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  دهيچك
  

 چالش با ،است ياقتصاد و ياجتماع ،يطيمح گسترده آثار يدارا ها آن يها تيفعال كه يعيصنا و ها شركت :مقدمه
 شناسايي پژوهشاين  هدف .هستند رو هروبخود  يطيمح ستيز يها تيفعال مورد در اطالعات انتشار نهيزم در يجد
  .است  آن افشاء يبرا يالگوي ارائه و يطيمح ستيز افشاء بر رگذاريتأث يرهايمتغ

 آن، انجام روش جنبه از و ها داده آوري عجم يچگونگ اساس بر و يكاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش :روش پژوهش
 در نظر صاحب متخصصان و خبرگان را كليه پژوهش يآمار جامعه. است محتوا ليتحل نوع از يليتحل- يفيتوص يپژوهش

 خبرگان اين از نفر 29 شامل پژوهش، يآمار نمونه. دهد تشكيل مي يطيمح ستيز يحسابدار و سبز يحسابدار نهيزم
و  آوري جمع منظور به. شود مي )نهيزم نيا در ايران يرسم حسابداران جامعه با تجربه ياعضا و يطيحم ستيز كارشناسان(

 Expert choiceافزار  و نرم ماتريس زوجي دلفي فازيي و فن فاز يدلفروش  از خبرگان ها و نظرات ديدگاهتحليل 
  .است شده هاستفاد 11نسخه 

 اقدامات :شناسايي شده در اين پژوهش عبارت است از يطيمح ستيز شاءاف بر رگذاريتأث ياصل يرهايمتغ :ها افتهي
 اقدامات هوا، يآلودگ از يريگ شيپ شامل رانهيگ شيپ اقدامات. يتيريمد اقدامات و يجبران اقدامات رانه،يگ شيپ

 اهندهك اقدامات و خسارت جبران اقدامات شامل يجبران اقدامات ؛يانرژ مصرف يالگوها و ستيز طيمح از حفاظت
 و افتخارات و ها نامهيگواه كسب ،ياجتماع يها تيفعال در مشاركت اقدامات شامل يتيريمد اقدامات و ؛خسارت

  .است توسعه و قيتحق
در آن بودن و نيز سطح اهميت  به فراخور كمي و كيفي محيطي زيستبر افشاء  ثيرگذارأتمتغيرهاي  :يريگ جهينت

شناسايي درآمدها و . د داشتهاي مالي قابليت افشاء خواه صورتاه هاي همر هاي مالي و يا يادداشت صورت
 سبزحسابداري  سمت اجراي ها به سازمان حركتگام مؤثري در  ها و افشاء آن محيطي زيستهاي  هاي فعاليت هزينه
  .بود خواهد

  

  .يفاز يدلفروش  سبز، يحسابدار ،الگو ،يطيمح ستيز افشاء: يديكل يها واژه

                                                            
 .مدرس تربيت دانشگاهحسابداري  استاديار 1.
  .مدرس تربيت دانشگاهحسابداري  ارشد كارشناسي دانشجوي .2
 Sepasi@modares.ac.ir: امهننويسنده مسئول؛ رايا *
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  مقدمه
  

برتر  يها يورآ رقابت، ظهور فن يايدن ،يونجهان كن
-يهر گونه توسعه اقتصاد .ارت استو توسعه تج

 يتعادلم، نازيست محيطبه حفظ  توجهبدون  ياجتماع
افزون . دار را به همراه خواهد داشتيپاناو توازن 

 يمشكالت و تنگناها ،لئ، اغلب مسابراين
و با توجه به  موضوعي ملي نيست ،يطيمح ستيز

با  زيست محيطك يرقابل تفكيمتقابل و غ يتگوابس
از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه،  يمباحث كالن انسان

هر گونه اخالق، فلسفه و عرفان،  يژهوياست و بس
كل  يبرا يك كشور مشكلي يطيمح ستيمشكالت ز

  .)1(شود  محسوب ميجهان 
 مه دوم قرن هجدهميدر ن يوقوع انقالب صنعت

 يوه زندگيدر ش ياديبن يراتييتغ باعث ايجاد ميالدي
حد  يرات استفاده بيين تغيا يكي از نتايج .شد ها انسان

و توسعه نامتوازن  يعيطب يها و اندازه از منابع و ثروت
 اين موضوع سبب. كشورها است يو صنعت ياقتصاد

و  يطيمح ستيل زئها در رابطه با مسا ينگرانافزايش 
 يها تيعموم از مسئول يش آگاهيافزا چنين هم
ن يدر ا. يع مختلف شدها و صنا شركت يطيمح ستيز

دار يتوسعه پا يك اصليعنوان شر  ع بهيصنا بين،
است كه بهبود  كردهثابت  يشناخته شده و تجربه جهان

و عملكرد  زيست محيطدر  يسطح زندگ
بخش صنعت  ي، بدون همكاريطيمح ستيز

ع كه يها و صنا شركت ،لذا. پذير نيست امكان
، يطيآثار گسترده مح يدارا ها آن ياه تيفعال

نه يدر زم ياست با چالش جد يو اقتصاد ياجتماع

 ي خودطيمح ستيز يها تيانتشار اطالعات فعال
  ).2( هستندرو  هروب

بكارگيري ها با  از شركت ياريبس ،حاضر در حال
 يجوو در جستمحيطي  نظام حسابداري زيست

 يت برااطالعا افشاءگزارش و  يمناسب برا يا وهيش
دهد كه اطالعات  يشواهد نشان م. هستندعموم مردم 
 يسبز برا يحسابدار نظام وسيله به ارائه شده

هاي  گيري كنندگان مفيد بوده و در تصميم استفاده
اين در حالي . )4و  3( كند آنان نقش بسزايي ايفا مي

تعيين  به منظوروهش هدفمندي تاكنون پژ است كه
هاي  مالي و يا يادداشت هاي افشاء در صورت موارد

انجام  محيطي يستز حسابداري بر مبناي توضيحي
است كه با توجه  هدف پژوهش حاضر اين. است نشده

 يكل هاي محيطي و شاخص به قوانين و مقررات زيست
متغيرهاي ، يحسابدار يت سبز و استانداردهايريمد
 الگوييو  شناسايي را محيطي افشاء زيست بر ثيرگذارأت

  .دهدارائه  ها آن شاءاف يبرا
  

  حسابداري سبز
مسائل  ها به حسابداري ، شركتدر گذشته

اما  كردند توجه مي تر توجه نكرده يا كمي طيمح ستيز
ا به عبارت ي يطيمح ستيز يدر حال حاضر حسابدار

 ها شركت مورد توجهبيشتر » سبز يحسابدار«گر يد
 يحسابدارهنوز هم ، وجودن يبا ا. قرار گرفته است

، نداشتن يآگاه مانند يليها به دال ز در شركتسب
چنين  همو  يو اخالق يا حرفه يها آموزش ضعف
اجرا  يو اجتماع يطيمح ستيبه مسائل ز يتوجه كم

سبز حل  يفه حسابداريز وظيقبل از هر چ. نشده است
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دن به ينقش مؤثر در رس يفايو ا يطيمح ستيمسائل ز
در حسابداران  يالملل نيون بيفدراس. استدار يتوسعه پا

سبز را به عنوان  يحسابدارميالدي  2005سال 
ق ياز طر يو عملكرد اقتصاد يطيمح ستيت زيريمد

 يها منظاها و  متناسب با روش يها طيو توسعه مح اجرا
كه ممكن است شامل  كردف يتعر يحسابدار
چرخه عمر،  يابي نهي، هزيو حسابرس يگزارشگر

ت يريمد يبرا هبرديي رازير منافع و برنامه يابيارز
سبز به دانش  يحسابداراجراي . باشد يطيمح ستيز

، ي، مهندسيعلوم رفتار مانند يا رشته بين
. شناسي نيازمند است زيست يو حت يشناس جامعه

ها  حسابداري سبز بر اين فرض متكي است كه شركت
محيطي تحميلي خود به جامعه را  هاي زيست بايد هزينه

براي  زيست محيط ،كه در حاليشناسايي كنند 
به  ).5(شود  ها كاالي عمومي محسوب مي شركت

حسابداري سبز ابزاري مهم براي   عبارت ديگر،
است كه از  زيست محيط بر تأثيرگذار مواردشناخت 

تعيين و ايجاد آگاهي از  برايتواند  لحاظ اقتصادي مي
 برايچنين  هاي مربوط به محيط زيست و هم هزينه

