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 چکيده
هاي اجتماعی و زیست محیطی همگی به  ها، نگرانی هاي مربوط به عملیات شرکت هاي در حال رشد سیاست یپیچیدگ

 شده است. مسئولیت یک واحد اقتصادي تنها محدود به سهامداران نیست موضوع مهمی براي سهامداران و جامعه تبدیل
گرفته هاي دور یا نزدیک به مکان فیزیکی شرکت، قرار  در مکانمکن است مگیرد که  اي را در بر میطیف گسترده و

گري  . گزارشسوق دهدهاي پایداري  سوي انتشار گزارش بهرا ها  شده است که شرکت باعث ایند. این مسائل باشن
ت شرکت ت و خدماالپایداري، گزارش عمومی از عملکرد اقتصادي، محیطی و اجتماعی در ارتباط با عملیات و محصو

است. به همین  کردهنفعان را به خود جلب  ذيو  جوامع تجاريجامعه، دانشگاهیان، ها،  است. این گزارشات توجه دولت
ها در نظر گرفته شده و  هاي شرکت عنوان بخش مهمی از استراتژي ها به گري پایداري شرکت هاي گزارش دلیل سیاست
 این در .گیرند می در نظر ؛عنوان یک استراتژي شرکتی پایداري خود را بهگزارشات تر هاي بزرگ شرکتتبعاَ در این مسیر 

 بورس در شده رفتهیپذ هاي در شرکتگري پایداري  توانایی مدیریت بر سطح افشاي گزارش تأثیر بررسی به پژوهش

س اوراق بهادار هاي پذیرفته شده در سازمان بور ة آماري پژوهش، شرکتجامعاست.  شده  پرداخته بهادار تهران اوراق
در نظر گرفته شده است. نمونة مورد بررسی  1933یت انتهاي سال لغا 1935ساله از ابتداي سال  5تهران در دورة 
باشد که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه  شرکت می 131پژوهش، شامل 

سیون چند متغیره از طریق روش پنل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از از روش همبستگی بین متغیرها و معادالت رگر
 هاي در شرکتها  گري پایداري شرکت توانایی مدیریت بر سطح افشاي گزارشآزمون فرضیه حاکی از این است که 

 دارد. دار بهادار تهران تأثیر معنی اوراق بورس در شده رفتهیپذ

 سطح افشا گزارشگري.ها،  گري پایداري شرکت توانایی مدیریت، گزارش کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 یبه روش سنت یمال يها صورت ةارائ ،يتجار يواحدها اتیعمل ةدربار یاطالعات يازهایبا گسترش روزافزون ن

 ییگو پاسخ يرا برا یتنها اطالعات کامل  نه یسنت یمال يگر گزارش .ستیکنندگان ن استفاده يازهاین ةهم يپاسخگو
 زیشرکت ن کی يو ارزش تجار يو مناسب عملکرد اقتصاد یکاف ةاز ارائ یحت گذارد، ینم اریدر اخت يتجار يها تیفعال

 ،يامروز یسنت يحسابدار يها ستمیدر جهان، استفاده از س يتجار يها تیبا گسترش فعال گر،یبه عبارت د .ناتوان است
 ،یسنت يحسابدار يها ستمیمواجه کرده است. س يشوارسازمان را با د اتیعمل یو سنجش آثار خارج يریگ امکان اندازه
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 یو اجتماع یطیآثار مح ةرندیدر برگ تواند ینم که يطور  به کند؛ یم یابیخاص ارز يها را از جنبه يعملکرد واحد تجار
 ر واقعد .(1933 )عبدي و همکاران، استي داریپا يگر گزارش ها، ازین نیتأمین ا يحل مهم برا راه کیها باشد.  سازمان
 تیو حاکم یاجتماع ،یطیمح  ستیز ،يعملکرد اقتصاد ةدربار یاست که اطالعات یسازمان یگزارش ،يداریپا گري گزارش

ارزش برند، حسن  يارتقا ت،یشفاف شیافزا، ها شرکتي داریاطالعات پا يافشا . هدف ازگذارد یم اریدر اخت یشرکت
 يندهاآیاز فر تیکارکنان و حما زشیانگ ،يریپذ رقابت یده قبا، عالمتدر برابر ر يکاو نهیبه ییتوانا ت،یشهرت و مشروع

بسیاري است که  يا با توجه به ابعاد مختلف آن به اندازه يداریمفهوم پا تیامروزه اهم باشد. میکنترل و اطالعات شرکت 
در  زین حسابداران یالملل نیب ونیفدراس مونه،ن يموضوع توجه دارند؛ برا نیدر سطح جهان به ا ها و نهادها از سازمان

 فیتعر يداریمفهوم پا يبرا زین ي راچارچوب نظر یداشته و حت يا ژهیموضوع توجه و نیخود به ا ياعضا يها نشست
پرداخته  شرکت يداریپا يگر بر سطح افشا گزارش تیریمد ییتأثیر توانا یبررسدر این پژوهش به  نیبنابرا .کرده است
 می شود. 

 

 پژوهشاهميت و ضرورت 
 شدن ریها براي درگ انتخاب شرکت ییچرا نییها به دنبال تب شرکت ،داريیگري پا مرتبط با گزارش هاي هیدر نظر

و تئوري سازمانی نهادي ازجمله  تیو تئوري مشروع نفعان يها هستند و تئوري ذ اجتماعی شرکت تیمسئول هاي تیدرفعال
تئوري اقتصاد  عنیی تر گستردهتئوري  کیاز  نفعان يو تئوري ذ تیشروعهستند. هر دو تئوري م ها هینظر نیا نیتر متداول

 نیو اقتصادي جا افتاده در زندگی بشر است. از ا اسییواقع چارچوب اجتماعی، س تئوري در نیو ا دایتکامل پ اسییس
بر اساس  ،ي. پایدار(1935 ،ي)عامر رندیدر بررسی مسائل اقتصادي مدنظر و مورد توجه قرار گ دیعوامل با نیا دگاه،ید

حال حاضر بدون به خطر انداختن  يازهایاز رفع ن ؛که از آن شده عبارت است یو شناخته شده ترین تعریف نینخست
 نفعان يشرکت و ذ نیب يقرارداد ةتوجه به آینده در کانون رابطهمچنین خود.  يازهایرفع ن يآینده برا يها نسل یتوانای

و هم در مباحث عملکرد  يساز یهم در مباحث جهان ،ي. پایدارشود یمشهود م ي؛ریق پایدارز از طی. آینده نردیگ یقرار م
 ترین یشده است. در کل انیآن ب يبرا یاست که تعاریف متفاوت يزیموضوع بحث برانگ يشرکت، مطرح است. پایدار

استفاده  ی. اگر منابع در زمان فعلشود یم موجود در آینده اشاره يها بر گزینه یبه اثر یک اقدام فعل ،يپایدار ةتعاریف دربار
که آیا مقدار این منابع محدود  آید به وجود می یدر دسترس نباشد، این نگران دیگراستفاده در آینده  يشود و این منابع برا

به موفقیت در بلند مدت  اصلی نفعان يگرفتن ذ دهیبا ناد توانند یها نم که شرکت ي(. به طور1931)بردبار،  ر؟یهستند یا خ
 يها تیشده است. فعال نفعان يذ ةبا هدف تأمین منافع هم نفعان يذ يموضوع منجر به ظهور تئور نی. ادست یابند

 انیم نیاست. در ا نفعان يروابط با ذ مةنه تنها سهامداران، بلکه توسعه و حفظ ه ةرندیکه در برگ کند یم دیتأک یتیریمد
. بر اساس شود یبا ابعاد چندگانه م يها يریگ اندازه يتقاضا برا شیمگون، سبب افزابا منافع متضاد و ناه نفعان يوجود ذ
روابط  تیحفظ و تقو جاد،یداشته باشد که قادر به ا تیفعال استمرار تواند یم یشرکت، شرکت زمان کیاز  نفعان يتصور ذ

کنند  گردانشها را  آن دیبا رانیهستند که مد یاساس يها ییروابط دارا نیخود باشد. ا نفعان يذ یو بادوام با تمام داریپا
آن شامل  یتیریکه روش مد کند یم ینیآفر ارزش یشرکت زمان دگاه،ید نیهستند. از ا  یثروت سازمان ییمنابع نها را،یز

