
- 
 

 ـیل مالتحلی نشرهی 
  84-69ص-1400(، 1شماره )(، 5دوره )

 
www.ijfa.ir 

 ریو تاث یطیمح ستیاطالعات ز یگذشته در افشا قاتیتحق ریمس یبررس

 و جهان  رانیآن بر عملکرد شرکت در ا

 2یامیق هیزک دهیس، *،1فاطمه اسناد

 دانشگاه مازندران، بابلسر  ،یدانشکده علوم اقتصاد و ادار ،یحسابدار یدکتر یدانشجو1
 پرندک یموسسه آموزش عال ،یکارشناس ارشد حسابرس2

 فاطمه اسناده: مقال مسئول سندۀینو  

 f.asnad@stu.umz.ac.irایمیل نویسندۀ مسئول: *

 

Investigating the direction of previous studies in the disclosure of 
environmental information and its impact on firm’s performance in Iran and the 
world  
 

2Seyedeh Zakey Ghiami 1Fatemeh Asnad 

1 Ph.D. Candidate, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, 

Babolsar(Corresponding Author) 
2. Master of Auditing, Parandak Institute of higher education. 

Email: f.asnad@stu.umz.ac.ir 

 

 چکیده

 آلودگی و طبیعی منابع کاهش جمله از زیست محیط به خسارتو تغییرات اقلیمی  در پیدر سال های اخیر، 
مورد توجه قرار گرفته و  بیش از پیشها و دانشگاهیان ، توسط دولت، مباحث حسابداری سبززیست محیط

 اطالعات افشای و سبز حسابداری ایجاد به را اقتصادی هایبنگاه جهان، سراسر در کشورها از بسیاری
های مربوط به یگذارهمچنین توجه به مسائل پایداری شرکت و سرمایه .اندکرده موظف محیطی زیست

درصد  63گذاران و درصد سرمایه 68که بیش از طوریهای شرکت دارد، بهآن تاثیر بسزایی بر فعالیت
ناشران اوراق بهادار بیان داشتند که توجه به مسائل پایداری شرکت بیشتر از توجه به مسائل سنتی مالی 

 عملکرد و زیست محیطی اطالعات افشای بین رابطه که هاییپژوهش از حاصل نتایجدارای اهمیت است. 
گروهی از  پژوهش ها نشان دادند هستند.  حتی گاهی متناقض و متنوع اند،کرده بررسی را شرکت مالی

و گروهی دیگر به رابطه  مثبت شرکت مالی عملکرد و محیطی زیست اطالعات ی بین افشایکه رابطه
از طرف دیگر،  رابطه بین افشا و عملکرد حکایت دارند. منفی اشاره کردند. همچنین پژوهش هایی از عدم

 بررسی را شرکت مالی عملکرد و زیست محیطی اطالعات افشای بین ناسازگار رابطه پژوهش، چندین
  .دارد بستگی میانجی و گرتعدیل متغیرهای برخی به آنها بین رابطه که دادند نشان و کرده

 ،یداریپا ،یطیمح ستیاطالعات ز یافشا ،یطیمح ستیز یسبز، حسابدار یحسابدار: كلیدي كلمات

عملکرد.
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 مقدمه و بیان مساله 
تمرکز بر نگرانی های فزاینده در مورد محیط زیست، به ویژه تاثیر تغییرات آب و هوا، منجر به 

الگوهای رفتارهای ناپایدار در زنجیره تامین تولید شده است. بدیهی است که آب و هوا در حال 
تغییر است و تغییرات بیشتر بدون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن اجتناب 

فعالیت های زنجیره  (.  به طور کلی، این انتشارات در ارتباط با2019و همکاران،  1ناپذیر است )پیئر
؛ هانیبال و 2013و همکاران،  2نامیده می شوند )یوسف "ردپای کربن"تامین اغلب به عنوان 

های تامین باید کاهش یابد (. اجماع واضحی وجود دارد که ردپای کربن زنجیره2018، 3کاوپی
منابع طبیعی و ای بر ها تأثیرات گسترده( و تصمیمات عملیاتی شرکت2018و همکاران،  4)جابور

، جامعه ییبرای مقابله با تغییرات آب و هوا (. 2015، 5، سیوار و بویانمحیط زیست دارد )ادهام
و  7؛ ژانگ2017و همکاران،  6)هاناند در این راستا انجام داده موثریها اقدامات جهانی و دولت

 انددریافته زیستی، محیط از مسائل آگاه هایشرکت (.2019و همکاران،  8؛ وانگ2019همکاران، 

 محیطی خودزیست اثرات و کربن انتشار توانند میزانمی تولیدی مناسب، فرایندهای با انتخاب که

های خود را هزینه آن به دنبال و باشند داشته طبیعی تری از منابعو استفاده بهینه داده کاهش را
پور و حبیبی )حمیده کنند رعایت تریدقیق طوربه اجتماعی را های مسئولیت درنهایت و کاهش داده

محیطی، زیست»ای از اصطالحات (. مسئولیت اجتماعی با چارچوب گسترده1394محب سراج، 
المللی برای ارزیابی گذاری بیندر ارتباط است که در جامعه سرمایه« اجتماعی و راهبری شرکتی

ی شرکتی به عنوان یکی از ارکان آن شود و راهبرگذاری مسئولیت اجتماعی استفاده میسرمایه
شود های اجتماعی زیاد )محدود( میاست. بنابراین راهبری شرکتی قوی )ضعیف( منجر به فعالیت

 وریهای مربوط به آن مانند بهرهگذاریتوجه به مسائل پایداری شرکت و سرمایه (.1396)عبدلی، 
 68که بیش از دارد، بطوری ها های شرکتپذیر تاثیر بسزایی بر فعالیت تجدید انرژی و انرژی
ان داشتند که توجه به مسائل پایداری درصد ناشران اوراق بهادار بی 63گذاران و درصد سرمایه

 اطالعات واحد شرکت بیشتر از توجه به مسائل سنتی مالی دارای اهمیت است )گزارش گزارش
 (.2020 ،9اکونومیست

 هر در توسعه های پایه از یکی عنوان به محیطی تزیس عملکرد به عالقه گسترش نتیجه در
 محیطی زیست های هزینه تحلیل و تجزیه به که نوین علمی های روش از استفاده عدم کشوری،
 حفاظت هدف برای ها شرکت که مبالغی و ها هزینه این مورد درو جزئی  دقیق اطالعات وپرداخته 

                                                           
1 Pierre et al. 
2 Yusuf, Gunasekaran & Musa 
3 Hannibal & Kauppi 
4 Jabbour et al. 
5 Adham, Siwar & Bhuiyan, 
6 Han, et al. 
7 Zhang, et al. 
8 Wang, et al. 
9 Economist Intelligence Unit report 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  84-69ص-1400(،1شماره )(، 5دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

 شکست یا موفقیت میزان در ای شده تضمین نتایجکنند، می ارائه ،شده متحمل زیست محیط از
 سبز حسابداری مانند حسابداری از جدیدی مفاهیم بنابراین،(. 2016 ،1ناس) داشت خواهد آنها

 محیط برای حسابداری، مانند: است شده پدیدار زیست محیط ارتباط با در نامچندین  و شد پدیدار
 مسئولیت حسابداری محیطی، زیست اثرات حسابداری محیطی، زیست حسابداری پایدار، زیست