 ؛هايي سودمند باشد از چنين هزينهكاهش و اجتناب 
هاي حسابداري  مزيت طرحاين ويژگي به عنوان 

هاي  هزينه. شود محيطي محسوب مي زيست
كه با توجه به نتايج مالي عمليات  ،محيطي زيست

توان با استفاده از ابزار  را مي شود انجام ميشركت 
تا زماني كه برخي از  اما حسابداري سبز مشخص كرد

محيطي حل نشود و  سي و بنيادي زيستمسائل اسا
در توان  قوانين در اين زمينه بازنگري نشود، نمي

گيري  تصميمحسابداري سبز  ي اجراي خصوص نحوه

تر اين است كه  شايد مشكل مهمافزون براين، . كرد
   ).6(» كامل نيست گاه هيچاطالعات «

     
  محيطي زيستافشاء 

كاهش ور ها به منظ شركتهايي كه  افشاء هزينه
اي  هاي زيست محيطي و گازهاي گلخانه آالينده

اما بيشتر اين  استامري ضروري  ،شوند ميمتحمل 
). 2( دگير داوطلبانه قرار مي افشاهايدر گروه افشاها 

از گزارش  محيطي بخشي گزارش زيست ،افزون براين
 افشاء لذا،. ستا ها شركت يت اجتماعيمسئول

 يت اجتماعيمسئول ءافشااز  يز بخشين يطيمح ستيز
افشاء عملكرد اجتماعي . دهد را تشكيل ميها  شركت

ها و محيط  تواند شامل افشاء روابط بين سازمان مي
توان گفت افشاء اين  مي تر، ساده به بيان. اجتماعي باشد

به عنوان افشاهاي مربوط به آثار فرآيند يا  اطالعات
عمليات سازماني تعريف شده است كه ممكن است 

). 7(تأثير داشته باشد ) زيست محيط(طبيعت  بر
اي از  به عنوان مجموعهافشاء اين اطالعات  ،چنين هم

اقالم اطالعاتي تعريف شده است كه مربوط به 
محيطي گذشته،  ها و عملكرد مديريت زيست فعاليت

شامل اطالعات و از طرفي حال و آينده شركت است 
منتج از مربوط به پيامدهاي مالي گذشته و آينده 

محيطي شركت  ها يا اقدامات مديريت زيست تصميم
محيطي در اين پژوهش به  افشاء زيست). 8و  1( است

عنوان فرآيند انتشار اطالعات در مورد تأثير 
براي  زيست محيطهاي اقتصادي شركت بر  فعاليت

  .شود مينفعان تعريف  استفاده ذي
 تر بيشبا توجه به اينكه  كه حال سؤال اين است
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افشاهاي زيست محيطي در زمره افشاء داوطلبانه قرار 
ها بايد داوطلبانه اطالعات  چرا شركتگيرد،  مي

پردازان افشاء  نظريه ؟محيطي خود را افشاء كنند زيست
هايي كه داراي عملكرد  داوطلبانه معتقدند شركت

گونه  نيا افشاءل به ي، تمامحيطي خوبي هستند زيست
 بسيارن مورد يدر ا يرسازظاه زيرا،اطالعات دارند 

  ).9(دشوار است 
 يگريد يها دگاهي، ديو اجتماع ياسيس يها هينظر

 بيندر . كند ميارائه  يطيمح ستيز افشاءدر مورد 
در  يت قانونيو مشروع نفعان ذي ها، دو نظريه آن
ح يتوض يبرا يطيمح ستيز يات حسابداريادب
قرار استفاده مورد تر  شيب يطيمح ستيز يهاافشا

افشاء  دليل نفعان، ذي بر اساس نظريه. است  گرفته
). 10(سهامداران است  درخواست يطيمح ستيز
اطالعات  ،سهامداران  ران مطابق با خواستهيمد
مورد  ياطالعات يازهاين ءكه جز ،را يطيمح ستيز

 طبق نظريه. كنند يم افشاءاست،  نفعان ذيانتظار 
طابق با م هستندتالش  در ها شركتي ت قانونيمشروع

شركت  ،نيبنابرا. ها رفتار كنند انتظارات جامعه از آن
خود را در نگاه عموم ي طيمح ستياطالعات ز افشاءبا 

 ييرها يدهد و از فشار عموم يجلوه م يمردم قانون
ممكن است آنچه را كه گزارش  كه يدر حال بخشد يم

  ).12و  11( ت باشديخالف واقع كرده
ين است ادر باال ذكر شده  نظريهتفاوت عمده دو 

 نيازشركت اطالعات مورد  ،نفعان ذي كه در نظريه
ت يمشروع كند اما در نظريه يم ارائهرا  نفعان ذي
جاد يا منظور بهت يريمد وسيله به اطالعات ،يقانون
ن امكان يا شود و يم ارائه نفعان ذيمثبت در  ينگرش

مطابق با شده  اطالعات گزارشكه وجود دارد 
برخي ، در اين راستا. باشدن ركتي شعملكرد واقع

بهتر  يطيمح ستيها از عملكرد ز كه شركت معتقدند
 افشاءكنند و تنها از  يكسب نم يچ منافع ماليه
ب افكار يفر يبرا يبه عنوان ابزار يطيمح ستيز

اين دو طور كلي  به). 12(كنند  استفاده مي يعموم
ر محو بر اساس ديدگاهي مالي ،افشاء داوطلبانه  نظريه

هاي  دگاهيدتوان از  يم اما) 13(تدوين شده است 
  .به موضوع نگريست ديگر نيز

  
  محيطي افشاء زيست الگوي

در قوانين و مقررات ايران  زيست محيطحفاظت از 
به عنوان نمونه، اصل پنجاهم . اي دارد جايگاه ويژه

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حفاظت از 
در سند ). 14(داند  يرا وظيفه عمومي م زيست محيط
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم
مندي جامعه ايراني  هجري شمسي نيز بر بهره 1404سال 

افزون براين، . مطلوب تأكيد شده است زيست محيطاز 
محيطي براي  تهيه اطالعات مربوط به عملكرد زيست

تواند نقش مؤثري را در اجراي هر  نفعان مي كليه ذي
چه بهتر قوانين و مقررات موجود در حوزه 

استاندارد ملي  13بند » ج«جزء . ايفا كند زيست محيط
كند در مواردي كه رعايت  بيان مي 1حسابداري شماره 

الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري براي درك 
اثر معامالت يا ساير رويدادهاي خاص بر وضعيت مالي 

كنندگان  وسيله استفاده ي بهو عملكرد مالي بنگاه اقتصاد
ها بايد براي ارائه  هاي مالي كافي نباشد، شركت صورت
هاي مالي به نحو مطلوب، اطالعات اضافي ارائه  صورت
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در ، مزبوراستاندارد  19بند طبق چنين،  هم. كنند
صورت نبود استاندارد حسابداري خاص، مديريت 

ترين اطالعات هايي را بكار گيرد كه به ارائه مفيد رويه
 33ماده  بر اساس ).15(هاي مالي منجر شود  در صورت

شده در  هاي پذيرفته نامه اصول راهبري شركت آيين
شده در بورس  هاي پذيرفته شركت ،بورس اوراق بهادار

هاي ساالنه خود اطالعات كلي  اند در گزارش موظف
ي ارائه محيط هاي اجتماعي و زيست در مورد مسئوليت

  .)16(كنند 
   

  پژوهشپيشينه 
شامل  يو اجتماع يطيمح ستيز افشاءات يادب

كننده  نييعوامل تع يكه به بررس هايي است پژوهش
). 18و  17، 4، 3( اند پرداخته يطيمح ستيز افشاء

 ي ماننددر موارد معموالً افشاء يشركت يها يژگيو
صنعت، كشور  يبند ، طبقهياندازه شركت، سودآور

به . است شده يرسبر نيز عمر شركتو محل فعاليت 
 از جمله يمتعدد هاي پژوهشنتايج ، نمونهعنوان 
بررسي «با عنوان ) 4(كورمير و جردن  پژوهش
و » هاي گزارشگري اجتماعي و محيط زيستراهبرد

با عنوان ) 18(پژوهش هاكستون و مايلن 
محيطي و اجتماعي در  هاي افشاء زيست محدوديت«

ندازه شركت دهد كه ا يم نشان »زالندنوهاي  شركت
 ،است بر افشاء محيط زيست گذارريتأثاز عوامل  يكي

