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چکیده
افزایش نگرانیهای جهانی درباره محیطزیست ،تقاضا برای پژوهشهای بیشتر در زمینه ایجاد
ارزش افشاهای زیستمحیطی برای ذینفعان و یکپارچگی ساختار حاکمیت شرکتی را بهوجود
آورده است .بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و
افشای داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی است .در این پژوهش  24شرکت در صنایع محصوالت
شیمیایی و مواد و محصوالت دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان گفت تنوعی در اندازه هیئتمدیره شرکتهای ایرانی
وجود ندارد و حضور مدیران غیرموظف در هیئتمدیره شرکتها منجر به افزایش سطح افشای
اطالعات زیستمحیطی آنها نمیشود .اما ،تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس هیئتمدیره در
شرکتهای ایرانی منجر به کنترل بیشتر میشود و به دنبال آن افشای بیشتر اطالعات
زیستمحیطی صورت میگیرد.
واژههای كلیدی :اندازه هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره ،دوگانگی نقش مدیر عامل ،افشاء
اطالعات زیستمحیطی.
 -1استاد گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران( .نویسنده اصلی و مسوول مکاتبات)
shkhajavi@gmail.com

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 -3کارشناس ارشد حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،ایران.
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 -1مقدمه
نظریه نمایندگی و راهنماهای شرکت ،نظام حاکمیت شرکتی مناسبی را برای افشاء شفافتر
اطالعات درباره شرکت پیشنهاد می دهند .حاکمیت شرکتی ضعیف منجر به کاهش اطمینان بازار
می شود .بنابراین ،بررسی ارکان حاکمیت شرکتی دارای اهمیت است .افشای اطالعات وسیلهای مهم
و اثربخش برای حمایت از سهامداران و در نتیجه قلب حاکمیت شرکتی است .افشای بیشتر
اطالعات منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت میشود .انواع
متفاوتی از اطالعات در گزارشهای مالی افشاء می شود که در این پژوهش به بررسی اطالعات
زیستمحیطی پرداخته شده است (هتای 7و همکاران.)4274 ،
افشاء زیستمحیطی یکی از پدیدههایی است که بهوسیله شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد
(گری 4و همکاران ) 4227 ،و تحت تأثیر عوامل توضیحی متفاوتی قرار دارد .بسیاری از شرکتها از
طریق افشاء داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی با راهبردهای زیستمحیطی ارتباط برقرار میکنند
(برامر و پاولین .)4222 ،9گزارشگری زیستمحیطی نشاندهنده وسیلهای برای تهیه اطالعات
زیست محیطی برای سهامداران و انعکاس عملکرد محیط زیست و مباحث شرکتی مربوط به محیط
زیست است (شیرر .)4224 ،2بر اساس نظریه نمایندگی ،شرکتها مسئول گزارشگری اطالعات
0
زیستمحیطی هستند ،که افشای این اطالعات در جهت منافع سهامداران انجام میشود (بونیامین
و همکاران .)05 :4272 ،کورتز و پنسردا )4272( 5معتقدند که افشای اطالعات زیستمحیطی
بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها است و اگر موجب تخریب محیط زیست شود ،پاسخگویی
آن به عهده شرکتها است .مسأله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای
داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی شرکتها است.
 -2مبانی نظری
 -1-2افشای اطالعات زیستمحیطی شركتها
گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها ،پدیده جدیدی نیست و به  0222سال قبل از میالد
در کشور مصر برمیگردد (اندرسون .)7323 ،0دیگن و رنکین )7335( 2افشاء زیستمحیطی را به
این صورت تعریف میکنند« :افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شامل افشای اطالعات مربوط به
تقابل بین سازمان و محیط اجتماعی و فیزیکی مربوط به آن است» (دیگن و رنکین.)07 :7335 ،
برخالف جنبه های دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت ،گزارشگری زیستمحیطی تقریباً ،ویژگی
جدیدی از گزارشگری مالی شرکتها است .برتلوت 3و همکاران ( )4229افشاء زیستمحیطی
شرکت را به این صورت بیان کردند« :مجموعه ای از اطالعات که مربوط به کاربردهای مالی گذشته،
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حال و آینده شرکت که ناشی از تصمیمات و فعالیتهای مدیریت محیطی شرکت است ،میشود»
(برتلوت و همکاران .) 4 :4229 ،در پژوهش حاضر همانند پژوهش گری و همکاران ( )7320افشاء
اطالعات زیستمحیطی شرکتها به این صورت تعریف میشود :فرآیند انتشار اطالعات درباره تأثیر
فعالیتهای اقتصادی شرکتها که بر محیط طبیعی میگذارد و موجب توسعه پاسخگویی شرکتها
به ذینفعان میشود.
تقاضای سهامداران برای افشای اطالعات مربوط به محیط زیست رو به افزایش است ،بنابراین،
الزم است که شرکتها به تعدیل فعالیت های خود از طریق ارتباط برقرار کردن عملیات خود با ابعاد
زیستمحیطی نسبت به محدود کردن خود با برقراری ارتباط فقط با ابعاد اقتصادی ،بپردازند
(کورمیر 72و همکاران .) 7400 :4277 ،بنابراین ،افشای اطالعات زیستمحیطی همان طور که دارای
ابعاد اقتصادی است ،دارای ابعاد اجتماعی نیز است (بوهر و فریدمن .)432 :4227 ،77بر این اساس،
افشای اطالعات زیستمحیطی وسیله مهمی برای مخابره تأثیر فعالیتهای زیستمحیطی شرکتها
بر گروههای مختلف سهامداران است (گری و همکاران .)7335 ،لی و هاتچینسون)4220( 74
عواملی که میتوانند بر تصمیمهای گزارشگری اطالعات زیستمحیطی تأثیر گذارند را بیان کردند
که در شکل ( )7ارائه شدهاند.
عوامل خارجی (اجتماعی):
 قوانین و مقررات
 قوانین شركت
 فشار عمومی

