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 چکیده 

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین گزارشگری زیست محیطی و مكانیزم های حاکمیت شرکتی 

ر هدف کاربردی و از در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظ

تحلیلی محسوب میشود. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده  -نوع توصیفی

شده است به طوریكه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه گزارشگری زیست محیطی و مكانیزم 

سواالت تحقیق بدست آمد که حاکی از پایایی باالی  0..87و    87.0حاکمیت شرکتی  به ترتیب 

می دهند که بین دو متغیر مستقل و وابسته و همچنین ابعاد مكانیزم هستند. نتایج حاصله نشان 

حاکمیت شرکتی با متغیر گزارشگری زیست محیطی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد به طوریكه از 

زارشگری زیست محیطی بین ابعاد متغیر مكانیزم حاکمیت شرکتی تمامی متغیرها در پیش بینی گ

دخیل هستند. با این توضیحات که متغیرهای ساختار هیات مدیره، شفافیت اطالعات از قدرت تبیین 

بیشتری برخوردار هستند. یعنی به تناسب افزایش ساختار هیات مدیره، شفافیت اطالعات بر میزان 

 ی شود.گزارشگری زیست محیطی و شفاف سازی در شرکت های مورد بررسی افزوده م

 

مكانیزم حاکمیت شرکتی، گزارشگری زیست محیطی، ساختار هیات مدیره، شفافیت واژگان كلیدي: 

 اطالعات، ساختار مالكیت و کنترل
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 مقدمه:

 مالكیت جدایی شود. می ناشی مدیریت از مالكیت از جدایی که نمایندگی، مسئله به است واکنشی شرکتی نظام حاکمیت

 مدیران تصمیماتی که آورد می وجود به را بالقوه امكان این ها، ازکنترل شرکت مالكیت جدایی تر، معمول تیعبار به یا ازمدیریت

 سیستم واقع (. در4001)حساس یگانه و باغومیان، باشد سهامداران منافع وعكس خود منافع راستای در که نمایند اتخاذ را

 می تعیین مختلف های طریق مكانیزم از که گردد می اطالق هایی یهرو و نهادها قوانین،مقررات، مجموعه به شرکتی حاکمیت

 از یافتن اطمینان شرکتی اعمال حاکمیت از هدف لذا شود، می اداره کسانی چه منافع جهت و در نحو چه به ها شرکت کند

آورد)  می فراهم کتشر مختلف ذینفعان و منافع پاسخگویی مدیریت، عمل آزادی بین مناسبی توازن است که چهارچوبی وجود

در  اکنون هم. است بوده معاصر جوامع بنیادی مشكالت از یكی ها سازمان و فرد حقوق بین (.تنش4038قدردان و راشدی،

ابزارهای  باید رشد، این برابر در. کنند می رشد نحوچشمگیری به سهامی قدرتمند های شرکت و مالی سرتاسرجهان بازارهای

 در نیز حاکمیت شرکتی موضوع. باشد داشته وجود ها شرکت وپاسخگویی پذیری مسئولیت برای یزن هدفمند نظارتی و قانونی

 به نسبت تری پاسخگویی وسیع سطح بر شرکتی حاکمیت گسترده تر تعاریف طرفی از .است شده طراحی چارچوب همین

 اصلی های مشخصه از یكی مؤثر کتیشر (. حاکمیت4000یگانه و همكاران ، دارد )حساس تاکید ذینفعان دیگر و سهامداران

بر  نظارت برای توسط سهامداران که است آن مدیره هیئت عهده بر شرکتی حاکمیت نظارت وظیفه .باشد می کارآ بازار اقتصاد

 می مشارکت شرکت  گیری های تصمیم در فعال طور به که شهامت با مدیره هیئت یک .گردند می انتخاب مدیریت عملكرد

 مالی، گزارشگری بر و کند می نظارت مدیریت فعالیتهای و طرحها، تصمیمات بر پرسد، می جدی سؤاالت یریتمد از نماید،

 بسیار ذینفعان منافع از و محافظت خوب شرکتی حاکمیت به دستیابی در تواند می دارد، توجه اخالقی و موارد قانونی رعایت

 را آن شبیه هیئتی نیز انتفاعی غیر مؤسسات از بسیاری و هستند مدیره داشتن هیئت به ملزم شرکتها قانونی نظر از باشد. مؤثر

 زیست محیط از حفاظت مسئله ی دردسترس، منابع طبیعی بودن محدود به توجه (. با4038)رضایی و موسویان،دارند برای اداره

