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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی مبانی نظری مورد نیاز برای اجرای حسابداری محیط زیست در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن است .این پژوهش از نظر ماهیت ،پیمایشی و میدانی است و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعۀ آماری،

شامل مدیران ارشد و مدیران مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال  1393است .برای این پژوهش پنج
فرضیه در نظر گرفته و تعداد  215شرکت بررسی شد .از آزمون  tاستودنت برای آزمون فرض برابري ميانگين جامعه و از آزمون فریدمن برای

اولویتبندی فرضیهها استفاده شد.

یافتههای پژوهش حاضر ،بیانگر آن است که اثر کلیۀ متغیرها بر حسابداری محیط زیست تأیید شده است .بهعالوه ،متغیر موانع موجود در

حسابداری جاری برای اندازهگیری فعالیت شرکتها در محیط زیست در اولویت نخست و متغیر ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست در

اولویت آخر قرار گرفت .در اولویتبندی فرضیهها ،این نتیجه حاصل شدکه کلیۀ متغیرهای مورد بحث بر حسابداری محیط زیست مؤثر هستند.

عالوه بر آن ،متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازهگیری فعالیت شرکتها در محیط زیست ،در اولویت نخست و متغیر ایجاد
ریسک براثر تهدیدات محیط زیست در اولویت آخر قرار گرفت.

کلیدواژهها :حسابداری محیط زیست ،توسعه پایدار ،گزارشگری محیط زیست ،تهدیدات محیط زیست.

 .1مقدمه

بر روی محیط زیست را داریم .افزایش شناخت ما از تأثیرات

بشر و محیط زیست همیشه با هم ارتباط داشتهاند و

انسان بر محیط زیست ،به شکلگیری مفروضات بنیادین

آن هستند .دیدگاه عامۀ دانشمندان ،این است که ما ازطریق

امروزه بهواسطۀ رشد و پیشرفتهای صنعتی و

یافته و با کمک تکنولوژی در محیط زیست ،مهارت بقا را

افزایش یافته است .موضوع فوق ،تدوین روشها و مدلهای

دارند .انسانها جزئی از دنیای طبیعی و نیز بهصورت جدا از

تحوالتی که در سرسلسلۀ جانوران روی داده است ،تکامل
یافتهایم .در هر صورت ،ما در درون طبیعت ،بهعنوان شریک

محیط زیست و در بیرون طبیعت ،شاهد و نظارهگر آن هستیم.

درنتیجه ،ما هم توانایی نظارت و هم ثبت تأثیرات انسانها

اقتصادی ،اخالقی و حسابداری منجر میشود.

تکنولوژیکی ،نقش و اثرات جوامع انسانی بر محیط زیست
مختلف با هدف بررسی و مطالعۀ این آثار و نیز تبیین روابط

متقابل بین انسان و محیط زیست را ضروری میسازد.
براساس برخی از تئوریهای علمی ،انسان خود یک گونۀ
ِ

 .*1دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،پست الکترونیکی نویسنده اصلیroyadarabi110@yahoo.com :
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جانوری بوده که براثر مکانیسم انتخاب طبیعی ،تمایز و تکامل

چه تأثیر و رابطهای بر این تهدیدات داشته است.

سایر گونههای جانوری تحت تأثیر خود قرار دهد(جونز.)2010 ،1

محیط زیست دارد.

زیستمحیطی در مرکز توجه قرار گرفته است .در این

درخصوص رابطۀ بین اقدامات انسانی و محیط زیست

یافته است .بنابراین ،تغییرات محیط میتواند انسان را نیز چون
در دو دهۀ اخیر و بعد از کنفرانس کیوتو ،مسائل

کنفرانس ،دربارۀ تغییرات اقلیم و موضوعات زیستمحیطی،
بهویژه تکنیکهای کاهش کربن ،بسیار بحث شده است.

بنابراین ،حسابداری میتواند در راستای این اهداف نقش
مؤثری ایفا کند(.همان)

هواداري از محيط زيست ،بهعنوان يك فلسفه ،طرفداران

فراواني يافته است .با اين حال ،هنوز حسابداري نقش خود
را در كمك به حفاظت محيط زيست ،ازطريق ارائه و افشاي

اطالعات در اين زمينه به استفادهكنندگان داخلي و خارجي،
ایفا نکرده است(نوروش و کرمی .)1384 ،اینکه مخارج مصرفی

پیرامون لزوم بازنگری بنیادین
ــ بررسی دیدگاه شرکت
ِ

ــ بررسی آثار و توانایی حسابداری جاری در اندازهگیری

مسائل زیستمحیطی

ــ بررسی تأثیر وظیفۀ مباشری و نمایندگی شرکتها بر

گزارشگری زیستمحیطی

 .2ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهش
 1-2مبانی نظری

محیط زیست بهمعنای تمام اجسامی است که اطراف ما را

برای محیط زیست ازسوی شرکت چگونه در حسابها

احاطه کرده است .اما معنای این واژه ،آنگونه که در کتابهای

درنظرگرفتن آنها ،رویه و
است که حسابداری میتواند با
ِ
اطالعات مناسبی برای مدیریت ارائه کند .با وجود برخی

است که شامل محیطهای اجتماعی ،بیولوژیکی و فیزیکی

است(سلمآبادی و رنجکشیده .)1387 ،بهعالوه ،زاکس ،واژۀ

تنگشدن عرصۀ رقابت ،همگان بر این موضوع توافق دارند

کیفیت محیط زیست
منابع طبیعی و از طرف دیگر ،معطوف به ّ

منعکس شود ،یا نحوۀ افشای آنها چگونه باشد ،مسائلی

از محدویتهای زیستمحیطی ،بهویژه در تجارت جهانی و

که مدیران واحدهای تجاری تحت فشار فزایندهای هستند
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ــ بررسی دیدگاه شرکت دربارۀ وظایفی که در قبال