تصمیمهای گزارشگری:

 در معرض عموم بودن

 گزارش شود یا خیر؟
 چه چیز گزارش شود؟

عوامل مربوط به شركت:

 چه موقع گزارش شود؟

 ویژگیهای آن

 كجا گزارش شود؟

 هزینه و منفعت

 چه مقدار گزارش شود؟

 تحلیلهای دیگر

عوامل انفرادی:
 فرهنگ
 نگرش

شکل  -1عوامل مربوط به تصمیمهای گزارشگری اطالعات زیستمحیطی
منبع :لی و هاتچیسون25 :4220 ،
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افشای داوطلبانه ،ارائه اطالعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که بهوسیله نهادهای قانونگذار
تدوین شده است .شرکتهایی که به طور داوطلبانه اطالعاتی را افشاء میکنند که بهوسیله مراجع
قانونگذار اجباری برای افشای آن وجود ندارد ،برای برآورده کردن انتظارات فعاالن بازار تالش
میکنند و از این رو به واسطه افشای اطالعات اضافی میتوانند معاملهگران بیشتری را جذب خود
کنند (مدهانی .)50 :4223 ،79افشای داوطلبانه به عنوان یک سازوکار مکمل کلیدی برای سازوکار
حاکمیت شرکتی و سیستم گزارشگری است که باعث کاهش هزینههای مرتبط با عدمتقارن
اطالعاتی میشود (گیسبرت کلمنته و ناواالس البات .)4223 ،72در این میان شرکتهایی که از
ویژگیهای حاکمیت شرکتی برتری برخوردارند با افشای بیشتر اطالعات داوطلبانه به خصوص
اطالعات مربوط به فعالیت زیستمحیطی خود میتوانند در کاهش هزینههایی مانند هزینه
عدمتقارن اطالعاتی و نمایندگی نقش قابلتوجهی را ایفا نمایند.
حاكمیت شركتی
تعریفهای گستردهتر از حاکمیت شرکتی نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه،
نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند .در این دیدگاه ،نظام حاکمیت
شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتها است که تضمین
میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت
تجاری ،به صورت مسئوالنه عمل میکنند (حساسیگانه.)99 :7920 ،
طبق گفته جنسن و مکلینگ ،)7305( 70جدایی مالکیت و کنترل میتواند موجب هزینههای
نمایندگی شود .یکی از بهترین راهها برای کاهش این هزینهها ،به کارگیری حاکمیت شرکتی با
معیارهایی که بتوانند مؤثر واقع شود ،است (جوژ 75و همکاران .) 4229 ،در این پژوهش برای
سنجش ویژگی های حاکمیت شرکتی از سه سازوکار اندازه هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره و
دوگانگی نقش مدیر عامل استفاده شده است.
 -2-2اندازه هیئتمدیره
اندازه هیئتمدیره ،یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت است که در پژوهشهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته است .اغلب پژوهشگران دریافتهاند که اندازه هیئتمدیره از دو راه زیر
موجب بهبود عملکرد شرکت میشود (مقدم و مؤمنییانسری:)745 :7937 ،
 )7نیاز بیشتر شرکت به ایجاد و برقراری ارتباط با محیط بیرون شرکت
 )4مسئولیت اجرایی بیشتر در شرکتها
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چن و جاگی )4227( 70معتقدند که افزایش اعضای هیئتمدیره احتمال عدمتقارن اطالعاتی را
کاهش میدهد .طبق نظریه نمایندگی هر چه هیئتمدیره بزرگتر باشد ،دارای ظرفیت نظارتی
قویتر است (جان و سنبت )920 :7332 ،72و بنابراین ،به عنوان ابزار اثربخشی در نظارت بر
عملکرد مدیران است .به این معنی که در هیئتمدیرهای که دارای اعضای بیشتری است انتظار
می رود نظارت بیشتری انجام شود و به دنبال آن اطالعات بیشتری از جمله اطالعات زیستمحیطی
افشا شود.
 -3-2استقالل هیئتمدیره
فاما و جنسن )7329(73اعتقاد دارند که هر چه استقالل هیئتمدیره بیشتر باشد ،نظارت بر
فرصتهای مدیریتی بیشتر مؤثر خواهد بود و همچنین ،مدیران خارج از هیئتمدیره میتوانند
ارزش شرکت را تقویت کنند .فورکر )7334( 42به این نتیجه رسید که هر چه استقالل هیئتمدیره
بیشتر باشد ،موجب افزایش در کیفیت نظارت میشود و منافع حاصل از محدود کردن استفاده از
اطالعات را کاهش میدهد (فورکر .)774 :7334 ،درصد استقالل مدیران به عنوان یک عامل اصلی
و تأثیرگذار افشاء اداوطلبانه شرکتها در نظر گرفته میشود (باراکو 47و همکاران)777 :4225 ،
استقالل مدیران در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شرکتها است (وب )403 :4222 ،44و همچنین،
موجب افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی شرکتهای میشود.
 -4-2دوگانگی نقش مدیر عامل
اگر مدیر عامل و رئیس هیئتمدیره یک شخص باشند ،دوگانگی نقش مدیر عامل وجود دارد و
در این حالت مدیر عامل به طور بالقوه اختیارات بیشتری دارد (آقایی و چاالکی.)0 :7922 ،
پژوهشگرانی مانند جنسن )7339( 49از جدایی نقش مدیر عامل و رئیس هیئتمدیره برای
