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 چكیده
 

یکی از . کنندصورت نهادهای چندمنظوره فعالیت می اقتصادی، به به جای داشتن عملکرد صرفاً هاشرکت مقدمه:

جتماعی امبین دستاوردهای اقتصادی،  است کهها پایداری شرکتگزارشگری برانگیز و مورد توجه موضوعات چالش

 . استها شرکتو محیطی 

عد بُ و از نظر کمی یپژوهش هاداده ماهیت اساس بر همبستگی،-توصیفی روشاز نظر  حاضر پژوهش روش پژوهش:

ان سازممعیارهای از  هامیزان گزارشگری پایداری شرکت گیریاندازه برای زمانی، علی پس رویدادی است.

عوامل بین از در این پژوهش . استفاده شد هاشخص شده در سایر پژوهشمهای شاخصو ی جهان یگزارشگر

و سطح  متغیرهای سودآوری، رشد فروش، اهرم مالی، توزیع مالکیتمؤثر بر گزارشگری پایداری  سازمانیدرون

 شده یرفتهدارویی پذهای شرکت پژوهش را آماری جامعه .انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته استچیدگی تجاری پی

های پژوهش، از الگوی برای آزمون فرضیه دهد وتشکیل می 1389-1395در بازه زمانی  بهادار تهران اوراق در بورس

 .ه استرگرسیون چند متغیره استفاده شد

تأثیر مثبت  هاشرکتسودآوری، توزیع مالکیت و سطح پیچیدگی تجاری بر میزان گزارشگری پایداری  هایمتغیر ها:یافته

 ندارد. یدارمعنی اثر هاشرکترشد فروش و اهرم مالی بر میزان گزارشگری پایداری متغیرهای دارد اما داری و معنی

شرکت نسبت به سایر متغیر سودآوری  ییدارو یهاشرکتدر این پژوهش نتایج با توجه به این که طبق  گیری:نتیجه

مالی های کنندگان از گزارشگذاران و سایر استفادهسرمایه به تأثیر بیشتری داردشگری پایداری متغیرها بر میزان گزار

به عوامل ری مرتبط با پایداهای در فعالیت هامیزان مشارکت شرکت موردگیری در در هنگام تصمیمشود پیشنهاد می

 . کنندشده در این پژوهش توجه  ارائهتأثیرگذار 
 

  .هاشرکتسودآوری، گزارشگری پایداری رشد فروش، اهرم مالی، توزیع مالکیت، : های کلیدیواژه
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  مقدمه

 
ها و واحدهای تجاری صنایع، کارخانه رشد و توسعه

گام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی، دگرگونی هم

ت دولتی و در تشکیال تغییردر نقش اطالعات، 

 به تدریج تعهداتی را بر سرانجام تحول در اخالق

گذاشته است که پیش از این  هاشرکت عهده

. نداشتندرا چنین تعهداتی به صورت رسمی  ،رویدادها

صنعتی،  توسعهکی از پیامدهای رشد و یتوان گفت می

متقابل مسائل  تأثیرپیوند اقتصاد با اخالق و سیاست و 

اجتماعی بر یکدیگر های اقتصادی و اخالقی و ارزش

دیگر افزایش  هاشرکتترتیب، مدیران  به ایناست. 

دانند سودآوری یا تولید کاال را تنها هدف خویش نمی

چون پرداخت حقوق هم یدیگر یهابلکه موضوع

کارگران، رعایت کیفیت و بهای تولیدات،  عادالنه به

آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخالقی، سیاسی 

از جمله  (.1)اجتماعی را نیز باید رعایت کنند و 

 نفعان،ذیعالقه  افزایشتغییرات این پیامدهای 

 مسائل و زیست محیط به مشتریان سهامداران و

 موضوع سبب شده است تااین  .است اجتماعی

ی در زمینه پایداری یهاها به انجام فعالیتشرکت

برانگیزی است که پایداری موضوع بحثپردازند. ب

در این تعاریف متعددی برای آن بیان شده است. 

های موجود در تعاریف به اثر یک اقدام فعلی بر گزینه

و  پایداری بر اساس نخستینشود. آینده اشاره می

ترین تعریفی که از آن شده عبارت است شناخته شده

رفع نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن »از: 

(. 2« )های آینده برای رفع نیازهای خودتوانایی نسل

منابع در زمان از اگر که  شوددر این تعریف بیان می

ستفاده در آینده فعلی استفاده شود و این منابع برای ا

موضوع مطرح بیش از این در دسترس نباشد، این 

دار این منابع محدود است یا خیر. که آیا مق است

 پایدار، کشاورزی پایدار، جوامع های پایدار،سیاست

های پایدار، اکوسیستم آب، منابع استفاده پایدار از

پایدار  وکارکسب پایدار و شهرسازی پایدار، توسعه

 .(3)است پایداری  مفاهیم بیان شده در زمینه از جمله

توجه به آینده در کانون رابطه قراردادی بین 

از طریق پایداری  و آینده نفعان قرار داردذیشرکت و 

 هاشرکت عملکرد سنجش برای. (3) شودمشخص می

 به اطالعات مالی بر افزون در زمینه پایداری باید

به منظور تهیه . (1شود ) توجه نیز غیرمالی اطالعات

هم اطالعات اطالعات مالی و هم های مالی که گزارش

در  ،منفعت-هزینه با توجه به موضوع چالش ،غیرمالی

 حسابدارانو  حسابداری حرفه (4) باشد آن لحاظ شده

 کنند طراحی جدیدی نظام گزارشگری باید ایحرفه

 یمحیطزیست و اقتصادی، اجتماعی عوامل تمامی که

 در واحد عنوان مجموعه به را شرکت عملیات بر ثرمؤ

گزارشگری  نظام این ویژگی در (.5) بگیرد نظر

سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و  درپایداری 

گزارشگری در واقع، . استمطرح ی محیطزیست

دستاوردهای محیطی، اجتماعی و  پایداری نتیجه

دهد که واحد اقتصادی یک شرکت است و نشان می

ها، چگونه تجاری با در نظر گرفتن این موضوع

. د کردخواههای توسعه خود را در آینده اجرا طرح

گزارشگری پایداری به سهامداران و توان گفت می

دهد که مخاطرات غیرمالی نفعان، این اطمینان را میذی
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های مختلف های مرتبط با فعالیت بخشو فرصت

 .(6شود )، طبق یک برنامه اصلی شناسایی میشرکت

در نظر دهد که نشان میمطالب بیان شده در باال 

عملکرد  بر غیرمالی در کنار مسائل مالی مسائل گرفتن

 این از و تأثیرگذار است ها در درازمدتپایدار شرکت

سرمایه  بازار اندرکاراندست که است مواردی جمله

 در این ارتباط مؤثر عواملو  هداشت زیادی توجه به آن

 هر الگوهای نظری، اساس بر. ها اهمیت داردبرای آن

آن افزایش  ن افشایها و میزاپایداری شرکت چقدر

و شفافیت و کاهش اطالعات  یابد نامتقارنی

نفعان اعتماد ذی مشروعیت سازمانی و گویی،پاسخ

با توجه به بنابراین، (. 1) یافتخواهد افزایش شرکت 

افشای و میزان ها شرکت داریعملکرد پااهمیت 

آن، هدف پژوهش حاضر سنجش  مورددر  اطالعات

های دارویی شرکت افشای گزارشگری پایداریمیزان 

سازمانی مؤثر بر درونشناسایی عوامل چنین، همو 

های مزبور شرکتگزارشگری پایداری  میزان افشای

تواند های این پژوهش به طور عمده میاست. یافته

گذاران فعلی و بالقوه نفعان، سرمایهمورد استفاده ذی

قرار گیرد. پژوهش  بورس اوراق بهادار تهران و غیره

: کندرا دنبال میها سؤال برای اینپاسخ  یافتنحاضر 

آیا سودآوری، رشد فروش، اهرم مالی، توزیع مالکیت 

و سطح پیچیدگی تجاری بر میزان گزارشگری 

های دارویی مؤثر است؟ اگر این پایداری شرکت

 این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ گونه است،

 مشابههای به پژوهش نسبتپژوهش حاضر  تفاوت

تعیین میزان افشای  برایاین است که داخلی 

دارویی از های گزارشگری پایداری شرکت

 های راهنماینسخه مبتنی بر آخرینهایی شاخص

سازمان  استانداردهای پایداری مربوط به گزارشگری

جزء  استفاده شده است که گزارشگری جهانی

های عملو دستور بندیرتبهای هنظامترین متداول

در معتبر و در دسترس در حوزه پایداری است و 

انجام شده در ایران در این حوزه،  هایپژوهشاندک 

 است. استفاده شده هااین شاخصاز تاکنون 

 

