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  چكيده
وليـدي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران             ي ت ها  ت نگرش مديران شرك   پژوهشدر اين   

هـاي اقتـصاد سياسـي، تئـوري          افشاي اطالعـات حـسابداري اجتمـاعي، بـر مبنـاي تئـوري             ي بارهدر

هاي مـذكور،    بر اساس تئوري.مورد بررسي قرار گرفته استنفع   ذي هاي مشروعيت و تئوري گروه   

 اطالعاتي هـستند كـه      ي  ن تنها مايل به ارائه    در صورت اختياري بودن افشاي چنين اطالعاتي، مديرا       

 ‐ كـاربردي از نـوع توصـيفي   يتحقيـق حاضـر، تحقيقـ    .  مطلوب از شركت ارائه مي دهـد       يتصوير

در . آوري اطالعات مورد نياز تحقيق از پرسشنامه استفاده شـده اسـت             كه براي جمع   استپيمايشي  

ي هـا   تشرك(ي تحقيق    معهشامل كل جا  گيري استفاده نشده و نمونه       هاي نمونه   اين تحقيق از روش   

   .است) توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دهـد كـه مـديران        و نـشان مـي     اسـت هـاي فـوق       در راسـتاي تئـوري     قـاً نتايج حاصـل از تحقيـق دقي      

ل رفاهي كاركنان خود ات مربوط به منافع اجتماعي و مساي      ي ايراني مايل به افشاي اطالع     ها  تشرك

  . ندارند تمايلي اجتماعي سازمان خودها هزينه افشاي اطالعات مربوط به راي ولي بهستند
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  مقدمه
 ضـروري و حيـاتي اسـت        يي اجتماعي و زيست محيطي عـامل      ها  تحركت در مسير مسئولي   

مطالعات و تحقيقـات گـسترده در   . گردد منجر مي  مدت به تداوم فعاليت سازمان در بلند      كه

الملل بيـانگر ايـن بـود كـه          وسسه پرايس واترهاواس در سطح بين      توسط م  ۲۰۰۲اواخر سال   

مـاعي  ي اجت هـا   تدرصد مديران ارشـد بـر ايـن اعتقادنـد كـه نـشان دادن مـسئولي                 ۷۰قريب  

 .]۱۲[ داردسزايي ه تاثير بي شركتها تآوري فعالي سودشركت در
هاي   و ارزش  ها  تي اجتماعي سازمان، پيوستگي و اتحاد ميان فعالي       ها  تمنظور از مسئولي  

، مـشتريان، كاركنـان،     امداراننفعـان شـامل سـه       ذي ي  است كه منافع كليه   اي    گونه به سازمان

بـه عبـارت     . و عملكرد سازمان منعكس گـردد      ها  ت در سياس  ،عموم جامعه گذاران و    سرمايه

 و نـسبت بـه جامعـه احـساس          بدانـد ديگر سـازمان بايـد همـواره خـود را جزيـي از اجتمـاع                

مـستقل از منـافع مـستقيم       اي    هگونـ  شد و در جهت بهبـود رفـاه عمـومي بـه           مسئوليت داشته با  

، ي اجتمـاعي سـازمان    هـا   تانجـام مـسئولي   سـازي جامعـه از       ابزار آگـاه   .، تالش كند  شركت

  ].۳[استگزارشگري اجتماعي سازمان 

، فرآيند انتقـال اطالعـات مـرتبط بـا تـاثيرات اجتمـاعي و زيـست                 عيگزارشگري اجتما 

ايـن   پذيري سازمان بـر    گسترش مسئوليت . استمحيطي عملكرد اقتصادي سازمان به جامعه       

فراهم كـردن   "ي سازمان از آنچه در گذشته بوده، يعني         ها  توضوع داللت دارد كه مسئولي    م

  ].۱۴[ فراتر رفته است"پول براي سهامداران

 
  بيان مساله

 بــسيار ضــعيف و اغلــب ايــن هــا تدر حــال حاضــر، كيفيــت گزارشــگري اجتمــاعي شــرك

طـور   بـه  را   هـا   ت شـرك  به طوري كه مسئوليت اجتمـاعي     , ها ناقص و ناكارآمد است     گزارش

شايد دليل اين امر آن باشد كـه هنـوز الزامـات قـانوني در               . كند مشخص نمي  دقيق و مناسب  

 اسـاس سـليقه و خواسـت مـديريت ارائـه            بـر   عمومـاً  هـا  اين زمينه وضع نشده و اين گزارش      

  ].۳[گردد مي

, تئـوري مـشروعيت   ( هـا  تي اجتمـاعي شـرك  هـا  ت مـورد مـسئولي    هاي مطرح در   تئوري

همگي بيانگر اين مطلب هستند كه مديران       ) تئوري اقتصاد سياسي  , نفع هاي ذي  گروهتئوري  

هـاي ذينفـع مايـل بـه         به داليل مختلفي همچون كسب مشروعيت سازماني و يا فـشار گـروه            

افشاي اطالعات اجتماعي سازمان هـستند ولـي در تئـوري اقتـصاد سياسـي اعتقـاد بـر لـزوم                     
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آمريكـا و    كشورهايي همچون انگلستان،  .  اين زمينه است   تدوين قوانين و استانداردهايي در    

در , اند ها پيشگام بوده ي اجتماعي سازمانها ت تحقيق در مورد مسئولي    ي  استراليا كه در زمينه   

ولـي در ايـران بـا     انـد  تانداردها و قوانيني تدوين نمودهاين عرصه نيز دست به اقدام زده و اس

