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)1395بهمن26؛ تاریخ پذیرش:1395شهریور21(تاریخ دریافت:
راي کاستن عمدي از نوسانات سود است. هموارسازي از طریق گر تالش مدیریت بهموارسازي سود بیان

شود. از طرفی ادبیات اختیار حسابداري، موجب بهبود و یا تحریف اطالعات مربوط به سود واقعی می
ها، در هاي با مسئولیت اجتماعی، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر شرکتدهد که شرکتاخیر نشان می

مالی دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هموارسازي و مسئولیت هموارسازي سود و گزارشگري 
توبین به عنوان نماینده ارزش شرکت است؛ و به منظور هموارسازي از دو اجتماعی بر شاخص کیو

شود: هموارسازي از طریق کل اقالم تعهدي و هموارسازي از طریق اقالم تعهدي شاخص استفاده می
هاي شرکت از بین شرکت120یق ادبیات، دو فرضیه طراحی و نمونه آماري شامل اختیاري.با مطالعه دق

انتخاب شده است. در 1389-1392ساله 4پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي یک دوره 
هاي پژوهش و آزمون فرضیه استفاده شده است و این پژوهش از تکنیک پولینگ دیتا براي برآورد مدل

شود.نتایج به دست آمده از پژوهش داري ضرائب و مدل بررسی میمعنیFو tه از آزمون با استفاد
هاي هموارساز توبین در شرکتحاکی از آن است که بین هموارسازي و مسئولیت اجتماعی با کیو

، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با مسئولیت اجتماعی باال، رابطه معناداري وجود دارد. یعنی ارزش
هاي غیرهموارساز با مسئولیت هاي هموارساز با مسئولیت اجتماعی باال، نسبت به شرکتدر شرکت

اجتماعی پایین، بیشتر است.
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محمديوبرزگر، صراف

مقدمه
گذاران و افرادي که در بازار سرمایه مشارکت دارند سرمایهها، گران اوراق بهادار، مدیران شرکتتحلیل

کنند. بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین رقم صورت سود و زیان معطوف می
دهد تا هاي حسابداري، به مدیریت فرصت مینتیجه نهایی فرآیند طوالنی حسابداري، تحت تأثیر رویه

ترین گیري کند. یکی از مهمترین و رایجها و درآمدها تصمیمگیري هزینهزهدر مورد زمان شناخت و اندا
رشد با ثبات در سود باشد. هدف از هموارسازي سود، ایجاد جریاناین اقدامات هموارسازي سود می

] 17نمایند ([]. پژوهشگران بر این باورند که مدیران اغلب اقدام به هموارسازي سود می10است [
])؛ زیرا مبلغ سود و نوسان آن از دیدگاه سهامداران شرکت حائز اهمیت است و بر 24]، [22]، [18،[

]. بنابراین اگر در تحقیقات هموارسازي سود، تاکید بر ارزش شرکت 2ارزش شرکت تأثیرگذار است [
راي کنند که ترجیح مدیران ب) بیان می2015(1باشد، نتایج تحقیق ارزشمندتر خواهد بود. گئو و زانگ

باشد؛ این در حالی است که به هموارسازي سود، نوسان کمتر سود و مواجهه با کمترین ریسک می
شود؛ بلکه گئو و زانگ ) هموارسازي سود حتما باعث افزایش ارزش شرکت نمی2004و بائو (2عقیده بائو

باط با سود توجه در ارت"ابعاد کیفیت") معتقدند که هموارسازان سود باید به طور همزمان به 2015(
کنند.

ها از دیدگاه صرف مالی در راستاي حداکثرسازي ارزش شرکت امروزه به تنهایی معنی ندارد. شرکت
هاي مالی سنتی به رویکرد مسئولیت اجتماعی در گزارشگري رویکرد حداکثرسازي سود در گزارش
واحدهاي تجاري نه تنها به فکر رود اي که انتظار میاند. به گونهزیست محیطی و اجتماعی روي آورده

اي که در تعامل با آن هستند افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و براي جامعه
هاي با مسئولیت اجتماعی، عملکرد متفاوتی دهد که شرکت]. مطالعات اخیر نشان می8مفید باشند [

توانند اطالعات سودمندي ] و می21الی دارند [ها در مدیریت سود و گزارشگري منسبت به سایر شرکت
ها کند که مسئولیت اجتماعی شرکت) بیان می2015(3را براي افزایش ارزش شرکت ارائه کنند. کرگر

طرفی افشاي مسئولیت اجتماعی به سادگی ظهور مشکالت نمایندگی در داخل شرکت است. از 
].19بخشد [میبینی را بهبود ها، دقت، تجزیه و تحلیل پیششرکت

رود اي که انتظار مینفعان از جامعه، به گونهها بر جامعه و انتظارات ذيبا توجه به افزایش تأثیر شرکت
واحدهاي تجاري نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده، بلکه نسبت به اجتماع و محیط اطراف خود 

زنیم که سود هموار ]؛ حدس می8ند [اي که در تعامل با آن هستند مفید باشپاسخگو، و براي جامعه
شود، انحراف کمتري نسبت به سود هایی که به مقوله مسئولیت اجتماعی توجه میشده، در شرکت

ها، داراي ارزش بیشتري است که واقعی خواهد داشت، ومعتقدیم که سود هموار شده در این شرکت
ها خواهد شد.منجر به ارزیابی بهتر از شرکت
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191.شرکتو ارزشیاجتماعتیسود، مسئوليهموارساز
ژوهشمبانی نظري پ

هموارسازي سود
هاي خاصی در حسابداري براي هموارسازي نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت با استفاده از ابزار

) اولین کسی بود که پیشنهاد هموارسازي 1953(1ورث]. هپ9شود [هاي سود انجام میکاستن نوسان
کرد که در اصول پذیرفته شده سود را به عنوان یک موضوع حسابداري مطرح نمود. وي تاکید می

اي وجود دارد. این آزادي اجازه هاي تعیین سود دورهحسابداري، آزادي بسیاري در تعبیر و تفسیر روش
دهد تا مدیریت نسبت به هموارسازي سود اقدام نماید. هپ ورث هیچ گونه آزمون تجربی انجام نداد می