جلوگیری از تضاد منافع طرفداری می کنند .طرفداران نظریه نمایندگی ضمن تأکید بر تفکیک
وظایف رئیس هیئتمدیره از مدیر عامل اظهار میکنند که رئیس هیئتمدیره باید در عین عضویت
هیئتمدیره از امور جاری شرکت مستقل باشد و به این ترتیب کنترل بهتری بر برنامههای پرخطر
مدیر عامل داشته باشد .تفکیک این دو نقش بین دو فرد مجزاء موجب نظارت بیشتر بر اهداف،
افشاء گزارش های مربوط به اطالعات خاص شرکت و شرایط مدیریتی شرکت همانند اطالعات
عملکرد زیستمحیطی و اطالعات مربوط به مدیریت زیستمحیطی میشود (اینسیو:4274 ،42
.)424
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 -3پیشینه پژوهش
 -1-3پیشینه خارجی
برانکو و رادریجس ) 4222( 40در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر افشاء مسئولیت اجتماعی
 23شرکت پرتقالی در سال  4229پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین اندازه شرکتها و
فشار رسانهها با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد اما بین سطح
فعالیتهای بینالمللی شرکت ها ،حساسیت محیط زیستی ،نوع صنعت ،سودآوری و اهرم مالی با
افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
پارسا و کوهی ) 4222( 45در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر افشاء اطالعات اجتماعی 32
شرکت انگلیسی در بازه زمانی  4227-4229پرداختند .نتایج پژوهش آنان بیانگر این است که سن
شرکت با گزارشگری اجتماعی رابطهای ندارد .نتایج همچین نشان میدهد که پیشینه صنعت و
اندازه شرکت با سطح افشاء اجتماعی در ارتباط است.
ریورت ) 4223( 40در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها در
بورس اوراق بهادار اسپانیا در بازه زمانی  4220-4225پرداخت .با بررسی نمونهای حاوی 25
مشاهده ،نتایج پژوهش وی بیانگر این است که اندازه شرکت ،حساسیت صنعت و فشار رسانه با
افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها ارتباط معنادار وجود دارد اما بین سودآوری و اهرم با افشاء
مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطهای وجود ندارد.
مونتریو و ایبارجازمن ) 4272( 42در پژوهشی به بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای شرکت و
افشای اطالعات زیستمحیطی  723شرکت پرتقالی در بازه زمانی  4224-4222پرداختند .نتایج
پژوهش آنان بیانگر این بود که بین اندازه شرکتها و عضویت شرکتها در بازار سهام با افشاء
اطالعات زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مالکیت خارجی و تأییدیه
محیط زیستی با افشاء اطالعات زیستمحیطی رابطه معناداری وجود ندارد.
ابورایا ) 4274( 43در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اطالعات
زیستمحیطی  443شرکت انگلیسی در بازه زمانی  4222-4220پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان
داد که بین افشای اطالعات زیستمحیطی و اندازه هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره ،میزان
تحصیالت هیئت مدیره ،استقالل کمیته حسابرسی و تمرکز مالکیت رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین ،نتایج پژوهش ابورایا بیانگر وجود رابطه منفی معناداری بین افشای اطالعات
زیستمحیطی و دوگانگی نقش مدیر عامل است.
اینسیو ( ) 4274در پژوهشی به بررسی رابطه بین گزارشگری اطالعات زیستمحیطی و برخی
ارکان حاکمیت شرکتی  52شرکت رومانیایی در سال  4272پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد
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که بین استقالل هیئتمدیره و گزارشگری زیستمحیطی رابطه مثبت و معنادار و بین اندازه
هیئتمدیره با گزارشگری زیستمحیطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین دوگانگی نقش
مدیر عامل با گزارشگری اطالعات زیستمحیطی رابطه معناداری وجود ندارد.
هتای و همکاران ( ) 4274در پژوهشی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر افشای اطالعات
زیستمحیطی و اجتماعی در کشور مالزی پرداختند .با بررسی نمونهای متشکل از  742مشاهده در
بازه زمانی  7335-4220مشاهده کردند که بین اندازه هیئتمدیره و استقالل هیئتمدیره با افشای
اطالعات زیستمحیطی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
کورمیر و همکاران ( ) 4270در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای اجباری
زیستمحیطی در  704شرکت غیرمالی پرداخت .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که افشای اجباری
