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مقدمه
بسیار مهم و کاربردي براي گروه هاي مختلف افزایش کیفیت گزارشگري مالی به عنوان منبع اطالعاتی 

به خصوص اعتباردهندگان و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا تصمیمات بهتري اتخاذ کنند. هیچ 
برخی محققین نظیر بیدل و .تعریف پذیرفته شده کلی درباره کیفیت گزارشگري مالی وجود ندارد

)، رودپشتی و 1389)، ثقفی و همکاران (1388)، نیکومرام و بادآور نهندي (2009هیالري (
)، از کیفیت سود به عنوان معیاري براي کیفیت 2010)، فنگ چن و همکاران (1391همکاران(

گزارشگري مالی استفاده کرده اند.
)، فرانسیس و 2007)، بیدل و هیالري(2007یافته هاي پژوهش هاي متعددي نظیر بیتی و همکاران(

ر تأکید دارند که افزایش کیفیت گزارش هاي مالی از طریق کاهش عدم تقارن ) بر این ام2005دیگران( 
اطالعاتی میان مدیران با اعتباردهندگان و سرمایه گذاران، امکان خطر اخالقی و گزینش نادرست را 
کاهش داده و به کاهش هزینه هاي نمایندگی مدیریت و درنهایت کاهش ریسک و هزینه تامین مالی 

.]5[شودشرکت منجر می 
از سویی دیگر، مخاطبان گزارشگري مالی طیف وسیعی از استفاده کنندگان هستند. بنابراین توجه به 
پوشش حداکثري نیازهاي اطالعاتی مخاطبان می تواند سودمندي اطالعات حسابداري را بهبود بخشد. 

برتر نشان داده و مدیران شرکت ها نیز براي آنکه در برابر مخاطبان خود کیفیت گزارشگري مالی را
نفعان را مدیریت کنند، الزم دارند تا به طور واقعی در مواجهه با مخاطبان با رعایت ارتباط با ذي

کمترین عدم تقارن اطالعاتی و خطر اخالقی عمل کنند تا قرارداد اجتماعی را تأیید نمایند. مفهوم
است. افشايجامعهجانبههمهمایتحبرمتکیسازمانیکوجودکهاجتماعی تأکید می کندقرارداد

افزایشوسرمایههزینهکاهشسهام،بهبود نقدشوندگیطریقداوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت از
می آورد.فراهمرابازارسرمایهکاراییارتقايشرایطمالیواطالعاتیهايواسطه

ت اجتماعی شرکت ها برخی همچنین در راستاي تعیین شاخص ها و معیارهاي افشاي ابعاد مسئولی
ارائه شده است. اما در حال 26000رهنمودهاي کلی در استانداردهاي گزارشگري جهانی پایداري و ایزو 

حاضر مقررات مشخصی براي افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها در گزارش هاي ساالنه در سطح 
ه میزان شرکت ها در ایفاي شرکت ها به صورت یکپارچه وجود ندارد که بتوان مشخص نمود که تا چ

مسئولیت اجتماعی شرکت به صورت کارا عمل کرده اند. از طرفی اگر شاخص کیفیت گزارشگري مالی 
را از منظر کیفیت سود مورد بررسی قرار دهیم، از این رو این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ براي این 

تماعی از کارایی باالیی برخوردار هستند، مسأله است که آیا شرکت هایی که به لحاظ ایفاي مسئولیت اج
از کیفیت سود باالتري نیز برخوردار هستند؟
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مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

مسئولیت اجتماعی شرکت
سازمان هاي مختلف، تعاریف متفاوتی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارند اما حوزه مشترك گسترده 

)، مسئولیت اجتماعی شرکت 1999(1ن کسب و کار جهانی توسعه پایداراي بین آن ها وجود دارد. انجم
را تعهد مستمر کسب و کار براي رفتارهاي اخالقی و توسعه اقتصادي تعریف کرد، در صورتی که بهبود 
کیفیت زندگی نیروي کار و خانواده آن ها به همراه بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی به صورت 

.]17[گسترده برآورده شود
) نظریه هاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به چهار گروه طبقه بندي کردند: 2004(2گاریگا و مل

نظریه هاي ابزاري، نظریه هاي سیاسی، نظریه هاي یکپارچه، نظریه هاي اخالقی.
نظریه هاي ابزاري 

ت اجتماعی فرض بر این است که شرکت ابزاري براي ایجاد رفاه اقتصادي است و این تنها مسئولی
شرکت است و جنبه اقتصادي به جهت برقراري رابطه بین واحد تجاري و جامعه درنظر گرفته می شود. 
حامیان این نظریه، مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان یک ابزار صرف براي کسب سود براي 

مالکان تلقی می کنند. لذا، شرکت جنبه ابزاري پیدا می کند.
نظریه هاي سیاسی 

سیاسی، حسابداري می تواند یک نقش محوري در شیوه ساختار سازمانی و - طبق نظریه اقتصادي 
محیط پیرامونش به طور اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بازي کند. به عبارت دیگر جامعه، سیاست و 
اقتصاد از یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند. این نظریه، اطالعات حسابداري را نوعی سند اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادي می داند. شرکت با ارائه و انتشار اطالعات می کوشد مجموعه هاي بزرگی از 
مخاطبان را از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادي آگاه سازند. نظریه هاي مشروعیت و نظریه ذي 

.]6[اقتصادي نشأت می گیرند-نفعان از همین شاخه سیاسی 
نظریه هاي یکپارچه 

ا، شرکت ها باید همیشه به دنبال پاسخگویی به تقاضاهاي اجتماعی و دستیابی به در این نظریه ه
) می 1999مشروعیت اجتماعی باشند. یکی از الگوهاي اصلی این رویکرد، الگوي سلسه مراتبی کارول (

باشد که مسئولیت هاي شرکت را در چهار طبقه اقتصادي، قانونی، اخالقی و بشر دوستانه در نظر می 
و بیانگر یکپارچه کردن تقاضاهاي اجتماعی ذي نفعان مختلف در استراتژي مسئولیت اجتماعی گیرد 

شرکت ها است. نظریه مشروعیت زیرگروه این نظریه است. این نظریه بیان می دارد که بین سازمان 
ه وجود دارد. قرارداد اجتماعی اشاره ب» قرارداد اجتماعی«وجامعه اي که درآن فعالیت می کند یک 

انتظارات آشکار و پنهان جامعه در رابطه با شیوه فعالیت شرکت دارد. مفروض است که مشروعیت و حق 
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فعالیت رابطه متقابلی با یکدیگر دارند و باز هم فرض دیگر این است که سازمان درباره فعالیت ها و 

