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 چکیده

 

  هاشرکت  یط ی محستی زگری  و محتوای گزارشمقدار  بر  ان  نفعذیقدرت  بررسی تأثیر    به دنبالپژوهش حاضر    مقدمه:

شرکتی    یهایژگیوو  ان  نفعذی  نظریه بر اساس  متغیر مستقل    عنوانبهان  نفعذیقدرت    .استان  نفعذی  نظریهبر اساس  

رفته در پژوهش حاضر برای   کار همعیار بمزیت  .است شدهانتخاب  مشروعیت  نظریهمتغیرهای کنترلی بر اساس  عنوانبه

افشاکردن  کمی معیار   یط ی حمستیز  یسطح  به  شدههای  نسبت  افشا  ،پیشین   های پژوهش در    استفاده    ی تفکیک 

  ی ری گ اندازهرا    یط ی محستیز  یسطح افشا  توانیم  تنهانه  که بر اساس آن  استعمیق و سطحی    یبه افشا  یط ی محستیز

 . کردبررسی  توانیممحتوای این افشا را نیز  بلکهکرد 

پژوهش: تهران    شدهرفتهیپذ  یها کترشیه  ل کشامل    پژوهش   آماری   هجامع   روش  بهادار  اوراق  بورس  و    استدر 

مختلف  59  از  پژوهش   هنمون صنایع  است  1394و    1390  هایسال  طی  شرکت  شده  با  فرضیه  .تشکیل  پژوهش  های 

و    روش  از  استفاده پیرسون  اساس  ون چندگانه  روش رگرسیهمبستگی  افشادو  بر  افشا  یسطح  و سطح  عمیق    یکل 

 .آزمون شد

قدر  شرکتی  یهایژگیو  :هاتهافی اعتباردهندگانو    ،دارد  یدار یمعن  رابطه  یط ی مح ستیز  ی افشاعمق    وبا سطح    ت 

قدرت    یداریمعن  هرابط  کهیدرحال حسابرسابین  و  باسهامداران  نشد  یط ی مح ستیزگری  ارشگز  ن  مقایسه .  مشاهده 

در   افشا  افزنیز    1394و    1390  یهاسالمیانگین  روندی  وجود  از  افشا  ایشیحاکی  میزان    ی طی مح ستیز  یدر 

 است.  ،شدهبررسی یها شرکت

اعتباردهندگان  شرکتی    ی هایژگیو  : یریگجهی نت قدرت  محتوای گزارشگ  یهامؤلفهاز  و  و  بر سطح  ری  تأثیرگذار 

افشا   یافزایش  روند  ،چنین هم  .است  یط ی حمستیز میانگین  تمایل    هدهندنشان  ها شرکت  ی طی مح ستیز  یدر  افزایش 

 زارش این قبیل اطالعات است.ی گبرا هاآن
 

 . شرکت ی هایژگیومشروعیت،  نظریهان، نفعذی نظریهی، ط ی محستیزگزارشگری  کلیدی:های واژه 
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 مقدمه 

 
اقتصادی  زمان م ه  رشد  مشکالت   ی هادهه در    با  اخیر 

اجتماعی  ی ط ی محست ی ز   مسائلدرباره  جدی   مانند   ، و 

گسترش زیست محیط  آلودگی   انرژی،  کمبود   ،

زمینه  گو پاسخ   نبود و    ها ی رما ی ب  این  در  کافی  به یی  رو 

 یها ت ی فعال و تأثیر  زیست محیط . وضعیت افزایش است 

بشر  تجار  اقتصادی  و  بوم بر  ی   ترشگس  شناسی زیست 

جهانی    در  را   ییها ی نگران  نوع نسبت  سطح  این  به 

داشته    ها ت ی فعال همراه  )به  موضوع   . ( 1است  این  نتیجه 

ت   ها دولت تالش   زمینه   هاشرکت   رغیببرای  در 

 پیامد .  است   بیشتر   ی طی محست ی ز اجتماعی و    گویی پاسخ 

که    یی هاشرکت افزایش    ها تالش این   در یا  است 

جداگانه به   یها رش ا ز گساالنه یا از طریق    ی هاگزارش 

اجتماعی    ی طی محست ی ز اطالعات    ی افشا  . پردازند ی م و 

 ی طی محست ی ز گذشته مسائل    ی ها سال   یط   ز ی ن  ،در ایران 

به را    ی ا حرفه ، پژوهشگران و نهادهای  مردان ولت توجه د 

 زیستمحیط  حفاظت    است. سازمان کرده  جلب  خود  

بامتعددی    ی هاه ی انی ب  رابطه   یط ی محست ی ز   تأثیر   در 

که   یها ت ی لا فع  است  کرده  منتشر   هدهند نشان   اقتصادی 

ایران   در  موضوع  این  چند   ،چنین هم   . است اهمیت  هر 

از   به   ی طی محست ی ز   ی فشا ا  ها شرکت بسیاری   منظور را 

توسعه زیست تأثیر    کردن گزارش  عملکردشان  محیطی 

در حال حاضر در ایران مقررات   که  ا آنجاما از    اند داده 

اف  برای  مشخصی  استانداردهای   ی ها ت ی لو ئ مس  ی اش و 

در   ی هاگزارش در    یطی محست ی ز و  اجتماعی   ساالنه 

وجود   جداگانه   طوربه   ها شرکت سطح   یکپارچه  یا 

داوطلبانه   کاماًل  ها شرکت   ی ط ی مح ست یز ش  ، گزارندارد 

می  گزارشگری  ،جه ی نت   در  .شود انجام  نوع   نظر  از  این 

برخی   متفاوت است. بسیار    هاشرکت بین    سطح و محتوا

مدیریت های  تصمیم بر    بیشتری  ی ذار گ ر ی تأث  ن ا نفعذی از  

افشا  بر  اجتماعی   و   ی طی محست ی ز اطالعات    ی مبنی 

 نیز نشان دادند  (2)   ین پیش  ایهپژوهش   نتایج   . ( 1) دارند  

 اطالعات تحت   ی مدیریت مبنی بر افشا   های تصمیم   که 

 شرکت قرار دارد.  ی ها ی ژگی و تأثیر  

نظری    به  (3-11)  پیشین   هایپژوهش در   مبانی 

آن   یطی مح ستیزشگری  راگز اطالعاتی  محتوای  یا 

از  در  .پرداخته شده است  ،گذارانهیسرمابرای     برخی 

شرکتی و تأثیر آن بر    ی هایگژیو  (12-14)  ها ژوهش پ

افشا است  بررسی    یطی مح ستیز  یسطح  در  شده  اما 

تأثیر   با  قدرت  نفعذیرابطه  و  افشا  هاآنان    یبر 

ایران  تاکنون  یط ی محستیز در  ن  پژوهشی    شده انجام 

  ها آنو تأثیر  نفع ذی یها گروهاست. با توجه به اهمیت 

به  حاضر    پژوهش  ،شرکت   ی هایگذار استی سبر  

سطحان  نفعذیقدرت    تأثیر  بررسی  دنبال   ی افشا  بر 

است.   یهاشرکت  یط ی محستیز   ی هانظریه ایرانی 

و    نظریه  ژهیوبهمختلفی   ان  نفعذی  نظریهمشروعیت 

توجیه   و  توضیح    ی افشا  ازشرکت    یها زهی گن ابرای 

-سیاسی  ی هانظریه.  شودیممطرح    یط ی محستیز

  اینبر  ان  نفعذی  های مشروعیت ونظریهاجتماعی مانند  

اس  افشاعقیده  که  اجتماعی    یط ی محستیز  یتوارند  و 

اسی و اجتماعی است و مسائل  ی پاسخی به فشارهای س 

را   و    توانینماقتصادی  اجتماعی  مسائل  از  جدا 

برای   در این پژوهش(.  15)  کرد  بررسی  یط ی محستیز

به     نظریهکیب  تر  از  پژوهش   هایهدفدستیابی 

و   استفادنفعذی  نظریهمشروعیت    که   استشده  ه  ان 
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ارزیابی    تواندیم در  مؤثری    یافشا  میزانگام 