 تیباشد )بور یو اجتماع یطیمح ستیز ،يابعاد اقتصاد يساز کپارچهیدر ارتباط با  ژهیمختلف به و اتیابعاد و خصوص
و اعمال اثرات آن بر  ها تة فعالیقاطعان استمرار يسازمان برا کی ییتوانا ،يداریپادر واقع  (. 1111، 1کالتگرسوا

شده  دهی  جهت يداریپا يکه در راستا یها است. شرکت آن تیریمد يدر راستا یو انسان یاجتماع ،یطیمح يا یهسرما
 يها تیعملکرد و فعال یطیمح ستیو ز یاجتماع ،ياقتصادابعاد  تیریمد قیاست که در طول زمان از طر یاست، شرکت
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 دیشرکت با کیخود است.  نفعان يروابط با ذ يداریشرکت وابسته به پا کی يداریپا ن،یاست. بنابرا افتهی گسترشخود، 
مالکان و  ،یلجوامع داخ ،یاجتماعات محل ،یمقامات دولت کنندگان، را، بلکه تأمین انینه تنها سهامداران، کارکنان و مشتر

 (.1931 ،يقرار دهد )ابونصر نگرشمورد  زیرا ن یمال يشرکا
در  نفعان يذ یاطالعات ازهايیدر رفع ن یسنت یگزارشگري مال یو ناتوان نفعان يذ یةبه کل ییپاسخگو تیاهم به با توجه 

در  یاطالعات ةئدر ارا یها سع شرکت ریهاي اخ واحدهاي تجاري، در سال یو اجتماع یطیمح ستیخصوص اثرات ز
حسابداري به گزارشگري  اتیدارند که در ادب یشرکت ريو راهب یاجتماع ،یطیمح ستیخصوص عملکرد اقتصادي، ز

و اجباري وجود ندارد اما  یاستانداردهاي قانون داري،یاست. هرچند در حال حاضر براي گزارشگري پا افتهیشهرت  داريیپا
 اافش رهیمد أتیهاي ه و گزارش یهاي مال از اطالعات را در صورت یبرخ اريیها به صورت داوطلبانه و اخت شرکت

 نفعان يسازمان براي تمامی ذ کردیرو نیمتفاوت در کسب وکار است که بر اساس ا کرديیشرکتی رو داريی. پاندینما یم
 ست،یمدنظر ن ستیز طیدار مح هاي سبز و دوست تنها استراتژي کردیرو نی. در اآورد به ارمغان میخود، ارزش بلندمدت 

مورد توجه  ستییز طیفرهنگی و اقتصادي به همراه ابعاد مح ،ابعاد اجتماعی عنییبلکه همة ابعاد عملکردي کسب و کار 
امروز را برآورده  نفعان يذ ازهايیکه نشود شامل میرا در  ییها و استراتژي ها تیشرکتی، همة فعال داريی. پاردیگ قرار می

 تیمفهوم مسئول امفهوم ب نیکند. ا می محافظت زیرا ن ندگانیآ ازیمورد ن عییل منابع انسانی و طبحا نیکند و در ع می
است که همة  کرديیشرکتی رو داريیدارد و در واقع مفهومی بزرگتر از آن است؛ پا کییاجتماعی شرکتی ارتباط نزد

ها با  شرکت کرد،یرو نی. بر اساس اردیگ میشرکتی را در بر تیاجتماعی شرکتی، شهروندي و حتی حاکم تیمسئول میمفاه
را برطرف  ها تیاقتصادي در بلندمدت، محدود هاي دگییچیبا مورد مالحظه قراردادن پ دیبا اتی،یعمل اسیهراندازه و مق

کسب و کار  هاي تیرا در فعال طییمح ستیمثبت اجتماعی و ز ات، خلق تأثیرنوین هاي راه حل ريینموده و با به کارگ
 يکردهایو رو ها شیگرا ران،یمطالعات نشان داده که تجربه و تخصص مد(. 1935 ،ي)عامر اي دهندجخود 

صنعت  يو استانداردها ارهایبه مع یابیدست يبرا رانیمد دیو تأک رانیبر مد هیماسرفشار بازار  ت،یریمد ةکاران محافظه
از  یکی تیریمد یینا. تواباشند یآن م يردهاو راهب ها استیشرکت و س کیبر ارزش  گذارازجمله موارد تأثیر یهمگ
  (.1931، همکارانو ي)حجاز شود یم ينامشهود طبقه بند ییهاست که به عنوان دارا شرکت یانسان یةسرما يبعدها

واحد  ينقد يها انیو جر اتیدر انعکاس اطالعات مربوط به عمل یمال يدقت گزارشگر زانیم توان یافشا را م تیفیک
 تی. اطالعات مرتبط با قابلپذیرد تأثیر میشرکت  تیریمد ياز جمله توانمند ینمود که از عوامل مختلف فیتعر یانتفاع

منابع، و  نهیبه صیتأمین منابع، تخص ،يگذار هیسرما يها از فرصت فادهها در است آن ییتوانا لیها، از قب شرکت رانیمد
منش  يری)بش .شوند یم قلمداد يتجار يها نامشهود شرکت يها ییاز ابعاد مهم و ارزشمند دارا یکیها،  آن ةدانش و تجرب

کرد،  عمل ةو قابل اتکا دربار وطبه اطالعات مرب وسیع یدسترس ی(. در واقع شفافیت اطالعات مال1935و کامرود، 
. شده است فیها در اقتصاد تعر شرکت يریحاکمیت و ارزش و خطرپذ ،يگذار هیسرما يها فرصت ،یوضعیت مال

دسترس بودن، قابل اتکابودن، جامع بودن،  از قبیل در ییها یژگیو يشفاف هستند که دارا یهنگام یمال ياه صورت
 یاطالعات رایز ،باکیفیت هستند یکنندگان بازار همیشه به دنبال اطالعات مال . مشارکتشندمربوط بودن و به موقع بودن با

 یاطالعات خصوص رانی. اگر مددهد یبه نحو صحیح کاهش م را یباکیفیت است که قابل اتکاست و عدم تقارن اطالعات
را در نتیجه انتخاب نامساعد و خطر  یتقارن اطالعات  عدم کار نیا ؛کنند يها خوددار آن يرا در اختیار بگیرند و از افشا

بود. به حجم معامالت نیاز خواهیم  شیشاهد افزا یعدم تقارن اطالعات شیخواهد داشت. هنگام افزا یدر پ یاخالق
 یمال يها صورت تیفیخود را به فروش برسانند. ک سهامکه  کند یم قیرا تشو یکه عدم شفافیت، سهامداران خارج يطور

 طالعاتا نی. اباشد میبرخوردار  یتوجه قابل  تیاطالعات از اهم نیکنندگان ا استفاده يها برا  شرکت يافشا شده از سو
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 یو اثربخش ونیپرداخت د ییتوانا ،ینگیها، نقد ضعف ،ییشرکت، توانا پیشیند کرلداران عم تا سهام کند یکمک م یمال
 (.1931 ،يو راد یی)جبارزاده کنگرلومورد ارزیابی قرار دهند را  تیریمد

 طیمح ،یاجتماع ،ياقتصاد يها خود را با استفاده از شاخص اتیها عمل ها و سازمان از شرکت یامروزه تعداد روز افزون
 یرسان و اطالع يریگ عملکرد خود را اندازه ،يداریپا يکرده و با استفاده از گزارشگر داریپا ،یشرکت تیو حاکم یستیز
بر سود شرکت و  ییها تأثیر بسزا شرکت یاز منابع انسان یکیعنوان  هب تیریمد که ییجا . از آنندینما یم

از جمله  نیبه اهدافشان داشته باشد؛ همچن نفعان يدر رساندن ذ ییتأثیر بسزا تواند یسودمند دارد، م يها يگذار هیسرما
دقت در انعکاس  زانیمباالتر باشد  ریمد ییاست که هر چه توانا یمال يگر ش دقت گزار زانیم رانیمد يها تیمسئول

