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چكیده
پژوهش حاضر ،تاثیر افشای اختیاری اطالعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر بر عملکرد پایداری را مورد بررسی قرار
داده و با ارایه شواهدی از ارتباط قطعی بین سطح افشای اختیاری و عملکرد پایداری در ایران ،به ادبیات موجود
کمک می کند .برای تجزیه و تحلیل محتوی از یک ابزار چک لیست متشکل از  23مولفه و  186شاخص برای
توصیف معیارهای شناسایی افشا مورد استفاده قرار گرفت .در راستای نیل به هدف پژوهش ،داده های موردنیاز
 910مشاهده سال -شرکت( 7سال و  130شرکت) حاصل از فرآیند غربال گری به روش حذف سیستماتیک
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از منابعی نظیر گزارش هیئت مدیره شرکت ها ،صورت
های مالی ،نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین به شیوه توصیفی -همبستگی با اجرای آزمون تحلیل محتوی
و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است .نتایج نشان داد که ،بین افشای اختیاری اطالعات غیرمالی،
اطالعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر با عملکرد پایداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارند .این یافته ها بیانگر
آن است که انگیزه شرکت ها برای افشای اختیاری اطالعات به ویژه در مورد اقتصاد ایران بسیار مهم است ،زیرا
شرکت ها باید از نظر اقتصادی رشد کنند و از این رو نیاز آن ها به سرمایه زیاد است .این مطالعه همچنین نشان
داد که سطح افشای شرکت ها در طول دوره مطالعه همچنان در حال افزایش است.
واژههای كلیدی :افشای اختیاری اطالعات غیرمالی تاریخی ،آینده نگر ،عملکرد پایداری ،تحلیل محتوی.
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 -1مقدمه
اهمیت استفاده تصمیم گیرندگان از اطالعات ،بسیار حیاتی است .یکی از آموزه های اصلی اقتصاد اطالعات ،ماهیت
نامعلوم ارزش هر یک از منابع اطالعاتی معین است .وجود دیگر منابع اطالعاتی(افشای اختیاری) در درك و فهم
ارزش منبع اطالعاتی حسابداری ،به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی ،با تاکید بر کاهش مداوم مخارج تولید و انتقال
اطالعات ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است(پورکریم و همکاران .)1399 ،مدیران شرکت های ایرانی تمایلی به
افشای اطالعات مربوط به هزینه های اجتماعی سازمان خود ندارند که این مساله می تواند به دالیلی از جمله
فقدان چارچوب گزارشگری مناسب ،جامع ،فقدان استاندارد مربوط به افشا این اطالعات و غیره باشد(کمیته تدوین
استانداردهای حسابداری.)1397 ،افشای اختیاری می تواند شامل اطالعات استراتژیک(محصول ،رقابت ،حسابداری
مالی) ،اطالعات مالی(پیش بینی درآمد مدیریت ،قیمت سهام) و اطالعات غیرمالی(عملکرد پایدار زیست محیطی،
اجتماعی و حاکمیت شرکتی) باشد(لی و یانگ2016 ،؛ میک و همکاران1995 ،؛ رضائی .)2016 ،امروزه افشای
اطالعات تنها محدود به اطالعات مالی در چارچوب گزارش های مالی نیست ،بلکه شرکت ها معموال دسته ای از
اطالعات غیرمالی را با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان ،افشا می کنند .اطالعات منتشر شده در
گزارش ساالنه را می توان به اطالعات تاریخی و اطالعات آینده نگر تقسیم بندی نمود .اطالعات تاریخی به عملیات
گذشته و افشاگری های مربوط به آن ها شامل می شود .از سوی دیگر ،اطالعات آینده نگر به عملکردهای پیش
بینی فعلی و آینده مربوط می شود و به استفاده کنندگان اطالعات برای ارزیابی عملکرد آینده یک شرکت کمک
می کند(الخطیب .)2014 ،تحقیقات پیشین نشان می دهد که افشای اختیاری می تواند باعث بهبود نقدینگی
سهام ،کاهش هزینه های سرمایه ،افزایش واسطه گری اطالعات و بهبود کیفیت درآمد شود(بوتسون1997 ،؛
بوتسون و پلوملی2002 ،؛ فرانسیس و همکاران2008 ،؛ هلی و همکاران1999 ،؛ یانگ .)2012 ،میزان و نوع افشای
اختیاری بستگی به هزینه های مربوط به افشا(ژانگ ،)2001 ،حاکمیت شرکتی(هو و وانگ ،)2001 ،زمینه های
شخصی مدیران(بومبر و همکاران )2010 ،و عملکرد پایداری(خان و همکاران2016 ،؛ ان جی و ضائی)2015 ،
دارد .انگیزه های مختلفی برای مطالعه حاضر وجود دارد .اگرچه تحقیقات گسترده ای در مورد روش های افشای
شرکت ها وجود دارد ،بسیاری از مطالعات در کشورهای توسعه یافته انجام شده است .الجیفری و حسینی(،)2007
به کمبود مطالعاتی که افشای اطالعات آینده نگر در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده اند ،اشاره
می کنند ،این مشاهدات همچنین در مورد ایران صادق است که یک کشور در حال توسعه مهم با اقتصاد در حال
رشد است .این پژوهش از جهات زیادی دارای نوآوری است .در پژوهش حاضر با طراحی ابزار مناسبی برای سنجش
افشای اختیاری اطالعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر که از نظر روایی و پایایی کامال معتبر می باشد ،می تواند
فعاالن بازار سرمایه را در ارزیابی سطح افشای اطالعات غیرمالی و رتبه بندی صحیح افشا یاری رساند .در این
پژوهش برای اولین بار به مجموعه کاملی از متغیرهای موثر بر افشای اختیاری اطالعات غیرمالی تاریخی و آینده
نگر و عملکرد پایداری در سه بعد زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی توجه شده است .پژوهش حاضر،
مرتبط اما متفاوت با تحقیقات انجام شده بنا به دالیل مختلف می باشد .در سنجش رابطه بین افشای اختیاری
اطالعات غیرمالی و عملکرد پایداری( ،)ESGیک بررسی جامع تر از سوابق و نتایج آتی افشای اختیاری اطالعات
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غیرمالی را ارایه می دهد و تاثیر افشای اختیاری اطالعات غیرمالی آینده نگر و تاریخی با عملکرد پایداری را در
نظر می گیرد .این تحقیق ،از چندین مورد به ادبیات افشای اختیاری و پایداری کمک می کند .این مطالعه،
تحقیقات اخیر در مورد پایداری کسب و کار را تکمیل خواهد کرد .در واقع به بحث های در حال ظهور در نظام
افشا از طریق مطالعه در زمینه ی پایداری کسب و کار و با بررسی اینکه آیا افشای اختیاری اطالعات غیرمالی
آینده نگر و تاریخی با عملکرد پایداری( )ESGمرتبط است ،کمک می کند.
 -2مبانی نظری ،ادبیات پژوهش و تدوین فرضیه ها
 -1-2مبانی نظری
با توجه به گسترش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پیاده سازی آن در ایران ،افشای اختیاری اطالعات،
سازوکارهای غیرمستقیمی است که به وسیله آن ،استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منافعی را برای بازارهای
سرمایه ایجاد می کنند .مدیران به طور معمول از افشای اختیاری به عنوان جایگزینی برای گزارشگری اجباری استفاده
کرده و بدین وسیله ،اطالعات محرمانه عملکرد شرکت را به سرمایه گذاران انتقال می دهند(واویرو و همکاران.)2016 ،
نظریه نهادی را می توان چیزی در تایید افشاهای غیرمالی بخصوص افشاهای کلی و استراتژی ،آینده نگرانه ،اجتماعی و
زیست محیطی دانست .نظریه پردازان نهادی بر ارزش همخوانی با محیط نهادی و رعایت قوانین و هنجارهای بیرونی
تاکید کرده اند .براساس گفته دونلدسون( ،)1982جامعه با شرکت ها در جهت رعایت هنجارها و الزامات نهادی بعنوان
پیش شرط تایید فعالیت در محیط اجتماعی قراردادهایی می بندد .مزیت های همخوانی با این هنجارها و الزامات عبارتند
از پرستیژ ،مشروعیت و حمایت اجتماعی .شرکت ها باید اطالعات کافی در مورد خط مشی ها و فعالیت هایشان در
اختیار نهادهای مختلف قرار بدهند تا مشخص شود که آنها قرارداد اجتماعی شان را محترم می شمارند یا نه .افزایش
افشا نشانگر آگاهی شرکت از مسئولیتش نسبت به جامعه است و میزانی که شرکت ارزشهای اجتماعی غالب را پذیرفته
را هم نشان می دهد(دی ماجیو .)1988 ,در عین حال ،شرکت هایی با سطح افشا باالتر قیمت سهام باالتری در بلند
مدت خواهند داشت(استاگنا .)1976،به عنوان یک منبع مهم افشای اطالعات ،اطالعات آتی در تحقیقات اخیر مورد
توجه بیشتری قرار گرفته است .نقش افشای اطالعات آتی در بازارهای سرمایه بسیار مهم است ،زیرا محیط اقتصادی
بسیار پویا است و در نتیجه نمی توان صرفا" به اطالعات تاریخی ،متکی بود(بوجاکی ،زیقال و بوزیس .)1999 ،همراه با
توسعه اقتصادی ،صرفا" افشای اطالعات تاریخی شرکت ها نمی تواند نیازهای متنوع اطالعاتی سرمایه گذاران را برآورده
سازد .به ویژه ،تغییر سریع شرایط اقتصادی باعث می شود نواقص احتمالی اطالعات تاریخی مشهودتر شود .در برخی
موارد ،اطالعات تاریخی نمی توانند برای سهامداران بینش کافی در پیش بینی عوامل مهم موفقیت ،فرصت ها ،خطرات
و برنامه های مدیریت فراهم کنند .اعتقاد بر این است که افشای اطالعات آتی ،توانایی سرمایه گذاران را برای پیش بینی
سودهای آینده و تصمیم گیری بهتر برای سرمایه گذاری برای ارزیابی جریان های نقدی آتی بهبود می بخشد(حسینی،
اسچلیچر و والکر2003 ،؛ مینی کیوسی .)2013 ،کیوسو و همکاران( )2009استدالل می کنند که  FLDها در فرایند
تصمیم گیری برای سرمایه گذاران مفید هستند(ماتاوا .)2012 ،اطالعات آینده نگر در بردارنده انواع متعدد عناوین
فرعی"اطالعات آینده نگر"(بروبیرگ و همکاران"،)2009 ،اطالعات ترسیم شده"(پاتلی و پرنسیپ2007 ،؛ السید و
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هاپکی")2010،چشم اندازهای آینده"(اینگ و ماك2003 ،؛ لیم و همکاران )2007 ،در مطالعات اولیه است .طبق
تحقیقات انجام شده ،یکی از بزرگترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران و شرکت ها در استفاده از اطالعات مربوط
به عملکرد پایداری ،فقدان استانداردهای مربوط و جامع است .چالش دیگر این است که در دوره بلندمدت و در یک افشا
جامع و یکپارچه ،کدام یک از این ابعاد برای یک شرکت در جهت خلق ارزش برای سهامداران و ذینفعان اهمیت بیشتری
دارد و موضوعات پایداری را باید براساس اهمیت آن ها طبقه بندی کرده به طوری که شرکت هایی که رتبه بندی باالتر
در مورد موضوعات بااهمیت پایداری و همزمان رتبه بندی ضعیف در مورد موضوعات بی اهمیت پایداری دارند ،بهترین
عملکرد آینده را خواهند داشت .به عبارتی ،شرکت هایی که عملکرد پایداری بهتری دارند ،در طوالنی مدت نسبت به
همتایان خود در بازار سهام و عملکرد حسابداری ،بهتر عمل می کنند(ایکلز و همکاران .)2012 ،یکی از موضوعاتی که
هنوز در زمینه گزارش دهی یکپارچه مورد توجه قرار نگرفته  ،عدم وجود استاندارد برای راهنمایی این شرکت ها در
مجموعه اطالعات غیر مالی است تا در گزارش های ساالنه آنها و نحوه گزارش آنها ارائه شود  .عالوه بر این ،افشای
اطالعات غیرمالی توسط شرکت ها در بسیاری از کشورها اختیاری است .در همین حال ،افشای این اطالعات غیر مالی
اضافی نیاز به منابع اقتصادی ،انسانی و سرمایه ای اضافی و همچنین قرارگیری شرکت ها در معرض خطر دادرسی دارد.
بنابراین استدالل می شود که شرکتها از این هزینه اضافی اجتناب کنند .مگر آنکه مزایای قابل پیش بینی وجود داشته
باشد .در این تحقیق به سه دلیل به تمرکز داوطلبانه بودن اطالعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر توجه می کنیم(هیومل
و اسچلیک .)2016 ،اول ،در مقایسه با اطالعات غیرمالی تاریخی ،افشای آینده نگر ،اطالعات بیشتر مربوط به سرمایه
گذاران را برای پیش بینی آینده شرکت ارائه می کند .دوم ،شرکت هایی که افشاهای غیرمالی را ارائه می دهند ،بیشتر
به عملکرد پایداری بلندمدت به جای سود کوتاه مدت توجه می کنند .سوم ،کیفیت سود بهتر ،تحت حاکمیت شرکت
قوی تر ،همراه با استراتژی بلندمدت شرکت به وسیله افشای اطالعات غیرمالی هدایت می شود(رضائی و تئو.)2017 ،
افشای اختیاری توسط شرکتها مزایای مهمی برای شرکتها و مدیران دارد .این مزایا معموالً با سه رویکرد اصلی نظری
توضیح داده می شود :نظریه نمایندگی ،نظریه عالمت دهی و نظریه مشروعیت(واتسون و همکاران.)2002 ،
نظریه نمایندگی
در توضیح اینکه چرا مدیران اختیاری اطالعات را افشا می کنند ،نظریه نمایندگی تصور می کند که مدیران و
