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 چکیده 
با عنايت به اهمیت مسئله توسعه پايهدار، ههدف :  مقاله  موضوع و هدف

پژوهش حاضر، تحلیل شکاف فازی و شناسهايی عوامهل افهشاء اطالعهات 
 شده است.  انجام 7691مربو  به حسابداری توسعه پايدار، كه در سال 

اكتشافی و هدف  -روش پژوهش، تركیبی از نوع متوالیروش پژوه : 
آن كاربردی است. بها اسهتفاده از روش تحلیهل محتهوا، متغیرههای اولیهه، 

استفاده از تکنیک دلفی فازی و سپس به   ها با شناسايی شد؛ غربال شاخص
های فعهال بنها بهر نظهر  تحلیل شکاف فازی وضهعیت متغیرهها در شهركت

 خبرگان پرداخته شد.

بعههد شههامل عوامههل  2شههاخص در قالههب  37های پااژوه :  یافتااه
محیطی، اجتماعی، اقتصادی و راهبری، شناسايی شهد. نتهايج نهشان  زيست
فاصهله   دهد كه در تمامی مهوارد بیهن انتظهارات بها وضهعیت مطلهوب، می

معنهاداری وجهود دارد. نتیجههه ارزيهابی اهمیهت و عملکههرد نهیز نههشان داد، 
قرار دارند و از اهمیت باال و عملکهرد     “حیطه ضع   ”ها در محدوده  شاخص

 پايین برخوردارند. 

نتهايج ايهن پژوههش اصالت و افزوده آن به دانا :  ،گیری  نتیجه
های اطالعات مربهو  بهه حهسابداری  بیانگر اين است كه با افشاء شاخص

تواننهد بها تدويهن  گذاران امهور شهركتی می توسعه پايدار، مديران و سیاست
ها و رهنمودههايی مناسهب در حههوزه حهسابداری توسهعه پايههدار و  سیاسهت

تری را در  های مالی، اطالعهات شهفاف افشای هر چه بیشتر آنها در گزارش
ها در  نفعان قرار دهند، كه درنهايت باعث عملکرد پايهدار شهركت اختیار ذی

 بلندمدت شود.
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Abstract 

Subject and Purpose of the Article: Considering 
the importance of the issue of sustainable         
development, the purpose of this study is to analyze 
the fuzzy gap and identify the factors of disclosure 
of information related to sustainable development 
accounting, which was conducted in 2019. 
Research Method: The research method is a      
combination of sequential-exploratory type and its 
purpose is applied. Using content analysis method, 
the initial variables were  identified, Screening of 
indicators was done using fuzzy Delphi technique 
and then fuzzy gap analysis of the status of variables 
in active companies according to experts. 

Research Findings: 60 indicators were identified in 
the form of 4 dimensions including environmental, 
social, economic and leadership factors. The results 
show that in all cases there is a significant gap       
between expectations and the desired situation. The 
results of the evaluation of importance and performance 
also showed that the indicators are in the “  weakness 
area”   and have high importance and low performance. 

Conclusion, Originality and its Contribution to 
the Knowledge: The results of this study indicate 
that by disclosing information indicators related to 
sustainable development accounting, managers and 
policy makers of corporate affairs can formulate 
policies and guidelines in the field of sustainable 
development accounting and disclose them as much 
as possible in financial statements, provide more 
transparent information to stakeholders. were eventually 
causes performance to be stable in the long run. 

 

Keywords: Accounting, Sustainable Development, 
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Gap. 
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 1مقدمه
ها، تنهها از طريه  برتهری عملیهاتی يها مالهی  امروزه شهركت

توانند در عرصه رقابت پیروز باشند و مشتريان را بها خهود  نمی
همراه سازند. در دنیای امروز چیزی بیش از اينها نیاز است تها 
شركت را به مزيت رقابتی برساند. عصر حاضر، زمانی است كه 

ها انتظهار دارنهد  ها و سازمان مشتريان و افراد جامعه از شركت
ههها و عملیههات خههود  پذير باشههند و در فعالیت كههه مههسئولیت

های آينهده را نهیز در نظهر داشهته باشهند. اهمیهت دادن  نسل
های خهود و نیهز  های آينده در انجام فعالیت ها به نسل سازمان

مصرف منابع، گامی مثبت در جهت رسیدن به توسهعه پايهدار 
نفعهان اسهت  بوده و نشانگر پاسخگويی شفاف سازمان به ذی

كه اين امر مستلزم توسعه مرزهای سازمانی و گزارشهگری در 
راستای پاسخگويی مناسب و شفافیت اطالعهات بهرای طیه  
وسیعی از ذينفعان است. حسابداری پايدار، مرزهای حسابداری 

ها و منافع محیطهی و اجتمهاعی،  را برای در نظر گرفتن هزينه
دهد كه به طی  وسیعی از دارندگان منافع  اقتصادی توسعه می

گیرد. بنابراين، نقطه تمايز حسابداری  مختل  سازمان تعل  می
ها و منافع خاصهی  پايدار و حسابداری متداول مربو  به هزينه

طور مستقیم در يک سهازمان در ابعهاد اقتهصادی،  است كه به
دههد. مفههوم حهسابداری توسهعه  اجتماعی و محیطی رخ مهی

پايدار مستلزم ارتبا  با مديريت پايداری و گزارشگری پايداری 
(. يک گزارش پايداری بايد 4771است )ببینگتون و همکاران، 

ای متعادل و منطقی از عملکرد پايداری سهازمان گهزارش   ارائه
رو،  دهنده )شامل مسائل مثبت و منفهی( فهراهم كنهد. از ايهن

دهی پايداری يک منبع حیهاتی بهرای مهديريت تغییهر  گزارش
نسبت به يک اقتصاد جهانی پايدار است. منبعی كه سهودآوری 
بلندمههدت را بهها رفتههار اخالقههی، عههدالت اجتمههاعی و مراقبههت 

ههای پايهداری ممکهن  كند. گزارش محیطی تركیب می زيست
كاوی و ارزيابی عملکرد پايداری  است برای اهدافی چون بهینه

با توجه به قوانین، هنجارها، كهدها، اسهتانداردهای عملکهرد و 
ابتکارات داوطلبانه، نمهايش اينکهه چطهور يهک سهازمان بهر 

گذارد و تحت تأثیر انتظارات در حوزه توسعه  نفعان تأثیر می ذی
گیرد، و  مقايسه عملکرد در يک سازمان و بیهن   پايدار قرار می

های مختل  در طول زمان استفاده شوند )برام و پیترز،  سازمان
4771 .) 

ها و مدل حکمرانی  همچنین،گزارش پايداری بیانگر ارزش
های سازمان و تعهد آن به  سازمان بوده و ارتبا  بین استراتژی
دهد. اين مهم چهارچوب  يک اقتصاد جهانی پايدار را نشان می

های مختلفی ازجمله تئوری اقتهصاد  تئوريکی نیز دارد و تئوری

سیاسی، مشروعیت، ذينفعان و سازمانی انگیزه شهركت بهرای 
ها و  دهنهد و شهاخص افشای اطالعات پايداری را توضیح مهی

ها تدوين شده  گیری پايداری شركت استانداردهايی برای اندازه
، كمیتهه 4های سازمان گزارشهگری جههانی است. دستورالعمل

و هیئههت اسههتانداردهای   6المللههی گزارشههگری مجتمههع بین
ها جهت تهیه گزارش پايهداری  به سازمان  2حسابداری پايداری
اند. از اين رو، با مشخص شهدن اهمیهت  كمک فراوانی نموده

های اخهیر، تحقیقهات  مباحث حسابداری توسعه پايدار در سال
بسیاری در اين زمینه در سراسر جهان صورت گرفته است. بها 
وجود اهمیت روزافهزون انجهام افهشائیات داوطلبانهه از سهوی 

ها در زمینه مسائل گزارشگری پايهداری، ايهن موضهوع  شركت
كه شايسته است، در ايران مهورد توجهه قهرار نگرفتهه  چنان آن

 (.7691است )عباسی استمال، 
تهوان  شده می همچنین با بررسی مطالعات و مقاالت انجام

انهدازه كهافی تفهسیر و تهشريح  دريافت كه مفهوم پايهداری به
نشده است، اين مسئله مشکل اصلی حسابداری و گزارشگری 
پايداری است. برخی از كارشناسان، حهسابداری و گزارشهگری 

عنوان ابههزار نظههارت و ارزيههابی تغیههیرات در  پايههداری را بههه
ههای بحرانهی و  و ظرفیت آنها كهه بهر روی ارزش  اكوسیستم

گیرند؛ بنابراين، رفتار  كنند، در نظرمی اثرات تجمعی، تمركز می
های فهردی، مركهز توجهه نیهست. كارشناسهان ديگهر  سازمان

ها كمک  معتقدند، حسابداری و گزارشگری پايداری به سازمان
های اجتماعی  زيست و جنبه كند تا رويکرد سازگار با محیط می

وكار خههود قههرار دهنههد. اكثههر  هههای كههسب را در اسههتراتژی
طوركلهی  متخصصان معتقدنهد كهه مرزههای پايهداری بايهد به

هها تعريه  شهوند.  شده و آنها نیز بايهد بهرای سهازمان تعري 
متأسههفانه درک مناسههبی از ابعههاد حههسابداری توسههعه پايههدار 

ها در كهشور مها وجهود نهدارد و بهرای تبییهن مفههوم  شهركت
عملیاتی افشاء اطالعات حسابداری با رويکرد توسهعه پايهدار و 

های ايرانهی،  شناخت ماهیت، نهوع و محتهوای آن در شهركت
تحقیقات جامعی صورت نگرفته است. در ايران به عنوان يهک 
كشور در حال توسعه با رويکرد توسعه پاينده بر اساس قهانون 

انداز و برنامه پنجم توسعه  های كلی سند چشم اساسی، سیاست
رسد تا بتوان بر مبنای  اقتصادی، اجتماعی؛ ضروری به نظر می

يک مطالعه پژوهشی و نتايج حاصل از آن، به درک و توسهعه 
های ايرانی  افشای اطالعات حسابداری توسعه پايدار در شركت
ها و معیارههای  كمک كرد. نکته مهم آن اسهت كهه شهاخص

افشای توسعه پايدار برخی رهنمودهای كلی است. لذا پژوهش 

 . اين مقاله مستخرج از رساله دكتری است.7

2. Global Reporting Initiative 
3. International Integrated Reporting Committee 
4. Sustainability Accounting Standard Board 
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حاضر بر آن است كه بهه تحلیهل شهکاف فهازی و شناسهايی 
عوامل افشاء اطالعات مربهو  بهه حهسابداری توسهعه پايهدار 
بپردازد و منظور از انجام اين پژوهش دست يافتن به پاسهخی 

افشاء اطالعات حسابداری توسعه     ”برای اين سؤاالت است كه 
گیرد و تحلیل شکاف  هايی را در برمی پايدار چه عناصر و مؤلفه

های افشاء اطالعات حسابداری توسعه پايدار بنا بر نظر  شاخص
و همچنین وضهعیت افهشاء اطالعهات       “خبرگان چگونه است؟

شههده حههسابداری توسههعه پايههدار در  های شناسايی شههاخص
گیرد. لذا بهرای انجهام  های نمونه مورد بررسی قرار می شركت

اين پژوهش، ابتدا مبانی نظری مربو  بهه حهسابداری توسهعه 
گرفتهه   پايدار، همچنین پیشینه پژوهش شامل تحقیقات انجام

داخلههی و خههارجی مههورد بررسههی قرارگرفتههه و در ادامههه 
های پهژوهش،  شناسی پژوهش، سؤاالت پژوهش، يافتهه روش

گیری و در پايهان ههم منهابع داخلهی و خارجهی  بحث و نتیجه
 شوند. شده در پژوهش ارائه می استفاده
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوه 
های تجهاری در جههان و اهمیهت  با توجه به گسترش فعالیت

ای، مقولهه  های سازمانی، دانشگاهی و حرفهه پايداری در حوزه
ها قرار گرفتهه  پايداری جزء نخستین اهداف كشورها و شركت

است. اما در كشور ايران توجه كمتری به ايهن موضهوع شهده 
ها  (. تعداد روزافزونی از شركت7691است )عبدی و همکاران، 

ها، خواهان اين هستند كهه عملیهات خهود را پايهدار  و سازمان
دههی  كرده و در توسعه پايدار مشاركت داشهته باشهند. گزارش

رسانی  گیری و اطالع ها برای اندازه تواند به سازمان پايداری می
محیطی، اجتماعی و حهاكمیتی خهود  عملکرد اقتصادی، زيست

كمک كند. پايداری، قابلیت پايدار ماندن چهیزی بهرای زمهان 
نهايت، مبتنی بهر عملکهرد در ايهن چههار حهوزه  طوالنی يا بی

ها برای  مند پايداری به سازمان دهی نظام كلیدی است. گزارش
كنند، تنظیم اهداف  گیری تأثیراتی كه ايجاد يا تجربه می اندازه

كند. گزارش پايهداری يهک پلتفهرم  و مديريت تغییر كمک می
رسهانی عملکهرد و اثهرات عملکهردی چهه  كلیدی برای اطالع

 (.4771روسی و همکاران، -مثبت و چه منفی است )مانز
گههیری، افههشاگری و   دهههی پايههداری رويههه انههدازه گزارش

نفعههان داخلههی و خههارجی بههرای عملکههرد  پاسههخگويی بههه ذی
دهی  سههازمان در جهههت اهههداف توسههعه پايههدار اسههت.گزارش

