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چکیده
مقدمه :مدیران نهتنها باید درباره مسائل مالی و اقتصادی شرکتهای تحت نظارت خود پاسخگو باشند بلکه باید به
جنبههای بهداشتی ،ایمنی و سالمت کارکنان و افشای اینگونه اطالعات نیز توجه داشته باشند .از این رو ،هدف این
پژوهش سنجش حسابداری سالمت و بررسی رابطه آن با ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلکنندگی
حاکمیت شرکتی است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1389-1395است .در این
پژوهش برای سنجش حسابداری سالمت از فن تحلیل محتوا و واحد اندازهگیری جمله استفاده شده است.
یافتهها :سنجش حسابداری سالمت نشان داد که از نظر موضوع ،شرکتها در بخش آموزش بیشترین و در بخش
پیشگیری ،کمترین مقدار افشا را داشتهاند .از نظر نحوه افشای حسابداری سالمت ،بیشتر افشاها بهصورت کیفی بوده و
افشای پولی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است .افشای حسابداری سالمت با ارزش شرکت رابطه مثبت و
معنیداری دارد و حاکمیت شرکتی موجب شدت رابطه بین افشای حسابداری سالمت و ارزش شرکت میشود.
بحث و نتیجهگیری :شرکتهایی که التزام بیشتری به اجرای قوانین و ضوابط حاکمیت شرکتی دارند تمایل
بیشتری به اجرای دستورعملها و موازین بهداشتی ،ایمنی و سالمت کارکنان دارند .چرا که به منافع گروههای مختلف
ذینفع ،از جمله کارکنان ،توجه میکنند .همچنین ،در زمینه حسابداری سالمت موارد مناسبی را افشا میکنند که از
طریق افزایش اعتبار و مشروعیت وجهه شرکت موجب افزایش ارزش شرکت نیز میشود.
واژههای کلیدی :ارزش شرکت ،حاکمیت شرکتی ،حسابداری سالمت.

 .1استادیار ،گروه حسابداری ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران (رایانامه)mehdi_maranjory@iauc.ac.ir :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران (نویسنده مسئول ،رایانامه)razieh_alikhani@iauc.ac.ir :
 .3کارشناس ارشد حسابداری ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران (رایانامه)mahshad.jahandarlashaki69@iauc.ac.ir :
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مقدمه

زیستمحیطی را هم مدنظر داشته باشند .چرا که،
بهبود در عملکرد کلی شرکت بدون پرداختن به این

حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی

موارد امکانپذیر نیست .پیشگیری از بروز صدمات و

ضروری و حیاتی است که موجب تداوم فعالیت

حوادث بهداشتی ،ایمنی و محیطزیست در راستای

شرکت در درازمدت میشود ( .)1اطالعات در زمینه

افزایش بهرهوری با در نظر گرفتن سالمت و ایمنی

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بهطور قابلتوجهی

کارکنان ،مشتریان ،پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم

بهوسیله ذینفعان شرکت درخواست میشود .این

وجود ساختار مناسب نظام مدیریت است ( .)4نظام

اطالعات نقش مهمی در تصمیمگیریهای آنان دارد

مدیریتی سالمت ،ایمنی و محیطزیست با پیشگیری از

( )2و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است.

بروز صدمات و وقایع بهداشتی ،ایمنی و محیطزیستی

ذینفعان مختلف تمایل به افشای داوطلبانه اطالعات

و با در نظر گرفتن سالمت و ایمنی کارکنان و دیگر

در مورد راهبردها ،عملکرد و فعالیتهای شرکت در

افراد متأثر از فعالیتهای جاری شرکت ،در جهت

درازمدت دارند .یکی از این موارد ،افشای اطالعات

توسعه پایدار ،کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری گام

مرتبط با سالمت و ایمنی کارکنان در راستای

برمیدارد.

پاسخگویی به ذینفعان است ( .)3اهمیت موضوع

شرکتهای بزرگ در خارج از مرزهای ایران

سالمت نیروی کار با آغاز انقالب صنعتی و انتقال

گزارشهای اجتماعی را تهیه میکنند که نهتنها شامل

تولید از کارگاههای کوچک به صنایع بزرگ ،از

اطالعات حسابداری است بلکه اطالعات وسیعی

حالت فردی خارج شده و حالت عمومیتری به خود

درباره حفظ و افزایش سالمت ،بهداشت و ایمنی

گرفت .پس از پیدایش مکتب روابط انسانی در

کارکنان در آن ارائه شده است .تعدادی از همین

مدیریت ،توجه به ایمنی و بهداشت منابع انسانی

شرکتها اقدام به افشای فعالیتهای خود در زمینه

اهمیت بیشتری یافت .شرکتها هر ساله با میلیاردها

حسابداری سالمت در کنار صورتهای مالی ساالنه

دالر خسارتهای انسانی ،تجهیزاتی و حیثیتی به علت

میکنند ( .)5با این وجود ،به این موضوع در ایران با

حوادث و بیماریهای ناشی از کار و رفع

توجه به صنایع پرخطر برای سالمت کارکنان ،توجه

آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای خود

کافی و الزم نمیشود .در گزارش هیأت مدیره به

مواجه هستند .این خسارتها از موانع مهم توسعه

مجمع عمومی شرکتهای ایرانی اطالعاتی در زمینه

محسوب میشود .در نتیجه ،منطقی است مدیران

منابع انسانی ارائه میشود که بخشی از آن مربوط به

شرکتها بهموازات توجه به سایر جنبههای مدیریتی

حسابداری سالمت است اما در صنایع پرخطر برای

از قبیل کیفیت ،اقتصاد و مالی ،فنآوری ،تولید و

سالمت کارکنان (پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،سیمان،

غیره ،مدیریت بر جنبههای بهداشت حرفهای ،ایمنی و

فلزات ،استخراج کانیها و غیره) گزارشهای تفصیلی
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و جداگانهای تهیه نمیشود ،در حالی که در سایر

دادن تعهد بیشتر به حسابداری سالمت از طریق افشای

کشورها گزارش جداگانهای در زمینه ایمنی و سالمت

بیشتر آن ،میتواند مشروعیت مدیران را افزایش دهد

کارکنان تهیه میشود .حتی در برخی شرکتها

(حق مدیریت بر منابع شرکت) .این موضوع مهم

کمیتهای تحت عنوان کمیته سالمت تشکیل میشود.

