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 هابررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

 

1سید رسول معصومی
 

 

 

های اخیر، مبین برانگیز و مورد توجه در سالعنوان موضوعی چالشهها بگزارشگری پایداری شرکت -چکیده

باشد. تبیین عوامل تاثیرگذار بر میزان دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یک شرکت می

نفعان شود. هدف این پژوهش، بررسی تواند موجب جلب اعتماد کلیه ذیها میگزارشگری پایداری شرکت

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کالن اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکتتاثیر متغیرهای 

-بهادار تهران می اوراق در بورس شده پذیرفته هایباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتتهران می

ده است. شرکت براساس روش حذف سیستماتیک انتخاب ش 191باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 

-این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل

ها حاکی از تاثیر منفی و معنادار نرخ تورم و نرخ ارز بر میزان باشد. نتایج آزمونهای رگرسیونی می

نرخ رشد اقتصادی بر میزان  ها دارد و در مقابل، نرخ بازده بدون ریسک وگزارشگری پایداری شرکت

 ها تاثیر مثبت و معناداری دارند.گزارشگری پایداری شرکت

ها، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بازده بدون ریسک و نرخ رشد گزارشگری پایداری شرکت های کلیدی:واژه

 اقتصادی.

 

 . مقدمه1

بلندمدت موفق باشند. این موضوع نفعان کلیدی در  ذی توانند با نادیده گرفتن ها نمیدر عصر حاضر شرکت

های مدیریتی نیز عالوه بر نفعان شده است. فعالیت ذی نفعان با هدف تامین منافع همه  ذی منجر به ظهور نظریه 

نفعان با  ذی نفعان تمایل دارد. در این میان وجود  ذی تاکید روی سهامداران، به توسعه و حفظ همه روابط با 

شود. براساس تصور های با ابعاد چندگانه میگیریسبب افزایش تقاضا برای اندازه منافع متضاد و ناهمگون،

تواند تداوم فعالیت داشته باشد که قادر به ایجاد، حفظ و تقویت نفعان از یک شرکت، شرکت زمانی می ذی 
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که مدیران باید آنها را های اساسی هستند نفعان خود باشد. این روابط دارایی ذی روابط پایدار و بادوام با تمامی 

کند که آفرینی میمدیریت کنند زیرا، منابع نهایی ثروت سازمانی هستند. از این دیدگاه، شرکت زمانی ارزش

سازی ابعاد اقتصادی، زیست روش مدیریتی آن شامل ابعاد و خصوصیات مختلف به ویژه در ارتباط با یکپارچه

ی (. پایداری، توانایی یک سازمان برای تداوم قاطعانه2111، 1محیطی و اجتماعی باشد )بوریت و اسکالتگر

های محیطی، اجتماعی و انسانی در راستای مدیریت آنها است. شرکتی ها و اعمال اثرات آن بر سرمایهفعالیت

دهی شده است، شرکتی است که در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، که در راستای پایداری جهت

های خود، توسعه یافته است. بنابراین، پایداری یک شرکت وابسته و زیست محیطی عملکرد و فعالیتاجتماعی 

نفعان خود است. یک شرکت باید نه تنها سهامداران، کارکنان و مشتریان را، بلکه  ذی به پایداری روابط با 

ی مالی را نیز مورد توجه قرار کنندگان، مقامات دولتی، اجتماعات محلی، جوامع داخلی، مالکان و شرکاتامین

تواند اصل رهنموننفعان که همان پایداری است، می ذی دهد. امروزه و حتی بیشتر در آینده، کیفیت روابط با 

(. در 2118، 2گیری مدیران و رکن اصلی یک استراتژی جامع شرکتی باشد )پرینی و تنکتیکننده برای تصمیم

گیری و کنترل رفتارشان، در رابطه با های خود را برای اندازهکه سیستم ها بر آن استاین راستا تالش شرکت

های گزارشگری چنین گزارش نتایج به آنان، تقویت کنند. سیستمنفعان و هم ذی های تامین مناسب نیازمندی

 گیری عملکرد شرکت و تامین نیازهایهای مالی و اقتصادی سنتی را برای اندازهجدید باید بهبود روش

ها از طریق گزارشگری پایداری (. بنابراین، شرکت2113، 9نفعان، هدف و سرلوحه خود قرار دهند )هوبارد ذی 

کنند تا این تقاضاها را تأمین نمایند. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی تالش می

های ن این موضوعات، چگونه طرحدهد که واحد تجاری با در نظر گرفتباشد و نشان مییک شرکت می

نفعان، این  ذی  توان گفت گزارشگری پایداری به سهامداران و  ی خود را در آینده اجرا خواهد کرد. میتوسعه

های مختلف شرکت، طبق یک  های مرتبط با فعالیت بخش دهد که مخاطرات غیرمالی و فرصت اطمینان را می

 (.1989فرد و احمدزاده،  شود )مرادزاده برنامه اصلی شناسایی می

سازی و انتقال قدرت اقتصادی از  نظران معتقدند، به دالیلی همچون خصوصی از طرفی بسیاری از صاحب

ها منابع و قدرت الزم را برای حل  ها، امروزه این دولت نتیجه، کوچک شدن دولت ها و در ها به سازمان دولت

ها را در این زمینه یاری کنند )صنوبر و  ها باید دولت محیطی ندارند و سازمان مشکالت اجتماعی و زیست

شدن و ارتباط متقابل کشورها و ناکافی بودن منابع داخلی،  چنین با گسترش فرایند جهانی(. هم1988همکاران، 
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گذاری و  ترین آثار سرمایه ها ناگزیر از جذب سرمایه و رقابت تنگاتنگ با سایر رقبا هستند. یکی از مهم شرکت

ها برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت و  بت در جهان رقابتی امروز در مقایسه با گذشته، تالش شرکترقا

کنند، با بهبود شرایط اقتصادی همواره جایگاه  ها بیان می های گذشته است. برخی نظریه عملکردشان در سال

ظور در سطح جامعه، پیوسته من ها نیز به همین یابد و شرکت کشورها از نظر توجه به محیط زیست بهبود می

درصدد بهتر شدن و بهتر نشان دادن موقعیت و شرایط خود در حفظ منافع عمومی و محیط زیست هستند 

(. سایمون اسمیت کوزنتس در مقاله مشهور خود با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری 1932)اصغری و ساالرنظر، 

ضمنی در منحنی زیست محیطی کوزنتس  دهد: فرضیه سعی دارد به این سواالت پاسخ 1333درآمد، در سال 

های مختلف زیست محیطی و سطوح درآمد سرانه است. منحنی زیست محیطی کوزنتس از رابطه بین شاخص

گوید رشد اقتصادی عاملی است برای حمایت از محیط زیست، نه از بین رفتن آن است که می مهم این جهت

هایی بر پایه نظریه  تصاددانان محیط زیست و رشد اقتصادی، پژوهشهای اخیر اق (. در سال1982)ارباب، 

معکوس، بین کیفیت محیط زیست و  Uشکل  ای به ها به کشف رابطه اند. نتیجه تالش آن کوزنتس انجام داده

اند که با رشد  های اقتصادی نشان داده (. برخی از داده1339رشد اقتصادی منجر شده است )داسگوپتا و مالر ، 

 (.2111توجهی خواهد داشت )بانک توسعه آسیا،  ها به محیط زیست، تغییر قابل آمد سرانه، توجه شرکتدر