ای اسهت كهه بها ديگهر واژگهان ماننهد  پايداری واژه گهسترده
مههسئولیت اجتمههاعی شههركت مههورد اسههتفاده بههرای توصههی  

محیطی و  دهههی در مههورد اثههرات اقتههصادی، زيههست گزارش
شود. يک گزارش پايهداری  اجتماعی، مشابه در نظر گرفته می

ای متعهادل و منطقهی از عملکهرد پايهداری سهازمان  بايد ارائه

گزارش دهنده )شامل هم مسائل مثبت و ههم مهسائل منفهی( 
دهی پايداری يهک منبهع حیاتهی  رو، گزارش فراهم كند. از اين

برای مديريت تغییر نسبت به يک اقتصاد جهانی پايدار اسهت. 
منبعی كه سهودآوری بلندمهدت را بها رفتهار اخالقهی، عدالهت 

كنهد )حاجیهان و  محیطی تركیب می اجتماعی و مراقبت زيست
های پايهداری ممکهن اسهت بهرای  (. گزارش7692همکاران، 

اهدافی چون بهینه كاوی و ارزيابی عملکرد پايداری با توجه به 
قوانین، هنجارهها، كهدها، اسهتانداردهای عملکهرد و ابتکهارات 

نفعان تأثیهر  داوطلبانه، نمايش اينکه چطور يک سازمان بر ذی
گذارد و تحت تأثیر انتظارات در حهوزه توسهعه پايهدار قهرار   می
های  گیرد، و مقايسه عملکرد در يک سازمان و بین سازمان  می

(. يک 4771مختل  در طول زمان استفاده شوند )برام و پیترز، 
دهههی پايههداری اثههربخش بايههد بههرای تمههام  چرخههه گزارش

های گزارش دهنده مزيت ايجاد كنهد. مزايهای داخلهی  سازمان
 تواند شامل موارد زير باشد:  ها می ها و سازمان برای شركت

ها؛ تأكید بر ارتبا  بین  ها و فرصت افزايش درک ريسک -
 عملکرد مالی و غیرمالی؛ 

اعمههال مههديريت بلندمههدت اسههتراتژی و سیاسههت و  -
 وكار؛ های كسب طرح

 ها و بهبود كارآيی؛  تسهیل فرآيندها، كاهش هزينه -
كاوی و ارزيهابی عملکهرد پايهداری بها توجهه بهه  بهینه -

قوانین، هنجارهها، كهدها، اسهتانداردهای عملکهرد و ابتکهارات 
 داوطلبانه؛ 

طور داخلهی، بیهن سهازمانی و بیهن  مقايسه عملکرد بهه -
 های مختل  صنعت.  بخش

 دهی پايداری عبارت است از: اما، مزايای بیرونی گزارش
 بهبود شهرت و وفاداری برند؛  -
نفعان بهرای درک ارزش حقیقهی سهازمان و  توانايی ذی -
 های ملموس و غیرملموس آن؛  دارايی
نشان دادن چگونگی تأثیرگذاری سازمان و تأثیرپهذيری  -

آن بر اساس انتظارات در مهورد توسهعه پايهدار )گهل ارضهی و 
 (. 7694زنگوری، 

، كمیتههه 2های سههازمان گزارشههگری جهههانی دسههتورالعمل
و هیئههت اسههتانداردهای  3المللههیگزارشههگری مجتمههع بیههن

ها جهت تهیه گزارش پايهداری  به سازمان 0حسابداری پايداری
های سهازمان  انهد. ههم اكنهون شهاخص كمک فراوانهی نموده

گزارشههگری جهههانی محبوبیههت زيههادی دارنههد و در تحقیقههات 
شود. اما  های افشاء استفاده می مختل  از آن به عنوان شاخص

5. Global Reporting Initiative 
6. International Integrated Reporting Committee 
7. Sustainability Accounting Standard Board 
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های عمومی توسعه پايدار ههستند كهه  ها، شاخص اين شاخص
بايستی جهت كاربرد در حهسابداری بومهی شهوند. هرچنهد در 

ههای  توجهی در كیفیهت گزارش های اخیر افهزايش قابهل سال
محیطی منتشرشههده  مربههو  بههه مههسائل اجتمههاعی و زيههست

شههده اسههت امهها حههسابداری و  های بههزرم مشاهده شههركت
گیری  گزارشههگری مههالی سههنتی، امکانههات الزم بههرای انههدازه

ها را نداشهته و  محیطی سهازمان پیامدهای اجتماعی و زيهست
ها احساس  تری در سازمان درنتیجه نیاز به گزارشگری گسترده

(. بر همین اساس ادبیات و 7691شود )خوزين و همکاران،  می
شده در اين زمینه بررسی شهد. خالصهه نتايهج  تحقیقات انجام

، آمهده اسهت. در ايهن پهژوهش، جههت 7تحقیقات در جدول 
های افهشاء اطالعهات  تبیین بیشتر عوامل و استخراج شاخص

حسابداری توسعه پايدار، در ادامه تحلیهل محتهوای تحقیقهات 
كیفهی را  انجام شهده صهورت گرفتهه اسهت. تحلیهل محتوای

ههای  توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوايی داده می
منهد، كدبنهدی و  بنهدی نظام متنی از طريه  فراينهدهای طبقه

 شده دانست.  سازی يا طراحی الگوهای شناخته تم
 

 شناسی پژوه  روش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی است، ازنظر روش انجام 
پژوهش، روش آمیخته )تركیهبی( مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه 
 -است. روش تركیبی مهورد اسهتفاده از نهوع تركیهبی متوالهی

هههای تركیههبی بههر گههردآوری،  باشههد. پژوهش اكتههشافی می
وتحلیل و تركیب دو نوع داده كیفی و كمی در پژوهش  تجزيه

دسته به  6كند كه، به  ها تأكید می واحد يا مجموعه از پژوهش
شهوند )زارعیهان و  هم تنیده، تشريحی و اكتشافی تقهسیم می

(. در مرحله اول بها اسهتفاده از روش تحلیهل 7691همکاران، 
محتوای كیفی، متغیرهای افشاء اطالعات حهسابداری توسهعه 
پايدار شناسهايی شهد و در مرحلهه دوم بها رويکهرد كمهی بهه 

شهده اسهت.  ها پرداخته اعتبارسنجی و تحلیل شکاف شهاخص
بهرداری اسهت.  ها در بخهش كیفهی، فیش آوری داده ابزار جمع

جامعههه آمههاری ايههن پههژوهش در بخههش كیفههی شههامل كلیههه 
شده در زمینه افهشاء اطالعهات حهسابداری  های انجام پژوهش

توسعه پايدار است. با توجه به اسهتراتژی پهژوهش، در بخهش 
شده اسهت. در نهايهت از  برداری نظری استفاده كیفی، از نمونه

منبهع معتهبر و مهرتبط، بها رويکهرد  27مجموع منابع موجود، 
های پژوههش  تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفت و شاخص

منظور تهیه پرسشنامه دلفی استخراج  در قالب كدهای اولیه به
ها در بخش كمی، پرسشنامه دلفی،  آوری داده گرديد. ابزار جمع

تحلیل عاملی تأيیدی و تحلیل شهکاف اسهت. در مقايهسه بها 
های سنتی، كه در آن تمركهز بهر تعمیهم میهان يهک  پیمايش

گیری شده تصادفی است، خبرگهان روش دلفهی  جمعیت نمونه
شوند، بلکهه خبرگهان بهر اسهاس  طور تصادفی انتخاب نمی به

دانش خود در حوزه خاص مرتبط بها موضهوع تحهت بررسهی 
شههوند. بهها عنايههت بههه مطالههب ذكرشههده، روش  انتخههاب می

گیری در بخش كمی غیراحتمالی و از روش گلوله برفهی  نمونه
نفهر از خبرگهان مطلهع و  42بوده است. بدين ترتیب، ديهدگاه 

نظر در حوزه حسابداری توسعه پايهدار؛ بها قیهد داشهتن  صاحب
تخصص و تجربه كافی، آگاهی عمی  در موضهوع پهژوهش و 

عنوان اعضای  وسعت نظر در ارتبا  با زمینه پژوهش بودند، به
منظور  های آنهها بهه پنل بهره گرفته شد كه نظهرات و ديهدگاه

عملکرد -های پژوهش و همچنین تعیین اهمیت غربال شاخص
متغیرهای پژوهش با توجه به اشراف آنها بهه وضهعیت افهشاء 

سهازی  آوری و كمی اطالعات حسابداری توسهعه پايهدار، جمهع
 شد.

در پايان هم وضعیت افشاء اطالعهات حهسابداری توسهعه 
 2های دولتی فعال در بهورس در دوره زمهانی  پايدار در شركت

شهركت بهه عنهوان  49( بررسی شهد كهه 7690-7692ساله )
های زيهر  های مختل  با توجه بهه محهدوديت نمونه در صنعت
 انتخاب گرديد:

 ها دارای سهام دولتی باشند.  شركت -7
 ها تحت مديريت دولت باشند.  شركت -4
 7690الهی  7692ها در دوره زمهانی  اطالعات شركت -6

 در دسترس باشند. 
ههها  گذاری، بیمههه و بانک های سههرمايه جههزء شههركت -2
 نباشند.
 

 روش دلفی فازی 

های ارزيابی افشاء اطالعات حسابداری  برای شناسايی شاخص
شهده اسهت. بهرای فهازی  پايدار از تکنیک دلفی فازی استفاده

، 6سازی ديدگاه خبرگان از طی  پنهج درجهه مطهاب  جهدول 
 شده است. استفاده

در گام بعدی بايد میانگین فهازی نمهرات افهراد محاسهبه 
صورت زير محاسبه  عدد فازی مثلثی به nشود. میانگین فازی 

 خواهد شد:
 7رابطه 

 
 كه در اين رابطه عدد فازی مثلثی:

 
ام اسهت. iام پهیرامون معیهار kمعادل فازی ديدگاه خهبره 

زدايی از  زدايی انجام خواههد شهد. بهرای فهازی درنهايت فازی
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 كدگذاری اولیه تحقیقات انجام شده در زمینه ارزيابی حسابداری توسعه پايدار .1جدول 

 نام مؤلف عنوان پژوه  های پژوه   یافته اولیه کد

 پیامدهای افشاء: -7كد 

افزايش اعتماد اجتماعی، افزايش كیفیت زندگی 
های  ها، حفظ محیط زيهست بهرای نهسل ن انسا

آتههی، رشههد بههازار سههرمايه و افههزايش كیفیههت 
 گزارشگری

توانهد پیامهدهايی از قبیهل  ها، می گزارشگری پايداری شركت
ها،  ن افزايش اعتماد اجتماعی، افهزايش كیفیهت زنهدگی انهسا

های آتی، رشد بازار سهرمايه و  حفظ محیط زيست برای نسل
های  افزايش كیفیت گزارشگری را در پی داشته باشهد. يافتهه

تواند به توسعه ايهن نهوع گهزارش در ايهران  اين پژوهش می
 كمک نمايد.

طراحههههی الگههههوی منههههسجم 
 ها گزارشگری پايداری شركت

عبدی و 
همکاران           

(7691) 

های پايهداری بهر   تأثیر مثبهت شهاخص -4كد 
 كیفیت سود )پیامد افشاء(

های پايداری افشاء شده به صورت جامع تأثیهر  میزان شاخص
 مثبت و معناداری بر كیفیت سود دارد.

های پايداری  تأثیر میزان شاخص
 افشاء شده بر كیفیت سود

يبلويی 
خمسلويی و 

همکاران            
(7690) 

 اصول گزارشگری پايداری -6كد 

درصد سهام بزرگترين سهامدار و درصد سهام دولتی اثری بر 
های پذيرفتههه شههده در   سههطح گزارشههگری پايههداری شههركت

 بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

بررسی اثر سهاختار مالکیهت بهر 
توسهههعه سهههطح گزارشهههگری 

 پايداری

خوزين و 
همکاران            

(7690) 

تأثیر معنادار انهدازه شهركت، نقهدينگی،  -2كد 
سههههامداران نههههادی و دوگهههانگی وظايههه  
 مديرعامل بر گزارش پايداری )تأثیر بر افشاء(

انههدازه شههركت، نقههدينگی، سهههامداران نهههادی و دوگانگههی 
ها  وظاي  مدير عامل بر میزان گزارشگری پايهداری شهركت

 تأثیر معناداری ندارند.