سهامداران منافع متفاوتی دارند(چو و وونگ بورن1987 ،؛ کوك1989 ،؛ فیرت1980 ،؛ حسین و همکاران .)1994 ،
ممکن است مدیران با آگاهی از این که سهامداران به دنبال کنترل رفتار خود از طریق فعالیتهای تضمینی و نظارتی
باشند ،انگیزه ای برای تالش و ترغیب سهامداران داشته باشند .مدیران معتقدند که سهامداران با دقت عمل می
کنند و افشا ممکن است به عنوان ابزاری برای متقاعد کردن آنها استفاده شود(احمد و کورتیس.)1999 ،
نظریه عالمت دهی
یکی دیگر از رویکردهای نظری که در تعریف فرآیند افشای اختیاری به کار رفته است ،نظریه عالمت دهی است.
نظریه عالمت دهی که برای توضیح رفتار در بازار کار ایجاد شده است ،همچنین برای افشای اختیاری استفاده می
شود .عالمت دهی واکنش به عدم تقارن اطالعاتی در بازار است .در این حالت ،شرکت ها اطالعاتی دارند که سرمایه
گذاران از آنها اطمینان ندارند .عدم تقارن می تواند کاهش یابد اگر طرف دارای اطالعات بیشتری نسبت به دیگران
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باشد .در این حالت ،مدیران شرکتهای با کیفیت باالتر آرزو می کنند از طریق افشای اختیاری ،خود را از شرکتهای
با کیفیت پایین متمایز کنند .برای موفقیت در عالمت دهی ،مدیران باید از سیگنال های معتبر استفاده کنند(ایکلز
و همکاران.)2001 ،
نظریه مشروعیت
نظریه مشروعیت با محوریت مفهوم قرارداد یا توافق بین یک شرکت و مؤلفه های آن مبتنی بر این فرض است که
شرکت ها با افشای اطالعات خاص در گزارش ساالنه ،مشروعیت خود را سیگنال می کنند(شوکر و ستی)1974 ،
شرکت های با عملکرد پایداری ضعیف ،افشای پایداری با کیفیت پایین را برای حفاظت از مشروعیت خود مطابق
با نظریه مشروعیت ترجیح می دهند(هیومل و اسچلیک .)2016 ،تعدادی از محققان برای توضیح افشای گزارش
های زیست محیطی و اجتماعی از تئوری مشروعیت استفاده کرده اند(گوتری و پارکر1989 ،؛ پاتن1992 ،؛ دگان
و گوردون .)1996 ،با افشای اختیاری اطالعات خاص ،مدیران می توانند با ذینفعان ارتباط برقرار کنند(واتسون و
همکاران.)2002 ،
 -2-2پیشینه تجربی پژوهش
 -1-2-2پژوهش های خارجی
ماما و مخیز( ،) 2020پژوهشی با عنوان ادغام اطالعات غیرمالی در گزارش شرکتی :از یک چشم انداز تئوریک را
مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که نظریه های مشروعیت و نهادی شیوه کارایی صنایع
تولیدی ،معدن ،نفت و داروسازی را توضیح می دهند که تصور می شود فعالیت های آن ها تاثیر منفی بر جامعه و
محیط زیست داشته است .از طرف دیگر ،شرکت هایی در صنعت خدمات و تجارت ،که تصور می شود تاثیر منفی
کمی بر محیط و جامعه دارند ،توسط نظریه های عالمت دهی و نمایندگی شکل می گیرد.
چرامادی و رامش( ،) 2020به بررسی تاثیر افشای داوطلبانه بر ارزش گذاری شرکت ها :شواهدی از شرکت های
هندی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند بین افشای داوطلبانه و ارزش شرکت با اندازه گیری کیوتوبین ارتباط
مثبتی وجود دارد و همچنین بازار بر ای شرکت هایی که اطالعات اختیاری راجع به اموراجتماعی و زیست محیطی
و حاکمیت شرکتی فاش می کنند ،ارزش باالتری را در نظر می گیرد.
زینی و همکاران( ،)2019با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل محتوی ،تاثیر ساختار مالکیت بر سطح افشای
اختیاری در گزارش های ساالنه شرکت ها تحت نظارت خانوادگی در مالزی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
شرکت های تحت نظارت خانواده ،تمایل دارند که اطالعات داوطلبانه را در رابطه با عوامل خارجی و شرایط عمومی
افشا کنند.
وانگ و همکاران( ،)2019پژوهشی با عنوان رتبه بندی افشای اطالعات ،تولید صنعت ،رقابت بازار و قیمت
گذاری نادرست :انجام دادند .آن ها در این تحقیق  ،از سیستم ارزیابی افشای اطالعات ایجاد شده توسط سیستم
شفافیت و افشای اطالعات استفاده کردند تا کشف کنند آیا شفافیت اطالعات می تواند از میزان قیمت گذاری
نادرست بکاهد یا خیر .پژوهش آن ها نشان داد که معامله پایین تر صنعت و هزینه های رقابت ،منجر به قیمت
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گذاری پایه کمتر می شود و تاثیر نمره افشای اطالعات بر میزان قیمت گذاری نادرست در صنایع انحصاری تر
پایین تر است.
مینی کیوسی( ،)2018به بررسی اطالعات آینده نگر در گزارش یکپارچه :پرداختند.و به این نتیجه دست
یافتندکه شرکت ها به افشای اطالعات آتی در گزارشات یکپارچه بی میل هستند و سودآوری و اندازه شرکت رابطه
معنی داری با سطح موضوعات خاص افشای اطالعات آینده نگر دارند و بالعکس مشخص شده که اهرم در توضیح
میزان افشای اطالعات آینده نگر غیرمعنی دار است.
بویوکوزکان و کارابولوت( ،)2018پژوهشی با عنوان "ارزیابی عملکرد پایداری :بررسی ادبیات و دستورالعمل
های آینده" را مورد بررسی قرار دادند .پژوهش آن ها نشان داد که مدل های ارزیابی عملکرد پایداری باید بیشتر
متعادل باشد و معیارهای مناسب و ارتباطات آن ها باید به خوبی تعریف و ذهنیت معیارهای کیفی شاخص های
پایداری را در نظر بگیرند.
کیوری و همکاران( ،)2018پژوهشی با عنوان "یک چارچوب مفهومی برای اندازه گیری عملکرد پایداری
زنجیره های عرضه" را مورد بررسی قرار دادند .آن ها با استفاده از چارچوب محتوا ،زمینه و فرآیند 104 ،مقاله را
مورد بازبینی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که روش های مختلف اندازه گیری برای ارزیابی پایداری در بخش
های مختلف و اجزای زنجیره تامین استفاده می شود.
رضائی و تئو( ،)2017پژوهشی با عنوان "افشای اختیاری اطالعات غیرمالی و ارتباط آن با عملکرد پایدار" را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که به طور خاص ،افشای اطالعات غیرمالی آینده نگر با یک پیشینه
یک ساله بر عملکرد پایداری ارتباط دارد ،در حالی که عملکرد پایداری در سال جاری با افشای بیشتر از اطالعات
غیرمالی تاریخی در ثبت های سالیانه پایان سال مرتبط است.
کیو و همکاران( ،)2016درپژوهشی با عنوان حاکمیت شرکتی و کیفیت افشای اطالعات آینده نگر در چین
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی خوبی دارند احتماال نسبت به شرکت
هایی که به بحث کیفی در خصوص رویه فروش شرکت می پردازند ،پیش بینی فروش دقیق تری را افشا می کنند
.همچنین می توانند اطالعات غیرمالی دقیق عرضه کنند.
آلگاتامین( ،)2016درپژوهشی افشای اطالعات آینده نگر ،شیوه های مدیریت سود و ویژگی های فردی را مورد
آزمون قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که اعتمادبه نفس بیش از حد رابطه مثبت و معناداری با شیوه های
مدیریت سود دارد که همسو با نظریه عالمت دهی است.
 -2-2-2پژوهش های داخلی
شمس و همکاران( ،)1398پژوهشی با عنوان تبیین مولفه های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از
دیدگاه متخصصین آموزش عالی را بررسی کردند.داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از
طریق نرم افزار  spssتحلیل شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه بعد برای افشا داوطلبانه شرکت
ها(اطالعات عمومی و راهبری ،عملکرد و نوآوری و رشد آتی) قابل استخراج بود .
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فیضی و همکاران( ،)1398به بررسی چگونگی ارتباط ابعاد افشای داوطلبانه اطالعات غیرمالی با عملکرد
پایداری شرکت ها و تاثیر آن ها بر کیفیت حسابرسی پرداختند .در این پژوهش ،با طراحی مدل های رگرسیونی
چندمتغیره به آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد .نتایج بررسی ها نشان داد که افشای داوطلبانه اطالعات
غیرمالی و ابعاد آن موجب تقویت عملکرد پایداری و بهبود کیفیت حسابرسی شرکت می گردد.
تابلی و همکاران( ،)1397در بررسی تاثیر کیفیت افشا و افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطالعاتی در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا و افشای داوطلبانه
اطالعات و نقدشوندگی سهام می باشد ولی رابطه معنادار بین افشای داوطلبانه با خطای پیش بینی و تفاوت قیمت
پیشنهادی خرید و فروش مشاهده نشد.
فخاری و همکاران( ،)1396مولفه ها و شاخص های گزارشگری زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی وره زمانی  1382تا  1390را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان می دهد که سطح
افشای اطالعات زیست محیطی روند متغیری داشته است.
 -3-2فرضیه های پژوهش
الزامات قانونی شرکتها را وادار می کند تا اطالعات عملیاتی و گزارش های سالیانه خود را فاش کنند(.)2001،FASB
در این چارچوب ،شرکت ها عالوه بر اطالعات حسابداری کالسیک ارائه شده در پایان دوره گزارشگری مالی،
اطالعات تکمیلی را نیز افشا می کنند .اطالعات غیرمالی یکی از مهمترین اطالعاتی است که به طور داوطلبانه
توسط شرکت ها گزارش می شود .افشای اطالعات غیر مالی توسط مدیریت شرکت به صورت داوطلبانه باعث بهبود
معنادار اعتبار آن بین مشارکت کنندگان در بازار می شود(شوشتر و اوکانل  .)2006،افشای اطالعات غیرمالی
تاریخی و آینده نگر نقش های مختلفی را در سیستم گزارشگری م الی ایفا می کنند .اطالعات آینده نگر به پیش
بینی های مربوط به تجارت در مورد آینده وضعیت امور تجاری اشاره می کند که در نهایت اطالعات مفیدی را در
مورد چشم انداز آینده شرکت در اختیار سهامداران قرار می دهدکه این را می توان در گزارش هیئت مدیره شرکت
هایافت .افشای اطالعات غیرمالی آینده نگر ،مدیریت را تشویق می کند تا اقدامات الزم را برای بهبود عملکرد
پایداری انجام دهد .در مقابل افشای اطالعات غیرمالی تاریخی ،کانال هایی را برای ارتباطات عملکرد پایداری
گذشته با سرمایه گذاران برقرار می کند(رضایی و تئو .)2017 ،با توجه به مطالب باال فرضیه های پژوهش به شرح
زیر مطرح می شود:
فرضیه اصلی  :بین افشای اختیاری اطالعات غیر مالی با عملکرد پایداری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول  :بین افشای اختیاری اطالعات غیر مالی تاریخی با عملکرد پایداری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم  :بین افشای اختیاری اطالعات غیر مالی آتی با عملکرد پایداری رابطه وجود دارد.
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 -3روش شناسی پژوهش
نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است .به منظور جمع آوری داده
های مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تحلیل محتوی استفاده گردید .منبع مورداستفاده برای جمع آوری داده
های مورد نیاز ،گزارش هیئت مدیره شرکت ها ،سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک اطالعاتی تدبیر
پرداز بوده است .داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار اکسل اصالح و طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل
نهایی نیز به کمک نرم افزار ایویوز  8انجام پذیرفت .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با تعدیل جامعه مذکور به وسیله برخی محدودیت ها 130 ،شرکت(910
سال -شرکت) طی بازه زمانی  1397 -1391مشخص گردید .به عبارتی دیگر ،پس از اعمال محدودیت های زیر
و جامعه انتخابی شرکت های باقیمانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند:
 )1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه و وجود یکنواختی میان شرکت های مورد آزمون ،سال مالی آن ها منتهی
به  29اسفند باشد.
 )2شرکت جزء صنایع "بانک ها ،موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی"" ،سایر واسطه گری های مالی"،
"سرمایه گذاری های مالی" و "شرکت های چندرشته ای صنعتی" نباشد.
 )3شرکت ها نباید سال مالی خود را طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشند.
 )4شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد نیاز آن ها در دسترس نمی باشد.
جدول( -)1جامعه آماری غربال شده
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

