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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت ذینفعان بر مقدار و محتوای گزارشگری زیستمحیطی شرکتها
بر اساس نظریه ذینفعان است .قدرت ذینفعان بهعنوان متغیر مستقل بر اساس نظریه ذینفعان و ویژگیهای شرکتی
بهعنوان متغیرهای کنترلی بر اساس نظریه مشروعیت انتخاب شده است .مزیت معیار بهکار رفته در پژوهش حاضر برای
کمیکردن سطح افشای زیستمحیطی نسبت به معیارهای استفاده شده در پژوهشهای پیشین ،تفکیک افشای
زیستمحیطی به افشای عمیق و سطحی است که بر اساس آن نهتنها میتوان سطح افشای زیستمحیطی را اندازهگیری
کرد بلکه محتوای این افشا را نیز میتوان بررسی کرد.
روش پژوهش :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و
نمونه پژوهش از  59شرکت صنایع مختلف طی سالهای  1390و  1394تشکیل شده است .فرضیههای پژوهش با
استفاده از روش همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه بر اساس دو سطح افشای کل و سطح افشای عمیق
آزمون شد.
یافتهها :ویژگیهای شرکتی و قدرت اعتباردهندگان با سطح و عمق افشای زیستمحیطی رابطه معنیداری دارد،
درحالیکه رابطه معنیداری بین قدرت سهامداران و حسابرسان با گزارشگری زیستمحیطی مشاهده نشد .مقایسه
میانگین افشا در سالهای  1390و  1394نیز حاکی از وجود روندی افزایشی در میزان افشای زیستمحیطی
شرکتهای بررسیشده ،است.
نتیجهگیری :ویژگیهای شرکتی و قدرت اعتباردهندگان از مؤلفههای تأثیرگذار بر سطح و محتوای گزارشگری
زیستمحیطی است .همچنین ،روند افزایشی در میانگین افشای زیستمحیطی شرکتها نشاندهنده افزایش تمایل
آنها برای گزارش این قبیل اطالعات است.
واژههای کلیدی :گزارشگری زیستمحیطی ،نظریه ذینفعان ،نظریه مشروعیت ،ویژگیهای شرکت.
 .1استاد بازنشسته ،گروه حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران (رایانامه.)hejazi33@alzahra.ac.ir :
 .2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامهs.alizadeh81@gmail.com :؛ دورنگار.)021-77860533 :
 .3استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران (رایانامه)f.yousefi@khatam.ac.ir :
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مقدمه

انجام میشود .در نتیجه ،این نوع گزارشگری از نظر
سطح و محتوا بین شرکتها بسیار متفاوت است .برخی

همزمان با رشد اقتصادی در دهههای اخیر مشکالت

از ذینفعان تأثیرگذاری بیشتری بر تصمیمهای مدیریت

جدی درباره مسائل زیستمحیطی و اجتماعی ،مانند

مبنی بر افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی

آلودگی محیط زیست ،کمبود انرژی ،گسترش

دارند ( .)1نتایج پژوهشهای پیشین ( )2نیز نشان دادند

بیماریها و نبود پاسخگویی کافی در این زمینه رو به

که تصمیمهای مدیریت مبنی بر افشای اطالعات تحت

افزایش است .وضعیت محیط زیست و تأثیر فعالیتهای

تأثیر ویژگیهای شرکت قرار دارد.

تجاری و اقتصادی بشر بر زیست بومشناسی گسترش

در پژوهشهای پیشین ( )3-11به مبانی نظری

نگرانیهایی را در سطح جهانی نسبت به این نوع

گزارشگری زیستمحیطی یا محتوای اطالعاتی آن

فعالیتها به همراه داشته است ( .)1نتیجه این موضوع

برای سرمایهگذاران ،پرداخته شده است .در برخی از

تالش دولتها برای ترغیب شرکتها در زمینه

پژوهشها ( )12-14ویژگیهای شرکتی و تأثیر آن بر

پاسخگویی اجتماعی و زیستمحیطی بیشتر است .پیامد

سطح افشای زیستمحیطی بررسی شده است اما در

این تالشها افزایش شرکتهایی است که یا در

رابطه با تأثیر ذینفعان و قدرت آنها بر افشای

گزارشهای ساالنه یا از طریق گزارشهای جداگانه به

زیستمحیطی تاکنون پژوهشی در ایران انجام نشده

افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی میپردازند.

است .با توجه به اهمیت گروههای ذینفع و تأثیر آنها

در ایران ،نیز طی سالهای گذشته مسائل زیستمحیطی

بر سیاستگذاریهای شرکت ،پژوهش حاضر به

توجه دولتمردان ،پژوهشگران و نهادهای حرفهای را به

دنبال بررسی تأثیر قدرت ذینفعان بر سطح افشای

خود جلب کرده است .سازمان حفاظت محیط زیست

زیستمحیطی شرکتهای ایرانی است .نظریههای

بیانیههای متعددی در رابطه با تأثیر زیستمحیطی

مختلفی بهویژه نظریه مشروعیت و نظریه ذینفعان

فعالیتهای اقتصادی منتشر کرده است که نشاندهنده

برای توضیح و توجیه انگیزههای شرکت از افشای

اهمیت این موضوع در ایران است .همچنین ،هر چند

زیستمحیطی مطرح میشود .نظریههای سیاسی-

بسیاری از شرکتها افشای زیستمحیطی را بهمنظور

اجتماعی مانند نظریههای مشروعیت و ذینفعان بر این

گزارشکردن تأثیر زیستمحیطی عملکردشان توسعه

عقیده استوارند که افشای زیستمحیطی و اجتماعی

دادهاند اما از آنجا که در حال حاضر در ایران مقررات

پاسخی به فشارهای سیاسی و اجتماعی است و مسائل

و استانداردهای مشخصی برای افشای مسئولیتهای

اقتصادی را نمیتوان جدا از مسائل اجتماعی و

اجتماعی و زیستمحیطی در گزارشهای ساالنه در

زیستمحیطی بررسی کرد ( .)15در این پژوهش برای

سطح شرکتها بهطور جداگانه یا یکپارچه وجود

دستیابی به هدفهای پژوهش از ترکیب نظریه

ال داوطلبانه
ندارد ،گزارش زیستمحیطی شرکتها کام ً

مشروعیت و نظریه ذینفعان استفاده شده است که
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میتواند گام مؤثری در ارزیابی میزان افشای

پژوهشها عملکرد اجتماعی و افشا را به معنی مدیریت

زیستمحیطی بهعنوان یکی از عوامل اصلی توسعه

ارتباطات با ذینفعان تعریف میکنند ( .)17-19بر

پایدار و شناخت و درک انگیزههای موجود در این

اساس نظریه ذینفعان ،انواع خاصی از اطالعات برای

رابطه باشد .لذا ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان

کسب یا حفظ حمایت گروههای قدرتمند سهامدار افشا

افشای زیستمحیطی در سطح شرکتهای ایرانی و

میشود .مطابق با این نظریه ،یک سازمان برای حفظ

تأثیر قدرت ذینفعان بر آن است.

