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 چکیده 
 

بل  گوپاسختحت نظارت خود    یهاشرکت  یو اقتصاد  یمسائل مال  دربارهد  یبا  تنهانهران  یدم  :مقدمه د به  یه باک باشند 

ن  ی هدف ااز این رو،  توجه داشته باشند.  نیز    گونه اطالعاتن ی ا  ینان و افشاک ارکو سالمت    یمنی، ایبهداشت  یهاجنبه

حسابدار سنجش  بررس   یپژوهش  و  شر  رابطه   یسالمت  ارزش  با  گرفتن   ت کآن  نظر  در    ی کنندگلیتعدنقش    با 

 . است  یت ک ت شریمکحا

  یجامعه آمار  .است  یاز نوع همبستگ   یف یتوص  ،اجرا  نظر  ازو    یاربردکهدف    نظر  ازپژوهش حاضر    :روش پژوهش

بازه زمان  شدهرفتهیپذ  ی هاشرکت  کلیه   شامل پژوهش   بهادار تهران در    این  در   است.  1389-1395  ی در بورس اوراق 

 شده است.  استفادهجمله ی ری گاندازهمحتوا و واحد  تحلیل فن  از رای سنجش حسابداری سالمتب پژوهش 

نشان داد  یسنجش حسابدارها:  افتهی ن و در بخش  یشتری ب  در بخش آموزش  هاشرکتموضوع،    نظر  از  که  سالمت 

بوده و    یف کی  صورتبه  افشاهاتر  ش ی سالمت، ب  یحسابدار  یافشاه  نحو  نظر  از.  اندداشتهافشا را    مقدارن  یترمک   ،یری شگی پ

و    مثبت  رابطهت  کسالمت با ارزش شر  یحسابدار  یافشا   .را به خود اختصاص داده است  مقدارن  ی ترمک  یپول  یافشا

 . شودمیت کسالمت و ارزش شر یحسابدار ین افشا یب رابطهشدت   موجب یت ک ت شری م کحا  و دارد ی داریمعن 

و   بک   یی هاشرکت:  یریگ جهینت بحث  التزام  اجرا  یشتری ه  حا ی قوان   یبه  ضوابط  و  شریمکن    ل یتما  دارند  ی ت ک ت 

مختلف    یهاگروه به منافع    دارند. چرا که  و سالمت کارکنان  یمنیا  ،یبهداشت   ن یها و موازدستورعمل  یبه اجرا  یشتری ب

د که از  کنن میرا افشا  مناسبی    موارد سالمت    یحسابدار  ه ن یزم  در   چنین،. همکنندمیتوجه    ،نانک ارک  جمله   از   ،نفعیذ

 . شودمینیز ت ک ارزش شر موجب افزایش تک ت وجهه شری اعتبار و مشروع افزایش  قیطر
 

 ، حسابداری سالمت.یت کت شری مکحا،  تکارزش شر  :یدیلک  یهاواژه 
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 مقدمه 

 
مسیر   در  عاملی    یها تی مسئولحرکت  اجتماعی 

که   است  حیاتی  و  فعالیت   موجب ضروری    تداوم 

) یم  مدتدرازدر    شرکت   ه ن یزم  در(. اطالعات  1شود 

  ی توجه قابل  طوربه  هاشرکتاجتماعی    یریپذتی مسئول

درخواست  ذی  لهی وسبه شرکت  این    .شودمینفعان 

در   مهمی  نقش    دارد آنان    یهایری گمیتصماطالعات 

ست.  ا برخوردار  زیادی اهمیت  از  به همین دلیلو    (2)

مختلفذی   اطالعات   داوطلبانه افشای به  تمایل نفعان 

در   شرکت یهاتی فعال و ها، عملکردراهبردمورد   در

اطالعات    ی افشا ،موارد این از  یکی دارند.  درازمدت

با ایمنی  مرتبط  و    ی راستا  در کارکنان  سالمت 

ذگوپاسخ به  موضو  (.3)  است نفعان  ییی  ع  اهمیت 

صنعتی انقالب  آغاز  با  کار  نیروی  انتقال    سالمت  و 

از   از  هاکارگاهتولید  بزرگ،  صنایع  به  کوچک  ی 

به خود  تریعمومحالت فردی خارج شده و حالت   ی 

در   انسانی  روابط  مکتب  پیدایش  از  پس  گرفت. 

انسانی   منابع  بهداشت  و  ایمنی  به  توجه  مدیریت، 

شرکت یافت.  بیشتری    میلیاردها  با ساله  هرها  اهمیت 

  علت   بهحیثیتی   و تجهیزاتی انسانی، هایخسارت دالر

و از  ناشی ی هایماری ب و حوادث    رفع  کار 

  خود  یهاتیفعال از ناشی یط ی محستیز هایآلودگی

این مواجه    توسعه  مهم موانع از ها خسارت هستند. 

نتیجه،شودیممحسوب   در  مدیران   است منطقی  . 

  مدیریتی  یهاجنبه سایر به  توجه  موازات بهها  شرکت

مالی، اقتصاد کیفیت، قبیل از  و تولید آوری،فن  و 

  و  ایمنی  ی، احرفهبهداشت   یهاجنبه بر مدیریت غیره،

هم یط ی محستیز   ، که  چراباشند.   داشته مدنظر را 

  این به پرداختن  شرکت بدون کلی عملکرد در بهبود

 و بروز صدمات از نیست. پیشگیری ریپذامکانموارد  

  راستای  در  ستیزطی مح  و ایمنی بهداشتی، حوادث  

سالمت نظر در با یوربهره افزایش    ایمنی  و گرفتن 

دیگر پیمانکاران مشتریان، کارکنان،  مستلزم افراد و 

مناسب وجود مدیریت   ساختار  )نظام  نظام4است   .) 

  پیشگیری از  با   ستیزطیمحمدیریتی سالمت، ایمنی و  

  زیستی محیط و ایمنی بهداشتی،  وقایع و صدمات بروز

 دیگر و ایمنی کارکنان و سالمت گرفتن  نظر در با و

شرکت،   یهاتی فعال  از متأثر افراد   جهت  در جاری 

  گام ی وربهره و افزایش  هاهزینه کاهش  پایدار، توسعه

  .داردیبرم

ایران  ها شرکت مرزهای  از  خارج  در  بزرگ  ی 

شامل    تنهانهکنند که  هیه میی اجتماعی را ت هاگزارش

وسیعی   اطالعات  بلکه  است  حسابداری  اطالعات 

ایمنی   و  بهداشت  سالمت،  افزایش  و  حفظ  درباره 

همین   از  تعدادی  است.  شده  ارائه  آن  در  کارکنان 

افشای    ها شرکت به  خود  هاتیفعالاقدام    زمینه   دری 

صورت کنار  در  سالمت  ساالنه  حسابداری  مالی  های 

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

صنایع   به  توجه    پرخطرتوجه  کارکنان،  سالمت  برای 

الزم   و  گزارش    .شودینمکافی  مدیرهدر  به    هیأت 

اطالعاتی  شرکتعمومی  مجمع   ایرانی    زمینه   در های 

ارائه   انسانی  به    شودیم منابع  مربوط  آن  از  بخشی  که 

است حسابد سالمت  برای   اری  پرخطر  صنایع  در  اما 

کارکنان   سیمان،  )سالمت  پاالیشگاهی،  پتروشیمی، 

های تفصیلی  ها و غیره( گزارشفلزات، استخراج کانی
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جداگانه نمیو  تهیه  سایر    کهی  حال  درشود،  ای  در 

ایمنی و سالمت    زمینه  درای  جداگانه  گزارشکشورها  

می تهیه  برخیکارکنان  در  حتی  ها  شرکت  شود. 