از    عنوانبه  یط ی محستیز اصلییکی  توسعه    عوامل 

درک  و    پایدار و  این    یهازهی انگشناخت  در  موجود 

میزان  دنبال بررسی  به  پژوهش حاضر    ،لذا  .شدرابطه با 

سطح  ط ی محستیزافشای   در  ایرانیهاشرکتی  و    ی 

 ست.آن ا رنفعان بتأثیر قدرت ذی

از    یط ی محستیز  یافشاسطح  کردن  کمیبرای  

رکسون و همکاران  ی که کال تحلیل محتوا و از شاخص 

رهنمودهای   اساس    ، ( 16)  اندداده  بسط.آی  .آرجیبر 

به دیگر    این شاخص یت  . مزاستشده  استفاده   نسبت 

افشا  هاشاخص بررسی  امکان  که  است    ی این 

هزیست را  هم  محیطی  و  کمیت  سطح  در    محتوای م 

اطالعات    پژوهش  ،بنابراین   .کندمیفراهم    آن حاضر 

کمیت  مفی  با  رابطه  در  افشادی  کیفیت    ی و 

ایرانی و عوامل مؤثر بر آن    یهاشرکت  یط ی محستیز

مرور  ابتدا    ، ادامهدر    .کندیم   ارائه مبانی  به  و  پیشینه 

و    هافرضیه  ،سپس   .شد  پرداخته خواهدنظری پژوهش  

می بیان  پژوش  از    ،مسرانجا  .شودروش  حاصل  نتایج 

 و تفسیر خواهد شد. های پژوهش ارائه  آزمون فرضیه

 
 پژوهش نظری مبانی

 پژوهش در   ، که در بخش مقدمه گفته شد  طورهمان 

 نفعان و ذی   نظریهاعی ) اجتم-سیاسی  یها نظریه حاضر از  

افشا   مشروعیت(   نظریه  ماهیت  و  سطح  بررسی   ی برای 

شناسایی    ی ط ی مح ست ی ز  عوامل  شا اف   ی ها زه ی انگ و   و 

استفاده   آن  بر  است تأثیرگذار  ادبیات   .شده  در 

زیست  اجتماعی،    محیطی حسابداری  از   برخیو 

به معنی مدیریت را  عملکرد اجتماعی و افشا  ها  پژوهش 

با   م ان  نفع ذی ارتباطات  بر   (.17-19) کنند  ی تعریف 

برای   ، ان نفعذی   نظریه  اساس اطالعات  از  انواع خاصی 

افشا های قدرتمند سهامدار ت گروهکسب یا حفظ حمای 

باشود می  مطابق  سازمان ی  ،نظریه این    .  حفظ   ک  برای 

خود  انتقاد  مشروعیت  با  موافقت  ان نفع ذی   های به 

حالی  در  دارد.  نیاز  بر مش   نظریه   ، کهقدرتمند  روعیت 

ان نفع ذی   نظریه در  ؛ کند می کید  معه تأ ق با جا یت توافاهم

تر  جامعه  که  دارد  وجود  اعتقاد  ااین  گروه کیبی  های ز 

حتی   نفعذی  و  مختلف  انتظارات  که  است  مختلف 

دارد  انتظارات نفع ذی   نظریه بنابراین،  (.  20)   متضاد  ان، 

کند و ممکن است از قدرتمند را توصیف می ان  نفع ذی 

 ،زیرا   ؛پوشی کند ه چشم جامعدر    نفع ذی های  سایر گروه 

نسبی قدرت کم آن  به طور   ، کهدر حالی   . تری دارند ها 

کند تری را بررسی می مشروعیت دورنمای وسیع  نظریه 

گروه  همه  انتظارات  میانگین  یک   نفعذی های  که  در 

دهد توضیح  را  سازمانی  کارکردهای  تا  است   جامعه 

راستای  . ( 21)   ه بحاضر    پژوهش   ، ان نفعذی   نظریه   در 

 قدرتمندان  نفع ذی بررسی تأثیر قدرت سه گروه از  دنبال 

بر سطح   حسابرسان   و   ندهندگا داران، اعتبارم سها   شامل 

 منظور به .  است   ها شرکت ی  ط ی محست ی ز گزارشگری  

رابط  تحلیل قدرت    هبهتر  سطح نفع ذی بین  و  ان 

، متغیرهای کنترلی هاشرکت   یطی مح ست ی ز گزارشگری 

اساس   انتخامشروعی   نظریه بر  شاملشد  ب  ت   که 

 عملکرد مالی شرکت،  اندازه  شرکت مانند    ی ها ی ژگ ی و 

صنعت و   چارچوب   1  شماره  شکل  . ت اس   آن   نوع 

 .دهد ی م را نشان    پژوهش مفهومی این  
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 های پژوهشفرضیهتدوین 

 قدرت سهامداران

نظر   کم   کیم به  شرکت  مالکیت  توزیع  چه  تر  هر 

  ران خرد دست سهامدا   مالکیت در   بیشتر متمرکز باشد و  

  شرکت   از سوی سهامداران   شده مطرح تقاضاهای    ، د باش 

حضور بیشتر سهامداران خرد  ین،  برا بنا . د بو خواهد   زیادتر 

مالکیت   مدیریت    رمتمرکز ی غ و  بر  فشار  اعمال  موجب 

شد گو پاسخ برای   خواهد  بیشتر  آبیسکارا ( 7)   یی  و  لو   .  

دادند  افشا   که   نشان  سطح  بر  خرد  سهامداران    ی قدرت 

است   ی ا ه ت شرک در    ی ط ی مح ست ی ز  مؤثر    . ( 19)   چینی 

مالکیت با    تمرکز   منفی بین   ه رابط   شود ی م فرض    بنابراین، 

 محیطی وجود دارد. زیست   ی افشا سطح  

بین    فرضیه و    قدرت اول:    ی افشا  سطحسهامداران 

 مثبتی وجود دارد. همحیطی رابط زیست

 

 قدرت اعتباردهندگان

که نسبت    ییاهشرکت  ،اننفعذی  نظریهاز دیدگاه  

  منظوربهشانس خود  افزایش  دارند برای    ی ادزیبدهی  

اطالعات    یاقدام به افشا  شرکت  از ی ن  مورد تأمین وجوه  

در   کرد.    ی هاگزارشبیشتری  خواهند  خود  ساالنه 

مثبتی بین نسبت    هرابط  پیشین نیز  هایپژوهش برخی از  

افشا و  شناسایی  زیست  یبدهی  ، 16)  اندکردهمحیطی 

فرض  نفعذی  ریهظنساس  ا  بر  بنابراین،  (.23و    22 ان 

با    هرابط  شودیم بدهی  نسبت  بین    میزان مثبتی 

 وجود دارد. محیطی زیستری گزارشگ

و  دوم  فرضیه اعتباردهندگان  قدرت  بین    سطح: 

 مثبتی وجود دارد. هرابطمحیطی  زیست یافشا

 

 قدرت حسابرسان 

بر    معموالً عموم  که    این تصور  مؤسسات  است 

  عمل  ترطرفانهیبو    تر منصفانه  تربزرگحسابرسی  

کم  و  تأثیر  کرده  تحت  قرا   کاران صاحب تر  ر  خود 

این   افزون .  رند ی گ ی م    تر بزرگ حسابرسی    مؤسسات   ، بر 

خود به    کاران صاحب مهارت و تجربه بیشتری در ترغیب 

و    ی افشا  بیشتر    های پژوهش .  دارند   ، تر مربوط اطالعات 

رابط پیشین   ح   ه نیز  قدرت  بین  س   رسان ساب مثبتی  طح  و 

: الگوی مفهومی پژوهش1 شکل  

افشای  

 محیطی زیست 

 متغیرهای اصلی 

 متغیرهای کنترلی 

 ذینفعاننظریه 

 مشروعیتنظریه 

 قدرت اعتباردهندگان 

 قدرت حسابرسان

 قدرت سهامداران 

 یمال عملکرد

 نوع صنعت 

 اندازه شرکت

 ینفعانذدرت ق 

 تهای شرکویژگی
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  بنابراین،   . ( 24و    6)   د ده ی م نشان  محیطی  زیست افشای  

رابط   شود ی م فرض   ق   مثبتی   ه که  و  بین  حسابرسان  درت 

 وجود دارد. محیطی  زیست   ی افشا مقدار  

بین قدرت حسابرسان و  سومفرضیه     یافشا  سطح: 

 .مثبتی وجود دارد هرابط محیطی زیست

 

 اندازه شرکت 

اساس   بهمعاج  ، مشروعیت  نظریه بر  ی  هاتی فعال  ه 

می  تربزرگ  یها شرکت توجه    ، جهینت   در  .کندبیشتر 

بزرگشرکت بی ال ت تر  های  برش  ارائه  شتری  ای 

خود  اطالعات   عملکرد  به  به  منظور  بهمربوط 

.  دهندیمآوردن حمایت جامعه و حفظ بقا انجام  دست

از   مثبتی    هرابط  (25-28)  پیشین   هایپژوهش بسیاری 

ساالنه    یها گزارش  ردیطی  مح زیست  یبین سطح افشا

اندازه   فرض بنابراین،    .اندکردهشناسایی    هاشرکتو 

بین سطح افشا  ه رابط  شودیم با    یطی مح ستیز  یمثبتی 

 در ایران وجود دارد. هاشرکتاندازه 

بین  چهارم  فرضیه و    اندازه:    یافشا  سطحشرکت 

 مثبتی وجود دارد. هرابط محیطی زیست

 

 عملکرد مالی
و   ییهاکتشر  معموالً مثبت  مالی  عملکرد  که 

سود   ارائه  زیادی  حاشیه  برای  بیشتری  انگیزه  دارند، 

ااطالع و  جامعه    یرتقا ات  نزد  خود  اعتبار  و  شهرت 

و   اساس  برعکس دارند  بر  نیز   نظریه.  مشروعیت 

واکنشی    توانیم چنین  شرکت  را  انتظار  سوی  از 

از   برخی  رابط  پیشین   هایپژوهش داشت.  مثبتی    هنیز 

ثبت  غی ت م دو    این بین   بنابراین، .  (28-31)  اندکردهر 

بین    هرابط   شود یمفرض     ی افشامقدار  مثبتی 

 شرکت وجود دارد.  عملکرد مالی با  محیطیزیست

و  پنجم  فرضیه مالی  عملکرد  بین    ی افشا  سطح: 

 مثبتی وجود دارد. هرابط محیطی زیست

 
 نوع صنعت 

انتظار    نظریهمطابق   مثبتی    هرابط   رودیممشروعیت 

افشاو    تصنع  نوعبین   وجود  محیطی  زیست  ی سطح 

مشغول  که در صنایع آالینده    ییهاشرکتداشته باشد.  

