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 چکیده 

هاي اثباتی حسابداري است که به صورت تجربی تاثیر متغیرهاي ضریب واکنش سود و پژوهش حاضر در زمره پژوهش

ر بورس اوراق بهادار تهران براي دوره مربوط بودن سود به ارزش سهام بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت هاي پذیرفته د

داده است. متغیر هاي مستقل پژوهش مربوط بودن سود به ارزش قرار بررسی را مورد  2131الی 2131ساله از سال  21زمانی 

و ضریب واکنش سود بوده و متغیر وابسته پژوهش سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش  سهام

گذاري محتواي کیفی سود و بطور ویژه کیفیت اطالعات ارایه شده حسابداري بر میزان افشاي ان دادن چگونگی و میزان تاثیرنش

-می (1121مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس چک لیست پرسش نامه اي تنطیم شده توسط موسسه حسابرسی دیلویت )

هاي آماري استفاده شده در اي رگرسیون خطی چند متغیره برخی از آزمونو آزمون ه  tهايباشد. آزمون هاي همبستگی، آزمون

  EViewsافزار نرم 3آماري از نسخه شماره هاي تجزیه تحلیل داده ها، ترکیبی و در همه تکنیک این پژوهش می باشند. روش

به ارزش سهام و سطح افشاي هاي پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مربوط بودن سود استفاده شده است. یافته

از تغییرات سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت  %3/12معادل  مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ارتباط معناداري وجود ندارد و 

ویژه اندازه شرکت، نسبت اهرمی،  ها تحت تأثیر تغییرات متغیرضریب واکنش سود و پاره اي از متغیرهاي کنترلی این پژوهش به

 آوري، گزارش زیان شرکت و نوع حسابرس بوده است.شاخص سود

 

 ، ضریب واکنش سود، سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها.مربوط بودن سود به ارزش سهام های کلیدی:واژه
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Abstract  

The current study is a positive investigation that examines the empirical effect's Earnings 

Response Coefficients and Value Relevance on disclosure level Corporate Social Responsibility in 

companies listed at Tehran Stock Exchange in time a span of 12 years from 2004 to 2015. A number of 

135 companies listed in TSE were selected as the sample. The research hypothesis was examined using 

linear regression. The results show a meaningful negative relation between Earnings Response 

Coefficients (as one of earnings attributes and independent variables) and disclosure level Corporate 

Social Responsibility (as dependent variable). In other words increasing Earnings Response Coefficients 

lead to decreasing the disclosure level Corporate Social Responsibility. Also, other results of this 

research show that disclosure level Corporate Social Responsibility- in some cases- is under influence 

control variables such as the Size of company, Financial Leverage, ROA, Loss and Audit type. 

 

   Key Words: Earnings Response Coefficients, Value Relevance, disclosure level Corporate Social 

Responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

نقش اطالعات در زمینه تصمیم گیري هاي اقتصادي، آنچنان روشن و بدیهی است که می توان گفت در دنیاي امروز، 

شروع و ادامه هرگونه فعالیت اقتصادي، بدون داشتن اطالعات کافی و جامع در مورد موضوع مورد نظر، غیر ممکن است و کسانی 

بیشتري دسترسی داشته باشند. اطالعات در صورتی سودمند است که منجر به  در عصر حاضر موفق هستند، که به اطالعات

ها پس از تغییر در باورها و کنش هاي سرمایه گذاران شود و بتوان درجه سودمندي آنها را براساس میزان تغییرات در قیمت

 انتشار اطالعات، اندازه گیري نمود.

القوه اطالعات حسابداري ویژگی هاي متعددي وجود دارد که بر ارزش این از دیدگاه تهیه کنندگان یا استفاده کنندگان ب 

)آیا اطالعات ارائه  1، کاربرد اطالعات1، دامنه توزیع اطالعات2اطالعات اثرگذار است. مواردي از قبیل اطمینان پذیري اطالعات

)آیا اطالعات ارائه شده  1محتواي اطالعاتشده مربوط به یک نماینده اقتصادي خاص است یا آن که کاربرد عام دارد؟(، بار و 

درباره شرایط موجود یا درباره راهبردها و رفتارهاي سایر افراد و گروه هاست و آیا به عالیق و ترجیحات افراد و گروه هاي 

اطالعات در  مختلف، منابع اقتصادي موجود، توابع تولید، یا مشخصه هاي بازار مانند قیمت و کیفیت توجه دارد؟( و مربوط بودن

  (.2391، 6، از جمله نمونه هایی است که بر اهمیت اقتصادي اطالعات اثرگذار است)هیرشلیفر1تصمیم گیري

در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان هاي غیردولتی، کمپین هاي  9موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها

گاهی اجتماعی، توسعه بازارهاي سرمایه، گسترش شرکت هاي سهامی اعتراضی علیه قدرت و نفوذ سیاسی شرکت ها، افزایش آ

عام  و رسوایی هاي مالی و اخالقی شرکت هاي بزرگ، تبدیل به پارادایم مسلط و غالب در فضاي اداره شرکت ها شده 

 (. 2131است)اصالنی و همکاران 

 

 مبانی نظری پژوهش

هاي تجاري مطرح است. ست. در سطوح مختلف ملی و بنگاهپاسخگویی که خاستگاه آن احترام به حقوق انسان ها ا

اند از طریق ارائه اطالعات گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع، ذي حق و ذي عالقه موظفمدیران در مقابل سرمایه

حد تجاري قرار داده و امکان کارگیري منابع اقتصادي و نتایج عملیات وااعتماد، آنان را در جریان نحوه بهموقع، شفاف و قابلبه

تا اثر برخی از  در پی آن است پژوهش، (. این2193خواه آزاد،گیري و قضاوت منطقی را براي آنان فراهم سازند )نیکتصمیم

 بازنگري تواند موجب می موضوع این نمایند. بررسی بررسی را سطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر معیارهاي کیفیت سود

به افشا  مربوط متغیرهاي انتخاب براي جدیدي ایده هاي چنین گردد، هم در این زمینه گذشته مطالعات نتایج رشگست یا و

