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 مقدمه

 اجزا این همه که است دولت و کنندگان مصرف کنندگان، تولید اصلی قسمت 3 شامل صنعتی دنیای

 صنعتی، انقالب از پس [.19] گذارندمی اثر زیست محیط و جامعه روی مختلف طرق از و بوده مسئول

 غیر یا ...( و جنگل )نابودی مستقیم طور به و یافته تغییر اساسی طور به طبیعت و انسان بین رابطه

 است داشته همراه به خاک و هوا آب، در را زیست محیط تخریب ...(، و هاکش آفت از )استفاده مستقیم

[6.] 

 توسعه حال در کشورهای در صنعتی توسعه هایبرنامه گیریشكل و توسعه و رشد فرآیندهای گیری اوج با

 خصوصی بخش و بـازار اسـت. گرفتـه قرار ایکننده نگران وضعیت در کشورها این زیست محیط وضعیت

 اقتصادی فعالیتهای از ناشـی محیطـی زیـست منفـی پیامدهای با مقابله و زیست محیط از حفاظت در

 عمومی کاالی یك عنوان به زیست محیط از حفاظت اصلی مسئولیت اساساً که نیز دولت است. بوده ناتوان

 در خود افزون روز و گسترده مداخلـه بـا یـا و اسـت بوده ناتوان ذاتی وظیفه این انجام در یا دارد را

 )کیفیت زیست محیط وضعیت. است افـزوده محیطـی زیـست بحـران دامنه و عمق بر اقتصادی فعالیتهای

 این اقدام و منافع تصمیمات، تاثیرگذاری و تعامل از برآیندی آلودگی( و تخریب سطح زیست، محیط

 و سبز احزاب محیطی، زیست غیردولتی هایسازمان اقتصادی، عاملین و هابنگاه دولتها، از اعم بازیگران

 و داخلی سطوح در علمی( )جوامع اقتدارعلمی مراجع و غیره( و دهقانان زنان، )فقرا، مردم هایتوده

 به ... و هابنگاه دولت، جامعه، عموم توجهیبی دالیل یافتن تحقیق، اصلی مسأله [.12] باشدمی خارجی

 و آب تغییرات قبیل از هاییپدیده شاهد حاضر حال در که چرا است. آن تخریب و زیست محیط بحث

 آلودگی و کمبود خاک، فرسایش هوا، آلودگی زیستی، تنوع نابودی غذایی، امنیت زدایی، جنگل هوایی،

 طبیعی منابع سر بر کشمكش همچون مباحثی موارد این و هستیم ... و رودها و هاتاالب شدن خشك ،آب

 ناپایدار استفاده از ناشی مشكالت طرفی از داشت. خواهد بر در را سیاسی و اجتماعی پیامدهای از نگرانی و

 رغمعلی وجود، این با سازد.می نمایان کشور در را خطرناکی اندازچشم طبیعی، منابع از سودجویانه و

 مقام در و پذیردنمی صورت اقتصادی هایبنگاه توسط الزم گزارشگری شده، مطرح موضوعات اهمیت

 ضرورت آن، گزارشگری نحوه و کشور زیست محیط فعلی وضعیت به عنایت با لذا گیرند.نمی قرار پاسخگو

 گردد. تبیین و استخراج الگویی قالب در آن نتایج و بررسی پدیده این پیامدهای و نتایج عوامل، علل، دارد

 پژوهش: پیشینه و نظری چارچوب

 مسائل بروز با شد. تثبیت 1990 و 19۸0 هایدهه در «جهانی زیستمحیط» مفهوم جهانی؛ سطح در

 که اوزون الیه شدن نازک زمین، شدن گرم گیاهان، و جانوران انواع انقراض مانند جهانی محیطیزیست

 زیستمحیط مفهوم نباشد( جهانی حتماً هاآن خاستگاه است ممكن )گرچه هستند جهانی ابعاد با مسائلی

 اجتماعی پردازینظریه اصلی مایهدرون به جهانی زیستمحیط مفهوم کرد. پیدا کامل مصداق جهانی

 دهكده» و «جهانی ارتباطات» ،«جهانی اقتصاد» مفاهیم آن کنار در و است شدهتبدیل شدنجهانی درباره

 روابط جهانی شبكه هم از دور مردم و نقاط میان در جهانی محیط که گونههمان دارند. قرار «جهانی

 و مردم میان متقابل رابطه از دیگری سطح بیانگر نیز جهانی دهكده محیط آفریند،می اقتصادی اجتماعی
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 ملی مرزهای به جهانی، اقتصادی و آزاد بازار همچون محیطی، مسائل برخی است. هم از دور هایمكان

 [.2شوند]نمی محدود
 بالفعل یا بالقوه تهدیدهای از کشور یك که شرایطی به ملی)دستیابی امنیت مفهوم کشورها، سطح در

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه امر پیشبرد راه در و باشد امان در بیگانه اقتصادی و سیاسی نفوذ و خارجی

 [.۸] است مطرح بردارد( گام بیگانه مداخله از فارغ عامه رفاه و کشور موجودیت و وحدت تأمین و انسانی

 زیست محیط با سازگار و همگام که شرکت عملیات مجموعه محیطیزیست عملكرد ها،بنگاه سطح در

 نهادها توسط شده تعیین هایمقیاس و معیارها طریق از عمدتاً عملكرد این و است توجه مورد باشد،می

 هایتئوری راستا این در [.2۸] شودمی گیریاندازه المللیبین و کشوری از اعم مربوطه، هایآژانس و

 افشای برای را شرکت انگیزه نفعانذی تئوری و مشروعیت تئوری سیاسی، اقتصاد تئوری قبیل از مختلفی

