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 مقدمه
 محیطی زیست و طبیعی منابع محدودیت و سو یک از صنعتی پیشرفت فزاینده روند اخیر های دهه طی

 افزون روز تقاضای همچنین نموده، جلب زیست محیط حفظ مساله به را بشری جامعه توجه دیگر سوی از

 مسئولیت در شدن درگیر به را ها شرکت اجتماعی، های مسئولیت پذیرش برای ها شرکت از ذینفعان

 سال چند در زیست محیط از حفاظت برای هانگرانی [.3کند] می تشویق اجتماعی و محیطی زیست های

 و هاحکومت ها،شرکت ها،سازمان برای اساسی موضوع یک به و کرده پیدا ایتوجه قابل اهمیت اخیر

 خود هایتالش و توجه اقتصادی مختلف هایبخش در هاسازمان و هاشرکت است. شده تبدیل شهروندان

 آینده و حال هایفعالیت و تولیدات در انسان سالمت از حفاظت و زیست محیط مستمر بهبود روی بر را

 محیطی زیست عامل از تأثیرپذیری تواندنمی سازمانی هیچ حاضر حال در بنابراین، اند.کرده متمرکز خود

 و مشتریان فشارهای و جدید قوانین وضع طریق از را آنها هایفعالیت مستقیم طور به که کند انکار را

 و جاری عملیات به نسبت وپاسخگویی آگاهی ضرورت است. داده قرار تأثیر تحت بازار تقاضای و عرضه

 یشاخه آمدن وجود به باعث محیطی زیست موضوعات یدرباره اقتصادی هایبنگاه و هاسازمان یآینده

 حسابرسی از نوع این [.17است] شده «زیست محیط حسابرسی» نام به حسابرسی یحرفه از جدیدی

 به مربوط ریسک جدیت با و کرده بررسی را محیطی زیست موضوعات مورد در هاسازمان اصلی هایرویه

 این در کند.می ارزیابی محیط روی بر را آنها تأثیر و اقتصادی بنگاه سازمانی برون مشخص هایفعالیت

 محیط به مربوط قوانین و اهداف ها،رویه مبنای بر سازمان محیطی زیست عملکرد حسابرسی، از نوع

 زیرا، شوند مستند و شده تعریف شفاف طور به باید مزبور اهداف و هارویه بنابراین، شود.می بررسی زیست

 افزوده ارزش اقتصادی هایبنگاه و هاشرکت در مدیریتی کاربردی رویکردهای برای تواندمی موضوع این

 آالیندگی میزان دارای که دولتی و خصوصی هایسازمان در تحقیق این ضرورت و اهمیت [.6] کند ایجاد

 آن یالزمه که خود محیطی زیست حسابرسی افزایش با شودمی باعث که است این هستند اهمیت حائز

 گرفتن قرار کاهش ،بهینه رعایت باعث است سازمانی درون حسابرسی همان یا رعایت حسابرسی افزایش

 از اجتناب و عملیاتی کارائی طریق از هزینه در جوییصرفه و کیفری و مدنی هایمسئولیت معرض در

 تعیین باعث محیطی زیست حسابرسی همچنین شوند. محیطی زیست خطرات کاهش و پاکسازی

 شود.می زائد مواد سازی حداقل یا و منابع احیای برای هاییفرصت

 تحقیق پیشینه و نظری مبانی
 در است. تأیید همان یا اعتباردهی و ارزیابی مرحله دو شامل اساسی طور به زیست محیط حسابرسی

 ایجاد محیطی زیست خطرهای درباره ایگسترده اظهارنظرهای و تخصصی هایقضاوت ارزیابی، مرحله

 هایفعالیت ارزیابی و بررسی شامل حسابرسی جنبه این شود.می انجام شرکت فرآیندهای طریق از شده

 مقررات، و قوانین شرکت، هایرویه است. مالی دوره طول در هافعالیت این اثربخشی و شرکت مدیریت

 غیره و محیطی زیست هایضرورت و آموزشی هایانگیزه آلودگی، کنترل هایسیستم عملیاتی، هایروش

 شده انجام هایبررسی از استفاده با حسابرس نیز تأیید مرحله در [.17شوند]می بررسی ارزیابی مرحله در

 مراحلی حسابرسی فرایند اجرای و ریزیبرنامه کند.می نظر اظهار سازمان عملکرد به نسبت اول مرحله در
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 الزم امکانات ریزیبرنامه مرحله در آن در کهاست شده ارائه [25] همکاران و سان وسیله به که هستند

 شدن کم موجب مرحله، این در حسابرسی گروه بیشتر کارآمدی شود.می فراهم حسابرسی اجرای برای

 مرحله، این در بود. خواهد بعدی مراحل در حسابرسی گروه وریبهره افزایش و حسابرسی هزینه و زمان

 آنگاه شده، مشخص حسابرسی هایروش و هااولویت معیارها، نظر مورد هایفعالیت ها،ماموریت ها،هدف

 برای مربوط مدیریتی و اطالعاتی منابع تعیین، رسیدگی دامنه و عمق آغاز، حسابرسی برنامه سازی آماده

 شوند.می مشخص هااولویت در تغییر و حسابرسی برنامه تهیه

 بعدی مرحله حسابرسی، برنامه تهیه و اولیه اطالعات کسب از پس و حسابرسی فرایند اجرای مرحله در

 شرایط و اطالعات تحلیل و تجزیه مرحله این در که است حسابرسی انجام برای الزم اطالعات پردازش

  شد. خواهد انجام سازمان محیطی زیست

 تا شدند مطرح ذینفعان نظریه و مشروعیت نظریه اقتصادسیاسی، نظریه چون مختلفی هاینظریه

 .[15] دهند توضیح را اجتماعی و محیطیزیست اطالعات افشای برای شرکت هایانگیزه

 سیاسی اقتصاد نظریه

 در و شودمی استفاده اجتماعی و محیطیزیست اطالعات افشای تحقیقات در گسترده طور به نظریه این

 ایجامعه سوی از حمایت نیازمند سازمان، یک بقای که کندمی پیشنهاد اجتماعی قرارداد مفهوم قالب

 نامطلوب اجتماعی هایفعالیت درگیر سازمانی شود مشاهده اگر کند.می فعالیت آن در سازمان که است

 منظوربه شود.می آن نابودی به منجر امر این و کندمی نظر صرف سازمان آن تأیید از جامعه است، شده

 اجتماعی و محیطیزیست هایفعالیت با مرتبط اطالعات است ممکن مدیریت جامعه، در موقعیت حفظ

 و شخصی هایهدف دارند حق هاسازمان یا اشخاص که کندمی تأیید نظریه این کند. منتشر را سازمان

 تعدیل دارند وجود آن در که اجتماعی و زیست محیط وسیلهبه حقوق این اما کنند دنبال را خود عالیق

 .[15] شودمی

 مشروعیت نظریه

 خارج اشخاص نگاه از هاآن فعالیت آیا که بدانند خواهندمی تجاری هایواحد مشروعیت نظریه اساس بر

 تجاری واحد بین که است استوار مبنا این بر مشروعیت نظریه خیر. یا دارد را الزم مشروعیت سازمان از

 قرارداد نظریه طبق دارد. وجود اجتماعی قرارداد کند،می فعالیت آن در تجاری واحد که ایجامعه و

