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Extended Abstract
Abstract
The decisions of managers and investors are in the direction of increasing
returns and wealth, because in economics, with the assumption of the
logic of the behavior of individuals, everyone is supposed to seek to
maximize their wealth. So managers are no exception to this rule. Now,
given their freedom of action in applying accounting procedures,
managers want to know how these factors affect the accounting
procedures of their wealth, so that they will use their profits to their
advantage in order to maximize their wealth. May increase. Increasing
the wealth of managers can be accompanied by a decrease in the wealth
of other groups, including shareholders. The rate of profit smoothing and
social accountability criteria is that how important these criteria are to
investors when making economic decisions. At present, the growing flow
of environmental law and social responsibility literature has begun to
explore the relationship between environmental law and the functioning
of financial markets. Therefore, in the present study, after the complete
and comprehensive definition of environmental Law and accruals, an
attempt has been made to examine the effect of environmental law on the
smoothing of earnings as one of the dimensions of profit smoothing. The
statistical population of this study includes all companies accepted in
Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2020. The sample size
is based on a systematic elimination of 164 companies. Evidence
suggests that environmental Law do not have an impact on the smoothing
of earnings.
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Introduction
Environmental law has been a sensitive and important issue in recent
years and is a key factor in the survival of any organization. Corporate
environmental law has also become a significant issue in academic
research. Because increasing corporate social responsibility for various
reasons can lead to positive financial performance of companies.
Corporate social responsibility improves consumer perceptions. For
example, business letters used by Toyota are perceived by consumers as
environmentally friendly. It should be noted that such positive
perceptions lead to more favorable tendencies than a company. In
addition, corporate social responsibility is reflected in long-term
consumer loyalty and improves the company's ratings among consumers.
The environment also helps companies achieve a sustainable competitive
advantage and positive financial results, and increase shareholder value.
Accordingly, the purpose of this study is the effect of corporate
environmental law on earnings smoothing.

Case study
The statistical population of this study includes all companies accepted in
Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2020. The sample size
is based on a systematic elimination of 164 companies.
Theoretical framework
The decisions of managers and investors are aimed at increasing returns
and wealth, because in economics, assuming that the behavior of
individuals is rational, it is assumed that all people seek to maximize their
wealth. So managers are no exception to this rule. Now, considering their
freedom of action in using accounting procedures, managers will want to
know how these factors, including accounting procedures, affect their
wealth, so that by using them for their own benefit, their wealth to the
extent May increase. Increasing the wealth of managers can be
accompanied by reducing the wealth of other groups, including
shareholders. The level of profit smoothing and the criteria of social
responsibility confirm how important these criteria are for investors when
making economic decisions. The growing stream of environmental law
and social responsibility literature is now beginning to explore the
relationship between environmental law and the functioning of financial
markets.

Methodology
Therefore, in the present study, after the complete and comprehensive
definition of environmental Law and accruals, an attempt has been made
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to examine the effect of environmental law on the smoothing of earnings
as one of the dimensions of profit smoothing. The statistical population
of this study includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange
during the period of 2009-2020. The sample size is based on a systematic
elimination of 164 companies.

Discussion and Results
Evidence suggests that environmental Law do not have an impact on the
smoothing of earnings.

Conclusion
Most companies show that their accountability has financial value
and leads to innovation. But this case has worked the opposite in
Iran. Because, according to the test results, the hypotheses showed
that the report on social responsibility and environmental law had
no value for them. This indicates that Iranian managers may have
made profit smoothing with the aim of increasing the company's
performance and have no incentives to manipulate profits or
mismanage profits, and therefore either use environmental law as a
shield for a category. They do not use profit management or
managers do not need to hide behind this shield because paying
attention to such responsibilities reduces the company's
performance in the short term.
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وحید بخردینسب

چکیده :سرما یهگذاران ،اعتب ردهنرگگ ن حل یرلگرمان ار ی عالقهانگنرگ االالعر ب یشرتمی راجر ره
هموارس زی سود در شمکته ی سما یهپذیم داشته شنگ؛ هخصوص اگم این االالع ب م حصمیمگیمی آنه
اؤثم شگ .سما یهگذاران حمجیح ایدهنگ در شمکته یی سما یهگذاری کننگ که از ر نرگ ث رت سرودآ ری
مخوردار شنگ .اسئو یت اجتم عی ،اجموعه ظ یف حعهگاحی است کره سر زا ن یرگ در جهرت فظر
اماقبت کمک ه ج اعهای که در آن فع یت ایکنگ ،انجر دهرگ در یر نی دیگرم اریحروان گظرت کره
اسئو یت اجتم عی ،حعهگ حصمیمگیمان مای اقگاا حی است که رهالرورک ی عرال رم حر این انر ف خرود،
اوجب ب رف ج اعه را نیز فماهم ایآ رنگ .از اینر  ،در پژ هش ف ضم سعی گمدیرگ اسرت پرا از حعمیرف
ک ال ج اعی از فقوق الیط زیست اقال حعهگی اختی ری ،هعنوان یکی از ا ع د هموارس زی سرود ،ره
مرسی ح ثیم فقوق الیط زیست م هموارس زی سود پمداخته شود .ج اعه آا ری پژ هش ف ضم ش ال ک یه
شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار حهمان الی س له ی  1388ا ی  1398است ج اعه آار ری
در دستمس غ م  164شمکت ای شگ .ر ش اجمای پژ هش ،آایخته حمکیبی از ر شه ی کمّی کیظی
است ه این انظور ،داد ه ی هموارس زی سود استظ د ر ش کمّی داد ه ی فقوق الریط زیسرت در
شمکته ی عضو ج اعه آا ری استظ د از ر ش کیظی گمدآ ری شگ است .حجزیه حل یل داد ه حکیره
م داد ه ی حمکیبی رگمسیون چنگگ نه انج شگ است .شواهگ نش ن ایدهگ که فقوق الیط زیست رم
هموارس زی سود ح ثیم گذار نیست.
واژگان کلیدی :حقوق محیط زیست ،هموارسازی سود ،اقالم تعهدی ،اقالم تعهدی اختیاری.

 .1نویسنگ اسئول – دکتمی حخصصی فس گاری ،گم فس گاری ،افگ نجف آ د ،دانشگ آزاد اسالای ،نجف
آ د ،ایمان.
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مقدمه
یکی از اقال فس گاری که در گزارشه ی ا ی حهیه ارائه ایشود ،سود خ ص اسرت.
سود ،هعنوان ع ا ی مای حگ ین سی سته ی حقسیم سود ،پریش ینری راهنمر یی رمای
سما یهگذاری حصمیمگیمی ه شم ر ایآیگ .ارگیمیت در انتخر ر ر شهر ی اخت رف ره
فس ر مدن قر ی ار ی در چر رچور ا رول پذیمفتره شرگ فسر گاری اختیر راب ق رل
االفظهای دارد .اثالً ،در اورد استهالك ر شه ی اخت ف پذیمفته شگ ای جرود دارد کره
اگیم ایحوانگ از ایر ن ایرن ر شهر  ،یکری را انتخر ر کنرگ .هم نرین ارگیمیت اریحوانرگ
فع یته ی ا ی (ا ننگ ه ح خیم انگاختن یک فم ش ی انجر دادن اخر را اختیر ری) را
زا ن نگی کنگ .ه د یل این انعط فپذیمی ،اگیم ایحوانگ ه الرور سیسرتم حیک ر ی سرود
گزارش شگ از س ی ه س ل دیگم حر ثیم گذاشرته آن را همروار کنرگ (  .)Koch, 1981ره
اعتق د یگ من )1973(1نیز اختی راحی که در زاینه فس گاری شمول درآاگه