 يتوانمند شیافزا نیدارد. همچن زیشرکت ن يداریپا يگر گزارش يبر سطح افشا یاست پس تأثیر مثبت شتریاطالعات ب
اطالعات  يسطح افشا شیسود و افزا تیفیبهبود ک هایتو در ن رانیمد ةفرصت طلبان يمنجر به کاهش رفتارها نرایمد
 يبر سطح افشا گزارشگر تیریمد ییتأثیر توانا یبه دنبال بررس قیتحق نیشده در ا انی. لذا با توجه به مطالب بشود یم
 يداریپا يگزارشگر يبر سطح افشا تیریمد ییع تأثیر توانابا موضو یقیتحق نیبود. بنابرا میها خواه شرکت يداریپا

 .رسد یبه نظر م يها ضرور شرکت

 

 پژوهشسابقه 
 .در ادامه به برخی از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد

 مطالعات داخلی

هاي داخلی در   گري ضعف کنترل رکتی با تأکید بر اثر تعدیلش( تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت1931) جبارزاده و رادي
شده  شرکت پذیرفته111منظور،  نیبدهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.  شرکت

ز چهار شاخص گیري شفافیت شرکتی ا و براي اندازه بانتخا ،1931تا  1915زمانی  در دورهن در بورس اوراق بهادار تهرا
گیري متغیر توانایی  عات و براي اندازهطالا نبود اتکا و قابل نبود موقع تی، بهالعااطن اطمینا عاتی، عدمالاط نتقار عدم

 .بهره گرفته شد(  1111) نو همکاران مدیریت از الگوي دمریجا
هاي  ان گزارشگري پایداري شرکتاي اقدام به شناسایی متغیرهاي مؤثر بر میز در مطالعه( 1935) معصومی و همکاران

ها بیانگر این است که متغیرهاي اندازه شرکت،  اند. نتایج آزمون فرضیه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده
ها  تأثیر  معناداري دارند.  نقدینگی، سهامداران نهادي و دوگانگی وظایف مدیرعامل بر میزان گزارشگري پایداري شرکت

تأثیر  ها  ل هیات مدیره بر میزان گزارشگري پایداري شرکتاله متغیر عمر شرکت، دارایی نامشهود و استقهمچنین س
 .معناداري ندارند

حاصل از آزمون  جینمودند و نتا یرا بررس یاتیبر اجتناب مال رانیمد واناییتأثیر ت  (1931)قیز آنا يالقار و شعر یحسن
 نیهمچن دارد و ها در شرکت یاتیبر اجتناب مال يتأثیر  مثبت و معنادار  تیریدم ییپژوهش نشان داد توانا يها هیفرض

 است. یاتیبر اجتناب مال یاندازه شرکت و اهرم مال میرمستقیدهنده  تأثیر غ انها نش افتهی
ز تحلیل هاي مدیریت و معیارهاي عملکرد با استفاده ا تأثیر  قابلیت پژوهشی با عنوان( 1935نژاد ) ممتازیان و کاظم

شرکت و اهرم مالی را کنترل کرده و  انجام دادند که در آن  تأثیر  متغیرهاي اندازه ،پوششی در بورس اوراق بهادار تهران
 هاي مدیران و معیارهاي عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. بدین به این نتیجه رسیدند که بین قابلیت

ران در استفاده بهتر از منابع و به تبع آن افزایش کارایی کل شرکت، عملکرد شرکت بهبود معنا که با افزایش قابلیت مدی
 .یابد یافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش می
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گذاري و ریسک سقوط آتی قیمت سهام  در پژوهشی به بررسی توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه( 1935) زاده فردمراد
ازحد را  گذاري بیش گذاري کمتر از حد را کاهش، سرمایه نشان داد که توانایی مدیریتی، سرمایههاي او  پرداخت. یافته

شود. همچنین توانایی مدیریتی، ریسک  گذاري مورد انتظار می تقویت و درمجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه
 .هدد طور معناداري افزایش می سقوط قیمت آتی سهام را به

مین ناب سبز و پایداري شرکتی أدر مطالعه اي اقدام به سنجش الگوي رابطه زنجیره ت( 1935همکاران )تفرشی مطلق و 
، بر تمامی ابعاد چهارگانه اقتصادي، اجتماعیدهد که زنجیره تامین سبز  هاي این پژوهش نشان می اند. یافته نموده
مین ناب بر تمامی ابعاد أو همچنین زنجیره تمحیطی و حکمرانی پایداري شرکتی اثر مثبت و معناداري دارد  زیست

مین ناب بر زنجیره تامین أوه بر این زنجیره تالغیر از بعد حکمرانی  تأثیر  مثبت و معناداري دارد ، عه پایداري شرکتی ب
 . یز  تأثیر  مثبت و معناداري داردسبز ن
شده در  رفتهیپذ يها در شرکت ياقالم تعهد تیفیو ثبات سود و ک تیریمد ییتوانا یبه بررس( 1935)و همکاران  یعبدل

و سود سال بعد رابطه  يسود سال جار نیکه ب دهد ینشان م قیتحق نیا جینتا و  بورس اوراق بهادار تهران پرداختند
سود خواهد  يداریباشد شرکت در سال بعد پا شتریب يجار لسا يها سود زانیوجود دارد در واقع هرچه م يمثبت معنادار

 . وجود دارد يرابطه مثبت معنادار یسال آت يو سودها رانیمد ییتوانا نیب نیهمچنداشت 
چنین بررسی اثر  ( به بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاري و هم1935فروغی و امیري و ساکیانی )

هاي پذیرفته شده در بورس  رکتکیفیت گزارشگري مالی بر شدت اثرگذاري توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاري ش
 اوراق بهادار تهران پرداختند.

عات الاي به بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوري با افشاي اط در مطالعه( 1934) مهدوي و همکاران
افشاي  هاي پژوهش بیانگر آن است که بین اندازه شرکت با سطح حسابداري زیست محیطی و اجتماعی پرداختند. یافته

عات زیست محیطی و العات زیست محیطی و اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد اما بین سطح افشاي اطالاط
عات زیست الگران سطح افشاي اط ف انتظار پژوهشالاجتماعی و سودآوري رابطه معنادار آماري وجود ندارد. بر خ

حساس  هایی است که در صنایع غیر کنند کمتر از شرکت هایی که در صنایع حساس فعالیت می محیطی و اجتماعی شرکت
 .کنند فعالیت می

اند. هدف این  عملکرد پایدار پرداختههاي مدیریت اي به بررسی سیستم و شاخص در مطالعه(1939) قدیمسجادي و بنابی
ند ارزش آفرینی کند توا باشد. شرکت زمانی می هاي موثر بر مدیریت عملکرد پایدار می تحقیق بررسی سیستم و شاخص

که روش مدیریتی آن شامل خصوصیات مختلف به ویژه در ارتباط با یکپارچه سازي ابعاد اقتصادي، زیست محیطی و 
هاي با ابعاد چندگانه  يگیر نفعان با منافع متضاد و ناهمگون، سبب افزایش تقاضا براي اندازه اجتماعی باشد. وجود ذي

تواند تداوم فعالیت داشته باشد که قادر به ایجاد، حفظ شرکت زمانی می از یک شرکت، نفعان شود. بر اساس تصور ذي می
لکرد پایدار بدست منفعان خود باشد، که از طریق حسابداري و مدیریت ع و تقویت روابط پایدار و بادوام با تمامی ذي

ها و  ایداري است که از طریق استراتژيدهد، مدیریت پایداري نیازمند تعریف اهداف پ آید. نتایج تحقیقات نشان می می
  .ی، باید دائماً بررسی و ارزیابی شوندیها شاخص

هاي پتروشیمی در خصوص عملکرد پایداري  هاي مدیران شرکت اي اقدام به بررسی دیدگاهدر مطالعه( 1931)امیدیان 
%سهم  44) ر صادرات ایرانشرکتی در صنعت پتروشیمی ایران نموده است. صنعت پتروشیمی به دلیل اهمیت آن د

محیطی و مخرب آن، فاکتورهاي مناسب این تحقیق را دارا بود. در این تحقیق، و اثرات زیست (صادرات غیرنفتی
هاي پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه انتخاب شده است و با استفاده از نظرات خبرگان  شرکت

