
 مقاله پژوهشی 
 

 . 1- 22ص.  ، ص 1398بهار و تابستان  ،  21، پیاپی  اول ، شماره  هشتم مجله حسابداری سالمت، سال  

 یفاز کردیبا رو یطیمحستیز یمالریو غ یمال یگزارشگر الگویی برایارائه 
 

 3کیشدکتر یعقوب زراعت و  2پور دکتر هاشم ولی، 1محسن احمدی 
 25/12/1397تاریخ پذیرش:      20/12/1397تاریخ اصالح نهایی:          25/08/1397تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 

حفاظت و   و عی در دسترس، مقوله توسعه پایداربه رشد روزافزون جمعیت و محدودبودن منابع طبیبا توجه   مقدمه:

رفاه اجتماعی   که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و  استاصلی    هایموضوع   از جمله  بهسازی محیط زیست

 غیرمالیگزارشگری مالی و  یبرا ییالگوارائه  پژوهش حاضرهدف  از این رو،. مؤثر استبه منظور فقرزدائی 

    برداری نفت و گاز گچساران است.در شرکت بهره ی طیمحست یز

از نوع  هادادهپژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری  روش پژوهش:

مند که با روش هدف  دهدتشکیل میمالی    در زمینهنفر از خبرگان    5  پژوهش را  جامعه آماری  های میدانی است.پژوهش 

به صورت فازی مثلثی هدر قالب روش دلفی فازی با طیف لیکرت و دیمتل فازی ب نامهپرسشاز  انتخاب شدند.قضاوتی 

  .ه است شد استفادهگیری عنوان ابزار اندازه

سپس، . مورد تأیید قرار گرفت شاخص از نظر خبرگان 8 ،شاخص شناسایی شده 20 بین در این پژوهش از ها:یافته

برای که . نتایج این مرحله نشان داد ی مشخص شدطیمحست یزگزارشگری مالی و غیرمالی  هایشاخص بینروابط 

بودن محتوای و مربوط تولید  چگونگی، اطالعات بودنمقایسهقابلهای شاخص محیطیگزارشگری مالی زیست 

محیطی گزارشگری غیرمالی زیستهای سه گانه شاخص از بین. دارداهمیت بیشتری  خالص و شدت اثر اطالعات 

  .را داردخالص و اهمیت  بیشترین شدت اثرها شرکت   مدیرانشاخص 

ست  امالی  ابعاد اصلی کیفیت گزارشگری    محیطیگزارشگری مالی زیست گذار در  تأثیراصول اساسی و    گیری:نتیجه 

  . در گزارشگری مالی است  عاملی مؤثر عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانه باشد کامل وو اطالعات در صورتی که 

که مورد حمایت مدیران   ،زیستمحیطسازمانی در قالب مدافعان و برون  سازمانیدرون هایوجود گروه  چنین،هم

   است. محیطیگزارشگری غیرمالی زیست عاملی اساسی در  عنوانبه باشد، هیأت مدیره ویژهبههای مختلف بخش 
 

 . گزارشگری مالیفازی، گزارشگری غیرمالی، ، محیطیزیست حسابداری : های کلیدیواژه

 
 .(m.ahmadi@iauyasooj.ac.irرایانامه: حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران )دانشجوی دکتری، گروه  1.
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 مقدمه 

 
حفاظت و بهسازی محیط زیست   و توسعه پایدار

با توجه به رشد روزافزون   است کهاصلی  هایموضوع 

در  محدودبودن منابع طبیعی در دسترسجمعیت و 

فاه ر سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و

و ضرورت   مؤثر استاجتماعی به منظور فقرزدائی 

 و امری مهم عنوانبهمحیط زیست  حفاظت از

استدالل بنیادین  . (1) انکارناپذیر پذیرفته شده است 

اجتماعی این است که هیچ گروهی   یتمسئول درباره 

گر منافع شخصی خود د ادر ببره تواند جان سالم بنمی 

را بدون در نظر گرفتن عواقب اعمال خود بر اجتماع، 

  از این رو،  .(2) کندگیری هدف قرار داده و پی

و باید به   غیرمالی دارند تمسئولی های اقتصادیبنگاه

حفظ  چنین،هم . سالمت جامعه توجه ویژه داشته باشند

محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی 

همه ساکنان کره  نیست و اهتمام جمعی و هماهنگ

سازی و ایجاد اعتقاد به فرهنگ .(3) طلبدزمین را می

توسعه پایدار در اذهان عمومی و باور مدیران از 

افزون . دکراست که باید به آن توجه  ترین نکاتی مهم

 نظامله حفظ محیط زیست نیازمند یك أمس ،این بر

است که باید به صورت   محیطیزیستمدیریت 

. از  دمدیریتی به اجرا درآی هاینظامیکپارچه با سایر 

جزء مهمی از   عنوانبهاطالعات حسابداری    نظام  ،رواین 

در بسزایی  نقش توانداطالعات مدیریت می  نظام

رسانی و کمك به حفاظت از محیط زیست از اطالع 

عهده بگیرد و با   تولیدی آالینده بر هایشرکت  طرف

افشای مخارج مصرف شده برای حفظ محیط زیست از  

ها درستی در حسابه بتواند آن را ب هاسوی شرکت 

را  و با ارائه اطالعات به موقع، مدیریت کرده منعکس

 . ( 4) کندهای مناسب یاری در اتخاذ تصمیم

اطالعات  نظام طور که در باال ذکر شد همان

اهمیتی که در درون  حسابداری به دلیل نقش با

و مفاهیمی   داشتهتحول جدی  دارد،    های اقتصادیبنگاه

و حسابداری منابع  محیطیحسابداری زیست  جمله از

در گزارشگری   .(5) شده استمطرح در آن  انسانی

های بنگاهترین بزرگ  عنوانبه هاشرکتنوین از 

آثار گسترده محیطی،  با هایکه فعالیت ،اقتصادی

شود که آثار خواسته می ،دارنداجتماعی و اقتصادی 

اه ، رفزیستمحیطهای خود را در زمینه  مختلف فعالیت

بنابراین،  . کنند ءاقتصادی افشااجتماعی و مسائل 

اقتصادی تنها محدود به سهامداران  بنگاه مسئولیت 

هایی دور یا در مکان)ای نیست بلکه طیف گسترده

این  .  گیرد( را در بر مینزدیك به مکان فیزیکی شرکت 

به موجب شد که  یاقتصاد هایبنگاه تیمسئول افزایش

های پایداری روی آورند. سوی انتشار گزارش 

گزارشگری پایداری یك گزارش عمومی از عملکرد  

اقتصادی محیطی و اجتماعی در ارتباط با عملیات و 

، از این رومحصوالت و خدمات یك شرکت است. 