شود این است که آیا متغیرهای حال با توجه به گستردگی و نیازهای جامعه فعلی، سوالی که مطرح می

ین پژوهش، به بررسی تاثیر ها موثر باشد؟ لذا در اتواند بر میزان گزارشگری پایداری شرکتکالن اقتصادی می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متغیرهای کالن اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

 شود.پرداخته می

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 اقتصادی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده خواهد شد و در نتیجه آن فعاالن ثباتیبی

گذاری تأثیر انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند. این امر به ویژه بر سرمایهتوانند چشماقتصادی نمی

ریزی رو، ثبات اقتصادی از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامهمنفی خواهد گذارد. از این

گذاری انداز ملی و سرمایهقتصادی، پسنماید. ثبات ابلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد می

چنین با وجود رشد اقتصادی پایدار و (. هم1981دهد )خلیلی عراقی و همکاران، خصوصی را افزایش می

ها برای تولید بیشتر و سودآوری بیش از پیش،  گذارد. شرکت ها رو به فزونی می باثبات، سودآوری شرکت

هایی نیز  گیرند. در این راستا آسیب کار می نیروی کار و ...( بیشتری را به منابع تولید )همچون مواد اولیه تولید،
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با استفاده از  1دهند. برامر و میلینگتون به محیط زیست وارد کرده و برخی خدمات را برای جبران آن انجام می

ملکرد اجتماعی های ع کار بردن منابع ارزشمند شرکت برای استراتژی اند که به نظریه نمایندگی، نشان داده

(. در 1932داران داشته باشد، برای مدیران منفعت دارد )حیدرپور،  ای برای سهام مثبت، بیشتر از آنکه منافع مالی

ها و انحرافات متغیرهای اقتصادی، عدم امنیت های اقتصادی، نوسانها و بحرانمقاالت مختلف، وقوع شوک

ند. از طرفی، در تعریف محیط باثبات اقتصادی چند متغیر اساسی در اثباتی مطرح شدهعنوان بیاقتصادی و ... به

ثباتی یا پیشرفت به شود. این متغیرهای اساسی که وضعیت آنها میزان بیکانون توجه است و بر آنها تأکید می

ادله نماید عبارتند از: نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبسمت ثبات اقتصادی را تعیین و تصریح می

های مالی است،  (. الگوهای مورد مطالعه که تنها شامل اطالعات صورت1932)دهقان منشادی و پوررحیم، 

بینی کند، در نتیجه  طور قطعی عدم موفقیت یا موفقیت و میزان منابع مصرفی یک شرکت را پیش تواند به نمی

لکه سایر اطالعات از قبیل متغیرهای کالن های مالی باشد، ب بینی نباید تنها مبتنی بر نسبت الگوی مناسب پیش

 (.1383، 2ها کمک کند )زاوگرن بینی عدم موفقیت شرکت تواند به پیش اقتصادی نیز می

-های روانی تصمیمبا وجود اینکه اقتصاددانان کالسیک، متهم اصلی درخصوص عدم توجه به جنبه

خورد. ریکاردو ر اقتصاددانان مذکور به چشم میهایی دگیرندگان اقتصادی هستند، اما باز هم وجود چنان ایده

ای که در پی صاحب سرمایه»نویسد که: گونه میاز اقتصاددانان کالسیک در جایی از کتاب معروف خود این

هایی را که یک شغل نسبت به شغل دیگر دارد هایش باشد، طبیعتاً همه مزیتکاربرد سودآوری برای اندوخته

او حاضر باشد که از بخشی از سود پولی خود به خاطر صیانت، پاکیزگی، آسانی و یا  آورد؛ شایدبه حساب می

(. بنتهام، دیگر اقتصاددان کالسیک نیز از این 1818)ریکاردو، « هر مزیت واقعی یا موهوم دیگری چشم بپوشد

صاددان علمی، یکی های چهارگانه اقت(. شومپتر نیز در بیان ویژگی2111، 9قاعده مستثنی نیست )فری و اشتوتر

داند می« درک چگونگی رفتار مردم در هر زمان و آثار اقتصادی آن»از ابزارهای موردنیاز برای اقتصاددان را 

گیرند که هدف اولیه و  (. اقتصاددانان نئوکالسیک و چندین نظریه مدیریت، فرض را بر این می1388)شومپتر، 

ها عامل اصلی سهامداران  های محدود است. در این نظریهیتها باال بردن سود در شرایط و ظرفاصلی شرکت

کنند، معرفی  عنوان مدعیان اصلی و نهایی که منابع الزم برای انجام عملیات شرکت را فراهم می هستند که به

توجهی را برای افزایش سود و باقی ماندن در  شوند. با این حال، شرکت ها رویکردهای متفاوت و قابل می

توان به تأکید بیشتر برای هدف های بلندمدت در  کنند. از جمله این رویکردها می بتی بازار دنبال میشرایط رقا
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های اقتصادی شرکت، پیامدهای جانبی های اخالقی ناشی از تصمیم مدت، تأثیر زمینه مقابل هدف های کوتاه

های ان اشاره کرد. پژوهشنفع ذی نفعان و درجه اهمیت سهامداران نسبت به دیگر  ذی عملیات شرکت بر 

مدت به  های تجاری خود در کوتاهدهد که یک شرکت ممکن است از طریق فعالیت گرفته نشان می صورت

سود دست یابد؛ ولی معیارهایی مانند رفتار اجتماعی شرکت، پاسخگویی اخالقی شرکت و در نظر گرفتن 

ت حفظ شود و به فعالیت خود ادامه دهد. در شود شرکت در درازمد نفعان است که باعث می ذی منافع دیگر 

چنین صنعتی شدن این واحدها، مشکالت دنیای امروز با توجه به گسترش روزافزون واحدهای تجاری و هم

زیست و  وکار این واحدهای تجاری برای کسب سود است، برای محیط متعددی که ناشی از پیامدهای کسب

محیطی، آلودگی آب و هوا، گرم شدن  انوران و گیاهان زیستوجود آمده است. کاهش تنوع ج اجتماع به

ها، بدون توجه به محیط اطراف آنها بوده است. بنابراین زمین و غیره ازجمله پیامدهای باال بردن سود شرکت

ها برای اینکه بقای خود را در جامعه تضمین کنند، باید تدابیری بیندیشند که محققان بر این باورند که شرکت

ها،  ها، اتحادیهکنندگان، مشتریان، دولت نفعان مانند کارکنان، تأمین ذی تنها منافع سهامداران، بلکه منافع دیگر  نه

 (.1389، 1های غیردولتی را نیز در نظر بگیرند )فریمنهای نظارتی و سازمانمقام

رفع نیازهای حال »ترین تعریفی که از آن شده عبارت است از پایداری براساس نخستین و شناخته شده

(. توجه به آینده 2118، 2)اسنیرسن« های آینده برای رفع نیازهای خودحاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل

شود. گیرد. آینده نیز از طریق پایداری مشهود مینفعان قرار می ذی ی قراردادی بین شرکت و در کانون رابطه

-ر مباحث عملکرد شرکت، مطرح است. پایداری موضوع بحثسازی و هم دپایداری هم در مباحث جهانی

ترین تعاریف درباره پایداری، به اثر یک برانگیزی است که تعاریف متعددی برای آن بیان شده است. در کلی

شود. اگر منابع در زمان فعلی استفاده شود و این منابع برای های موجود در آینده اشاره میاقدام فعلی بر گزینه