.]6[ش بدهد.نتیجه عملیات به جامعه و تعهدات اجتماعی و رعایت مقررات حفظ محیط زیست گزار
نظریه هاي اخالقی 

این نظریه به ارتباطات بین واحد تجاري و جامعه از بعد ارزش هاي اخالقی می پردازد. نتیجه این نظریه 
منتهی به دیدگاه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می گردد. از نگرش اخالقی شرکت ها باید مسئولیت 

ز رویکردهاي اصلی این نظریه، نظریه هنجاري ذي اجتماعی را به عنوان تعهد اخالقی بپذیرند. یکی ا
) می باشد. بر اساس نظریه هنجاري ذي نفعان، مدیریت 1984نفعان است که مبتنی بر نگرش فریدمن (

باید میان سهامداران و سایر ذي نفعان سازمان مالحظات یکسانی داشته باشد، به خصوص زمانی که 
. در این حالت مدیریت باید سعی نماید که این تضادها را میان منافع آن ها تضاد وجود داشته باشد

کاهش و تعادلی بین آن ها ایجاد کند. رعایت اصول اخالقی درباره گروه هاي ذي نفع ایجاب می کند 
که سازمان در راستاي تأمین هدف هاي اخالقی به اصول اخالقی مربوط توجه کند.زیرا توجه به این 

زندگی اجتماعی افراد دارد.اصول اثرات شگرفی بر کیفیت 
در مجموع می توان بیان کرد که در رویکرد هنجاري ذي نفعان، سازمان ها باید مطابق با خواسته ها و 

.نظریه نهادي نیز مکمل نظریه هاي مشروعیت و ذي نفعان است و با ]6[حقوق ذي نفعان رفتار کنند 
هاي مشروعیت (یکپارچگی) و هنجاري ذي آن ها وجه اشتراك دارد. نظریه نهادي نیز مکمل نظریه 

نفعان(اخالقی) است و با آن ها وجه اشتراك دارد. در این نظریه، مدیران همواره تحت فشار هستند که 
در استراتژي مربوط به ارائه اطالعات داوطلبانه تجدید نظر کنند و سیاست خود را در این زمینه را 

. در مجموع نظریه هاي ]6[ه هاي ذي نفوذ تغییر دهندهمگام با تغییر شرایط و نوع نیازهاي گرو
مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس این طبقه بندي روي چهار هدف، ایجاد سود، استفاده از قدرت 

مسئوالنه شرکت ها، یکپارچه کردن تقاضاهاي اجتماعی و اعمال مبتنی بر اصول اخالقی تمرکز دارند.
کیفیت سود

شد.مطرحبهاداراوراقبورسکارگزارانومالیگرانتحلیلتوسطباراولینبرايسودکیفیتنظریه
بیانبرايدهد.نمینشانراهاسودآوري شرکتقدرتشدهگزارشسودکردند،استنباطهاآن

سودکیفیتبهبایدبلکهکرد،توجهنبایدشدهمقدارگزارشبهتنهاشرکتارزشتعییندرسودمندي
تحققاحتمالمیزانوسودرشدبالقوهزمینهسود،کیفیتاز.منظور]1[نمودتوجهنیزشدهگزارش

) بر اساس رویکرد مبتنی بر ارزشیابی سهام بیان می کنند 2010است. دیچو و چراند(آتیسودهاي
سودي با کیفیت تر است که با استفاده از آن بتوان به طور دقیق تري ارزش ذاتی شرکت را تعیین کرد. 

این رویکرد معیارهایی نظیر کیفیت اقالم تعهدي، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، پایداري سود به در 
) با تأکید بر این 2009.دیچو و همکاران (]13[عنوان شاخص هایی براي کیفیت سود معرفی می شوند

یک موضوع که کیفیت سود ماهیتا مفهوم چند بعدي است و تاکنون محققین براي اندازه گیري آن 
سودزمانیهايویژگیازکهرامفاهیم)2003(وینسنتوروش یکنواخت معرفی نکرده اند. اسکیپر

ودیچوتغییرپذیري.وبینیپیشقابلیتپایداري،گرفتند؛نظردرسودعنوان کیفیتبهشودمیناشی
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اقالمابطه بینرشکلبهراسود)کیفیت2004(اسکولر)،2005(همکارانوفرانسیس)،2002دیچاو(
اقالمکیفیتدانند،کهمیترکیفیتباراسودهاییوکنندمیتعریفنقديهايجریانوتعهدي
عنوانبهراسودپایداري)2003(ریچاردسون)و2002(ژانگوباشد. پنمنبیشترهاآنتعهدي
گذشتهسودهايکهیمیزانبهراسود)کیفیت2002(همکارانودر نظر گرفتند. میخائیلسودکیفیت
میتوجهبینیپیشارزشبهبنابراین،وگیرندمینظردراستمرتبطنقديهايجریانباشرکت

.کنند

مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود
یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین مفاهیم در راستاي نظریه هاي مطرح شده (نظریه مشروعیت، 

)، توسعه پایدار می باشد که عبارت است از توسعه اي که در آن تأمین نظریه ذي نفعان، نظریه نهادي
و 1نیازهاي امروز بدون تأثیر بر توانایی نسل هاي آینده در برآوردن نیازهایشان محقق شود (استورر

). هر چند این تعریف رویکردي کلی نگر دارد و بیشتر براي مقاصد اقتصاد کالن به کار 2005همکاران ، 
ی شود ولی در دهه اخیر تالش هاي بین المللی زیادي براي توسعه این رویکرد در سطح شرکت گرفته م

ها به وجود آمده است و همچنین چارچوب هاي گزارشگري غیر مالی بر مبناي این مفهوم همانند 
3) و سازمان گزارشگري جهانی2013(2چارچوب هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري پایداري

.]21[و ]15[و ]8[د استقبال قرار گرفته است)مور2013(
کیفیت گزارشگري مالی نیز به محدوده اي اشاره دارد که در آن گزارش هاي مالی شرکت، وضعیت 
اقتصادي و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیري و به صورت صادقانه و به موقع ارائه می 

ت دیگري در خصوص ارزیابی کیفیت گزارشگري مالی وجود دارد نمایند. عالوه بر این رویکردهاي متفاو
که می توان آن ها را در دو گروه طبقه بندي کرد. گروه اول رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده کنندگان می 
باشد که بر مسائل مرتبط با ارزیابی و سودمندي اطالعات مالی براي استفاده کنندگان تمرکز دارد. گروه 

مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاران می باشد که بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و دوم، رویکرد 
مباشرت تأکید دارد. در این گروه کیفیت گزارشگري مالی به طور عمده بر حسب افشاي کامل و 
منصفانه براي سهامداران تعریف می شود. از این رو کیفیت گزارشگري مالی عبارت است از اطالعات 

.مدل هاي مفهومی ]6[امل و شفاف که مانع از گمراهی یا ایجاد ابهام براي استفاده کنندگان شودمالی ک
مختلفی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها ارائه شده است که معروفترین آنها الگوي سلسله 

) است. وي بیان کرد که شرکت ها براي ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت 1999، 2004مراتبی کارول(
.]11[و ]10[ا ملزم به رعایت چهار مسئولیت به شرح زیر می باشنده
:براي ایفاي مسئولیت اجتماعی از منظر اقتصادي(تعهدات اجتماعی مسئولیت پذیري اقتصادي

سازمان که باید براي حداکثر سازي سود انجام دهد) می توان شاخص هایی را مورد استفاده قرار داد. 