 شد، گرفته نظر در سیستم موضوع که زمانی سبز حسابداری مفهوم سپس و ،(غیره و اجتماعی
 کند می تالش که است حسابداری نوعی سبز حسابداری(. 2013، 2)مورتی و یاکوب شد پدیدار
 تولید که است شده استدالل. کند لحاظ عملیات مالی نتایج در را محیطی زیست های هزینه

 تجدید مدل یک به گیرندگان تصمیم بنابراین و گیرد می نادیده را زیست محیط داخلی ناخالص

 آن تأثیر دلیل به زیست محیط آلودگی .دارند نیاز گیرد، می بر در را سبز شده که حسابداری نظر
 و خان) است مواجه آن با امروز جهان که است مشکالتی از یکی عملکرد، و طبیعت جامعه، بر

 حسابداری(، 2015) 5ملیک و میتال گفته به(. 2021و همکاران،  4؛ چیدی بنسون2011 ،3غوری
 در جویی صرفه به سبز حسابداری زیرا است، با اهمیت توسعه حال در اقتصادهای برای سبز

 قابل مقدار جهان جهانی، بانک گزارش طبق. کند می کمک توسعه و محیطی زیست مشکالت
 تغییرات حل به سبز حسابداری. دهد می دست از محیطی تغییرات دلیل به را پول از توجهی
 توسعه حال در کشورهای در فعال های شرکت و ها شرکت عملکرد بهبود به منجر که محیطی

 هزینه کاهش به منجر ،اند کرده اتخاذ را سبز حسابداری که هایی شرکت. کندمی کمک شودمی
 .(2015،ملیک و میتال) اندشده محیطی تغییرات طول در عملیاتی های

 قوانین گذاریقانون و است شده تبدیل جهان در اصلی روند یک به سبز حسابداری که است بدیهی
 موظفند ها شرکت ها،دولت توسط سبز حسابداری اجرای از پس. است ضروری آن به مربوط
 را عملیاتی هایهزینه و تولید ترتیب بدین و کنند درونی را تولیدی هایفعالیت خارجی هایهزینه

 طراحی در باید ها شرکت ها،هزینه آمدن پایین یا فعلی سود حفظ برای رو، این از. دهند افزایش
 تحقیق بر همچنین تأثیر. باشند داشته هاییپیشرفت محصول بازآرایی یا سبز نوآوری مانند محصول

 ساله بیست انداز سند چشم در(. 2015، 6)تو و هانگ بود خواهد ناپذیر اجتناب محصول توسعه و

 محیط ایرانی از جامعه مندی بهره بر نیز شمسی هجری 1404افق سال در ایران اسالمی جمهوری

 محیطی زیست عملکرد به مربوط اطالعات براین، تهیه افزون است. شده تأکید مطلوب زیست

 در موجود مقررات و قوانین بهتر هر چه اجرای در را مؤثری نقش تواندمی نفعان ذی برای کلیه

کند: می بیان 1 شماره حسابداری ملی استاندارد 13 بند« ج»جزء  کند.  ایفا زیست حوزه محیط
 سایر یا معامالت درک اثر برای حسابداری استانداردهای در مقرر رعایت الزامات که مواردی در»

                                                           
1 Nas 
2 Moorthy & Yacob 
3 Khan & Ghouri 
4 CHIDI BENSON et al. 
5 Malik & Mittal 
6 Tu and Huang 
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 کنندگان صورتاستفاده وسیله به اقتصادی بنگاه مالی عملکرد مالی و وضعیت بر خاص رویدادهای

 اطالعات مطلوب، نحو به مالی های ارائه صورت برای باید هاشرکت نباشد، کافی مالی های

 حسابداری استاندارد نبود در صورت مزبور، استاندارد 19بند طبق چنین، هم ارائه کنند. اضافی

 منجر مالی های صورت اطالعات در مفیدترین ارائه به که گیرد کارب را هایی مدیریت رویه خاص،

 راهبری اصول نامهآیین 33ماده  اساس (. بر1390شود )کمیته استانداردهای حسابداری ایران، 

 اند بورس موظف در شده پذیرفته های شرکت بهادار، اوراق در بورس شده پذیرفته هایشرکت

ارائه  محیطیزیست و اجتماعی هایمسئولیت مورد کلی در اطالعات خود ساالنه هایگزارش در
 (.1394؛ سپاسی و اسمعیلی کجانی، 1386نامه راهبری شرکتی، کنند )آیین

 افشای و سبز حسابداری ایجاد به را اقتصادی هایبنگاه جهان، سراسر در کشورها از بسیاری
 عنوان به را سبز حسابداری ژاپن، زیست محیط وزارت. اند کرده موظف محیطی زیست اطالعات

 سوابق" و کرده تعریف "زیست محیط از حفاظت های فعالیت در مزایا و ها هزینه از کمی ارزیابی"
 زیست محیط ترویج و طبیعی شناسی بوم و ها شرکت بین مثبت رابطه حفظ منظم، های گزارش و

 حسابداری در ارتباط با سیستم. است نموده پایدار تعیین توسعه به دستیابی برای را "کارآمد و مؤثر
 زیست اطالعات اندموظف قانون طبق هلند، و دانمارک مانند ، اروپا اتحادیه کشورهای در سبز

 مانند اند،نکرده وضع را آن به مربوط قوانین که کشورهایی. کنند اعالم دولت به را محیطی خود
. اندنموده محیطی زیست اطالعات افشای به موظف را ها شرکت از برخی ژاپن، و متحده ایاالت

 ویتنام، در. است داده ارائه سبز حسابداری سیستم ارتقاء برای را هایی راهنمایی دولت تایوان، در
در ارتباط با (. 2014، 1)های کرد تصویب 2010 سال در را زیست محیط بر مالیات قانون دولت

 زیست اطالعات ها شرکت توان بیان نمود که اگرضرورت افشای اطالعات زیست محیطی، می
 اقتصادی هایسیاست اجرای باشد، پایین اطالعاتشان افشای کیفیت یا نکنند افشا را محیطی خود

 شرکت محیطی، زیست مشکالت وجود عدم صورت در .شودمی غیرممکن ها شرکت برای سبز
 را فعلی خود شهرت تا کنند می حفظ را محیطی زیست اطالعات افشای کیفیت طبیعی طور به ها

 (.2019)لو و همکاران،  نگه دارند

ی اساسی که مبنای حسابداری سبز قرار دارد، این ( معتقدند که فرضیه2011) 2یی، دیوی و کین
که به جای پرداخت  یکنند، بدین معن های زیست محیطی را درونیها باید هزینهاست که سازمان

در حال حاضر این  را انجام دهند.پیشگیری اقدامات مربوط به جرایم زیست محیطی به دولت، 
های خود را بدون توجه به آثار آالیندگی ها فعالیتاند، بدین معنا که شرکتها خارجی شدههزینه

لت نسبت به ترمیم منابع ها دوندهند، سپس از محل جرایم پرداختی بابت آالیندگی آآن انجام می
های زیست محیطی، ها برای این کار این است که هزینهکند و توجیه شرکتطبیعی اقدام می

  (.2013)مورتی و یاکوب،  هستند« ی عمومیهزینه»