ب فشار  معرض  در  هستند  سوی  فعالیت  از  یشتری 

و  نفعذی ناچارند    ی طورکلبهان  و  دارند  قرار  جامعه 

افشا   بیشتری  اطالعات  خود  مشروعیت  حفظ  برای 

اثب پیشین    هایپژوهش . در  کنند شده  ات  نیز این رابطه 

مثبتی    ه رابط  شود یمفرض  بنابراین،    .(31-33)  تسا

و   صنعت  نوع  وجود    محیطی زیست  ی افشامقدار  بین 

 دارد.

و  ششمفرضیه   صنعت  نوع  بین   یافشا  سطح: 

 مثبتی وجود دارد. هرابط محیطی زیست

 
 پژوهشپیشینه 

افشا با  رابطه  و    یدر  و   یط ی محستیزاجتماعی 

آنتأثیرگذار    یهامؤلفهشناسایی     هایپژوهش   ،بر 

مختلف   کشورهای  در  کشورهای    ویژهبهمتعددی 

شده  افتهیتوسعه شده    هایش وهپژ  . ستا  انجام  انجام 

از زوایای مختلفی    ی را طی مح ستیزافشای اجتماعی و  

می ابرخی    .کنندارزیابی  بررسی  ها  پژوهش   نیاز  به 

بین عملکرد اجتماعی و     یافشابا    یطی محستیز رابطه 

دیگر   .(34و    16)  دپردازیمآن   برخی  بین    ه رابط  در 
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  یط ی محستیز  یافشا  با حاکمیت شرکتی    یهایژگیو

.  (35-38و    32،  13،  12،  7)  شودمیتحلیل  عی  جتماا  و

در    یهایژگیونیز  ها  پژوهش از    یتعداد را  شرکتی 

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

سودآوری،    نظیر  شرکتی  یهایژگیو شرکت،  اندازه 

نوکش و  صنعت  ور    مدنظرها  پژوهش   برخیدر  نیز  ع 

که  نفعذیقدرت  .  (41)  است  بوده نیز  تان  أثیر  شامل 

دولت،    یهاگروه  سهامداران،  مانند  مختلف 

بر   نفعذی  یهاگروه و سایر    اعتباردهندگان، حسابرسان

و    یافشا چندین    ،است  یط ی محستیزاجتماعی  در 

این    ی هاافتهی.  (17-19)است    بررسی   پژوهش 

میزان    دهدیمنشان    ا هپژوهش  و    یافشاکه  اجتماعی 

قدرت    یط ی محستیز در  نفع ذیبا    . است  ارتباط ان 

مینتایج    نمونه،   عنوانبه نشان  قدرت    دهدپژوهشی 

اعتباردهندگان  سهامداران   با    هرابطو    میزانمثبتی 

و    یافشا و    .(18)  دارد  یط ی مح ستیزاجتماعی  لو 

و  نفعذیتأثیر قدرت    آبیسکارا شرکتی    یاهیژگیوان 

افشا بر  و    یرا    ی هاشرکت  یط ی محستیزاجتماعی 

در    شدهبررسی  نفعذی  یهاوه رگ  کردند.چینی بررسی  

شامل دولت، سهامداران، اعتباردهندگان  پژوهش آنان  

عملکرد    اندازهمتغیرهای  و    بودو حسابرسان   شرکت، 

و   صنعت  نوع  بهادار  مالی،  اوراق  بورس  در  پذیرش 

کشورها   بررسی  هایژگیوعنوان    بهسایر  شرکتی  ی 

آبیسکارا    پژوهش نتایج  .  شد   یافشاکه  نشان داد  لو و 

و  اجتماع  با    هابطر   یطی مح ستیزی    اندازه مثبتی 

مالی  عملکرد  دارد  شرکت،  صنعت  نوع  چنین،  هم  .و 

نشان داد   پژوهش  یهاافتهیان نفعذیدر رابطه با قدرت 

از  که   اعتباردهندگان  و  سهامداران    یها همؤلفقدرت 

افشاأثت بر  و    ی یرگذار    ی طی مح ستیزاجتماعی 

نوع    ررسیبه ب  نو همکارا  ولبک  .(19)  است  هاشرکت

  ی هاشرکتدر    شده  افشا  یطی مح ستیزاطالعات  

غنا، روند افشای این اطالعات و عوامل مؤثر بر  کشور  

پرداخت  شاخص  ها  آن.  ندآن    عنوانبه.آی  .آرجیاز 

تحلی کردند    استفادهالگو   با  محتواو    یهاگزارشی  ل 

بورس غنا  شده در  پذیرفتهشرکت    17ساالنه مربوط به  

بازه این  ساله  ده  انیزم  طی  لحاظ    ها شرکت،  به  را 

  یبندرتبه  یط ی محستیزاطالعات    یافشامقدار  

که  نشان داد    ولبک و همکاران   پژوهش. نتایج  کردند

از   اندازه شرکت  سن  و  حسابرسان  استقالل    شرکت، 

نوع اطالعات    یافشادار  ق م در    دهکنن ن ییتع عوامل   این 

و  (42)  است بالوچ  معیارهایهمکاران  .    کیفی   تأثیر 

افشا.آی  .آرجی  شاخص کیفیت    یط ی محستیز  یبر 

بررسی    فرانسوی  یهاشرکتدر   نتایج  کردندرا   .

شرکت    اندازچشمو  راهبرد    که   نشان داد  آنان  پژوهش 

  و  رهیمد  ت أی ه (، تنوع در  یطی مح ستیزوجود کمیته  )

کیفیت    ی طی مح ستیز  عملکرد بر  زیادی  تأثیر 

 . (43)  د دار یط ی محستیزگزارشگری 

و   ای پایه مفاهیم  نیز  داخلی    های پژوهش از    خی بر 

و    یها ه ی نظر  حوزه  این  در  تهیه   یسنجامکان موجود 

و    ی هاگزارش  بررسی   ی طی محست ی ز اجتماعی  را 

در   ، نمونه  عنوان به .  اند کرده  برزگر  و  یگانه  حساس 

اجتماعی   ی هات ی ولئ مس ری  گزارشگ   مفاهیم   یپژوهش 

د در و ف موجمختل  ی ها ه ی نظر   وو تعاریف آن    هاشرکت 

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

و   حیدری حسابداری  نظری  مبانی  بررسی  به 

عملکرد   مفاهیم ب   ی ط ی محست ی ز گزارشگری  اساس  ر 
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حسابداری   بر  و   ها عمل دستور ،  ی ط ی محست ی ز حاکم 