623

-شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها  12/29نیست

()193

-شرکت های مالی ،واسطه گری مالی ،بانک ها و ...

()140

-شرکت هایی که در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی داشته اند

()41

شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق ( )1391-1397برخی اطالعات موردنیازآن ها جهت انجام پژوهش در دسترس نبوده است

()119

شرکت هایی که مورد بررسی قرار گرفتند

130

تجزیه و تحلیل محتوی به طور گسترده در ادبیات گذشته به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کشف اطالعات شرکت
ها مورد استفاده قرار گرفته است(حسینی و همکاران2003 ،؛ آلگاتامین و همکاران2017 ،؛ مینی کیوسی2013 ،؛
حسنین و حسینی .)2015 ،تحلیل محتوی ،تکنیکی برای جمع آوری داده هاست؛ شامل رمزگذاری اطالعات کمی
و کیفی به گروه های از پیش تعریف شده برای استنتاج الگو جهت ارائه وگزارش اطالعات منتشرشده در یک
تحلیل قابل اتکا ،معقول و اصولی(کامال .)2007،روش تحلیل محتوی که به منظور اندازه گیری میزان افشای
اطالعات آتی شرکت ها در بسیاری از مطالعات قبلی مورد استفاده قرار گرفته است ،در این مطالعه نیز به کار
گرفته شد .دسته بندی و لیست آیتم های اطالعات غیرمالی که توسط شرکت ها افشا شده است ممکن است
150

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

تاثیر افشاي اختیاري اطالعات غیرمالي تاريخ ي و آينده نگر بر عملکرد پايداري  /غالمحسین پورغالمي دافچاهي و همکاران