شناسههايی متغیرهههای مؤثههر بههر 
مهههیزان گزارشهههگری پايهههداری 

های پذيرفتههه شههده در  شههركت
 بورس اوراق بهادار تهران

معصومی و 
همکاران               

(7693) 

سهازمانی و  -فردی، اجتماعی، اقتصادی -2كد 
محیطی )اولويههت ابعههاد گزارشههگری   زيههست
 پايداری(

 2ها اسهت، از  الگوی تهیه شده كه مبتنی بر محتهوای مقالهه
ها   عامل تشکیل شده كه اولويت هر يک از سهازه 39سازه و 

-عبارت از سهازه فهردی، سهازه اجتمهاعی، سهازه اقتهصادی
 محیطی است. سازمانی و سازه زيست

تههدوين الگههوی توسههعه پايههدار 
 ای حسابداری  اخالق حرفه

نمازی و 
همکاران           

(7693) 

ای در   نقههش مثبههت حههسابداران حرفههه -3كههد 
 بهبود گزارشگری حسابداری محیط زيست

ای در   حههسابداران بهها رعايههت و اعمههال آيیههن رفتارحرفههه
گزارشگری حسابداری محیط زيست عالوه بر ياری رسهاندن 
به مديران در تصمیمگیری، موجب جلهب اعتمهادعمومی بهه 

 شوند.  اطالعات مالی و ياری رساندن به جامعه نیز می

حههسابداری اجتمههاعی، دانههش 
زيههههههست و رفتههههههار  محیط

 پذيرانه حسابداران  مسئولیت

الدين و  زين
همکاران            

(7693) 

   “ای اس جهی  ”سطح پايین افشای ابعاد  -0كد 
 های ايرانی. در شركت

روند صعودی افشای اطالعات راههبری  -1كد 
محیطی و  زيههست در مقايههسه بهها اطالعههات 

 اجتماعی

ها نههشان مههی دهههد كههه میههانگین امتیههاز افههشای   يافتههه
درصههد اسههت. افههشای  49در ايههران حههدود     “جههی اس ای  ”

های ايرانهی   های شركت  اطالعات راهبری شركتی در گزارش
های مورد مطالعه رونهد صهعودی داشهته اسهت؛ در   طی سال

محیطی و اجتمهاعی و در   حالی كه افشای اطالعهات زيهست
 روند متغیری داشته است.   “ای اس جی  ”نهايت افشای 

بنههدی  تبییههن مههدلی بههرای رتبه
ها از لحهههاظ مهههیزان  شهههركت

محیطی و  زيهههست گزارشهههگری 
اجتماعی و راهبری شهركتی )ای 
اس جی( به روش تحلیل سلسله 

 مراتبی

فخاری و 
همکاران            

(7693) 

داری بیههن   همبههستگی مثبههت و معههنی -9كههد 
محیطی و حفههظ   حههسابداری مههديريت زيههست

 توسعه پايدار

داری بیهن  نتايج نشان دادند كهه همبهستگی مثبهت و معهنی
محیطی  حسابداری توسعه پايدار و حسابداری مديريت زيست

 و حفظ توسعه پايدار بخش صنعتی وجود دارد.

نقش حسابداری توسعه پايدار در 
حمايت از توسهعه پايهدار بخهش 

 صنعتی

مند و   افضلیان
همکاران           

(7692) 

زيهست بهر   تهأثیر حهسابداری محیهط -77كد 
 ها های مالی و عملیاتی شركت شاخص

های تولیهدی، مهیزان  دهنده تأثیر میزان تولیهد شهركت نشان
های بالعهوض فهنی بهیرون از  كاهش تولید ضايعات، كمک

های تولیدی، نوع كاالههای تولیهد شهده و  سازمان به شركت
های  نسبت بدهی خهدمات )بازپرداخهت اصهل و فهرع بهدهی

 های تولیدی می باشد. های شركت بلندمدت( به كل بدهی

زيست بر  تأثیر حسابداری محیط 
 های مالی و عملیاتی شاخص

حیدرپور و 
 (7692قرنی )

رابطه مستقیم بین سودآوری شركت و  -77كد 
 وضعیت نقدينگی با سطح افشاء

داری بین اندازه شركت، اهرم مالی و سن شركت  رابطه معنی
های پذيرفتهه شهده در  با سطح افشای اطالعهات در شهركت

بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد. بها ايهن حهال، رابطهه 
داری بیههن سههودآوری شههركت و وضههعیت  مههستقیم و معههنی

 نقدينگی آن با سطح افشاء مشاهده شد.

عوامل مؤثهر بهر سهطح افهشای 
های    اطالعههههههات شههههههركت

شهههده در بهههورس اوراق  پذيرفته
 بهادار تهران

حاجیان و 
همکاران             

(7692) 

← 7ادامه جدول     
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 7ادامه جدول → 

عوامل موثر بر حهسابداری محیهط زيهست  -74كد 
 شامل:

 ريسک ناشی از تهديدات محیط زيست -76كد 

ها درباره نهوع  مسئولیت پاسخگويی شركت -72كد 
 فعالیت خود برای پايداری محیط زيست

ها از سههوی  مههشروعیت دادن بههه شههركت -72كههد 
 جامعه

ها و  پايهداری  ارتبا  جديهد بیهن شهركت -73كد 
 محیط زيست

ههای بنیهادين در بلندمهدت  تغیهیر گرايش -70كد 
برای حفظ محیط زيست و قراردادن توسهعه پايهدار 

 مدت به عنوان يک هدف ضروری در كوتاه

موانع موجهود در حهسابداری جهاری بهرای  -71كد 
 ها در محیط زيست گیری فعالیت شركت اندازه

بیانگر آن است كهه ريهسک ناشهی از تهديهدات محیهط 
ها دربههاره نههوع  مههسئولیت پاسههخگويی شههركت-زيههست

مهشروعیت  -فعالیت خود برای پايهداری محیهط زيهست
ارتبها  جديهد بیهن  -ها از سهوی جامعهه دادن به شركت

ههای  تغیهیر گرايش -ها و پايداری محیط زيهست شركت
بنیادين در بلندمدت برای حفظ محیط زيست و قراردادن 

مهدت توسعه پايدار به عنوان يک هدف ضروری در كوتاه
گیری  موانع موجود در حسابداری جهاری بهرای انهدازه -

گزارشههگری بههر  -ها در محیههط زيههست فعالیههت شههركت
 حسابداری محیط زيست تأيید شده است.

 اجهرای  بهر  مؤثر   عوامل  بررسی

 زيست محیط حسابداری

دارابی و 
 (7692اكبری )

 عوامل درون سازمانی -79كد 

 قابلیت سودآوری -47كد 

قابلیت عملیاتی و عوامل سهاختار صهنعت،  -47كد 
 شامل:

 سطح رقابت -44كد 

 نوع صنعت -46كد 

 سودآوری صنعت -42كد 

عوامههل درون سههازمانی، قابلیههت سههودآوری و قابلیههت 
عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت، نوع 
صههنعت و سههودآوری صههنعت، رابطههر معنههاداری بهها 

 پذيری اجتماعی دارند.  مسئولیت

های سازمان  بررسی تأثیر قابلیت
و سهههههاختار صهههههنعت بهههههر 

 پذيری اجتماعی  مسئولیت

نادری 
خورشیدی و 

 (7692سلگی )

ارتبا  مثبت بین اندازه شهركت بها سهطح  -42كد 
 محیطی و اجتماعی زيست افشای اطالعات 

بیههن انههدازه شههركت بهها سههطح افههشای اطالعههات 
 محیطی و اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. زيست 

بررسی رابطه بین اندازه شركت، 
نههوع صههنعت و سههودآوری بهها 
افههشای اطالعههات حههسابداری 

 محیطی و اجتماعی زيست 

مهدوی و 
همکاران            

(7692) 

ديههدگاه معنههوی و فرهنگههی حفاظههت از  -43كههد 
 محیط زيست

زيهست توجهه زيهادی شهده   در اسالم به اهمیت محیهط
زيهست عمهل   است، بدين معنها كهه حفاظهت از محیهط

 شود. عبادی محسوب می

زيست از منظر  حسابداری محیط
 اسالم

ملکیان و 
همکاران            

(7694) 

بیشترين افشاء در بخهش منهابع انهسانی و  -40كد 
 سپس در بخش محصوالت و خدمات

بیشترين افشا در بخش منابع انسانی و سپس در بخهش 
انهد كهه  محصوالت و خدمات بوده است. آنها بیهان كرده

طرفانه، سپس اخبار خهوب   ها تمايل دارند اخبار بی شركت
 را بیشتر از اخبار بد افشاء كنند.

ارزيابی كمیت و ماهیت افهشای 
اطالعههههههات حههههههسابداری 

 محیطی و اجتماعی  زيست

نیا و  طالب
همکاران             

(7697) 

محیطی در   هههای افههشای زيههست  گزارش -41كههد 
های توضیحی صورت مالی و گزارش هیئت   ياداشت

 شود. مديره منتشر می

های  محیطی خهود را در يادداشهت  عملکرد مهالی زيهست
توضیحی صورت مالی و گزارش هیئت مديره به مجمهع 

 كنند. عمومی صاحبان سهام افشاء می

 عملکرد  گزارشگری مالی  بررسی

 های شهههركت  محیطی زيهههست 

 پذيرفته شده در بورس آالينده

عباسی و 
محمدی             

(7697) 

 -تئههوری اقتههصاد سیاسههی، ذينفعههان  -49كههد 
 مشروعیت و تئوری سازمانی

تئههوری اقتههصاد سیاسههی، تئههوری ذينفعههان، تئههوری 
 مشروعیت، تئوری سازمانی.

ههههای افهههشای  كهههاربرد تئوری
محیطی و  زيههههست اطالعههههات 

 اجتماعی

مران جوری             
(7697) 

های بعد اجتماعی از نظهر انتظهارات  ترين مؤلفه مهم
 ذينفعان عبارتند از:

 اخالق كسب و كار -67كد 

 خواری فساد و رشوه -67كد 

 مشاركت در توسعه جامعه -64كد 

های بعههد اجتمههاعی از نظههر انتظههارات  تههرين مؤلفههه مهم
ذينفعههان عبارتنههد از اخههالق كههسب و كههار، فههساد و 

خواری و مههشاركت در توسهعه جامعههه و همچنیههن  رشهوه
های  بیشترين افشای اجتماعی در وضعیت موجود گزارش

های كار و كاركنان، مهشتريان  ها عبارتند از: مؤلفه شركت
كنندگان. در مجموع، سطح پهايین افهشای بعهد  و مصرف
 اجتماعی.

های افهشای  ها و شهاخص مؤلفه
ها  بعد اجتماعی مسؤولیت شركت

 را با رويکرد توسعه پايدار

يگانه و   حساس
 (7697برزگر )

←7ادامه جدول   
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هههای دينفعههان، نماينههدگی و  تئوری -66كههد 
مشروعیت مرتبط با افهشای گزارشهات توسهعه 

 پايدار

هههای  نتههايج حاصههل از پههژوهش دقیقههاً در راسههتای تئوری
دههد كهه  دينفعان، نمايندگی و مشروعیت است و نهشان می

های ايرانی مايل به افشای اطالعهات مربهو   مديران شركت
به منافع اجتماعی و مسائل رفاهی كاركنان خود هستند ولهی 

های اجتماعی سازمان  برای افشای اطالعات مربو  به هزينه
 خود تمايل ندارند.

افهشای   نگرش مهديران دربهاره
اطالعات حهسابداری اجتمهاعی: 

های پذيرفتههه شههده در  شههركت
 بورس اوراق بهادار تهران

فروغی و 
همکاران               

(7610) 

هههای خههاص هههر شههركت در  ويژگی -62كههد 
تعیین سهم حسابداری در توسعه پايهدار نقهش 

 دارد.

در كههشورهايی كههه اهمیههت بیههشتری بههرای ذينفعههان قائههل 
ها عملکر پايداری بهتری داشته و فراينهدهای  هستند، شركت

ها از شههفافیت بههسیار بیههشتری  حههسابداری در ايههن شههركت
ههای  برخوردار است. عالوه بر اين مشخص شهد كهه ويژگی

خاص هر شركت در تعیین سهم حسابداری در توسعه پايهدار 
 نقش دارند.

عملکهههرد پايهههداری شهههركت و 
گزارشهههات پايهههداری: نقهههش 
 حسابداری در حوزه توسعه پايدار

برام و پیترز            
(4771) 

 محیط زيست -62كد 
 كاركنان-63كد 
 اجتماع سه عنصر گزارشگری پايداری -60كد 

ای بهه مهسئله گزارشهگری پايهداری   ها تمايل فزاينده شركت
زيست، كاركنان و اجتماع  اند و بر سه عنصر محیط نشان داده

 تأكید زيادی داشتند.

بررسهههی عوامهههل مؤثهههر بهههر 
گزارشهههههگری پايهههههداری در 

 كشورهای اروپايی

مانز روسی و 
همکاران             

(4771) 

حضور زنان باعث بهاال رفتهن كیفیهت  -61كد 
 افشا، اطالعات توسعه پايداری

مههديره باعههث بهبههود كیفیههت افههشاء  حههضور زنههان در هیئت
شود؛ با ايهن وجهود همبهستگی  اطالعات توسعه پايداری می

مهديره  مديره و اندازه هیئت داری بین حجم كاری هیئت  معنی
 با كیفیت افشاء اطالعات توسعه پايداری مشاهده نشد.

ههای  بررسی رابطهه بیهن ويژگی
مههديره و افههشاء اطالعههات  هیئت

 توسعه پايداری

باوو و 
همکاران              

(4771) 

افزايش اندازه شركت باعهث باالرفتهن  -69كد 
 كیفیت گزارشگری پايداری

در نهايت نتايج اين پژوهش نشان داد كه بها افهزايش انهدازه 
ها، تمايل آنها برای افشاء اطالعات حسابداری توسعه  شركت

 كند. داری افزايش پیدا می پايدار به شکل معنی

بررسی سهطح افهشاء اطالعهات 
حههسابداری توسههعه پايههدار در 

های مربهههو  بهههه  سهههايت  وب
 های كشور پرتغال سازمان

كاروالیو و 
همکاران                 

(4771) 

رقابت بازاری باال ارتبها  مهستقیم بها  -27كد 
 بهبود عملکرد مالی دارد.