 حسابداری سیاسی؛ اقتصاد تئوری اساس بر [.24] دهدمی توضیح اجتماعی و محیطیزیست اطالعات

 بازی اجتماعی و سیاسی اقتصادی، طوربه محیطشان، و سازمانی ساختار شیوه در محوری نقش تواندمی

 را اقتصادی مسائل و نیستند هم از جدا اقتصاد و سیاست جامعه، سیاسی، اقتصاد تئوری در [.22] کند

 عنوان به مالی گزارشگری واقع در کرد. بررسی سیاسی و اجتماعی مسائل گرفتن نظر در بدون تواننمی

 کار به کنندگاناستفاده از وسیعی طیف برای اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مقاصد انتقال برای ابزاری

 که ایجامعه و تجاری واحد بین که است استوار اساس این بر مشروعیت تئوری اینكه کما [.14] رودمی

 قادر را پژوهشگر مشروعیت مفهوم [.17] دارد وجود اجتماعی قرارداد کند،می فعالیت آن در تجاری واحد

 با سازمان متقابل کنش از تعریف این مطابق دهد. توضیح را سازمان یك اجتماعی ارتباطات سازد،می

 جامعه توقعات و شرکت هایفعالیت بین تجانس سطح بنابراین، شود،می پدیدار مشروعیت تئوری جامعه،

 نفعان،ذی تئوری در همچنین [.27] است آن مشروعیت مستقیم انعكاس شرکت، هایفعالیت از ناشی

 محیطیزیست گزارش اخالقی، ازنظر که هستند؛ اصلی متغیر دو مدیریتی و اخالقی هنجاری هایشاخه

 باشدمی هایشفعالیت به نسبت سازمان یك تعهد که گوییپاسخ مكانیزم یك عنوانبه تواندمی اجتماعی و

 بر و شده اجتماعی و محیطیزیست گزارش ادبیات بر توجه مدیریتی، دیدگاه در و نماید منعكس را

 [.23] دارد تمرکز شرکت( بر مهمی و مستقیم تأثیر دارای )اشخاص نفعانذی کنترل ضرورت

 اطالعات افشای سطح که؛ یافتند دست نتیجه این به شده انجام بررسی در (2021) همكاران و لیو

 [.29] نیست توجه قابل شرکت هر توسط شده افشای اطالعات و بوده پایین محیطی زیست حسابداری

 و المللی بین هایشرکت محیطیزیست اطالعات بررسی به پژوهشی در (201۸) همكاران و آلوارز-گالگو

 دست نتیجه این به و پرداختند جهانی گزارشگری سازمان جدید استانداردهای طبق بر آن افشای میزان

 به بیشتری توجه معدنی صنایع و شیمیایی مواد نفت، قبیل از صنایع هایبخش از برخی که یافتند

 [.21] دارند محیطیزیست هایشاخص

 هایگزارش در شرکت اجتماعی هایمسئولیت افشای که یافتدست نتیجه این به (2013) ایتریدیس

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

 [.26] کنند قضاوت مدیران اجتماعی هایمسئولیت درزمینه
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 دارند تمایل زیستمحیط بر بیشتر تأثیر با صنایع در هاشرکت که یافت؛دست نتیجه این به (2011) جونز

 [.25] دهند نشان نمودارها در بد اخبار از بیشتر را خوب اخبار

 محیطیزیست عملكرد اطالعات افشای که زمانی تا داد نشان (2009) همكاران و ادو پژوهش نتایج

 استفاده متفاوتی هایرویه از گزارشگری برای اینكه بر عالوه هاشرکت باشد، داوطلبانه و غیراجباری

 [.20] است نوسان دارای نیز هاشرکت محیطیزیست عملكرد افشای سطح کنند،می

 در اجتماعی و محیطیزیست اطالعات افشای سطح که؛ رسیدند نتیجه این به (2003) همكاران و جمیل

 گزارش و مالی هایصورت مدیرعامل، گزارش در را اجتماعی و محیطیزیست اطالعات و بوده پایین مالزی

 [.23] کنند افشا اخباری اطالعات شكل به مدیرههیئت

 هایپیچیدگی فعالیت، نوع جغرافیایی، موقعیت که؛ یافتند دست نتایج این به (1399پورزمانی) و اکبری

 مالی گزارشگری کیفیت و محیطی زیست حسابرسی بین رابطه بر هاشرکت مدیریت ساختار و سازمانی

 [.1] دارد تأثیر هاشرکت

 و محیطی زیست مصادیق بهتر درک و شناخت در که؛ رسیدند نتیجه این به (1399همكاران) و بهارلو

 و صنایع تفكیك به زیست محیط حسابداری استاندارهای تدوین ها،شرکت سطح در هاآن رعایت میزان

 داشت خواهد پی در مطلوبی پیامدهای و بوده مؤثر سبز حسابداری اجرای راستای در هاسازمان تشویق

[3.] 