که نهتنها باید هزینههای عملیاتی را کاهش دهند ،بلکه باید

تأثیرات زیستمحیطی حاصل از فعالیتهای عملیاتی خود را
نیز به حداقل برسانند .این اعمال فشار از طرف گروههایی

نظیر سهامداران ،دولت ،رسانههای گروهی ،مصرفکنندگان،
سرمایهگذاران و دیگر سازمانها اعمال میشود(كاظمزاده ارسي،

.)1383

هدف نخست در مقالۀ حاضر ،بررسی مبانی نظری مورد

نیاز برای حسابداری محیط زیست است .اهداف بعدی آن،

عبارتاند از:

ــ بررسی منطق و دیدگاه شرکت دربارۀ محیط زیست،

تهدیداتی که شناسایی کردهاند ،و اینکه فعالیتهای شرکت

اکولوژی آمده ،عبارت از پدیدۀ پیچیده و درهمتنیدهای

«محیط زیست» را از یک طرف معطوف به میزان عملکرد
کیفیت زندگی است؛ و افزون بر
میداند که عاملی مهم در ّ
کیفیت منابع تجدیدشونده را نیز تعیین
اینها ،ک ّم ّیت و
ّ

میکند(زاکس.)58-59 :1373 ،

بهعلت استفادۀ بیرویه از منابع طبیعی و نیز تولید و انتشار

بیح ِّد مواد آالینده در محیط زیست ،امروزه موضوع حفاظت از
محیط زیست ،توجه جدی دانشمندان و محققان را به خود جلب

کرده است .مواردی چون آلودگی آب و هوا ،تخریب جنگلها
و مراتع ،انهدام زیستگاههای جانوری ،ازجمله زیانهای وارده

به محیط زیست است که نتیجۀ مستقیم فعالیت کارخانجات

و مراکز صنعتی است .امروزه شرکتها تنها مسئول عملکرد
اقتصادی خود نیستند ،بلکه ملزم به رعایت مسائل اجتماعی

و پاسخگویی به عموم جامعهاند .بنابراین ،در عصر حاضر،
1. Jones

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداري محيط زيست

حفاظت از محیط زیست و گزارشگری اینگونه هزینهها یک
ضرورت انکارناپذیر شمرده میشود.

امروزه ،اغلب مشكالت و تنگناهاي زيستمحيطي

بهعنوان يك موضوع محلي و يا حتي ملي بهشمار نميآيند،

بلکه باتوجه به وابستگي متقابل و غيرقابل تفكيك محيط

زيست با مباحث كالن انساني ،ازجمله اقتصاد ،فرهنگ،

توسعه ،سياست ،اخالق ،فلسفه و عرفان ،و به عبارتی ،هر
مشكل زيستمحيطي در هر اندازه ،مشكلي براي ّ
كل جهان

و نوع بشر محسوب میشود(زینالعابدین و همکاران.)104 :1386 ،
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ساكنان آن رسيده است .در اين مناطق ،سرعت تخريب ،در

حال پيشيگرفتن از توانايي انسان براي ممانعت يا سازگاري
با آن است(زینالعابدین و همکاران.)104 :1386 ،

بحرانهای زیستمحیطی همچون بارانهای اسیدی و

افزایش آلودگی هوای جهان ،مختص یک کشور خاص نیست،

از این رو ،ارتباطی با میزان سهم آنها در تولید آالیندگی ندارد،

بهطوریکه کشورهای پیشرفته و ثروتمند نیز از زیانهای

زیستمحیطی در امان نیستند .بحرانهای زیستمحیطی،

عالوه بر داراییها و منافع کشورها ،سالمت جوامع بشری را

این مشکالت و تنگناها تهدیدی برای زندگی انسانها و

نیز تهدید میکند .مشکالت زیستمحیطی ،موضوعی است
که با آیندۀ جامعۀ جهانی مرتبط است و از این روّ ،
حل آن

یخها و باالآمدن سطح آب دریاها و نیز آسیب الیۀ اوزون

دلیل افزایش فعالیتهای جوامع بشری ،مشکالت
به ِ
زیستمحیطی فراوانی برای تمامی کشورها ایجاد شده که

کسب و کار آنها است .منظور از تهدیدات محیط زیست ،تغییر
اقلیم ،ناشی از گرمشدن کرۀ زمین و بهدنبال آن ،ذوبشدن
است که موجب ریزش بارانهای اسیدی میشود .این مسائل،
انسانها و بهدنبال آن ،کسب و کار آنها را تهدید میکند(جونز،

.)125 :2010

برخی از دانشمندان تهدیدات محیط زیست را بهعنوان

ریسک محیط زیست تعریف میکنند و معتقدند که این

تهدیدات ،نهتنها سالمتی انسان ،بلکه سود و مالکیت تجاری
را نیز به خطر میاندازند(بارتولومئو.)52-50 :2000 ،1

مستلزم مشارکت تمامی کشورها است.

برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:

ــ یکچهارم خشکیهای کرۀ زمین در معرض خشکسالی

و تبدیلشدن به مناطق بیابانی قرار دارند.

ــ در فاصلۀ زمانی  1960تا  ،1990بارانهای جنگلی به

میزان چهل درصد کاهش یافته است.

ــ تعداد گونههای گیاهی و جانوری در معرض انقراض از

دياكسيد كربن در جو ميتواند اثر باروركنندۀ عمدهاي بر

ــ چهل درصد از زمینهای کشاورزی کیفیت خود را

نقاط مختلف جهان متفاوت است  .دو برابر شدن ميزان گاز

برخي محصوالت داشته باشد ،اما بر برخي ديگر تأثير نداشته،
يا تأثيرش اندك باشد .بنا بر پيشبينيهاي علمي ،روند
فعلي گرمشدن كرۀ زمين موجب گسترش توليد محصوالت

كشاورزي بهسوي شمال زمين ،يعني مناطق روسيه ،ژاپن و

كانادا ميشود .اين درحالي است كه همين مسئله ،افزايش دما
وكمآبي و خشكسالي در عرضهاي جغرافيايي پايينتر نيمكرۀ

یافته است(کوول و همکاران.)2007 ،2

ازدست دادهاند.