                                                           
1 Huy 
2 Yee, Devi and  Khin 
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این مطالعه، حسابداری سبز و چگونگی افشای اطالعات زیست با توجه به موارد ذکر شده، در 
 کرد شرکت با توجه به تدبیات تحقیق تشریح می شود.و ارتباط آن با عملمحیطی 

  تحقیقو پیشینه  نظري مبانی. 2

 پایداري  1.2

های فراوان توسعه پایدار جامعه با چالشبحث زیست، با توجه به زوال محیط ،های اخیردر سال

(. هدف پایداری حفظ همبستگی اجتماعی، حفظ 2018و همکاران،  1)رودل شده است روبرو

های طرح (.2019زیست و اطمینان از توسعه اقتصادی به شکلی متعادل است )السکار، محیط

ها به سمت عملکرد منصفانه توام با شود ساختار و روابط هدایت و کنترل شرکتپایداری باعث می

ژگی های اخالق در قبال همه سوق داده شود. توسعه سطح مسئولیت پذیری و در نظر گرفتن وی

های گزارشگری ازطریق ارائه گزارشهای پایداری باعث ارتقاء شفافیت گزارشگری، کاهش رسوایی

 (.2،2014)کراتن شودمالی و بازگرداندن اعتماد ذینفعان به گزارش های مالی می 

 و اقیانوسیه و آسیا در گذار سرمایه 161 از 3اکونومیست اطالعات واحد 2019 اکتبر و سپتامبر بین

شود  مطلع موضوع این از تا است کرده نظرسنجی جهان سطح نفر از ناشران اوراق بهادار در 154

 محدودیت و ها فرصت چگونه اقیانوسیه و آسیا پایدار مالی بازار در ناشران و گذارانکه سرمایه

گیرند و با تاکید به مقوله پایداری این نظرسنجی می در نظر آینده رشد در برای را بازار فعلی های

منتشر شد. یکی از مواردی که در این گزارش آورده شده  2020انجام شده و گزارش آن در فوریه 

های متفاوتی از بوده که سوال« پایداری و سازی متنوع های کلیدی اهدافمحرک»است، موضوع 

 ( مشهود است:2( و )1ر )دو طیف پرسیده شده که نتایج آن در نمودا

 پایدار مالی های گذاری سرمایه اصلی برای عامل حاضر حال گذاران به سوال: در( پاسخ سرمایه1

 (٪کدام است؟ ) شما

                                                           
1 Rodell et al 
2 Kraten 
3 The Economist Intelligence Unit 
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 گذاريعوامل اصلی براي سرمایه-1نمودار

(Economist Intelligence Unit report,Westpac,2020) 

درصد اهمیت، 22ها، با گذاریمقوله پایداری در سرمایهبا توجه به نتایج این نظرسنجی، توجه به 

 دومین عامل با اهمیت برشمرده شده است.

 پایدار کدام است؟ تامین مالی از استفاده در اصلی (پاسخ ناشران اوراق بهادار به سوال: هدف2

 

 اهداف استفاده از تامین مالی پایدار-2نمودار 

(Economist Intelligence Unit report,Westpac,2020) 

ترین عامل در مهم« رسیدن به اهداف پایداری شرکت»(، از نظر ناشران 2با توجه به نتایج نمودار )
 تامین مالی پایدار برشمرده شده است.
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 حسابداري زیست محیطی 2.2

زهای منشأ پیدایش حسابداری زیست محیطی، بعد از مطالعات انجام شده در این زمینه بر مبنای نیا
میالدی  1970میالدی است. از اواسط دهه  1970کنندگان، انتشار اطالعات مالی در سال استفاده

های یاد های زیست محیطی مطرح شد. شرکتهای صنعتی مفهوم گزارشگری بدهیدر شرکت
های مالی خود نداشتند، های وارده به محیط زیست در صورتشده نخست تمایلی به افشای زیان

ها شدند. بر مبنای بیانیه ها، ناگزیر به گزارش این زیانمرور زمان و با افزایش میزان خسارتاما به 
میالدی با عنوان حسابداری رویدادهای  1975هیات استانداردهای حسابداری مالی در سال  5شماره 

و های احتمالی به محیط زیست )در صورت محتمل بودن وقوع احتمالی و الزام به گزارش خسارت
های وارده های مربوط به جبران خسارتهای مالی، بدهیقابل برآورد بودن مبلغ زیان( در صورت

به محیط زیست به عنوان زیان احتمالی شناسایی شد، اما به دلیل مشکالتی که در برآورد میزان 
ها زیانهای متفاوتی برای برآورد این ها و صنایع مختلف از رویهها وجود داشت، شرکتاین زیان

استفاده کردند، به طوری که هیچ شرکتی به درستی از استاندارد مزبور پیروی نکرد. بنابراین نیاز 
میالدی، هیئت  1990به اصالح استاندارد پیشین و تدوین استاندارد جدیدی احساس شد. در سال 

های آلودگی ای کردن هزینهبا عنوان سرمایه 90-8استانداردهای حسابداری مالی نشریه شماره 
های محیط زیست باید زیست محیطی را منتشر کرد. هیئت به این نتیجه رسید که مخارج بدهی

معجنی و براساس طرحی مشخص برای کاهش آلودگی تعیین شود )ابراهیم پور، عیالمی رود
 (.1394خسروی زادبند، 

لکرد اقتصادی و زیست مدیریت عم»عنوان ، حسابداری سبز را به1المللی حسابداریفدراسیون بین
های ها و فعالیتمحیطی از طریق توسعه و ایجاد محیط زیست مناسب در زمینه ی سیستم

های حسابداری که سیستم دارد تأکید پایدار یتوسعه برای ملل متحد داند. سازمانمی« حسابداری
چنین اطالعاتی کنند که های داخلی )مدیران و سهامداران( ایجاد میگیریسبز را برای تصمیم

حسابداری مدیریت (. 2013)مورتی و یاکوب، تواند بر امور کالبدی و یا پولی متمرکز باشد می
بندی، آوری، طبقهشناسائی، جمع آن که وظیفه است حسابداری از ای شاخه محیطی،یستز

 نمودن لحاظ و همچنین محیطی زیست های هزینه به مربوط تلخیص، گزارش و تفسیر اطالعات
است )نظری پور، امیدوار و  ی کاال و خدماتاین اطالعات در محاسبات مربوط به بهای تمام شده

 (. 1393امیدوار، 

نفعان مطرح شدند های مختلفی چون نظریه اقتصاد سیاسی، نظریه مشروعیت و نظریه ذینظریه
خانی ند )علیهای شرکت برای افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی را توضیح دهتا انگیزه
های دیگری در مورد افشای زیست های سیاسی و اجتماعی، دیدگاه(. نظریه1393جوری، و مران

نفعان و مشروعیت قانونی در ادبیات حسابداری ها، دو نظریه ذیکند. در بین آنمحیطی ارائه می
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ست. براساس زیست محیطی برای توضیح افشاهای زیست محیطی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته ا
، 1)گری، کوهی و الورز نفعان، دلیل افشای زیست محیطی درخواست سهامداران استنظریه ذی

مدیران مطابق با خواسته سهامداران، اطالعات زیست محیطی را که جزء نیازهای اطالعاتی (. 1995
الش هستند ها در تکنند. طبق نظریه مشروعیت قانونی شرکتنفعان است، افشا میمورد انتظار ذی