 پرداختند. ایران در محیطی زیست حسابداری آموزشی موانع بررسی به نسبت (139۸حسینی) و جامی

 روز به و مناسب آموزشی منابع کمبود مربوطه، درسی واحدهای کفایتعدم بیانگر آنان تحقیق نتایج که

 [.4] است بوده هادانشگاه در کافی هایآموزش کفایتعدم و

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت آتی عملكرد و حسابداری افشاء رابطه بررسی در (1396فرجی) و کرمی

 رابطه شرکت آتی عملكرد و افشاء کیفیت متغیر بین که یافتند دست نتیجه این به تهران بهادار اوراق

 [.13] دارد وجود معناداری و مثبت

 مزایای ایجاد موجب محیطیزیست حسابداری که یافتند؛دست نتیجه این به (1396همكاران) و دهدار

 محصوالت، و فرآیندها سبز توجیه محیطی،زیست هایهزینه مدیریت آتی، تجاری هایفرصت و رقابتی

 این در که شودمی زیست محیط علیه جرائم مرتكبین مجازات و تعقیب زیست،محیط آلودگی با مقابله

 [.6] است بازبینی و اصالح نیازمند آالینده صنایع با مرتبط مقررات و قوانین از برخی راستا

 زیستمحیط کیفیت بر منفی تأثیر سیاسی و اقتصادی نابرابری که داشتند بیان (،1395) همكاران و هراتی

 کیفیت دموکراسی، شاخص بهبود و درآمد توزیع بهبود با کهنحویبه است. داشته موردمطالعه کشورهای

 حقوق بهبود سیاسی، هایآزادی تدریجی افزایش باسوادی، نرخ افزایش.کندمی پیدا بهبود زیستمحیط

 اشاره زیستمحیط حامی غیردولتی هایسازمان گیریشكل از حمایت و اجتماعی سرمایه تقویت و مدنی

 مختلف کشورهای بین همكاری نیازمند محیطیزیست مشكالت حل ایمنطقه و المللیبین عرصه در کرد.

 [.1۸] است
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 بورس در شده پذیرفته هایشرکت اختیاری و اجباری افشای کیفیت بررسی به (1393محمدی) و سرلك

 اجباری افشای کیفیت و مدیریت کارایی بین که یافتند دست نتیجه این به و پرداختند تهران بهدار ائراق

 [.10] دارد وجود منفی رابطه اجباری افشای کیفیت و محصول بازار در رقابت بین و مثبت رابطه

 ایران در اجتماعی و محیطیزیست اطالعات افشای بیشترین داشتند؛ بیان (1391) همكاران و نیا طالب

 این و بوده پولی نوع از سپس و اخباری صورتبه افشاء این و دارد وجود مجمع به مدیرههیئت گزارش در

 [.11] دهدمی ارائه را شرکت از مطلوبی تصویر و بوده خوب و طرفانهبی صورتبه اخبار

 تحقیقات که شود،می مشاهده کشور از خارج و داخل در شده انجام تحقیقات و تئوری مباحث بررسی با

 اولین برای حاضر تحقیق در که است حالی در این است. بوده خاص موضوع بر متمرکز و موردی صورت به

 پیشینه تئوری، مباحث به نسبت گسترده بررسی و نگریجامع با بنیان داده پردازی نظریه طریق از بار

 محیطی زیست اطالعات مناسب گزارشگری عدم علل از ایتازه ابعاد خبرگان، از مصاحبه انجام و تحقیق

 شد. اقدام ایران در

 پژوهش سؤاالت

 گزارشگری در محیطی زیست اطالعات خصوص در مناسبی افشای تحقیق، پیشینه و ادبیات اساس بر

 به پاسخ طریق از بنیان، زمینه پردازی نظریه از استفاده با حاضر تحقیق در لذا پذیرد،نمی صورت مالی

 گردد.می ارائه و شناسایی ایران در مناسب الگوی و پدیده این بر مؤثر عوامل ذیل، سؤاالت

 مالی گزارشگری در محیطیزیست اطالعات مناسب افشای عدم الگوی تبیین برای مناسب مدل الف(

 چیست؟

  اند؟کدام مالی گزارشگری در محیطیزیست اطالعات مناسب افشای عدم بر مؤثر عوامل ب(

  پژوهش: روش

 روش است. شده انجام بنیان زمینه پردازی نظریه روش از استفاده با و کیفی تحقیق نوع از حاضر تحقیق

 موجود واقعیات و حقایق مبنای بر الگو ارائه یا نظریه تولید یا کشف طریق از بنیان زمینه پردازی نظریه

 انجام تحقیق موضوع با مرتبط جوانب همه دادن قرار مدنظر با و هاداده مندنظام آوریجمع وسیلهبه و

 [.16] گیردمی

-نمونه روش این در است. شدهاستفاده ایزنجیره یا برفــی گلولــه گیرینمونه روش از تحقیق، این در

 راهنمایی جامعه همان افراد دیگر به را پژوهشگر و دارند پیوند یكدیگر به نحوی به کنندگانشرکت گیری،

 تجربه و تحصیالت دارای و متخصص اشخاص از تعدادی ابتدا مصاحبه، در عبارتی، به [.15] کنندمی

 صاحب و مطلع افراد سایر شد درخواست آنان از مصاحبه، انجام از بعد و انتخاب موضوع با مرتبط کافی

 شرح به خبرگان شامل پژوهش این آماری جامعه نمایند. معرفی را خاص تجربه و رشته یا مرتبط نظر

 با نهایتاً است. شدهگردآوری قوانین مطالعه و باز مصاحبه اساس بر هاداده است؛ قانونی متون و 1 جدول

 مرتبط حقوقی متون روزنامه، در مندرج خبر 4 تلویزیونی، گزارش و مستند 2 مالحظه مصاحبه، 20 انجام

 انواع شناسایی دنبال به تحقیق این اینكه به توجه با شد. حاصل اشباع نقطه تحقیق، پیشینه مطالعه و

 اولیه هایمصاحبه در است، مالی گزارشگری در محیطی زیست اطالعات مناسب افشای عدم مرتبط عوامل
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 از ادامه در و شناسایی اولیه کدهای آن اساس بر و بوده نیافته ساختار صورت به هامصاحبه ابتدای یا

 فرضیه(، )تولید بنیان زمینه پردازینظریه روش اصلی هدف به نظر شد. استفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه

 شده استفاده باشد، برخوردار موردنظر پدیده بررسی برای الزم آزادی و پذیریانعطاف دارای که سواالتی از

 که محدود آنقدر نه و برگیرد در را چیز همه که باز آنقدر نه اما بوده گسترده و باز سواالت بنابراین است.