مشروعیت خود به موافقت با انتقادهای ذینفعان

برای کمیکردن سطح افشای زیستمحیطی از

قدرتمند نیاز دارد .در حالیکه ،نظریه مشروعیت بر

تحلیل محتوا و از شاخصی که کالرکسون و همکاران

اهمیت توافق با جامعه تأکید میکند؛ در نظریه ذینفعان

بر اساس رهنمودهای جی.آر.آی بسط دادهاند (،)16

این اعتقاد وجود دارد که جامعه ترکیبی از گروههای

استفاده شده است .مزیت این شاخص نسبت به دیگر

ذینفع مختلف است که انتظارات مختلف و حتی

شاخصها این است که امکان بررسی افشای

متضاد دارد ( .)20بنابراین ،نظریه ذینفعان ،انتظارات

زیستمحیطی را هم در سطح کمیت و هم محتوای

ذینفعان قدرتمند را توصیف میکند و ممکن است از

آن فراهم میکند .بنابراین ،پژوهش حاضر اطالعات

سایر گروههای ذینفع در جامعه چشمپوشی کند؛ زیرا،

مفیدی در رابطه با کمیت و کیفیت افشای

آنها به طور نسبی قدرت کمتری دارند .در حالیکه،

زیستمحیطی شرکتهای ایرانی و عوامل مؤثر بر آن

نظریه مشروعیت دورنمای وسیعتری را بررسی میکند

ارائه میکند .در ادامه ،ابتدا به مرور پیشینه و مبانی

که میانگین انتظارات همه گروههای ذینفع در یک

نظری پژوهش پرداخته خواهد شد .سپس ،فرضیهها و

جامعه است تا کارکردهای سازمانی را توضیح دهد

روش پژوش بیان میشود .سرانجام ،نتایج حاصل از

( .)21در راستای نظریه ذینفعان ،پژوهش حاضر به

آزمون فرضیههای پژوهش ارائه و تفسیر خواهد شد.

دنبال بررسی تأثیر قدرت سه گروه از ذینفعان قدرتمند
شامل سهامداران ،اعتباردهندگان و حسابرسان بر سطح

مبانی نظری پژوهش

گزارشگری زیستمحیطی شرکتها است .بهمنظور

همانطور که در بخش مقدمه گفته شد ،در پژوهش

تحلیل بهتر رابطه بین قدرت ذینفعان و سطح

حاضر از نظریههای سیاسی-اجتماعی (نظریه ذینفعان و

گزارشگری زیستمحیطی شرکتها ،متغیرهای کنترلی

نظریه مشروعیت) برای بررسی سطح و ماهیت افشای

بر اساس نظریه مشروعیت انتخاب شد که شامل

زیستمحیطی و شناسایی انگیزههای افشا و عوامل

ویژگیهای شرکت مانند اندازه شرکت ،عملکرد مالی

تأثیرگذار بر آن استفاده شده است .در ادبیات

و نوع صنعت آن است .شکل شماره  1چارچوب

حسابداری زیستمحیطی و اجتماعی ،برخی از

مفهومی این پژوهش را نشان میدهد.
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قدرت ذینفعان و افشای زیستمحیطی

قدرت سهامداران
قدرت اعتباردهندگان

قدرت ذینفعان

نظریه ذینفعان

متغیرهای اصلی

قدرت حسابرسان

افشای
زیستمحیطی

اندازه شرکت
عملکرد مالی

ویژگیهای شرکت

نظریه مشروعیت

متغیرهای کنترلی

نوع صنعت

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

تدوین فرضیههای پژوهش

تأمین وجوه مورد نیاز شرکت اقدام به افشای اطالعات

قدرت سهامداران

بیشتری در گزارشهای ساالنه خود خواهند کرد.

به نظر کیم هر چه توزیع مالکیت شرکت کمتر

برخی از پژوهشهای پیشین نیز رابطه مثبتی بین نسبت

متمرکز باشد و بیشتر مالکیت در دست سهامداران خرد

بدهی و افشای زیستمحیطی شناسایی کردهاند (،16

باشد ،تقاضاهای مطرحشده از سوی سهامداران شرکت

 22و  .)23بنابراین ،بر اساس نظریه ذینفعان فرض

زیادتر خواهد بود .بنابراین ،حضور بیشتر سهامداران خرد

میشود رابطه مثبتی بین نسبت بدهی با میزان

و مالکیت غیرمتمرکز موجب اعمال فشار بر مدیریت

گزارشگری زیستمحیطی وجود دارد.

برای پاسخگویی بیشتر خواهد شد ( .)7لو و آبیسکارا
نشان دادند که قدرت سهامداران خرد بر سطح افشای

فرضیه دوم :بین قدرت اعتباردهندگان و سطح
افشای زیستمحیطی رابطه مثبتی وجود دارد.

زیستمحیطی در شرکتهای چینی مؤثر است (.)19
بنابراین ،فرض میشود رابطه منفی بین تمرکز مالکیت با
سطح افشای زیستمحیطی وجود دارد.
فرضیه اول :بین قدرت سهامداران و سطح افشای
زیستمحیطی رابطه مثبتی وجود دارد.

قدرت حسابرسان
معموالً تصور عموم بر این است که مؤسسات
حسابرسی بزرگتر منصفانهتر و بیطرفانهتر عمل
کرده و کمتر تحت تأثیر صاحبکاران خود قرار
میگیرند .افزون بر این ،مؤسسات حسابرسی بزرگتر

قدرت اعتباردهندگان

مهارت و تجربه بیشتری در ترغیب صاحبکاران خود به

از دیدگاه نظریه ذینفعان ،شرکتهایی که نسبت

افشای اطالعات بیشتر و مربوطتر ،دارند .پژوهشهای

بدهی زیادی دارند برای افزایش شانس خود بهمنظور

پیشین نیز رابطه مثبتی بین قدرت حسابرسان و سطح
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افشای زیستمحیطی نشان میدهد ( 6و  .)24بنابراین،

فرض میشود رابطه مثبتی بین مقدار افشای

فرض میشود که رابطه مثبتی بین قدرت حسابرسان و

زیستمحیطی با عملکرد مالی شرکت وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین عملکرد مالی و سطح افشای

مقدار افشای زیستمحیطی وجود دارد.
فرضیه سوم :بین قدرت حسابرسان و سطح افشای

زیستمحیطی رابطه مثبتی وجود دارد.

زیستمحیطی رابطه مثبتی وجود دارد.

نوع صنعت
اندازه شرکت

مطابق نظریه مشروعیت انتظار میرود رابطه مثبتی

بر اساس نظریه مشروعیت ،جامعه به فعالیتهای

بین نوع صنعت و سطح افشای زیستمحیطی وجود

شرکتهای بزرگتر بیشتر توجه میکند .در نتیجه،

داشته باشد .شرکتهایی که در صنایع آالینده مشغول

شرکتهای بزرگتر تالش بیشتری برای ارائه

فعالیت هستند در معرض فشار بیشتری از سوی

اطالعات مربوط به عملکرد خود بهمنظور به

ذینفعان و بهطورکلی جامعه قرار دارند و ناچارند

دستآوردن حمایت جامعه و حفظ بقا انجام میدهند.