اطالعات زیست محیطی با وجود حاکمیت شرکتی قوی با تجزیه و تحلیل مجموعه اطالعات ارتباط
ندارد اما برای شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف در ارتباط است.
 -2-3پیشینه داخلی
پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که به بررسی ارتباط میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی
و افشای داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی میپردازد .بنابراین ،در زیر برخی از پژوهشهای مرتبط
با متغیرهای این مقاله ذکر میشود.
طالبنیا و همکاران ( ) 7937در پژوهشی به بررسی ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطالعات
حسابداری زیستمحیطی و اجتماعی  55شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زمانی  7920-7923پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای ایرانی ترجیح
میدهند اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی را در گزارش هیئتمدیره به شکل اطالعات اخباری
افشاء کنند .بیشترین افشاء در بخش منابع انسانی و سپس در بخش محصوالت و خدمات بوده
است .هم چنین ،نتایج نشان داد که شرکتها تمایل دارند اخبار بیطرفانه سپس اخبار خوب را
بیشتر از اخبار بد افشاء کنند.
عباسی و محمدی ( )7937در پژوهشی به بررسی گزارشگری مالی عملکرد زیستمحیطی
شرکتهای آالینده پرداختند .آنها با بررسی  20شرکت بورسی در بازه زمانی  7927-7920به این
نتیجه رسیدند که شرکتهای آالینده حداقل در  02درصد از مشاهدات ،عملکرد مالی
زیستمحیطی خود را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارشهای هیئتمدیره به
مجمع عمومی صاحبان سهام افشاء کردهاند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حیدرپور و قرنی ( )7932در پژوهشی به بررسی تأثیر حسابداری زیستمحیطی بر شاخصهای
مالی و عملیاتی پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که حسابداری محیط زیست بر
شاخصهای مالی و عملیاتی شرکتها شامل میزان تولید شرکتهای تولیدی ،میزان کاهش تولید
ضایعات ،کمکهای بالعوض فنی بیرون از سازمان به شرکتهای تولیدی ،نوع کاالی تولیدشده و
نسبت بدهی خدمات به کل بدهی این نوع شرکتها تأثیر دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش کاربردی است .طرح پژوهش آن از نوع شبهتجربی و با استفاده از رویکرد
پس رویدادی (از طریق اطالعات گذشته) است .از روش پسرویدادی زمانی استفاده میشود که
پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع میپردازد ،افزون بر این ،امکان دستکاری
متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی.)90 :7923 ،
در پژوهش حاضر ،جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه شرکتهای عضو در دو صنعت محصوالت
شیمیایی ،و مواد و محصوالت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی
سالهای  7925تا  7937میباشند .شرکتها باید دارای شرایط ذیل باشند:
 )7شرکتهای منتخب جزء شرکتهای واسطهگری مالی ،هلدینگها ،لیزینگها و بانکها
نباشند.
 )4اطالعات مورد نیاز شرکتها در دسترس باشند.
 )9شرکت های مورد بررسی در دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
با در نظر گرفتن شرایط فوق ،نمونه آماری پژوهش شامل  24به عبارتی ( 995سال -شرکت)
به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است؛ که در این میان  42شرکت از صنعت محصوالت شیمیایی
و  44شرکت از صنعت مواد و محصوالت دارویی انتخاب شده است.
دادههای مورد نیاز پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موجود در سامانههای مدیریت پژوهش سازمان بورس
اوراق بهادار تهران و سیستم جامع اطالع رسانی ناشران گردآوری شده است و پس از آماده سازی
دادهها در نرم افزار  EXCELنسخه  ،4279تجزیه و تحلیل نهایی با نرم افزارهای آماری SPSS
نسخه  73و  E-viewsنسخه  2انجام شده است.
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 -5فرضیه پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیههای زیر در نظر گرفته شدهاند:
فرضیه اول :بین اندازه هیئتمدیره و افشای اطالعات زیستمحیطی شرکتها رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه دوم :بین استقالل هیئتمدیره و افشای اطالعات زیستمحیطی شرکتها رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه سوم :بین دوگانگی نقش مدیر عامل و افشای اطالعات زیستمحیطی شرکتها رابطه
معناداری وجود دارد.
 -6متغیرهای پژوهش
مدل  7پژوهش به صورت زیر است:
مدل ()7
CED = β0 + β1BSIZE + β2 BIND + β3 CEO + β4 SIZE + β5LEV + β6 PROF + ε

