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  دهیچک
  

هـاي    شرکتوسیله بهی محیط زیستعملکرد  ي ء نشدهافشا  و یا  شدهءد افشا بررسی موارپژوهش، این   ازهدف   :مقدمه
ران و یـ  اي حـسابدار يپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه بـه الزامـات موجـود در اسـتانداردها             آالینده  

 از ینون وصـول برخـ  ات بـر ارزش افـزوده، قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، قـا         یـ قـانون مال  ( کشور   ين و مقررات جار   یقوان
  .است )ن مربوطیر قوانی دولت و سايدرآمدها
 موضـوع  ی، بـه بررسـ  یشیـ مای پ-یفی بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش توصـ      ین پژوهش، سعی در ا : پژوهش  روش

 صـنعت  9 شرکت آالینده از 47در ی محیط زیست موضوع گزارش عملکرد  پنج ،منظوربه همین   . پژوهش پرداخته شود  
  .ه استمورد بررسی قرار گرفت 1387 الی 1381 هاي براي سال
 درصـد از  50هـاي آالینـده حـداقل در      کـه شـرکت  دهـد  مـی  نـشان    نـسبت موفقیـت در جامعـه      نتایج آزمـون     :ها  یافته

هــاي  هــاي مــالی و گــزارش صــورت یحیتوضــهــاي  ی خــود را در یادداشــتمحیطــ زیــستمــالی عملکــرد ، مــشاهدات
  .اند  کردهء افشاان سهامصاحبمدیره به مجمع عمومی  هیأت
 اوراق بـورس  در شده پذیرفته آالینده هاي رسد که شرکت  به نظر می حاضر،هاي پژوهش  بر اساس یافته  :گیري    نتیجه
 مـدیره   هیـأت  گزارش و مالی هاي  صورت یحیتوض هاي  یادداشت در را خود یمحیط  زیست مالی عملکرد تهران، بهادار
 یمحیطـ   زیـست  عملکـرد  اطالعـات  افـشاي  کـه   زمـانی  تـا  ،همچنـین . کننـد   مـی  ءافـشا  سـهام  صـاحبان  عمـومی  مجمع به
 يافـشا  میـزان  و کننـد  مـی  اسـتفاده  متفـاوتی  هـاي  رویـه  از گـري   گـزارش  يبـرا  ها  شرکت باشد، داوطلبانه و يراجباریغ

 .است نوسان در ها شرکت یمحیط زیست عملکرد

 .یطـ یمح ستیـ  ز مـالی گـري  گزارشهاي آالینده،    شرکت یت مال  اطالعا يی، افشا محیط  زیست  مالی  عملکرد :هاي کلیدي   واژه
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  مقدمه
  
ــ یکــی ــضالت پ ــز طی محــيرو شی از مع ست در اغلــب ی

 بـه   یتـوجه   ی کالن و ب   يها  يگذار  استیکشورها، نبود س  
ست اسـت  یـ ز طی راهبـردي در حـوزه محـ   يها  يزیر  طرح

ــرور  ــه ض ــت ايک ــ اس ــوان ی ــم، در ق ــررات ین مه ن و مق
ن متعـددي  یران، قـوان یـ در ا .  جهان متبلور شـود    يکشورها

هـــاي مربـــوط بـــه حفـــظ  گـــذاري در حـــوزه سیاســـت
گــر مهــم  ن امــر، نــشانیــست وجــود دارد کــه ایــز طیمحــ
ن یــا. ران اســتیــست در ایــز طیشــدن موضــوع محــ یتلقــ
شـود   م مـی ی تقسیرمالی و غین مالین، به دو بخش قوان   یقوان

 از نظـام  يریـ گ  آن مـستلزم بهـره    یکه نظارت بر بخش مال    
 ی ارائـه گـزارش عملکـرد مـال        بـراي  مناسـب،    يدارحساب
ست که عبـارت    یز  طی مح يحسابدار.  است یطیمح  ستیز

 یطـ یمح ستیه اطالعات مربوط به عملکرد ز   یته«: است از 
ــرا ــازمان   ی ذيب ــارج از س ــل و خ ــان داخ ــانید(» نفع ، 1گ

 هرچــه بهتــر يتوانــد نقــش بــسزایی در اجــرا ی، مــ)2003
. فا کنـد یست ایز طیحن و مقررات موجود در حوزه م      یقوان

 کــه یــک »2ی جهــانگــري گــزارشگــامی  پــیش«ســازمان 
ــه طــور مــستمر   یرانتفــاعیســازمان غ  اســت و هــر ســاله ب
ــا ــه گــزارش پا ی چگــونگي بــراییرهنموده دار یــ ارائ
 ،يهــا جهــت بهبــود وضــع اقتــصاد هــا و ســازمان شــرکت

 از عوامـل  یکـ یکنـد،    ارائه مـی ی و اجتماع  یطیمح  ستیز
ست اعالم کـرده  یز  طیا حفاظت از مح   دار ر یمهم توسعه پا  

ار یــ در اختیتــی بــا اهمیرمــالی و غیاسـت و اطالعــات مــال 
رنــده قــرار یگ میژه مقامــات تــصمیکننــدگان و بــو اســتفاده

 یابیـ  سازمان را مورد ارز ی و آت  يدهد تا عملکرد جار     یم
  ).2006، 3 پایداريگري گزارش(قرار دهند 

  مبانی نظري پژوهش 
ضــوع گــزارش عملکــرد در ســه دهــه گذشــته، مو

هـا، در قالـب چـارچوب نظـام       سـازمان یطـ یمح ستیـ ز
کن ی مطرح شـده بـود؛ لـ   یت اجتماعی مسئول يحسابدار
 يات حــسابدار یــ کــم، ادب یست و یــ ل قــرن ب یــ از اوا
ــ از طریت اجتمـــاعیمـــسئول ــق ادبیـ  يات حـــسابداریـ
گاه حفاظـت از    یجا. دا کرد یر جهت پ  ییست تغ یز  طیمح
ران کـه بـه شـرح    یـ ات ان و مقـرر یست در قوانیز  طیمح

