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 دهيچك

هتای   ستال در  محیطی به عنوان یک منبع مزیتت رقتابتی   در چارچوب اصول نظریه ذینفعان، گزارشگری زیست :قدمهم

هتای   محیطتی در شترکت   هدف این پژوهش سنجش سطح گزارشگری مالی زیستت  .مورد توجه قرار گرفته است اخیر

 .  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

و بته دنبتال    یاز نتو  کتاربرد   جته یو از لحتا  نت  یتجربت  شبهو  یاثبات یها پژوهشر حوزه پژوهش حاضر د :روش پژوهش

 قیت از طر یطت یمح ستت یز یگزارشگربر  یمبتنافشا سطح  یریگ اندازه یبراپژوهش  یها داده. موجود است تیوضع فیتوص

-13 یدر بتازه زمتان  هادار تهتران  اوراق ب ورسشده در ب رفتهیشرکت پذ 152 رهیمد هیئت تیفعال یها گزارش یمحتوا لیتحل

 هیفرضت  بررستی  یبترا   tاستخراج و از آزمتون   یتیسسه دلوؤم یطیمح ستیز یگزارشگر یازدهیبا استفاده از کارت امت 1321

  . است دهشپژوهش استفاده 

 طترح در مافشتا   ،ده در بتورس اوراق بهتادار تهتران   شت  رفتته یپذ یها شرکتکه در  دادپژوهش نشان  یها افتهی :ها افتهي

ستطح   یمتورد بررست   یدر بتازه زمتان  هتر چنتد   . نشتده استت   تیرعا یطیمح ستیز یگزارشگر قیاز طر نفعانیذ هینظر

  . دارد یادیز اریسطح مطلوب فاصله بسبا همچنان  اما افتهیارتقاء  یاندک یطیمح ستیز یگزارشگر

و در نظتر گترفتن منتافع    ستت  یز طیمحت اطالعتات در متورد   افشا به  یکاف توجه ها شرکتدر حال حاضر  :يريگ جهينت

بته منظتور    ایتران  یمتال  یحستابدار  یاستتانداردها  در تغییتر  ،بنابراین. ندارند یاتیدر سطح عمل نفعیمختلف ذ یها گروه

   .شود می پیشنهاد یطیمح ستیز یگزارشگرالزامات  لحا  کردن
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 ریتأث مورد در یوانافر یهاینگران ریاخ یهادر دهه

ها به سازمان یهاتیفعال یطیمح ستیز و یاجتماع

شتر یباعث توجه باین موضو  . استوجود آمده 

 وهیش رییتغ و داریپا توسعه ها به مقولهها و سازماندولت

 هایسال هر چند در .است شده یگزارشگر و عملکرد

 هایکیفیت گزارش در توجهی قابل افزایش اخیر

 منتشرشدهمحیطی  و زیست اجتماعی مسائل به مربوط

 و یحسابداراست اما  شده مشاهده بزرگ های شرکت

 یریگ اندازه یبرا الزم امکانات یسنت یمال یگزارشگر

را  ها سازمان یطیمح ستیز و یاجتماع یامدهایپ

 در یترردهگست یگزارشگر به ازین جهینت در و نداشته

 یحسابده نظام نبود .(1) شودیم احساس هاسازمان

بودن  یل ناکافیدل بهتواند  یم یطیمح ستیزمناسب 

 و یاجتماع یحسابدار و یگزارشگرالزامات 

ها به منظور سازمان در واقع، .(8) باشد یطیمح ستیز

د قبول کنند که یخود با یو بقات کامل یحفظ مشروع

توجه  ،لذا .دارند یو اجتماع یعموم یافهینقش و وظ

و  داریپاتوسعه بر اصول  یمبتن یگزارشگربه 

مورد  یافزونروز ش و به طوریش از پیب یطیمح ستیز

 . توجه قرار گرفته است

« یداریپا» مفهومو  یمعن در مورد یتوافق جامع

 یالمللنیبزمان سا فیتعر طبق بر. ندارد وجود

 مرتبط یمعنا به یداریپا ،یو توسعه اقتصاد یهمکار

 یاقتصاد و یطیمح ستیز، یاجتماع یها هدف ساختن

 چنین، هم .است به یکدیگر متعادل یا وهیش به جوامع

ف یتوص آن برای گسترده در معنای« داریپا»واژه 

و  یانسان یهاکه در آن نظامرود  بکار می یجهان

 یاندهیبتوانند تا آ ر متعادل و هماهنگبه طو تعیطب

« یداریپا» ،نیبنابرا .دهندخود ادامه ات یح بهدور 

از به یدار و قابل حفاظت که نیعبارت از مجموعه پا

، هاانسان یزندگ تیفیبقاء و تداوم داشته و شامل ک

 یمای، سکسب و کار یها ،کانونیبهداشت عموم

ناصر ، عیبصر یهاتیفی، کزیست محیطن، یزم

ن یدر ا. (3) شود می یکیو اکولوژ یعیساختار طب

 به بررسی انتقادی دید با اقتصاددانان از بعضیراستا، 

 استنتاج چنین و پرداخته صنعتی تولید های نظام

 به توجه اقتصادی بدونزیاد  رشد که اند کرده

گر ید یبرخ. است غیرممکن محیطی زیست های جنبه

 مواد و انرژی از متوازن استفاده یامعن را به پایداری

 هب بتوانده یکه آن ناح یبه طور دانندیم ناحیه یک در

فتوسنتز،  مانند طبیعی فرایندهای طریق مداوم از طور

و  حیات از بیوشیمیایی فرایندهای و بیولوژیکی تجزیه

عرضه  راها  یمواد و انرژ اینوسته یو پ حمایت عتیطب

حفاظت ، نفعانیذ هینظره هر حال بر اساس ب (.6) ندک

نده یهای فعلی و آزیست نه تنها برای نسلاز محیط

برای  بلکه به دلیل ارزش ذاتی آن ز اهمیت استیحا

 .(5) ت داردیاهممشابه نیز  یها خود سازمان و سازمان

« یگر» یها پژوهشبا  یطیمح ستیز یگزارشگر

 انتشار هز به واسطیو ن یالدیم 1111 سال لیدر اوا

اجالس  در داریتوسعه پا یگزارشگر یهانمودره

 8118در اوت  در ژوهانسبورگ داریتوسعه پا یجهان

را به سمت خود جلب  یتوجه فعاالن دانشگاه ،یالدیم

 برخی اصطالحات تخصصی ،به طور همزمان (.6) کرد

 گزارشگری محیطی، زیستشده  بهای تمامنظیر 
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 محیطی، و گزارشگری زیست موجودی سرمایه طبیعی

 مسئله ،لنیما و یگر از نظر. وارد فضای موجود شد

 که است نیا« یطیمح ستیز یگزارشگر» یبرا یاصل

 طیشرا شدن بدتر ای بهبود به سازمان کی چگونه

 و توسعه نیچن هم و اقتصاد ،زیست محیط ،یاجتماع

 در یجهان ای یامنطقه ،یمحل سطوح در یریگ جهت

 یگزارشگردر  .کندیم کمکنده یآ در ای حاضر حال

ند یک فرایبه طور جامع و در  ها شرکت، یطیمح ستیز

حفظ و  یه خدمات خود در راستایکل ،یدهپاسخ

مخرب خود بر آن را  آثار همها یو  زیست محیطمرمت 

 به نباید هاشرکتدر این حالت،  .(1) دنکن یمافشا 

 به ها آن توجهی بی دهنده نشان که کنند ای عملگونه

 ذهنیت این ایجاد که چرا. باشد محیطی مسائل زیست

 محصوالت خرید کاهش به تواندمی عامه مردم،در 

بر  منفی اثر آن حاصل که شود منجر شرکت

 یگزارشگر تیاهم به با توجه(. 2)است  سودآوری

از  یفیتوصبه طور اجمالی  مقالهن یدر ا یطیمح ستیز

 یبر اصول جهان یمبتن یگزارشگرت یوضع

رفته شده در بورس یپذ یها شرکتدر  زیست محیط

 .شود یارائه م، آن فع مختلیصنا ران ویوراق بهادار اا

ا ین است که آیپژوهش ا یاصلسوال  ،به طور کلی

 ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها شرکت

 در شده مطرحمحیطی  زیستگزارشگری  یهاافشا

 ؟ریا خی کنندیت مینفعان را رعایه ذینظر

 