 :CEDافشای اطالعات زیستمحیطی؛
 :BSIZEاندازه هیئتمدیره؛
 :BINDاستقالل هیئتمدیره؛
 :CEOدوگانگی نقش مدیر عامل؛
 :SIZEاندازه شرکت؛
 :LEVاهرم مالی؛
 :PROFسودآوری.
در این پژوهش ،از سه دسته متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترلی استفاده میشود.
 -1-6متغیر وابسته
 -1-1-6افشاء اطالعات زیستمحیطی ()CED

سطح افشای داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی بر اساس شاخصهای پیشنهادی بهوسیله ابورایا
( )4274اندازهگیری میشود .از آنجا که گزارشات ساالنه عمدهترین منبع افشای اطالعات شرکتها
تلقی میشود (روف و عبداهلل آل ،)،)792 :4277 ،92در این پژوهش بهمنظور بررسی سطح افشای
داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی شرکتها به گزارشات ساالنه ارائه شده بهوسیله شرکتها اکتفا
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میشود .برای اندازهگیری سطح افشای داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی ،چکلیست ابورایا مورد
استفاده قرار میگیرد .شاخصها در شش بخش کلی (شامل  92شاخص) که در ضمیمه پژوهش
بیان شده است ،تعیین شدند .سیستم وزنی به هر قلم گزارش شده یک امتیاز تعلق میگیرد .امتیاز
افشای اطالعات زیستمحیطی از تقسیم مجموع امتیازهای حاصله از  5بخش بر کل امتیاز قابل
دریافت یعنی  92بهدست میآید.
 -2-6متغیرهای مستقل
 -1-2-6اندازه هیئتمدیره ()BSIZE

در این پژوهش ،مطابق پژوهشهای اینسیو ( ،)4274ابورایا ( ،) 4274هتای و همکاران ()4274
و مشایخی و علیپناه ( )7932برای محاسبه اندازه هیئتمدیره ،تعداد اعضای موجود در
هیئتمدیره شرکتها محاسبه شده است.
 -2-2-6استقالل هیئتمدیره ()BIND

در این پژوهش ،مطابق پژوهشهای برامبر و پاولین ( ،)4222اینسیو ( ،)4274ابورایا (،)4274
هتای و همکاران ( )4274و موسوی و همکاران ( )7932برای محاسبه استقالل هیئتمدیره ،از
نسبت تعداد مدیران غیرموظف به کل اعضای هیئتمدیره استفاده شده است.
 -3-2-6دوگانگی نقش مدیر عامل ()CEO

در این پژوهش ،مطابق پژوهشهای اینسیو ( ،)4274ابورایا ( )4274و موسوی و همکاران
( )7932از متغیر مجازی دوگانگی نقش مدیر عامل به این صورت که اگر مدیر عامل رئیس
هیئتمدیره باشد ،عدد یک و در غیراین صورت عدد صفر را اختیار میکند ،استفاده شده است.
 -3-6متغیرهای كنترلی
 -1-3-6اندازه شركت ()SIZE

در این پژوهش ،مطابق پژوهشهای برامر و پاولین ( ،)4222ابورایا ( ،)4274هتای و همکاران
( )4274و مشایخی و علیپناه ( )7932برای محاسبه اندازه شرکت ،لگاریتم طبیعی فروش
شرکتها محاسبه شده است.
 -2-3-6اهرم مالی ()LEV