1 Steurer
2 Sustainability Accounting Standard board (SASB)
3 Global Reporting Initiative (GRI)
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-ر نرخ بازده دارایی ها، معیار ثروت با گرایش سود از منظر سهامداران؛ کیو برخی از این شاخص ها نظی

توبین، معیار ثروت با گرایش ارزش از منظر سرمایه گذاران؛ ارزش افزوده اقتصادي، معیار ثروت از منظر 
خلق ارزش می باشند که افزایش مقدار این شاخص ها همسو با نظریه ذي نفعان و با ایفاي مسئولیت 

جتماعی شرکت از منظر اقتصادي است. این بعد از مسئولیت پذیري با رویکرد مبتنی بر حمایت از ا
سرمایه گذاران(از رویکردهاي کیفیت گزارشگري مالی) مرتبط است. این مسئولیت پذیري شرکت ها در 

بعد اقتصادي در راستاي پایداري قلمداد می گردد.
:اره به این دارد که سازمان بایستی در چارچوب قوانین و این مسئولیت اشمسئولیت پذیري قانونی

مقررات جامعه، فعالیت اقتصادي را انجام دهد. براي ایفاي مسئولیت اجتماعی از منظر قانونی (آنچه 
سازمان ملزم است که انجام دهد) توجه به مسئولیت پاسخگویی در قبال ذي نفعان طبق نظریه گروه 

لکیت نسبی هر یک از سهامدارن حقیقی و حقوقی و بهبود درصد هاي ذي نفع است. توجه به ما
سهامداران اقلیت (سهام شناورآزاد) و همسو نمودن منافع مالکان و مدیران، اثربخشی هیئت مدیره، 
ثبات مدیرعامل و اندازه حسابرس تأثیر بسزایی در میزان موفقیت شرکت ها در ایفاي نقش مسئولیت 

ام راهبري شرکتی دارد. همچنین حفظ امتیاز افشا با توجه به دو ویژگی پذیري اجتماعی و اجراي نظ
کیفی یعنی مربوط بودن و قابلیت اتکا و اجراي آیین نامه نظام راهبري شرکتی توسط شرکت ها مطابق 
با نظریه ذي نفعان، موجب جلب و حفظ اعتماد عمومی می شود. در حقیقت شرکت ها عالوه بر 

داران، در مقابل سرمایه گذاران و سایر ذي نفعان نیز مسئولیت دارند. فرصت مسئولیت در قبال سهام
طلبانه بودن معامالت با اشخاص وابسته، یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می 
شود. اگرچه تمام معامالت با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از 

یر گذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاري براي آن اهمیت عوامل تأث
زیادي قائل می شوند. از این رو افشاي معامله با اشخاص وابسته از دیدگاه نظریه ذي نفعان و مسئولیت 

رعایت قانون قانونی نظریه کارول به عنوان شاخصی براي ایفاي مسئولیت اجتماعی از منظر قانونی است.
سیاسی خواهد داشت. از این رو شرکت - مالیات ها، تمکین از حکومت است بنابراین دیدگاه اجتماعی 

هایی که اجتناب مالیاتی کمتري دارند نزد دولت از مشروعیت بیشتري برخوردار می شوند. لذا به نظر 
عنوان شاخصی براي ایفاي می رسد که از دیدگاه نظریه مشروعیت، کاهش اجتناب مالیاتی شرکت به 

مسئولیت اجتماعی از منظر قانونی است. این مسئولیت با رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده کنندگان از 
رویکردهاي کیفیت گزارشگري مالی مرتبط است. این مسئولیت پذیري شرکت ها در بعد قانونی در 

راستاي پایداري قلمداد می گردد.
:اس این مسئولیت از شرکت ها انتظار می رود که ارزش ها و بر اسمسئولیت پذیري اخالقی

هنجارهاي جامعه را درنظر داشته باشند و به آنها احترام بگذارند. با توجه به اینکه مفاهیمی همچون 
عدالت، حقیقت و انصاف از جمله فضائل اخالقی است که انتظار می رود به صورت ویژگی باثبات حاکم 

د داشته و ایفاي مسئولیت مرتبط با فضائل اخالقی در شرکت ها به کارکنان و بر پیکره  شرکت ها وجو
مدیران آن ها واگذار شده است، لذا برخورد از روي کرامت با مخاطبان گزارش هاي مالی نیز در حیطه 
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مباحث اخالقی و گزارشگري مالی قرار می گیرد. به نظر می رسد مدیرانی که از فضائل اخالقی بهره 

باشند، در گزارشگري خود می توانند از عدم تقارن اطالعاتی کمتر با مخاطبان خود استفاده مندتر 
نمایند. به بیان دیگر آن ها صداقت در شناسایی و اندازه گیري و ارائه اطالعات مالی از خود نشان می 

ود. دهند. صداقت، انصاف و احترام به جامعه و ذي نفعان شرکت یک ارزش اجتماعی محسوب می ش
براي رسیدن به این هدف شرکت ها خود را ملزم به رعایت اخالق کسب و کار می نمایند. بنابراین 
مطابق با شاخه اخالقی نظریه ذي نفعان و خطر اخالقی عدم تقارن اطالعاتی، استدالل می شود که 

القی به همراه کسب بازده غیر متعارف در بازار سهام بیانگر عدم تقارن اطالعاتی می باشد که خطر اخ
دارد. این خطر اخالقی ناشی از بی انصافی در شناسایی، اندازه گیري و یا افشاي اطالعات است. از این رو 
سرمایه گذاران تمایل بیشتري دارند تا سهام شرکت هایی را خریداري نمایند که اقدام به رعایت انصاف 

ان بخشی در جامعه را دارند. زمانی که در افشاي اطالعات دارند. از طرفی حسابرسان وظیفه اطمین
حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه می نماید یعنی وظیفه حرفه اي خود را در قبال ذي نفعان انجام داده 
است اما در صورتی که استفاده کنندگان علی رغم وجود توانایی، از اظهار نظر حسابرسان نتوانند به 