  جامعه و نيازهاي اطالعاتياهيم نظري گزارشگري مالي،يانيه مفب" ز"وجود اين كه طبق بند 

 صـورت    اقـدامي   مد نظر قرار گرفته است ولي عمالً در جهت رفع ايـن نيـاز اطالعـاتي                هاآن

ي ايرانـي در    هـا   تشـرك  ي مـديران  هـا   ديـدگاه لذا در اين تحقيق سعي گرديد       . نگرفته است 

 مـورد بررسـي قـرار       هـا عاليـت آن  زمينه افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعي ناشـي از ف          

يي در ايـن    هـا    تا با استفاده از نتايج حاصل از تحقيق لـزوم تـدوين قـوانين و اسـتاندارد                 يردگ

  .صالح روشن گردد زمينه توسط مراجع ذي

 
 مباني نظري پژوهش

 افـشاي اطالعـات ناشـي از عملكـرد          يهـا   زهيـ  علل و انگ   ي  در تحقيقات انجام شده در زمينه     

 ي و تئـور   ياسي اقتصاد س  ي تئور ،تي مشروع يتئور. گردد ي استفاده م  ي تئور اجتماعي از سه  

  . نفع ي ذيها گروه

 بنـا نهـاده     ياسـ ي اقتـصاد س   ي تئور ينفع بر مبنا   ي ذ يها  گروه يت و تئور  ي مشروع يتئور

 ،يچـارچوب اقتـصاد    عنـوان ه  همکـارانش بـ     و ي توسط گـر   ياسي اقتصاد س  يتئور. اند شده

  کـه  کنـد يمـ  انيه و بگرديدف يتعر،  انسان در آن واقع شده     ي که زندگ  ي و اجتماع  ياسيس

  ].۱۴[ند هستکيقابل تفکري غ از يکديگراست و اقتصادي س،جامعه

 را ياسـ ي اقتـصاد س يگر تئوريبه عبارت د.  دو جنبه وجود داردياسي اقتصاد سيدر تئور 

 ياسـ ي اقتـصاد س   . متوسط مدنظر قـرار داد     ي   طبقه ي  ا از جنبه  يک و   ي کالس ي  توان از جنبه   يم

ل خـود قـرار     يـ ه و تحل  يـ  و نقـش دولـت را در کـانون تجز          ينـابرابر  تضاد منافع،  ک،يکالس

 ين موارد را به همـان صـورت      يل دارد ا  ي متوسط تما  ي   طبقه ياسياقتصاد س  برعکس، .دهد يم

. کنـد  ي و خـارج مـ     يل، مـستثن  يـ ه و تحل  يـ ن موارد را از تجز    يرد و لذا ا   يکه هستند در نظر بگ    

 ي اطالعات مربوط به اثرات اجتمـاع يافشا که ي است ماداميک مدع ي کالس ياسيساقتصاد  

ت را  ي از مـشروع   يشـود، تنهـا بخـش      ي انجام مـ   ياري به صورت اخت   ي تجار يفعاليت واحدها 

ن يـ در ا .  دارد ي اجبـار  ين افـشا  ي به وضـع قـوان     يل روشن يدگاه تما ين د يلذا ا . کند ي م نيتام

ده شـده اسـت و لـذا دولـت          يـ هـا برگز   ت بر سازمان  يددگاه دولت به منظور اعمال محدو     يد



۵۸  ۱۳۸۷  تابستان،۵۲ شماره ،۱۵بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 

ک يـ ستم بـه عنـوان   يت سي فاقد قدرت، به منظور حفظ مشروع يها مسئول حفظ منافع گروه   

 ].۷[باشد  ميکل
ات خود ادامه دهند    يتوانند به ح   ي م يها تا زمان   کند که سازمان   يان م يت ب ي مشروع يتئور

قـرارداد   گـر، ي ديبـه عبـارت   .ت ببخـشد يروعکه جامعه آنها را مـشروع بدانـد و بـه آنهـا مـش            

جامعــه بــه عنــوان . جامعــه وجــود دارد ي و تــک تــک اعــضاهــا تن شــرکي مــابياجتمــاع

 کـار را    يرويـ  و ن  يعـ يار استفاده از منابع طب    يت و اخت  يها رسم   به سازمان  ،از افراد اي    مجموعه

 بـه    خـدمات  اال و  کـ  ي ضـمن ارائـه    و   كننـد   مـي  ن منابع استفاده  يها از ا   سازمان. کند يارائه م 

ات يـ  اسـت کـه ح    يت منبعـ  يمـشروع ]. ۱۷[گذارند يم  اثرات منفي نيز   طي مح يبر رو جامعه،  

 ين را دسـتکار   آا  ين منبع اثر گذاشته و      يتواند بر ا   ياما سازمان م  . ن وابسته است  آسازمان به   

 كننـد تـا    مـي ي سـع شـكلي  بـه هـر    حيـات سـازمان  ي   بـراي ادامـه    راني، مـد  يبه عبارت . دينما

 از يبرخـ . کننـد  ينه استفاده مين زمي در اييهاراهبرد و لذا از  آن را افزايش دهند تيمشروع

 سازمان نسبت بـه     يش منافع اجتماع  يافزا ها شامل همراه شدن با انتظارات جامعه،      راهبردن  يا

  جامعـه،  يستم ارزشـ  يـ  س ي سازمان در راسـتا    يستم ارزش يقرار دادن س    آن، يمخارج اجتماع 

 قـدرت   ي مختلـف از مجـرا     يهـا  ان گـروه  يـ  م ي و اقتـصاد   يا اجتماع ي و   ياسيع منافع س  يوزت

متقاعد سـاختن آحـاد جامعـه در         ر انتظارات جامعه،  يير رفتار سازمان با تغ    يي خود، تغ  يسازمان