 يها به شركت بزرگ نسبت يها شركت به نحوي كه
 يطيمح ستيز افشاءاقدام به  كوچكمتوسط و 

مانند  ها ساير پژوهشنتايج  ،چنين هم. كنند يمبيشتري 
 ثرؤعوامل م«با عنوان ) 3(پژوهش برانكو و رودريگز 

و نيز » هاي پرتغالي اجتماعي شركتافشاء مسئوليت  بر
بررسي افشاء داوطلبانه «با عنوان ) 19(پژوهش چوي 

هاي  مالي شركتهاي  محيطي در گزارش زيست
و  يطيمح ستيز افشاء كه شيوه دهد نشان مي »اي كره

  .متفاوت استها در صنايع مختلف  شركت ياجتماع
افشاء «در پژوهشي با عنوان  جميل و همكاران

ساالنه  هاي اجتماعي شركت در گزارشمسئوليت 
 98هاي مالي  به بررسي صورت» هاي مالزي شركت

 آنان. پرداختندميالدي  2000در سال  شركت مالزيايي
دند يجه رسين نتيبه ا ال محتويكرد تحليبا استفاده از رو

در  يو اجتماع يطيمح ستيزاطالعات  افشاءكه سطح 
 يها شركت ،چنين هم .ن استييپا يمالزكشور 

و  يطيمح ستيزاطالعات  كه دهند يح ميترج ايييمالز
 يمال يها ر عامل، صورتيرا در گزارش مد ياجتماع

 يه شكل اطالعات اخبارره بيت مدأيو گزارش ه
   .)20( كنند افشاء

عنوان  بادر پژوهشي  جاو و همكاران
محيطي و  هاي گزارشگري زيست محدوديت«

ه و تحليل به تجزي» اجتماعي شركت در هنگ كنگ
- 1997 بازه زماني درشركت  33ساالنه  هاي گزارش

اطالعات  افشاء يها  نيالگوها و تخم پرداختند و 1993
بررسي را  هنگ كنگكشور در  يطيمح ستيز

 نوعكه  بوداز آن  يحاك نانآ پژوهش جينتا. كردند
اطالعات  افشاءصنعت بر سطح، موضوع و محل 

  .)21( ار استاثرگذشركت  يو اجتماع يطيمح ستيز
هاي  كه رويه نتايج پژوهش بنرجي نشان داد

گيري و گزارشگري  حسابداري محدود به اندازه
هاي اقتصادي بوده و قابليت گزارشگري  فعاليت
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را در قالب ارقام  محيطي زيستوضعيت بحراني 
نتايج پژوهش بر اساس ، چنين هم .ندارد حسابداري

هاي ساالنه،  خواهد در گزارش هيچ شركتي نمي مزبور
محيطي  هاي زيست اطالعات مفصلي از عملكرد هزينه

  ).22(را به عموم ارائه كند 
هاي  با مطالعه و بررسي پژوهش ادو و همكاران

به اين نتيجه زيست محيطي  ءافشازمينه   شده در انجام
 يطيمح ستيز اطالعات ءافشا كه يتا زمانكه  رسيدند

ها  د، شركتو داوطلبانه باش يراجباريغبه صورت 
استفاده  يمتفاوت يها هياز رو يگزارشگر يبرا
محيطي در  زيست ءاي در افشا و ثبات رويه كنند يم

ها  افزون بر اين، برخي شركت. ها وجود ندارد شركت
ا به ميزان زياد مسائل ه به ميزان كم و برخي شركت

  .)23(كنند  را افشاء ميمربوط به محيط زيست 
بررسي گزارشگري «ان با عنو در پژوهشي لينچ
 »هاي دولتي استراليا بخش به وسيلهمحيطي  زيست
ساله،  8بخش دولتي را در بازه زماني  18 هاي گزارش

 يكاركردهامورد مطالعه قرار داد و  ،2000- 2007
ج ينتا .بررسي كردرا  يطيمح ستيزاطالعات  افشاء

 افشاء ،دوره پژوهش طي در كه پژوهش وي نشان داد
 افشاءشاخص با استفاده از  يطيمح تسياطالعات ز

به ميالدي  2001گزارش در سال  336از  افتهيتوسعه 
ش يافزاميالدي  2007- 2008گزارش در سال  449

   .)24( ه استافتي
گزارشگري «عنوان  بادر پژوهشي دونوا 

محيطي و آشفتگي مشاركت گروهي در  زيست
شركت  40المللي  هاي مالي بين صورت» نيجريه
 2009و  2001، 1999اي را در مقاطع زماني  نيجريه

كه  نتايج پژوهش وي نشان داد. مورد بررسي قرار داد
در گزارش عملكرد  يطيمح ستيز يها خسارت

نه اكتشافات يفعال در زم يها شركت يطيمح ستيز
شود و  يمنعكس نم يكشور، به درست در آن ينفت

 براين قانون يق تدويدولت از طر يها دخالت
نبوده است  مؤثر يطيمح ستيزاز مشكالت  يريگ شيپ
)25.(  

مطالعه افشاء «با عنوان  يپژوهش در ابيموبوي
ساالنه  هاي حسابداري اجتماعي در گزارش

 شركت را در بازه زماني 40تعداد » هاي نيجريه شركت
نتايج پژوهش وي . مورد بررسي قرار داد 2005- 2007

دهند  يح ميترج يا هيجرين يها شركت نشان داد كه
در  را يو اجتماع يطيمح ستيز ياطالعات حسابدار

ر عامل و يره، گزارش مديت مدأيگزارش ه
به شكل هاي مالي  صورت توضيحي يها ادداشتي

 حدود ،چنين هم. كنند افشاءكوتاه  يفياطالعات ك
، اطالعات مورد بررسي يها شركتاز % 83

 افشاءساالنه  يها را در گزارش ياجتماع يحسابدار
  .)26( اند هدكر

ت يفيك يبه بررس يمحدود هاي پژوهش، ايراندر 
اطالعات  يمال افشاءو  يارياخت افشاء، افشاء
  .اند محيطي و اجتماعي پرداخته زيست

كميت و ماهيت در پژوهشي نيا و همكاران  طالب
محيطي و اجتماعي  افشاي اطالعات حسابداري زيست

ر تهران شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادا 66
هاي  يافته .بررسي كردند 1385- 1389زماني  بازهدر را 

هاي ايراني ترجيح  كه شركت دادنشان  آنان پژوهش
محيطي و اجتماعي را در  دهند اطالعات زيست مي
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 ءت مديره به شكل اطالعات اخباري افشاأگزارش هي
  ).27( كنند

بررسي «عنوان  باعباسي و محمدي در پژوهشي 
هاي  محيطي شركت عملكرد زيستگزارشگري مالي 
به » شده در بورس اوراق بهادار تهران آالينده پذيرفته

محيطي  بررسي پنج موضوع گزارش عملكرد زيست
- 1387در بازه زماني صنعت  9شركت آالينده از  47

كه نتايج پژوهش آنان نشان داد . پرداختند 1381
از مشاهدات،  %50هاي آالينده حداقل در  شركت

هاي  محيطي خود را در يادداشت مالي زيستعملكرد 
ت مديره به أهاي مالي و گزارش هي توضيحي صورت

  .)28( كنند مجمع عمومي صاحبان سهام افشاء مي
با عنوان  يحجازي و همكاران در پژوهش

هاي محيط زيست در زمينه  سازي هزينه شاخص«
 بين اي نامه پرسشتوزيع با استفاده از » آلودگي خاك

 و) شهروندان و شهرداري مديران( رندگانگي تصميم
 محيط متخصصان و حسابداران( امر متخصصان

 و شناسايي را خاك آلودگي هاي شاخص) زيست
 را تهران شهرداري زيستي محيط هاي فعاليت
 زيستي محيط هاي شاخص سپس،. ندكرد بندي طبقه

 وسيله به شده انجام اقدامات با شده استخراج
 و مقايسه يكديگر با خاك ينهزم در تهران شهرداري
 شهرداري براي نياز مورد راهكارهاي و ها سياست
  .)29( دادند ارائه تهران

  
  روش پژوهش

  
 نيا. است يكاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش

 جنبه از و ها داده آوري جمع يچگونگ اساس بر پژوهش
 ليتحل نوع از يليتحل- يفيتوص پژوهشي آن، انجام روش
 يساز برجسته به دنبالل محتوا يلتح. ستا محتوا

ارائه ف و يل و توصيبا هدف تحل يموضوع يمحورها
به هدف  يابيدست منظور به .)30( استها  تيواقع