برای حفظ مشروعیت خود اطالعات بیشتری افشا

بسیاری از پژوهشهای پیشین ( )25-28رابطه مثبتی

کنند .در پژوهشهای پیشین نیز این رابطه اثبات شده

بین سطح افشای زیستمحیطی در گزارشهای ساالنه

است ( .)31-33بنابراین ،فرض میشود رابطه مثبتی

و اندازه شرکتها شناسایی کردهاند .بنابراین ،فرض

بین نوع صنعت و مقدار افشای زیستمحیطی وجود

میشود رابطه مثبتی بین سطح افشای زیستمحیطی با

دارد.
فرضیه ششم :بین نوع صنعت و سطح افشای

اندازه شرکتها در ایران وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین اندازه شرکت و سطح افشای

زیستمحیطی رابطه مثبتی وجود دارد.

زیستمحیطی رابطه مثبتی وجود دارد.

پیشینه پژوهش
در رابطه با افشای اجتماعی و زیستمحیطی و

عملکرد مالی
معموالً شرکتهایی که عملکرد مالی مثبت و

شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر آن ،پژوهشهای

حاشیه سود زیادی دارند ،انگیزه بیشتری برای ارائه

متعددی در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای

اطالعات و ارتقای شهرت و اعتبار خود نزد جامعه

توسعهیافته انجام شده است .پژوهشهای انجام شده

دارند و برعکس .بر اساس نظریه مشروعیت نیز

افشای اجتماعی و زیستمحیطی را از زوایای مختلفی

میتوان انتظار چنین واکنشی را از سوی شرکت

ارزیابی میکنند .برخی از این پژوهشها به بررسی

داشت .برخی از پژوهشهای پیشین نیز رابطه مثبتی

رابطه بین عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی با افشای

بین این دو متغیر ثبت کردهاند ( .)28-31بنابراین،

آن میپردازد ( 16و  .)34در برخی دیگر رابطه بین
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ویژگیهای حاکمیت شرکتی با افشای زیستمحیطی

تأثیرگذار بر افشای اجتماعی و زیستمحیطی

و اجتماعی تحلیل میشود ( 32 ،13 ،12 ،7و .)35-38

شرکتها است ( .)19ولبک و همکاران به بررسی نوع

تعدادی از پژوهشها نیز ویژگیهای شرکتی را در

اطالعات زیستمحیطی افشا شده در شرکتهای

این زمینه بررسی میکنند ( 39 ،12-14و .)40

کشور غنا ،روند افشای این اطالعات و عوامل مؤثر بر

ویژگیهای شرکتی نظیر اندازه شرکت ،سودآوری،

آن پرداختند .آنها از شاخص جی.آر.آی بهعنوان

کشور و نوع صنعت نیز در برخی پژوهشها مدنظر

الگو استفاده کردند و با تحلیل محتوای گزارشهای

بوده است ( .)41قدرت ذینفعان نیز که شامل تأثیر

ساالنه مربوط به  17شرکت پذیرفتهشده در بورس غنا

دولت،

طی بازه زمانی ده ساله ،این شرکتها را به لحاظ

اعتباردهندگان ،حسابرسان و سایر گروههای ذینفع بر

مقدار افشای اطالعات زیستمحیطی رتبهبندی

افشای اجتماعی و زیستمحیطی است ،در چندین

کردند .نتایج پژوهش ولبک و همکاران نشان داد که

پژوهش بررسی است ( .)17-19یافتههای این

اندازه شرکت ،استقالل حسابرسان و سن شرکت از

پژوهشها نشان میدهد که میزان افشای اجتماعی و

عوامل تعیینکننده در مقدار افشای این نوع اطالعات

زیستمحیطی با قدرت ذینفعان در ارتباط است.

است ( .)42بالوچ و همکاران تأثیر معیارهای کیفی

بهعنوان نمونه ،نتایج پژوهشی نشان میدهد قدرت

شاخص جی.آر.آی بر کیفیت افشای زیستمحیطی

سهامداران و اعتباردهندگان رابطه مثبتی با میزان

در شرکتهای فرانسوی را بررسی کردند .نتایج

افشای اجتماعی و زیستمحیطی دارد ( .)18لو و

پژوهش آنان نشان داد که راهبرد و چشمانداز شرکت

آبیسکارا تأثیر قدرت ذینفعان و ویژگیهای شرکتی

(وجود کمیته زیستمحیطی) ،تنوع در هیأت مدیره و

را بر افشای اجتماعی و زیستمحیطی شرکتهای

عملکرد زیستمحیطی تأثیر زیادی بر کیفیت

چینی بررسی کردند .گروههای ذینفع بررسیشده در

گزارشگری زیستمحیطی دارد (.)43

گروههای

مختلف

مانند

سهامداران،

پژوهش آنان شامل دولت ،سهامداران ،اعتباردهندگان

برخی از پژوهشهای داخلی نیز مفاهیم پایهای و

و حسابرسان بود و متغیرهای اندازه شرکت ،عملکرد

نظریههای موجود در این حوزه و امکانسنجی تهیه

مالی ،نوع صنعت و پذیرش در بورس اوراق بهادار

گزارشهای اجتماعی و زیستمحیطی را بررسی

سایر کشورها به عنوان ویژگیهای شرکتی بررسی

کردهاند .بهعنوان نمونه ،حساس یگانه و برزگر در

شد .نتایج پژوهش لو و آبیسکارا نشان داد که افشای

پژوهشی مفاهیم گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی

اجتماعی و زیستمحیطی رابطه مثبتی با اندازه

شرکتها و تعاریف آن و نظریههای مختلف موجود در

شرکت ،عملکرد مالی و نوع صنعت دارد .همچنین،

پیشینه این موضوع را مرور کردند ( .)44جنانی و

در رابطه با قدرت ذینفعان یافتههای پژوهش نشان داد

حیدری به بررسی مبانی نظری حسابداری و

که قدرت سهامداران و اعتباردهندگان از مؤلفههای

گزارشگری عملکرد زیستمحیطی بر اساس مفاهیم
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حاکم بر حسابداری زیستمحیطی ،دستورعملها و

شرکتها بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

رهنمودهای گزارشگری پایدار و امکانسنجی ارائه این

که بین انتظارات ذینفعان و سطح واقعی افشای

گزارشها در ایران پرداختند .آنان سه عامل مهمی که

اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها تفاوت معنیداری

در انتشار گزارشهای زیستمحیطی نقش اساسی

وجود دارد ( .)48یافتیان و همکاران به نیازهای

دارند ،شامل قوانین و مقررات الزامآور ،دانش مدیران

اطالعاتی استفادهکنندگان صورتهای مالی در رابطه با

مالی و اعتقاد مدیران مالی به مزایای گزارشگری

افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی پرداختند و

زیستمحیطی را تحلیل کردند و نشان دادند که رابطه

انتظارات آنان را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان

معنیداری بین این عوامل و امکان تهیه گزارشهای

نشان داد که استفادهکنندگان از صورتهای مالی به

زیستمحیطی وجود دارد ( .)45خواجوی و

گزارش اطالعات اجتماعی در گزارشهای ساالنه

اعتمادیجوریابی به بررسی علل و انگیزههای

عالقهمند هستند و اطالعات بخش زیستمحیطی برای

گزارشگری اجتماعی و زیستمحیطی پرداختند.