، ي اجتمـاع  يهـا  ا ارزش يـ ا انتظـارات و     يـ ر درک و    ييـ تغ ر بودن سـازمان،   يپذ تيمورد مسئول 

 درک عموم جامعـه بـا دور        تغييرنفع در سازمان و      ي مختلف ذ  يها کاهش تضاد منافع گروه   

ر ي و جلب توجه آنهـا بـه سـا   گردد مي افراد ي که باعث نگرانيساختن توجه آنها از موضوع  

 تواند بـر  ي م يرد در صورت  ير انجام پذ  ي که توسط مد   يراهبرداما هرگونه    .استموضوعات  

  ].۹[ردي گار عموم قراريگذار باشد که افشا گردد و در اختجامعه اثر

در . گر دارنـد  يکـد ي بـا    ياديـ  ز يت همپوشـان  ي مشروع ينفع و تئور   ي ذ يها  گروه يتئور

) يا اثبات ي(يتيري مد ي  و هم شاخه  ) يا دستور ي(ي اخالق ي  شاخهنفع هم     ي ذ يها  گروه يتئور

 يهـا  د با گـروه   يها چگونه با   پردازد که سازمان   ين موضوع م  ي به ا  يشاخه اخالق . وجود دارد 

در مقابـل    .د دارد يـ هـا تاک    سـازمان  يهـا   تيدگاه بـر مـسئول    يـ  د نيـ ا.  رفتار کنند  نفع خود  يذ

بـه  (نفـع خـاص     ي ذ يهـا  ت گروه يرياز به مد  ينفع بر ن   ي ذ يها  گروه ي تئور يتيري مد ي  شاخه

ن يـ هرچـه ا  ]. ۲۲[د دارد يـ تاک)  سازمان کنتـرل دارنـد     ي برا ي که بر منابع ضرور    ييژه آنها يو

ت يريمـد  ي   در زمينـه   يشتريـ مهمتر باشند، سـازمان تـالش ب       سازمان   ينفع برا  ي ذ يها گروه

تواند توسط سـازمان      ي است که م   ي اطالعات، اقدام اصل   ي  ارائه .دهد يم نها انجام آروابط با   
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 يبانيت و پـشت   ينفع و به منظور سود بردن از حما       ي ذ يها د گروه ي عقا تغييرا  يت و   يري مد يبرا

 عموماًن اطالعات، يا. رديردن با سازمان انجام گنها از مخالفت ک   آا منصرف ساختن    ينها و   آ

ر از افـشاي    ي مـد  ي  زهيـ انگ. ت سازمان ي مسئول يگردند و نه بر مبنا     ي افشا م  راهبرديل  يبه دال 

نها آنفع نشان دهد که سازمان مطابق با انتظارات          ي ذ يها ست که به گروه    ا نآاين اطالعات   

  ].۹[کند يعمل م

 اين مطلب تاكيد دارند كه در صـورت اختيـاري بـودن              هر سه تئوري فوق بر     به هر حال  

افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعي ناشي از فعاليـت سـازمان، مـديران تنهـا مايـل بـه                    

ي مثبت فعاليت سازمان را نشان مي دهد تا از ايـن طريـق       ها   اطالعاتي هستند كه جنبه    ي  ارائه

بنابراين الزم است   . معه ترسيم نمايند   مطلوب از شركت، در اذهان عموم جا       يبتوانند تصوير 

ها توسط مراجع ذيصالح     افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعي ناشي از فعاليت سازمان         

  .اجباري گردد

  

  قتحقيپيشينه 
 مديران از افشاي اطالعات ناشـي از        ي  تحقيقات زيادي در ساير كشورها براي درك انگيزه       

در زير به برخي از آنها      نها انجام گرفته است كه      اثرات اجتماعي واحدهاي تحت مديريت آ     

  :گردد اشاره مي

، عملكرد مالي و ميـزان اطالعـات        راهبردي وضعيت   ي  تحقيقي در زمينه  ) ۲۰۰۶(مگنس

استفاده كرد نتايج تحقيـق     محيطي ارائه شده توسط مديران انجام داد و از تئوري مشروعيت            

هنگـام وقـوع    ) ه عملكـرد مـالي شـركت      بدون توجـه بـ    ( ها  تدهد كه مديران شرك    نشان مي 

ي ديگر، اطالعات   ها  تنسبت به شرک  ) شکاف مشروعيت (حوادث جهت رفع بدبيني جامعه    

  .دهند بيشتري ارائه مي

ــر ــي  ) ۲۰۰۳(ادوي ــديران اجراي ــام م ــوم  ۲۹اهتم ــاء مفه ــدي، جهــت ارتق ــركت ايرلن   ش

اد کـه مـديران     نتايج تحقيق نـشان د    .  در اذهان عمومي را بررسي کرد      گزارشگري اجتماعي 

تي محـدود و متناسـب بـا         به صـور    گزارشگري اجتماعي شركت    تمايل دارند كه   ها  تشرك

  .سازي ثروت سهامداران به كار گرفته شودهدف حداكثر

ــزه) ۲۰۰۳(كمبــل و همكــارانش ــه بررســي انگي ــاري ي ب  مــديران در گزارشــگري اختي

يق مبـين آن اسـت كـه        نتايج تحق . اطالعات اجتماعي شركت در سه بخش صنعتي پرداختند       
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 مـورد   ) آنها ي  همهو نه   (ها  ت مشروعيت خواهي مديران، تنها در بعضي از اين شرك         ي  انگيزه

  . تاييد است

هـاي افـشاي اطالعـات اجتمـاعي و          مـورد روش  تحقيقي در )۲۰۰۲(ديگان و همکارانش  