 انتظارات طبق و عدالت اساس بر را مشخصی وظایف تا دارند اجتماعی قرارداد جامعه با هاشرکت اجتماعی،

 نظریه [.22] دهند انجام تجاری واحد عملکرد و رفتار درباره جامعه افراد از زیادی شمار قطعی و صریح

 فشارهای از ناشی شرکت وظیفه اجتماعی، اطالعات افشاء که کندمی پیشنهاد کلی حالت در مشروعیت

 بیشتر، فشار تحت هاشرکت نمونه، عنوان به شوند.می مواجه آن با هاشرکت که است اجتماعی یا سیاسی

 .کرد خواهند افشاء بیشتری اجتماعی اطالعات

 از و شده تهدید محیطیزیست سوانح وسیله به اعتبارشان و شهرت که دهندمی احتمال هاسازمان وقتی

 مفید راهبردهای تبلیغ طریق از مشروعیت فرایند بر مدیریت جستجوی در شده، کاسته هاآن مشروعیت

 .است. آن از اینمونه ساالنه هایدرگزارش اجتماعی و محیطیزیست اطالعات افشای که هستند



 46 شماره ،1399تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .24

 

 

 ذینفعان نظریه
 هستند. ذینفع و حقذی اقتصادی سازمان یک فعالیت به نسبت ذینفعان که کندمی بیان ذینفعان نظریه

 توجه ذینفعان کند. اداره ذینفعان همه منافع کردنحداکثر جهت در را سازمان باید مدیریت اساس این بر

 به مالی تحلیلگران و گذارانسرمایه دارند. شرکت یک در اجتماعی و محیطیزیست موضوعات به زیادی

 محیطی زیست قوانین اجرای برای هادولت محیطی، زیست هایخطر برآورد و کلی عملکرد ارزیابی منظور

 مدیر انگیزه دارند. نیاز اجتماعی و محیطی زیست اطالعات به حقوقشان از حفاظت منظور به مشتریان و

 عمل آنها انتظارات با مطابق سازمان که دهد نشان ذینفع های گروه به که است آن اطالعات این افشای از

 .[15] کند می

  کند. می ایجاد هاسازمان برای زیر شرح به را مشخصی منافع زیست محیط حسابرسی

  منابع. در جوییصرفه افزایش و سازمان منابع کارگیریبه از ناشی بازده بهبود الف(

 محیطی زیست اثرات مورد در گیریتصمیم برای محیطی زیست ارزشمند اطالعات از استفاده امکان ب(

 . محیطی زیست جدید استراتژی تدوین و

 سازمان. محیطی زیست هایرویه و عملکرد یزمینه در آگاهی کسب در مدیران و کارکنان به کمک ج(

 این خواهدکرد. کمک داخلی کنترل ابزار یک عنوان به مدیریت به زیست محیط حسابرسی نهایی گزارش

 اطالعات سازمان محیطی زیست عملکرد و شرایط مورد در دارند عالقه که کسانی یهمه برای اطالعات

  است. مفید باشند، داشته بیشتری

 بود خواهند قادر شوندکهمی هاییسیستم و عادات ایجاد باعث زیست محیط حسابرسی فرآیندهای د(

 به محیطی زیست موضوعات اینکه از قبل و بخشند بهبود را زیست محیط مدیریت به مربوط هایفعالیت

  [.16]کند کشف را آنها شوند، تبدیل هاسازمان برای اساسی مشکالت

 مالی گزارشگری و محیطی زیست حسابرسی بین ارتباط " عنوان با تحقیقی (2016) لئونارد و ارنهارت

 ساختارشرکت که باشد می این از حاکی آمده بدست نتایج دادند. انجام "ها شرکت ساختار نقش بر باتاکید

 [.21دارد] تأثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها

 اطالعات سیستم میانجی نقش بررسی هدف با (2013) سال در همکاران و سپینسرا توسط که تحقیقی در

 تعهد که شد مشخص گرفت، انجام محیطی عملکرد و ارشد مدیریت تعهد بین رابطه در محیطیزیست

 عالوه بود. همراه پیچیده محیطیزیست اطالعات سیستم یک اتخاذ با محیطی پایداری به ارشد مدیریت

 به ارشد مدیریت تعهد میان گریمیانجی نقش دارای محیطی محرمانه اطالعات بودن دسترس در این، بر

 .[26]باشدمی محیطی عملکرد و محیطی پایداری

 از حاکی نتایج که دادند انجام کره کشور از شرکت 1222 بین در پژوهشی ( 2010)  همکاران و چویی

 [.20است] بوده اجتماعی مسئولیت و مالی عملکرد بین معنادار و مثبت ارتباط وجود

 پرداختند. شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت بر فکری سرمایه نقش بررسی  به (1399) همکاران و قدردان

 عنوان به ساختاری سرمایه و انسانی سرمایه فیزیکی(، شده)سرمایه گرفته کار به سرمایه از تحقیق این ىر

 استفاده شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت گیری اندازه برای KLD معیارهای از و فکری سرمایه اجزای
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 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 100 شامل پژوهش آماری جامعه شد.

 تابلویی های داده روش به متغیره چند رگرسیون تکنیک از ها فرضیه آزمون برای است. 1391-1395

 پذیری مسئولیت با ساختاری سرمایه و فیزیکی سرمایه بین که داد نشان پژوهش نتایج شد. استفاده

 هیچ اجتماعی پذیری مسئولیت و انسانی سرمایه بین ولی است. برقرار معنادار و منفی رابطه اجتماعی

 .[13]نشد مشاهده معناداری رابطه گونه

 تصمیم کاربرد از استفاده با ها شرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد ارزیابی به (1396) همکاران و الریمی

 نسبی وزن یافتن دنبال به ابتدا پژوهش این در پرداختند. آنتروپی وزن با خاکستری معیاره چند گیری

 مشتریان، )سهامداران، متغیرهای از استفاده با ها شرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد گیری اندازه برای

 آنتروپی، وتحلیل تجزیه از حاصل نتایج اساس بر سپس، است. گرفته صورت عمومی( نهادهای و جامعه

 تجزیه از استفاده با اجتماعی مسئولیت عملکرد ازلحاظ ها شرکت بندی رتبه کردن مشخص دنبال به

 با خاکستری معیار به توجه با پژوهش این از حاصل نتایج هستیم. ها شرکت در خاکستری رابطه وتحلیل

 اجتماعی مسئولیت افشای به نسبت بهتری عملکرد ها شرکت از بسیاری که دهد می نشان آنتروپی وزن

 [.14دارند]

 آنها پژوهش پرداختند. حسابرسی کیفیت و گزارشگری کیفیت بررسی به (1395) میرزائی و عربصالحی

 و شود می حاصل مالی گزارشگری کیفیت با ارتباط در حسابرسی کیفیت مفهوم درک دهد می نشان

 [.11شود] می اضافه مالی گزارشگری کیفیت قبلی اجزای به جدید جزء یک عنوان به حسابرسی کیفیت

 زیست محیط حسابرسى اجراى موانع شناسایی به پیمایشی تحقیق یک طی (1390) همکاران و رضازاده

 دیوان این حسابرسان و مدیران دیدگاه از کشور دولتى هاىدستگاه در کشور محاسبات دیوان توسط

 مالى گزارشگری براى مناسب چارچوب فقدان که بود آن از حاکی پژوهش این از حاصل نتایج پرداختند.