آنان اهمیت بیشتری دارد ( .)49باقرپوروالشانی و

همچنین ،به برخی از معایب گزارشگری سنتی در زمینه

همکاران دیدگاه استفادهکنندگان از صورتهای مالی

حسابداری مالی اشاره کردند و شیوههای توسعه

را در مورد گزارش اطالعات اجتماعی و زیستمحیطی

چارچوب مناسب برای گزارشگری مسئولیتهای

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که اغلب

اجتماعی را بیان کردند .آنها با تحلیل الگوهای موجود

پاسخدهندگان تمایل دارند شرکتها اطالعات

به این نتیجه رسیدند که باید الزامها و محرکهای الزم

اجتماعی و زیستمحیطی خود را گزارش کنند .از دید

برای گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی تدوین و ارائه

استفادهکنندگان صورتهای مالی ،این افشا باید شامل

شود ( .)46بعضی از پژوهشها نیز به مطالعه محتوای

موضوعهای بهداشت و ایمنی ،انرژی ،رویههای فعالیت

اطالعاتی گزارشهای اجتماعی و زیستمحیطی و

عادالنه کسبوکار ،موضوعهای زیستمحیطی ،منافع

دیدگاه و انتظارات استفادهکنندگان این گزارشها

انسانی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی باشد (.)50

پرداختند .خوشطینت و راعی گزارشگری اجتماعی و

بررسی رابطه بین محتوای گزارشهای اجتماعی و

زیستمحیطی شرکتهای ایرانی و تأثیر آن بر

زیستمحیطی و ویژگیهای شرکتی تأثیرگذار نیز

تصمیمهای سرمایهگذاران را بررسی کردند و به این

موضوع تعدادی از پژوهشهای در این حوزه بوده

نتیجه رسیدند که این اطالعات برای سرمایهگذاران

است .بهعنوان نمونه ،طالبنیا و همکاران محتوای

دارای بار اطالعاتی است و حدود  %26تا  %38بر

گزارشگری اجتماعی و زیستمحیطی و رابطه آن با

تصمیمهای سرمایهگذاران تأثیرگذار است (.)47

برخی از ویژگیهای شرکتی مانند اندازه شرکت ،نوع

صالحی و آذری انتظارات و تصور استفادهکنندگان از

صنعت و سودآوری را بررسی کردند .نتایج پژوهش

صورتهای مالی را درباره مسئولیت اجتماعی

آنان نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین اندازه
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شرکت و مقدار افشای اطالعات اجتماعی و

کاالهای تولیدشده و نسبت بدهی خدمات (بازپرداخت

زیستمحیطی و رابطه منفی و معنیداری بین نوع

اصل و سود تضمینشده بدهیهای غیرجاری) به کل

صنعت و سطح افشا وجود دارد ( .)51عربصالحی و

بدهیهای شرکتهای تولیدی بود ( .)24ابراهیمپور و

همکاران در پژوهشی رابطه عملکرد مالی شرکتها و

همکاران چالشهای حسابداری زیستمحیطی را

مسئولیت اجتماعی آنها را بررسی کردند .نتایج این

مطالعه کردند .آنان به بررسی سیر تاریخی و علل به

پژوهش نشان داد که عملکرد مالی با مسئولیت

وجود آمدن حسابداری زیستمحیطی پرداختند و

اجتماعی شرکتها در برابر مشتریان و نهادهای موجود

پیشنهادهایی در رابطه با بهکارگیری استانداردها و

در جامعه ارتباط دارد اما با مسئولیت اجتماعی در برابر

قوانین مالیاتی در راستای ارتقای سالمت محیط زیست

کارکنان و محیط زیست رابطه معنیداری مشاهده نشد

ارائه دادند ( .)6حیدرپور و شهبازی به بررسی رابطه بین

( .)52علیخانی و مرانجوری رابطه بین سطح افشای

افشای زیستمحیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

اجتماعی و زیستمحیطی با سطح سودآوری را در

با مربوط بودن ارزش و عملکرد شرکتها پرداختند.

شرکتهای ایرانی بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان

نتایج پژوهش آنان نشان داد که کیفیت افشای

نشان داد که رابطه معنیداری بین سودآوری شرکتها

زیستمحیطی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شامل

و سطح افشای اجتماعی و زیستمحیطی وجود ندارد

درصد مدیران غیرموظف ،درصد مالکیت اعضای

( .)22مرانجوری و علیخانی به بررسی رابطه بین

هیأتمدیره و مدیرعامل و درصد مالکیت سهامداران

سطح افشای زیستمحیطی و اجتماعی با دو سازوکار

نهادی) با مربوطبودن ارزش سهام شرکتهای

حاکمیت شرکتی ،یعنی سرمایهگذاران نهادی و مدیران

پذیرفتهشده در بورس رابطه مستقیم و معنیداری دارد

غیرموظف در شرکتهای ایرانی پرداختند .یافتههای

( .)7مهربانپور و همکاران مفاهیم ،فواید و کاربردها و

پژوهش آنان نشان داد که بین سطح افشای اطالعات

اهداف حسابداری زیستمحیطی در ایران را بررسی

زیستمحیطی و اجتماعی و سرمایهگذاران نهادی و

کردند .نتایج پژوهش آنان به لزوم وجود استاندارد

مدیران غیرموظف رابطه معنیداری وجود ندارد (.)23

حسابداری برای ایجاد یکنواختی و ثبات رویه در

حیدرپور و قرنی تأثیر حسابداری محیط زیست بر

گزارشگری زیستمحیطی تأکید داشت (.)8

شاخصهای مالی و عملیاتی و تعیین جایگاه حسابداری
را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشاندهنده تأثیر

روش پژوهش

حسابداری محیط زیست بر شاخصهای مالی و
عملیاتی شرکتها شامل مقدار تولید شرکتهای

این پژوهش اثباتی از نوع اسنادکاوی است .دادههای

تولیدی ،میزان کاهش ضایعات ،کمکهای بالعوض

الزم از طریق بررسی گزارشهای ساالنه شرکتها

فنی بیرون از سازمان به شرکتهای تولیدی ،نوع

شامل صورتهای مالی و گزارش مجمع عمومی
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صاحبان سهام گردآوری و با استفاده از روش تحلیل

ورشکستگی ،ادغام و  ...را تجربه نکرده باشند.

محتوا ،امتیاز افشای زیستمحیطی استخراج شده

با در نظر گرفتن شروط باال سرانجام  59شرکت

است .سپس ،با بهرهگیری از شاخص اندازهگیری

بهعنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شد .بازه زمانی

افشای زیستمحیطی ،که بر اساس رهنمود

پژوهش نیز بهمنظور ارزیابی سطح فعلی گزارشگری

جی.آر.آی در پژوهش کالرکسون و همکاران ()16

زیستمحیطی در ایران و مقایسه آن با سالهای

ارائه شده است ،سطح افشای زیستمحیطی و محتوای

گذشته برای بررسی روند تغییرات این نوع

آن در شرکتهای ایرانی بررسی شد .دادههای

گزارشگری ،سالهای  1390و  1394است.

پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و روش
رگرسیون چندگانه بر اساس دو سطح افشای کل و

شاخص گزارشگری زیستمحیطی

سطح افشای عمیق با بکارگیری نرمافزارهای Excel

در پژوهشهای پیشین از شاخصها و روشهای

نسخه  2013و  SPSSنسخه  16تجزیه و تحلیل شد.