ظهار نظر حسابرس واقع نشده است. براي اینکه بتوان مطلوبیت خود نایل آیند، کیفیت از منظر ا
مشخص نمود که ذي نفعان، تا چه اندازه بر اساس اظهار نظر حسابرس به مطلوبیت خود دست یافته اند 
می بایست شدت وابستگی بین نوع اظهار نظر حسابرس و ارزش بازار را مورد بررسی قرار داد. اقالم 

نظر توسط مدیریت هستند. مدیران اخالق مدار با استفاده از اقالم تعهدي اختیاري نیز قابل اعمال 
تعهدي اختیاري، رفتاري جانبدارانه که منافع فردي را به همراه داشته باشد، از خود نشان نمی دهند. 
چرا که مطابق با شاخه اخالقی نظریه ذي نفعان، وي منافع جمع را بر منافع فرد ترجیح داده است. به 

رفتار اخالقی داشته است. این مسئولیت با رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده کنندگان( از عبارت دیگر
رویکردهاي کیفیت گزارشگري مالی) مرتبط است. این مسئولیت پذیري شرکت ها در بعد اخالقی در 

راستاي پایداري قلمداد می گردد.
:ها به عنوان مشارکت در این دیدگاه مسئولیت اجتماعی شرکتمسئولیت پذیري داوطلبانه

واحدهاي تجاري براي رفاه اجتماعی و محیطی بیشتر با تأکید بر نگرش انسان دوستانه است و 
مشروعیت و پذیرش شرکت ها در جامعه به اجراي رویه هاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها بستگی 

ازي براي ایجاد فرصت دارد. در این بعد روابط بین شرکت ها و جامعه مورد توجه قرار می گیرد. بسترس
هاي برابر شغلی و حفظ آن براي افراد هر کشور به عنوان وظایف دولت ها تلقی می شود. لذا دولت ها با 
اعطاي مجوز به بنگاه هاي اقتصادي مبتنی بر کسب سود، از آنها انتظارات حاکمیتی نیز دارند. بدین 

امنیتی که وظیفه اصلی دستگاه -اجتماعیسبب، حفظ نیروهاي انسانی با قصد جلوگیري از بحران هاي
هاي حکومتی است، کمک به حاکمیت (دولت) تلقی می شود. بنابراین آن دسته از شرکت هایی که نرخ 
جذب نیروي مازاد برنرخ خروج نیروي انسانی دارند، عملکرد مطلوب اجتماعی مدیریت شرکت و 

ان می کند. این مسئولیت پذیري شرکت ها در هماهنگی آنها با دستگاه هاي اجرایی و اجتماعی را بی
بعد داوطلبانه بودن در راستاي پایداري قلمداد می گردد. همچنین بعد محیطی مقوله پایداري، به آثار 
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سازمان بر سیستم هاي طبیعی از جمله اکوسیستم، زمین، آب و هوا می پردازد. بعد محیطی پایداري، 

د مرتبط با پایداري محسوب می شود. شاخص هاي عملکرد بیشترین و عمیق ترین پیامدهاي سه بع
پایداري بر اساس مفهوم چرخه عمر، مصرف منابع، آلودگی زیست محیطی، حمل و نقل و سایر عوامل 
می باشد که هزینه ها و منافع بعد محیطی عملکرد و فعالیت هاي سازمان را در بر می گیرد. در این بعد 

رد توجه قرار می گیرد براي ایفاي مسئولیت اجتماعی از منظر مباحث محیطی یا محیط زیست مو
محیطی(آنچه سازمان مایل است انجام دهد) توجه به افشاي اطالعات و اقدامات انجام شده زیست 

محیطی توسط شرکت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به نحو مطلوب عمل نموده براي تعیین اینکه تا چه اندازه شرکت ها در ایفاي مسئولیت اجتماعی خود

اند می توان از ابزار تحلیل پوششی داده ها استفاده نمود. تحلیل پوششی داده ها، کارایی نسبی 
واحدهایی که داراي ورودي ها و خروجی هاي مشابهی می باشند، را اندازه گیري می کند. براي اندازه 

) و بنکر، چارنز و کوپر CCRکوپر و رودرز (گیري کارایی از منظر بازده به مقیاس، دو رویکرد چارنز، 
)BCCرویکرد چارنز، کوپر و رودرز، رابطه بین نهاده ها وستاده ها از فرض بازده ثابت ) وجود دارد. در

ستاده ها نیز دو برابر می شوند. در مثال اگر نهاده ها دوبرابر شوند،به مقیاس پیروي می کند. یعنی،
ده به مقیاس ثابت برقرار نیست و زمانی مناسب است که همه بنگاه ها بسیاري از شرکت ها، فرض باز

درسطح بهینه عمل نمایند. در رویکرد بنکر، چارنز و کوپر به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده 
متغیر نسبت به مقیاس می پردازد. یعنی هر مضربی از ورودي ها، می تواند همان مضرب از خروجی ها 

آن و یا بیشتر از آن را ، در خروجی ها تولید کند. همچنین از منظر نهاده ها و ستاده ها نیز یا کمتر از
مدل هاي تحلیل پوششی داده ها به دو مدل ورودي محور و خروجی محور تقسیم می شوند. در یک 
مدل ورودي محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هریک از ورودي ها بدون افزایش 
ورودي هاي دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد و در یک مدل خروجی محور، یک 
واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هریک ازخروجی ها بدون افزایش یک ورودي یا کاهش یک 
خروجی دیگر وجود داشته باشد. مقدار محاسبه شده براي ضریب ایفاي مسئولیت اجتماعی هر شرکت 
نیز عددي بین صفر و یک بدست خواهد آمد، حداکثر کارایی برابر یک است و هر چه مقدار بدست آمده 

تري قرار دارد.کمتر باشد بدان معناست که ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح پایین
ريابزاعنوانبهمالیگزارشگريافزایش کیفیتدنبالبهحسابداريمحققانبا توجه به مطالب فوق،

بوده اند. افزایش کیفیت گزارشگري پاسخگویی وایفاي مسئولیت اجتماعی شرکتبراي اداي مسئولیت
مالی به عنوان منبع اطالعاتی بسیار مهم و کاربردي براي گروه هاي مختلف به خصوص اعتباردهندگان 

رشگري مالی می و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا تصمیمات بهتري اتخاذ کنند. کیفیت باالي گزا
تواند از طریق تقلیل عدم تقارن اطالعات بین نیروهاي درون سازمانی و سهامداران و اعتباردهندگان، 