 قرار استفاده مورد هامصاحبه این در که سؤاالتی از برخی ببرد. بین از را جدید و نو هایاکتشاف امكان

 است: زیر شرح به است، گرفته

 است؟ صورت چه به مالی گزارشگری در محیطی زیست اطالعات افشای و زیست محیط وضعیت -

 چه مالی گزارشگری در آن اطالعات افشای و زیست محیط فعلی وضعیت پیامدهای و نتایج دالیل، -

 باشد؟می

 دهند؟ نشان واکنش کشور زیست محیط وضعیت به نسبت باید مراجعی چه -

 به و خیر یا داشته اثری هاواکنش این و پذیردمی صورت جنابعالی نظر مورد مراجع توسط واکنشی آیا -

 دلیل؟ چه

 است؟ صورت چه به آن اجرای وضعیت و خیر یا دارد وجود زیست محیط از حمایت در قوانین آیا -

 ؟ دارد وجود کشور زیست محیط حفظ برای راهكارهای چه -

 مصاحبه پاسخ اساس بر نیز سؤاالت سایر و شده مطرح افراد تجربه و تخصص حسب مذکور سؤاالت

  شد. طرح تحقیق پیشینه یا و شوندگان
 گروه، سمت و سطح تحصیالت خبرگان -1جدول 

 سمت نام گروه

رشته 

 حسابداری
 رشته جغرافیا رشته حقوق

 تعداد

 ارشد دکتری ارشد دکتری ارشد دکتری

 10    1  9 استاد دانشگاه هیأت علمی

سازمان 

 زیستمحیط
 3 1 1  1   مدیرکل و معاونین

سازمان منابع 

 طبیعی
 1   1    معاون

مجلس شورای 

 اسالمی

حسابرس دیوان 

 محاسبات
1      1 

 2     2  اداره گزارشگری سازمان بورس

 1      1 مدرس مدرس دانشگاه

 1      1 کارمند بانك

 1     1  معاون مالی بخش خصوصی

 20 1 1 1 2 3 12 جمع
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 شده استفاده انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری طریق از هاداده تحلیل و تجزیه برای

 است.

 باز کدگذاری

 بندیمقوله و پردازیمفهوم گذاری، نام سازی،مقایسه کردن، خرد به که ها،داده تحلیل فرآیند از بخشی

 و تشابه آوردن دستبه برای و شده خرد مجزا هایبخش به هاداده باز، کدگذاری طی پردازد.می هاداده

 مفهومی «مقوله» و شودمی گفته «پرداریمقوله» کار این به که گیرد؛می قرار بندیطبقه مورد هاتفاوت

 شده انجام باز کدگذاری نمونه [.15] است باز کدگذاری نتیجه و بوده ترانتزاعی مفاهیم سایر از که است

  شونده(: مصاحبه )اظهارات حاضر پژوهش در

 هم رقابتی شرایط خاطر به اصالً داوطلبانه(، کنن)افشای افشاء رو اطالعات این بخوان هاشرکت خود ... »

 اوالً  رقابتی(. مزایای و نامطلوب اطالعات افشای )خودداری کنند خودداری هاآن افشای از شاید شده که

 باید اینكه دوم ، صنایع( بین تفاوت استاندارد، مجزا)نبود صنعت هر برای و بشه وضع باید استانداردش

 بشه چك رو اطالعات این بره بازرس قالب در داریم مالی هایصورت حسابرس ما یكنفر که همانطور

 .... ناظر( بودن )دولتی زیست محیط بازرس االن محیطی(، زیست حسابرسی و قانونی بازرسی )ضرورت

 بابا ای گهمی کنهمی نگاه یادمی داره فقط کنه؛نمی بحث اولیه مواد روی کنهنمی بحث محصول روی

 زنجیره به توجه عدم و قوانین )ضعف بینهمی همین حد در ... و جنگل خیابون، تو میره داره شرکت پساب

 هم جریمه اون جریمه(، با زیست محیط معظالت )حل زارهمی جریمه برگ براش یادمی همون و ارزش(

 و اداری )فساد نشه پرداخت هم جریمه اون شاید ببین، اون و ببین و این و تلفن تا چهار با زارهمی که

 «افراد( نفوذ

 از شده استخراج مفاهیم سایر در موجود هایشباهت و هاتفاوت مداوم مقایسه با و باال قول نقل بررسی با

 قوانین، ضعف رهنمودها، و استانداردها وجود عدم» برچسب با انتزاع از باالتری سطح در هامقوله ها،داده

 عدم و فساد وجود قانونی، بازرس و حسابرس از استفاده ضرورت رقابتی، مزیت اطالعات، داوطلبانه افشای

 شد. استخراج آالیندگی عوارض پرداخت

 محوری کدگذاری

 هامقوله بین پیوند و شده مرتبط یكدیگر با باز کدگذاری از شده استخراج اصلی مقوالت کدگـذاری دراین

 ایپدیده )چرا ایزمینه شرایط گذارند(،می اثر پدیده بر که رویدادهایی از دسته )آن علّی شرایط قالب در

 محدودیت یا سهولت به گر)منجرمداخله شرایط است(، سنگین موارد برخی در و محدود موارد برخی در

 هاییواکنش و هاکنش بر )مبتنی راهبردها مطالعه(، مورد اصلی )پدیده اصلی مقوله شوند(،می راهبردها

 بندیطبقه راهبردها( از حاصل )خروجی پیامدها و است( موردنظر پدیده با برخورد و اداره کنترل، برای

 [.15 و 9 ،7] گردندمی
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 گزینشی یا انتخابی کدگذاری