ها رفتار کنند. بنابراین، شرکت با افشای اطالعات زیست محیطی نمطابق با انتظارات جامعه از آ
که دهد و از فشار عمومی رهایی می بخشد. درحالیخود را در نگاه عموم مردم قانونی جلوه می

؛ 1394ممکن است آنچه را که گزارش کرده خالف واقعیت باشد )سپاسی و اسمعیلی کجانی، 
 (.2000، 2پاتن

 اختیار در محیطی گزارشگری زیست هدف نظریه ذی نفعان و گزارشگری زیست محیطی:-

 آن نهایی و هدف بوده مختلف ذینفعان گیری تصمیم برای و سودمند مربوط اطالعات قراردادن

  (.2013، 3بدوال و هرزیگاست ) جامعه پایدار توسعه پایداری یا های هدف به دستیابی به کمک

 و نیستند هم از جدا اقتصاد و سیاست جامعه، سیاسی، اقتصاد نظریه در: نظریه اقتصاد سیاسی-
به عبارتی  کرد. بررسی سیاسی و اجتماعی مسائل گرفتن نظر در بدون توانرا نمی اقتصادی مسائل
 برای اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مقاصد انتقال برای ابزاری عنوان مالی به گزارشگری دیگر،

 (.1390خانی، رود )مران جوری و علیمی کار به کنندگاناز استفاده وسیعی طیف

  که شودمی تعریف اییافته تعمیم فرض و درک عنوان به مشروعیت نظریه مشروعیت:-
 و باورها ها، ارزش هنجارها، از اجتماعی ساختار با هاسیستم برخی در نهاد  یک  هایفعالیت

 اقتصاد پارادایم نظریه مشروعیت از. (2009، دیگان) است شایسته و مناسب مطلوب، تعاریف،

 اش اجتماعی نقش باید سازمان یک که کندمی تمرکز این فرض بر و است شده مشتق سیاسی

 ،4)عزیزلو اسالم کندمی حفظ خواهد، می جامعه آنچه و دادن جامعه نیازهای به پاسخ وسیله به را
2009) 

 زیست محیطی و  افشاي اطالعات گزارشگري  3.2

میالدی و نیز به واسطه  1990در اوایل سال « 5گری»های گزارشگری زیست محیطی با پژوهش
ژوهانسبورگ در انتشار رهنمودهای گزارشگری توسعه پایدار در اجالس جهانی توسعه پایدار در 

در  (. 2005، 6)لمبرتون میالدی، توجه فعاالن دانشگاهی را به سمت خود جلب کرد 2002اوت 
دهی، کلیه خدمات خود ها به طور جامع و در یک فرآیند پاسخمحیطی، شرکتگزارشگری زیست
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گری،  ) کنندمحیط زیست و یا همه آثار مخرب خود بر آن را افشا می بهسازیدر راستای حفظ و 
ها به مسائل توجهی آندهنده بیها نباید طوری عمل کنند که نشاندر واقع، شرکت (.1994
محیطی باشد که این موضوع با بازتاب منفی مردم روبرو شده و در نهایت اثر منفی بر زیست

 (.1396سودآوری را به دنبال خواهد داشت )خوزین و همکاران، 

با کیفیت خوب دارند تا بدین وسیله توانایی مدیریت ارشد و های سودآور تمایل به افشا شرکت
همکاری آن را در حفظ محیط زیست و افزایش رفاه اطالعاتی سهامداران را نشان دهند )مهدوی 

 را هاشرکت ای نامه آیین یا استاندارد قانون، هیچ ایران با توجه به آن که در(. 1393و همکاران، 

 به ها شرکت سوی از افشا هرگونه نکرده، اجتماعی و محیطی اطالعات زیست افشای به ملزم

 رود می انتظار نفعان ذی و مشروعیت سیاسی، اقتصاد های طبق تئوری است؛ داوطلبانه صورت

نیا، کنند )طالب )نامطلوب( افشا بد اخبار از بیشتر را طرفانه و بی خوب اخبار ایرانی های شرکت
داوطلبانه تنها درصورتی  یبراساس نظریه اثباتی حسابداری، افشا (.1391جوری، خانی و مرانعلی

های نمایندگی شود، اما گزارش داوطلبانه اطالعات قابل توجیه است که منجر به کاهش هزینه
های های نمایندگی اثر داشته باشد، بر هزینهکه بر هزینهزیست محیطی و اجتماعی به جای این

 (. 1390خانی، و علی جوریسیاسی اثرگذار است )مران

 برای را محیطی زیست اطالعات افشای شدت باید ها شرکت آلودگی، مهم منبع یک عنوان به
 همکاران، و شی ؛ 2017 همکاران، و لین ؛ 2017 ، همکاران و گائو) دهند افزایش فشار کنترل
 و فعالیتها توصیف برای روشی عنوان به محیطی زیست اطالعات افشای کلی طور به(. 2017

 و ترامپ) شود می تعریف مالی صورتهای کاربران برای شرکتها زیست محیط به مربوط اطالعات
 شاخص در که شرکتهایی نسبت مسئولیت، و حاکمیت موسسه گزارش طبق(. 2015 ، همکاران

S&P 500 2017 در ٪82 به 2012 در ٪53 از کنند می اتخاذ را پایداری گزارش و هستند 
 توسط اغلب محیطی زیست اطالعات حال، این با .(2018 همکاران، و یو) است یافته افزایش
 شرکت سوم یک تقریباً فقط که داد های چینی نشاندر شرکت بررسی. شود نمی فاش ها شرکت

 کم دالیل از(. 2012 ، همکاران و زنگ) کنندمی افشا را محیطی زیست اطالعات شده ذکر های
 بیشینه هاشرکت بسیاری از اصلی هدف هنوز که است این محیطی زیستگزارشگری  به توجهی
زیست  حفظ محیط و ذینفعان سایر مندی رضایت نه افزایش است، سهام صاحبان ثروت سازی

 زیست اطالعات افشای نامناسب (. همچنین اجرای1384؛ حساس یگانه،1396)خوزین وهمکاران، 
 است ضعیف قانون اجرای ظرفیت و گذاریقانون فضای که باشد دلیل این به است ممکن محیطی

 شرکتها که است این دیگر دلیل (.2012است )زنگ و همکاران،  اثر بی مقررات تنظیم سازوکار و
و  2؛  ماتسومورا1،2012هستند )ویجسینگ محیطی زیست اطالعات افشای منافع و هزینه نگران

 از است ممکن محیطی زیست اطالعات افشای و مدیریت آوری، جمع (. هزینه2013همکاران، 
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 محیطی زیست اقدامات و فرآیند ناکارآمدی مورد در اطالعات این، بر عالوه. باشد بیشتر آن مزایای
 شود مالی عملکرد و اقتصادی رقابت تضعیف باعث است ممکن است، دسترسی قابل رقبا برای که
 دادرسی هزینه توجهی قابل طور به تواند می نیز ها گزارش در کننده گمراه اشتباهات یا اطالعات و
 (.2020وانگ و همکاران، ) دهد افزایش را

 