مختلفی برای کمیکردن افشای زیستمحیطی استفاده

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای

شده است .متداولترین آنها الگوی تحلیل محتوای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .دو

ویزمن است ( .)51در پژوهش حاضر از شاخصی که

صنعت آالینده و دو صنعت کمتر آالینده بر اساس

کالرکسون و همکاران بر اساس شاخص جی.آر.آی

طبقهبندی انجامشده به وسیله سازمان حفاظت از

بسط دادهاند ،استفاده شده است ( .)16شاخص

محیط زیست انتخاب شد .صنایع انتخابشده شامل دو

کالرکسون و همکاران افشاگریها را در هفت طبقه

صنعت آالینده شیمیایی و کانیهای غیرفلزی و دو

دستهبندی

شامل

صنعت کمتر آالینده مواد غذایی و آشامیدنی و

گزارشگریهای عمیق یا به عبارتی عینی و اتکاپذیر

دستگاههای برقی است .برای انتخاب نمونه نهایی از

است و شرکتهایی که عملکرد زیستمحیطی

روش غربالگری استفاده شد که شروط انتخاب نمونه

ضعیفی دارند بهسختی میتوانند این موارد را افشا

به شرح زیر است:

کنند .درحالیکه سه طبقه آخر شامل گزارشگریهای

 .1اطالعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته در

سطحی یا آسان است که شرکتها بهراحتی و بدون

سالهای بررسیشده در دسترس باشد؛

میکند.

چهار

طبقه

اول

توجه به عملکرد واقعیشان در زمینه زیستمحیطی

 .2برای حفظ قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکتها
منتهی به  29اسفندماه باشد؛

میتوانند در مورد آن ادعایی را مطرح کنند.
طبقه اول ،بر گزارش ساختار حاکمیت و نظامهای

 .3جزو شرکتهای سرمایهگذاری نبوده و ماهیت
تولیدی داشته باشد؛

مدیریتی در رابطه با حفظ محیط زیست تمرکز دارد.
طبقه دوم ،اعتبار و قابلیت اتکا افشای زیستمحیطی را

 .4در سالهای بررسیشده رویداد خاصی ،مانند

نشان میدهد .طبقه سوم ،مربوط به افشای شاخصهای
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عملکرد زیستمحیطی است و بیشترین امتیاز را به

ساالنه شرکتها با استفاده از الگوی زیر ،به بررسی

خود اختصاص میدهد .این طبقه شامل اطالعات

رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل پرداخته شد.

معتبری است که شرکت با افشای آن میتواند
ذینفعان را در مورد عملکرد زیستمحیطی خود

ENI=0 + 1OWNi + 2 LEVi + 3AUDITi +
4SIZEi + 5FINi + 6INDi + 

i = 1 ،2 ،3 ،000 ،60

متقاعد کند .طبقه چهارم ،مخارج زیستمحیطی
انجامشده را نشان میدهد .طبقه پنجم ،به افشای
چشماندازها و راهبردهای شرکت در مورد

متغیر وابسته پژوهش به شرح زیر است و بر اساااس
پژوهش پیشین ( )43استخراج شده است:

فعالیتهای زیستمحیطی میپردازد .طبقه ششم،

 :ENIiنمره کسب شده برای افشای زیستمحیطی

مربوط به ویژگیهای زیستمحیطی شرکت به عنوان

که برای اندازهگیری این متغیر ،آزمون فرضیهها

نمونه ،تأثیر صنعت بر محیط زیست یا قوانین

یکبار بر اساس نمره کل کسبشده برای

زیستمحیطی خاص ،میشود .سرانجام طبقه هفتم،

گزارشگری زیستمحیطی و بار دیگر بر اساس نمره

مربوط به طرحها و رهنمودهای گزارشگری است که

کسبشده برای افشای عمیق زیستمحیطی بهعنوان

لزوماً تعهد واقعی شرکت در برابر محیط زیست را

آزمون مکمل انجام شده است.

نشان نمیدهد .تفاوت این شاخص با سایر شاخصها
این است که افزون بر اندازهگیری نمره کل کسبشده
برای افشای زیستمحیطی ،امتیاز کسبشده برای
چهار طبقه اول نشاندهنده عمق و قابلیت اتکای
اطالعات افشا شده است و به نوعی کیفیت افشای
زیستمحیطی را نشان میدهد .آزمون فرضیهها

متغیرهای مستقل پژوهش به شرح زیاار اساات و باار
اساس پژوهش پیشین ( )43استخراج شده است:
 :OWNiقدرت سهامداران که بر اساس درصد
مالکیت سهامداران خرد اندازهگیری میشود.
 :LEVقدرت اعتباردهندگان با استفاده از نسبت
جمع بدهیها به جمع داراییها محاسبه میشود.

یکبار بر اساس نمره کل کسبشده برای

 :AUDITقدرت حسابرسان که به منظور

گزارشگری زیستمحیطی و بار دیگر بر اساس نمره

کمیسازی این متغیر ،از رتبهبندی مؤسسههای

کسبشده برای افشای عمیق زیستمحیطی بهعنوان

حسابرسی ارائه شده بهوسیله جامعه حسابداران رسمی

آزمون مکمل انجام شده است.

ایران استفاده میشود .بهطوریکه ،چنانچه مؤسسه
حسابرسی جزء مؤسسههای طبقه الف قرار گرفته باشد

الگوی تجربی و تعریف متغیرها
پس از کمیکردن سطح افشای زیستمحیطی

عدد یک و در غیر این صورت صفر به آن تعلق
میگیرد.

شرکتها به وسیله شاخص مدنظر و محاسبه و

متغیرهای کنترلی پژوهش شامل موارد زیر است و

استخراج متغیرهای مستقل و کنترلی از گزارشهای

بر مبنای روش انقطاع و مطالعه پژوهشهای پیشین
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چولگی و کشیدگی را برای متغیرهای پژوهش نشان

( 41 ،16-18و  )43استخراج شده است:

میدهد.

 :SIZEاندازه شرکت که برابر با لگاریتم طبیعی

مطابق با جدول شماره  1مقدار میانگین در دو سال

جمع درآمدها است.

بررسیشده ،برای مقدار کل افشای زیستمحیطی 7/1

 :FINiعملکرد مالی از نسبت حاشیه سود شرکت

و برای مقدار افشای عمیق زیستمحیطی  5/44است.

به دست میآید.
 :INDiبرای کمیکردن نوع صنعت عدد یک به

مقدار چولگی برای این دو متغیر ،به ترتیب ،برابر با

صنایع آالینده و صفر به صنایع کمتر آالینده تعلق

 1/85و  1/97است؛ یعنی توزیع این متغیرها از توزیع

میگیرد.