پذيری اجتمهاعی بهه  وقتی شدت رقابت زياد باشد، مهسئولیت
شهود؛ در  داری باعهث بهبهود عملکهرد مهالی می شکل معهنی

مقابههل، وقههتی شههدت رقابههت بههازاری كههم باشههد رفتارهههای 
 غیرمسئوالنه تأثیر بیشتری بر بهبود عملکرد مالی دارد.

پذيری    بررسههی تههأثیر مههسئولیت
اجتمههاعی شههركت بههر عملکههرد 

 مالی

كیم و 
همکاران              

(4771) 

 GRIهای  شاخص -27كد 
معلوم شهد كهه اطالعهات مربهو  بهه گهزارش پايهداری بها 

 مطابقت ندارد. GRIاستانداردهای 
كیفیت گزارشهگری پايهداری در 

 كشور بنگالدش
 (4771احمد )

 افزايش سطح استقالل -24كد 
حضور زنهان در هیئهت مهديره باعهث  -26كد 

بهبود كیفیت افشاء اطالعات حسابداری توسعه 
 پايدار

مهديره، كیفیهت افهشاء  كه با افزايش سهطح اسهتقالل هیئت
يابد و اين عامهل  اطالعات حسابداری توسعه پايدار بهبود می

گذاران  تأثیر مستقیمی بر بهبود تصوير شركت در بین سرمايه
مههديره، تمايههل  دارد. و  بهها افههزايش تعههداد زنههان در هیئت

ها بهرای افهشاء اطالعهات حهسابداری توسهعه پايهدار  شركت
 كند. افزايش پیدا می

بررسی عوامهل مؤثهر بهر افهشاء 
اطالعههات حههسابداری توسههعه 

 پايدار
 (4770جیزی )

 GRIهای  شاخص -17الی  22كد 
مبتنی بر گزارشهگری  GRIها حاكی از رشد آگاهی از ، يافته

های تحت بررسی و همچنین بهبود روند  پايداری بین شركت
 .باشد كیفیت گزارشات می

عوامل تعیین كننده گزارشهگری 
پايههداری و تههأثیر آن بههر ارزش 

 شركت

كازی و يار           
(4770) 

ارتبا  مهستقیم بیهن كیفیهت افهشای  -17كد 
هههای اجتمههاعی بهها عملکههرد مالههی  مههسئولیت
 ها شركت

های اجتماعی بها عملکهرد مالهی  كه كیفیت افشای مسئولیت
های اين پژوهش حاكی از وجهود  ها ارتبا  دارد. يافته شركت

 رابطه مستقیم بین دو متغیر مذكور بوده است.

ههای  كیفیت افهشای مهسئولیت
اجتمهههاعی و عملکهههرد مالهههی 

 ها شركت

مرسدس           
(4772) 

 مالحظات اقتصادی -14كد 
 اكولوژيک -16كد 
 عوامل اقتصادی -12كد  

اين محققان عواملی چون مالحظهات اقتهصادی، مالحظهات 
عنوان  اكولوژيک، شاخص شهر سبز، و عوامل اقتصادی را بهه

 های توسعه پايدار شهری معرفی كردند. شاخص

شناسهههههايی انهههههديکاتورها و 
 معیارهای توسعه پايدار

هوانگ و 
همکاران               

(4772) 

←7ادامه جدول   
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ههای مديريهت  دسترسی بهه تکنیهک -12كد 
 محیطی
 آگاهی و آموزش كافی -13كد 
 قوانین كافی -10كد 

ها با توضیح، تقهسیم، شناسهايی،  بیشترين رقابت اين شركت
ههای محافظهت  گهیری، و كنهترل هزينهه بندی، انهدازه طبقه

يابههد؛ همچنیههن از عههدم دسترسههی بههه  محیطهی شههدت مههی
های مديريت محیطی، ناآگاهی و آمهوزش ناكهافی و  تکنیک

قوانین كم باعث كاهش كنترل حسابداری مديريت محیطهی 
 شود.  می

حسابداری مهديريت محیطهی و 
مههديريت محیطههی در صههنايع 

 سازنده در آگاندا

ناماكوزی و 
 (4772اينانگا )

رابطهه منفهی مهسئولیت اجتمهاعی بها  -11كد 
 كاری شركت محافظه  درجه
كیفیت اقالم تعهدی و رابطه مثبت بها  -19كد 

 مديريت سود

كهاری  محافظهه  كه بین مسئولیت اجتماعی شركت بها درجهه
شركت و كیفیت اقالم تعهدی رابطه منفی و با مديريت سود 

 رابطه مثبت وجود دارد.

ارتبهها  بیههن مههیزان افههشای 
مههسئولیت اجتمههاعی شههركتی و 

 كیفیت سود

سالوكسکس و 
 (4772زولت )

 اندازه شركت -97كد 
 نوع صنعت -97كد 

اندازه شركت و نوع صنعت به طور مثبتی بها مهیزان افهشای 
كه سودآوری رابطه منفهی دارد.   محیطی ارتبا  دارد، در حالی

ای با مهیزان   متغیرهای اهرم و عمر نیز از لحاظ آماری رابطه
 افشاء ندارند.

هههای شههركت و افههشای  ويژگی
 محیطی

آكباس           
(4772) 

منفی اطالعات  ROAهای با  شركت -94كد 
 كنند. اجتماعی بیشتری گزارش می

میزان كل افشا در سازما نهای بزرم در صنعت حمل و نقهل 
 ROAهای بها  بطور چشمگیری باالتر مهی باشهد. شهركت

كننهد. مهیزان  منفی اطالعات اجتماعی بیشتری گهزارش می
ای   كل افشا با عمر شركت و اندازه حسابرسی مستقل رابطهه

 ندارد.

عوامههل مههرتبط بهها گزارشههگری 
محیطهههههی و اجتمهههههاعی در 

 های استرالیايی شركت

باهاتاكاريا          
(4772) 

 اندازه شركت -96كد 
اندازه هیئت مهديره رابطهه مثبهتی بها  -92كد 

 هايی با: شركت دارند. شركت CSRافشای 
خصوصهههیات دوگهههانگی وظايههه   -92كهههد 

مههديرعامل، اطالعههات كمههتری در خههصوص 
CSR كنند. منتشر می 

هیئت مديره رابطهه مثبهتی بها افهشای   اندازه شركت و اندازه 
CSRهای بها خصوصهیات دوگانگهی  شركت دارند و شركت

 CSRوظاي  مهديرعامل، اطالعهات كمهتری در خهصوص 
كه تفاوت چهشمگیری بیهن صهنايع   كنند، در حالی منتشر می

 وجود دارد. CSRمختل  و میزان افشای 

عوامل مؤثهر بهر مهیزان افهشای 
 مسئولیت اجتماعی

جیاناراكیس               
(4772) 

 های عملکرد پايداری در: شاخص
 ابعاد اقتصادی -93كد 
 اجتماعی -90كد 
 شود. بندی می محیطی دسته -91كد 

 720و.... تا كد 

افشای پروفايل سازمانی شهامل ابعهاد حاكمیهت شهركتی و  
هههای سههاالنه  افههشای نگههرش مههديريت، عمههدتاً در گزارش

های عملکرد پايدار در ابعهاد  ها وجود دارد. اما شاخص شركت
هها مهشاهده  اقتصادی، اجتماعی و محیطهی در ايهن گزارش

 نگرديد.

عناصههر گزارشههگری پايههداری 
های پذيرفتههه شههده در  شههركت

 بورس تركیه

آكتاس و 
همکاران            

(4776) 

 آمار توصیفی خبرگان .2جدول 

معیار 

 اصلی
 رشته تحصیلی جنسیت

مدرک 

 تحصیلی
 شغل اصلی  تجربه کاری

معیار فرعی طبقه
 

ی
بند

 

مرد
 

زن
 

ی و حسابرسی
حسابدار

 

ت و مالی
مديري

 

ساير
 

ی ارشد
كارشناس

 

ی
دكتر

 

77
تا 

72
 

سال
 

باالتر از 
72
 

سال
 

ت علمی
هیئ

 

بازار سرمايه
س مستقل 

حسابر
 

ی
س حسابدار

رئی
 

مدير مالی
 

پژوهشگر
 

ک مؤسسه حسابرسی
مدير يا شري
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 ها گذاری شاخص طی  پنج درجه فازی برای ارزش .3جدول 

 شود: صورت زير استفاده می روش مركز سطح به
  4رابطه 

 
شهده  در نظهر گرفتهه  7.0، 1در اين مطالعه آستانه تحمهل

مهورد  7.0تهر از  است. بنابراين مقدار فازی زدائی شهده بزرم
داشهته باشهد  7.0قبول است و هر شاخصی كه امتیهاز بهاالی 

 (.4777شود )وو و فانگ،  تائید می

بهوده  7.0تهر از  مقدار پايايی تركیبی تمامی متغیرها بزرم
نهیز در تمامهی  AVEبنابراين پايايی مورد تأيید است. مقدار 

تر اسهت بنهابراين روايهی همگهرا و  بزرم 7.2موارد از آستانه 
 پايايی تركیبی برقرار است.

 

 سؤاالت پژوه 
 باشد: اين مطالعه به دنبال يافتن پاس  سؤاالت زير می

افشاء اطالعات حسابداری توسعه پايهدار چهه عناصهر و  -
 گیرد؟ هايی را در بر می مؤلفه

های افشاء اطالعات حهسابداری  تحلیل شکاف شاخص -
 توسعه پايدار بنا بر نظر خبرگان چگونه است؟

 

 های پژوه  یافته
های پژوهش در پاس  به سؤال اول پهژوهش بها عنهوان  يافته
افههشاء اطالعههات حههسابداری توسههعه پايههدار چههه عناصههر و     ”

     “گیرد؟ هايی را در برمی مؤلفه
جهت شناسايی متغیرههای پهژوهش، بها رويکهرد تحلیهل 

بندی كدهای اولیه و استخراج مقوله و طبقات  محتوا، به دسته
شهاخص اسههتخراج  37كهد اولیههه  720اصهلی اقهدام شههد و از

 ، آمده است.2شد .كه تمامی متغیرها در جدول 
پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات كلهی اسهت 

 شده است. ، ارائه3كه در جدول 

 تحلیل شکاف فازی

های پژوهش در پاس  به سؤال دوم پهژوهش بها عنهوان  يافته
های افشاء اطالعات حسابداری توسعه  تحلیل شکاف شاخص    ”

    “پايدار بنا بر نظر خبرگان چگونه است؟
شاخص نهايی برای ادامه تحلیل انتخهاب  37پس از آنکه 

شد، وضعیت عملکردی هر شاخص نهیز بها طیه  نهه درجهه 
لیکرت ارزيابی شد. برای سنجش ههر متغهیر از اعهداد فهازی 

 42ترتیب كه ابتهدا ديهدگاه   اين شده است. به   استفاده 9مثلثی
نفر از خبرگان طی  لیکرت گهردآوری شهد. سهپس میانگیهن 
ديدگاه افراد پیرامون وضعیت عملکردی هر شاخص با استفاده 

 ، محاسبه گرديد:2از رابطه 
 2رابطه 

 
نتايج حاصل از محاسبه میهانگین فهازی ديهدگاه افهراد در 

 شده است.  ، ارائه0جدول 

سپس بايد تفاضل فازی ديدگاه افهراد در بعهد عملکهرد و 
دو عهدد فهازی مثلثهی  F2و  F1اهمیت محاسبه شهود. اگهر 

باشند آنگاه فاصله اين دو عدد با فرمول زير محاسهبه خواههد 
 شد:

F1 = (l1, m1, u1) 
F2 = (l2, m2, u2) 

 2رابطه 

 
، بیهان شهده 1نتايج حاصل از تفاضل فازی مقادير در جهدول 

است. به عبارت ديگر میزان شکاف تفاوت وضهعیت موجهود و 
 مطلوب به صورت زير است.