 .آورد فراهم را شرکت مسئولیت اجتماعی

هدف این پژوهش در وهله نخست بررسی رابطه و میزان تاثیر گذاري متغیر مربوط بودن سود به ارزش سهام و ضریب 

فعالیت هاي مسئولیت اجتماعی شرکت و در وهله دوم آگاه ساختن تحلیل گران مالی، استفاده  واکنش سود و سطح افشا

کنندگان اطالعات حسابداري و تدوین کنندگان استاندارد هاي حسابداري از رابطه بین معیارهاي ارزیابی کیفیت سود و سطح 

ج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی در افشا فعالیت هاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. انتظار می رود نتای

گسترش و توسعه مبانی نظري مطالعات این حوزه علمی ایجاد نماید. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست هاي 

را توسعه  موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که براي دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت الزم است

دهند همچنین بینشی را براي شرکت ها در زمینه نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.  با 

توجه به مطالب مطرح شده در فوق می توان اینگونه ادعا نمود که از منظر استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري احتماالً 
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ت کنونی سود هاي گزارش شده  و مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت ها وجود داشته باشد، که در ارتباطی معنی داري بین وضعی

 این پژوهش حسب ضرورت موضوع مورد بحث و آزمون قرار می گیرد.

 

 پیشینه پژوهش

 پژوهش های خارجی

ژوهش آن ها حاکی ( به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود پرداختند. نتایج پ1121) 3زولچ و همکاران

از آن است که شرکت هاي با دامنه باالتر مسئولیت اجتماعی با عالقه بیشتري به مدیریت سود می پردازند. آن ها در تحقیقات 

خود از شرکت هایی که استاندارد هاي بین المللی حسابداري را رعایت می کردند استفاده نمودند که نشان داد ویژگی خاص 

 مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود را متعادل می کند.کشورها ارتباط بین 

( در کتاب تئوري حسابداري خود، میزان همبستگی بین سود حسابداري و سود اقتصادي شرکت را 2311)3شرودر و همکاران

داند که پایدارتر باشد. برخی مطالعات همچون بال و تر می( سودي را با کیفیت2333کیفیت سود می دانند. روساین)

( کیفیت باال سود را برابر با مدیریت پایین سود و بازتاب به هنگام خبرهاي بد در مورد وضعیت شرکت در 1111)21واکومارشی

( براي کیفیت سود از شاخص هاي پایداري، قابلیت پیش بینی و هموارسازي سود 1121)22قیمت سهام می دانند. مارینوویک

ه بر این شاخص ها، از به هنگام بودن اطالعات، محافظه کارانه بودن، اقالم (عالو1122)21بهره می گیرد. پروتی و ویگن هافر

تعهدي غیرعادي، ضریب واکنش و ضریب واکنش تعدیل شده سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام نیز استفاده کرده 

 اند.

، پایداري سود، قابلیت پیش بینی ( ویژگی هاي کیفیت اقالم تعهدي1122( و گایو و راپوسو)1111فرانسیس و همکاران) 

سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود را به عنوان هفت ویژگی 

 کیفیت سود در مطالعات شان مورد ارزیابی قرار داده اند.

کشور براي انجام پژوهش  13شرکت فعال در  1191اي از یک نمونه متشکل از بیش از در مطالعه (1122گایو و راپوسو )

دار درباره ارتباط بین ارزشیابی شرکت و کیفیت سود استفاده کرده اند. در نتیجه این مطالعه ارتباط مثبت و از نظر آماري معنی

بین ارزشیابی شرکت و یک معیار کیفیت سود تجمعی بر اساس هفت ویژگی کیفیت سود )کیفیت اقالم تعهدي، 

-شده است. یافتهکاري( مشاهدهبندي و محافظهبینی، هموار بودن سود با ارزش سهام، زماناري)ماندگاري( سود، قابلیت پیشپاید

هاي داراي کیفیت سود باالتر داراي ارزش بیشتر در بازارهاي سهام هستند و این کند که شرکتهاي این پژوهش بیان می

گذاري گذاران نیازمند بازده اضافی براي توجیه ریسک اطالعاتی همراه با سرمایهیهموضوع تأییدکننده این مطلب است که سرما

گذاران جذاب و ها براي سرمایهگذاري در این شرکتترتیب سرمایهاین باشند و به تر میهاي داراي کیفیت سود پاییندر شرکت

 مطلوب خواهد شد.

 

 پژوهش های داخلی 

( حاکی از آن است که میان کیفیت سود و سطح افشا مسئولیت اجتماعی رابطه 2131یافته هاي پژوهش امیرحسنی)

منفی و معنی دار وجود دارد. به بیان دیگر هر چه سطح کیفیت سود افزایش یابد سطح افشا مسئو لیت اجتماعی کاهش می یابد. 

اندازه شرکت، نسبت بدهی، درصد  همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد افشا مسئولیت اجتماعی تحت تاثیر متغیر هاي

مالکیت سهامدار عمده و تعداد اعضاي غیر موظف هیئت مدیره می باشد. اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه  مستقیم و مثبت با 
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سطح افشا مسئولیت اجتماعی دارد اما درصد سهام متعلق به سهامدار عمده و تعداد اعضاي غیر موظف هیئت مدیره رابطه منفی 

 طح افشا مسئولیت اجتماعی دارند.با س

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر کیفیت سود  "( در پژوهشی با عنوان 2131اصالنی و همکاران)

به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت  "شرکت هاي گروه محصوالت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

یت سود شرکت هاي گروه محصوالت  شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا اجتماعی شرکت و کیف

 داري وجود دارد .

رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت هاي پذیرفته  "( در پژوهشی با عنوان 2131عرب صالحی و همکاران)

ورد بررسی نموده اند که نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد مالی رابطه مذکور را م  "شده در بورس اوراق بهادار تهران 

با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهاد هاي موجود در جامعه ارتباط دارد اما عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی 

 شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معنا داري ندارد.