نرمال انحراف زیادی دارد که با تبدیل لگاریتمی
مقدار چولگی برای متغیرهای وابسته ،به ترتیب ،برابر
با  -0/41و  -0/24است و توزیع آنها تقارن نسبی

یافتهها

دارد و از این نظر ،توزیع این متغیرها شبیه توزیع نرمال
جدول شماره  1شاخصهای مرکزی از جمله میانگین،

است .شاخصهای مرکزی و پراکندگی به تفکیک

میانه و شاخصهای پراکندگی مانند انحراف معیار،

برای طبقههای مختلف افشا (طبقه یک تا هفت) نیز

جدول  :1آمار توصیفی
تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

متغیرها
درصد سهامداران خرد

116

0/000

74/47

24/12

21/09

16/25

1/02

0/75

نسبت بدهی

116

0/01

1/03

0/58

0/58

0/21

()0/31

()0/18

اندازه شرکت

116

8 /9

19/53

14/42

14/12

1/92

0/45

0/51

عملکرد مالی

116

()0/14

0/98

0/16

0/15

0/18

0/79

0/16

مقدار کل افشای زیستمحیطی

116

0/000

24

7 /1

5/01

6/45

1/85

()0/28

مقدار افشای عمیق زیستمحیطی

116

0/000

23/02

5/44

4

5/29

1/97

0/22

لگاریتم مقدار کل افشای زیستمحیطی

116

0/000

3/22

1/69

1/79

0/98

()0/41

()0/95

لگاریتم مقدار افشای عمیق زیستمحیطی

116

0/000

3 /2

1/46

1/59

0/97

()0/24

()1/19

طبقه اول افشا

114

0/000

3

0/74

0/000

0 /9

0/95

()0/09

طبقه دوم افشا

110

0/000

4/06

0/73

0/000

0/98

1/39

1/05

طبقه سوم افشا

115

0/000

19

3/94

3/01

4/05

1/31

1/59

طبقه چهارم افشا

112

0/000

2/05

0/08

0/000

0/34

4/48

20/81

طبقه پنجم افشا

114

0/000

6/006

0/69

0/000

1/03

1/97

5/24

طبقه ششم افشا

115

0/000

4/08

0/52

0/000

0 /7

1/61

3/91

طبقه هفتم افشا

116

0/000

3

0/47

0/000

0/74

1/45

1/53

مجله حسابداری سالمت ،سال نهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،24پاییز و زمستان 1399

35

قدرت ذینفعان و افشای زیستمحیطی

ارائه شده است .توزیع مؤلفههای مختلف مقدار افشا

توزیع لگاریتم این متغیرها مطابق پیشبینی

چوله به راست و سایر متغیرها تقریباً متقارن است.

(شاخصهای چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر)

بررسی میانگین افشا بر اساس طبقههای مختلف

نرمال است.

شاخص افشا از اول تا هفتم حاکی از آن است که

جدول شماره  3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه را

بیشترین میزان میانگین افشا مربوط به طبقه سوم است

برای برآورد الگو نشان میدهد .همانطور که در این

که شاخصهای عملکرد زیستمحیطی را نشان

جدول مشاهده میشود ،مقدار احتمال معنیداری F

میدهد و کمترین میزان میانگین افشا مربوط به طبقه

برابر با  0/000است و کمتر از  %5است .بنابراین،

چهارم است که بیانگر افشای شرکت در رابطه با

فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود و

مخارج زیستمحیطی است.

الگو معنیدار است .میزان ضریب تعیین نیز برابر با 0/4

جدول شماره  2میانگین مقدار کل افشای

است و به این معنی است که در حدود  40درصد از

زیستمحیطی و مقدار افشای عمیق زیستمحیطی را

تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تبیین

برای سالهای  1390و  1394به تفکیک نشان میدهد.

میشود .مقدار آماره دوربین-واتسون نیز برابر با 1/78

همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،مقایسه

است .مقادیر در دامنه  1/5تا  2/5حاکی از نبود

میانگین مقدار کل افشای زیستمحیطی و افشای

خودهمبستگی بین باقیماندهها است که از فروض

عمیق زیستمحیطی برای سالهای  1390و 1394

رگرسیون است.

روند افزایشی مالیم را نشان میدهد .آزمون

مقدار آماره  tبرای درصد سهامداران خرد برابر با

کلموگروف-اسمیرنوف نیز برای بررسی نرمالبودن

 1/55است و طبق پیشبینی حضور بیشتر سهامداران

توزیع متغیرهای وابسته انجام شد .نتیجه این آزمون

خرد و مالکیت غیرمتمرکز رابطه مثبتی با سطح افشای

نشان داد مقدار احتمال برای متغیرهای وابسته برابر با

زیستمحیطی دارد اما با توجه به مقایسه سطح

 0/006و  0 /01است که هر دو کمتر از  %5است .این

معنیداری متغیر با سطح خطای احتمال ( )%5این رابطه

مقادیر برای لگاریتم این متغیرها ،به ترتیب ،برابر با

از نظر آماری معنیدار نیست .در مورد نسبت بدهی و

 0/174و  0/127است که بیشتر از  %5است؛ یعنی

مؤسسه حسابرسی ،ضرایب ،به ترتیب ،برابر با 1/636

جدول  :2میانگین میزان افشا به تفکیک سالهای مورد بررسی
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میانگین

سال 1390

سال 1394

مقدار کل افشای زیستمحیطی

6/33

7/88

مقدار افشای عمیق زیستمحیطی

4/84

6/03
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و  -0/77است .مقایسه سطح معنیداری متغیر نسبت

توجه بیشتر جامعه به شرکتهای بزرگ ،این

بدهی با سطح خطای احتمال ( )%5نشان میدهد که

شرکتها به منظور کسب و حفظ حمایت جامعه

این متغیر بر مبنای انتظارات ،رابطه مثبت و معنیداری

سطح افشای زیستمحیطی خود را افزایش میدهند.

با سطح افشای زیستمحیطی دارد اما مقایسه سطح

افزون براین ،با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد

معنیداری متغیر مؤسسه حسابرسی با سطح خطای

شرکتهای با عملکرد مالی مثبت برای ارتقاء شهرت

احتمال ( )%5نشان میدهد که این متغیر رابطه

و اعتبار خود و نیز شرکتهای فعال در صنایع آالینده

معنیداری با سطح افشای زیستمحیطی ندارد .مقدار

به منظور حفظ مشروعیت خویش ،اطالعات

آماره  tبرای متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت

زیستمحیطی بیشتری افشا میکنند.

برابر با  ،3/61عملکرد مالی برابر با  4/06و برای نوع

برای اطمینان از یافتههای پژوهش ،آزمون مکمل

صنعت برابر با  2/96است .با توجه به سطح معنیداری

با در نظر گرفتن مقدار افشای عمیق زیستمحیطی

متغیرهای یادشده ،مطابق با پیشبینیها و مبانی نظری،

بهعنوان متغیر وابسته انجام شد .جدول شماره  4نتایج

ویژگیهای شرکت شامل اندازه شرکت ،عملکرد

این آزمون را نشان میدهد.

مالی و نوع صنعت ،رابطه مثبت و معنیداری با مقدار

همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود

افشای زیستمحیطی شرکت دارد .بنابراین ،با توجه به

مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با  0/000است .این

نتایج بهدست آمده ،شرکتهایی که نسبت بدهی

مقدار کمتر از  %5است و نشان میدهد در سطح

باالتری دارند به منظور تأمین وجوه مورد نیاز اقدام به

اطمینان  95درصد الگو معنیدار است .میزان ضریب

افشای اطالعات بیشتری میکنند .همچنین ،به دلیل

تعیین برابر با  0/33است .بنابراین ،حدود  33درصد از

جدول  :3برآورد و آزمون مقدار متغیرهای الگو
مقدار ضرایب

مقدار t

مقدار احتمال

انحراف معیار

VIF

مقدار ثابت

()2/107

()3/46

0/001

0/609

-

درصد سهامداران خرد

0/007

1/55

0/124

0/005

1/05

نسبت بدهی

1/636

4/18

0/000

0/391

1/22

مؤسسه حسابرسی

()0/77

()0/46

0/644

0/167

1/12

اندازه شرکت

0/15

3/61

0/000

0/042

1/26

عملکرد مالی

1/962

4/06

0/000

0/483

1/3

نوع صنعت

0/484

2/69

0/008

0/18

1/21

متغیرها

مقدار F
ضریب تعیین

11/48

مقدار احتمالF

0/000

0/4

دوربین-واتسون

1/78
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جدول  :4برآورد و آزمون مقدار متغیرهای الگوی آزمون مکمل
مقدار ضرایب