اري شرکتی انتخاب شد. سپس با پرسشنامه مقایسه زوجی و تحلیل سلسله مراتب فازي، هاي اثرگذار بر پاید صنعت، مؤلفه
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عات از الآوري اطدهی شد. سرانجام با تدوین پرسشنامه نهایی و جمع وزن ها بندي شد و این مؤلفهنظرات خبرگان اولویت
اري هاي اثرگذار بر میزان پاید فهها با توجه به مؤل هاي پتروشیمی، از طریق تاپسیس فازي این شرکت مدیران شرکت

 عملکرد زیست محیطیبشر و استانداردهاي کار و  حقوقکننده، مواد اولیه و تأمینشرکتی رتبه بندي شدند. شاخص 
هاي پتروشیمی بورس اوراق بهادار  در میان شرکت "پردیس"رین وزن را به خود اختصاص دادند و در نهایت شرکت التبا

 .اختصاص داد رتبه برتر را به خود

 

 مطالعات خارجی
شرکت بورس مالزي، پرداختند.  111هاي هیات مدیره بر گزارش پایداري در بین  به بررسی  تأثیر  ویژگی ( 1111) 1امان

مدیره  تأمدیره، هی تأل هیالمدیره، استق تأت مدیره، جنسیت هیأدهد که ارتباط معناداري بین اندازه هی نتایج نشان می
ت مدیره بر أدهد که مسئولیت دوگانه هی پایداري وجود دارد، اما نتایج این پژوهش نشان می فشاي گزارشا خانوادگی و

 .شده در مالزي، تأثیري ندارد هاي ثبت گزارش پایداري در بین شرکت
اي اندازهتقسیم سود پرداختند. آنها بر هاي مدیران بر سیاست در پژوهشی به بررسی توانایی (1111) 1و نینگجیراپورن و 

استفاده کردند. نتایج پژوهش  ( 1111)وسیله دمرجیان  شده به ها ارائهگیري توانایی مدیران از الگوي تحلیل پوششی داده
کنند. آنها چنین استنباط کردند که اي با مدیران تواناتر سود تقسیمی بیشتري پرداخت میه آنها نشان داد که شرکت

نایی خود در حفظ سودآوري شرکت، مایلند تا سود نقدي بیشتري را پرداخت نمایند و در مدیران توانا، با اعتماد به توا
 .نگرانی ندارند ارتباط با کاهش سود تقسیمی در آینده

نقش گزارش یکپارچه براي  ،مطالعه اي اقدام به بررسی مدیریت پایدار و گزارش دهی ( در1111 و همکاران ) 9ریکاردو
 ،4(IIRC) اند. بر اساس گزارش شوراي گزارشگري یکپارچه بین المللیایدار شرکتی نمودهبرقراري ارتباط مدیریت پ

کنند،  گیري پایداري خود استفاده میهاي پیشروي را که مدیران در فرایندهاي تصمیم باید شاخص 5(IR) گزارش یکپارچه
 ت پایداري کمک کند.تواند به مدیریت یکپارچه مدیری می شناسایی. در این راستا، گزارش یکپارچه

نتایج تحلیل . ستهاي شرکت و افشاي محیطی پایدار نموده ا در پژوهشی اقدام به بررسی رابطه ویژگی( 1114 ) 1آکباس
دهد که اندازه شرکت و نوع صنعت به طور مثبتی با میزان افشاي محیطی ارتباط دارد، در حالیکه  رگرسیون نشان می

  .رهاي اهرم و عمر نیز از لحاظ آماري رابطه اي بامیزان افشا ندارندسودآوري رابطه منفی دارد. متغی
هاي  در پژوهشی اقدام به بررسی عوامل مرتبط با گزارشگري محیطی و اجتماعی در شرکت( 1114)  5باهاتا کاریا 

لیایی پایین هاي استرا دهد که میزان گزارشگري محیطی و اجتماعی در شرکت استرالیایی نموده است. نتایج نشان می
باشد. شرکت هاي با  تر میهاي بزرگ در صنعت حمل و نقل بطور چشمگیري باال باشد و میزان کل افشا در سازمان می

کنند. میزان کل افشا با عمر شرکت و اندازه حسابرسی مستقل  عات اجتماعی بیشتري گزارش میالمنفی اطی بازده دارای
  .اي ندارد رابطه

اي، عوامل مؤثر بر میزان افشاي مسئولیت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج  در مطالعه (1114) 1جیاناراکیس 
هاي با خصوصیات   ت مدیره رابطه مثبتی با افشاي شرکت دارند و شرکتأدهد که اندازه شرکت و اندازه هی نشان می
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که تفاوت  کنند، در حالی منتشر می 1(CSR) عات کمتري در خصوص مسئولیت اجتماعیالدوگانگی وظایف مدیرعامل، اط
 .وجود دارد در خصوص مسئولیت اجتماعیا گیري بین صنایع مختلف و میزان افش چشم
وري کل و الگوي  در پژوهشی الگویی ارائه کرد که با استفاده از آن بتوان  تأثیر  توانایی مدیر بر بهره( 1111) 1سیلوا

براي سنجش توانایی مدیران از سرمایه انسانی و فیزیکی ، آموزش و کارآفرینی هاي سرمایه را تشریح کرد. وي  جریان
تر را بکار هاي با خطر باال استفاده کرد. نتایج پژوهش سیلوا حاکی از آن است که کشورهاي با مدیریت توانمندتر، طرح

اي فقیر و ثروتمند، بازده بیشتري کشوره تري دارند. همچنین کشورهاي با درآمد متوسط نسبت بهالوري با برند و بهره می
 . کنن از سرمایه خود کسب می

ها پرداختند. آنها  عات داوطلبانه شرکتالدر پژوهشی به بررسی نقش مدیران مستقل در میزان افشاي اط( 1111) 9بامبر
الی و داوطلبانه عات مالفردي را روي میزان افشاي اط تأثیرات مهم و منحصربه  باال دریافتند که مدیران اجرایی رده

 .کنند ها اعمال می شرکت
ه سوي یک طراحی ب 5(SMAS) اي اقدام به بررسی سیستم حسابداري مدیریت پایدار مطالعه( در1111) 4نیکی و مواال

مفهومی براي صنعت ساخت و ساز پرداخته اند. سیستم حسابداري مدیریت پایدار ارائه کننده روشی براي افشاء و گزارش 
نفعان و عموم مردم  ، از طریق گزارشگري سه بعدي براي ذي(اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی)عملکرد سه بعد از 

اي که  گانه عملکرد ایجاد کنند. به گونهتوانند زنجیره ارزش پایداري را به وسیله مدیریت ابعاد سه ها می است. شرکت
هاي مدیریتی و بهبود  آمیز تصمیم ي بهبود موفقیتتواند برا محیطی و اجتماعی میعات هزینه از اثرات زیستالاط

 .گزارشگري مالی مورد استفاده قرار گیرند

 

 اهداف پژوهش
 با توجه به مبانی نظري و مطالب یاد شده این پژوهش داراي یک هدف به شرح ذیل می باشد:

 .ها شرکت يداریپا يگزارشگر يبر سطح افشا تیریمد ییتوانا تأثیر یبررس -

 

 ی پژوهشفرضيه ها
 باشد: با توجه به مبانی نظري و مطالب یاد شده این پژوهش داراي یک فرضیه به شرح ذیل می

 دار دارد. ها تأثیر معنا توانایی مدیریت بر سطح افشاي گزارشگري پایداري شرکت -

 

 مدل و متغيرهای تحقيق
هاي مسئولیت اجتماعی  انند افشاي مؤلفهگري پایداري هم براي ازمون فرضیة پژوهش با توجه به این که افشاي گزارش

هاي رخشی و اسعدي شود، لذا به پیروي از پژوهش محسوب می ها براي شرکت ها به عنوان افشاي اختیاري شرکت
 ( از مدل زیر استفاده می شود: 1935( و جبارزاده کنگرلویی و رادي )1935منش و کامرود )(، بشیري1935)

                                                                            
                         

 

                                                           
1 
corporate social responsibility (CSR) 

2
 Nickie & Mula 

3
 Bamber  

4
 Nickie & Mula 

5
 Sustainable Management Accounting System (SMAS) 
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 که در این مدل:
Social Responsibilityitگزارشگري پایداري :.        

it Management Abilityتوانایی مدیریت :. 
Sizeit :کتشر ةانداز. 