تر از گزارشگری مالی گزارشگری پایدار بسیار گسترده

به   اهمیت اطالعات غیرمالی بابا ارائه  ،زیرا  ؛رایج است

کند که عملکرد جاری و کنندگان کمك میاستفاده

رزیابی کنند. در گزارشگری  را ابنگاه اقتصادی  یندهآ

گذاران است اما در کید اصلی بر سرمایهمالی تأ

تر و شامل نفعان گستردهگزارشگری پایداری دامنه ذی

های مختلف گران، کارکنان و مشتریان، اتحادیهتحلیل
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به ت این موضوع به حدی است که  اهمی  است.و جامعه  

المللی نیز در گزارشگری در سطح بینهماهنگی    منظور

المللی گزارشگری مالی تدوین و  استانداردهای بین 

حسابداری  نظام نبودبا این وجود،  .(6)ارائه شده است 

 سبب های اقتصادیبنگاه از در برخی محیطیزیست 

 تنهاعد اصلی در نظر گرفته نشود و که این بُ است شده

 وضعیت مالی،  که مربوط بهشود    ارائههای مالی  گزارش 

که به دلیل  در حالی است؛ جریان نقد زیان و و سود

منفی که  تأثیرچنین اصول اخالقی در حسابداری و هم

 به شکل دارند، این مهم باید زیستمحیطبر  هاشرکت 

 شود.   ارائههای مالی و غیرمالی گزارش 

های مختلفی گزارشگری هر چند که در پژوهش 

( اما تاکنون 12-6مالی و غیرمالی بررسی شده است )

و  یمال یگزارشگر الگویی برایارائه در پژوهشی به 

پرداخته نشده است. از   محیطیزیست از بُعد  یمالریغ

این رو، سؤال پژوهش حاضر این است که الگوی 

محیطی زیست مناسب برای گزارشگری مالی و غیرمالی  

چیست؟  نفت و گاز گچساران یبردارشرکت بهره در 

  ی شرکت ،نفت و گاز گچساران یبردارشرکت بهره 

 یاز شرکت مل یارمجموعه یعنوان زکه به است یرانیا

و انتقال  یبرداربهره  نهیجنوب، در زم زیخمناطق نفت 

 تیفعال یگاز عاناتیم دیو تول یعینفت خام، گاز طب

  طور بهشرکت  نینفت خام ا دیتول ت ی. ظرفکندیم

روزانه   است وهزار بشکه در روز  630 لمتوسط معاد

فوت مکعب  ونیلیم 200و  اردیلیم كی  نیانگیم طوربه

هزار   35و  یعیمکعب( گاز طب متر ونیلیم 39)معادل 

 در  رهیذخ زانی. مدکنیم دیتول یگاز عاناتیبشکه م

شرکت نفت و   تیری تحت مد نیادینفت خام م یجا

بشکه برآورد   اردیلیم 19گاز گچساران، در حدود 

این توجه و باالبودن درآمد رغم قابلعلی  .شودیم

 (1394در سال  الیر  اردیلیهزار م 102) شرکت 

در محدوده   ی نیزفراوان محیطیزیستمخاطرات 

آالینده تولید    توجهیقابلایجاد و به میزان  فعالیت خود  

 کند. می

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
کردن اطالعاتی است هدف اصلی حسابداری فراهم 

های اقتصادی مورد نیاز است، گیری برای تصمیمکه 

و چه داشته مدیریتی  یاچه این اطالعات ماهیت مالی 

باشد.    سازمانیسازمانی یا برون درون  گیریتصمیم برای  

فرایند شناسایی، سنجش، ثبت و  عنوانبه حسابداری 

 هایاخذ تصمیم ارائه اطالعات اقتصادی به منظور

های آگاهانه تعریف شده است که  اقتصادی و قضاوت 

.  ( 13) شودنامیده می «گزارشگری»در یك کلمه 

شود گزارشگری برای یك دوره خاص تهیه و ارائه می

 طوربهگزارشگری حسابداری هدف  ،ینابنابر(. 14)

های برگیرنده دوره  سنتی ارائه اطالعات مرتبط در

مالی بعدی  هایتصمیم ماهه و ساالنه است که از سه

ند. به همین ترتیب، اطالعات حسابداری  کپشتیبانی می

گذاران، نفعان از قبیل سرمایهبه سایر ذی معموالً

 شودکنندگان و مشتریان ارائه میمین أبستانکاران، ت

(15) . 

 و اندازه وجود با که دهدمی اننش هانتایج پژوهش 

در ها ، این هزینهمحیطیزیستهای هزینه زیاد اهمیت

  ،زیرا ؛شود می نادیده گرفته گزارشگری حسابداری

ی سنتی در حسابدار نظامبه وسیله شده عات ارائه الاط
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. تناقص، نامفهوم و نامربوط اس  به طور عمدهاین زمینه،  

  شرکت شود که موجب می محیطیزیست یحسابدار

  آن  و کرده تجدیدنظر سنتی ابداریحس نظامدر بتواند 

 به مربوط  اطالعات که کند اصالح ایگونهبه را

 مناسب  ایگونه به  و ردازشپ محیطیزیست هایهزینه 

حسابداری    نظام.  گیردقرار    مدیران  اختیار  در  و  گزارش

 سنتیتحول حسابداری  اندیشه بر مبتنی ،محیطیزیست 

های ناشی باید هزینهبرای این منظور  و تکمیل آن است.  

تابعی از تولید یا خدمات   عنوانبهاز آلودگی و رفع آن  

خدمات  ها والحاصل از خود کا سود و زیاندر کنار 

 محیطیحسابداری زیست در این راستا، محاسبه شود. 

و  محیطیزیست ارتباطی بین مدیران  تواند حلقه می

ها را برای بهبود عملکرد مالی و آنحسابداران ایجاد و 

در   .(16)تشویق کند در آینده محیطی عملکرد زیست 

مبتنی بر تلفیق  محیطیزیست حسابداری واقع، 

کردن یك منبع سرمایه و لحاظ  عنوانبهزیست محیط

های یکی از هزینه  عنوانبه محیطیزیستهای هزینه 

 قابل قبول در فرآیندهای اقتصادی و محاسباتی است

های انجام شده در زمینه پژوهش برخی از  .(17)

 شود. می تشریح ادامهپژوهش حاضر در 

بررسی سطح به  در پژوهشی خوزین و همکاران

های شرکت محیطیزیستتوسعه گزارشگری مالی 

پرداختند.  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ها موارد این شرکتنشان داد که    آنان  های پژوهشیافته

از طریق گزارشگری را نفعان مطرح در نظریه ذی

هر چند در بازه زمانی اند. افشاء نکردهمحیطی زیست 

اندکی  محیطیزیست مورد بررسی سطح گزارشگری 

چنان با سطح مطلوب فاصله بسیار ارتقاء یافته اما هم

در پژوهشی اثر شرفی و همکاران  .(9دارد )زیادی 

مالی را  گزارشگری بر محیطیزیست حسابداری

 از نتایج پژوهش آنان نشان داد کهبررسی کردند. 

 دارای یطیمحست یز یحسابدار نظری  دیدگاه

 چنینهم و است مالی اطالعات کیفی هایویژگی 

 قرار کنندگاناستفاده اختیار در سودمندی اطالعات

 یطیمحست یز یحسابدارافزون براین،  .دهدمی

کند که در امر ارزیابی، عملکرد، می  را فراهم  اطالعاتی

 کمك مدیران  به و گزارشگری گیریکنترل، تصمیم 

بررسی به  در پژوهشی دارابی و اکبری (.18ند )کمی

پرداختند.  محیطیحسابداری زیست عوامل مؤثر بر 

متغیرهای   هکلیکه    بودبیانگر آن    آنان  های پژوهشیافته

مسئولیت  ، محیطیزیست  هایتهدید)شامل  بحث مورد

ها و رتباط جدید بین شرکتا ،هاگویی شرکت پاسخ

و موانع موجود در حسابداری  محیطیزیست پایداری 

ها در گیری فعالیت شرکت ازه جاری برای اند

.  استمؤثر  محیطیحسابداری زیستبر زیست( محیط

، متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای چنینهم

زیست، در در محیط هاشرکت گیری فعالیت اندازه 

 تهدیدهایاثر  بر خطراولویت نخست و متغیر ایجاد 

  .(19گرفت )در اولویت آخر قرار  محیطیزیست 

  یحسابدار  تأثیرو قرنی در پژوهشی به بررسی    حیدرپور

  یاتیو عمل یمال یهابر شاخص  محیطیزیست 

 پژوهش آنان نتایجپرداختند. ی دیتول یهاشرکت 

بر  محیطیحسابداری زیست  تأثیردهنده نشان 

شامل میزان  هاشرکت های مالی و عملیاتی شاخص

های تولیدی، میزان کاهش تولید تولید شرکت 

های بالعوض فنی بیرون از سازمان به  ضایعات، کمك
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های تولیدی، نوع کاالهای تولید شده و نسبت  شرکت 