ارائه این   یسنج امکان و    پایدارارشگری  دهای گز رهنمو

ایران    هاگزارش  م  ان سهن آ   .پرداختند در  همی که عامل 

انتشار   اساسی   ی ط ی مح ست ی ز   ی ها گزارش در  نقش 

مقررات    شامل   ، دارند  ، دانش مدیران آور الزام قوانین و 

گزارشگری  مزایای  به  مالی  مدیران  اعتقاد  و  مالی 

 ه رابط  که  دادند و نشان    کردند  تحلیل   را   یط ی مح ست ی ز 

این    ی دار ی معن  تهیه  عوبین  امکان  و   یها گزارش امل 

دار  یط ی ح مست ی ز  و   . ( 45)   د وجود  خواجوی 

و  اعتمادی  علل  بررسی  به   یها زه ی انگ جوریابی 

اجتماعی  . پرداختند   ی طی محست ی ز و    گزارشگری 

 نه ی زم   در به برخی از معایب گزارشگری سنتی    ، چنین هم 

اشاره   مالی  توسعه   یهاوه ی ش  و  ند کرد حسابداری 

گزارشگری  چ  برای  مناسب   ی هات ی ولئ مسارچوب 

الگوهای موجود   تحلیل با  هاآن . دند ر ک ن  بیا را  اجتماعی

الزم   ی ها محرک و    هابه این نتیجه رسیدند که باید الزام 

اجتماعی تدوین و ارائه   یها ت ی مسئولبرای گزارشگری  

از    . ( 46)   شود مطالعه    نیز   ها پژوهش بعضی  محتوای به 

و    ی هاگزارش ی  اطالعات و   یطی مح ست ی ز اجتماعی 

انتظارات   و   ها گزارش این    گان کنند ه استفاد دیدگاه 

گزارشگری اجتماعی و   و راعی   نت ی ط خوش .  پرداختند 

بر   ی ها شرکت   ی ط ی مح ست ی ز  آن  تأثیر  و  ایرانی 

بررسی    گذارانه ی سرما های  تصمیم  این کردند  را  به  و 

اطالعا این  که  رسیدند  برای  نتیجه   گذارانه یسرما ت 

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

است  گذارانه ی سرما ی  هاتصمیم   . ( 47)   تأثیرگذار 

از   کنندگان استفاده و تصور    انتظارات   صالحی و آذری 

درباره    ی هاصورت  را  اجتماعی   ت ی مسئول مالی 

نتایج  کردند بررسی    هاشرکت  داد آنان    پژوهش .  نشان 

انتظاکه   افشای نفعذی رات  بین  واقعی  سطح  و  ان 

و    ریدامعنی تفاوت    هاشرکت محیطی  زیست اجتماعی 

داوجو  همکاران  یافتیان . ( 48)   رد د  نیازهای به    و 

مالی در رابطه با   یها صورت   کنندگاناستفاده اطالعاتی  

و   ی طی محست ی ز اطالعات    ی افشا  پرداختند  اجتماعی  و 

کردند.  را  آنان  ت  انتظارا پژ بررسی  آنا نتایج  ن وهش 

به   یها صورت از    کنندگان استفاده   که  دادنشان   مالی 

اج اطالعات  ساالنه   ی ها گزارش   در تماعی  گزارش 

و    مند عالقه  برای   یط ی محست ی ز اطالعات بخش  هستند 

بیشتری    آنان  و   الشانی و باقرپور   . ( 49)   دارد اهمیت 

دیدگاه   مالی   یها صورت از    کنندگان استفاده همکاران 

محیطی زیست ی و اجتماع  اطالعاتدر مورد گزارش  را  

نتایج  کردند بررسی   داد آنان    پژوهش .  لب اغ   که   نشان 

دارند  هندگان دخ پاس  اطالعات   ها شرکت   تمایل 

ند. از دید ن خود را گزارش ک   ی طی محست ی ز اجتماعی و  

با   یها صورت   کنندگان استفاده  افشا  این  شامل   ید مالی، 

فعالیت   یها ه ی رو بهداشت و ایمنی، انرژی،    ی ها موضوع 

موضوع وکار کسب   عادالنه منافع ی طی محست ی ز   های،   ،

 . ( 50)   اجتماعی باشد   ی هات ی ال عف انسانی و مشارکت در  

و   ی ها گزارش محتوای  بین    ه رابطبررسی   اجتماعی 

نیز   یها ی ژگی و و    یط ی مح ست ی ز  تأثیرگذار  شرکتی 

از   تعدادی  بوده   های پژوهش موضوع  حوزه  این  در 

و  طالب   ، نمونه  عنوان به است.   محتوای   نهمکارا نیا 

و   اجتماعی  رابط  یط ی مح ست یز گزارشگری  با   ه و  آن 

شرکت، نوع اندازه  مانند    شرکتی  ی های ژگ ی و   ازبرخی  

سودآوری   و  نتایج کردند بررسی  را  صنعت  پژوهش   . 

داد   آنان  و    رابطه   که   نشان   اندازه بین    ی دار ی معن مثبت 
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و   و اجتماعی  اطالعات    ی افشا مقدار  شرکت 

معن   منفی   رابطه و    ی ط ی مح ست ی ز  نوع   ی داری و  بین 

دارد افشا وجود  و سطح  و ی  صالحعرب .  ( 51)   صنعت 

رابطدر  ران  کا هم  مالی    ه پژوهشی  و   ها شرکت عملکرد 

اجتماعی   کردند   را   ها آن مسئولیت  این   . بررسی  نتایج 

داد  پژوهش  مسئولیت   که   نشان  با  مالی  عملکرد 

موجود مشتریان و نهادهای    در برابر   ها شرکت اجتماعی  

 در برابرارتباط دارد اما با مسئولیت اجتماعی    ر جامعه د 

 مشاهده نشد   ی دار ی معن   ه رابط  زیست محیط  کارکنان و  

مران   ی خانی عل  . ( 52)  رابطو  سطح    ه جوری  افشای بین 

و   سطح   ی طی محست ی ز اجتماعی  را   با   در  سودآوری 

بررسی    ی هاشرکت   آنان   پژوهش نتایج  .  کردند ایرانی 

 ها شرکت بین سودآوری    ی دار ی عن م   ه رابطکه  نشان داد  

افشا سطح  و   ی و  ند   ی طی محست ی ز   اجتماعی   ارد وجود 

و  مران   . ( 22)  رابط  یخانی علجوری  بررسی  بین   ه به 

افشا  دو    ی طی محست ی ز   ی سطح  با  اجتماعی   سازوکارو 

نهادی و مدیران   گذاران ه ی سرما حاکمیت شرکتی، یعنی  

پرداختند.    ی ها شرکت در    رموظف ی غ   ی اه افته یایرانی 

دادآنان    ش پژوه  افشا  که  نشان  سطح  اطالعات   ی بین 

اجتماعی    یط ی مح ست ی ز  و   گذاران ه ی سرما و  و  نهادی 

 . ( 23)   وجود ندارد   ی دار ی معن   هرابط   رموظفی غ مدیران  

و    بر   زیستمحیط  حسابداری    ری تأث   ی قرنحیدرپور 

ابداری و تعیین جایگاه حس   عملیاتی   و   مالی   ی ها شاخص 

بررسی   تأثیر   ه دهند نشان   ان آن   ژوهش پ نتایج  کردند.  را 

و   ی ها شاخص بر    زیست محیط  حسابداری   مالی 

شرکت   مقدار شامل    ها کت ر ش یاتی  عمل  های تولید 

کمک  ضایعات،  کاهش  میزان  بالعوض تولیدی،  های 

شرکت  به  سازمان  از  بیرون  نوع فنی  تولیدی،  های 

و نسبت بدهی خدمات )بازپرداخت   دشدهی تولکاالهای  

و   تضمین اصل  کل ی جار غیر های  بدهی   شده سود  به   )

تولیدی  شرکت   یها ی بده  و   پور م ی ابراه  . ( 24)   بود های 

چالش  را   ی طی محست ی ز حسابداری    ی ها همکاران 

علل    آنان.  کردند مطالعه   و  تاریخی  سیر  بررسی  به به 

آمدن  و   ی طی محست ی ز حسابداری    وجود  پرداختند 

با   رابطه  در  و   ی ر ی کارگ به پیشنهادهایی  استانداردها 

 زیستمحیط  سالمت    یارتقا   راستای   یاتی درقوانین مال

بین   ه به بررسی رابط  ی شهبازو    ر پودر ی ح.  ( 6)   دادند ارائه  

و سازوکارهای حاکمیت شرکتی   ی طی محست ی ز   ی افشا 

عملکرد   و  ارزش  بودن  مربوط  پرداختند.   هاشرکت با 

دادآنان    پژوهش نتایج   افشا   که   نشان   یکیفیت 

ل شام )تی  و سازوکارهای حاکمیت شرک   ی ط ی مح ست ی ز 

مدیران  د  اعضای رموظف ی غ رصد  مالکیت  درصد   ،

در دیرع م   و  رهی مد ت أ ی ه  و  سهامداران امل  مالکیت  صد 

با   سهام  مربوط نهادی(  ارزش   ی هاشرکت بودن 

بورس  پذیرفته  و    ه رابطشده در   دارد  یدار ی معن مستقیم 

کاربردها و   و   فواید  ، مفاهیم   همکاران و    پور مهربان   . ( 7) 

حسابداری   ایران   ی طی مح ست ی زاهداف  بررسی   را   در 

آنان کردند  پژوهش  نتایج  وجوبه    .  استا لزوم  ندارد د 

در برای    حسابداری رویه  ثبات  و  یکنواختی  ایجاد 

 .( 8)   تأکید داشت  ی طی محست ی ز گزارشگری 

 
 پژوهش  روش

 

اثبا پژوهش  نتی  این    یها دادهاست.  اسنادکاوی  وع  از 

بررسی  الزم طریق    هاشرکتساالنه    یاهارشگز  از 

گزارش    یهاصورت  شامل و    عمومی  مجمعمالی 



 اصلفرزانه یوسفیدکتر اقدم و دکتر رضوان حجازی، صونا علیزاده

 33       1399پاییز و زمستان  ،24 دوم، پیاپی  ، شمارهنهممت، سال اری سالمجله حسابد

است   و  گردآوری  سهام  صاحبان ازبا  روش تحلیل    فاده 

زیستمحتوا افشای  امتیاز  استخراج،  ه  شد  محیطی 

شاخص    یری گبهرهبا    ،سپس   .است   ی ری گاندازهاز 

رهنمود   ،یطی مح ستیز  یافشا اساس  بر    که 

پ.آی  .آرجی )مهو    سونرک کالژوهش  در    (16کاران 

  و محتوای   یط ی محستی ز  یسطح افشا  ، شده استارائه  

در   های  داده  شد.  بررسی  ایرانی  یهاشرکتآن 

پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و روش  

و   کل  افشای  سطح  دو  اساس  بر  چندگانه  رگرسیون 

بکارگیری با  عمیق  افشای    Excel  یافزارهانرم   سطح 

تحلیل شدجت  16  خهسن  SPSS  و  2013نسخه   و    .زیه 

آماری     ی هاشرکت  کلیه شامل    پژوهش جامعه 

اور  شدهرفتهیپذ بورس  بهادر  تهران  اق  دو  استدار   .