تشکیل  اتهی کم کمیته سالمت  عنوان  تحت    . دشویمی 

کشورهای بسیاری   کمبود  دلیل به توسعه  حال  در از 

در   از  ناشی یهانهیهز افزایش معرض امکانات، 

حوادث هایماری ب   ، رو  ن ی ا  ازهستند.   کار از ناشی و 

محیط   بهسازی و کار نیروی تندرستی از حفاظت

اهمیتی  بیدار توجه  شایان کار،  داشتند.    گمان 

بدون صنعتی و شکوفا اقتصادی اختیار   خودکفا،  در 

  نخواهد  ریپذامکانتندرست  و سالم کار نیروی داشتن 

 (.5بود )

رو  یمفهوم  ،سالمت  یحسابدار  اجتماعیکبا    ی رد 

طرک است   از  افشایه    در   یفکیو    ی مکاطالعات    یق 

شربه  نان،  کار کسالمت    زمینه با  کتعامل  نان  ک ارکت 

 .(1)  کندتوجه می  یت اجتماعی مسئول  یفایابرای    خود

را به پاسخ    هاشرکت  ،ت ی مشروع  هینظر  ،این ارتباطدر  

تقاضا ذ  ی هاگروه  یبه  طریمختلف  از  ق ینفع، 

بخشی مشروع به  ی ت  م  خود  یها تیفعالدن  کند  یوادار 

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

  متکی هستند   به آن  ها برای بقای خودکه تمام شرکت

مورد.  (7) این  گیبس  ث وشفرآ   در  پژوهشی    و  در 

از    هاشرکتکه    اندداشتهاذعان   دفاع  و  توسعه  برای 

خودهدف مدیریت راهبرد،  های  اتخاذ  نماد  یهای  ین 

که  می  ،بنابراین   .(8)  کنندمی کرد  بیان  چنین  توان 

نشان   مشروعیت  مدکه    دهدیمنظریه  ران یچرا 

طور  ها  شرکت فعالیتبه  زمینه  های  داوطلبانه  در  خود 

که، نشان   این   . اولکنندیرا افشا م   اری سالمتحسابد

مت از طریق افشای  دادن تعهد بیشتر به حسابداری سال 

افزایش  می  ،بیشتر آن را  مدیران  مشروعیت  دهد  تواند 

شرکت() منابع  بر  مدیریت  مهم    .حق  موضوع  این 

با ارتقای جریان اطالعاتی بین مدیران اجرایی    تواندیم

ذی و  و  شرکت  تعارضات    جهینت   درنفعان  کاهش 

شرکت   ارزش  ارتقای  موجب  )نمایندگی  و    9شود 

تواند به  ارزش، یک مفهومی فکری است که می  (.10

زمانی  گونه شرکت  ارزش  شود.  تفسیر  مختلف  های 

می ذیشایجاد  برای  شرکت  آن  که  اصلی  ود  نفعان 

کند.  خود ایجاد  ا  منافع  در    ،ه ک  ن یدوم  مشارکت 

سالمت    ی هاروش ایجاد    تواندیمحسابداری  به 

بین  هما جامعه  ک شر  هایهدفهنگی  هنجارهای  و  ت 

شده شرکتعملیا مشروعیت    و  منجر  افزایش  و    ت 

شرکت   وجهه  و  باشداعتبار  داشته  دنبال  به  و    11)  را 

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

سودمند در دستیابی به    روشی  تواندیمسالمت شرکت  

  ی هاهی اتحاد، مثل  هاشرکتنفعان اثرگذار  حمایت ذی

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

افزایش   و  توانایی  موجب  ارزش  ایجاد  در  شرکت 

که، تعهد بیشتر به    چهارم این   (.15)  شودسودآوری می

آن می بیشتر  افشای  از طریق  تواند  حسابداری سالمت 

ضرور افشاهای  به  قراردادهای    مانند،  یدسترسی 

تجار  یاسرمایه کاهش    یو  با  ،  سیاسی  یهانهیهزرا 

شرکت    یامنیت ارزش  افزایش  طریق  از  سالمت،  و 

 (. 16) کندل ی تسه

جمله مواردی دیگری که موجب افزیش ارزش   از  

می  زیرا شرکت  است.  شرکتی  حاکمیت  شود، 

کاهش  موجب  شرکتی  حاکمیت  سازوکارهای 
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شرکت  در  نمایندگی  می مشکالت  حاکمیت   شود. ها 

مجموعه   که  کنترل سازوکارهای  شرکتی  و  هدایت 

ذی  حقوق  میان  مناسبی  تعادل  است  و سازمان  نفعان 

مدیره    ات اختیار  می هیأت  کیفیت   . کند برقرار  چه  اگر 

ها متفاوت است اما در کلیه سازوکارها در شرکت این  

ارزش  می مراحل  و  دارد  وجود  شرکت  تواند آفرینی 

و  سالمت  حسابداری  افشای  رابطه  تقویت  به  منجر 

تشریح شد نیز  طور که در باال همان  ارزش شرکت شود.

سالمت بوده    حسابداری  برخوردار  باالیی  اهمیت  و از 

گیرد.   قرار  ویژه  توجه  مورد  است   عنوانبه لذا،  الزم 

پژوهش پدیده  است  ضروری  جدید  در ای  کافی  های 

حاضر  پژوهش برای این منظور در  این زمینه انجام شود. 

عنوان   یافشا  سنجش   به  ران، ی ا  در  مطالعه  ن ی نخست  به 

عد تحلیل محتوا از ب    فن با استفاده از    حسابداری سالمت

افشا  صنعروند  اطالعات،  افشای  نحوه  و  موضوع   ت، 

رابطه افشای حسابداری سالمت   ، سپس   پرداخته شده و 

 کنندگی تعدیل   نقش   با در نظر گرفتن   ، و ارزش شرکت 

افشا ی ب  رابطه بر    ی ت ک شر  ت ی مک حا   یحسابدار   ی ن 

  . شده است  بررسی  ت کو ارزش شر سالمت  

 