و  يا جامع كتابخانه يها يبا بررس پژوهش
 افشاءمؤثر بر  يها مؤلفه، نيشيپ هاي پژوهش

  .شدو استخراج  ييشناسا ،يطيمح ستيز
شامل ( ينه پژوهشبر اساس مباني نظري و پيش

هاي  بررسي متغيرهاي شناسايي شده در پژوهش
  :زير شناسايي شدبه شرح هشت متغير  )پيشين

اقداماتي است كه  :گيري از آلودگي اقدامات پيش
براي جلوگيري از آلودگي هوا و آب درياها، 

  .شود هاي زيرزميني و غيره انجام مي ها و آب رودخانه
اقداماتي است  :تزيس  اقدامات حفاظت از محيط
به . شود زيست انجام مي كه در زمينه حفاظت از محيط

عنوان نمونه، توليد و مصرف محصوالت سبز، استفاده 
  .زيست و غيره از مواد مصرفي سازگار با محيط

اقداماتي است كه براي  :الگوهاي مصرف انرژي
زيست از  سازي مصرف انواع منابع پايه محيط بهينه

چنين استفاده  ق و سوخت و همجمله مصرف آب، بر
هاي طبيعي از جمله انرژي خورشيدي انجام  از انرژي

  .شود مي
اقداماتي است كه براي  :اقدامات جبران خسارت

بردن  محيطي و از بين هاي زيست جبران خسارت
  .شود هاي ايجاد شده، انجام مي آلودگي

اقدامات و راهكارهايي  :اقدامات كاهنده خسارت
ظور اجراي مديريت پسماندها و كاهش من است كه به
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  . شود ها انجام مي و بازيافت آن
 :هاي اجتماعي اقدامات مشاركت در فعاليت

هاي مرتبط  مشاركت با سازمان براي كه است اقداماتي
زيست، آموزش كاركنان و ارتقاء  با حفاظت از محيط

  .شود زيست انجام مي فرهنگ دوستي با محيط
دستيابي و حفظ  :تخاراتها و اف كسب گواهينامه

و  14000ايزو المللي از جمله  هاي بين گواهينامه
شدن به عنوان صنايع سبز و  افتخاراتي شامل شناخته

  .برگزيده سبز
تحقيق و توسعه در راستاي انجام  :تحقيق و توسعه

هاي متناسب با فعاليت بنگاه اقتصادي  حل انتخاب راه
به . محيطي كردن مسائل زيست براي بهبود و برطرف

هاي مديريت و  عنوان نمونه، طراحي و اجراي نظام
  .حسابداري سبز

 مورد نياز براي انجام هاي داده آوري جمعروش 
 ياسيمق هفتنامه  و پرسش ، روش مصاحبهپژوهش
در اين پژوهش  ها داده آوري جمع يروش اصل. است

ه به شكل ياول يها مصاحبه. مصاحبه با خبرگان است
و به مرور با توجه به  شدافته انجام ينباز و ساختار

 يگذاررمزها و  داده شده به پرسش يها پاسخ
 يشتر برايب يها دا كردن سرنخيه و پياول يها مصاحبه
ر ييتغ يا ها تا اندازه ، شكل پرسشيبعد يها پرسش

ها مرتبط با موضوع و در  كرد هر چند تمام پرسش
. دبو پژوهش ياصل يها پرسشبردن به  يچارچوب پ
اد شده در قالب سه شاخص ي يها شاخص ،در مجموع

 ي ورانه، اقدامات جبرانيگ شياقدامات پ شامل ياصل
 مراحل. دش شناسايي و انتخاب يتيرياقدامات مد

 اي پژوهش حاضر به همراهه شاخص انتخاب
  .ارائه شده است 1شكل شماره آن در  يها شاخصريز

 هايي كه از روش دلفي استفاده در پژوهش
شود، اعضاي جامعه آماري را خبرگان و  مي

نظر در زمينه پژوهش تشكيل  متخصصان صاحب
رود كه هر چه حجم نمونه  دهند و انتظار مي مي

ها بيشتر شود و تركيب  تر باشد تعداد قضاوت بزرگ
شده را  هاي شناسايي ها ميزان قابليت اعتماد متغير آن

گ و اما برخي از پژوهشگران مانند چن. افزايش دهد
 30معتقدند كه معموالً در روش دلفي تعداد ) 31(لين 

زيرا با افزايش. نفر براي كسب اطالعات كافي است
  

  
  
  
  
  
  
  

  

هاي  استخراج و تعيين شاخص
ايي متغيرهاي براي شناسپيشنهادي 

 محيطي افشاء زيست

خذ نظرات خبرگان براي ا
هاي  انتخاب و پيشنهاد شاخص

 گيري جديد اندازه

نظرات خبرگان  بندي جمع
 ها بندي شاخص و طبقه

شناسايي 
 ها شاخص

اخذ نظرات 
 خبرگان

هاي  انتخاب شاخص
 مطلوب

هاانتخاب شاخص شناسايي و مراحل :1شكل   
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ها تكراري شده و اطالعات جديدي  تعداد نمونه پاسخ
 پژوهش ينمونه آمار، رو از اين .)31( شود اضافه نمي

مجرب و  خبرگاناز  نفر 29 متشكل از حاضر
 يسبز و حسابدار يحسابدارطه يح نظر در صاحب

كارشناسان نفر از  9 شامل ،يطيمح ستيز
 كشور زيست محيطشاغل در سازمان  يطيمح ستيز
از  ايران يجامعه حسابداران رسم ينفر از اعضا 20و

ن يكه در ااست  يمؤسسات حسابرس يشركا جمله
  . كافي برخوردارند تجربهاز نه يزم

له اول، روش ، در مرحپژوهش يريگ روش نمونه 
 ي، روشيگلوله برف. استاستفاده شده  يگلوله برف
در . است يو اكتشاف يفيك يها پژوهش يسودمند برا

 يشخص دوم را به پژوهشگر معرف ن روش، نفر اول،يا
ادامه  روندن يطور و ا نيز همين يكند و نفر بعد يم
روش به شكل هدفمند و ن يدر ا يريگ نمونه. ابدي يم

خاص  يها و خبرگان بر اساس هدفبوده  يراهبرد
در  .شوند ميله انتخاب أحل مس يو راهبردها پژوهش

 ها و نظرات ديدگاه آوري جمع منظور بهمرحله دوم، 
از روش  يفاز يدلفروش  ياجرا يخبرگان برا

 47 بيناز  كه شدساده استفاده  يتصادف يريگ نمونه
محيطي و حسابداران رسمي به دست  كارشناس زيست

  .شدنفر انتخاب  29 تعداد ،در مرحله اولآمده 
از عوامل مؤثر  فهرستي ،يدلف روش اولمرحله در 

ن ييتع ياستخراج شده و برا يطيمح ستيز افشاءبر 
. ار اعضاء قرار گرفتيها در اخت ت آنيزان اهميم

كه  ييرهاير متغيخواسته شد سا ها از آن ،نيبرا افزون
  . نندكشنهاد يز پينشده را ن ذكر فهرستدر 

 هايي عامل، مجموعه يدلفروش دوم مرحله در 

 همراهشنهاد شده بود، به يا پياول انتخاب مرحله كه در 
در . ار اعضاء قرار گرفتياول، در اختمرحله  يها نمره

 هايي عاملنظر اعضاء درباره  مجدداًسوم، مرحله 
اول و دوم مهم هاي  مرحلهكه در  دريافت شد

پس از  يدلفام روش انج. ص داده شده بوديتشخ
اس يبه اتفاق نظر بر اساس مق يابيسوم و دستمرحله 

 بينزان اتفاق نظر ين مييتع يبرا .افتيكندال خاتمه 
 اين از كننده در روش دلفي شركت گروه ياعضا
كندال نشان  يب هماهنگيضر. استفاده شد بيضر
ت يكه چند مقوله را بر اساس اهم يدهد كه افراد يم

 يمشابه يارهايمع يطور اساس اند، به دهمرتب كر ها آن
ها  ك از مقولهيت هر يقضاوت درباره اهم يرا برا

گر اتفاق نظر يكدين لحاظ با ياند و از ا كار بردهب
  .دارند
 يبرا )1 رابطه شماره( ب كنداليجه ضرينت
برابر با  ،بيبه ترت ،ياول، دوم و سوم دلف هاي مرحله

 مقداربه دليل اين كه . دبو  4/7و  8/7،  1/7
 ها آنج يو نتا  7از شتر يبدوم و سوم  هاي مرحله
ان يپا يسوم، دلفمرحله است، در  يكديگرك به ينزد
 .ج قابل استناد استيافته و نتاي