هزینرههر

جود دارد ،فم ته یی را مای هموارس زی ایجر د اریکنرگ ( .)Beidleman, 1973انرگاز
زا ن نگی درآاگه

هزینهه ی اختی ری ،نقش اهمی را در فمآینگ هموارسر زی سرود ایظر

ایکنگ .اقال اختی ری آنه یی هستنگکه اگیمیت م آنه کنتمل دارد ایحوانگ آنه را ه
ح خیم انگازد ،فذف کنگ ی ثبرت شن سر یی آنهر را حسرمی کنرگ .فرذف یر کر هش
هزینهه

اخ را ام وط ه سی ری از هزینهه الی س له ی گ ن اوفق افزایش آنه در

س له ی خور اوفق ،ر یه عمل اط و ی مای سی ری از هزینههر ی اختیر ری اری شرگ.
هم نین ،حعویق ی حسمی انواع خ ی از درآاگه در سی ری از شرمکتهر رایرا اسرت
اگیمیت ایحوانگ م ر ی جزء اختی ری اعم ل قضر ب کنترمل نم یرگ .انگیرز هر یی چرون
المحه ی پ داش ،انگیز ه ی ا ی حی  ...ایحوانگ الرمك خرو ی رمای ارگیمیت در جهرت
هموارس زی سود شگ .ن ماین ،پیش ینی ایشود در زا نیکه جمیر نهر ی نقرگی نوسر ن
الیی دارنگ ،اگیمیت از فم ت استظ د کمد نسبت ه هموارسر زی سرود در جهرت انر ف
شخصی خود اقگا نم یگ .از المف دیگم ،اختیر ر عمرل ارگیمان در زار ن نرگی اعر االب

Beidleman
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انتخ ر ین ر شه ی اخت ف ه فس ر مدن ق ی ا ی در چ رچور ا ول پذیمفتره شرگ
فس گاری ،دستک ری سود حوسط آنه را ااک ن پذیم اریسر زد .رذا ،هرم گونره دسرتک ری
ا ول پذیمفته شگ فس گاری ،دستک ری سود حوسط آنه را ااک ن پرذیم اریسر زد هرم
گونه دستک ری سود ایحوانگ م حصمیمهر ی سرما یهگرذاران حر ثیم گرذارد پی ارگه یی را
اوجب شود که اخصو ً در زاره ی غیمک رای سما یه از درجره اهمیرت حر ثیم یشرتمی
مخوردار شنگ .از المفی پیشمفت نعت حکنو وژی طب حغییماب الریط اجتمر ع،
ح ثیماب شمکته م ج اعره ارورد حوجره قرمار گمفتره اسرت .از آنجر یی کره گمداننرگگ ن
شمکته اگیمان هستنگ نظماب آن ن ح ثیمگذار است ،ذا حوجه ه اخالق اگیمان اسئول
ودن آنه در قب ل ج اعه حلت عنوان «اسئو یت اجتم عی اگیمان» اورد لث سر لهر ی
اخیم ود اسرت ( Abbott & Monsen, 1979; Ackerman, 1973; Ackerman & Bauer,
;1976; Aupperle et al., 1985; Carroll, 1979; Carroll, 1999; Carroll, 2021
Cochran & Wood, 1984; Drucker, 1984; Habib & Monzur Hasan, 2016; Murcia

 .)et al., 2020ا ین لث اهم ح ثیمگذار در مرسی اسئو یت اجتم عی اگیمان را کر ر

ل1

( )1979اطررمح ارریکنررگ ( .)Carroll, 1979ک ر ر ل ( )1979چه ر ر خررش ررمای حعمیررف
اسئو یت اجتم عی اگیمان پیشنه د کمد است .اسرئو یت اجتمر عی شرمکتهر ی حجر ری
ش ال انتظ راب اقتص دی ،ق نونی ،اخالقی افتی الی (اختی ری) ایشود .ک ر ل ( )1979ره
الور امحب این خشه را ه عنوان فقوق شم اعمفی ایکنگ .در حشمیح س خت ر اسرئو یت
اجتم عی اگیمان ،شمکتی که در اسئو یت اجتم عی اگیمان ایخواهگ فع یت کنگ یسرتی
مای سود ک ر کنگ ،ق نون را رع یت کنگ،

ه ورب اخالقی رفت ر کنرگ .ارگیمیت یینظعر ن

ی ن ایکنگ که شمکته سعی ایکننگ انتظ راب سه داران را مآ رد س زنگ .اینه شر ال
شن ختی است که مخی از سما یهگذارن در حصمیمه ی خود در فوز اسرئو یت اجتمر عی
اگیمان یگ در نظم گیمنگ ( .)Noravesh et al., 2005اسئو یت اجتم عی اگیمان یک حعهگ
اگا

فب ن نعت حج رب د ت است که آنه را ا ز ره رع یرت ا رول اخالقری

حوسعه اقتص دی ،هم زا ن ارحق ء سطح زنگگی نیرم ی کر ر خر نواد آنهر در ج اعره ،در
Carroll
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سطح گستمد اینم یگ .هم نین ،اسئو یت اجتم عی شمکته  ،حعهرگ ر فب ن رنعت
حج رب در اق ل اجتم ع ای شگ که ای یسرت ضرمن افترما ره فمهنر هر ی اخت رف،
اوقعیته ی شغ ی جهت حو یگ ،اه رب نیم ی ک ر ،اجتم ع د ت ایج د نم یگ ( Yu et al.,

.)2018
آری انگ ا ماهیمی ( )2020اعتقگ هستنگ که اگیمیت اسئو یت اجتم عی شمکت ا ننگ
ادار کمدن دیگم خرشهر ی شرمکت اسرت ( .)Ariamand & Ebrahimi, 2020آری انرگ
ا ماهیمی ( )2020اعتقگنگ شم ایحوانیگ آن را ه خو ی انج دهیگ هم اریحوانیرگ آن را
ه گی انج دهیگ .اگم فمآینگ اگیمیت اسئو یت اجتم عی عرث شرود کره شرم از انجر
دیگم ااور اهم ز م نیگ ،این ره اعنری آن نیسرت کره اشرک ل از نظرا ارگیمیت اسر ئل
اجتم عی است که ،اشرک ل از نلرو انجر آن کر ر حوسرط شرم اسرت .ارگیمیت رلیح
اسئو یته ی اجتم عی ایحوانگ از اهرگاف اقتصر دی شرمکت ره خرو ی پشرتیب نی نم یرگ،
ایحوانگ ر ا ط خو ی سما یهگذاران که در اواق لمانی نظمش ن در را طه ر کر ر سری ر
اهم است ن نم یگ ایحوانگ هزینهه ی شمکت را ک سته سودآ ری را افزایش دهرگ .ایرن
هزینهه

سود در ق ب وربهر ی ار ی گرزارش اریشرونگ ( Ariamand & Ebrahimi,

 .)2020وربه ی ا ی از نظم قمار گمفتن در چ رچور است نگارده ی فسر گاری اشرک ی
نگاشته فس مس ن از این انظم نمیحواننگ م وربه ی ا ی اشک ل گیمنگ ،ی حوجره
ه این که سود یکی از اهمحمین عواال اؤثم م حصمیمگیمیه اسرت ،رذا آگر هی اسرتظ -
کننگگ ن از ق یت احک ی رقم سود ایحوانگ آنه را در انتخ ر حصمیمه ی هتم یر ری کنرگ.
از اینر در این پژ هش ه مرسی ح ثیم هموارس زی سود در شرمکتهر یی ر ااتیر ز ر الحم
اسئو یت اجتم عی شمکته

شمکته ی غیم هموارس زی سود ااتی ز پ یینحم اسرئو یت

اجتم عی شمکته ایپمدازیم سوال ا ی این پژ هش از این قمار است که آی ین ایرزان
افش ی اسئو یت پذیمی اجتم عی هموار س زی سود را طه اعن داری جرود دارد یر خیرم؟
در ادااه ه مرسی اب نی نظمی ،ر ش پژ هش ،ی فتهه
است.