 به آن اشاره شده است، موضـوع لـزوم   1 شماره  جدول
 را نـشان    یطـ یمح  ستیـ  ز یارائه گـزارش عملکـرد مـال      

  .دهد یم
ــر اســـاس الزامـــات منـــدرج در اســـتانداردها   يبـ

 بـه آن  2 کـه در جـدول شـماره    ،ران نیـز یـ  ا يحسابدار
 ید طبقات فرعـ   ی با ي تجار ياشاره شده است، واحدها   

 يات واحـد تجـار  یـ  کـه متناسـب بـا عمل     را یاقالم اصل 
 يهـا   ادداشـت ی یـا  شـده اسـت، در ترازنامـه         يبند  طبقه
 از یکــی، ینــدگیموضــوع آال.  افــشاء کننــدیحیتوضــ
نـده محـسوب    ی آال يهـا    شـرکت  یاتیـ  عمل يها  یژگیو

 ي استانداردهایحیشود و با در نظر گرفتن اشاره تلو می 
 و نینـده بـه اسـتناد قـوان      ی آال يهـا   ، شـرکت  يحسابدار

ست، ملـزم بـه   یـ ز طیمقررات مربوط به حفاظـت از محـ   
 ی مـال يهـا   در صـورت یطـ یمح ستیـ  عملکرد ز يافشا
تـه  یکم( آن هـستند  توضـیحی  يهـا   ادداشـت ی و   یاساس
  ).1390ران، ی اي حسابدارين استانداردهایتدو

ــود قـــوان  ن و مقـــررات متعـــدد در حـــوزه   یوجـ
، ضـرورت   )1بـه شـرح جـدول شـماره         (ست  یـ ز  طیمح
ــال عمليافــشا ــ زیکــرد م ــا  شــرکتیطــیمح ستی  يه
  کنــد و  جــاب مــیی ای مــاليهــا نــده را در صــورتیآال
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  رانیست در ایز طی مرتبط با موضوع حفاظت از محیرمالی و غین و مقررات مالی از قوانیبرخ: 1جدول 
  حاتیتوض  منبع

قـــانون » 38«مـــاده » 1«تبـــصره 
  ات بر ارزش افزودهیمال

 را زیـست  محیط که استانداردها و ضوابط حفاظت از    زیست  محیطاحدهاي تولیدي آالینده    و
از %) 1(، مشمول پرداخـت یـک درصـد    ه مالیات و عوارض متعلق    افزون بر ،  کنند  رعایت نمی 

  .هستندقیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی 

قانون وصـول   » 45«ماده  » د«بند  
  برخی از درآمدهاي دولت

ودگی     ات الزم جهت پیشبه منظور فراهم کردن امکانات و تجهیز     گیـري و جلـوگیري از آـل
ها موظفند یک در هزار از فـروش تولیـدات    ها و کارگاه کننده، کارخانه   ناشی از صنایع آلوده   

ودگی   زیست محیطخود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت          هـا و   ، صـرف کنتـرل آـل
  .ها و ایجاد فضاي سبز کنند جبران زیان ناشی از آلودگی

 مـاده  »د« بنـد  یـی امـه اجرا ن  نییآ
ــانون »45« ــی از   ق ــول برخ وص

  درآمدهاي دولت

 قابـل  يهـا  نـه ی جزء هزیطیمح ستی مربوط به عملکرد زيها  نهینامه، هز   نییآ» 5«براساس ماده    -
 . اعالم شده استیاتیقبول مال

ان یـ ست، جبـران ز یز طینه حفظ محی در زمباید ی صنعت يها  نامه، مجتمع   نییآ» 7«براساس ماده    -
  .پژوهشی انجام دهند  وی سبز، اقدامات مطالعاتيجاد فضایها و ا ی از آلودگیناش

  .ص داده شده استیست تشخیز طی، حفاظت از محیفه عمومین وظیتر مهم   کشوریقانون اساس» 50«اصل 
ــد  ــند   » 2«بنـ ــوم سـ ــش سـ بخـ
  . داشته استیعیطب ست و منابعیز طید بر حفظ محیتأک  ست ساله کشوریانداز ب چشم

قـانون برنامـه پـنجم      » 190«ماده  
  توسعه

را یـ ز طی محـ يهـا  اسـت ی، موظف به اعمال س  ی اجرای يها  ه دستگاه یکل  برنامـه  ي اجـرا يست ـب
  .سبز هستند تیریمد

اصالحیه قانون حفاظـت    » 9«ماده  
  زیست محیطو بهسازي 

  . را فراهم کند، ممنوع استزیست محیطهر عملی که موجبات آلودگی 

نامـه   یس آیـین نو پیش» 33«ماده  
ــرکت  ــري ش ــا اصــول راهب  يه

پذیرفتـه شـده در بــورس اوراق   
  بهادار

  :هاي ساالنه خود حداقل باید موارد زیر را افشاء کنند هاي پذیرفته شده در بورس، در گزارش شرکت
  .یمحیط زیستهاي اجتماعی و  اطالعات کلی از ساختار سازمانی، محصوالت، مسئولیت. الف
کننـده و کـاهش     شامل میزان تولید گازهاي آلودهزیست محیطحفظ اطالعات مربوط به    . ب

  .جویی در آن هاي جامد و بازیافت آن و میزان مصرف انرژي و صرفه آن، میزان تولید زباله
قـانون برنامـه پـنجم      » 192«ماده  
  توسعه

ثـرات   ایابیـ ج ارزی موظفند نتاییربنای و زی، خدماتی، عمرانی، صنعتيدی بزرگ تول يه واحدها یکل
  .ست ارائه کنندیز طی خود را به سازمان حفاظت از محيگذار هی سرمايها  طرحیطیمح ستیز

در » 15978ت  /47921«مصوبه  
ــاده    ــا م ــاط ب ــانون » 104«ارتب ق
  برنامه سوم توسعه

ت ضـوابط  ی مستلزم رعا، از معادن يبردار  و مبادرت به اکتشاف و بهره      یت معدن یهرگونه فعال 
  .است یطیمح ستی زيو استانداردها
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 صــرفاً مــستلزم یطــیمح ستیــ زی عملکــرد مــاليافــشا
ــسابدار   ــتاندارد حـ ــود اسـ ــوزه  يوجـ ــاص در حـ  خـ