 های مالیهزینهبدهی خدمات )بازپرداخت اصل و 

های های شرکتبدهی  جمع( به غیرجاریهای بدهی 

ثر ؤدر پژوهشی عوامل م عالمشاه .(20)  استتولیدی 

 محیطیزیست های حسابداری مدیریت روش ذدر اتخا

 کماولویت  کهبه این نتیجه رسید . وی را بررسی کرد

مقاومت در برابر  ،محیطیزیستهای حسابداری هزینه

حظات مخارج و الکارایی یا م ،های سنتیتغییر روش 

دشواری  ،محدودیت منابع و نیروی متخصص ،منافع

فشار   و  محیطیزیست های  آوری و تخصیص هزینه جمع 

گیری که بر فرایند تصمیم استعواملی  سازمانیبرون 

های حسابداری مدیریت  روش ذ در مورد اتخا

نیا و طالب .( 21) است گذارتأثیر محیطیزیست 

 افشای  ماهیت  و  کمیت  به ارزیابیدر پژوهشی  همکاران  

ایران   در  اجتماعی  و  محیطیزیست   حسابداری  اطالعات

های شـرکت  نتایج پژوهش آنان نشان داد که  .پرداختند

محیطی و دهند اطالعات زیست ایرانی ترجیح می

شکل اطالعات   مدیره به هیأتاجتماعی را در گزارش 

در بخش منابع انسانی   ءبیشترین افشاد.  کنن  ءاخباری افشا

  و سپس در بخش محصـوالت و خـدمات بـوده اسـت 

(22 .) 

 تحلیل  و  تجزیه  در پژوهشی بهآسیریتی و همکاران  

  عوارض  بخش در محیطیزیست  مالی گریگزارش

  1999-2015در بازه زمانی  اسپانیاکشور  ایجاده

 که داد نشان پژوهش آنان . نتایجپرداختندمیالدی 

 صرفاً   آن هم  و  محیطیزیست   گزارشگری  سطح  حداقل

وجود محیطی مقررات زیست  الزامات رعایت برای

  المللی بین  استانداردهای چنین، استفاده ازهم. دارد

 را محیطیزیست  اطالعات افشای مالی، گزارشگری

  کرده  بدتر را آن حتی موارد بعضی در و نداده بهبود

به در پژوهشی ردوس و همکاران ز فاامتی .(23است )

 استفاده از برایهای سازمانی بررسی محرک

پژوهش آنان  اختند. نتایج  دپر  محیطیزیستحسابداری  

قوانین  ایجاد شامل اصلی عامل نشان داد که دو

  اساسی  خدمات کمیسیون قالب در کننده دولتیتعدیل 

مسائل  افشاء  و عملکرد با رابطه در جامعه انتظارات و

  مدیریت  حسابداری ظهور و تصویب بر محیطیزیست 

 (. 24) مؤثر است  محیطیزیست 

 آثار راهبرد در پژوهشیالتان و همکاران  

محیطی و تعهد زیست  یاطمیناننامحیطی، زیست 

با  محیطی شرکتمدیریت ارشد بر عملکرد زیست

را  محیطینقش حسابداری مدیریت زیست  توجه به

با استفاده از نظرسنجی های پژوهش  داده.  بررسی کردند 

در بازار  14001شرکت دارای گواهینامه ایزو  107از 

نتایج . شد آوری اندونزی جمع  اوراق بهادار بورس

 راهبردکه منابع سازمانی )  پژوهش آنان نشان داد

 یاطمینانناارشد و  محیطی شرکتی، تعهد مدیریت زیست 

استفاده از بر  داریمعنیتأثیر مثبت و محیطی( زیست 

نوبه خود محیطی دارد، که بهحسابداری مدیریت زیست 

بهبود ها را محیطی شرکت ست تواند عملکرد زیمی

به بررسی  در پژوهشیکیان و همکاران . ( 25)  بخشد

آن در کنترل    تأثیرو    محیطیحسابداری مدیریت زیست 

با نتایج پژوهش آنان . پرداختندافشاء  ت یفیکربن و ک

شرکت   114شده از آوریهای جمعاستفاده از داده

 و ژاپن ای آلمان، استرال، آمریکا متحد ایاالتبزرگ در 

 ها از همهاین شرکت از  یتعداد کمکه  نشان داد
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محیطی استفاده حسابداری مدیریت زیست  هایابزار

بکار  را  ابزاراین از  یبرختنها  هاو بیشتر آن اند کرده 

حسابداری مدیریت  کاربرد  چنین،هم. اندگرفته

مسائل  ت یریتوجهی در مدقابل تأثیر محیطیزیست 

نتایج .  ( 26)  شرکت دارد  یافشا  تیفیو ک  محیطیزیست 

 نیجریه ها درشرکت  که داد نشان یموبو ی اب پژوهش

 در را اجتماعی حسابداری اطالعات دهندمی ترجیح

 درها گزارش حساب و رئیس بیانیه مدیران، گزارش

 انسانی،  منابع. کنندافشاء  کیفی کوتاه اطالعات قالب

 عنوان به زیستمحیط و اجتماعی مشارکت

جمیل و  .(27) شد شناخته عوامل ترینمحبوب

  شرکت  اجتماعی  مسئولیت  افشای  پژوهشیهمکاران در  

بررسی  را  مالزی ها درشرکت  سالیانه هایگزارش  در

های گزارش  پژوهش آنان نشان داد که درنتایج  .  کردند

، عوامل افشای اطالعات حسابداری هاغیرمالی شرکت 

گیری بر گزارشگری غیرمالی ندارد  چشم اثراجتماعی 

(28 .) 

 

 روش پژوهش

 
پژوهش بر اساس هدف پژوهش، از نوع کاربردی   نیا

ها از نوع  است و بر اساس نحوه گردآوری داده

برای گردآوری اطالعات در است.    یدانیم  هایپژوهش 

ای، زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانه

های اطالعات علمی و  پایگاه و ها، کتابهامقاله

ها از گردآوری دادههای الکترونیکی و برای مجله

ها از طریق هتحلیل داد ت.شده اس استفاده نامهپرسش 

 انجام شده 2013 نسخه اکسل افزارنرم  کدنویسی در

نفت و  یبردارشرکت بهره  درپژوهش حاضر  است.