لث نتیجهگیمی پمداخته شرگ
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چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
از زا ن انقالر نعتی ح اگبه ی الوالنی ح سیا انواع نگ هر ی اقتصر دی ر هرگف
کسب سود ود .در اق  ،اگیمیت س زا نه که در مخی اوارد جزیی از ا ک ن آنه ودنرگ،
حوجهی ه اس ئل غیم ا ی اجتم عی نگاشتنگ .گذشت زا ن ظهرور نظمیرهه یی چرون
حئوری یینظع ن در نتیجه اهمیت نقرش رضر یت ج اعره اسر ئل اخالقری در شرمکته ،
اظ هیم جگیگی نظیم اسئو یت اجتم عی شمکته

شهم نگ شرمکتی ره اد یر ب فمفره

اگیمیت افز د شگ .این اظ هیم نه حنه اگیمیت س زا نه  ،که فس گاران را نیز ه عنروان
انب ا ی ح این کننگ االالع ب افماد در ن م ن س زا ن حلت ح ثیم قرمار داد .گسرتم
اهمیت این اظ هیم ه فرگی اسرت کره اارم ز در یشرتم نقر ط دنیر اکثرم گم هر نظیرم
سه اگاران ،اعتب ردهنرگگ ن ،ق نونگرذاران ،حل یرلگمان ار ی ،عمضرهکننگگ ن ،اشرتمی ن،
ک رکن ن د ته از اظهو اسئو یت اجتم عی شرمکت ره عنروان شر خص ا ر ی جهرت
سنجش شهم نگی شمکت پ یبنگی شمکت ره حعهرگاب اجتمر عی اسرتظ د ایکننرگ .ر
پیشمفت جواا

حوجه ه فقوق شم ،افز ن م اسرئو یت اترگا ل شرمکته  ،یعنری سرود

دهی ،اسئو یت شمکته در قبر ل ج اعره الریط نیرز ارورد حوجره قرمار گمفتره اسرت.
سه اگاران دیگم حنه یینظع ن شمکت نیستنگ؛ که شهم نگان ،اشتمی ن ،ک رکن ن د رت
فتی نسله ی آینگ نیز یینظع ن شمکت السور ایشونگ .هماکنون شمکته ی زیر دی
در سماسم جه ن ،ه این اسئو یت خود اقف رود

در جهرت ایظر ی آن حرالش ایکننرگ.

گزارشگمی اسئو یته ی اجتم عی ،ا زاری مای ارزی ی اسئو یت اجتم عی شمکته اسرت
استظ د از آن شمکته ایحواننگ اقگاا ب خود را در جهت ارحق ی کیظیت زنرگگی آفر د
ج اعه ره االرالع ک یره افرماد ج اعره نه دهر ی یینظر

مسر ننگ ( & Bekhradi Nasab

.)Zholanezhad, 2021
فقوق الیط زیست ،اوضوع فس سیت مانگیز ر ه حوجره در سر لهر ی اخیرم رود
است ع ال اس سی ق ی هم س زا نی السور ایشرود .در پرژ هشهر ی دانشرگ هی نیرز
فقوق الیط زیست شمکت اوضوعی ق ل حوجه گشته اسرت؛ چرما کره افرزایش اسرئو یت
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اجتم عی شمکته ه دالیل اخت ظی ایحوانگ انجم ه عم کمد ا ی اثبت شمکتهر گرمدد.
اسئو یت اجتم عی شمکت عث هبود ادراک ب اصمف کننرگ اریشرود .ره عنروان اثر ل
ن ه ی حج ری اورد استظ د شمکت حویوح حوسط اصمف کننگگ ن ه عنوان د ستدار الیط
درك شگ انگ .الز ه یکم است چنین ادراک ب اثبتی انجم ره گرمایشهر ی اط رورحرمی
نسبت ه یک شمکت ایگمدد .عال

م این ،اسئو یت اجتمر عی شرمکت در فر داری نرگ

اگب اصمف کننگ نیز نمود ایی گ ارزی یه ی شمکت را در ای ن اصمف کننگگ ن هبود
ای خشگ .هم نین ،الیط زیست ،ه شمکته کمک اینم یگ ح ازیت رق تی پ یگار نت یا
ار ی اثبرت را ره دسرت آ رنرگ

ارزش سره دار را ر ال بمنرگ ( & Bekhradi Nasab

.)Zholanezhad, 2017
حوجه ه گستمش انواع آ ودگیه

دیگم خس ربه ی زیسرت الیطری ن شری از رشرگ

یر یه اقتص دی افزایش جمعیت س یم فع یته ی انس نی که اثماحی م الریط زیسرت
دارنگ که عض ً انظی اضم هستنگ

عن یت ه این که نمیحوان مای الیط زیست فگ

امزی ق یل شگ همه شمیت سوار م یک کشتی افگ ره نر کرم زارین ای شرنگ کره
همگونه گاه آسیب ه این کشتی سبب ن ودی کل ج اعره شرمیت ایگرمدد ،ره نظرم
ایرسگ که مرسی اظهرو خسر راب زیسرت الیطری ،گر ای رمای شن سر یی اسرئول یر
اسئو ین خس رب زیست الیطی است؛ هم ن گونه که حعمیف ش خصه ی خسر رب زیسرت
الیطی ه انظور شن س یی اسئول جبمان خس رب نیز اامی گیهی است .ذا از آن ج کره
حعمیف افگ قطعی در فقوق ین ا م ل الیط زیست از خس راب زیست الیطی اوجرود
نیست خس راب زیست الیطی در سیستمه ی ق نونی اخت ف اتظر ب اعنر اری شرونگ،
حگ ین ش خصه

اک ی اظهو خس راب زیست الیطی از ل ظ فقوقی

مرسی ق مرم

ا ع د خس رب زیست الیطی ن شی از آ ودگیه از انظم فقوق ین ا م ل اجتنر ر ن پرذیم
است (.)Khalatbari et al., 2016
اگیمان عال

م آنکه یگ ان ف

فقوق س زا ن خود را ح این کننگ ،یگ ه عنوان یرک

اام اخالقی در را ح این رف  ،آس یش ،نی زه

عالیرق ارمد ج اعره نیرز اشر رکت داشرته
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شنگ .از جهت دیگم نب یگ حصمیمه

رفت ره ی اگیمیتی انجم ه اردکمدن خس رب ،زیر ن

آسیب ه ج اعه افماد آن شود ( .)Darabi R et al., 2017م این اس س انتظ ر ایر د که
ین فقوق الیط زیست ی ایزان افش ی اسئو یت پذیمی اجتم عی هموارس زی سود از
المیق کل اقال حعهگی 1اقرال حعهرگی اختیر ری2در سرطح شرمکته ی پذیمفتره شرگ در
ورس ا راق ه دار ارحب ط اعن داری جود داشته شگ .در نه یرت رم اسر س پرژ هشهر ی
انج شگ ایحوان دری فت که ح کنون پژ هشی ه مرسی حر ثیم فقروق الریط زیسرت رم
هموارس زی سود نپمداخته است.
حصمیمه ی اگیمان سما یهگذاران در راست ی افزایش زد

ثم ب است ،چرما کره در

ع م اقتص د فمض انطقی ودن رفت ر افماد فمض ایشود همه افماد ه دنب ل فگاکثمس زی
ثم ب خود ای شنگ .پا ،اگیمان نیز از این ق عگ استثنی نیستنگ .ف ل اگیمان ر حوجره
ه آزادی عمل خود در استظ د از ر یهه ی فسر گاری ،خواهر ن آگر هی از چگرونگی حر ثیم
عواال اذکور از جم ه ر یهه ی فس گاری م ثم ب خود خواهنگ ود ح ر کر رگیمی آنهر
در جهت ان ف خود ،ثم ب خود را ح فرگ امکرن افرزایش دهنرگ .افرزایش ثرم ب ارگیمان
ایحوانگ همما