  

S      )1( رابطه
W =

1/12k2(N3- N)
  

  
  روش دلفى فازى

ميالدى طرحى در نيروى  1950در اوايل دهه 
 به سرپرستى دالكى از شركت رند كاهوايى امري

كه  خبرگان در مورد اين اتبررسى نظر منظور به
جب چه مو ار چند بمب اتمى شوروى در آمريكاانفج«
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 طرح، مشهور به  »شود ميزان خسارت در آن كشور مى
براى  »دلفى«و روشى موسوم به روش  شد دلفى

هدف از اين روش . ارائه شدبررسى قضاوت خبرگان 
ترين توافق گروهى خبرگان درباره  ه مطمئندسترسى ب

نامه و  موضوعى خاص است كه با استفاده از پرسش
به بازخورد با توجه  و نظرخواهى از خبرگان، به دفعات

اين روش  ،در واقع .شود انجام مي ها حاصل از آن
، با سه ويژگى اصلى عقايد خبرگان ازبررسى كاملى 

، تكرار )ها نامه پرسش( ها طرفانه به سؤال پاسخ بى شامل
و دريافت بازخورد ) نامه پرسش( ها دفعات ارسال سؤال

ه ب ها و تحليل آمارى از پاسخ به سؤال و تجزيه ها از آن
 هاى ذهنى در روش دلفى، داده. است صورت گروهى

هاى  هاى آمارى به داده افراد خبره با استفاده از تحليل
جر به اجماع اين روش من .شود تقريباً عينى تبديل مى

هاى  روش دلفى در زمينه. شود يگيرى م در تصميم
استفاده شده است  گيرى بينى و تصميم  متعدد پيش

 :است از ارد كاربرد آن عبارتبرخى از مو). 31(
تجزيه و تحليل خدمات  ، )توجه به آينده( نگارى آينده
، ريزى آموزشى، طراحى و برنامه ابداعات ،دولتى
بندى مشتريان و  ها و بخش سازمانگيرى  سوبينى  پيش

با اين  .ريزى ترين گروه براى برنامه شناخت مناسب
گيرى و اجماع بر مسائلى كه  تصميموجود براي 

و روش  به صراحت مشخص نيست عواملو  ها هدف
تواند به يك اجماع واحد برسد از  دلفي در آن نمي

  .شود روش دلفي فازي استفاده مي
 ميالدى  1980فازى در دهه  روش دلفىرو،  از اين 
م ويژگى مه). 30( ابداع شد كافمن و گوپتا وسيله به

پذير است كه  اين روش، ارائه چارچوبى انعطاف

دقت و صراحت را  نبوداز موانع مربوط به  ياريبس
بسيارى از مشكالت در . دهد  تحت پوشش قرار مى

ناقص و نادقيق ها مربوط به اطالعات  گيرى تصميم
هاى اتخاذ شده خبرگان بر  تصميم ،چنين هم. است

. هنى استاساس صالحيت فردى آنان و به شدت ذ
اعداد قطعى با اعداد  يها به جا بهتر است داده ،بنابراين
  . داده شود  شيفازى نما

مراحل اجرايى روش دلفى فازى در واقع تركيبى  
ها روى اطالعات  از اجراى روش دلفى و انجام تحليل

الگوريتم . هاى فازى است نظريه مجموعه توجه به با
نمايش  2شماره  اجراى روش دلفى فازى در شكل

  .)31( داده شده است
  

  مراحل اجرايي روش دلفي فازي
 ترين كمخود را در قالب  نظراتمعموالً خبرگان 

اعداد ( مقدار ترين بيشترين مقدار و  مقدار، ممكن
 نظرميانگين  ،سپس .دهند ارائه مى) فازى مثلثى

نظر هر  و ميزان اختالف) اعداد ارائه شده(خبرگان 
 فرد خبره از ميانگين محاسبه و آنگاه اين اطالعات

 در. شود براى اخذ نظريات جديد به خبرگان ارسال مى
ل از صمرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطالعات حا

 پيشيندهد يا نظر  مرحله قبل، نظر جديدى را ارائه مى
 اين فرايند تا زمانى ادامه. كند ىخود را اصالح م

ثبات  يابد كه ميانگين اعداد فازى به اندازه كافى با مى
پژوهش اطالع از براي انجام براين، چنانچه  افزون. شود

توان با  هايى از خبرگان نيز الزم باشد، مى نظر زيرگروه
خبرگان را بر  اتمحاسبه فاصله بين اعداد مثلثى، نظر

 و شناسايي كردهاى مشابه  ر گروهاساس روابط فازى د
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به خبرگان مورد نظر ارسال  را ها اطالعات مربوط به آن
 روش اجراي براى نيز ديگرى يها روش ،البته. كرد
 روش به نسبت ها آن كاربرد كه شده ارائه يفاز دلفى
 روش دو پژوهشگران يبرخ. است تر كم بسيار مزبور
 دلفى و كم- بيش فازى دلفى عناوين با فازى دلفى
. اند كرده شنهاديپ فازى يكپارچگى طريق از فازى

 روش و فازى آمار همراه به اى بازه ارزش ازچنگ 
 روش و برده بهره ،گراديان شيب وىوج جست

 در .)30( است كرده ارائه فازى دلفى براى را جديدى
 روش از متعددى كاربردهاى هاي انجام شده ژوهشپ

 دلفى روشچنگ و لين  .خورد مى چشم به فازى دلفى
 معياره چند گروهى، گيرى تصميم همراه به را فازى
 بهترين ارزيابى منظور به فازى اعداد بندى رتبه و فازى

 چنگ و همكاران .)31( اند برده كار به جنگى ادوات
 هدفه چند گيرى تصميم كنار در فازى دلفى روشاز 

 در طراحى نيازهاى بندى ويتاول منظور به فازى
 فازى دلفى روشاز  و كيفى عملكرد بكارگيرى

 هر براى اطمينان قابل زمانى بازه تخمين منظور به
 زمان اساس اين بر ،سپس .اند استفاده كرده يتلفعا

 در مسير هر راىب بحرانى درجه و طرح تكميل فازى
 درلي . )32( كردند محاسبه اكارطور  به را طرح
 تا كرد سعى فازى دلفى روش از استفاده با ىپژوهش
 در خطر ارزيابى منظور به را خطرزا عوامل خطر سطح
  .)33( دكن گيرى اندازه ها شركت ائتالف
شنهاد يپ يزفا ياز روش دلف حاضر پژوهش در
كه از  استفاده شده است كاوايشيا به وسيلهشده 

اي روش دلفي فازيالگوريتم اجر :2شكل  

نامه و ارسال آن به خبرگان ي پرسشتهيه  

 تهيه گزارش از فرآيند دلفي فازي و ارسال نتايج به خبرگان

 است؟ انجام شدهآيا اجماع به خوبي 

هاله براي آنانتخاب خبرگان و تشريح مسأ  

 ها دريافت نظر خبرگان و تجزيه و تحليل آن
)محاسبات فازي(  

ها و اعالم توافقاتدي پاسخبنطبقه  خير 

 بله
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 يالملل نيدر سطح برايج   يفاز يدلفروش ن يتر جيرا
  :)33( استر يب زيبه ترت مزبورروش  نديفرآ .تاس

  
  )خبرگان( مينظرات گروه تصم آوري جمع :گام اول

 يهاريمتغ يا نهيف هفت گزين منظور از طيه اب
كامالً   نهيف از گزين طيا. تفاده شداس يزبان شناخت
  . ه استشد يبند رده كامالً مناسب  نهيگز نامناسب تا

  
  يمثلث يبه اعداد فاز يمكال يرهايل متغيتبد :گام دوم
 يمثلث يبه اعداد فاز يكالم يرهايل متغيتبد يبرا

 شدوان، استفاده ير و يكل وسيله به از روش ارائه شده
 كه شود يمباعث  يفيك يرهايف دامنه متغيتعر. )30(

هند و ها پاسخ د به پرسشكسان يت يخبرگان با ذهن
سبت به ن ها آن ير ذهنيبر تعاب آنانمتفاوت  هاي ويژگي

جدول  با استفاده از. نباشدگذار راث يفيك يرهايمتغ
 يمثلث يبه شكل اعداد فاز ي كالميمتغيرها، 1شماره 
  .شود يم تبديل
  