 تنها  باید نه ای هستند کهندهتحت فشارفزای تجاری (. واحدهای2882)دانک،  است شده مطرح بشری جوامع مسائل ازمهمترین

 به حداقل نیز را خود عملیاتی فعالیتهای از حاصل تاثیرات زیست محیطی باید بلكه دهند، کاهش عملیاتی را هزینه های

 سازمانها و دیگر گذارانسرمایه کنندگان،مصرف گروهی،رسانه های سهامداران،دولت، گروههای طرف از فشار اعمال این .برسانند

 اطالعات ندارند این جز چاره ای خود عملیاتی فعالیت های تاثیرات زیست محیطی کاهش برای شرکت ها .می شود الاعم

 اهمیت و اندازه به توجه (. با2881کنند)گیبسون،  وارد خود تصمیمات و بها درحسا نیز را زیست محیطی هزینه های به مربوط

 زیست محیطی (. حسابداری.400جلیلی، و گرفته اند)سجادی نادیده مدیران را هزینه ها این زیست محیطی، زیاد هزینه های

از آنجا که گزارش های زیست محیطی داوطلبانه در سطح بین المللی باقی مانده  .است پیشرفت و توسعه حال در به سرعت

خاص و استفاده از ای از لحاظ کیفیت و کمیت برای اطالعات زیست محیطی گزارش شده توسط اشاست، تفاوت های عمده

(. افشا و گزارشگری زیست محیطی هنوز مراحل اولیه خود را سپری می 2842)الین7 .روشهای متنوع در کشورها وجود دارد

کند و با توجه به بهبود حاکمیت شرکتی و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص توسعه پایدار، گزارشگری مذکور نیازمند 

(. پس با توجه به اینكه حاکمیت شرکتی و گزارشگری زیست محیطی هر دو  تاکید بر .400توسعه  بیش تری است)جاللی، 

رعایت حقوق کلیه افراد ذینفع  و ملزم به رعایت بعد اخالق در برابر عموم را دارند پس این دو موضوع در واقع دو روی یک 

ند یكی از مشخصه های مهم حاکمیت شرکتی سكه است7 پس با توجه به مطالب باال توجه به گزارشگری زیست محیطی میتوا

خوب باشد چون این گزارش به شفافیت بیشتر گزارشات که یكی از اصلهای حاکمیت شرکتی جهت حفظ حقوق ذینفعان و 

عموم است7 کمک خواهد نمود پس هدف این تحقیق در راستای پاسخ به این سوال است که آیا ارتباطی بین گزارشگری زیست 

 ت شرکتی وجود دارد؟محیطی و حاکمی
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 مبانی نظري 

 حاكمیت شركتی:

 می تعیین مختلف های طریق مكانیزم از که گردد می اطالق هایی رویه و نهادها قوانین،مقررات، مجموعه به شرکتی حاکمیت 

 از افتنی اطمینان شرکتی اعمال حاکمیت از هدف لذا شود، می اداره کسانی چه منافع جهت و در نحو چه به ها شرکت کند

آورد)  می فراهم شرکت مختلف ذینفعان و منافع پاسخگویی مدیریت، عمل آزادی بین مناسبی توازن است که چهارچوبی وجود

 (.4038قدردان و راشدی، 

 

 شفافیت اطالعات: 

 به را لیما های ساختاری صورت برآوردهای و ها قضاوت معامالت، رویدادها، که گردد می استانداردهایی اطالق به شفافیت

حساس (است شده تفسیر کاری محافظه و بودن هنگام به ویژگی قالب ترکیب در شفافیت دیگر، تعاریفی در .گذارند می نمایش

 (.4038یگانه و سلیمی، 

 

 ساختار هییت مدیره: 

ی مدیر عامل از دیرباز هیئت  مدیره شرکت ها از اختیار قانونی و حمایت سهامداران جهت نظارت فعال بر تصمیم گیری ها

نقش منابع: هیئت  -4برخوردار بوده اند. هیئت مدیره به واسطه سه نقش عمده می توانند به موفقیت شرکت ها کمک کنند: 

نقش خدماتی: هیئت مدیره می تواند پیشنهاد های  -2مدیره می تواند دسترسی به منابع برون سازمانی حیاتی را ارتقا دهد. 