ک هش ثم ب س یم گم ه از جم ه سره اگاران شرگ .ایرزان هموارسر زی

سود اعی ره ی اسئو یت پذیمی اجتم عی اؤیرگ ایرن اسرت کره در زار ن حصرمیمگیرمی
اقتص دی چقگر این اعی ره مای سما یهگذاران اهمیت دارد .در فر ل ف ضرم جمیر ن ر ره
رشگ اد ی ب فقوق الیط زیست اسئو یت پذیمی اجتم عی ،شم ع ه کشرف را طره رین
فقوق الیط زیست عم کمد زاره ی ا ی کمد است .م این اس س ،فمضیهه ی پژ هش
ه شمح زیم حبیین شگ است:
 )1فقوق الیط زیست م هموارس زی سود از المیق کل اقال حعهگی حر ثیم اعنر دار
دارد.
 )2فقوق الیط زیست م هموارس زی سود از المیرق اقرال حعهرگی اختیر ری حر ثیم
اعن دار دارد.
)Total Accrual Smoothing (TAS
)Discretionary Accrual Smoothing (DAS

1
2
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پیشینه امحبط اوضوع پژ هش ه شمح زیم ارائه شگ است.
چنی جیتم ( )19971یژگی شمکته یی که اگیمان آنهر ر اسرتظ د از اقرال حعهرگی
اختی ری ه هموارس زی سود فول سود دائمی پ یگار شمکت ایپمدازنرگ را ارورد مرسری
قمار داد

ه این نتیجه دست ی فتنگ کره شرمکته ی هموارسر ز ،شرمکته ی زرگحرمی

هستنگ ،زد یشتم حعهگه ی اختی ری الحمی دارنگ (.)Chaney & Jeter, 1997
زار ین )2002(2ه مرسی این اوضوع پمداختره کره آیر هموارسر زی سرود ،التروای
االالع حی سود را افزایش ایدهگ؟ نت یا حلقیق ا نش ن ایدهگ کره هموارسر زی سرود ره
افزایش التوای االالع حی سود انجم ایشود سود هموار شگ  ،االالع حی را در اورد سرود،
جمی نه ی نقگی اقال حعهگی د ر ه ی آحی ارائه اینم یگ (.)Zarowin, 2002
جین همک ران )2010(3در پژ هشی در ر را طره رین اخالقیر ب ،اسرئو یت پرذیمی
اجتم عی عم کمد س زا نی ه این نتیجه رسیگنگ که ،اگیمان سر زا نه ی نظر ی فتره در
اق یسه س زا نه ی ا شین نی د ،سطح اسئو یت پرذیمی اجتمر عی اخالقیر ب ر الیی
دارنگ (.)Jin & Drozdenko, 2010
قوال همک ران )2011(4ه این نتیجه رسیگنگ که شمکته یی که در افشر ی اسرئو یت
پذیمی اجتم عی در گزارشه ی خود سما یهگذاری کمد انرگ ،هزینره سرما یهای پر یینحم از
شمکته یی داشتهانگ که این افش گمی را انج نمیدادنگ (.)Ghoula et al., 2011
کیم پ رك  )2011(5ه مرسی را طه ین کیظیت سرود افشر ی اسرئو یت اجتمر عی
شمکته پمداختنگ .ه انظور مرسی کیظیت سود ،از اعی رهر ی اقرال حعهرگی اختیر ری
اگیمیت سود استظ د از فع یتهر ی اقعری اسرتظ د شرگ اسرت .اعی رهر ی اسرئو یت
اجتم عی شمکته در این پژ هش شر ال اک نیز هر ی ف کمیرت شرمکتی ،انجمرن ،حنروع،
ر ا ط ک رانگان ،الیط فقوق انس نی است .نت یا حلقیق آنر ن نشر ن داد کره اسرئو یت

1

Chaney and Jeter
Zarowin
3 Jin et al.
4 Ghoula et al.
5 Kim and Park
2
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اجتم عی شمکته انجم ره هبرود کیظیرت سرود شرمکته خواهرگ شرگ ( Kim & Park,

.)2011
فمنز پماک ش ،)2012(1حوسرعه گرزارشگرمی اسرئو یتپرذیمی اجتمر عی را رم ر ی
شمکته ی اوجود در کشوره ی ار پ ی شمقی آامیک ی شم ی اورد مرسری قرمار دادنرگ.
نت یا حلقیق آنه نش ن داد که گزارشه ی اجتمر عی انتشرم شرگ شرمکته ی ار پر یی،
سطح پ سخگویی اجتم عی الحمی نسبت ه شمکته ی آامیک ی شم ی دارنرگ .در ار پر ی
شمقی کیظیت گزارش ه ی اجتم عی از کشوری ه کشور دیگم اتظر ب اسرت ،اار آنهر در
اق یسه شمکته ی اش ه در آامیک ی شرم ی ،دارای اوضروع ب حظصری ی گرزارشگرمی
اجتم عی ای شنگ (.)Ferns & Prakash S, 2012
سم اس ح ا یو )2013(2ه انج پژ هشی عنوان «ح ثیم اسئو یت پرذیمی اجتمر عی
ررم ارزش شررمکت» پمداختنررگ .نت ر یا ف ررل از حلقیررق آنه ر نشرر ن ایدهررگ کرره ررین
اسئو یتپذیمی اجتم عی ارزش شمکت ،در شمکته یی که ایزان آگر هی اشرتمی ن یر
آگ هی عمو امد از المیق حب یغ حی که شمکت انج ایدهرگ یشرتم شرگ ،را طره اثبرت
جود دارد

مای شمکته یی که آگ هی اشتمی ن ی عمو امد پ یین است ،ایرن را طره

ضعیف ی انظی ای شگ .هم نین نت یا ف ل از حلقیق نش ن داد کره حر ثیم آگر هی رم
را طه اسئو یت پذیمی اجتم عی ارزش شمکت در اورد شمکته یی که شرهمب کمری در
اجتم ع دارنگ انظی است (.)Servaes & Tamayo, 2013
گ ئو ژان  )2015(3در پژ هشی ه مرسی ح ثیم اسرئو یت اجتمر عی رم هموارسر زی
سود پمداخته انگ .در این پژ هش هموارس زی سود از د ر ش هموارس زی سود از المیق کل
اقال حعهرگی هموارسر زی سرود از المیرق اقرال حعهرگی سرنجیگ شرگ اسرت .مرسری
فمضیهه ی پژ هش نش ن داد که ایزان افش ی اسئو یت اجتم عی رم هموارسر زی سرود از

1

Ferns and Prakash
Servaes and Tamayo
3 Gao and Zhang
2
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المیق کل اقال حعهگی اقال حعهگی اختیر ری حر ثیم اعنر داری نرگارد ( Gao & Zhang,