ده در آینده بیش از این در دسترس نباشد، این نگرانی وجود دارد که آیا مقدار این منابع محدود هستند یا استفا

گیرند. های آینده برای انجام وظایف و کارکردهای فعلی مورد استفاده قرار میخیر. لذا در برخی موارد گزینه

ی این حقیقت یافتد، اما نگرانی بیشتر دربارهی نسبتاً دور اتفاق باین موضوع ممکن است تا حدودی در آینده

های رو هزینهیابد و از اینی کسب منابع باقی مانده افزایش میاست که با نقصان و تهی شدن منابع، هزینه

تواند یابند. لذا پایداری اشاره بر آن دارد که جامعه نباید بیشتر از آنچه میها افزایش میعملیاتی سازمان

ی بزرگتر و عنوان بخشی از یک جامعهولید مجدد شود، استفاده کند. در نظر گرفتن سازمان بهبازیافت یا ت

                                                
1 Freeman 
2 Sneirson 
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گیری مخارج و ارزش خلق تر، اشاره به آن دارد که این تاثیرات نه تنها باید برای اندازهی اقتصادی وسیعسامانه

(. 1983)حساس یگانه و ابراهیمی، ی خود واحد تجاری نیز مدنظر قرار گیرند شده در حال، بلکه برای آینده

طور  توان مشاهده کرد که به هایی را میهای گذشته، تعداد به نسبت کم اما در حال رشد شرکتدر طول سال

اند تا در  وکار خود وارد کرده های کسبمحیطی را در راهبردها و مدل داوطلبانه مسائل اجتماعی و زیست

ها هدف اصلی خود را د را در درازمدت حفظ کنند. این شرکتفرایند صنعتی شدن جهانی، پایداری خو

دانند، بلکه هدف اصلی آنها افزون بر کسب سود اقتصادی، دربرگیرنده  سازی سود و بازده اقتصادی نمی بیشینه

 شود. های محیطی و خدمات اجتماعی نیز می تمام جنبه

ان، مقوله پایداری باید هدف اولیه همه های تجاری در جهطور آرمانی و با توجه به گسترش فعالیت به

گیری و  های حسابداری سنتی امروزی، امکان اندازهواحدهای تجاری تلقی شود؛ ولی با استفاده از سیستم

(. حسابداری سنتی فقط 1988سنجش آثار خارجی عملیات سازمان به سادگی ممکن نیست )برزگر و غفاری، 

گیری نتایج غیرمالی ها درخصوص اندازهدهد و برخی نارسایییدرخصوص معیارهای عملکرد مالی گزارش م

های بزرگ است. در دیدگاه حسابداری سنتی، های مهم عملکرد شرکتها دارد و سود از شاخصشرکت

باشند، در عنوان ورودی در نظر گرفته شده و تصور آن است که دارای محدودیت میسرمایه و منابع مالی به

باشند، لذا حسابداری عنوان منابع محدود و منابع مالی نامحدود میمحیطی بهابع زیستکه امروزه منحالی

، 1پایداری باید قادر به پاسخگویی درخصوص معیارهای اجتماعی زیست محیطی و مالی باشد )آراس و گروثر

ی مواجه با این دهند، آشکار است که براها خود را با نیازهای جدید وفق می(. تحت شرایطی که سازمان2118

، 2ها، حسابداری باید متناسب با شرایط، به فکر وضع قوانین و استانداردهای جدیدی باشد )ازسزگانچالش

عنوان ابزار افشای اطالعات مالی و غیرمالی از قبیل اجتماعی (. از طریق فرآیند گزارشگری، حسابداری به2119

 (.2111، 9است )جونزها و زیست محیطی در گزارش ساالنه و دیگر گزارش

هایی مطرح شدند که در ذیل ها، نظریهطور کلی درخصوص چرایی ارائه گزارشگری پایداری شرکتبه

 شود.به برخی از آنها اشاره می

های سازمانی و اجتماعی است. در واقع این نظریه فلسفه، نظریه از ترکیبی نفعان: این نظریه، ذی نظریه  -1

آمیزد. اساس نظریه ی، اقتصادی، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را درهم میهای سیاساخالق، نظریه

اند و تأثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که آنها باید به جز ها بسیار بزرگ شدهنفعان این است که شرکت ذی 

                                                
1 Aras & Crowther 
2 Ozsozgun 
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مردم توجه کنندگان، محیط زیست و عموم های بیشتری از جامعه نظیر کارکنان، عرضهسهامداران، به بخش

 کرده و پاسخگو باشند.

طور مستمر به دنبال اطمینان از این ها به مشروعیت: این نظریه مبتنی بر این فرض است که سازمان نظریه -2

هایشان از سوی جامعه دارای مشروعیت هستند. در واقع، مشروعیت یک مفهوم عمومیت یافته  هستند که فعالیت

ها و باورها در  ناسب و مطلوب و متناسب با برخی هنجارها، ارزشاست که اعمال هر واحد اقتصادی م

هایشان در راستای هنجارهای  خواهند نشان دهند که عملیات ها می باشند و سازمان های اجتماعی می سیستم

یابد، انتظار بر این است که به تبع  های اخالقی و ذهنی در طول زمان تغییر می که، ارزشجامعه هستند. همچنان

ها پاسخ دهند و از این نظر، مشروعیت یعنی؛ سازگاری هر واحد اقتصادی با  ها نیز به آن این تغییرات، سازمان

 (.1،2111های آن )بونستوپل های اجتماعی از بعد هنجارها و ارزش وضعیت یا شرایط موجود در سیستم

به اینکه تصمیمات شرکت  ها اشاره داردنظریه سازمانی: نگرش نظریه سازمانی از پایداری شرکت -9

گیری ابزاری نیست، بلکه ها صرفاً یک تصمیمدرخصوص ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت

 گیرد.تری را در نظر میمحتوای اجتماعی وسیع

ها با اتکاء بر نگرش نظریه مشروعیت و های اخیر در حوزۀ پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتپژوهش

گیرند. به عبارت دیگر، نظریه فعان بوده است که هر دو از نظریه اقتصاد سیاسی سرچشمه مین ذی نظریه 

هایی با هدف مشترک برای گزارشگری پایداری و مسئولیت نفعان و نظریه مشروعیت هر دو نگرش ذی 

و نظریه ها با چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی هستند. نظریه اقتصاد سیاسی، نظریه مشروعیت اجتماعی شرکت

ها مورد استفاده قرار توانند برای تبیین و درک گزارشگری پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتذیفنعان می

 (.1939و برزگر،  یگانهگیرند )حساس

های پیشین عبارتند از: نخست؛ بیشتر چنین وجه تمایز و نوآوری پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهم

ت اجتماعی و پایداری یا به بررسی کمیت و ماهیت مسئولیت اجتماعی و مطالعات انجام شده در حوزه مسئولی

اند یا صرفاً بر افشای اطالعات زیست محیطی که تنها یکی از ابعاد گزارشگری ها پرداختهپایداری شرکت

عنوان عوامل های درون شرکتی، بهاند. دوم؛ اکثر محققان تنها بر ویژگیهاست، محدود شدهپایداری شرکت

اند و به عوامل برون شرکتی موثر بر افشای ها، تاکید نمودهثر بر سطح افشای گزارشگری پایداری شرکتمو