هاي حسابداري مطرح وارسازي انجام داد؛ تکنیکهاي احتمالی همو صرفا تحقیقاتی چند براي تکنیک
شده توسط هپ ورث براي هموارسازي عبارت است از دستکاري در درآمد، به منظور انتقال درآمد به 

هاي نامشهود. پژوهش ها، روش محاسبه استهالك و داراییگذاري موجوديهاي آتی با روش قیمتسال
به عنوان اولین دیدگاه حایز اهمیت است و در اکثر ورث در زمینه هموارسازي سودو مطالعه هپ

هاي هموارسازي را که شامل بهبود مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. این محقق همچنین مزیت
].23گذاران و کارگران است، بیان نمود [روابط با اعتباردهندگان، سرمایه

هامسئولیت اجتماعی شرکت
ر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که در آن قرار دارد. ها، فراتمسئولیت اجتماعی شرکت

هاي کسب و کار مسئوالنه و توجه ها، موجب گردید رویهرشد انتظارات ذینفعان براي پاسخگویی شرکت
رو به عنوان ها بسیار ضروري و حیاتی تلقی گردد. از اینهاي مسئولیت اجتماعی در سازمانبه استراتژي

ها اخیرا هاي کسب و کار در بسیاري از کشوران مالی و اقتصادي، سطح اعتماد عمومی به واحدپیامد بحر
ها براي گیري بحران اعتباري در سطح جهانی، مسلتزم این است که شرکتکاهش یافته است و شکل

2پایندهتر براي ایجاد اقتصادهاي کسب و کار به طور مسئوالنهایجاد مجدد اعتماد و اطمینان در حوزه

].4جهانی مشارکت داشته باشند [
هاي توسعه پاینده در اقتصاد جدید، بسیار متفاوت از معیارهاي مالی متداول با تأکید بر سهامداران معیار

ها و سهامداران، به ابعاد اجتماعی و محیطی نفعان است و عالوه بر توجه به ارتباط بین شرکتو یا ذي
زمان به آینده نیز تأکید دارد. به طور کلی، نگرش توسعه پاینده، توجه همفعالیت شرکت و آثار آن در 

ها و نقطه نظرات یا سه بعد عملکرد اقتصادي، اجتماعی و محیطی مورد نظر است. درك انتظارات، تقاضا
نفعان در فرآیند گزارشگري پاینده یک چالش اساسی براي بسیاري از هاي مختلف ذيهاي گروهدیدگاه
نفعان جهت درك روند ها باید به دنبال ایجاد یک روش متوازن براي ذيها است. لذا، شرکتشرکت

ها در ابعاد پایندگی باشند. گزارشگري مسئولیت اجتماعی و پایندگی یک روش اطالعات مربوط شرکت
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39، شماره1397پاییز، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.192
نفعان داخلی و خارجی براي عملکرد سازمانی، محیطی، براي سنجش، افشاء و پاسخگویی به ذي

]. 1اعی و اقتصادي است [اجتم
کیو توبین

ها که منجر به گذاري شرکتهاي سهام و سرمایهترین تحقیق در زمینه ارتباط بین قیمتاولین ومعروف
توسط 1969در اقتصاد مالی شد، تحقیقی بود که در سال 1توبینایجاد شاخص معروفی به نام کیو

به طور گسترده 1990و 1980هاي مطرح و در دهه1970توبین در دهه توبین انجام گرفت. معیار کیو
در تجزیه و 2توبین توسط پروفسور جیمز توبینتوسط محققین مورد استفاده قرارگرفت. نسبت کیو

گذاري به وجود آمد هدف هاي سرمایهبینی آینده فعالیتهاي اقتصادي کالن به منظور پیشتحلیل
گذاري انجام شده به وسیله ن شاخص کیو و میزان سرمایهتوبین برقراري یک رابطه علت ومعلولی بی

شرکت بود. توبین معتقد بود که اگر شاخص کیو محاسبه شده براي شرکت بزرگتر از یک باشد، انگیزه 
هاي ي ارزشمندي فرصتگذاري وجود دارد. به عبارتی نسبت کیو باال نشانهزیادي براي سرمایه

گذاري متوقف خواهد شد ر نسبت کیو کوچکتراز یک باشد، سرمایهگذاري و رشد شرکت است. اگسرمایه
هاي تلفیقی است که مبتنی بر اطالعات حسابداري و اطالعات بازار توبین از جمله معیار]. نسبت کیو13[

بوده است که به اعتقاد محققین زیادي به عنوان بهترین معیار براي سنجش عملکرد و ارزش شرکت 
].27باشد [می

نه پژوهشپیشی
) در تحقیق خود با عنوان هموارسازي سود، مسئولیت اجتماعی و ارزشیابی به 2015گئو و زانگ (

بررسی اثر هموارسازي و مسئولیت اجتماعی بر ارزش و بازده شرکت پرداختند و نتایج حاصل از تحقیق 
اي که به گونهنشان داد که هموارسازي به همراه مسئولیت اجتماعی بسیار با ارزش و مفید است 

شود بنابراین هموارسازي به تنهایی باعث افزایش ارزش شرکت و بهبود رابطه سود و بازده نمی
هاي هموارساز و با مسئولیت اجتماعی باالتر به طور قابل توجهی با عملکرد شرکت ارتباط دارند.شرکت

جتماعی بر ارزش شرکت پذیري ا)، به پژوهشی با عنوان تأثیر مسئولیت2013(3سرواس و تامایو
پذیري اجتماعی با ارزش شرکت، در دهد که مسئولیتپرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می

هایی که میزان آگاهی مشتریان و یا آگاهی عموم مردم از طریق تبلیغاتی که شرکت انجام شرکت
شتریان و یا عموم مردم هایی که آگاهی مدهد بیشتر باشد، رابطه مثبت وجود دارد و براي شرکتمی

باشد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تأثیر پایین است این رابطه ضعیف و یا منفی می
هایی که شهرت کمی در پذیري اجتماعی و ارزش شرکت در مورد شرکتآگاهی بر رابطه مسئولیت
اجتماع دارند منفی است.
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193.شرکتو ارزشیاجتماعتیسود، مسئوليهموارساز
ها و عملکرد مالی ا عنوان بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتاي ب)، در مطالعه2011(1اویونو و همکاران