ــ نیمی از جنگلهای کرۀ زمین و نیز نیمی از زمینهای

حاصلخیز (دلتاها) ازبین رفتهاند.

ــ سکونتگاهها و زیستگاههای طبیعی در معرض نابودی

قرار دارند(جونز.)2010 ،

ــ غلظت آلودگی ،هم در دریا و هم در خشکی بهگونهای

شمالي ،ازجمله كشور ايران را درپی دارد .مناطق متعددي

زیانبار افزایش یافته است.

به آستانۀ ايجاد خطر جدي براي ادامۀ حيات و يا سالمتي

مطرح میشود که درواقع این دو موضوع ،باتوجه به تعاریف

در جهان وجود دارند كه تخريب محيط زيست در آنها ،

در راستای حفاظت از محیط زیست ،مبحث توسعۀ پایدار

1. Bartolomeo
2. Cole et al.
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پيامدهاي انساني تحوالت جهاني محيط زيست نيز در
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متعددی که دربارۀ آن وجود دارد ،بهنوعی به محیط زیست

مستدل روی فعالیتهای اقتصادی عملکرد زیستمحیطی و

جهانی محیط زیست و توسعه (یا کمیسیون برانتلند) با عنوان

یک مجموعۀ تجدیدنظرشده از اصول با مزیت زمانی و

گره خورده است .فراگیرترین تعریف این واژه که کمیسیون

«آیندۀ مشترک ما» مطرح کرده ،عبارت است از :توسعهای که

بدون لطمهزدن به قابلیت نسلهای آینده در برآوردهساختن
نیازهای خود ،نیازهای امروز را برآورده سازد(آژانس حفاظت

آموزشی ازطریق کاربرد خطمشیهای ژوئن  2000را ارائه

میدهد .این اصول از نظر تئوری برای بلندمدت طراحی شده

و انتظار میرود پایۀ محکمی ایجاد کند تا معیار عملکرد آن،

از محیط زیست .)1995 ،1مسئلۀ بعدی که دربارۀ مسائل

موجب ایجاد دانش و آموزش جدید شود(بانرجی.)2000 ،4

عملکرد زیستمحیطی شرکتها است که درواقع با مسئولیت

در زمینههایی همچون ارزیابی عملکرد ،تصمیمگیری ،کنترل

زیستمحیطی مطرح است ،بحث گزارشگری و افشای

اجتماعی حرفۀ حسابداری درهم تنیده است.

درنهایت ،هدف حسابداری زیستمحیطی ،ارائۀ اطالعات

و گزارشگری به مدیران است .کلیۀ دستگاههای اجرایی ،به

تأکید بر مسئولیت اجتماعی حرفۀ حسابداری بحث تازهای

اعمال سیاستهای محیط زیست برای اجرای برنامۀ مدیریت

گری )1996 ،3و درواقع از اواسط دهۀ  70میالدی ،شرکتهای

شود ،ممنوع است .واحدهای تولیدی آالیندۀ محیط زیست که

نیست و پیدایش آن به دهۀ  1970بازمیگردد (ماتئوس1997 ،2؛

صنعتی با مفهوم گزارشگری بدهیهای زیستمحیطی

سبز موظفاند و هر عملی که به آلودگی محیط زیست منجر

در آنها استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست رعایت

روبهرو شدند .شرکتهای مذکور ،نخست تمایلی به افشای

نمیشود ،افزون بر مالیات و عوارض متعلقه ،مشمول پرداخت

نداشتند ،اما براثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها،

هستند(محمدی.)1391 ،

ده ۀ  ،1990توجه بیشتری را به خود جلب کرده است(گری،

اصلی مدیریت زیستمحیطی در شرکت محسوب میشود،

زیانهای وارد به محیط زیست در صورتهای مالی خود

شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند .این مسئله از

)1990؛ بااینکه برخی شرکتها اغلب بهدلیل تبعیت از قوانین
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اجتماعی ضروری است .نوآوری گزارشگری جهانی ،2002

یک درصد از قیمت فروش بهعنوان عوارض آالیندگی
و بهطور خالصه ،نقش مدیر امور زیستمحیطی که مرکز

شامل موارد زیر است:

جاری به ایفای مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی

 -ارزیابی ،تجدید نظر و عملکرد و کنترل عملکرد

مرتبط با محیط زیست به شرط آنکه بهدرستی شناسایی،

 -کنترل الزامات قانونی،

ن بنگاهها ،بهمرور دریافتهاند هزینههای
روی آوردهاند ،مدیرا 
اندازهگیری ،و تخصیص داده شوند ،به صرفهجویی و ایجاد

سود بالقوه میانجامد .در کشورهای توسعهیافته ،هزینههای
زیستمحیطی ،بخش قابل توجهای از ّ
کل هزینهها را به خود
اختصاص میدهد(گری.)2001 ،

عملکرد زیستمحیطی شرکت بهعنوان یک بخش از
گزارشگری اجتماعی شرکت( )CSRتلقی ،و احتما ًال ازطریق

همان اصول ،خطمشیها و تنظیمات قانونی هدایت شده
است .خطمشیهای نوآوری گزارشگری جهانی( ،)GRIاولین

زیستمحیطی شرکت،

 -اجرا و مدیریت سیستم مدیریت زیستمحیطی،

 -باالبردن سطح آگاهی زیستمحیطی در شرکت(.مران

جوری)1392 ،

 2-2پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ داخلی

محمدی( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی گزارشگری

نسخه از اصولی هستند که برای ایجا ِد تعادل و گزارشگری

مالی عملکرد زیستمحیطی شرکتهای آالیندۀ پذیرفتهشده

3. Gray

)1. United States Environmental Protection Agency (USEPA

4. Bannerji

2. Mathews
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در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه دست یافت که