) = Gap7.271 ؛7.242  ؛7.209  ؛7.2417.243  ؛7.697؛  
  ؛7.216  ؛7.667  ؛7.243  ؛7.277  ؛7.271  ؛7.461  ؛7.626
  ؛7.697  ؛7.600  ؛7.630  ؛7.493  ؛7.619  ؛7.200  ؛7.294

8. Threshold 9. Triangular Fuzzy Number (TFN) 

 معادل فازی مثلثی مقدار فازی متغیر زبانی

 (7، 7، 7.42) 7 اهمیت  خیلی بی

 (7، 7.42، 7.2) 4 اهمیت  اهمیت تا بی  خیلی بی

 (7.42، 7.2، 7.02) 6 اهمیت  بی

 (7.2، 7.02، 7) 2 اهمیت تا اهمیت متوسط  بی

 (7.02، 7، 7) 2 متوسط
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مقدار  میانگین فازی AVE CR آماره آزمون بار عاملی متغیرها ها  عامل
 قطعی

 بعد اجتماعی

Q77 0217 70174 

26417 92117 

(7.373،7.172،7.961) 7.013 
Q74 0417 4919 (7.21،7.004،7.971) 7.020 
Q76 3917 10177 (7.373،7.172،7.961) 7.013 
Q72 3117 27176 (7.36،7.141،7.924) 7.176 
Q72 0617 63172 (7.32،7.162،7.923) 7.177 
Q73 3917 23174 (7.223،7.022،7.19) 7.067 
Q70 0417 2911 (7.373،7.091،7.962) 7.009 
Q71 0217 0611 (7.223،7.023،7.194) 7.067 
Q79 3117 7719 (7.291،7.011،7.941) 7.007 
Q77 3917 7110 (7.211،7.014،7.942) 7.032 
Q77 0317 6913 (7.213،7.032،7.972) 7.027 
Q74 1717 6313 (7.3،7.011،7.971) 7.039 
Q76 3917 7710 (7.371،7.1،7.963) 7.012 
Q72 1717 92177 (7.332،7.161،7.93) 7.147 
Q72 0217 61177 (7.291،7.011،7.941) 7.007 
Q73 0317 4619 (7.293،7.001،7.972) 7.036 

 بعد محیطی

Q70 3117 33177 

26117 94717 

(7.204،7.033،7.972) 7.020 
Q71 3917 27176 (7.224،7.022،7.193) 7.062 
Q79 0617 9019 (7.234،7.021،7.972) 7.027 
Q47 0017 64177 (7.234،7.023،7.971) 7.024 
Q47 0417 63177 (7.203،7.01،7.944) 7.029 
Q44 0117 24174 (7.212،7.09،7.941) 7.030 
Q46 0617 0719 (7.261،7.024،7.972) 7.067 
Q42 0317 21177 (7.29،7.001،7.944) 7.036 
Q42 3117 12177 (7.364،7.142،7.92) 7.174 
Q43 0217 46177 (7.362،7.14،7.921) 7.177 
Q40 3117 22174 (7.292،7.093،7.964) 7.002 
Q41 0217 4419 (7.293،7.094،7.96) 7.006 
Q49 0217 27177 (7.204،7.034،7.974) 7.029 
Q67 0617 21177 (7.212،7.032،7.972) 7.022 
Q67 0417 3311 (7.32،7.162،7.923) 7.177 
Q64 0417 7711 (7.22،7.041،7.103) 7.072 
Q66 3917 97177 (7.224،7.064،7.11) 7.071 
Q62 3117 27174 (7.30،7.124،7.931) 7.167 

 بعد اقتصادی

Q62 1717 71177 

26617 92717 

(7.292،7.012،7.974) 7.036 
Q63 3017 3111 (7.02،7.9،7) 7.116 
Q60 0717 1419 (7.07،7.103،7.912) 7.120 
Q61 3017 3719 (7.39،7.132،7.903) 7.126 
Q69 0617 69177 (7.33،7.123،7.932) 7.146 
Q27 0017 66174 (7.31،7.121،7.904) 7.160 
Q27 1717 77177 (7.33،7.123،7.932) 7.146 
Q24 0217 7210 (7.343،7.174،7.961) 7.094 
Q26 0717 9610 (7.33،7.123،7.932) 7.146 
Q22 0417 0219 (7.3،7.17،7.92) 7.016 
Q22 0317 94176 (7.21،7.091،7.964) 7.007 
Q23 3117 27171 (7.37،7.173،7.922) 7.097 
Q20 0617 67176 (7.32،7.12،7.93) 7.170 
Q21 0717 1119 (7.21،7.004،7.971) 7.020 

← 2ادامه جدول     

 خالصه نتايج  دلفی فازی، تحلیل عاملی و ارزيابی روايی و پايايی مقیاس .4جدول 
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 2ادامه جدول →  

 بعد راهبردی 

Q29 1717 7712 

24317  96217  

(7.294،7.002،7.94) 7.034 

Q27 0717 6012 (7.322،7.143،7.924) 7.170 

Q27 0217 7212 (7.0،7.10،7.91) 7.127 

Q24 0217 7212 (7.39،7.132،7.903) 7.126 

Q26 0717 7913 (7.30،7.124،7.931) 7.167 

Q22 3917 2019 (7.34،7.144،7.921) 7.090 

Q22 0217 94177 (7.33،7.123،7.932) 7.146 

Q23 3117 14174 (7.3،7.17،7.92) 7.016 

Q20 0717 72176 (7.34،7.144،7.921) 7.090 

Q21 0617 77177 (7.33،7.123،7.932) 7.146 

Q29 3117 92177 (7.36،7.141،7.924) 7.176 

Q37 0217 2711 (7.37،7.173،7.922) 7.097 

 دهی كدهای مفهومی و مقوالت كدگذاری ثانويه و شکل. 5جدول 

 منبع: محاسبات پژوهشگر*

 کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

رويکههههههههرد 
راهههبردی بههه 
حهههههسابداری 
 محیط زيست

رويکههرد راهههبردی بههه 
 محیطی زيست تأثیرات 

 ها برای مديريت تأثیرات بر تنوع زيستی و منابع طبیعی افشای استراتژی
های شركت بر اقلیم، پیشگیری يا رفهع  ها و اقدامات در جهت كاهش آثار مخرب فعالیت افشای استراتژی

 آن
 های آتی محیطی شركت افشای سیاست

 آموزش محیطی

محیطی و  زيهست هزينه( برای تولید بها توجهه بهه مالحظهات  -افشای میزان آموزش به كاركنان )ساعت
 بار آن زيان كاهش اثرات 

محیطی و كاههش  زيهست هزينه( برای مصرف با توجه به مالحظات  -افشای آموزش به مشتريان )ساعت
 بار )بر حسب ساعت يا هزينه( زيان اثرات 

محیطی يا  زيست محیطی )برگزاری يا شركت در همايش  زيست مسائل  های آموزشی رعايت  افشای فعالیت
 محیط زيست(

سیههههستم مديريههههت 
 محیطی

 EMSهای تطاب  سیستم مديريت محیطی  افشای دريافت گواهینامه
 محیطی زيست افشای جوايز مربو  به رعايت مسائل 

حهههههسابداری 
مديريههههههههت 
 مصرف انرژی

مههديريت و كههارايی در 
 -كاغههذ -مههصرف )آب

 انرژی(

 جويی شده به دلیل بهبود فرايندهای شركت  افشای میزان آب، انرژی و... صرفه
 های شركت جهت كاهش مصرف آب و انرژی و... افشای فعالیت

 افشای میزان آب و انرژی تجديدپذير قابل مصرف

 مديريت پسماند و زباله
 بندی به عنوان خطرناک و نحوه دفع مناسب افشای كل ضايعات و طبقه

 افشای میزان آلودگی
 ای سمّی افشای اقدامات انجام شده برای انتشار گازهای گلخانه

مديريههههههههت 
گذاری  سههرمايه

 و تأمین مالی

گذاری  مديريت سهرمايه
 محیطی زيست 

 محیطی زيست مسائل  های رعايت كننده  گذاری در در شركت افشای میزان سرمايه
محیطی را رعايهت  زيهست مسائل  هايی كه  افشای میزان سرمايه كاهش يافته به دلیل خروج سهام شركت

 كنند. نمی

تههههههأمین مالههههههی 
 محیطی زيست 

 افشای میزان حمايت و تأمین مالی اقتصاد سبز و انرژی های تجديدپذير
 محیطی شركت زيست های  افشای نحوه تأمین مالی هزينه

← 2ادامه جدول     
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 منبع: محاسبات پژوهشگر*

 2ادامه جدول → 

حهههههسابداری 
اجتماعهههههههی 
شههههههركت در 

 جامعه

رعايههت اصههول حقههوق 
 بشر

 های شركت در حمايت از كودكان كار افشای اقدامات يا هزينه
 های شركت جهت حمايت از بهداشت و سالمت جوامع افشای اقدامات يا هزينه

توسعه اجتماعی و بهشر 
 دوستی

 های اجتماعی، جذب كارآموز، ارتبا  با دانشگاه، صنعت و... های مالی برای حمايت از فعالیت افشای كمک
 های مالی به مؤسسات خیريه، باليای طبیعی و.... افشای كمک

مديريت و توسعه منابع 
 انسانی

 ها جذب، استخدام كاركنان ها و رويه افشای سیاست
 بندی كاركنان  نحوه جبران عملکرد و رتبه

 افشای میزان حقوق، دستمزد و مزايا
 ها يا هزينه آموزش نیروی كار افشای كل ساعت آموزش، تشريح فعالیت

مههههديريت سههههالمت 
 كاركنان

 ها و اصول داوطلبانه سالمت تولید نامه  افشای قوانین، آيین
افشای تعداد ساعت كاری از دست رفته به علت حواد  يا تعداد كل حواد ، مرم و میر كاركنهان و نهوع 

 آسیب
 افشای استانداردهای ايمنی و سالمت كاركنان

 ای كاركنان های مربو  به بهداشت حرفه افشای هزينه
حسابداری 

اجتماعی 

شركت برای 

 مشتريان 

مهههديريت ارتبههها  بههها 
 مشتريان

 های حفظ حريم خصوصی مشتريان افشای رويه
 گارانتی و خدمات پس از فروش به مشتريان

مهههديريت شهههکايات و 
 رضايت مشتريان

 افشای تعداد شکايات دريافتی از مشتريان يا میزان پرداخت خسارت
 افشای نظرسنجی از مشتريان يا ارزيابی میزان رضايت مشتريان

عملکههرد مالههی 
 پايدار

 مديريت برند
 های شركت به منظور شناخته شدن برند افشای هزينه و منفعت برنامه

 ، واحد يا كارگروه مديريت برند افشای ساختاركمیته

 عملکرد مالی
 های مصرف شده و منافع حاصل افشای سرمايه
 های مالیاتی افشای مشاركت

 مديريت ريسک

مديريت ريسک كهسب 
 و كار

 ها از جمله تنوع بخشی گذاری افشای اقدامات شركت برای مديريت ريسک سرمايه
 افشای گزارش كنترل داخلی

 افشای چارچوب يکپارچه مديريت ريسک واحد اقتصادی
مههههديريت ريههههسک 

 پايداری
 های شركت برای سالمتی انسان و محیط افشای خطرات بالقوه فعالیت
 افشای ريسک موارد غیرمالی

محهههصوالت و 
خههدمات ارائههه 

 شده

محههصوالت و خههدمات 
 مسئوالنه

 تأثیرات محصوالت ارائه شده بر اقتصاد و جامعه
 توجه به حمايت از رشد بلندمدت اقتصادی در جامعه

 زايی در جامعه افشای میزان اشتغال

 رفتار ضدرقابتی
 های رقیب های تجاری با شركت افشای تواف 

های تحقیقاتی برای بهبود تولید يا افشای  افشای اطالعاتی در خصوص توسعه محصوالت شركت يا پروژه
 مخارج

 مداری  قانون

 انطباق با قوانین
 افشای اطاعت از قوانین مرتبط تجاری و حقوقی

 افشای دعاوی حقوقی يا انتظار دادخواهی قضايی شركت

 رعايت حقوق ذينفعان
 افشای دستورالعمل مالکیت سهام شركت توسط مديران

 افشای پیشنهاد تقسیم سود متعل  به سهامداران
 كنندگان  های مربو  به انتخاب تأمین افشای رويه

حاكمیهههههههت 
 شركتی

 سازی راهبردی  شفاف
 افشای راهبری شركت در بخش جداگانه

 های راهبری آتی افشای سیاست

 ها هیئت مديره و كمیته

هیئت مديره از حیث )دوگانگی، تعداد جلسات، میزان حضور، وجود زنهان، موظه  بهودن و  افشای تركیب 
 نبودن مديران(
ها، مديران مستقل هر كمیته، نحهوه انتهصاب  ها، تعداد جلسات كمیته ها از حیث تعداد كمیته افشای كمیته

 حسابرس، جايگزين

اخالق و اصول 
 رفتاری

 چارچوب اخالقی
 ها و منشور اخالقی نامه  افشای كدها، نظام

 ها و منشور اخالقی نامه  افشای آيین

 رفتار اخالقی
 افشای اقدامات شركت برای جلوگیری و مبارزه با فساد )مالی، اداری و اخالقی(

 ها و اصول اخالقی كسب وكار افشای اقدامات شركت در ترويج و تشوي  ارزش
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 دهی طبقات كلی از مقوالت شکل .6 جدول 

 میانگین فازی اهمیت و عملکرد هر شاخص .7جدول 

 عملکرد اهمیت ها شاخص

 (7.631،7.211. 7.712) (7.373،7.172،7.961) ها برای مديريت تأثیرات بر تنوع زيستی و منابع طبیعی افشای استراتژی

 (7.731،7.623،7.230) (7.21،7.004،7.971)های شركت بر اقلیم،  ها و اقدامات در جهت كاهش آثار مخرب فعالیت افشای استراتژی

 (7.732،7.621،7.231) (7.373،7.172،7.961) های آتی محیطی شركت افشای سیاست

 (7.723،7.641،7.222) (7.36،7.141،7.924)هزينه( برای تولید با توجه به مالحظات  -افشای میزان آموزش به كاركنان) ساعت

 (7.704،7.473،7.271) (7.32،7.162،7.923)هزينه(  برای مصرف با توجه به مالحظات  -افشای آموزش به مشتريان) ساعت

 (7.741،7.494،7.291) (7.223،7.022،7.19)محیطی )برگزاری يا شركت در همايش  زيست مسائل  های آموزشی رعايت  افشای فعالیت

 EMS (7.373،7.091،7.962) (7464،7.264،7.322)های تطاب  سیستم مديريت محیطی  افشای دريافت گواهینامه

 (7.412،7.292،7.07) (7.223،7.023،7.194) محیطی زيست افشای جوايز مربو  مربو  به رعايت مسائل 

 (7.793،7.463،7.26) (7.291،7.011،7.941) افشای میزان آب، كاغذ، انرژی و.....صرفه جويی شده به دلیل بهبود فرايندهای شركت