(، )فرانسیس و دیگران 1122یري متغیرهاي مستقل پژوهش بر مبناي مطالعات گایو و راپوسو)این پژوهش جهت اندازه گ

( و کردستانی و 1111( ، بارون)1111( ، کوهن)1111( بارث و لندزمن)1111( ، دیچو و دیچاو)1113؛ 1111؛ 1111؛ 1111

( انجام خواهد شد. تمام معیارهاي 2131ه)( و احمدزاد2136( و کردستانی و مجدي)2131( ، نیکومرام و امینی)2131طایفه)

هاي بکار رفته توسط هاي مشابه بکار رفته در مطالعات قبلی و بطور خاص روشکیفیت سود استفاده شده در این پژوهش با روش

 (محاسبه می شوند.1113؛ 1111؛  1111(، فرانسیس و دیگران)1122گایو و راپوسو)

 

 فرضیه های پژوهش

 اسخ به پرسش اصلی پژوهش، فرضیه هاي به شرح زیر در نظر گرفته شده است :در راستاي یافتن پ

 با کاهش ضریب واکنش سود، شرکت ها سطح افشاي مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهند. -1

 با کاهش مربوط بودن سود به ارزش سهام، شرکت ها سطح افشاي مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهند. -2

واکنش سود و میزان تاثیر مربوط بودن سود به ارزش سهام بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی بین میزان تاثیر ضریب  -3

 شرکت ها تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ نظري از نوع پژوهش هاي اثباتی حسابداري و از نظر استدالل، روش استقرایی است. روش مورد 

ش شبه تجربی با داده هاي واقعی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي بوده و از لحاظ شیوه نظر براي انجام این پژوه

جمع آوري داده ها یک تحقیق کتابخانه اي و پس رویدادي بوده و از لحاظ شیوه آزمون فرضیات پس رویدادي بوده و از نوع 

توسط  21شدههاي مالی ارائه اي مالی ساالنه و گزارشههمبستگی می باشد. دادهاي مورد نیاز پژوهش مستقیماً از صورت

افزارهاي دنا سهم، تدبیر پرداز و لوح فشرده اطالعات مالی ها به بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اطالعاتی بورس، نرمشرکت

 ها پذیرفته شده استخراج شده است.شرکت

 

 مدل و متغیرهای پژوهش

-به صورت ذیل تخمین زده می 21هاي رگرسیونی مختلف در حالت ترکیبیاي پژوهش، مدلهدر این پژوهش براي آزمون فرضیه

 شود:
  

                                                             
13 . www.codal.ir      www.rdis.ir     www.tse.ir 
14 .Panel 

http://www.codal.ir/
http://www.rdis.ir/


  

 
 فوق داریم: که در مدل

 

 ، به عنوان متغیر وابسته پژوهش  tدر پایان سال  iسطح افشا مسئولیت اجتماعی شرکت   

 .tدر پایان سال  iشرکت ه ارزش سهام مربوط بودن سود ب  

 .tدر پایان سال  iشرکت ضریب واکنش سود   

 .tدر پایان سال  iنوع حسابرس شرکت  

 .tدر پایان سال  iموقع بودن گزارشگري مالی شرکت به 

 .tدر پایان سال  iشاخص سودآوري شرکت  

 .tدر پایان سال  iاندازه شرکت  

 .tدر پایان سال  iنسبت اهرمی شرکت  

 .tدر پایان سال  iنوع مالکیت شرکت  

 .tدر پایان سال  iشرکت  گزارش زیان توسط 

می شود تا اثر صنعت  صنعت مختلف استفاده 21ز . که در این پژوهش ا tدر پایان سال  iنوع صنعت براي شرکت  

 کنترل گردد.

صورت مجزا وارد مدل خواهد شد تا اثر سال( به 21، هر یک از سنوات پژوهش)tدر پایان سال  iنوع سال شرکت  

 سال نیز کنترل گردد.

 
 الف: ضریب واکنش سود15

کنش به اجزاي غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار را ضریب واکنش سود بازده غیرمنتظره بازار را در وا 

منتشر کرده است، اندازه گیري می کند. ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعالن سود را به وسیله شیب خط رگرسیون بین 

 (. 26،1111بازده هاي غیرعادي و سودهاي غیرمنتظره، اندازه گیري می کند)اسکات

-هها )یا بازدضریب واکنش سود به عنوان شیب خط رگرسیون بازده 29ژوهش همانند برخی از پژوهش انجام شده قبلیدر این پ

صورت زیر تعریف می در طول دوره هاي پنج ساله است که بههاي غیرعادي( نسبت به تغییر در سود )یا سود غیر مورد انتظار( 

 شود:

 
 که در آن داریم:

 .tدر پایان سال  iه سالیانه سود سهام شرکت بازد 

، tکه بر اساس ارزش بازار سهام در شروع سال  t-1و سال  tهاي بین سال iتغییر سود قبل از مالیات شرکت  

 استانداردسازي و یکنواخت شده است.

 

                                                             
15.Earnings Response Coefficients (ERC) 
16 .Scott 
17.Kormendi and Lipe (1987), Easton and Zmijewski (1989), Collins and Kothari (1989), and Kohlbeck,   Mark, 

Warfield, and Terry (2008)  



  

 که در این رابطه داریم:

 .t-4و  t ،1-t ،2-t ،3-tهاي     براي سال ضریب متغیر توضیحی  

 . tدر پایان سال  iضریب واکنش سود شرکت  

 .tدر پایان سال  iمانده مدل رگرسیونی شرکت باقی 

خواهد بود و  هرچه ضریب زاویه به دست آمده از این رابطه به عدد یک نزدیکتر باشد، واکنش بازار به اعالن سود شرکت بیشتر

 برعکس . 