 هاي زیست محیطینقش حسابداران در افشاي هزینه 4.2

را به یک ابزار حسابداری مدیریت زیست محیطی توسعه داد  مواد جریان هزینه حسابداری 1واگنر
گنجانده شده اند، مانند حسابداری جریان، حسابداری که در آن بعضی دیگر مفاهیم به طور پیوسته 

توان بیان به عبارت دیگر می (.2015)واگنر،  های زیست محیطیهزینه جریان و حسابداری هزینه
در نتیجه  هسازد تا ارزش افزوده را کها را قادر میرکتاد شحسابداری هزینه جریان مونمود که 

تواند می حسابداری هزینه جریان مواد همچنین د. ی کننشناسای، دهندخسارات مادی از دست می
ها در یک سیستم تولید هم برای محصوالت به عنوان یک روش تخصیص خاص برای توزیع هزینه

 (.2015، 2)اشمیت ، درک شودضایعاتو هم 

ابع در ارتباط با حسابداری سبز، وظیفه حسابداران این است که در ابتدا با ارائه الگویی مناسب، من
های ماده و انرژی محیطی باید ریشه در درک جریانبر را مشخص کنند. حسابداری زیستهزینه

ها، چرا که با درک گیری آنهای مالی و اندازهو آثار محیطی آن داشته باشد، نه براساس جریان
شود، سپس های محیطی از کجا ناشی میتوان دریافت که هزینهها تنها میها و آثار آناین جریان

دهی خود ها را شناسایی و سرانجام به وظیفه گزارشبا توجه به استانداردهای حسابداری این هزینه
ها کنندگان از این گزارشدهی باید با توجه به انتظارات استفادهعمل کنند که این وظیفه گزارش

 (.1394معجنی و خسروی زادبند، تهیه و ارائه شود )ابراهیم پور، عیالمی رود

 

 افشاي اطالعات زیست محیطی و عملکرد شركت  5.2

 گذارد می تأثیر شرکت زیست محیطی اطالعات افشای بر که عواملی بررسی در مطالعه چندین

 حساس صنایع در موجود شرکتهای که کردند پیشنهاد( 2012) همکاران و زنگ. است شده انجام

 زیست اطالعات افشای احتمال هستند، بیشتری شهرت دارای که آن هایی و زیستمحیط به

 افشای بر مثبتی تأثیر سیاسی که روابط کرد مستند( 2017) ژانگ. دهند می افزایش را محیطی
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 1اضافی پاداش بین مثبت ارتباط در شواهدی( 2019) همکاران و لی. دارد زیست محیط اطالعات

 بر رکزتم با( 2019b) همکاران و چن  .دادند ارائه محیطی زیست اطالعات افشای و ارشد مدیران

 عوامل کربن، ورییکپارچه بهره تجزیه رویکرد از استفاده با نقل و حمل صنعت در هایی نمونه روی

 ذینفعان سایر یا دولت نهادی فشار بر ادبیات بیشتر. کردند بررسی را کربن وری بهره بر موثر

 اجرا را محیطی زیست های روش که هایی شرکت برای اقتصادی های انگیزه و است متمرکز

؛ b 2019؛ وانگ، 2019گرفته است   )سانگ و همکاران،  قرار بررسی مورد ندرت به کنندمی

 (.2019و همکاران،  2ژانگ

. بهبود بخشندنیز بلکه عملکرد زیست محیطی خود را ، ها قصد دارند نه تنها عملکرد مالیشرکت

کنترل مدیریت محیط زیست برای مدیریت عملکرد  هایسیستمرسد وجود بنابراین به نظر می

( 2018(. لو و همکاران )2019و همکاران،  3لزامی باشد )روتزلزیست محیطی یک شرکت ا

گذاران ارشد و افشا اطالعات  هیرد مازاد سرماکعمل نیمثبت ب یهمبستگ در ارتباط با یشواهد

 یوررا کشف کردند که بر بهره یعوامل(، 2019و همکاران ) 4چن کردند. فراهم یطیمحزیست 

 هیتجز کردیرو کیها در صنعت حمل و نقل با استفاده از با تمرکز بر نمونهو  است کربن اثرگذار

 گذاشتند. ریکربن تاث کپارچهی یوربهره

 و زیست محیطی اطالعات افشای بین رابطه که مطالعاتی از حاصل های یافته رسد می نظر به

 شده انجام قیقتح. هستند در عین حال متناقض و متنوع اند، کرده بررسی را شرکت مالی عملکرد

 شرکت مالی عملکرد با محیطی زیست اطالعات افشای که داد نشان داوطلبانه یافشا نظریه در

 با برتر مالی مدیران که کندمی ادعا همطالع این(. 2015 ، همکاران و 5خلیف) دارد مثبت ارتباط

. نمایند متمایز ها شرکت بقیه از را خود کنند می سعی خود مطلوب محیطی زیست اطالعات افشای

 مالی عملکرد بر محیطی زیست اطالعات افشای که کرد پیشنهاد مشروعیت نظریه مورد در تحقیق

 دادند ( گزارش2017ژانگ ) و لیو .(2016 همکاران، و کوریا-آراگون) گذاردمی منفی تأثیر شرکت

 افشای برای. است عمومی ذینفعان فشارهای به واکنشی محیطی، زیست اطالعات افشای که

 عملکرد باید ها شرکت ذینفعان، محیطی زیست نیازهای تأمین و محیطی زیست مطلوب اطالعات

 لیو) شود می مالی عملکرد کاهش و ها هزینه افزایش به منجر که بخشند بهبود را محیطیزیست 

                                                           
1 excess compensation 
2 Zhang et al.  
3 Rötzel,et al. 
4 Chen, et al 
5 Khlif 
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 که داشتند اظهار همچنین (2016و همکاران،  1کیومانند )دیگری پژوهشگران(. 2017 ژانگ، و

 سازوکار است الزم ندارد؛ بنابراین، مالی عملکرد با ارتباطی هیچ محیطی زیست اطالعات افشای

 .شود بررسی شرکت عملکرد بر تأثیرگذار محیطی اطالعات افشای احتمالی عوامل و

 مالی عملکرد و محیطیزیست  اطالعات افشای بین ناسازگار رابطه ،پژوهش ز طرف دیگر، چندینا

 و کننده تعدیل متغیرهای برخی به آنها بین رابطه که اند داده نشان و کرده بررسی را شرکت

 ،(2013و همکاران،  2فولر-)دیکسون شرکت اندازه مانند ،گرتعدیل متغیرهای. دارد بستگی میانجی

 (،2008، 3)هال و روسنبرگ سهام ساختار و نوآوری درجه (،2012)وانگ و بنسل،  شرکت سن

 هنگام( 2013، 5)فالمر تجارت عمومی فضای و (2012و همکاران،  4)برد صنعت های ویژگی

 نظر از. شدند داده شرح شرکت مالی عملکرد و محیطی اطالعات افشای بین رابطه بررسی

 فرهنگ و انسانی سرمایه نوآوری، که کردند پیشنهاد( 2010) همکاران و سوروکا میانجی، متغیرهای

 یک نوآوری. دارند شرکت مالی عملکرد و محیطی اطالعات افشای بین رابطه در مهمی نقش

 ، همکاران و چن) کرده اند بررسی را نوآوری تأثیر مطالعات از بسیاری و میانجی مهم است متغیر