مقدار t

مقدار احتمال

انحراف معیار

VIF

مقدار ثابت

()1/945

()3/03

0/003

0/642

-

درصد سهامداران خرد

0/007

1/33

0/186

0/005

1/05

نسبت بدهی

1/408

3/42

0/001

0/412

1/22

مؤسسه حسابرسی

()0/16

()0/92

0/362

0/174

1/12

اندازه شرکت

0/14

3/21

0/002

0/044

1/26

عملکرد مالی

1/736

3/41

0/001

0/509

1/3

نوع صنعت

0/457

2/41

0/018

0/19

1/21

متغیرها

مقدار F

8/47

مقدار احتمالF

0/000

ضریب تعیین

0/33

دوربین-واتسون

1/93

تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تبیین

زیستمحیطی در دهههای اخیر شده است؛ بهگونهای

میشود .مقدار آماره دوربین-واتسون برابر با 1/93

که پیامدهای غیراقتصادی فعالیتهای واحدهای

است و حاکی از نبود خودهمبستگی بین باقیماندهها

تجاری مانند آثار زیستمحیطی ،یکی از عوامل

است .میزان شاخص افزایش واریانس نیز در بیشترین

تأثیرگذار در تصمیمگیری استفادهکنندگان است.

مقدار برابر با  1/3است و نشان میدهد بین متغیرهای

بنابراین ،ارزیابی کیفیت و میزان گزارشگری

مستقل همخطی (همبستگی) وجود ندارد .همچنین،

زیستمحیطی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت

نتایج مندرج در جدول شماره  4نشان میدهد که

بسزایی برخوردار است .از اینرو ،چارچوب مفهومی

نتایج آزمون مکمل نیز با نتایج آزمون اصلی همخوانی

پژوهش حاضر بر اساس نظریه ذینفعان و نظریه

دارد و با مقایسه مقدار  tمتغیرها و مقدار  ،)%5( αفقط

مشروعیت است .به نحوی که ،بر اساس نظریه

متغیرهای نسبت بدهی ،اندازه شرکت ،نوع صنعت و

ذینفعان رابطه بین قدرت ذینفعان با مقدار افشای

عملکرد مالی رابطه معنیداری با مقدار افشای عمیق

زیستمحیطی شرکتها بررسی و متغیرهای نسبت

زیستمحیطی دارد.

بدهی ،رتبه مؤسسههای حسابرسی و درصد سهامداران
خرد بهعنوان مؤلفههای قدرت ذینفعان به عنوان

نتیجهگیری

متغیرهای اصلی پژوهش انتخاب شد .همچنین ،و بر
اساس نظریه مشروعیت رابطه بین سایر عوامل احتمالی

توجه فزاینده اقشار مختلف جامعه به مشکالت

مؤثر بر افشای زیستمحیطی شرکتها بررسی و

زیستمحیطی موجب ظهور و توسعه گزارشگری

متغیرهای اندازه شرکت ،عملکرد مالی و نوع صنعت
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بهعنوان متغیرهای کنترلی انتخاب شد .سپس ،با

ذینفعان ( )43و نتایج پژوهش لو و آبیسکارا ()19

استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون

میتوان گفت قدرت اعتباردهندگان بر سطح

چندگانه فرضیههای پژوهش بررسی شد .نتایج آزمون

گزارشگری زیستمحیطی و محتوای آن تأثیرگذار

فرضیهها بر اساس آزمون همبستگی نشان میدهد

است.

درصد سهامداران خرد و رتبه مؤسسههای حسابرسی

نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان میدهد که هر

رابطه معنیداری با میزان افشای زیستمحیطی

سه متغیر مربوط به ویژگیهای شرکت شامل اندازه

شرکتها ندارد .بنابراین ،فرضیههای اول و سوم

شرکت ،عملکرد مالی و نوع صنعت ،رابطه مثبت و

پژوهش پذیرفته نشد .در نتیجه ،قدرت سهامداران و

معنیداری با مقدار افشای زیستمحیطی شرکتهای

حسابرسان از عوامل تأثیرگذار بر سطح گزارشگری

بررسیشده دارد .بنابراین ،فرضیههای چهارم ،پنجم و

زیستمحیطی نیست .این یافتهها مغایر با نظریه

ششم پژوهش تأیید میشود .این نتایج شواهدی مبنی

ذینفعان است که رابطه مثبتی بین قدرت ذینفعان و

بر تأیید نظریه مشروعیت در محیط فعالیت شرکتهای

مقدار افشای زیستمحیطی شرکتها پیشبینی

ایرانی بررسیشده ( )17ارائه میدهد .بر این اساس

میکند ( .)43همچنین ،نتایج بهدستآمده با نتایج

میتوان نتیجه گرفت ،همانطور که نظریه مشروعیت

پژوهشهای پیشین مانند کرمیر و همکاران ( )37و لو

پیشبینی میکند ،شرکتهای بزرگتر که با

و آبیسکارا ( )19در یک راستا نیست .از جمله دالیل

فشارهای بیشتری در مورد فعالیتهای خود از سوی

احتمالی مغایرت میتوان به تفاوت ساختار مالکیت

جامعه مواجه هستند ،تالش بیشتری برای ارائه

شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران اشاره کرد به

اطالعات بهمنظور به دست آوردن حمایت جامعه

نحوی که در مقایسه با سایر کشورها ،سهام شناور

انجام میدهند؛ شرکتهایی که عملکرد مالی مثبت و

آزاد پایینتر و مالکیت دولتی بیشتری دارند .افزون

حاشیه سود زیادی دارند ،انگیزه بیشتری برای ارائه

براین ،با توجه به اینکه در ایران مؤسسات حسابرسی

اطالعات و ارتقای شهرت و اعتبار خود نزد جامعه

بینالمللی وجود ندارد ممکن است شیوه تعریف متغیر

دارند و برعکس .افزون بر این ،نتایج پژوهش نشان

قدرت حسابرس در این پژوهش بر نتایج آن تأثیر

میدهد که رابطه مثبتی بین نوع صنعت و سطح افشای

گذاشته باشد .همچنین ،این احتمال وجود دارد که

زیستمحیطی وجود دارد .شرکتهایی که در صنایع

حسابرسان ایرانی با افشای زیستمحیطی و اهمیت و

آالینده مشغول فعالیت هستند در معرض فشار بیشتری

لزوم آن آشنا نباشند .سایر نتایج پژوهش نشان میدهد

از طرف ذینفعان و بهطور کلی جامعه قرار دارند و

که رابطه مثبت و معنیداری بین نسبت بدهی و سطح

ناچارند برای حفظ مشروعیت خود اطالعات بیشتری

گزارشگری زیستمحیطی وجود دارد .در نتیجه،

افشا کنند .نتایج بهدستآمده مطابق با نتایج

فرضیه دوم پژوهش پذیرفته شده و مطابق با نظریه

پژوهشهای پیشین مانند کرمیر و همکاران (،)37
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حنیفا و کوک ( ،)28کوپر و زینالدین ( ،)29لی و

داوطلبانه بودن این نوع گزارشگری در ایران است که

مک نومی ( )30و برامر و پاولین ( )33است .سرانجام،

میتواند بر تصمیمگیری گروههای استفادهکننده تأثیر

برای اطمینان از نتایج بهدستآمده ،آزمون مکمل با

گذاشته و پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد.