  براي هر خبره Tijعدد فازي مثلثي  :گام سوم
 ،بدست آمده با پرسش از خبرگان اريدر هر مع 

Tij ر استيخبره مورد نظر به شرح ز  انعكاس دهنده:  
 Tij = (Lij, Mij, Uij)                           )2(رابطه 

  Lij = Min {Lij}                               )3(رابطه 

   Uij = Max {Uij}                           )4(رابطه 

 Mij = n√∏Mij         ) 5(رابطه 

به  دام اشاره دارjار يبه مع j و امi  به خبره i كه در آن
  :كه يا گونه
Tij :عدد فازي مثلثي 

Xij :j خبره يابيمقدار ارز  i ار يمع ازامjام است،  
Lij: ي،نظر كارشناس يارزياب مقدار ترين كم  
Uij: ي و نظر كارشناس يابيمقدار ارز ترين بيش  
Mij: ينظر كارشناس يابيمقدار ارز ين هندسيانگيم.  
 يبرا يمثلث يدر عدد فاز Mij ين هندسيانگيم

به  معيارگروه متخصصان در مورد هر  اشاره به اجماع
 اتنظر ترين بيشو  ترين كمر يمقاد. كار رفته است

 يمثلث ياعداد فاز يانيبه عنوان دو نقطه پا يكارشناس
و  مقدار ترين كم مقادير ).30(شده است استفاده 

مناسبي براي  نظرات خبرگان، نماينده ترين مقدار بيش
ها را كاهش  اسبهتغييرات نيست و دقت مح  كل دامنه

براي رفع اين نقيصه در تجميع نظر خبرگان از. دهد مي
  

  اعداد فازي مثلثي متغيرهاي كالمي :1جدول 
 متناظر يمثلث يعدد فاز ير كالميمتغ

  10و  7، 7 كامالً مناسب
 10و  9، 7 مناسب

 9و  7، 5 مناسب يحدود تا

 7و  5، 3 تأثير يب

 5و  3، 1 مناسبنا يتا حدود

 3و  1، 0 نامناسب

 0و  0، 0 كامالً نامناسب
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هاي  رابطه( ييو انتها ييابتدا ريمقاد ين هندسيانگيم
  .شداستفاده  )7و  6هاي  شماره

 Lij = n√∏Lij)                                      6(رابطه 

 Uij = n√∏Uij)                                     7(رابطه 

  
  كردن ييزدا يازف :گام چهارم

 )8رابطه شماره ( ساده يثقل مركز نقطه رابطهاز 
  .استفاده شده است )Sij( كردن ييزدا يفاز يبرا

 Sij = (Lij + 4Mj + Uij) / 6                 ) 8(رابطه 

  
  عوامل نامناسب كردنغربال  :پنجمگام 

عوامل  كردنغربال  منظور به 3αمقدار آستانه 
  .شدنامناسب انتخاب 

ijS :شود، اگر يرفته ميگذار پذريتأثعامل ) الف    
ijS :شود، اگر يرفته نميگذار پذريتأثعامل ) ب    

رنده، يگ ميتصم ينباط ذهنستانه با استآ قدارم
 هايي عاملاد تعد م بريطور مستق شود و به يم مشخص

چ راه ساده يه. شود يكه غربال مر خواهد گذاشت يتأث
ن آستانه وجود يان مقدار ييتع يبرا يا قانون كلي

را به عنوان حد آستانه در نظر  8عدد  چنگ . ندارد
به عنوان حد  8عدد  زين پژوهش نيدر ا. )33( گرفت

  .ه استآستانه در نظر گرفته شد
 
  پژوهش ياه افتهي

  
 يرهايمتغتا در پژوهش حاضر، تالش شده است 

بر اساس و  شناسايي ،يطيمح ستيز افشاء بررگذار تأثي
 براي افشاء زيست محيطي مطلوب الگويي ها آن

رها با مراجعه به يمتغ ديين و تأييتع براي. شود يطراح

در  يكرد فازيبا رو يدلفروش خبرگان و استفاده از 
ن يا. رها مورد سنجش قرار گرفتيسه دسته، متغ

 خبرگان ينسبانجام شد كه اجماع نظر  يند تا حديفرآ
. دوششده حاصل  يطراح يعقالن يها درباره گزاره

 يخبرگان و انجام فراگرد دلفآراء  آوري جمعپس از 
مندرج در ج به شرح ياجماع حاصل شد و نتا ،يفاز

الزم به  .به دست آمد 3و  2 هاي  هاي شماره جدول
 يها ارها و شاخصيمع يتمام مورددر كه ذكر است 

ارها يمع يرو، تمام نياز ا. شد لحاصاجماع  ،يشنهاديپ
  .شد، انتخاب يشنهاديپ يها و شاخص

يك از  هر، ميانگين ميزان رابطه 2جدول شماره 
» محيطي افشاء زيست«هاي پيشنهادي با مفهوم  شاخص

ميانگين فازي مثلثي بر اساس . دهد را نشان مي
  ):32(به دست آمده است  10و  9هاي  هاي شماره رابطه

A(i) = (a1                   )   9(رابطه 
(i), a2

(i) , a3
(i)), 

i=1,2,3,….,n  

 Am = (am1 , am2 , am3)= (1/n)              10(رابطه 

∑a1
(i), 1/n ∑a2

(i), 1/n ∑a3
(i))  

  

  Amام و i خبرهديدگاه  بيانگر A(i)ها  در اين رابطه
نتايج حاصل . هاي خبرگان است بيانگر ميانگين ديدگاه

  .آمده است 3ها در جدول شماره  ات اين رابطهاز محاسب

هاي بدست آمده از تجزيه  بر اساس معيارها و شاخص
  .طراحي شده است 1ها، الگوي شماره  و تحليل داده

  
  يريگ جهيبحث و نت

  
حسابداري  هاي نظاماز  يكي يطيمح ستيز يحسابدار

 گذرد آن مي طرحسال از زمان  40 است كه بيش از
 .ه طور مناسب به آن پرداخته نشده استاما متأسفانه ب
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ها با مسائل  از شركت ياريبس ،حاضر در حال
 يا وهيش يجوو روبرو و در جست يطيمح ستيز

 يبرامربوط اطالعات  افشاءگزارش و  يمناسب برا
دهد كه اطالعات  يشواهد نشان م. هستندعموم مردم 
 يسبز برا يحسابدار نظام وسيله به ارائه شده

 يها يريگ ميد بوده و در تصمينندگان مفك استفاده
ج ي، نتابه عنوان نمونه. كند يفا ميا ييآنان نقش بسزا

 افشاءدهد كه  ينشان م پژوهش برامر و پاولين
اطالعات  اطالعات، از قبيل افشاء داوطلبانه
و شركت بين اطالعاتي ينامتقارن ،محيطي زيست

  
  نامه نهايي رگان در پرسشخب ها و نظرات ديدگاهنتايج ميانگين : 2جدول 

 يشنهاديشاخص پ رابطهن يانگيم
 يطيمح ستيز افشاءبا   يشنهاديپ يها شاخص  يارهايمع

 يشنهاديپ  فيرد

)89/0 ،74/0 ،65/0(   هوا ياز آلودگ يريگ شياقدامات پ

 رانهيگ شياقدامات پ

1 
)75/0 ،54/0 ،64/0(   زيست محيطاقدامات حفاظت از  2 
)62/0 ،51/0 ،45/0(   الگوهاي مصرف انرژي 3 
)41/0 ،59/0 ،65/0(   اقدامات جبران خسارت

 ياقدامات جبران
4 

)59/0 ،62/0 ،78/0(   اقدامات كاهنده خسارت 5 
)42/0 ،51/0 ،63/0(  ياجتماع يها تياقدامات مشاركت در فعال

 يتيرياقدامات مد
6 

)35/0 ،47/0 ،53/0(   ها و افتخاراتنامهيكسب گواه 7 
)61/0 ،65/0 ،71/0(   ق و توسعهيتحق 8 

  
  هاي انتخاب شده بندي شاخص امتيازدهي و اولويت: 3جدول 

 يبند رتبه  انتخاب شده يها شاخص  يگذار نام  ازيامت  انتخاب شده يارهايمع  فيرد

1  048243/0 a1 هوا ياز آلودگ يريگ شياقدامات پ 

 رانهيگ شياقدامات پ

1 
2  047861/0 a2  زيست محيطحفاظت از  اقدامات  2 
4  035209/0 a3  الگوهاي مصرف انرژي  3 
6  031478/0 b1  اقدامات جبران خسارت 