است. درباره انتخاب این  انجام شده گاز گچساران

 گچساران ینفت دانیمتوان گفت که مورد خاص می

  محدوده در که است، ران ی ا ینفت بزرگ دانیم نیدوم

  راحمد ی بو و هیلویکهگ استان در گچساران شهرستان

. با توجه دارد  قرار  (اهواز  یشرق  جنوب  یلومتریک  220)

ی که صنعت نفت و گاز بر اقتصاد کشور دارد تأثیربه 

پژوهش از   نیا  در  .اهمیت داردبسیار    پژوهشانجام این  

استفاده شده است.    مند قضاوتیهدف   یر یگنمونه  روش

نفر دارای  2گفتنی است که نمونه پژوهش شامل 

نفر دانشجوی دکتری در  3تحصیالت دکتری و 

کاری تجربه  های حسابداری و مدیریت است کهرشته

عنوان خبرگان در این پژوهش دارند و به سال    5بیش از  

  اند. انتخاب شده

عوامل برای شناسایی    اولدر گام  در پژوهش حاضر  

 فناز  محیطیزیست بر عملکرد مالی و غیرمالی مؤثر 

بندی  در مرحله دوم برای اولویت ودلفی فازی 

ها از روش  ها و تعیین روابط درونی بین شاخص شاخص

های ترین مزیتیکی از عمده  دیمتل فازی استفاده شد.

غربال فن دلفی سنتی، دلفی فازی نسبت به  فن

توان از یك است که می  در فن دلفی فازی هاشاخص

استفاده کرد. الگوریتم   ص و غربال برای تلخی مرحله

شناسایی طیف  هایدلفی فازی شامل گام  فناجرای 

سازی عبارات کالمی، تجمیع فازی مناسب برای فازی

مقادیر و انتخاب شدت   زداییمقادیر فازی شده، فازی

 (. 29) است آستانه و غربال معیارها

فازی برای غربالگری  دلفی فندر الگوریتم اجرای 

سازی طیف فازی مناسبی برای فازیاز نخست باید 
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با  فازی مثلثی در این پژوهش از روشاستفاده کرد. 

ها شاخص تأثیربیان  برایلیکرت  ایگزینهپنج  طیف

 (. 1جدول شماره استفاده شده است )

فن دیمتل روش جامع و مناسبی برای ساخت و 

تحلیل الگوی علی بین عوامل، در مسائل پیچیده است  

آثار متقابل  توان(. با استفاده از روش دیمتل می30)

تعداد زیادی از عوامل مؤثر بر یك مسئله خاص 

بندی و سازماندهی کرد مدیریتی و اجتماعی را دسته 

عنوان ابزاری برای تواند به(. دیمتل نه تنها می31)

کار رود بندی عوامل مؤثر بر یك مسئله خاص بهدسته

گیری میزان اندازه تواند معیار مناسبی برایبلکه می

 فناین چنین، های داخلی بین عوامل نیز باشد. هم رابطه

 به حلکه قادر    استاساس نظریه گراف ساخته شده    بر

است. با توجه به این که در استفاده روش ساده    بهمسائل  

شود و این از روش دیمتل از نظر خبرگان استفاده می

های شیابینظرات اغلب غیرشفاف، دارای ابهام در ارز

های زبانی مطرح است، انسانی و به صورت توصیف 

درآوردن آن بهتر   ابهامکردن و از حالت برای یکپارچه

است که واژگان زبانی خبرگان را به اعداد فازی تبدیل 

( الگویی را پیشنهاد 30کرد. برای این منظور لین و وو ) 

شود.  ازی استفاده میکردند که از دیمتل در شرایط ف

روش دیمتل فازی با استفاده از متغیرهای زبانی فازی، 

گیری را در شرایط نااطمینانی محیطی آسان  تصمیم

های تولید، مدیریت  تواند در زمینهکند. این فن میمی

سازمان، نظام اطالعات و علوم اجتماعی کاربرد داشته 

واند همه تشود که این فن میچنین، ادعا میباشد. هم 

کارگیری  ها را با بهمشکالت پیش روی سازمان 

 (. 32کند ) گیری گروهی در شرایط فازی حلتصمیم

 

 ها یافته

 

طور که پیش از این بیان شد در این پژوهش همان

 ها، از روش دلفی فازیسازی شاخصبرای بومی

ای با طیف نامهاستفاده شد. در گام اول پرسش

لیکرت )بدون تأثیر، تأثیر خیلی کم، تأثیر کم، تأثیر 

نفر از خبرگان  5زیاد، تأثیر خیلی زیاد( بین 

نامه در توزیع شد. سپس، پرسش مالیحسابداری و 

قالب طیف فازی مثلثی تعریف شد )گام دوم(. پس 

مذکور با روش نامه  از آن نظرات خبرگان در پرسش

میانگین فازی مورد تجمیع قرار گرفت )گام سوم(. 

در گام چهارم اعداد فازی به اعداد قطعی تبدیل شد 

و سرانجام در گام پنجم با در نظر گرفتن حد آستانه 

تر از این مقدار حذف شد. های کم( شاخص7/0)

 شود.این موارد در ادامه تشریح می

( مربوط به 33- 39ادبیات نظری )بر اساس بررسی 

 یرمالیو غ یمال یگزارشگر عوامل مؤثر بر 

شاخص مشخص شد )جدول شماره   20 ستیزطیمح

(. سپس، از خبرگان خواسته شد که تعیین کنند این  2

 غیرمالی  و مالی به چه میزان بر گزارشگری هاشاخص

گام اول(. پس از آن، است ) زیست مؤثر محیط

نامه به صورت طیف فازی تعریف شد )جدول  پرسش 

و گام دوم(.  3شماره 
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 ای گزینه 5: اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 1جدول 

 بدون تأثیر  کمخیلی تأثیر   کم تأثیر  تأثیر زیاد  زیادخیلی تأثیر  

(1 ،1 ،75/0 ) (1 ،75/0 ،5/0 ) (75 /0 ،5/0 ،25/0 ) (5/0 ،25/0 ،0 ) (25 /0 ،0 ،0 ) 

 
زیست: عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی و غیرمالی محیط2جدول   

 کد شاخص کد شاخص

 C11 زیستمحیط مدافعان C1 بازار ارزش

 C12 هاشرکت مدیران C2 دارایی مدیریت

 C13 جامعه C3 بدهی مدیریت

 C14 سهامداران C4 سودآوری

 C15 گذارانسرمایه C5 اندازه شرکت

 C16 دولت C6 مالیات

 C17 محتوای اطالعات بودنمربوط  C7 حسابرسی مدیریت

 C18 محتوای اطالعات اتکابودنقابل  C8 دیتول یچگونگ

 C19 ارائه اطالعات بودنموقعبه C9 هزینه مدیریت

 C20 اطالعات بودنمقایسهقابل  C10 افشای اطالعات حسابداری اجتماعی

 
 

دست آوردن میانگین  در گام سوم برای به

  1ها، دیدگاه خبرگان با استفاده از رابطه شماره  شاخص

 در زیر تجمیع شد:  

𝑓𝑎𝑣𝑒            1رابطه       =
∑ 𝑙

𝑛
,
∑𝑚

𝑛
,
∑𝑢

𝑛
 

ها برابر است با مجموع  در این رابطه میانگین دیدگاه

∑حد پایین )  𝑙 ( مجموع حد وسط ،)∑𝑚  و مجموع )

( که در این 𝑛( تقسیم بر تعداد خبرگان )𝑢∑حد باال )

 نفر هستند.  5پژوهش  

در گام چهارم دیدگاه خبرگان با استفاده از رابطه 

 یی شد )قطعی شد(. زدادر زیر فازی 2شماره 

𝑙+𝑚+𝑢             2رابطه 

3
   

(، حد وسط 𝑙)حد پایین  مقادیردر این رابطه، 

(𝑚( و حد باال )𝑢 به صورت میانگین ساده محاسبه )

 شود. می

میانگین دیدگاه، مقدار قطعی   نتایج  4جدول شماره  

 دهد. ها را نشان میو نتیجه پذیرش یا رد شاخص
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 : نتایج دلفی فازی4جدول 