شرکت مالزیایی پرداختند. در این پژوهش 50ها و عملکرد مالی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت
سود قبل از بهره و مالیات و استهالك و سود هرسهم به عنوان متغیرهاي عملکرد مالی در نظر گرفته 

ها نشان داد که انجام شده است. تجزیه و تحلیل آن2003-2007ها طی سال هايشد. پژوهش آن
ها ها و عملکرد مالی وجود دارد. بنابراین آنرابطه مثبت و تقریباً ضعیفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت

گردد.ها باعث بهبود عملکرد مالی میهاي اجتماعی شرکتادعا کردند که گزارش فعالیت
) نشان داد مدیران اجرایی تمایل به برآورده ساختن اهداف سود نظیر 2005ان (و همکار2مطالعه گراهام

هاي واقعی دارند. در حالی که این گران از طریق دستکاري فعالیتبینی تحلیلسود سال گذشته و پیش
هاي واقعی در تواند ارزش شرکت را کاهش دهد، زیرا دستکاري فعالیتها به طور بالقوه میدستکاري

].3هاي نقد دوره آتی تاثیر منفی داشته باشد [جاري به منظور افزایش سود، ممکن است بر جریاندوره
اند. )، به بررسی ارتباط اجزاي نقدي و تعهدي سود با ارزش شرکت پرداخته1999و همکاران (3بارث

ارد با این بینی اجزاي نقدي و تعهدي سود از ارزش بازار شرکت داللت دنتایج تحقیق بر توان پیش
تفاوت که ضرایب بخش نقدي مثبت و ضریب بخش تعهدي منفی بوده است.

گیري عملکرد )، در تحقیق خود به دنبال یافتن وزن نسبی براي اندازه1396الریمی و همکاران (
ها با استفاده از متغیرهاي (سهامداران، مشتریان، جامعه و نهادهاي عمومی) مسئولیت اجتماعی شرکت

باشند. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آنتروپی، به دنبال مشخص فته میصورت گر
ها از لحاظ عملکرد مسئولیت اجتماعی با استفاده از تجزیه وتحلیل رابطه کردن رتبه بندي شرکت

ها هستند. نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به معیار خاکستري با وزن آنتروپی خاکستري در شرکت
ها عملکرد بهتري نسبت به افشاي مسئولیت اجتماعی دارند. دهد که بسیاري از شرکتان مینش

ولیت اجتماعی و عملکرد مالی )، در تحقیق خود به بررسی ارتباط مسئ1394کیوانلو و همکاران (
اند. نتایج تحقیق حاضرنشان داد که هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشرکت

مصرف کنندگان و بستانکاران تاثیر مثبتی بر عملکرد "دولت"مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان 
مالی دارد در حالی که اگر این مسئولیت در قبال سهامداران باشد بر عملکرد مالی تاثیر مثبت ندارد.

ود در هاي اجتماعی شرکتی و کیفیت س)، به بررسی رابطه بین مسئولیت1393جلیلی و قیصري (
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که در مدل اقالم شرکت

هاي اجتماعی شرکتی و مدیریت هاي تولیدي غیرعادي، بین مسئولیتتعهدي اختیاري و مدل هزینه
هاي ل هزینهسود رابطه مثبت غیر معنادار وجود داشته و در مدل وجوه نقد عملیاتی غیرعادي و مد

هاي اجتماعی شرکتی و کیفیت سود رابطه معناداري وجود دارد.اختیاري غیرعادي بین مسئولیت

1 Oeyono
2 Graham
3Barth
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)، به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازي سود و کیفیت سود 1390دموري و همکاران (

1386تا 1379هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی گزارش شده در شرکت
شود دهد که آیا صرفاً هموارسازي سود باعث افزایش ارزش شرکت میپردازد و به این سؤال پاسخ میمی

زمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، و یا این که هموارسازان سود هم
و تغییرات سود آزمون می گردد. رابطه قیمت سهام با هموارسازي سود و کیفیت سود در دو سطح سود 

هاي هموارساز سود با گذاران براي شرکتدهد سرمایهنتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می
هاي غیر هموارساز سود بدون کیفیت، کمترین ارزش را قائل کیفیت، باالترین ارزش و براي شرکت

هستند.
هاي پژوهشفرضیه

هاي هموارساز سود با امتیاز مسئولیت اجتماعی اقالم تعهدي: شرکتهموارسازي از طریق فرضیه اول:
هموارساز سود با امتیاز مسئولیت اجتماعی پایین، ارزش بیشتري دارند.هاي غیرباال، نسبت به شرکت

هاي هموارساز سود با امتیاز مسئولیت هموارسازي از طریق اقالم تعهدي اختیاري: شرکتفرضیه دوم: 
هموارساز سود با امتیاز مسئولیت اجتماعی پایین، ارزش بیشتري هاي غیرنسبت به شرکتاجتماعی باال،

دارند.
گیرينمونهروشوآماريجامعهپژوهش،روش

نگر به پژوهش حاضر در رابطه با رویدادهایی است که در گذشته رخ داده، بنابراین یک پژوهش گذشته
نوعازمتغیرهابینتحلیل روابطوتجزیهبهو باتوجهبودهکاربرديهدفلحاظازوآید شمار می
شدهپذیرفتههايي شرکتپژوهش،کلیهایندرنظرموردآماريباشد. جامعهمیهمبستگی-توصیفی

هاي مسئولیت داده1389که تا قبل ازسال باشد. با توجه به اینتهران میبهاداراوراقبورسدر
قابل مقایسه است؛ بنابراین قلمرو زمانی پژوهش از ا پراکنده و غیرها وجود ندارد و یاجتماعی شرکت

نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده انتخاببرايپژوهش،اینباشد. درمی1392تا 1389سال 
شده است؛ و شرایط نمونه عباتند از:

ي پذیرفته هادر لیست شرکت1389) شرکت باید در سال 1389-1392با توجه به دوره زمانی (.1
از لیست مذکور حذف نشده باشد.1392شده در بورس اوراقبهادار تهران باشد و تا پایان سال 

ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.به منظور یکنواختی، سال مالی تمام شرکت.2
- 1392هاي مورد مطالعه (ها طی سالپذیري، نباید دوره مالی شرکتسازي و تعمیمجهت یکسان.3

) تغییر کرده باشد.1389
گري مالی از نمونه حذف خواهند شد؛ زیرا مرزبندي گذاري و یا واسطههاي هلدینگ، سرمایهشرکت.4

مشخصی بین فعالیت عملیاتی و تأمین مالی آنها وجود ندارد و داراي ساختار سرمایه متفاوتی 
هستند. 
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ها ها و اطالعات مدیریتی مورد نیاز آنشرکتهاي مربوط بهنظر براي استخراج دادهاطالعات مورد.5

هاي مالی) در دسترس باشد.هاي توضیحی صورت(به ویژه یادداشت
ماه داشته 3ها باید به طور مستمر ادامه داشته باشد و نباید وقفه معامالتی بیش از فعالیت شرکت.6

باشد.
بورس اوراق بهادار تهران در هاي پذیرفته شده درهاي گفته شده، از بین شرکتمبتنی بر مالك

شرکت به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شده است. و در نهایت با توجه به دوره زمانی 120مجموع
گیري فوق استخراج شده است.شرکت از طریق نمونه–سال 480هاي مربوط به ساله، داده4

ها ها، پایان نامهده از اینترنت و نیز کتابي تحقیق، عمدتاً از مقاالت متعدد اخذ شمبانی نظري و پیشینه
آوري آوري شده است. به منظور جمعاند جمعو مجالت تخصصی فارسی و انگلیسی که در دسترس بوده

ها و گزارشات هیئت مدیره هاي مالی حسابرسی شده شرکتهاي مورد نیاز، از اطالعات صورتداده
آورد نوین) و اي (نرم افزار رهاطالعاتی رایانهطریق بانکهاي مورد نظر ازاستفاده گردیده است. داده

هاي جمع آوري شده با استفاده بانک جامع بورس اوراق بهادار جمع آوري گردیده است. در نهایت داده
بندي الزم بر اساس متغیرهاي مورد بررسی وارد نرم افزار از نرم افزار اکسل و پس از اصالحات و طبقه

Eviews9د. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزارشومیEviews9گردد. براي برآورد انجام می
لیمر، از تکنیک پولینگ دیتا استفاده شده است Fها با توجه به آزمون هاي پژوهش و آزمون فرضیهمدل

شود.داري ضرائب و مدل بررسی میمعنیFو tو با استفاده از آزمون 
پژوهشومدلژوهشپهايمتغیرسنجشنحوه

متغییر وابسته
)، عبارتست از نسبت ارزش 2009(1شاخص کیو توبین: کیوتوبین بر اساس روش فورستر و همکاران

هاي شرکت). بدین ترتیب که ارزش دفتري بازار شرکت به ارزش دفتري (یا ارزش جایگزینی دارایی
ز ارزش بازار شرکت (مجموع ارزش هاي شرکت در مخرج کسر استفاده شده و در صورت کسر نیدارایی

].5شود [ها) قرار داده میبازار سهام شرکت و ارزش دفتري بدهی
متغییرهاي مستقل

ها نسبت انحراف استاندارد جریان نقد شرکت):TAS(هموارسازي سود از طریق کل اقالم تعهدي
]). براساس 28[]،20) است ([) به انحراف استاندارد سود ((

این شاخص هموارسازي، هرچه میزان این نسبت بیشتر باشد هموارسازي بیشتر است. 
گیري هموارسازي سود از براي اندازه):DASهموارسازي سود از طریق اقالم تعهدي اختیاري (

) و تغییرات در سود اختیاري پیش DAPهمبستگی منفی بین عامل تغییرات اقالم تعهدي اختیاري (
]). طبق این شاخص هموارسازي همبستگی منفی 29]، [33شود ([) استفاده میPDIبینی شده (

گیرد.بیشتر، از نظر هموارسازي سود، در درجه باالتري قرار می

1Foerster.S.R, Sapp.S.G & Shi.Y
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و 1اصالح شده توسط کتاري-)، شیوه مقطعی مدل جونزDAPبراي برآورد اقالم تعهدي اختیاري (

د شد. سپس، مدل زیر در مورد کل اقالم تعهدي و براي هر سال به کار گرفته خواه-)2005همکاران (
صنعت برآورد شده است.- به طور جداگانه بر مبناي روش مقطعی سال 

، مجموع اقالم تعهدي (سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه منهاي جریان وجه نقد که در آن، 
، ارزش دفتري اموال، ماشین آالت و پایان سال؛ ، تغییرات فروش درعملیاتی)؛ 

ها که در این مدل به عنوان متغییر کنترلی است. ، نرخ بازده داراییتجهیزات در پایان سال؛ 
جا که کل اختیاري است. از آنگر اقالم تعهدي غیرمجموع چهار قلم اول سمت راست رابطه باال، بیان

، نشان دهندة i,tƐاختیاري و اقالم تعهدي اختیاري است، بنابراینغیرعهدي، شامل اقالم تعهدي اقالم ت
اقالم تعهدي اختیاري شرکت خواهد بود.