2019bتوسط زیست محیط نظارت(. 2019 همکاران، و سونگ ؛ 2019 ،، پنگ و سونگجین ؛ 

 نوآوری از هاهبنگا(. 2019 همکاران، و سونگ) گذاردمی مثبت تأثیر آوری فن در نوآوری بر دولت

 استفاده کربن انتشار کاهش برای محیطی زیست هایاستراتژی اجرای برای سبز آوری فن های

 که دارند سبز محصوالت خرید به تمایل کنندگانمصرف و (2019b مکاران،ه و چن) کردند

 ،جدید های آوری فن همچنین ظهور(. 2019 ، همکاران و لونکار) بخشد می بهبود را مالی عملکرد

 سبز عملکرد توانایی برای را جدیدی های چالش بزرگ، مقیاس در ها داده و 6بالکچین مانند

 (.2019؛ سونگ و همکاران، 2019)پن و همکاران،  آورد می ارمغان به پایدار توسعه و ها شرکت

 یهاشرکت تیهستند. شفاف در بورس شده رفتهیپذ یهامهم شرکت یژگیدو و ینگیو نقد تیشفاف
را  یشتریب ینظارت عموم ها، شرکتیعنیمواجه با سهامداران اشاره دارد؛  میزانشده به  پذیرفته
 یبا نظارت و سرپرست(. 2017)وانگ،  نمایندیم افتیرا در یتردیشد یو نظارت دولت کنندیجذب م

گذاران هیسپرده شده توسط سرما تیولئمس دیبا رانیو مد ابدیکاهش  تواندیم ی، مشکل اصلدیشد

                                                           
1 Qiu, et al. 
2 Dixon-Fowler, et al. 
3 Hull and Rothenberg 
4 Baird, et al. 
5 Flammer 
6 blockchain  
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-دهنده انعطافنشان ینگینقد .ابدیبهبود  تواندیها مشرکت یرو عملکرد مال نیرا تحمل کنند، از ا

و  1)نورلی معامالت سهام است یسهام منعکس کننده فراوان ینگینقد یعنیسهام است،  یریپذ
 .دهدیرا کاهش م یاهیسرما یهانهیو هز مهی، حق بشتریب یمعامالت تناوب(.  2014همکاران، 

 قیتر منجر به عملکرد بهتر از طرنییپا یاهیسرما یهانهیبهتر، هز ینگیبا نقد ییهاشرکت یبرا
 که اطالعات ییهاشرکت نیعالوه بر ا .شودیشرکت م یمال نیتام یهانهیبر هز یگذارریتاث

مند شوند و بهره یشتریب توجهو  تیاز محبوب توانندیم ،کنندیم افشارا  یشتریب یطیمح زیست
گذاران ممکن است احساس کنند که سهام هیبه عالوه سرما .ابدییعدم تقارن اطالعات کاهش م

به  .یابد شیسهام افزا ینگینقدبه دنبال آن و  داشتهسهام  دیبه خر لیدارد و تما یکمتر سکیر
-شرکت «ینگینقد»و  «2در معرض دید بودن» تواندیم یطیمحزیست ، افشا اطالعات گریدعبارت

 تیو قابل ینگیرو نقد نیاز ا قرار دهد. ریرا تحت تاث آن یعملکرد مال تیو در نها داده شیرا افزا ها
بر  یطیمحزیست اطالعات  یکه افشا سازوکاری یدر هنگام بررس دیبا )در معرض دید بودن( دید

 (.2020a)وانگ و همکاران،  ، در نظر گرفته شودگذرادیم ریتاث یعملکرد مال

 پیشینه تحقیق 7.2

تاثیر حسابداری سبز بر عملکرد مالی شرکت های »( در پژوهشی 2021) چیدی بنسون و همکاران
 محیطی زیست شده تمام بهای حسابداری که داد نشان نتایجبررسی کردند. « نفت  و گاز در نیجریه

 که داد نشان مطالعه این همچنین،. دارد گاز و نفت های شرکت مالی عملکرد بر معناداری تأثیر
 .دارد گاز و نفت هایشرکت مالی عملکرد بر معناداری تأثیر سبز مدیریت حسابداری

 تولیدیعملکرد مالی شرکت های و حسابداری سبز  گزارشگری» پژوهشی با عنواندر ( 2021) 3اِز
. دارد ROE و ROA بر معناداری و مثبت تأثیر سبز حسابداری افشای که داد نشان ،«در نیجریه

 نیجریه در تولیدی هایشرکت سهام قیمت و سبز حسابداری افشای بین منفی اثر یک حال، این با
 . دارد وجود

واکاوی محرک های گزارشگری زیست »در پژوهشی با عنوان  (1400نظریان، تفتیان و حیرانی )
مقاله داخلی و خارجی با روش کیفی فراترکیب،  39، با بررسی «محیطی: کاربست فراترکیب

مولفه طبقه بندی نمایند. در  69مقوله و  8را در  محرک های گزارشگری زیست محیطیتوانستند 
های شناسایی شده، مواردی مانند اندازه شرکت، استانداردها، قوانین و مقررات، بین مولفه

 های جامعه و فشارهای رقابتی نسبت به سایر مولفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.نگرانی

به بهبود  یطیمح ستیاطالعات ز یافشا ایآ»وان با عن پژوهش( در 2020وانگ و همکاران )
به طور  یطیمح ستیاطالعات ز یافشا ند کهنشان داد ،«کند؟یشرکت کمک م یعملکرد مال

                                                           
1 Norlie, et al. 
2 Visibility 
3 Eze 
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به  یطیمح ستیاطالعات ز ی، افشانیعالوه بر ا گذارد.یم ریتأث ی( بر عملکرد مالمیمثبت )مستق
و تعداد  لگرانیعنوان مثال، تعداد تحل)به لگریپوشش تحل قیاز طر یبر عملکرد مال میمستقریطور غ

 یافشا نیواسطه ارتباط ب ینگیو نقد لگریپوشش تحل گذارد.یم ریتأث ینگیها( و نقدگزارش
 یواسطه ااثر   چیه ینهاد تیکه مالک یاست در حال یو عملکرد مال یطیمح ستیاطالعات ز

 ندارد.

عملکرد مالی شرکت ها بر افشا اطالعات  بررسی تاثیر»( به 2020در پژوهشی، چیو و همکاران )
در کشور چین پرداختند و مشاهده کردند که بازده دارایی ها، اندازه شرکت، اهرم « زیست محیطی

 اثر مثبت دارد. زیست محیطیمالی و گواهینامه های معتبر زیست محیطی بر گزارشگری 

 عملکرد و ها هزینه بهبود بر سبز حسابداری تأثیر»( با عنوان 2020) 1نتایج پژوهش الملیکی
 عملکرد بر سبز حسابداری مثبت ریاثت از نشان «دانشگاهی دیدگاه از تحلیلی مطالعه یک: محیطی
 شت.دا محیطی زیست های هزینه طریق از محیطی زیست

 در با شرکت کارایی بر منابع ارزش جریان تاثیر »( در پژوهش با عنوان 1398حیدرپور و اسناد )
های پیوست های مالی، یادداشتصورت ، با بررسی«محیطی زیست مدیریت حسابداری گرفتن نظر

عضو بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر افشای  شرکت  60های ساالنه هیئت مدیره و گزارش 
تایج تحقیق نشان داد که جریان  اطالعات زیست محیطی بر کارایی و عملکرد شرکت را سنجیدند.