 نتیجه مقدار قطعی()  ییزدافازی میانگین دیدگاه شاخص

 رد 601/0 4/0 6/0 8/0 بازار ارزش

 رد 533/0 25/0 4/0 6/0 دارایی مدیریت

 رد 717/0 5/0 75/0 9/0 بدهی مدیریت

 رد 433/0 25/0 4/0 65/0 سودآوری

 رد 333/0 15/0 3/0 55/0 اندازه شرکت

 رد 567/0 35/0 55/0 8/0 مالیات

 رد 517/0 3/0 5/0 75/0 حسابرسی مدیریت

 پذیرش 75/0 5/0 75/0 1   دیتول یچگونگ

 رد 533/0 3/0 55/0 75/0 هزینه مدیریت

 پذیرش 733/0 5/0 75/0 95/0  افشای اطالعات حسابداری اجتماعی

 پذیرش 75/0 55/0 8/0 9/0   هاشرکت مدیران

 پذیرش 783/0 55/0 8/0 1  زیستمحیط مدافعان

 رد 516/0 3/0 5/0 75/0 جامعه

 رد 367/0 15/0 35/0 6/0 سهامداران

 رد 517/0 3/0 5/0 75/0 گذارانسرمایه

 رد 533 35/0 55/0 77/0 دولت

 پذیرش 767/0 55/0 8/0 95/0   محتوای اطالعات بودنمربوط 

 پذیرش 767/0 55/0 8/0 95/0   محتوای اطالعات اتکابودنقابل 

 پذیرش 85/0 65/0          9/0            1   بودن ارائه اطالعاتموقعبه

 پذیرش 817/0 6/0          85/0           1  اطالعات بودنمقایسهقابل 

 
تنها  4 شماره  لوجدنتایج ارائه شده در با توجه به 

اطالعات  های چگونگی تولید، افشایشاخص

، مدیران  زیستمحیطحسابداری اجتماعی، مدافعان 

، اطالعات یبودن محتوامربوط ، هاشرکت 

بودن ارائه موقعبهت، اطالعا یاتکابودن محتواقابل

باقی  الگودر  اطالعات بودنمقایسهقابلو  اطالعات

و روابط علت و معلولی  الگوبه بررسی  ،ند. در ادامهما

در شود. با روش دیمتل فازی پرداخته می بین متغیرها

به وسیله  فازی مثلثی پیشنهاد شده  داین روش، از اعدا

  5 شماره جدولدر استفاده شده است.  (30)  لین و وو

های عددی فازی مثلثی اصطالحات زبانی و ارزش 

 . استارائه شده متناظر با آن در این پژوهش 

طور که پیش از این اشاره شد در مرحله اول همان

نامه از خبرگان خواسته شد که میزان در پرسش 

های مورد تأیید برای تأثیرگذاری هر یك از شاخص

را با استفاده  زیستمحیطگزارشگری مالی و غیرمالی 
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(، تأثیر خیلی کم 0بدون تأثیر )گزینه  هایاز گزینه 

( و 3(، تأثیر زیاد )گزینه 2(، تأثیر کم )گزینه 1)گزینه 

( تکمیل کنند. در مرحله دوم،  4تأثیر خیلی زیاد )گزینه  

های فازی تبدیل شد. در مرحله این مقادیر به عبارت

سوم، نظرهای خبرگان تجمیع شد که نتایج آن در 

 ارائه شده است.  7 و 6های های شمارهجدول 

شده   سازینرمال ماتریس  9و  8 هایشماره جدول 

 دهد.تجمیعی نظرات خبرگان را نشان می

روابط  ماتریسمربوط،  محاسباتپس از انجام 

  11و  10های های شمارهبه شرح جدول  یفازجمعی 

 دست آمد. به

 هایزدایی شده مربوط به شاخصماتریس فازی 

 

 های عددی فازی مثلثی متناظراصطالحات زبانی و ارزش: 5جدول 

 ارزش عددی زوجی هایزبانی برای مقایسه واژه

 ( 1 ،1  ،75/0) (VHخیلی زیاد ) تأثیر

 (1 ،75/0  ،5/0) (Hزیاد ) تأثیر

 ( 75/0 ،5/0  ،25/0) (Lکم ) تأثیر

 (5/0 ،25/0  ،0) (VLخیلی کم ) تأثیر

 ( 25/0، 0،  0) (NO) تأثیربدون 

 
 محیطیگزارشگری مالی زیست های تأییدشدهشاخص برای : تجمیع نظرات خبرگان 6جدول 

 تولید  چگونگی شاخص 
 بودن مربوط 

 اطالعات  محتوای

  اتکابودن قابل 

 اطالعات  محتوای

 ارائه  بودن موقع به

 اطالعات 

  بودن مقایسهقابل 

 اطالعات 

 3/0 45/0 7/0 55/0 75/0 85/0 6/0 85/0 1 55/0 8/0 1 0 0 0 تولید   چگونگی 

 3/0 45/0 6/0 5/0 75/0 1 6/0 85/0 1 0 0 0 3/0 45/0 6/0 اطالعات  محتوای  بودنمربوط

 25/0 4/0 7/0 05/0 2/0 5/0 0 0 0 0 05/0 3/0 25/0 4/0 6/0 اطالعات  محتوای  اتکابودنقابل

 0 15/0 4/0 0 0 0 15/0 25/0 5/0 2/0 35/0 55/0 0 05/0 2/0 اطالعات  ارائه بودنموقعبه

 0 0 0 7/0 95/0 1 3/0 5/0 7/0 7/0 95/0 1 6/0 85/0 1 اطالعات  بودنمقایسهقابل

 
 محیطیگزارشگری غیرمالی زیست های تأییدشدهتجمیع نظرات خبرگان برای شاخص :7جدول 

 زیستمحیط مدافعان هاشرکت مدیران اجتماعی حسابداری  اطالعات افشای شاخص

 25/0 35/0 55/0 3/0 45/0 6/0 0 0 0 اجتماعی حسابداری اطالعات افشای

 35/0 6/0 8/0 0 0 0 4/0 6/0 8/0 هاشرکت مدیران

 0 0 0 0 15/0 4/0 65/0 9/0 1 زیستمحیط مدافعان
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 محیطیگزارشگری مالی زیست های تأییدشدهشاخص خبرگان برای سازی شده تجمیعی نظرات : ماتریس نرمال8جدول 

 تولید  چگونگی شاخص 
  محتوای بودن مربوط 

 اطالعات 
  اتکابودن قابل 

 اطالعات  محتوای
 ارائه  بودن موقع به

 اطالعات 
  بودن مقایسهقابل 

 اطالعات 

 081/0 08/0 19/0 15/0 2/0 23/0 16/0 23/0 27/0 149/0 23/0 27/0 0 0 0 تولید   چگونگی 
 081/0 08/0 16/0 14/0 2/0 27/0 16/0 23/0 27/0 0 0 0 08/0 12/0 16/0 اطالعات  محتوای  بودنمربوط

 068/0 07/0 19/0 01/0 05/0 14/0 0 0 0 0 01/0 08/0 07/0 11/0 16/0 اطالعات  محتوای  اتکابودنقابل
 0 0 11/0 0 0 0 04/0 07/0 14/0 054/0 09/0 15/0 0 01/0 08/0 اطالعات  ارائه بودنموقعبه

 0 0 0 19/0 26/0 27/0 08/0 14/0 19/0 189/0 26/0 27/0 16/0 23/0 27/0 اطالعات  بودنمقایسهقابل