 مبانی نظری

های بزرگ در تغییر در انتظارات جامعه از بنگاه 

 گزارشگری چونهم نوهای ایجاد مقوله باعثجهان 

ها مسئولیت مدیران بنگاه و افزایش شرکتی پایداری

 حرکت (. این موضوع سبب شده است تا6)شده است 

 در بنیادی مستلزم تغییرات کهپایداری،  سمت به

 از بسیاری وسیله به ،است مصرف و تولید الگوهای

 جهانی یک ضرورت عنوان به مختلف هایگروه

مورد توجه تنها افزایش سود  نتیجه آن. در شود ترویج

مالی از جمله مباحث اجتماعی و و مسائل غیر نیست

شرکت  عملکرد پایدار حاصلبه عنوان محیطی زیست

گیرد. از آن جا که مینیز مدنظر قرار درازمدت  در

محیطی سود های اجتماعی و زیستانجام فعالیت

 هاشرکتمدیران  دهدها را کاهش میشرکت

مباحث سود و تمرکز بر مجبورند بین تمرکز بر 

به  .(7)را انتخاب کنند  یکی یمحیطزیستاجتماعی و 

این معنا که الزم است برای رسیدن به عملکردی 

. نظر شودصرف بخشی از سودازمدت از رپایدار در د

 در گزارشگری، پایداری اصول، برای این منظور

 درازمدت برای ارزش ایجاد به است که نگرشی
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 های بالقوه آیندهفرصت گرفتن نظر در با ،سهامداران

 و محیط اجتماعی اقتصادی، ابعاد در خطر مدیریت و

 یپایدار گزارشگری دارد. در واقع، تأکید ،زیست

 اجتماعی اقتصادی، مختلفهای نظامبه  توجه مستلزم

 برای سازمانیبرونسازمانی و درون یمحیطزیست و

 گزارشگریبنابراین،  است. آینده و حال زمان

 برای را فرصتی ،صنعتی و توسعه تجاری با یپایدار

 فراهم پایداری جهت در بهتر و بیشتر مشارکت

 که باورند بر این بسیاری، به همین دلیل .دکنمی

 را ابعادی در گوییامکان پاسخ ،یپایدار گزارشگری

در  مردم و جامعه همواره خواسته که دسازمی فراهم

 و موضوع حاضر، حال درهر چند است.  بوده گذشته

 داوطلبانه یفرایند یپایدار اهمیت مقوله گزارشگری

 سطح در قانونی چندانی الزام و است و اختیاری

 هایبنگاه (  اما8) ندارد وجود آن برای المللیبین

به دنبال اقتصادی با هدف بقا و پایداری خود 

سهامداران، کارکنان، انتظارات  کردنبرآورده

ها، کنندگان، مشتریان، شرکا، بانکمینتأ

 هستندهای آینده اعتباردهندگان، محیط زیست و نسل

و ارائه  تهیه سازمانی، مشروعیت نظریه طبق(. 9)

 محیطی و اجتماعی عملکرد به راجعاطالعات 

سازمان را  آن به جامعه اعتماد میزان سازمان افزایش

این موضوع مطرح  مشروعیت نظریه در .به دنبال دارد

 انتظارات صورت بخشی از به پایداری اگر که است

 هدف عنوان به درآید، باید اقتصادی بنگاه از جامعه

 اگربه عبارت دیگر،  .معرفی شود اقتصادی بنگاه

انتظارات  از بخشی به صورت پایدار پیشرفت مفهوم

در نظر  اقتصادی بنگاه از جامعه مختلف هایگروه

 دریافت انتظار جامعه افراد شود، آنگاه گرفته

 ها،سازمان تالش چگونگی در مورد اطالعاتی

 پایداری زمینه در هادولت اقتصادی و هایبنگاه

های شاخه مدنظر قراردادنبا  نفعانذی نظریه .دارند

 ارائه را مفاهیمی مدیریتی و دستوری((اخالقی 

 انتظارات اقتصادی هایبنگاهچگونه  که کندمی

بر  .دکننمی برآورده و داده مدنظر قرار را نفعانذی

 نفعانذیاین حق  ،این نظریه اخالقی شاخهاساس 

 این و کند رفتار منصفانه هاآن با سازمان که است

 شرکت، امور در نفعذی گذاریتأثیر میزان بهحق 

 حقوقبرخی  از نفعانذی ،چنینهم .ندارد ارتباطی

 در کارکردن نمونه، عنوان به( نیز برخوردارند ذاتی

 حقوق این به و (غیره و منصفانه پرداخت امن، شرایط

 نفعانذی چه هر مدیریتی شاخه طبق .شود تعدی نباید

 ایجاد برای بیشتری تالش باشند ترمهم سازمان برای

 سازمان عبارت دیگر، به .شودمی انجام هاآن با رابطه

 داد نخواهد پاسخ یکسان طور به نفعانذی تمام به

قدرتمند را برآورده  نفعانذی انتظارات فقط بلکه

 اطالعاتی نیازهای و نفعانذی قدرت ،در واقع .کندمی

در  .کند تعیین را افشا انواع و سطوح تواندمی هاآن

 به نسبت توانندمی نفعانذی خاصهای گروهنتیجه، 

 مورد در افشای اطالعات برای تقاضا در دیگران

   (.10) باشند اولویت در پایداری اجتماعی و مسئولیت

، سودآوریدهد نشان می ادبیات پژوهشبررسی 

سطح رشد فروش، اهرم مالی، ساختار مالکیت و 

جمله عوامل از  هاشرکت پیچیدگی تجاری

گزارشگری پایداری میزان ثر بر مؤ سازمانیدرون

 (.11-18است ) هاشرکت
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 یا سهام حقوق صاحباندر  تغییرطریق  از سود

 طی واحد تجاری یک هایدارایی خالص در تغییر

 سود تر،بیان دقیق به شود.می محاسبه دوره مالی یک

)سرمایه(  صاحبان سهام حقوق در تغییرات همه برآیند

 ناشی از تغییرات استثناء به دوره یک طی

منافع  توزیع و سرمایه صاحبان به وسیله گذاریسرمایه

سودآوری میزان های نسبت .است هاآن بین

دهد. سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می

ری، گذاتوانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه

ثر شرکت است. معیار سالمت مالی و مدیریت مؤ

در گذاری به سرمایهمایل تگذاران سرمایه معموالً

که توانایی سودآوری ضعیفی ندارند یی هاشرکت

 هاکتشراعتباردهندگان نیز به این گونه  .دارند

ها وصول ممکن است طلب آنزیرا،  ؛ای ندارندعالقه

به منظور ارزیابی سودآوری شرکت، نشود. 

مهمی های از نسبتهای مالی کنندگان صورتاستفاده

نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده  شامل

ها و بازده حقوق گذاری، بازده مجموع داراییسرمایه

 (.15) کننداستفاده میسهام صاحبان 

تواند رشد فروش از جمله مواردی است که می

ها در ایفای مسئولیت میزان دستیابی به هدف شرکت

برای نیل به  هااقتصادی را نشان دهد. در واقع، شرکت

اند و تولید شکل گرفتهدر جوامع شرایط اقتصادی بهتر 

و  خدمات و کاالها برای اعضای جامعه اولین

  (.19) است هاشرکتترین هدف بدیهی

دهنده تمایل شرکت به تأمین مالی مالی، نشان اهرم

 اهرم مالی. از طریق ایجاد بدهی در مقابل سرمایه است

 رب هابدهی تقسیم ها یادارایی رها بتقسیم بدهی از

با افزایش . آیدبه دست می سرمایه صاحبان حقوق

تر را ترجیح ها افشای اطالعات کمشرکتبدهی، 

های با بدهی شرکتچنین، مدیران (. هم20دهند )می

باال به احتمال زیاد به عوارض جانبی افشای 

 . (21کنند )محیطی توجه میزیست

الکیت و ترکیب سهامداران تعیین نوع ساختار م

رانی در کنترل و اعمال حکمابزاری برای  شرکت

 ست. این بحث در قالب ابعاد مختلفا هاشرکت

کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تعیین

اقلیت و عمده در مرکز مالکیت، وجود سهامداران ت

ها قابل ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آن

 دهندهنها نشاپژوهشبرخی از نتایج بررسی است. 