کم صنعت  دو  و  آالینده  آالینده  صنعت  اساس    برتر 

وسیله   هشدانجام  یبندطبقه از    به  حفاظت  سازمان 

دو شامل    شدهانتخاب. صنایع  شدانتخاب    زیستمحیط  

دو   یرفلزی غ  ی هایکان و  ی  یاشیمی   هدآالین   صنعت و 

کم آالیندصنعت  و   هتر  آشامیدنی  و  غذایی  مواد 

از  برای    .استقی  بر  یهادستگاه نهایی  نمونه  انتخاب 

انتخاب نمونه    استفاده شد که شروط  یگرغربالروش  

 :استبه شرح زیر 

در  .  1 وابسته  و  مستقل  متغیرهای  به  مربوط  اطالعات 

 ؛دشارس بدست در  شدهبررسی یهاسال

مالی  .  2 سال  مقایسه،  قابلیت  حفظ  ها  شرکتبرای 

 ؛باشد اسفندماه 29منتهی به 

ماهیت    یگذارهیسرما  یهاکترش  وجز  .3 و  نبوده 

 ؛ تولیدی داشته باشد

خاصی  شدهبررسی  یهاسالدر  .  4 مانند    ،رویداد 

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

شروط   گرفتن  نظر  در  س باالبا  شرکت    59  مارانج 

نهایی    عنوانبه زمانی   .شدانتخاب    پژوهشنمونه    بازه 

نیز   سطحارزیا  منظوربهپژوهش  گزارشگری    بی  فعلی 

با  ط ی محستیز آن  مقایسه  و  ایران  در  ی  هاسالی 

نوع   این  تغییرات  روند  بررسی  برای  گذشته 

 .است 1394و  1390ی هاسالگزارشگری، 

 

 ی طیمحستیزشاخص گزارشگری 

  ی هاروشو    ها شاخصاز  پیشین    یاهوهش پژ  در

استفاده    یط ی محستیزافشای  کردن  کمیمختلفی برای  

استش محتوای    الگوی  هاآن  ن یترمتداول  .ده  تحلیل 

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

.آی .آرجیاساس شاخص    بررکسون و همکاران  کال 

استفاده  اندداده  بسط است،  شاخص  .  (16)  شده 

افشاهم  وسون  رکال ک طبقه    هاگریکاران  هفت  در  را 

اول  .  کندیم  یبنددسته طبقه  شامل  چهار 

و    عمیق  ایهرشگریگزا عینی  عبارتی  به   پذیراتکایا 

عملکرد    ییهاشرکتو    است محیطی  زیستکه 

دارند   افشا می  یسخت بهضعیفی  را  موارد  این  توانند 

  ایهسه طبقه آخر شامل گزارشگری  کهیدرحال.  کنند

که  یا    سطحی است  بدون   ی راحت به  هاشرکتآسان  و 

عملکرد   به    ی طی مح ستیز  نهیزم  در  شانیواقع توجه 

 . ادعایی را مطرح کنندمورد آن ر د  توانندیم

  ی هامنظابر گزارش ساختار حاکمیت و    ،طبقه اول

با حفظ   تمرکز دارد.    زیست محیط  مدیریتی در رابطه 

را    یط ی محستیز  یشااف   اتکااعتبار و قابلیت    ،مطبقه دو

  ی هاشاخص  یمربوط به افشا  ،بقه سومط.  دهدیمنشان  
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به    است   ی طی مح ستیزعملکرد   را  امتیاز  بیشترین  و 

اختصاص   اطالعات  دهدیمخود  شامل  طبقه  این   .

افشا با  شرکت  که  است    تواندیمآن    یمعتبری 

عملکرد  نفعذی مورد  در  را  خود  محیطی  زیستان 

کند. چهاط   متقاعد    ی طی مح ستیز  ج رمخا  ، مربقه 

نشان    شدهانجام پنج .  دهدیمرا  افشای  به    ،مطبقه 

مورد    ی ها بردراه و    اندازهاچشم در  شرکت 

  ، ششمطبقه  .  پردازدیم  یط ی محستیز  یهاتی فعال

به   به عنوان  شرکت  محیطی  زیست  یهای ژگیومربوط 

صنعت    نمونه، قوانین    زیست محیط  بر  تأثیر  یا 

هفت  مارانجس  . شودیم  ،خاصمحیطی  زیست   ،مطبقه 

و رهنمودهای گزارشگری است که    هاطرحمربوط به  

وا  لزوماً شتعهد  را    زیستمحیط    رابرب   دررکت  قعی 

سایر  .  دهدینمان  نش با  این شاخص    هاشاخصتفاوت 

  شدهکسبنمره کل  یر ی گبر اندازهافزون این است که 

افشا امتیاز  یطی مح ستیز  یبرای  برای   شدهکسب، 

طبقه قابلیت    هدهندنانشل  او  چهار  و    یاتکاعمق 

افشا  ینوع  به و    است  شده  افشا  اطالعات   ی کیفیت 

نشان    یط ی محستیز ها  فرضیهآزمون  .  دهدیمرا 

کل    بارکی نمره  اساس  برای   شدهکسببر 

دیگر    یطی مح ستیزگزارشگری   بار  نمره  و  اساس  بر 

افشا  شدهکسب   عنوان به  یط ی محستیز  عمیق  یبرای 

 . ه استدشام انج لآزمون مکم

 

 و تعریف متغیرها  تجربی الگوی

از   افشا کمیپس  سطح    ی طی مح ستیز  یکردن 

و   مدنظرشاخص    سیلهو  به  هاشرکت محاسبه  و 

مستقل   متغیرهای  کنترلاستخراج    یهاگزارشاز    ی و 

از    هاشرکتساالنه   استفاده  بررسی    ،زیر  الگویبا  به 

 د.بین متغیرهای وابسته و مستقل پرداخته ش هرابط
 

ENI=0 + 1OWNi + 2 LEVi + 3AUDITi + 

4SIZEi + 5FINi + 6INDi +  

60 ،000 ،3، 2 ،1  =i 

 

است و بر اساااس   زیرمتغیر وابسته پژوهش به شرح  

 ( استخراج شده است:43پژوهش پیشین )

iENI:  محیطی  نمره کسب شده برای افشای زیست

اندازه برای  فرضیهکه  آزمون  متغیر،  این  ها  گیری 

کل    رابکی نمره  اساس  برای   شدهکسببر 

و  طی مح ستیزگزارشگری   نمره  ی  اساس  بر  دیگر  بار 

عمیق    هشدکسب افشای    عنوان به  یط ی محستیزبرای 

 آزمون مکمل انجام شده است. 

و باار   اساات  زیاارهش به شرح  متغیرهای مستقل پژو

  :شده است( استخراج 43)  اساس پژوهش پیشین 

iOWN  سهامداران قدرت  ا:  بر  درصاسکه  د  س 

 . ودشیمی ریگاندازهالکیت سهامداران خرد م

 LEV با اعتباردهندگان  قدرت  نسبت  استفا  :  از  ده 

 شود.  محاسبه می هاییدارا ها به جمعجمع بدهی

AUDIT  منظور به  که  حسابرسان  قدرت   :

از  کمی متغیر،  این  مؤسسهبندرتبهسازی  های  ی 

رسمی  جامعه حسابداران  وسیله  حسابرسی ارائه شده به

میاستفاد  ایران بهه  مؤسسه  کطوریشود.  چنانچه  ه، 

ف قرار گرفته باشد  بقه الهای ط حسابرسی جزء مؤسسه

غیر   در  و  یک  تعلق    صورت  ن ی اعدد  آن  به  صفر 

 .ردی گیم

و    است   زیرموارد  شامل    متغیرهای کنترلی پژوهش 

پژوهش مطالعه  و  انقطاع  روش  مبنای  پیشین    هایبر 
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   :تسا ج شدهاستخرا (43و  41، 16-18)

SIZEانداز طبیعی  :  لگاریتم  با  برابر  که  شرکت  ه 

 جمع درآمدها است. 

iFIN:    نسبت حاشیه سود شرکت از  مالی  عملکرد 

 . دیآیم به دست

iINDبرای کمی به  :   نوع صنعت عدد یک  کردن 

کم صنایع  به  صفر  و  آالینده  تعلق  صنایع  آالینده  تر 

 .ردی گیم

 

 ها افتهی

 

ن،  ی انگ ی م  جمله  از  یزمرک  یهاخصشا  1شماره  جدول  

وی م معمانند    ی پراکندگ  ی هاشاخص  انه    ار، ی انحراف 

کش   یولگ چ متغیرهای    یدگی و  برای  نشان    پژوهش را 

 .دهدیم

  دو سال میانگین در  مقدار    1  جدول شماره  با  مطابق

 1/7  ی طی مح ستیز  یافشاکل  مقدار  برای    ،شدهبررسی

.  است  44/5  یط ی محستیزعمیق    ی افشا  مقدار  برای  و

متغیر  یبرا  یچولگر  ادمق  دو  ترت   ،این  با   ،بی به  برابر 

ایزتو   یعن ی  ؛است  1/ 97و    85/1 ع  یرها از توزی ن متغ یع 

ز انحراف  تبد  یادینرمال  با  که  لگاریدارد    ی تمی ل 

ترت   ، وابسته  ی رهای متغ   ی برا  یمقدار چولگ  برابر   ، بی به 

توز   -24/0و    -41/0  با و  نسب   هاآن ع  یاست    ی تقارن 

ع نرمال یه توزیرها شب ی ن متغ یع ایتوز  ،ن نظریز او ا  دارد

پراکندگی  یها شاخصاست.   و  تف  مرکزی  کیک  به 

هفت(  های  طبقهبرای   تا  یک  )طبقه  افشا    نیزمختلف 

 