 ینظر یمبان
 نفعانیه ذینظر

طیف به  دیبانفعان شرکت یه ذینظرمطابق با 

و  یقتصادا یل اثرگذارینفعان به دلیاز ذ وسیعی

ها بسیار  شرکت .گو باشد پاسخها  آن بر یاجتماع

ها بر جامعه آنچنان عمیق  اند و تأثیر آنبزرگ شده

های بسیار است که باید به جز سهامداران به بخش

های جانوری و ، گونهزیست محیطبیشتری از جامعه، 

 نتایج تأثیر گوی های آینده توجه کرده و پاسخنسل

 مورددر  ،البته (.1) ه ذینفعان باشندعملیات خود بر هم

ها در مقابل چه کسانی یی و اینکه بنگاهگو میزان پاسخ

دو شاخه گو باشند  پاسخ بایدته و شمسئولیت دا

اخالقی  یهاشاخهمتفاوت برای نظریه ذینفعان  شامل 

ان یب اخالقی شاخه .وجود دارد مدیریتی و( دستوری)

ها  آن با سازمان تادارند  حق نفعانیذ که دکن یم

 تأثیرگذاری میزان اب موضو  این و کند رفتار منصفانه

در این  ذینفعان. نداردارتباطی  شرکت امور بر ذینفع

 کارکردن ،نمونه عنوان به) دارند ذاتی حقوقشاخه 

 این و( غیره و منصفانه پرداخت امن، شرایطی در

 شاخه طبق .گیرد قرار تعدی مورد نباید حقوق

 دنباش رت مهمسازمان  برای نفعانیذ چه هر مدیریتی

. شودانجام میها  آن با رابطه ایجاد برای بیشتری تالش

 پاسخ نخواهد یکسان طور به نفعانیذ تمام به سازمان

 که دهدیم پاسخ از ذینفعان دسته آن به فقط داد بلکه

 قدرت واقع، در. هستند قدرتمند شود فرض می

 و سطوح تواندیمها  آن اطالعاتی و نیازهای عاننفیذ

 ذینفعان های خاصروهگ. کند تعیین راافشا انوا  

ی افشای تقاضاخصوص  در دیگران به نسبت توانند می

  .(11) باشند اولویت در اجتماعی مسئولیتاطالعات 

ن به عنوان شهروندا ها شرکتنفعان از یه ذینظر در

خود نشان  یها در گزارش دیبا وشود یاد می یشرکت
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 یهاتینفع در فعالیمختلف ذ یهامنافع گروه دهند

 .(11) اند را رعایت کرده یاقتصاد یهابنگاه یاتیعمل

 
 یطیمح ستیز یگزارشگرنفعان و یه ذینظر

 همه یبه سو یطیمح ستیز یگزارشگرتوجه 

افراد و . است یبنگاه اقتصادرندگان یگ میتصمو نفعان یذ

اطالعات متوازن شامل اطالعات  از بهین ها گروه

 ک سویاز دارند تا  یطیمح ستیزو  ی، اجتماعیاقتصاد

نه منابع یص بهیبوط به تخصمر یها میتصم مطمئن شوند

مطمئن گر ید یشده و از سو اتخاذاثربخش  به طور

توسعه چندگانه  یها هدفبه  یاقتصاد یهابنگاهشوند 

های با توجه به ویژگی .(1) اند یافتهدار دست یپا

محیطی  و طبیعت، گزارش همه آثار زیست زیست محیط

برخی از آثار . پذیر نیست ها امکانهای انسانفعالیت

ها  باید بسته به اهمیت آن های بشر محیطی فعالیت زیست

القوه برای نو  بشر و یا به عنوان یک تهدید ب

اظهار نظر در  به هر حال .بندی شود اولویت زیست محیط

 محیطی گزارشگری زیست کردیکه رو نیا مورد

. است، مشکل ا نهی ست استیز طیبه سود مح سرانجام

 یطیمح ستیز مشکالت ابعاد یبند تیاولو موضو 

گزارش از اطالعات  یمتفاوت یرهایتفس موجب ارائه

فعاالن و  یبرا یاقتصاد یها بنگاهران یمد لهیبه وس شده

 نیک راه حل ای. ده استش زیست محیططرفداران 

 .شودجاد یا یا کپارچهیعملکرد  یهااست که شاخص

دستیابی به در راستای را عملکرد  هایی که شاخص

های ای از شاخص مجموعه با بکارگیریپایدار توسعه 

با  .گیری کند اندازه، اقتصادی و اجتماعی محیطی زیست

توسعه  چند بُعددو یا  توان ها می استفاده از این شاخص

 ییکارا یهااز جمله شاخص ؛کرد یریگ را اندازه داریپا

گیری مناسب  برای اندازه .(11) یور بهرهو  زیست محیط

که  ،توان موارد کم اهمیت محیطی می عملکرد زیست

 را ،دهد نمیقرار  ریتأثکنندگان را تحت استفاده دیدگاه

کنار  یطیمح ستیزت از گزارش یبر اساس اصل اهم

 یگزارشگربه طور خالصه هدف  ،نیبنابرا. گذاشت

ار قراردادن اطالعات مربوط و یدر اخت یطیمح ستیز

نفعان مختلف بوده و یذ یریگ میتصم یسودمند برا

 یداریپا یها هدف به یابیآن کمک به دست یینها هدف

 ،چنین هم (.18و  1، 6) است جامعه داریا توسعه پای

 یهاق ارائه گزارشیاز طر یگزارشگرسطح  توسعه

، یگزارشگرت یباعث ارتقاء شفاف یطیمح ستیز

اعتماد و بازگرداندن  یمال یها ییکاهش رسوا

ن اعتقاد یا. شودیم یمال یها گذاران به گزارش هیسرما

بهتر با گزارش  یطیمح ستیزوجود دارد که گزارش 

 یهاطرح ،افزون براین. ت باالتر ارتباط داردیفیبا ک یمال

. ثر استز مؤیعملکرد ن یریگبر اندازه یطیمح ستیز

بوده و منجر  یآثار رفتار یدارا یطیمح ستیز یهاطرح

نفعان یذ هینظر مطابق بابنابراین، . دشو یم یرفتار اخالقبه 

 یداریپا یهاطرح و توسعه یطیمح ستیز یگزارشگر

 اندازدینفعان آن به راه مین شرکت و ذیبرد ب-برد یباز

ت یفیبر ک مؤثر مواردز ا یبرخ(. 13و  11، 2)

ت یفیک :عبارت است از یطیمح ستیز یگزارشگر

تقالل ، اسیداخل یهااطالعات منتشر شده، کنترل

افشا ، سطح یحسابرس تهی، کمیت حسابرسیفیشرکت، ک

، سطح یان اخالق حرفهییت اطالعات، آیو شفاف

برخورد با تقلبات  یو چگونگ زیست محیطحفاظت 

 .(16) یمال
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کردند که  بیان یدر پژوهش یو گوتر یفارنت

بوده افشا اطالعات  یهااز راه یکیگزارش ساالنه تنها 

مانند  یمتنوع یهاتوانند از رسانه یم ها شرکتو 

های مجازی و دیجیتالی، اینترنتی، رسانه های پایگاه

 یبراهای دیداری و شنیداری ها، رسانهروزنامه

به محیطی  گزارشگری زیست. ببرند  ههرب یگزارشگر

 پایدار زیست محیطبه  یابیدست یبراها  وسیله سازمان

 موضو  نیاو  با مشکالتی روبروست یذات طوربه 

 داریپاتوسعه  یها هدفبه ها  سازمان یابیاز دستمانع 

 یها از روش یکه برخن یاا وجود ب .شودیم

در  یبر واحد پول یطیمح ستیز یحسابدار

 اما است یمتک یطیمح ستیزآثار  یریگ زهاندا

 یرپولیچندگانه و غ یریگاندازه یاستفاده از واحدها

رو ای فزاینده طوربه  ها شرکتعملکرد  یابیدر ارز نیز

کنار  در یکمّ هایرابزا .(15) به گسترش است

و  ینشان دادن آثار اجتماع یبرا یفیتوص یها روش

را  یداریپا یگزارشگر یاساس بخش محیطی ستیز

ت سه یبا توجه به ماه ،نیچن هم .(5) دهدیشکل م

ری گ، گزارشداریپامبتنی بر توسعه  یگزارشگر یعدبُ

 هسه رشت یاز به همکاریحداقل ن محیطیزیست

 دارد یطیمح ستیزو علوم  ی، علوم اجتماعیحسابدار

و درک و تفاهم متقابل  یرن همکایهر چقدر ا. (6)