ــسابدار ــد کــه در  . ست نیــستیــ ز طی محــيح هرچن
 بـه  یحی، به صـورت تلـو  1 شماره ياستاندارد حسابدار 

 ی جهت ارائه عملکرد مـال ی اطالعات اضاف يلزوم افشا 
 . استد شدهی به نحو مطلوب تأکيواحد تجار

هـاي   هزینه ، جهانیگري گزارشگامی  پیشسازمان 
هـا را در ارتبــاط بـا مــسائل محیطــی    اجتمـاعی شــرکت 

 یمال عملکرد يافشا به مبنی بر الزام رانیا يحسابدار ياستانداردها در مندرج الزامات: 2 جدول
  ندهیآال يها شرکت یطیمح ستیز

  خالصه منبع  منبع
استاندارد » 13«بند  » ج«جزء  

  »1« شماره يحسابدار
را ی کـاف  ي که استاندارد حـسابدار    ي در موارد  یارائه اطالعات اضاف  بر    يدادهایـ  درك روي ـب

  .د شده استیخاص وجود نداشته باشد، تأک
ــد  ــتاندارد » 19«بنـــــ اســـــ
  »1« شماره يحسابدار

رد که بـه ارائـه   ی را بکار گییها هید رویت بایری، مد خاصيندارد حسابدارنبود استادر صورت   
  . منجر شودی ماليها ن اطالعات در صورتیتر دیمف

ــد  ــتاندارد » 42«بنـــــ اســـــ
  »1« شماره يحسابدار

ده ارائـه در صـورت   یع آن بکـار رفتـه اسـت کـه در برگ         ی وس يواژه افشاء به معنا     یمـال  يهـا  رـن
  . استیحی توضيها ادداشتی و یاساس

ــد  ــتاندارد » 55«بنـــــ اســـــ
  »1« شماره يحسابدار

 يبنـد   طبقهي واحد تجاراتیمتناسب با عمل را که  ی اقالم اصل  یطبقات فرع د  ی با يواحد تجار 
 يهـا  ژگـی ی از ویکـ ی ینـدگ یآال(کند   افشاءیحی توضيها ادداشتی و ترازنامهشده است، در  

  ).شود ینده محسوب می آاليها  شرکتیاتیعمل
ــد  ــتاندارد »15«بنـــــ  اســـــ

ــماره يحـــــسابدار » 6« شـــ
اسـتاندارد  » 58«عطف به بند   

  »1« شماره يحسابدار

  به نحـو مطلـوب  ي واحد تجاریارائه عملکرد مال   اطالعات به منظور     ی و فرع  یارائه اقالم اصل  
  .د شده استیتأک

ــد  ــتاندارد » 11«بنـــــ اســـــ
 »4« شماره يحسابدار

 . ح شده استیر تصریط شناخت ذخایشرا

ر اسـت و  یـ نده به شرح زی آاليها  شرکتی ماليها ر در صورتیط شناخت ذخایا از شر  یبرخ
 :شود نده محسوب میی آاليها  شرکتهاي مالی صورت تهیه ک بخش اساسی ازیبه عنوان 

 .پاکسازي هاي هزینه  ذخیره-

 ره ادعاهاي احتمالیی ذخ-

 صدا، گازهاي سمی ی مانند آلودگی هوا، آلودگی سر ومحیط  زیستهاي    ره سایر هزینه  ی ذخ -
 .و مواد زائد خطرناك
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 کرده است که چـارچوبی بـراي     يبند  ر طبقه یشرح ز   به
 عملکرد اقتـصادي، محیطـی و اجتمـاعی        گري  گزارش
  .ها است سازمان

هــاي اجتمــاعی  هزینــه) 1: ایــن طبقــات عبارتنــد از
هاي اجتمـاعی ناشـی از    هزینه) 2وا، ناشی از آلودگی ه 

هاي اجتماعی ناشی از نقصان و    هزینه) 3آلودگی آب،   
هـاي اجتمـاعی ناشـی از     هزینـه ) 4انهدام منابع حیوانی،  

هـاي اجتمـاعی      هزینـه ) 5نقصان نابهنگام منابع انـرژي،      
هـاي اجتمــاعی   هزینـه ) 6، آوري فــنناشـی از تغییـرات   

) 7ن جنگلـی،  ناشی از فرسـایش خـاك و قطـع درختـا         
) 8هاي اجتماعی ناشی از اتالف منابع اقتـصادي،          هزینه  

.  انسانیيرویهاي اجتماعی ناشی از اتالف منابع ن   هزینه
 باال، اختیاري بوده و متناسب بـا نیازهـاي          گري  گزارش
هـاي   هاي بازرگانی تهیه شـده اسـت و سـازمان         سازمان

. د شـوند من توانند از آن بهره     دولتی و غیرانتفاعی نیز می    
چ عنـوان   ی گزارش سـازمان مـذکور بـه هـ         گفتنی است 

ــاي مــالی اساســی نخواهــد شــد    جــایگزین صــورت ه
 ).2006 پایداري، گري گزارش رهنمودهاي همایش(

 ي، شـورا  1992 ریودوژا نیـرو در سـال        همایشدر  
ن نکته تأکید کرد کـه  ی بر ا 4داری توسعه پا  يتجارت برا 
ــدي و خــدماتی با  ســازمان ــهــاي تولی ــتد فعی ــا و  الی ه

 مورد زیست محیطها را بر  عملکردهاي خود، و تأثیر آن
هاي ارائه  متعاقب توصیه. توجه و تحت کنترل قرار دهند

 5المللـی اسـتاندارد    ، سـازمان بـین    همـایش شده در ایـن     
)ISO (  ها و  ب سازمانی ترغی چگونگ یبه منظور بررس

 ایجاد یک رویکرد عمومی در مدیریت برايها  شرکت
 برايها   تقویت قابلیت سازمانیی، چگونگیطمح زیست