. یکی از معیارهایی که بدان وسیله می توان ]8[امکان گزینش نادرست و خطر اخالقی را کاهش دهد
داشتن اطالعاتی با کیفیت به بنابراین براي.کیفیت گزارشگري مالی را افزایش داد، کیفیت سود است

منظور رسیدن به اهداف گزارشگري مسئولیت اجتماعی بایستی مفاهیم کیفیت سود شناسایی و مورد 
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توجه قرار گیرند. هدف انتزاعی و مفهومی شرکت ها در بخش انتفاعی، حداکثر کردن ثروت سهامداران 

از منظر بعد اقتصادي متضمن بقاي هیئت است. بنابراین تعهد به ایفاي هرچه بهتر مسئولیت اجتماعی 
مدیره و کسب مطلوبیت براي سهامداران می باشد. در این راستا، شرکت ها براي تحقق نظریه 
مشروعیت و نظریه ذي نفعان و رعایت ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی، الزامات محیطی و اجتماعی را 

د حدود اجتماعی که مصرح در بخش ورودي مقید به رعایت می باشند. در صورتی که شرکت ها بتوانن
نماي الگوي پیشنهادي را رعایت نمایند به اهداف اصلی بنگاه هاي انتفاعی دست می یابند. یعنی به طور 
کلی، ایفاي مسئولیت اجتماعی نموده اند. بر اساس آنچه که بیان شد، روابط بین مسئولیت اجتماعی 

مایش گذاشته شده است.به ن1شرکت و کیفیت سود  در شکل شماره 

پیشینه پژوهش
) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت 2015و همکاران (1جن هی

گزارشگري مالی نتیجه گیري نمودند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگري مالی 
.]19[رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت 2014و همکاران (2سالوسکی
سود نتیجه گیري نمودند که بین کیفیت سود و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه منفی و معناداري 

.]18[وجود دارد
و کیفیت سود ) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیري اجتماعی 2012کیم و همکاران (

از با استفادهسودمدیریتواختیاريتعهدياقالممعیارهايازسودکیفیتبررسیمنظورپرداختند. به
حاکمیت شرکتی، انجمن،هاياز مکانیزمهاشرکتاجتماعیو براي مسئولیتواقعیهايفعالیت

جه گیري نمودند که ایفاي نتیاستفاده نمودند. آنهاانسانیحقوقومحیطکارمندان،روابطتنوع،
شد.خواهدهاشرکتسودکیفیتبهبودبهمنجرهاشرکتاجتماعیمسئولیت

1 Jen hi
2 Salewski

بعد اجتماعی

ضریب ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت بعد اخالقیصاديبعد اقت

کیفیت سود

بعد قانونی

): مدل مفهومی پژوهش1شکل(

بعد محیطی



39، شماره1397پاییز، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.176
) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیري اجتماعی و کیفیت سود 2011چوي و پاي(

پرداختند. آنها نتیجه گیري نمودند که بین کیفیت سود و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و 
.]16[عناداري وجود داردم

) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیري اجتماعی 1393جلیلی و قیصري (
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیري نمودند که بین مسئولیت اجتماعی 

.]3[شرکت و کیفیت سود رابطه معناداري وجود دارد
) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین افشاي مسئولیت پذیري 1393و نوري زاده (خلیفه سلطانی

اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگري مالی نتیجه گیري نمودند که رابطه مثبت و معناداري بین 
مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود و همچنین رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی با 

. ]4[کاري وجود داردمحافظه
فرضیه پژوهش: 

ضریب الگوي ایفاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت بر کیفیت سود، تأثیر مثبت و معنادار دارد.
روش شناسی پژوهش

کلیات روش پژوهش
از آنجایی در این پژوهش پیش بینی تغییرات متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهاي مستقل 

تحلیل رگرسیون است. در این پژوهش براي - نوع همبستگیصورت می پذیرد از این رو این پژوهش، از
ري داده ها و اطالعات از روش کتابخانه اي گردیده است. اطالعات مالی مورد نیاز، از طریق جمع آو

هاي بورس اوراق بهادار، هاي توضیحی، گزارشهاي مالی حسابرسی شده و یادداشت مراجعه به صورت
ت گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت ها، سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت مدیری

پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی و سامانه جامع اطالع رسانی ناشران (کدال) و نرم افزار ره آورد نوین 
گردآوري شده است. سپس اطالعات مرتبط با ابعاد قانونی، اخالقی، اجتماعی، محیطی و در نهایت 

کیسر، میرو اقتصادي جمع آوري شده و متغیرهاي مربوطه محاسبه می شوند. سپس آزمون بارتلت و
اجرا می شود تا مشخص شود که تعداد داده هاي مورد نظر از SPSSاولکین با استفاده از نرم افزار 

منظر اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها براي تحلیل عاملی مناسبند یا خیر ؟، تحلیل عاملی تأییدي با 
ر کدام از ابعاد مختلف مسئولیت هاي انجام می شود تا شاخص هاي مناسب هاستفاده از نرم افزار لیزرل

، ضریب کارایی ایفاي مسئولیت Max DEAاجتماعی شرکت مشخص شوند. سپس توسط نرم افزار
پذیري اجتماعی بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها شرکت ها محاسبه می شود و در نهایت الگوي 

رگرسیونی زیر را اجرا می گردد. 
= کیفیت سود1α+0αضریب ایفاي مسئولیت اجتماعی)+ (2α∑(متغیرهاي کنترل)

در این پژوهش، با توجه به نوع داده ها و روش هاي تجزیه و تحلیل موجود از روش تجزیه و تحلیل داده 
محاسبه و براي Excelافزار این پژوهش متغیرهاي پژوهش با نرمهاي ترکیبی استفاده شده است. در



177.سودتیفیبر کرآنیشرکت ها وتأثیاجتماعيریپذتیمسئوليفایايالگونییتب
رگرسیون خطی چند متغیره به همراه نتایج آن با توجه به تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه از

استفاده شده است.22SPSSو 9Eviewsافزارهاي هاي بدست آمده از نرم خروجی
جامعه و نمونه پژوهش

جامعه آماري این پژوهش، کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي 
بال گري یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. بر این اساس براي انتخاب نمونه انتخاب نمونه، از روش غر

موارد زیر درنظر گرفته  شد:
در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.83شرکت ها قبل از سال .1
جزء شرکت هاي سرمایه گذاري، بانک ها، موسسات بیمه و لیزینگ نباشند..2
ند ماه باشد.سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسف.3
شرکت ها در طی دوره مورد نظر سال مالی خود را تغییر نداده باشند..4
صورت هاي مالی و یادداشت هاي همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، به گونه اي مجزا .5

از صورت هاي مالی و یادداشت هاي همراه شرکت هاي تلفیقی موجود باشد.
وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشد.شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش، .6

شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.87با توجه به معیارهاي فوق، 
در جدول شماره یک متغیرهاي پژوهش ارائه شده است.متغیرهاي پژوهش: 

): متغیرهاي پژوهش1جدول (
نحوه محاسبه و اندازه گیرينمادنام متغیرنوع متغیر

قل
ست

م

یب ضر
ایفاي 
تمسئولی

پذیري 
اجتماعی 

شرکت

CSR-
Score

St:

Ur,Viوبراي هر شرکتjو1 ≥ ≥ 0

N .تعداد شاخص هاي بعد اقتصادي :
mتعداد شاخص هاي ابعاد قانونی، اخالقی، اجتماعی و محیطی :.