 یترمستحکم یهاهیپا باشد یتربه شکل اثربخش

ه شده و به دبنا نها یطیمح ستیز یگزارشگر یبرا

که مورد شود  یم یمعرف یارشته بینک علم یعنوان 

ها و جامعه بوده و ضامن حفظ منافع همه از سازمانین

 . نفعان استیذ

رالیا، انگلیس و بر خالف برخی کشورها مانند است

که  ،داریتوسعه پابر  یمبتنافشاء در حال حاضر ژاپن 

است، در استانداردهای  زیست محیطضامن حفظ 

 است نشده یکامل الزام به طور حسابداری ایران

 یمقامات دولت یاز سو یسازمان برون یفشارها. (16)

را ملزم به  ها شرکتاست که  از عوامل تأثیرگذاری

 یکی. دکن یم یطیمح ستیزت یولارائه گزارش مسئ

 یگزارشگر به یتوجه ل کمیاز دالگر ید

 یاریبس ین است که هنوز هدف اصلیا یطیمح ستیز

ثروت صاحبان سهام است نه  یساز نهیشیب ها شرکتاز 

و حفظ  نفعانیر ذیسا یمند تیش رضایافزا

نفعان یذ هینظرچه بر اساس  آن مطابق با .زیست محیط

از موارد  یاریر حال حاضر بسد (11 و 1، 6)ان شد یب

ران یدر ا یطیمح ستیزدار و یپا توسعه بر یمبتنی افشا

 دیبا یمال یهاکه گزارشست و از آن جا ین یاجبار

 ها شرکت ه شودیک زمان کوتاه و محدود تهی در

در  عاتهر نو  اطال ءافشا یبرا یمان کافز

 ها شرکتران یخود نداشته و مد یمال یها گزارش

 نهیل هزیاز قب یرضروریمخارج غدهند از  یح میترج

 یداریپا یگزارشگرو  یاجتماع یهاتیفعال یبرا

 یباال نهیهز ،«گهیجِسیو»به نظر (. 18) کنند زیپره

 در مورداطالعات  به افشا یتوجه کم باعث زین افشا

 نیل ایبه دل ،ها شرکتدر واقع، . شودیم زیست محیط

 یالزام یگزارشگرو  یحسابدار یکه در استانداردها

 یبرا ،دوجود ندار یمحیط زیستمسائل  ءافشا یبرا

 اینگونهاز ارائه  یگزارشگر یهانهیدر هز ییجوصرفه

ن موارد در یا(. 11) ندکنیم یخوددار ،اطالعات

. (13و  11، 2) وجود دارد یرشتیران با شدت بیا

 یطیمح ستیز یگزارشگرج و ارتقاء سطح یترو
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ت یعو شناخت وض بوده یفراوان یایمزا یدارا

زان توجه به یم در ارتباط با یرانیا یها شرکت

ن یه عنوان هدف ابمحیطی  زیست یگزارشگر

عنوان ابزار ه بآن ش توجه به یپژوهش باعث افزا

 نتیجه این توجه، ارتقای. خواهد شددار یتوسعه پا

رفاه و کسب و کار کشور و به تبع آن سطح  یفضا

 .استجامعه  مندی رضایت

 

 نه پژوهشیشیپ

ر یتأث یبه بررس یآلوارز و ارتاس در پژوهش

 یداریپا همبتنی بر توسع یفرهنگ در گزارشگر

آنان نشان داد که سطح پژوهش ج ینتا. پرداختند

افته باعث یک کشور و فرهنگ ارتقاء ی یافتگی توسعه

ت یشتر و رعایب افشا یها برانفعان به شرکتیفشار ذ

 و همکاران سانچز .(16)شود ینفعان میشتر حقوق ذیب

که در  ،ایدارپ زیست محیطمبتنی بر توسعه  ءافشا

جامعه  یرا برا ،است زیست محیط  برگیرنده حفظ

 ین عمده شرکت برایدانسته و معتقدند مالک یضرور

 یفاید به دنبال ایط کسب و کار بایبقاء در مح

 .باشند یتر در سطح گسترده یاجتماع یهاتیمسئول

 ینانینااطم از میزان داریپاتوسعه بر  یمبتن ءافشا

کاسته و به شرکت  نسبت به فعاننیگذاران و ذهیسرما

 .(12) دکن یکمک م یر بهتر عملکرد مالیستف

فشارهای  که نشان دادند( 18)گ یبِدوال و هرز

سازمانی از سوی مقامات دولتی، خواست مردم،  برون

فرهنگ محیطی، فرهنگ سازمانی و میزان دانش 

بر گزارشگری گذار ریتأثعوامل  دیران ارشد ازم

محیطی در کشور  مسئولیت اجتماعی و زیست

استاندارد مناسب و  نبود با این وجود،. استسریالنکا 

عنوان شده  یگزارشگرن نو  یاز نقاط ضعف ا یقو

  .است

در  ندنشان داد یدر پژوهش همکاراناِکلِس و 

 رهای خود ب به آثار فعالیتیی که ها شرکت

بر  پاداشی رانیمد یبرا کنند، توجه می زیست محیط

به  ،گیرند در نظر می داریپاتوسعه  یهااساس شاخص

 یاستانداردها ،کارکنان ،یرمالیغ یهاشاخص

عملکرد  یابیکنترل و ارز ،یو اجتماع یطیمح ستیز

و  کنند بیشتر توجه میه یکنندگان مواد اولهیته

، سر انجام. نندک تری را ارائه می شفافگزارشگری 

نظر به بهبود وضعیت شرکت از  منجراین عوامل 

  .(16) خواهد شدمحیطی  های زیستشاخص

طرح  یهادستورعمل یدر پژوهشگه یجِسیو

سطح افشا در  یریگاندازه یبرا یجهان یگزارشگر

 ،هالیها و تحلراهبردل یاز قب یر اصلیمتغ هفت مورد

موارد  ،یگزارشگر یهاشاخص ،سازمان یها یژگیو

مسائل  ،زیست محیط ،یت شرکتیمربوط به حاکم

مورد  را یر فرعیمتغ 181و  یو اجتماع یاقتصاد

ارد به مو، خود در پژوهشوی . قرار داد یبررس

و  صفر نسبت داد هنشدافشا مواردک و یشده عدد افشا

 ،181م عدد افشا هر شرکت بر عدد یرانجام با تقسس

 سازمان یت اجتماعیمسئول یبر اساس افشاافشا رصد د

نشان داد ویجِسیگه پژوهش  یها افتهی. کردمشخص  را

 یاجتماعو  یطیمح ستیزت یکه سطح مربوط به مسئول

موارد مربوط به  ءااست و در افش نییها پا سازمان

و  ی، اجتماعیت اقتصادیوضع، یت شرکتیحاکم

سعه پایدار، عنوان اجزای اصلی تو به یطیمح ستیز
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و  %81ن سطح افشا یانگیم .استبسیار  نیازمند بهبود