 (7.794،7.62،7.224) (7.211،7.014،7.942) های شركت جهت كاهش مصرف آب و انرژی و.... افشای فعايت

 (7.721،7.674،7.271) (7.213،7.032،7.972) افشای میزان آب و انرژی تجديدپذير قابل مصرف

 (7.421،7.261،7.362) (7.3،7.011،7.971) بندی به عنوان خطرناک و نحوه دفع مناسب افشای كل ضايعات و طبقه

 (7.742،7.49،7.292) (7.371،7.1،7.963) افشای میزان آلودگی

 (7.724،7.644،7.273) (7.332،7.161،7.93) محیطی زيست مسائل  های رعايت كننده   گذاری در شركت افشای میزان سرمايه

 (7.742،7.403،7.212) (7.291،7.011،7.941)مسائل  هايی كه  افشای میزان سرمايه كاهش يافته به دلیل خروج سهام شركت

 (7.711،7.631،7.231) (7.293،7.001،7.972) افشای میزان حمايت و تأمین مالی اقتصاد سبز و انرژی های تجديدپذير

 (7.424،7.221،7.33) (7.204،7.033،7.972) محیطی شركت زيست های  افشای نحوه تأمین مالی هزينه

 (7.71،7.63،7.232) (7.224،7.022،7.193) های شركت در حمايت از كودكان كار افشای اقدامات يا هزينه

 (7.712،7.621،7.222) (7.234،7.021،7.972) های شركت جهت حمايت از بهداشت و سالمت جوامع افشای اقدامات يا هزينه

 (7.73،7.62،7.23) (7.234،7.023،7.971)های اجتماعی، جذب كارآموز، ارتبا  با  های مالی برای حمايت از فعالیت افشای كمک

 (7.464،7.263،7.323) (7.203،7.01،7.944) های مالی به مؤسسات خیريه، باليای طبیعی و.... افشای كمک

← 0ادامه جدول     

 مقوله ابعاد اصلی

 محیط زيست

 رويکرد راهبردی به محیط زيست
 حسابداری مصرف انرژی

 گذاری و تأمین مالی محیط زيست  مديريت سرمايه

 عوامل اجتماعی

 حسابداری اجتماعی شركت برای جامعه
 حسابداری اجتماعی شركت برای كاركنان
 حسابداری اجتماعی شركت برای مشتريان

 عوامل اقتصادی

 عملکرد مالی پايدار
 محصوالت و خدمات ارائه شده

 مديريت ريسک

 راهبری

 مداری  قانون
 حاكمیت شركتی

 اخالق و اصول رفتاری
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 0ادامه جدول → 

 (7.464،7.24،7.371) (7.212،7.09،7.941) ها جذب، استخدام كاركنان ها و رويه افشای سیاست

 (7.444،7.271،7.373) (7.261،7.024،7.972) بندی كاركنان رتبه نحوه جبران عملکرد و 

 (7.4،7.274،7.37) (7.29،7.001،7.944) افشای میزان حقوق، دستمزد و مزايا

 (7.441،7.241،7.33) (7.364،7.142،7.92) ها يا هزينه آموزش نیروی كار افشای كل ساعت آموزش، تشريح فعالیت

 (7.4،7.613،7.203) (7.362،7.14،7.921) ها و اصول داوطلبانه سالمت تولید نامه آيین افشای قوانین، 

افشای تعداد ساعت كاری از دست رفته به علت حواد  يا تعداد كل حواد ، مرم و میر 
 كاركنان و نوع آسیب

(7.292،7.093،7.964) (7.771،7.424،7.221) 

 (7.423،7.234،7.304) (7.293،7.094،7.96) افشای استانداردهای ايمنی و سالمت كاركنان

 (7.471،7.2،7.293) (7.204،7.034،7.974) ای كاركنان های مربو  به بهداشت حرفه افشای هزينه

 (7.742،7.402،7.203) (7.212،7.032،7.972) های حفظ حريم خصوصی مشتريان افشای رويه

 (7.71،7.633،7.212) (7.32،7.162،7.923) گارانتی و خدمات پس از فروش به مشتريان

 (7.704،7.642،7.262) (7.22،7.041،7.103) افشای تعداد شکايات دريافتی از مشتريان يا میزان پرداخت خسارت

 (7.712،7.632،7.202) (7.224،7.064،7.11) افشای نظرسنجی از مشتريان يا ارزيابی میزان رضايت مشتريان

 (7.71،7.622،7.222) (7.30،7.124،7.931) های شركت به منظور شناخته شدن برند افشای هزينه و منفعت برنامه

 (7.742،7.41،7.214) (7.292،7.012،7.974) ، واحد يا كارگروه مديريت برند افشای ساختار كمیته

 (7.471. 7.272،7.364) (7.02،7.9،7) های مصرف شده و منافع حاصل افشای سرمايه

 (7.471،7.693،7.343) (7.07،7.103،7.912) های مالیاتی افشای مشاركت

 (7.432،7.224،7.321) (7.39،7.132،7.903) ها از جمله تنوع بخشی گذاری افشای اقدامات شركت برای مديريت ريسک سرمايه

 (7.71،7.61،7.3) (7.33،7.123،7.932) افشای گزارش كنترل داخلی

 (7.793،7.614،7.211) (7.31،7.121،7.904) افشای چارچوب يکپارچه مديريت ريسک واحد اقتصادی

 (7.494،7.274،7.391) (7.33،7.123،7.932) های شركت برای سالمتی انسان و محیط افشای خطرات بالقوه فعالیت

 (7.732،7.661،7.222) (7.343،7.174،7.961) افشای ريسک موارد غیر مالی

 (7.711،7.622،7.221) (7.33،7.123،7.932) تأثیرات محصوالت ارائه شده بر اقتصاد و جامعه

 (7.724،7.661،7.241) (7.3،7.17،7.92) توجه به حمايت از رشد بلندمدت اقتصادی در جامعه

 (7.732،7.623،7.22) (7.21،7.091،7.964) زايی در جامعه افشای میزان اشتغال

 (7.4،7.694،7.294) (7.37،7.173،7.922) های رقیب های تجاری با شركت افشای تواف 

های تحقیقاتی برای  افشای اطالعاتی در خصوص توسعه محصوالت شركت يا پروژه
 بهبود تولید يا افشای مخارج

(7.32،7.12،7.93) (7.712،7.604،7.202) 

 (7.421،7.224،7.332) (7.21،7.004،7.971) افشای اطاعت از قوانین مرتبط تجاری و حقوقی

 (7.441،7.242،7.36) (7.294،7.002،7.94) افشای دعاوی حقوقی يا انتظار دادخواهی قضايی شركت

 (7.703،7.662،7.264) (7.322،7.143،7.924) افشای دستورالعمل مالکیت سهام شركت توسط مديران

 (7.411،7.214،7.303) (7.0،7.10،7.91) افشای پیشنهاد تقسیم سود متعل  به سهامداران

 (7.442،7.691،7.214) (7.39،7.132،7.903) كنندگان  های مربو  به انتخاب تأمین افشای رويه

 (7.724،7.671،7.271) (7.30،7.124،7.931) افشای راهبری شركت در بخش جداگانه

 (7.773،7.421،7.244) (7.34،7.144،7.921) های راهبری آتی افشای سیاست

هیئت مديره از حیث )دوگانگی، تعداد جلسات، میزان حضور، وجود زنان،  افشای تركیب 
 موظ  بودن و نبودن مديران(

(7.33،7.123،7.932) (7.74،7.404،7.202) 

ها، مديران مستقل هر كمیته،  ها، تعداد جلسات كمیته ها از حیث تعداد كمیته افشای كمیته
 نحوه انتصاب حسابرس، جايگزين

(7.3،7.17،7.92) (7.3،7.17،7.92) 

 (7.704،7.633،7.221) (7.34،7.144،7.921) ها و منشور اخالقی افشای كدها، نظام نامه

 (7.73،7.664،7.222) (7.33،7.123،7.932) ها و منشور اخالقی نامه آيین افشای 

 (7.704،7.624،7.26) (7.36،7.141،7.924) افشای اقدامات شركت برای جلوگیری و مبارزه با فساد )مالی، اداری واخالقی(

(7.71،7.631،7.21) (7.37،7.173،7.922) ها و اصول اخالقی كسب و كار افشای اقدامات شركت در ترويج و تشوي  ارزش  
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 شکاف میان اهمیت و عملکرد با روش تفاضل فازی .8جدول  

 شکاف عملکرد اهمیت شاخص

Q77 (7.373،7.172،7.961) (7.712،7.631،7.211) 7.271 

Q74 (7.21،7.004،7.971) (7.731،7.623،7.230) 7.697 

Q76 (7.373،7.172،7.961) (7.732،7.621،7.231) 7.241 

Q72 (7.36،7.141،7.924) (7.723،7.641،7.222) 7.234 

Q72 (7.32،7.162،7.923) (7.704،7.473،7.271) 7.209 

Q73 (7.223،7.022،7.19) (7.741،7.494،7.291) 7.242 

Q70 (7.373،7.091،7.962) (7464،7.264،7.322) 7.626 

Q71 (7.223،7.023،7.194) (7.412،7.292،7.07) 7.461 

Q79 (7.291،7.011،7.941) (7.793،7.463،7.26) 7.261 

Q77 (7.211،7.014،7.942) (7.794،7.62،7.224) 7.277 

Q77 (7.213،7.032،7.972) (7.721،7.674،7.271) 7.243 

Q74 (7.3،7.011،7.971) (7.421،7.261،7.362) 7.667 

Q76 (7.371،7.1،7.963) (7.742،7.49،7.292) 7.216 

Q72 (7.332،7.161،7.93) (7.724،7.644،7.273) 7.294 

Q72 (7.291،7.011،7.941) (7.742،7.403،7.212) 7.200 

Q73 (7.293،7.001،7.972) (7.711،7.631،7.231) 7.619 

Q70 (7.204،7.033،7.972) (7.424،7.221،7.33) 7.493 

Q71 (7.224،7.022،7.193) (7.71،7.63،7.232) 7.630 

Q79 (7.234،7.021،7.972) (7.712،7.621،7.222) 7.600 

Q47 (7.234،7.023،7.971) (7.73،7.62،7.23) 7.697 

Q47 (7.203،7.01،7.944) (7.464،7.263،7.323) 7.646 

Q44 (7.212،7.09،7.941) (7.464،7.24،7.371) 7.622 

Q46 (7.261،7.024،7.972) (7.444،7.271،7.373) 7.673 

Q42 (7.29،7.001،7.944) (7.4،7.274،7.37) 7.637 

Q42 (7.364،7.142،7.92) (7.441،7.241،7.33) 7.630 

Q43 (7.362،7.14،7.921) (7.4،7.613،7.203) 7.272 

Q40 (7.292،7.093،7.964) (7.771،7.424،7.221) 7.272 

Q41 (7.293،7.094،7.96) (7.423،7.234،7.304) 7.677 

Q49 (7.204،7.034،7.974) (7.471،7.2،7.293) 7.621 

Q67 (7.212،7.032،7.972) (7.742،7.402،7.203) 7.236 

Q67 (7.32،7.162،7.923) (7.71،7.633،7.212) 7.263 

Q64 (7.22،7.041،7.103) (7.704،7.642،7.262) 7.604 

Q66 (7.224،7.064،7.11) (7.712،7.632،7.202) 7.622 

Q62 (7.30،7.124،7.931) (7.71،7.622،7.222) 7.239 

Q62 (7.292،7.012،7.974) (7.742،7.41،7.214) 7.239 

Q63 (7.02،7.9،7) (7.272،7.364 .7.471) 7.202 

Q60 (7.07،7.103،7.912) (7.471،7.693،7.343) 7.227 

Q61 (7.39،7.132،7.903) (7.432،7.224،7.321) 7.611 

← 1ادامه جدول     
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  ؛7.272  ؛7.272  ؛7.630  ؛7.637  ؛7.673  ؛7.622  ؛7.646
  ؛7.239  ؛7.622  ؛7.604  ؛7.263  ؛7.236  ؛7.621  ؛7.677
  ؛7.649  ؛7.227  ؛7.227  ؛7.611  ؛7.227  ؛7.202  ؛7.239
  ؛7.670  ؛7.224  ؛7.690  ؛7.271  ؛7.222  ؛7.221  ؛7.222
  ؛7.263  ؛7.262  ؛7.274  ؛7.226  ؛7.607  ؛7.237  ؛7.663
 (7.273  ؛7.223  ؛7.200  ؛7.264  ؛7.690

بهترين حالت زمانی است كه انتظارات )وضهعیت موجهود( 
بر ادراكات )وضعیت مطلوب( منطب  باشد. در بهدترين حالهت 

طوركلی چنانچهه فاصهله  بیشتر خواهد بود. بهه 7نیز فاصله از 
تر باشهد، اختهالف مهشاهده  بزرم 7.4میان دو مقدار فازی از 

(. در تمامهی 7691شده معنادار اسهت )باباجهانی و همکهاران،  
تهر از شهدت آسهتانه  موارد فوق فاصله فازی زدايی شده بزرم

است. بنابراين نتايج بیانگر آن است كه در تمامی مهوارد بیهن 
وضعیت موجود )آنچه هست( با وضعیت مطلهوب )آنچهه بايهد 

 باشد( فاصله معناداری وجود دارد. 
در پژوهش حاضر هر شاخص از دو منظهر مهورد بررسهی 

شود و منظر  نمايش داده می Iقرار گرفت، منظر اهمیت كه با 

 های پژوهشگر منبع: يافته*

شهود. از آنجها كهه تحلیهل  نمهايش داده می Pعملکرد كه با 
ويژه زمانی كهه  های بعد عملکرد و بعد اهمیت، به جداگانه داده

گیرنهد،  ها، همزمهان مهورد مطالعهه قهرار می هر مجموعه داده
ههای مربهو  بهه سهطح  ممکن است معنادار نباشهد، لهذا داده

ای دوبعدی نشان داده  ها روی شبکه اهمیت و عملکرد شاخص
نههشانگر بعههد  y(. در ايههن شههبکه محههور 7شههوند )شههکل  می
است. اين شهبکه      “عملکرد   ”نشانگر بعد  Xو محور      “اهمیت   ”

( نامیده IPA)  77دو بعدی ماتريس اهمیت1عملکرد يا ماتريس
كه درواقع از چههار قهسمت يها  IPAشود. نقش ماتريس  می

شده و در ههر ربهع اسهتراتژی خاصهی قهرار دارد،  ربع تشکیل
 كمک به فرايند تصمیمگیری است.