 اند. اند یا توجه اندکی نشان دادهتوجه بودهها بیگزارشگری پایداری شرکت

 

                                                
1
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 . پیشینه پژوهش3

 . پیشینه خارجی1.3

پایداری، یک استراتژی تجاری برای رشد ( به پژوهشی با عنوان آیا گزارشگری 2113) 1کارپ و همکاران

ها )نسبت قیمت به ارزش  شرکت است؟ پرداختند. این پژوهش، تاثیر گزارشگری پایداری بر رشد شرکت

عنوان نتیجه اتخاذ یک رفتار مسئوالنه زیست محیطی و اجتماعی در دفتری، رشد فروش و هزینه سرمایه( را به

دهنده تاثیر اندک آمده نشان دست بررسی کرد. نتایج به 2112–2118بورس اوراق بهادار بخارست طی دوره 

 های رشد شرکت است.  گزارشگری پایداری بر روی شاخص

( به پژوهشی با عنوان آثار اقتصادی مرتبط با کیفیت گزارشگری یکپارچه 2118) 2بارث و همکاران

های  نقدینگی، هزینه سرمایه و جریان گیری ارزش شرکت از سه مولفهپرداختند. در این پژوهش برای اندازه

های آفریقای جنوبی است که در آن گزارشگری یکپارچه نقدی آتی استفاده شد. قلمرو مکانی، شرکت

های  اجباری است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین کیفیت گزارشگری یکپارچه و دو متغیر نقدینگی و جریان

رابطه بین کیفیت گزارشگری یکپارچه و هزینه سرمایه یافت  چنین هیچ مدرکی دال برنقدی آتی است. هم

 نشد.

( به پژوهشی با عنوان سطح توسعه اقتصادی و تاثیر آن بر اجرای مسئولیت 2119) 9ازیگبو و همکاران

دو شرکت چندملیتی در دو  های مسئولیت اجتماعی اجتماعی شرکت پرداختند. در این پژوهش، به فعالیت

منظور ارزیابی تاثیر توسعه اقتصادی بر اجرای کانادا و کشور در حال توسعه نیجریه بهیافته  کشور توسعه

پرداخته شد. نتایج در دو کشور حاکی از آن است که سطح باالی توسعه اقتصادی، سطح و  مسئولیت اجتماعی

ی مسئولیت توجهی در شکل دادن به اجرای استراتژ کند که نقش قابل انواع نیازهای جامعه را تعریف می

 ها دارد. اجتماعی سازمان

های حمایتی مسئولیت اجتماعی دولت بر رشد ( به پژوهشی با عنوان تاثیر سیاست2119) 9مارینکو و تی

های حامی مسئولیت اجتماعی و رشد اقتصادی  در این پژوهش به بررسی ارتباط بین شرکت اقتصادی پرداختند.

حامی مسئولیت  های نتایج بیانگر این است که شرکت .داخته شدپر 2111–2118کشور در طول دوره  23بین 

                                                
1 Carp et al 
2 Barth et al 
3 Ezigbo et al 
4
 Marinko & Tea 
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ها مسئولیت اجتماعی شرکت چنین کشورهایی که به شدت ازتاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و هم اجتماعی

 .یابند های رشد باالتری دست می کنند به نرخ حمایت می

اجتماعی شرکت و رشد اقتصادی پرداختند. نتایج ( به پژوهشی با عنوان مسئولیت 2118) 1ناوارو و همکاران

 باشد.کننده رشد اقتصادی نمیها عامل تعییندست آمده حاکی از این است که مسئولیت اجتماعی شرکتبه

ها  گذاری خارجی بر رشد اقتصادی و آالینده ( در پژوهشی، تأثیر ابعاد مختلف سرمایه2118) 2یودو و ابیورا

دهد، در  ها نشان می اند. نتایج پژوهش آن در منطقه غرب آفریقا بررسی کرده 2112ا ت 1381را در طول دوره 

ها برای تأمین نیازهای مالی به جذب  یابد، شرکت شرایطی که نرخ بازده بدون ریسک در کشورها افزایش می

پیوندد، اما با  می  وقوع های خارجی، رشد اقتصادی نیز به  آورند، و با جذب سرمایه های خارجی روی می سرمایه

ها نیز در چنین مواقعی برای  یابد و شرکت ها نیز افزایش می توجه به میزان رشد اقتصادی، میزان انتشار آالینده

 کنند. جذب سرمایه بیشتر از ارائه اطالعات در این زمینه خودداری می

یط زیست در شش کشور ( به بررسی رابطه متقابل عوامل کالن اقتصادی با مح2113) 9دارات و همکاران

دهد که بین تولید ناخالص ملی و مصرف انرژی با میزان  ها نشان می آن اند. نتایج پژوهش  حوزه منا پرداخته

ها نشان دادند که در شرایطی که مالکیت دولتی و  چنین آنها رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. هم آالینده

توجهی به محیط  ای و بی یابد، میزان انتشار گازهای گلخانه یترین سهامدار، افزایش م درصد مالکیت بزرگ

 یابد. توجهی می زیست، افزایش قابل

بر روی اطالعات ناشی از  1338تا  1338های  ( با آزمون اطالعات سری زمانی مربوط به سال2111) 9اگلی

انجام داده است که نتایج  ای محیطی در کشور آلمان، مطالعه های زیست ای و آالینده انتشار گازهای گلخانه

ها رابطه معناداری وجود دارد.  دهد، بین نرخ بازده بدون ریسک و تورم، با میزان آالینده پژوهش وی نشان می

 ها و تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری وجود ندارد. چنین وی نشان داده است که بین میزان آالیندههم

دست  ها پرداختند. نتایج به ها و درآمد آن طه بین آالیندگی شرکت( به بررسی راب1338) 3سوری و چاپمن

های با  ها و شرکت های با سطح درآمد باالتر نسبت به دارایی دهد که شرکت ها نشان می آمده در پژوهش آن

طول عمر بیشتر، آالیندگی کمتری دارند، اما در بحث مسائل اجتماعی همچون موارد مربوط به بیمه و 

دهند.  های دارای سابقه بیشتر و سطح درآمد باالتر، اقدامات بیشتر و مؤثرتری را انجام می ، شرکتبازنشستگی
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ها رابطه  محیطی شرکت چنین این دو پژوهشگر نشان دادند که بین تورم با میزان مسئولیت اجتماعی و زیستهم

 معناداری وجود دارد.

 

 . پیشینه داخلی3.2

ژوهشی با عنوان شناسایی متغیرهای موثر بر میزان گزارشگری پایداری ( به پ1938معصومی و همکاران )

گیری میزان گزارشگری پایداری های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای اندازهشرکت

زه ها بیانگر این است که متغیرهای انداها از معیار جی آر آی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیهشرکت

ها شرکت، نقدینگی، سهامداران نهادی و دوگانگی وظایف مدیرعامل بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

چنین سه متغیر عمر شرکت، دارایی نامشهود و استقالل هیات مدیره بر میزان تاثیر معناداری دارند. هم

 ها تاثیر معناداری ندارند.گزارشگری پایداری شرکت

بندی عوامل موثر بر سطح افشای مسئولیت ( به پژوهشی با عنوان شناسایی و رتبه1938قادرزاده و همکاران )

-دهد عوامل اقتصادی، ویژگیهای پژوهش نشان میکاوی پرداختند. یافتهها با رویکرد دادهاجتماعی شرکت

 رند.ها داداری بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتهای شرکت و عوامل راهبری شرکتی تاثیر معنی

منظور بررسی اثر متقابل میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و ( در پژوهشی به1933مهر )کهنسال و شایان

کشور منتخب در حال توسعه از الگوی معادالت همزمان  3آلودگی محیط زیست و نوع ارتباطات فضایی 

نمودند. نتایج بیانگر آن است استفاده  2111-2111های تابلویی با اثرات تصادفی طی دوره فضایی برای داده

که مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست هر کشور تحت تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی 

توان بیان کرد که های پژوهش میچنین براساس یافتهو آلودگی محیط زیست کشورهای مجاور قرار دارد. هم

-چنین بین آلودگی محیطو آلودگی محیط زیست و همیک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین رشد اقتصادی 

 زیست و مصرف انرژی وجود دارد.