میتواند با ارتقای جریان اطالعاتی بین مدیران اجرایی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود

شرکت و ذینفعان و در نتیجه کاهش تعارضات

امکانات ،در معرض افزایش هزینههای ناشی از

نمایندگی موجب ارتقای ارزش شرکت شود ( 9و

بیماریها و حوادث ناشی از کار هستند .از این رو،

 .)10ارزش ،یک مفهومی فکری است که میتواند به

حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط

گونههای مختلف تفسیر شود .ارزش شرکت زمانی

کار ،اهمیتی شایان توجه دارد .بیگمان داشتن

ایجاد میشود که آن شرکت برای ذینفعان اصلی

اقتصادی شکوفا و صنعتی خودکفا ،بدون در اختیار

خود منافع ایجاد کند .دوم این که ،مشارکت در

داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکانپذیر نخواهد

روشهای حسابداری سالمت میتواند به ایجاد

بود (.)5

هماهنگی بین هدفهای شرکت و هنجارهای جامعه

حسابداری سالمت ،مفهومی با رویکرد اجتماعی

منجر شده و مشروعیت عملیات شرکت و افزایش

است که از طریق افشای اطالعات کمی و کیفی در

اعتبار و وجهه شرکت را به دنبال داشته باشد ( 11و

زمینه سالمت کارکنان ،به تعامل شرکت با کارکنان

 .)12سوم این که ،تعهد به افشای بیشتر حسابداری

خود برای ایفای مسئولیت اجتماعی توجه میکند (.)1

سالمت شرکت میتواند روشی سودمند در دستیابی به

در این ارتباط ،نظریه مشروعیت ،شرکتها را به پاسخ

حمایت ذینفعان اثرگذار شرکتها ،مثل اتحادیههای

به تقاضای گروههای مختلف ذینفع ،از طریق

کارگری ،سهامداران و دولت باشد ( 13و  )14که

مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای خود وادار میکند

موجب افزایش توانایی شرکت در ایجاد ارزش و

( .)6از نظر ساچمن مشروعیت مانند یک منجی است

سودآوری میشود ( .)15چهارم این که ،تعهد بیشتر به

که تمام شرکتها برای بقای خود به آن متکی هستند

حسابداری سالمت از طریق افشای بیشتر آن میتواند

( .)7در این مورد آشفروث و گیبس در پژوهشی

دسترسی به افشاهای ضروری ،مانند قراردادهای

اذعان داشتهاند که شرکتها برای توسعه و دفاع از

سرمایهای و تجاری را با کاهش هزینههای سیاسی،

هدفهای خود ،راهبردهای مدیریتی نمادین اتخاذ

امنیتی و سالمت ،از طریق افزایش ارزش شرکت

میکنند ( .)8بنابراین ،میتوان چنین بیان کرد که

تسهیل کند (.)16

نظریه مشروعیت نشان میدهد که چرا مدیران

از جمله مواردی دیگری که موجب افزیش ارزش

شرکتها به طور داوطلبانه فعالیتهای خود در زمینه

شرکت میشود ،حاکمیت شرکتی است .زیرا

حسابداری سالمت را افشا میکنند .اول این که ،نشان

سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب کاهش
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مشکالت نمایندگی در شرکتها میشود .حاکمیت

درصد بیشتر سهامداران دولتی و همچنین ،بیشتر بودن

شرکتی که مجموعه سازوکارهای هدایت و کنترل

نسبت حضور تعداد زنان در هیأت مدیره و سرانجام

سازمان است تعادل مناسبی میان حقوق ذینفعان و

وجود تعداد مدیران غیرموظف بیشتر ،شیوههای

اختیارات هیأت مدیره برقرار میکند .اگر چه کیفیت

حسابداری سالمت خود را بیشتر افشا میکنند (.)17

این سازوکارها در شرکتها متفاوت است اما در کلیه

انتیم و سووباروین در پژوهش دیگری به بررسی

مراحل ارزشآفرینی شرکت وجود دارد و میتواند

رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه پرداخته

منجر به تقویت رابطه افشای حسابداری سالمت و

و به این نتیجه رسیدند که بین افشای داوطلبانه و

ارزش شرکت شود .همانطور که در باال نیز تشریح شد

حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معنیداری وجود

حسابداری سالمت از اهمیت باالیی برخوردار بوده و

دارد .به این معنا که شرکتهای با حاکمیت شرکتی

الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد .لذا ،بهعنوان

مناسبتر تمایل بیشتری به افشای داوطلبانه فعالیتهای

پدیدهای جدید ضروری است پژوهشهای کافی در

خود دارند تا از این طریق احتمال فشارهای وارده از

این زمینه انجام شود .برای این منظور در پژوهش حاضر

سوی ذینفعان را بر خود محدود کرده و به حداقل

به عنوان نخستین مطالعه در ایران ،به سنجش افشای

برسانند ( .)18حسینی و آتشک در پژوهشی با عنوان

حسابداری سالمت با استفاده از فن تحلیل محتوا از بعد

احصا و رتبهبندی هدفهای آموزش ایمنی و

روند افشا ،صنعت ،موضوع و نحوه افشای اطالعات

بهداشت کار در صنایع به این نتیجه رسیدند که

پرداخته شده و سپس ،رابطه افشای حسابداری سالمت

هدفهایی چون رعایت بهداشت محیط کار و

و ارزش شرکت ،با در نظر گرفتن نقش تعدیلکنندگی

جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار در ایجاد

حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای حسابداری

محیطی سالم برای ارتقای سطح سالمت کارکنان،

سالمت و ارزش شرکت بررسی شده است.