شرکتهای آالیندۀ پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،
عملکرد مالی زیستمحیطی خود را در یادداشتهای توضیحی

صورت مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان

سهام افشا میکنند؛ همچنین ،تا زمانی که افشای اطالعات

عملکرد زیستمحیطی غیراجباری و داوطلبانه باشد ،شرکتها
برای گزارشگری از روشهای متفاوتی استفاده میکنند و
میزان افشای عملکرد زیستمحیطی شرکتها درنوسان است.
مران جوری( )1392در پژوهشی با عنوان «کاربرد

تئوریهای افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی»،
موضوع تئوریهایی را بررسی کرد که در آنها انگیزۀ شرکتها

برای افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی شرکتها

توضیح داده میشود ،مواردی شامل تئوری اقتصاد سیاسی،
تئوری ذینفعان ،تئوری مشروعیت ،تئوری سازمانی ،و معرفی

تحقیقات انجامشده در زمینۀ این تئوریها.

ملکیان و سلمانی( )1392در تحقیقی با عنوان «حسابداری

محیط زیست از منظر اسالم» بیان میدارند که در اصول

اسالمی ،مفاهیم پیشنهادی متنوعی درخصوص حسابداری
محیط زیست بیان شده است .در سیستم حسابداری سنتی ،به

دلیل تکیه بر دیدگاههای مالی ،ارائۀ اطالعات زیستمحیطی

محیط زیست بر شاخصهای مالی و عملیاتی شرکتها است.
پیشینۀ خارجی

در سال  ،1991طی پژوهشی که سازمان ملل متحد انجام

داد ،مشخص شد  %85از گزارشات مالی ساالنه ،اطالعات

محیطی را مشخص کردهاند .در این پژوهش ،کیفیت پایین

چنین اطالعاتی ،فقدان اطالعات ک ّمی و موقعیت متفاوت
گزارشها از یک کشور به کشور دیگر مشخص شد .این

موضوعات ،مهم بهنظر میرسند ،چراکه در قدم اول،

تفاوتهای شفافسازی و افشاگریهای محیطی ،تأثیر قابل ِ
مالحظهای بر گزارشهای سالیانه دارد؛ و در درجۀ دوم،
موقعیت آن بهشدت بر مسئولیت شرکتها تأثیر میگذارد.

درطی پژوهشی که انجمن حسابداران خبرۀ کانادا ،تحت

عنوان «هزینههای محیطی و تعهدات ،موضوعات گزارشهای

مالی و حسابداری» انجام داد و در سال  1993بهچاپ رسید،
مشخص شد که اگر اینگونه اطالعات در برآوردهای مالیاتی
یا بخشهای گزارشی گزارشهای ساالنه آشکار شوند ،ارزش

اطالعات تفاوت چشمگیری خواهند داشت.

هیئت تعیین معیار حسابداری ایتالیا( ،)1998به ایجاد گروه

ضربتی اقدام کرد و پژوهشی دربارۀ شفافسازی محیطی در

نهاده شده است .در اسالم ،به اهمیت محیط زیست توجه

شرکتهای صنعتی ،نشان دادند که شرکتهای مزبور در

زیستمحیطی برمبنای مفاهیم اقتصادی و زیستمحیطی بنا

زیادی شده است ،آنچنانکه حفاظت از محیط زیست عملی
عبادی محسوب میشود.

قرنی و حیدرپور( )1394در تحقیقی با عنوان «تأثیر

حسابداری زیستمحیطی بر شاخصهای مالی و عملیاتی

شرکتهای تولیدی» بیان میدارند که همگام با رشد

اقتصادی ،فشار بر سیستمهای طبیعی و منابع کره زمین شدت
میگیرد .واقعیت تأسفبار این است که اقتصاد به رشد خود
ادامه میدهد ،اما محیط زیست ــ که اقتصاد به آن وابسته

است ــ رشد نمیکند .نتایج ،نشاندهندۀ تأثیر حسابداری
3. Carnis

کاتلر و آرمسترانگ ،)1999(1طی پژوهشی بر روی

ابتدا تمایلی به افشای زیانهای واردشده به محیط زیست در

صورتهای مالی خود نداشتند ،اما براثر مرور زمان و افزایش
میزان خسارتها ،شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند.

پیرامون
برتلوت ،کومیر و مگنان ،)2003(2حدود  57مطالعه
ِ
سمت
برقراری ارتباط بین تئوریهایی که موجب سوقیافتن به ِ

حسابداری محیط زیست میشود را بررسی کردند و نشان

دادند فعالیتهای تجاری که در راستای سازگاری با محیط
زیست و توسعۀ پایدار است ،رو به گسترش است.

کارنز ،)2007(3طی پژوهشی بر رروی حسابداری توسعۀ
1. Kotler and Armstrong
2. Cormier, Magnan
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ناشی از فعالیت بنگاههای تجاری امکانپذیر نیست .حسابداری

گزارشهای مالی و ساالنه انجام داد.
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پایدار و حسابداری محیط زیست ،نشان داد که اگر از حسابداری

هزینههای محافظت محیطی شدت مییابد؛ همچنین از عدم

توانست در تصمیمگیریهای اجتماعی کمک بهسزایی باشد.

ناکافی و قوانین کم سرچشمه میگیرد.

محیط زیست بهعنوان یک ابزار مدبرانه استفاده شود ،خواهد
سورینل ،)2008(1طی پژوهشی دربارۀ فرصتهای انجام

سالوسکس و زولچ )2014(8در پژوهش خود ،ارتباط بین

رومانی به فرصتهای انجام حسابداری سبز برای روش

بررسی کردند .نتیجۀ این پژوهش حاکی از آن است که روند

حسابداری سبز برای قیمتگذاری فعالیتمحور( )ABCدر

میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و کیفیت سود را

که چرا روش قیمتگذاری فعالیتمحور را انتخاب کرده است

رو به رشد شرکتها درخصوص افشای اطالعات مسئولیت
اجتماعی شرکتها لزوم ًا به افزایش کیفیت سود منجر

قیمتگذاری فعالیتمحور بهوسیلۀ حسابداری سبز آشکار

کیفیت سود ارتباطی منفی وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش

قیمتگذاری فعالیتمحور اشاره کرده و نیز نشان داده است

و سرانجام به این نتیجه میرسد که فایده و مزایای روش

میشود .وی بهکارگیری اصول و روش فعالیتمحور را برای
تسریع در نتایج پیشرفت محیط زیست توصیه کرده است.