.)2015
پورفیگری افالالونی ( )1385ر انجر حلقیقری حلرت عنروان « مرسری انگیز هر ی
هموارس زی سود در شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار حهمان» ره ایرن نتیجره
رسیگنگ که هموارس زی سود استظ د از اقال حعهگی اختی ری ،حوسط اگیمان شرمکته ی
ایمانی ورب ایگیمد ا ی ب م درآاگ در فع یته ی عم ی حی المك ا ی رمای همروار
نمودن سود استظ د از اقال حعهگی اختی ری است (.)Pourheidari & Plato, 2006
االنظمی کمیمیزنگ ( )1386الری انجر پژ هشری ر عنروان « مرسری ارحبر ط رین
هموارس زی سود انگاز شمکت نوع نعت در شمکته ی پذیمفته شگ در رورس ا راق
ه دار حهمان» ه این نتیجه رسیگنگ که ین انگاز شمکت هموارسر زی سرود ،همبسرتگی
قوی جود دارد این ارحب ط ه ورب اعکوس است .هم نین حظ ب ق ل االفظهای رین
شمکته ی هموارس ز سود ،از نظم نعت جود نگارد .آنه ی ن نمودنگ کره حنهر در سرطح
سود ن یژ ارحب ط ضعیظی ین نعت هموارس زی اشر هگ ایشرود .سرمانج  ،الققرین
ا ماز نمودنگ که ارحب ط اعنیداری ین هموارس زی س ختگی سرود ر انرگاز شرمکت جرود
داشته ری رین هموارسر زی سر ختگی نروع رنعت ارحبر ط اعنری داری جرود نرگارد
(.)Malanzari & Karimi Zand, 2007
اهمانی عر رف ارنش ( )1387در حلقیقری ر عنروان « مرسری هموارسر زی سرود در
شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار حهمان» پا از حظکیک شمکته ه د گرم
هموار س ز غیرم همروار سر ز خصو ری ب آنهر را از لر ظ جرود فم رت انگیرز رمای
هموارس زی سود در ق ب سنجش شش فمضیه اورد آزاون قمار دادنگ ح ثیم انگاز شمکت،
نسبت گهی ،عم کمد ،ایزان اقال حعهگی

زد را در هموارس زی سرنجیگنگ .نه یتر ً ره

این نتیجه رسیگنگ که شمکته ی هموار س ز در اق یسه شمکته ی غیرم همروار سر ز ر
داشتن عم کمد ضعیفحم ،انگیز یشتم

دارا ودن اقال حعهگی اختی ری زرگحم فم رت

یشتمی جهت هموار س زی سود دارنگ (.)Mehrani & Aref Manesh, 2008
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اهگ ی ق سمی ( )1388در پژ هشی ه مرسی ح ثیم س ز ه ی اجتم عی قر نونگمایری،
االمین نال بی ،سطح حلصیالب ،فمدگمایی ،جنسیت ،رشته حلصی ی س قهه ی کر ری رم
افش گمی ا ی پمداختنگ

ه این نتیجه رسریگنگ کرره سر ز هر ی اجتمر عی قر نونگمایری،

االمین نال بی فمدگمایی م افش گمی ا ی شرمکتهر ی ارورد مرسری حرر ثیم اسرتقیم
اعن دار دارد فمدگمایری رریشحررمین حرر ثیم را ررم افشر گمی ار ی دارد ( & Mahdavi

.)Ghasemi, 2009
حقوی همک ران ( )1389در پرژ هش خرود ره مرسری را طره رین اسرئو یتپرذیمی
اجتم عی حعهگ س زا نی ال فظهک ری در گزارشگمی ا ی شمکته ی پذیمفتره شرگ در
ورس ا راق ه دار حهمان پمداختنگ .ی فتهه ی پرژ هش فر کی از آن اسرت کره را طره رین
س ز ه ی اخالقی (اسئو یت پذیمی اجتم عی شرمکت حعهرگ سر زا نی) ال فظره کر ری
اثبت ود

ی حنه را طه اتغیم اسئو یت پرذیمی اجتمر عی شرمکت ال فظره کر ری از

ل ظ آا ری اعنی دار ای شگ (.)Taghavi et al., 2010
خواجوی همک ران ( )1390ه مرسی را طه رین ارگیمیت سرود اسرئو یت پرذیمی
اجتم عی شمکته ی پذیمفتره شرگ در رورس ا راق هر دار حهرمان پمداختهانرگ .ی فترهه ی
پژ هش نش ن ایدهگ که ین اسئو یت پذیمی اجتم عی شرمکت ارگیمیت سرود ،را طره
انظی جود دارد فرگ د  %16از حغییرماب اسرئو یت پرذیمی اجتمر عی شرمکت ره الرور
اعکوس حلت ح ثیم اتغیمه ی انگاز شمکت ،ان
عم کمد ا ی شمکت اگیمیت سود را طه اثبت

ا ی اگیمیت سود ای شگ .هم نرین
اسئو یت پرذیمی اجتمر عی شرمکت،

را طه انظی اعکوس داشته ،ی اسئو یت پذیمی اجتم عی شمکت در کن ر اگیمیت سود،
عث ک هش اثم اعکوس اسئو یت پذیمی اجتم عی شمکت م عم کمد ار ی ،یعنری هبرود
عم کمد ا ی شمکت شگ است .در نه یت ،حعهگاب س زا نی اگیمیت سود عم کمد ار ی
شمکت را طه انظی دارد (.)Khajavi et al., 2011
خمدینسب ژ النژاد ( )1396در پژ هشری ره حو ریف فس مسری زیسرت الیطری
پمداختنگ .آ ودگی الیطزیست هعنوان یکی از اهمحمین اعضالب ج اعۀ شرمی اارم ز ،در
ایمان هقگری شگب ی فتره کره پ یتخرت آن رهعنوان یکری از آ رود حمین شرهمه ی جهر ن
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رهک رگیمی فسر گاری فس مسری الیطزیسرت را

هعنوان حالشی در جهت فظ ظت از الیطزیست حوجیه ایکنگ .در این پژ هش ه مرسری
حو یظی فس مسی زیستالیطی پمداختره شرگ اسرت .ایرن فس مسری ر یرهه ی ا ر ی
نگ ه ی اقتص دی س زا نه را در رۀ اوضوع ب زیستالیطی ،مرسی ارزی ی ایکنگ.
ر ش پژ هشی در این اط عه ام ری -حو یظی ود

هگف آن مرسی ازای

اع یرب ایرن

نوع فس مسی ای شگ .نت یا این اط عه نشر ن داد کره فس مسری رع یرت یر فس مسری
اسئو یته ی گذشته ،اسئو یته ی ج ری اسرئو یته ی آینرگ ؛ هم نرین فس مسری
فماینگه ی فس مسی ح ثیم خمیگ ی حلصیل یک شمکت جگیگ ،فس مسری اثرماب الیطری
انطقۀ استقمار س زا ن ،فس مسی الصوالب حو یگی فس مسی ر یهه ی زیسرتالیطی
اگیمیت ،از شیو ه ی اتگا ل امسو فس مسی الیط زیست هسرتنگ .هم نرین ،نتر یا
نش ن ایدهگ که فس مسی الیطزیست انجم ه هبود الیط ک ر

مفهجویی در انر

س زا ن ایشود (.)Bekhradi Nasab & Zholanezhad, 2017
خمدینسب ژ النژاد ( )1399در پژ هشی ه مرسی ح ثیم اسئو یت پذیمی اجتمر عی
م عم کمد ا ی شمکت در نظم گمفتن نقرش حعرگیلگم ارزش یرژ نر

نشر ن حجر ری

پمداختنگ .ی فتهه ی این پرژ هش نشر ن ایدهرگ کره ُعرگ اقتصر دی اسرئو یت اجتمر عی
شمکته

المك اعتب ر ارزش ن

نش ن حج ری ،عواا ی اثبت ق ل حوجره رمای همره

چنرگكه هسرتنگ .ع اررل الرمك حوسررعه منرگ ،حر ثیم اثبرت ق ررل حروجهی را ررم ر ی
چنگكه ی الحم عم کمد ا ی شمکت ایگذارد .ی فتهه ی این پژ هش نش ن دهنرگ حر ثیم
انظی م عم کمد ا ی شمکت در زاینه ع ال المك ف داری ه منرگ هسرتنگ ( Bekhradi