مربوط به اطالعات تاریخی و آینده نگر باشد که برای تجزیه و تحلیل محتوی از یک ابزار چک لیست مشتمل
بر 186شاخص یا آیتم مورد استفاده قرار گرفت .از آنجاییکه تمرکز این مطالعه ،بر روی اطالعات تاریخی و آینده
نگر است ،لیستی از شاخص ها به افراد مختلف انتخاب شده براساس تخصص و دانش آنها از روشهای
حسابداری(آکادمیک و متخصصین حسابداری) ارسال شد .بر اساس توصیه های ارزشمند که توسط آن ها ارایه
شد اطالعات تاریخی و آینده نگر مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد .این روش با ادبیات قبلی سازگار است(باراکو
و همکاران2006 ،؛ اوسالیوان و همکاران2008 ،؛ مینی کیوسی .)2013 ،در واقع ،برای محاسبه امتیاز افشای
اطالعات تاریخی و آتی از روش امتیاز دهی حسینی و همکاران( )2003استفاده شد .این پژوهش ،از گزارش های
هیئت مدیره به مجمع استفاده کرد ،زیرا شامل افشای اطالعات داوطلبانه غیرمالی در بخش هایی یا حداقل یکی
از موضوع های افشا بود .تمام بخش های دیگر گزارش ساالنه از تجزیه و تحلیل ها حذف شد .بدین منظور شاخص
افشا در سه مرحله محاسبه شد .در مرحله اول ،جمالتی را که حاوی اظهار نظرهای هیات مدیره در گزارش هیات
مدیره به مجمع شرکت ها شامل شاخص های اطالعات غیر مالی می باشد ،شناسایی شد .در مرحله دوم ،کل تعداد
جمالتی که شامل شاخص های عملکرد پایداری می باشد ،شناسایی شد .در مرحله سوم ،همزمان هر جمله ای که
استخراج شد ،از دو بعد کیفی یعنی افشای اطالعات غیر مالی تاریخی و آینده نگر طبقه بندی شد .رویکرد ما برای
امتیاز بندی آیتم های افشای اطالعات غیر مالی دو جانبه است ،به این صورت که هر آیتم اطالعات غیر مالی
درصورت افشا مقدار یک گرفت ،در غیر این صورت صفر گرفت .چک لیست افشای اطالعات غیر مالی زیست
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی به شرح جداول در پیوست می باشد.
 -4مدل و متغیرهای پژوهش
برای برآورد تاثیر افشای اختیاری اطالعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر بر عملکرد پایداری شرکت های حاضر در
بورس اوراق بهادار تهران و نظر به فرضیه های مطرح شده و چارچوب نظری پژوهش ،برای آزمون فرضیه ها از سه
مدل زیر استفاده شده است .که در آن عملکرد پایداری به عنوان متغیر وابسته و افشای اختیاری شامل اطالعات
غیرمالی تاریخی و آینده نگر ،متغیرهای مستقل و اندازه شرکت ،ارزش دفتری ،اهرم مالی ،دارایی های نامشهود و
رشد شرکت متغیرهای کنترلی هستند.
مدل اول پژوهش
SPit = β0 + β1 Voluntry DNIit + β2 Sizeit + β3 BMit + β4 Levit + β5 Growthit + β6 Intansit
+ β7 Industryit + Ԑit

مدل دوم پژوهش

SPit = β0 + β1 Forward − looking it + β2 Sizeit + β3 BMit + β4 Levit + β5 Growthit + β6 Intansit
+ β7 Industryit + Ԑit

مدل سوم پژوهش
SPit = β0 + β1 Historicalit + β2 Sizeit + β3 BMit + β4 Levit + β5 Growthit + β6 Intansit
+ β7 Industryit + Ԑit

که در آن:
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 -1-4متغیر وابسته
 :SPi,tمتغیر وابسته پژوهش حاضر ،عملکرد پایداری شرکت هاست که از طریق گزارش های ساالنه هیئت مدیره
سنجیده می شود .معیار به کار گرفته برای سنجش عملکرد پایداری شرکت ها ،براساس چک لیست افشای عملکرد
پایداری( )ESGاست .همچنین روش پژوهشی که برای ارزیابی عملکرد پایداری شرکت ها استفاده می شود ،تحلیل
محتوای غیروزنی است(کوك .)1989 ،در این روش ،محقق باید از ابزار چک لیست کدگذاری شده برای ارزیابی
عملکرد پایداری شرکت ها استفاده کند .ابزار چک لیست به منظور به رمز درآوردن اطالعات کیفی موجود در
گزارش های ساالنه طراحی می شود(ویلیامز .)1999 ،از این رو ،در این پژوهش از چک لیست مشتمل بر  12مولفه
و  56نوع اطالعات مرتبط با افشای عملکرد پایداری ،بهره برده شده است .این چک لیست شامل سه بعد اجتماعی،
زیست محیطی و حاکمیت شرکتی عملکرد پایداری شرکت هاست .اگر یک قلم از افشای پایداری شرکت ها انجام
شده باشد ،برای آن مقدار یک و درغیراینصورت عدد صفر در نظر گرفته می شود.
 -2-4متغیر های مستقل
 :Forward − lookingitافشای آتی طبقه ای از اطالعات است که شامل برنامه های فعلی و پیش بینی آینده است
که سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را قادر به ارزیابی عملکرد آینده شرکت می کند .افشای اطالعات
غیرمالی آتی شامل افشای اطالعات طرح ها و برنامه های آتی شرکت ،افشای پیش بینی مدیریت ،افشای رویدادها
و وقایع پیش بینی شده آتی نیز می باشد .در این پژوهش ،ابتدا شاخص های افشای آتی تعریف و طراحی می شود
و از آن جا که اطالعات اختیاری در صورت های مالی جایگاهی ندارد و غالبا این گونه اطالعات از طریق گزارش
های هیئت مدیره ارائه می شود .بدین منظور چک لیستی مشتمل بر  6مولفه و  77نوع اطالعات مرتبط با افشای
آتی تهیه شده و عناصر تشکیل دهنده آن با اطالعات مندرج در گزارشات مقایسه می شود .اگر یک قلم از افشای
آتی شرکت ها انجام شده باشد ،برای آن مقدار یک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته می شود.
 :Historicalitافشای اطالعات تاریخی به نتایج غیرمالی گذشته و افشای مربوط به آن اشاره دارد که شامل اطالعات
هیئت مدیره ،فرآیندهای تاریخی و سرمایه انسانی می باشد .در این پژوهش ،ابتدا شاخص های افشای اطالعات
تاریخی تعریف و طراحی می شود و چک لیستی مشتمل بر  5مولفه و  53نوع اطالعات مرتبط با افشای تاریخی
تهیه شده است .اگر یک قلم از افشای تاریخی شرکت ها انجام شده باشد ،برای آن مقدار یک و در غیر اینصورت
عدد صفر در نظر گرفته می شود.
 -3-4متغیرهای كنترلی
 :Sizei,tلگاریتم اندازه شرکت(ارزش بازار شرکت) است که از حاصل ضرب تعداد کل سهام در قیمت بازار هر سهم
شرکت  iدر سال  tبه دست می آید.
 :BMi,tنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت  iدر سال .t
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 :Levi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال  tاست .در این پژوهش اهرم مالی از طریق نسبت ارزش دفتری کل بدهی بر
ارزش دفتری کل دارایی محاسبه شده است.
 :Growthi,tرشد شرکت از فروش سال جاری منهای فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل به دست می آید.
𝑡 :𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑖,از تقسیم دارایی های نامشهود بر کل دارایی ها به دست می آید.
 :Ԑi,tخطای مدل رگرسیون چندمتغیر خطی است.
 -5یافته های پژوهش
در این بخش از تحقیق به ارائه آمارتوصیفی در ارتباط با متغیرهای تحقیق ،بررسی مانایی متغیرهای تحقیق ،
آزمون اف لیمر ،آزمون هاسمن و در نهایت نتایج آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
 -1-5آمار توصیفی
در جدول  2نتایج آمار توصیفی حاصل از پژوهش در سطح کل شرکت ها نشان داده شده است .میانگین عملکرد
پایداری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته نشان می دهد که متوسط امتیاز عملکرد پایداری شرکت های موردمطالعه
 20/10است .میانگین اهرم مالی نشان دهنده این است که به طور متوسط بدهی شرکت های موردمطالعه  0/57برابر
حقوق صاحبان سهام آنها می باشد .در مورد افشای اختیاری اطالعات غیر مالی نیز شرکتهای نمونه به طور متوسط
دارای امتیاز  53/9بوده اند .افشای اختیاری اطالعات غیر مالی نیز به دوگروه اطالعات آینده نگر با امتیاز  32/5و
تاریخی با امتیاز  21/46تقسیم شده است .با مقایسه انحراف معیار ،کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای مورد بررسی
به این نتیجه می رسیم که متغیر افشای اختیاری اطالعات غیرمالی دارای بیشترین پراکندگی و متغیر دارایی های
نامشهود دارای کمترین پراکندگی می باشد .تمامی متغیرهای پژوهش دارای ضریب کشیدگی مثبت می باشد و این
امر بیان می کند که توزیع متغیرها از توزیع نرمال بلندتر است و داده ها حول میانگین متمرکز شده اند.
جدول( -)2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر/آماره

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

عملکرد
پایداری

20/10

20

36

3

افشای
اختیاری
اطالعات
غیرمالی

53/9

54

106

1

انحراف
معیار

5/71

18

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

چولگی

كشیدگی

-0/005

2/618

0/19

3/04

آماره

سطح

جاركیو-برا معنی داری

5/7

5/81

0/05

0/546
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متغیر/آماره

میانگین

افشای
اطالعات
غیرمالی آتی

32/5

افشای
اطالعات
غیرمالی
تاریخی

21/46

بیشینه

میانه

65

33

انحراف

كمینه

معیار

12/19

1

چولگی

0/18

كشیدگی

2/88

آماره

سطح

جاركیو-برا معنی داری

5/48

0/064

21

46

0

6/69

0/23

3/02

8/49

0/014

اندازه شرکت 14/43

14/25

19/77

10/53

1/44

0/59

3/85

82/08

0/000

ارزش دفتری

0/39

0/33

2/09

0/003

0/26

1/64

7/36

1131/73

0/000

اهرم مالی
رشد شرکت

0/57
0/38

0/58
0/14

0/99
15/14

0/06
-0/93

0/18
1/101

-0/203
5/09

2/37
50/66

21/3
9081/8

0/000
0/000

دارایی های
نامشهود

0/006

0/002

0/074

0

0/009

2/75

12/23

0/0000 4385/68

تعداد
مشاهدات

910

910

910

910

910

910

910

910

910

 -2-5آزمون مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار
بودن متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل ها گردید .در این
تحقیق برای آزمون مانایی متغیرها که دارای ماهیت پنلی هستند از روش آزمون لوین ،لین و چو( )2002با استفاده
از نرم افزار  Eviews8استفاده گردید .در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه
احتمال جدول کوچکتر از  0/05باشد به احتمال  95درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود .نتایج حاصل از آزمون
ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول  3می باشد که مشخص گردید تمامی متغیرها مانا بودند.
جدول( -)3نتایج آزمونریشه واحد) ،LLC( Levin, Lin & Chuبا عرض از مبدأ و روند
متغیر