هاي واحدTASو DASهاي ها بر اساس شاخصبندي شرکتهاي پژوهش به منظور رتبهطبق فرضیه
هاي بندي)؛ و شرکتشوند (پنجکبندي میرتبهسطح 5تجاري، با توجه به مقدار هموارسازي سود، در 

هاي واقع در دو گروه پایین به عنوان هاي هموارساز و شرکتواقع در دو گروه باال به عنوان شرکت
شوند.بندي میغیرهموارساز طبقه

گرمتغییر تعدیل
اء هاي افشها و شاخص): در این تحقیق ابعاد و مؤلفهCSRScoreمسئولیت اجتماعی شرکت (

یگانه و برزگر هاي ایرانی با استناد به پژوهش اخیر حساسها براي شرکتمسئولیت اجتماعی شرکت
) پیشنهاد گردیده است. 1394(

امتیاز مسئولیت اجتماعی هر شرکت با توجه به اقالم افشاء شده با استفاده از تحلیل محتواي گزارشات 
منا رویه امتیازدهی براي سنجش مسئولیت هاي بورسی به دست آمده است. ضهیئت مدیره شرکت

یگانه ) و حساس1979)، ابوت و همکاران (1978ها بر اساس روش ارنست و همکاران (اجتماعی شرکت
ها انجام شده باشد امتیاز ) است که اگر یک قلم از افشاء اقالم مسئولیت اجتماعی شرکت1394و برزگر (

شود. از این رو تعداد اقالم افشاء شده به کل اقالم قابل ه میو اگر افشاء نشده باشد امتیاز صفر داد1
هاي ساالنه هاي مندرج در گزارشها براساس دادهافشاء در گزارشگري مسئولیت اجتماعی شرکت

ها است ها یا امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکتگر درصد افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها، بیانشرکت
ها براساس کمترین به در واحدهاي تجاري، به صورت پنجکCSRبندي رتبه]؛ در نتیجه، به منظور4[

بندي شاخص شوند و طبق عملکرد در طبقهبندي میسطح رتبه5، در CSRبیشترین مقدار 
شوند. بندي میهاي با مسئولیت اجتماعی پایین و باال طبقههموارسازي، به شرکت

1Kothari
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متغییرهاي کنترلی

)Size (-اندازه شرکت-) لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام؛ROA (–ها بازده دارایی-
هاي مجموع بدهی- اهرم مالی –) Leverageها؛ (سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه نسبت به دارایی

انحراف از –انحراف معیار وجوه نقد عملیاتی - ) StdCfoمدت نسبت به حقوق صاحبان سهام؛ (بلند
تغییرات ناشی از درآمد –رشد درآمد فروش ساالنه -) RevGrowین وجوه نقد عملیاتی؛ (میانگ

سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه منهاي وجه نقد –مجموع اقالم تعهدي -) TotAccفروش؛ (
بتاي سهام نشان دهنده تغییرات نرخ بازدهی سهم در مقابل تغییرات –ضریب بتا -) Betaعملیاتی؛ (

نسبت -) BTMافزار رهاورد نوین محاسبه خواهد شد؛ (] و از طریق نرم7بازدهی بازار است [نرخ 
) ریسک SysRiskلگاریتم طبیعی نرخ ارزش دفتري به ارزش بازار؛ (–ارزش دفتري به ارزش بازار 

ریسک کل به دو جزء ریسک غیرسیستماتیک –) ریسک غیر سیستماتیک IdioRiskسیستماتیک و (
شود. در این پژوهش این دو نوع بندي مینترل) و ریسک سیستماتیک (غیرقابل کنترل)، تقسیم(قابل ک

].7ریسک از طریق رابطه زیر محاسبه خواهد شد [

)CorpGov ( - هاي حاکمیت شرکتی کاروگیري متغییر، از سازبه منظور اندازه–حاکمیت شرکتی
])، 16%  مالکیت سهام شرکت [5ران داراي بیش از شامل مالکیت نهادي (مجموع درصد سهام سهامدا

اندازه هیئت مدیره (تعداد اعضاي هیئت مدیره شرکت) و استقالل هیئت مدیره (از تقسیم تعداد اعضاي 
آید) استفاده غیر موظف (مستقل) در ترکیب هیئت مدیره بر تعداد کل اعضاي هیئت مدیره به دست می

خواهیم کرد.
:مدل آزمون فرضیه اول

مدل آزمون فرضیه دوم:

، امتیاز مسئولیت ؛tدر سال i، شاخص کیوتوبین شرکت که در آن، 
؛ tدر سال i، شاخص هموارسازي اقالم تعهدي اختیاري شرکت ؛tدر سال iاجتماعی شرکت 

، متغییرهاي کنترلی.؛ tدر سال iکت ، شاخص هموارسازي اقالم تعهدي شر
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هاي پژوهشیافته
هاي توصیفیآماره

1در جدول 1389-1392آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق در طی دوره 
ن، ها و معیارهاي مرکزي شامل میانگیهاي گزارش شده دربرگیرنده شاخصآورده شده است. آماره2و 

هاي پراکندگی شامل واریانس و انحراف معیار متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق میانه و شاخص
باشد.می

هاي توصیفیآماره-1جدول
هاي هموارساز  با مسئولیت اجتماعی باالشرکت

شاخص متغیر
انحراف مینیمممماکزیممیانهمیانگینهموارسازي

معیار

BETAبتا
TAS0.640.474.16-1.830.98

DAS1.070.6531.84-1.263.70

BTM

نسبت ارزش 
دفتري به 
ارزش بازار

TAS3.722.8917.860.373.01

DAS4.212.4732.10
-

20.31
7.19

CORPGOV
حاکمیت 
شرکتی

TAS3.003.013.572.620.17

DAS2.892.943.322.340.25

CSR
مسئولیت 
اجتماعی

TAS0.280.280.350.220.03

DAS0.280.280.330.200.03

IDIORISK
ریسک غیر 
سیستماتیک

TAS0.25-0.046.79-1.141.32

DAS0.280.280.330.200.03

LEVERAGEاهرم مالی
TAS0.160.081.110.000.23

DAS-0.120.151.56
-

14.23
1.96

REVGROW
رشد درآمد 
فروش ساالنه

TAS0.180.130.86-0.270.21

DAS0.150.140.80-0.270.24

ROAهابازده دارایی
TAS0.190.170.75-0.200.17

DAS0.090.070.62-0.210.13
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هاي هموارساز  با مسئولیت اجتماعی باالشرکت