لومان ،)2009(2در انگلستان ،در پژوهشی با عنوان

«مناظرهای متفاوت در حسابداری زیستمحیطی» ،هزینه ـ

منفعت کربن(حسابداری کربن) را بررسی کرد و نشان داد که
باید نحوۀ تجزیه و تحلیل هزینه ـ منفعت و دیگر تکنیکهای
حسابداری کربن را باتوجه به الزامات پروتکل کیوتو و اتحادیۀ

اروپا و با دقت و بررسیهای بیشتری انجام داد.

السید 3و زهیر ،)2010(4طی مطالعاتشان در مصر ،مبنی

بر بررسی فاکتورهای زیستمحیطی بینالمللی و افشای
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دسترسی به تکنیکهای مدیریت محیطی ،ناآگاهی و آموزش

نمیشود و بین میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و
آنها نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت با درجۀ
محافظهکاری شرکت و کیفیت اقالم تعهدی رابطۀ منفی و با

مدیریت سود رابطۀ مثبت وجود دارد.

 .3فرضیههای پژوهش

باتوجه به اهداف پژوهش و ادبیات نظری بیانشده،

فرضیههای زیر تدوین شده است:

فرضیۀ اصلی .1 :تهدیدات محیط زیست بر حسابداری

محیط زیست در شرکتها مؤثر است.

فرضیۀ فرعی .1-1 :ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط

داوطلبانه ،به این نتیجه رسیدند که فاکتورهای زیستمحیطی

زیست بر حسابداری محیط زیست مؤثر است.

ازسوی سازمانها و مؤسسهها تحت تأثیر قرار گیرند.

مسائل زیستمحیطی به آحاد جامعه بر حسابداری محیط

بینالمللی ممکن است هم از نظر نوع و هم از نظر سطح افشا
فریدمن 5و کونگ )2011(6در طی پژوهشی با عنوان

«شرکتهای دولتی و عملکرد زیستمحیطی و افشا در
امریکا» نشان دادند که بین عملکرد درست حکومت و افشای

آلودگیهای زیست محیطی ارتباط مستقیم وجود دارد.

ناماکوزی و اینانگا )2014(7حسابداری مدیریت محیطی و

فرضیۀ اصلی .2 :مسئولیت پاسخگویی شرکتها دربارۀ

زیست مؤثر است.

فرضیههای فرعی .1-2 :مسئولیت پاسخگویی شرکتها

دربارۀ نوع فعالیتهای خود برای پایداری زیستمحیطی بر
حسابداری محیط زیست مؤثر است.

 .2-2مشروعیتدادن به شرکتها ازسوی جامعه بهسبب

مدیریت محیطی در صنایع سازنده در آگاندا را آزمودند .نتایج

مسئولیت پاسخگویی شرکتها بر حسابداری محیط زیست

توضیح ،تقسیم ،شناسایی ،طبقهبندی ،اندازهگیری ،و کنترل

فرضیۀ اصلی .3 :ارتباط جدید بین شرکتها و پایداری

پژوهش آنها نشان داد که بیشترین رقابت این شرکتها با

مؤثر است.

7. Namakonzi,Ruth & Inanga,Eno

4. Hoque, Zahirul

1. Sorinel

8. Salewski, Zülch

5. Freedman, Martin

2. Lohmann

6. Cong, Yu

3. Elsayed, Zahir
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 .1-3تغییر گرایشهای بنیادین در بلندمدت برای حفظ

فرضیۀ فرعی .1-3 :تغییر گرایش شرکتها در بلندمدت

محیط زیست و قراردادن توسعۀ پایدار بهعنوان یک هدف

کوتاهمدت ،بهسبب ارتباط جدید بین شرکتها و محیط

 .4موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازهگیری

و قراردادن توسعۀ پایدار بهعنوان یک هدف ضروری در
زیست بر حسابداری محیط زیست مؤثر است.

فرضیۀ اصلی .4 :موانع موجود در حسابداری جاری برای

اندازهگیری فعالیت شرکتها در محیط زیست بر ناکافیبودن
حسابداری جاری دربارۀ مسائل زیستمحیطی مؤثر است.

فرضیۀ اصلی .5 :گزارشگری و افشای اطالعات مربوط به

محیط زیست بر نحوۀ گزارشگری زیستمحیطی مؤثر است.

فرضیۀ فرعی .1-5 :وظیفۀ مباشری و نمایندگی شرکتها

بهسبب افشای اطالعات مربوط به محیط زیست بر گزارشگری

زیستمحیطی مؤثر است.

 .4روش پژوهش

ضروری در کوتاهمدت

فعالیت شرکتها در محیط زیست

 .5گزارشگری و افشای اطالعات مربوط به محیط زیست

 .1-5وظیفۀ مباشری و نمایندگی شرکتها
 .2-4جامعۀ آماری

جامعۀ آماری ،شامل مدیران عامل و مدیران مالی

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی

سال  1393است .پیشفرضهای زیر در جامعۀ آماری اعمال
شده است.

ــ تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  1393از بورس

برونرفت داشتهاند.

روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،پیمایشی و میدانی

ــ تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1393وارد بورس

استدالالت قیاسی ـ استقرایی است .این پژوهش با استفاده از

ــ تعداد شرکتهایی که به امور واسطهگری و داللی

و از نظر هدف ،کاربردی است و انجام آن در چارچوب
پرسشنامه انجام میشود .و از آنجا كه پاسخ پرسششوندگان

در قالب كيفي(از خيلي زياد تا خيلي كم) است (براساس طیف

لیکرت) ،براي آزمون فرضيهها ،آنها به اعداد ك ّمي()1-5

 .1-4متغیرهای پژوهش

متغیر وابستۀ حسابداری محیط زیست است و متغیرهای

مستقل ،شامل:

 .1تهدیدات محیط زیست

1ـ .1ریسک ناشی از تهدیدات محیط زیست

 .2مسئولیت پاسخگویی شرکتها

اشتغال داشتهاند.

ــ تعداد شرکتهایی که در سال  1393تغییر سال مالی

دادهاند.

ــ تعداد شرکتهایی که دورۀ مالی آنها به  12/29ختم

نمیشود.

ــ درنهایت ،دربارۀ  215شرکت مطالعه انجام شد.
 .3-4تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده میکنیم

که فرمول آن به شرح زیر است:

 .1-2مسئولیت پاسخگویی شرکتها دربارۀ نوع فعالیت

خود برای پایداری محیط زیست

 .2-2مشروعیتدادن به شرکتها ازسوی جامعه

 .3ارتباط جدید بین شرکتها و پایداری محیط زیست

 :nحجم نمونه

 :Nتعداد شرکتهای مورد مطالعه 215 :شرکت

 :Z α/2سطح خطای آلفای  %0.05که برابر  1.96است.
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تبديل ميشوند.
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از دیگر موضوعات اصلی روش پژوهش ،روایی ابزار

 :εخطای مطلق که برابر  0.07است.

اندازهگیری است .روایی ابزار اندازهگیری بهمعنای آن

 :p=qبرآورد صفت مورد نظر که برابر  1/2است.

است که ابزار تا چه اندازه ویژگی مورد نظر را اندازه گیری
میکند .در این پژوهش ،سؤاالت پرسشنامه با نظر استادان

تعداد  206پرسشنامه بهطور تصادفی بین شرکتهای

تولیدی و صنعتی ،توزیع و پس از پیگیری مستمر ،تعداد 124
پرسشنامه از هر دو گروه گردآوری شد.

پیش از انجام آزمون فرضیهها ،ابتدا پایایی دادههای

جمعآوریشده را محک میزنیم تا مشخص شود اطالعات
استخراجشده از پرسشنامه تا چه میزان با واقعیتهای اجتماعی

تطبیق دارد .برای این منظور ،ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه
میکنیم .آزمون کرونباخ برای محک پایایی پرسشنامهای که
بهصورت طیف لیکرت طراحی شده ،مناسب است.

شاخص آلفای کرونباخ برای  23پرسشنامه بررسی شد

و مقدار آن  0/845شده است .از آنجا که این مقدار از هفتاد
درصد بیشتر است ،پس پایایی پرسشنامه در حد بسیار خوبی
تأیید میشود.

در مرحلۀ دوم ،تعداد 124پرسشنامه بررسی شد و مقدار

آلفای کرونباخ برابر با  0/867است؛ پس پایایی پرسشنامه در
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مرحلۀ دوم نیز درحد بسیار خوبی تأیید می شود .

و نیز متخصصان این حرفه(حسابرسان ارشد) و درنظرگرفتن

پیشنهادهای حاصل از اجرای آزمایشی آن ،در چندین مرحله
اصالح شد .بنابراین ،سؤاالت پرسشنامه دارای روایی الزم

است.

 .5نتایج
 .1-5نتایج آمار توصیفی

خالصۀ نتایج سؤاالت اصلی پرسشنامه در جدول ( 1جدول

فراواني دادهها) نشان داده شده و ذکر نکات زیر ضروری است:
ستون میانگین بهصورت وزنی بهدست آمده است؛ به این

ترتیب که تعداد هر گزینه در کد آن ،ضرب و مجموع آنها بر
تعداد ّ
کل آنها تقسیم شده است(خیلی زیاد با کد  ،5زیاد با

کد  ،4متوسط با کد  ،3کم با کد  2و خیلی کم با کد  .)1در
این صورت ،عددی بین  1تا  5بهدست میآید که هرچه به
عامل مؤثری در راستای تأیید فرضیه
 4و  5نزدیکتر باشد،
ِ

خواهد بود.

جدول  .1فراوانی دادهها

منبع :یافتههای پژوهشگر

از آنجا که در جدول  1تمام مقادیر ستون میانگین از مقدار

میانه  3که نشاندهندۀ سطح متوسط است ،بیشتر است ،انتظار

میرود فرضیههای پژوهش تا حد زیادی تأیید شوند.

 .2-5آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف()K-S

قبل از انجام آزمونهای آماری این پژوهش ،الزم است

نرمالبودن متغیرها بررسی شود .برای این کار از آزمون

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداري محيط زيست
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کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده میشود.

باتوجه به جدول  ،2چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد بیشتر است ،پس متغیر مربوط با اطمینان  95درصد
نرمال است.

نتایج این آزمون برای هر فرضیه بهصورت زیر ارائه

میشود:

فرضیۀ اصلی اول بهصورت آماری به شرح زیر بیان

جدول  .2مقادير آزمونK-S

میشود:

 :H0تهدیدات محیط زیست بر حسابداری محیط زیست

شرکتها مؤثر نیست.

 :H1تهدیدات محیط زیست بر حسابداری محیط زیست

شرکتها مؤثر نیست.

منبع :یافتههای پژوهشگر

 .3-5نتایـج آزمـون فرضیهها(آزمـون T

ا سـتیو د نت )

برای آزمودن فرض برابري ميانگين جامعه با يك مقدار

عددي از اين آزمون بهره برده ميشود .اگر در این آزمون ،مقدار
احتمال از سطح معنیداری  5درصد کمتر باشد ،ادعا(فرض)

باتوجه جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد ،کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانۀ  3بیشتر است،

پس ادعا تایید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد تهدیدات
محیط زیست بر حسابداری محیط زیست در شرکها مؤثر

است.

