی

 

انتخابی دارد. بیشینه و کمینه مقدار اندازه شرکت نشان 

از این دارد که نمونه انتخابی از لحاظ اندازه نیز تقریباً 

چنین، با توجه به انحراف معیار اند. هممشابه هم بوده

توان بیان کرد که پراکندگی در نمونه  سایر متغیرها می

 .  انتخابی زیاد نبوده است

 روابط متقابل که این در این پژوهش با توجه به 

 4 هایشماره هایهطراب شود،دو متغیر باید بررسی بین 

توان به صورت جداگانه با استفاده از روش را نمی  5و 

. علت آن است کرد آزمون معمولیحداقل مربعات 

متغیرهای همه  هاجداگانه رابطهکه در برآورد 

 دراما  دشومیزا تعیین توضیحی به صورت برون 

کیفیت سود و متغیرهای  الگوی پژوهش حاضر

هنگامی که به عنوان متغیرهای  ،های پایداریشاخص

به صورت   ،گیردها قرار میدر رابطهتوضیحی 

در برخی  چنین،هم. شودتعیین نمیزا برون متغیرهای

. به عبارت  درابطه متقابل داربا یکدیگر موارد دو متغیر 

متغیر  های پایداری باشاخص متغیر میزان افشای دیگر،

 برای این  ،د. در نتیجهکیفیت سود رابطه دو طرفه دار

د و نتایج به متقابل متغیرهای مذکور تأیید شو تأثیرکه 

دست آمده با اطمینان و دقت باالتری پذیرفته شود، 

 .  دکراستفاده  زمانهماز معادالت باید 

الزم است که ، زمانهمبرای استفاده از معادالت 

مسأله د. شوپذیری بررسی تشخیصابتدا مسأله 

به این معنا است  زمانهمپذیری در معادالت تشخیص

توان از این الگو  که چگونه و با چه شرایطی می

پذیری باید تشخیصمسأله برای بررسی د. کراستفاده 

)ترتیب(  شرط الزم )درجه( و شرط کافی 

وجود داشته  زمانهمپذیری برای معادالت تشخیص 

 (. 46و  45) باشد

 

 شرط الزم 
زا با شرط الزم این است که تعداد متغیرهای برون 

ضریب صفر و یا به عبارت دیگر، تعداد متغیرهای 

نظر برای بررسی  زا که در معادله مورد برون 

 زمانهمپذیری از بین کل متغیرهای معادالت تشخیص 

ی با زادرونتعداد متغیرهای  از( k˗1kوجود ندارد ) 

ضریب غیرصفر و یا به عبارت دیگر، تعداد متغیرهای 

بیشتر  (1g˗1)ی موجود در معادله منهای یک زادرون 
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. در صورتی  (g1k˗k≤1˗1)باشد و یا با آن مساوی باشد 

شود که این رابطه مساوی باشد به اصطالح عنوان می

مشخص خواهد بود و اگر  اًکه معادله به صورت دقیق

و  45ش از حد مشخص است )تر باشد معادله بیبزرگ 

دهد نشان می 3. نتایج ارائه شده در جدول شماره ( 46

 اً پژوهش حاضر از نوع دقیق زمانهمکه معادالت 

 مشخص است. 

 

 شرط کافی
 پذیری شرط کافی، شرط مرتبه برای تشخیص

در  6است. برای آزمون این شرط باید رابطه شماره 

 زیر برقرار باشد: 

 1k˗+ (k (1g˗g) (≤ g)1˗(1                     6رابطه 

زا که در معادله به این معنا که تعداد متغیر درون

پذیری از بین کل مورد نظر برای بررسی تشخیص

(، به 1g˗gزمان، وجود ندارد )متغیرهای معادالت هم

زایی که در معادله مورد نظر همراه تعداد متغیر برون 

پذیری از بین کل متغیرهای برای بررسی تشخیص

(، از تعداد 1k˗kزمان، وجود ندارد )معادالت هم

زای موجود در معادله منهای یک متغیرهای درون

(1˗1g( بیشتر باشد و یا با آن مساوی باشد ،)46و  45  .)

نشان داده شده است  4گونه که در جدول شماره همان

شرط کافی برای معادالت مورد استفاده در پژوهش  

 حاضر وجود دارد. 