 ياقدامات جبران
4 

7  031051/0 b2  اقدامات كاهنده خسارت  5 
5  033233/0 c1  ياجتماع يها تياقدامات مشاركت در فعال 

 يتيرياقدامات مد
6 

8  030841/0 c2  فتخاراتها و انامهيكسب گواه  7 
3  036001/0 c3  ق و توسعهيتحق  8 
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محيطي زيست افشاء الگوي :1الگوي   

گيري  اقدامات پيش
 از آلودگي

الگوهاي مصرف 
 انرژي

اقدامات حفاظت از 
 محيط زيست

  جلوگيري از آلودگي هوا .1
  هاجلوگيري از آلودگي آب دريا و رودخانه. 2
  هاي زيرزمينيجلوگيري از آلودگي آب. 3

  توليد و مصرف محصوالت سبز .1
استفاده از مواد مصرفي سازگار با محيط . 2

  زيست محيط پايه منابع انواع مصرف سازيبهينه .1
  طبيعي هايانرژي از استفاده. 2

  محيطيزيست هايخسارت جبران .1
 هاي ايجاد شدهاز بين بردن آلودگي. 2

  مديريت پسماندها .1
  ماندهاكاهش و بازيافت پس. 2

اقدامات جبران 
 خسارت

اقدامات كاهنده 
 خسارت

اقدامات مشاركت 
هاي  در فعاليت
 اجتماعي

 تحقيق و توسعه

ها كسب گواهينامه
 و افتخارات

 از حفاظت با مرتبط هايسازمان با مشاركت .1
  زيست محيط

  كاركنان آموزش. 2
 زيست محيط با دوستي فرهنگ ارتقاء. 3

  الملليبين هايهگواهينام كسب .1
  الملليبين هايگواهينامه حفظ. 2
 برگزيده و سبز صنايع عنوان به شدن شناخته. 3

 رفع مسائل و تحقيق و توسعه براي بهبود .1
  محيطي زيست

 سبز حسابداري و مديريت هاينظام طراحي. 2

  
 محيطي افشاء زيست

  
 گيرانه اقدامات پيش

  
 اقدامات جبراني

  
 ديريتياقدامات م
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 افشاء ن،يبرا افزون. )34( دهد يم كاهش را نفعان ذي
 جهينت در و داده كاهش را نداشتن نانياطم داوطلبانه
 آن موازات به كه ابدي يم كاهش ياطالعات ينامتقارن

 ابدي يم كاهش زين يسازمان برون يمال تأمين يها نهيهز
، نتايج پژوهش حجازي نمونهبه عنوان  ،چنين هم ).35(

هاي آلودگي  و همكاران بيانگر شناسايي شاخص
محيطي  هاي زيست بندي فعاليت خاك و طبقه

كه با استفاده از آن مي توان  شهرداري تهران است
مباحث مربوط به توليد ناخالص داخلي سبز را توسعه 

 ياريوانع بسهنوز م ،ن وجوديبا ا). 29(و گسترش داد 
اطالعات  افشاءسبز و  يحسابدار نظام يدر اجرا

در  .وجود دارد يمال يها در صورت يطيمح ستيز
تالش شده است كه با ارائه الگوي افشاء پژوهش اين 

هاي ابتدايي براي رفع اين موانع  محيطي گام زيست
و  يطيمح ستيز افشاء مبحثت ياهم .برداشته شود

 يطيمح ستيز افشاءدر قالب د يكه با شناسايي مواردي
  . است، هدف پژوهش حاضر افشاء شودمخاطبان  براي
 ياصل موارددهد كه از  يمنشان  پژوهش جينتا

رانه، يگ شياقدامات پ يطيمح ستيز افشاءرگذار بر يتأث
اقدامات . است يتيريو اقدامات مد ياقدامات جبران

هوا، اقدامات  ياز آلودگ يريگ شيرانه شامل پيگ شيپ
؛ يمصرف انرژ يو الگوها زيست محيطفاظت از ح

شامل اقدامات جبران خسارت و  ياقدامات جبران
 يتيرياقدامات مد سرانجاماقدامات كاهنده خسارت و 

، ياجتماع يها تيشامل اقدامات مشاركت در فعال
ق و توسعه يها و افتخارات و تحق نامهيكسب گواه

گذار اصلي اثر مواردهاي پژوهش حاضر  يافته. است
اين متغيرها  كه كند را ارائه مي محيطي زيستبر افشاء 

بودن و نيز سطح اهميت  كيفي بودن يا به فراخور كمي
 توضيحيهاي  هاي مالي و يا يادداشت در صورت

شناسايي . قابليت افشاء دارند هاي مالي صورت
 باال محيطي زيستهاي  فعاليتهاي  درآمدها و هزينه

 سبز حسابداري اجراي متس به ها سازمان حركت در
مجامع  و انتظار بر اين است كه بود خواهد مؤثر
االجراء در  با وضع استانداردهاي الزمز ين يا حرفه

هاي  فعاليت هاي ء درآمدها و هزينهافشا نحوه خصوص
واحد  يثري در ايجاد الگويؤم  گام ،محيطي زيست

جاد رهنمودي مناسب براي برداشته و سبب اي
  .شوندحدهاي تجاري ها و وا شركت

    
  پيشنهادهاي كاربردي

 ياتيح اي  مسأله ،زيست محيط كه مسألهجا  آن از. 1
از متغيرهاي شود  پيشنهاد مي، كشور است يبرا

راي ب ي پژوهش حاضرالگوبدست آمده از 
ان يدانشجوويژه عموم ب يش آگاهيآموزش و افزا

تر ياقدامات جد استفاده شده ومرتبط  يهارشته
 . ين ارتباط انجام شوددر ا

ق اصالح يز از طريشود كه دولت نيشنهاد ميپ. 2
د و وضع ين جديب قوانين موجود، تصويقوان

با توجه  ندهيآال يهاشركت يبرا يقانون مجازات
نه ي، زمبه متغيرهاي بدست آمده از پژوهش حاضر

 .سالم فراهم كند يزيست محيطداشتن  يرا برا
متقابل  يازمند همكارين زيست محيطحفاظت از . 3

ن يبهتر است ب ،لذا .استمختلف  يهاسازمان
كنندگان نيو تدو زيست محيطسازمان حفاظت 

 چنين همو  يو حسابرس يحسابدار ياستانداردها
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با توجه به متغيرهاي  سازمان بورس اوراق بهادار
 ،حاضر پژوهشارائه شده در  محيطي زيستافشاي 
    .شود برقرار الزم تعامل

چه در  يت اجتماعينه كردن مفهوم مسئولينهاد .4
برگرفته از  ياجتماعچه در سطح و  يسطح فرد

تواند يم پژوهش حاضر الگويمتغيرهاي افشاي 
مطلوب  زيست محيطبه  يابيرا در دست يينقش بسزا

  .فراهم آورد
  

  آيندههاي  براي پژوهش پيشنهاد
 حاضر با استفاده از ساير پژوهششود  پيشنهاد مي. 1

 و تجزيه روش چند شاخصه گروهي نظير هاي فن
 فازي رويكرد اي با شبكه يا و مراتبي سلسله تحليل

 .تكرار شود

 ارزيابي براي سازي شبيه از استفاده با نتايج پژوهش. 2

 .داده شود بسطمختلف  سناريوهاي
 زماني قلمروي لحاظ به بيشتر از داده استفاده. 3

 .خواهد شدي تر قوي نتايج به منجر احتماالً
  

  هاي پژوهش محدوديت
 .است مقطعي زماني افق لحاظ به پژوهش حاضر. 1

 مقاطع برايبدست آمده  نتايج از توان نمي ،بنابراين

 .كرد استفاده مدتدراززماني 

 نيزحاضر  پژوهشهاي روش دلفي به  محدوديت. 2
  .وارد است

  
  

References  
  

1 Brammer, S. and S. Pavelin (2006). 
“Voluntary Environmental Disclosures 
by Large UK Companies”, Journal of 
Business Finance and Accounting, 
Vol. 33, No. 7, pp. 1168-1188. 

2 Cong, Y. and M. Freedman (2011). 
“Corporate Governance and 
Environmental Performance and 
Disclosures”, Advances in Accounting, 
Incorporating Advances in 
International Accounting, Vol. 27, No. 
1, pp. 223-232. 

3 Branco, M. C. and L. L. Rodrigues 
(2008). “Factors Influencing Social 
Responsibility Disclosure by 
Portuguese Companies”, Journal of 
Business Ethics, Vol. 83, No. 4, pp. 
685-701. 