نقش کنترلی: هیئت مدیره نطارت های حاکمیتی را ارائه می نماید و انگیزه هایی را  -0نماید و  مهمی به مدیر اجرایی ارائه

 (.4032برای عملكرد مدیر اجرایی تعیین می کند)نمازی و ابراهیمی،

 

  :مالکیت تمركز

 که دارد آن بر داللت مالكیت تمرکز دیگر عبارت به یا و مختلف های سهامداران شرکت بین سهام توزیع چگونگی از است عبارت

 کمتر باشد، سهامداران تعداد چه هر .باشد می مالكین از معدودی تعداد اختیار در معین شرکت یک کل سهام از میزان چه

 است)همان(. متمرکزتر مالكیت

 

  گزارشگري زیست محیطی:

حسابداری محیط   .شده است بنا اقتصادی و محیطی زیست ارزش های و معیارها مفاهیم، مبنای بر حسابداری زیست محیطی

زیست ، چارچوبی به منظور ارزیابی کمی تالشهای شرکت در راستای حفاظت از محیط زیست به شمار می آید. از طریق افشا و 

 به یابی دست گزارشگری زیست محیطی، شرکت ها می توانند اطالعاتی درباره عملكرد زیست محیطی خود ارائه نمایند.برای

است  وابسته آن به اقتصاد که زیست محیط می دهد، اما  ادامه خود رشد به اقتصاد می شود، احساس فرهنگ در یرتغی هدف، این

 نماگرهای اما می دهند،  نشان را روند مثبتی وتجارت تولید سرمایه گذاری، قبیل از اقتصادی نماگرهای اگرچه .نمی کند رشد

 (.2883تر می شوند)بوریت، منفی  روز هر زیست محیطی شرایط اساسی اقتصادی

 

 پیشینه تحقیق

 شده آالینده پذیرفته شرکتهای محیطی زیست عملكرد مالی گری گزارش (، تحقیقی با موضوع بررسی4034عباسی و محمدی )

 راوراق بهادا بورس در شده پذیرفته آالینده های تهران انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که شرکت بهادار اوراق بورس در
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 عمومی مجمع مدیره به هیأت گزارش و مالی های صورت توضیحی های یادداشت در را خود محیطی زیست مالی عملكرد تهران،

 باشد، داوطلبانه و ی غیراجباری محیط زیست عملكرد اطالعات افشای که زمانی تا ، همچنین . کنند می افشاء سهام صاحبان

 نوسان در ها شرکت محیطی زیست افشای عملكرد میزان و کنند می استفاده تفاوتیم های رویه از گری گزارش ای بر  ها شرکت

 است.

 پایداری مقوله به تحقیق این گیری آن انجام دادند در(، تحقیقی با موضوع پایداری شرکتها و اندازه4032خدامی پور و شفیعی) 

 به همواره صنایع، بخش ماندهای از پس حاصل یطیمح زیست مشكالت به توجه شد. پرداخته گیری آناندازه نحوه و شرکتها

 بزرگ شرکتهای ضعف یا قوت نقاط از که یكی یافته اهمیت آنجا تا مسئله این و است شده تبدیل دغدغه های کشورها از یكی

 تمام ساخت در بزرگ شرکتهای که می توان گفت جرأت به شود.هم اکنون می محسوب عوامل این توجه به میزان جهان،

 از را آیندگان هم و کنند جذب را سرمایه گذاران بیشتری هم بتوانند تا میكنند تبعیت محیطی ضوابط زیست از صوالتمح

 .نكنند طبیعی محروم منابع استفاده

ایران را مورد بررسی قرار داده  در محیطی زیست گزارشگری سازی پیاده سنجی ( در مقاله ای امكان4038جنانی و حیدری)

 و ها الزام شرکت که است علت این به اول درجه در زیست محیطی گزارشگری نیافتن لیل دو پژوهشگر فوق توسعهاند: طبق تح

 موجب تواند می الزم وانتشار رهنمودهای الزم قوانین برخی تدوین یا اصالح توجه به و بازبینی لذا ندارند، زمینه دراین اجباری

 مشكل با زیست محیطی،شرکتهارا مخارج وانعكاس برخورد گزارشات نحوه ربارهد اجرایی دستورالعمل نبود.تهیه گردد گسترش

 با دانش مرتبط توسعه و آموزش است. همچنین حوزه متفاوت شده های رویه کارگیری به موجب و رو به روساخته انعكاس  نحوه

  بایستی تالش جدی صورت گیرد. گزارشگری پایداری و محیطی زیست حسابداری

 نوشتار این ، در مقاله ای به بررسی گزارشگری محیط زیست و استرا تژی تجاری پردخته است. در این مقاله در(4000غفاری)