 ي مـشروعيت  هـا   نتايج تحقيـق از انگيـزه     .  انجام دادند  ييي بزرگ استراليا  ها  تمحيطي شرک 

حمايـت   ،يي که اطالعات محيطي و اجتمـاعي را افـشا مـي کننـد             ها  تخواهي مديران شرک  

  . کرد

ي مـشروعيت واقعـاً     هـا   به اين موضوع پرداختنـد کـه آيـا اسـتراتژي          ) ۲۰۰۲(ميلن و پاتن  

ارائه اطالعـات    ،نتايج تحقيق نشان داد   . دهد يا خير    فراد نسبت به سازمان را تغيير مي      نگرش ا 

  . افراد موثر استيگذار در تصميمات سرمايه محيطي شرکت مربوط به عملکرد

مـديران از افـشاي اطالعـات اجتمـاعي در          ي  هـا   مستقيماً به بررسي انگيـزه     )۲۰۰۲(ادوير

 فشارهاي اجتمـاعي    معتقدندمديران  نتايج تحقيق نشان داد که       .هاي ساالنه پرداخت   گزارش

هـاي   فـشاي اطالعـات در گـزارش      ا و   گـردد  مـي  هـا   ت شـرک  باعث ايجاد نياز به پاسخگويي    

  . فعاليتي براي بازسازي مشروعيت شرکت بوده است ،يشانها تي شرک ساالنه

هاي مـديران اجرايـي در مـورد         شواهد تجربي از ديدگاه   ) ۲۰۰۱(وودوارد و همکارانش  

ج يانتـ .  شرکت اصـلي انگلـستان مـورد ارزيـابي قـرار دادنـد        ۸ي اجتماعي را در     ها  تمسئولي

  . هم از تئوري اقتصاد سياسي حمايت کرد تئوري مشروعيت سازماني وتحقيق هم از 

ــارانش  ــان و همک ــه ) ۲۰۰۰(ديگ ــي در زمين ــالقوه ي تحقيق ــدرت ب ــزارشي  ق ــا در   گ ه

موضوع کـه تنهـا در      ي افشاي اطالعات شرکت انجام دادند و اين         ها  تگذاري بر سياس  تاثير

يي از عملکـرد    هـا   يرنـد جنبـه   ممکن است مديران تـصميم بگ      ،نگران شود  صورتي که جامعه  

  .اجتماعي و محيطي سازمان خود را افشا کنند، تقويت شد

  انجام شده است   ها  تي اجتماعي شرك  ها  ت مسئولي ي  در ايران تحقيقات اندكي در زمينه     

   :گردد ي از آنها اشاره مي به برخادامهکه در 

 ي واحـدها  يستم حـسابدار  يـ س يقابليـت پاسـخگوي    ي  نـه ي در زم  يقيتحق) ۱۳۸۲(يفروغ

 يستم حـسابدار  يـ ن مطلـب اسـت کـه س       يـ د ا يـ ق مو يـ ن تحق يج ا ي نتا . انجام داد  راني ا يانتفاع

 ييت پاسخگو ي مسئول يفاي ا ي الزم برا  يها  تيران در حال حاضر از قابل     ي ا ي انتفاع يواحدها

  . نيستندبرخوردار 
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ــ ــيتحق) ۱۳۸۲(يراع ــاث يق ــورد ت ــهي در م ــسابدار ي ر ارائ ــات ح ــاعي اطالع ــر ي اجتم  ب

ن اطالعـات   يـ  ا ي  ق نشان داد که ارائـه     ي تحق يها  افتهي. گذاران انجام داد   هي سرما يريگ ميتصم

  . خواهد داشت% ۳۸‐%۲۶ن ي مابيري افراد تاثيگذار هيمات سرمايدر تصم

سنجي از مـديران    پژوهشي در ايران در رابطه با نظر      ضمناً تا قبل از اين تحقيق هيچ گونه         

ي اجتماعي انجام نشده و اين تحقيـق اولـين پـژوهش در             در زمينه افشاي اطالعات حسابدار    

  .باشد اين زمينه مي

  

  ي تحقيقها فرضيه
ق بـه   يـ  تحق هـم ه ا يفرضـ .  باشـد  ي مـ  اخصه  ي و سه فرض   اهم هيک فرض ي يق حاضر دارا  يتحق

  :استر يشرح ز

ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مايل به افشاي اطالعات            ها  تمديران شرك "

   ".هستندي تحت مديريت خود ها اثرات اجتماعي فعاليت واحدناشي از 

ن ي از اي که برخ استي ابعاد مختلفيت شرکت دارا ي از فعال  ي ناش يچون اثرات اجتماع  

 فـوق تحـت     همه ا يلذا فرض   سازمان دارند،  ي بر رو  ير منف يگر تاث ي د ير مثبت و برخ   يابعاد تاث 

  :ر مورد آزمون قرار گرفتي زاخصه يسه فرض

ي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران مايـل بـه افـشاي                   هـا   تان شرك مدير .۱

ي تحـت مـديريت خـود       هـا   اطالعات مربوط به منافع اجتماعي ناشي از فعاليت واحد        

  . هستند

دار تهـران مايـل بـه افـشاي         ي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـا          هـا   تمديران شرك  .۲

ي تحـت مـديريت   هـا  عاليـت واحـد    ناشي از ف   ي اجتماع يها  اطالعات مربوط به هزينه   

  . هستندخود 

ل بـه افـشاي     دار تهـران مايـ    ي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـا          هـا   تمديران شرك  .۳

 در هـا  آني سازماني كاركنان و حقوق عادالنه ل رفاهي درون اطالعات مربوط به مساي   

  .هستندي تحت مديريت خود ها واحد

  
 روش تحقيق

اده شـده   ي فـوق از پرسـشنامه اسـتف       هـا   زمون فرضيه آوري اطالعات الزم براي آ     جهت جمع 