بین ساختار مالکیت و افشای  دارمعنی نبود رابطه

و  22، 16ت )اسی شرکت محیطزیستاجتماعی و 

با که دهد نشان می نتایج برخی دیگردر حالی که  (23

توزیع مالکیت، سطح افشای اجتماعی و  افزایش

 (.24و  14) شودبیشتر می هاشرکتی محیطزیست

میزان  عیینت برایعاملی پیچیدگی تجاری به عنوان 

جنسن و نتایج پژوهش است.  هاشرکت اطالعات افشای

یده به چساختار پیبا های که شرکت نشان داد مکلینگ

 ثر برای مقاصد کنترل نیاز دارند.تی مؤاطالعا نظامیک 

ها به کاهش هزینه هر واحد اطالعات نظاماین قبیل 

شود می افشای اطالعاتافزایش  کرده و باعثکمک 

های شرکتکه  نیز نشان داد کوک نتایج پژوهش(. 25)

رشگری گزاهای نظامبا واحدهای فرعی بیشتر، 

ها را قادر به افشای اطالعات تری دارند که آنخبره

به عبارت دیگر،  کند.ساالنه میهای بیشتر در گزارش

سطح باالتر واحدها و داشتن واحد فرعی، پیچیدگی 
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نتایج پژوهش  طبق (.26دهد )افزایش میشرکت را 

پیچیدگی تجاری شرکت  باالبودن سطحو کومار،  باسو

افشای مسئولیت  بینی میزانعامل مهمی در پیش

کینون مکنتایج پژوهش . (27) است شرکت اجتماعی

با تعداد واحد های که شرکت نشان دادنیز  مونتهیدالو 

این و است  ترجذاب گذارانفرعی بیشتر برای سرمایه

د. شونگران بررسی میتحلیل به وسیلهها بیشتر شرکت

های با تعداد واحد فرعی بیشتر شرکت، در نتیجه

گران گذاران و تحلیلاطالعات بیشتری را برای سرمایه

 . (28) کنندافشا می

 
 پیشینه پژوهش

 تأثیربه بررسی پژوهشی  در باکارو  امان

پایداری گزارشگری مدیره بر  تهیئهای ویژگی

نتایج پژوهش آنان پرداختند.  مالزیاییهای شرکت

، حضور زنان در هیئت مدیرهبین اندازه نشان داد که 

 افشای پایداری با هیئت مدیرهاستقالل هیئت مدیره و 

. وجود داردداری معنیرابطه مثبت و  هاشرکت

رابطه مثبت  افشای پایداریاندازه شرکت با  ،چنینهم

بین دوگانگی وظایف دارد اما داری معنیو 

 افشای پایداری با مالی وری و اهرممدیرعامل، سودآ

 (.11) مشاهده نشددار رابطه معنی

 بررسی رازالین و محمود در پژوهشی بهوا

های عملکرد اقتصادی، اجتماعی و شاخص

ی گزارشگری پایداری در صنعت نفت و محیطزیست

نشان  پژوهش آنانروسیه پرداختند. نتایج کشور گاز 

ی با سهم مالکیت خارجی نسبت به هاداد که شرکت

داخلی است  هاگذاران آنهمه سرمایههایی که شرکت

، چنینهم. کنندتری را افشا میاطالعات پایداری شفاف

تنها به زبان  هاآنهای پایداری هایی که گزارششرکت

ها را گزارشاین هایی که نسبت به شرکت استروسی 

اطالعات  ،کنندانگلیسی و روسی منتشر می هایبه زبان

 (.29) کنندگزارش میپایداری ارزشمندتری را 

شرکت های ویژگیدر پژوهشی به بررسی  آکباس

پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان  محیطیزیست و افشا

 ه شرکت و نوع صنعت با میزان افشااندازبین که  داد

در  وجود دارد یدارمثبت و معنیرابطه محیطی زیست

محیطی زیست بین سودآوری با میزان افشا که حالی

. متغیرهای اهرم وجود دارد یدارو معنیرابطه منفی 

محیطی زیست افشابا میزان نیز  شرکت و عمرمالی 

 (.12) نداشت یدارمعنی رابطه

عوامل مرتبط با در پژوهشی  اریاباهاتاچ

 برایمحیطی و اجتماعی زیستگزارشگری 

پژوهش . نتایج را بررسی کرد استرالیاییهای شرکت

های های استرالیایی فعالیتدر شرکتکه  وی نشان داد

به میزان کمی گزارش  محیطی و اجتماعیزیست

بزرگ در صنعت حمل و های در سازمان شود امامی

های شده در زمینه فعالیت افشامیزان کل اطالعات نقل 

گیری باالتر طور چشممحیطی و اجتماعی بهزیست

منفی  بازده داراییبا های شرکتچنین، هم. است

 (.13) کنندگزارش میرا اطالعات اجتماعی بیشتری 

کننده در پژوهشی عوامل تعیین لی و همکاران

بررسی را  در صنعت جهانی چوب افشای پایداری

پژوهش آنان نشان داد که اندازه شرکت . نتایج کردند

 یداررابطه معنی افشای پایداریبا  و تنوع تجارت

ای منطقههای سودآوری و تفاوت چنین،هم. دارد
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گزارشگری های راهبرد طراحیدر  ثریمؤعوامل 

 (.30د )شوداری در صنعت چوب محسوب نمیپای

 ثیرتأ آزمونبه پژوهشی  در ایمانی و همکاران

 مسئولیتافشای  سطح بر سودآوری و سود پایداری

 اوراق بورس در شده پذیرفتههای شرکت اجتماعی

 بیانگر پژوهش آنان نتایج پرداختند. تهران بهادار

 سودآوری و سود پایداری دارمعنی و مثبت رابطه

 (.15) بود افشای مسئولیت اجتماعی با هاشرکت

ر پژوهشی به د تراجیخانقاه و جعفریبرزگری

شرکت و حاکمیت شرکتی های نقش ویژگی بررسی

آنان پژوهش  نتایجدر مشروعیت سازمانی پرداختند. 

بین اندازه شرکت، عملکرد شرکت و  نشان داد که

و  افشا مسئولیت اجتماعیحضور مدیران مستقل با 

وجود  یدارمعنیرابطه مثبت و ی شرکت محیطزیست

افشا مسئولیت چنین، بین مالکیت نهادی با . همدارد

رابطه منفی و ی شرکت محیطزیستو  اجتماعی

ی بین دارمعنیهیچ رابطه  اما وجود دارد یدارمعنی

اهرم مالی، ساختار مالکیت، اندازه حسابرسی و اندازه 

ی محیطزیستو  افشا مسئولیت اجتماعیبا  هیئت مدیره

 (.16) مشاهده نشدشرکت 

سطح بررسی در پژوهشی به  خوزین و همکاران

های ی شرکتمحیطزیستتوسعه گزارشگری مالی 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.

نشان داد که افشا مطرح در نظریه  آنان نتایج پژوهش

ی در محیطزیستنفعان از طریق گزارشگری ذی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

در بازه زمانی مورد  چنین،همرعایت نشده است. 

ی اندکی ارتقا طمحیزیستبررسی سطح گزارشگری 

 (.31) ه استیافت

 بررسیبه پژوهشی  در خورشیدی و سلگینادری

 بر صنعت ساختار و سازمانهای قابلیت تأثیر

 در پذیرفته شدههای شرکت پذیری اجتماعیمسئولیت

آنان  نتایج پژوهش پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس

 قابلیت سازمانی از جملهدرون عوامل که نشان داد

 صنعت ساختار عوامل و قابلیت عملیاتی و سودآوری

 با صنعت سودآوری و صنعت نوع رقابت، سطح شامل

 (.17د )دار داریمعنیرابطه  اجتماعی پذیریمسئولیت

در پژوهشی به بررسی رابطه  مهدوی و همکاران

 صنعت و سودآوری با افشارکت، نوع بین اندازه ش

ی و اجتماعی محیطزیستاطالعات حسابداری 

که بین  بودبیانگر آن  آنان پژوهشهای پرداختند. یافته

و  محیطیاطالعات زیست افشااندازه شرکت با سطح 

وجود دارد اما بین  یدارمعنیمثبت و اجتماعی رابطه 

و اجتماعی و  محیطیاطالعات زیست افشاسطح 

چنین، هموجود ندارد.  یدارمعنیسودآوری رابطه 

و اجتماعی  محیطیاطالعات زیست افشاسطح 

کنند یی که در صنایع حساس فعالیت میهاشرکت

ر صنایع غیرحساس یی است که دهاشرکتتر از کم

 (.18کنند )فعالیت می

 