بر اسهاس اينکهه ههر شهاخص چهه مهیزان اهمیهت دارد 
)وضعیت مطلوب( و عملکرد در زمینه اين شاخص در چه حهد 

 1ادامه جدول → 

Q69 (7.33،7.123،7.932) (7.71،7.61،7.3) 7.227 

Q27 (7.31،7.121،7.904) (7.793،7.614،7.211) 7.227 

Q27 (7.33،7.123،7.932) (7.494،7.274،7.391) 7.649 

Q24 (7.343،7.174،7.961) (7.732،7.661،7.222) 7.222 

Q26 (7.33،7.123،7.932) (7.711،7.622،7.221) 7.221 

Q22 (7.3،7.17،7.92) (7.724،7.661،7.241) 7.222 

Q22 (7.21،7.091،7.964) (7.732،7.623،7.22) 7.271 

Q23 (7.37،7.173،7.922) (7.4،7.694،7.294) 7.690 

Q20 (7.32،7.12،7.93) (7.712،7.604،7.202) 7.224 

Q21 (7.21،7.004،7.971) (7.421،7.224،7.332) 7.670 

Q29 (7.294،7.002،7.94) (7.441،7.242،7.36) 7.663 

Q27 (7.322،7.143،7.924) (7.703،7.662،7.264) 7.237 

Q27 (7.0،7.10،7.91) (7.411،7.214،7.303) 7.607 

Q24 (7.39،7.132،7.903) (7.442،7.691،7.214) 7.226 

Q26 (7.30،7.124،7.931) (7.724،7.671،7.271) 7.274 

Q22 (7.34،7.144،7.921) (7.773،7.421،7.244) 7.262 

Q22 (7.33،7.123،7.932) (7.74،7.404،7.202) 7.263 

Q23 (7.3،7.17،7.92) (7.3،7.17،7.92) 7.690 

Q20 (7.34،7.144،7.921) (7.704،7.633،7.221) 7.264 

Q21 (7.33،7.123،7.932) (7.73،7.664،7.222) 7.200 

Q29 (7.36،7.141،7.924) (7.704،7.624،7.26) 7.223 

Q37 (7.37،7.173،7.922) (7.71،7.631،7.21) 7.273 

10.Importance-Performance Analysis 

 عملکرد -شکل كلی ماتريس اهمیت . 1شکل 

 اهمیت باال حیطه ضع  حیطه قابل قبول

 اهمیت پايین تفاوتیحیطه بی حیطه اتالف
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شکاف وضعیت متغیرهای افشای اطالعات حسابداری توسهعه 
پايدار بنا بر نظر خبرگهان پرداختهه شهد كهه در تمهامی مهوارد 

تر از شدت آسهتانه اسهت. نتايهج  زدايی شده بزرم فاصله فازی
پژوهش حاكی از آن است كه در تمامی موارد بیهن انتظهارات 
)آنچه هست( با وضعیت مطلوب )آنچه كه بايد باشهد( فاصهله 

عملکرد -معناداری وجود دارد و همچنین نتیجه ارزيابی اهمیت
قهرار      “حیطهه ضهع    ”ها در محدوده  نیز نشان داد كه شاخص

ها دارای اهمیت باال و عملکهرد  دارند، به عبارتی همه شاخص
باشند و درنهايت وضعیت افشاء اطالعات حهسابداری  پايین می

دولهتی در دوره زمهانی چهارسهاله   شركت 49توسعه پايدار در 
 كند.  بررسی شد كه نتايج، نظر خبرگان را تأيید می

شههده در ايههن پههژوهش بهها نتههايج برخههی  نتیجههه حاصل
های پژوهش؛ يگانهه و برزگهر         های ديگر از قبیل يافته پژوهش

(، مبههنی بههر پههايین بههودن افههشای بعههد اجتمههاعی در 7697)
های بورس و تأكید بر شکاف باالی وضعیت موجهود از  شركت

های پهژوهش؛ فخهاری و  انتظارات جامعهه و همچنیهن يافتهه
در      “جهی اس ای   ”(، سطح پايین افهشای ابعهاد 7692همکاران )
شهکاف وضهعیت موجهود از   دهنده های ايرانهی، نهشان شركت

(، در 4771های پهژوهش احمهد ) انتظارات خبرگان و بها يافتهه
های بنگالدشی، همخوانی دارد. لذا گزارشگری پايداری  شركت
های ساير كشورهای آسیايی  های ايرانی همانند شركت شركت

در سطح پايینی بوده و نیاز به بهبود بسیاری در افهشای مهوارد 
مربو  به حاكمیت شهركتی، وضهعیت اقتهصادی، اجتمهاعی و 

محیطی است كه البته اين موارد اجهزاء اصهلی پايهداری  زيست
رود اين  (. در پايان انتظار می7690هستند )خوزين و همکاران، 

بهر غنها بخهشیدن بهه ادبیهات مطالعهه افهشای  پژوهش عالوه
گران، مديران و  اطالعات حسابداری پايدار، بتواند برای تحلیل

های  گذاران امور شركتی مفید باشد تا با تدوين سیاست سیاست
محیطی، اجتماعی، اقتهصادی و  مناسب در حوزه مسائل زيست

ههای  راهبری شركتی و افشای هر چه بیهشتر آنهها در گزارش
تری را در اختیار ذينفعان قرار دهند كهه  مالی، اطالعات شفاف

ها در بلندمهدت شهود.  در نهايت باعث عملکرد پايهدار شهركت
عنوان  های پهژوهش مهوارد زيهر بهه حهال بها توجهه بهه يافتهه

كارهايی جهت ارتقاء افشای اطالعهات حهسابداری توسهعه  راه
شود. لذا به سازمان بورس اوراق بههادار تههران  پايدار ارائه می
شههود تههدابیری اتخههاذ نمايههد تهها امتیههاز كارايههی  پیههشنهاد می

بنهدی آنهها بهر  ها محاسهبه و رتبه گزارشگری پايداری شركت
اساس الگوی پیشنهادی صورت پذيرد تا كیفیت افشاء از نظهر 

ههها و اطالعههات  كنندگان از گزارش موضههوع، بههرای اسههتفاده
شده از سوی بورس بهبهود يابهد. و همچنیهن در سهاختار  ارائه

سهازمانی خودواحهد يها كمیتههه مهستقل گزارشهگری پايههداری 

 تشخیص است:  است )وضعیت موجود( چهار ربع قابل
 اهمیت پايین، -تفاوتی: عملکرد پايین . حیطه بی7
 اهیمت پايین، -. حیطه اتالف: عملکرد باال4
 اهمیت باال، -. حیطه ضع : عملکرد پايین6
 اهیمت باال، -. حیطه قابل قبول: عملکرد باال2

های  عملکههرد بههرای شههاخص -نتیجههه ارزيههابی اهمیههت
 باشد. ، می4پژوهش حاضر به صورت شکل 
های پهژوهش بااهمیهت اسهت،  از آنجا كه تمامی شاخص

تفاوتی و حیطه اتالف وجود ندارد. از طرفهی  بنابراين حیطه بی
( در نوسان اسهت. 7.2عملکرد در تمامی موارد پايین )كمتر از 

قرار دارنهد. بهه      “حیطه ضع    ”ها در محدوده  بنابراين شاخص
ها دارای اهمیهت بهاال و عملکهرد پايیهن  عبارتی همه شاخص

ها بر اسهاس  باشند. عالوه بر بررسی وضعیت افشاء شركت می
هها و مهستندات  بر، گزارش نظر خبرگان، در يک پروسه زمهان

سههاله در زمینههه افههشاء  2های نمونههه در دوره زمههانی  شههركت
اطالعات حسابداری توسعه پايدار بررسی شد كه نتايج حاصل، 
حاكی از تأيید نظر خبرگان و وضعیت ضعی  افشاء در بسیاری 

 باشد.  ها می از شاخص
 

 گیری  بحث و نتیجه
محبوبیت حسابداری توسعه پايدار در دو دهه گذشهته افزايهش 

ها در  كه بهسیاری از شهركت طوری چشمگیری داشته است. به
ههايی بهرای  های جديهد و همچنیهن روش حال گزينش روش

ای،  ههای ههسته افشای اطالعات مهالی خهود در مهورد فعالیت
اجتماعی، نتايج تأثیرات آنهها و... ههستند. حهسابداری توسهعه 

های شهركت متهصل باشهد و از يهک  پايدار بايد بها اسهتراتژی
عنوان يهک نتیجهه از ايههن  چهارچوب پايهدار پهیروی كنههد. بهه

كننههدگان و نهادهههای دولتههی  موضههوع؛ سهههامداران، تأمین
خواهند كه درک بهتری از اينکه چگونه شهركت مديريهت  می

های سهازمان و همچنیهن  منابع خود را برای رسیدن به ههدف
دهنهد، داشهته باشهند.  برای تحق  توسعه پايدار تخصیص می

شدن حسابداری توسعه پايدار در ايران، در زمینهه  باوجود مطرح
افشاء اطالعات با رويکرد پايداری، خالء تحقیقات زيادی وجود 
دارد. در اين راستا، اين پژوهش باهدف تحلیل شکاف فازی و 

های افشاء اطالعات حسابداری پايدار انجهام  شناسايی شاخص
شد. جهت شناسايی متغیرهای پهژوهش بهه تحلیهل محتهوای 
تحقیقات و منابع معتبر درزمینه افهشای اطالعهات حهسابداری 

شهاخص  37كهد اولیهه،  720توسعه پايدار پرداخته شد كهه از 
استخراج شهد كهه در قالهب چههار بعهد اجتمهاعی، اقتهصادی، 

بندی شهدند و بها اسهتفاده از  محیطی و راهبری، دسهته زيست
ها نهايی شدند و سپس به تحلیل  تکنیک دلفی فازی، شاخص
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 نتیجه ارزيابی اهمیت و عملکرد .2شکل 
 های پژوهشگر منبع: يافته*

 های نمونه وضعیت افشاء اطالعات حسابداری توسعه پايدار در شركت .9جدول 

 ها شاخص

 سال

1394 1395 1396 1397 

 ها برای مديريت تأثیرات بر تنوع زيستی و منابع طبیعی افشای استراتژی
 2 3 0 0 افشا نشده

 42 46 44 44 افشا شده

های شركت بهر اقهلهیهم،  ها و اقدامات در جهت كاهش آثار مخرب فعالیت افشای استراتژی
 پیشگیری و رفع آن

 43 40 43 43 افشا نشده

 6 4 6 6 افشا شده

 های آتی محیطی شركت افشای سیاست
 2 2 2 2 افشا نشده

 42 42 42 42 افشا شده

هزينه( برای تولید بها تهوجهه بهه مهالحهظهات -افشای میزان آموزش به كاركنان )ساعت
 بار آن زيان محیطی و كاهش اثرات  زيست 

 2 2 2 2 افشا نشده

 42 42 42 42 افشا شده

هزينه( برای مصهرف بها تهوجهه بهه مهالحهظهات  -افشای آموزش به مشتريان )ساعت 
 بار )بر حسب ساعت يا هزينه( زيان محیطی و كاهش اثرات  زيست 

 41 40 40 41 افشا نشده

 7 4 4 7 افشا شده

محیطی )برگزاری يا شركت در ههمهايهش  زيست مسائل  های آموزشی رعايت  افشای فعالیت
 محیطی يا محیط زيست( زيست 

 42 42 40 43 افشا نشده

 2 2 4 6 افشا شده

 EMSهای تطاب  سیستم مديريت محیطی  افشای دريافت گواهینامه
 2 2 2 6 افشا نشده

 42 42 42 43 افشا شده

 محیطی زيست افشای جوايز مربو  به رعايت مسائل 
 43 43 40 41 افشا نشده

 6 6 4 7 افشا شده

← 9ادامه جدول     
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 9ادامه جدول →  

 جويی شده به دلیل بهبود فرايندهای شركت افشای میزان آب، كاغذ، انرژی و... صرفه
 40 40 40 41 افشا نشده

 4 4 4 7 افشا شده

 49 49 49 49 افشا نشده های شركت جهت كاهش مصرف آب و انرژی و... افشای فعالیت

 افشای میزان آب و انرژی تجديدپذير قابل مصرف
 41 41 41 40 افشا نشده

 7 7 7 4 افشا شده

 بندی به عنوان خطرناک و نحوه دفع مناسب  افشای كل ضايعات و طبقه
 42 42 43 40 افشا نشده

 2 2 6 4 افشا شده

 افشای میزان آلودگی
 0 0 0 0 افشا نشده

 44 44 44 44 افشا شده

 ای سمی افشای اقدامات انجام شده برای انتشار گازهای گلخانه
 0 0 0 0 افشا نشده

 44 44 44 44 افشا شده

 محیطی زيست مسائل  های رعايت كننده  افشای میزان سرمايه گذاری در شركت
 41 41 41 41 افشا نشده

 7 7 7 7 افشا شده

محیطی  زيست مسائل  افشای میزان سرمايه كاهش يافته به دلیل خروج سهام شركت هايی كه 
 كنندرا رعايت نمی

 49 49 49 49 افشا نشده

 7 7 7 7 افشا شده

 های تجديدپذير افشای میزان حمايت و تأمین مالی اقتصاد سبز و انرژی
 41 41 49 49 افشا نشده

 7 7 7 7 افشا شده

 محیطی شركت زيست های  افشای نحوه تأمین مالی هزينه
 42 43 43 41 افشا نشده

 2 6 6 7 افشا شده

 49 49 49 49 افشا نشده های شركت در حمايت از كودكان كار افشای اقدامات يا هزينه

 های شركت جهت حمايت از بهداشت و سالمت جوامع افشای اقدامات يا هزينه
 42 40 41 49 افشا نشده

 2 4 7 7 افشا شده

های اجتماعی، جذب كارآمهوزی ارتهبها  بها   های مالی برای حمايت از فعالیت افشای كمک
 دانشگاه، صنعت و...