% 18و % 23، بیبه ترت ،ن نمره افشایتر ن و کمیشتریب

. بود تا حد مطلوب ادیفاصله زدهنده  که نشان بود

نشان داد که در  ،چنین وی، هم پژوهش یهاافتهی

ع یصنا. ع مختلف سطوح افشا متفاوت استیصنا

ل یبه دل ییع غذایصنا و مهیب ،یالن میمتأ ،یبانکدار

در را  ن سطوح افشایباالتراز به جلب اعتماد جامعه ین

ز ینن و اموال یع زمیصنا .داردع یر صنایان سایم

به  ءروند افشا ،افزون براین. داردن سطح افشا را یتر کم

شود در بینی میپیشو بوده  بهبوددر حال  یاندک طور

افزایش سازمان  یماعت اجتیمسئولافشاء سطح آینده 

ز ین سوال نیبه ا بودشده  یسع مزبور پژوهشدر  .یابد

ه یپاسخ داده شود که چرا سطوح افشا بر پا

 یکشورها دردار یپامبتنی بر توسعه  یگزارشگر

 یقابل قبولریغ ن وییر از ژاپن در سطح پایبه غ ییایآس

 یگذارمانند نحوه هدف یعوامل ،در پاسخ. است

 ،نفعانیر ذیسا یمند تیرضابه نکردن ، توجه ها شرکت

 یاستانداردهاالزامات و  نبود، اد افشایه زنیهز

 و افشا ر ارکانیسا یبرا یگزارشگرو  یحسابدار

ده شان یبدر پاسخ به این سؤال ها نهیدر هز ییجو صرفه

 . (11) بود

ن استدالل که یابا  ،یدر پژوهش یو گوتر یفارنت

 و یاجتماع یشگرگزار مورد در پیشین یهاپژوهش

 و یخصوص یها شرکت بر شتریب یطیمح ستیز

 بخش یهاسازمان بر تا اندبوده متمرکز یردولتیغ

های  سازماندر را  محیطی زیست یگزارشگر ،یدولت

 ،نیچن هم. ندکرد یبررسا یکشور استرال یدولت بخش

 با رابطه در یکم در گذشته عالقه ند کهکرد بیان آنان

 یهاگزارش کنندگانهیته و ناارحسابد دگاهید قبول

 یطیمح ستیز و یاجتماع یگزارشگر درباره یمال

نشان فارنتی و گوتری جه پژوهش ینت. است داشته وجود

 و بوده افشا یهاراه از یکی تنها ساالنه داد که گزارش

گزارشگری  به تر کم یدولت بخش یهاسازمان

 یرگزارشگ یاجرا ،نیچن هم. اندپرداخته محیطی زیست

 از یبخش تنها هاسازمان و بوده ناقصمحیطی  زیست

 اند هکرد انتخاب افشا یبرا رامحیطی  زیست یگزارشگر

ل سطح یدال یبررسبه  یپژوهشبالل و کوپر در . (15)

 بنگالدشکشور در  یطیمح ستیز یگزارشگرف یضع

ل یکه از دال دادنشان  پژوهش آنان یهاافتهی. پرداختند

ن مسائل یو نپرداختن به ا یکافنا یافشا یبرا یاصل

الزامات  نبودبه سود،  یابیکمبود منابع، ضرورت دست

ف و ترس از یو دانش، عملکرد ضع یآگاهنبود، یقانون

ها افتهین یبا توجه به ا .استه شرکت یغات بد علیتبل

رامون مسائل یداوطلبانه پ در مورد افشا یجد یهاینگران

عملکرد  ،رایز .دیآیبه وجود م زیست محیط-عدالت

نگران ها  آن ف بوده ویها ضعنهین زمیدر ا ها شرکت

این که عواقب  چرا ه خود هستندیعل یغات منفیتبل

 ها شرکتاگر . خواهد بود یکاهش سودآور تبلیغات

نه کنند ممکن است از یهز یل موارد اجتماعین قبیا یابر

ران یمد .رندیسهامداران مورد انتقاد قرار گ یسو

 میستیه نیریخ مؤسسهما  کنند که یعنوان م ها شرکت

م و اگر یتجارت و کسب سود هست یبرا یما شرکت بلکه

 و یطیمح ستیز گفته شود که معضالتها  آن به

ز اثرگذار یممکن است بر کسب و کار شما ن یاجتماع

سطح به ن موارد مربوط یند که ایگویباشد در پاسخ م

بر عهده دولت ا ه آن کالن اقتصاد و جامعه بوده و حل
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 یما بر اساس قواعد اخالق که کنند ها ادعا می آن. است

و  به جامعه یبیم و آسیبه کسب سود مشغول

م، یکنیت میشتر فعالیما ب. میکن یوارد نم زیست محیط

پرداخت  یشتریات بیکسب کرده و مال یشتریسود ب

رفع  یبراات ین مالیتواند از ا یم و دولت میکنیم

و کاهش فقر استفاده  یاجتماع، یطیمح ستیزمشکالت 

 یهاتیاگر ما اقدامات و فعال نمونه،به عنوان . دکن

افراد م، ینکرخواهانه خود را گزارش یو خ یاجتماع

های بالعوض به ما مراجعه کمک ی برای دریافتشتریب

 بینز نشان داد که ین ولفوردج پژوهش ینتا (.11) کنندمی

و  یطیمح ستیز، یت اجتماعیمسئول یگزارشگروسعه ت

وجود داشته و  یمیمستق کشورها رابطه یتوسعه اقتصاد

 یت اجتماعیمسئول یگزارشگر یها استیاز س یاریبس

و فرهنگ کشور مورد مطالعه  یمسائل محل ریتأثتحت 

 . (81) است

 مدیمح و عباسی پژوهش هاییافته اساس بر

اوراق  بورس در شده پذیرفته آالینده هایشرکت

در  را خود محیطی زیست مالی عملکرد تهران، بهادار

گزارش  و مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 افشا سهام صاحبان عمومی مجمع به مدیره هیئت

اطالعات  افشای که زمانی تا چنین، هم .کنند می

 باشد بانهداوطل و غیراجباری محیطی زیست عملکرد

متفاوتی  هایرویه از گزارشگری برای هاشرکت

محیطی  زیست عملکرد افشای میزان و کنندمی استفاده

 (.81)است  نوسان در هاشرکت

نبود  موانع خواه نشان داد که نتیجه پژوهش وطن

و نبود فشار  یمشتر یوفادار ، کاهشالزامات قانونی

 کاهشموجب قانون گزارشگری برای اجرای 

و اعتبار و  شده گزارشگری مسئولیت اجتماعی

لذا، وی . شود آن می افزایش باعث شرکت مشروعیت

به منظور افزایش اعتبار و ها شرکت پیشنهاد کرد

 بیشتر توجه کنند و  عد بشردوستانهبه بُمشروعیت خود 

الزمات قانونی برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی 

 .(13) دایجاد شو

 اتیبه افشائ گذاران هیواکنش سرما یاحمد

 نیدر ا. بررسی کرد ار ها شرکت یاجتماع تیمسئول

در دو گروه  گذار هیسرما 861مطالعه، واکنش 

 قیاز طر یاجتماع ءبه افشا ای حرفهتر  و کم ای حرفه

متشکل  ای حرفه گذاران هیسرما. شد لینامه تحل پرسش

تر  کم گذاران هیو سرما هیسرما ارباز گران لیز تحلا

 ی ارشد رشته یکارشناس انیمتشکل از دانشجو ای حرفه

نشان داد که  وی پژوهش جینتا. بودند یمال تیریمد

واکنش  یاجتماع یبه انوا  رفتارها گذاران هیسرما

و  ای حرفه گذاران هیواکنش سرما نیاما ب دهند ینشان م

تفاوت  یچهار نو  رفتار اجتماعبه  ای حرفهتر  کم

 .(88) ندارد دوجو یدار امعن

 نیباال و به عنوان اول یها پژوهش یدر راستا

ن یدر ا ،رانیدر انه ین زمیشده در ا انجام یها پژوهش

مورد  یطیمح ستیز یگزارشگرسطح  پژوهش

از آن جهت که  پژوهش حاضر .گرفتقرار  یبررس

 یارائه و بررس یطیمح ستیزافشا  یهان شاخصتاکنو

 یداراز ین نشده انجام یدر سطح ملها  مورد آندر 

با استفاده از نتایج پژوهش حاضر . است ینوآور

محیطی توجه  ی که به افشا زیستهای شرکتتوان  می

اند را  توجه هایی که نسبت به آن بی دارند و شرکت

 .شناسایی کرد
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 پژوهش  فرضیه
موجود  یپژوهشو شکاف  ینظر یبه مبان با توجه