 پژوهش پیشینهمبانی نظری و 

افشای  نا بررسی  به  پژوهشی  در  حسابداری  تیم 

و   ارزش    رابطه سالمت  و  شرکتی  حاکمیت  با  آن 

پرد ویاخت.  شرکت  پژوهش  که   نتایج  داد    نشان 

فعالیت  ها شرکت حسابداری  برای  مختلف  های 

قائل   متفاوت  اهمیتی  با  شرکت.  شوندیم سالمت  های 

حسابداری    ی هاوهی ش نهادی،    ان سهامدار  شتری ب  درصد

را سالمت میکم خود  افشا  اما  تر  با    ی هاشرکتکنند 

بودن  بیشتر    ، چنین و هم  یدولت  ان سهامدار  شتری ب  درصد

تعدادنسبت   در    حضور  مدیرهزنان    سرانجام و    هیأت 

مدیران   تعداد    ی هاوهی ش بیشتر،    رموظفی غوجود 

سالمت افشا   حسابداری  بیشتر  را  )یمخود   .(17کنند 

و  ان ب  سووباروین تیم  دیگری  پژوهش  بررسی  در  ه 

  شرکتی و افشای داوطلبانه پرداخته بین حاکمیت    رابطه

این به  و    و  داوطلبانه  افشای  بین  که  رسیدند  نتیجه 

شرکتی   و    رابطهحاکمیت  وجود    داریمعنیمثبت 

این   .دارد که    به  با حاکمیت شرکتی    یها شرکتمعنا 

  ی هاتی فعالتمایل بیشتری به افشای داوطلبانه    تر مناسب

تا   دارند  از  خود  وارده  فشارهای  احتمال  این طریق  از 

ذی حداقل سوی  به  و  کرده  محدود  خود  بر  را  نفعان 

( و آتشک   .(18برسانند  عنوان    یپژوهشدر    حسینی  با 

ایمنی های هدف یبندرتبه  و  احصا  و آموزش 

ا در  کار بهداشت به  نت یصنایع  رس ین    که  دندی جه 

ب   چون  هایی هدف و  محیط  هداشترعایت    کار 

در  از ناشی حوادث  وقوع از  یجلوگیر  ایجاد کار 

برای محیطی  کارکنان، سالمت سطح  یارتقا  سالم 

 آن کاربرد اهمیت و ی فرد حفاظت  وسایل آشنایی با

 هاشرکت،  چنین هم  .دارد بیشتری     اولویت  صنعت در

 خود، ییگوپاسخ  یها تی مسئول  از  یبخش   عنوانبه

افشا    یاجتماع  یها تی ل مسئومورد    در مواردی را 

 یها صورت کنندگاناستفاده  گاهدید  زا  .کنندمی

 شامل دیبا یاجتماع  یگزارشگر  در  افشاها ن یا ،یمال

   .(19باشد ) و ایمنی هم بهداشت موضوع

پژوهش  نتایج  به  توجه  باال،  با  در  شده  بیان  های 

که   کار  ری تأثزمانی  سالمت  بر  افشای  شرکت  کنان 

بررسی   شرکت  مخالف    دگاهیددو    شود یمارزش 
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دارد به  شرکت  ،اول   دگاهیدطبق  .  وجود  که  هایی 

دارند،   یهاتی فعال بیشتری  تعهد  کارکنان  سالمت 

متحمل  هزینه را  مازادی  موجب    که  شوندیمهای 

ظار  انت   ،بنابراین   . (14)  شود می  هاآن  کاهش سودآوری

که  می و  رود  شرکت  کارکنان  سالمت  افشای  بین 

شرکت   باشد  معکوس  ی ارابطهارزش  داشته  . وجود 

های  هزینهشامل    تواندیم  دست   نیا  از   یی هانهیهز

به   در    یگذارهیسرمامربوط  مستقیم    ی هاتیفعالمالی 

از اختیار    ی ناشنمایندگی    یهانهی هز،  سالمت کارکنان

مزیت   یاهنهیهزو    مدیران  حد  از  ش ی ب

مورد  اخالقی در    هایاز تصمیم  ی ناشراهبردی/رقابتی  

از   در    یهایگذارهیسرمااجتناب    ی هامکانرقابتی 

طبق  کاال و خدمات باشد.    مربوط به   خاص جغرافیایی 

فعالیتشرکت  دوم،  دگاهید به  که  سالمت  هایی  های 

می دارند  بیشتری  تعهد  بیشتری  کارکنان  ارزش  توانند 

بازار   دست در  اساس،  آورند.    به  این  توان  میبر 

کرد   فعالیتکه  استدالل  در  سالمت  مشارکت  های 

با کاهش  کارکنان می ارزش    ،مدیر  یطلب فرصتتواند 

بخش  بهبود  را  موضوعدی شرکت  این  و  طریق    ه  از 

سهامداران  و  مدیران  بین  اطالعاتی  جریان    ارتقای 

پ(.  17)  شودیمن  کمم از  اذعان    ژوهشگرانبرخی 

افشای  که  دارند  می در  سالمت    شتری بمشارکت 

(   صورت به  چه  و  ارزشی  صورتبهچه  کارکنان 

با مشروع بهی ت بخش ی نمادی(،  و عملیات    هاتی فعال   دن 

  اما ید به ارتقای ارزش شرکت کمک نکندشرکت، شا

کار    ،سرمایه ارزان  ،د معافیت مالیاتین ق دیگر مانبه طر

بهبود    ،گرا(مشروعیت عمل  ، دیگر  به عبارت )  ت ی فی باک

وجهه شرکت ارتقای  نیت  ،و  فرصت   ،اعتبار  و  حسن 

ی حیاتی را برای شرکت فراهم  هاییدارایابی به  دست

رفع نیازهای   ،پژوهشگرانبه اعتقاد دیگر . (18) کندیم

)نفعان  ذی نمونه،اثرگذار  عنوان    ی هاهیاتحاد  به 

مشکارگری سیاست،  علمی( تریان،  جوامع  و  مداران 

به   بیشتر  تعهد  و    یها تی فعالبرای  کارکنان  سالمت 

با   را  شرکت  ارزش  و  مشروعیت  است  ممکن  افشا، 

سیاست  یهانهی هزکاهش   با  مرتبط    انند م)ها  احتمالی 

قانون ملی،  اعتصابات  تهدیدات    ی هاهی اتحادگذاری، 

جوامع   خیزش  و  کند20)  (یعلمکارگری  بیشتر   ،). 

 :شدن یر تدویپژوهش به شرح ز اوله یفرض ،ن یبنابرا

حساولفرضیه   افشای  بین  ارزش  ابدا :  و  سالمت  ری 

 وجود دارد. ی داریمعن رابطهشرکت 
پژوهش  پیشین نتایج  هیأت  که    ددهیمنشان    های 

برای مشارکت    هاشرکتارشد اجرایی  و مدیران   مدیره

تصمیم    ی طی مح ستیز  یاهتیفعالدر   اجتماعی  و 

شفافیت  شرکتی موجب   حاکمیت  (.21-23)  رندی گیم

کهمییی  گوپاسخ مسئولیتایفای    و تواند می شود 

این موضوع  .  افزایش دهدها  شرکت در را افشا سطح

نیازهای    به حاکمیت شرکتی مناسبشود که  باعث می

پاسخ  ذی پاسخ  دهد نفعان  همین   تواندیمگویی  و 

شرکت    موجب ارزش  رش یپذ(.  3)  شود افزایش 

اجرا شرکتی،  حاکمیت  قوانین  و    ی ضوابط 

کارکنان،    ی هاعملدستور  ایمنی  و  بهداشت  سالمت، 

بی چنهم افشای  به  تعهد  اطالعات  ی ن    زمینه   در شتر 

به بهبود مشروعیت عملیات    تواندیم  ،سالمت کارکنان

وسیلهشرکت   کمک    به  آن  وجهه  کند  ارتقای 

( و از  12جامع( ) اخالقی و مراتبی،مشروعیت سلسله)

ذی از  حمایت  اثرگذارطریق  و    مانند  ،نفعان  مشتریان 
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و   )  ری تأث دولت  حیاتی  منابع  بر    طوربه  (14بر  مثبت 

شود  می  ی ن یبش یپ  ، در نتیجه  .ارزش شرکت اثر بگذارد

ارزش    یهاروشبین    رابطه و  سالمت  حسابداری 

کیفیت تمهیدات داخلی حاکمیت    ری تأثتحت  شرکت  

پژوهش    دومه  ی فرض  ،بنابراین.  (24)  ردی گقرار  شرکتی  

 :شد ر تدوینیبه شرح ز

حاکمیت  دومفرضیه   بر  :  افشای    رابطهشرکتی  بین 

شرکت   ارزش  و  سالمت    مثبت   ری تأث حسابداری 

 .گذاردیم

 