 
 یرمالیغ ی گزارشگر دشدهییتأ ی هاشاخص ی نظرات خبرگان برا یعیشده تجم ی ساز نرمال سی: ماتر9جدول 

 یطیمح ستیز

 زیستمحیط مدافعان هاشرکت مدیران اجتماعی حسابداری  اطالعات افشای شاخص

 219/0 219/0 156/0 375/0 281/0 188/0 0 0 0 اجتماعی حسابداری اطالعات افشای

 375/0 375/0 219/0 0 0 0 5/0 375/0 25/0 هاشرکت مدیران

 0 0 0 25/0 094/0 0 625/0 563/0 406/0 زیستمحیط مدافعان

 
 محیطیگزارشگری مالی زیست های تأییدشدهشاخص برای  : ماتریس نهایی روابط جمعی فازی 10جدول 

 تولید  چگونگی شاخص 
  محتوای بودن مربوط 

 اطالعات 

  اتکابودن قابل 

 اطالعات  محتوای

 ارائه  بودن موقع به

 اطالعات 

  بودن مقایسهقابل 

 اطالعات 

 115/0 14/0 67/0 206/0 35/0 86/0 22/0 37/0 87/0 189/0 315/0 79/0 049/0 12/0 52/0 تولید   چگونگی 

 108/0 13/0 6/0 182/0 32/0 81/0 2/0 34/0 79/0 048/0 113/0 51/0 116/0 21/0 6/0 اطالعات  محتوای  بودنمربوط

 079/0 09/0 5/0 045/0 13/0 57/0 03/0 07/0 43/0 03/0 082/0 47/0 085/0 15/0 49/0 اطالعات  محتوای  بودناتکاقابل

 009/0 02/0 38/0 012/0 04/0 37/0 05/0 11/0 47/0 058/0 115/0 44/0 01/0 04/0 36/0 اطالعات  ارائه بودنموقعبه

 047/0 08/0 54/0 263/0 45/0 93/0 17/0 35/0 85/0 242/0 399/0 83/0 201/0 34/0 76/0 اطالعات  بودنمقایسهقابل

 
 محیطیگزارشگری غیرمالی زیست های تأییدشدهشاخص : ماتریس نهایی روابط جمعی فازی برای11جدول 

 زیستمحیط مدافعان هاشرکت مدیران اجتماعی حسابداری  اطالعات افشای شاخص

 029/0 08/0 3/0 051/0 063/0 314/0 011/0 033/0 203/0 اجتماعی حسابداری اطالعات افشای

 083/0 15/0 4/0 023/0 039/0 279/0 026/0 081/0 324/0 هاشرکت مدیران

 016/0 04/0 2/0 054/0 063/0 324/0 042/0 095/0 304/0 زیستمحیط مدافعان

 

محیطی و تأییدشده گزارشگری مالی زیست 

 یرمالیغ ی گزارشگر دشده یی تأ یهاشاخص

 12  هایشمارههای  جدول   دری، به ترتیب،  طیمحست یز

  .نشان داده شده است  13و 
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های نتایج نهایی روش دیمتل فازی در جدول 

نشان داده شده است. در این  15و  14های شماره 

با تعیین میانگین تمامی مقادیر، حد آستانه  هاجدول 

دهد که مشخص شده است. حد آستانه نشان می

ها باید از الگو حذف شود که یك از شاخصکدام 

هایی است که از حد شامل مقادیر مربوط به شاخص 

حد آستانه برای گزارشگری  .( 29تر است )آستانه کم 

و  ( 14)جدول شماره  31/0مقدار  محیطیمالی زیست 

  14/0 مقدار محیطیبرای گزارشگری غیرمالی زیست

 .  (15 شماره جدول) است

 

گزارشگری مالی  های تأییدشدهشاخص روابط جمعی کل برای شده  ییزدا ی فاز سیماتر: 12جدول 

 محیطیزیست

 شاخص 
  چگونگی

 تولید 

 بودن مربوط 

 اطالعات  محتوای

  اتکابودن قابل 

 اطالعات  محتوای

  بودن موقع به

 اطالعات  ارائه

  بودن مقایسهقابل 

 اطالعات 

 08/0 19/0 1/0 09/0 11/0 تولید   چگونگی 

 14/0 23/0 23/0 11/0 15/0 اطالعات  محتوای  بودنمربوط

 13/0 14/0 11/0 11/0 13/0 اطالعات  محتوای  اتکابودنقابل

 08/0 09/0 13/0 13/0 08/0 اطالعات  ارائه بودنموقعبه

 11/0 29/0 24/0 27/0 22/0 اطالعات  بودنمقایسهقابل

 
گزارشگری غیرمالی  های تأییدشدهشاخص  روابط جمعی کل برشده  ییزدا ی فاز سیماتر: 13جدول 

 محیطیزیست

 زیستمحیط مدافعان هاشرکت مدیران اجتماعی حسابداری  اطالعات افشای شاخص

 44/0 447/0 223/0 اجتماعی حسابداری اطالعات افشای

 25/0 177/0 193/0 هاشرکت مدیران

 47/0 486/0 432/0 زیستمحیط مدافعان

 
 محیطیگزارشگری مالی زیست های تأییدشدهشاخص برای  : جدول نهایی محاسبات دیمتل فازی 14جدول 

 تولید  چگونگی شاخص 
 بودن مربوط 

 اطالعات  محتوای

  اتکابودن قابل 

 اطالعات  محتوای

 ارائه  بودن موقع به

 اطالعات 

  بودن مقایسهقابل 

 اطالعات 

 31/0 47/0 486/0 432/0 23/0 تولید   چگونگی 

 28/0 44/0 447/0 223/0 31/0 اطالعات  محتوای  بودنمربوط

 22/0 25/0 177/0 193/0 24/0 اطالعات  محتوای  اتکابودنقابل

 14/0 14/0 212/0 205/0 14/0 اطالعات  ارائه بودنموقعبه

 22/0 55/0 454/0 49/0 44/0 اطالعات  بودنمقایسهقابل
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توان میزان تأثیرگذاری با توجه به حد آستانه می

(D و میزان )( تأثیرپذیریR را مشخص کرد. میزان )

  دشده یی تأ  یهاشاخص تأثیرگذاری و میزان تأثیرپذیری

ی در طیمحست یزو غیرمالی  یمال یگزارشگر

های های شمارهو شکل  17و    16های  های شمارهجدول 

 D+Rها نشان داده شده است. در این جدول  2و  1

قدرت تأثیرگذاری    D-Rمیزان تأثیر شاخص در الگو و  

دهد. اگر قدرت  شاخص در الگو را نشان می

تأثیرگذاری شاخص در الگو مثبت باشد، یك متغیر 

  ی است و اگر منفی باشد، متغیر معلول است.علّ

 

گزارشگری غیرمالی  تأییدشدههای شاخصبرای  : جدول نهایی محاسبات دیمتل فازی 15جدول 

 محیطیزیست

 شاخص 
 حسابداری  اطالعات افشای

 اجتماعی 

 مدیران

 هاشرکت
 زیستمحیط مدافعان

 13/0 143/0 082/0 اجتماعی حسابداری اطالعات افشای

 21/0 114/0 144/0 هاشرکت مدیران

 1/0 147/0 147/0 زیستمحیط مدافعان

 
گزارشگری مالی  ییدشدههای تأشاخص برایمیزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  :16جدول 

 محیطیزیست
 ( D-Rقدرت تأثیر )  (  D+Rمیزان تأثیر ) ( Rتأثیرپذیری )  ( Dتأثیرگذاری ) شاخص 