Leverageit: هرم مالیا. 
Profitit :سودآوري. 

QTit :دشفرصت ر.  

 

 متغير مستقل
هاي ذاتی شرکت در مدل خود کارآیی شرکت را به دو بخش  به منظور کنترل اثر ویژگی( 1111) 1مک وي دمرجیان و 

 5اده از کنترل هاي ذاتی شرکت و توانایی مدیریت تقسیم کردند. آنها این کار را با استف جدا یعنی کارآیی بر اساس ویژگی
)اندازه شرکت، سهم بازار شرکت، جریان نقدي شرکت، عمر پذیرش شرکت در بورس و فروش  ویژگی ذاتی شرکت

توانند به مدیریت  هاي ذاتی شرکت، می متغیر به عنوان ویژگی 5انجام دادند. هر کدام از این  یا همان صادرات( خارجی
در جهت عکس عمل کرده و توانایی مدیریت را محدود کنند. در رابطه  کمک کنند تا تصمیمات بهتري اتخاذ نماید یا

 :اند ویژگی کنترل شده 5ارائه شده، این( 1111) مک ويکه توسط دمرجیان وزیر
               

        (           )                  
                               (   )  
                                  

Efficiecyi Firm:ها بدست آمده است کارایی شرکت که از رابطه تحلیل پوششی داده. 
TotalAssets :لگاریتم جمع داراییهاي است که از صورتهاي مالی قابل استخراج است. 

 MarketShare :آید میبدست  1ها که از رابطه  سهم بازار هریک از شرکت: 
        (:1رابطه ) 

MarketShare=
مقدار فروش در پایان سال

 جمع کل فروش صنعت در پایان سال
 

 MarketShare :ل.جمع کل فروش صنعت در پایان سا تقسیم بر مقدار فروش در پایان سال 
Flow Free Cash: منفی بودن  متغیر دامی که در صورت مثبت بودن جریان نقدي آزاد عملیاتی برابر یک و در صورت

 :برابر صفر در نظر گرفته میشود
 :(9رابطه )   

 
FCF :هاي نقدي آزاد جریان. 
OP  :سود عملیاتی قبل از استهالك. 

TAXP :مالیات پرداختی.  
CIP  :هزینه بهره پرداختنی. 
DPP :سودهاي تقسیمی پرداختی.  

                                                           
1
 Demerjian,  & mac vay 
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age: ر بورس بوده استهایی که شرکت د عمر شرکت که برابر لگاریتم طبیعی تعداد سال. 
ForeignCurrency :شرکت  شود که اگر گیري می گر ارز خارجی است، این متغیر دووجهی بدین صورت اندازه نانمای

 .و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود 1مورد نظر صادرات داشته باشد، عدد 

ε  :درپژوهش حاضر توانایی  و یت در شرکت استدهنده توانایی مدیر مقدار باقی مانده معادله رگرسیون است که نشان
 (.1935، کرمیو فر منصور،  چاالکی ) نشان داده شده است MA  مدیریت با

 

 متغير وابسته
کل گرفته است. تعاریف متعددي براي تري تحت عنوان توسعه پایدار ش ها، از مفهوم وسیع ح پایداري شرکتاصطال

یته جهانی ت که توسط کم، تعریفی استورد توافق اکثریت قرار گرفته اسکه م مفهوم توسعه پایدار وجود دارد اما تعریفی
اي که نیازهاي نسل فعلی را  عهتوس"کند:  ت. این کمیته، توســعه پایدار را این گونه تعریف میمحیط زیست و توسعه اس

 ."منابع طبیعی به مخاطره اندازد ت ودر تأمین نیازهایش از محیط زیس ل آتی راازد بدون آنکه توانایی و حق نسبرآورده س
استفاده شده است.  ( 1115) 1ویداگدون و اه شده توسط یوهئچک لیست ارا گیري متغیر گزارشگري پایداري از براي اندازه

پذیري  باشد که هر مولفه شامل چند شاخص در حوزه مسئولیت اي از چند مولفه می این چک لیست شامل مجموعه
پس از بررسی  .باشد ها برابر با عدد یک می و اقتصادي شرکت بوده و امتیاز هر یک از شاخصمحیطی  اجتماعی، زیست

هاي افشاء شده توسط شرکت  هاي مورد بررسی ، در نهایت تعداد شاخص شرکت  لابا س طچک لیست فوق در ارتبا
هاي موجود در چک  داد شاخصبر کل تع (پذیري اجتماعی شده در حوزه مسئولیت ءشده و افشا مجموعه اقدامات انجام)

لیست تقسیم شده و در نهایت امتیاز شرکت در زمینه گزارشگري پایداري به عنوان یک کمیت نسبی مطابق رابطه 
 .(1933و وکیلی فرد و  صراف،  اضی) محاسبه شده استزیر

   
تعداد اقالم افشا شده

تعداد کل اقالم قابل افشا
 

 چك ليست ارزیابی گزارشگری پایداری(: 1جدول )
 (اقدامات قابل انجام در حوزه مسئولیت اجتماعی)مولفه شاخص ها  مولفه

هاي جامعه، هدایا و خدمات خیریه، اقدامات قانونی/دعاوي حقوقی،  سرمایه گذاري اجتماعی، حمایت از فعالیت اجتماعی
 هاي مذهبی/فرهنگی فعالیت

لوگیري از خسارات زیست محیطی، بازیافت یا جلوگیري از ضایعات، حفظ منابع طبیعی، تحقیق و کنترل آلودگی، ج زیست محیطی
 یتوسعه، سیاست زیست محیط

 
 
 

 اقتصادي

ت و خدمات، تعداد کارکنان، حقوق المحصول/سهم بازار، کیفیت محصول، توقف تولید و سایر محصوتوسعه 
متی و ایمنی در محیط النان، بازنشستگی و مزایاي پایان خدمت، سماهانه/پاداش نقدي و مزایا، سهام تحت تملک کارک

تی و المهاي آموزش و توسعه کارکنان، ورزشی و رفاهی، وام یا بیمه کارکنان، روحیه و ارتباطات کارکنان، س کار، برنامه
مشتریان، سیاست مندي  متی مشتریان، شکایات/رضایتالایمنی در محیط کار، برنامه هاي آموزش و توسعه کارکنان، س

گویی به نیاز مشتریان و سایر  ت و خدمات پس از فروش، پاسخالپرداخت دیرتر براي مشتریان خاص، تدارك تسهی
 .مشتریان

 

 متغيرهای کنترلی
 ها به شرح ذیل می باشد: گري پایداري شرکتکنترلی اثرگذار بر سطح گزارشمتغیرهاي  در این تحقیق

                                                           
1
 Yuhan & Widagdo 
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  .دوره پایاندر ها  طبیعی مجموع داراییم یتلگار (:Size)کتشراندازه 
  .ها یئها به کل دارا ت کل بدهیببا نساست  برابر :((Leverageاهرم مالی
س پ صود که برابر است با سود خالش فاده میتت بازده فروش اسببه منظور سنجش سودآوري از نس ( :Profit)سودآوري

 .ترکشاصل از فروش حاز کسر بهره و مالیات به درآمد 
)بشیري منش و  دشو فاده میتد اسشگیري فرصت ره و اندازهبمنظور محاسبه ت کیوتوبین باز نس : (QT)دشفرصت ر
 . (1931کامرود، 

 

 هاداده آمار توصيفی

 های توصيفی متغيرهای پژوهش (: آماره2) جدول
 يداریپا يگرگزارش يسطح افشا شرکت اندازة سودآوري اهرم مالی فرصت رشد توانایی مدیریت عنوان