آماره

SP

-22/43

0/000

VOLUNTRYDNI

-116/09
-46/87

0/000
0/000

HDNI

-11/47

0/000

FDNI
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Levin,lin & chut

متغیر

احتمال

آماره

SIZE

-21/8

0/0000

BM

-16/44

0/000

LEV

-13/63

0/0000

GROWTH

-9/02

0/000

INTAN

-42/89

0/000

 -3-5انتخاب روش مناسب برای برآورد مدل ها
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ،مدل های اصلی تحقیق برآورد می گردد .لذا ،ابتدا به منظور انتخاب بین
روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از" آزمون  Fلیمر" (چاو) استفاده می شود .اگر  p-valueمحاسبه
شده بیشتر از سطح خطای  5درصد باشد از داده های تلفیقی( )Pooledو در غیر اینصورت از داده های
تابلویی( )Panelاستفاده می شود .نتایج آزمون اف لیمر مدل های تحقیق به شرح زیر در جدول  4قابل مشاهده
می باشد .با توجه به اینکه  P-valueبدست آمده از آزمون  Fلیمر در مدل پژوهش کوچکتر از  5درصد است ،به
منظور برآورد این مدل از مدل داده های پانل( )Panelاستفاده شد .همچنین در جدول  4برای تعیین نوع روش
برآورد از آزمون هاسمن استفاده شده است .با توجه به اینکه  P-valueبدست آمده از آزمون هاسمن برای مدل
های تحقیق کمتر از  5درصد است ،به منظور برآورد این مدل ها ،توجیه می شود که الگوی مناسب ،الگوی مبتنی
بر الگوی اثرات تصادفی می باشد.
جدول( -)4آزمون اف لیمر و هاسمن مدل های تحقیق
مدل

()1

()2

()3

برآورد

آماره

مقدار

p-value

نتیجه آزمون

نوع آزمون

1

Fلیمر

19/22

0/0000

Panel

اف لیمر

1

Cross-section
Random

5/508

0/4805

اثرات
تصادفی()RE

هاسمن

1

Fلیمر

20/843

0/0000

Panel

اف لیمر

1

Cross-section
Random

4/46

0/6141

اثرات
تصادفی()RE

هاسمن

1

Fلیمر

20/847

0/0000

Panel

اف لیمر

1

Cross-section
Random

6/09

0/4127

اثرات
تصادفی()RE

هاسمن
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 -4-5آزمون همسان بودن واریانس خطا و نرمال بودن جمالت خطا در مدل ها
در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت( )1983استفاده شده است.
در روش همسانی واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس
ها در نظر گرفته شده است .همچنین یکی از متداول ترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمال بودن ،آزمون
جارك-برا می باشد .با توجه به اینکه  p-valueبرای باقیمانده های مدل بزرگتر از  0/05است ،در نتیجه فرضیه H0
مبنی بر نرمال بودن جمالت خطا در مدل ها پذیرفته شده است .جدول  5نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی و نرمال
بودن پسماند مدل ها را نشان می دهد.
جدول( -)5آزمون ناهمسانی و نرمالیته باقیمانده مدل های تحقیق
مدل()1

آزمون
ناهمسانی
مدل ها

مدل()3

مدل()2

روش

مقدار

احتمال

روش

مقدار

احتمال

روش

مقدار

احتمال

Bartlett

9/01

0/069

Bartlett

13/14

0/062

Bartlett

19/74

0/067

آزمون نرمال آماره جارك برا
بودن
جمالت
15/83
خطا در
مدل ها

احتمال

آماره جارك برا

احتمال

آماره جارك برا

احتمال

0/0628

14/93

0/075

12/13

0/082

 -5-5آزمون فرضیه ها
جدول  ،6نتایج برآورد مدل های( )1تا ( )3را منعکس می کند .بخش اول این جدول ،اطالعات مربوط به برآورد
مدل ها و آزمون ضرایب آن ها را در بر می گیرد .از طرف دیگر ،بخش دوم آن توان تبیین مدل ها و معنی داری
آن ها را ارایه می کند.
جدول( -)6نتایج برازش مدل های اول تا سوم
مدل()1

برآورد مدل
و آزمون
ضرایب

مدل()2

مقدار آماره احتمال

مقدار

آماره

احتمال

مقدار

آماره

احتمال

عرض از مبدا

8/99

0/000 4/11

7/49

3/25

0/0012

9/85

4/42

0/000

VOLUNTRYDNI

0/22

0/000 25/9

---

---

---

---

---

---

0/000

---

---

---

---

0/32

HDNI

---

---

---

FDNI

---

---

---

SIZE
BM
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مدل()3

0/733 -0/34 -0/052
0/467 0/72 0/27

23/31 0/566
---

---

0/304 0/049
0/488 0/192
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-0/005 -0/0008 0/76
-0/49 -0/18 0/625