 : آمار توصیفی1جدول 

 ی گ کشید  چولگی  یار انحراف مع میانه  میانگین  بیشینه کمینه  تعداد  متغیرها

 75/0 02/1 25/16 09/21 12/24 47/74 0/ 000 116 درصد سهامداران خرد

 ( 18/0) ( 31/0) 21/0 58/0 58/0 03/1 01/0 116 نسبت بدهی 

 51/0 45/0 92/1 12/14 42/14 53/19 9/8 116 اندازه شرکت

 16/0 79/0 18/0 15/0 16/0 98/0 ( 14/0) 116 عملکرد مالی

 ( 28/0) 85/1 45/6 01/5 1/7 24 0/ 000 116 ی طی محستیزافشای مقدار کل 

 22/0 97/1 29/5 4 44/5 02/23 0/ 000 116 ی طیمحستیزمقدار افشای عمیق 

 ( 95/0) ( 41/0) 98/0 79/1 69/1 22/3 0/ 000 116 حیطی مزیستر کل افشای م مقدالگاریت

 ( 19/1) ( 24/0) 97/0 59/1 46/1 2/3 0/ 000 116 ی طی محستیزلگاریتم مقدار افشای عمیق 

 ( 09/0) 95/0 9/0 0/ 000 74/0 3 0/ 000 114 طبقه اول افشا 

 05/1 39/1 98/0 0/ 000 73/0 06/4 0/ 000 110 طبقه دوم افشا

 59/1 31/1 05/4 01/3 94/3 19 0/ 000 115 افشا  سوم  طبقه

 81/20 48/4 34/0 0/ 000 08/0 05/2 0/ 000 112 طبقه چهارم افشا 

 24/5 97/1 03/1 0/ 000 69/0 6/ 006 0/ 000 114 افشاطبقه پنجم 

 91/3 61/1 7/0 0/ 000 52/0 08/4 0/ 000 115 افشاطبقه ششم 

 53/1 45/1 74/0 0/ 000 47/0 3 0/ 000 116 طبقه هفتم افشا 
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توز است.  شده    افشا مقدار  مختلف    یها مؤلفهع  یارائه 

سا و  راست  به  متغ یچوله  .  استمتقارن    تقریباً رها  ی ر 

اساس   بر  افشا  میانگین  مختلف  های  طبقهبررسی 

هف  اولاز    افشاشاخص   است  م ت تا  آن  از    که   حاکی 

میانگین بیشترین   به طبقه سوم است    میزان  مربوط  افشا 

نشان    یط ی محستی زعملکرد    یهاشاخصکه   را 

طبقه  و کم  دهدیم به  مربوط  افشا  میانگین  میزان  ترین 

که    مچهار با    ی افشابیانگر  است  رابطه  در  شرکت 

  .است یط ی محستیزمخارج 

شماره   افشای    کل   مقدار  انگینمی   2جدول 

مقدارط ی محستیز و  عمیق    ی  را  ط ی محستیزافشای  ی 

. دهدیمنشان    به تفکیک  1394و    1390ی  هاسالبرای  

میهمان مشاهده  این جدول  در  که  مقایسه  شود،  طور 

زیستمقدار  میانگین   افشای  افشای  کل  و  محیطی 

زیست سال  محیطیعمیق    1394و    1390های  برای 

مال  افزایشی  رروند  نشانیم  آزمون  دهدیم  ا   .

بررسوناسمیر-روفکلموگ برای  نیز  بودن نرمالی  ف 

واب متغیرهای  آزمون    سته توزیع  این  نتیجه  شد.  انجام 

داد با    نشان  برابر  وابسته  متغیرهای  برای  احتمال  مقدار 

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

تر به  متغیرها،  این  لگاریتم  برای  با برابر  تیب،  مقادیر 

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

مطابقتو متغیرها  این  لگاریتم  ی  ن یبش یپ  زیع 

صفر( ها )شاخص به  نزدیک  کشیدگی  و  چولگی  ی 

 نرمال است. 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه را    3جدول شماره  

الگو نشان   این  . هماندهدی مبرای برآورد  طور که در 

می مشاهده  معن  مقدارشود،  جدول    F  یداریاحتمال 

با   و    000/0برابر  بنابراین،    .است  %5ز  ا   تر کماست 

 وشود  یرد م  درصد  95ان  ن یر سطح اطمفرض صفر د

  4/0برابر با    نیز  ن ییب تعیزان ضری م.  است  داریمعن  الگو

باست   او  معنی است کهه  از    40در حدود    ین  درصد 

متغیی تغ وای رات    ینتبی   مستقل  یرهای متغوسیله  بهبسته  ر 

  78/1ا  ب  برابر  نیز   واتسون-ن ی. مقدار آماره دوربشودمی

  ودنب از  حاکی    5/2تا    5/1نه  دام  ردر  یمقاد  .است

فروض   کهاست    ها ماندهی باقبین    یهمبستگخود از 

   .استون ی رگرس

  درصد سهامداران خرد برابر با   یبرا  tآماره  مقدار  

پیش   55/1 طبق  و  سهامداران  بینی  است  بیشتر  حضور 

رابطه مثبتی با سطح افشای    متمرکزری غ مالکیت    خرد و

اما  ی محزیست دارد  به  طی  توجه  سطح  م با  قایسه 

این رابطه   (%5) سطح خطای احتمالر با ی متغی داریمعن 

و    ینسبت بده  در مورد  .نیستدار  یاز نظر آماری معن 

ترتیب  ،ضرایب  ،سسه حسابرسیؤم با    ،به   1/ 636برابر 

 

 ی مورد بررسیهاسال : میانگین میزان افشا به تفکیک 2جدول 

 میانگین 1390سال  1394سال 

 یطیمحست یز یکل افشامقدار  33/6 88/7

 یطیمحست یزمیق ع یافشامقدار  84/4 03/6
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سطح    .است  -77/0  و متغ دارین معمقایسه    نسبت  یری 

احتمالبا  بدهی   خطای  می %5)   سطح  نشان  که  (  دهد 

  ی داریمعنثبت و  بطه ماین متغیر بر مبنای انتظارات، را

افشای   سطح  دامحیزیستبا  مقایسه    ردطی    سطح اما 

م  یداریمعن  با  ؤمتغیر  حسابرسی  خطای  سسه  سطح 

می  (%5)احتمال   رابطه  نشان  متغیر  این  که  دهد 

افشای    ی داریمعن    مقدار .  نداردطی  محی زیستبا سطح 

کنترلی   یبراt آماره   شرک  شامل  متغیرهای  ت  اندازه 

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

  یدار یمعنسطح  با توجه به  .  است  96/2با    برصنعت برا

ها و مبانی نظری،  بینی متغیرهای یادشده، مطابق با پیش

عملکرد  شرکت،  اندازه  شامل    شرکت  یهایژگیو

مقدار  با    یداریمعن   مثبت و  رابطهو نوع صنعت،    مالی

وجه به  ین، با تبنابرا  .دار شرکت د  یط ی محستیز  یافشا

به آمدهنتایج  بدهی    ییا ه شرکت  ،دست  نسبت  که 

اقدام به    ازی ن   تأمین وجوه مورد  به منظوررند  دا  باالتری

همکنندمیبیشتری  اطالعات    یافشا دلیل  .  به  چنین، 

شرکت به  جامعه  بیشتر  این  توجه  بزرگ،  های 

حفظ  شرکت و  کسب  منظور  به  جامعه ها    حمایت 

ا میخود  طی  حی مزیستفشای  سطح  افزایش  . دهندرا 

براین، ت  افزون  پژوهش وجبا  نتایج  به  م  ه  نظر    رسدیبه 

با عملکرد مالی مثبتشرکت شهرت    ء ارتقا برای    های 

  فعال در صنایع آالیندههای  و نیز شرکتو اعتبار خود  

اطالعات   خویش،  مشروعیت  حفظ  منظور  به 

 کنند. می  افشاطی بیشتری محی زیست

اطمینان  بر مکمل  ،  پژوهش   یهاافتهیاز  ای  آزمون 

ن در  گرفتن با    ی طی مح ستیز  عمیق  ی افشاقدار  م  ظر 

وابسته    عنوانبه نتایج    4شماره  . جدول  شدانجام  متغیر 

 . دهدیمآزمون را نشان این 

شود  مشاهده می  4طور که در جدول شماره  همان

معن  احتمال  با    F  یداریمقدار  ا  000/0برابر  ن یاست. 