 روش پژوهش 

 
  و  یطی مح ستیز یحسابدار  حوزه پژوهشگران

  برتر   پژوهش  روش عنوانبه امحتو  لی تحل  از یاجتماع 

این    تجربی  شواهد یآورجمع  برای   استفاده  زمینهدر 

)یم   ی برا روشی  ،  امحتو  لی تحل (.25-27کنند 

که  هاداده یآورجمع   ی رمزگذار شامل است 

گزارشافشاء یفکی  و  یمّک اطالعات در    های شده 

بهساالنه شرکت پ یهاگروه ها    در   شدهفیتعر  شی از 

  در  داد جملهتع (.28)  است     (چک لیستبازبینه )قالب  

  واحد  عنوانبه امحتو  لیتحل بر   یمبتن  هایپژوهش  شتری ب

  ار ک به یرمزگذار هایمیتصم در مناسب سنجش 

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

  ی ری گاندازهواحد    عنوانبه  جمله تعداد    ازپژوهش  

 . شودمیدر ادامه تشریح  پژوهش  یهاگام .ده شداستفا

 
 ی رمزگذار ابزار هی. ته1

پژوهش   با  مطابق  اول  گام  )اندر  بازبینه     (17تیم 

که  یرمزگذار (ستی لچک) شد    اقالم  شامل تهیه 

به سالمت  اطالعات مربوط    در  هک است    حسابداری 

 . شودیم افشا هاشرکت ساالنه یهاگزارش

 

 داده استخراج و می تصم  ن یقوان ن یی. تع2 

مرور   و  مطالعه  قوانین  ها شرکت  یهاگزارشبا   ،

قوانین تصمیم    وجود.  دشویمتدوین    جیتدربهتصمیم  

می  گذارهارمزبه   در  کمک  تا  گزاری رمزکند 

زمینه در  افشاشده  از    اطالعات  سالمت  حسابداری 

مشابه  این  کنندپیروی    یقوانین  ارتقای  موجب  کار  . 

شاخص   با .  شودیم  شده محاسبهکیفیت    مطابق 

)  یهاپژوهش  همکاران  و  و گ  و  (30ماهادئو  ائو 

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

می به  میتصم ن ی قوان   ،واقع  در  .شوداستفاده    منجر 

  یری گ می تصم   در رمزگذارها ن یب اختالف  اهش ک

  زمینه   در  اطالعات  هرگونه  مرحله ن یا در  .شودیم

سالمت   ف یتعر یات ی عمل و واضح طوربه حسابداری 

قوانیپا بر ،یعن ی .شودیم   ، شدهمیتنظ یهاروش و ن یه 

با  جمله  هر هک  شودیم مشخص   قیدق طور به   د در یرا 

  . کرد  یبندطبقهاقالم  و  ها  موضوع  از  کیکدام

  ارتباط   شدهیبررس  هی فرض  ابباید    ماقال و    هاموضوع

باش  ؛دباش  داشته یک طوریهب  ،دصریح  در    که 

متعلق به  هر قلم را دوباره    پژوهشگربندی مجدد،  طبقه

دهد  یموضوعهمان   در  ک  تشخیص  ه  یاول  یبندطبقهه 

هر    یبرامنظور بهتر است    به این )  استرده  کمشخص  

از   آن  ها موضوعیک  با  مرتبط  اقالم  چن   و  یا  د  یک 

)هر    ؛(شود  ارائهمثال   ا طبقه  مقاله  یدر    از   یبندطبقهن 

است(  نظر نظر   یمعن عد  ب   یکفقط    موضوع  در  را 
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هر واحد    ،یعنی  ،داز یکدیگر کاماًل متمایز باش  ؛بگیرد

باید   فقط در یک طبقه جای    مشخص ور  به ط سنجش 

طبقه  ردی گ هنگام  این    گذاررمزنباید    ،بندیو  دچار 

محت  فالن  که  شود  واحد  تردید  و  در   سنجشوا    باید 

گیرد   دامک جای  هم  طبقه  باشچنین،  و  یعنی    ،دکامل 

از   یکی  در  باالخره  باید  سنجش  واحد  یا  محتوا  هر 

باقی    یواحد سنجش  چیه  پایان  درجای گیرد و    هاطبقه

 .(29) دادجای   یاطبقهدر هیچ   را  هاآننماند که نتوان 

تهیه   از    گذار رمزیا    پژوهشگر  ، هاهطبقپس 

بارزیابی و طبقه  که شخصی  ) عهده  ه  بندی محتواها را 

مطالعه را  یا واحدهای  ها  جملهو    کرده   دارد( محتواها 

اساس فضای    هصفح  و  لمهکنظیر    سنجشدیگر   بر  را 

 (.28) کندمیبندی طبقه ها آنمفهوم و معنی 

 
 رمزگذار . آموزش3

 دو ،پژوهشگر بر افزون ل،ی تحل ندیفرا شروع یبرا

دانشگاه یتحص  یدارا  رمزگذار رشته   یالت    در 

  آموزش  پژوهش روش از بهتر   فهم  ی برا  یحسابدار

عمل  ستورد  ،یسازمفهومعملیات    چقدر  هر.  شد داده

و  نامهرمز،  یرمزگذار و   ثبت،  یهافرم ها  صریح 

د  وجو  رمزگذاران  نیاز به آموزش  هم  بازد،  شفاف باش

تعداد     ی رمزگذار  ت ی ف کیدر    رمزگذاراندارد. 

تعداد    رگذار ی تأث نسبت  و  حجم    رمزگذاراناست  به 

باید   تعداد    کهیصورت   درباشد.    ی انهی به نسبت  نمونه 

باشد،  کم  گذارانرمز حد  این  از  ی  رمزگذاردقت  تر 

موضوع  کاهش   این  و  قابلیتیافته  است  های  ممکن 

ببرد  پژوهش  بین  از  همرا  زیاد  عی   چنین،.  تعداد  ب 

این است که هم به توافق رسیدن در مورد    رمزگذاران

نحوه    ترمشکلمفاهیم   مفاهیم    یری کارگبهاست و هم 

 .(1) شود  یممکن است باعث بروز مشکالت 

 

 یرمزگذار ابزار یا کات تی قابل. 4
به این معنا است که    یابزار رمزگذار  یاتکا  تی قابل

یا  یلتحل از  برداشت  رمزگذارانگر  متفاوتی  های 

از    یا جداگانه  یبندطبقه  ،ن یچن هم  و  اقالمو    هاموضوع

باشند.  هاآن مورد،  نداشته  این  نظر    در  ال  کاماز 

از   ناشی  میان   نظراختالفی موجب  بندطبقهمشکالت 

  ی بندطبقهن است به دلیل  ککه مم  شودمی  رمزگذاران

متعدد از مفاهیم    یرهای، تفسهاطبقهمبهم، تداخل میان  

ساختاری  تیعملیا مشکالت  یا  باشد.   یبندطبقهشده 

حاصلمی  چنین، هم به    رمزگذارانمشکالت    تواند 

کارایی  نشدن  توجیه  علت از    نداشتن   یا    آنان برخی 

 . (28) باشد

شد   بیان  باال  در  چه  آن  به  توجه  چنین  میبا  توان 

که  :کرد  عنوان دلیل  این  زمینهتحلیل  به  های  گران 

دارند متفاوتی  بودن  اتکاقابل  از  نان ی اطم  یبرا  فکری 

  از  قبل ،امحتو  لی تحل مختلف یهابخش   فیتعر

است   ، یرمزگذار و  داده استخراج   بازبینه الزم 

  ف یتعار بودنیعمل  ن یتخم  یبرا یرمزگذار

ا  .شود   آزمون اقالم و هاموضوع که    صورت  ن ی به 

آزمون ار  ذرمزگ برای   ی هادادهآزمایشی،    یطی    الزم 

را با  پژوهش  عنوان    ،گذشته   هایپژوهش   مطابق  به 

پژوهش  مران 32)  امزی لیو  هاینمونه،  و  و   یجور ( 

و پانزده  از    ،(1)  یخان یعل استخراج  ساالنه  گزارش 

استاری  ذرمزگ نتاکرده  بررسی.  سعی    یج  د  شو 

برطرف حاصل  ابهامات  اطمینان    نیقوانکه  شود    و 
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است ارک به یمشابه یرمزگذار   نیا در  .گرفته شده 