در این پژوهش ،مطابق پژوهشهای برامر و پاولین ( ،)4222ابورایا ( ،)4274هتای و همکاران
( )4274و مشایخی و علیپناه ( ) 7932برای محاسبه اهرم مالی ،نسبت از تقسیم مجموع بدهیها
به مجموع داراییها محاسبه شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -3-3-6سودآوری ()PROFITABILITY

در این پژوهش ،مطابق پژوهشهای برامر و پاولین ( ،)4222ابورایا ( ،)4274هتای و همکاران
( )4274و مشایخی و علیپناه ( ) 7932برای محاسبه سودآوری ،از تقسیم سودخالص بر مجموع
داراییها محاسبه شده است.
 -7یافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
جدول  7آمارهای توصیفی تمامی متغیرهای استفاده شده در آزمون تجربی پژوهش را نشان
میدهد .مشاهده میشود شاخص افشاء داوطلبانه اطالعات زیستمحیطی از  2الی  70متغیر است؛
از آنجا که میزان میانه آن  5و میانگین آن  5/99است ،توزیع تقریباً متقارن میباشد.
جدول  -1آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

كمینه

بیشینه

افشاء داوطلبانه اطالعات زیست محیطی

5/99

5

2

70

اندازه هیئتمدیره

0/202

0

0

3

استقالل هیئتمدیره

2/590

2/5

2

7

دوگانگی نقش مدیر عامل

2/449

2

2

7

اندازه شرکت

0/2

0/04

2/20

0/25

اهرم مالی

2/59

2/50

2/2009

7

سودآوری

2/700

2/792

-2/233

2/54

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-7آمار استنباطی
به منظور بررسی روابط مابین هر یک از متغیرهای پژوهش با یکدیگر ،از ضریب همبستگی
استفاده میشود .جدول  ، 4همبستگی را بین متغیرهای مورد استفاده در آزمون فرضیههای پژوهش
را نشان میدهد .همانطور که در جدول شماره  4مالحظه می شود بیشترین میزان همبستگی بین
متغیرهای اندازه شرکت و افشاء اطالعات زیستمحیطی ()2/224؛ و کمترین میزان همبستگی بین
متغیرهای سودآوری و اهرم مالی ( )-2/054وجود دارد.
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جدول  -2همبستگی بین متغیرهای مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش
افشاء

اندازه

اطالعات

متغیر

زیست
محیطی

افشاء اطالعات زیست محیطی

استقالل دوگانگی

هیئت

هیئت

نقش

مدیره

مدیره

مدیرعامل

اندازه

اهرم

شركت

مالی

سودآوری

7

اندازه هیئتمدیره

2/270

7

استقالل هیئتمدیره

-2/227

-2/729

7

دوگانگی نقش مدیر عامل

2/740

-2/207

-2/752

7

اندازه شرکت
اهرم مالی

2/224
-2/202

-2/220
-2/220

-2/222
-2/750

2/227
2/222

7
-2/220

7

سودآوری

2/720

2/274

2/742

2/254

/972

-2/054

7

منبع :یافتههای پژوهشگر

برای آزمون فرضیه های پژوهش ،متغیر وابسته (افشاء اطالعات زیستمحیطی) بههمراه
متغیرهای مستقل (اندازه هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل) و
متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت ،اهرم مالی و سودآوری) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مربوط به
آزمون انتخاب نوع مدل در جدول  9ارائه شده است.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون انتخاب نوع مدل فرضیههای پژوهش
آزمون

آماره آزمون

معناداری

آزمون چاو

4/0794

2/27

آزمون هاسمن

2/2242

2/729

آزمون بروش -پاگان

77/292

2/2222

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،9از آنجا که سطح معناداری آزمون چاو ،کمتر از 2/20
است ،نشان دهنده اثرات ثابت میباشد؛ ولی از آنجا که سطح معناداری آزمون هاسمن ،بیشتر از
 2/20است و همچنین  ،آزمون بروش پاگان ،کمتر از  2/20است  ،که هر دو نشان دهنده اثرات
تصادفی میباشد؛ برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل اثرات تصادفی انتخاب میشود .نتایج
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حاصل از برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش اثرات تصادفی ،در جدول  2ارائه
شده است.
همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این آماره
( ،P-Value)> 2/20بیانگر این است که فرضیه  H0که همان معنادار نبودن کل مدل (صفر بودن
تمام ضرایب) است ،رد میشود  .به عبارت دیگر ،مدل رگرسیون برازش شده معنادار است و خطی
بودن مدل تأیید میشود.
جدول  -4مدل فرضیههای پژوهش (متغیر وابسته :افشاء اطالعات زیستمحیطی)
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