 یبررس ن پژوهش بهیدر ا یات موضوعیادب بخشدر 

در  یطیمح ستیز یمال یگزارشگرسطح توسعه 

رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یپذ یها شرکت

ن پژوهش منتج یه ایفرض ،نیبنابرا. شده استپرداخته 

 :ر استیزشده از موضو  پژوهش به شرح 

ر رفته شده دیپذ یها شرکت: هشپژوه یفرض

ه ینظر مطرح در یهاافشا بورس اوراق بهادار تهران

ت یرا رعا یطیمح ستیز یگزارشگرق یاز طر نفعانیذ

 .کنندیم

 

 پژوهش روش

 
-یاثبات یها پژوهشپژوهش حاضر در حوزه 

جه از نو  یاز لحا  نت و یحسابدار یجربت شبه

 در جهت ارتقاء سطحاست  یتالش و یکاربرد

 یها بنگاهو جلب توجه  یطیمح ستیز یگزارشگر

ند اجرا، یاز لحا  فرا. زیست محیطبه حفظ  یاقتصاد

ن یدر ا. است یکمو  ل محتوایتحلن پژوهش از نو  یا

 یگزارشگر سطح یریگاندازه یپژوهش برا

 یهاگزارش یال محتویاز روش تحل یطیمح ستیز

کارت ست یکمک چک ل با) رهیمد هیئتعملکرد 

 (یتیسسه دلومؤ یطیمح ستیزگزارش  یازدهیامت

به گزارش هر  زان افشایبر اساس م. است استفاده شده

تعلق گرفته  181ن صفر تا یب یاسال شرکت نمره

ل یست به تفصین چک لیا ،در قسمت بعد .است

تحلیل محتوا یک مورد . ح داده خواهد شدیتوض

 پژوهشو  ییاستقرا-اىمشاهده پژوهشخاص در 

 از نظر ماهیت، پژوهش. شود حسوب مىاسنادى م

 که از طریق آن محتواى کیفى منابع بودهکمّى  حاضر

هاى به داده و بررسى (رهیمد هیئتگزارش عملکرد )

اى است که مقوله تحلیل محتوا. شود کمّى تبدیل مى

ها مثل فیلم، گزارش، انوا  پیام)متن  ،ابتدا ،در آن

 .شودجزیه مىمورد نظر به اجزایى ت( رهیغ مجله و

با تقسیم اجزا به طبقات گوناگون، فراوانى هر  ،سپس

درصدها  ،طبقه شمارش و درصدگیرى شده و در پایان

ن پژوهش از نظر یا ،نیچن هم(. 81) دشوتحلیل مى

 یینگر و از لحا  منطق اجرا استقراگذشته یزمان

 . است

 یهاداده گردآوری ان شدیتر ب شیطور که پ همان

با مراجعه  وای به روش کتابخانه ن پژوهشیا ازیمورد ن

 یها شرکت رهیمد هیئتعملکرد  یهاگزارشبه 

 انجام شدهبورس اوراق بهادار تهران رفته شده در یپذ

از آمار توصیفی و  ها دادهتحلیل  تجزیه و یبرا. است

 11نسخه  SPSS افزار و نرم یا تک نمونه tآزمون 

پذیرفته شده در بورس فعال ی ها شرکت .دشده استفا

 پژوهشاوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری این 

ها آزمون فرضیه یبراهای مورد نیاز  تا داده انتخاب شد

برای انتخاب  .استخراج شودها  آن مالی یهاگزارشاز 

قبل از  دیبا ها شرکتن یا. ن شدییتعشرایطی  زین نمونه

ورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده در ب 1321سال 

. ماه باشداسفند 81منتهی به ها  آن سال مالیو 

سال مالی های مورد بررسی تغییر طی سال چنین، هم

اطالعات مدنظر در پژوهش را ارائه کرده و  شتهندا

. است 1321-13 یها پژوهش سال بازه زمانی .باشند
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 یط الزم برایشراکه  ییها شرکتپس از حذف 

در شرکت  152تعداد ، را نداشتندگرفتن در نمونه رارق

به عنوان نمونه صنعت اصلی بورس اوراق بهادار،  85

  .دانتخاب ش

 

گزارش  یازدهیاستفاده از کارت امت روش
  یطیمح ستیز

 ی درباره ،شرکتهر  سطح افشا پژوهش نیدر ا

 یازدهیبر اساس کارت امت ،محیطی زیست یگزارشگر

 یریگاندازه یتیدلوسسه مؤ یطیمح ستیز یگزارشگر

ن یتر نامناسب یبرا)ن صفر یب ن مقداریا. شودیم

در ( ن گزارشیترمطلوب یبرا) 181و ( گزارش

 یازدهیکارت امت ییبر اساس راهنما. استنوسان 

مندرج در  یهاک از شاخصی به هرگری گزارش

، 6ن صفر تا یب یعدد ها شرکتره یمد هیئتگزارش 

 ،«یافشا کامالً ناکافا یبدون افشا » یاصفر بر ،بیبه ترت

 افشا» یبرا 8 ،«یا افشا جزئیافشا  یحدود تا» یبرا 1

شتر از یب افشا» یبرا 3 ،«ا افشا متوسطیار مهم یموارد بس

ن یا بهتریو  یکامالً کافافشا » یبرا 6و نمره  «متوسط

 یاکننده چنانچه استفاده ،البته. شودیده مدا« افشا

 ءخاص از افشا یا قسمتید بر حوزه یکأعالقمند به ت

 های نمره یبرا یشتریب یریپذانعطاف توانیباشد م

 یازدهین کارت امتیا. مورد نظر قائل شد یهاقسمت

انه یسال یهاره در گزارشیمد هیئتبر گزارش  افزون

ت ی، حاکمزیست محیطتوسعه  یبرا یبه عنوان اطالعات

ابل استفاده ق از این قبیلو  ی، شهروند شرکتیشرکت

به شرح  یازدهین کارت امتیاستفاده از ا ی نحوه. است

 :زیر است

ره را یمد هیئتد کل گزارش یاب بایارز ،ابتدا .1

عه ن مطالیست در ایالزم ن. مورد مطالعه قرار دهد

د آنچه در کارت یبلکه با ات پرداخته شودیبه جزئ

 .  مورد توجه قرار گرفته را پوشش دهد یازدهیامت

اط را در یو احت یکارهظد جانب محافیبااب یارز .8

ن یبافشا اگر  عنوان نمونه،به  .دکنلحا   یدهنمره

از دادن . در نظر گرفته شود 8بود، نمره  3و  8نمره 

و مانند آن  85/8ا ی 5/1مانند  یاعشار های هنمر

 . شود یخوددار

 یا در مدتی یابیان ارزیکه در پاشود یه میتوص .3

 ها هه نمریگر کلیک بار دی، هیاول یابیپس از ارز

شود  یکار باعث من یا. ردیقرار گ یمورد بازنگر

انجام  یهایابیارز یکه تجربه آموخته شده در ط

 یتردرست یابیاب آمده و ارزیبه کمک ارز شده

 . انجام شود

ش یب لهیبه وسهر گزارش  یابیارزشود یه میتوص .6

 .دشو انجامنفر  8 لهیبه وسک نفر و حداقل یاز 

گاه  چیه ییهایابین ارزید در نظر داشت که چنیبا .5

ا ید نظر افراد مختلف و یو شا ستیمطلقاً کامل ن

مختلف در  یهاافراد و سازمان یارهایمع یحت

 . مختلف متفاوت باشد یهاطیمح

که برگرفته از )برتنارد مالش پژوهش  یبر مبنا

اصول ( ستا یتیگزارش دلو یازدهیکارت امت

رمجموعه یز شاخص 31منظر و  6 شامل یگزارشگر

 .(11) ر استیآن به شرح ز

 :ارتباطات اثربخش .الف

ت کسب و کار و یماه) ت شرکتینه فعالیزم. 1

دوره ) یگزارشگر یاصول اساس یریگ یپ .8؛ (تیفعال
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، زیست محیطشامل  ییهاتی، فعالیگزارشگر