 تحلیل و آمده دست به هایگزاره و هافرضیه قراردادن هم کنار در و سازییكپارچه هدف کدگذاری این در

 یعنی است، هاداده درباره انتزاعی نظریه ساختن کدگذاری، انواع از هدف مجموع در است. رشد به رو

 [.15] است شده ایزمینه و دارد ریشه هاداده در که اینظریه

 مدل به بخشی اعتبار و ارزیابی نحوه

 نتایج و مدل به اعتباربخشی منظور به هاداده تحلیل از پس بنیان، زمینه پردازینظریه رویكرد به توجه با

 [15] مقبولیت معیار اساس بر ارزیابی و اعضا کنترل ها،داده سازی( مثلث / )اجماع بندیزاویه از تحقیق

 اعضای شامل مختلف نظرات و هادیدگاه چندگانه، منابع از هاداده حاضر تحقیق در شد. استفاده

 آبخیزداری، و طبیعی منابع سازمان زیست، محیط از حفاظت سازمان در شاغل اشخاص علمی،هیئت

 مصاحبه بانك، محاسبات، دیوان حسابرس مجلس، نماینده بورس، سازمان گذاری،سرمایه هایشرکت

 به ها،داده تحلیل از پس است. شده استفاده ... و حقوقی متون روزنامه، در مندرج خبرهای تلویزیونی،

 نفر 6 برای حاصله، نتایج و متون و مصاحبه از شده استخراج متغیرها تحقیق، مدل به اعتباربخشی منظور

 گرفت. قرار پاالیش مورد و ارسال نظرانصاحب از

 پژوهش هاییافته

 یا و تشریحی نموداری، شیوه سه به را خود نظریه تواندمی پردازنظریه یك بنیان زمینه پردازی نظریه در

 در نتایج ارائه ضمن تحقیق، این در اساس این بر [.5] نماید روایت هاآن از ایمجموعه یا و داستان یك

 کار، و کسب مالی گزارشگری در محیطی زیست اطالعات مناسب افشای عدم» الگوی قالب در 1 شكل

 شده تشریح و روایت آن به مربوط پیامدهای و راهبردها گر،مداخله شرایط ای،زمینه شرایط علّی، شرایط

 است.
 محیطی در گزارشگری مالی کسب و کارالگوی عدم افشای مناسب اطالعات زیست -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقوله اصلی
ی طیمحستیزهای عدم افشای مناسب فعالیت

 )توصیفی(

 شرایط علی

 عدم وجود استانداردها و رهنمودهای حسابداری 

 ضعف قوانین 

 ضعف فرهنگی و آموزشی 

 راهبردها های فشارفساد و گروه 

 های مخرب و آالیندهانجام فعالیت 

 عدم پرداخت عوارض آالیندگی 

 های زیست محیطیعدم جبران خسارت 

 انحصاری بودن محصوالت و بازار 

 گزارشگری داوطلبانه 

o اجتناب از افشای اطالعات نامطلوب 

 گرمداخلهشرایط 

 عدم آگاهی و دانش عمومی جامعه 

  حسابرسی و بازرسی قانونی زیست محیطیعدم 

 ایشرایط زمینه

 سطح توسعه 

 نهادمردمهای نحوه فعالیت سازمان 

  ستیزطیمحنحوه فعالیت سازمان 

 شرایط اقتصادی 

 

 پیامدها

 در سطح کالن 

o  قدرت ملی مؤلفهاز دست رفتن 

o عدم توسعه پایدار 

 در سطح خرد 

o عدم تقارن اطالعاتی 

o  پاسخگوییعدم 

o های رقابتیاز دست دادن مزیت 
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 علّی شرایط

 زیر موارد شامل محیطیزیست هایفعالیت مناسب افشای عدم علل شده،گردآوری مستندات استناد به

 است.

 حسابداری: رهنمودهای و استانداردها وجود عدم

 نبود و گیری(اندازه به مربوط مشكالت و فعلی ناکافی موجود)حسابداری هایپیچیدگی وجود به عنایت با

  است. مواجه مشكل با محیطیزیست گزارشگری رهنمودها، و حسابداری استانداردهای

 قوانین ضعف

 و شناسایی بر ناظر صرفاً افزوده(ارزش بر مالیات قانون 3۸ ماده 1 تبصره قبیل )از موجود قوانین وضع

 بین تفاوت عدم یا عوارض بودن ناچیز دلیل به الزم بازدارندگی قدرت از و بوده آالیندگی عوارض دریافت

 محیطیزیست گزارشگری الزامات و نبوده برخوردار آن( اثرات و خاک و هوا )آب، هاآالیندگی میزان و انواع

 ندارد. وجود

 آموزشی و فرهنگی ضعف

 دنبال به اینكه جایبه و است آموزش نوع و رفتار تفكر، نحوه از برآیندی محیطی، زبست فعلی وضعیت

 انكار و سیستمی نگرش وجود عدم مسئولیت، پذیرش از فرار گشتن، مقصر دنبال به باشیم؛ مشكل حل

 دهندهارائه یا جامعه)تولیدکننده مختلف سطوح در رویه صورتبه امر این و هستیم موجود هایواقعیت

 ها،زباله افزایش رغمعلی که نحوی به دارد، وجود ...( و ناظرین گذاران،سرمایه کننده،مصرف خدمات،

 و نپذیرفته صورت خدماتی)بیمارستانی( و تولیدی واحدهای از بسیاری جامعه، آحاد توسط آن تفكیك

 طریق از سازیفرهنگ آن؛ حلراه گردد.می رها محیط در محیطیزیست و بهداشتی اصول رعایت بدون

 وپرورش،آموزش قبیل از متولی نهادهای توسط بلندمدت( آموزش)در و مدت(کوتاه قانونی)در الزامات

-می اجتماعی هایشبكه هایظرفیت از استفاده و مطبوعات علمیه، هایحوزه صداوسیما، عالی، آموزش

 باشد.