مثبت  های آالیندگی و زیست محیطی بر کارایی شرکت تاثیرگرفتن هزینه ارزش منابع با در نظر
 دارد.

 حسابداری گرفتن نظر در با شرکت کارایی بر منابع ارزش جریان در این تحقیق، به بررسی تاثیر
های عضو بورس اوراق بهادار تهران که به محیطی پرداخته شده است که شرکت زیست مدیریت

پردازند، به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده محیطی مییندگی و زیستهای آالافشای هزینه
ها پرداخته شده است. طبق است.  در این تحقیق، به کمک آمار توصیفی و استنباطی به تحلیل داده

نتایج تحقیق، اجرای حسابداری هزینه جریان مواد کمک قابل توجهی به حرفه حسابداری خواهد 
(، فالح خوشبخت و 2019تحقیقات پیشین، نتایج تحقیقات زو و همکاران ) نمود. با توجه به

( با این تحقیقات سازگار است. 2014(، اشمیت )2014(، مختار و همکاران )2015همکاران )
های آالیندگی و همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جریان ارزش منابع با در نظر گرفتن هزینه

توان در تاثیرگذار است. تحقیقات همسو با این نتیجه را میزیست محیطی بر کارایی شرکت 
 ( مشاهده نمود.1395(، عابدی و سلطانی خمسه )2019تحقیقات زو و همکاران )

ی بین اندازه شرکت، نوع صنعت و بررسی رابطه»به ( در پژوهش خود 1393مهدوی و همکاران )
نشان دادند که پرداختند و « اجتماعیسودآوری با افشای اطالعات حسابداری زیست محیطی و 

                                                           
1 Almaliki 
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رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و سطح افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی 
محیطی و اجتماعی تر، اطالعات زیستهای بزرگوجود دارد. به عبارت دیگر، در ایران شرکت

بر نظریه نمایندگی است. کنند. این امر تائیدی تر افشا میهای کوچکبیشتری نسبت به شرکت
استدالل نظریه نمایندگی این است که هرچقدر شرکت به دلیل بزرگ بودن، فشار اجتماعی بیشتری 

های خود نزد جامعه دارد و به منظور تحمل کند، نیاز بیشتری به مشروعیت بخشیدن به فعالیت
و اجتماعی استفاده محیطی  های سیاسی از ابزارهایی مثل افشای اطالعات زیستکاهش هزینه

 کند.می

ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطالعات زیست »(، به 1391جوری )خانی و مرانطالب نیا، علی
دهند های ایرانی ترجیح میپرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت« محیطی و اجتماعی

عات اخباری افشا هیأت مدیره و به شکل اطالاطالعات زیست محیطی و اجتماعی را در گزارش 
 کنند. 

های آالینده پذیرفته شده در بورس (، شرکت1391های پژوهش عباسی و محمدی )بر اساس یافته
های های توضیحی صورتاوراق بهادار تهران، عملکرد مالی زیست محیطی خود را در یادداشت
ین، تا زمانی که چنکنند. هممالی و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا می

ها برای گزارشگری افشای اطالعات عملکرد زیست محیطی غیراجباری و داوطلبانه باشد، شرکت
ها در نوسان کنند و میزان افشای عملکرد زیست محیطی شرکتهای متفاوتی استفاده میاز رویه
 است.

 تحلیل یافته ها

استفاده شده و مقاالت منتشر شده در مجالت در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا )تحلیل اسناد( 
-1391علمی پژوهشی و  نیز کنفرانس ها مورد بررسی قرار گرفتند. مقاالت داخلی در دوره زمانی 

 بررسی  شدند. 2021الی  2015و مقاالت  خارجی بین سال های  1400

 شركت عملکرد و زیست محیطی اطالعات افشاي بین رابطه -1جدول 

 نتایج ركشو پژوهشگران

همکاران  خلیف و

(2015) 

افریقای جنوبی و 

 مراکش
 رابطه مثبت

 رابطه مثبت چین (2018لو و همکاران )

چیدی بنسون و 

 (2021همکاران )
 رابطه مثبت نیجریه

 رابطه مثبت نیجریه (2021اِز )
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چیو و  همکاران 

(2020) 
 رابطه مثبت چین

 رابطه مثبت عراق (2020الملیکی)

اسناد  حیدرپور و

(1398) 
 رابطه مثبت ایران

 و کوریا-آراگون

 (2016) همکاران

 100مطالعه روی 

شرکت بین المللی در 

 سراسر جهان

 رابطه منفی

 رابطه منفی چین (2017ژانگ ) و لیو

کیو و همکاران 

(2016) 
 بدون ارتباط انگلیس

 

-1شرکت به سه حالت: عملکرد و محیطی زیست اطالعات افشای بین ( رابطه1با توجه به جدول )
بدون رابطه مشاهده شده است که این رابطه در کشورهای  -3با رابطه منفی و  -2با رابطه مثبت، 

 مختلف بررسی شده است.

 شركت عملکرد و زیست محیطی اطالعات افشاي بین فراوانی نوع  رابطه -2جدول  

 درصد فراوانی فراوانی نوع رابطه

 70/0 7 مثبت

 20/0 2 منفی

 10/0 1 بدون رابطه

 100/0 10 مجموع

 

 زیست اطالعات افشای بین(، بیشترین رابطه در میان پژوهش ها، رابطه مثبت 2با توجه به جدول )
 است. شرکت عملکرد و محیطی

 

 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  84-69ص-1400(،1شماره )(، 5دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

 شركت عملکرد و زیست محیطی اطالعات متغیرهاي تاثیرگذار در ارتباط با افشاي -3جدول 

 پژوهشگران متغیر تعدیلگر متغیر میانجی متغیرهاي تاثیرگذار

 *  شرکت اندازه
فولر و همکاران،  -دیکسون

2013 

 2012وانگ و بنسل،  *  شرکت سن

 نوآوری

 
 2008هال و روسنبرگ،  * *

 2012برد و همکاران،   * انسانی سرمایه

 2013فالمر،   * فرهنگ

 *  سهام ساختار

 و چن؛ 2010 همکاران و سوروکا

جین، پنگ و  ؛2019b همکاران،

 و سونگ ؛ 2019 سونگ،

 2019 همکاران،

 ؛2010 همکاران و سوروکا *  صنعت هایویژگی

 ؛2010 همکاران و سوروکا *  تجارت عمومی فضای

  * در معرض دید بودن
 2020aوانگ و همکاران، 

 

 2020aوانگ و همکاران،   * ینگینقد

 

 اطالعات افشای با ارتباط در تاثیرگذار پژوهش، به متغیرهای دینچندر  (3با توجه به جدول )
 و کننده تعدیل متغیرهای برخی هب اشاره شده که این رابطه شرکت عملکرد و محیطی زیست

 ( آورده شده است.3که نمونه ای از آن ها در جدول ) دارد بستگی میانجی
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 گیريبحث و نتیجه.  3

ها و دانشگاهیان بسیار حسابداری زیست محیطی، توسط دولتامروزه مباحث حسابداری سبز و 
 زیست هایفعالیت تا کنند و تشویق ترغیب را دولت ها باید شرکت هامورد توجه قرار گرفته است. 