، یمال یها، جنبه، جامعه، اقتصادیمنیبهداشت و ا

محصوالت و خدمات،  عمردات و بازارها، چرخه یتول

 یهاتیو محدود موقعیت جغرافیاییعرضه،  هریزنج

و  آثارو  یو جهان یا، منطقهی، مذهبی، اخالقیمحل

 یهایژگیپوشش و. 3 ؛(ها مربوط به آن یامدهایپ

ک ی یطراح .6؛ یطیمح ستیز یگزارشگر یفیک

 ؛ محیطی زیست یگزارشگرساختار اثربخش 

، نمودارهار، یشامل زبان، تصاو)گزارش  نبودخوانا .5

ع یامکانات خواندن سر .6؛ (هنماار حات و ابزاریتوض

 .(اصلی ینشانگرها و دیخالصه مف)

 :مربوط بودن .ب

و گزارش به  ینفعان اصلیذ یو معرف ییشناسا .1

 ،زیست محیطنگران  که یکسان) مخاطبان هدف

و  ییشناسا .2؛ (هستند یاقتصاد یاه ا موضو یجامعه 

مربوط به  یها موضو ) مربوط یها ف موضو یتعر

، آب، مواد خام یتواند شامل انرژ یم زیست محیط

د یآن، تول اثرهایعات و فاضالب و یمورد استفاده، ضا

ها و رات آب و هوا، جنگلیی، تغیاگلخانه یگازها

 .(باشد رهیغمراتع و 

 :تیفیت کیریمد دادن تعهد و نشان .پ

و  زیست محیطانداز چشم مشخص کردن. 1

 یهاارزش ،یسازمان یهاو ارزش ها هدف) راهبردها

کسب و  راهبرد .رهیغو  زیست محیط، جامعه، یاقتصاد

دگاه سازمان در قبال یکار سازمان شامل د

ان یبه طور شفاف ب، جامعه و اقتصاد زیست محیط

ان ارشد ریمد ین شده برایتعهدات تدو .11؛ (شود

 کردن مشخص .11؛ (هااستیها و ساصول، ارزش)

و  مشخصات افراد) یسازمان یها و ساختارهاتیمسئول

که  یتیریمد های گروهو  ها کارگروه یف اعضایوظا

دادن  نشان .18؛ (و جامعه سروکار دارند زیست محیطبا 

ح یتشر .13؛ (ها و برنامه یکم یها هدف) ها هدف

کپارچه؛ یکسب و کار  یندهایات و فریریمد یهانظام

 یهابرنامه)ها ها و فرصتخطرت یریح مدیتشر .16

 .(رهیو غ هاشنهادیت پیری، مدیمالاحت

 :داریدستور کار توسعه پا یمعرف .ت

ن یا) زیست محیطحفظ  یبرا یح نوآوریتشر .15

است که حرکت به سمت بهود  یاموارد به گونه

نشان  .16؛ (بخشدیو جامعه را تحقق م زیست محیط

ح یتشر .11دار؛ یارزش پا/ره عرضهیدادن زنج

به  یو اجتماع یطیمح ستیزمسائل ) یمال یهاشاخص

سازمان  یم بر عملکرد مالیرمستقیا غیم یمستق طور

تر  بزرگ یامدهایپ یاثر و متعاقب آن دارا یدارا

ها و نهیشامل هز موارد افشا یرخب. است یاقتصاد

ا یشده  کسب یایمزا، یجار یهایگذارهیسرما

و  یریگشده در اثر بهبود اندازه ییجوصرفه یها نهیهز

، یطیمح ستیزو  یاجتماع یتیریمد یهابرنامه

و  یاجتماع یهاخطردر مقابل  یت مالیمسئول

، ندهیآ یاحتمال یها یگذار هیو سرما یطیمح ستیز

ها و بازگشت یو نحوه بازپرداخت بده یبازده اقتصاد

ز ی، جوایم دولتیات و جرایها، مالیگذارهیسرما

 یو اجتماع یطیمح ستیز اثرهای، یدولت

به  انجام شده یهاات، پرداختیها و مالیگذار هیسرما

 اثرهایمهم و  یح روندهایه، توضیریخ یهاسازمان

نشان دادن ارتباطات و  .12؛ (است رهیغو  یمال

مشارکت و  .11؛ (ت دانشیریمد)مشارکت کارکنان 
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 ییهاگروهبا  یشامل همکار) یبا جامعه مدن ارتباطات

و  یطیمح ستیز، یط اجتماعیکه منجر به بهبود شرا

در  زیست محیطجامعه و به کمک  ،شود یم یاقتصاد

ات یها و عملبا انجمن یهمکار و یعیطب یایبال

ها و  ، جنگلزیست محیط یساز داوطلبانه سبز در پاک

در  یدولت ینهادها یا هاسازمان با یهمکار .81؛ (مراتع

و  داریپا توسعه یبرا یعموم یهااستیس یراستا

ن مرتبط با یاستقرار استانداردها و قوان یمشارکت برا

و  ی، ملیمحل یهاتوسعه) پایدار توسعه یها استیس

 ؛(یجهان

 :یعملکرد کم .ث

 یاز واحدها معناداراستفاده اثربخش و  .81

رقام شامل ن آمار و ایاز ا یبرخ)ها سنجش و شاخص

ه و منابع مورد استفاده در یمربوط به مواد اول یهاداده

 یهاوب، دادهیو مع یعاتیندها، محصوالت ضایفرا

 ،هاا فاضالبی یاگلخانه ید گازهایتولمربوط به 

و  یاجتماع یهامربوط به برنامه یها موضو 

و  ییمربوط به کارا یها، نسبتزیست محیط

به چرخه عمر، آمار مربوط  یها، شاخصیور هبهر

 یهاداده .88؛ (استد منابع یو تجد یمربوط به نوساز

عملکرد )نشان دادن روندها  .83ق خاص؛ یو دق یفیک

وح سط) ها هدفجاد یا .86؛ (چند دوره یدر ط

رها و یتفس .85؛ (ندهیعملکرد آ ینیبشیو پ یابیدست

 .(سهیت مقاینه و قابلیزم) یزنحکم

 :کسب اعتبار .ج

افرادی که با ذینفعان ارتباط ن کرد صمشخ .86

 یسازنهیبه .81؛ (آن یامدهایگفتگوها و پ) دارند

؛ (یمنددمربوط و سو یها جنبه) ها موضو  بینتعادل 

 .81؛ نخبگان و مردمان ینشان دادن ارتباط م .82

ارتباط، بازخورد و  یو تعامل برا یدسترس یتواناساز

 یخشب نانیاطم استفاده از خدمات .31شتر؛ یاطالعات ب

 .(یدکنندگییأت)

طرح که مرتبط با  در باالشده  ذکر موارد

 یمبتکرانه برا ییهاطرح ،است یجهان یگزارشگر

و  یآثار اجتماع یگزارشگرت یش شفافیافزا

ن اعتقاد وجود داد که یو ا ستهاسازمان زیست محیط

شود یافزوده مت اطالعات یفیککه بر  یهنگام

 (.5) ابدییبهبود مز ین ییحرکت به سمت کارا

 

 هاافتهي

 
 یفیآمار توص 

 ءافشا یها هنمر یمورد بررس یها شرکت نیبدر 

. است یادینوسان و فاصله ز یدارا یطیمح ستیز

 یساله گزارشگر 1 های نمره نیانگیمهای مربوط به  داده

در  مختلف بورس اوراق بهادار عیصنا محیطی زیست

 یبازه زماندر  .نشان داده شده است 1شماره جدول 

میانگین با  استخراج ذغال سنگ ، صنایع1313-1321

با  ای کک و سوخت هسته ،های نفتی فراورده ،21نمره 

با میانگین  های فلزی یاستخراج کان و 66میانگین نمره 

 محصوالت چوبی صنایع و  باالترین ،به ترتیب ،51نمره 

نمره میانگین  با چاپ و تکثیر، انتشار و  11نمره میانگین با 

ترین میانگین نمره گزارشگری  پایین ،به ترتیب ،81

 ها نمرهن یکه ا گفتنی است. اند محیطی داشته زیست

ن نفعایبه ذ ها شرکت یتوجه یا بیتوجه و  ی دهنده نشان

ندهیو تنها نما ستین زیست محیطگوناگون، جامعه و 



                                                              ...                        محیطی  توسعه گزارشگری مالی زیستبررسی سطح 

 1315، پاییز و زمستان 16دوم، پیاپی   مجله حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره       33