 حسابرسى اهمیت و نقش از دولتى هاىدستگاه مدیران کافى شناخت عدم دولتى، هاىدستگاه غیرمالى و

 نبود زیست، محیط حسابرسى یدرباره دیوان حسابرسان کافى یتجربه و دانش نداشتن زیست، محیط

 اجراى براى محاسبات دیوان قانونی اختیار کفایت عدم زیست، محیط حسابرسى براى مناسب معیارهاى

 دیوان در مناسب سازمانى جایگاه از زیست محیط حسابرسى نبودن برخوردار و زیست محیط حسابرسى

 در محاسبات دیوان توسط آن گسترش و زیست محیط حسابرسی اجراى اصلی موانع از کشور محاسبات

 .[7است] ورکش دولتی دستگاههای

 برون  و درون هایدشواری و هاچالش از دسته دو خود تحقیق در (1393) نجفی میر و اصغرپور علی

 کردند. شناسایی کشور در محاسبات دیوان توسط محیطی زیست حسابرسی اجرای برای را سازمانی

 کشور محاسبات دیوان کافی تجربه عدم متخصص، انسانی نیروی کمبود  مانند سازمان درون هایچالش

 محیطی زیست حسابرسی هایدستورالعمل و استانداردها وجود عدم و زیست محیط حسابرسی زمینه در

 اطالعات از دقیق آمار و جامع و کامل اطالعاتی بانک وجود عدم مانند سازمانی برون هایچالش  کشور. در

 سیستم استقرار عدم نتیجه در و زیست محیط حسابداری مدون استانداردهای وجود عدم محیطی، زیست

 هایزیان و هاهزینه  نبودن ملموس و مشخص احصاء، قابل کشور، هایدستگاه در زیست محیط حسابداری
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 و محیطی زیست و طبیعی منابع اقتصادی هایارزش نشدن لحاظ دلیل به زیست محیط تخریب از ناشی

 هایحساب در آنها انعکاس عدم و توسعه فرآیند در زیست محیط تخریب و هوا آلودگی از ناشی هایهزینه

 مزایای و زیست محیط جایگاه و اهمیت به نسبت هاسازمان و هادستگاه مدیران آگاهی عدم ملی،

 [.12محیطی] زیست مقررات و قوانین از برخی برای کافی اجرایی ضمانت فقدان و زیست محیط حسابرسی

 عملیاتی و مالی هایشاخص بر محیطی زیست حسابداری تأثیر "عنوان با تحقیقی (1394حیدرپور و قرنی)

 مالی هایشاخص بر زیست محیط حسابداری تأثیر دهنده نشان نتایج دادند. انجام " تولیدی هایشرکت

 هایکمک ضایعات، تولید کاهش میزان تولیدی، هایشرکت تولید میزان شامل ها شرکت عملیاتی و

 خدمات بدهی نسبت و شده تولید کاالهای نوع تولیدی، هایشرکت به سازمان از بیرون فنی بالعوض

 [.5باشد]می  تولیدی هایشرکت هایبدهی کل به مدت( بلند هایبدهی فرع و اصل )بازپرداخت

 تحقیق شناسی روش
 وضعیت بهبود دنبال به موجود هاینظریه و هاروش ها،مدل از استفاده با که جهت آن از حاضر تحقیق

 از و است. کاربردی تحقیق، هدف لحاظ از رو؛ این از باشد، می تحقیق قلمرو هایشرکت در گیریتصمیم

 از و دارد. قرار توصیفی هایپژوهش قلمروی در پردازد،می موجود وضع بررسی به پژوهش این که آنجایی

 توصیفی تحقیق است. علّی نوع از توصیفی پژوهش است پرداخته رگرسیون مدل برآورد به که جایی آن

 جاری، فرایندهای متداول، عقاید موجود، روابط و شرایط به و کندمی تفسیر و توصیف هست که را آنچه

 غالبا   که چند هر است، حال به اول درجه در آن توجه دارد. توجه گسترش در های روند یا مشهود آثار

 از بنابراین؛ دهد.می قرار بررسی مورد میشوند، مربوط موجود شرایط به که نیز را گذشته آثار و رویدادها

 تاریخی مالی های صورت مبنای بر ها شرکت عملکردی اطالعات از ها داده گردآوری در که جهت آن

 .است رویدادی پس تحقیق، طرح لحاظ از شود، می استفاده

 ونمونه آماری جامعه

 جامعه شود.می گفته باشند مشترک صفت یک حداقل دارای که واحدهایی یا افراد از ایمجموعه به جامعه

 باشد.می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته تولیدی های شرکت پژوهش آماری

 جامعه اصلی های ویژگی کننده بیان که آماری جامعه آحاد از محدودی تعداد از است عبارت آماری نمونه

 هاییشرکت و شودمی استفاده قضاوتی بصورت حذفی گیرینمونه روش از تحقیق نمونه انتخاب برای باشد.

 باشند: زیر شرایط دارای که اند شده انتخاب نمونه عنوان به
 470 1394تعداد کل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 

 (149) 29/12/1394تعداد شرکتهای حذف شده قبل از 

 (36) 01/01/1389از تعداد شرکتهای درج شده بعد 

نیست و یا تغییر سال مالی داشته اند و  29/12تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به 

 اطالعات آنها در دسترس نبود
(50) 
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تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های هلدینگ، سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی بوده 

 اند
(60) 

 175 جامعه آماری غربالگری شدهتعداد شرکت های 

 تحقیق هایفرضیه

موقعیت جغرافیایی شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی  .1

 .شرکت ها تأثیر دارد

نوع فعالیت شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها  .2

 .تأثیر دارد

ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت  ساختار مدیریت شرکت .3

 .ها تأثیر دارد

پیچیدگی سازمانی شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی  .4

 شرکت ها تأثیر دارد.

 پژوهش متغیرهای و لدم
 باشد: می زیر بشرح ها فرضیه بررسی برای تحقیق مدلهای

 : اول فرضیه مدل
FRQit=β0 +β1EAUDITit +β2GGLit +β3EAUDIT ∗
GGLit +β4SIZEit  +β5LEVit  +β6ABACC+ β7EQINCit + β8Cashit  + εit 

 : دوم فرضیه مدل
FRQit=β0 +β1EAUDITit +β2TOAit +β3EAUDIT ∗
TOAit +β4SIZEit  +β5LEVit  +β6ABACC+ β7EQINCit + β8Cashit  + εit 

 : سوم فرضیه مدل
FRQit=β0 +β1EAUDITit +β2CMSit +β3EAUDIT ∗
CMSit +β4SIZEit  +β5LEVit  +β6ABACC+ β7EQINCit + β8Cashit  + εit 

 : چهارم فرضیه مدل
FRQit=β0 +β1EAUDITit +β2OCit +β3EAUDIT ∗
OCit +β4SIZEit  +β5LEVit  +β6ABACC+ β7EQINCit + β8Cashit  + εit 

 آن: در که

 وابسته متغیر الف:

FRQ: شود:می محاسبه زیر صورت به که وابسته( )متغیر باشدمی مالی گزارشگری کیفیت 

 را تعهدی اقالم کیفیت (،2002) نیکولز مک مدل براساس ابتدا مالی گزارشگری کیفیت محاسبه برای

 درنظر مالی گزارشگری کیفیت نماینده عنوان به را مانده باقی خطای مطلق قدر سپس کنیممی محاسبه

  از ناشی هموارسازی کاهش طریق از تعهدی اقالم که باشدمی نظر این اساس بر معیار این گیریم.می
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 زمینه این در نیز قبلی تحقیقات در و و گرددمی سود دهندگی آگاهی افزایش باعث نقد وجه در تغییرات

  [.24است] گرفته قرار استفاده مورد

 است: زیر شرح به نیکولز مک مدل
ΔWCi,t

Assetsi,t
= β0,i + β1,i

CFOi,t−1

Assetsi,t
+ β2,i

CFOi,t

Assetsi,t
+ β3,i

CFOi,t+1

Assetsi,t
+ β4,i

Δsalesi,t

Assetsi,t
+

β5,i
PPEi,t

Assetsi,t
+ Vi,t    

 فوق: معادله در

ΔWCi,t : شرکت گردش در سرمایه  هایحساب در تغییر با برابر i سال در t محاسبه زیر شکل به که 

 شود:می

 + کاال موجودی افزایش + دریافتنی هایحساب در افزایش = گردش در سرمایه هایحساب در تغییر

-دارایی سایر در افزایش)کاهش(  + پرداختنی مالیات در کاهش + هابدهی و پرداختنی هایحساب کاهش

 ها(ها)بدهی

Assetsi,t : شرکت هایدارایی میانگین i سال در t 

CFOi,t−1 : شرکت عملیات از حاصل نقد وجه i سال در t-1 

CFOi,t: شرکت عملیات از حاصل نقد وجه i سال در t 

CFOi,t+1: شرکت عملیات از حاصل نقد وجه i سال در t 

Δsalesi,t : شرکت فروش حساب در تغییر i سال در t 

PPEi,t : شرکت تجهیزات و آالت ماشین اموال I  سال در t 

Vi,t: مانده باقی خطای  

β1,i تا β5,i  متغیرها)شیب( ضرایب 

β0,i: رگرسیون مدل توسط شده محاسبه ثابت مقدار 

Vi,t: مانده باقی خطای  

β1,i تا β5,i  ها)شیب(متغیر ضرایب 

β0,i: رگرسیون مدل توسط شده محاسبه ثابت مقدار 

 جاری تعهدی اقالم در برآورد خطای که است این بیانگر (2) شماره معادله در مانده باقی خطای مقدار

 قابل تجهیزات و آالت ماشین و درآمد در تغییر وسیله به و ندارد عملیاتی نقد وجه جریان با ارتباطی

 مالی گزارشگری کیفیت نماینده عنوان به باقیمانده خطای مطلق قدر این تحقیق این در نیست. تبیین

  گیرد.می قرار استفاده مورد

 مستقل های متغیر ب(

𝐸𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇: زیست مقررات و قوانین با انطباق : محیطی زیست موارد محیطی)رعایت زیست حسابرسی 

 در و 1 باشد داشته وجود حسابرسی گزارش در محیطی زیست حسابرسی گزارش های بند اگر محیطی(

 باشد. می صفر اینصورت غیر
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GGL: های شهرک داخل در باشد،اگر می مدنظر شرکت مکانی )موقعیت شرکت جغرافیایی موقعیت 

 صفر( اینصورت غیر در و یک باشد شهر از خارج مناطق یا و صنعتی

TOA: در و یک باشد محیطی زیست های آالیند دارای و باشد تولیدی شرکت )اگر شرکت فعالیت نوع 

 صفر( اینصورت غیر

CMS: مدیره( هئیت موظف غیر اعضا به نسبت موظف اعضا )تعداد مدیریت ساختار 

OC: می استفاده سرمایه ساختار از ها شرکت پیچیدگی گیری اندازه )جهت شرکت سازمانی پیچیدگی 

 ها( دارایی به بدهی نسبت که شود

 کنترلی های متغیر ج(

SIZE: شرکت( هایدارایی لگاریتم )از شرکت اندازه 

Eqinc: دوره ابتدای هایدارایی کل بر تقسیم سهام صاحبان حقوق بازده 

Cash :)دوره ابتدای هایدارایی کل بر تقسیم عملیاتی نقدی جریانهای )نقدینگی 

ABACC: اختیاری غیر تعهدی اقالم و تعهدی اقالم مجموع بین تفاوت معادل اختیاری تعهدی اقالم 

 زده تخمین زیر شکل به جونز شده تعدیل مدل ابتدا اختیاری غیر تعهدی اقالم برآورد منظور به باشد.می

 شود:می

 

 در شرکت هایدارایی مجموع بر شده تقسیم tسال پایان در iشرکت تعهدی اقالم :مجموع

 .t-1سال پایان

 .t-1سال پایان در شرکت هایدارایی مجموع :

-tسال پایان در شرکت هایدارایی مجموع بر شده تقسیم tسال طی iشرکت درآمد در :تغییر

1. 

 هایدارایی مجموع بر شده تقسیم tسال پایان در iشرکت هایدریافتنی خالص در :تغییر

 .t-1سال پایان در شرکت

 هایدارایی مجموع بر شده تقسیم tسال پایان در iشرکت تجهیزات و آالت ماشین :اموال،

 .t-1سال پایان در شرکت

 سپس شود.می زده تخمین صنعت هر برای معمولی مربعات حداقل روش از استفاده با فوق معادله

 به اختیاری غیر تعهدی اقالم تخمین برای هارگرسیون این از آمده دست بهپارامترهای

 گیرد:می قرار استفاده مورد زیر شکل

 

titititititi PPERECREVATACC ,,3,21.11,0, )/1(   

tiTACC .

1, tiA

tiREV ,

tiREC ,

tiPPE ,

321 ,, 

titititititi PPERECREVANDACC ,,3,21.11,0, )/1(  
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 در شرکت هایدارایی مجموع بر که tسال پایان در iشرکت اختیاری غیر تعهدی :اقالم

 است. شده تقسیم t-1سال پایان

  گردد:می محاسبه (4-1رابطه) طریق از اختیاری تعهدی اقالم نهایت، در
|DACCi,t| = |TACCi,t − NDACCi,t| 

 (2002است)دیچو، اختیاری تعهدی اقالم تر پایین کیفیت دهنده نشان بیشتر مطلق قدر فوق رابطه در

 تحقیق هاییافته

 تحقیق متغیرهای بودن نرمال آزمون
 و است حداکثر میانگین مجاورت در آن پراکندگی که است نحوی به اخالل جمله که است این بر فرض

 این یابد.می کاهش نسبت یک به آن چپ و راست سمت در پراکندگی شویم دورتر میانگین از هرچه

 فرضیه آزمون فرض، این نقض صورت در است. معقول باشد، بزرگ نمونه حجم که وقتی خصوص به فرض

 است. ساقط اعتبار درجه از متداول شیوه به رگرسیون پارامترهای مورد در اطمینان فاصله ساختن و