شاخص متغیر
انحراف مینیمممماکزیممیانهمیانگینهموارسازي

معیار

SIZEاندازه
TAS13.7313.8617.5211.111.25

DAS13.0013.0515.2310.781.20

STDCFO

انحراف معیار 
جریان وجه 
نقد عملیاتی

TAS0.070.050.140.010.04

DAS0.190.142.630.030.31

SYSRISK
ریسک 

سیستماتیک
TAS0.581.161.23-1.090.95

DAS0.621.161.23-1.090.92

TAS/DASهموارسازي
TAS3.131.9915.721.153.33

DAS0.980.981.000.930.02

TOBINQکیو توبین
TAS1.861.535.500.681.06

DAS1.651.315.780.670.95

TOTACC
کل اقالم 

تعهدي
TAS0.060.020.63-0.240.17

DAS0.00-0.010.80-0.800.25

هاي توصیفیآماره-2جدول 
هاي غیرهموارساز  با مسئولیت اجتماعی پایینشرکت

شاخص متغیر
هموارسازي

انحراف مینیمممماکزیممیانهمیانگین
معیار

BETAبتا
TAS0.860.814.68-1.140.86

DAS0.860.814.68-1.140.86

BTM

نسبت ارزش 
دفتري به 
ارزش بازار

TAS4.082.8234.900.544.69

DAS4.082.8234.900.544.69

CORPGOV
حاکمیت 
شرکتی

TAS2.932.923.382.450.23

DAS2.932.923.382.450.23
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هاي غیرهموارساز  با مسئولیت اجتماعی پایینشرکت

شاخص متغیر
هموارسازي

انحراف مینیمممماکزیممیانهمیانگین
معیار

CSR
مسئولیت 
اجتماعی

TAS0.270.270.350.170.05

DAS0.270.270.350.170.05

IDIORISK
ریسک غیر 
سیستماتیک

TAS0.070.063.25-1.040.76

DAS0.070.063.25-1.040.76

LEVERAGEاهرم مالی
TAS0.370.173.940.010.55

DAS0.370.173.940.010.55

REVGROW
رشد درآمد 
فروش ساالنه

TAS0.210.151.11-0.100.25

DAS0.210.151.11-0.100.25

ROAهابازده دارایی
TAS0.210.160.79-0.110.19

DAS0.210.160.79-0.110.19

SIZEاندازه
TAS14.5414.1318.8611.591.64

DAS14.5414.1318.8611.591.64

STDCFO

انحراف معیار 
جریان وجه 
نقد عملیاتی

TAS0.070.070.210.010.04

DAS0.070.070.210.010.04

SYSRISK
ریسک 

سیستماتیک
TAS0.561.161.23-1.100.96

DAS0.561.161.23-1.100.96

TAS/DASهموارسازي
TAS1.701.574.710.850.85

DAS-0.100.080.67-0.870.50

TOBINQکیو توبین
TAS1.921.487.660.711.28

DAS1.921.487.660.711.28

TOTACC
کل اقالم 

تعهدي
TAS0.00-0.010.30-0.290.11

DAS0.00-0.010.30-0.290.11



201.شرکتو ارزشیاجتماعتیسود، مسئوليهموارساز
هامناسب براي آزمون فرضیهتعیین الگوي 

شود. در صورت تأیید ناهمگنی لیمر بررسی میFهاي فوق مسأله ناهمگنی واحدها توسط آماره در مدل
هاي تلفیقی تخمین زده شود، در غیر این صورت به روش دادههاي تابلویی برآورد میمدل از طریق داده

نشان داده شده 3. نتایج این آزمون در جدول شماره اندها روي هم انباشته شدهشود، زیرا فقط دادهمی
است.

لیمرFنتایج آزمون -3جدول

آمارهشرحمدل
نتیجه(احتمال)

مدل فرضیه 
اول

) با مسئولیت TASهاي هموارساز (شرکت
اجتماعی باال

14,9
)0,4(

هاي تلفیقی و مدل داده
پولینگ دیتا

) با TASهاي غیرهموارساز (شرکت
اجتماعی پایینمسئولیت 

12,6
)0,3(

هاي تلفیقی و مدل داده
پولینگ دیتا

مدل فرضیه 
دوم

) با مسئولیت DASهاي هموارساز (شرکت
اجتماعی باال

18,2
)0,3(

هاي تلفیقی و مدل داده
پولینگ دیتا

) با DASهاي غیرهموارساز (شرکت
مسئولیت اجتماعی پایین

23,1
)0,2(

هاي تلفیقی و مدل داده
لینگ دیتاپو

درصد است، لذا 5دهد که میزان احتمال بزرگتر از ها نشان میلیمر براي هر دو مدلFنتایج آزمون 
گیرد. هاي تلفیقی مورد تأیید قرار میفرضیه صفر، مبنی بر لزوم بررسی مطالعه حاضر به صورت داده

هاي فرضیه با جهت انجام آزمونها باشد؛ لذا تمامی مدلبنابراین نیازي به انجام آزمون هاسمن نمی
در بازار بورس اوراق بهادار تهران برآورد 1389-1392روش پانل دیتا و تکنیک پولینگ دیتا طی دوره 

شوند.می
هانتیجهآزمونفرضیه

در جداول فوق 1392الی 1389بر ارزش شرکت در دوره زمانی CSRنتایج برآورد تاثیر هموارسازي و 
بوده و 2) در آزمون هر دو فرضیه، نزدیک D-Wار آماره دوربین واتسون (ارائه شده است. مقد

نشان Fباشد و مقدار احتمال آماره دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین اجزاي اخالل در مدل مینشان
باشد.داري باالي مدل رگرسیون در آزمون هر دو فرضیه، میدهنده معنی

نتایج آزمون فرضیه اول
دهد. مطابق نتایج را با ارزش شرکت نشان میCSR) و TASارتباط هموارسازي (،4نتایج جدول 

هاي هموارساز با مسئولیت اجتماعی باال ) در شرکتTASمتغیر هموارسازي (t،  مقدار آماره 4جدول 
دار هموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین معنیهاي غیردار بوده و در شرکتو معنی2,54معادل 
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هاي هموارساز با مسئولیت ) در شرکتCSRامتیاز مسئولیت اجتماعی (tشد. مقدار آماره بانمی

باشد.معنی میاجتماعی باال و غیرهموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین بی
هموارساز با هاي هموارساز با مسئولیت اجتماعی باال و غیردر شرکتCSRو DASارتباط متقابل 