 13155 19351 13131 13141 13953 13991 میانگین

 13111 193114 13111 13153 13541 13135 میانه

 1341 113593 13114 13143 431541 13311 ماکزیمم

 13113 113191 -13151 13913 13154 13145 مینیمم

 13115 13141 13111 13111 13411 13511 انحراف معیار

 -1311 13141 13141 13111 13519 13114 چولگی

 43519 53541 43195 43115 93415 13511 کشیدگی

گر آن است که نمونة انتخابی از  هاي توصیفی بیانارائه شده است. به طور کلی، آماره 1آمار توصیفی در جدول شمارة 
دهد که حداکثر و حداقل اندازة  نشان میتنوع زیادي برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصیفی مربوط به اندازة شرکت 

است. در خصوص سایر متغیرها چنین  1314و انحراف معیار آن نیز برابر با  113191و  11359شرکت به ترتیب برابر 
 باشد. هاي انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت

 

 فروضات مدل رگرسيون خطیبررسی م
 نیتخم که نیا يبرا نام دارند. کیمدل( وجود دارد که مفروضات کالس يخطا ای) ماندهیباق ةفرض در مورد جمل يتعداد

 دارند که ازیمدل ن نیباشد، مفروضات ا یخط تورشبدون  نیتخم نیبهتر ونیرگرس بیاز ضرا یخط ونیمدل رگرس
 .شود می تشریحها  ینیب شیپ جیمفروضات در ادامه شرح داده شده و سپس نتا نیاروش آزمون  نید. بنابراشون شیآزما

 

 ها(ثابت بودن واریانس جمله خطا )باقيمانده
فرض ممکن  نیهستند. در عمل، ا برابر انسیوار يمانده دارا یاست که تمام جمالت باق نیا یخط ونیرگرس گریفرض د

در  يشکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختار، دهیا شاهد پدنباشد و به عنوان مثال: م قیاست چندان دق
مشکل انجام  نیا شیآزما يتوسط اقتصاددانان برا متفاوتی يها . تستمیهست انسیوار يو ... نابرابر يمجموعه آمار

شد. با توجه  یبررس يگودفر- پاگان -ش ها با آزمون برو ماندهیباق انسیوار یهمگنیة فرض ق،یتحق نیاست. در ا گرفته
 مبر عد یاست، فرض صفر مبن 15/1هر دو مدل کمتر از  يآزمون برا يکه سطح معنادار ییجا از آن ر،یجدول ز جیبه نتا
بنابراین، به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل مربعات  رد شد. قیدر هر دو مدل تحق انسیوار یهمگن

 اهیم کرد.( استفاده خوGLSتعمیم یافته )
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 گودفری-پاگان-(: نتایج آزمون بروش3جدول )

 احتمال مقدار آماره درجه آزادي نوع آماره مدل پژوهش

 13111 11311 (9و511) Fآماره  مدل آزمون فرضیه

 

 ها(عدم وجود خود همبستگی جزء خطا )باقيمانده
موجود  مانده یباق یونیالت رگرسجم نیب یارتباط چیکه ه کند یم انیب کیکالس یخط ونیفرض مدل رگرس نیا

در واتسون -ة دوربینشد. اگر مقدار آمار گیري بهره مانده باقیاستقالل  یبررس يواتسون برا نی. از آمار دوربباشد نمی
( 135-135مجاز ) ةآمار خارج از محدود نیشود. اما اگر ا یمستقل در نظر گرفته م ةماندی( باشد، باق135-135مجاز ) ةمحدود
 يها برآورد مدل جی. نتاشود میاستفاده  یحذف خودهمبستگ يبرا مرتبة اول ي( برا1) AR یزمان ریتاخ کیتکن3 باشد 

بر عدم وجود  یلیدل نیو بنابرا قرار داردمجاز ة آمار در محدود نیا زانیکه در هر دو مدل م دارد بیان می قیتحق
 يها جزء خطا در مدل یفرض عدم وجود خودهمبستگ ر،گیوجود ندارد. به عبارت د مانده یباق جمالت نیب یهمبستگ
 است. قیدر تحقشده استفاده 

 (: نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا0جدول )

 مقدار آماره نوع آماره هاي پژوهش مدل

 131414 واتسون -دوربین مدل آزمون فرضیه

 

 عدم وجود هم خطی بين جمالت توضيحی 
وجود دارد. در صورت وجود  قدرتمند ارتباطیمستقل و کنترل در مدل  يرهایمتغ نیاست که ب یمعن نیبه ا خطی هم
معنادار در معادله  يرهایتعداد متغ جهیخواهند بود و در نترا دارا  ییاستاندارد باال يخطا، مدل ینیب شیپ بی، ضراخطی هم

استفاده شد. شاخص تورم  خطی همعدم  یبررس يا( برVIF) انسیتورم وار بیمعادله از ضر نی. در اابدی یکاهش م
 انسیدر هر دو مدل تورم و وار دهد ینشان م شیآزما نیا هاي یافتهعدم تطابق است.  ةدهند نشان 11کمتر از  انسیوار
 .نیست ینظر مشکل نیو از ا قرار داشتهدر حد مجاز  یمستقل و کنترل يرهایمتغ

 (1-1بين جمالت توضيحی در مدل ) (: نتایج آزمون عدم وجود هم خطی5جدول )
 عامل تورم واریانس متغیر

 13511 گزارشگري پایداري

 13193 توانایی مدیریت

 13111 کتشراندازه 

 13111 اهرم مالی

 13194 سودآوري

 13541 دشفرصت ر

 (2-1(: نتایج آزمون عدم وجود هم خطی بين جمالت توضيحی در مدل )6جدول )
 یانسعامل تورم وار متغیر

 13411 توانایی مدیریت

 13154 کتشراندازه 

 13113 اهرم مالی

 13115 سودآوري

 13941 دشفرصت ر
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 ها()باقيمانده نرمال بودن جمله خطا
 ةآزمون نرمال بودن جمل ياست. برا طبیعیجمله  عیاست که توز نیمانده ا یاز مفروضات مهم در مورد جمله باق یکی

 استفاده شد. برا - جارکوخطا از آمار آزمون 
 5) از شتریدر هر دو مدل ب برا -جارکو آماره آزمون  يدار یدهد، سطح معنینشان م ریجدول ز جیکه نتا طور همان

  .گشته اند عیتوز نرمالبه طور  قیتحق يهامدل یةبق در نتیجهاست،  1315 درصد( یا
 (: نتایج حاصل از نرمال بودن جمله خطا5) جدول
 احتمال مقدار آماره آماره نوع مدل پژوهش

 13415/1 4133519 برا -جارکو مدل آزمون فرضیه

 

 بررسی مانایی متغيرهای پژوهش
 ن،یانگیکه م گویند را مانا می ریمتغزمانی . قرار گیرند یبررسمورد آن  يرهایمتغ ماناییمدل،  نیالزم است قبل از تخم

و  انسیوار ن،یانگیکند و م رییتغ ریمتغ یاگر مبدأ زمان ،یبه طور کل آن در طول زمان ثابت بماند. انسیو کووار انسیوار
هاي مانایی متغیرها به فرضیه خواهد بود. نامانا ریصورت متغ نیا ریغ در، شود مانا نامیده می رینکند، متغ رییتغ انسیکووار

 باشد:صورت زیر می
 .متغیر ناماناست:   

  .متغیر ماناست:   
تواند مورد بررسی قرار گیرد. می "روي تفاضل دوم "و "روي تفاضل اول"، "در سطح"ها در سه حالت مانایی متغیر

رد شده و آن  باشد فرضیه صفر در مورد آن% می5کمتر از   "در سطح "ها  متغیرهایی که احتمال حاصل از آزمون آن
 % باشد، ناماناست.5که بیشتر از  متغیر در سطح ماناست درصورتی

چون مقدار احتمال آزمون همة « لوین، لین و چو»آزمون مانایی در جدول زیر درج گردیده است. بر اساس آزمون  نتایج
اند  % بوده است، همة متغیرهاي مستقل، وابسته و کنترلی در دورة پژوهش در سطح پایا بقرار داشته5 متغیرها کمتر از

هاي مختلف ثابت بوده، به  ان و کواریانس متغیرها در بین سالکه میانگین و واریانس متغیرهاي تحقیق در طول زم این
جمعی  شود همة متغیرها مانا هستند و نیازي به آزمون همگونه که در جدول زیر مالحظه می باشد. همان معنی پایایی می