ی ما تأیید میشود و در غیر این صورت ،ادعا رد خواهد شد.

جدول  .3آزمون  tاستودنت برای بررسی فرضیهها
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فرضیۀ فرعی  1-1بهصورت آماری به شرح زیر بیان

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد مسئولیت

 :H0ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست بر

پایداری زیستمحیطی بر حسابداری محیط زیست مؤثر است.

 :H1ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست بر

میشود:.

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

مسئولیت پاسخگویی شرکتها بر حسابداری محیط زیست

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد ،ایجاد

 :H1مشروعیتدادن به شرکتها ازسوی جامعه بهسبب

میشود:.

حسابداری محیط زیست شرکتها مؤثر نیست.
حسابداری محیط زیست شرکتها مؤثر است.

 5درصد کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،

ریسک براثر تهدیدات محیط زیست بر حسابداری محیط
زیست مؤثر است.

فرضیۀ فرعی  2-2بهصورت آماری به شرح زیر بیان

 :H0مشروعیتدادن به شرکتها ازسوی جامعه بهسبب

شرکتها مؤثر نیست.

مسئولیت پاسخگویی شرکتها بر حسابداری محیط زیست

شرکتها مؤثر است.

فرضیۀ اصلی 2بهصورت آماری به شرح زیر بیان شده

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 :H0مسئولیت پاسخگویی شرکتها دربارۀ مسائل

است ،پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد

است:

زیستمحیطی به آحاد جامعه بر حسابداری محیط زیست

شرکتها مؤثر نیست.

 :H1مسئولیت پاسخگویی شرکتها دربارۀ مسائل

زیستمحیطی به آحاد جامعه بر حسابداری محیط زیست

شرکتها مؤثر نیست.

 5درصد کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر

مشروعیتدادن به شرکتها ازسوی جامعه بهسبب مسئولیت
پاسخگویی شرکتها بر حسابداری محیط زیست مؤثر است.

فرضیۀ اصلی 3بهصورت آماری به شرح زیر بیان میشود:.

 :H0ارتباط جدید بین شرکتها و پایداری محیط زیست بر

حسابداری محیط زیست شرکتها مؤثر نیست.

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 :H1ارتباط جدید بین شرکتها و پایداری محیط زیست بر

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد مسئولیت

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،
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پاسخگویی شرکتها دربارۀ نوع فعالیتهای خود برای

حسابداری محیط زیست شرکتها مؤثر است.

پاسخگویی شرکتها دربارۀ مسائل زیستمحیطی به آحاد

 5درصد ،کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،

فرضیۀ فرعی  1-2بهصورت آماری به شرح زیر بیان

جدید بین شرکتها و پایداری محیط زیست بر حسابداری

 :H0مسئولیت پاسخگویی شرکتها دربارۀ نوع فعالیتهای

فرضیۀ فرعی 1- 3بهصورت آماری به شرح زیر بیان

جامعه بر حسابداری محیط زیست مؤثر است.
میشود:.

خود برای پایداری زیستمحیطی بر حسابداری محیط زیست
شرکتها مؤثر نیست.

 :H1مسئولیت پاسخگویی شرکتها دربارۀ نوع فعالیتهای

خود برای پایداری زیستمحیطی بر حسابداری محیط زیست
شرکتها مؤثر است.

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد ،ارتباط
محیط زیست مؤثر است.
میشود:.

 :H0تغییر گرایش شرکتها در بلندمدت و قراردادن توسعۀ

پایدار بهعنوان یک هدف ضروری در کوتاهمدت بهسبب

ارتباط جدید بین شرکتها و محیط زیست بر حسابداری
محیط زیست شرکتها مؤثر نیست.

 :H1تغییر گرایش شرکتها در بلندمدت و قراردادن توسعۀ

پایدار بهعنوان یک هدف ضروری در کوتاهمدت ،بهسبب

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداري محيط زيست
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ارتباط جدید بین شرکتها و محیط زیست بر حسابداری

فرضیۀ فرعی 1-5بهصورت آماری به شرح زیر بیان

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 :H0وظیفۀ مباشری و نمایندگی شرکتها بهسبب افشای

محیط زیست شرکتها مؤثر است.

 5درصد ،کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد ،تغییر
گرایش شرکتها در بلندمدت و قراردادن توسعۀ پایدار
بهعنوان یک هدف ضروری در کوتاهمدت بهسبب ارتباط

جدید بین شرکتها و محیط زیست بر حسابداری محیط
زیست مؤثر است.

فرضیۀ اصلی  4بهصورت آماری به شرح زیر بیان میشود:.

 :H0موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازهگیری

فعالیت شرکتها در محیط زیست بر ناکافیبودن حسابداری
جاری دربارۀ مسائل زیستمحیطی مؤثر نیست.

 :H1موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازهگیری

فعالیت شرکتها در محیط زیست بر ناکافیبودن حسابداری
جاری دربارۀ مسائل زیستمحیطی مؤثر است.

میشود:.

اطالعات مربوط به محیط زیست بر گزارشگری زیستمحیطی

مؤثر نیست.

 :H1وظیفۀ مباشری و نمایندگی شرکتها بهسبب افشای

اطالعات مربوط به محیط زیست بر گزارشگری زیستمحیطی

مؤثر است.

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد وظیفۀ

مباشری و نمایندگی شرکتها بهسبب افشای اطالعات
مربوط به محیط زیست بر گزارشگری زیستمحیطی مؤثر

است.

 .4-5آزمون فریدمن

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

يكي از آزمونهاي معروف ناپارامتري ،آزمون فريدمن

پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد ،موانع

در این آزمون ،فرض صفر و فرض مقابل بهصورت زير

 5درصد ،کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر است،

موجود در حسابداری جاری برای اندازهگیری فعالیت شرکتها
در محیط زیست بر ناکافیبودن حسابداری جاری دربارۀ
فرضیۀ اصلی  5بهصورت آماری به شرح زیر بیان میشود:.