 مطالعه این در است. پذیرامکان متعددی هایشیوه از استفاده با مدل اخالل اجزای توزیع نرمالیتی تعیین

 معنادار درصد 5 خطای سطح در آزمون این آماره که صورتی در است. شده استفاده برا -جارک آماره از

 شود،می مالحظه 1نمودار در که گونههمان کنند.می پیروی نرمال توزیع از مدل اخالل اجزای باشد،

 است. برقرار اخالل جزء بودن نرمال فرض که است آن گویای آماره این مقدار بررسی

 CGYمدل پژوهشنتایج آزمون نرمال بودن توزیع اجزای اخالل در -1نمودار

 رابطه بررسی جهت پارامتریک هایآزمون از و باشدمی نرمال تحقیق وابسته متغیر آزمون، نتایج توجه با

 شد. خواهد بررسی تحقیق متغیرهای بین

 

 

tiNDACC ,
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Series: FRQ

Sample 1389 1394

Observations 720

Mean       5.125359

Median   5.079881

Maximum  7.356613

Minimum  2.354108

Std. Dev.   0.777895

Skewness   0.096617

Kurtosis   3.251684

Jarque-Bera  3.020517

Probability  0.220853
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 ترکیبی هایداده کارگیریبه روش تعیین
 هاداده گونهاین کارگیریبه مناسب روش مورد در باید ترکیبی، هایداده از استفاده با مدل تخمین از پیش

 پانل ساختار گرفتن نظر در به نیازی اصوال  که شود مشخص باید ابتدا نمود. گیریتصمیم تخمین، در

 مختلف هایشرکت به مربوط هایداده توانمی اینکه یا دارد وجود شرکت( خاص اثرات یا ها)تفاوت هاداده

 اخذ برای ای،معادله تک هایتخمین در نمود. استفاده مدل تخمین در آن از و کرد (Pooling) ادغام را

 پذیرش یا رد درباره آزمون، این نتایج اساس بر شود.می استفاده )لیمر( F آزمون آماره از اخیر تصمیم

 پانل هایداده روش یا کالسیک روش انتخاب درباره درنهایت و هاشرکت خاص ثابت آثار برابری فرضیه

 دهد.می نشان را تحقیق مدل به مربوط (F )آماره چاو آزمون نتایج 1 جدول شود.می گیریتصمیم

 (Panel(یا تلفیقی )Pooling)لیمر( برای انتخاب روش ترکیبی )Fنتایج آزمون -1جدول 

 Fآماره  (0Hفرضیه صفر )
درجه 

 آزادی
p-

value 
 نتیجه آزمون

دار نیستند اثرات خاص شرکت معنی

 مناسب است( Pooling)روش 
12.502721 88 0.000 

0H شودرد می 

های پانل )روش داده

 شود(انتخاب می

 آزمون صفر فرض پژوهش مدل در درصد، 95 اطمینان سطح در شودمی دیده 1 جدول در که گونههمان

 نمود. استفاده پانل هایداده روش از باید بنابراین است، شده رد

 آزمون از منظور این برای که آیدمی پیش تصادفی و ثابت اثرات هایمدل بین از انتخاب بحث درنتیجه 

 واحدهای هایتفاوت بودن تصادفی یا ثابت تشخیص برای که هاسمن آزمون آماره شود.می استفاده هاسمن

 نتایج است. مستقل متغیرهای تعداد با برابر آزادی درجه با دو -کای توزیع دارای شودمی محاسبه مقطعی

 باشد. می 2 جدول شرح به پژوهش هایمدل برای هاسمن آزمون

 نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی-2جدول 

یآماره (H0ی صفر )فرضیه
2 

درجه 

 آزادی
p-value نتیجه آزمون 

روش اثرات تصادفی مناسب 

 است
26.863 3 0.000 

H0 شودرد می 

)روش اثرات ثابت مناسب 

 است(

 نمود. استفاده ثابت اثرات روش از باید پژوهش مدل در که است آن بیانگر جدول نتایج

 واریانس ناهمسانی آزمون
 ویسبرگ و کوک – پاگان بروش آزمون از واریانس ناهمسانی مشکل وجود بررسی برای پژوهش این در

 .است شده استفاده
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 واریانس ناهمسانی کشف برای ویسبرگ و کوک –نتایج آزمون بروش پاگان -3جدول 

 (H0فرضیه صفر )
آماره 

2 بروش 

 و کوک –پاگان 

 ویسبرگ

p-value نتیجه آزمون 

 0.1701 1.88 اندها همسانواریانس
H0 شودتائید می 

 )همسانی واریانس وجود دارد(

 همسانی پژوهش، رگرسیون مدل در است، شده آورده 3 جدول در که آزمون این از حاصل نتایج بر بنا

  است(. 0.05 از بیشتر شدهمحاسبه هایp-value یا هااحتمال )زیرا دارد وجود واریانس

 پژوهش اول مدل  آزمون نتایج

 گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت جغرافیایی موقعیت :اول فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت مالی

 رگرسیون معادله برازش از حاصل نتایج ها،آن برقراری از اطمینان و رگرسیون مفروضات آزمون از پس

  است. شده ارائه 4 نگاره در فوق

 : نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون4جدول 

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  سطح معنی داری

0.0000 16.03463 0.253708 4.068108 C 

0.0332 2.503230 0.066334 0.099715 EUDITE 

0.0279 -2.380449 0.064059 -0.088430 GGL 

0.0289 -0.741104 0.001486 -0.001101 EUDITE * GGL 

0.0001 3.915969 0.040865 0.160025 SIZE 

0.0219 2.297940 0.000133 0.000306 EQINC 

0.0000 11.03861 0.006523 0.072003 CASH 

0.0441 2.462390 2.11E-09 3.09E-09 ABACC 

 ضریب تعیین 75.86666 میانگین متغیر وابسته 5.125359

 ضریب تعیین تعدیل شده 74.79821 انحراف معیار متغیر مستقل 0.777895

 0.704491 معیار اکائیک 2.146992
انحراف معیار معادله 

 رگرسیونی

 مجموع مجذور خطاها 353.8671 ضریب شوارتزر 2.191512

 Fآماره  27.27304 معیارحنان کوئیک 2.164179
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 Fاحتمال آماره  0.000000 معیار دوربین واتسون 1.920856

 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشدمی %5 از ترکوچک F آماره از حاصل نتایج

 متغیر بر مستقل هایمتغیر تأثیر بررسی به ادامه در است(. %5 از کمتر F احتمال )چون باشدمی دارمعنی

 مبنی H1 فرض بنابراین باشدمی %5 از کمتر مستقل هایمتغیر کلیه داریمعنی سطح پردازیم:می وابسته

 هدیتع اقالم کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر هاشرکت جغرافیایی موقعیت تاثیر بر

 که دهدمی نشان را مستقل متغیرهای دهندگیتوضیح قدرت تعیین ضریب  .شودمی دتایی هاشرکت

 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر و دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات %74 میزان به قادراند

 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به توجه با ندارد وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد

  باشد.می منتفی تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشدمی

 پژوهش دوم مدل آزمون نتایج
 مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت فعالیت نوع دوم: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت

 است: ذیل جدول شرح به پژوهش دوم مدل برآورد از حاصل نتایج

 خالصه نتایج آماری آزمون پژوهش - 5جدول

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  سطح معنی داری

0.0000 15.17498 0.272244 4.131294 C 

0.0255 2.238829 0.063749 0.142723 EUDITE 

0.0482 -2.317210 0.107698 -0.141861 TOA 

0.0059 -1.842324 0.010675 -0.019667 EUDITE * TOA 

0.0000 4.101978 0.040346 0.165500 SIZE 

0.0215 2.304925 0.000133 0.000307 EQINC 

0.0000 10.98632 0.006540 0.071853 CASH 

0.0129 2.587412 2.12E-09 3.37E-09 ABACC 

 ضریب تعیین 71.86471 میانگین متغیر وابسته 5.125359

 ضریب تعیین تعدیل شده 70.79626 انحراف معیار متغیر مستقل 0.777895

 0.704575 معیار اکائیک 2.147230
انحراف معیار معادله 

 رگرسیونی

 مجموع مجذور خطاها 353.9516 ضریب شوارتزر 2.191751

 Fآماره  27.23817 معیارحنان کوئیک 2.164418

 Fاحتمال آماره  0.000000 معیار دوربین واتسون 1.921287
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 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تاثیر بررسی به ادامه در است(. %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 بنابراین باشد می %5 از کمتر تحقیق  مستقل متغیرهای داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر

 متغیر بین داری معنی رابطه که باشد می این نشانگر و شده تائید %95 اطمینان سطح با H1 فرض

 محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت فعالیت نوع " فرضیه بنابراین دارد، وجو وابسته و مستقل

 توضیح قدرت تعیین ضریب دارد. وجود داری معنی رابطه "دارد تاثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و

 توضیح را وابسته متغیر تغییرات %71 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای دهندگی

 وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر و دهند.

 تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به توجه با ندارد

 باشد. می منتفی

 پژوهش سوم مدل آزمون نتایج

 مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت مدیریت ساختار سوم: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت

 هست: 6 جدول شرح به پژوهش سوم مدل برآورد از حاصل نتایج

 آزمون پژوهشخالصه نتایج آماری -6جدول 

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  سطح معنی داری

0.0000 11.97585 0.332205 3.978439 C 

0.0412 2.045614 0.063064 0.129004 EUDITE 

0. 04 90 -0.026320 0.338135 -0.008900 CMS 

0.0203 -1.311123 9.64605 -0.000126 EUDITE* CMS 

0.0000 4.228186 0.040281 0.170314 SIZE 

0.0213 2.307166 0.000134 0.000308 EQINC 

0.0000 11.18952 0.006516 0.072909 CASH 

0.1395 1.479473 2.12E-09 3.13E-09 ABACC 

 ضریب تعیین 84493. 72 میانگین متغیر وابسته 5.125359

 ضریب تعیین تعدیل شده 77630. 71 انحراف معیار متغیر مستقل 0.777895

 انحراف معیار معادله رگرسیونی 0.705431 معیار اکائیک 2.149660

 مجموع مجذور خطاها 354.8126 ضریب شوارتزر 2.194180

 Fآماره  26.88372 معیارحنان کوئیک 2.166847

 Fاحتمال آماره  0.000000 معیار دوربین واتسون 1.920842
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 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تاثیر بررسی به ادامه در است(. %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 فرض بنابراین باشد می %5 از کمتر مستقل های متغیر کلیه داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر

H0 زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت مدیریت ساختار فرضیه بین داری معنی رابطه و شده رد 

 دهندگی توضیح قدرت تعیین ضریب دارد. وجود دارد، تاثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و محیطی

 و دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات %71 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای

 توجه با ندارد وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر

 باشد. می منتفی تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به

 پژوهش چهارم مدل آزمون نتایج
 گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت سازمانی پیچیدگی چهارم: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت مالی

 هست: 7 جدول شرح به پژوهش اول مدل برآورد از حاصل نتایج

 خالصه نتایج آماری آزمون پژوهش -7جدول 

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  سطح معنی داری

0.0000 15.59750 0.257439 4.015406 C 

0.0490 1.971590 0.063383 0.124966 EUDITE 

0.0468 -2.529273 0.136542 -0.072268 OC 

0.0001 -3.995501 0.008265 -0.033022 EUDITE* OC 

0.0000 4.234687 0.040218 0.170310 SIZE 

0.0191 2.348985 0.000134 0.000315 EQINC 

0.0000 11.20883 0.006498 0.072837 CASH 

0.0287 2.520913 2.13E-09 3.23E-09 ABACC 

 ضریب تعیین 84812 .73 میانگین متغیر وابسته 5.125359

 ضریب تعیین تعدیل شده 77952 .72 انحراف معیار متغیر مستقل 0.777895

 0.705293 معیار اکائیک 2.149268
انحراف معیار معادله 

 رگرسیونی

 مجموع مجذور خطاها 354.6736 ضریب شوارتزر 2.193789

 Fآماره  26.94083 معیارحنان کوئیک 2.166455

 Fاحتمال آماره  0.000000 معیار دوربین واتسون 1.921935
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 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تاثیر بررسی به ادامه در است(. %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 فرض بنابراین باشد می %5 از کمتر مستقل های متغیر کلیه داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر

H0 زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت سازمانی پیچیدگی فرضیه بین داری معنی رابطه و شده رد 

 دهندگی توضیح قدرت تعیین ضریب دارد. وجود دارد، تاثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و محیطی

 و دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات %72 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای

 توجه با ندارد وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر

 باشد. می منتفی تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به

  تحقیق نتایج

 اول فرضیه آزمون نتایج

 گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت جغرافیایی موقعیت اول: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت مالی

 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تأثیر بررسی به ادامه در  است( %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 فرض بنابراین باشد می %5 از کمتر مستقل های متغیر کلیه داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر

H1 حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت جغرافیایی موقعیت : فرضیه بین داری معنی رابطه و شده تائید 

 دهندگی توضیح قدرت تعیین ضریب  دارد. تأثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست

 و دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات %74 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای

 توجه با ندارد وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر

 باشد. می منتفی تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به

 محیطی زیست اطالعات افشای برای بیشتری مالی منابع اینکه دلیل به سودآور هایشرکت انتظار، طبق

 همه اینکه وجود با اما باشد. اطالعات بیشتر افشای برای محرکی امر این دارند، اختیار در اجتماعی و

 هایافته این افشاءکردند. هم اجتماعی و محیطی زیست اطالعات و بوده سودآور پژوهش نمونه های شرکت

 اطالعات افشای سطح و سودآوری بین مثبتی رابطه که است (،2005) کوک و حنیفا هایپژوهش با همسو

 یافتند. هاشرکت اجتماعی و محیطیزیست

 دوم فرضیه آزمون نتایج

 مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت فعالیت نوع دوم: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت

 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تأثیر بررسی به ادامه در  است( %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 بنابراین باشد می %5 از کمتر تحقیق  مستقل متغیرهای داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر



 37 .  یمال یگزارشگر تیفیو ک یطیمح ستیز یحسابرس نیساختار شرکتها بر رابطه ب ریتأث

 

 

 متغیر بین داری معنی رابطه که باشد می این نشانگر و شده تائید %95 اطمینان سطح با H1 فرض

 محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت فعالیت نوع " فرضیه بنابراین دارد، وجو وابسته و مستقل

 توضیح قدرت تعیین ضریب دارد. وجود داری معنی رابطه "دارد تأثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و

 توضیح را وابسته متغیر تغییرات %71 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای دهندگی

 وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر و دهند.

 تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به توجه با ندارد

 وسیله این به تا کنند ارائه خوب کیفیت با افشاهای دارند تمایل سودآور هایشرکت باشد. می منتفی

 نشان سهامداران اطالعاتی رفاه افزایش و زیست محیط حفظ در را همکاریشان و ارشد مدیریت توانایی

 به منجر که است توجیه قابل صورتی در تنها داوطلبانه افشاء حسابداری، اثباتی نظریه اساس بر دهند.

 کهاین جایبه اجتماعی و محیطیزیست اطالعات داوطلبانه گزارش اما شود نمایندگی هایهزینه کاهش

 سیاسی، هایهزینه فرضیه طبق است. اثرگذار سیاسی هایهزینه بر باشد داشته اثر نمایندگی هایهزینه بر

 بر سود گزارشگری واسطهبه که دهند قرار مدنظر را هاییهزینه سایر و سیاسی هایهزینه باید هاشرکت

 هایشرکت هستند. شده گزارش سودهای تابع سیاسی هایهزینه [.15شود]می تحمیل تجاری واحد

 این به و دهند نشان جامعه با را خود مثبت هایهمکاری تا کنندمی افشا را اجتماعی اطالعات سودآور

 .[22] ببخشند مشروعیت خود موجودیت به وسیله

 سوم فرضیه آزمون نتایج
 مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت مدیریت ساختار سوم: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت

 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تأثیر بررسی به ادامه در است( %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 فرض بنابراین باشد می %5 از کمتر مستقل های متغیر کلیه داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر

H0 زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت مدیریت ساختار فرضیه بین داری معنی رابطه و شده رد 

 دهندگی توضیح قدرت تعیین ضریب دارد. وجود دارد، تأثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و محیطی

 و دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات %71 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای

 توجه با ندارد وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر

  باشد. می منتفی تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به

 در سازمان فعالیت تداوم به که است حیاتی و ضروری عاملی اجتماعی هایمسئولیت مسیر در حرکت

 پذیریمسئولیت زمینه در اطالعات که داد نشان گذشته هایپژوهش [.15] شودمی منجر مدت دراز

 نقش اطالعات این و شده درخواست شرکت ذینفعان وسیلهبه توجهی قابل طوربه هاشرکت اجتماعی

 هایگزارش در شرکت اجتماعی هایمسئولیت افشای [.23] کندمی بازی آنان هایگیریتصمیم در مهمی

 در هایفعالیت و هاتصمیم تأثیر کارایی، درباره داد خواهد اجازه ذینفعان سایر و گذارانسرمایه به ساالنه

 فرهنگی در هاشرکت یافته،توسعه کشورهای در [.2] کنند قضاوت مدیران اجتماعی هایمسئولیت زمینه
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 اقتصادی، شرایط که آنجا از و کنندمی فعالیت محیط آن خاص تجاری اخالق و هاهدف با متفاوت کامال 

 کشورهای مطالعات نتایج توان نمی است، کشورها سایر از متفاوت ما کشور بر حاکم اجتماعی و فرهنگی

 معضالت ترینمهم از زیست محیط آلودگی مسأله داد. تعمیم توسعه حال در کشورهای به را یافته توسعه

 و محیطیزیست زمینه در بسیاری مشکالت با کشورها دیگر چونهم نیز ایران است. امروز بشری جامعه

 اطالعات افشاء برای کمی قانونی الزامات و فشارها با سنّتی طور به ایرانی هایشرکت است. مواجه اجتماعی

 مختلف هایبخش در فعّال هایشرکت خصوصیات طرفی از و هستند مواجه اجتماعی و محیطیزیست

 . [19است] متفاوت صنعت،

 چهارم فرضیه آزمون نتایج

 گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت سازمانی پیچیدگی چهارم: فرضیه

 .دارد تأثیر ها شرکت مالی

 آماری لحاظ از مدل کل که است این دهنده نشان که باشد می %5 از کوچکتر F آماره از حاصل نتایج

 بر مستقل های متغیر تأثیر بررسی به ادامه در .  است( %5 از کمتر F احتمال )چون باشد می دار معنی

 فرض بنابراین باشد می %5 از کمتر مستقل های متغیر کلیه داری معنی سطح پردازیم: می وابسته متغیر

H0 زیست حسابرسی بین رابطه بر ها شرکت سازمانی پیچیدگی فرضیه بین داری معنی رابطه و شده رد 

 دهندگی توضیح قدرت تعیین ضریب دارد. وجود دارد، تأثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت و محیطی

 و دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات %72 میزان به قادراند که دهد می نشان را مستقل متغیرهای

 توجه با ندارد وجود تحقیق های متغیر بین خودهمبستگی باشد 2.5 تا 1.5 بین واتسون دوربین معیار اگر

 باشد. می منتفی تحقیق مدل بین همبستگی خود بنابراین باشد می 1.92 واتسون دوربین معیار اینکه به

 منابع از مستقیم طوربه هاآن اولیه مواد که هستند هایی شرکت زیست محیط به حساس هایشرکت

 نفت و کاغذ نفت، اکتشاف معادن، فلزات، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع مانند شود.می استخراج طبیعی

 به مجبورند و برخوردارند بیشتری خطر از دارند قرار کنندهمصرف دید میدان در بیشتر که صنایعی خام.

  [.1] کنند اقدام شاناجتماعی و محیطی زیست هایفعالیت افشای به نسبت اجتماعی، گوییپاسخ منظور

 گیری نتیجه

 قابل طوربه هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت زمینه در اطالعات که داد نشان گذشته هایپژوهش

 آنان هایگیریتصمیم در مهمی نقش اطالعات این و شده درخواست شرکت ذینفعان وسیلهبه توجهی

 سایر و گذارانسرمایه به ساالنه هایگزارش در شرکت اجتماعی هایمسئولیت افشای [.4] کندمی بازی

 اجتماعی هایمسئولیت زمینه در هایفعالیت و هاتصمیم تأثیر کارایی، درباره داد خواهد اجازه ذینفعان

 اجتماعی هایمسئولیت افشای که است معتقد (2007) دیگان (.2013 )یاتریدیس، کنند قضاوت مدیران

 کافی انگیزه شرکت ذینفعان سوی از مشروعیت کسب برای هاشرکت و است مشروعیت ابزار عنوان به

 این مبنای بر داوطلبانه افشاء نظریه توجیه دارند. اجتماعی و محیطیزیست هایمسئولیت افشای برای

 گذارانسرمایه و مدیران بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش برای ابزاری عنوان به افشاء که است فرض

 اخالق و هاهدف با متفاوت کامال  فرهنگی در هاشرکت یافته،توسعه کشورهای در [.8] شودمی استفاده