Ur.وزن داده شده به هریک از شاخص هاي بعد اقتصادي :
Vi ،وزن داده شده  به هریک از شاخص هاي ابعاد قانونی :

اخالقی، اجتماعی و محیطی.
.J: مقدار هریک از شاخص هاي بعد اقتصادي براي شرکت 

، شاخص هاي ابعاد قانونی ، اخالقی مقدار هریک از : 
.Jاجتماعی و محیطی براي شرکت 

خروجی محور تحلیل پوششی BCCحل مدل فوق توسط الگوي 
داده ها می باشد.
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دي
صا

 اقت
عد

ي ب
 ها

ص
شاخ

کیوي 
توبین

Q-
TOBIN

مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش بدهی ها تقسیم 
بر دارایی ها.

جریان 
هاي 

نقدي آزاد
FCF

FCFi,t=(INC i,t - TAXi,t - INTEP i,t - CSDIV i,t )

/Ai,t) 2رابطه(
INCi,t ،سود عملیاتی ::TAXi,t مالیات بردرآمد

هزینه بهره پرداختنی، INTEPi,t:پرداختنی، 
:CSDIVi,t،سود پرداختی به سهامداران عادي:

Ai,tها، براي همگن کردن شرکت.جمع کل دارایی ها
داي دوره تقسیم می صورت کسر بر جمع دارایی هاي ابت

)).1989شود( لن و پولسن (

ارزش 
افزوده 
اقتصادي

EVA

EVA=NOPAT–(WACC*Capital) )3رابطه (
NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر:

: میانگین موزون هزینه سرمایه،WACCمالیات،
Capital سرمایه بکارگرفته شده . براي همگن کردن :

ر بر جمع دارایی هاي ابتداي دوره ها، صورت کسشرکت
تقسیم می شود.

نرخ بازده 
سود خالص به کل دارایی ها.ROAدارایی ها

شاخص 
چرخه 
نقدینگی

CCC

CCC =Inv + AR –AP ) ،4رابطه (
Inv =* میانگین موجودي کاال تقسیم بر365
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
AR= * میانگین حسابهاي دریافتنی تقسیم بر 365
فروش خالص
AP= *  میانگین حسابهاي پرداختنی تقسیم بر 365
خریدها

کارایی 
منابع 
مالی

FRE
، (درصد تغییرات ) 5)   رابطه (1386(رهنماي رودپشتی،

FRE=1-فروش / درصد تغییرات سود خالص) 



179.سودتیفیبر کرآنیشرکت ها وتأثیاجتماعيریپذتیمسئوليفایايالگونییتب
نحوه محاسبه و اندازه گیرينمادنام متغیرنوع متغیر

نی
انو

د ق
ي بع

 ها
ص

شاخ

نسبت بدهی هاي بهره دار به کل دارایی هاLEVاهرم
اجتناب 
مالیاتی

TAX
AVO

قدرمطلق حاصل تفریق مالیات تشخیصی از مالیات ابرازي 
تقسیم بر سود یا زیان قبل از کسر  مالیات.

کیفیت 
QDافشاء

از امتیاز کیفیت افشاي داده شده به هر شرکت توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استفاده می شود. این

امتیاز بر اساس دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا 
محاسبه می شود.

نسبت 
سهام 

شناور آزاد
FFSR

ساالنه نسبت سهام شناور آزاد اعالم شده در اطالعیه هاي
بورس و اوراق بهادار.

حق بیمه 
سهم 
کارفرما

IEC

مبلغ هزینه بیمه سهم کارفرماي افشا شده در یادداشت 
هاي همراه صورت هاي مالی تقسیم بر جمع هزینه هاي 

عملیاتی و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته.
معامله با 
اشخاص 
وابسته

RPT

اص وابسته تقسیم بر اساس دادو ستد کاالو خدمات از اشخ
بر مجموع بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و فروش کاال 

و خدمات شرکت محاسبه می شود.
نسبت 

اعضاي غیر 
موظف 
هیئت 
مدیره

OUT. B.
M.

کل تعدادبهموظفغیرمدیرانحاصل تقسیم تعداد
شرکت.مدیرههیئتاعضاي

ثبات 
مدیرعامل

STABILI
TY CEO

مل شرکت در طی دو سال گذشته در صورتی که مدیر عا
تغییر پیدا کرده باشد، براي متغیر مجازي عدد صفر در غیر 

این صورت، عدد یک منظور می شود

اندازه 
حسابرس

AUDIT
SIZE

اگر حسابرسی توسط سازمان حسابرسی صورت گرفته باشد 
عدد یک، در غیر این صورت براي متغیر مجازي عدد صفر 

منظور شده است.
نسبت

سهامداران 
نهادي

INO

درصد سهام در اختیار بانک ها، بیمه ها، شرکت هاي 
سرمایه گذاري، صندوق هاي بازنشستگی وسرمایه گذاري، 

.هلدینگ ها، سازمان ها و نهادها و شرکت هاي دولتی
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نسبت 

سهامداران 
عمده

MO
افراد و سازمان هایی که بیش از پنج درصد جمع کل سهام 

ار داشته باشندشرکت را در اختی

قی
خال

د ا
ي بع

 ها
ص

شاخ

FAIRNEانصاف
SS

یک منهاي انحراف معیار بازده غیر عادي ماهانه بیانگر 
).2014انصاف می باشد(رضایی و قنایی نژاد، 

کیفیت 
اظهار نظر 
حسابرس

QAU

در صورتی اظهار نظر حسابرس مقبول بوده و جذر ضریب 
ریب همبستگی اتا همبستگی اتا باالتر از میانگین جذر ض

براي تمامی مشاهدات باشد براي متغیر مجازي کیفیت 
اظهار نظر حسابرس عدد یک و در غیر این صورت عدد 

صفر منظور می شود.  