 
 ب: مربوط بودن سود به ارزش سهام18

(، مربوط بودن سود به ارزش سهام به عنوان یک عامل قابل توضیح از طریق 2333) 23مطابق مطالعه فرانسیس و شیپر

 شود:گیري میفرمول رگرسیونی زیر اندازه

 
 که در آن داریم:

 .tدر پایان سال  iبازده سالیانه سود سهام شرکت  

 شود:استانداردسازي و یکنواخت می tکه بر اساس ارزش بازار سهام در شروع سال  tدر پایان سال  iسود خالص شرکت  

، استانداردسازي tکه بر اساس ارزش بازار سهام در شروع سال  t-1و سال  tهاي بین سال iتغییر سود خالص شرکت  

 شود:واخت میو یکن

 .tدر پایان سال  iمانده مدل رگرسیونی شرکت باقی 

منظور تعیین مربوط بودن ارزش از رابطه زیر یعنی ضریب تعیین مدل رگرسیونی فوق براي یک دوره پنج ساله در نهایت به

 بصورت چرخشی استفاده می شود:

 
 که در این رابطه:

 .t-4و  t ،1-t ،2-t ،3-tهاي براي سال iل رگرسیونی مربوط بودن ارزش شرکت ضریب تعیین مد 

 .tدر پایان سال  iمعیار مربوط بودن ارزش شرکت  

-هاي داراي ارتباط ارزش  بیشتراست و بنابراین کیفیت باالتر سود را منعکس میدهنده سودنشان RELEVهاي باالتر ارزش

کند( یک ویژگی بینی تغییرات بازده یا قیمت سهام منعکس میرزش سود )که توانایی سود را براي پیشکند. مربوط بودن ا

گیرد )گایو ها مورد توجه قرار میگیريمطلوب است که معموالً به عنوان یک معیار مستقیم از سودمندي اطالعات سود در تصمیم

 (.1122و راپوسو، 

 

 20ج : مسئولیت اجتماعی شرکت ها

این پژوهش، براي اندازه گیري مسئولیت اجتماعی شرکت ها  از چک لیست پرسشنامه اي سطح افشا مسئولیت در 

امتیازدهی  کارت اساس ( تدوین گردیده استفاده شده است. بر1121)12اجتماعی که توسط موسسه حسابرسی دیلویت

 )براي 211 گزارش( و نمره نامناسب ترین يصفر)برا بین نمره پایداري)موسسه حسابرسی دیلویت(، این مقدار گزارشگري

 گزارش مندرج در شاخص هاي از هریک ( به1121موسسه دیلویت) راهنمایی بود. بر اساس خواهد نوسان در گزارش( مطلوبترین

براي)تا  براي )بدون افشا یا افشا نا کافی( نمره یک نمره صفر اساس بر ترتیب به چهار تا صفر بین نمره اي شرکت ها مدیره هیات

                                                             
18 .Value Relevance (RELEV) 
19 .Frances & Schipper 
20 . Corporate  Social  Responsibility(CSR) 

21 . Deloitte(2013) 



  

حدودي افشا یا افشاي جزئی( نمره دو براي)افشا موارد بسیار مهم یا افشا متوسط( نمره سه براي)افشا بیشتر از متوسط( و نمره 

 می شود.  افشا(  توسط دو ارزیاب مستقل و داراي صالحیت هاي حرفه اي الزم داده بهترین یا و چهار براي)کفایت افشاي کامل
 

 قلمرو پژوهش

دهند و قلمرو زمانی شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماري این پژوهش را تشکیل میهاي پذیرفته شرکت

. روش انتخاب و گردآوري داده ها، روش حذفی ( می باشدساله 21)یک دوره زمانی  2131تا سال 2131پژوهش از سال 

هاي جامعه آماري جز نمونه آماري منظور شده اند  که شرایط زیر را دارا و براین اساس کلیه شرکت سیستماتیک)غرباگري( بوده

 باشند: 

 شده باشند. در بورس اوراق بهادار پذیرفته 2131. قبل از سال 2

 اسفند باشد. 13. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنان، منتهی به 1

گذاري مالی، بیمه و هاي سرمایهولیدي باشد و بدلیل داشتن ماهیت فعالیت هاي متفاوت جز شرکت. فعالیت شرکت مورد نظر ت1

 امالك نباشد.

. شرکت مورد نظر، در دوره زمانی پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرارگرفته باشد یا حداقل هر سه ماه 1

 له شده باشد.یک بار، سهام آنان در بورس اوراق بهادار مباد

 .. در قلمرو زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشد1

 یافته هاي پژوهش -6

 

 آمار توصیفی 

 ارایه شده است. 2در جدول در سطح مربوط بودن سود به ارزش سهام آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش 

رسیم به این نتیجه میاجتماعی شرکت ها  مربوط بودن سود به ارزش سهام و سطح افشاي مسئولیتبا مقایسه ضریب تغییرات 

مربوط بودن سود به ارزش سهام داراي و مربوط ویژه در مقایسه با سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها که به طور متوسط 

ش  تري در طی دوره پژوهتر و در نتیجه ثبات و پایداري بیشدر مقایسه با ضریب واکنش سود، ضریب تغییرات و پراکندگی کم

داشته است. نتایج جدول زیر نشان می دهد که مقدار میانگین و میانه متغیر ها نزدیک به هم می باشد. این موضوع بیانگر آن 

 است که توزیع متغیرها ، توزیعی تقریباً نرمال است.

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 معیارها

 متغیرها
 معیارانحراف  کمینه بیشینه میانه میانگین تعداد

ضریب 

 تغییرات

سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

(120-0) 

2111 1976 1971 31 1 2371 13/1  

61/1 2111 مربوط بودن سود به ارزش سهام   91/1  33/1  1712 19/1  11/1  

16/2 2111 ضریب واکنش سود  11/2  92/3  36/1  19/1  11/1  

12/1 2111 موقع بودن گزارشگری مالیبه  12/1  11/1  111/1  111/1  1/1  

21/1 2111 شاخص سودآوری  13/1  32/1  12/1-  21/1  11/2  

19/21 2111 اندازه شرکت  19/21  61/23  3/3  11/2  22/1  

61/1 2111 نسبت اهرمی  66/1  13/2  21/1  23/1  13/1  

 

در سطح کل  به دلیل کیفی و دو وجهی )اسمی( بودن و نوع مالکیت آمار توصیفی متغیرهاي نوع حسابرس، گزارش زیان

شرکت  211شرکت ) –سال  2161ها در سطح بررسی کلیه متغیرهاي مستقل پژوهش حاکی از آن است که از مجموع شرکت



  

درصد توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار  13شرکت معادل  -سال 613سال مالی( در دوره پژوهش،  21ظرف 

هاي مورد بررسی، شرکت-درصد سال 6673شرکت یعنی -سال 2111که در دهداند. همچنین نتایج آمار توصیفی نشان میگرفته

 اند. ده بودههاي نمونه مورد بررسی، زیانشرکت-درصد سال 376شرکت یعنی -سال 211مالکیت دولتی داشته و 

 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش

در طی دوره پژوهش ود به ارزش سهام با تاکید بر متغیر مربوط بودن س نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي پژوهش 

شده در مربوط بودن سود به ارزش سهام  و ضریب واکنش سود استفاده ارایه شده است. الزم به ذکر است که معیار  1در جدول 

نتایج همبستگی حاکی از آن است که سطح افشاي مسئولیت این پژوهش معیاري از کیفیت اطالعات حسابداري هستند. 