پذیری الگو رابطه علیت پس از بررسی تشخیص

( به  47دوطرفه متغیرها با استفاده از روش گرنجر )

 در زیر بررسی شد:  8و  7های های شماره شرح رابطه 

𝑦𝑡 = ∑ αi
n
i=1 yt−i + ∑ βixt−i

n
i=1       7 رابطه 

xt = ∑ ci
n
i=1 xt−i + ∑ diyt−i

n
i=1       8رابطه  

از نظر  βiدر برآورد الگوی باال اگر ضرائب 

علیت  xtشود که متغیر دار شد، گفته میآماری معنی

نیز به لحاظ  diاست و اگر ضرائب  ytگرنجری متغیر 

نیز علیت گرنجری متغیر  ytدار شد، متغیر آماری معنی

xt دار شد، رابطه است. اگر تنها یکی از ضرائب معنی

دار علیت بین دو متغیر یک طرفه و اگر هر دو معنی

طرفه است که این به معنی وجود  رابطه علیت دوشد، 

(. انجام 47یک رابطه بازخوردی بین دو متغیر است )

های متغیر آزمون علیت گرنجری با استفاده از داده

 
  : بررسی شرط الزم )درجه(3جدول  

 تشخیص k g 1k 1k˗k g1˗1 معادله
 است، معادله دقیقاً مشخص است. 1k-k=1-1gبا توجه به این که  1 1 4 2 5 اول
 است، معادله دقیقاً مشخص است. 1k-k=1-1gبا توجه به این که  1 1 4 2 5 دوم

 
 : بررسی شرط کافی )مرتبه(4جدول 

 تشخیص k g 1g g˗g1 k 1k˗k g1˗1 معادله
 برقرار استشرط کافی  1 1 4 0 2 2 5 اول
 شرط کافی برقرار است 1 1 4 0 2 2 5 دوم
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های پایداری افشا شده نشان کیفیت سود و شاخص

دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین دو متغیر می

  5وجود دارد که نتایج این آزمون در جدول شماره 

در این  Fارائه شده است. با توجه به مقادیر آماره 

شود و این به معنی جدول، هر دو فرضیه صفر رد می

وجود علیت دو طرفه بین این دو متغیر است. بنابراین،  

پذیری و از آزمون تشخیصبا توجه به نتایج حاصل 

زمان توان از معادالت همآزمون علیت گرنجری می

 ها استفاده کرد. برای برآورد رابطه

های رگرسیونی در این پژوهش برای برآورد رابطه

زمان حداقل از روش معادالت هم 5و  4های شماره 

ای استفاده شده است. خالصه نتایج مربعات دو مرحله

ارائه شده   6رد در جدول شماره مربوط به این برآو 

 است. 

ارائه شده است،  6طور که در جدول شماره همان

برای متغیر میزان شاخص پایداری کل تیمقدار آماره 

 

 : نتایج آزمون دو طرفه علیت گرنجری5جدول 

 داری معنی Fآماره  فرضیه صفر

 کیفیت سود نیست  داری علیت گرنجریشاخص پای

 ص پایداری نیستکیفیت سود علیت گرنجری شاخ 

762/4 

53 /4 

01 /0 

013/0 

 
 ایزمان حداقل مربعات دو مرحله: نتایج آزمون معادالت هم6جدول 

 داریمعنی تیآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 001/0 (763/4) 275/0 (314/1) میزان شاخص پایداری کل

 537/0 618/0 645/0 399/0 مقدار ثابت 

 259/0 (129/1) 148/0 (167/0) اهرم مالی
 111/0 (593/1) 148/0 (236/0) ها بازده دارایی

 04/0 053/2 142/0 292/0 اندازه شرکت

 001/0 (849/3) 233/0 (9/0) جریان نقدی عملیاتی

 03/0 (17/2) 048/0 (105/0) کیفیت سود

 001/0 267/4 113/0 483/0 مقدار ثابت 
 011/0 (546/2) 0008/0 (002/0) رشد فروش

 386/0 (868/0) 1438/0 (125/0) اهرم مالی
 0464/0 (004/2) 1486/0 (297/0) ها بازده دارایی