 منفی اثرات بخواهند کشورها اگر .یابند دست پایدار توسعه به تا داده انجام کارآمد و مؤثر محیطی
 را خود هوایی و آب احتمالی خطرات باید ها شرکت کنند، محدود را اقتصادی رشد محیطی زیست
 سهم ملل، سازمان پایدار توسعه اهداف به دستیابی و زیست محیط بهبود طریق از و داده کاهش
تواند برای سودمند، می یحسابداری زیست محیطی، به عنوان ابزار. باشند داشته تجاری مثبت

ها مورد استفاده قرار گیرد. صادی مرتبط با محیط زیست شرکتهای اقتنظارت و بازتاب فعالیت
های های پیوست صورتهای مالی و یادداشتهمچنین ارائه اطالعات زیست محیطی در صورت

نماید. در گیری کارآمدتر تجاری، زیست محیطی و اقتصادی مدیران کمک میمالی، به تصمیم
ارائه شده  ذی نفعان، اقتصاد سیاسی و مشروعیتهای ارتباط با گزارشگری زیست محیطی، نظریه

 است. 

 تولید. است اجتناب غیرقابل روندی سبز حسابداری ها،پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت به توجه با
رهنمودهایی . شود غافل کم آلودگی با و هزینه کم محصوالت تولید و زیست محیط تولید از نباید

 خارجی تولید های هزینه( 1)توان ارائه نمود که عبارتند از: سازی حسابداری سبز میدر جهت پیاده
 توسعه( 4. )بندی بسته و تولید فرایند مجدد طراحی( 3) صفر؛ آلودگی تمیز، تولید( 2. )درونی شود
 ارزیابی( 6) محیطی؛ زیست های نگرانی اساس بر تولید( 5) زیست؛ محیط با سازگار محصوالت

 پذیری اجتماعی شرکتیمسئولیت گسترش( 7. )محیطی زیست اثرات کاهش منظور به عمر چرخه
 کاهش ضایعات.( 8) و

 شرکت که کارهایی مورد در را هایی سیاست دولت یعنی است، سیستم مبتنی بر سبز حسابداری
 ها مشی خط با مطابق کامالً را سبز حسابداری هاشرکت اگر. کندمی اتخاذ دهند، انجام باید ها

 مشکل با مقابله برای. شود می حل تولید فناوری و یابد می کاهش ها هزینه از بسیاری کنند، اجرا
 با باید زیست، محیط تخریب از جلوگیری و تولید افزایش عالوه به انرژی مصرف در جویی صرفه
 تواند می سبز طراحی شرکت ها، تجاری فعالیت های فرآیند طی در. کرد مقابله فناوری جنبه

 می همچنین نوآورانه فناوری روش. دهد ارائه را منفی بیرونی مشکل با مقابله از فنی پشتیبانی
 اند شده خواسته دولت طرف از یا باشند مایل ها شرکت دهد. اگر افزایش را منابع وری بهره تواند

کنند که این امکان  اتخاذ سبز طراحی روش توانندمی دهند، انجام آینده در را سبز حسابداری که
 عالوه. کنند مقابله تولید، افزایش عالوه به انرژی مصرف در جویی صرفه مشکل آید تا بابوجود می

 هدفی به شرکت، پایدار عملکرد حفظ و محیط زیست فرسایش از پیشگیری در توانندمی این، بر
 یابند. دست است، شده شناخته سبز طراحی از که
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 شرکت مالی عملکرد و زیست محیطی اطالعات افشای بین رابطه که هاییپژوهش از حاصل نتایج
. گروهی از  پژوهش ها نشان دادند که هستند متناقض حتی گاهی و متنوع اند، کرده بررسی را

و گروهی دیگر به رابطه  مثبت شرکت مالی عملکرد و محیطی زیست اطالعات فشایی بین ارابطه
از طرف ابطه بین افشا و عملکرد حکایت دارند. منفی اشاره کردند. همچنین پژوهش هایی از عدم ر

 شرکت مالی عملکرد و محیطیزیست  اطالعات افشای بین ناسازگار رابطه ،پژوهش دیگر، چندین
 بستگی میانجی و کننده تعدیل متغیرهای برخی به آنها بین رابطه که ندداد نشان و کرده بررسی را

به عنوان متغیر میانجی و همچنین  فرهنگ و انسانی سرمایه نوآوری، متغیرهایی مانند. دارد
 صنعت و های ویژگی ، سهام ساختار و نوآوری درجه شرکت، سن شرکت، اندازهمتغیرهایی مانند 

 به عنوان متغیر تعدیل کننده مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت عمومی فضای

در این مقاله به بررسی ادبیات پژوهش در ارتباط با حسابداری سبز و نقش افشای آن بر عملکرد 
شرکت پرداخته شد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، پژوهشگران با استفاده از داده های 
صورت های مالی شرکت ها و نیز یادداشت های هیئت مدیره به صورت کمی از زوایای مختلف، 

 به هاشرکت اکثر که آنجایی ازبط را در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار دهند. این روا
 محیطیزیست هایگزارش باید دولت دهند،می گزارش را خود محیطیزیست هایفعالیت سختی

 به مجبور را هاشرکت که کند تصویب را قوانینی طریق این از و اجباری ساالنه هایگزارش در را
ارائه اطالعات زیست . دنک خود استراتژیک ریزیبرنامه فرآیند در محیطیزیست مسائل ادغام

گیری کارآمدتر های مالی، به تصمیمهای پیوست صورتهای مالی و یادداشتمحیطی در صورت
 بخواهند کشورها نماید.  از طرف دیگر، اگرتجاری، زیست محیطی و اقتصادی مدیران کمک می

 خطرات ها، باید شرکت کنند، محدود را اقتصادی رشد مربوط به محیطی زیست منفی اثرات
 اهداف به دستیابی و زیست محیط بهبود طریق از و دهند کاهش را خود هوایی و آب احتمالی
 در گذاریسرمایه از زیادی حجم باشند و داشته تجاری مثبت سهم ملل، سازمان پایدار توسعه
 . شوند به کار گرفته باید مشاغل و پایدار هایپروژه

 

 منابع

 .http://www.tse.ir(. در دسترس در سایت: 1386آئین نامه راهبری شرکتی )
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Abstract  

 
In recent years, due to climate change and environmental damage, including natural 

resource depletion and environmental pollution, the issue of green accounting has 

received increasing attention from governments and academics, In this regard, many 

countries around the world, create some requirements to disclose environmental 

information. Also, paying attention to the company's sustainability issues and related 

investments has a significant impact on the its activities, so that more than 68% of 

investors and 63% of securities issuers stated that paying attention to the company's 

sustainability issues is more important than traditional financial issues. The results of 

this research has examined the relationship between environmental information 

disclosure and financial performance where they are varied and sometimes even 

contradictory. Our findings show that one group of studies showed a positive 

relationship between the disclosure of environmental information and the financial 

performance and another group showed the negative relationship between them. 

Research also shows that there is no relationship between disclosure and performance. 

On the other hand, several studies have examined the inconsistent relationship 

between the disclosure of environmental information and the financial performance 

and it depends on some moderating and mediating variables.  

Keywords: Green Accounting, Environmental Accounting, Disclosure of 

Environmental Information, Sustainability, Performance. 
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