 هایمهارت ضروری، شناسایی عملكردی گزارشهای تجاری، تهیه استراتژی محیطی عناصر گرفته اند: قرار بررسی مورد زیر ابعاد

 مجموعه زیر دنیاز. طبق نتایج حاصله چندین مور هایداده تحلیل و تجزیه و اندازه گیری و گردآوری برای نیاز مورد چندگانه

به  دستیابی و عالی استراتژی از حمایت منظور به چندگانه عوامل بر تأکید .هستند ارتباط در محیطی موضوعات با حسابداری

 با مرتبط و مختلف ه هایرشت وجود با آنكه ضمن .است سالم محیطی روش یک صورت به شرکت رهبری از حاصل منافع

 به نظر می رسد. ضروری مربوطه حسابداران برای محیطی زیست مباحث وسیع زیست محیطی آموزش فعالیتهای

دار ی ـبطه معنرامالی د عملكرو یست محیطی د زعملكرن یافتند که میادر ه ـگاناهش جدوژـپ( در دو 4332ی )ـبیكو فریدمن 

 ارد . ندد جوو ی ـهمیتاا ـبو 

ازه ندو است ابسته واصنعت ع به نواً شدید ی ـست محیطـیی زشگرارست که گزآن ا( بیانگر .433س )هوو هش هالم وایج پژنت

 ارد.ست محیطی ندـید زرـر عملكـبی اثیرـیچ تـشرکت ه

با هم را ه الیندآکمتر ه و الیندوه آگر د در دووـایی موجـمریكی آرکتهاـشاری حسابدزده بازار و بازده ( با.433کوهن ) 

زار و اـبزده اـبر بی یست محیطی تاثیرر زمودر اشرکت ها اری ه سرمایه گذـکن داد شاـناو هش وژـه پـنتیجد. وـسه نمـمقای

 ارد.شرکت ها ند اری سابدـح

شاخص ان یست محیطی شرکتها به عنوز ی تبه بنداردادن رنزیایی با مدنظر قروندی اشرکتهااز هشی وپژ( در 2882مپت )روسا

در الی ـمد رـا عملكـی بـهمیتاا ـبدار و معنی ط تبااریست محیطی د زعملكر سید که رین نتیجه ایست محیطی به د زملكرع

 ارد.نزیایی ندوندی ارکتهاـش

مستقیم با ای بطه ، رایست محیطی یک شرکتد زعملكر  هـکن داد شاـپن ن( در ژا2882او )ناکا، مپتروسامطابق یافته های 

 .داردرکتها مالی شد عملكر

ت اـایج تحقیقـنتع تنوری و گازسام عد  لـالیده ـند کن دادمریكایی نشای آشرکتهااز هشی و( طی پژ.288م ) سترو انکژا

نجش ـسر اـمعیو ی ـکنترلی متغیرهاب نتخاوت در اقع تفادر وامالی د عملكر  وی ـست محیطـید زرـعملكرد وـمدر ته ـگذش

یست محیطی د زعملكراری گذ أثیرـتن وـمآزر ـوالً بـصای ـقبلت اـینكه فقط مطالعوه اه عالبمیباشد. یست محیطی ز  درـعملك
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ده ئه ننمود اراعملكردو ین اطرفه دومستقیم ط تبارد ارمودر توضیحی   وث ـه بحـیچ گونـهو ت ـسده اوـالی بـمد رـر عملكـب

اری در به سرمایه گذی تمایل بیشتر دـنداروبی ـمطلد رـكالی عملـر مـنظاز ه ـشرکت هایی کن داد نها نشاآنتایج تحقیق  .ندا

مرتبط د آوری یش سوافزایست محیطی مستقیماً به ی زست که فعالیت هاا الیـحدرن ـیاد . ـنداریست محیطی ی زفعالیت ها

قع در وامالی ب مطلو  درـعملكد آور و دارای وـسی اـنجامد . همچنین شرکت هانمی زده باد و یش سوافزابه   الذده و نبو

 .ندی دارتبه برترریست محیطی ی زتبه بندر ده و دروـر بـی معتبـیست محیطزنظر از شرکت های ی هستند که 

(معتقد بودند که فعال بودن مدیریت زیست محیطی عالوه بر کاهش اثرات زیست محیطی ممكن است به 2883لوپز و گامرو )

خی از نویسندگان می دانستند که موفقیت اقتصادی برابر با عملكرد شرکت موفقیت پایدار اقتصادی منجر شود اما تنها بر

 متمرکز بر روی عملكرد مالی و شیوه های تحقیقاتی مدیریت محیط زیست شده است.