 :H0گزارشگری و افشای اطالعات مربوط به محیط

زیست بر نحوۀ گزارشگری زیستمحیطی مؤثر نیست.

 :H1گزارشگری و افشای اطالعات مربوط به محیط زیست

نوشته ميشود:

 :H0ميانگين رتبههاي چند فرضيه با هم يكسان است.

 :H1حداقل يك جفت از عوامل ميانگين رتبۀ يكساني

ندارند.

نتیجۀ حاصل از این آزمون بهصورت زیر است:
جدول  .4مقدار احتمال آزمون فريدمن

بر نحوۀ گزارشگری زیستمحیطی مؤثر است.

باتوجه به جدول  ،3چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد کمتر و میانگین رتبهها از مقدار میانه  3بیشتر

است ،پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان  95درصد،
گزارشگری و افشای اطالعات مربوط به محیط زیست بر
نحوۀ گزارشگری زیستمحیطی مؤثر است.

منبع :یافتههای پژوهشگر

باتوجه به جدول  ،4چون مقدار احتمال از سطح معنیداری

 5درصد کمتر است ،پس ادعا تأیید میشود .یعنی با اطمینان

 95درصد ،حداقل يك جفت از عوامل فرضیههای پژوهش،
ميانگين رتبۀ متفاوتی دارند .درجدول  ،5اولویتبندی فرضیهها
انجام شده است.
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جدول  .5اولویتبندی فرضیهها

چهارم) در اولویت نخست و متغیر ایجاد ریسک براثر تهدیدات
محیط زیست(متغیر فرضیۀ فرعی اول) در اولویت آخر قرار

گرفت.

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق محمدی (،)1391

مران جوری ( ،)1392برتلوت کومیر و مگنان ( )2003و
فریدمن و کونگ ( )2011مطابقت دارد.

براساس نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی ارائه میشود:

 .1به تدوین گران استانداردهای حسابرسی پیشنهاد

میشود که برای اجرای هرچه بهتر حسابداری محیط زیست و
منبع :یافتههای پژوهشگر

از جدول  5میتوان دریافت که هیچکدام از فرضیهها

دارای میانگین رتبۀ یکسانی نبودهاند .بهعالوه ،در جدول

 ،5فرضیههای پژوهش بهصورت مرتبشده از زیاد به کم

اولویتبندی شده است .فرضیۀ اصلی  4با میانگین رتبۀ 7/32
دارای بیشترین اولویت و فرضیۀ فرعی  1-1با میانگین رتبۀ

 ،3/27دارای کمترین اولویت بوده است.

 .6بحث و نتیجهگیری

در پژوهش حاضر ،مبانی مؤثر بر حسابداری محیط زیست
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بررسی شده است .این پژوهش دارای پنج فرضیۀ اصلی و به
فراخور هر فرضیه ،دارای یک یا دو فرضیۀ فرعی است که
درمجموع ،مشتمل بر  10فرضیه است .این پژوهش با استفاده

پاسخ پرسششوندگان
از پرسشنامه انجام شد و از آنجا كه
ِ
براساس طیف لیکرت در قالب كيفي (از خيلي زياد تا خيلي

کاربردیکردن این نوع از گزارش حسابداری ،تدوین استاندارد
حسابداری با توجه به مالحظات زیستمحیطی و اهمیت آن

در دنیای امروز را م ّدنظر قرار دهند.

 .2به دستاندرکاران و پژوهشگران در شاخۀ حسابداری

کردن مالحظات
پیشنهاد میشود که برای کاربردی ِ
زیستمحیطی در قالب حسابداری به راهکارهایی در جهت
ارزشگذاری به مسائل غیرک ّمی توجه کنند.

 .3به حسابداران و حسابرسان شرکتها پیشنهاد میشود

به افشای اطالعات مربوط به مسائل زیستمحیطی و عملکرد

زیستمحیطی شرکتها با صداقت اهتمام بیشتری ورزند و با
پررنگ نشاندادن منافع حاصل از هزینههای زیستمحیطی

به مدیران شرکتها ،آنان را به بهادادن هرچه بیشتر به مسائل

زیستمحیطی ترغیب کنند.

مرجعها

زاکس ،اینیاسی .1373 .بومشناسی و فلسفۀ توسعه .برگردان

كم) است ،براي آزمون فرضيهها ،آنها به اعداد ك ّمي (-5
 )1تبديل شدند و سپس با استفاده از آزمونهای آماری،

زینالعابدین ،اصغر؛ پاکنژاد ،یوسف؛ متکی ،حمیدرضا .تابستان

نرمالیتهبودن دادهها و آزمون  tاستودنت برای آزمودن فرض

و تكنولوژی محیط زیست ،ش  ،2دورۀ نهم ،ص .104-106

برای اولویتبندی فرضیهها ،این نتايج حاصل شد که کلیۀ

محیط زیست(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه قم(.ص

ازقبیل آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف( )K-Sبرای بررسی

برابري ميانگين جامعه با يك مقدار عددي و آزمون فریدمن

متغیرهای مورد بحث بر حسابداری محیط زیست مؤثر
هستند .بهعالوه ،متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای
اندازهگیری فعالیت شرکتها در محیط زیست(متغیر فرضیۀ

سیدحمید نوحی .چاپ اول .نشر کیان(.ص )58-59

« .1386مقدمهای بر ژئوپلیتیك زیستمحیطی» ،نشریۀ علوم

سلمآبادی ،عبداهلل و رنجکشیده ،محمدعلی .1387 .حسابداری
)85

کاظمزاده ارسی ،نادر« .1383 .حسابداری محیط زیست» ،ماهنامۀ
حسابدار ،ش .159

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداري محيط زيست
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