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت کاربرد آن
در صنعت اولویت بیشتری دارد .همچنین ،شرکتها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
انتیم در پژوهشی به بررسی افشای حسابداری

بهعنوان بخشی از مسئولیتهای پاسخگویی خود،
مواردی در مورد مسئولیتهای اجتماعی را افشا

سالمت و رابطه آن با حاکمیت شرکتی و ارزش

میکنند .از دیدگاه استفادهکنندگان صورتهای

شرکت پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که

مالی ،این افشاها در گزارشگری اجتماعی باید شامل

شرکتها برای فعالیتهای مختلف حسابداری

موضوع بهداشت و ایمنی هم باشد (.)19

سالمت اهمیتی متفاوت قائل میشوند .شرکتهای با

با توجه به نتایج پژوهشهای بیان شده در باال،

درصد بیشتر سهامداران نهادی ،شیوههای حسابداری

زمانی که تأثیر افشای سالمت کارکنان شرکت بر

سالمت خود را کمتر افشا میکنند اما شرکتهای با

ارزش شرکت بررسی میشود دو دیدگاه مخالف
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وجود دارد .طبق دیدگاه اول ،شرکتهایی که به

دستیابی به داراییهای حیاتی را برای شرکت فراهم

فعالیتهای سالمت کارکنان تعهد بیشتری دارند،

میکند ( .)18به اعتقاد دیگر پژوهشگران ،رفع نیازهای

هزینههای مازادی را متحمل میشوند که موجب

ذینفعان اثرگذار (به عنوان نمونه ،اتحادیههای

کاهش سودآوری آنها میشود ( .)14بنابراین ،انتظار

کارگری ،مشتریان ،سیاستمداران و جوامع علمی)

میرود که بین افشای سالمت کارکنان شرکت و

برای تعهد بیشتر به فعالیتهای سالمت کارکنان و

ارزش شرکت رابطهای معکوس وجود داشته باشد.

افشا ،ممکن است مشروعیت و ارزش شرکت را با

هزینههایی از این دست میتواند شامل هزینههای

کاهش هزینههای احتمالی مرتبط با سیاستها (مانند

مربوط به سرمایهگذاری مالی مستقیم در فعالیتهای

تهدیدات ملی ،قانونگذاری ،اعتصابات اتحادیههای

سالمت کارکنان ،هزینههای نمایندگی ناشی از اختیار

کارگری و خیزش جوامع علمی) ( ،)20بیشتر کند.

بیش از حد مدیران و هزینههای مزیت

بنابراین ،فرضیه اول پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

راهبردی/رقابتی ناشی از تصمیمهای اخالقی در مورد

فرضیه اول :بین افشای حسابداری سالمت و ارزش

اجتناب از سرمایهگذاریهای رقابتی در مکانهای

شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

خاص جغرافیایی مربوط به کاال و خدمات باشد .طبق

نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که هیأت

دیدگاه دوم ،شرکتهایی که به فعالیتهای سالمت

مدیره و مدیرانارشد اجرایی شرکتها برای مشارکت

کارکنان تعهد بیشتری دارند میتوانند ارزش بیشتری

در فعالیتهای زیستمحیطی و اجتماعی تصمیم

در بازار به دست آورند .بر این اساس ،میتوان

میگیرند ( .)21-23حاکمیت شرکتی موجب شفافیت

استدالل کرد که مشارکت در فعالیتهای سالمت

و ایفای مسئولیت پاسخگویی میشود که میتواند

کارکنان میتواند با کاهش فرصتطلبی مدیر ،ارزش

سطح افشا را در شرکتها افزایش دهد .این موضوع

شرکت را بهبود بخشیده و این موضوع از طریق

باعث میشود که حاکمیت شرکتی مناسب به نیازهای

ارتقای جریان اطالعاتی بین مدیران و سهامداران

ذینفعان پاسخ دهد و همین پاسخگویی میتواند

ممکن میشود ( .)17برخی از پژوهشگران اذعان

موجب افزایش ارزش شرکت شود ( .)3پذیرش

میدارند که مشارکت در افشای بیشتر سالمت

ضوابط و قوانین حاکمیت شرکتی ،اجرای

کارکنان (چه بهصورت ارزشی و چه بهصورت

دستورعملهای سالمت ،بهداشت و ایمنی کارکنان،

نمادی) ،با مشروعیت بخشیدن به فعالیتها و عملیات

همچنین تعهد به افشای بیشتر اطالعات در زمینه

شرکت ،شاید به ارتقای ارزش شرکت کمک نکند اما

سالمت کارکنان ،میتواند به بهبود مشروعیت عملیات

به طرق دیگر مانند معافیت مالیاتی ،سرمایه ارزان ،کار

شرکت به وسیله ارتقای وجهه آن کمک کند

باکیفیت (به عبارت دیگر ،مشروعیت عملگرا) ،بهبود

(مشروعیت سلسلهمراتبی ،اخالقی و جامع) ( )12و از

و ارتقای وجهه شرکت ،حسن نیت و اعتبار ،فرصت

طریق حمایت از ذینفعان اثرگذار ،مانند مشتریان و
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دولت و تأثیر بر منابع حیاتی ( )14بهطور مثبت بر

(چکلیست) رمزگذاری تهیه شد که شامل اقالم

ارزش شرکت اثر بگذارد .در نتیجه ،پیشبینی میشود

مربوط به اطالعات حسابداری سالمت است که در

رابطه بین روشهای حسابداری سالمت و ارزش

گزارشهای ساالنه شرکتها افشا میشود.

شرکت تحت تأثیر کیفیت تمهیدات داخلی حاکمیت
شرکتی قرار گیرد ( .)24بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش
به شرح زیر تدوین شد:

 .2تعیین قوانین تصمیم و استخراج داده
با مطالعه و مرور گزارشهای شرکتها ،قوانین

فرضیه دوم :حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای

تصمیم بهتدریج تدوین میشود .وجود قوانین تصمیم

حسابداری سالمت و ارزش شرکت تأثیر مثبت

به رمزگذارها کمک میکند تا در رمزگزاری

میگذارد.

اطالعات افشاشده در زمینه حسابداری سالمت از
قوانین مشابهی پیروی کنند .این کار موجب ارتقای
کیفیت شاخص محاسبهشده میشود .مطابق با

روش پژوهش

پژوهشهای ماهادئو و همکاران ( )30و گائو و
پژوهشگران حوزه حسابداری زیستمحیطی و

همکاران ( ،)31در این پژوهش نیز از این روش

اجتماعی از تحلیل محتوا بهعنوان روش پژوهش برتر

استفاده میشود .در واقع ،قوانین تصمیم منجر به

برای جمعآوری شواهد تجربی در این زمینه استفاده

کاهش اختالف بین رمزگذارها در تصمیمگیری

روشی برای

میشود .در این مرحله هرگونه اطالعات در زمینه

جمعآوری دادهها است که شامل رمزگذاری

حسابداری سالمت بهطور واضح و عملیاتی تعریف

اطالعات کمّی و کیفی افشاءشده در گزارشهای

میشود .یعنی ،بر پایه قوانین و روشهای تنظیمشده،

ساالنه شرکتها به گروههای از پیش تعریفشده در

بهطور دقیق مشخص میشود که هر جمله را باید در

قالب بازبینه (چک لیست) است ( .)28تعداد جمله در

کدامیک از موضوعها و اقالم طبقهبندی کرد.