0/99
0/62
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مدل()2

مدل()1
مقدار آماره احتمال
LEV
GROWTH
INTAN

توان و
معنی داری

ضریب تعیین
تعدیل شده
آزمون

F

آزمون دوربین
واتسون

مدل()3

مقدار

آماره

احتمال

-0/856 0/293 -1/05 -0/72

-1/1

0/234

0/303 -1/029 -0/715

0/014 2/44 0/181

0/255

2/92

0/003

0/013

0/559 0/58

10/47

0/78

0/432

7/51

آماره

مقدار
0/185
4/04

2/48

احتمال

0/754 0/312

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

0/48

---

0/48

---

0/47

---

143/4

0/0000

119/82

0/0000

140/34

0/0000

1/54

---

1/65

---

1/64

---

فرضیه اصلی :با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد مدل پژوهش که در جدول  5مشاهده می شود  ،ضریب
متغیرمستقل افشای اختیاری اطالعات غیرمالی( )VOLUNTRYDNIبرابر با( )0/22بوده و سطح معنی داری این
متغیر کمتر از  0/05است .بنابراین فرضیه اصلی پژوهش پذیرفته می شود و می توان نتیجه گرفت بین افشای
اختیاری اطالعات غیرمالی با عملکرد پایداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همانگونه که نتایج مندرج در
جدول  5نشان می دهد p-value ،آزمون Fکوچکتر از  5درصد است و از آنجائیکه ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را
نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال  %95معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
ضریب تعیین مدل برابر با  0/48می باشد این نشان دهنده این است که  48درصد از تغییرات متغیر وابسته به
وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .همچنین آماره دوربین واتسون( )DWبین  1/5و  2/5بوده برابر با
 1/54که نشان دهنده عدم خود همبستگی جمالت خطا می باشد.
فرضیه فرعی اول :با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد مدل تحقیق که در جدول  5مشاهده می شود ،ضریب
متغیر مستقل افشای اطالعات غیرمالی تاریخی( )HDNIبرابر با( )0/56بوده و سطح معنی داری این متغیر کمتر
از  0/05است .بنابراین می توان نتیجه گرفت بین افشای اطالعات غیرمالی تاریخی با عملکرد پایداری رابطه مثبت
و معنی داری وجود دارد .همانگونه که نتایج مندرج در جدول  5نشان می دهد p-value ،آزمون Fکوچکتر از 5
درصد است و از آنجائیکه ،آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال
 %95معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .ضریب تعیین مدل برابر با  0/44می باشد این نشان دهنده
این است که  48درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .همچنین آماره
دوربین واتسون( )DWبین  1/5و  2/5بوده برابر با  1/65که نشان دهنده عدم خود همبستگی جمالت خطا می
باشد.
فرضیه فرعی دوم :با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل تحقیق که در جدول  5مشاهده می شود،
ضریب متغیر مستقل( )FDNIبرابر با( )0/32بوده و سطح معنی داری این متغیر کمتر از  0/05است .بنابراین می
توان نتیجه گرفت بین افشای اطالعات غیرمالی آتی با عملکرد پایداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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همانگونه که نتایج مندرج در جدول  5نشان می دهد p-value ،آزمون Fکوچکتر از  5درصد است و از آنجائیکه،
آماره  Fاعتبار کلی مدل را نشان می دهد در نتیجه می توان گفت این مدل با احتمال  %95معنی دار بوده و از
اعتبار باالیی برخوردار است .ضریب تعیین مدل برابر با  0/48می باشد این نشان دهنده این است که  48درصد
از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است .همچنین آماره دوربین واتسون( )DWبین
 1/5و  2/5بوده برابر با  1/64که نشان دهنده عدم خود همبستگی جمالت خطا می باشد.
 -6نتیجه گیری و بحث
تاثیر رویه ها و سیاست های افشای اطالعات بر رفاه سرمایه گذاران ،یکی از مسائل مهمی است که همواره در
کانون توجه نهادهای نظارتی و شرکت ها بوده و موضوع بسیاری از پژوهش های مالی و حسابداری قرار گرفته
است(رهنمای رودپشتی و همکاران .)1399 ،افشای اطالعات توسط شرکت ها یکی از منابع مهم و ارزشمند
اطالعاتی برای سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در جهت تصمیم گیری های اقتصادی و به صورت
آگاهانه می باشد .امروزه افشای اطالعات تنها محدو د به اطالعات مالی در چارچوب گزارش های مالی نیست ،بلکه
معموال دسته ای از اطالعات غیرمالی نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان ،افشا می شود .اقدامات
مربوط به افشای اطالعات غیرمالی بسیار متفاوت است .شرکت ها به دالیل مختلف تمایلی به افشای اطالعات
اضافی ندارند ،ممکن است همیشه شرکت ها بخواهند که اطالعات حساس را فاش نکنند ،زیرا می تواند به گوش
رقبای خود نیز برسد(چرامادی و رامش .)2020 ،شواهد نشان می دهد که شر کت ها افشای اطالعات غیرمالی
خود را منطبق با تئوری مشروعیت ،عالمت دهی و نمایندگی فاش می کنند(ماما و مخیز .)2020 ،از اواخر قرن
گذشته ،تاکید فزآینده ای بر گزارش های پایداری زیست محیطی و اجتماعی به صورت جداگانه اعمال می شود
به گونه ای که پیش بینی می شود شرکت ها ،ادغام اطالعات غیرمالی را در گزارش های ساالنه خود به دست
آورند(آمل زاده و ساراقیم.)2017 ،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد بین افشای اختیاری اطالعات غیرمالی با عملکرد پایداری رابطه
مثبت و معنی داری وجود دارد .شرکت هایی که توجه بیشتری به افشای اختیاری اطالعات غیرمالی دارند ،عملکرد
پایداری بهتری خواهند داشت و پایندگی آن ها باالتر از شرکت هایی است که افشای اختیاری اطالعات غیرمالی
نسبتا کمتری دارند .توضیح این که انجام سرمایه گذاری در شرکت های دارای عملکرد پایداری باالتر ،موجبات
افزایش بازدهی سرمایه گذاری در بلندمدت و انجام سرمایه گذاری مطمئن تر را فراهم می سازد .همچنین نتایج
نشان می دهد افشای اختیاری اطالعات غیرمالی و عملکرد پایداری در هر دو جهت با یکدیگر همبستگی دارند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد بین افشای اطالعات غیرمالی تاریخی با عملکرد پایداری
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .افشای اطالعات غیرمالی تاریخی نقش های مختلفی در سیستم گزارشگری
ایفا می کنند .نتایج نشان می دهد که افشای این اطالعات ،کانال هایی برای ارتباطات عملکرد پایداری گذشته با
سرمایه گذاران است.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم نشان داد که بین افشای اطالعات غیرمالی آینده نگر با عملکرد پایداری
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .اطالعات آینده نگر به پیش بینی های مربوط به تجارت در مورد آینده
وضعیت امور تجاری اشاره می کند که در نهایت اطالعات مفیدی را در مورد چشم انداز آینده شرکت در اختیار
سهامداران قرار می دهد .افشای اطالعات آتی برای رفع نیازهای رو به رشد اطالعاتی سرمایه گذاران است که به
سرمایه گذاران ابزارهای اضافی برای ارزیابی چشم انداز ،ریسک و نگرانی های فعلی شرکت ارائه می دهد .سرمایه
گذاران آینده نگر می خواهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که عملکرد باالیی در آینده دارند .افشای
این اطالعات ،مدیریت را تشویق می کند تا اقدامات الزم را برای بهبود عملکرد پایداری انجام دهند .نتایج نشان
می دهد افشای اطالعات غیرمالی آینده نگر به طور قابل توجهی به عملکرد بهتر پایداری آتی ارتباط دارد .بررسی
افشای اطالعات در دوره زمانی تحقیق نشان می دهد ،توجه مدیران شرکت ها به افشای اطالعات غیرمالی آینده
نگر رو به افزایش است .از جمله دالیل این امر ،دستورالعمل های تشویقی بورس اوراق بهادار برای بهبود شفافیت
اطالعاتی ،رتبه بندی شرکت ها بر حسب کیفیت افشای اطالعات که به نحوی رقابت در کیفیت گزارشگری ایجاد
نموده و ابالغ شیوه گزارشگری فعالیت هیئت مدیره می باشد .
این نتایج را می توان در انطباق با نتایج تئو و رضایی( ،)2017کیم و همکاران( ،)2014حسن( ،)2016هانگ
و همکاران( )2017و در تضاد با نتایج دیویس و همکاران( ،)2016هوی و همکاران( )2017دانست و متفاوت با
نتایج هیومل و اسچلیک( )2016به دالیل مختلف است .اول اینکه در این پژوهش یک بررسی جامع تر از سوابق و
نتایج آتی افشای داوطلبانه غیرمالی ارایه می دهد و دوم اینکه برخالف هیومل و اسچلیک که از یک متغیر ساختاری
استفاده کردند در این تحقیق از نمرات صفر و یک برای اندازه گیری افشای اطالعات غیرمالی شرکت ها استفاده
شد .این روش می تواند تنوع و یا روند در افشای داوطلبانه را به نحو مطلوبی توضیح دهد.
بر اساس نتایج پژوهش ،بررسی ابعاد عملکرد پایداری و افشای اختیاری اطالعات غیر مالی در سطح صنعت
نشان می دهد بیشترین افشا برای ابعاد مختلف عملکرد پایداری شامل بعد اجتماعی ،زیست محیطی و حاکمیت
شرکتی به ترتیب برای صنایع خودرو و قطعات ،صنایع غذایی به جز قند و شکر و محصوالت و مواد دارویی می
باشد  .هم چنین در مجموع باالترین امتیاز عملکرد پایداری برای صنعت سایر محصوالت کانی غیر فلزی است .در
مورد افشای اختیاری اطالعات آینده نگر بیشترین امتیاز در صنایع محصوالت غذایی به جز قند و شکر و سایر
محصوالت کانی غیر فلزی مشاهده می گردد .و برای افشای اختیاری اطالعات تاریخی بیشترین امتیاز نیز مربوط
به صنعت محصوالت غذایی به جز قند و شکر است .در مجموع نیز باالترین امتیاز افشای اختیاری اطالعات غیر
مالی مربوط به صنعت سایر محصوالت کانی غیر فلزی می باشد .بررسی سطح افشای اختیاری اطالعات غیر مالی
و عملکرد پایداری در دوره زمانی تحقیق نشان می دهد در صنایعی که ازثبات داخلی باالیی برخوردار بوده و کمتر
تحت تاثیر تغییرات داخلی و خارجی قرار گرفته اند ،نظیر قند و شکر سطح افشای اطالعات غیر مالی تاریخی و
آینده نگر باالتری مشاهده می شود اما در صنایعی که به دلیل شرایط اقتصادی داخلی یا نوسانات نرخ ارز و فضای
بازارهای خارجی با شرایط رونق اقتصادی مواجه شده اند ،به دلیل رشد فزاینده سودآوری این شرکت ها و جلب
نظر سرمایه گذار در بازار سرمایه از سطح افشای کمتری برخوردار هستند.
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پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
با توجه به نتایج آزمون فرضیه اصلی این پژوهش نشان داد که هر چقدر افشای اختیاری اطالعات غیر مالی بیشتر
باشد ،شرکت ها عملکرد پایداری بهتری دارند .در چنین حالتی بین افشای اختیاری اطالعات غیر مالی با عملکرد
پایداری در هر دو جهت با یکدیگر همبستگی دارند .در راستای تحقیق انجام شده و نتایج بدست آمده ،پیشنهاد
می شود که به منظور بهبود عملکرد افشای اطالعات غیر مالی و عملکرد پایداری ،الزامات قانونی برای انتشار برخی
اطالعات توسط نهاد های حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین شود  .هم چنین کارگاه های آموزشی
برای مدیران شرکت ها از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ایجاد شود تا از این طریق مدیران را با منافع
افشای اختیاری اطالعات غیر مالی و عملکرد پایداری بیشتر آشنا نمایند.
نتیجه فرضیه فرعی اول نشان داد بین افشای اطالعات غیر مالی تاریخی با عملکرد پایداری همبستگی مثبت
وجود دارد .با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهاد می شود مراجع تدوین کننده استانداردها نسبت به ارائه رویه ها و
دستورالعمل های مناسب برای افشای اطالعات زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی در گزارش های ساالنه
شرکت ها اقدام الزم را معمول کنند.
نتیجه فرضیه فرعی دوم نشان داد افشای اختیاری اطالعات غیر مالی آینده نگر تاثیر مثبتی بر عملکرد پایداری
شرکت دارد .در راستای نتایج بدست آمده ،پیشنهاد می شود جهت مشارکت بیشتر شرکت ها در زمینه عملکرد
پایدار ،شرایط الزم برای ترغیب آنان انجام شود و به سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور توصیه می گردد که
تمرکز خود در سرمایه گذاری را با شرکت های دارای عملکرد پایداری باالتر بگذارند که موجبات افزایش بازدهی
سرمایه گذاری در بلند مدت و انجام سرمایه گذاری مطمئن را فراهم می سازد.
در نهایت در این پژوهش از روش تحلیل محتوی استفاده شد و در نتیجه محدودیت های روش پژوهش کیفی
در رابطه به آن مطرح است(هر چند برای افزایش روایی و پایایی نهایت تالش صورت پذیرفت) و همچنین عدم
افشای ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت جمع آوری داده ها مهمترین محدودیت
پژوهش حاضر بشمار می آید.
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1
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خالصه ای از تاریخچه شرکت
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نمودار ساختار سازمانی شرکت
اطالعات مربوط به نوع محصوالت و خطوط تولید
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13

FDNI114

بیان استراتژی های توسعه منابع انسانی
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30