.)Nasab & Zholanezhad, 2021
روششناسی پژوهش
ر ش اجمای پژ هش آایخته حمکیبی از ر شه ی کمّی کیظی است .ه ایرن رورب
که داد ه ی هموارس زی سود استظ د ر ش کمری داد هر ی فقروق الریط زیسرت در
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شمکت ه ی عضو ج اعه آا ری اسرتظ د از ر ش کیظری گرمدآ ری شرگ اسرت .حجزیره
حل یل داد ه ی این پژ هش حکیه م داد ه ی حمکیبی رگمسیون چنگگ نه انج شگ.
متغیرهای پژوهش
اتغیمه ی پژ هش ش ال اتغیمه ی ا سته حوضیلی ای شگ کره در ادااره ره نلرو
سنجش آنه پماخته شگ است.
متغیر وابسته
هموارس زی سود :1اتغیم ا سته پژ هش ف ضم هموارس زی سود ود کره ر اسرتظ د از
د اعی ر اقال حعهگی کل اقال حعهگی اختی ری سنجیگ شگ است .در ایرن پرژ هش ره
پیم ی از پژ هش گ ئو ژان

( )2015از د اعی ر جهت سنجش هموارس زی سود اسرتظ د

شگ است (.)Gao & Zhang, 2015
هموارس زی سود ابتنی رم جمر اقرال حعهرگی :2در پم کسری ا ل هموارسر زی سرود
عب رب است از نوس ن ب جمی ن نقگ نوس ن ب سود ،که نلو انگاز گیمی آن ه شرمح را طره
( )1ای شگ.
را طه ()1

که در این را طه:
) : Std.Dev.(CFOitانلماف اعی ر جمی ن نقگ
) : Std.Dev.(NIitانلماف اعی ر سود خ ص قبل از اقال غیم اتمقبه
هموارس زی سود ابتنی م اقال حعهگی اختی ری :3در پم کسی د هموارس زی سرود از
المیق اقال حعهگی اختی ری همبستگی انظی ین حغییم در اقال حعهگی اختیر ری حغییرم
Earnings Smoothing

1

Accrual Total
Discretionary Accrual

2
3
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در سود قبل از اقال حعهگی اختی ری که م اس س اگل ا الح شگ یر حعرگیل شرگ جرونز
نش ن داد ایدهگ ،گست اریآیرگ کره نلرو انرگاز گیرمی آن ره شرمح را طره ()3( )2
ای شگ.
را طه ()2

که در اگل فوق:
 : TACCجم کل اقال حعهگی
 : ASSETجم داراییه
 : ∆SALESحغییماب فم ش
 : PPEارزش ااوال ا شین آالب حجهیزاب
 : ROAش خص سود آ ری
 : eایزان خط ی قی ا نگ اگل
در نه یت اقال حعهگی اختی ری استظ د از را طه ( )3گست آاگ است.
را طه ()3
که در این را طه :
 : DASهمبستگی انظی حغییم در اقال حعهگی اختی ری سرود قبرل از اقرال حعهرگی
اختی ری
 : DAPاقال حعهگی اختی ری
 : PDIسود قبل از اقال حعهگی اختی ری
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متغیر مستقل
فقوق الیط زیست :1اتغیم استقل این پژ هش ،فقوق الیط زیست شرمکتهر رود
که

استظ د از ارگل ایشرما 2همکر ران ( )2011سرنجیگ شرگ اسرت ( Ghoula et al.,

 .)2011ایزان افش ی فقوق الیط زیست اسئو یت پذیمی اجتم عی که ه عنوان اتغیرم
استقل پژ هش ف ضم ،در نظم گمفتره شرگ اسرت ،ر حوجره ره اعی رهر یی کره اؤسسره
آامیک یی اعم ف ه  KLDکه هم س ه س زا نه را م اس س اعی ره ی زیست الیطی رحبه
نگی ایکنگ انگاز گیمی شگ است .فقوق الیط زیست در این پژ هش دارای چهر ر ُعرگ
ای شگ .هم ُعگ آن دارای نق ط قوب ضعف اخصوص ه خرود ای شرگ .ر حظ ضرل نقر ط
قوب هم ُعگ از نق ط ضعف هم ُعگ ،نمم آن ُعگ گست ایآیگ .در نه یت جم حم ا عر د
فوق یک نمم ک ی مای فقوق الیط زیست گست خواهگ آاگ .الز ه یکرم اسرت کره در
ورب جود هم نقطه ضعف ی نقطه قوب ام واله ،عگد یک در رورب نبرود آنهر عرگد
ظم در نظم گمفته شگ اسرت .االالعر ب الز رمای ایرن اتغیرم در گرزارش هیر ب ارگیم
شمکته افش ء ایشود در پژ هش ف ضم مای اعمفی هم یک از ا ع د ،حوجه ه ا هیرت
افش گمی در ایمان ،از ش خصه ی اسئو یت پذیمی اجتم عی در ایمان هم نین از گرواهی
ن اررهه ی  ISO 9001سیسررتم اررگیمیت کیظیررت ISO 14001 ،اررگیمیت زیسررت
الیطی OHSAS 18001 ،است نگارد ایمنی هگاشت استظ د شگ است .نر ماین ،در ایرن
پژ هش مف ً از اگل  KLDاستظ د نشگ که اعی ره اط ق اسرت نگارد ایرمان ای شرگ،
که در گزارش هی ب اگیم افش ء شگ است.

اگل ف ضم اگل عینی کمّی اعم فی است که حر کنون از المیرق نه دهر ی رسرمی در
سی ری از کشوره مای انگاز گیمی فقوق الیط زیست شمکت استظ د شرگ اسرت .ارگل
ه شمح را طه ( )4ای شگ.

را طه ()4

Environmental Law

1

Mishra

2
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 : CSR-Sنمم فقوق الیط زیست
 : CSR-COM-Sنمم افش ی اش رکت اجتم عی
 : CSR-EMP-Sنمم افش ی ر ا ط ک رکن ن
 : CSR-ENV-Sنمم افش ی الیط زیست
 : CSR-PRO-Sنمم افش ی یژگی الصوالب
نمم هم کگا از این پ رااتمه از حظ ضل نق ط قوب نق ط ضعف خ ص خود ه شمح زیرم
جگ ل ( )1ال سبه شگ است.
جدول ( : )1پارامترهای حقوق محیط زیست

پ ر ای از نق ط قوب ضعف فقوق الیط زیست ا ع د اسئو یت پذیمی اجتمر عی ره
الور خال ه در جگ ل ( )2ارائه شگ است.
جدول ( :)2ابعاد حقوق محیط زیست با نقاط قوت و ضعف آنها
ا ع د فقوق الیط زیست

نق ط قوب

نق ط ضعف

اش رکت اجتم عی

.1کمکه ی خیمیه
.2کمکه ی نوآ رانه (کمک ه
س زا نه ی غیم انتظ عی ،اش رکت در
المحه ی عموای)

.1اثم انظی اقتص دی (ح ثیم انظی م
کیظیت زنگگی ،حعطی ی ک رخ نه)
.2عگ پمداخت ا ی ب

ر ا ط ک رکن ن

 .1ه اشتماك گذاشتن سود نقگی
.2ازای ی زنشستگی

.1ضعف هگاشت ایمنی
.2ک هش نیم ی ک ر

الیط زیست

.1انمژی پ ك (استظ د از سوخت
آ ودگی کمتم)
.2کنتمل آ ودگی هوا ک هش گ ز
گ خ نهای

.1حو یگ ز هه ی خطمن ك
.2پمداخت جمیمه ه د یل نقض
اگیمیت ز ه

یژگی الصوالب

.1کیظیت الصول
.2ایمنی الصول

.1پمداخت جمیمه در اورد ایمنی
الصول
.2پمداخت جمیمه مای حب یغ ب
انظی
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متغیرهای کنترلی
انگاز شمکت :1انگاز شمکت از المیق گ ریتم اجموع داراییه ی شمکت ال سبه شگ.
اهم ا ی :2اهم ا ی از المیق نسبت جم گهیه ه جم داراییه انگاز گیمی شگ.
رشگ شمکت :3رشگ فم ش از حظ ضل فم ش س ل  tانهر ی فرم ش سر ل  t-1حقسریم رم
فم ش س ل  t-1گست آاگ.
ماس س فمضیهه ی پژ هش ،ا گوی حلقق فمضیهه ه پیم ی از پرژ هش گر ئو ژانر
( )2015ه شمح اگل ( )2( )1ای شگ.
اگل ()1