بیشتر پژوهشهای مبتنی بر تحلیل محتوا بهعنوان واحد

موضوعها و اقالم باید با فرضیه بررسیشده ارتباط

سنجش مناسب در تصمیمهای رمزگذاری به کار

داشته باشد؛ صریح باشد ،بهطوریکه در یک

گرفته شده است ( 1و  .)29بر این اساس ،در این

طبقهبندی مجدد ،پژوهشگر هر قلم را دوباره متعلق به

پژوهش از تعداد جمله بهعنوان واحد اندازهگیری

همان موضوعی تشخیص دهد که در طبقهبندی اولیه

استفاده شد .گامهای پژوهش در ادامه تشریح میشود.

مشخص کرده است (به این منظور بهتر است برای هر

میکنند ( .)25-27تحلیل محتوا،

یک از موضوعها و اقالم مرتبط با آن یک یا چند

 .1تهیه ابزار رمزگذاری
در گام اول مطابق با پژوهش انتیم ( )17بازبینه
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مثال ارائه شود)؛ هر طبقه (در این مقاله طبقهبندی از
نظر موضوع است) فقط یک بعد معنی را در نظر
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ال متمایز باشد ،یعنی ،هر واحد
بگیرد؛ از یکدیگر کام ً

مفاهیم مشکلتر است و هم نحوه بهکارگیری مفاهیم

سنجش باید به طور مشخص فقط در یک طبقه جای

ممکن است باعث بروز مشکالتی شود (.)1

گیرد و هنگام طبقهبندی ،نباید رمزگذار دچار این
تردید شود که فالن محتوا و واحد سنجش باید در

 .4قابلیت اتکای ابزار رمزگذاری

کدام طبقه جای گیرد و همچنین ،کامل باشد ،یعنی

قابلیت اتکای ابزار رمزگذاری به این معنا است که

هر محتوا یا واحد سنجش باید باالخره در یکی از

تحلیلگر یا رمزگذاران برداشتهای متفاوتی از

طبقهها جای گیرد و در پایان هیچ واحد سنجشی باقی

موضوعها و اقالم و همچنین ،طبقهبندی جداگانهای از

نماند که نتوان آنها را در هیچ طبقهای جای داد (.)29

آنها نداشته باشند .در این مورد ،از نظر کامال

پس از تهیه طبقهها ،پژوهشگر یا رمزگذار

مشکالت ناشی از طبقهبندی موجب اختالفنظر میان

(شخصی که ارزیابی و طبقهبندی محتواها را به عهده

رمزگذاران میشود که ممکن است به دلیل طبقهبندی

دارد) محتواها را مطالعه کرده و جملهها یا واحدهای

مبهم ،تداخل میان طبقهها ،تفسیرهای متعدد از مفاهیم

دیگر سنجش نظیر کلمه و صفحه را بر اساس فضای

عملیاتیشده یا مشکالت ساختاری طبقهبندی باشد.

مفهوم و معنی آنها طبقهبندی میکند (.)28

همچنین ،میتواند حاصل مشکالت رمزگذاران به
علت توجیه نشدن یا کارایی نداشتن برخی از آنان

 .3آموزش رمزگذار

باشد (.)28

برای شروع فرایند تحلیل ،افزون بر پژوهشگر ،دو

با توجه به آن چه در باال بیان شد میتوان چنین

رمزگذار دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته

عنوان کرد :به این دلیل که تحلیلگران زمینههای

حسابداری برای فهم بهتر از روش پژوهش آموزش

فکری متفاوتی دارند برای اطمینان از قابلاتکابودن

داده شد .هر چقدر عملیات مفهومسازی ،دستورعمل

تعریف بخشهای مختلف تحلیل محتوا ،قبل از

رمزگذاری ،رمزنامهها و فرمهای ثبت ،صریح و

استخراج داده و رمزگذاری ،الزم است بازبینه

شفاف باشد ،باز هم نیاز به آموزش رمزگذاران وجود

رمزگذاری برای تخمین عملیبودن تعاریف

دارد .تعداد رمزگذاران در کیفیت رمزگذاری

موضوعها و اقالم آزمون شود .به این صورت که

تأثیرگذار است و نسبت تعداد رمزگذاران به حجم

رمزگذار طی آزمونی آزمایشی ،دادههای الزم برای

نمونه باید نسبت بهینهای باشد .در صورتیکه تعداد

پژوهش را مطابق با پژوهشهای گذشته ،به عنوان

رمزگذاران کمتر از این حد باشد ،دقت رمزگذاری

نمونه ،پژوهشهای ویلیامز ( )32و مرانجوری و

کاهش یافته و این موضوع ممکن است قابلیتهای

علیخانی ( ،)1از پانزده گزارش ساالنه استخراج و

پژوهش را از بین ببرد .همچنین ،عیب تعداد زیاد

رمزگذاری کرده است .نتایج بررسی و سعی شد

رمزگذاران این است که هم به توافق رسیدن در مورد

ابهامات برطرف و اطمینان حاصل شود که قوانین
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رمزگذاری مشابهی به کار گرفته شده است .در این

درگیر میشود .اختالف رمزگذاری بین رمزگذارها

مرحله ساختار رمزگذاری اصالح شده و قوانین

دوباره تحلیل و بحث شده و سرانجام درباره آن

تصمیم دوباره تعریف شد.

تصمیمگیری شده است .در این پژوهش بهمنظور افزایش

در این پژوهش پس از مطالعه دقیق محتوای پانزده

قابلیت اتکا رمزگذاری ،اختالفهای رمزگذاری تحلیل

گزارش ساالنه ،قوانینی که منجر به طبقهبندی هرگونه

شد و به طور دقیق مشخص شد که نکات اختالف بین

افشا در زمینه حسابداری سالمت از نظر موضوع و

رمزگذارها در کدامیک از موضوعها ،اقالم و نحوه افشا

نحوه افشا میشود ،استخراج شد .این قوانین مشخص

دستهبندی شود.