FDNI35

طرح و پژوهش برای بهبود و توسعه بازاریابی محصوالت

31

FDNI36

مطالعه جهت افزایش بهره وری خطوط تولید

166

دوره  / 11پیاپي  / 44زمستان 1401

تاثیر افشاي اختیاري اطالعات غیرمالي تاريخ ي و آينده نگر بر عملکرد پايداري  /غالمحسین پورغالمي دافچاهي و همکاران

مولفه /شاخص

ردیف
32

FDNI37

طرح و پژوهش برای بهینه سازی محصوالت محصوالت فعلی

33

FDNI38

مطالعات جهت افزایش ظرفیت کارخانه

34

FDNI39

پروژ ه های توسعه سبد محصوالت

35

FDNI310

طرح های بهبود و ارتقا فن آوری اطالعات

36
37

FDNI311
FDNI312

محصوالت جدید سال جاری
درصد پیشرفت پروژ ه های تحقیقاتی

38

FDNI313

پروژه های توسعه تکمیل شده طی سال جاری

39

FDNI314

پروژه های توسعه در حال اجرا و درصد پیشرفت کار

-

FDNI4

مولفه :اطالعات فروش و مشتریان

40

FDNI41

ترکیب مشتریان عمده

41

FDNI42

مشخصات بازارهای خارجی

42

FDNI43

سهم بازار(تحلیل در سطح کشور ،بخش ،محصول)

43
44

FDNI44
FDNI45

تحلیل سهم بازار نسبت به رقبا
روند فروش صادرات شرکت

45

FDNI46

فعالیت های صورت گرفته در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتریان

FDNI47

اطالعاتی درباره سنجش رضایتمندی مشتریان و رتبه رضایت()CSM
ارایه اطالعاتی درباره وفاداری مشتریان

46
47

FDNI48

48

FDNI49

ارایه اطالعاتی درباره میزان شکایات مشتریان و زمان پاسخگویی به شکایات

49
50

FDNI410
FDNI411

گواهینامه ایزو رضایت مشتریان()ISO10002
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

51

FDNI412

اقدامات انجام شده برای شناسایی مشتریان و بازارهای جدید

52
53

FDNI413
FDNI414

تاثیر فعالیت های بازاریابی بر فروش
اقدامات انجام شده برای کاهش زمان انتظار مشتری

54

FDNI415

تشریح فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

55
-

FDNI416
FDNI5

اقدامات انجام شده برای افزایش رضایت مشتری
مولفه :عملکرد اجتماعی

56

FDNI51

عضویت در نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و ورزشی

57

FDNI52

اهم اقدامات انجام شده در راستای تحقق شعارهای ملی

58

FDNI53

حمایت از کنفرانس های آموزشی ،سمینارها یا نمایشگاه های هنری

59

FDNI54

اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور

60

FDNI55

ارایه کمک به قربانیان بالیای طبیعی

61

FDNI56

توجه به شرایط رفاهی و ایمنی معلولین

62

FDNI57

حمایت از دانشگاه ،دانشجویان و نخبگان

63

FDNI58

بیان اقدامات در مبارزه با پولشویی

64

FDNI59

بیان اصول و ارزش های اخالقی حاکم بر محیط کسب وکار(تدوین منشور اخالقی)

65

FDNI510

بیان سایر فعالیت های داوطلبانه اجتماعی(اهدای خون ،احداث اماکن عمومی و )...
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ردیف
-

مولفه /شاخص
FDNI6

مولفه :عملکرد ریست محیطی

66

FDNI61

اقدامات مربوط به رعایت قوانین و مقررات در ارتباط با محیط زیست

67

FDNI62

اقدامات مدیریت و کنترل و پسماند خروجی

68

FDNI63

اقدامات صورت گرفته برای مدیریت مصرف انرژی

69
70

FDNI64
FDNI65

ارایه اطالعاتی درباره برنامه های ایمنی محصول شرکت
طرح ها و برنامه های حفاظت از محیط زیست

71

FDNI66

مدیریت ضایعات برای تفکیک مواد قابل بازگشت به محیط زیست

72

FDNI67

حمایت برای حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز

73

FDNI68

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

74

FDNI69

گواهینامه های کیفیت مصرف انرژی

75

FDNI610

گواهینامه سیستم استاندارد مدیریت محیط زیست(سری )ISO14000

76

FDNI611

دوره های آموزشی کارکنان برای حفاظت از محیط زیست

77

FDNI612

دریافت جوایز برای حمایت از محیط زیست مانند نشان صنعت سبز
جدول( -)2شرح كد و اقالم مربوط به افشای داوطلبانه غیرمالی تاریخی
مولفه /شاخص

ردیف
-

HDNI1

78
79

HDNI11
HDNI12

فهرست اعضای هیات مدیره و بیان سوابق آموزشی و حرفه ای آن ها
فهرست مدیران اجرایی و بیان سوابق آموزشی و حرفه ای آن ها

مولفه :اطالعات هیات مدیره شرکت

80

HDNI13

عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره دیگر شرکت ها

81
82

HDNI14
HDNI15

تعداد سهام نگهداری شده توسط مدیران اجرایی
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سابق شرکت

83

HDNI16

تعداد جلسات ساالنه هیات مدیره و حضور اعضا

84
85

HDNI17
HDNI18

موضوعات مورد بررسی در جلسات هیات مدیره و مصوبات آن ها
وجود سیستم کنترل داخلی درست و سالم

86

HDNI110

ارایه اطالعاتی درباره مشاوران حرفه ای و تخصصی هیات مدیره

87

HDNI111

موظف یا غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره

88

HDNI112

کمیته های تخصصی هیات مدیره و شرح فعالیت آن ها

89

HDNI113

اطالعاتی درباره حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

90

HDNI114

توضیحاتی درباره دالیل تغییر حسابرس

91

HDNI115

توضیحاتی درباره واحد حسابرسی داخلی

-

HDNI2

مولفه :فرآیندهای داخلی

92

HDNI21

اقدامات صورت گرفته در زمینه حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده

93

HDNI22

بکارگیری تکنیک های موین حسابداری مدیریت در تولید

94
95

HDNI23

تشریح تکنولوژی تولید و مقایسه آن با رقبا
استقرار نظام تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه( )TPMدر واحد مهندسی شرکت

168

HDNI24
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مولفه /شاخص

ردیف
96

HDNI25

وقفه های تولید و اقدامات انجام شده برای کاهش آن ها

97

HDNI26

روند ضایعات در سال های گذشته

98

HDNI27

بیان فعالیت های دوباره کاری جهت نواقص تولید

99

HDNI28

برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته برای کاهش ضایعات

100
101

HDNI29
HDNI210

میزان روابط با تامین کنندگان مواد اولیه
اقدامات انجام شده در راستای ارتقا و توسعه تامین کنندگان

102

HDNI211

اطالعاتی درباره کیفیت مواد اولیه مصرفی

103

HDNI212

تدوین برنامه برای نظارت بر تامین کنندگان مواد اولیه

104

HDNI213

اقدامات مربوط به بهبود کیفیت فرآیندهای تولید

105

HDNI214

اقدامات کنترل کیفیت خطوط تولید و محصوالت

106

HDNI215

اقدامات انجام شده در زمینه  ITو نرم افزار و اتوماسیون اداری

107

HDNI216

فعالیت هایی جهت بهبود سیستم های سازمانی(مثل ،مهندسی مجدد فرآیندها)

108
109

HDNI217
HDNI218

گواهینامه  EFQMو یا ملی بهره وری و تعالی سازمانی
اجرای نظام پیشنهادات و آراستگی

110

HDNI219

تشریح عملکرد نظام پیشنهادات و آراستگی

111

HDNI3
HDNI31

مولفه :سرمایه انسانی
اطالعات کارکنان بر حسب نوع استخدام ،تحصیالت ،سن ،سابقه

112

HDNI32

ساعات آموزش و تغییرات آن نسبت به سال قبل

113
114

HDNI33
HDNI34

سرانه آموزش(نفر -ساعت)(ساعات آموزش تقسیم بر نیروی انسانی)
توضیحاتی درباره ماهیت دوره های آموزشی

115

HDNI35

تعداد کارکنان آموزش دیده و تحت آموزش

116
117

HDNI36
HDNI37

تاثیر آموزش بر بهره وری
سنجش رضایتمندی از دوره های آموزشی

118

HDNI38

اقدامات انجام شده درباره سالمت ،ایمنی و رفاه کارکنان

119
120

HDNI39
HDNI310

ارایه اطالعاتی درباره سطح رضایتمندی کارکنان
ارایه شاخص های ایمنی و سالمت کارکنان(مانند؛ ضریب تکرار حادثه)

121

HDNI311

گواهینامه تعالی منابع انسانی

-

HDNI4

مولفه :محیط شرکت

122

HDNI41

شرح ساختار کسب و کار و صنعت

123

HDNI42

توسعه عمومی رویدادهای بزرگ برای کسب و کار در  5سال گذشته

124

HDNI43

دامنه و شرح کسب و کار و ویژگی های مربوطه

125

HDNI44

فصلی بودن و سیکلی(دوره ای) بودن

126

HDNI45

تعداد کارکنان

-

HDNI5

مولفه :تولید

127

HDNI51

شرح و مدت ثبت اختراعات مهم ،عالئم تجاری

128

HDNI52

توصیف محصوالت/خدمات اصلی
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مولفه /شاخص