استفاده از مقدار افشای زیستمحیطی عمیق بهعنوان

شایان ذکر است در تفسیر نتایج پژوهش حاضر باید به

متغیر وابسته اجرا شد .نتایج بهدستآمده از این آزمون

محدودیت پژوهش در کنترل نکردن اثر احتمالی سایر

نیز مطابق با نتایج آزمون قدرت ذینفعان با سطح

متغیرها اشاره کرد .بهمنظور رفع این محدودیت و

افشای اطالعات زیستمحیطی بود ،به این ترتیب که

مقایسه دقیقتر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته

قدرت سهامداران و مؤسسه حسابرسی هیچ رابطه

پیشنهاد میشود متغیرهای کنترلی دیگری افزون بر

معنیداری با سطح افشای زیستمحیطی عمیق ندارد،

متغیرهای کنترلی این پژوهش نظیر ویژگیهای

درحالیکه نتایج آزمون مکمل نیز نشان میدهد که

ساختار حاکمیت شرکتی ،نیز در پژوهشهای آینده

نسبت بدهی ،یعنی قدرت اعتباردهندگان و هر سه

مدنظر قرار گیرد.

متغیر اندازه شرکت ،عملکرد مالی و نوع صنعت،
رابطه مثبت و معنیداری با مقدار افشای عمیق دارد.

پیشنهادها

این نتیجه بیانگر این است که قدرت اعتباردهندگان و
ویژگیهای شرکتی مانند اندازه شرکت ،عملکرد مالی

نتایج پژوهش حاضر نیز مانند پژوهشهای پیشین نشان

و نوع صنعت ،نهتنها بر سطح کل افشای زیستمحیطی

میدهد که سطح گزارشگری زیستمحیطی تحت

مؤثر است بلکه بر محتوا و عمق افشای زیستمحیطی

تأثیر برخی متغیرها مانند ویژگیهای شرکت یا قدرت

نیز تأثیرگذار است .همچنین ،مقایسه میانگین مقدار

گروههای ذینفع نظیر اعتباردهندگان قرار میگیرد و

افشای زیستمحیطی شرکتها در سالهای  1390و

شرکتهایی با ویژگیهای متفاوت یا داشتن

 1394نشان میدهد علیرغم اندک بودن مقدار افشای

اعتباردهندگانی با قدرت متفاوت سطح متفاوتی از

زیستمحیطی ،چه در سطح کل و چه در سطح افشای

افشا را برای پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای خود

عمیق ،مقدار افشای این اطالعات در طی دو سال

خواهند داشت .این در حالی است که الزام به

بررسیشده ،روند رو به رشدی داشته و افزایش

گزارشگری زیستمحیطی به وسیله نهادهای ذیصالح

مالیمی در میانگین افشای زیستمحیطی شرکتها

و سیاستگذاران و وضع استانداردها و مقرراتی در

مشاهده میشود .این روند نشاندهنده افزایش تمایل

این مورد ،میتواند موجب یکنواختی در سطح و

شرکتهای ایرانی برای گزارش این قبیل اطالعات

محتوای این نوع گزارشگری و ارتقای کیفیت آن

است .تفاوت در سطح و عمق گزارشگری

شود .در این راستا ،پیشنهادهای مندرج در صفحه بعد

زیستمحیطی بین شرکتها به دلیل سلیقهای و

بر اساس نتایج پژوهش ارائه میشود.
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با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش و رابطه مثبت

جمله هیأت تدوین استانداردهای حسابداری نیز پیشنهاد

بین نسبت بدهی و سطح افشای اطالعات

میشود با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ،سایر

زیستمحیطی ،پیشنهاد میشود بانک مرکزی،

شرکتهایی را که ویژگیهای یاد شده را ندارند (به

بانکهای کشور را ملزم کند در هنگام اعطای

عنوان نمونه ،اندازه شرکت کوچک است ،در صنایع

تسهیالت به واحدهای تجاری عملکرد زیستمحیطی

آلوده کننده به فعالیت مشغول نیستند و یا سطوح عملکرد

و نحوه پاسخگویی آنها را نیز ارزیابی کنند تا ضمن

مالی آنها پایین است) و کمتر به دنبال مشروعیتبخشی

بررسی موقعیت راهبردی شرکتها در درازمدت،

به فعالیتهای خود هستند ،با وضع استانداردها و

آنها را به کنترل هرچه بهتر پیامدهای زیستمحیطی

رویههای مشخص برای گزارش نتایج زیستمحیطی

فعالیتهای خود و پاسخگویی بیشتر در این مورد

فعالیتهای آنها ،شکل و محتوای واحدی به این نوع

ترغیب کنند.

گزارشگری بدهند .این کار بیشک قابلیت مقایسه این

بر مبنای نتایج فرضیههای چهارم ،پنجم و ششم

نوع گزارشها را ارتقا داده و به تصمیمهای اقتصادی

پژوهش و همراستا با نظریه مشروعیت که نشان داد

باکیفیتتری در سطح جامعه منتهی خواهد شد.

ویژگیهای شرکت شامل اندازه شرکت ،نوع صنعت و

پژوهشگران آینده میتوانند در پژوهشهای خود با توجه

عملکرد مالی با سطح افشای اطالعات زیستمحیطی

به ساختار شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران ،تأثیر

رابطه معنیداری دارد به نظر میرسد برخی از شرکتها،

سایر ابعاد قدرت سهامدارن بر افشای زیستمحیطی به

در معرض فشار بیشتری از سوی ذینفعان و جامعه قرار

وسیله شرکتها را بررسی کنند .همچنین ،تأثیر

دارند و لذا تمایل بیشتری برای حرکت در جهت توسعه

متغیرهایی مانند سن شرکت ،ویژگی حسابرس و ساختار

پایدار دارند .بنابراین ،پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت

هیأت مدیره که بر میزان توجه جامعه به شرکت تأثیر

روز افزون مفهوم توسعه پایدار و به ویژه ابعاد

دارد بر افشای زیست محیطی را مطالعه کرده تا مشخص

زیستمحیطی آن ،سرمایهگذاران و تحلیلگران این مهم

شود شرکتهایی که بیشتر مورد توجه قرار میگیرند به

را در تحلیل ارزندگی سهام مدنظر قرار دهند .افزون

منظور کسب مشروعیت در جامعه افشای زیستمحیطی

براین ،پیشنهاد میشود سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بیشتری انجام میدهند یا خیر.

هر سال شرکتها را بر اساس گزارشگری زیستمحیطی
و محتوای آن رتبهبندی کند تا سهامداران و

تضاد منافع

سرمایهگذاران عالقهمند به عملکرد زیستمحیطی
شرکت و نحوه پاسخگویی آن بتوانند از این اطالعات

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

بهعنوان شاخصی مهم در تصمیمگیری استفاده کنند .به

وجود ندارد.

سازمان بورس اوراق بهادار و سایر مراجع ذیصالح از
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