اگل ()2

که در اگله ی فوق:
 : TASهموارس زی سود
 : TACCهموارس زی سود
 : CSR Scoreااتی ز اسئو یت اجتم عی شمکته
 : SIZEانگاز شمکت
 : LEVاهم ا ی
 : GROWTHرشگ فم ش
 : εخط ی اگل

SIZE

1

LEV
GROWTH

2
3
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جامعه آماری
ج اعه آا ری پژ هش ف ضم ،همه شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار حهمان
است .د ر زا نی این پژ هش الگ د ه س له ی  1388ح  1398است .نمونه آا ری نیز ر
اعم ل شمایط زیم از ای ن شمکته ی عضو ج اعه آا ری انتخ ر شگ است.


س ل ا ی شمکته انتهی ه پ ی ن اسظنگ هم س ل شگ.



شمکته قبل از س ل  1388در ورس ا راق ه دار پذیمفتره شرگ شرنگ حر
پ ی ن س ل از ورس خ را نشگ شنگ.

 ک یه االالع ب اورد نی ز شمکته در دستمس شگ.
حوجه ه شمایط فروق ،در اجمروع حعرگاد  164شرمکت ره عنروان ج اعره آار ری در
دستمس انتخ ر گمدیگ.
یافتههای پژوهش
اگل آزاون فمضیه ا ل پژ هش م اس س ر یکمد داد ه ی ح ویی اثماب ث ت حخمرین
زد شگ .نت یا ف ل از حخمین این اگل در جگ ل ( )3ارائه شرگ اسرت کره حر ثیم فقروق
الیط زیست م هموارس زی سود استظ د از کل اقال حعهرگی در شرمکتهر ی پذیمفتره
شگ در ورس ا راق ه دار حهمان را آزاون ایکنگ .اقرگار  Fرگمسریون کره نشر ن از حروان
حوضیح دهنگگی اگل است ،مای این اگل افتم ل آا ر کمتم از  0/01اسرت ،کره ایحروان
دارای اعتبر ر اسرت .هم نرین

گظت در سطح االمین ن  99در گ این ارگل اعنر دار رود

االفظه اقگار آا ر د ر ین احسون ( )1/57نیز اؤیگ این اط ب است که ین اجرزاء اخرالل
خود همبستگی جود نگارد ،زیما این اقگار در ف

ه  2/5 1/5قمار دارد.

جدول ( :)۳نتایج فرضیه اول
اتغیم

ضمیب

خط

آا ر t

سطح اعن داری

ضمیب ث ت

4.420247

3.941200

1.121549

0.2622

اسئو یت اجتم عی

0.195326

1.112695

0.175544

0.8607

انگاز شمکت

-0.163230

0.282371

-0.578067

0.5633

اهم ا ی

-0.559793

1.097813

-0.509917

0.6102
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رشگ شمکت

-0.292741

0.125427

-2.333949

0.0197

ضمیب حعیین

0.289032

-

-

-

آا ر F

-

-

3.982567

0/0000

آزاون د ر ین احسون

-

-

1.57

-

فمضیه ا ل پژ هش ه ورب زیم است:
فمض ظم :ین فقوق الیط زیست هموارسر زی سرود از المیرق کرل اقرال حعهرگی
شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار را طه اعن داری جود نگارد.
فمض اق ل :ین فقوق الیط زیست هموارس زی سرود از المیرق کرل اقرال حعهرگی
شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار را طه اعن داری جود دارد.
هم نگونه که نت یا جگ ل ( )3نش ن ایدهگ ،سطح اعنر داری ( )0/8607رمای اتغیرم
فقوق الیط زیست شمکته ی پذیمفته شگ در رورس ا راق هر دار حهرمان را ر افتمر ل
 ٪95یشتم از سطح خط ی  0/05نش ن ایدهگ .از این ر فرمض رظم رد نشرگ

ایحروان

نتیجه گمفت که ین فقوق الیط زیست هموار س زی سود از المیرق کرل اقرال حعهرگی
شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار را طه اعن داری جود نگارد .نتیجره فمضریه
ا ل پژ هش پژ هش گ ئو ژان

( )2015همخوانی دارد.

اگل آزاون فمضیه د پژ هش م اس س ر یکمد داد ه ی ح ویی اثماب ث ت حخمین
زد شگ .نت یا ف ل از حخمین این اگل در جگ ل ( )4ارائه شرگ اسرت کره حر ثیم فقروق
الیط زیست م هموارس زی سرود ر اسرتظ د از اقرال حعهرگی اختیر ری در شرمکتهر ی
پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار حهمان را آزاون ایکنگ .اقگار  Fرگمسیون کره نشر ن از
حوان حوضیح دهنگگی اگل است ،مای این ارگل افتمر ل آار ر کمترم از  0/01اسرت ،کره
ایحوان گظت در سطح االمین ن  99در رگ ایرن ارگل اعنر دار رود

دارای اعتبر ر اسرت.

هم نین االفظه اقگار آا ر د ر ین احسون ( )1/51نیز اؤیگ این اط ب است که ین اجزاء
اخالل خودهمبستگی جود نگارد ،زیما این اقگار در ف

ه  2/5 1/5قمار دارد.
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جدول ( :)4نتایج فرضیه دوم
اتغیم

ضمیب

خط

آا ر t

سطح اعن داری

ضمیب ث ت

342284.1

932187.3

0.367184

0.7135

اسئو یت اجتم عی

-9649.958

263178.7

-0.036667

0.9708

انگاز شمکت

-2963.524

66787.49

-0.044372

0.9646

اهم ا ی

-497148.8

259658.8

-1.914623

0.0557

رشگ شمکت

39754.11

29666.54

1.340032

0.1804

ضمیب حعیین

0.160957

-

-

-

آا ر F

-

-

1.879278

0/0000

آزاون د ر ین احسون

-

-

1/51

-

فمضیه د پژ هش ه ورب زیم است:
فمض ظم :ین فقوق الیط زیست هموار س زی سود از المیق اقال حعهگی اختی ری
شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار را طه اعن داری جود نگارد.
فمض اق ل :ین فقوق الریط زیسرت همروار سر زی سرود از المیرق اقرال حعهرگی
اختی ری شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق ه دار را طهی اعن داری جود دارد.
هم نگونه که نت یا جگ ل ( )4نش ن ایدهگ ،سطح اعنر داری ( )0/9708رمای اتغیرم
فقوق الیط زیست شمکته ی پذیمفته شگ در رورس ا راق هر دار حهرمان را ر افتمر ل
 95%یشتم از سطح خط ی  0/05نش ن ایدهگ .از این ر فمض رظم رد نشرگ

ایحروان

نتیجه گمفت که ین فقروق الریط زیسرت هموارسر زی سرود از المیرق اقرال حعهرگی
اختی ری شمکته ی پذیمفته شگ در ورس ا راق هر دار را طرهی اعنر داری جرود نرگارد.
نتیجه فمضیه د پژ هش پژ هش گ ئو ژان

( )2015همخوانی دارد.