ردیف
129

HDNI53

اطالعات کسب و کار تاریخی غیرمالی

130

HDNI54

نوآوری های فرآیند ،محصول یا خدمات اخیر؛ منابع و پیامدها

-

SOC

بعد اجتماعی

-

SOC1

مولفه :حقوق بشر

131

SOC11

132

SOC12

133

SOC13

134

SOC14

جدول( -)3شرح كد و اقالم مربوط به عملكرد پایداری
بعد /مولفه /شاخص

تعداد و درصد کل قراردادها و توافقات مهم سرمایه گذاری در برگیرنده مقررات مربوط به حقوق بشر
توصیف معیارهای رویه های استخدام برای اجتناب با جلوگیری از تبعیض بین کارکنان ،کار کودکان یا کار
اجباری
تعداد و درصد عملیات تحت تاثیر مقررات مربوط به حقوق بشر
شکایات مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده مربوط به مقررات حقوق بشر

-

SOC2

مولفه :جامعه

135

SOC21

کمک های غیرمالی دریافتی از دولت ،سازمان ها و سایر نهادها

136

SOC22

شرح اقدامات قانونی برای رفتارهای ضدرقابتی ،ضداعتماد و شیوه های انحصاری و پیامدهای آن

137
138

SOC23
SOC24

شرح جرائم مهم و اقدامات مربوط به عدم تبعیت از قوانین ،مقررات و آیین نامه ها
شکایات مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده مربوط به اثرات بر جامعه

-

SOC3

مولفه :مسئولیت پذیری نسبت به محصوالت

139

SOC31

شرح محصوالت و خدمات مهم مطابق با استانداردهای سالمت و ایمنی در راستای سالمت مصرف
کنندگان و حمایت از حقوق آنان

140

SOC32

شرح موارد عدم تبعیت از قوانین ،مقررات و آیین نامه های مربوط به مشخصات محصوالت /برچسب زدن
محصوالت و خدمات /ارتباطات ،بازاریابی ،تبلیغات ،اسپانسری و ...

141

SOC34

سیستم های مدیریت رضایت مشتریان و اقدامات مربوط به رضایت مندی مشتری و رعایت حقوق مصرف
کنندگان و ...
شرح محصوالت ممنوعه /غیرمجاز در برخی از بازارها

142

SOC35

-

ENV

بعد زیست محیطی

143

ENV1
ENV12

مولفه :مواد اولیه ،انرژی و آب
مقدار یا درصد استفاده از مواد قابل بازیافت در فرآیندها و عملیات شرکت

144

ENV13

انرژی مصرفی مستقیم و غیرمستقیم /میزان انرژی ذخیره شده یا صرفه جویی شده به تفکیک منبع و
میزان آن

145

ENV14

آب مصرفی ،بازیافت شده ،تصفیه شده بر حسب منبع و نحوه مصرف آن

-

ENV2

146

ENV21

مولفه :تنوع گونه های زیستی و منابع طبیعی
شرح اثرات مهم فعالیت ها ،محصوالت و خدمات در مورد تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده /مناطق
حفاظت نشده /بازسازی شده و دارای ارزش تنوع زیستی باال

170
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بعد /مولفه /شاخص
147

ENV22

تعداد گونه های در معرض خطر فهرست شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و فهرست
گونه های تحت حفاظت ملی با زیستگاه های در مناطق تحت تاثیر اقدامات با خطر انقراض

-

ENV3

مولفه :انتشار گازها ،فاضالب و ضایعات

148

ENV31

کل انتشارات گازهای گلخانه ای مستقیم و غیرمستقیم و سایر گازهای مهم همراه با وزن /میزان آن

149

ENV32

اقدامات انجام شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،روش ها و معیارهای حذف گازها و نتایج
حاصله

150

ENV33

انتشار مواد مخرب الیه اوزون براساس وزن

151

ENV34

رویه های چگونگی جابه جایی ضایعات و کاهش دفع مناسب آن ها با رعایت مسایل زیست محیطی

-

ENV4

مولفه :محصوالت و خدمات

152

ENV41

153

ENV42

تاثیرات زیست محیطی محصوالت شرکت روی محیط و منابع طبیعی(خاك ،جنگل و  )...و چگونگی
مدیریت و نظارت بر آن
میزان محصوالت فروخته شده و مواد مورد استفاده سازگار با محیط زیست برای بسته بندی محصوالت

-

ENV5

مولفه :حمل و نقل

154
-

ENV51
GOV

تاثیرات زیست محیطی حمل و نقل محصوالت ،مواد اولیه و کاالها جابه جایی کارکنان شرکت
بعد حاکمیت شرکتی

-

GOV1

مولفه :اثرات مالکیت

155
156

GOV11
GOV12

تمرکز مالکیت /شفافیت ماکیت /مالکیت سهامداران نهادی
درصد ماکیت سهامداران نهادی /دولتی /بزرگترین سهامدار شرکت

157

GOV13

داشتن ساختار مالکیت شفاف /گسترده

158
-

GOV14
GOV2

درصد سهام شناور آزاد
مولفه :حقوق سهامداران

159

GOV21

رویه های رای دهی و جلسات مجامع

160

GOV22

تاریخ آگهی دعوت به مجمع و نحوه اطالع رسانی تاریخ مجمع

161

GOV23

لزوم حضور سهامداران در مجمع /امکان رای دهی غیابی و وکالتی

162

GOV24

نحوه شمارش آراء در مجمع /ارایه فرصت مناسب به سهامداران برای پرسیدن سواالت و رفع ابهامات در
مجمع عمومی عادی سالیانه و ثبت سواالت سهامداران و پاسخ های مدیران شرکت در صورتجلسه مجمع

163

GOV25

اعالم سیاست تقسیم سود /پرداخت سود تقسیمی به سهامداران ظرف مهلت قانونی

164

GOV26

165

GOV27

رفتار یکسان با سهامداران
ارایه گزارش های مالی و اساسنامه شرکت به همه سهامداران(شامل کانال های مختلف دستیابی به
اطالعات) و دستیابی به موقع همه سهامداران به گزارش های افشا شده شرکت

-

GOV3

مولفه :شفافیت

166

GOV31

رعایت آیین نامه افشای اطالعات شرکت های بورس

167

GOV32

ارایه گزارش هیات مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل  10روز قبل از برگزاری
مجمع
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171

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

بعد /مولفه /شاخص
168

GOV33

برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد ساالنه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل  30روز قبل از
شروع سال مالی جدید

169

GOV34

اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی عملکرد ساالنه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل  20روز پس از
ارایه توسط ناشر

170

GOV35

171

GOV36

172

GOV37

173

GOV38

174

GOV39

اطالعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های تحت کنترل حداکثر  30روز پس از پایان دوره  3ماهه
کیفیت گزارش های سالیانه که دربردارنده عملکرد مالی ،موقعیت رقابتی ،عملیات بازرگانی ،ریسک های
عملیاتی و سایر موضوعات مالی باشد
ارایه اطالعات در خصوص سهامداری متقابل شرکت،شرکت های تابعه و ساختار مالکیتی آن ها و تغییرات
با اهمیت درمالکیت
معرفی اعضای هیات مدیره در گزارش های ساالنه شامل سمت ،سوابق کاری و تحصیالت و عضویت
کمیته های مختلف(شامل کمیته حسابرسی ،انتصاب  ،جبران خدمت و  )...به تفکیک هر کمیته
ارایه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی ساالنه در مورد پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی و ساختار
کنترل های داخلی

175

GOV310

اطالعات مربوط به حسابرسی

176

GOV311

افشای جزئیات معامالت با اشخاص ثالث

177

GOV312

178

GOV313

داشتن موارد عدم رعایت چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار
ارایه گزارش کمیته حسابرسی ،حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی به مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام

179

GOV314

180

GOV4
GOV41

181

GOV42

اندازه(تعداد اعضا) هیات مدیره ،اعضای غیراجرایی و اعضای مستقل هیات مدیره(شامل ترکیب بهینه
مهارت ،تخصص و تجربه)

182

GOV43

تفکیک نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

183

GOV44

184

GOV45

185

GOV46

بهره مندی از کمیته های حسابرسی ،حسابرسی داخلی ،انتصاب ،جبران خدمات ،سرمایه گذاری ،تامین
مالی و ...

186

GOV47

تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی(شامل وجود منشور مناسب حسابرسی داخلی و )...

172

افشای میزان سهام اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت و جزئیات خرید و فروش سهام شرکت توسط
آنان
مولفه :اثربخشی هیات مدیره
ساختار ،ترکیب و جلسات هیات مدیره

تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش و نحوه تهیه دستورجلسه و صورتجلسات هیات
مدیره و میزان حضور هر یک از آنان در جلسات
میزان عضویت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت در هیات مدیره سایر شرکت ها و داشتن
دستورالعمل در خصوص تعداد عضویت مجاز
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Abstract
The present study examines the effect of voluntary disclosure of historical and forwardlooking non-financial information on sustainability performance and contributes to the
existing literature by providing evidence of a definite relationship between the level of
voluntary disclosure and sustainability performance in Iran. For content analysis, a checklist
tool consisting of 23 components and 186 indicators was used to describe the disclosure
criteria. In order to achieve the purpose of the research, the required data of 910 yearcompany observations (7 years and 130 companies) resulting from the screening process by
systematic elimination of companies listed on the Tehran Stock Exchange, have been used in
a descriptive-correlational manner from sources such as corporate board reports, financial
statements, resource management software and new results with the implementation of
content analysis test and multivariate linear regression model. The results showed that there
is a positive and significant relationship between voluntary disclosure of non-financial
information, historical and forward-looking non-financial information and sustainability
performance. These findings indicate that the motivation of companies to disclose voluntary
information, especially about the Iranian economy, is very important, because companies
must grow economically and therefore their need for capital is high. This study also showed
that the level of corporate disclosure continues to increase during the study period.
Keywords: Voluntary Disclosure of Historical Non-Financial Information, forward-looking
Disclosure, Sustainability Performance, Content Analysis
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