 نیست.
 (: نتایج آزمون مانایی متغيرهای پژوهش8) جدول
 نتیجه احتمال آماره لوین، لین و چو متغیرها

 مانا 13111 13534 گري پایداري گزارش

 مانا 13111 33111 توانایی مدیریت

 مانا 13111 43319 کتشراندازه 

 مانا 13111 53119 اهرم مالی

 مانا 13111 53314 سودآوري

 مانا 13111 13111 دشفرصت ر

 

 ليمر  Fآزمون
 لیمر Fمنظور از آزمون  نیا يشخص شود. برا( مییتابلو ای یبی)ترک نیها الزم است روش تخممدل نیقبل از تخم

مشاهدات با  براي تابلویی روش و ٪5از  شیمشاهدات با احتمال ب يبرا یبیاستفاده شد. مدل با استفاده از روش ترک
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هر دو مدل  لیمر در Fشده است، احتمال  مشخص رزی جدول در که همانطور. است شده برآورد ٪5احتمال کمتر از 
 د.گرد یهر دو مدل استفاده م نیتخم يبرا تابلوییاز روش  نیدرصد است، بنابرا 5کمتر از  یبررس

 ارائه شده است. 11و 3نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول 
 نتایج اثرات ثابت مقطعی :(9) جدول

Redundant Fixed Effects Tests 

Test cross-section fixed effects 

EffectsTest Statistic d.f. Prob. 

Cross-sectionF 133539 1313413 13111 

Cross-sectionChi-square 1553155 131 13111 

 
 نتایج اثرات ثابت زمانی :(14جدول )

Redundant Fixed Effects Tests 

Test period fixed effects 

EffectsTest Statistic d.f. Prob. 

PeriodF 13195 43943 13111 

PeriodChi-square 13111 4 13413 

 

و در مورد اثرات ثابت زمانی احتمال آن  1315با توجه به آمارة آزمون چاو در مورد اثرات ثابت مقطعی احتمال آن کوچکتراز
مبنی بر تفاوت عرض از مبدأها براي اثرات ثابت مقطعی تایید شده لذا مدل     باشد بنابراین فرضیةمی1315بزرگتر از 

 رات ثابت مقطعی برگزیده است.اث
 نتایج آزمون هاسمن :(11جدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Test cross-sectionrandom effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

cross-sectionrandom 433595 1 13111 

 
 ارائه شده است. 11نتایج مربوط به آزمون فرضیه در جدول

 تجزیه و تحليل فرضيه: (12) جدول
 1935-1933دورة برآورد: 

Cross-section fixed (dummy variables) 

 13113134 ضریب تعیین

 13511439 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 15355111آماره 

 1 (Probاحتمال )

 131414 واتسون -آماره دوربین

 سطح اطمینان احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیرتوضیحی

Management Ability 13154 13119 53939 1 35% 

Leverage 13159- 13113 33915- 1 35% 

QT 131111- 131111 13114- 13541 بدون معنی 

Profit 13119 13111 13541 13111 35% 
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SIZE 13154- 13115 43155- 1 35% 

C 13911 13119 43351 1 35% 

دار  % معادلة رگرسیون معنی33گیري کرد که در سطح اطمینان  توان نتیجه و احتمال مربوط به آن می Fآمارة  با توجه به
ها  همبستگی جمالت خطا( براي مدل اشاره به استقالل نسبی داده واتسون )عدم خود -است. نتایج مربوط به آماره دوربین

 دارد.

گري پایداري  متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته )سطح افشاي گزارشدهندة میزان مربوط بودن  تعیین مدل نشان ضریب
 درصد 11 که دهد می نشان مقدار این و بدست آمده 1311 ضریب تعیین مدل 11ها( است که مطابق با جدول  شرکت

 رجهد مقدار این چون .است ها به متغیرهاي مورد نظر در مدل مربوط گري پایداري شرکت سطح افشاي گزارش تغییرات

 51شود که در این آزمون برابر  تعدیل شده براي این منظور استفاده می تعیین ضریب از لذا گیرد نمی نظر در را آزادي
شود. با توجه به نتایج  درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل توصیف می 51باشد لذا به طور متوسط  درصد می

 1315( داراي احتمال کمتر از Management Abilityر توانایی مدیریت )آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغی
باشد از بین متغیرهاي کمکی، متغیرهاي  دار می درصد در مدل معنی 35باشد در نتیجه این متغیر در سطح اطمینان  می

 35سطح اطمینان  و در 1315( داراي احتمال کمتر از Profit( و فرصت رشد )SIZE( ، اندازة شرکت )LEVاهرم مالی )
 35و در سطح اطمینان  1315( داراي احتمال بیشتر از QTدار هستند. اما متغیر نسبت فرصت رشد ) درصد در مدل معنی
دار نیست. بنابراین با توجه به معنادار بودن متغیر توانایی مدیریت که متغیر اصلی در تایید یا رد فرضیه  درصددر مدل معنی

پس با توجه  دار دارد. ها تأثیر معنا گري پایداري شرکت نمود توانایی مدیریت بر سطح افشاي گزارشتوان ادعا  میباشد  می
 شود. به نتایج مدل، فرضیه این پژوهش تأیید می

 

 گيری نتيجه
محیطی همگی به  هاي اجتماعی و زیست ها، نگرانی هاي مربوط به عملیات شرکت هاي در حال رشد سیاست پیچیدگی

که مسئولیت یک واحد اقتصادي تنها محدود به  صورتی است. به گردیده براي سهامداران و جامعه تبدیلموضوع مهمی 
هاي دور یا نزدیک به مکان فیزیکی شرکت،  گیرد که در مکان اي را در بر می گسترده چارچوبسهامداران نیست، بلکه 

گري  . گزارشحرکت کنندهاي پایداري  ار گزارشانتش متس ها به . این مسائل موجب شده است که شرکتاند گرفتهقرار 
ت و خدمات شرکت الپایداري، گزارش عمومی از عملکرد اقتصادي، محیطی و اجتماعی در ارتباط با عملیات و محصو

است. به  کشاندهخود سمت ها، جوامع تجاري، دانشگاهیان، ذینفعان و جامعه را به  این گزارشات توجه دولت باشد. می
ها در نظر گرفته شده و  شرکت راهبردعنوان بخش مهمی از  ها به گري پایداري شرکت هاي گزارش سیاستهمین دلیل 

وه بر الع دارند.عنوان یک استراتژي شرکتی در نظر  گزارشات پایداري خود را به الَهاي بزرگ معمو در این مسیر شرکت
هاي شرکت و تصمیمات  یی در رابطه با تنظیم سیاستترین مقام اجراالت مدیره باأها، هی که در شرکت جایی آن، ازآن

به ها  هاي گزارش پایداري شرکت گیري و تعیین استراتژي در تصمیمرا شرکت است، نقش مهمی  رهبري ةمهم در زمین
نامشهود  ییعنوان دارا هاست که به شرکت یانسان یةابعاد سرما یکی تیریمد ییتوانا ،يحسابدار اتیدر ادب عهده دارند.