 تهران ع مختلف بورس اوراق بهاداريصنا محيطي زيست يگزارشگرساله  7 هاي نمرهن يانگيم: 1جدول 

 صنعت رتبه
در صنعت  هاي نمره نيگانيم

 (121 از) 1937-39 يبازه زمان

تعداد 

 نمونه

 تعداد شرکت

 در هر صنعت

 1 1 21 استخراج ذغال سنگ 1

 6 5 66 یا کک و سوخت هسته ،ینفت یها فراورده 8

 1 1 51 یفلز یها یاستخراج کان 3

 5 3 52 یساخت محصوالت فلز 6

 31 11 51 آهک و گچ ،مانیس 5

 8 8 51 یمحصوالت کاغذ 6

 81 86 56 ییمواد و محصوالت دارو 1
 18 5 53 زاتیآالت و تجه نیماش 2

 18 3 56 قند و شکر 1

 1 1 51 پرداخت چرم و ساخت انوا  پاپوش یدباغ 11

 5 8 51 نمربوط به آ یها تیانه و فعالیرا 11

 11 3 51 یفلزریغ های یر محصوالت کانیسا 18

 31 81 51 خودرو و ساخت قطعات 13

 11 8 61 کیو سرام یکاش 16

 81 15 61 یفلزات اساس 15

 8 1 66 یل ارتباطیون و وسایزیتلوو و یساخت راد 16

 2 6 61 یبرق یها آالت و دستگاه نیماش 11
 6 6 68 کیک و پالستیالست 12

 33 18 63 ییایمیش 11
 1 1 65 ر معادنیاستخراج سا 81

 6 8 31 و ارتباطات یانباردار ،حمل و نقل 81

 81 13 61 یدنیو آشام ییمحصوالت غذا 88

 3 3 31 منسوجات 83

 1 1 81 ریچاپ و تکث، انتشار 86

 1 1 11 یمحصوالت چوب 85

 

های مختلف مربوط به جنبه« گزارشگری و افشاء»سطح 

 . هاست محیطی شرکت د زیستعملکر

 شود میمشاهده  1 شماره اردنموطور که در  همان

 یگزارشگرسطح  1321-13 یزمان ی در بازه

 181از  63افته و از نمره یارتقاء  یاندک محیطی زیست

معادل ) 181از  55نمره  به 1321سال  در( %36معادل )
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همچنان از سطح ده است اما یرس 1313سال  در( 66%

ج یبا نتا جینتان یا. دارد یادیار زیفاصله بسمطلوب 

مشابه و ( 11)و بالل و کوپر ( 11) گهیجِسیوپژوهش 

ت است که سطح مربوط به ین واقعیا ی دهنده نشان

همانند  یرانیا یها شرکت یت اجتماعیمسئول

 ینییپا حددر  ییایآس یر کشورهایسا یها شرکت

 موارد مربوط به ءدر افشا یاریبهبود بساز به یبوده و ن

 و یت اقتصادیو وضع یت شرکتیحاکم، زیست محیط

 .استعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار  به یاجتماع

کردن نو  آزمون مورد استفاده  به منظور مشخص

برای فرضیه پژوهش، ابتدا، به بررسی نرمال یا 

یق ها از طر های مربوط به فرضیهبودن داده غیرنرمال

اسمیرنوف پرداخته شد و سپس -فوکولموگر آزمون

با استفاده از نتایح این آزمون روش آماری مناسب 

بودن توزیع  نرمال یبررسفرضیه مربوط به . شد انتخاب

 آزموننتایج . مشاهدات به شرح زیر است

ارائه شده  8در جدول شماره  رنوفاسمی-فوکولموگر

 .است
 =H0ل استتوزیع مشاهدات مورد بررسی نرما

 =H1توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال نیست

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 1937-39 يزمان ي در بازه محيطي زيست يگزارشگر نمره :1 اردنمو

 
 رنوفياسم-فوآزمون کولموگر: 2جدول 

 ج آزمونينتا يداراسطح معن Zآماره  يسال مال
 ها نرمال استع دادهیتوز 616/1 211/1 1321
 ها نرمال استع دادهیتوز 286/1 681/1 1322
 ها نرمال استع دادهیتوز 112/1 616/1 1321
 ها نرمال استع دادهیتوز 311/1 118/1 1311
 ها نرمال استع دادهیتوز 811/1 128/1 1311
 ها نرمال استع دادهیتوز 311/1 111/1 1318
 ها نرمال استع دادهیتوز 812/1 115/1 1313

 ها نرمال استع دادهیتوز 361/1 135/1 نیانگیم
 

 
181 

111 

211 

61 

61 

81 

1 13         18       11      11        21        22        21       
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با توجه و  8 شماره جدولدر  مندرجج یمطابق نتا

 5شتر از یها بهمه سال یبرا یدارانکه سطح معنیا به

ها در ع دادهیکه توز شود یم یریگجهی، نتاستدرصد 

 یها توان از آزمون یو مها نرمال است همه سال

. کرد استفاده هاهیآزمون فرض یبرا کیپارامتر یآمار

 یگزارشگرت نمره یوضع یبررس یبرا ،نیبنابرا

 tن بخش با استفاده از آزمون یدر ا ،یطیمح ستیز

 .شد یبررس ریز یآمار هیفرض ،یا نمونه یک

ر بورس اوراق رفته شده دیپذ یها شرکت: هیفرض

ق ینفعان از طریه ذینظر مطرح در یهاافشا بهادار تهران

 .کنند یمت یرا رعا یطیمح ستیز یگزارشگر

ب است که اگر ین ترتیااین فرضیه به  آزمون

 یطیمح ستیز یگزارشگرمربوط به  های نمره

رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یپذ یها شرکت

 نهیشیب %51معادل  61عدد  یعنی ها نمرهن یانگیاز م

 یگزارشگر های نمرهطور که ذکر شد  همان) ها نمره

 تر باشد کم (است 181ن صفر تا یب محیطی زیست

 یگزارشگرق ینفعان از طریه ذینظر مطرح در یهاافشا

هر چند که . برعکست نشده و یرعا یطیمح ستیز

در  یطیمح ستیز یگزارشگراصول  نکردن تیرعا

جدول ) مشهود است یبه خوبپژوهش  یفیآمار توص

ن یا پژوهشت اصول یرعا یبران حال یبا ا (1شماره 

  .فرض آزمون شده است

دهد که  نشان می 3درج در جدول شماره نتایج من

تر  کوچک( 111/1)ها سطح معناداری برای همه سال

های  به عبارت دیگر، میانگین نمره. استدرصد  5از 

محیطی، اختالف معناداری با  متغیر گزارشگری زیست

داشته  61میانگین نمره گزارشگری پایداری یعنی عدد 

یز مشخص است ها نطور که از بررسی میانگین و همان

. کمتر بوده است 61ها از این میانگین در همه سال

شده در  های پذیرفته توان گفت که شرکتبنابراین، می

بورس اوراق بهادار تهران افشاهای مطرح در نظریه 

محیطی را رعایت  ذینفعان از طریق گزارشگری زیست

به بررسی وجود تفاوت در افشاء  ،در ادامه. کنند نمی

محیطی در بین صنایع  گزارشگری زیست مبتنی بر

 .شود مختلف پرداخته می

 
 محيطي زيست يگزارشگر يبرا tآزمون : 9جدول 

 نيانگيم يسال مال
انحراف 
 استاندارد

مقدار 
 tآماره 

درجه 
 يآزاد

سطح 
 يمعنادار

  t جه آزمونينت

  صفر یهپذیرفته نشدن فرض 111/1 151 (3/11) 3/11 6/68 1321

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (6/1) 12 5/65 1322

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (1/2) 8/11 2/61 1321

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (3/2) 1/11 8/62 1311

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (5/6) 1/15 2/51 1311

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (6/5) 6/16 1/53 1318

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (1/6) 2/13 56 1313

 صفر یهفرضپذیرفته نشدن  111/1 151 (1/2) 1555 8/61 میانگین کل
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آزمون تحلیل واریانس برای صنایع مختلف، نتایج 