 پژوهشهای فرضیه

 پنج ،پژوهش پیشینهبا توجه به مبانی نظری و 

 :تدوین شد زیر شرح به فرضیه

سودآوری شرکت بر میزان گزارشگری اول:  فرضیه

 .مثبت دارد تأثیرپایداری 

شرکت بر میزان  میزان رشد فروشدوم:  رضیهف
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 مثبت دارد. تأثیر گزارشگری پایداری

اهرم مالی شرکت بر میزان گزارشگری سوم:  فرضیه

  مثبت دارد. تأثیرپایداری 

چهارم: توزیع مالکیت شرکت بر میزان  فرضیه

 مثبت دارد. تأثیرگزارشگری پایداری 

شرکت بر میزان سطح پیچیدگی تجاری پنجم:  فرضیه

 مثبت دارد. تأثیرگزارشگری پایداری 

 

 روش پژوهش

 
های پژوهشاین پژوهش بر اساس هدف از نوع 

-توصیفی نوع آید و ازکاربردی به حساب می

پس  یعل ،یاز نظر بُعد زمانچنین، هم .است همبستگی

 اساس بر و (گذشته اطالعات طریق از) یدادیرو

در این . است کمی پژوهش نوع از ها،داده ماهیت

 بورس در شده پذیرفته دارویی هایشرکت، پژوهش

به  1389-1395زمانی بازه در  تهران بهادار اوراق

عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و شامل 

 را داشته باشند: زیریی است که شرایط هاشرکت

، تغییر سال 1389-1395در بازه زمانی شرکت  .1

 .نداشته باشدمالی 

های به منظور استخراج داده الزماطالعات مالی  .2

 در دسترس باشد.شرکت مورد نیاز 

در بورس اوراق بهادار تهران  1389سال  قبل از .3

 پذیرفته شده باشد.

 شرکت دارویی 22با توجه به شرایط باال تعداد 

 ارائه 1جدول شماره در  آنان نمادنام و  هک بررسی شد

 شده است.

 

  های دارویی مورد بررسیفهرست شرکت :1جدول 

 نماد نام شرکت ردیف نماد نام شرکت ردیف

 دفارا داروسازی فارابی 12 دالبر البرز دارو 1

 دکوثر داروسازی کوثر 13 رانید ایران دارو 2

 دروز روز داروداروسازی  14 دپارس پارس دارو 3

 دسبحان سبحان دارو 15 فجام جام دارو 4

 دلقما لقمان دارویی 16 دابور داروسازی ابوریحان 5

 یمیدش شیمی دارویی داروپخش 17 دلر داروسازی اکسیر 6

 دفرا ایران های تزریقیفرآورده 18 داسوه داروسازی اسوه 7

 دارو داروپخشکارخانجات  19 نیدام داروسازی امین 8

 یمیدک کیمیدارو 20 دجابر جابر ابن حیانداروسازی  9

10 
داروسازی زاگرس فارمد پارس 

 (داروسازی داملران رازک)
 درازک رازکدارویی  21 ددام

 نایدس داروسازی سینا 22 یدزهراو داروسازی زهراوی 11
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 الگوها و متغیرهای پژوهش
های الگو پژوهشمبانی نظری ها و براساس فرضیه

در نظر گرفته های پژوهش زیر برای آزمون فرضیه

 :شد

 1رابطه 
SRit = β0 + β1ROAit + β2FSIZEit + β3AGEit + 

β4LIQit + ɛit                                     
 2رابطه 

SRit = β0 + β1SGROWTHit + β2FSIZEit + β3AGEit 

+ β4LIQit+ ɛit                        
 3رابطه 

SRit = β0 + β1LEVit + β2FSIZEit + β3AGEit + 

β4LIQit + ɛit                              
 4رابطه  

SRit = β0 + β1OWNERit + β2FSIZEit + β3AGEit + 

β4LIQit + ɛit                 
 5رابطه 

SRit = β0 + β1 COMPLEXITY it + β2FSIZEit + 

β3AGEit + β4LIQit + ɛit            
 

گزارشگری  افشا دهنده میزاننشان :SRکه در آن 

اندازه شرکت،  :FSIZE سودآوری، :ROA پایداری،

:AGE  ،عمر شرکتLIQ: ،نقدینگی شرکت ɛ: ر امقد

 :LEVمیزان رشد فروش،  :SGROWTH مانده،باقی

 و توزیع مالکیت :OWNERاهرم مالی،  

COMPLEXITY :است. سطح پیچیدگی تجاری 

 

 متغیر وابسته 
: در این پژوهش، هاشرکتگزارشگری پایداری 

 اطالعات )افشای هاشرکتمیزان گزارشگری پایداری 

محیطی، اجتماعی و اقتصادی( به عنوان متغیر وابسته 

شاخص به منظور ساخت در نظر گرفته شده است. 

با بررسی ادبیات نظری موضوع و  در مرحله اول افشا

سازمان گزارشگری به وسیله متغیرهای مورد استفاده 

ها در دهنده استانداردها و دستورعملجهانی که ارائه

در  .شد شاخص شناسایی 72، استبحث پایداری 

با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی،  ،ادامه

ی و سیاسی ایران و با در نظر گرفتن محیطزیست

زمینه، ( در این 32-37، 16انجام شده )های پژوهش

از اقالم اطالعات پایداری  شدهیک فهرست بازبینی

های ساالنه شرکتهای رفت در گزارشکه انتظار می

عد شاخص در سه بُ 51ایرانی افشا شود، مشتمل بر 

در این . دشی تهیه محیطزیستاقتصادی، اجتماعی و 

پژوهش رویه امتیازدهی برای سنجش گزارشگری 

و  32، 18ها )پژوهش سایر مطابق با هاشرکتپایداری 

 مورد هرکه اگر  شکل به این .استمحتوا ( تحلیل 33

در  فهرستبا  پایداری مطابقاطالعات از اقالم 

شده باشد، امتیاز یک و  گزارش ساالنه شرکت افشا

در نظر گرفته برای آن اگر افشا نشده باشد، امتیاز صفر 

 در هاشاخص این برای الزم اطالعاتخواهد شد. 

در  .شودمی افشا هاشرکت هیئت مدیره گزارش

مربوط به ابعاد های ها و شاخصلفهمؤ 2شماره جدول 

نشان داده شده ی محیطزیستاقتصادی، اجتماعی و 

 است.

 

 متغیرهای مستقل

 ی،سودآوردر این پژوهش متغیرهای مستقل شامل 

میزان رشد فروش، اهرم مالی، توزیع مالکیت و سطح 

 پیچیدگی تجاری است.

 دسو کسب هاگذاریسودآوری: هدف سرمایه

دنبال  به خود سرمایه گذاران به نسبتو سرمایه است
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 هاشرکتهای گزارشگری پایداری ها و شاخصلفه: ابعاد، مؤ2جدول 
 شاخص مؤلفه ابعاد

ی
صاد

اقت
 

 عملکرد اقتصادی

 ارزش افزوده اقتصادی
 های شرکت ریزیها و الزامات تعریف شده در برنامهپوشش هدف
 ها بازده دارایی

 ب و هواییآهای سازمان به علت تغییر شرایط ها برای فعالیتپیامدهای مالی و سایر خطرها و فرصت
 صورت ارزش افزوده 

 حضور در بازار

 یبوم /یمحل منطقه در و صنعت کل در شرکت بازار سهم
 بینی آن در آیندهرشد یا تغییرات سهم بازار و پیش

 تغییرات مقداری/ ریالی فروش بر حسب محصوالت/ منطقه/ مشتریان و غیرهروند و 
 ومی  بآوری و مقرراتی اثرگذار بر بازار و محصوالت در منطقه یا محیط روند و تغییرات فن

 انداز آن  ها و فشار رقابتی( و چشمتغییرات بازار و رقبا در صنعت و منطقه )مزیت
اقتصادی  آثار

غیرمستقیم و 
 گذاری مسئوالنهسرمایه

 جویی ارزی و غیرهاهمیت شامل صرفه آثار اقتصادی غیرمستقیم با
 گذاری اجتماعی به تفکیک نوع و حوزه آنها و سرمایههزینه