ی، محیطـ  زیـست گیري عملکرد    هاي اندازه   بهبود روش 

گیري از آلودگی و تـدوین اسـتانداردهایی بـراي           پیش
ها، یـک گـروه    ی سازمانمحیط  زیستارزیابی عملکرد   

ــه نت   ــشکیل داد کــ ــشورتی تــ ــدو یمــ ــه آن تــ ن یجــ
ی، محیطــــ زیـــست اســـتانداردهاي نظـــام مـــدیریت    

ی و اسـتانداردهاي    محیطـ   زیـست دهاي ممیزي   استاندار
طبــــق . ی شــــدمحیطــــ زیــــستارزیـــابی عملکــــرد  
ــ زیـــست عملکـــرد یابیـــاســـتانداردهاي ارز ی، محیطـ

هـا و عملکردهـاي       ها بایـد گزارشـی از هـدف         شرکت
هـا،    ی خود ماننـد درصـد کـاهش آالینـده         محیط  زیست

تولید مواد زائد خطرنـاك، کـاهش مـصرف انـرژي و             
   ).1386، يدریح(ا ارائه کنند کاهش میزان جرایم ر

ق ارائـه گـزارش از     یـ تواند از طر    ی، م ي نظام حسابدار 
، نقـش  نـده ی آاليهـا    شرکت یطیمح  ستی ز یعملکرد مال 

. ست داشـــته باشـــدیـــز طی در حفاظـــت از محـــییبـــسزا
 ي، حــــسابدار6انالمللــــی حــــسابدار فدراســــیون بــــین

ف یر تعر ی به شرح ز   يا   را در سطح گسترده    7زیست  محیط
  ):2005، ان حسابدارین المللیون بیفدراس( است کرده
ــی - ــشاو بررس ــالی  ي اف ــات م ــه   اطالع ــوط ب مرب
 حسابداري مالی؛با استفاده از نظام  زیست محیط
ــرآورد- ــرات  ب ــرون اث ــازمانی ب ــ فعالس ــر   تی ــا ب ه
 . مرتبط با آنيها هزینه ییست و شناسایز طیمح

 مخـارج  يبنـدي و افـشا   ح است که طبقهیالزم به توض  
  :هاي مالی شامل موارد زیر است  در صورتزیست حیطم

هـاي مـالی بـه         کـه در صـورت     زیـست   محیطمخارج  . الف
  اند، عنوان هزینه، دارایی یا بدهی شناسایی شده

ــان   بــدهی. ب  کــه در  زیــست محــیط هــاي  هــا یــا زی
  اند، هاي مالی شناسایی نشده صورت

 .یتعهدات قانون. پ
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  پژوهش نهیشیپ

) 1381 (طینـت   خـوش  و عیمیرسـمی  پـژوهش  جینتا
ــصوص در ــل خ ــده عوام ــعه بازدارن ــسابدار توس  يح
 مقـررات  و نیقـوان  که داد نشان ران،یا در ستیز  طیمح
 دیـدگاه  از يدیتول يها  شرکت به مربوط ستیز  طیمح

 از و اســـت نقـــص و یکاســـت يدارا یعملـــ و نظــري 
  .نیست برخوردار یکاف ییاجرا ضمانت

 آن اسـت کـه      بیـانگر ) 1383(نتایج پژوهش عالمه    
توانـد   ی مـی محیطـ  زیـست  ی عملکرد مـال  گري  گزارش

کننـدگان از    اسـتفاده يش بار اطالعاتی برایموجب افزا 
هـا را     افـزون بـر ایـن، شـرکت       . هاي مالی شـود     صورت

 را  زیـست   محـیط کند تـا مـوارد حفاظـت از           تشویق می 
  .رعایت کنند

ــژوهش جــوهرچی   ــایج پ ــاکی از آن ) 1385(نت ح
 و انعکاس 14000زو  ی گواهینامه ا  است که بین دریافت   

هـاي مـالی رابطـه        محیطـی در گـزارش      عملکرد زیست 
  .معناداري وجود ندارد

 را هـا   شرکت ،کایآمر بهادار اوراق و بورس کمیسیون
 آلـودگی  رفـع  هـاي   هزینـه  کـه  صـورتی  در کند،  یم ملزم
ـته  هـا   آن درآمد بر اهمیتی با اثر یمحیط  زیست  باشـد،  داش

  : کنند افشاء را ریز یمحیط زیست اطالعات
 بـا  اثـر  توانـد   مـی  کـه  یمحیطـ   زیست قوانین رعایت .1

 وضـعیت  و درآمـدها  اي،  سرمایه مخارج بر یتیاهم
  .باشد داشته شرکت رقابتی

 ســوي از دعــوا اقامــه از ناشــی يهــا تیــفعال تعلیــق .2
  .ستیز طیمح از حفاظت دولتی مقامات

ــه .3 ــات هرگونـ ــست اطالعـ ــ زیـ ــه یمحیطـ ــک کـ  یـ
ـته  آگـاهی  آن از باید گذار  سرمایه  از نقـل  (باشـد  داش

  ).1386 رزاده،ینص
 روشـن ) 1980 (9 وآندرسن  8فرانکل پژوهش نتایج
 هــاي بــورس در ســهام بــازار قیمــت افــزایش کــه کــرد
 در اجتمـاعی  هـاي   فعالیـت  يافـشا  تـأثیر  تحـت  آمریکا

 عملکــرد يافـشا  ن،یهمچنــ. اسـت  مــالی هـاي  گـزارش 
 انجـام  روشـن  و صـریح  کـامالً  صورت به که اجتماعی

  .است گذار اثر سهام بازار قیمت بر خوبی به باشد، شده
ــی ــت معتقــد) 2006 (10بنرج ــه  اس ــه روی  هــاي ک
 گـري   گـزارش  و گیـري   انـدازه  بـه  محـدود  حسابداري
 گــري گــزارش قابلیــت و بــوده اقتــصادي هــاي فعالیــت
ــی وضــعیت ــست بحران ــ زی ــب در را یمحیط ــام قال  ارق
 داد نـشان  يو يهـا   یبررس همچنین،. ندارد حسابداري