کممق  ادار  سطح  دهدیمنشان    واست    %5ز  تر    در 

ب ین ضرزای م.  است  داریمعن   گوالدرصد    95نان  ی اطم

درصد از  33حدود  . بنابراین،  است  33/0ن برابر با  یی تع
  

 

 الگو  مقدار متغیرهایبرآورد و آزمون  :3جدول 

 VIF انحراف معیار مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب متغیرها

 - 609/0 001/0 (46/3) ( 107/2) مقدار ثابت 
 05/1 005/0 124/0 55/1 007/0 درصد سهامداران خرد

 22/1 391/0 000/0 18/4 636/1 دهی نسبت ب
 12/1 167/0 644/0 (46/0) (77/0) مؤسسه حسابرسی

 26/1 042/0 000/0 61/3 15/0 اندازه شرکت 
 3/1 483/0 000/0 06/4 962/1 عملکرد مالی 

 21/1 18/0 008/0 69/2 484/0 نوع صنعت 

 F 000/0 مقدار احتمال F 48/11مقدار 
 78/1 تسون وا-دوربین 4/0 ضریب تعیین 
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 الگوی آزمون مکمل  مقدار متغیرهای: برآورد و آزمون 4جدول 

 VIF انحراف معیار مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب متغیرها

 - 642/0 003/0 (03/3) ( 945/1) مقدار ثابت 
 05/1 005/0 186/0 33/1 007/0 ان خردرصد سهامدارد

 22/1 412/0 001/0 42/3 408/1 نسبت بدهی 
 12/1 174/0 362/0 (92/0) (16/0) سسه حسابرسیؤم

 26/1 044/0 002/0 21/3 14/0 اندازه شرکت 
 3/1 509/0 001/0 41/3 736/1 عملکرد مالی 

 21/1 19/0 018/0 41/2 457/0 نوع صنعت 

 F 000/0 دار احتمالمق F 47/8ر مقدا

 93/1 واتسون -دوربین 33/0 ضریب تعیین 

 

متغیی تغ وای رات    تبیین  مستقل  یرهای متغوسیله  به  بسته ر 

دورب شودمی آماره  مقدار  با  -نی .  برابر    1/ 93واتسون 

حاک است     هاماندهی باق بین    ی خودهمبستگ  نبوداز    یو 

افزای ماست.   واریزان شاخص  ب   نیز  انس یش    نیرشت ی در 

بابمقدار   نشان    3/1  رابر  متغی ب  دهدیماست و    یرهای ن 

ندارد.  (یهمبستگ )  یخط مه مستقل   چنین،  هم  وجود 

در مندرج  شماره    نتایج    که  دهدیمنشان    4جدول 

  یخوان همآزمون اصلی  نتایج آزمون مکمل نیز با نتایج  

فقط    ،α  (5%)متغیرها و مقدار    tبا مقایسه مقدار  و    دارد

بد  متغیرهای شرکت،  اند  هی،نسبت  صنعتنازه    و  وع 

مالی   عمیق   یافشامقدار  ا  ب  یداریمعن  رابطه  عملکرد 

 دارد.  یط ی محستیز

 

 ی ریگجهی نت

 

فزایندت به    هوجه  جامعه  مختلف  مشکالت  اقشار 

گزارشگری    یط ی محستیز توسعه  و  ظهور  موجب 

  ی اگونهبه  ؛اخیر شده است  یهادههدر    یط ی محستیز

واحدهای    یهاتی فعال  یراقتصادی غ   پیامدهایکه  

عوا  ،یطیمحستیز  آثارمانند  تجاری   از    ملیکی 

  .است  کنندگاناستفاده  یری گ می تصم در  تأثیرگذار  

گزارشگری  بنابراین،   میزان  و  کیفیت  ارزیابی 

و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت    یط ی محستیز

این بسزایی برخوردار است.   چارچوب مفهومی   ،رواز 

نظابر  حاضر  ش  پژوه ذیساس  نظریه  ریه  و  نفعان 

اساس  .استمشروعیت   بر  که،  نحوی  ظریه  ن  به 

بانفعذیدرت  قبین    هرابط نفعان  ذی   یافشامقدار    ان 

و    ها شرکت  یط ی محستیز نسبت  بررسی  متغیرهای 

و درصد سهامداران حسابرسی    هایهمؤسس   رتبه  بدهی،

عنوا  اننفع ذیقدرت    ی هامؤلفه  عنوان بهخرد   ن  به 

پ  متغیرهای  شد  ژوهش اصلی  بر    ،چنین هم  .انتخاب  و 

بین سایر عوامل احتمالی  ه  اساس نظریه مشروعیت رابط

زیستمؤ افشای  بر  شرکتثر  و  محیطی  بررسی  ها 

مالیاندازه شرکت،  متغیرهای   نوع صنعت    عملکرد  و 
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کنترلی  عنوانبه شد  متغیرهای  با    ، سپس   .انتخاب 

پیرسو  استفاده همبستگی  روش  رگرسیواز  و    نن 

آزمون    نتایج  .شدبررسی    های پژوهش هنه فرضیچندگا

اسا ها  فرضیه نس  بر  همبستگی    دهدیمشان  آزمون 

رتبه   و  خرد  سهامداران    حسابرسی   های همؤسسدرصد 

  یط ی محستیز  یافشا  میزانبا    یداریمعن  رابطه

سوم  هایهفرضی بنابراین،    .ندارد  ها شرکت و    اول 

نشد پذیرفته  نت   .پژوهش  و  هامدارس رت  قد  ، یجهدر  ان 

عوامل از  بر  حسابرسان  گزارشگری  سطح    تأثیرگذار 

با  مغای  هاافتهیاین    .نیست  یط ی محستیز   نظریهر 

بین قدرت    رابطهان است که  نفعذی و  نفعذیمثبتی  ان 

  ینی ب ش ی پ  هاشرکت  ی ط ی محستیز  یافشامقدار  

نتایج  آمدهدستبه  نتایج  ،چنین هم  .(43)  کندیم   با 

و لو   (37)  همکارانیر و  کرم  ندن پیشین ما  یهاپژوهش 

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

مغای میاحتمالی  تفاوت  رت  به  مالکیت  توان  ساختار 

اشاره کرد به  های موجود در بازار سرمایه ایران شرکت

کشورها،   سایر  با  مقایسه  در  که  شناور  نحوی  سهام 

پایین  دولت آزاد  مالکیت  و  بیشترتر  ااد  یی  فزون رند. 

ایران،  براین  در  اینکه  به  توجه  حسابرسی  ؤم  با  سسات 

تعریف متغیر    شیوه   لمللی وجود ندارد ممکن استابین 

پژوهش   این  در  حسابرس  تأثیر  قدرت  آن  نتایج  بر 

باشد کههم  .گذاشته  دارد  وجود  احتمال  این    چنین، 

افشای   با  ایرانی  ومحی زیستحسابرسان  و    طی  اهمیت 

  دهد یمنشان    پژوهش نتایج    سایر  باشند.نآشنا    م آنلزو

ن نسبت بدهی و سطح  بی  یداریمعنمثبت و    رابطه  که

دارد  یط ی محستیزی  ارشگرگز   ، جهی نت  در  .وجود 

با    پژوهش  دومفرضیه   مطابق  و  شده    نظریهپذیرفته 

نتایج    (43)  اننفعذی آبیسکارا  پژوهشو  و    (19)  لو 

اعتباردهندگان  گفت   توانیم سطح    قدرت  بر 

تأثیرگذار    یط ی محستیزرشگری  اگز آن  محتوای  و 

 است.  

 هر  که  دهدیمنشان  چنین  هم  پژوهش حاضرنتایج  

به  س مربوط  متغیر  اندازه  شامل    شرکت  ی هایژگیوه 

مالیشرکت،   صنعت  عملکرد  نوع  و    رابطه  ،و  مثبت 

  ی هاشرکت  یط ی محستیز  یافشا مقدار  با    یداریمعن 

پناچه  هایضیهفربنابراین،    .دارد  شدهبررسی جم و  رم، 

نتایج  .  شودمیتأیید    پژوهش   ششم   مبنیشواهدی  این 

  یهاشرکتیط فعالیت  در مح مشروعیت  نظریهتأیید ر ب

اساس   .دهدیمارائه    (17)  شدهبررسیایرانی   این    بر 

گرفت  توانیم   مشروعیت   نظریه  که   طور همان  ،نتیجه 

با    تربزرگ  یها شرکت  ،کندیم  ین یبش ی پ که 

سوی  خو  یهاتیعال فمورد    در  یبیشتر  فشارهای از  د 

هستند، مواجه  بیشتری    جامعه  ارائه  برتالش  ای 

دست  منظوربهاطالعات   جامعه    به  حمایت  آوردن 

که عملکرد مالی مثبت و    ییهاشرکت؛  دهندیمانجام  

سود   ارائه  زیادی  حاشیه  برای  بیشتری  انگیزه  دارند، 

ارتقا  و  نزد    یاطالعات  خود  اعتبار  و  جامعه  شهرت 

این  افزونکس.  عبرو    ددارن نشان    پژوهش نتایج    ،بر 

  یاعت و سطح افشتی بین نوع صن ثبم  رابطه   که  دهدیم

که در صنایع    ییهاشرکت  محیطی وجود دارد.زیست

آالینده مشغول فعالیت هستند در معرض فشار بیشتری  

و  نفعذیطرف  از   و   یکل   طوربهان  دارند  قرار  جامعه 

م برای حفظ  بیشتری  اطالعا  شروعیت خودناچارند  ت 

نتایج  کنندافشا   نتایج   مطابق  آمدهدستبه.    با 

همکاران  کرمی   مانند  پیشین   هایژوهش پ و  ، (37)ر 
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( کوک  و  و  28حنیفا  کوپر  و   ،(29)  ن یالدن یز(،  لی 