و  اصالح یرمزگذار ساختار   مرحله   نی قوان   شده 

 . دشف یتعر دوباره میتصم

پانزده   یق محتوای پس از مطالعه دق   ن پژوهش یدر ا

هرگونه    یبندطبقهه منجر به  ک   نی یقوان  ،گزارش ساالنه

و    نظر  ازسالمت    یحسابدار  زمینه  درافشا   موضوع 

قوانیا  .شداستخراج  شود،  میافشا    هنحو ن مشخص  ین 

در    هرکه  کرد   افشا  و   هاموضوع از    کیکدامگونه 

افشا نحویچن هم  ،اقالم    به   شود.  یبنددستهافشا    هن 

ت  کبه مجمع شر هیأت مدیرهدر گزارش  نمونه،  عنوان

منگنز در سا و    یآورجمع»جمله    1392ل  معادن  زباله 

بهداشت انجام    یدفع  هفته  در  بار   نظر  از  « شودیمدو 

بهداشت،   طبقه  در  طبقه    نظر  از موضوع  در  اقالم 

مح  و  ی بهداشت  مقدار  نظر  ازط  طبقه  در  افشا    ی نحوه 

گرفت.     گر ید ساالنه  گزارشده  با   ندیفرا  ن ی اقرار 

 د.یتا اطمینان کامل به دست آ شد رارکت

 

 یرمزگذار یا کات تی بل. قا5

ب رمزگذار   ی اتکا   ت ی قابل    ه ک  است  ی معن  ن ی ا  ه ی 

  ، ا محتو   ل ی تحل  له ی وس به  شده  ی رمزگذار  ی ها داده 

  به  مختلف  پژوهشگران  ، گر ی د   ان ی ب   به .  ست ا   اتکا قابل 

  از  نان ی اطم  ی برا   .دهند ی م   رمز  مشابه  روش  به   ، متن 

  دو  ه ل ی وس به  ها گزارش  همه  ، ی رمزگذار  ی ا ک ات  ت ی قابل 

اختالف    هر چه   .شد   ی رمزگذار   ، ده ی د آموزش   رمزگذار 

در   رمزگذار دو   جمله  هر  که  نظر  این  از    ک ی کدام   از 

حسابداری   ها موضوع  افشای  اقالم    ی بند طبقه سالمت    و 

قابلیت شود کم  بیانگر  باشد،  بیشتر    تر    ی رمزگذار اتکای 

 قضاوت  ند ی فرا  در  پژوهشگر   تنها  یی نها  مرحله  در   است. 

اختالف شود ی م  ر ی درگ   رمزگذارها  ن ی ب  ی مزگذار ر   . 

آن    سرانجام   و   شده   بحث  و   ل ی تحل  دوباره  درباره 

ش  ی افزا   منظور به   ن پژوهش ی در ا   . شده است  گیری م ی تصم 

ل  ی تحل   ی رمزگذار   ی ها اختالف ،  ی رمزگذار   اتکا ت  ی قابل 

ب   نکات   که مشخص شد    به طور دقیق و    شد  ن  ی اختالف 

ا  ، اقالم و نحوه افش ها موضوع   از   ک ی کدام در    رمزگذارها 

 شود.   ی بند دسته 

 
 افشا  ردنکیمک و یی. شناسا6

  حسابداری سالمت   یافشا  شاخص پژوهش   ن یا در

  و  نمونه یهاشرکت ساالنه یهاگزارش ق ی دق مطالعه با

  حسابداری  با مرتبط اطالعات گونه  هر ردنکمشخص

مرتبط   موضوع و اقالم  6 در  ها آن یبندطبقه و  سالمت

شد محاسبه  موضوع  هر  اب.  به  وزن    هک   صورت  ن یه 

  از ی امت  یک جمله هر به و سان در نظر گرفتهیکجمالت 

شد   اطالعات  یافشا شاخصچنین،  هم  .داده 

سالمت   محاسبه  قیطر از  تک شر هر حسابداری 

  ی ری گاندازه ا محتو لی تحل  از حاصل ازات ی امت  مجموع

 .شد

کلیه  حاضر پژوهش ی آمار جامعه   شامل 

  تهران  اداربه اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یها شرکت

  انتخاب   ییهاشرکت  ادشده ی یآمار جامعه  از .است

  از  قبل،  دباش  اسفند  29  هاآنپایان سال مالی    هکشدند  

  عرضه  بورس در هاآن  سهامبار   ن ی اول یبرا  1389 سال

پژوهش   یط  ،باشد شده مال یی تغ  دوره  تغ ی  یر سال  ر  یی ا 

باشندی فعال نداده    ی هاشرکت،  هابانک جزء   ،ت 

  ی اطالعات   و   نباشند یمال  یهامؤسسه و یگذارهیسرما

کارکنان  یبهداشت  مسائل  زمینه  در سالمت  و  ایمنی   ،
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باشندکافشا     ی هاتیمحدوداعمال    با  سرانجام،  .رده 

تعداد آمار  عنوانبهت  کشر  91  باال  بازه   ینمونه  در 

 . شد انتخاب 1389-1395زمانی 

ا در  مطالعه  توصینوع  پژوهش  نوع   یفی ن  از  و 

و گزارش    یمال  یهااز صورت  هاداده  است.  یهمبستگ

مدیره مجمع  هیأت  منابع تکشرعمومی    به  از  و  ها 

و   رپردازی تدب  یاطالعات   یهاکبان  چونهم  یمختلف

رسمیسا بهادار  یت  اوراق  بورس    تهران   سازمان 

با استفاده از    شدهیآورجمع  یها. دادهشد  یآورجمع

  فزارهای امحاسبه و با نرم  2016نسخه    Excelافزار  نرم 

EViews    و    9نسخهSPSS    ل ی وتحلهیتجز  18نسخه  

 .شد

 

 تعریف و سنجش متغیرهای پژوهش
  از   سالمت  یحسابدار  عد موضوعیب   سنجش   یبرا

جدول  ای زبینهبا شرح  شد  1  شماره  به  ده  یا  .استفاده 

بازبینهاقالم    هی اول از    این  ( 17)  می ت ان  پژوهش برگرفته 

و      ی هاپژوهش از    ،ن یچن مه   .است همکاران  ماهادئو 

و  گ(،  30) )ائو  و  31همکاران  بهره 32)  امزی لیو(   )

و    پیشینهاقالم افشا با مرور    سرانجام،.  ه استگرفته شد

تحل  از  استفاده  محتوی با  ساالنه    یاهگزارش  ی ال 

استخراج  یها شرکت است.  نمونه،  در    ،سپس   شده 

و    6قالب   دسته  25موضوع    ، چنین هم  .شد  یبندقلم 

ب  عد نحوه افشاء از  برای سنجش حسابداری سالمت از 

  د.شاستفاده   2جدول شماره 

 شاخص افشای حسابداری سالمت  :1جدول 
 اقالم افشا  موضوع افشا 

 . نانکارکت یحما زمینه در افشاها سایر خدمات درمانی و ،ایپوشش بیمه کارکنان  تیحما .1
 . یریشگیپ زمینه  در افشاها سایر  ، اقدامات پیشگیرانه و هشداردهنده عالئم  ی ریشگیپ .2

 کارکنان  سالمت .3
سالمت   زمینه در افشاها سایر ، امکانات وهاشیآزما ،معاینات، سالمت عمومی

 .نانکارک

 بهداشت  .4
واد غذایی، برنامه تغذیه کارکنان  بهداشت آب شرب، بهداشت مبهداشت محیط،  

 . بهداشت زمینه در افشاها سایرو 

 و حفاظت  یمنیا .5
  افشاها  سایر ایمنی محیط کار، نظارت و بازرسی و تجهیزات ایمنی، ایمنی فردی،