 سـاالنه،  هـاي   گـزارش  در خواهـد   نمی شرکتی هیچ که
ی محیطـ   زیست هاي  هزینه عملکرد از مفصلی اطالعات

  .کند ارائه عموم بهرا ) آن یاجتماع يامدهایپ لیدل به(
ــژوهش در ــده انجــام پ ــه ش ــیله ب ــانگونیچ وس  و 11ی
 یانـدک  تعـداد  تنها که شد مشخص) 2006( 12تريگیو
 و یطـــیمح ستیـــز عملکـــرد افـــشاي در کـــشورها از

 کــشورهاي نمونــه، عنــوان بــه. هــستند فعــال یاجتمــاع
ــزارش يناویاســـکاند  حـــوزه در مـــستقر  گـــري  گـ
  . کنند می مطالبه و يریگ یپ را ها شرکت یمحیط زیست

در ) 2008 (14يری و شــرا13نتــایج پــژوهش رهاهلــه
ــد  ــه مــ ــشان داد کــ ــرکت اردن نــ ــی شــ یران اجرایــ

ابـسته، بـا مفـاهیم    هاي و حسن و شرکت گذاري    سرمایه
 افـزون بـر  . حسابداري اجتماعی آشنایی کامـل ندارنـد      

هاي اجتماعی بـه طـور        ها مسئولیت   این، در این شرکت   
. شــود  عمــومی رعایــت نمــیگــري گــزارشکامــل در 

ــرکت  ــدیران شـ ــه   مـ ــی از جنبـ ــط برخـ ــا فقـ ــاي  هـ هـ
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هاي اجتماعی مانند افزایش رفـاه کـارگران و          مسئولیت
ــرفه ــی را در  جـــویی در اســـتفاده از  صـ  منـــابع طبیعـ
  .کنند  خود رعایت میگري گزارش
 تـا  داد نـشان ) 2009 (15ادو و همکـاران    پژوهش نتایج
ــانی ــه زم ــشا ک ــست عملکــرد اطالعــات ياف  محیطــی زی

ــاریغ ــه و يراجبـ ــد، داوطلبانـ ــرکت باشـ ــا شـ ــرا هـ  يبـ
. کننــد مـی  اسـتفاده  متفـاوتی  هــاي رویـه  از گـري  گـزارش 

ــر  ــزون ب ــزان این،اف ــشا می ــست عملکــرد ياف ــ زی  یمحیط
 هـاي   شـرکت  کـه   طـوري   بـه . اسـت  نوسـان  در هـا   شرکت
 کوچــک، و متوسـط  هــاي شـرکت  بــا مقایـسه  در بـزرگ 
 ارائـه  خـود  یمحیطـ   زیـست  عملکـرد  از بیشتري اطالعات

  .کنند می گزارش جزئی صورت به حداقل یا و دهند نمی
 و کـسب  هـاي   پـژوهش  از یالمللـ   نیبـ  يهـا   یبررس
ــار ــشور در کـ ــجرین کـ ــن هیـ ــ روشـ ــ یمـ ــه ازدسـ  کـ

ــز هــاي خــسارت  عملکــرد گــزارش در یطــیمح ستی
 اکتـشافات  نـه یزم در فعـال  يهـا   شرکت یطیمح  ستیز

 و شــود ینمــ مـنعکس  یدرســت بـه  کــشور، آن در ینفتـ 
ــت هــاي دخالــت ــطر از دول ــدو قی ــانون نیت  جهــت ق

 نبــوده مــؤثر یطــیمح ستیــز مــشکالت از يریــگ شیپــ
  ).2011 ،16دنوا (است
  

 روش پژوهش
  

  هاي پژوهش فرضیه
شـرح   براي بررسی موضوع پژوهش، دو فرضـیه بـه        

  :زیر تدوین و آزمون شده است
هاي آالینده پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق      شرکت. 1

ــران، حــداقل در   ــادار ته ــشاهدات،  50به  درصــد از م

هـاي    ی خود را در یادداشت    محیط  زیستعملکرد مالی   
 .کنند هاي مالی افشاء می  صورتیحیتوض

ه پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق    هاي آالیند  شرکت. 2
ــداقل در   ــران، ح ــادار ته ــشاهدات،  50به ــد از م  درص

مدیره  ی خود را در گزارش هیأتمحیط زیستعملکرد  
  .کنند مجمع عمومی صاحبان سهام افشاء میبه 
  

    جامعه و نمونه آماري
جامعــه آمــاري ایــن پــژوهش متــشکل از کلیــه       

 اسـت کـه    زیـست   محـیط هاي صـنعتی آالینـده        شرکت
ــش ــاده  م ــول برخــی از   45مول رعایــت م ــانون وص  ق

 الــی 1381هــاي  درآمــدهاي دولــت بــوده و طــی ســال
هاي پذیرفته شده در بـورس        در فهرست شرکت   1387

ــران وجــود داشــته  ــد اوراق بهــادار ته ــار صــنایع  . ان آم
ریزي سازمان حفاظت     آالینده از دفتر پژوهش و برنامه     

از ایـن صـنایع عبـارت       .  تهیـه شـده اسـت      زیست  محیط
آالت و تجهیـزات،   صنایع پتروشیمی، پالستیک، ماشین  

هــاي  شــیمیایی، اســتخراج معــادن، الســتیک، فــرآورده
. نفتی، خودروسازي و صنعت محصوالت کـانی اسـت        

 67هاي انجام شده، نشان دهنده ایـن اسـت کـه          بررسی
هـاي    در فهرست شـرکت زیست  محیطشرکت آالینده   

. هران وجود داردپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت     
ن حجـم نمونـه بـراي    یـی  بر اسـاس فرمـول تع     ،از این رو  

 شرکت، به عنوان نمونه آماري ایـن      47جامعه محدود،   
  . پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است

هاي آالینده   حجم جامعه شرکت  : Nدر این رابطه،    
 پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار  زیــست محــیط
: qنـسبت موفقیـت،     : P سطح خطاي تعمیم،  : αتهران،  
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 گیـري  حداکثر خطاي انـدازه :  dنسبت عدم موفقیت و
  .است