کرد که هر گونه افشا در کدامیک از موضوعها و
اقالم افشا ،همچنین نحوه افشا دستهبندی شود .به

 .6شناسایی و کمیکردن افشا

عنوان نمونه ،در گزارش هیأت مدیره به مجمع شرکت

در این پژوهش شاخص افشای حسابداری سالمت

معادن منگنز در سال  1392جمله «جمعآوری زباله و

با مطالعه دقیق گزارشهای ساالنه شرکتهای نمونه و

دفع بهداشتی دو بار در هفته انجام میشود» از نظر

مشخصکردن هر گونه اطالعات مرتبط با حسابداری

موضوع در طبقه بهداشت ،از نظر اقالم در طبقه

سالمت و طبقهبندی آنها در  6موضوع و اقالم مرتبط

بهداشت محیط و از نظر نحوه افشا در طبقه مقداری

به هر موضوع محاسبه شد .به این صورت که وزن

قرار گرفت .این فرایند با ده گزارش ساالنه دیگر

جمالت یکسان در نظر گرفته و به هر جمله یک امتیاز

تکرار شد تا اطمینان کامل به دست آید.

داده شد .همچنین ،شاخص افشای اطالعات
حسابداری سالمت هر شرکت از طریق محاسبه

 .5قابلیت اتکای رمزگذاری
قابلیت اتکای رمزگذاری به این معنی است که

مجموع امتیازات حاصل از تحلیل محتوا اندازهگیری
شد.

دادههای رمزگذاری شده بهوسیله تحلیل محتوا،

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه

قابلاتکا است .به بیان دیگر ،پژوهشگران مختلف به

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

متن ،به روش مشابه رمز میدهند .برای اطمینان از

است .از جامعه آماری یادشده شرکتهایی انتخاب

قابلیت اتکای رمزگذاری ،همه گزارشها بهوسیله دو

شدند که پایان سال مالی آنها  29اسفند باشد ،قبل از

رمزگذار آموزشدیده ،رمزگذاری شد .هر چه اختالف

سال  1389برای اولین بار سهام آنها در بورس عرضه

دو رمزگذار از این نظر که هر جمله در کدامیک از

شده باشد ،طی دوره پژوهش تغییر سال مالی یا تغییر

موضوعها و اقالم افشای حسابداری سالمت طبقهبندی

فعالیت نداده باشند ،جزء بانکها ،شرکتهای

شود کمتر باشد ،بیانگر قابلیت اتکای بیشتر رمزگذاری

سرمایهگذاری و مؤسسههای مالی نباشند و اطالعاتی

است .در مرحله نهایی تنها پژوهشگر در فرایند قضاوت

در زمینه مسائل بهداشتی ،ایمنی و سالمت کارکنان
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افشا کرده باشند .سرانجام ،با اعمال محدودیتهای

تعریف و سنجش متغیرهای پژوهش

باال تعداد  91شرکت بهعنوان نمونه آماری در بازه
زمانی  1389-1395انتخاب شد.

برای سنجش بعد موضوعی حسابداری سالمت از
بازبینهای به شرح جدول شماره  1استفاده شد .ایده

نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و از نوع

اولیه اقالم این بازبینه برگرفته از پژوهش انتیم ()17

همبستگی است .دادهها از صورتهای مالی و گزارش

است .همچنین ،از پژوهشهای ماهادئو و همکاران

هیأت مدیره به مجمع عمومی شرکتها و از منابع

( ،)30گائو و همکاران ( )31و ویلیامز ( )32بهره

مختلفی همچون بانکهای اطالعاتی تدبیرپرداز و

گرفته شده است .سرانجام ،اقالم افشا با مرور پیشینه و

سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران

با استفاده از تحلیل محتوای گزارشهای ساالنه

جمعآوری شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از

شرکتهای نمونه ،استخراج شده است .سپس ،در

نرمافزار  Excelنسخه  2016محاسبه و با نرمافزارهای

قالب  6موضوع و  25قلم دستهبندی شد .همچنین،

 EViewsنسخه  9و  SPSSنسخه  18تجزیهوتحلیل

برای سنجش حسابداری سالمت از بعد نحوه افشاء از

شد.

جدول شماره  2استفاده شد.
جدول  :1شاخص افشای حسابداری سالمت
اقالم افشا

موضوع افشا
 .1حمایت کارکنان

پوشش بیمهای ،خدمات درمانی و سایر افشاها در زمینه حمایت کارکنان.

 .2پیشگیری

عالئم هشداردهنده ،اقدامات پیشگیرانه و سایر افشاها در زمینه پیشگیری.

 .3سالمت کارکنان

معاینات ،سالمت عمومی ،آزمایشها ،امکانات و سایر افشاها در زمینه سالمت
کارکنان.
بهداشت محیط ،بهداشت آب شرب ،بهداشت مواد غذایی ،برنامه تغذیه کارکنان

 .4بهداشت

و سایر افشاها در زمینه بهداشت.
تجهیزات ایمنی ،ایمنی فردی ،ایمنی محیط کار ،نظارت و بازرسی و سایر افشاها

 .5ایمنی و حفاظت

در زمینه ایمنی و حفاظت.

 .6آموزش

برگزاری دورههای آموزشی ،رزمایشها ،کمیتهها و سایر افشاها در زمینه آموزش.