بـراي تعيـين سـواالت    . ي تحقيق طـرح شـده انـد   ها  اساس فرضيه سواالت پرسشنامه بر  . است
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ــه    ــدا مطالعــات انجــام شــده در زمين ــه هــر يــك از فرضــيات فرعــي تحقيــق ابت  ي مربــوط ب

ن، ستاچـون آمريكـا، انگلــ   در كـشورهاي مختلفـي هم  هــا تي اجتمـاعي شـرك  هـا  تمـسئولي 

 در ساير كـشورها، بـه دقـت مـورد بررسـي قـرار               CSRنيوزلند، استراليا و نيز استانداردهاي      

 اجتمـاعي عنـوان     ي   كه در اين تحقيقات به عنوان منفعت و يا هزينه          يگرفت و تمامي عوامل   

تـرين   عمده. آوري گرديد   ار كاركنان و حقوق آنها بود، جمع      گشته و يا مربوط به شرايط ك      

ي افـشاي محيطـي براسـاس شـاخص         هـا    شـاخص  عوامـل تفاده در تعيـين ايـن       منابع مورد اس  

و نيـز   ) ۱۹۹۹(عوامل مذكور توسط كـورمير و مگنـان       و مطابقت داده شده با      ) ۱۹۸۲(ويزمن

 مذكور چندين بار مـورد اصـالح و بـازنگري قـرار          ي  پرسشنامه. است) ۲۰۰۲(تحقيق ديگان 

  .  نهايي تنظيم گشتي گرفت و نهايتاً پرسشنامه

 الت فرديزان تجربه و تحص يم(ي سواالت عموم  يکيواالت پرسشنامه شامل دو بخش،      س

 ۳۰ پـژوهش شـامل      يسـواالت تخصـص   . اسـت  ي سواالت تخصـص   يگريو د )پاسخ دهنده   

ن يـ  ا .)۱نگـاره (انـد   شـده  يبند  گروه طبقه  ۴ پژوهش است که در      يها  هيسوال مربوط به فرض   

ا عدم توافـق خـود را       يرد پاسخ دهنده توافق و      سواالت، از نوع سواالت بسته بوده که ابتدا ف        

ا عدم توافق خـود را بـر        يزان توافق و    يبا موضوع مطرح شده در سوال اعالم کرده و سپس م          

 اسـت هـر چـه       يهيبـد .  کنـد  ي شده است، درج مـ     ي درجه بند  ۹ تا   ۰ که از    يوستاري پ يرو

المــت ضــربدر  نــسبت بــه پاســخ ارائــه شــده داشــته باشــد عيشتريــدهنــده اطمينــان ب پاســخ

 اطالعـات  ي خالصـه . درج خواهـد شـد  ۹ا خانـه شـماره   ي ۹ ي ک به شمارهي نزد يها  درخانه

ي تحقيـق در    هـا   مربوط بـه سـواالت تخصـصي پرسـشنامه بـه تفكيـك هـر يـك از فرضـيه                   

  . درج شده است)۱(نگاره

   سواالت مربوط به هر فرضيهي تحقيق و تعدادها  فرضيه.۱ نگاره

  ي تحقيقها فرضيه
گروه 

  واالتس
تعداد 
  سوال

شماره 
  سواالت

ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مايل به افـشاي  ها  ت مديران شرک  .۱

ي تحـت مـديريت     ها  اطالعات مربوط به منافع اجتماعي ناشي از فعاليت واحد        

  .باشند خود مي

  ۱‐ ۸  ۸  الف

 به افـشاي  ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مايلها  ت مديران شرک  .۲

ي تحـت   هـا   ي اجتمـاعي ناشـي از فعاليـت واحـد         هـا   اطالعات مربوط به هزينه   

  .باشند مديريت خود مي

  ۹‐۱۳  ۵  ب

 تهران مايل به افـشاي  ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ها  تمديران شرک . ۳  ۱۴‐۲۲  ۹  ج

واحــدهاي   کارکنــاني  و حقــوق عادالنــهيل رفــاهمــسايمــورد اطالعــات در

  ۳۰‐۲۳  ۸  د  .باشند  ميتجاري تحت مديريت خود
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  آماري تحقيق جامعه
رفته شده در بورس اوراق بهـادار  ي پذيدي توليها تران شرکين پژوهش مد  ي ا يجامعه آمار 

ن يـ ل انتخـاب ا   يـ دل.  باشـد  ي شـرکت مـ    ۲۴۸ مـشتمل بـر      ۱۳۸۶ سال   يتهران است كه در ط    

  :ر استي به شرح زها تشرک

ن ي و لـذا قـوان  هـستند ان بورس اوراق بهـادار تهـران    تحت نظارت سازمها تن شرک ي ا .۱

  .گردد ي بر آنها اعمال مها تر شرکي نسبت به سايشتري بينظارت

ن يـ گـذاران هـر روزه ا      هي گـردد و سـرما     ي در بـورس معاملـه مـ       هـا   تن شـرک  ي سهام ا  .۲

 مـذکور بـر     يابيـ  و ارز  مي دهند  قرار   يابي مختلف مورد ارز   يها   را از جنبه   ها  تشرک

لـذا  . اسـت  گـذار ريد و فروش سـهام آنهـا تاث       يزان خر ي و م  ها  تن شرک يام ا مت سه يق

 بـه اثـرات مختلـف       هـا   تر شـرک  يران سـا  يش از مـد   ي بـ  ييهـا   تن شـرک  يران چنـ  يمد