47=
%50×%50×)(1/96+)(%8×1)-(67

%50×%50×)(1/96×67

q×p×)2Z(+)2d(×)1-N(
q×p×)2αZ(×N

=n

22

2

∧∧

∧

 

هاي مورد مطالعـه و    تعداد شرکت  ،3 جدول شماره 
حداقل مشاهدات مورد انتظار را به تفکیک نـه صـنعت      

 1387 الـی    1381هـاي     براي دوره هفت ساله طی سـال      
  .دهد نشان می

  
 هاي آماري مورد استفاده طرح پژوهش و روش

ــژوهش حاضــر   از آنجــا   ی بررســ،کــه هــدف از پ
ــداد ز    ــورد تعـ ــدود در مـ ــوعات محـ ــموضـ  از يادیـ

اسـت، از روش    )  سـال  -شـرکت   (نده  ی آال يها  شرکت

 از روش پژوهش    يا  شاخه (ی مقطع - یشیمایپژوهش پ 
 بـه   ، پـژوهش  ي نظر یمبان. استفاده شده است  ) یفیتوص

 يآور  جمـــعيه شـــده و بـــرایـــ تهيا روش کتابخانـــه
هـا، از کـارت    هیاز جهت آزمون فرضـ   ی مورد ن  يها  داده

همین منظور، پـنج     به. ثبت مشاهدات استفاده شده است    
ی، شـامل دو مـورد      محیط  زیست گري  گزارشموضوع  

هـاي    صورتیحیهاي توض مرتبط با افشاء در یادداشت 
ــا افـــشاء در گـــزارش    مـــالی و ســـه مـــورد مـــرتبط بـ

 بـراي  مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام،          مدیره بـه    هیأت
هـا    ی شـرکت  محیطـ   زیست عملکرد   يتعیین میزان افشا  

هـاي مـالی    با مشاهده صورت  .  شده است  در نظر گرفته  
مـدیره بـه مجمـع     هاي هیـأت   حسابرسی شده و گزارش   

 هر یک   افشاء نکردن عمومی صاحبان سهام، افشاء و یا       
 الـی  1381هـاي   از پنج موضوع مـورد نظـر بـراي سـال          

 مشاهده شده و سپس در کارت ثبت مـشاهدات           1387

هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد و مشاهدات و درصد از هر صنعت آمار شرکت: 3جدول   
) سال-شرکت (مشاهدات  تعداد شرکت در هر سال صنعت  درصد فراوانی نسبی 
 17 56 8 پتروشیمی
4/6 21 3 پالستیک  

آالت ماشین  3 21 4/6  
6/10 35 5 شیمیایی  

 17 56 8 استخراج معادن
6/10 35 5 الستیک  

4/6 21 3 فرآورده هاي نفتی  
9/14 49 7 خودروسازي  
6/10 35 5 محصوالت کانی  
 100 329 47 جمـــــــــــع
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این پنج موضـوع، بیـانگر آن دسـته    . منعکس شده است 
 از رویــدادهاي مــالی و غیرمــالی اســت کــه بــر اســاس 

  ویطــــیمح ستیــــآور ز ن و مقــــررات الــــزامیقــــوان
ــه رعا،ي حــسابدارياســتانداردها ــ ب ــشای  آن يت و اف

 که هـر شـرکت، بـراي یـک          آنجااز  . د شده است  یتأک
ره هفت ساله مورد بررسی قرار گرفته اسـت و یـک    دو

شرکت ممکن است در هر سال مالی تصمیم بـه افـشاء            
موضوعات چک لیست را داشته باشـد،     افشاء نکردن یا  

مـورد مطالعـه    )  سـال  -شـرکت   ( مـشاهده    329حداقل  
  . قرار گرفته است

همچنین، این امکان وجود داشـت کـه هـر یـک از          
ــنج موضــوع عملکــرد   ی در هــر ســال یطــمح زیــستپ

 ،بنـابراین . هـا افـشاء شـود      هـر یـک از شـرکت       وسیله  به
ــداکثر  ــوده اســت    1645ح ــار ب ــشاهده مــورد انتظ  . م

هاي پـژوهش، از آزمـون        همچنین، براي آزمون فرضیه   
ــسبت موفقیــت  ــه(ن ــون دوجمل اســتفاده شــده ) اي آزم

ــه    . اســت ــن اســت ک ــر ای ــري، انتظــار ب ــدگاه نظ از دی
ــرکت ســی، در نیمــی از   نــده مــورد برر  یهــاي آال  ش

ی خـود را افـشاء     محیطـ   زیستمشاهدات عملکرد مالی    
 طبـق رابطـه     zهـا، از آمـاره        براي آزمون فرضـیه   . کنند

  :زیر استفاده شده است

n/)p1(p
ppZ

••

•

−
−

=   
  

 موضوعات گزارش ياحتمال افشا: Pدر این رابطه، 
محیطی که از نسبت موارد افشاء به  عملکرد مالی زیست

 گـري  گـزارش  در هر یـک از دو روش         کل مشاهدات 
 موضـوع  ياحتمـال نظـري افـشا     : 0Pشـود،     حاصل مـی  

ــادل    ــفر مع ــیه ص ــق فرض ــه طب ــزارش ک اســت % 50 گ

  .هاي نمونه است حجم شرکت: nو 
  
 هاي پژوهش یافته

  
 پــنج موضــوع گــري گــزارش ، روش4 جــدول شــماره

شرکت (ی را بر حسب مشاهدات  محیط  زیستعملکرد  
 دو يطبـق ایـن جـدول، افـشا    . دهـد  نـشان مـی  )  سـال -

 توضــیحیهــاي  ی در یادداشــتمحیطــ زیــستموضــوع 
هاي مالی و سه مـورد قابـل طـرح در گـزارش               صورت

هئیت مدیره به مجمع عمومی صـاحبان سـهام در دوره           
  . مطالعه مشاهده شده است

، مجموع مـشاهدات شـامل مـوارد        5جدول شماره   
قابـل   را بـه همـراه مـوارد غیر    نـشده   و افـشاء    شده افشاء