 وری تولید و نیروی کار شرکت  های بهرهشاخص

ی
جتماع

ا
 

کار و کارکنان و 
 حقوق بشر

 حسب نوع استخدام،گروه سنی، منطقه جغرافیایی، جنسیت و غیرهکل کارکنان بر 
بق ده، بر طمزایای ارائه شده به کارکنان تمام وقت که به کارکنان موقت یا نیمه وقت ارائه نش

 های( مهم انجام عملیات)مکان هاینقطه
 سهام تحت تملک کارکنان 

 بازنشستگی و مزایای پایان خدمت  
 های ورزشی و رفاهی کارکنان  برنامه
 های وام و بیمه کارکنان  برنامه

 بهداشت و ایمنی در محیط کار هایموضوع
 هاآنبا توجه به جنسیت و طبقه  یک از کارکنانمیانگین ساعات آموزش ساالنه هر 

   آن به مربوط یایهدا و( بورس) یلیتحص نهیهز کمکهای برنامه صندوق
 ها، انتقادها و پیشنهادهالفگزارش تخ نظام

مشارکت و توسعه 
 جامعه

 حمایت از توسعه صنایع کوچک و کارآفرین به ویژه افراد بومی/ محلی
ی، آموزشی و محیطزیستهای اجتماعی، فرهنگی، های دریافتی مربوط به فعالیتجوایز و گواهینامه

 ورزشی
های صورت نقدی، محصوالت، خدمات برای حمایت از فعالیت های مالی بهمنابع مصرفی و کمک

 اجتماعی، آموزشی، پرورشی و هنری
 المنفعه های خیرخواهانه و عامکمک

  آموز به صورت پاره وقت  برای کارآموزیدانشجو یا دانشاستخدام/ جذب 
 های هنری و نمایشگاه های آموزشیهمایش حمایت از

 های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی  فعالیت
لیت ی و مسئوالمللی فعال در حوزه پایدارای/ بینها، نهادها و جوامع ملی/ منطقهعضویت در انجمن

 اجتماعی
 رای قربانیان بالیای طبیعی شامل سیل، زلزله و غیرههای مالی بکمک

محصول و  پشتیبانی
 وکاراخالق کسب

 خدمات پس از فروش 
 گویی به نیاز مشتریان مندی و پاسخرضایت

 های تحقیق و توسعه محصوالت برنامه
 نامه، منشور اخالقی و اجتماعی شرکت، نظامشناسه
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 )ادامه(  2جدول 

ت
زیس

حیط
م

 ی

مواد اولیه، آب و 
 انرژی

 

 میزان و ارزش مواد اولیه مصرفی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
 برداشتی برحسب منبعمجموع آب 

 حجم آب بازیافت شده و مورد استفاده مجدد قرار گرفته
 انرژی مصرفی مستقیم و غیرمستقیم به تفکیک منبع و میزان آن

 های تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیربرنامه
 کاهش مصرف انرژی

گازها و دفع  انتشار
 ضایعات

ها و معیارهای حذف گازها و ای، روشگازهای گلخانهاقدامات انجام شده برای کاهش انتشار 
 نتایج حاصل

خطر و دفع مناسب ضایعات با رعایت مسائل چگونگی کاهش ضایعات پرخطر و بی هایرویه
 ی محیطزیست

 وزن کل ضایعات به تفکیک نوع و روش دفع آن

 یمحیطزیست آثار
 محصوالت و خدمات

 (غیره ی محصوالت و خدمات )خاک، جنگل ومحیطزیست آثارتأثیر میزان کاهش 
 مینیره تأکنندگان و زنجعد مشتریان، مصرفی از بُمحیطزیستها برای رعایت مسائل تشریح فعالیت

 شرکت
 دار محیط زیست  طراحی امکانات و تجهیزات سازگار با محیط زیست و محصوالت دوست

ی و کاهش محیطزیستبه مشتریان شرکت برای مصرف با مالحظات  رسانی و ارائه مشاورهاطالع
 ی آن  محیطزیستبار آثار زیان

رعایت قوانین و 
 یمحیطزیستمقررات 

 ی شرکتمحیطزیستنامه و منشور ، نظامشناسه
 یمحیطزیستدعاوی حقوقی ناشی از مسائل 

 

این متغیر  هستند. مناسب بازدهیهمان  یا سود کسب

که از تقسیم محاسبه شد ها بر اساس نرخ بازده دارایی

بر جمع  و مالیات هزینه مالیقبل از کسر  سود خالص

   (.38آید )دست میه ب مالی دوره پایانهای دارایی

تفاوت از حاصل تقسیم مابه: میزان رشد فروش

ی و فروش دوره مالی قبل بر جار فروش دوره مالی

 (.38) آیددست میهب فروش دوره مالی قبل

از تقسیم  که است سرمایه ساختار بیانگر: اهرم مالی

  (.39)آید دست میبه هادارایی جمع به هابدهی جمع

توزیع مالکیت: از حاصل تقسیم تعداد سهام متعلق 

شرکت شده به اشخاص حقیقی به کل سهام منتشر 

 .(16)آید دست میهب

در صورتی که شرکت سطح پیچیدگی تجاری: 

 با مقدار متغیر برابر ،دارای واحد فرعی و وابسته باشد

 (.40)خواهد بود  صفربا یک و در غیر این صورت برابر 

 

 یمتغیرهای کنترل
شامل اندازه شرکت، متغیرهای کنترلی پژوهش 

 است.شرکت عمر شرکت و نقدینگی 

های شرکتبا توجه به مبانی نظری : اندازه شرکت

این و تر بیشتر در معرض توجه قرار دارند بزرگ

ها اطالعات شود که این شرکتموضوع موجب می

تری به طور مناسب ری رااهای پایدفعالیت مربوط به

ایمانی های مطابق با پژوهش در نتیجه، گزارش کنند.

اندازه  ،(32شفیعی و همکاران )( و 15و همکاران )

از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری که  شرکت



                                     سازمانی بر میزان گزارشگری ...                             بررسی تأثیر برخی از عوامل درون

 1397 بهار و تابستان، 19، پیاپی اول ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال        114

به عنوان متغیر  شودگیری میشرکت اندازههای دارایی

 .کنترلی در نظر گرفته شد

عمر  انتظار بر این است که متغیر: عمر شرکت

نقش مهمی در میزان افشای اطالعات  شرکت

تر برای قدیمیهای . شرکتداشته باشد هاشرکت

افشای اطالعات بیشتری حفظ شهرت و اعتبار خود به 

از طریق تعداد که عمر شرکت ، بنابراینپردازند. می

پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران های سال

به عنوان متغیر کنترلی در نظر  شودگیری میاندازه

 (.32) گرفته شد

 این است که انتظار بر: شرکت نقدینگی

افشا اطالعات با میزان نقدینگی باالتر  یهاشرکت

با نقدینگی های دهند تا از شرکتبیشتری را انجام 

نقدینگی شرکت  ،بنابراینپایین قابل تشخیص باشند. 

ها دارایی جمعموجودی نقدی به  تقسیماز طریق که 

در نظر  به عنوان متغیر کنترلی شودگیری میاندازه

 (.41)گرفته شد 

 
 

 هایافته

 
 آمار توصیفی 

، کمینهشامل پژوهش متغیرهای آمار توصیفی 

شماره ، میانه، میانگین و انحراف معیار در جدول بیشینه

با توجه به نتایج ارائه شده در این  ارائه شده است. 3

، به ترتیب، سودآوریعمر شرکت و  هایمتغیرجدول 

ترین میزان پراکندگی در بین دارای باالترین و پایین

 5/0 سودآوریمتغیرهای پژوهش است. میانه متغیر 

( ها)بازده دارایی سودآوریدهد است که نشان می

تر از این کم های دارویی مورد بررسیشرکتنیمی از 

میانگین مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار است. 