 . کنند ي واحدهاي تحت مديريت خود توجه ميها تيفعال
 کـل  يپرسـشنامه تحقيـق بـرا    اسـتفاده نـشده و   يريگ  نمونهيها ن پژوهش از روش يدر ا 

  . فرستاده شدق يتحقجامعه 

  
  اجراي شيوه

ي  ابتدا پرسـشنامه  . آوري شد  حله جمع ي مورد نياز تحقيق طي سه مر      ها  در اين پژوهش، داده   

بـراي  . فرسـتاده شـد   )  شـركت  ۲۴۸( آماري تحقيق  ي  ي جامعه ها  تمذكور براي تمامي شرك   

. ه فرستاده شد  نيز همراه با پرسشنام   اي    ، پاكت تمبر شده   ها  افزايش احتمال برگشت پرسشنامه   

 بعـد مجـدداً     ي  در مرحلـه  .  پرسـشنامه برگـشت شـد      ۳۷ ماهـه، تعـداد      ۵/۱بعد از يك مهلت     

 شـركت بـاقي     ۲۱۱(كه به پرسشنامه پاسخ نـداده بودنـد       يي  ها  تپرسشنامه مذكور براي شرك   

 پرسـشنامه   ۱۹روزه تعـداد     ۳۰ زمـاني    ي  در اين مرحله نيز طي يـك دوره       . ارسال شد ) مانده

 ي   پرسشنامه ۲۸ حضوري استفاده شد و      ي   سوم از مراجعه   ي  در مرحله . ي شد آور ديگر جمع 

بعــد از . آوري شــد  پرســشنامه جمــع۸۴ ترتيــب در مجمــوع بــدين. آوري شــد ديگــر جمــع

 پرسشنامه به داليل مختلفي نظير عدم ۱۲ دقيق آنها تعداد     ي   و مطالعه  ها  آوري پرسشنامه  جمع

درج عالمت بر روي پيوستار مربوط به سواالت و         پاسخگويي به اكثريت سواالت و يا عدم        

 قابـل اسـتفاده   ي  پرسـشنامه ۷۲نهايت تعداد  در يا عدم تعيين توافق و يا عدم توافق، حذف و   

 سـه مرحلـه     ي داده شـده در طـ      يهـا   عدم تفاوت بـين پاسـخ      يبه منظور بررس  . دست آمد ه  ب

.  استفاده شد  يابزار آمار  به عنوان يک     Man-Whitney  ، از آزمون  ها   پرسشنامه يآور جمع
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 آنهـا بـه سـه دسـته تقـسيم و      يمراحـل جمـع آور     بر اسـاس     ها   پرسشنامه ، انجام آزمون  يبرا

 ي سه مرحله تفاوت معنادار    ي اخذ شده در ط    ينتايج نشان داد که بين پاسخها     . آزمون شدند 

  .وجود ندارد

  
 ي تحقيقها يافته

بـا موضـوع    " عدم توافـق  "ا  يو  " توافق " از طريق بيان   قيسواالت پرسشنامه تحق  به  چون پاسخ   

م يق بـه دو گـروه تقـس       يـ  تحق ي، لـذا جامعـه آمـار       انجام شده اسـت     سوال  هر درشده  مطرح  

ن يـ  ا يريبـا بـه کـارگ     . ل آن به کار بـرد     ي تحل يرا برا اي    توان آزمون دو جمله    يم ده و يگرد

ک از  يـ  هـر    دهنده نسبت بـه سـواالت مربـوط بـه           پاسخ يها   گروه يآزمون، ابتدا مواضع کل   

 و  ي، اطالعات مربـوط بـه منـابع انـسان         ي اجتماع يها  نهي، هز يمنافع اجتماع (قي تحق يها  مولفه

 كـه   ۱۰دهد كه به جز سـؤال        مي  نتايج اين آزمون نشان    .دين گرد ييتع) ط کار کارکنان  يشرا

ه مربـوط بـه شـرايط كـار      كـ ۲۵و۲۴،۲۳ي اجتمـاعي اسـت و سـؤاالت      هـا   مربوط بـه هزينـه    

. دار اسـت   ين معنـ  ين و مخـالف   يشد در مورد ساير سؤاالت اختالف ميان موافق       با كاركنان مي 

ن بـه طـور   يتعـداد مخـالف  ) ۱۰به جز سـؤال   (ي اجتماعيها الت مربوط به هزينهدر مورد سؤا 

نـابع انـساني و شـرايط كـار         ن و در مورد منـافع اجتمـاعي، م        يداري بيش از تعداد موافق     يمعن

بيـشترين  . ن اسـت  ين بـيش از مخـالف     يتعـداد مـوافق   ) ۲۵و  ۲۴،۲۳بـه جـز سـواالت       (كاركنان

خالفـت بـا افـشاي اطالعـات        موافقت با سؤاالت مربوط به منافع اجتماعي بوده و بيـشترين م           

  .ي اجتماعي بوده استها هزينه مربوط به

 اسـتفاده    تـك متغيـره    t تحقيق از آزمون     يها   تاييد و يا رد هر يک از فرضيه        يسپس برا 

  ذيـل  آزمون بر مبناي درجه انتخـاب شـده بـر روي پيوسـتار منـدرج در          براي انجام اين   .شد

براي توافق عالمت مثبت و براي عدم توافق عالمت منفي در نظر گرفته             سواالت پرسشنامه،   

. قرار خواهـد گرفـت    + ۹ تا   ‐۹شد، لذا امتيازاتي که به هر سوال داده شده در طيفي با دامنه              

 ن فرضيات تحقيق و تعيين ميانگين امتيازاتي که به هر  اين کار باعث خواهد شد که در آزمو       