اندازه هیئتمدیره

2/225

2/052

7/057

2/74

استقالل هیئتمدیره

-2/242

7/225

-4/402

2/02

دوگانگی نقش مدیر عامل

2/252

2/279

4/722

2/29

اندازه شرکت

9/590

2/275

2/02

2/2222

اهرم مالی

-2/025

7/540

-2/202

2/50

سودآوری
مقدار ثابت

-2/452
-72/090

4/920
2/29

-2/779
-2/50

2/37
2/222

ضریب تعیین

2/4403

آماره F

75/220

ضریب تعیین تعدیل شده

2/4772

معناداری آماره F

2/2222

خطای معیار باقیماندهها

9/20

دوربین -واتسون

4/442

منبع :یافتههای پژوهشگر

در این مدل ،ضریب تعیین  2/4403است .یعنی ،تقریباً  % 49از تغییرات متغیر وابسته ،بهوسیله
متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است .افزون بر این ،نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی
جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین -واتسون نیز ،با توجه به اینکه عدد مربوط به دوربین-
واتسون مدل برابر با  4/442است ،بیانگر نبود خطاهای خودهمبستگی مدل است.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها در جدول شماره  ،2مالحظه میشود که
سطح معناداری آماره  )P-Value( tمربوط به متغیر اندازه هیئتمدیره بیشتر از  2/20است و این
بدان معناست که بین اندازه هیئتمدیره و افشاء اطالعات زیستمحیطی ،رابطه معناداری وجود
ندارد .سطح معناداری آماره  )P-Value( tمربوط به متغیر استقالل هیئتمدیره بیشتر از  2/20است
و این بدان معناست که بین استقالل هیئتمدیره و افشاء اطالعات زیستمحیطی ،رابطه معناداری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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وجود ندارد .سطح معناداری آماره  )P-Value( tمربوط به متغیر دوگانگی نقش مدیر عامل کمتر از
 2/20است و این بدان معناست که بین دوگانگی نقش مدیر عامل و افشاء اطالعات زیستمحیطی،
رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است .افزون بر این ،سطح معناداری آماره  tمربوط به
متغیر کنترلی اندازه شرکت ،کمتر از  2/20است و بیانگر این است که بین اندازه شرکت و افشاء
اطالعات زیستمحیطی ،رابطه معناداری وجود دارد .همچنین سطح معناداری آماره  tمربوط به
متغیرهای کنترلی اهرم مالی و سودآوری ،بیشتر از  2/20است و بیانگر این است که بین اهرم مالی
و سودآوری با افشاء اطالعات زیستمحیطی ،رابطه معناداری وجود ندارد .بنابراین ،با توجه به
عدموجود رابطه معنادار بین اندازه هیئتمدیره و افشاء اطالعات زیستمحیطی ،فرضیه اول پژوهش
پذیرفته نمیشود؛ و با توجه به عدموجود رابطه معنادار بین استقالل هیئتمدیره و افشاء اطالعات
زیستمحیطی ،فرضیه دوم پژوهش پذیرفته نمیشود؛ همچنین ،جدول شماره  2بیانگر این است
که رابطه معنادار بین دوگانگی نقش مدیر عامل و افشاء اطالعات زیستمحیطی وجود دارد.
بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش پذیرفته میشود.
 -8بحث و نتیجهگیری
در فرضیه اول پژوهش وجود رابطه معنادار بین اندازه هیئتمدیره با افشاء اطالعات
زیستمحیطی پذیرفته نمیشود؛ این موضوع نشان دهنده این است که بین اندازه هیئتمدیره
شرکتها و میزان افشای اطالعات زیستمحیطی آنها ارتباطی وجود ندارد .یافتههای این پژوهش
موافق با پژوهش ابورایا ( )4274است؛ و مغایر با پژوهشهای مونتریو و ایبارجازمن ( )4272و هتای
و همکاران ( )4274است که مشاهده کردند ارتباط مثبت معناداری میان اندازه هیئتمدیره و
میزان افشای اطالعات زیستمحیطی شرکتها وجود دارد .همچنین مغایر با پژوهش اینسیو
( )4274است که مشاهده کرد ارتباط منفی معناداری میان اندازه هیئتمدیره و میزان افشای
اطالعات وجود دارد .با توجه به اینکه بهطور میانگین اندازه هیئتمدیره در شرکتهای ایرانی  5نفر
است و به عبارتی به میزان حداقل میزان گزارش شده بهوسیله قانون تجارت میباشد؛ میتوان گفت
تنوعی در اندازه هیئتمدیره شرکت های ایرانی وجود ندارد به همین علت رابطه معناداری میان
اندازه هیئتمدیره و سطح افشای اطالعات زیستمحیطی شرکتها مشاهده نشده است.
در فرضیه دوم پژوهش وجود رابطه معنادار بین استقالل هیئتمدیره با افشاء اطالعات
زیستمحیطی پذیرفته نمیشود؛ این موضوع نشان دهنده این است که بین استقالل هیئتمدیره
شرکتها و میزان افشای اطالعات زیستمحیطی آنها ارتباطی وجود ندارد .یافتههای این پژوهش
موافق با پژوهش ابورایا ( )4274است؛ و مغایر با پژوهشهای اینسیو ( ) 4274و هتای و همکاران
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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( )4274است که مشاهده کردند ارتباط مثبت معناداری میان استقالل هیئتمدیره و میزان افشای
اطالعات وجود دارد .تحلیل ها بیانگر این است که حضور مدیران غیرموظف در هیئتمدیره
شرکت ها منجر به افزایش سطح افشای اطالعات زیستمحیطی آنها نمیشود .این موضوع شاید به
این علت باشد که مدیران غیرموظف موجود در هیئتمدیره شرکتها به طور کارا فعالیت نمیکنند؛
همچنین میزان تحصیالت و تجربه حرفهای آنان بررسی نشده است.
در فرضیه سوم پژوهش وجود رابطه معنادار بین دوگانگی نقش مدیر عامل با افشاء اطالعات
زیستمحیطی پذیرفته می شود؛ این موضوع نشان دهنده این است که بین دوگانگی نقش مدیر
عامل شرکتها و میزان افشای اطالعات زیستمحیطی آنها ارتباطی وجود دارد .یافتههای این
پژوهش موافق با پژوهش ابورایا ( )4274و اینسیو ( )4274است .حلیلها بیانگر این است که در
شرکت هایی که مدیر عامل تنها یک سمت دارد ،سطح افشای اطالعات زیستمحیطی آنها باالتر
است .این موضوع نشان دهنده این است که تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس هیئتمدیره در
شرکتهای ایرانی منجر به کنترل بیشتر میشود و به دنبال آن افشای بیشتر اطالعات
زیستمحیطی صورت میگیرد.
بهطور کلی یافتههای این پژوهش بیانگر این موضوع میباشد که اندازه هیئتمدیره ،استقالل
هیئتمدیره شرکتهای ایرانی تاثیری در میزان افشای اطالعات زیستمحیطی شرکتها ندارد اما
دوگانگی نقش مدیر عامل در میزان افشای زیستمحیطی تأثیر دارد.
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ضمیمه
چکلیست افشای اطالعات زیستمحیطی شركتها
سیاستهای زیستمحیطی