دهد است که نشان می 5/0ها برابر با شرکتلی اهرم ما

ها منابع مالی خود را از بیرون شرکت شرکت %50

 2/0کنند. میانگین نقدینگی شرکت برابر با تأمین می

 هایدارایی جمعاز  %20دهد است که نشان می

 میانگین . دهدمینقد تشکیل  موجودیها را شرکت

  
 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش3جدول 

 انحراف معیار میانگین میانه بیشینه کمینه متغیر

 75/0 2/0 2/0 4/0 1/0 گزارشگری پایداری

 1/0 5/0 5/0 8/0 (3/0) سودآوری

 34/0 6/0 6/0 9/0 (3/0) رشد فروش

 91/0 5/0 5/0 9/0 1/0 اهرم مالی

 72/0 3/0 3/0 7/0 0 توزیع مالکیت

 21/1 3/12 2/12 2/14 2/10 اندازه شرکت

 عمر شرکت

 نقدینگی شرکت

7 

1/0 

26 

3/0 

1/17 

2/0 

2/17 

2/0 

15/5 

11/0 
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و میانگین رشد فروش  5/0رشد سودآوری برابر با 

رشد است که نسبت به فروش سال گذشته  6/0برابر با 

 3/12دهد. میانگین اندازه شرکت نیز برابر با نشان می

چنین، میانگین میزان گزارشگری پایداری است. هم

( عدد %20های مالی )های دارویی در گزارششرکت

 به نسبت پایینی است.

دهد که نشان می 4نتایج ارائه شده در جدول شماره 

های شرکتدارند و بقیه شرکت دارویی واحد فرعی  7

یز، . از لحاظ فراوانی نسبی نندارنددارویی واحد فرعی 

 %68های دارویی دارای واحد فرعی و از شرکت %32

 .های دارویی واحد فرعی ندارنداز شرکت
 

 آزمون همبستگی )پیرسن(

 نتایج مقادیر احتمال مرتبط با 5در جدول شماره 

آماره آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارائه شده 

است. با توجه به نتایج ارائه شده در این جدول 

توان بیان کرد که همبستگی بین سودآوری، رشد می

 یدگیچیپ سطحفروش، اهرم مالی، توزیع مالکیت، 

گزارشگری ی، اندازه، عمر و نقدینگی شرکت با تجار

  دار است.معنیها مثبت و شرکتپایداری 

 

 بررسی مناسبت الگو و تعیین شیوه برآورد
برای بررسی ناهمسانی واریانس گروهی در بین 

 

 یتجار یدگیچیپ سطح: آمار توصیفی متغیر 4جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی مطلق شاخص

 32% 7 واحد فرعی دارد

 68% 15 واحد فرعی ندارد

 100% 22 جمع

 
 : آزمون همبستگی بین متغیرها5جدول 

 متغیر
گزارشگری 

 پایداری 
 سودآوری

رشد 

 فروش

اهرم 

 مالی

توزیع 

 مالكیت

 یدگیچیپ سطح

 یتجار

 اندازه

 شرکت

 عمر

  شرکت

 نقدینگی

  شرکت

         1 گزارشگری پایداری 

        1 251/0 سودآوری

       1 625/0 447/0 فروش رشد

      1 251/0 715/0 112/0 اهرم مالی

     1 251/0 (003/0) 623/0 748/0 توزیع مالکیت

    1 (107/0) 201/0 501/0 616/0 293/0 یتجار یدگیچیپ سطح

   1 117/0 352/0 223/0 051/0 115/0 817/0 اندازه شرکت

  1 174/0 303/0 003/0 251/0 023/0 015/0 302/0 عمر شرکت

 1 041/0 615/0 147/0 (036/0) 263/0 412/0 003/0 066/0 نقدینگی شرکت
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 های الگوی رگرسیون اثرات ثابت از آمارهماندهباقی

مقدار  که نیا لیدل بهاصالح شده والد استفاده شد. 

سطح  از( 461/0دست آمده )به دوی کا آمارهاحتمال 

 فرضتوان یم ،(6)جدول شماره  است شتریب %5 یخطا

ی همسان فرض مقابل، در و رد را انسیواری ناهمسان

 الگویروش برآورد چنین، هم .رفتیپذ را انسیوار

این نل( است. در های تلفیقی )پحاضر بر اساس داده

 وثابت  اثراتتعیین یکی از دو روش  ، ابتدا، برایروش

 شداستفاده و هاسمن  Fاز دو آزمون تصادفی  اثراتیا 

 ترکم آمده دستهب احتمالمقادیر  آزمون دو هر در که

 از مربوط ونیرگرس یالگو در دیبالذا  و بود %5 از

 .شود استفاده ثابت اثرات روش

 

 چو و نیل ن،یلوروش 
در این پژوهش، برای تشخیص مانایی یا نامانایی 

استفاده شده است  چو و نیل ن،یلو روشمتغیرها از 

، 7شماره  جدولبا توجه به نتایج ارائه شده در (. 42)

 احتمال و شده محاسبههای آماره ریمقادی بررس

 بری مبن صفر هیفرض کهدهد یم نشان آن رشیپذ

ی تمام و شودیم رد رهایمتغ همهی برایی نامانا

 .هستند مانا سطح در مطالعه موردی رهایمتغ

 

 آزمون فرضیه اول
نشان داده شده  8طور که در جدول شماره همان

 تا 5/1 واتسون در فاصله-مقدار آماره دوربیناست 

 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس: 6جدول 

 داریمعنی آماره کای دو شرح

 461/0 (66/8051) والد شده اصالح آماره

 
 چو و نیل ن،یلوروش روی متغیرها به : آزمون ریشه واحد جمعی 7جدول 

 متغیر آماره داریمعنی

 گزارشگری پایداری  51/4 004/0

001/0 

006/0 

71/7 

(51/6) 

 سودآوری

 رشد فروش

 اهرم مالی (66/2) 001/0

002/0 

001/0 

002/0 

(81/3) 

(51/7) 

91/2 

 توزیع مالکیت

 سطح پیچیدگی تجاری

 اندازه شرکت

 عمر شرکت 46/4 001/0

 نقدینگی شرکت  (51/8) 006/0
 



 کالیینژاد و دکتر علی ذبیحی زرینسید رسول معصومی، دکتر سید حسن صالح                                                       

 

 117       1397 بهار و تابستان، 19، پیاپی اول ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال 

 فرضیه اول برای آزمون: نتایج برازش الگوی رگرسیون 8جدول 

 متغیر
ضرایب برآوردی 

 غیر استاندارد 

خطای 

 برآورد

ضرایب برآوردی 

 استاندارد شده
آماره 

t 
 داریمعنی

 009/0 33/5 - 09/0 48/0 مقدار ثابت

 023/0 43/4 74/0 23/0 02/1 سودآوری

 001/0 54/6 16/1 48/0 17/3 اندازه شرکت

 103/0 11/1 31/0 19/0 21/0 عمر شرکت

 016/0 94/4 91/0 36/0 78/1 نقدینگی شرکت

 مقدار احتمال Fآماره  واتسون-آماره دوربین ضریب تعیین تعدیل شده

42/0 96/1 036/62 001/0 

 

قرار دارد. بنابراین، فرض وجود همبستگی بین  5/2

بودن الگو توان از مناسبشود و میخطاها رد می

اطمینان داشت. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

از تغییرات پایداری  %42دهد است که نشان می 42/0

ها به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی قابل شرکت

داری مقدار معنیجه به چنین، با توتبیین است. هم

، %1تر از ( در سطح خطای کم036/62) Fآزمون 

 پژوهشتوان نتیجه گرفت که الگوی رگرسیونی می

مرکب از متغیرهای مستقل، کنترلی و وابسته، الگویی 

قابل برازش بوده و مجموعه متغیرهای مستقل الگو 

با ها را تبیین کند. شرکتقادر است تغییرات پایداری 

مربوط به اثر متغیر  tبه مقدار احتمال آماره  توجه

(، به 023/0ی )داریپای گزارشگر زانیم برسودآوری 

توان با اطمینان می %5تربودن از سطح خطای دلیل کم

 بر سودآوریرا رد و بیان کرد که  H0فرضیه  %95

داری معنیتأثیر  هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم

 زانیم بر تأثیر استاندارد متغیر سودآوریدارد. ضریب 

تأثیر (، نشان از 74/0) هاشرکتی داریپای گزارشگر

ی گزارشگر زانیم بر مثبت و مستقیم متغیر سودآوری

 دارد.  هاشرکتی داریپا
 

 آزمون فرضیه دوم

نشان داده شده  9طور که در جدول شماره همان

 تا 5/1 واتسون در فاصله-مقدار آماره دوربیناست 

قرار دارد. بنابراین، فرض وجود همبستگی بین  5/2

بودن الگو توان از مناسبو میشود خطاها رد می

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با اطمینان داشت. 