 فشار هایگروه و فساد

 موجود هایواقعیت رشوه و تجهیزات و امكانات نبود تقلب، قدرت، صاحب افراد نفوذ روابط، واسطهبه

 پذیرد.نمی صورت الزم برخورد یا و شده کتمان

 ایزمینه شرایط

 گردید. تشریح و بندیطبقه ایزمینه شرایط قالب در زیر عوامل نخبگان، نظر اخذ از پس

 توسعه سطح

 تبدیلقابل انرژی، احیای و بازیافت اولیه، مواد عنوانبه ... و هازباله ها،پساب ها،آالینده ها،پسماند از بسیاری

 این تكنولوژی و دانش نبود و فكری توسعه عدم دلیل به که؛ است حالی در این دارند. را ثروت به شدن

 نادرست جانمایی طبیعی، منابع بودن دسترس در و فراوانی قبیل از متعددی عوامل است. نیافته تحقق امر
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 رقابتی ارزان، کار نیروی وجود ...(، و صنعتی هایشهرک در فاضالب ها)شبكهزیرساخت نبود فعالیت، محل

 است. شده آن تشدید موجب ... و خارج رده از و فرسوده آالتماشین از استفاده بازار، نبودن

 نهادمردم هایسازمان فعالیت نحوه

 و اداری فساد از پیشگیری جهت مناسب ابزاری عنوانبه و مردم مستقیم ناظرین نهاد،مردم هایسازمان

 واحدهای یا دولت کشورها، سایر در هاسازمان این شوند.می قلمداد قدرت صاحب افراد نفوذ و فشارها دفع

 آن هایفعالیت از مانع و نمایندمی مواجه جدی هایچالش با را زیست محیط مخرب خدماتی و تولیدی

 هاشرکت بر دولت حاکمیت دلیل به طبیعی منابع و زیست محیط نهاد مردم سازمان ایران در اما شوند؛می

 مالحظات سایر و سیاسی انگ از ترس استقالل، عدم محیطی،زیست مخرب هایفعالیت در دولتی ساختار و

 است. مانده دور خود اصلی وظیفه از

 زیستمحیط حفاظت سازمان فعالیت نحوه

 جهت اخطار صدور و آالینده هایکارگاه و هاکارخانه شناسایی به موظف زیستمحیط حفاظت سازمان

 بهسازی و حفاظت قانون 15 و 11 )مواد هاآن فعالیت و کار از ممانعت رفع، عدم صورت در و آن رفع

 و حفاظت قانون 14 )ماده خصوصی مدعی و شاکی و دادگستری ضابط عنوانبه و است زیست(محیط

 وجودبااین گردد.می تلقی زیست(محیط سازمان صید و شكار قانون 1۸ ماده و زیستمحیط بهسازی

 مخرب هایفعالیت برابر در ایستادگی جهت الزم توانایی فاقد زیستمحیط از حفاظت سازمان

 سازمان ناکارآمدی دالیل خبرگان ازنظر نمایند.می عمل انتقاد مقام در بیشتر و بوده محیطیزیست

 فعالیت از جانبههمه حمایت دولت(، ناظر و مجری سازمان)نقش استقالل عدم شامل؛ زیستمحیط

 مدتکوتاه هایمحیطی)دیدگاهزیست مباحث نبودن اولویت در و کشور فعلی شرایط حفظ جهت هاشرکت

 و حقوق دلیل )به نخبه و باکیفیت نیروهای دادن دست از انسانی، نیروی بودن ناکافی ...(، و سیاسی

 )مصوبات دولتی هایدستگاه طرفیت به قضاییه قوه در دعاوی طرح امكان عدم ناکافی(، مزایای

 نامشروع هایخواسته اجتماعات)تأمین و تجمعات از ترس تجهیزات، و امكانات کمبود وزیران(،هیئت

 کشور، زیستمحیط از حفاظت عرض)سازمانهم هایسازمان وجود (،زیست محیط کنندگانتخریب

 و ایران آب منابع مدیریت شرکت کشور، هواشناسی سازمان کشور، آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان

 مستمر نظارت عدم مدیریت، سوء مسئولیت، از فرار ...(، و تسهیل )ستاد موازی مراجع و نهادها دخالت ...(،

 باشد.می ... و آنالین و

 اقتصادی شرایط

 شده تحصیل منافع توزیع و فعلی سطح حفظ منظور به مالی، منفعت کسب اقتصادی، هایبنگاه مقاصد

 به توجه با و محیطیزیست مباحث الزامات رعایت عدم راستای در و است کارگران و سهامداران بین

 خاتمه و نیرو تعدیل طریق از قانونی و نظارتی نهادهای سیاسی، مقامات تهدید به اقدام موجود؛ هایبحران

 قوای سطح در ستادهایی تشكیل با و شده حاکم دیدگاه این نیز کالن سطح در نمایند.می شرکت فعالیت

 جنگ در چراکه است؛ یافتهکاهش یا سلب ضابطین یا ناظرین قانونی اختیارات انحاء از نحوی به مختلف،
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 چنین در و دارد پی در را بیشتری معضالت بیكاری و فقر است، بقاء و نبودن یا بودن بحث اقتصادی،

 کاالی عنوانبه بیكاری از ناشی فساد از اولیه)پیشگیری نیازهای تأمین بین توازن برقراری شرایطی

 موجب موجود، فضای و است همراه زیادی هایپیچیدگی با لوکس( )کاالی زیستمحیط حفظ و ضروری(