چون دامنه طيف . دهندگان به سواالت مد نظر قرار گيرد سوال داده مي شود، نظر همه پاسخ    

تفـاوتي ، صـفر خواهـد بـود و ميـانگين              لـذا ميـانگين طيـف يـا نقطـه بـي            اسـت + ۹ تا   ‐۹از  

فر مورد سـنجش    ه ميانگين فرضي ص   ي انجام شده نسبت ب    ها  ي تحقيق نيز در آزمون    ها  مولفه

 و دار يهاي داده شده به نحو آمـاري معنـ    بنابراين اگر ميانگين پاسخ   . اند و آزمون قرار گرفته   

باشد  هاي مثبت داده شده مي      دهندگان به پاسخ    بيانگر درجه اطمينان باالي پاسخ     مثبت باشد، 
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 بيـانگر درجـه     منفـي باشـد،    و   دار يهاي داده شده بـه نحـو آمـاري معنـ           و اگر ميانگين پاسخ   

 نتـايج حاصـل از      )۲(نگـاره  .استهاي منفي داده شده      دهندگان به پاسخ   اطمينان باالي پاسخ  

  .دهد يآزمون را نشان م

   تحقيقي فرعيها  خالصه آزمون فرضيه.۲نگاره 

 M S Se  t  فرضيه تحقيق
تاييد يا رد 
  فرضيه

ــافع      ــه من ــوط ب ــات مرب ــشاي اطالع ــه اف ــل ب تماي

  اجتماعي
  شود تاييد مي  ۰۳۴/۲۲  ۲۸۲/۰  ۳۹۶/۲  ۲۲۴/۶

 يهـا   تمايل به افشاي اطالعـات مربـوط بـه هزينـه          

  اجتماعي
  شود رد مي  ‐۸۴۱/۱  ۶۸۴/۰  ۸۰۴/۵  ‐۲۵۹۳/۱

 اطالعات مربوط به مسائل رفـاهي      افشاي تمايل به   شود تاييد مي  ۷۳۵/۱۶  ۳/۰  ۵۴۷/۲  ۰۲۵۳/۵

  شود تاييد مي  ۰۰۵/۸  ۳۹۵/۰  ۳۵۸/۳  ۱۶۸۴/۳  درون سازماني کارکنان و حقوق عادالنه آنها

ي فرعـي تحقيـق تاييـد و يـک فرضـيه      هـا    آزمون دو فرضيه از فرضـيه      يها  براساس يافته 

ي فرعـي اول  ها ي فرضيه ا مي توان نتيجه گرفت كه در حوزه       رد شد، لذ  ) فرضيه فرعي دوم  (

 پذيرفتـه   يـق فرضيه اصـلي تحق   ) بع انساني و شرايط کار کارکنان     منا منافع اجتماعي، ( و سوم 

، فرضـيه اصـلي     )ي اجتمـاعي  هـا   هزينـه ( فرضـيه فرعـي دوم تحقيـق       ي  شود ولي در حوزه    مي

  .گردد مي ردتحقيق 

بـراي   tي داده شـده از آزمـون     ها  گويان بر پاسخ   تعيين تاثير ميزان تحصيالت پاسخ     براي

ون ي ارائـه شـده از آزمـ       هـا    بـر پاسـخ    هـا دو گروه مستقل و براي تعيين تاثير ميزان تجربـه آن          

دهد پاسخگويان با سطح تحـصيالت       نتايج اين آزمون نشان مي    . اده شد تحليل واريانس استف  

  داراي نظـري يكـسان      متفاوت، در رابطه با سواالت مندرج در پرسشنامه        ي  و يا ميزان تجربه   

  . اند بوده

 
  گيري نتيجه
 كـه در     بر ايـن مطلـب تاكيـد دارنـد         ها  ت شرک ي اجتماع يها  ت مربوط به مسئولي   يها يتئور

صورت اختياري بودن افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعي ناشي از فعاليـت سـازمان،               

ي مثبـت فعاليـت سـازمان را نـشان          هـا    اطالعاتي هستند كـه جنبـه      ي  مديران تنها مايل به ارائه    

 مطلوب از شركت، در اذهان عمـوم جامعـه ترسـيم            يدهد تا از اين طريق بتوانند تصوير       مي
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براين الزم اسـت افـشاي اطالعـات مربـوط بـه اثـرات اجتمـاعي ناشـي از فعاليـت                     بنا. نمايند

  . ها توسط مراجع ذيصالح، اجباري گردد سازمان

در پژوهش حاضر تمايل مديران بـه افـشاي چهـار دسـته اطالعـات مـورد بررسـي قـرار                     

  :گرفت

مثبت ي  ها  اين اطالعات، اطالعاتي است كه جنبه     : اطالعات مربوط به منافع اجتماعي     .۱

دهد و افـشاي آنهـا باعـث افـزايش مـشروعيت سـازمان و                فعاليت سازمان را نشان مي    

 ي  لـذا ارائـه    . تصويري مطلوب از سازمان در اذهان عمـوم جامعـه مـي گـردد              ي  ارائه

  .است چنين اطالعاتي به نفع سازمان

ي منفـي فعاليـت     ها  ي اجتماعي جنبه  ها  هزينه: ي اجتماعي ها  طالعات مربوط به هزينه   ا .۲

دهد و افشاي آنها ممكن است مشروعيت، منافع و يا حتي حيـات               مي سازمان را نشان  

 .سازمان را به خطر اندازد
تي كلي در مـورد نيـروي كـار    اين اطالعات، اطالعا : اطالعات مربوط به منابع انساني     .۳