اقالم 
تعهدي 
اختیاري

DAC

در صورتی که ضریب همبستگی بین انحراف معیار اقالم 
تعهدي اختیاري (بر اساس مدل کازنیک) و ارزش بازار 

ر از میانه ضریب همبستگی بین انحراف معیار اقالم باالت
تعهدي و ارزش بازار تمامی مشاهدات بوده و انحراف معیار 
اقالم تعهدي اختیاري از میانه انحراف معیار اقالم تعهدي 
اختیاري تمامی مشاهدات کمتر باشد براي متغیر مجازي 
اقالم تعهدي اختیاري عدد یک و در غیر این صورت صفر 

ر می شود.منظو
طی

حی
و م

ی 
ماع

جت
اد ا

 ابع
اي

ص ه
شاخ

نرخ تبادل 
کارکنان

EMP
TRANS

نسبت تغییرات نفرات سال جاري به سال قبل.

افشاي 
اطالعات 
زیست 
محیطی

ENVIR
DISC

در صورتی که با استفاده از تحلیل محتوایی گزارش ساالنه 
هیئت مدیره شرکت ها، افشاي اطالعات و اقدامات زیست 

صورت پذیرفته شده باشد،  عدد یک و در غیر این محیطی 
صورت عدد صفر منظور می شود.

دریافت 
گواهینامه 

ایزو 
14001

ISO

در صورتی که شرکت موفق به دریافت گواهینامه ایزو 
شده باشد، براي متغیر مجازي مربوط به ایزو، عدد 14001

یک و در غیر این صورت عدد صفر منظور می شود.
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نحوه محاسبه و اندازه گیرينمادنام متغیرنوع متغیر

ر وا
تغی

م
سته

ب

کیفیت 
EQسود

براي اندازه گیري کیفیت سود از مدل فرانسیس و همکاران 
) به شرح زیر استفاده می شود :2005(

TCAi,t=α0+α1CFi,t-1+ α2CFi,t+ α3CFi,t+1+
α4Δsalesi,t+ α5PPEi,t+ɛ i,t) 6رابطه  (

TCAi,t جمع اقالم تعهدي جاري شرکت :i در سالt

CFi,tي شرکت : جریان هاي نقدi در سالt

Δsalesi,t تغییر در درآمد فروش شرکت :i در سالt نسبت به
t-1سال 

PPEi,t ارزش ناخالص اموال ، ماشین آالت و تجهیزات شرکت :i

tدر سال 

در الگوي فوق تمامی متغیرها بر حسب میانگین کل دارایی ها 
همگن شده اند.

ت می آید:جمع اقالم تعهدي جاري نیز از رابطه زیر بدس
TCAi,t= ΔCAi,t- ΔCLi,t- ΔCASHi,t+ ΔSTDEBTi,t

)                               7رابطه (
ΔCAi,t تغییرات در دارایی هاي جاري شرکت :i در سالt

t-1نسبت به سال 

ΔCLi,t: تغییرات در بدهی هاي جاري شرکتi در سالt

t-1نسبت به سال 

ΔCASHi,tودي نقد شرکت : تغییرات در موجi در سالt

t-1نسبت به سال 

ΔSTDEBTi,t تغییرات در تسهیالت دریافتی کوتاه مدت :
t-1نسبت به سال tدر سال iشرکت 

از رابطه زیر بدست می آید tدر سال iجریان هاي نقدي شرکت 
:

CFi,t = NIi,t- TCAi,t+ DEPNi,t) 8رابطه                         (
NIi,t ،  سود خالص :DEPNi,tهزینه استهالك :

، اگر کیفیت اقالم تعهدي باال باشد آن گاه اقالم 6بر اساس رابطه 
تعهدي می تواند عمده تغییر در جریان هاي نقدي گذشته ، حال 
و آینده را منعکس نماید و در نتیجه انحراف  معیار سه ساله از 

انده هاي خاص شرکت ، مبناي کیفیت سود را شکل می باقیم
دهد.
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رلی
کنت

ي 
رها

تغی
م

اندازه 
لگاریتم طبیعی دارایی هاي شرکتSizeشرکت

شدت 
Capitalسرمایه

نسبت ارزش دفتري اموال، ماشین آالت و تجهیزات به 
مجموع دارایی هاي شرکت

ارزش بازار 
به ارزش 
دفتري 
سهام

MTB
ر سهام شرکت به  ارزش دفتري حقوق نسبت ارزش بازا

صاحبان سهام.

Salesرشد فروش
Growth

درصد تغییر در فروش براي سال جاري نسبت به سال قبل

AGEعمر شرکت
از تفاوت بین سال تاسیس شرکت و سال مورد بررسی در 

قلمرو زمانی پژوهش
یافته هاي پژوهش

ولیت اجتماعی شرکت ها، شاخص هاي توصیفی سایر پس از محاسبه ضریب ایفاي مسئآمار توصیفی: 
–مشاهده (سال 522متغیرها به همراه متغیر ضریب ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت بر اساس 

ارائه شده است.2شرکت) در جدول شماره 
): شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش2جدول (

کشیدگیچولگیانحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیننماد
CSR-
Score

924/01566/0106/0188/1-235/3

EQ02/0-867/2881/2-007/1054/0997/2

Size793/13450/18820/10396/1730/0933/3

Capital233/0858/0019/0168/0378/1960/4

MTB141/2868/7301/0355/1227/1649/4
Sales

Growth
211/0960/1680/0-315/0830/0770/5

AGE247/366210778/12205/0-857/1
CSR-Score ضریب ایفاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت؛ :EQکیفیت سود؛ :Size اندازه شرکت ؛ :Capital شدت :

: عمرشرکت.AGE: رشد فروش ؛ Sales Growth: ارزش بازار به ارزش دفتري؛ MTBسرمایه ؛ 
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تحلیل پوششی داده ها

از تحلیل عاملی تأییدي، متغیرهاي ابعاد اقتصادي، قانونی، اخالقی، اجتماعی و محیطی براي بعد 
مربوطه وارد در نرم افزارBCCاستخراج الگوي ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس الگوي 

خالقی، شدند. بدین ترتیب که متغیرهاي بعد اقتصادي به عنوان خروجی ها و متغیرهاي ابعاد قانونی، ا
شرکت به عنوان - ها و شرکت هاي نمونه نیز بر اساس هر سال اجتماعی و محیطی به عنوان ورودي

واحد تصمیم گیرنده براساس مدل زیر در نظر گرفته شدند.