 مقرون آالیندگی عوارض پرداخت طرفی از است. شده حقیقی و حقوقی اشخاص از برخی سوءاستفاده

 مالی هایبحران جهت به محصول( نوع یا تولید فرآیند تكنولوژی محیطی)تغییرزیست مخارج از ترصرفهبه

  باشد.می موجود

 گرمداخله شرایط

 گردید. تشریح و بندیطبقه گرمداخله شرایط قالب در زیر عوامل نخبگان، نظر اخذ از پس

 جامعه عمومی دانش و آگاهی عدم

 به بلندمدت در نارضایتی و اشتغال بحث جهت به اولیه بلندمدت)پذیرش عموماً زیست،محیط تخریب 

 معضالت درک برای جامعه عموم برای کافی ودانش است تخصص مستلزم آن شناخت و آالیندگی( علّت

 آگاهی و دانش افزایش و فعالیت یك مخاطرات و مزایا از مردم سازیآگاه لذا ندارد. وجود محیطیزیست

 داشت. خواهد همراه به را مثبتی اثرات جامعه، عموم

 محیطیزیست قانونی بازرسی و حسابرسی عدم

 سازمان کشور، زیستمحیط از حفاظت مختلف)سازمان سازمان طریق از دولت کشور، فعلی رویه در

 از مختلف واحدهای عملكرد بر ...( و ایران آب منابع مدیریت شرکت کشور، آبخیزداری و مراتع ها،جنگل

 تعطیلی و خسارت و عوارض جریمه، اخذ طریق از متخلفین با نیز بعدازآن و داشته نظارت مجوز اخذ زمان

 )قوه کشور کل بازرسی سازمان و مقننه( )قوه کشور محاسبات دیوان طرفی از نماید.می برخورد هابنگاه

 گزارشگری شیوه بر دخالتی و نمایندمی بررسی قانونی تكالیف چارچوب را دولتی ناظرین عملكرد قضاییه(

 زیست عملكرد خصوص در اظهارنظری نیز هاشرکت قانونی بازرسان و حسابرسان طرفی ندارند.از هابنگاه

 نمایند.نمی ارائه هاشرکت محیطی

 راهبردها

 گر،مداخله و ایزمینه علی، شرایط وجود و محیطیزیست هایفعالیت مناسب افشای عدم دلیل به

 اساسی(، قانون 50 اصل تأکید محیطی)علیرغم زیست آالینده و مخرب هایفعالیت انجام شاهد متأسفانه

 زیست،محیط هایخسارت جبران عدم فشار(، هایگروه و فساد )وجود آالیندگی عوارض پرداخت عدم

 به بد( )اخبار نامطلوب اطالعات افشای از اجتناب و ها(شرکت بودن )دولتی محصوالت بودن انحصاری

 هستیم. اطالعات داوطلبانه افشای جهت

 پیامدها

 گرفتهشكل کالن و خرد سطح در نامطلوبی پیامدهای حاضر، تحقیق در شدهگردآوری هایداده استناد به 

 امنیت ملی)تهدیدکننده قدرت دادن دست از شامل، کالن سطح در پیامدها این است گسترش حال در و

 اولویت در جامعه، سالمت و آن تخریب و محیطیزیست منابع و هاظرفیت دادن دست از دلیل به ملی
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 و نسلی بین عدالت برقراری عدم و خارجی تهدیدات و داخلی اعتراضات اقتصادی، منافع گرفتن قرار

 از و پاسخگویی عدم اطالعاتی، تقارن عدم شامل خرد سطح در و پایدار توسعه عدم و مختلف( جوامع

 تولیدات از حمایت بهانه به انحصارطلبی ترویج و جهانی بازارهای به ورود رقابتی)جهت مزیت دادن دست

 باشد.می ...( و

 بحث و گیرینتیجه

 صورت محیطی زیست هایفعالیت به نسبت مناسبی افشای تحقیق، پیشینه و حاضر تحقیق موجب به

 قوانین، ضعف حسابداری، رهنمودهای و استانداردهای وجود عدم شامل، امر این علّی شرایط پذیرد؛نمی

 فعالیت نحوه توسعه، سطح قبیل از عواملی و بوده فشار هایگروه و فساد و آموزش و فرهنگ ضعف

 شرایط عنوان به اقتصادی شرایط و زیست محیط حفاظت سازمان فعالیت نحوه نهاد، مردم هایسازمان

 عنوان به محیطی زیست قانونی بازرسی و حسابرسی عدم و جامعه عمومی دانش و آگاهی عدم و ایزمینه

 عدم آالینده، و مخرب هایفعالیت انجام شامل؛ موجود هایناهنجاری بروز به منجر گرمداخله عوامل

 بازار، و محصوالت بودن انحصاری محیطی، زیست خسارت جبران عدم آالیندگی، عوارض پرداخت

 شرایط این آثار است. شده بازار( واکنش عدم و نامطلوب اطالعات افشای از داوطلبانه)اجتناب گزارشگری

 به باعث خرد سطح در و پایدار توسعه عدم و ملّی قدرت دادن دست از موجب کالن سطح در عوامل و

 باشد.می رقابتی مزیت دادن دست از و پاسخگویی عدم اطالعاتی، تقارن عدم آمدن وجود

 تحقیق ادبیات با تحقیق حاصل مدل عناصر مقایسه

 ادبیات با شدهاستخراج مدل اجزای از برخی تطابق ضمن حاضر تحقیق در مذکور، موارد به عنایت با

 تحقیق پیشینه و ادبیات با تحقیق از حاصل مشابه عناصر شد. تبیین و شناسایی جدید هایمؤلفه تحقیق،

 است. شده ارائه 2 جدول طی
 مقایسه عناصر مدل حاصل از تحقیق با ادبیات تحقیق -2جدول 

 ادبیات و پیشینه تحقیق مدل

 شرایط علی:

  عدم وجود استانداردها و رهنمودهای

 حسابداری

 ضعف قوانین 

 ضعف فرهنگی و آموزشی 

 های فشارفساد و گروه 

(؛ برخی از قوانین و مقررات 1396دهدار و همكاران )

محیطی نیازمند اصالح و بازبینی است. جنانی و حیدری زیست

های ارشآور عامل مؤثر در گز(؛ قوانین و مقررات الزام1390)

(؛ برای ایجاد، توسعه 13۸0محیطی است. میرسمیعی )زیست

زیست در کشور، باید قوانین و مقررات و حسابداری محیط

 رهنمود حسابداری وضع گردد.