...) ي كاركنـان، سـطح تحـصيالت و   نظير توزيع سني كاركنان، توزيـع جنـس   (سازمان

 اطالعـات مربـوط بـه منـابع         ي افـشا  ياينگونه اطالعات در راسـتا    فشاي  لذا ا . باشد مي

 .است سازمان مورد توجه يانسان
برخي از اين اطالعات نظير ميزان آلـودگي    : اطالعات مربوط به شرايط كار كاركنان      .۴

صوتي حاكم بر كار كاركنان، آلـودگي هـواي موجـود در محـيط كـار كاركنـان و                   

)  پرسـشنامه ۲۵ و۲۴،۲۳سـواالت  (وار شـغلي كاركنـان  تعداد سوانح و پيشامدهاي ناگ   

دهـد و ممكـن اسـت        مـي  منفي فعاليت سازمان را نـشان        يها  جنبه اطالعاتي است كه  

در حالي كه برخي ديگر از اين اطالعات نظيـر          . تاثير سوئي بر فعاليت سازمان گذارد     

ي مثبـت  اهـ  بيانگر جنبـه )  پرسشنامه ۳۰ الي   ۲۶سواالت  (تسهيالت اعطائي به كاركنان   

  .فعاليت سازمان مي باشند

ي ايرانـي مايـل بـه افـشاي اطالعـات           ها  تي تحقيق نيز نشان داد كه مديران شرك       ها  يافته

افـشاي  بـراي  مربوط به منافع اجتماعي، منابع انساني و شرايط كار كاركنان خود هستند ولي          

يـا منـافع   ي اجتماعي سـازمان خـود كـه ممكـن اسـت حيـات و        ها  اطالعات مربوط به هزينه   

ي اين پـژوهش    ها  توان استنتاج كرد كه يافته     لذا مي .  ندارند  تمايل سازمان را به خطر اندازد،    

  .است ها تي اجتماعي شركها تگزارشگري مسئوليي مطرح در ها در راستاي تئوري
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از سوي ديگر نتايج حاصل از تحقيق با نتايج تحقيقات ديگري كه در ساير كـشورها در       

فتـه،  ي افشاي اختياري اطالعات حسابداري اجتماعي توسط مديران انجام گر         ها  زمينه انگيزه 

 )۲۰۰۲(و ادويــر )۲۰۰۲(، ديگــان و همكــارانش)۲۰۰۳(نظيــر تحقيــق كمبــل و همكــارانش

گيـري تحقيـق لـزوم       ي تحقيق مهمترين نتيجه   ها  لذا با توجه به يافته    . منطبق و هماهنگ است   

 .استسط مراجع ذيصالح تدوين قوانين و الزامات افشاي اجباري تو
  

  ي تحقيقها  مربوط به يافتههايپيشنهاد
ي تحقيق مي توان به آن اشاره كرد آن اسـت كـه             ها  اساس يافته مهمترين پيشنهادي كه بر    .۱

كه مسئوليت تـدوين اسـتانداردهاي حـسابداري را بـر عهـده دارنـد بـه        اي  نهادهاي حرفه 

و بـا انجـام تحقيقـات بيـشتر و بـا         ننـد تدوين استانداردهاي حسابداري اجتماعي توجـه ك      

  الزم بـراي افـشاي     ي  هاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر كشورمان زمينه        عنايت به ويژگي  

  .گونه اطالعات را توسط مديران واحدهاي تجاري فراهم آورنداين

دون از آنجايي كه افشاي اطالعات مربوط به اثرات اجتماعي فعاليت واحدهاي تجاري ب             .۲

 ي ، لـذا نهادهـاي قانونگـذار نيـز بايـد در زمينـه         نيـست پذير   م آور امكان  وجود قوانين الزا  

  .تدوين قوانين الزام آور در اين زمينه اقدام نمايند

  
  :پيشنهاد براي تحقيقات آتي

در حسابداري است كـه باعـث بـسط و        اي     مبحث گسترده  ها  ي اجتماعي سازمان  ها  تمسئولي

اختن اطالعات بـراي    يعني فراهم س  (سنتي آن فراتر از شكل    اي    گسترش حسابداري به حوزه   

در ايران تعداد تحقيقات انجام شده در اين حوزه بسيار انـدك بـوده و               . شود مي) سهامداران

. ر گيـرد   وجود دارد كه مي تواند مورد بررسـي قـرا          CSR ي  لذا موضوعات زيادي در زمينه    

  . شود ميها اشاره اي از آن در زير به پاره

كارهاي مناسب جهت     تم حسابداري اجتماعي به منظور ارائه راه      بررسي و مطالعه سيس    .۱

  .ي تجاريها  و منافع اجتماعي ناشي از فعاليت واحدها گيري كمي هزينه امكان اندازه

 منـافع  هاي تجاري كه در آنها ي مالي واحدها تبررسي و مطالعه در جهت تهيه صور       .۲

 منـابع انـساني و شـرايط كـار        ي اجتماعي سازمان و نيز اطالعات مربوط بـه        ها  و هزينه 

  .كاركنان افشا شده باشد
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ي ايراني براي ادامه فعاليت و در پاسـخ بـه           ها  تيي كه شرك  ها   راهبرد تحقيق در زمينه   .۳

  .ي خود به كار مي بندندها ي وارده بر حيات سازمانها تهديد

 ي توليدي در بورس اوراق بهادار تهران      ها  تدر اين تحقيق تنها ديدگاه مديران شرك       .۴

گـسترش داد و    توان دامنـه تحقيـق را        در تحقيقات آتي مي   . مورد بررسي قرار گرفت   

گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبـار دهنـدگان،         كنندگان نظير سرمايه    ديدگاه ساير استفاده  

  . كاركنان و يا كارشناسان مالي دولت را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داد
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