مقدار محاسبه شده براي ضریب ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت نیز عددي بین صفر و یک بدست 
ه مقدارضریب بدست آمده نزدیک به یک باشد بدان معناست که کارایی شرکت از خواهد آمد. هر چ

منظر ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت، باالتر می باشد. 
نتایج آزمون فرضیه ها

قبل از آزمون فرضیه ، نتایج الگوي رگرسیونی جهت محاسبه کیفیت سود بر اساس مدل فرانسیس و 
ارائه شده است.5و نتایج آزمون فرضیه پژوهش در جدول شماره 4) در جدول شماره 2005همکاران (

): برآورد الگوي رگرسیونی جهت محاسبه کیفیت سود4جدول (
TCAi,t=α0+α1CFi,t-1+ α2CFi,t+ α3CFi,t+1+ α4Δsalesi,t+ α5PPEi,t+ɛi,t

سطح معنی داريtآماره انحراف  استانداردضریب
C127/0006/049/22000/0

CFi,t-1121/0027/0512/4000/0
CFi,t883/0-010/0731/88-000/0

CFi,t+1099/0015/068/6000/0
Δsalesi,t136/0014/0386/9000/0

PPEi,t048/0-019/0560/2-011/0
ثابتنوع اثراتتابلویینوع داده هاي ترکیبی

89/0ضریب تعیین تعدیل شده904/0ضریب تعیین 
559/1واتسون-آماره دوربینF817/62اره آم
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):نتایج آزمون فرضیه4جدول (
EQi,t=α0+α1CSR-Score i,t+ α2Sizei,t+ α3MTBi,t+

α4Salesgrowthi,t+Capitali,t+AGEi,t+ɛi,t

سطح معنی داريtآماره انحراف  استانداردضریب
C563/1127/1387/1166/0

CSR-Score402/0202/0987/1047/0
SIZE257/0-078/0273/3-001/0
MTB069/0012/0922/5000/0

SALESGROWTH176/0089/0984/1048/0
CAPITAL537/0-176/0053/3-002/0

AGE042/0023/0826/1068/0
ثابتنوع اثراتتابلویینوع داده هاي ترکیبی

546/0دهضریب تعیین تعدیل ش626/0ضریب تعیین 
685/1واتسون-آماره دوربینF822/7آماره 

نتیجه گیري و بحث 
روشانتخابدرعمل مدیرانآزاديوحسابداريگوناگونروش هايتحت تأثیرخالصسودمحاسبه

هاهزینهودرآمدهاشناساییزمان بندياختیاردلیلبهبرآوردها است. مدیریتوهاقضاوتانجاموها
ارزشافزایشپاداش،دریافتشغلی،امنیتماننددالیلیبهاستممکنمبلغ آنهاتعیینن،و همچنی

ارائهشرکتعملکردازمطلوبیتصویرتادهدنشانواقعازبیشترراشرکتسودعوامل،سایروشرکت
ربسیاجنبهسود،شد.کیفیتخواهدبرخوردارزیادياهمیتازسودکیفیتصورت،ایندرنماید.
نادرستاعطايباعثتوانندمیکمبا کیفیتسودهايزیرادهد؛مینشانراحسابداريسودازمهمی
وغیرواقعیبازدهیباطرح هاییبهمنابعغیربهینهتخصیصنیزواعتباردهندگانسويازاعتبار

شوند.اقتصاديرشدکاهشدرنتیجه
استفاده کنندگان هستند. بنابراین توجه به از آنجایی که مخاطب گزارشگري مالی طیف وسیعی از 

پوشش حداکثري نیازهاي اطالعاتی مخاطبان می تواند سودمندي اطالعات حسابداري را بهبود بخشد. 
کیفیت اطالعات بدون توجه خاص به مقوله مسئولیت اجتماعی مورد مطالبه سرمایه گذاران و سایر 

- ت مدنی در جامعه که لزوم تداوم زندگی اجتماعیاستفاده کنندگان نمی باشد. لیکن رعایت الزاما
اقتصادي آحاد مردم می باشد، در تهیه اطالعات حسابداري، مطلوبیت آن اطالعات را بهبود می بخشد. 
بنابراین در صورتی که زیر ساخت هاي جامعه مبتنی بر مفاهیم اخالقی باشد، تدوین استانداردهاي 

اً از آن مفاهیم تبعیت خواهد کرد. در راستاي تعیین شاخص ها حسابداري و مقررات قانونی نیز الزم
ومعیارهاي افشاي ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها برخی رهنمودهاي کلی در استانداردهاي 

ارائه شده است. در این پژوهش تالش گردید با استفاده از 26000گزارشگري جهانی پایداري و ایزو 
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آوري داده ها و تحلیل عاملی تأییدي و روش تحلیل پوششی داده ها متغیرهاي حسابداري از منظر گرد

از منظر ابزار تحلیل به تبیین الگویی براي ایفاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت ها پرداخته و ضریب 
کارایی ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به صورت کمی محاسبه نماید. همچنین با درنظر گرفتن 

نظریه اجتماعی و سیاسی به مطالعه تأثیر این ضریب بر کیفیت سود بپردازد.مطالعات مبتنی بر
درصد بین 95نتایج بدست آمده از مدل رگرسیونی فرضیه پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 

ضریب ایفاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و کیفیت سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 
)، کیم و 2015مون همسو با نتایج پژوهش لی جن هی و همکاران (بنابراین نتیجه این آز

) ناسازگار 2014) و با نتایج پژوهش سالوسکی و همکاران (1393) و جلیلی و قیصري (2012همکاران(
می باشد. با توجه به نتیجه فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شود تدابیري اتخاذ نماید 

ایفاي مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت ها بر اساس الگوي پیشنهادي  محاسبه و رتبه که امتیاز کارایی
بندي نماید. به سازمان حسابرسی که مرجع تدوین کننده استاندارد در کشور است پیشنهاد می شود که 

هاي پذیرفته ها تدوین نماید. به شرکتاستانداردهایی را در جهت افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت
شود که در ساختار سازمانی خود واحد یا کمیته مستقل مسئولیت در بورس اوراق بهادار توصیه میشده 

ها دایر ها و اهداف ایفاي مسئولیت اجتماعی در شرکتها را جهت تدوین استراتژياجتماعی شرکت
کنند، تا چگونگی افشاي آن را مدنظر قرار دهند.
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The purpose of this study is to identify effective factors and explain the corporate
social responsibility reporting model and the impact of corporate social
responsibility on the earnings quality. In order to achieve this goal, using various
dimensions of social responsibility based on Carroll's theory were considered
indicators for the economic, legal, ethical, environmental and social dimensions. By
using a confirmatory factor analysis method, suitable indicators for each of these
dimensions were selected. A sample of 87 companies during the period of 2005 to
2014 based on the data envelopment analysis method, the rate of corporate social
responsibility was calculated. Then, in order to study the effect of corporate social
responsibility on earnings quality by employing panel data and multivariate linear
regression, the results show that corporate social responsibility plays a significant
and positive relationship with the earnings quality.
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