 

 ای:شرایط زمینه

 سطح توسعه 

 نهادهای مردمنحوه فعالیت سازمان 

 زیستنحوه فعالیت سازمان حفاظت محیط 

(؛ نابرابری اقتصادی و سیاسی تأثیر 1395همكاران )هراتی و 

زیست کشورهای موردمطالعه داشته و منفی بر کیفیت محیط

با بهبود توزیع درآمد و شاخص دموکراسی، کیفیت 

از طرفی به بهبود، به افزایش  .یابدزیست افزایش میمحیط
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 شرایط اقتصادی 

 

های سیاسی، بهبود نرخ باسوادی، افزایش تدریجی آزادی

-و تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از شكلحقوق مدنی 

 زیست اشاره دارد. های غیردولتی حامی محیطگیری سازمان

 راهبردها:

 های مخرب و آالیندهانجام فعالیت 

 عدم پرداخت عوارض آالیندگی 

 های زیست محیطیعدم جبران خسارت 

 انحصاری بودن محصوالت و بازار 

 گزارشگری داوطلبانه 

o  اطالعات نامطلوباجتناب از افشای 

(؛ رویه متفاوت و همچنین نوسان در 2009ادو و همكاران )

محیطی، به علت گزارشگری غیراجباری افشای عملكرد زیست

ی (؛ تأکید بر سازگار2005و داوطلبانه است. سارومپت )

(؛ 1396زیست دارد. دهدار و همكاران )با محیطعملكرد 

-های زیستمحیطی موجب مدیریت هزینهحسابداری زیست

محیطی، توجیه سبز فرآیندها و محصوالت، مقابله با آلودگی 

 گردد.زیست میمحیط

 پیامدها:

 در سطح کالن 

o از دست رفتن مؤلفه قدرت ملی 

o عدم توسعه پایدار 

 در سطح خرد 

o عدم تقارن اطالعاتی 

o عدم پاسخگویی 

o های رقابتیاز دست دادن مزیت 

اخبار خوب را بیشتر از ها تمایل دارند (؛ شرکت2011جونز )

(؛ 2003اخبار بد در نمودارها نشان دهند. جمیل و همكاران )

محیطی و اجتماعی نفعان، گزارش زیستبر اساس تئوری ذی

نفعان را ها بوده و ذیگویی فعالیتعنوان یك مكانیزم پاسخبه

(؛ حسابداری 1396نماید. دهدار و همكاران )کنترل می

های د مزایای رقابتی و فرصتمحیطی موجب ایجازیست

(؛ به نقش 1376تجاری آتی خواهد شد. روشندل )

 زیست در حفظ امنیت ملی کشورها پرداخته است.محیط

 کاربردی پیشنهادهای

-می مدنظر زیر پیشنهادهایی محیطی زیست عملكرد گزارشگری بهبود و تحقیق این هاییافته اساس بر

 باشد:

 زیست محیط حفاظت سازمان گردد؛می پیشنهاد ناظر و مجری استقالل وجود ضرورت به عنایت با -

  نماید. فعالیت مستتقل صورت به و منفك دولت از

 حسابرسی به مربوط ضوابط گردد،می پیشنهاد جامعه، در زیست محیط جایگاه و اهمیت به توجه با -

 گردد. تدوین قانونی بازرس یا مستقل حسابرس گزارش قالب در محیطی زیست بازرسی و

 آتی تحقیقات برای پیشنهاد

 در شده استخراج الگوی به عنایت با گردد؛می پیشنهاد مطالعه مورد متون و هامصاحبه نتایج به توجه با

 موردی صورت به هازباله و پسماندها دفع از ناشی محیطی زیست عملكرد افشای عدم تحقیق،الگوی این

 گردد. تدوین ... و آالینده هایشرکت ها،شهرداری ها،بیمارستان قبیل از
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The aim of this study is to present a prescriptive model of environmental reporting in 

Iran. The model was developed using grounded theory method. The statistical 

population included experts in the fields of accounting, environment, natural 

resources and law. Snowball sampling method was used for the interview. After 

analyzing the data, A Model for Inadequate Disclosure of Environmental Information 

in Financial Reporting was developed. The results show that there is no adequate 

disclosure of environmental activities and the lack of accounting standards and 

guidelines, weakness of laws, cultural and educational shortcomings, corruption and 

pressure groups are effective factors in current environmental reporting which are 

intervening conditions at the level of development, the performance of NGOs, the 

performance of environmental protection agency, the current economic condition, 

lack of public awareness and knowledge and the lack of legal environmental 

supervisions and inspections. Model strategies include destructive and polluting 

activities, non-payment of pollution taxes, non-compensation of environmental 

damage, monopoly of products and market, voluntary reporting (avoiding disclosure 

of undesirable information) and its consequences include loss of national power, lack 

of sustainable development, lack of information asymmetry, lack of accountability 

and the loss of competitive advantage. 
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