تغییرات پایداری از  %71دهد نشان می که است 71/0

قابل متغیرهای مستقل و کنترلی  به وسیله هاشرکت

داری مقدار معنی، با توجه به چنینهم. تبیین است

، %1تر از کم( در سطح خطای 014/57) Fآزمون 

 پژوهش الگوی رگرسیونتوان نتیجه گرفت که می

 الگوییو وابسته،  یمرکب از متغیرهای مستقل، کنترل

الگو قابل برازش بوده و مجموعه متغیرهای مستقل 

با ها را تبیین کنند. شرکتتغییرات پایداری  قادر است

متغیر رشد اثر مربوط به  tتوجه به مقدار احتمال آماره 

 هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم برفروش 

 %5تر نبودن از سطح خطای (، به دلیل کم103/0)
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 فرضیه دوم برای آزموننتایج برازش الگوی رگرسیون  :9جدول 

 متغیر
ضرایب برآوردی 

 غیر استاندارد 

خطای 

 برآورد

ضرایب برآوردی 

 استاندارد شده
آماره 

t 
 داریمعنی

 001/0 85/6 - 14/0 96/0 مقدار ثابت

 103/0 091/1 31/0 22/0 24/0 رشد فروش

 016/0 92/5 47/1 51/0 02/3 اندازه شرکت

 087/0 51/1 28/0 32/0 48/0 عمر شرکت

 028/0 54/4 33/1 51/0 32/2 نقدینگی شرکت

 مقدار احتمال Fآماره  واتسون-آماره دوربین ضریب تعیین تعدیل شده

71/0 03/2 014/57 001/0 

      
 فرضیه سوم برای آزموننتایج برازش الگوی رگرسیون  :10جدول 

 متغیر
ضرایب برآوردی 

 غیر استاندارد 

خطای 

 برآورد

ضرایب برآوردی 

 استاندارد شده
آماره 

t 
 داریمعنی

 018/0 46/5 - 15/0 82/0 مقدار ثابت

 113/0 21/1 57/0 57/0 69/0 اهرم مالی

 001/0 16/7 03/2 42/0 01/3 اندازه شرکت

 091/0 77/1 89/0 97/0 71/1 عمر شرکت

 031/0 16/3 27/0 06/0 19/0 نقدینگی شرکت

 مقدار احتمال Fآماره  واتسون-آماره دوربین ضریب تعیین تعدیل شده

74/0 88/1 381/60 001/0 

 

را رد کرد. در  H0فرضیه %95توان با اطمینان نمی

ی گزارشگر زانیم بر شرکتمیزان رشد فروش نتیجه، 

 دار ندارد.معنیتأثیر ی داریپا

 
 آزمون فرضیه سوم

نشان داده شده  10طور که در جدول شماره همان

 5/2 تا 5/1 واتسون در فاصله-مقدار آماره دوربیناست 

قرار دارد. بنابراین، فرض وجود همبستگی بین خطاها 

بودن الگو اطمینان توان از مناسبشود و میرد می

 74/0داشت.  مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

از تغییرات پایداری  %74دهد است که نشان می

ها به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی قابل تبیین شرکت

 Fداری مقدار آزمون معنیوجه به چنین، با تاست. هم

توان نتیجه ، می%1تر از ( در سطح خطای کم381/60)

مرکب از  پژوهشگرفت که الگوی رگرسیون 

متغیرهای مستقل، کنترلی و وابسته، الگویی قابل برازش 

بوده و مجموعه متغیرهای مستقل الگو قادر است 

ه به با توجها را تبیین کنند. شرکتتغییرات پایداری 

 برمربوط به اثر متغیر اهرم مالی  tمقدار احتمال آماره 

(، به دلیل 113/0) هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم

 %95توان با اطمینان نمی %5تر نبودن از سطح خطای کم

 بر شرکتاهرم مالی را رد کرد. در نتیجه،  H0فرضیه 
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 دار ندارد.معنیتأثیر ی داریپای گزارشگر زانیم
 

 آزمون فرضیه چهارم
نشان داده شده  11طور که در جدول شماره همان

 تا 5/1 واتسون در فاصله-مقدار آماره دوربیناست 

قرار دارد. بنابراین، فرض وجود همبستگی بین  5/2

بودن الگو توان از مناسبو میشود خطاها رد می

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر اطمینان داشت.  

از تغییرات  %63دهد ت که نشان میاس 63/0با 

ها به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی شرکتپایداری 

داری مقدار معنیچنین، با توجه به همقابل تبیین است. 

، %1تر از در سطح خطای کمF (481/57 ) آزمون

 پژوهشتوان نتیجه گرفت که الگوی رگرسیون می

و وابسته، الگویی  یمرکب از متغیرهای مستقل، کنترل

قابل برازش بوده و مجموعه متغیرهای مستقل الگو 

با ها را تبیین کنند. شرکتقادر است تغییرات پایداری 

متغیر مربوط به اثر  tتوجه به مقدار احتمال آماره 

 هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم بر مالکیت توزیع

 %5تر بودن از سطح خطای (، به دلیل کم026/0)

 . بنابراین،را رد کرد H0فرضیه  %95توان با اطمینان می

ی داریپای گزارشگر زانیم برشرکت  مالکیت توزیع

 تأثیر استاندارد متغیر توزیعدارد. ضریب  دارمعنیتأثیر 

 هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم بر مالکیت

 تأثیر مثبت و مستقیم متغیر توزیع(، نشان از 31/0)

 دارد. هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم بر مالکیت

 
 آزمون فرضیه پنجم

نشان داده شده  12طور که در جدول شماره همان

 تا 5/1 واتسون در فاصله-مقدار آماره دوربیناست 

قرار دارد. بنابراین، فرض وجود همبستگی بین  5/2

بودن الگو توان از مناسبشود و میخطاها رد می

اطمینان داشت.  مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر 

از تغییرات  %69دهد است که نشان می 69/0با 

ها به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی شرکتپایداری 

داری مقدار معنیوجه به چنین، با تقابل تبیین است. هم

، %1تر از در سطح خطای کمF (812/60 )آزمون 

 پژوهشتوان نتیجه گرفت که الگوی رگرسیون می

مرکب از متغیرهای مستقل، کنترلی و وابسته، الگویی 

قابل برازش بوده و مجموعه متغیرهای مستقل الگو 

با ها را تبیین کنند. شرکتقادر است تغییرات پایداری 
 

 چهارمفرضیه  برای آزموننتایج برازش الگوی رگرسیون : 11جدول 

 متغیر
ضرایب برآوردی 

 غیر استاندارد 

خطای 

 برآورد

ضرایب برآوردی 

 استاندارد شده
آماره 

t 

مقدار 

 احتمال

 039/0 72/3 - 25/0 93/0 مقدار ثابت

 026/0 62/4 31/0 08/0 37/0 توزیع مالکیت

 056/0 61/2 04/1 68/0 78/1 اندازه شرکت

 079/0 15/2 16/1 99/0 13/2 عمر شرکت

 001/0 13/7 55/0 1/0 71/0 نقدینگی شرکت

 مقدار احتمال Fآماره  واتسون-دوربین ضریب تعیین تعدیل شده

63/0 37/2 481/57 001/0 
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 نتایج برازش الگوی رگرسیون در سنجش فرضیه پنجم :12جدول 

 متغیر
ضرایب برآوردی 

 غیر استاندارد 

خطای 

 برآورد

ضرایب برآوردی 

 استاندارد شده
آماره 

t 

مقدار 

 احتمال

 021/0 76/3 - 17/0 64/0 مقدار ثابت

 028/0 06/3 67/0 41/0 23/1 یتجار یدگیچیپ سطح

 008/0 34/5 32/0 09/0 48/0 اندازه شرکت

 093/0 09/1 87/0 65/0 71/0 عمر شرکت

 016/0 82/3 28/0 1/0 38/0 شرکتنقدینگی 

 مقدار احتمال Fآماره  واتسون-آماره دوربین ضریب تعیین تعدیل شده

69/0 84/1 812/60 001/0 

      

 سطحمربوط به اثر متغیر  tتوجه به مقدار احتمال آماره 

ی داریپای گزارشگر زانیم بر یتجار یدگیچیپ

تر بودن از سطح (، به دلیل کم028/0) هاشرکت

را رد و  H0فرضیه  %95توان با اطمینان می %5خطای 

 زانیم بر یتجار یدگیچیپ سطحبیان کرد که 

دار دارد. معنیتأثیر  هاشرکتی داریپای گزارشگر

 بر یتجار یدگیچیپ سطحتأثیر استاندارد متغیر ضریب 

(، نشان از 67/0) هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم

 بر یتجار یدگیچیپ سطح تأثیر مثبت و مستقیم متغیر

 دارد.  هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم

 