 . و حفاظت یمن یا زمینه در
 . آموزش زمینه در افشاها سایر و هاتهیکمها،  آموزشی، رزمایش ی هادوره برگزاری  آموزش  .6

 
 نحوه افشای حسابداری سالمت  :2جدول 

 .اطالعاتی در مورد مقدار و مبلغ آن گونهچی هحسابداری سالمت بدون   ه دربار  افشاشده کیفی: تعداد جمالت  .1

  های عات بدون توضیحقادیر واقعی اطالمحسابداری سالمت شامل اطالعات مالی یا  هدربار  افشاشده مقداری: تعداد جمالت  .2
 .بیشتر

 .بیشتر یا مقدار آن های توضیحدرباره حسابداری سالمت شامل ارزش پولی اطالعات بدون  افشاشده پولی: تعداد جمالت  .3

 -مقداری، کیفی -یفیک) حسابداری سالمت شامل ترکیبی از نحوه افشای اطالعات  ه دربار  افشاشده ترکیبی: تعداد جمالت  .4
 (. یپول-یمقدار-یفکی و پولی -پولی، مقداری

 
 



  کنندگی حاکمیت شرکتی نقش تعدیل توجه به  سنجش حسابداری سالمت و رابطه آن با ارزش شرکت با

 1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ه حسابداری سالمت، سال نهم، شماره مجل       110

 سالمت  یحسابدار  سنجش 
حسابدار  منظور به آمار    یسنجش  از  سالمت 

شد  یف یتوص استاستفاده  نمودارهاه    به   مربوط  ی . 

ب سالمت    یحسابدار  یافشا رونداز  صنعت،  عد   ،

و   آمدهافشا    ه نحوموضوع  ادامه  به  است.    در  توجه  با 

شماره   اطالعات    1نمودار  افشای  حسابداری  بیشترین 

طی   سال    1395تا    1389ی  هاسالسالمت  به  مربوط 

  1389  در سال  ترین افشاو کم  55/10با میانگین    1395

است.  31/5  میانگین   با افشای   بوده  افزایشی  روند 

پژوهش   زمانی  دوره  طی  سالمت  حسابداری 

مدیران  دهندنشان باالی  توجه  و  اقبال  به    هاشرکته 

 . استدر این زمینه   سالمت کارکنان و افشای بیشتر

توجه   اطالعات   2  شماره   نمودار با  افشای  بیشترین 

سال   از  صنعت  نه  بین  در  سالمت  تا   1389حسابداری 

به   1395 استخراج    مربوط  با ها ی کانصنعت  فلزی  ی 

کم   9/ 41میانگین   افشای و  صنایع   را   اطالعات   ترین 

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

افشای   ی ها ی ژگی و   ر ی تأثتحت    هاشرکت وسعت 

. صنایعی که در آن رد ی گی م شرکت، مانند صنعت، قرار  

خطر  با  مواجه ها کارکنان  بیشتری  ایمنی  و  سالمت  ی 

مشروعیت،  کسب  و  جامعه  فشار  به  پاسخ  در  هستند 

بیشتری   افشا   زمینه   در اطالعات  سالمت  حسابداری 

کانی   جا   آن   از.  کنند ی م  استخراج  صنعت  در  های که 

فعالیت  ف  معادن  در  کارگران  بیشتر  در   کنند ی م لزی  و 

استنشاق   حوادث گازهامعرض  و  خطرها  و  سمی  ی 

افشا   شاخص  بیشترین  هستند،  کار  از   زمینه  در ناشی 

 حسابداری سالمت را در بین صنایع مختلف دارند.

به   توجه  افشای    3  شماره  نموداربا  بیشترین 

با   آموزش  بخش  را  سالمت  حسابداری  اطالعات 

کم  18/2میانگین   افشاو    با   پیشگیری  بخش  را  ترین 

، نتایج حاکی از آن است  متأسفانهدارد.    44/0  میانگین 

به  آموزش  یبرا  ادیز  یهانهیهزصرف    وجود  باکه    ،

،  کهی  حال  در.  شودینممقوله پیشگیری توجه چندانی  

پیشگیری اگر شرکت بیشتری صرف  هزینه  و  زمان    ها 

از    ، هاانیز  توانندیمکنند،   ناشی  حوادث  و  خسارات 

 مقدار زیادی کاهش دهند.  بهکار را 
 

 

 
 عد روند بُاز  هاشرکتسالمت  یحسابدار ین شاخص افشایانگیم :1نمودار 
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 صنعت  عداز بُها شرکتسالمت  یحسابدار ین شاخص افشایانگیم :2نمودار 

 

 

 
 موضوع   عدبُ ازها شرکتسالمت  یحسابدار ین شاخص افشایانگیم :3نمودار 

 

به توجه  افشای    4  شماره  نمودار  با  بیشترین 

سالمت   حسابداری  را  نظر  ازاطالعات  افشا   نحوه 

میانگین   با  کیفی  کم    89/5افشای  راو    افشای   ترین 

است که    دادهبه خود اختصاص    08/1  میانگین   با  پولی

جمالت خبری    صورتبهبیشتر اطالعات    دهدیمنشان  

از   کمی  تعداد  و  سالمت  بوده  حسابداری  اطالعات 

 پولی افشا شده است.  صورتبه
 

 الگوی پژوهش

 1اول پژوهش از رابطه شماره    فرضیهبرای آزمون  

شماره   رابطه  از  پژوهش  فرضیه دوم  برای آزمون     2و 

 :به شرح زیر استفاده شده است

 1رابطه 

FVit= β0 + β1 CHAit + β2 Levit + β3 Sizeit+ δit 
 

 2رابطه 
FVit= β0  + β1 CHAit  + β2 CGit + β3 

(CHA*CG)it + β4 Levit +  β5 Sizeit+ δit 
 

آن   در  شرکت؛  FVکه  ارزش   ،0β  ثابت؛ مقدار   ،

CHA  افشای حسابداری سالمت؛  ،Lev  مالی؛ اهرم   ،

Size اندازه شرکت و ،CG .حاکمیت شرکتی است ، 
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 اطالعات  یافشا هحونعد  از بُها شرکتسالمت  یحسابدار ین شاخص افشایانگیم :4نمودار 

 

 متغیرهای پژوهش 

با شاخص کیو    ومتغیر وابسته است    شرکتارزش  

سنجیده   متغ حسابداری    یافشا  .شدتوبین   ری سالمت 

طریق    مستقل از  که  ه  ک   شدگیری  اندازه  بازبینهاست 

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

افشا    نظرصرفجمله   نحوه  داده ی امت   یکاز  .  شد  از 

امت  ب   ی ازهای جمع  امت ی حاصل    ی حسابدار  یافشا  از ی انگر 

سال از   شرکت اندازه    است.  مدنظرت  کشر  -سالمت 

مالی   سال ی پایانهاییدارا جمع طبیعی  لگاریتم طریق

کنترلی(   شد  گیریاندازه تقسیم  مالاهرم    .)متغیر  از  ی 

جمع  هایبدهجمع   بر  دوره  پایان  پایان هاییدارای  ی 

محاسبه   کنترلی(.    شددوره    ی شرکت ت  یمکحا)متغیر 

ورد استفاده  بازبینه مکه از طریق  است    گرلیتعدر  ی متغ

ه  ک  شدگیری  ( اندازه33)  یائیدرنمازی و    در پژوهش 

چه  چناندر این بازبینه  .  است  سؤال  21و    مؤلفه  7شامل  

ر  ی خدر صورتی که  و    یکاز  ی بله باشد امت  سؤالپاسخ  

آن  با به  میصفر  شد  محاسبه جمع .  گیردتعلق  از    پس 

شری امت  هر  در  کاز  امتیاز  ،سال  هرت  امت کبر    این  از  ی ل 

امت   .دشم  ی تقس   (21)یعنی،  ن  کمم حاصل  از  ی عدد 

  ، در ادامهاست.    مدنظرت  کشر-سال  یت ک ت شریمکحا

به  لیتعدمتغیر  )  یشرکت ت  ی مکر حای متغ  دیبا  یکگر( 

  شود. اضافه    الگوبه    ل وی( تبدیدو ارزش )  یمجازر  ی متغ

م  ،لذا ا  یهادادهانه  ی ابتدا  به  متغیمربوط  محاسبه  ی ن  ر 

حا ک   یی هاشرکتبه    ، سپس   شد؛ شاخص  ت  ی مکه 

مبیشتر    هاآن  یتکشر مقدار  و   یک  عدد  بودانه  ی از 

  تر کم  هاآن ی ت ک ت شریم که شاخص حاک  یی هاتکشر

 .اختصاص یافتصفر  انه بود،یاز مقدار م

 