 35/1 05/2 35/0 701/1 تولید   چگونگی 

 07/1 11/1 02/0 09/1 اطالعات  محتوای  بودنمربوط

 ( 39/1) 39/1 39/1 0 اطالعات  محتوای  اتکابودنقابل

 ( 46/1) 46/1 46/1 0 اطالعات  ارائه بودنموقعبه

 62/1 24/2 31/0 926/1 اطالعات  بودنمقایسهقابل

 
گزارشگری غیرمالی  های تأییدشدهشاخص برای: میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 17جدول 

 محیطیزیست
 ( D-Rقدرت تأثیر )  (  D+Rمیزان تأثیر ) ( Rتأثیرپذیری )  ( Dتأثیرگذاری ) شاخص 

 143/0 29/0 433/0 ( 15/0) اجتماعی حسابداری اطالعات افشای

 354/0 29/0 643/0 064/0 هاشرکت مدیران

 294/0 21/0 504/0 084/0 زیستمحیط مدافعان

 

 



 کیش پور و دکتر یعقوب زراعت محسن احمدی، دکتر هاشم ولی                                                                                 

 15       1398، بهار و تابستان 21اول، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال هشتم، شماره

 
 محیطیگزارشگری مالی زیستپذیری تأثیرگذاری و تأثیرمیزان  :1شکل 

 

 
 محیطیگزارشگری غیرمالی زیستپذیری تأثیرگذاری و تأثیرمیزان  : 2شکل 

 

1.11

1.39

1.46 2.24

2.05

1.07

-1.39

-1.46 1.62

1.35

مربوط بودن محتوای 

c1اطالعات 

قابل اتکا بودن محتوای 

c2اطالعات 

به موقع بودن ارائه 

c3اطالعات 

ات قابل مقایسه بودن اطالع
c4

c5چگونگی تولید 

شاخص اثر کل

شاخص اثر خالص

0.29

0.29

0.21

0.143

0.354

0.294

افشای اطالعات حسابداری 

c1اجتماعی 

c2مدیران شرکت ها  c3مدافعان محیط زیست 

شاخص اثر کل

شاخص اثر خالص
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میزان اولویت هر  19و  18 هایهای شمارهجدول 

با توجه به میزان تأثیرگذاری و   هایك از شاخص

 دهد.تأثیرپذیری را نشان می

 

 گیری نتیجه

 
 بیشتر، توسعه و پیچیدگی با روز به روز تولید هاینظام 

(.  38)  کند می  ترسخت   مدیران  برای  را  گیری تصمیم  امر

محیطی، که زیست  اطالعات از در این ارتباط، استفاده

محیطی ارائه زیست  مدیریت  حسابداری به وسیله

 تمامی در مطلوب هایتصمیم اتخاذ باعث شود،می

ها . با رشد روز افزون کارخانهشودمی  هاشرکت   سطوح

حسابداری باید نقش حرفه  ها  های ناشی از آنو آالینده 

های وارده به خود را در جلوگیری یا کاهش زیان

جدیدی در  هدر شاخ موضوععت ایفا کند که این طبی

ظهور و   محیطیزیست عنوان حسابداری  باحسابداری 

(. از این رو، هدف پژوهش 39کرده است )بروز پیدا 

 غیرمالی و مالی گزارشگری برای الگویی حاضر ارائه

 برداریبهره  شرکت در فازی رویکرد با محیطیزیست 

گچساران است. در این پژوهش با بررسی  گاز و نفت

عوامل عنوان شاخص به 20های پیشین تعداد پژوهش 

  ستیزطیمح یرمالیو غ یمال یمؤثر بر گزارشگر

های زیادی مشخص شد. هر چند در این مورد شاخص

هایی لحاظ شده اما در این مرحله سعی شد، شاخص

قابلیت تعمیم بهتری به  تر واستخراج شود که کالن 

های نفت و گاز را حوزه جامعه هدف یعنی شرکت

 های جزئی حذف شد. در ادامه،داشته باشد و شاخص

نفر از خبرگان که در  5نامه پژوهش به وسیله پرسش 

حوزه حسابداری و مالی تجربه و تخصص داشتند 

 تکمیل و با روش دلفی فازی بررسی شد. نتایج این
 

  های تأییدشدهشاخص  ها بر اساس میزان شدت اثر خالص برای بندی شاخص: رتبه81جدول 

محیطیگزارشگری مالی زیست  

 رتبه اثر خالص  شاخص شدت شاخص 

96/0 تولید   چگونگی   4 

27/0 اطالعات  محتوای  بودنمربوط  5 

39/1 اطالعات  محتوای  اتکابودنقابل  3 

46/1 اطالعات  ارائه بودنموقعبه  2 

62/1 اطالعات  بودنمقایسهقابل  1 

 

  های تأییدشدهشاخص  ها بر اساس میزان شدت اثر خالص برای: رتبه بندی شاخص19جدول 

محیطیگزارشگری غیرمالی زیست  

 رتبه اثر خالص  شاخص شدت شاخص 

 3 143 اجتماعی  حسابداری   اطالعات افشای 

 1 354/0 هاشرکت  مدیران

294/0 زیست محیط  مدافعان  2 
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 8و  است شاخص نامرتبط 12مرحله نشان داد که 

چگونگی  ها شامل شاخص باقی ماند. این شاخص

تولید، افشای اطالعات حسابداری اجتماعی، مدافعان 

 یبودن محتوامربوط ها، ، مدیران شرکت زیستمحیط

ت،  اطالعا یاتکابودن محتواقابل، اطالعات

  بودن اطالعاتسهیمقاقابلو   بودن ارائه اطالعاتموقع به

ها دیمتل فازی شاخص روشدر مرحله دوم با  .است

 هاتأثیرپذیری آنو  گذاریتأثیربندی و اولویت 

در بر اساس نتایج پژوهش حاضر  .مشخص شد

 محتوای بودنمربوط گزارشگری مالی شاخص 

 یمحتوا اتکابودنقابل هایبر شاخصاطالعات 

و چگونگی تولید    اطالعات  ارائه  بودنموقع ، به اطالعات

  بودنمقایسهقابل هایگذارد و از شاخصمی تأثیر

شاخص . ردی پذمی تأثیرتولید  چگونگیو اطالعات 

  تأثیربر هیج عاملی اطالعات  محتوای اتکابودنقابل

 بودنمربوط  هایاما در عین حال از شاخص دگذارنمی 

و اطالعات  بودنمقایسهقابل ،اطالعات محتوای

 بودنموقع بهشاخص . پذیرد می تأثیرتولید  چگونگی

اما در  گذاردمی ن تأثیر هیچ شاخصی براطالعات  ارائه

 محتوای بودن مربوط  هایعین حال از شاخص

  تولید  چگونگی و اطالعات بودنمقایسهقابل  اطالعات،

 براطالعات  بودنمقایسهقابلشاخص پذیرد. می تأثیر

 اطالعات، محتوای بودن مربوط  هایشاخص

 ارائه بودنموقعاطالعات، به محتوای اتکابودنقابل

 و از شاخصگذارد  می  تأثیرتولید    اطالعات و چگونگی

  چگونگی . شاخص پذیردتولید تأثیر می  چگونگی

 اطالعات، محتوای بودنمربوط  هایبر شاخصتولید 

 ارائه بودنموقعبه، اطالعات محتوای اتکابودنقابل

گذارد تأثیر می اطالعات بودنمقایسهقابلو  اطالعات

 محتوای بودنمربوط  اما در عین حال از شاخص

پذیرد. تأثیر میاطالعات  بودنمقایسهقابلاطالعات و 

خالص مشخص شد که   توجه به شدت اثر با چنین، هم

بودن موقع ، بهاطالعات بودنمقایسهقابل هایشاخص

دارای   بودن محتوای اطالعاتاتکاقابلو    ارائه اطالعات

در  .استشدت اثرخالص و در نتیجه اهمیت بیشتری 

ر بودن از نظر خبرگان بسیامقایسهمیان این عوامل قابل

به عبارت دیگر، اطالعات   مهم و حائز اهمیت است.