( تحقیقی در رابطه با بررسی رابطه بین فاکتورهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری زیست محیطی را در شرکت 2842الین )

ذیرفته شده در بورس انجام داد . وی در این تحقیق مدلی شامل ویژگی های حاکمیت شرکتی، مانند اندازه و های رومانیایی پ

ساختار هیئت مدیره، وجود کمیته های هیئت مدیره و عمل جدایی بین مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره ارائه داد و به این 

ره عواملی هستند  که سطح گزارش زیست محیطی در شرکت های نتیجه رسید که استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت مدی

رومانیایی را توضیح می دهد برای اطمینان از سطح شفافیت باال از عملكرد زیست محیطی در یک شرکت، هیئت مدیره باید 

 را داشته باشدتعداد کافی از اعضای مستقلی که  قادر به اعمال یک استدالل مستقل به منظور حل تعارضاتی از منافع است 
 

 فرضیه هاي پژوهش

 سرانجام فرضیه برگرفته از مبانی نظری و پیشینه پژوهش به شرح زیر تدوین شده است.

فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و گزارشگری زیست محیطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه 

 معناداری وجود دارد.

 فرضیه های فرعی:

: بین ساختار هیئت مدیره و گزارشگری زیست محیطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 4فرعی فرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد.

:  بین ساختار مالكیت و کنترل و گزارشگری زیست محیطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2فرضیه فرعی 

 وجود دارد.تهران رابطه معناداری 

: بین شفافیت اطالعات و گزارشگری زیست محیطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 0فرضیه فرعی 

 رابطه معناداری وجود دارد.
 

 شناسی پژوهش روش

سپس داده در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها در مرحله اول متغیرهای مهم و مربوط به سواالت تحقیق شناسایی شده و 

آوری گردیده در مرحله بعدی به کمک های مورد نیازی که برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع

از تكنیكهای آماری مناسب به صورت توصیفی و استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق SPSS نرم افزار 

آوری اطالعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید.  همچنین برای آزمون پایایی پرسشنامه، برای تعیین روایی ابزار جمع 

ای دو پرسشنامه به صورت نمونه توزیع، سپس آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. ضریب آلفای بدست آمده بر 08نخست 

بدست آمد که حاکی از پایایی  0..87و    87.0پرسشنامه گزارشگری زیست محیطی و مكانیزم حاکمیت شرکتی  بترتیب 

 48که   سوال مربوط به حاکمیت شرکتی 22سوال خواهد بود که  00باالی سواالت تحقیق هستند.پرسشنامه تحقیق شامل 

سوال مربوط به  1کنترل و  و مالكیت ل مربوط به شاخص ساختارسوا 44مدیره و هیئت سوال مربوط به شاخص ساختار

سوال مربوط به گزارشگری محیط زیست است و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار  0شاخص شفافیت اطالعات میباشد و 
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 گزارشگری زیست محیطی شرکتی حاکمیت

 مدیره هیئت ساختار -

 کنترل و مالكیت ساختار -

 اطالعات شفافیت -

SPSS باشند. که  استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

شرکت  28شرکت با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده است. از بین این شرکتها تعداد  208تعداد 

 1در صنایع مختلف انتخاب و پرسشنامه در این شرکتها بین سطوح مختلف مدیران  توزیع گردید. و در مجموع از هر شرکت 

 انتخاب شدند.  نفر به عنوان پاسخ گو 2الی 

 
 مدل مفهومی تحقیق:

 

 متغیر مستقل

باشد که این شاخص براساس پرسشنامه ای  می شرکتی حاکمیت کیفیت تعیین برای شرکتی در این تحقیق حاکمیت شاخص

پرسش بلی و خیر در خصوص مفاد آیین نامه راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران  22تنظیم خواهد شد که حاوی 

 :گیرد می بر در را زیر اشد. این پرسشنامه  سه مبحثمی ب

 مدیره هیئت ساختار

 کنترل و مالكیت ساختار

 اطالعات شفافیت

 نییتع شرکت هر یشرکت تیحاکم ب رتبهیترت نیا به.  کند یم اضافه شرکتها تیحاکم شاخص به نمره کی مثبت پاسخ هر

 حساس. )باشند یم بهتر تیفیک با تیحاکم یدارا باالتر رتبه با یهاشرکت . بود خواهد پنج و ستیب تا صفر از که شد خواهد