درصد( و با  31درصد)و نه در سطح اطمینان  31ت ها با متغیر مربوط بودن سود به ارزش سهام در سطح اطمینان اجتماعی شرک

 درصد رابطه منفی و معنی دار دارد. 31متغیر ضریب واکنش سود در سطح اطمینان 

ودآوري با سطح موقع بودن گزارشگري مالی و شاخص ستوان به همبستگی مثبت بهاز دیگر نتایج مهم همبستگی می

افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها، همبستگی مثبت و نسبت اهرمی با گزارش زیان توسط شرکت و همبستگی منفی نسبت 

اهرمی با شاخص سودآوري و همچنین همبستگی منفی نسبت اهرمی با سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها و گزارش 

 عی شرکت ها و اشاره کرد.زیان توسط شرکت با سطح افشاي مسئولیت اجتما

 
 . همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 

 متغیرها

سطح افشاي 

مسئولیت 

اجتماعی 

 شرکت ها

ضریب 

 واکنش سود

مربوط بودن 

سود به 

 ارزش سهام

موقع بودن به

گزارشگري 

 مالی

اندازه 

 شرکت

نسبت 

 اهرمی

شاخص 

 سودآوري

گزارش 

زیان 

توسط 

 شرکت

نوع 

 حسابرس

نوع 

مالکیت 

 شرکت

سطح افشاي 

 مسئولیت اجتماعی
2 

         

 2 1/11-** ضریب واکنش سود
        

مربوط بودن سود به 

 ارزش سهام
***-1/13 ** 1  /11 2 

       

موقع بودن به

 گزارشگري مالی
**1/11 16/1  12/1-  2 

      

-11/1 اندازه شرکت  *-1/2 11/1-  **-1/21 2 
     

-1112/1 1/11-** نسبت اهرمی  **1/21 13/1-  *1/22 2 
    

-12/1 1/91** شاخص سودآوري  **-1/21 **1/11 11/1-  
-1/61

** 
2 

   

گزارش زیان توسط 

 شرکت
*-1/2 **-1/16 ***1/13 *-1/2 11/1-  **1/29 **-1/13 2 

  

-11/1 نوع حسابرس  11/1-  11/1  111/1-  **1/11 19/1  1111/1  11/1-  2 
 

-11/1 1/11 *** نوع مالکیت شرکت  11/1  *1/2 **1/21 11/1-  16/1  111/1  **1/13 2 

 %31دار در سطح اطمینان *** معنی                          %31دار در سطح اطمینان ** معنی                         %33دار در سطح اطمینان* معنی

 



  

 نتایج تحلیل رگرسیون

 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

 سود به ارزش سهام، شرکت ها سطح افشای مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهند.با کاهش مربوط بودن 

 

بوده و لذا، براي آزمون فرضیه فوق در سطح مربوط بودن  %1داري کمتر از سطح معنی 1لیمر در جدول  Fمقدار احتمال آماره 

 هاي تلفیقی)ادغام شده( منتفی است. سود به ارزش سهام استفاده از روش داده
 

 های تصادفی)ترکیبی(های تلفیقی در برابر داده. انتخاب داده3جدول 

 

 مدل

 نوع آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادي احتمال آماره آزمون

 لیمر F 61/1 (213و  911) 1111/1

 

لگوي اثرات ثابت وجود باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد امی %1داري کمتر از سطح معنی 1مقدار احتمال آماره هاسمن در جدول 

 ندارد و براي آزمون فرضیه فرعی اول در سطح مربوط بودن سود به ارزش سهام از الگوي اثرات ثابت استفاده می شود.

 . انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی4جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون دومقدار آماره خی دودرجه آزادي خی احتمال آماره آزمون

 هاسمن 13/221 3 1111/1

 

ترکیبی اثرات ثابت تأثیر مربوط بودن سود به ارزش سهام بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها  مدل رگرسیونی

شده در مربوط بودن سود به ارزش سهام استفادهالزم به یادآوري است که معیار ارایه شده است.  1دوره پژوهش در جدول طی 

مربوط بودن سود به دهد که تأثیر نشان می 1نتایج حاصله در جدول  از کیفیت اطالعات حسابداري است.این پژوهش معیاري 

دار ( معنی3111/1) t( ولی با توجه به احتمال آماره 12/1، مثبت ) سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت هابر ارزش سهام 

 به ارزش سهام بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها دهد که میزان مربوط بودن سودباشد. این موضوع نشان مینمی

 تأثیر ندارد.
 سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها. تأثیر مربوط بودن سود به ارزش سهام بر  5جدول

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره  ضرایب رگرسیونی ها / متغیرهاآماره

16/1 مقدار ثابت  13/9  1111/1  

12/1 زش سهام مربوط بودن سود به ار  12/1  3111/1  

13/9 موقع بودن گزارشگري مالیبه  96/1  1211/1  

-11/1 اندازه شرکت  11/6-  1111/1  

63/1 نسبت اهرمی  13/1  1111/1  

11/2 شاخص سودآوري  11/3  1111/1  

21/1 گزارش زیان توسط شرکت  36/1  1111/1  

11/1 نوع حسابرس  66/1  1131/1  



  

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره  ضرایب رگرسیونی ها / متغیرهاآماره