 004/0 845/2 052/0 149/0 اندازه شرکت
 (EQزا ن )متغیر درونوواتس-آماره دوربین

794/1 

 (SUIDزا ن )متغیر درونوواتس-آماره دوربین

854/1 

 (EQزا )متغیر درونضریب تعیین 
526/0 

 (EQزا ضریب تعیین تعدیل شده )متغیر درون
499/0 

 (SUIDزا )متغیر درونضریب تعیین 
541/0 

 (SUIDزا ضریب تعیین تعدیل شده)متغیر درون
515/0 
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داری است که با مقدار معنی -763/4برابر با افشا شده  

دار بودن ضریب متغیر ، بیانگر منفی و معنی001/0

که خطای به  مربوط در رابطه است. با توجه به این

( به 43فرانسیس و همکاران ) دست آمده در الگوی

ابطه معکوس با عنوان معیار کیفیت سود دارای ر

نتایج باید به صورت معکوس  کیفیت سود است،

در صورتی که متغیر  به عبارت دیگر، د.شوتفسیر 

 دارمعنیمستقل پس از آزمون دارای ضریب منفی و 

د نظر دارای رابطه توان گفت که متغیر مورباشد می

مطابق با مبانی  .استبا کیفیت سود  دارمثبت و معنی

ضریب متغیر  که نظری پژوهش انتظار بر این است

اساس  بر ،زیرا ؛میزان شاخص پایداری کل منفی باشد

هنجار اجتماعی، مدیریت سود و رویکرد   نظریه

که به صورت منفی  استهای متضادی پایداری روش

هر چه یک شرکت بیشتر به بنابراین، د. با هم رابطه دار

تر درگیر کم  سمت رویکرد پایداری روی آورد

برانگیز خواهد شد و سؤال های حسابداری روش

دهنده که نشان کیفیت سود شرکت بهتر خواهد بود

 ،چنینتأثیر مثبت این متغیر بر کیفیت سود است. هم 

داری متغیر کیفیت سود، به و مقدار معنی تیآماره 

، بیانگر تأثیر مثبت و 0/ 03و  -17/2ترتیب، به مقدار 

پایداری کل است.  دار آن بر متغیر شاخصمعنی

زمان این، نتیجه به دست آمده از معادالت همبنابر

 دهنده تأثیر متقابل دو متغیر بر یکدیگر است. نشان 

 

 گیری نتیجه 

 
بین  شد که آیا رابطه متقابلی بررسیدر این پژوهش 

و کیفیت سود  افشا شدههای پایداری میزان شاخص

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

 و 15) هانتایج سایر پژوهش وجود دارد یا خیر. 

و  افشا شدهبیانگر این است که اطالعات مالی ( 37-27

 یکدیگر به صورت متقابل با  گزارشگری پایداری

هایی که اطالعات  که شرکت د. به دلیل اینرابطه دار

کنند انگیزه زیادی می مالی با کیفیت باالیی را گزارش 

از جمله پایداری   طالعاتهمه نوع اافشای  برای

افشای اطالعات پایداری  چنین،همشرکتی را دارند. 

 ،زیرا ؛شودافشای اطالعات مالی  جایگزین تواندمی

های با اطالعات مالی با کیفیت پایین ممکن شرکت

های پایداری  شاخص افشایاست تمایل داشته باشند 

کیفیت پایین  را جایگزین افشا اطالعات مالی کنند تا

حاضر در  نتایج پژوهش. جبران شوداطالعات مالی 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت مورد

 افشای میزانافزایش در تهران، بیانگر این است که 

باعث افزایش ها شرکت  به وسیلههای پایداری شاخص

هنجار  نظریه خواهد شد، که با توجه بهکیفیت سود 

رویکرد   سمت به شرکتاجتماعی، هرچه بیشتر یک 

های تر درگیر روشپایداری روی آورد کم

حسابداری سؤال برانگیزی خواهد شد که باعث 

نتایج  چنین،هم د. شوافزایش کیفیت سود نیز می

 کیفیت سود هایی کهشرکت ،پژوهش نشان داد

 بیشتر به سمت رویکرد افشای باالتری دارند، 

نتایج به دست  ند. ادههای پایداری روی آورشاخص

مطابقت دارد ان و مشروعیت نفعذیهای نظریهآمده با 

های با کیفیت سود شرکت و حاکی از این است که

  .کنندگیری میهای پایداری را پیباالتر، بیشتر فعالیت
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یید  را تأ نتایج به دست آمده فرضیه پژوهش ،بنابراین