 (4000،و همكاران گانهی

 

 متغیر وابسته

( در خصوص 2882شاخصهای مربوط به متغیر وابسته )گزارشگری زیست محیطی ( از مدل ارائه شده توسط لوو و هوچنسون )

ای که در بر گیرنده فاکتورهای ذکر شده در مدل زیر برای  فاکتورهای موثر در گزارشگری زیست محیطی و طراحی پرسشنامه

 اندازه گیری گزارشگری زیست محیطی سنجش خواهد شد.
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 (2882: مدل مفهومی تحقیق، منبع لوو و هوچنسون ) 4نمودار شماره 

 

 یافته هاي توصیفی

 می باشند.  درصد نیز زن 1272درصد پاسخگویان مرد و  2.70مطابق نتایج بدست آمده 
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درصد لیسانس و  070.درصد فوق دیپلم،  4171درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  .27بر اساس نتایج حاصله 

 درصد نیز فوق لیسانس و باالتر می باشند.  174

 : توزیع فراوانی  مشخصات پاسخگویان4جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر شرح

جنسیت 

 پاسخگویان

 .0/2 400 دمر

 2/12 .3 زن

 022 032 جمع

تحصیالت 

 پاسخگویان

 2/. . دیپلم

 1/41 00 فوق دیپلم

 0./0 404 لیسانس

 4/1 3 فوق لیسانس وباالتر

 2/022 032 جمع

 

 پژوهش و آمار استنباطی متغیرهاي توصیفی آمار

ای تحقیق نرمال باشند. به همین منظور از آزمون برای استفاده از برخی آزمون های آماری پارامتریک، بایستی متغیره

اسمیرونوف استفاده می نماییم . همانگونه که در جدول فوق مشاهده می گردد سطح معناداری بدست آمده برای  -کلموگروف

ای است که حاکی از نرمال بودن متغیرهای تحقیق است، لذا می توان از آماره ه 8782تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از 

 پارامتریک برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها استفاده نمود.

 اسمیرونوف )بررسی نرمال بودن داده ها( -:  آزمون کلموگروف2جدول شماره 

 سطح معناداری zمقدار تعداد نمونه متغیرها

 230/8 3.3/8 208 ساختار هیات مدیره

 8.4/8 028/4 208 شفافیت اطالعات

 8.2/8 004/4 208 ساختار مالكیت و کنترل

 408/8 113/4 208 حاکمیت شرکتی

 802/8 004/4 208 گزارشكری زیست محیطی

 

 آزمون فرضیه ها

فرضیه اول: بین حاكمیت شركتی و گزارشگري زیست محیطی در شركتهاي پذیرفته شده در بوور  اورا   آزمون

 بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد.

بهره گرفته شده است. مطابق نتایج بدست آمده و با توجه به  0از نتایج بدست آمده  در جدول  فرضیه به منظور آزمون این

 84/8 از کمتر مقدار نیا چون و بوده 888/8 برابر F( یمعنادار سطح ای)احتمال مقدار. اینكه مقدار سطح معناداری بدست آمده

درصد اطمینان می توان  33بنابراین با .است دار یعنم مدل یعنی شود،یم رد درصد 33 نانیاطم سطح در صفر فرض است،

گفت رابطه معناداری بین حاکمیت شرکتی و گزارشگری زیست محیطی وجود دارد. و جهت این رابطه مستقیم و شدت قوی 

 گیرد.باشد. پس فرضیه اصلی پژوهش مورد پذیرش قرار میمی
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 گری زیست محیطی: آزمون همبستگی بین حاکمیت شرکتی و گزارش0جدول شماره 

 اصلیفرضیه 
ضریب همبستگی پیر 

 سون

معناداری ضریب 

 همبستگی
 گیرینتیجه تعداد

گزارشگری حاکمیت شرکتی و 

 زیست محیطی
 تایید فرضیه  208 888/8 8/.4.**

 

 

فرضیه دوم:  بین ساختار هیئت مدیره و گزارشگري زیست محیطی در شركتهاي پذیرفته شوده در بوور   آزمون

 هادار تهران رابطه معناداري وجود دارد.اورا  ب

بهره گرفته شده است. مطابق نتایج بدست آمده و با توجه به  0از نتایج بدست آمده  در جدول  فرضیه به منظور آزمون این