 42 43 42 43 افشا نشده

 2 6 2 6 افشا شده

 های مالی به مؤسسات خیريه، باليای طبیعی و... افشای كمک
 47 47 44 44 افشا نشده

 9 1 0 0 افشا شده

 بندی كاركنان رتبه ها جذب، استخدام، نحوه جبران عملکرد و  ها و رويه افشای سیاست
 42 43 40 41 افشا نشده

 2 6 4 7 افشا شده

 افشای میزان حقوق، دستمزد و مزايا
 42 42 42 42 افشا نشده

 2 2 2 2 افشا شده

 49 49 49 49 افشا نشده ها يا هزينه آموزش نیروی كار افشای كل ساعت آموزش، تشريح فعالیت

 49 49 49 49 افشا نشده ها و اصول داوطلبانه سالمت تولید نامه آيین افشای قوانین، 

افشای تعداد ساعت كاری از دست رفته به علت حواد  با تعداد كل حواد ، مهرم و مهیهر 
 كاركنان و نوع آسیب

 49 49 49 49 افشا نشده

 افشای استانداردهای ايمنی و سالمت كاركنان
 7 7 7 7 افشا نشده

 49 49 49 49 افشا شده

 های مربو  به بهداشت حرفه ای كاركنان افشای هزينه
 2 2 49 49 افشا نشده

 42 42 7 7 افشا شده

 های حفظ حريم خصوصی مشتريان افشای رويه
 72 44 49 49 افشا نشده

 72 0 7 7 افشا شده

← 9ادامه جدول     
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  9ادامه جدول →  

 گارانتی و خدمات پس از فروش به مشتريان 
 46 74 77 49 افشا نشده

 46 70 79 7 افشا شده

 افشای تعداد شکايات دريافتی از مشتريان با میزان پرداخت خسارت
 42 42 43 40 افشا نشده

 2 2 6 4 افشا شده

 افشای نظرسنجی از مشتريان يا ارزيابی میزان رضايت مشتريان
 42 42 43 40 افشا نشده

 2 2 6 4 افشا شده

 های شركت به منظور شناخته شدن برند افشای هزينه و منفعت برنامه
 42 42 43 40 افشا نشده

 2 2 6 4 افشا شده

 افشای ساختار كمیته، واحد يا كارگروه مديريت برند
 43 42 43 42 افشا نشده

 6 2 6 2 افشا شده

 های مصرف شده و منافع حاصل افشای سرمايه
 73 72 72 72 افشا نشده

 76 72 72 72 افشا شده

 های مالیاتی افشای مشاركت
 72 74 76 72 افشا نشده

 72 70 73 72 افشا شده

 49 49 49 49 افشا نشده ها از جمله تنوع بخشی گذاری  ريسک سرمايه

 افشای گزارش كنترل داخلی
 7 7 7 7 افشا نشده

 49 49 49 49 افشا شده

 افشای چارچوب يکپارچه مديريت ريسک واحد اقتصادی
 40 41 41 40 افشا نشده

 6 7 7 4 افشا شده

 های شركت برای سالمتی انسان و محیط افشای خطرات بالقوه فعالیت
 40 41 41 40 افشا نشده

 6 7 7 4 افشا شده

 افشای ريسک موارد غیرمالی
 40 41 49 41 افشا نشده

 4 7 7 7 افشا شده

 تأثیرات محصوالت ارائه شده بر اقتصاد و جامعه
 2 2 49 49 افشا نشده

 42 42 7 7 افشا شده

 توجه به حمايت از رشد بلندمدت اقتصادی در جامعه
 2 2 49 41 افشا نشده

 42 42 7 7 افشا شده

 زايی در جامعه  افشای میزان اشتغال
 43 40 41 40 افشا نشده

 6 4 7 4 افشا شده

 های رقیب های تجاری با شركت افشای تواف 
 43 40 41 41 افشا نشده

 6 4 7 7 افشا شده

های تحقیقاتی برای بهههبهود  افشای اطالعاتی در خصوص توسعه محصوالت شركت با پروژه
 تولید با افشای مخارج

 49 41 43 43 افشا نشده

 7 7 6 6 افشا شده

 افشای اطاعت از قوانین مرتبط تجاری و حقوقی
 43 43 41 40 افشا نشده

 6 6 7 4 افشا شده

 افشای دعاوی حقوقی با انتشار دادخواهی فضايی شركت
 43 42 40 43 افشا نشده

 6 2 4 6 افشا شده

 افشای دستورالعمل مالکیت سهام شركت توسط مديران
 42 43 40 40 افشا نشده

 4 6 4 4 افشا شده

 افشای پیشنهاد تقسیم سود متعل  به سهامداران  
 40 40 43 40 افشا نشده

 4 4 6 4 افشا شده

← 9ادامه جدول     
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مهد،  نیا، قدرت اله؛ گركز، منصور و بنیخوزين، علی؛ طالب •
(. بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح 7690بهمن. )

 .76-7(، 63)77، حسابداری مديريتگزارشگری پايداری. 
مهد،  اهلل؛ گركز، منصور و بنی نیا، قدرت خوزين، علی؛ طالب •

(. بررسی سهطح توسهعه گزارشهگری مالهی 7692بهمن. )
شهده در بهورس اوراق  های پذيرفته محیطی شهركت زيست

 .23-41(، 4)2، حسابداری سالمت بهادار تهران.
(. بررسی عوامل مؤثهر 7692دارابی، رويا و اكبری، مريم. ) •

پژوههشنامه اقتهصاد و بر اجرای حسابداری محیط زيست. 
 .12-07(، 77)3 كسب و كار،

زارعیان، حسین؛ حیرانی، فهرو  و معیهن الهدين، محمهود.          •
های مؤثهر  (. ارائه مدل ساختاری تفسیری شاخهصه7691)

بر ريهسک حسابرسهی مالیهاتی در طهرح جهامع مالیهاتی. 
 .90-772(، 7)3 دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی،

الدين میمنهد، فاطمهه؛ مخملبهاف، احمهد و ابراهیمهی  زين •
(. حهسابداری اجتمهاعی، دانهش 7693رومنجان، مجتبی. )

پذيرانه حههسابداران.  زيههست و رفتههار مههسئولیت محیههط 
 .27-20(، 7)4 دوفصلنامه حقوق محیط زيست،

جوری، مهدی.  نیا، قدرت اله؛ علیخانی، راضیه و مران طالب •
(. ارزيههابی كمیههت و ماهیههت افههشای اطالعههات 7697)

محیطی و اجتمهههاعی در ايهههران.   زيهههست حهههسابداری 
 .37-39، 26، شماره های حسابداری و حسابرسی بررسی

ها و اهداف داير كننهد، تها  ها را جهت تدوين استراتژی شركت
 چگونگی افشای آن را مدنظر قرار دهند.

 

 منابع 
(. نقهش 7692زاده، بهنهاز. ) مند، مسعود و عبدالهه افضلیان •

حسابداری توسعه پايدار در حمايت از توسعه پايدار بخهش 
 (.77)7، ماهنامه علوم انسانی اسالمیصنعتی. 

(. 7691باباجانی، جعفر؛ بولو، قاسم و ابراهیم پور، شهرام. ) •
سههازی اسههتانداردهای حههسابداری مههصوب  وضههعیت پیاده

سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومهی جمههوری 
 . 7-41(، 4)3 دانش حسابداری مالی،اسالمی ايران. 

حاجیان، نجمه؛ انواری رستمی، علی اصغر؛ رحمانی، علهی  •
(. بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای 7692و آذر، عادل. )

شده در بورس اوراق بههادار  های پذيرفته اطالعات شركت
 .07-94(، 7)0 های حسابداری مالی، پژوهشتهران. 

(. 7697حههساس يگانههه، يحههیی و برزگههر، قههدرت الههه. ) •
ها سههیر تکامههل مفههاهیم و  مههسئولیت اجتمههاعی شههركت

 .44-67(، 77)49 حسابدار رسمی،تعاري . 
(. تأثیر حهسابداری 7692حیدرپور، فرزانه و قرنی، محمد. ) •

های مهههالی و عملیاتهههی  محیطی بهههر شهههاخص زيهههست 
پژوهههشهای حههسابداری مههالی و های تولیههدی.  شههركت
 . 69-27(، 43)0 حسابرسی،

 منبع: محاسبات پژوهشگر *

  9ادامه جدول → 

 كنندگان  های مربو  به انتخاب تأمین افشای رويه
 43 40 49 49 افشا نشده

 6 4 7 7 افشا شده

 افشای راهبری شركت در بخش جداگانه
 42 43 41 41 افشا نشده

 2 6 7 7 افشا شده

 های راهبری آتی افشای سیاست
 42 42 41 43 افشا نشده

 2 2 7 6 افشا شده

هیئت مديره از حیث دوگانگی، تعداد جلسات، میزان حضور، وجود زنان، موظ   افشای تركیب 
 بودن و نبودن مديران

 2 1 74 74 افشا نشده

 42 47 70 70 افشا شده

ها، مديران مستقل هر كهمهیهتهه،   ها، تعداد جلسات كمیته  ها از حیث تعداد كمیته افشای كمیته
 نحوه انتصاب حسابرس، جايگزين

 7 7 7 7 افشا نشده

 49 49 49 49 افشا شده

 ها و منشور اخالقی افشای كدها، نظام نامه
 47 42 49 49 افشا نشده

 1 2 7 7 افشا شده

 ها و منشور اخالقی نامه آيین افشای 
 47 42 42 40 افشا نشده

 1 2 2 4 افشا شده

 اخالقی( -اداری  -افشای اقدامات شركت برای جلوگیری و مبارزه با فساد )مالی 
 46 42 42 49 افشا نشده

 3 2 2 7 افشا شده

 ها و اصول اخالقی كسب و كار  افشای اقدامات شركت در ترويج و تشوي  ارزش
 47 42 42 40 افشا نشده

 1 2 2 4 افشا شده
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، های حهسابداری و حسابرسهی بررسیاوراق بهادار تهران. 
04 .13-32 . 

(. پژوههش 7697جوری، مهدی و علیخانی، راضیه. ) مران •
مجلهه دانهش و پژوههش حسابدهی اجتماعی و محیطهی. 

 (.42)0، انجمن حسابداری ايران، حسابداری
معصومی، سیدرسول؛ صهالح نهژاد، سیدحهسن و ذبیحهی،  •

(. شناسههايی متغیرهههای مؤثههر بههر مههیزان 7690علههی. )
های پذيرفته شهده در بهورس گزارشگری پايداری شركت

 .792-447(، 07)71، دانش حسابرسیاوراق بهادار تهران. 
مهدوی، غالمحسین؛ دريائی، عباسهعلی؛ خهانی، رضهیه و  •

(. بررسهی رابطهه بیهن انهدازه 7692مرانجوری، مههدی. )
شركت، نهوع صهنعت و سهودآوری بها افهشای اطالعهات 

های تجربی  پژوهشمحیطی و اجتماعی.  زيست حسابداری 
 .10-776(، 7)2 حسابداری،

(. 7692نههادری خورشههیدی، علیرضهها و سههلگی، محمههد. ) •
ههای سهازمان و سهاختار صهنعت بهر  بررسی تأثیر قابلیت

های پذيرفته شهده در  پذيری اجتماعی در شركت مسئولیت
(، 7)0  مههديريت بازرگههانی،بههورس اوراق بهههادار تهههران.  

449-479. 
نمههازی، محمههد؛ رجههب دری، حههسین و روسههتا، اعظههم.             •

(. تدوين الگهوی توسهعه پايهدار اخهالق حرفهه ای 7693)
 .07-17، اخالق در علوم و فناوریحسابداری. 

صالحی، يبلويی خمسلويی، مالک؛ ايزدی نیا، ناصر و عرب •
های پايهداری افهشاء  (. تأثیر میزان شاخص7690مهدی. )

 . 0-26(، 7)9 مجله دانش حسابداری،شده بر كیفیت سود. 
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