مارتینز  هایبا نتایج پژوهش  نتایج پژوهش حاضر .کرد

سوتوپو و   (،25)سانچز و همکاران (، 4و همکاران )

سانچز و مکا  ،(27) ، رضایی و تیو (26)همکاران 

  سیلوسکی، (30) ، جیتاری(29) نور و همکاران (،28)

، سالق و (34) زاده، سپاسی و حسن(31) و زولچ

و خواجوی و  (37) ، جلیلی و قیصری (36)  سالق 

   .همسو است (38) همکاران

فرضیه پژوهش،  آزمون با توجه به نتیجه حاصل از

شود گذارن و اعتباردهندگان توصیه میبه سرمایه

ها و برای تبیین رفتار کیفیت سود شرکت

موارد گیری بر اساس کیفیت سود در تصمیم 

ثر افزون بر معیارهای مؤگذاری و اعتباردهی سرمایه 

های ها، شاخصدر سایر پژوهش مشخص شده 

ها را نیز مدنظر  شرکت به وسیله افشا شدهپایداری 

گذاران و به سرمایه ،چنینهمقرار دهند. 

بر توجه به  افزونشود می پیشنهاداعتباردهندگان 

 گذار بر کیفیت سود، به معیارهایتأثیرمعیارهای مالی 

ها  شرکت به وسیلهگذار گزارش شده تأثیرغیرمالی 

همانند گزارشگری مسئولیت اجتماعی و 

رعایت استانداردهای مسئولیت   و محیطیزیست 

های خود توجه در تصمیم 26000اجتماعی ایزو 

شرکتی که گزارشگری مسئولیت   ،زیرا ؛داشته باشند

کند به واسطه محیطی را رعایت میاجتماعی و زیست

شفافیت به وجود آمده از طریق گزارشگری مذکور  

محیطی و مقید به رعایت برخی از الزامات زیست

د و اطالعات مورد نظر دیگر محدود شو اجتماعی می

افشا ان نفعذیتمامی برای به درون سازمان نیست و 

شرکت ملزم به رعایت سایر   در نتیجه، .شودمی

و  د و از هزینهشواستانداردهای مالی و حسابداری می

 آید. در آینده جلوگیری به عمل میلی جرایم احتما

 دارای تأثیرپژوهش، کیفیت سود  با توجه به نتایج

های ابعاد شاخص بر میزان افشای داریمعنیمثبت و 

اطالعات مالی به تنهایی  در نتیجه،. استپایداری 

 ،زیرا ؛ دند بیانگر ارزش شرکت باش توا نمی

استانداردهای جاری حسابداری توانایی ارزیابی  

محیطی و اجتماعی و سایر موارد های زیستخطر

 گیری را ندارد. بنابراین،مالی تأثیرگذار بر تصمیم غیر

پایداری   های افشایشاخصاز  شودیشنهاد میپ

 د.  شواستفاده ها برای ارزیابی ارزش شرکت شرکت  

شدن مبحث پایداری و با عنایت با توجه به جهانی

های که در حال حاضر سطح افشای شاخص به این

در بورس اوراق پذیرفته شده های پایداری در شرکت

 شود این، پیشنهاد میاستپایین  بهادار تهران

 .  داشته باشنددر این زمینه فعالیت بیشتری  هاشرکت 

های که در پژوهش شودبه پژوهشگران پیشنهاد می

بر  افشا شدهپایداری  هایشاخصمیزان  تأثیر آینده

افشا های پایداری میزان شاخص تأثیرارزش شرکت، 

عملکرد بین  رابطه بر قیمت و بازده سهام شرکت، شده

میزان بین  رابطهو  پایداری و حاکمیت شرکتی 

فیت سود شرکت  و کی افشا شدههای پایداری شاخص

 در سطح صنایع مختلف را بررسی کنند. 
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