 سطحدهد که  نشان می ،6مندرج در جدول شماره 

. است درصد 5 از تر کوچک( 111/1) معناداری

ن، فرض صفر پژوهش مبنی بر نبود تفاوت بنابرای

ها در صنایع مختلف معنادار بین متغیر پایداری شرکت

به عبارت دیگر، در بین صنایع . شودپذیرفته نمی

داری در نمره افشاء مطرح در مختلف تفاوت معنا

محیطی  نظریه ذینفعان از طریق گزارشگری زیست

ه صنعت دهد کهای بیشتر نشان می بررسی. وجود دارد

یی و صنعت سیمان، آهک و مواد و محصوالت دارو

. اند گچ در بین صنایع مختلف افشاء بیشتری داشته

های چنین، بررسی تفاوت میزان افشاء برای سال هم

 .مختلف نیز قابل توجه است

های  آزمون تحلیل واریانس برای سالنتایج 

دهد که  نشان می ،5مندرج در جدول شماره مختلف، 

. استدرصد  5تر از  کوچک( 111/1)ناداری سطح مع

بنابراین، فرض صفر پژوهش مبنی بر نبود تفاوت 

ها در محیطی شرکت معنادار بین متغیر افشاء زیست

به عبارت دیگر، . شودهای مختلف پذیرفته نمیسال

داری در نمره های مختلف تفاوت معنادر بین سال

ارشگری افشاء مطرح در نظریه ذینفعان از طریق گز

 .محیطی وجود دارد زیست

 

 گيري نتيجه

 
 اطالعات افشا و رابطه با ارائه در نمایندگی نظریه

شده  پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در اختیاری

دهد های پژوهش حاضر نیز نشان مییافته(. 83) است

های  محیطی شرکت که سطح گزارشگری زیست

ی ان در بازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

 ع مختلفين صنايتفاوت در ب يبررس يک طرفه براي( آنوا)انسيل واريآزمون تحل: 4 جدول

 راتييمنبع تغ ريمتغ
مجموع 

 مربعات

درجه 

 يآزاد

ن يانگيم

 مربعات

مقدار 

 Fآماره 

سطح 

 يمعنادار

جه ينت

 آزمون

افشاء 

 يمحيط زيست

 13/616 6 51/3661 بین گروهی
61/8 111/1 

پذیرفته 

ن فرضیه نشد

 صفر

 81/881 151 61/36381 درون گروهی

    151 16/31163 مجمو 

 

 هان ساليبتفاوت  يبررس يک طرفه براي( آنوا)انسيل واريآزمون تحل: 5جدول

 راتييمنبع تغ ريمتغ
مجموع 

 مربعات

درجه 

 يآزاد

ن يانگيم

 مربعات

مقدار 

 Fآماره 

سطح 

 يمعنادار

جه ينت

 آزمون

افشاء 

 يطمحي زيست

 1/3161 6 51/12221 بین گروهی
135/11 111/1 

پذیرفته 

 یهنشدن فرض

 صفر

 3/825 1111 5/313611 درون گروهی

    1115 18/338321 مجمو 
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همچنان از  اماافته یارتقاء  یاندک یمورد بررس یزمان

جه ینتن یا. دارد یادیار زیسطح مطلوب فاصله بس

 یگزارشگره سطح است کت ین واقعیا ی دهندهنشان

 یها شرکتمانند  یرانیا یها شرکت یطیمح ستیز

 یها پژوهشج ینتا مطابق با ،ییایآس یر کشورهایسا

بالل و  و (11) گهیجِسیو، (18)گ یبِدوال و هرز

 یاریاز به بهبود بسیبوده و ن ینییپا حددر  ،(11)کوپر 

. وجود دارد زیست محیطدر افشا موارد مربوط به 

در  یطیمح ستیز یگزارشگرکه در  یرشد اندک

 یل متفاوتیر اتفاق افتاده دالیران و در چند سال اخیا

 ل آن درخواست سازمان بورسیک دلیدارد که 

 هیئتبر ارائه گزارش  یمبن ها شرکتاز  اوراق بهادار

ل یدل. است ،ره بر اساس مندرجات مشخص شدهیمد

فارنتی و  یها ج پژوهشینتا اساس ز بریگر آن نید

 کار نیکو  مشعشعیو  (11) گهیجِسیو، (15) گوتری

های اخیر آگاهی و توجه سال ن است که دریا (86)

مبتنی بر های تجاری ها نسبت به اهمیت فعالیتسازمان

افزایش یافته  زیست محیطپایدار و همخوان با توسعه 

ید های اخیر مؤسال در شدهم انجا یها پژوهش نتایج و

 .(85) این ادعاست

حفظ و نگهداری  یران برایدر سراسر جهان مد

ن یممکن است ا(. 86)تحت فشار هستند  زیست محیط

ا توجه ید که آیش آیپ ها شرکتران یمد یسوال برا

و  ؟دارد یشرکت صرفه اقتصاد یبرا زیست محیطبه 

ده یرسفرا زیست محیطبر  یگذار هیزمان سرما ا واقعاًیآ

 یایکه مزا دیدد ین سوال بایپاسخ به ا یاست؟ برا

توجه  یایمزااز  یبرخ ست؟یچ زیست محیطتوجه به 

ق یش درآمد از طریدار شامل افزایپاتوسعه به مسائل 

در شتر ید، تنو  بیان جدیبه بازارها و مشتر یدسترس

، یده آلودگکنن کنترل محصوالت، فروش ابزار

، بهبود عملکرد انیشتر از مشتریب یدرخواست بها

گذاری در فرایندهای سبز و محیطی، سرمایه زیست

 یره، معرفیغو  گیری بر اساس اطالعات مربوطتصمیم

ها از نهیشتر برند شرکت، حسن شهرت و کاهش هزیب

در مصرف  ییجوصرفهها، کنترل مؤثرتر هزینهق یطر

ات، کاهش یکاهش مالعات، یضا سوخت، کاهش

گفتنی است  ،البته. است هریغه و یسرما نهیهز

منجر به  یطیمح ستیز یهادر طرح یگذار هیسرما

 . شودمینیز ها به شرکت های اضافیتحمیل هزینه

 یایو با توجه به مزاپژوهش ج یبر اساس نتا

ر یبه شرح ز ییهاشنهادیپ یطیمح ستیز یگزارشگر

 :شودیارائه م

در  ،یاریاخت به طورشود یشنهاد میپ ها شرکتبه  .1

خود نتیجه عملکرد  ،مالی وغیرمالی یها گزارش

هایی که منجر به و فعالیت زیست محیطبر  را

 ءافشارا  ،شده است زیست محیطتخریب یا بهبود 

 .نندک

و  یحسابدار یکنندگان استانداردهانیبه تدو .8

که الزامات شود یشنهاد میپ یتجارن یقوان

 یگزارشگرت یرعا یرا برا یشتریب یگزارشگر

  . نندکمقرر  یطیمح ستیز

ن است یا حاضر پژوهش یهاتیاز جمله محدود

های پذیرفته شده در بورس ایران در شرکتکه تعداد 

ن یا .است خیلی کم دنیا های معتبرمقابل سایر بورس

ع مختلف با یج را به صنایم نتایت تعمیموضو  قابل

 .کند یت مواجه میمحدود

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=محمد&queryWr=مشعشعي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=بهزاد&queryWr=نيك%20كار&simoradv=ADV


 مهد نیا، دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنی اهلل طالب علی خوزین، دکتر قدرت                                                          

 33       1315، پاییز و زمستان 16دوم، پیاپی   مجله حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره

در  دشویشنهاد میپ ل پژوهش حاضریتکم یبرا

 یطیمح ستیز یگزارشگر یافتادگل عقب یدال مورد

مختلف  یهاروشو  هاابزار ییشناسا رابطه بادر  ایو 

انجام های بیشتری پژوهشمحیطی  زیست یگزارشگر

ن یانجام پژوهش با موضو  رابطه ب ،نیچن هم .شود

 یهاشاخص ومحیطی  زیست یسطح گزارشگر توسعه

 .شود پیشنهاد می یکالن اقتصاد
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