جدول  :2نحوه افشای حسابداری سالمت
 .1کیفی :تعداد جمالت افشاشده درباره حسابداری سالمت بدون هیچگونه اطالعاتی در مورد مقدار و مبلغ آن.
 .2مقداری :تعداد جمالت افشاشده درباره حسابداری سالمت شامل اطالعات مالی یا مقادیر واقعی اطالعات بدون توضیحهای
بیشتر.
 .3پولی :تعداد جمالت افشاشده درباره حسابداری سالمت شامل ارزش پولی اطالعات بدون توضیحهای بیشتر یا مقدار آن.
 .4ترکیبی :تعداد جمالت افشاشده درباره حسابداری سالمت شامل ترکیبی از نحوه افشای اطالعات (کیفی -مقداری ،کیفی-
پولی ،مقداری -پولی و کیفی-مقداری-پولی).
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سنجش حسابداری سالمت

شرکت ،مانند صنعت ،قرار میگیرد .صنایعی که در آن

بهمنظور سنجش حسابداری سالمت از آمار

کارکنان با خطرهای سالمت و ایمنی بیشتری مواجه

توصیفی استفاده شده است .نمودارهای مربوط به

هستند در پاسخ به فشار جامعه و کسب مشروعیت،

افشای حسابداری سالمت از بعد روند ،صنعت،

اطالعات بیشتری در زمینه حسابداری سالمت افشا

موضوع و نحوه افشا در ادامه آمده است .با توجه به

میکنند .از آن جا که در صنعت استخراج کانیهای

نمودار شماره  1بیشترین افشای اطالعات حسابداری

فلزی بیشتر کارگران در معادن فعالیت میکنند و در

سالمت طی سالهای  1389تا  1395مربوط به سال

معرض استنشاق گازهای سمی و خطرها و حوادث

 1395با میانگین  10/55و کمترین افشا در سال 1389

ناشی از کار هستند ،بیشترین شاخص افشا در زمینه

با میانگین  5/31بوده است .روند افزایشی افشای

حسابداری سالمت را در بین صنایع مختلف دارند.

حسابداری سالمت طی دوره زمانی پژوهش

با توجه به نمودار شماره  3بیشترین افشای

نشاندهنده اقبال و توجه باالی مدیران شرکتها به

اطالعات حسابداری سالمت را بخش آموزش با

سالمت کارکنان و افشای بیشتر در این زمینه است.

میانگین  2/18و کمترین افشا را بخش پیشگیری با

با توجه نمودار شماره  2بیشترین افشای اطالعات

میانگین  0/44دارد .متأسفانه ،نتایج حاکی از آن است

حسابداری سالمت در بین نه صنعت از سال  1389تا

که با وجود صرف هزینههای زیاد برای آموزش ،به

 1395مربوط به صنعت استخراج کانیهای فلزی با

مقوله پیشگیری توجه چندانی نمیشود .در حالی که،

میانگین  9/41و کمترین افشای اطالعات را صنایع

اگر شرکتها زمان و هزینه بیشتری صرف پیشگیری

غذایی با میانگین  5/36به خود اختصاص داده است.

کنند ،میتوانند زیانها ،خسارات و حوادث ناشی از

وسعت افشای شرکتها تحت تأثیر ویژگیهای

کار را به مقدار زیادی کاهش دهند.

نمودار  :1میانگین شاخص افشای حسابداری سالمت شرکتها از بُعد روند
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نمودار  :2میانگین شاخص افشای حسابداری سالمت شرکتها از بُعد صنعت

نمودار  :3میانگین شاخص افشای حسابداری سالمت شرکتها از بُعد موضوع

با توجه به نمودار شماره  4بیشترین افشای
اطالعات حسابداری سالمت از نظر نحوه افشا را
افشای کیفی با میانگین  5/89و کمترین را افشای
پولی با میانگین  1/08به خود اختصاص داده است که
نشان میدهد بیشتر اطالعات بهصورت جمالت خبری
بوده و تعداد کمی از اطالعات حسابداری سالمت
بهصورت پولی افشا شده است.

و برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از رابطه شماره 2
به شرح زیر استفاده شده است:
رابطه 1
FVit= β0 + β1 CHAit + β2 Levit + β3 Sizeit+ δit

رابطه 2
FVit= β0 + β1 CHAit + β2 CGit + β3
(CHA*CG)it + β4 Levit + β5 Sizeit+ δit

که در آن  ،FVارزش شرکت؛  ،β0مقدار ثابت؛

الگوی پژوهش

 ،CHAافشای حسابداری سالمت؛  ،Levاهرم مالی؛

برای آزمون فرضیه اول پژوهش از رابطه شماره 1

 ،Sizeاندازه شرکت و  ،CGحاکمیت شرکتی است.
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نمودار  :4میانگین شاخص افشای حسابداری سالمت شرکتها از بُعد نحوه افشای اطالعات

متغیرهای پژوهش

حاکمیت شرکتی سال-شرکت مدنظر است .در ادامه،

ارزش شرکت متغیر وابسته است و با شاخص کیو

باید متغیر حاکمیت شرکتی (متغیر تعدیلگر) به یک

توبین سنجیده شد .افشای حسابداری سالمت متغیر

متغیر مجازی (دو ارزشی) تبدیل و به الگو اضافه شود.

مستقل است که از طریق بازبینه اندازهگیری شد که

لذا ،ابتدا میانه دادههای مربوط به این متغیر محاسبه

شامل  6موضوع و  25قلم است .در این بازبینه به هر

شد؛ سپس ،به شرکتهایی که شاخص حاکمیت

جمله صرفنظر از نحوه افشا یک امتیاز داده شد.

شرکتی آنها بیشتر از مقدار میانه بود عدد یک و

جمع امتیازهای حاصل بیانگر امتیاز افشای حسابداری

شرکتهایی که شاخص حاکمیت شرکتی آنها کمتر

سالمت سال -شرکت مدنظر است .اندازه شرکت از

از مقدار میانه بود ،صفر اختصاص یافت.

طریق لگاریتم طبیعی جمع داراییهای پایان سال مالی
اندازهگیری شد (متغیر کنترلی) .اهرم مالی از تقسیم

فرایند انتخاب نوع الگو

جمع بدهیهای پایان دوره بر جمع داراییهای پایان

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،الگوهای

دوره محاسبه شد (متغیر کنترلی) .حاکمیت شرکتی

پژوهش برآورد شد .با توجه به این موضوع که در

متغیر تعدیلگر است که از طریق بازبینه مورد استفاده

صورت وجود ناهمگنی یا تفاوت فردی بین

در پژوهش نمازی و دریائی ( )33اندازهگیری شد که

مشاهدهها ،استفاده از دادههای تابلویی منجر به نتایج

شامل  7مؤلفه و  21سؤال است .در این بازبینه چنانچه

قابلاتکاتری میشود ،در این پژوهش برای تعیین

پاسخ سؤال بله باشد امتیاز یک و در صورتی که خیر

همگنی و یا ناهمگنی بین مشاهدهها و متعاقب آن

باشد به آن صفر تعلق میگیرد .پس از محاسبه جمع

انتخاب الگوی داده تلفیقی و یا داده تابلویی با

امتیاز هر شرکت در هر سال ،این امتیاز بر کل امتیاز

رویکرد الگوی اثرات ثابت از آزمون  Fلیمر (چاو)

ممکن (یعنی )21 ،تقسیم شد .عدد حاصل امتیاز

استفاده شد .جدول شماره  3نتایج آزمون چاو و
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هاسمن برای تشخیص الگوی مناسب را نشان

است بیشینه تعداد جمله افشای حسابداری سالمت 33

میدهد.