16/1 نوع مالکیت شرکت  13/1  1111/1  

 واتسون-آماره دوربین Fاحتمال آماره  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین

116/1  123/1  1111/1  63/2  

 

سطح افشاي آن است که در کنار مربوط بودن سود به ارزش سهام، تأثیر اندازه شرکت بر دیگر نتایج حاکی از     

موقع بودن گزارشگري مالی، نسبت اهرمی، شاخص سودآوري و به دار ولی تأثیر، منفی و معنی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

نیز  Fدار بوده است.نتایج مربوط به آماره مثبت و معنی سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت هاگزارش زیان توسط شرکت بر 

مدل فاقد مشکل ( 2763واتسون)معادل -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینشان می

( و احتمال این آماره 111/1برا )خودهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و کنترلی است. همچنین نتایج مربوط به آماره جارکیو

شده نشان عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیلهاي مدل رگرسیونی است. مانده(، نشانگر نرمال بودن باقی9131/1)

مربوط بودن سود تحت تأثیر  سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت هااز تغییرات  %3/12پژوهش، حدود  دهد که در دورهمی

شاخص سودآوري و اهرمی، موقع بودن گزارشگري مالی، نسبت ویژه اندازه شرکت، بهو متغیرهاي کنترلی بهبه ارزش سهام 

سطح افشاي مسئولیت بر مربوط بودن سود به ارزش سهام ر دار نبودن تأثیگزارش زیان توسط شرکت بوده است.با توجه به معنی

 شود.، فرضیه اول پژوهش در سطح مربوط بودن سود به ارزش سهام تأیید نمی اجتماعی شرکت ها

 

 نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

 با کاهش ضریب واکنش سود، شرکت ها سطح افشای مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهند.

 

بوده و لذا، براي آزمون فرضیه فوق در سطح ضریب واکنش  %1داري کمتر از سطح معنی 6لیمر در جدول  Fماره مقدار احتمال آ

 هاي تلفیقی)ادغام شده( منتفی است. سود استفاده از روش داده
 

 های تصادفی)ترکیبی(های تلفیقی در برابر داده. انتخاب داده6جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون مقدار آماره آزمون يدرجه آزاد احتمال آماره آزمون

 لیمر F 12/1 (213و  161) 1111/1

 

باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد الگوي اثرات ثابت وجود می %1داري کمتر از سطح معنی 9مقدار احتمال آماره هاسمن در جدول 

 ت استفاده می شود.ندارد و براي آزمون فرضیه فرعی سوم در سطح ضریب واکنش سود نیز از الگوي اثرات ثاب

 . انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی7جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون دومقدار آماره خی دودرجه آزادي خی احتمال آماره آزمون

 هاسمن 69/11 3 1111/1

 



  

 رکت ها طی دورهمدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت تأثیر ضریب واکنش سود بر  سطح افشاي مسئولیت اجتماعی ش

سطح افشاي مسئولیت بر  ضریب واکنش سوددهد که تأثیر ارایه شده است. نتایج حاصله در جدول نشان می 3پژوهش در جدول 

دهد که با باشد. این موضوع نشان میدار می( معنی1191/1) t( و با توجه به احتمال آماره -16/1، منفی )اجتماعی شرکت ها

یابد. این امر حاکی از محتواي سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها کاهش میواکنش سود، افزایش و بهبود ضریب 

 باشد.اطالعاتی ضریب واکنش سود می

 
 . تأثیر ضریب واکنش سود بر  سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها8جدول 

 هاآماره

 متغیرها

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره  ضرایب رگرسیونی

33/1 مقدار ثابت  31/1  1116/1  

-16/1 ضریب واکنش سود  63/1-  1191/1  

61/3 موقع بودن گزارشگري مالیبه  31/1  1136/1  

-11/1 اندازه شرکت  21/1-  1111/1  

11/1 نسبت اهرمی  13/3  1111/1  

31/1 شاخص سودآوري  11/1  1111/1  

36/1 گزارش زیان توسط شرکت  61/1  1111/1  

19/1 نوع حسابرس  36/2  1611/1  

11/1 نوع مالکیت شرکت  31/1  1111/1  

 واتسون-آماره دوربین Fاحتمال آماره  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین

112/1 123/1 1111/1 93/2 

 

دیگر نتایج حاکی از آن است که در کنار ضریب واکنش سود، تأثیر اندازه شرکت بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی 

تر در طی دوره پژوهش، از سطح افشاي هاي بزرگدهد که شرکتبوده است. این موضوع نشان میدار شرکت ها ، منفی و معنی

هاي بزرگ در بازار م بودن فرضیه هزینه سیاسی بر شرکتاند. این امر بیانگر حاکتري برخوردار بودهپایینمسئولیت اجتماعی 

سودآوري، گزارش زیان توسط شرکت و نوع حسابرس و نوع  ایران است. این در حالی است که تأثیر نسبت اهرمی، شاخصسرمایه

 Fدار بوده است.نتایج مربوط به آماره ، مثبت و معنیمالکیت)دولتی یا خصوصی( بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

ل فاقد مشکل (مد2793واتسون)معادل  -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می

( و احتمال این آماره 133/1برا )خودهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و کنترلی است. همچنین نتایج مربوط به آماره جارکیو

عالوه بر آن، نتایج مربوط به هاي مدل رگرسیونی و طبعاً نرمال بودن توزیع داده ها است.مانده(، نشانگر نرمال بودن باقی2133/1)

سطح افشاي مسئولیت اجتماعی از تغییرات  %3/12دهد که در کل دوره پژوهش حدود شده نشان میدیلضریب تعیین تع

شاخص سودآوري، گزارش اهرمی، ویژه اندازه شرکت، نسبت و متغیرهاي کنترلی به ضریب واکنش سودتحت تأثیر شرکت ها 

سطح افشاي بر ضریب واکنش سود بودن تأثیر دار بوده است.با توجه به منفی و معنینوع حسابرس زیان توسط شرکت و 

 شود.می تأییدسطح ضریب واکنش سود در ، فرضیه فرعی سوم پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 

 نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

بین میزان تاثیر ضریب واکنش سود و میزان تاثیر مربوط بودن سود به ارزش سهام بر سطح افشای مسئولیت 

 ها تفاوت معنادار وجود دارد. اجتماعی شرکت

درابتدا الزم است دو مدل فرضیه هاي اول و دوم پژوهش با یکدیگر مقایسه شود. در مدل اول میزان ضریب تعیین  

و در مدل  1712درصد است . ضرایب بتا در مدل اول برابر با  12درصد و در مدل دوم ضریب تعیین برابر  11تعدیل شده برابر 



  

که بیانگر تفاوت معنادار در این دو مدل است. براساس نتایج آزمون والد که در آن آماره هاي آزمون والد   -1716دوم برابر با

می باشد( که نشان از تفاوت معنادار بین دو مدل دارد.از  1711و کاي مربع کوچکتر از  Fمعنادار می باشند)احتمال آماره هاي 

سنجه اي براي تفاوت بین مقدار واقعی  22رگرسیونی، مجموع مجذور پسماندهاطرف دیگر بر اساس خروجی نتایج آزمون هاي 

متغیر وابسته و مقدار برازش شده براي این متغیر می باشد. هر چه قدر یک الگوي رگرسیونی مجموع مجذورات پسماندهاي 

(. همچنین معیاراطالعاتی 2131کوچکتري داشته باشد آن الگوي رگرسیونی به سایر الگوهاي دیگر ترجیح داده می شود)مرادي،

که هر دو معیارهایی از مجموع مجذور پسماندهاي رگرسیونی هستند ، که در جدول  24و مالك اطالعاتی بیزي شوارتز 23آکائیک

ارایه شده است ، نشان دهنده تفاوت معناداري دو مدل است به بیان دیگر  میزان تغییر پذیري متغیر سطح افشاي مسئولیت  3

 شرکت ها نسبت به دو متغیر مستقل متفاوت می باشد بنابراین شواهد کافی براي تایید فرضیه سوم وجود دارد.اجتماعی 

 . نتایج آزمون فرضیه سوم9جدول 

 فرضیه دوم فرضیه اول مالك هاي اندازه گیري

 23111711 11332711 مجموع مجذور پسماندها

 97631322 37161111 معیار اطالعاتی آکائیک

 97911116 37931199 اطالعاتی بیزي شوارتزمالك 

 

 بحث و نتیجه گیری

در دوره پژوهش هر چه سطح ضریب واکنش سود افزایش یافته  نتایج آزمون فرضیه هاي پژوهش حاکی از آن است که

هش است سطح افشا مسئولیت اجتماعی کاهش یافته است. این موضوع به این معنی است که هرگاه کیفیت سود شرکت ها کا

یابد شرکت ها براي رفع این نقصان، افزایش مسئولیت اجتماعی خود را افزایش می دهند. به بیان دیگر ضعف در عملکرد مالی 

شرکت از طریق عملکرد اجتماعی جبران می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد افشا مسئولیت اجتماعی تحت 

در کنار  بوده است نوع حسابرسشاخص سودآوري، گزارش زیان توسط شرکت و  اهرمی،تاثیر متغیر هاي اندازه شرکت، نسبت 

دار بوده است. این موضوع ضریب واکنش سود، تأثیر اندازه شرکت بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، منفی و معنی

اند. این تري برخوردار بودهیینپاتر در طی دوره پژوهش، از سطح افشاي مسئولیت اجتماعی هاي بزرگدهد که شرکتنشان می

ایران است. این در حالی است که تأثیر نسبت هاي بزرگ در بازار سرمایه م بودن فرضیه هزینه سیاسی بر شرکتامر بیانگر حاک

، مثبت و اهرمی، شاخص سودآوري، گزارش زیان توسط شرکت و نوع حسابرس بر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

 وده است.دار بمعنی

(، عرب صالحی و 1113( و چیهه و همکاران )1121نتایج این پژوهش با یافته هاي پژوهش زولچ و همکاران )

(، مانا ویانگ 1121( همخوانی و با قسمتی از یافته هاي پژوهش هاي زولچ و همکاران )2131( و امیرحسنی)2131همکاران)

تر اندازه بزرگ. دالیل مغایرت نتایج این پژوهش به نظر می رسد به اثرات ( همخوانی ندارد2131(، ، اصالنی و همکاران)1113)

نمونه، بازه زمانی متفاوت تر و اعمال اثرات سال و صنعت به عنوان اثرات ثابت پژوهش در قالب متغیرهاي کنترلی، نحوه محاسبه  

 ته باشد.و گردآوري داده هاي متغیر سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها ارتباط داش
 

 های پژوهشپیشنهادهای کاربردی مبتنی یافته

دار معیار کیفیت اطالعات حسابداري یعنی ضریب واکنش سود بر سطح افشاي با توجه به محرز شدن تأثیر منفی و معنی   

رسد که می درصد(، به نظر 31مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تا حدودي نیز مربوط بودن سود به ارزش سهام)در سطح اطمینان 

                                                             
22  .Sum Squared Residuals 
23 . Akiake Information Criterian 
24 . Schwarz Bayesian Criterion 



  

ایران و تأثیرگذاري آن در بازار سرمایه بدون تأخیر است. با ضریب واکنش سود داراي بار و محتواي اطالعاتی در بازار سرمایه

گیري سازي آنها براي فرایند تصمیمهاي کمّی براي پردازش اطالعات حسابداري و آمادهگیري از روشتوجه به اینکه امکان بهره

ا، به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و شرکتهاي گردآوري و ارایه سیستمی اطالعات مالی شرکت هاي پذیرفته وجود دارد، لذ

بینی سودهاي آتی بر هاي آماري براي پیشاي مبتنی بر مدلشود نسبت به تهیه نرم افزارهاي رایانهشده در بورس پیشنهاد می

هاي پیشرفته براي گیري از این نوع مدلن آن براي کلیه کسانی که خواهان بهرهاساس اجزاي سودهاي گذشته و در اختیارگذاشت

 باشند، اقدام نماید. بینی سود میپیش

موقع بودن گزارشگري مالی با سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به با توجه به همبستگی و رابطه مثبت به