( به پژوهشی با عنوان تاثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، آزادسازی 1933بیدی و اسماعیلی )کارگر ده

ن پرداختند. نتایج ای 1333-2112ی تجاری و شهرنشینی بر آلودگی محیط زیست در منطقه منا در طی دوره

شکل بین درآمد سرانه و آلودگی را نشان داد. اثر متغیر مصرف انرژی در سطح باالیی از  Nپژوهش رابطه ای 

درصد،  11رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به میزان اهمیت آماری برخوردار بود، به طوری که انتظار می

درصد افزایش یابد. شاخص  9د مدت حدودرصد و در کوتاه 8سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 
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آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تاثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد. اثر متغیر شهرنشینی بر سرانه 

 دار نبود.انتشار آلودگی از لحاظ آماری معنی

( به بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص عملکرد زیست محیطی 1939سال )حسنی و کهن

کشور  11پرداختند. در این مطالعه اثر برخی از متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص عمکرد زیست محیطی 

ها از سایت بانک جهانی و شاخص عملکرد محیط خاورمیانه از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفت. داده

های تلفیقی داده گردآوری گردید. تخمین اطالعات با استفاده از روش 2111-2111های زیست، طی سال

افزار استاتا صورت پذیرفت. نتایج نشان داد هر چه درآمد سرانه کشورها باالتر، سطح تحصیالت )پانل( و نرم

 تر خواهد بود.نزدیک 111)سواد( بیشتر باشد، این شاخص به عدد 

جی بر کیفیت گذاری مستقیم خار ( به بررسی تأثیر جریان سرمایه1932پور ) اصغری و ساالرنظر رفسنجانی

دهد، در شرایطی که تأمین  ها نشان می محیط زیست کشورهای منتخب حوزه منا پرداختند. نتایج پژوهش آن

های  ها میسر نباشد و یا تأمین مالی خارجی برای شرکت مالی از طریق منابع داخلی کشور برای شرکت

های  یابد. هم چنین شرکت توجهی می قابلمحیطی، افزایش  های زیست تر باشد، میزان آسیب پذیر ارزان سرمایه

ای و یا عدم ارائه  های توسعه سازی ابعاد منفی برنامه گذاران، سعی در پنهان منظور جلب اعتماد سرمایه آالینده به

 اطالعات صحیح در این زمینه دارند.

 

 های پژوهش. فرضیه4

 فرضیه به شرح زیر تدوین شده است:در راستای نیل به هدف پژوهش و یافتن پاسخ سواالت پژوهش، چهار 

 ها اثر معناداری دارد.نرخ تورم بر میزان گزارشگری پایداری شرکت .1

 ها اثر معناداری دارد.نرخ ارز بر میزان گزارشگری پایداری شرکت .2

 ها اثر معناداری دارد.نرخ بازده بدون ریسک بر میزان گزارشگری پایداری شرکت .9

 ها اثر معناداری دارد.رشگری پایداری شرکتنرخ رشد اقتصادی بر میزان گزا .9

 

 . جامعه و نمونه آماری5

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو جامعه آماری و قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت

منظور بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر میزان گزارشگری ساله بهزمانی آن شامل یک دوره پنج

باشد. قلمرو می 1938و پایان آن، انتهای سال  1932ها است که آغاز آن از ابتدای سال ی شرکتپایدار
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های پذیرفته موضوعی پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

ت هایی هستند ها شرکهای انتخاب شده جهت آزمون فرضیهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت

 که:

 سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد. .1

 ، تغییر سال مالی نداده باشد.1938تا  1932های شرکت طی سال .2

 های موردنیاز در دسترس باشد.منظور استخراج دادهاطالعات مالی الزم به .3

 باشد.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده  1932تا پایان سال مالی  .4

های هلدینگ گری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکتجزء بانک .5

 و لیزینگ ها( نباشد.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت از شرکت 191براساس روش حذف سیستماتیک تعداد 

شرکت مورد  -سال  831ساله این پژوهش،  عنوان نمونه انتخاب گردید که با توجه به قلمرو زمانی پنجتهران به

 بررسی قرار گرفت.

 

 شناسی پژوهش. روش6

تر  تر و عملی یابی به هدف را آسان هایی است که دست ها و تجربه منظور از روش در پژوهش، ارائه مهارت

ویکرد پس آید. طرح پژوهش با استفاده از ر دست میسازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به می

همبستگی است.  -رویدادی )از طریق اطالعات گذشته( است. از طرف دیگر، پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

های آید. براساس اهداف نیز از نوع پژوهشحساب میها، از نوع پژوهش کمی بهبراساس ماهیت داده

 آید. کاربردی به حساب می

 

 . مدل پژوهش7

های ی پژوهش، مدل پژوهش از نوع رگرسیون چندمتغیره است. لذا، مدلنهبا توجه به چارچوب نظری و پیشی

 شود:های پژوهش پیشنهاد میزیر برای آزمون فرضیه

 (1مدل )
SR it = β0 + β1INFRit + β2LEVit + β3Sgrowth it + β4ROA it + ɛ it 

 (2مدل )

SR it = β0 + β1EXRit + β2LEVit + β3Sgrowth it + β4ROA it + ɛ it  
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 (9مدل )

SR it = β0 + β1Rfit + β2LEVit + β3Sgrowth it + β4ROA it + ɛ it  
 (9مدل )

SR it = β0 + β1EGRit + β2LEVit + β3Sgrowth it + β4ROA it + ɛ it  
 

نرخ  EXRنرخ تورم،  INFRها، دهنده میزان افشای گزارشگری پایداری شرکتنشان SRدر مدل فوق، 
میزان رشد فروش،  Sgrowthاهرم مالی،  LEV نرخ رشد اقتصادی، EGRبدون ریسک، نرخ بازده  Rfارز، 

ROA  سودآوری وɛ باشد. مانده می مقدار باقی 

 

 . متغیرهای پژوهش8

عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ ها بهدر این پژوهش میزان گزارشگری پایداری شرکت
چنین متغیرهای اهرم شود. همعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشد اقتصادی بهبازده بدون ریسک و نرخ ر

 شود.عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته میمالی، میزان رشد فروش و سودآوری به

 . متغیر مستقل1.8

 نرخ تورم
 شود.اظ میدر این پژوهش، نرخ تورم براساس مقادیر اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران لح

 نرخ ارز
 شود.در این پژوهش، نرخ ارز براساس مقادیر اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران لحاظ می

 نرخ بازده بدون ریسک
های یکساله که در سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی در این پژوهش، از نرخ بازده بانکی برای سپرده