 84/8 از کمتر مقدار نیا چون و بوده 888/8 برابر F( یمعنادار سطح ای)احتمال مقدار. اینكه مقدار سطح معناداری بدست آمده

درصد اطمینان می توان  33بنابراین با .است دار یمعن مدل یعنی شود،یم رد درصد 33 نانیاطم سطح در صفر فرض است،

ی وجود دارد. و جهت این رابطه مستقیم و شدت طیمح ستیز یگزارشگر و رهیمد ئتیه ساختارگفت رابطه معناداری بین 

 گیرد.ش قرار میباشد. پس فرضیه اصلی پژوهش مورد پذیرقوی می
 : آزمون همبستگی بین ساختار هیئت مدیره و گزارشگری زیست محیطی1جدول شماره 

 فرضیه فرعی اول
ضریب همبستگی پیر 

 سون

معناداری ضریب 

 همبستگی
 گیرینتیجه تعداد

بین گزارشگری ساختار هیئت مدیره و 

 زیست محیطی
 تایید فرضیه  208 888/8 131/8**

 

: بین ساختار مالکیت و كنترل و گزارشگري زیست محیطوی در شوركتهاي پذیرفتوه شوده در فرضیه سوم آزمون

 بور  اورا  بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد.

بهره گرفته شده است. مطابق نتایج بدست آمده و با توجه به  0از نتایج بدست آمده  در جدول  فرضیه به منظور آزمون این

 84/8 از کمتر مقدار نیا چون و بوده 888/8 برابر F( یمعنادار سطح ای)احتمال مقدار. داری بدست آمدهاینكه مقدار سطح معنا

درصد اطمینان می توان  33بنابراین با .است دار یمعن مدل یعنی شود،یم رد درصد 33 نانیاطم سطح در صفر فرض است،

ی وجود دارد. و جهت این رابطه مستقیم و شدت طیمح ستیز یگزارشگر و کنترل و تیمالك ساختارگفت رابطه معناداری بین 

 گیرد.باشد. پس فرضیه اصلی پژوهش مورد پذیرش قرار میقوی می

 
 :آزمون رابطه بین ساختار مالكیت و کنترل و گزارشگری زیست محیطی2جدول شماره 

 فرضیه فرعی دوم
ضریب همبستگی 

 پیر سون

معناداری ضریب 

 همبستگی
 گیرینتیجه تعداد

ساختار مالكیت و کنترل و  -0

 گزارشگری زیست محیطی
 تایید فرضیه  208 888/8 134/8**
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فرضیه چهارم: بین شفافیت اطالعات و گزارشگري زیست محیطی در شركتهاي پذیرفتوه شوده در بوور   آزمون

 اورا  بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد.

بهره گرفته شده است. مطابق نتایج بدست آمده و با توجه به  0ده  در جدول از نتایج بدست آم فرضیه به منظور آزمون این

 84/8 از کمتر مقدار نیا چون و بوده 888/8 برابر F( یمعنادار سطح ای)احتمال مقدار. اینكه مقدار سطح معناداری بدست آمده

درصد اطمینان می توان  33راین با بناب.است دار یمعن مدل یعنی شود،یم رد درصد 33 نانیاطم سطح در صفر فرض است،

وجود دارد. و جهت این رابطه مستقیم و شدت قوی  یطیمح ستیز یگزارشگر و اطالعات تیشفافگفت رابطه معناداری بین 

 گیرد.باشد. پس فرضیه اصلی پژوهش مورد پذیرش قرار میمی

 

 

 
 

 حیطی: آزمون رابطه بین شفافیت اطالعات و گزارشگری زیست م.جدول شماره 

 فرضیه فرعی سوم
ضریب همبستگی 

 پیر سون

معناداری ضریب 

 همبستگی
 گیرینتیجه تعداد

شفافیت اطالعات  و گزارشگری زیست 

 محیطی
 تایید فرضیه  208 888/8 8/.23**

 

 محدودیت ها:

پاسخگویی به  دقت و صداقت در ولی هر چند تا جایی که امكان داشت سؤاالت ساده و بدون ابهام طراحی گردیده بودند،

 سؤاالت پرسشنامه خارج از کنترل محقق بوده است. 

 بی تفاوتی برخی پاسخگویان در اعاده پرسشنامه یكی دیگر از محدودیتهای تحقیق است

تامل کم در پاسخ گویی به عبارات پرسشنامه ها از سوی بعضی از تكمیل کنندگان پرسشنامه که احساس وادار شدن در 

مه ها را دارند یا تكمیل  کنندگانی که به علت حجم زیاد فعالیت کاری وقت کافی برای مطالعه پاسخگویی به پرسشنا

 پرسشنامه ها را ندارند.
 