محیطی مالی که با استفاده از آن بتوان عملکرد زیست 

را با سایر  نفت و گاز گچساران یبردارشرکت بهره 

برداری نفت و گاز مقایسه کرد بسیار های بهرهشرکت 

بین  زیرا، با وجود این که  حائز اهمیت است. 

خصوصی رقابت  هایهای دولتی مانند شرکت سازمان

های های دولتی در قالب بخشسازمان اما وجود ندارد

.  سازمانی دارندرقابت درون با یکدیگر مختلف 

اطالعات  بودن  سهیمقاقابلعلت دیگر اهمیت     چنین،هم

به طور تواند این موضوع باشد که از نظر خبرگان می

طالعات مرتبط با اسودمندی اطالعات مالی )کلی 

رد مالی، رعایت الزامات قانونی و  ، عملک لیوضعیت ما

های های ارائه خدمات و برنامه، دستاوردیابودجه 

یابد که در صورتی افزایش می (واحد گزارشگر یندهآ

، اطالعات مشابه ـان مقایسه این اطالعات با بودجهامک

یا   و های زمانی دیگرها و تاریخدوره  آن واحد برای

 عنوانهای دیگر )بهواحددر مورد  اطالعات مشابه 

کننده خدمات واحـدهای بخـش عمومی ارائه نمونه،

های مختلـف( وجـود داشـته باشـد.  مشابه در حوزه

های حسابداری مشابه در مورد کارگیری رویهبه
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عملکرد و بودجه، موجب افزایش سودمندی مقایسه 

این نتایج   .د شده خواهد شبینیبـین نتایج واقعی و پیش

  ( همسو است.18)شرفی و همکاران  پژوهش  با نتایج

( نشان داد که 18نتایج پژوهش شرفی و همکاران )

های محیطی با ویژگیگزارشگری مالی زیست 

اتکابودن و بودن، قابلبودن، مربوط فهمقابل

دار دارد. اطالعات رابطه مثبت و معنیبودن مقایسهقابل

تر و  البودن همبستگی بامقایسهقابلویژگی چنین، هم

 .اهمیت بیشتری در این رابطه دارد

شاخص  محیطیزیست غیرمالیدر گزارشگری 

  مدیران بر شاخص  اجتماعی    حسابداری  اطالعات  افشای

  مدیرانهای گذارد و از شاخصمی تأثیر ها شرکت 

پذیرد. می تأثیرزیست محیط مدافعانو ها شرکت 

 افشایهای شاخص بر ها شرکت  مدیرانشاخص 

  زیست محیط و مدافعان اجتماعی حسابداری اطالعات

  اطالعات افشایهای و از شاخص گذارد می تأثیر

تأثیر   زیستمحیط اجتماعی و مدافعان حسابداری

 هایشاخصبر    زیستمحیط  مدافعانشاخص  .  پذیردمی

 مدیرانو اجتماعی  حسابداری  اطالعات افشای

  شاخص مدیرانگذارد و از می تأثیر ها شرکت 

های سه گانه در میان شاخص. رد یپذمی تأثیر هاشرکت 

  مدیرانشاخص  محیطیگزارشگری غیرمالی زیست 

خالص و اهمیت  دارای بیشترین شدت اثرها شرکت 

مدیران بیان کرد که  تواندر این ارتباط می .است

  هیأت مدیره که در    نفت و گاز  یبرداربهره  هایشرکت 

از قدرت بسیار باال در   نیز حضور دارندشرکت نفت 

فرایندهای کالن شرکت، از جمله  مورد اجرای

حسابداری زیست محیطی در مربوط به فرایندهای 

این نتایج  . برخوردار هستند شرکت  راستای راهبردهای

( و  22نیا و همکاران )طالب های با نتایج پژوهش

( همسو و با نتایج پژوهش جمیل و 26) یموبویاب

علت مغایرت نتایج ممکن  ( مغایر است.27همکاران )

پژوهش جمیل در است ناشی از این موضوع باشد که 

گزارشگری   ءعوامل مختلفی در افشا( 27) و همکاران

بیان شده که سهم شاخص مدیران   محیطیزیست مالی 

  اطالعات  افشایشاخص چنین  ها و همشرکت 

عوامل بسیار ناچیز بوده و بر سایر  اجتماعی حسابداری

داشته ثیر و اهمیت کمی محیطی تأگزارشگری زیست 

 است. 

مطابق با نتایج پژوهش حاضر از نظر جا که  از آن

در گزارشگری مالی دارای  بودنمقایسهقابل خبرگان 

برداری نفت و به شرکت بهره  است نقش حائز اهمیتی

گیری و اندازه در شود که پیشنهاد می گاز گچساران

در هر دوره    مالی و سایر رویدادهارویدادهای    آثارارائه  

توجه ات رویه بث های مالی دیگر بهنسبت به دوره  مالی

واحدهای   به وسیلههماهنگی رویه    ،چنینهم  .کنندویژه  

با  زیرا، ؛حفظ شود شرکت در گزارشگری مختلف

برداری نفت و توجه به گستردگی فعالیت شرکت بهره 

 ،های مختلفگاز گچساران و وجود واحدها و بخش

های مالی موجب گزارش  بودنمقایسهقابلرویه و ثبات

را ده واحدهای زیانبتوانند مدیران بهتر  شودمی

از نظر ویژه تشخیص دهند و به حل مشکالت آن به 

ون براین، با توجه به اهمیت افز. بپردازندمحیطی زیست 

ها در گزارشگری غیرمالی مدیران شرکت

با ها شرکتشود که مدیران پیشنهاد میمحیطی زیست 

های آموزشی دانش خود ها و دورهدر همایش حضور
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محیطی را و حسابداری زیست  زیستمحیطدر مورد 

 افزایش دهند.  

به بررسی  شودپیشنهاد می آیندهبه پژوهشگران 

درباره موانع  محیطیزیستو مدیران  خبرگان دیدگاه 

و نیازسنجی محیطی زیست ارائه خدمات درست 

از سوی  محیطیزیست  غیرمالیگزارشگری مالی و 

ای و فنی های حرفهو بررسی نارسایی  مدیران

محیطی های گزارشگری مالی و غیرمالی زیست فعالیت

ها )استادان رشته در دانشگاه از دیدگاه خبرگان

انجام چنین، ( بپردازند. همزیستمحیطمدیریت 

گزارشگری مالی  هایفعالیتتطبیقی در زمینه  پژوهش

یافتن الگوی بهینه  تواند بهمی محیطیزیست غیرمالیو 

 غیرمالیگزارشگری مالی و برای رفع مشکالت 

کمك کند. عمده محدودیت پژوهش   محیطیزیست 

نکردن برخی از خبرگان به اهمیت موضوع  حاضر توجه 

ها بود که نکردن آنپژوهش و در نتیجه همکاری

در پژوهش    مورد بررسی  موجب کاهش تعداد خبرگان

 حاضر شد. 
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