4 Cormier, D. and I. M. Gordon (2001). 
“An Examination of Social and 
Environmental Reporting Strategies”, 

Accounting, Auditing and 
Accountability Journal, Vol. 14, No. 5, 
pp. 587-616. 

5 International Federation of 
Accountants (2005). “Environmental 
Management Accounting”, 
International Guidance Document, pp. 
13-14. Available at: www.freepatent 
sonline.com/article/International.../20
8535175.html. [Online] [7 August 
2005]. 

6 Cho, C. and D. Patten (2013). “Green 
Accounting: Reflections from a CSR 
and Environmental Disclosure 
Perspective”, Critical Perspectives on 
Accounting, Vol. 24, No. 1, pp. 443-
447. 

7 Campbell, D. (2004). “A Longitudinal 
and Cross-Sectional Analysis of 
Environmental Disclosure in UK 
Companies-A Research Note”, The 



                                                                        محيطي                ارائه الگويي براي افشاء زيست: حسابداري سبز

  1394 بهار، )11(، شماره پياپي اول  ، شمارهچهارمصلنامه حسابداري سالمت، سال ف       18

British Accounting Review, Vol. 36, 
No. 1, pp. 107-117. 

8 Berthelot, S.; Cormier, D.; and M. 
Magnan (2003). “Environmental 
Disclosure Research: Review and 
Synthesis”, Journal of Accounting 
Literature, Vol. 22, No. 1, pp. 1-44. 

9 Clarkson, P. M.; Li, Y.; and G. D. 
Richardson (2004). “The Market 
Valuation of Environmental Capital 
Expenditures by Pulp and Paper 
Companies”, The Accounting Review, 
Vol. 79, No. 2, pp. 329-353. 

10 Gray, R.; Kouhy, R.; and S. Lavers 
(1995). “Corporate Social and 
Environmental Reporting: A Review 
of the Literature and a Longitudinal 
Study of UK Disclosure”, Accounting, 
Auditing and Accountability Journal, 
Vol. 8, No. 2, pp. 47-77. 

11 Dowling, J. and J. Pfeffer (1975). 
“Organizational Legitimacy: Social 
Values and Organizational Behavior”, 
The Pacific Sociological Review, Vol. 
18, No. 1, pp. 122-136. 

12 Patten, D. (2000). “Changing 
Superfund Disclosure and Its Relations 
to other Environmental Disclosure”, 
Advances in Environmental 
Accounting and Management, Vol. 1, 
No. 1, pp. 101-122. 

13 Verrecchia, R. E. (1990). “Information 
Quality and Discretionary Disclosure”, 
Journal of Accounting and Economics, 
Vol. 12, No. 4, pp. 365-380. 

14 The Constitution of the Islamic 
Republic of Iran (1979). 1st Edition, 
Tehran: Pars Book Publications. [In 
Persian] 

15 Iranian Accounting Standards 
Committee (2011). Accounting 
Standards, 2nd Edition, Tehran: Audit 
Organization Publications. [In Persian] 

16 Corporate Leadership Regulations 
(2007). Available at: http://www.tse.ir. 

[Online] [7 June 2014] [In Persian] 
17 Garcia-Sanchez, I.; Frias-Aceituno, J.; 

and L. Rodriguez-Dominguez (2013). 
“Determinants of Corporate Social 
Disclosure in Spanish Local 
Governments”, Journal of Cleaner 
Production, Vol. 39, No. 1, pp. 60-72. 

18 Hackston, D. and M. J. Milne (1996). 
“Some Determinants of Social and 
Environmental Disclosures in New 
Zealand Companies”, Accounting, 
Auditing and Accountability Journal, 
Vol. 9, No. 1, pp. 77-108. 

19 Choi, J. S. (1999). “An Investigation 
of the Initial Voluntary Environmental 
Disclosures Made in Korean Semi-
Annual Financial Reports”, Pacific 
Accounting Review, Vol. 11, No. 1, pp. 
73-102. 

20 Jamil, C. Z. M.; Alwi, K.; and R. 
Mohammed (2003). “Corporate Social 
Responsibility Disclosure in the 
Annual Reports of Malaysian 
Companies: A Longitudinal Study”, 
Social and Environmental 
Accountability Journal, Vol. 22, No. 2, 
pp. 139-159. 

21 Gao, S. S.; Heravi, S.; and J. Z. Xiao 
(2005). “Determinants of Corporate 
Social and Environmental Reporting in 
Hong Kong: A Research Note”, 
Accounting Forum, Vol. 29, No. 2, pp. 
233-242. 

22 Banerjee, B. (2006). “Corporate 
Environmental Accounting and 
Reporting”, The Chartered 
Accountant, Vol. 3, No. 4, pp. 1432-
1439. 

23 Edu, B. E.; Esang, A. E.; and A. D. O. 
Otonkue (2009). “Environmental 
Financial Reporting”, Available at: 
http://ssrn.com/abstract=1435237 
[Online] [4 August 2012] 

24 Lynch, B. (2010). “An Examination of 
Environmental Reporting by 



 كجاني سحر سپاسي و محمد اسمعيليدكتر                                                                                                               

  19       1394 بهار، )11(، شماره پياپي اول  ، شمارهچهارمفصلنامه حسابداري سالمت، سال 

Australian State Government 
Departments”, Accounting Forum, 
Vol. 34, No. 1, pp. 32-45. 

25 Donwa, P. (2011). “Environment 
Accounting and Host Community 
Agitation in Nigeria: The Petroleum 
Industry Experience”, International 
Review of Business Research Papers, 
Vol. 7, No. 5, pp. 98-108. 

26 Ebimobowei, A. (2011). “A Study of 
Social Accounting Disclosures in the 
Annual Reports of Nigerian 
Companies”, Asian Journal of 
Business Management, Vol. 3, No. 3, 
pp. 145-151. 

27 Talebnia, Gh.; Alikhani, R.; and M. 
Meranjuri (2012). “The Evaluation of 
Quantity and Nature of Environmental 
and Economic Accounting Information 
Disclosure in Iran”, The Iranian 
Accounting and Auditing Review, Vol. 
19, No. 3, pp. 43-60. [In Persian]  

28 Abbasi, E. and F. Mohammadi (2012). 
“Investigating the Financial Reporting 
of Environmental Performance of the 
Pollutant Companies Listed on the 
Tehran Stock Exchange”, Journal of 
Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp 
33-46. [In Persian] 

29 Hejazi, R.; Taheri, M.; and K. Islami 
(2014). “Indexing the Environmental 
Costs in Soil Pollution”, Journal of 
Health Accounting, Vol. 3, No. 1, pp. 
42-60. [In Persian] 

30 Chang, M. Y. (1998). “The Fuzzy 
Delphi Method via Fuzzy Statistics 
and Membership Function Fitting and 
Application to the Human Resources”, 
Fuzzy Sets and Systems, Vol. 112, No. 

3, pp. 511-520. 
31 Cheng, C. H. and Y. Lin (2002). 

“Evaluating the Best Main Battle Tank 
Using Fuzzy Decision Theory with 
Linguistic Criteria Evaluation”, 
European Journal of Operational 
Research, Vol. 142, No. 1, pp. 174-
186. 

32 Chang, M. Y.; Hung, Y. C.; Yen, D. 
C.; and P. T. Tseng (2009). “The 
Research on the Critical Success 
Factors of Knowledge Management 
and Classification Framework Project 
in the Executive Yuan of Taiwan 
Government”, Expert System with 
Applications, Vol. 9, No. 12, pp. 5376-
5386. 

33 Li, H. (2008). “The Theoretical and 
Empirical Research on Organization 
Innovation from the Knowledge 
Management Perspective”, Paper 
Presented at the Knowledge Discovery 
and Data Mining, WKDD2008, First 
International Workshop, USA, 23 to 
24 January, Available at: www. 
dl.acm.org/citation.cfm. [Online] [25 
January 2014] 

34 Brammer, S. and S. Pavelin (2006). 
“Voluntary Environmental Disclosures 
by Large UK Companies”, Journal of 
Business Finance and Accounting, 
Vol. 33, Nos. 7 and 8, pp. 1168-1188. 

35 Healy, P. M. and K. G. Palepu (2001). 
“Information Asymmetry, Corporate 
Disclosure, and Capital Markets: A 
Review of the Empirical Disclosure 
Literature”, Journal of Accounting and 
Economics, Vol. 31, Nos. 1-3, pp. 405-
440.

 