و کمینه آن  1بوده است .همچنین ،بهطور میانگین هر

با توجه به این که معنیداری بهدستآمده از

شرکت در دوره زمانی پژوهش حدود  7جمله در

آزمون  Fلیمر در هر دو الگوی پژوهش کوچکتر از

زمینه حسابداری سالمت افشا کرده است .افزون

 %5است ،بهمنظور برآورد این الگوها از دادههای

براین ،نیمی از شرکتها بیشتر از  6جمله و نیمی از

ترکیبی استفاده شد .همچنین ،با توجه به این که

شرکتها کمتر از  6جمله در زمینه حسابداری

معنیداری بهدستآمده از آزمون هاسمن در هر دو

سالمت افشا کردهاند .همچنین ،شاخص حاکمیت

الگو کوچکتر از  %5است ،الگوی مناسب مبتنی بر

شرکتی  %66از شرکتهای نمونه بیشتر از میانه و بقیه

اثرات ثابت است.

کمتر از آن بوده است و میانگین حاکمیت شرکتی
برابر با  0/685است که نشاندهنده باالبودن شاخص

یافتهها

حاکمیت شرکتی در نمونه پژوهش است.

جدول شماره  4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را

آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول پژوهش رابطه بین افشای حسابداری

نشان میدهد .همانطور که در این جدول ارائه شده

جدول  :3نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون چاو

الگو

آزمون هاسمن

آماره

مقدار

معنیداری

مقدار آماره

معنیداری

نتیجه

رابطه 1

 Fلیمر

9/25

0/001

12/9

0/0243

الگوی اثرات ثابت

رابطه 2

 Fلیمر

11/14

0/001

14/01

0/0217

الگوی اثرات ثابت

جدول  :4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کمینه

بیشینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

متغیر
حسابداری سالمت

1

33

7/499

6

5/57

حاکمیت شرکتی

0

1

0/685

0/66

0/067

ارزش شرکت

0/014

6/782

0/359

0/284

0/558

اهرم مالی

0/066

0/742

0/623

0/628

0/22

اندازه شرکت

4/26

18/015

15/97

15/91

0/64

تعداد مشاهدهها

637

637

637

637

637
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سالمت و ارزش شرکت بررسی شد که نتایج آن در

تی رابطه معنیدار و مثبت بین اندازه شرکت و ارزش

جدول شماره  5ارائه شده است .همانطور که در این

شرکت وجود دارد.

جدول نشان داده شده مقدار  Fبرابر با  19/17و مقدار

آزمون فرضیه دوم

معنیداری  Fبرابر با  0/001است .بر اساس این نتیجه

در

میتوان گفت که الگوی پژوهش معنیدار است.

آزمون

فرضیه

دوم

پژوهش

نقش

مقدار ضریب تعیین برابر با  0/58است .یعنی ،در

تعدیلکنندگ ی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای

حدود  %58از تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای

حسابداری سالمت و ارزش شرکت بررسی شد که

مستقل و کنترلی تبیین میشود .مقدار آماره دوربین-

نتیجه آن در جدول شماره  6ارائه شده است.

واتسون برابر با  1/61است که نشان میدهد

همان طور که در ای ن جدول نشان داده شده مقدار F

خودهمبستگی بین باقیماندههای الگو وجود ندارد.

برابر با  31/86و مقدار معنیداری  Fبرابر با 0/001

مقدار معنیداری برای متغیر افشای حسابداری سالمت

است .بر اساس این نتیجه می توان گفت که الگوی

برابر با  0/001است و با توجه به آماره تی رابطه مثبت

پژوهش معنیدار است .مقدار آماره دوربین-واتسون

و معنیدار بین افشای حسابداری سالمت و ارزش

نشان میدهد که مشکل خودهمبستگی بین

شرکت وجود دارد و نشاندهنده این است که افزایش

باقیمانده های الگو وجود ندارد .بر اساس نتایج

افشای حسابداری سالمت موجب افزایش ارزش

مندرج در این جدول (معنیداری برابر با  0/007و

شرکت میشود .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش تأیید

مقدار آماره تی برابر با  )2/838حاکمیت شرکتی بر

میشود .مقدار معنیداری برای متغیر اهرم مالی برابر با

رابطه بین افشای حسابداری سالمت و ارزش شرکت

 0/637و معنیدار نیست .مقدار معنیداری برای متغیر

مؤثر است .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش تأیید

اندازه شرکت برابر با  0/001و با توجه به مقدار آماره

میشود.

جدول  :5نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته :ارزش شرکت
متغیر
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مقدار ضرایب

خطای استاندارد

مقدار تی

معنیداری

مقدار ثابت

()5/207

0/459

()11/32

0/001

حسابداری سالمت

0/483

0/113

4/243

0/ 001

اهرم مالی

()0/159

0/13

()1/215

0/637

اندازه شرکت

2/048

0/226

9/025

0/001

مقدار F

19/17

مقدار معنیداری F

0/001

ضریب تعیین

0/58

دوربین-واتسون

1/61
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جدول  :6نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته :ارزش شرکت
مقدار ضرایب

خطای استاندارد

آماره تی

معنیداری

متغیر
مقدار ثابت

()7/22

0/5209

()13/86

0/001

حسابداری سالمت

0/061

0/0126

4/82

0/001

حاکمیت شرکتی

0/313

0/111

2/78

0/0056

حسابداری سالمت * حاکمیت شرکتی

0/467

0/164

2/838

0/007

اهرم مالی

()0/324

0/136

()2/374

0/017

اندازه شرکت

1/111

0/09

12/335

0/001

مقدار F

31/86

مقدار معنیداری F

0/001

ضریب تعیین

0/66

دوربین-واتسون

1/56

نتیجهگیری

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از وجود
رابطه مثبت و معنیدار بین افشای حسابداری سالمت و