 گیری نتیجه

 
عوامل  از در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برخی

سازمانی بر میزان گزارشگری پایداری درون

های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت

 اول فرضیه بهادار تهران پرداخته شد. نتایج آزمون

ی گزارشگر زانیم بر که سودآوری نشان داد پژوهش

دار دارد. این نتایج با معنیتأثیر  هاشرکتی داریپا

( و 15همکاران ) های ایمانی ونتایج پژوهش

بر اساس همسو است.  (17خورشیدی و سلگی )نادری

بیان کرد توان می پژوهش اول نتایج فرضیه

، برای هایی که سودآوری باالتری دارندشرکت

دادن وضعیت مناسب خود در جامعه بیشتر در نشان

که  کنندپایداری مشارکت میهای مرتبط با فعالیت

مطابق با مبانی نظری پژوهش است. با این وجود، نتایج 

(، 11های امان و باکار )پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

مهدوی و و  (30لی و همکاران )، (13) ایباهاتاچار

این اختالف در نتایج مغایر است.  (18ن )همکارا

ممکن است ناشی از نبود الزامات قانونی برای 

و نداشتن  های مرتبط با پایداریمشارکت در فعالیت

ی باشد. مورد بررس یهاشرکتمزیت رقابتی برای 

که  پژوهش نشان دادسوم  و دوم هایآزمون فرضیه

 زانیم بر شرکتمیزان رشد فروش و اهرم مالی 

مؤثر نیست. این نتایج  هاشرکتی داریپای گزارشگر

( 12( و آکباس )11امان و باکار ) هایپژوهشبا نتایج 

دار نشدن متغیر معنیهمسو است. شاید یکی از دالیل 

ها در شرکتشد که اعتباردهندگان اهرم مالی این با
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محیطی های زیستایران عالقه چندانی به انجام فعالیت

تر و اجتماعی ندارند. از این رو، استفاده بیشتر یا کم

ها در ها از اهرم مالی بر میزان مشارکت آنشرکت

های مرتبط با پایداری مؤثر نیست. نتایج فعالیت

(، 44و  43های کالرکسون و همکاران )پژوهش

 یکالنیکرو  کوپولوسیاندر(، 45فریدمن و جاگی )

( حاکی از 48(، هونگ و کانگ )47(، پاهوجا )46)

آن است که با افزایش اهرم مالی، تقاضای نظارت 

گذاران برای اطالعات در مورد عملکرد سرمایه

برامر و پاولین  به نظر یابد.پایداری شرکت افزایش می

تر، خطر بدهی به نسبت پایینهای با ( شرکت50و  49)

های ها به انجام فعالیتی دارند و تمایل آنترکم

تایج حاصل از ن محیطی بیشتر است.اجتماعی و زیست

 توزیعآزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که 

تأثیر  هاشرکتی داریپای گزارشگر زانیم بر مالکیت

تر شدن با گستردهدار دارد. به عبارت دیگر، معنی

گزارشگری پایداری میزان افشای توزیع مالکیت، 

یابد. این نتایج با نتایج پژوهش کورمیر و افزایش می

های ( همسو و با نتایج پژوهش24همکاران )

یار وو کلیک و ا( 16تراجی )خانقاه و جعفریبرزگری

. شاید یکی از دالیل مغایربودن نتایج ( مغایر است23)

ر این شرایط دباالبودن میزان تمرکز مالکیت باشد. 

ها متعلق به سهامداران بخش اعظم سهام شرکت

کننده ده و تعیینحقوقی است که دارای قدرت بو

رد ؛ در نتیجه، سهامداران خهستند های افشاسیاست

انی شرکت تأثیر چند های افشاتوانند بر سیاستنمی

پژوهش پنجم  فرضیه از آزمون حاصل بگذارند. نتایج

 زانیم بر شرکتسطح پیچیدگی تجاری که  نشان داد

دار دارد. معنیتأثیر  هاشرکتی داریپای گزارشگر

و  باسو(، 26کوک ) هایپژوهشاین نتایج با نتایج 

 ( و28) مونتهیدالو  نونیکمک(، 27کومار )

، چنینهم همسو است. (40استراندهولم و همکاران )

بوشمن و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 

که پیچیدگی تجاری موجب بهبود عملکرد مالی 

های موفق ام، شرکت( و سرانج51شود )ها میشرکت

 تریمنابع کمها از لحاظ مالی نسبت به سایر شرکت

استفاده عملکرد مالی باالی خود رسیدن به  برای

توانند بخش اعظم منابع خود را . در نتیجه، میکنندمی

 (.52های اجتماعی اختصاص دهند )به فعالیت

اهمیت در مورد نتایج حاصل از آزمون نکته حائز 

دار معنیتأثیر های اول و دوم پژوهش )فرضیه

سودآوری شرکت بر میزان گزارشگری پایداری و 

تأثیر رشد فروش بر میزان گزارشگری دار نشدن معنی

پایداری( این است که سود، حاصل تعامل دو جنبه 

ه درآمد و هزینه است اما رشد فروش بدون تعامل جنب

، هزینه، تنها به جنبه درآمدی بستگی دارد. بنابراین

توان گفت رشد فروش لزوماً به معنای تحصیل می

سود نیست. به عبارت دیگر، برای تحصیل سود شرط 

 اعمال فروش الزم است اما شرط کافی نیست.

 پایداری نوشتارهای از بسیاری در حاضر حال در

 است ابزاری نظریه و اقتصادی رویکرد غالب، نگرش

 ثروت کردنبیشینه برای مدیران مسئولیت تنها بر و

 اقتصادی حوزه در مطالعه .شودمی تأکید سهامداران

 اجتماعی، چارچوب نظر گرفتن در بدون

 است؛ در جامعه غیرممکن نهادی محیطی وزیست

 ترکیب هاشرکت گزارشگری نتیجه، باید ابعاد باال در
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 پژوهش حاضر نتایج به توجه شود. بنابراین، با

 شود:پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

های اول و دوم با توجه به نتایج آزمون فرضیه .1

شود که در گذاران پیشنهاد میپژوهش، به سرمایه

 یهاتیفعالگیری در مورد میزان هنگام تصمیم

ها تأکید بیشتر آن یداریپا نهیشرکت در زم کی

ایی عملکرد بر سودآوری )به عنوان نتیجه نه

 شرکت( باشد تا رشد فروش شرکت.

 با توجه به نتیجه آزمون فرضیه چهارم پژوهش، به .2

 گذاران فعلی و بالقوه پیشنهادنفعان و سرمایهذی

گذاری، به درصد سرمایه زمانشود در می

ها به عنوان عاملی مهم شرکتسهامداران حقیقی 

 توجه کنند.

جم پژوهش، به با توجه به نتیجه آزمون فرضیه پن .3

 گذاران فعلی و بالقوه پیشنهادنفعان و سرمایهذی

گیری در مورد میزان تصمیم زمانشود در می

های مرتبط با مشارکت شرکت در فعالیت

 های فرعی توجه کنند.پایداری، به تعداد شرکت

و  با توجه به پایین بودن میزان گزارشگری پایداری .4

 بورس سازمان ها، بهشرکتبرای ایجاد انگیزه بین 

 کند اتخاذ تدابیری شودپیشنهاد می بهادار اوراق و

 ،پایداری کارایی گزارشگری امتیاز با محاسبه تا

 سهامداران چنین،د. همنشو بندیرتبه هاشرکت

 کارایی امتیاز هایی کهشرکتبالقوه نیز به 

 )پایین( است نامناسب هاآن یداریپا یگزارشگر

ارزش باشند؛ چون  بیشتری داشتهتوجه 

 .است ترپایین هاشرکت این کنندگیبینیپیش

های همسو با موضوع برای انجام برخی پژوهش

پژوهش حاضر و توسعه آن به پژوهشگران آینده 

شود که با استفاده از استاندارد و پیشنهاد می

های دیگر در زمینه گزارشگری پایداری دستورعمل

مانند داوجونز، کی ال دی و غیره پژوهشی مشابه انجام 

کنند.  و نتایج را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه

 زانیبر م یسازمانعوامل درون ریتأثتوان چنین، میهم

 صنایع بررسی کرد. سایر را در  یداریپا یگزارشگر
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