 ورد استفاده قرار گرفت.های مختلف ارائه شده است، مایران در سال

 نرخ رشد اقتصادی
در این پژوهش، نرخ رشد اقتصادی براساس مقادیر اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران لحاظ 

 شود.می

 . متغیر وابسته2.8

 هاگزارشگری پایداری شرکت
-یطی( بهها )افشای اقتصادی، اجتماعی و زیست محدر این پژوهش، میزان گزارشگری پایداری شرکت

های مختلفی برای سنجش لیستطور کلی در ادبیات ایران چکعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به
ها در پژوهش  گیری میزان گزارشگری پایداری شرکت ها وجود دارد. برای اندازهگزارشگری پایداری شرکت
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لیست نسبت به همتاهای قوت این چک( استفاده شد. نقاط 1938لیست معصومی و همکاران )حاضر، از چک
های راهنمای گزارشگری پایداری مربوط به استانداردهای  هایی مبتنی بر آخرین نسخه خود استفاده از شاخص

های معتبر و در  بندی و دستورعمل های رتبه ترین نظام ( است که جزء متداولGRIسازمان گزارشگری جهانی )
ها است که  های مشخص شده در سایر پژوهش نین استفاده از شاخصچدسترس در حوزه پایداری است و هم

المللی، عنوان یک نهاد بینآمده است. سازمان گزارشگری جهانی به 1ابعاد و مولفه های آن در جدول شماره 
ها و گیری و گزارشگری فعالیتها جهت اندازهچارچوب گزارشگری پایداری را برای کمک به سازمان

دهد. محتوای گزارشگری توصیه شده سازمان کند و توسعه میبه پایداری ایجاد میعملکرد مربوط 
شود. در این های یک شرکت میگزارشگری جهانی شامل اثرات اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی فعالیت

باشد که اگر یک قلم از ها بدین شکل میپژوهش رویه امتیازدهی برای سنجش گزارشگری پایداری شرکت
شود. داده می 1و اگر افشا نشده باشد، امتیاز  1شای اقالم پایداری مطابق چک لیست انجام شده باشد، امتیاز اف

(، قادرزاده و 1938های معصومی و همکاران )تکنیک مورد استفاده در این پژوهش به پیروی از پژوهش
طور رایج برای ارزیابی افشای (  تحلیل محتوا است که به1939یگانه و برزگر )( و حساس1938همکاران )

 شود.ها استفاده میپایداری شرکت
 هاهای گزارشگری پایداری شرکتابعاد و مولفه -1جدول 

 کد مولفه بعد

 (ECاقتصادی )

 EC1 عملکرد اقتصادی 1.1

 EC2 حضور در بازار 2.1

گذاری اثرات اقتصادی غیرمستقیم و سرمایه  9.1

 مسئوالنه
EC3 

 (SOاجتماعی )

 SO1 کار و کارکنان و حقوق بشر 1.2

 SO2 مشارکت و توسعه جامعه 2.2

 SO3 وکارپشتیبانی محصول و اخالق کسب 9.2

 (ENزیست محیطی )
 EN1 مواد اولیه، آب و انرژی 1.9

 EN2 انتشارات گازها و دفع ضایعات 2.9
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 . متغیرهای کنترلی3.8

 اهرم مالی شرکت 

یگانه و آید )حساسدست میها بهها به جمع داراییست که از تقسیم جمع بدهیبیانگر ساختار سرمایه ا

 (.1939برزگر، 

 میزان رشد فروش شرکت 

-از حاصل تقسیم مابه تفاوت فروش دوره مالی جاری و فروش دوره مالی قبل بر فروش دوره مالی قبل به

 (.1983آید )طالب بیدختی و ایرانی، دست می

 سودآوری شرکت 

ها محاسبه شد که از تقسیم سود خالص قبل از کسر هزینه مالی و متغیر براساس نرخ بازده دارایی این

 (.1939یگانه و برزگر، آید )حساسدست میهای پایان دوره مالی بهمالیات بر جمع دارایی

 

 . نتایج پژوهش9

 . آمار توصیفی1.9

 2ه، میانگین و انحراف معیار در جدول شماره آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل حداقل، حداکثر، میان

 ارائه شده است.
 هاآمار توصیفی داده -2جدول 

 انحراف معیار میانگین میانه حداکثر حداقل نام متغیر

 1.112 1.233 1.289 1.392 1.181 میزان گزارشگری پایداری 

 11.8 18.8 18.9 99.8 3 نرخ تورم )درصد(

 9.3 28383 28391 99219 21239 نرخ ارز )ریال(

 9.9 18.9 18.8 29 13 نرخ بازده بدون ریسک )درصد(

 3.2 8.9 8.9 12.3 -1.8 نرخ رشد اقتصادی )درصد(

 1.993 1.318 1.328 1.332 1.189 اهرم مالی

 1.818 1.998 1.991 1.833 -1.919 رشد فروش

 1.333 1.912 1.983 1.812 -1.933 سودآوری
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-دهد شرکتباشد که نشان میمی 1.318ها برابر با میانگین اهرم مالی شرکت 2 با توجه به جدول شماره

نمایند. میانگین سودآوری درصد از منابع مالی خود را از بیرون از شرکت تامین می 31.8های نمونه در حدود 

د را نشان که نسبت به فروش سال گذشته رش 1.998ها برابر با و میانگین رشد فروش شرکت 1.912برابر با 

، میانگین نرخ بازده بدون ریسک 18.8ریال، میانگین نرخ تورم برابر با  28383دهد. میانگین نرخ ارز برابر با می

باشد. متغیر نرخ تورم از باالترین پراکندگی و متغیر می 8.9و میانگین نرخ رشد اقتصادی برابر با  18.9برابر با 

 باشند.مترین پراکندگی برخوردار میها از کمیزان گزارشگری پایداری شرکت

 

 بررسی ناهمسانی واریانس

پردازیم. باشد میها میهای متفاوت شرکتکه ناشی از ویژگی 1در این قسمت به تخمین ناهمسانی واریانس

که در واحدهای مقطعی دارای واریانس همسان باشد، امّا واریانس آن در سرتاسر واحدها متفاوت باشند، زمانی

خواهیم داشت. همانند بررسی ایستایی متغیرها در اینجا نیز نیاز به بکارگیری  2اهمسانی واریانس گروهیما ن

های تلفیقی داریم. ما از آماره اصالح شده والد برای بررسی ناهمسانی واریانس روش مناسب برای داده

 کنیم. های مدل رگرسیون اثرات ثابت استفاده میماندهگروهی در بین باقی
 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با استفاده از آماره اصالح شده والد -9جدول

 سطح معناداری مقدار آماره کای دو شرح

 1.9122 -3182.28 آماره اصالح شده والد

 درصد 3سطح خطای *              

-درصد بیشتر می 3به دلیل اینکه سطح معناداری آماره کای دو از سطح خطای  9با توجه به جدول شماره 

 توان فرض ناهمسانی واریانس را رد و در مقابل، فرض همسانی واریانس را پذیرفت.باشد، می

 

 دار بودن روش اثرات ثابتتعیین روش برآورد مدل آزمون معنی

های تلفیقی )پانل( است. این روش ترکیبی از اطاّلعات سری زمانی و روش برآورد مدل حاضر، براساس داده

هایی وجود دارد که های مقطعی، نارساییهای سری زمانی و دادهباشد. در هر یک از مدلای مقطعی میهداده

و هاسمن جهت تعیین یکی از  Fها را کاهش داد. در روش تلفیقی ابتدا دو آزمون توان آندر مدل تلفیقی می

                                                
1
 Heteroskedasticity 

2 Group wise heteroskedasticity 
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آمده  3و  9، در جدول های شماره شود که نتایج آن دو آزموندو روش اثر ثابت و یا اثر تصادفی استفاده می

 است. 
 