هاي پذیرفته شده در بورس را شود شرکتوراق بهادار تهران پیشنهاد میشده در بورس اهاي پذیرفتهمدیران و مالکان شرکت

هاي نقدي و اقالم تعهدي به ملزم نماید تا نسبت به ارائه به موقع و به هنگام اطالعات و گزارش اطالعات راجع به اجزاي جریان

-تواند در تصمیماي میه به طور گستردههاي مالی خالصه شده کاي مدون شده و صورتهاي رایانهصورت مجزا در قالب گزارش

شود که در گیري موثر باشد اقدامات مناسبی را انجام دهند و در ادامه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد می

یانه توسط هاي مالی سالها و صورتموقع اطالعات، گزارشتر بازار سرمایه از طریق افشاي بهراستاي کاراتر شدن هر چه بیش

موقع مجمع عمومی سالیانه ملزم نموده و اقدامات عملی و بستر الزم براي انجام این کار را هاي بورسی، به برگزاريِ بهشرکت

انگار در این زمینه را جریمه نماید. در این پژوهش نشان داده شد که هر گاه شاخص عملکرد مالی هاي سهلفراهم و شرکت

پژوهش( افزایش یافته است، سطح افشا مسئولیت اجتماعی کاهش کاهش یافته است و برعکس. به  )ضریب واکنش سود در این

بیان دیگر هرچه کیفیت سود پایین تر باشد، سطح افشا مسئولیت اجتماعی افزایش می یابد. از این رو به تحلیلگران اطالعات 

م گیري و تحلیل عملکرد شرکت به این موضوع توجه حسابداري و سایر استفاده کنندگان پیشنهاد می شود در فرایند تصمی

شود مقررات و استانداردهایی را وضع داشته باشند. به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سازمان حسابرسی پیشنهاد می

ه هاي اجتماعی ها، اطالعات مورد نیاز در راستاي مسئولیت پاسخگویی در حوزهاي مالی ساالنه شرکتنمایند تا در کنار گزارش

  و زیست محیطی را افشا و به شیوه اي هماهنگ و منظم افشا شود.

 

 پیشنهاد برای پژوهش های آتی

 با توجه به موضوع بررسی شده در این پژوهش، پیشنهادهاي زیر براي انجام تحقیقات آتی ارایه می گردد :

ولیت هاي اجتماعی در شرکت هاي پذیرفته شده در مقایسه تطبیقی تدوین بهترین مدل کمی اندازه گیري سطح افشاي مسئ

 بورس اوراق بهادار تهران

 بررسی ارتباط ساختار بهینه سرمایه و سطح افشاي مسئولیت اجتماعی 

 بررسی قدرت توضیح دهندگی پیامدهاي اقتصادي سطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکت هاي تولیدي و غیر تولیدي

 ی شرکت ها در شرایط قبل از تحریم اقتصادي و در امتداد تحریم هاي اقتصادي.بررسی سطح افشاي مسئولیت اجتماع

 بررسی ارتباط بین کیفیت اطالعات حسابداري و سطح افشاي مسئولیت اجتماعی.

 بررسی ارتباط میان پایداري سود و سطح افشا مسئولیت اجتماعی.

 اجتماعی.بررسی ارتباط میان محافظه کاري حسابداري و سطح افشا مسئولیت 
 

 منابع و ماخذ

 (بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطالعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها  ، 2133احمد پور، احمد و حسنا قهرمانی صغیر .)

 .11، شماره بررسی هاي حسابداري و حسابرسی

 (آزمون پیامدهاي اقتصادي کیفیت اطالعات حسابداري مبتنی بر نظریه 2131احمدزاده، حمید .) اقتصاد اطالعات، دانشگاه آزاد

 اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، رساله دکتري تخصصی، رشته حسابداري.



  

 (بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی بر کیفیت سود شرکت هاي گروه محصوالت شیمیایی 2131اصالنی، عظیم و همکاران .)

 تصاد و مدیریت کاربردي با رویکرد ملی.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس اق

 (بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2131امیرحسنی، مصطفی .)

 تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حسابداري.

 ،سرمایه ایران. بازار رسانی اطالع پایگاه سود، کیفیت بر آن تاثیر و شرکت راهبري نظام .(2131قاسم) بولو 

 (مبانی2131حساس یگانه، یحیی و قدرت اهلل برزگر .) حرفه در آن تحقیقاتی پارادایم و شرکت ها اجتماعی مسئولیت نظري 

 دوم. و بیست ، شماره هفتم سال ،مدیریت حسابداري پژوهشی علمی فصلنامه. حسابداري

 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهران،  .(. گزارشگري پایداري: کاربرد نظریه ذینفعان در ایران2131لی)خوزین، ع

 رساله دکتري تخصصی، رشته حسابداري.

 (2131عرب صالحی، مهدي و همکاران .)شده در بورس اوراق  ابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت هاي پذیرفتهر

 . 3، سال سوم، شماره پژوهش هاي تجربی حسابداري. رانبهادار ته

 ،بررسی ي. عاد سهام هزینه سرمایه و سود کیفی ویژگی هاي بین رابطه بررسی. (2136ضیا الدین مجدي) و غالمرضا کردستانی 

 . 13  ، شمارهحسابرسی و حسابداري هاي

 (کاربرد 2131مرادي، علیرضا .)EVIEWS 8 ت جهاد دانشگاهی، واحد تهران، چاپ چهارم.در اقتصاد سنجی، انتشارا 

 (2132نمازي، محمد و حمید رضا رضایی.) تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

 . 1، سال دوم، شماره پژوهش هاي تجربی حسابداري

 (بررسی کاربرد هاي تئوري نمایندگی در حساب2131نمازي، محمد .) مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .داري مدیریت ،

 شماره دوم.

 (بیانیه مفاهیم بنیادي حسابرسی. انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 2193نیکخواه آزاد، علی .)212. 

 (2199الوانی، سید مهدي و قاسمی، احمدرضا .)زش مدیریت دولتی.تهران، مرکز آمو .مدیریت و مسئولیتهاي اجتماعی سازمان 
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