هاي هموارساز با مسئولیت ) در شرکتR2باشد. ضریب تعیین (معنی میبیمسئولیت اجتماعی پایین
کنندگی نزدیک است، نشان دهنده قدرت توجیه1است و چون این مقدار به 0,88اجتماعی باال معادل 

دهد که بین هموارسازي و مسئولیت اجتماعی با ارزش ها نشان میباالي مدل رگرسیونی است. این یافته
) با امتیاز TASهاي هموارساز سود (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شرکتهاي شرکت

شود. لذا، داري وجود دارد و در نتیجه فرضیه اول تحقیق پذیرفته میمسئولیت اجتماعی باال رابطه معنی
) مطابقت دارد.2015نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش انجام شده توسط گئو و زانگ (

با )4-3ایج برآورد تاثیر هموارسازي سود و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت (معادله نت-4جدول 
توبینQمتغیر وابسته: - TASهاي تلفیقی و شاخص روش داده

متغیر

) با مسئولیت اجتماعی TASهاي هموارساز (شرکت
باال

) با مسئولیت TASهاي غیرهموارساز (شرکت
اجتماعی پایین

نتیجهاحتمالtآماره ضریبنتیجهتمالاحtآماره ضریب

C0.310.520.60معنیبی0.471.200.23معنیبی

CSR-1.93-1.500.14معنیبی0.520.60-1.29-معنیبی

TAS0.322.540.01
مثبت و 

معنیبی1.320.19-0.50-دارمعنی

CSR*TAS-1.05-2.350.02
منفی و 

معنیبی2.411.620.11دارمعنی

SIZE0.040.770.443.020.00-0.04-معنیبی
منفی و 

دارمعنی

ROA2.139.240.00
مثبت و 

3.699.970.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

LEVERAGE-0.36-5.970.00
منفی و 

0.134.390.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

STDCFO7.834.470.00
مثبت و 

6.818.780.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

REVGROW0.331.720.09

مثبت و 
دار معنی

درصد90
0.983.280.00

مثبت و 
دارمعنی

TOTACC1.262.080.04
مثبت و 

3.280.00-1.08-دارمعنی
منفی و 

دارمعنی



203.شرکتو ارزشیاجتماعتیسود، مسئوليهموارساز

متغیر

) با مسئولیت اجتماعی TASهاي هموارساز (شرکت
باال

) با مسئولیت TASهاي غیرهموارساز (شرکت
اجتماعی پایین

نتیجهاحتمالtآماره ضریبنتیجهتمالاحtآماره ضریب

BETA-0.10-3.130.00
منفی و 

0.062.700.01دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

IDIORISK0.164.970.00
مثبت و 

0.187.700.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

SYSRISK0.113.170.00
مثبت و 

0.084.300.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

CORPGOV0.130.770.44معنیبی0.131.020.31معنیبی

R20.880.91

D-W1.981.93

F-Stat36.950.7

Prob (F-Stat)0.000.00

نتایج آزمون فرضیه دوم
دهد. مطابق نتایج را با ارزش شرکت نشان میCSR) و DAS، ارتباط هموارسازي (5نتایج جدول 

هاي هموارساز با مسئولیت اجتماعی باال ) در شرکتDASمتغیر هموارسازي (t، مقدار آماره 5جدول 
1,98ساز با مسئولیت اجتماعی پایین معادل هموارهاي غیردار بوده و در شرکتو معنی-2,54معادل 

هاي هموارساز با مسئولیت اجتماعی در شرکتtکه قدر مطلق مقدار آماره باشد. اما با توجه به اینمی
در DASهموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین بیشتر است؛ بنابراین، هاي غیرباال نسبت به شرکت

امتیاز مسئولیت tعی باال، معناداري بیشتري دارد. مقدار آماره هاي هموارساز با مسئولیت اجتماشرکت
دار است و و معنی-3,66هاي هموارساز  با مسئولیت اجتماعی باال معادل ) در شرکتCSRاجتماعی (
باشد.معنی میهموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین بیهاي غیردر شرکت

رساز با مسئولیت اجتماعی باال از معناداري بیشتري هاي هموادر شرکتCSRو DASارتباط متقابل 
0,77هاي هموارساز با مسئولیت اجتماعی باال معادل ) در شرکتR2برخوردار است. ضریب تعیین (

توبین) به متغییرهاي توضیحی در مدل بستگی Qدرصد تغییرات متغیر وابسته (77است. به عبارتی 
هاي پذیرفته ن هموارسازي و مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکتدهد که بیها نشان میدارد. این یافته

) با امتیاز مسئولیت اجتماعی باال DASهاي هموارساز سود (شده در بورس اوراق بهادار در شرکت
شود. لذا، نتایج این فرضیه با داري وجود دارد و در نتیجه فرضیه دوم تحقیق پذیرفته میرابطه معنی

) مطابقت دارد.2015توسط گئو و زانگ (نتایج پژوهش انجام شده
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با )4-3نتایج برآورد تاثیر هموارسازي سود و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت (معادله -5جدول 