 39 .  یمال یگزارشگر تیفیو ک یطیمح ستیز یحسابرس نیساختار شرکتها بر رابطه ب ریتأث

 

 

 کشور بر حاکم اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، شرایط که آنجا از و کنندمی فعالیت محیط آن خاص تجاری

 حال در کشورهای به را یافته توسعه کشورهای مطالعات نتایج توان نمی است، کشورها سایر از تمتفاو ما

 نیز ایران است. امروز بشری جامعه معضالت ترینمهم از زیست محیط آلودگی مسأله داد. تعمیم توسعه

 هایشرکت است. مواجه اجتماعی و محیطیزیست زمینه در بسیاری مشکالت با کشورها دیگر چونهم

 مواجه اجتماعی و محیطیزیست اطالعات افشاء برای کمی قانونی الزامات و فشارها با سنّتی طور به ایرانی

 . [9است] متفاوت صنعت، مختلف هایبخش در فعّال هایشرکت خصوصیات طرفی از و هستند

 :قیتحق یآت شنهاداتیپ
 هاو ییدارا بازده نرخ)یعملکرد یها اریمع با را یطیمح ستیز یحسابرس یکارآمد شود یم شنهادیپ .1

 .ندینما سهیمقا قیتحق نیا جینتا با را جینتا و ندینما یبررس ..( و خالص سود

 .ندینما یبررس را قیتحق نیا در شده یبررس روابط بر یشرکت تیحاکم عوامل تاثیر یآت پژوهشگران .2

 یبرا شده لیتعد جونز مدل مثل سنجش یارهایمع ریسا از که شود یم شنهادیپ یآت قاتیتحق یبرا .3

  شود استفاده یمال یگزارشگر تیفیک محاسبه

 در یدیتول محصوالت شده تمام یبها کاهش زانیم بر یطیمح ستیز یحسابرس تأثیر یبررس .4

 .ردیگ قرار یبررس مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت

 ،یاجتماع تیمسول لیقب از ها شرکت یاتیعمل یها شاخص ریبرسا یطیمح ستیز یتأثیرحسابرس .5

 .شود واقع توجه مورد انیمشتر یووفادار محصول بازار سهم

 

 منابع فهرست

 زیست حسابرسی مبانی "(، 1395حسن کیاده، فرید، ) پور، ، آریا؛ غالمی آزادی ، کیهان؛ امین .1

 و مدیریت پژوهشهای ماهنامه، "کشور محاسبات توسط دیوان آن اجرای چالشهای و محیطی

 .52-62، صص 18و  17شماره   ،حسابداری

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و "(، 1396پورعلی ، محمدرضا ؛ حجامی ، محدثه، ) .2

فصلنامه دانش . "مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .135-150، صص 10، شماره 3، دوره حسابداری و حسابرسی مدیریت

صص  ، 169 رهشما ،حسابدار ،"سیستم های حاکمیت شرکتی"(، 1384، ) یحیی یگانه، حساس .3

14-12. 

 نیاز :سهامی شرکتهای محیطی زیست گزارشهای"(، 1386، )مجید عظیمی، و یحیی یگانه، حساس .4

-3صص  ، 12 شماره ،رسمی حسابدار ،"محیطی زیست بخش اطمینان خدمات و استانداردها به

29. 
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های مالی و تأثیر حسابداری زیست محیطی بر شاخص"(، 1394حیدرپور، فرزانه؛ قرنی، محمد، ) .5

، 7دوره  ،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، "های تولیدیعملیاتی شرکت

 50-39، صص 26شماره 

بررسی رابطه بین افشای ابعاد مختلف مسئولیت  "(، 1396ذبیحی، علی؛ دریاباری ، آناهیتا سادات، ) .6

اجتماعی شرکت ها بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده 

، شماره 6، دوره فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. "وراق بهادار تهراندر بورس ا

 .61-76، صص 21

 حسابرسی اجرای موانع بررسی"(، 1390) علی، غفاری، و مهدی محمد مظفری، جواد؛ رضازاده، .7

 و مدیران دیدگاه از ایران دولتی دستگاههای در کشور محاسبات دیوان توسط زیست محیط

 .136-117، صص 42شماره ،دانش حسابرسی ،"حسابرسان

 مسئولیت بر نهادی مالکیت و غیرموظف  مدیره هیئت درصد تأثیر "(، 1395ب، )ربا رحیمی، .8

 نو های ایده ملی همایش ،"تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت پذیری اجتماعی

 .خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،حسابرسی و حسابداری در

بررسی ایجاد حسابداری و حسابرسی سبز در سازمان های دولتی و غیر  "(، 1394شرفی. خوشنود، ) .9

دولتی با رویکرد مدیریت فرهنگی نوین ) مطالعه موردی سازمان های دولتی و غیر دولتی استان 

 .دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران ،"ایالم

 ماهیت و کمیت ارزیابی "(، 1393، ) راضیه خانی، علی مهدی؛ جوری، مراندرت اله؛ ، قطالب نیا .10

فصلنامه بررسیهای حسابداری . "ایران  در و اجتماعی محیطی زیست حسابداری اطالعات افشای

 .43-60، صص 3، شماره 19، دوره و حسابرسی

، "کیفیت گزارشگری و کیفیت حسابرسی  "(، 1395عرب صالحی ، مهدی؛ میرزائی ، مهدی، ) .11

 .50-53، صص 33شماره   ،حسابدار رسمی

در  محیطی زیست حسابرسی چالشهای(، 1393) سیدعباس، میرنجفی، مصطفی، اصغرپور، علی .12

 .اجتماعی و عمومی امور حسابرسی و فنی معاونت کشور، محاسبات دیوان ،ایران

نقش سرمایه "(، 1399قدردان، احسان، مقدم، عبدالکریم، سلطانیان، چیمن، شاهمرادی، شهین، ) .13

انجمن  فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی،. "فکری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی

 .88-71، صص 49، شماره 14دوره  ،حسابداری ایران

لکرد مسئولیت اجتماعی ارزیابی عم "(، 1396، ) ابراهیم محسنی، محمد؛ نوروزی،، سید جعفر؛ الریمی .14

فصلنامه . "شرکت ها با استفاده از کاربرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی 

 .164-145، صص 35، شماره 9سال  ،انجمن حسابداری ایران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 مجله .،"محیطی و اجتماعی حسابدهی تحقیق"(، 1390) راضیه، خانی، علی و .مهدی جوری، مران .15

 .24، شماره 7دوره  ،،حسابداری پژوهش و دانش 
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Environmental accounting is based on concepts, criteria and environmental and 

economic values. Environmental performance will lead to improved corporate 

financial performance. In other words, financially, successful companies with 

increased financial benefits can provide the resources needed to improve 

environmental performance. 

Financial crises can reduce organizational resources and, as a result, reduce the ability 

of managers and invest in activities such as environmental and social activities. 

Accordingly, this article seeks to investigate the effect of corporate structure on the 

relationship between environmental auditing and financial reporting quality is. In this 

research, 175 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2000-

2016 were investigated. In order to test the hypotheses, statistical analyzes using panel 

data were used using Eviews softwares and linear regression model. Research findings 

show that, overall, corporate structure has an impact on the relationship between 

environmental auditing and corporate financial reporting quality. 
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