اظهارات واقعی از سیاستهای زیستمحیطی
گروهها یا موقعیتهایی برای مدیریت زیستمحیطی یا ایمنی
برآورد گذشته ،حال یا آینده از سرمایه و هزینه های عملیاتی برای حفاظت یا بازسازی محیط زیست
سرمایهگذاری زیستمحیطی و ارزیابی سرمایهگذاریها
تأمین مالی برای امکانات و تجهیزات کنترلکننده آلودگی
مخارج تحقیق و توسعه برای کاهش آلودگی
تأثیر پژوهشهای زیستمحیطی
تدارکات و الزامات احتمالی زیستمحیطی
حفاظت از منابع طبیعی
صرفهجویی و حفظ انرژی
سیاستهای بهداشتی و ایمنی
سیاستهای زیباسازی و محوطهسازی

محصوالت و فرآیندهای مرتبط با مسائل زیستمحیطی









انتشار آلودگی و تخلیه پسابها
زباله
بستهبندی
بازیافت
محصوالت و توسعه محصوالت
استفاده بهینه از مواد در فرآیند تولید
بهینهسازی مصرف انرژی در محصوالت
ایمنی محصوالت

رعایت استانداردها و قوانین زیستمحیطی





بحث و بررسی درباره قوانین و الزامات زیستمحیطی
پیروی از قوانین و مقررات آلودگی
پیروی از قوانین و مقررات بهداشت و ایمنی
وضعیت انطباق با استانداردهای زیستمحیطی و یا بهداشت و ایمنی

حسابرسی زیستمحیطی


تأییدداخلی یا خارجی ،بررسی ،هدفگذاری ،حسابرسی و ارزیابی عملکرد زیستمحیطی و یا افشای
زیستمحیطی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /04زمستان 1331
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ستمحیطي...
ارتباطبینسازوکارها يحاکم یتشرکتيوافشايداوطلبانهاطالعاتزی 

ثبات



هر گونه اشارهای به ثبات
هر گونه اشارهای به توسعه ثبات

دیگر اطالعات مرتبط زیستمحیطی








دریافت جایزه برای برتری حفاظت از محیط زیست و ایمنی
حفاظت از محیط زیست؛ به عنوان مثال مبارزه با آفات
حفاظت از حیات وحش
حمایت از مبارزات ضد زاد و ولد
آموزش و تعلیم زیستمحیطی
اقدامات و پروندههای زیستمحیطی علیه شرکت
هرگونه مسائل زیستمحیطی به غیر از موارد فوق
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