بحث و نتیجهگیری
در س له ی اخیم افرزایش چشرمگیم فع یتهر ی اجتمر عی شرمکته عرث شرگ حر
پژ هشه یی در خصوص فقوق الیط زیست در سطح شمکته ی پذیمفته شگ در رورس
ا راق ه دار حهمان انج شود .در س ل  2011ایالدی ،اط ق ر گرزارش ( KPMGیکری از
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شمکت ه ی پیشم در جه ن که فع یت اش ر در این فوز را دارد) ،د انبر ارزش ار ی
شمکته عب رب است از مفهجویی در هزینهه ی اسرتقیم افرزایش در اعتبر ر شرهمب
افگ حج ری در زار از المیق گزارشگمی فقوق الریط زیسرت .نر ماین اکثرم شرمکته
نش ن ایدهنگ که گزارشگمی اسئو یتپذیمی آنه دارای ارزش ا ی ود

عرث ایجر د

نوآ ری ایشود .ی این قضیه در ایمان معکا عمل کمد است .چما که حوجه ره نتر یا
آزاون فمضیهه  ،گزارش اسئو یت اجتم عی فقوق الیط زیست رمای آنهر ف قرگ ارزش
ود است .این اوضوع نش ن ایدهگ که افتم الً اگیمان ایمانی ،هموارس زی سود را هرگف
افزایش عم کمد شمکت ،انج داد
را نگاشته

انگیز ه یی ابنی م دستک ری سود ی اگیمیت گ سود

ذا ی از فقوق الیط زیست ه عنوان سپمی مای اقو ه اگیمیت سود اسرتظ د

نمیکننگ؛ ی ره د یرل ایرنکره حوجه ه چنین اسئو یتهر یی عرث کرر هش عم کررمد
شرمکت در کوحر ارگب اریشرود ،اگیمان نی زی ه پنه ن شرگن پشرت ایرن سرپم نگارنرگ.
سنجش اتغیم فقوق الیط زیست از سختحمین امافل انجر ایرن پرژ هش رود اسرت.
ش یگ اگم این پژ هش در کشور دیگمی انج شود ،نت یجی اتظ ب نت یا پرژ هش ف ضرم
ف ل شود .د یل این اام فقط انگاز گیمی فقوق الیط زیست در کشور ایمان اسرت .چرما
که در ورب ه ی ا ی مخی کشوره نظیم آامیک ی آ م ن ،نرم ژ ایت یر اقالاری گرزارش
ایشود که کشور ا این االالع ب را نه در وربه ی ا ی که در پیوست وربه ی ا ی
هم گزارش نمیکنگ .ه عنوان اث ل انمژی پ ك ،حو یگ ز هه ی خطمنر ك ،کنترمل آ رودگی
هوا ک هش گ ز گ خ نهای اثماب انظی اقتص دی م کیظیرت زنرگگی ،حعطی ری ک رخ نره در
وربه ی ا ی دیگم کشوره افش ء ایشود که در وربه ی ا ی شمکتهر ی خصو ری
در ایمان از آن ی هم ایم .ذا در این پژ هش از یرک سرمی اعی رهر ی اوهروای اجر زی
نظیم اش رکت اجتم عی ،ر ا ط ک رکن ن ،الیط زیست

یژگی الصوالب استظ د شگ که

ه نظم پژ هشگمان اگم ه ورب کمّی ایرن اتغیرم ق رل سرنجش رود ،گدر رگ نتر یا
اتظ بحم ای ود .پا ا یحمین عمگ حرمین الرگ دیت ایرن پرژ هش ،سرنجش فقروق
الیط زیست رود اسرت .الرگ دیت د پرژ هش ام روط ره عرگ دسررتورا عملهرر
سی سته ی ان سب در زاینه اسئو یت اجتم عی ،ی ه عب رحی حگ ین اسرت نگارد ره اث ره

تأثیر حقوق محیط زیست شرکتها بر هموارسازی سود

175

است نگارده ی فس گاری ا ی ی فس گاری د تی ی فس مسی ای شگ ،که القق را در
راست ی اب نی نظمی هموارسر زی سرود ،سرنجش اتغیرم ارگیمیت سرود یر ری نم یرگ در
راست ی وایس زی این اتغیم در پژ هش را پیش مد .حوجه عگ ارحب ط ین هموارسر زی
سود فقوق الیط زیست ،این پژ هش پیشنه ده ی زیم را ارائه ایکنگ:
س زا نه ی نظ رحی ،هم ون ورس ا راق ه دار حهررمان سر زا ن فس مسری (کمیتره
حگ ین است نگارده ) جهت حوجه یشتم ارگیمان ره اقو ره فقوق الیط زیست ،ره عنروان
ع ال ق ی سر زا ن در نگارگب ،دسرتورا عملهر

سی ستهر ی ان سرب در ایرن زاینره

احخ ی نم ینگ .هم نین ،پیشنه د ایشود که س زا ن ورس ا راق ه دار ،قوانین اقمراحی را
احخ ی کنرگ کره ح فگ ااک ن توانگ ایزان اقعی فقوق الیط زیست شمکتهر را در الرول
سر لهر ی اتم دی فع یتش ن انگاز گیمی اشخص نم یگ.
در کن ر د پیشنه د فوق ،چنگ پیشنه د ک ی نیز جهت دستانگرک ن ارائه ایگمدد:
نخست اینکره در اسرت نگارده ی فسر گاری ،اسرت نگاردی حلرت عنروان اسرئو یته ی
اجتم عی اض فه شود .پا از آن رورس ا راق هر دار ،شرمکته را ا رز نم یرگ حر سر ی نه
االالع ب اسئو یته ی اجتم عی خود را در پیوسرت روربه ی ار ی افشر ء سر زنگ .در
نه یت ،ه س زا ن الیط زیست پیشنه د ایشود ،در ودجه س ی ن آحی ،ودجره اخصروص
ه این اام اختص ص دهنگ.
انج هم حلقیق ،را ه سوی اسیمی جگیگ ز اریشرود ادااره را اسرت ز انجر
حلقیقه ی دیگمی است .البیعی است که نت یا ف رل از ایرن حلقیرق ماسر س االالعر ب
اوجود الگ دیته ی زا نی اک نی هدست آاگ است

ه نظم ایرسگ مای حک ال آن

الز است حلقیق ب زیم نیز انج گیمد:


مرسی ح ثیم س یم اؤ ظهه ی اسئو یت اجتم عی م اگیمیت سود.



مرسی ح ثیم س یم اؤ ظهه ی اسئو یت اجتم عی م دستک ری سود.
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 استظ د از س یم اعی ره ی اسرئو یت اجتمر عی؛ از قبیرل،حکمار این پژ هش
مرسری حر ثیم آنهر رم هموارسر زی



 ایگئو وژیه ی اخالقی،حعهگاب فمفرهای
.سود

اق یسره قرگرب حوضریلی سر یم اؤ ظرهه ی اخالقری ر اعی رهر ی اسررئو یت



. در حعیین هموارس زی سود،اجتم عی استظ د شگ در این پژ هش
.مرسی را طه غیم خطی ین هموارس زی سود اؤ ظهه ی اسئو یت اجتم عی



حعیین اگیمیت سود استظ د از ارگ ی غیرم از ارگل حعرگیل شررگ جررونز



.مرسری را طه آن اؤ ظهه ی اسئو یت اجتم عی
،حکمار این حلقیق در نظم گمفتن یک ر یگاد خ ص ی سر یم اسر ئل سی سری



اقتص دی اؤثم م عم کمد فم ت ال ب نه اگیمان ه انظور اگیمیت م اؤ ظهه ی
اسئو یت اجتم عی
، اا مای افزایش ق یت اعتمر د نتر یا حلقیرق،انج پژ هش همین اوضوع
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