 گو ال فرایند انتخاب نوع 
الگوهای  ،  پژوهش   یهاهی فرضآزمون    منظوربه

  در   که موضوع این  به توجه با.  شدبرآورد    پژوهش 

  بین فردی تفاوت یا ناهمگنی وجود صورت

  نتایج  به منجر تابلویی یهاداده از استفاده ،هامشاهده

  تعیین  برای پژوهش  این در د،شویم یاتکاترقابل

بین  یا و همگنی   آن  متعاقب و هامشاهده ناهمگنی 

 با تابلویی داده یا و تلفیقی داده الگوی انتخاب

  چاو( )   مری ل  F  آزمون از ثابت  اثرات  الگوی  رویکرد

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

 .دهدمی

که   این  به  توجه  از    آمدهدستبه  داریمعنیبا 

از    ترکوچکالگوی پژوهش  لیمر در هر دو    Fآزمون  

الگو  منظور بهاست،    %5 این  داده  هابرآورد  های  از 

استفاده   همشدترکیبی  که  با  چنین،  .  این  به  توجه 

آزمون    آمدهدستبه  داریمعنی دو از  هر  در  هاسمن 

بر    %5از    ترکوچکالگو   مبتنی  مناسب  الگوی  است، 

 . استاثرات ثابت 

 

 ها یافته

 
شماره   توص   4جدول  را  آمار  پژوهش  متغیرهای  یفی 

می شده    طورهماندهد.  نشان  ارائه  این جدول  در  که 

  33است بیشینه تعداد جمله افشای حسابداری سالمت  

میانگین هر    طوربهچنین،  همبوده است.    1و کمینه آن  

حدود   پژوهش  زمانی  دوره  در    در جمله    7شرکت 

کرده  زمینه افشا  سالمت  افزون ستا  حسابداری   .

ن شرکتبراین،  از  از  یمی  بیشتر  از    6ها  نیمی  و  جمله 

کمشرکت از  ها  حسابداری    6تر  زمینه  در  جمله 

کرده افشا  همسالمت  حاکمیت  اند.  شاخص  چنین، 

های نمونه بیشتر از میانه و بقیه  از شرکت  %66شرکتی  

شرکتی  کم حاکمیت  میانگین  و  است  بوده  آن  از  تر 

با   نشان  685/0برابر  که  باالاست  شاخص  دهنده  بودن 

 حاکمیت شرکتی در نمونه پژوهش است.  

 
 آزمون فرضیه اول 

 حسابداری  رابطه بین افشای پژوهش در فرضیه اول 

 

 : نتایج آزمون چاو و هاسمن3جدول 

 الگو
  آزمون هاسمن  آزمون چاو

 نتیجه داری معنی آماره   مقدار داری معنی مقدار  آماره 

25/9 مر یل F 1  رابطه  اثرات ثابت  الگوی 0/0243 12/9 0/001 

14/11 مر یل F 2  رابطه  اثرات ثابت  الگوی 0/0217 14/01 0/001 

 

 ی پژوهشرهایمتغ: آمار توصیفی 4جدول 

 انحراف معیار  میانه  میانگین  بیشینه  کمینه  متغیر

 57/5 6 499/7 33 1 حسابداری سالمت 

 067/0 66/0 685/0 1 0 حاکمیت شرکتی 

 558/0 284/0 359/0 782/6 014/0 ارزش شرکت 

 22/0 628/0 623/0 742/0 066/0 اهرم مالی 

 64/0 91/15 97/15 015/18 26/4 اندازه شرکت

 637 637 637 637 637 هاتعداد مشاهده 
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نتایج آن در    ت کو ارزش شر  سالمت بررسی شد که 

طور که در این  همان  ارائه شده است.  5جدول شماره  

 مقدار  و  17/19برابر با    Fمقدار    جدول نشان داده شده

بر اساس این نتیجه  .  است  001/0  با  برابر F داری معنی

معنیمی پژوهش  الگوی  که  گفت  است. توان    دار 

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

  متغیرهای   وسیلهبه  وابسته  متغیر   تغییرات   از  %58  حدود

-یندورب   آماره  مقدار.  شودمی  تبیین  کنترلی   و   مستقل

که   61/1  با  برابر  واتسون   دهدمی  نشان  است 

الگوباقیمانده  بین   خودهمبستگی   .ندارد  وجود  های 

داری برای متغیر افشای حسابداری سالمت  مقدار معنی

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

ارزش    داریمعن و   و  سالمت  حسابداری  افشای  بین 

ه این است که افزایش  نددهنشانشرکت وجود دارد و  

ارزش   افزایش  موجب  سالمت  حسابداری  افشای 

پژوهش    .شودیمشرکت   اول  فرضیه    د یی تأبنابراین، 

داری برای متغیر اهرم مالی برابر با مقدار معنی  شود.می

معنیو معنی  0/ 637 داری برای متغیر  دار نیست. مقدار 

ماره  و با توجه به مقدار آ  001/0اندازه شرکت برابر با  

و مثبت بین اندازه شرکت و ارزش    داریمعنتی رابطه  

 شرکت وجود دارد. 

 
 دوم  هی فرضآزمون 

نقش   پژوهش  دوم  فرضیه  آزمون  در 

بین افشای کنندگ ل ی تعد  بر رابطه  ی حاکمیت شرکتی 

که   شد  بررسی  شرکت  ارزش  و  سالمت  حسابداری 

آن  شماره    نتیجه  جدول  است.    6در  شده  ارائه 

ای همان   Fمقدار    ن جدول نشان داده شده طور که در 

با   معنی   31/ 86برابر  مقدار  با    Fداری  و   0/ 001برابر 

می  نتیجه  این  اساس  بر  الگوی  است.  که  گفت  توان 

واتسون  -مقدار آماره دوربین  دار است. پژوهش معنی 

مشکل    دهد ی م نشان   بین  خودهمبستگ که  ی 

نتایج باقیمانده  اساس  بر  ندارد.  وجود  الگو  های 

د  )مندرج  جدول  این  با  دار ی معنر  برابر   و  0/ 007ی 

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

رابطه بین افشای حسابداری سالمت و ارزش شرکت  

است.  پژوهش    مؤثر  دوم  فرضیه    د ییتأ بنابراین، 

 شود. می 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 : نتایج آزمون فرضیه اول5جدول 

 متغیر وابسته: ارزش شرکت 

 داری معنی تی مقدار  استاندارد  یطاخ ب ی مقدار ضرا متغیر

 0/ 001 ( 32/11) 0/ 459 ( 207/5) مقدار ثابت 

 0/  001 4/ 243 0/ 113 0/ 483 حسابداری سالمت 

 0/ 637 ( 215/1) 13/0 ( 159/0) اهرم مالی 

 0/ 001 9/ 025 0/ 226 2/ 048 اندازه شرکت

 F 001 /0 داریمعنیمقدار  F 17/19مقدار 

 61/1 سون وات-نیدورب 58/0 ن ییب تعیضر 
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 دوم : نتایج آزمون فرضیه 6جدول 