 Fآزمون آماره 
 Fنتایج آزمون آماره -9جدول

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره شرح

 *1.1291 123 3.913118 مقطعی Fآماره 

 *1.1291 123 211.81889 آماره کای اسکوئر مقطعی

 درصد 3سطح خطای *       

 

 آزمون هاسمن
 هاسمن نتایج آزمون -3جدول

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره شرح

 *1.1119 98 11.81229 مقطعی Fآماره 

 درصد 3سطح خطای *      

 

-و هاسمن( در هر دو آزمون احتمال به Fنتایج دو آزمون انجام شده ) 3و  9های شماره با توجه به جدول

 سیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.درصد بوده و بنابراین باید در مدل رگر 3دست آمده کمتر از 

 لوین -روش لین 

ها، های تلفیقی )پانل(، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این دادهنشان دادند که در داده 1لین و لوین

ر گردد. فرضیه صفر آزمون، بیانگدارای قدرت بیشتری است. در این پژوهش از آزمون لین و لوین استفاده می

 وجود ریشه واحد متغیرهاست. 
 آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش لین و لوین -8جدول 

 متغیرها آماره احتمال

 میزان گزارشگری پایداری  3.8192 *1.1128

 نرخ تورم )درصد( -2.9138 *1.1139

 نرخ ارز )ریال( 8.9131 *1.1118

                                                
1
Levin & Lin 
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 نرخ رشد اقتصادی )درصد( 9.3189 *1.1191

 نرخ بازده بدون ریسک )درصد( -8.3119 *1.1119

 اهرم مالی 3.1181 *1.1128

 رشد فروش 9.9118 *1.1193

 سودآوری -3.8198 *1.1112

 درصد 3سطح خطای *               

دهد که های محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میبررسی مقادیر آماره 8با توجه به جدول شماره 

 شود و تمامی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مانا هستند.مبنی بر نامانایی برای همه متغیرها رد میفرضیه صفر 
 

 آزمون فرضیه اول
 آزمون رگرسیون برای فرضیه اول -8جدول

 سطح معناداری tآماره  خطای برآوردی ضرایب برآوردی نام متغیر

 *1.1938 9.388998 1.189318 1.318333 ثابت

 *1.1281 -3.882819 1.998338 -2.118921 نرخ تورم

 *1.1138 8.133238 1.981898 2.913183 اهرم مالی

 *1.1181 8.888112 1.218139 1.812139 رشد فروش

 *1.1128 8.138918 1.118198 1.881819 سودآوری

 سطح معناداری Fآماره  دوربین  واتسون ضریب تعیین تعدیل شده

1.811 1.398 38.188 1.111** 

 درصد 1سطح خطای  **درصد و  3سطح خطای *      
 

قرار دارد فرض  2.3تا  1.3چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصلة  8با توجه به جدول شماره 

توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده شود و میوجود همبستگی بین خطاها رد می

ها، وابسته به متغیرهای درصد از کل تغییرات پایداری شرکت 81.1دهد که ، نشان میباشدمی 1.811برابر با 

( در سطح 38.188) Fداری مقدار آزمون باشد. از طرفی، با توجه به معنیمستقل و کنترلی در این معادله می

ستقل، توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی پژوهش مرکب از متغیرهای م، می1.11تر از خطای کوچک

ها را تبیین کنند. کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات پایداری شرکت

(، نشان از تاثیر منفی و -2.118ها )ضریب تاثیر برآوردی متغیر نرخ تورم بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

از طرفی، با توجه به سطح معناداری ها دارد. معکوس متغیر نرخ تورم بر میزان گزارشگری پایداری شرکت
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(، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای 1.1281ها )متغیر نرخ تورم بر میزان گزارشگری پایداری شرکت tآماره 

توان بیان کرد، نرخ تورم بر میزان را رد نمود و می   درصد فرضیه  33توان با اطمینان درصد می 3

 ها اثر معناداری دارد.گزارشگری پایداری شرکت

 

 آزمون فرضیه دوم
 آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم -8جدول

 سطح معناداری tآماره  خطای برآوردی ضرایب برآوردی نام متغیر

 *1.1198 8.393819 1.219331 1.819281 ثابت

 *1.1281 -9.399219 1.988139 -1.818992 نرخ ارز

 *1.1138 3.989818 1.312189 2.838398 اهرم مالی

 *1.1118 8.218913 1.111231 1.311932 رشد فروش

 *1.1981 9.398221 1.219818 1.818938 سودآوری

 سطح معناداری Fآماره  دوربین  واتسون ضریب تعیین تعدیل شده

1.888 2.119 31.888 1.111** 

 درصد 1سطح خطای  **درصد و  3سطح خطای *       

 

قرار دارد فرض  2.3تا  1.3چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصلة  8با توجه به جدول شماره 

توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده شود و میوجود همبستگی بین خطاها رد می

تغیرهای ها، وابسته به مدرصد از کل تغییرات پایداری شرکت 88.8دهد که باشد، نشان میمی 1.888برابر با 

( در سطح 31.888) Fداری مقدار آزمون باشد. از طرفی، با توجه به معنیمستقل و کنترلی در این معادله می

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی پژوهش مرکب از متغیرهای مستقل، ، می1.11تر از خطای کوچک

ها را تبیین کنند. ییرات پایداری شرکتکنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغ

(، نشان از تاثیر منفی و -1.818ها )ضریب تاثیر برآوردی متغیر نرخ ارز بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

ها دارد. از طرفی، با توجه به سطح معناداری آماره معکوس متغیر نرخ ارز بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

t درصد  3(، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای 1.1281ها )ان گزارشگری پایداری شرکتمتغیر نرخ ارز بر میز

توان بیان کرد، نرخ ارز بر میزان گزارشگری پایداری درصد فرضیه را رد نمود و می 33توان با اطمینان می

 ها اثر معناداری دارد.شرکت
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 آزمون فرضیه سوم
 آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم -3جدول

 سطح معناداری tآماره  خطای برآوردی ضرایب برآوردی متغیر نام

 *1.1929 3.138912 1.112313 1.318238 ثابت

 *1.1239 8.891313 1.991818 2.313181 نرخ بازده بدون ریسک

 *1.1123 8.118119 1.2981318 1.318993 اهرم مالی

 *1.1911 3.198181 1.813989 9.811981 رشد فروش

 *1.1933 9.918993 1.131983 1.9113183 سودآوری

 سطح معناداری Fآماره  دوربین  واتسون ضریب تعیین تعدیل شده

1.881 2.221 89.118 1.111** 

 درصد 1سطح خطای  **درصد و  3سطح خطای *    
 

 قرار دارد فرض 2.3تا  1.3چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصلة  3با توجه به جدول شماره 

توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده شود و میوجود همبستگی بین خطاها رد می