موضوع پژوهش حاضر سنجش حسابداری سالمت و

ارزش شرکت است .به این صورت که با افزایش

رابطه آن با ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش

افشای حسابداری سالمت ،ارزش شرکت افزایش

تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای

مییابد .تعهد بیشتر به افشای حسابداری سالمت

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتایج

روشی سودمند در دستیابی به حمایت ذینفعان

پژوهش نشان داد که افشای حسابداری سالمت

اثرگذار شرکت است .این نتیجه ممکن است ناشی از

شرکتهای نمونه در دوره مورد بررسی پژوهش

این موضوع باشد که افشای حسابداری سالمت از

( )1389-1395روند صعودی داشته و سال 1389

طریق کاهش هزینههای سیاسی موجب افزایش اعتبار

کمترین افشا و سال  1395بیشترین افشا را به خود

و مشروعیت شرکت و در نتیجه افزایش ارزش شرکت

اختصاص داده است .همچنین ،صنعت استخراج

خواهد شد .این نتایج با نتایج پژوهشهای فریمن و

کانیهای غیرفلزی بیشترین و صنعت غذایی کمترین

رید ( ،)13چن و رابرتز ( ،)15پففر و ساالنکیک ()16

افشای اطالعات حسابداری سالمت را دارند .افزون

و دونالدسون و پرستون ( )20همسو است.

براین ،از نظر موضوع افشای حسابداری سالمت،

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از تأثیر

شرکتها در بخش آموزش بیشترین و در بخش

مثبت و معنیدار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای

پیشگیری کمترین افشا را داشته و از نظر نحوه افشای

حسابداری سالمت و ارزش شرکت است .به عبارت

حسابداری سالمت بیشتر افشاها بهصورت کیفی بوده

دیگر ،شرکتهایی که از سازوکارهای حاکمیت

و افشای پولی کمتر بوده است.

شرکتی قویتری برخوردارند ،بین افشای حسابداری
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سالمت و ارزش شرکت رابطه قویتری وجود دارد.

مطلوب را از همتایان خود متمایز میکند .از این رو،

به این صورت که اجرای مناسب قوانین و ضوابط

به مدیران توصیه میشود با تقویت سازوکارهای

حاکمیت شرکتی و دستورعملهای سالمت ،بهداشت

حاکمیت شرکتی به فعالیتهای مرتبط با حسابداری

و ایمنی کارکنان و تعهد به افشای بیشتر اطالعات در

سالمت و افشای آن توجه بیشتری کنند تا از این طریق

زمینه حسابداری سالمت کارکنان میتواند به بهبود

به فعالیتهای شرکت مشروعیت بخشیده و موجب

مشروعیت عملیات شرکت از طریق ارتقای اعتبار

افزایش ارزش شرکت شوند.

آنها کمک کند و تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت

چارچوب نظری مطرحشده در این مقاله ،میتواند

بگذارد .این نتایج با نتایج پژوهشهای ساچمن (،)7

پژوهشهای آینده را هدایت کند تا به حل چالشهای

اسکات ( ،)12فریمن ( ،)14انتیم ( )17و پففر و

مهم مرتبط با حسابداری سالمت پرداخته شود .در این

ساالنکیک ( )16همسو است.

پژوهش از جمله بهعنوان واحد سنجش حسابداری

با توجه به وجود رابطه مثبت بین افشای حسابداری

سالمت استفاده شد ،در آینده پژوهشگران میتوانند از

سالمت و ارزش شرکت به مدیران پیشنهاد میشود با

واحدهای جایگزین دیگری مانند تعداد صفحه ،کلمه

افزایش افشای اطالعات مرتبط با حسابداری سالمت

و بند برای سنجش حسابداری سالمت استفاده کنند.

موجب بهبود جریان اطالعاتی بین مدیران شرکت و

همچنین ،در این پژوهش برای اندازهگیری سطح

ذینفعان شوند .همچنین ،آنان میتوانند از این طریق

افشای حسابداری سالمت از تحلیل محتوا استفاده شد

باعث ایجاد هماهنگی بین هدفها و هنجارهای

که پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای آینده از

شرکت و جامعه و در نتیجه کاهش تضادهای

شاخص وزنی برای اندازهگیری سطح افشای

نمایندگی شوند.

حسابداری سالمت استفاده کنند.

از آن جا که تصمیم شرکت در مورد میزان
مشارکت در فعالیتهای مرتبط با سالمت منابع انسانی

تضاد منافع

تابعی از حاکمیت شرکتی است ،مشارکت بیشتر در

هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

افشای حسابداری سالمت میتواند یکی از

وجود ندارد.

راهکارهایی باشد که شرکتهای با حاکمیت شرکتی
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Abstract
Introduction: Managers are required not only to be accountable for financial and economic
issues of the firms under their supervision, but also to consider hygienic, safety and health
related issues of their staff and disclosing such information. The goal of this research is to
examine health accounting and its relation with firm value through moderating role of
corporate governance.
Method: The present research is practical in terms of purpose and descriptive in terms of
application and of correlational type. The statistic population includes all companies listed
on the Tehran Stock Exchange from 2009-2015. In this study, content analysis method and
the sentence for measurement unit have been used for evaluating health accounting.
Results: Health accounting measurement showed that regarding the subject, firms had the
highest and the lowest disclosures in education and prevention sectors, respectively.
Regarding the disclosure method of health accounting, the highest disclosure was of
qualitative type and monetary disclosure had the lowest amount. Health accounting
disclosure has positive and significant relation with firm value. Corporate governance
intensifies the relation between health accounting disclosure and firm value.
Conclusion: Firms with higher obligations to enforce regulations and corporate governance
rules are more inclined to execute hygienic, health and safety guidelines for the staff; owing
to the fact that they pay attention to the interest of different interest groups, including the
employees. These firms also have proper disclosures in health accounting which positively
affects firm value via credit and legitimacy of firm reputation.
Keywords: Corporate Governance, Firm Value, Health Accounting.
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