  ،سرانجاماست.  (  33و برامر و پاولین )  (30)  مک نومی

نتایج   از  اطمینان  مکمل،  آمدهدستبهبرای  ا  ب  آزمون 

  عنوان بهعمیق    یط ی محستیز  یافشار  مقداز  ا   استفاده

آزمون    از این  آمدهدستبهنتایج    .دشاجرا  متغیر وابسته  

آزمون  مطا  نیز نتایج  با  سطح  نفعذیقدرت  بق  با  ان 

اطالعات زیست اب  ،بود  محیطیافشای  ترتیب که  ه  ین 

و   سهامداران  حسابرسیقدرت    رابطه هیچ    مؤسسه 

افشا  ی داریمعن    ، درندا  یقم ع  یط ی محستیز  یبا سطح 

آزمون    کهیدرحال نشان  نی مکمل  نتایج    که  دهدیمز 

بدهی ا  ،نسبت  قدرت  وت ع یعنی  سه    باردهندگان  هر 

شرکت،  متغیر   مالیاندازه  صنعت  عملکرد  نوع   ،و 

و    رابطه دار  یافشامقدار  با    یداریمعن مثبت  .  دعمیق 

و    قدرت اعتباردهندگان  که  ه بیانگر این است این نتیج 

زه شرکت، عملکرد مالی  د اندان شرکتی مان  یهایژگیو

محیطی  زیست یطح کل افشاس بر تنها نه ،و نوع صنعت

  ی طی مح ستیز  یثر است بلکه بر محتوا و عمق افشامؤ

مقدار  چنین هم.  است  رگذاری تأث نیز   میانگین  مقایسه   ،

سال  ها شرکتی  طی مح ستیزافشای   و   1390های  در 

شای  فدن مقدار ااندک بو  رغم یعل  دهدیمنشان    1394

ی، چه در سطح کل و چه در سطح افشای  ط ی محستیز

اطالعاتیقعم این  افشای  مقدار  سال    ،  دو  طی  در 

افزایش  بررسی و  داشته  رشدی  به  رو  روند  شده، 

افشای   میانگین  در    ها شرکتی  ط ی محستیزمالیمی 

روند  شودیممشاهده   این  تمایل    هدهندنشان.  افزایش 

گ  یها شرکت برای  ق ایرانی  این  اطالبزارش  عات  یل 

گزارشگری   عمق  و  سطح  در  تفاوت  است. 

بین  ط ی محستیز دل  ها شرکتی  و  اقهی ل س  لی به  ی 

این نوع گزارشگری در ایران است که   داوطلبانه بودن

تأثیر    کنندهاستفادهی  هاگروهی  ری گ می تصمبر    تواندیم

باشد. داشته  همراه  به  اقتصادی  پیامدهای  و    گذاشته 

به  باید    پژوهش حاضر  نتایج  در تفسیرت  شایان ذکر اس

اثر احتمالی سایر    دنکرن  کنترلدر    پژوهش   تیمحدود

و   منظوربه.  کرداشاره  ها  متغیر محدودیت  این   رفع 

وابسته   رابطه  ترقی دق  سهمقای و  مستقل  متغیرهای    بین 

کنترلی    شودمیپیشنهاد   بر  افزون  دیگری  متغیرهای 

کنترلی     یهایژگیونظیر    پژوهش این  متغیرهای 

حاس شرکتیختار    آینده   هایپژوهش در    نیز  ،اکمیت 

 گیرد.  ارمدنظر قر

 

 پیشنهادها 

 

پیشین نشان    هایپژوهش حاضر نیز مانند    پژوهش   نتایج

گزارشگری    که  دهدیم تحت    یطی مح ستیزسطح 

شرکت یا قدرت    یهایژگیوتأثیر برخی متغیرها مانند  

قرارنظیر    نفعذی  یهاگروه   و   ردی گیم  اعتباردهندگان 

داشتن    ی هایژگیوبا    ییاهشرکت یا  متفاوت 

متفااناعتباردهندگ سطح  متفاوت  قدرت  با  از  ی  وتی 

  خود   یهاتی فعال  یطی مح ستیزدهای  پیامرا برای  افشا  

داشت در  .  خواهند  به که    است   یحال این    الزام 

نهادهای ذیصالح    به وسیله  یط ی محستیزگزارشگری  

استاندا  گذاراناستی سو   وضع  مقرو  و  دررردها    اتی 

و  م  تواندیممورد،    این  سطح  در  یکنواختی  وجب 

ار  وای حت م و  گزارشگری  نوع  آن    کیفیت  یتقااین 

 مندرج در صفحه بعد   یهاشنهادی پ  ،شود. در این راستا

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

اطالعات   افشای  سطح  و  بدهی  نسبت  بین 

مرکزی،    شودمیهاد  ن پیش ،  طیمحی زیست بانک 

رهابانک کشور  کند  ی  ملزم  هنگامدا  اعطای    ر 

وا  به  ی  ط ی محستیزحدهای تجاری عملکرد  تسهیالت 

را نیز ارزیابی کنند تا ضمن    ها آن  گویی پاسخو نحوه  

موقعیت   درازشرکتراهبردی  بررسی  در  مدت،  ها 

بهتر  هاآن به کنترل هرچه    ی طیمحستیزپیامدهای    را 

و  یهاتی فعال مورد  پاسخ  خود  این  در  بیشتر  گویی 

 د.ن یب کنترغ

ششم  چهارم   های فرضیه ج  نتای مبنای  بر   و  پنجم   ،

هم   پژوهش  داد   نظریه   با   راستا و  نشان  که    مشروعیت 

  و   صنعت   نوع   شرکت،   اندازه   شامل    شرکت   های ویژگی 

اطالعات    با   مالی   عملکرد  افشای    طی محی زیست سطح 

ها،  خی از شرکت رسد بر به نظر می   دارد   داری رابطه معنی 

ان و جامعه قرار  نفع ذی ری از سوی  در معرض فشار بیشت 

لذا تمایل بیشتری برای حرکت در جهت توسعه    دارند و 

با توجه به اهمیت    شود می پیشنهاد  بنابراین،    . پایدار دارند 

ابعاد   ویژه  به  و  پایدار  توسعه  مفهوم  افزون  روز 

ین مهم  گران ا ان و تحلیل گذار طی آن، سرمایه محی زیست 

سهام   ارزندگی  تحلیل  در  د را  قرار  افزون  هند مدنظر   .

  سازمان بورس اوراق بهادار تهران شود  ی پیشنهاد م   براین، 

ی  ط ی مح ست ی ز بر اساس گزارشگری  را    ها شرکت هر سال 

آن   محتوای  کند بند رتبه و  و    ی  سهامداران  تا 

عملکرد    مند عالقه   گذاران ه ی سرما    ی ط ی مح ست ی ز به 

نح  و  پاسخ و شرکت  آن ه  اطالعات    گویی  این  از  بتوانند 

استفاد در تصمیم   صی مهم شاخ   عنوان به  به  .  ه کنند گیری 

سایر   بهادار و  اوراق  بورس    از صالح  مراجع ذی سازمان 

استانداردهای حسابداری   جمله  پیشنهاد    هیأت تدوین  نیز 

سایر    ، زیست محیط  با همکاری سازمان حفاظت    شود می 

ر های شرکت  ویژگی ی  که  یا ا  شده  های  ندارند د  )به    را 

نمونه،  شرکت   عنوان  است   اندازه  صنایع    ، کوچک  در 

کننده به فعالیت مشغول نیستند و یا سطوح عملکرد   آلوده 

بخشی  تر به دنبال مشروعیت ها پایین است( و کم مالی آن 

فعالیت  خود  به  و    هستند، های  استانداردها  وضع  با 

گزارش ها ه ی رو  برای  مشخص    ی ط ی مح ت س ی ز نتایج    ی 

محتوای  ها آن ی  ها ت ی فعال  و  این ، شکل  به  نوع    واحدی 

این کا  بدهند.  این    ت ی قابل   شک ی ب ر  گزارشگری  مقایسه 

تصمیم   ها گزارش نوع   به  و  داده  ارتقا  اقتصادی  را  های 

شد. تر ت ی ف ی باک  خواهد  منتهی  جامعه  سطح  در    ی 

با توجه  های خود  توانند در پژوهش پژوهشگران آینده می 

أثیر  ت ی موجود در بازار سرمایه ایران،  ها رکت ش به ساختار  

اب  سهامدارن  سایر  قدرت  افشای  عاد  به  زیست بر  محیطی 

شرکت  کنند ها  وسیله  بررسی  تأثیر  ،  چنین هم   . را 

و ساختار    سن شرکت، ویژگی حسابرس متغیرهایی مانند  

مدیره هیأ  تأثیر    ت  شرکت  به  جامعه  توجه  میزان  بر  که 

تا مشخص    را مطالعه کرده یست محیطی  دارد بر افشای ز 

به  گیرند  توجه قرار می بیشتر مورد    هایی که شود شرکت 

  محیطی افشای زیست کسب مشروعیت در جامعه    ظور من 

 دهند یا خیر. بیشتری انجام می 
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