در  یباننسبت به رق رانیعنوان کارآیی مد را به تیریمد یی، تواناهمکارانو  انیجمثال، دمر يبرا شود؛ یم يبند هستد
 يادار يها نهیهز ها، يموجود يبها حاويها  درآمد در شرکت دیمنابع تول نی. ادنمودن فیمنابع شرکت به درآمد تعر لیتبد

نامشهود شرکت  يها ییو توسعه و دارا قیتحق يها نهیهز ،یاتیعمل ياه ثابت، اجاره يها ییو فروش، دارا عیو توز
 بررسی به پژوهش این در نتیجه در  شود یم ختمشرکت  ةروزان اتیکاراتر عمل تیریبهتر به مد یتیریمد یی. توانادباش یم

 بهادار تهران اوراق بورس در شده رفتهیپذ هاي در شرکتگري پایداري   توانایی مدیریت بر سطح افشاي گزارش تأثیر
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هاي تولیدي پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از  ة آماري پژوهش، کلیة شرکتجامعاست.  شده  پرداخته
 131در نظر گرفته شده است. نمونة مورد بررسی پژوهش، مشتمل بر  1933یت انتهاي سال لغا 1935ابتداي سال 

 براي اي کتابخانه روش از پژوهش این حذفی سیستماتیک انتخاب گردیدند. در باشد که با استفاده از روش شرکت می
 منابع از استفاده پژوهش با ادبیات به مربوط اطالعات منظور بدین. شده است استفاده موضوع نظري مبانی گردآوري
یق قها در تح آوري داده جمع. ابزارهاي گردد می گردآوري ها دانشگاه کتابخانه در موجود مقاالت و اي، کتب کتابخانه

هاي پذیرفته  هاي مالی شرکت و صورتآورد نوین  رهافزارهاي اطالعاتی موجود مانند  هاي اطالعاتی و نرم حاضر، بانک
آزمون فرضیه،  باشد. جهت می www.tsetmc.irمانند  هاي اینترنتی شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت

 روش همبستگی بین متغیرها و معادالت رگرسیون چند متغیره از طریق روش پنل دیتا مورد استفاده قر ار گرفت. هدف

 در شده رفتهیپذ هاي در شرکتگري پایداري   توانایی مدیریت بر سطح افشاي گزارش بررسی تأثیر پژوهش این اصلی

 .است بهادار تهران اوراق بورس

 

 ای مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضيه های پژوهشپيشنهاده
 هاي در شرکتگري پایداري   مدیریت بر سطح افشاي گزارشبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه و وجود اثربخشی توانایی  

عیارها و ، با استفاده از مشود می توصیهبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهادار تهران  اوراق بورس در شده رفتهیپذ
هاي فعال در بازار سرمایه ارائه  بندي سطح افشاي گزارش پایداري شرکت شده معیاري جهت رتبه هاي شناخته مدل
با توجه به مبانی نظري و نتایج حاصل . عاتی براي بازار سرمایه داشته باشدالتواند محتواي اط د، زیرا این شاخص میننمای

به عنوان را گري پایداري   سطح افشاي گزارشد، گرد می توصیهها  ن شرکتمدیره و مالکا تأاز پژوهش حاضر به هی
، در انتخاب از این رو؛ قرار دهندگذاران، نسبت به توانایی و عملکرد مدیریت شرکت  گذار در نگرش سرمایه عاملی تأثیر

گري  سطح افشاي گزارش د؛ زیرا مدیران توانمند باعث افزایشبرگزیننمدیران خود دقت و فردي توانا و متخصص را 
. همچنین، به دارند عرضه میشرکت ارزش شوند و نتیجة عملکرد مطلوب خود را با افزایش  شرکت میپایداري 

شود هنگام انتخاب مقصد  می توصیهگذارانی که قصد خرید و نگهداري سهام دارند،  خصوص سرمایه گذاران، به سرمایه
سطح با  تأثیر مثبتداشته باشند؛ زیرا طبق نتایج پژوهش توانایی مدیریت  اصیخگذاري، به توانایی مدیریت توجه  سرمایه

 اخذ نماید مکانیزمیشود  ، به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میاخیردارد. پیرو پیشنهاد گري پایداري  افشاي گزارش
کنندگان را در گرفتن  گذاران و استفاده ها اطالعاتی را در رابطه با توانایی مدیریت خود ارائه دهند تا سرمایه تا شرکت
 .کند کمکتصمیم 

 

 پيشنهادهای موضوعی برای پژوهش های آتی
 شود که: به پژوهشگران آتی توصیه می

 بررسی تأثیر ن اقتصادي الگري پایداري ازجمله متغیرهاي ک سایر متغیرهاي موثر بر سطح افشاي گزارش تأثیر بررسی
 اوراق بورس در شده رفتهیپذ هاي در شرکتها  گري پایداري شرکت افشاي گزارش بر سطح معیارهاي حاکمیت شرکتی

 بهادار تهران. 

  بورس در شده رفتهیپذ هاي در شرکتها  گري پایداري شرکت بر سطح افشاي گزارش بررسی تأثیر هوش مالی مدیران 

  .بهادار تهران اوراق

  بورس در شده رفتهیپذ هاي در شرکتها  پایداري شرکت گري بر سطح افشاي گزارش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی 

  .بهادار تهران اوراق
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 413-511. 
 بر اثر  دیبا تأک یشرکت تیبر شفاف تیریمد ییتأثیر  توانا ی(، بررس1931) ،اسری ،يراد ،دیسع ،ییجبارزاده کنگرلو

 يها وهشپژ ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يها در شرکت یداخل يها ضعف کنترل يگر لیتعد
 .11-55شماره اول، صص  ازدهم،یسال  ،یمال يحسابدار

 سود  میتقس استیبر س رانیمد ییتأثیر توانا  ی(، بررس1931) ،بهنام ،یکرمشاه ،يصغر ،یحیفص ،رضوان ،يحجاز
 .15-15، صص 54ره شما ،یمال يحسابدار یمطالعات تجرب ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يها شرکت

 ة بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسع ،(1935) ،بهمن ،بنی مهد ،گرگز، منصور ،... ا ، قدرتنیا طالب، ن، علییخوز
 .19-1صص  ،91، سال یازدهم، شماره مدیریت حسابداري ،پایداري گزارشگري سطح

 سکیر تیریبا اجزاء مد تیریمد ییوانا(، رابطه ت1933) ،الهام ،ينورمحمد ،اکرم زاده،یروعلیف ،نیفرز ،ییرضا 
 .91-1، صص  14  دوازدهم، شماره حسابرسی سال و  مالی  ريحسابدا هاي  پژوهش کپارچه؛ی

 تجربی  مطالعات ،ایران اختیاري در بازار سرمایه افشاي محرکهاي(، 1931) ،بشیري منش، نازنین ،رحمانی، علی
 .91-1، صص 51، شماره 14 ، دورهحسابداري مالی

 یگري پایداري بر کاهش عدم تقارن اطالعات (،  تأثیر گزارش1933)  ،صراف، فاطمه ،فرد، فاطمه یلیوک ،ضیا، فرناز 
شماره چهل  زدهم،یسال س ،تیریحسابداري مد یعلم هینشر ،هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت
 .195-111صص  ،وششم

 یةنشر ،ها شرکت يداریگزارش پا يبر افشا رهیمد تیأه يها یژگیوتأثیر   ی(، بررس1935) ن،یحس ،يعامر 
 .111-113، صص 9شماره  ،و منافع جامعه ییگو پاسخ ،يحسابدار

 بر سطح  یحسابرس تةیکم يها یژگیتأثیر و یبررس ،(1933) ،يمهد ،یکاظم ،دیسع ون،ی، همایمصطف ،يعبد
 .913-995صص  ،سال پنجم، شماره نهم ،يو رفتار یزشار ينامه حسابدار ها؛ دو فصل شرکت يداریپا يگر گزارش
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 ها وشاخصهاي گزارشگري  بندي مؤلفه تبیین و رتبه ،(1931) ،منیر ،رهنی جفایی ،ملکیان، اسفندیار ،فخاري، حسین
شده در بورس  کتهاي پذیرفتهرمراتبی در ش زیست محیطی، اجتماعی و راهبري شرکتی به روش تحلیل سلسله

 .115-159صص  ، 4سابداري ارزشی و رفتاري، سال دوم، شماره ح ،اوراق بهادار
 بندي عوامل مؤثر بر سطح  شناسایی و رتبه ،(1931) ،حقیقت، حمید ،کردستانی، غالمرضا ،قادرزاده، سید کریم

 شماره ششم، سال ،مالی درگزارشگري کاربردي پژوهشهاي ،کاوي شرکتها با رویکرد داده افشاي مسئولیت اجتماعی
 .41-5 صص، 11

 زانیمؤثر بر م يرهایمتغ یی(، شناسا1931) ،یعل ،ییکال نیزر یحیذب ،دحسنیصالح نژاد، س ،درسولیس ،یمعصوم 
سال هجدهم،  ،يمجله دانش حسابدار ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يها شرکت يداریپا يگزارشگر

 .115-135، صص 51شماره 
 تئوري حسابداري، تهران ،(1931) ،مهتاب ،جهرومی ،سیدحسینی، سیدمصطفی ،مرضاالکرمی، غ، مهرانی، ساسان، 

 .انتشارات نگاه دانش
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