بـراي هـر یـک از دو روش         )  اطالعـات  نبود(دسترسی  
  .دهد  نشان میگري گزارش

  
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش

ــر ایــن اســت کــه    بــر اســاس فرضــیه اول، انتظــار ب
ــده مــورد بررســی، حــداقل در   شــرکت  50هــاي آالین

ی خـود   محیط  زیستدرصد از مشاهدات عملکرد مالی      
هاي مـالی افـشاء       صورت توضیحیهاي    را در یادداشت  

  :فرضیه آماري به شکل زیر است. کنند
هاي آالینده پذیرفته شده در بـورس اوراق          شرکت

ــران، حــداقل در   ــادار ته ــشاهدات، 50به   درصــد از م
هـاي     یادداشت  را در  دی خو محیط  زیستمالی  عملکرد  

  .اند  کردهءهاي مالی افشا صورت یحیتوض
50%Ho:Po ≥   

فته شده در بـورس اوراق      هاي آالینده پذیر    شرکت
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  درصـــد مـــشاهدات،50بهـــادار تهـــران، حـــداقل در 
هـاي     یادداشت  را در  دی خو محیط  زیستمالی  عملکرد  

 .اند کردهنهاي مالی افشاء  صورت یحیتوض

 50%H1:Po <   
، نتایج حاصل از آزمون نـسبت موفقیـت         6 جدول شماره 

  .دهد ، براي فرضیه اول را نشان می)آزمون دوجمله اي(

  یمحیط زیستموضوعات گزارش عملکرد ي  نشدهآمار افشاء و یا افشاء : 4جدول 
  1387 الی 1381هاي   طی سال

 گريروش گزارش
ف ردی

چک 
 لیست

موضوع گزارش در 
 کارت ثبت مشاهدات

 منابع قابل استناد
موارد 
  ءافشا
 شده

موارد 
  ءافشا
 نشده

1  

 عملکرد مربوط به يافشا
 یک  تخصیصرعایت قانون
جهت فروش  مبلغ در هزار

  محیط زیستحفاظت از 

و » 55«، »42«، »19«بندهاي 
استاندارد » 13«بند » ج«جزء 

  »1«حسابداري شماره 
196  103  

 توضیحیهاي  یادداشت
  هاي مالی صورت

2 

هاي انجام شده   هزینهيافشا
مربوط به عملکرد 

 ی و اجتماعیمحیط زیست

و » 55«، »42«، »19«بندهاي 
استاندارد » 13«بند » ج«جزء 

 »1«حسابداري شماره 

162 137 

 240 358    جمع

3  

عات مربوط به  اطاليافشا
هاي  نظامبکارگیري 

اطالعاتی مدیریت محیط 
  )14000ایزو (زیست 

نامه اصول  نویس آیین پیش
هاي بذیرفته  راهبردي شرکت

شده در بورس اوراق بهادار 
  تهران

125  154  

4  

 اطالعات مربوط به يافشا
خرید و نصب تجهیزات 

براي جلوگیري از آلودگی 
  محیط زیست

اصول نامه  نویس آیین پیش
هاي پذیرفته  راهبردي شرکت

شده در بورس اوراق بهادار 
  تهران

190  89  
مدیره به  گزارش هیأت
 صاحبان مجمع عمومی
  سهام

5 

 اطالعات در مورد يافشا
اقدامات با اهمیت براي 
 بهسازي محیط زیست

نامه اصول  نویس آیین پیش
هاي پذیرفته  راهبردي شرکت

شده در بورس اوراق بهادار 
 تهران

184 95 

 338 499    جمع
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 )Z = 38/1( محاسـبه شـده   Z که مقدار آماره     آنجااز  
   اسـت   Z)95 = (%- 65/1 جـدول  Zبیشتر از مقـدار  

ــطح معنــاداري  ،و بــه عبــارت دیگــر      P = 12/0 س
)5% P-Value> (  حـداقل  است، فرضیه صفر با اطمینـان

ــین درصــد رد 95 ــود م ــه    . ش ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ای
درصـد   50 حـداقل در  ،زیست  محیطهاي آالینده    شرکت

 ی خــود را درمحیطــ زیــست  مــالیاز مــشاهدات عملکــرد
  .اند  کردهءهاي مالی افشا  صورتتوضیحیهاي  یادداشت

 
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

 بــر ایــن اســت کــه  انتظــار دوم، فرضــیه بــر اســاس
 پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق هــاي آالینــده شــرکت

ــران،  ــادار ته ــداقل دربه ــشا  50 ح ــد از م  ،هداتدرص
گــــزارش ی خــــود را در محیطــــ زیــــستعملکــــرد 

 ء افـشا  مـدیره بـه مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام             هیأت
 :فرضیه آماري به شکل زیر است. کنند می

 پذیرفته شده در بـورس اوراق       هاي آالینده  شرکت
عملکرد ت  درصد مشاهدا  50 حداقل در    بهادار تهران، 

مــدیره بــه  گــزارش هیــأت را در دی خــومحیطــ زیــست
  .اند کردهء افشامومی صاحبان سهام مجمع ع

۵٠%Ho: Po≥  

 پذیرفته شده در بـورس اوراق       هاي آالینده  شرکت
درصد از مشاهدات عملکرد  50 دربهادار تهران، حداقل

مع مدیره به مج گزارش هیأتی خود را در محیط زیست

   اطالعات در دو روش گزارشگرينبودار مشاهدات و موارد آم :5جدول شماره 

  گريگزارش روش
تعداد سئوال 

در چک 
  لیست

  افشاء
  شده

  افشاء
  نشده

 نبود
  جمع  اطالعات

 توضیحیهاي  یادداشت  658  60  240  358
  هاي مالی صورت

  )درصد(
2  

)4/54(  )5/36(  )1/9(  )100(  

مدیره به مجمع  گزارش هیأت  988  152  337  499
  عمومی صاحبان سهام

  )درصد(
3  

)5/50(  )2/34(  )3/15(  )100(  

 
 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش: 6جدول 

 Z P-Valueمقدارآماره  Po درصد مشاهدات وضعیت گزارش گريروش گزارش
  %60  358   شدهافشاء
  %40  240  شدهن ءافشا