توبینQمتغیر وابسته: - DASهاي تلفیقی و شاخص روش داده

متغیر
) با مسئولیت DASهاي هموارساز (شرکت

اجتماعی باال
) با DASهاي غیرهموارساز (شرکت

مسئولیت اجتماعی پایین
نتیجهاحتمالtآماره ضریبنتیجهاحتمالtآماره ضریب

5.091.920.06ثابت

مثبت و 
دار معنی

درصد90
-

0.82
معنیبی1.520.13-

CSR
-

15.08
-3.660.00

منفی و 
معنیبی1.811.280.20دارمعنی

DAS-3.28-2.540.01
منفی و 

1.471.980.052دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

CSR*DAS16.293.650.00
مثبت و 

دارمعنی
-

5.67
-2.020.04

منفی و 
دارمعنی

SIZE-0.12-2.450.02
منفی و 

معنیبی0.010.420.68دارمعنی

ROA3.794.540.00
مثبت و 

3.3210.140.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

LEVERAGE0.00-0.220.830.1921.390.00معنیبی
مثبت و 

دارمعنی

STDCFO0.151.480.144.815.760.00معنیبی
مثبت و 

دارمعنی

REVGROW0.322.740.01
مثبت و 

1.135.660.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

TOTACC-1.13-2.540.01
منفی و 

دارمعنی
-

0.64
معنیبی1.150.25-

BETA-0.03-3.460.00
منفی و 

معنیبی0.091.630.11دارمعنی

IDIORISK0.325.490.00
مثبت و 

0.1521.410.00دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

SYSRISK0.1010.280.00
مثبت و 

0.062.560.01دارمعنی
مثبت و 

دارمعنی

CORPGOV0.151.140.260.172.600.01معنیبی
مثبت و 

دارمعنی



205.شرکتو ارزشیاجتماعتیسود، مسئوليهموارساز

متغیر
) با مسئولیت DASهاي هموارساز (شرکت

اجتماعی باال
) با DASهاي غیرهموارساز (شرکت

مسئولیت اجتماعی پایین
نتیجهاحتمالtآماره ضریبنتیجهاحتمالtآماره ضریب

R20.770.94

D-W1.660.87

F-Stat15.676.2

Prob (F-Stat)0.000.00

گیريبحث و نتیجه
و ارزش شرکت پرداخته CSRاین مطالعه براي اولین بار در ایران به بررسی ارتباط بین هموارسازي، 

م تعهدي  و است؛ نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین هموارسازي (از طریق اقال
هاي هموارساز پذیرفته شده در توبین در شرکتاقالم تعهدي اختیاري) و مسئولیت اجتماعی با کیو

هاي بورس اوراق بهادار با مسئولیت اجتماعی باال، رابطه معناداري وجود دارد. یعنی ارزش، در شرکت
ا مسئولیت اجتماعی پایین، هاي غیرهموارساز بهموارساز با مسئولیت اجتماعی باال، نسبت به شرکت

) 2015بیشتر است. نتایج به دست آمده از هر دو فرضیه با نتایج پژوهش انجام شده توسط گئو و زانگ (
مطابقت دارد.
، CSRاي که سازد؛ به گونه، کیفیت و ارزیابی مفهوم هموارسازي سود را روشن میCSRنتایج، اثرات 

باال، حاوي CSRافزاید. هموارسازي با امتیاز هاي سود میابعاد کیفیتی منحصر به فردي به ویژگی
رو، کند. از اینکار را حفظ میواطالعات ارزشمندي است، طوري که سطح باالتري از اخالق کسب

ها، یک تصمیم مفید است که اعتماد افراد بازار را به صورت بالقوه تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت
گذاران در افتراق اطالعات مالی دقیق و شفاف از تواند براي سرمایهیکند. نتایج پژوهش حاضر ممی

گذاران براي استنباط گذاران و سرمایهتر، مفید واقع شود و به قانوناطالعات داراي قابلیت اعتماد پایین
ها و گزارشگري در پرتو مسئولیت اجتماعی شرکت کمک کند.کار شرکتوهاي کسببهتر شیوه

پژوهشهايمحدودیت
فقدان یک پایگاه اطالعاتی منظم و سازمان یافته جهت دستیابی به اطالعات مسئولیت اجتماعی 

هاي شخصی در تجزیه و تحلیل گزارشات هیئت مدیره جهت شود که قضاوتها، باعث میشرکت
هاي مسئولیت اجتماعی، نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. محاسبه داده

ي پژوهشپیشنهادهاي کاربرد
هاي تحقیق، مبنی بر تأثیر هموارسازي و مسئولیت اجتماعی بر ارزش با توجه به نتایج آزمون فرضیه

گذاران بالقوه و بالفعلگران و سرمایهگیرندگان، مسئوالن، تحلیلشرکت، به فعاالن بازار سرمایه، تصمیم
سایروگذارانسرمایهبیشترآشناییيهاشود زمینهبورس اوراق بهادار تهران و دانشگاهیان پیشنهاد می
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سایر ذینفعانوگرانتحلیلوگذارانسرمایهبهوکنندرا فراهمپدیدهدواینباکنندگاناستفاده
نیز رامسئولیت اجتماعیوسازيهموارخودگیريهاي تصمیمهاومدلدرتحلیلشودمیپیشنهاد

.کنندلحاظ

هاي آتیپیشنهادهایی براي پژوهش
شود:هاي آتی در ارتباط با این پژوهش، موضوعات زیر پیشنهاد میبه منظور انجام پژوهش

ساز سود با امتیاز مسئولیت اجتماعی پایین، نسبت به هاي همواربررسی ارزش شرکت در شرکت
ساز سود با امتیاز مسئولیت اجتماعی باال.هاي غیر هموارشرکت

زش مانند الگوي ارزش فعلی تعدیل شده و ارزش افزوده اقتصادي هاي تعیین اراستفاده از سایر الگو
تعدیل شده در پژوهشی مشابه.

هاي دیگر هموارسازي سود مانند شاخص ایکل جهت انجام این پژوهش.استفاده از شاخص
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Earnings smoothing is management attempt to reduce the volatility of earnings
deliberatly. Smoothing by accounting option improved or distorted information
about the real earning. otherwise, the recent literature shows that companies with
social responsibility work differently than any other company in smoothing and
financial reporting. the purpose of this study is  investigating the effect of earning
smoothing and company's social responsibility on the Tobin's Q as the proxy of firm
value. In this study, the two indicators used for smoothing: total accruals smoothing
(TAS) and discretionary accruals smoothing (DAS).By a careful study of literature,
two hypotheses is defined and a sample of 120 companies, including the companies
listed in Tehran Stock Exchange for a period of 4 years from 2010 to 2014 have
been selected. In this study, pooling data techniques have been used to estimate
models and hypothesis testing; and using t-test and F for checking significant of
model and coefficients.The results of the study indicated that there is a significant
relationship between earnings smoothing and social responsibility with Tobin's Q in
smoothers companies listed on the Stock Exchange with high social responsibility.
Earnings smoothing firms with a higher CSR score are more value than non-
smoothers with a lower CSR score.

Keywords: Earnings Smoothing, Social Responsibility, Tobin's Q, Total Accruals,
Discretionary Accruals.
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