 شرکت  ارزش: وابسته متغیر

 داری معنی تی  آماره  استاندارد  یخطا ب ی مقدار ضرا متغیر

 0/ 001 ( 86/13) 5209/0 ( 22/7) مقدار ثابت 

 0/ 001 82/4 0126/0 0/ 061 حسابداری سالمت 

 0056/0 78/2 0/ 111 0/ 313 حاکمیت شرکتی 

 0/ 007 2/ 838 0/ 164 0/ 467 حاکمیت شرکتی  *ابداری سالمت حس

 0/ 017 ( 374/2) 0/ 136 ( 324/0) اهرم مالی 

 0/ 001 12/ 335 09/0 1/ 111 اندازه شرکت

 F 001 /0 داریمعنیمقدار  F 86/31مقدار 

 56/1 واتسون -دوربین 66/0 ن ییب تعیضر

 

 ی ریگجهی نت

 
پژوهش حاضر سنجش حسابداری سالمت و   موضوع 

ارزش  رابطه با  گرفتن  با    تک شر  آن  نظر  نقش  در 

شری م کحا  یکنندگلیتعد   ی هاشرکت  برای  یتک ت 

بهادار تهران    شدهرفتهیپذ ج  ینتا  است.در بورس اوراق 

دادپژوهش     سالمت   ی حسابدار  ی افشاکه    نشان 

پژوهش    نمونه  یها شرکت بررسی  مورد  دوره  در 

صعود(  1389-1395)  1389سال  و    داشته   یروند 

سال  ی رتمک و  افشا  خود  یشتری ب  1395ن  به  را  افشا  ن 

داده استخراج  چنین،  هم  .است  اختصاص  صنعت 

و صنعت غذایشتری ب  یفلزغیر  ی هایکان ن  یترمک   یی ن 

حسابدار  یافشا را    یاطالعات  افزون .  دارندسالمت 

افشا  نظر  از براین،   سالمت،    ی حسابدار  ی موضوع 

ب   هاشرکت آموزش  بخش  بخش  یشتری در  در  و  ن 

  ی نحوه افشا  نظر  از  و  داشته  ن افشا را  یترمک  یری گشی پ

ب  یحسابدار بوده    ی ف کی  صورتبهافشاها    شتری سالمت 

 بوده است. تر مک  یپول یو افشا

  از وجود   کی حا  اولنتایج حاصل از آزمون فرضیه  

حسابداری سالمت و    ی ن افشایب  دارو معنی  مثبت  رابطه

شرکت افزایش  است.    ارزش  با  که  صورت  این  به 

سالمتا حسابداری  شرکت  ،فشای  افزایش    ارزش 

به  ابدییم بیشتر  تعهد  سالمت    ی افشا.  حسابداری 

ذی حمایت  به  دستیابی  در  سودمند  نفعان  روشی 

ناشی از    است این نتیجه ممکن    است.  شرکتاثرگذار  

که   باشد  موضوع  سالمت  این  حسابداری  از  افشای 

اعتبار    ش ی افزاموجب    سیاسی   ی هانهیهزکاهش    قیطر

افزایش ارزش شرکت   و در نتیجه تکشر  مشروعیت و

نتایج  .  شدخواهد   نتایج    این  و    های پژوهش با  فریمن 

 (16)  کی ساالنکپففر و    (،15چن و رابرتز )(،  13)  دیر

 . استهمسو ( 20دونالدسون و پرستون ) و

از آزمون فرضیه     ر ی تأثاز    کیحا  دومنتایج حاصل 

  ی ن افشای ب   رابطهبر    یتک ت شری مکحا دار  عنیو ممثبت  

شر   یحسابدار ارزش  و  است.کسالمت  عبارت   ت    به 

از  ک   ییهاشرکت  دیگر، ت  ی مکحا   یارهاکسازوه 

افشای ب   ،برخوردارند  یتریقو  یتکشر   ی حسابدار  ین 
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ارزش شرسال  و  دارد  یتریقو  رابطه ت  کمت      . وجود 

این   اجراک   صورتبه  قوان  یه  ضوابط  یمناسب  و  ن 

، بهداشت  سالمت  یهاعملدستورحاکمیت شرکتی و  

به افشای ایمنی کارکنان و تعهد    در اطالعات    شتری ب  و 

کارکنان    زمینه سالمت  بهبود    تواندیمحسابداری  به 

ارتقای   طریق  از  شرکت  عملیات    اعتبار مشروعیت 

و  ک کمک    هاآن شرکت    یمثبت  ری تأث ند  ارزش  بر 

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

( ان(14)  من یفر  ،(12اسکات  و    و  (17)  می ت،  پففر 

 .  استهمسو  ( 16) کی نکساال

  ی حسابدار  ین افشایمثبت ب  رابطهبا توجه به وجود  

به مدکسالمت و ارزش شر پی ت  با    شودیشنهاد می ران 

افشایافزا حسابدار  یش  با  مرتبط    سالمت   یاطالعات 

جر  موجب اطالعاتیبهبود  مدی ب  ی ان  شرین  و  ک ران  ت 

می  ،ن یچن همشوند.    نفعانیذ این طریق  آنان  از  توانند 

ایجاد هنجارها  هاهدفبین    یهماهنگ   باعث    ی و 

و  کشر جامعه  و    ی تضادها  کاهش   جهی نت  درت 

 شوند. یندگینما

در  کشر  میتصم  که  جا   آن  از زان  ی م   موردت 

  ی مرتبط با سالمت منابع انسان   یهاتی فعال ت در  کمشار

حا  یتابع شری م کاز  مشار  یتکت  بکاست،  در  ی ت  شتر 

م  ی حسابدار  یافشا از    یکی تواند  یسالمت 

  ی ت ک ت شری مکبا حا   یها شرکته  ک باشد    ییارهاکراه 

از همتا  مطلوب   ، رو  ن ی ااز    کند.میز  ی متما  ان خودیرا 

مد تقویم   توصیهران  یبه  با  سازویشود    ی ارهاکت 

شریمکحا حسابدار  یها تیفعالبه    یتکت  با    ی مرتبط 

ق یطر  ن ی تا از ا  کنند  یشتر ی آن توجه ب  یسالمت و افشا

مشروعک شر  یهاتی فعالبه   موجب    بخشیدهت  ی ت  و 

 ت شوند.کش ارزش شریافزا

تواند  ین مقاله، میدر ا   شدهمطرح  یچارچوب نظر

های  به حل چالش ند تا  ک ت  ینده را هدایآ  ی هاپژوهش 

ن  ی در ا  .پرداخته شود  سالمت حسابداری  مهم مرتبط با  

سنجش  عنوان به  جمله  از  پژوهش    ی حسابدار  واحد 

از    توانندیمنده پژوهشگران  یدر آ،  استفاده شد  سالمت

لمه  ک  ،تعداد صفحه  مانند  یگری د  گزین جای  یواحدها

سالمت  سنجش   یبرا  بندو    کنند.استفاده    حسابداری 

اندازه  ، ن ی چنهم برای  پژوهش  این  سطح  در  گیری 

  افشای حسابداری سالمت از تحلیل محتوا استفاده شد 

از    آینده  یها پژوهش در    توانندیمپژوهشگران    که

برای   وزنی  افشای  اندازهشاخص  سطح  گیری 

 کنند.حسابداری سالمت استفاده  

 

 تضاد منافع 

مقاله  هیچ این  نویسندگان  برای  منافعی  تضاد  گونه 

 . وجود ندارد
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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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