ها، وابسته به متغیرهای درصد از کل تغییرات پایداری شرکت 88.1دهد که باشد، نشان میمی 1.881برابر با 

( در سطح 89.118) Fداری مقدار آزمون باشد. از طرفی، با توجه به معنیمستقل و کنترلی در این معادله می

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی پژوهش مرکب از متغیرهای مستقل، ، می1.11تر از خطای کوچک

ها را تبیین کنند. کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات پایداری شرکت

(، نشان از 2.313ها )ه بدون ریسک بر میزان گزارشگری پایداری شرکتضریب تاثیر برآوردی متغیر نرخ بازد

ها دارد. از طرفی، با تاثیر مثبت و مستقیم متغیر نرخ بازده بدون ریسک بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

ها متغیر نرخ بازده بدون ریسک بر میزان گزارشگری پایداری شرکت tتوجه به سطح معناداری آماره 

-درصد فرضیه را رد نمود و می 33توان با اطمینان درصد می 3(، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای 1.1239)

 ها اثر معناداری دارد.توان بیان کرد، نرخ بازده بدون ریسک بر میزان گزارشگری پایداری شرکت
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 آزمون فرضیه چهارم
 آزمون رگرسیون برای فرضیه چهارم -11جدول

 سطح معناداری tآماره  خطای برآوردی ردیضرایب برآو نام متغیر

 *1.1181 8.893121 1.121318 1.813981 ثابت

 *1.1981 9.898119 1.281398 1.982319 نرخ رشد اقتصادی

 *1.1913 9.982188 1.932318 1.818998 اهرم مالی

 *1.1198 8.839818 1.119231 1.318893 رشد فروش

 *1.1298 3.231919 1.993188 2.912189 سودآوری

 سطح معناداری Fآماره  دوربین  واتسون ضریب تعیین تعدیل شده

1.338 1.889 38.219 1.111** 

 درصد 1سطح خطای  **درصد و  3سطح خطای *        

 

قرار دارد فرض  2.3تا  1.3چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصلة  11با توجه به جدول شماره 

توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده شود و میخطاها رد میوجود همبستگی بین 

ها، وابسته به متغیرهای درصد از کل تغییرات پایداری شرکت 33.8دهد که باشد، نشان میمی 1.338برابر با 

( در سطح 38.219) Fداری مقدار آزمون باشد. از طرفی، با توجه به معنیمستقل و کنترلی در این معادله می

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی پژوهش مرکب از متغیرهای مستقل، ، می1.11تر از خطای کوچک

ها را تبیین کنند. کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات پایداری شرکت

(، نشان از تاثیر 1.982ها )زارشگری پایداری شرکتضریب تاثیر برآوردی متغیر نرخ رشد اقتصادی بر میزان گ

از طرفی، با توجه به ها دارد. مثبت و مستقیم متغیر نرخ رشد اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

(، به دلیل 1.1981ها )متغیر نرخ رشد اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت tسطح معناداری آماره 

توان بیان کرد، را رد نمود و می   درصد فرضیه  33توان با اطمینان درصد می 3طای کمتر بودن از سطح خ

 ها اثر معناداری دارد.نرخ رشد اقتصادی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

 

 گیری و پیشنهادات. نتیجه11

ای مختلف کالن خصوص متغیرهها و ابعاد تأثیرگذار بر آن به همواره پایداری شرکت  های اخیر در سال

های مالی  ها و صورت کننده از گزارش اقتصادی، از دیدگاه حافظان محیط زیست و اقشار مختلف استفاده
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ها مورد توجه بوده است. در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر میزان گزارشگری  شرکت

هایی برای ن پرداخته شد. بدین منظور، فرضیههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراپایداری شرکت

 بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از  اطالعات در دسترس به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد. 

توان عنوان نمود که نرخ تورم و نرخ ارز بر های اول و دوم پژوهش میبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه

تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین معنی که با افزایش نرخ تورم و نرخ  هامیزان گزارشگری پایداری شرکت

ها کاهش پیدا خواهد کرد. نتایج این آزمون همسو با نتیجه پژوهش ارز، میزان گزارشگری پایداری شرکت

 باشد.( می1338( و سوری و چاپمن )2111های اگلی )( و ناهمسو با نتایج پژوهش1938قادرزاده و همکاران )

ثباتی وری پایین و بیها در شرایط با تورم باال، بهرهدارد که شرکت( بیان می2118در این راستا کمپل  )

های مسئولیت اجتماعی در دسترس دارند. با توجه به شرایط اقتصادی منابع محدودتری برای پرداختن به فعالیت

مدت ها در کوتاهسودآوری سالم برای شرکتتوان بیان داشت که امکان کسب تورمی اقتصاد در ایران نیز می

چنین ها شده است. همرسد و همین امر باعث کاهش میزان گزارشگری پایداری شرکتنسبتا دشوار به نظر می

توان عنوان نمود که نرخ بازده بدون ریسک های سوم و چهارم پژوهش نیز میبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه

ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. بدین معنی که با زان گزارشگری پایداری شرکتو نرخ رشد اقتصادی بر می

ها نیز افزایش پیدا افزایش نرخ بازده بدون ریسک و نرخ رشد اقتصادی، میزان گزارشگری پایداری شرکت

ن (، سوری و چاپم2111(، اگلی )2119خواهد کرد. نتایج این آزمون همسو با نتایج ازیگبو و همکاران )

 ( ناسازگار است.2118( و با نتایج پژوهش یودو و ابیورا )1939سال )( و حسنی و کهن1338)

های موردنظر پژوهش  ها و گروه چنین با توجه به نتایج حاصل، پیشنهادهای عملی و اجرائی برای سازمانهم

 باشد:   به شرح ذیل می

شود  گذاران فعلی و بالقوه پیشنهاد می و سرمایه نفعان ذی  های پژوهش، به  با توجه به نتایج آزمون فرضیه .1

های مرتبط با پایداری، به  گیری در مورد میزان مشارکت شرکت در فعالیت که در هنگام تصمیم

 متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازده بدون ریسک توجه بیشتری نمایند.

نفعان و افزایش  ت و پاسخگویی بهتر و بیشتر به ذیهای بورسی برای شفافی شود شرکت توصیه می .2

های خود به آن  مشروعیت خود نزد آنان برای انعکاس اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی فعالیت

 های آن مدنظر قرار دهند. ها و برنامه های شرکت توجه کافی نشان دهند و در تدوین استراتژی

های ایرانی از بعد  بندی شرکت توانند برای رتبه ح ملّی میبندی و نهادهای نظارتی در سط موسسات رتبه .9

 های پایداری اقدامات الزم را انجام دهند. شاخص
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ها با رویکرد  مدیره و گزارشات ساالنه شرکتاصالح چارچوب و محتوای گزارشات فعالیت هیئت .9

 های ابعاد اجتماعی و زیست محیطی. پایداری و توجه بیشتر به افشاء شاخص

های دیگری در مورد سایر متغیرهای اثرگذار و یا اثر پذیر از گزارشگری پایداری ست پژوهشالزم ا
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 هاهای شخصیتی، مهارتی و اخالقی حسابداران بر میزان گزارشگری پایداری شرکتتاثیر ویژگی -9

 هاتاثیر توانایی مدیریت بر میزان گزارشگری پایداری شرکت -9

 هاتاثیر میزان گزارشگری پایداری بر سیاست تقسیم سود شرکت -3
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