 ها پیشنهاد و يریگ جهینت

 اوراق بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها در یطیمح ستیز یگزارشگر و یشرکت تیحاکم نیبدر فرضیه اول مطرح شد که 

 و یشرکت تیحاکم، وجود رابطه مثبت و معنی داری میان 3جدول شماره .با توجه به  .دارد وجود یادارمعن رابطه تهران بهادار

 یشرکت تیحاکمتوان گفت با اعمال گیرد و میدرصد مورد تأیید قرار می 33در سطح اطمینان  یطیمح ستیز یگزارشگر

 و رهیمد ئتیه ساختار نیبفرضیه دوم مطرح شد که  یابد. درها نیز افزایش میشرکت یطیمح ستیز یگزارشگر بهتر ،کیفیت

.با توجه به نگاره   .دارد وجود یمعنادار رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها در یطیمح ستیز یگزارشگر

درصد  33در سطح اطمینان  یطیمح ستیز یگزارشگر و رهیمد ئتیه ساختار(، وجود رابطه مثبت و معنی داری میان 3)

 ستیز یگزارشگر قوی تردر شرکت ،موجب افزایش کیفیت رهیمد ئتیهتوان گفت وجود ساختار گیرد و میمورد تأیید قرار می

 در یطیمح ستیز یگزارشگر و کنترل و تیمالك ساختار نیب که شد مطرح سوم فرضیه در شود.ها میدر شرکت یطیمح

 مثبت رابطه وجود ،3جدول شماره  به توجه با. .دارد وجود یمعنادار رابطه هرانت بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها

 ردیگیم قرار دییتأ مورد درصد 33 نانیاطم سطح در یطیمح ستیز یگزارشگر با کنترل و تیمالك ساختار انیم یدار یمعن و

 شد مطرح چهارم فرضیه در .اثیر داردت هاشرکت یطیمح ستیز یگزارشگر تیفیکبر کنترل، و تیمالك ساختار گفت توانیم و

 یمعنادار رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها در یطیمح ستیز یگزارشگر و اطالعات تیشفاف نیب که
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 یطیمح ستیز یگزارشگر و اطالعات تیشفاف انیم یدار یمعن و مثبت رابطه وجود ،3جدول شماره  به توجه با. .دارد وجود

 یگزارشگر تیفیکموجب افزایش اطالعات  تیشفاف گفت توانیم و ردیگیم قرار دییتأ مورد درصد 33 نانیاطم سطح در

داری بین  معنی و مستقیم تحقیق، رابطه های فرضیه آزمون از آمده بدست با توجه به  نتایج .می شود هاشرکت یطیمح ستیز

 بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در شده رفتهیپذ یشرکتها در یشرکت تیحاکم های مكانیزم و یطیمح ستیز یگزارشگر

 
 اصلی فرضیه نتایج :3جدول شماره 

 نتیجه آزمون تعداد سطح اهمیت ضریب  متغیر
 تایید فرضیه  208 888/8 8/.4.** گزارشگری حاکمیت شرکتی و زیست محیطی

 تایید فرضیه  208 888/8 131/8** بین گزارشگری ساختار هیئت مدیره و زیست محیطی

 تایید فرضیه  208 888/8 134/8** ساختار مالكیت و کنترل و گزارشگری زیست محیطی

 تایید فرضیه  208 888/8 8/.23** شفافیت اطالعات  و گزارشگری زیست محیطی

 

( می 4032اران)حسن زاده و همك( و 4000) مكاران، حساس یگانه و ه(4030معین الدین)ی ها افتهی با همسو فوق جینتا

از طریق  را ستیز طیمح یبرا خود داتیتول از یناش انیها، زشرکت مدیران شودیم پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با باشد.

توجه ویژه ای  مدیران شودیم پیشنهاد آن، بر افزون.دهند قرار بررسی مورد بین المللی ماهیت دارای استانداردهای از استفاده

 یطیمح ستیز یگزارشگر نیب رابطه شود یم هیتوص آتی یهاپژوهش یبرا داشته باشند.  زیست محیطی یبه انجام حسابرس

 .گردد یبررس زیزیست ن محیط حسابرسی،تیریمد یحسابدار رییتغ،محیطی زیست افشایی،مال عملكرد مانند ییها ریمتغ با
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