  هاي یادداشت در ءافشا
  هاي مالی صورت توضیحی

 %100 598 جمع

50%  38/1 12/0 
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  .اند  نکردهءافشاعمومی صاحبان سهام 
 50%H1: Po<  

نــسبت  آزمـون  از حاصـل  نتـایج ، 7  شـماره جـدول 
ــت  ــه (موفقی ــون دوجمل ــیه ) اي آزم ــشان دومفرض  را ن

 محاســبه شــده Z ه کــه مقــدار آمــارآنجــااز  .دهــد مــی
)38/1=Z (از مقـدار بیشتر Z   645/1 جـدول-%)= 95(Z 

 P = 12/0داري ا سـطح معنـ    ،است و بـه عبـارت دیگـر       
)5%(P-Value>  ــان  ،اســت ــا اطمین  فرضــیه صــفر ب

ایـن بـدان معنـی اسـت       . شود مین درصد رد    95حداقل  
 50 حـداقل در    ،زیـست   محـیط هاي آالینده    که شرکت 

ی خود را در    محیط  زیستدرصد از مشاهدات عملکرد     
مدیره به مجمع عمـومی صـاحبان سـهام           گزارش هیأت 

  .اند  کردهءافشا
  

 گیري  بحث و نتیجه
  

 پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق هــاي آالینــده شــرکت
ی خـود را در   محیطـ   تزیسمالی   عملکرد   بهادار تهران، 
گـزارش   و   هـاي مـالی    صورت یحیتوضهاي   یادداشت
 ء افـشا  صـاحبان سـهام   مـدیره بـه مجمـع عمـومی           هیأت
کـه افـشاي اطالعـات        ، تـا زمـانی    گفتنی است  .کنند می

 و داوطلبانـه باشـد،   يراجبـار یی غمحیط  زیستعملکرد  
هـاي متفـاوتی     از رویـه  گـري   گـزارش  يها بـرا    شرکت

ی محیط  زیست عملکرد   يیزان افشا کنند و م    استفاده می 
 .ها در نوسان است شرکت

 
 پژوهش يکاربرد هايشنهادیپ

 حفاظـت  یگاه قـانون یت جای با در نظر گرفتن اهم    -
ــز طیاز محــ ــین وجــود ســازمان اجرایست و همچنــی  ی

ســـازمان حفاظـــت ( قـــانون يمـــستقل جهـــت اجـــرا
ــ ــز طیمح ــه، )ستی ــدو یکم ب ــه ت ــتانداردهایت  ين اس

 موضـوع لـزوم   شـود،  پیـشنهاد مـی   رانی در ايحسابدار
 را جهت افـشاي عملکـرد       ين استاندارد حسابدار  یتدو
ــ زیمــال ــتن ی آاليهــا  شــرکتیطــیمح ستی ــده در م ن

) انیـ ز ترازنامـه و صـورت سـود و    (ی مـال يهـا   صورت
 . کندیبررس
ــرا ی نظــارت و حــصول اطم - ــان از اج ح ی صــحين
ست، مــستلزم یــز طین و مقــررات حفاظــت از محــیقـوان 

 ي از سـو یطـ یمح ستیـ  زیرش عملکرد مـال انتشار گزا 
 يکارها  شود راه   یشنهاد م یپ. نده است ی آال يها  شرکت
 ي مربـوط هـا   انتـشار گـزارش    یـی ت ضـمانت اجرا   یتقو
 . شودیبررس

 عملکـرد  يکـسان جهـت افـشا   ی يها  هی وجود رو  -
ار بـا  ینـده بـس   ی آال يهـا    شـرکت  وسیله  به یطیمح  ستیز
ــاهم ــ   ی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــه س ادار ت اســت و ب
کـسان بـه   ی يهـا  هیجاد روی ایشود، چگونگ یشنهاد م یپ

  پژوهشدومآزمون فرضیه نتایج حاصل از : 7 جدول

 Z P-Value مقدار آماره Po  درصد مشاهدات وضعیت گزارش گريروش گزارش
  %60  499   شدهءافشا
  %40  338   نشدهءافشا

گزارش در ء افشا
مدیره به مجمع  هیأت

 %100 836 جمع  عمومی صاحبان سهام

50%  38/1  12/0  
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 در گـزارش    یطیمح  ستی ز ی عملکرد مال  يمنظور افشا 
 صـاحبان سـهام     یره به مجمع عموم   یئت مد یعملکرد ه 
  . کندیرا بررس

 
  ندهیآ يها پژوهش يبرا ییشنهادهایپ

 ریـ ز موضـوعات  نـده، یآ يهـا  پژوهش انجام يبرا
 :شود می شنهادیپ

ن و مقــررات یش روزافــزون قــوانیزال افــیــ بــه دل-
 ی انتشار گزارش عملکرد مال    ی، چگونگ یطیمح  ستیز
ــز ــیمح ستی ــرکتیط ــا  ش ــا ن ی آاليه ــده ب ــاین  يازه

  . شودیکنندگان بررس  استفادهیاطالعات
سازمان بورس   ي اعمال الزامات از سو    ی چگونگ -

 14000 ایـزو    نظام استقرار    در خصوص  اوراق بهادار و  
  . شودیبررس یه بورسهاي آالیند شرکتدر 
  

   پژوهشيها تیمحدود
جاد ی پژوهش ا  يند اجرا ی که در فرا   یتیتنها محدود 

 يهـا    از گـزارش   یبه برخ نداشتن   یشده است، دسترس  
 مـورد  يهـا    از سال  ی تعداد اندک  يها برا   ساالنه شرکت 

در »  اطالعـات  نبـود «مطالعه بوده است که تحت عنوان       
  .ارائه شده است 5جدول شماره 
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1. Deegan 
2. Global Reporting Initiative 
3. Sustainability Reporting 
4. Business Council for Sustainable 

Development 
5. International Standard Organization 
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6. International Federation of Accountants 
7. Environmental Accounting 
8. Frankle 
9. Anderson 
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