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 اثر ارتباطات سیاسی بر تعهد اخلاقی نسبت به گزارشگری پایداری: 

 نقش فشار ذی نفعان و سازوکارهای حاکمیت شرکتی
 

 2، دکتر مریم بخارائیان 2، دکتر آرش نادریان*2، دکتر علی خوزین1رمضان قنبری

 رانواحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد، ای دانشجوی دکتری حسابداری، .1

 واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد، ایران گروه حسابداری، .2
 (71/20/7022، تاریخ پذیرش:71/20/7022تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

ها بهه بهرردردا اظارهارا  های اخیر، پایداری باعث توجه شرکتدر دهه
ی، محیطی، اجامهاعی، اخاهها ظفعهاا د بییههه کهردا اهههدات  ی هتذی

(. بر اساس گزارش براتاههد د 1ها شده است)فرههگی د ا اصادی شرکت
بهه عههواا تهامی   2د توسعه، توسعه پایهدار 1 ی تکمیاه جیاظی محیط

های رتی به خطهر بیفاهد، ظیا های ظ ل امرد ی بددا را که حیا  ظ ل
ها ا  رظجایی که اثهرا  ظاشهی ا  فعاتیهت شهرکت(. 2تعریف شده است )

د ا اصهادی  5، اجامهاعی 4، اخاها ی3محیطهیم ائل  ی ت باعث ظیور
ههای خهود را ردد که رثار مخااف فعاتیتها اظارار میگردد، ا  شرکتمی

، تعاتی فرههگی د م ائل 7، رفاه اجاماعی6در  میهه اخااق  ی ت محیطی
 (. 3ا اصادی افشاء کههد )

 
 

 
ی بهه عههواا های گزارشهگری جیهاظدر همی  راساا امرد ه دساوراتعمل
ها بهرای سهاخاار محاهوای گزارشهگری ابزاری میم که توسهط شهرکت

(.  گزارشهگری پایهداری 4شود، تددی  شده اسهت )اسافاده می 8پایداری
تواظد به عهواا یک ابهزار اسهاراتکیک بهرای تعامهل بهی  شهرکت د می
 (.  5باشد ) ظفعااذی

را  9خاها یمفیوم گزارشگری پایداری برای شهرکت ه یهک ظهوع تعیهد ا
تعریف می کهد. تعید اخاا ی عامای است کهه مهی تواظهد  صهد د رفاهار 
مدیراا را در گزارشگری پایداری تحت تاثیر  رار دهد. تعید اخاا ی یک 
ههجار ذاتی در یک فرد است د بیاا کههده تمایل افهراد د گهرده هها یها 

 ت ها به اظجام یک رفاار بر اساس م ئوتیت است. رکش
 

 چکیده
ی چهدمهروره عااده بر عماکرد صرفا ها  را با  عهواا ظیادهاگزارشگری پایداری یکی ا  م ائل چاتش براظگیزی است که شرکتزمینه: 

د ظقش فشار اثر ارتباطا  سیاسی  رد هدت پکدهش، بررسی ظماید. ا  ای محیطی مامرکز میهای اجاماعی د  ی تا اصادی بر جهبه
 باشد. میبر تعید اخاا ی ظ بت به گزارشگری  پایداری شرکای ظفعاا د سا دکارهای حاکمیتذی

شرکت پذیرفاه شده در بورس ادراق  وصیفی همب اگی د در  مره پکدهش های کاربردی بود. جامعه پکدهش شامل: پکدهش حاضر تروش
 شرکت به عهواا 117بودظد که با اسافاده ا  ردش ظموظه گیری غرباتگری د حذت سی اماتیک  1397تا  1388های بیادار تیراا طی سال

  .اظجام شدگیری ا  ردش معادتا  ساخااری بیرهبود. تحایل داده ها با   ار  امایا دهی دتویایک ظموظه اظاخاب شدظد. ابزار جمع ردری داده ها

چهی  گزارشگری پایداری تاثیر مهفی معهاداری دارد. همتعید اخاا ی ظ بت به های پکدهش ظشاا داد ارتباطا  سیاسی بریافاه یافته ها:
فشار  ا  طرفی شرکای تاثیر مثبت معهاداری دارد.ظفعاا د سا دکارهای حاکمیتر فشار ذیکه ارتباطا  سیاسی ب بیاظگر را استظاایج پکدهش 

گزارشگری پایداری تاثیر مثبت معهاداری دارد. سا دکارهای حاکمیت  تعید اخاا ی ظ بت بهشرکای ظیز برظفعاا د سا دکارهای حاکمیتذی
 بخشد. گزارشگری پایداری را شد  می ت بهتعید اخاا ی ظ بمهفی بی  ارتباطا  سیاسی د  شرکای رابطه

دهد، گزارشگری پایداری را کاهش می تعید اخاا ی ظ بت بهها ظاایج بیاظگر را است که دجود ارتباطا  سیاسی در شرکتنتیجه گیری: 
 .شودگزارشگری پایداری می تعید اخاا ی ظ بت بهشرکای باعث بیبود سا دکارهای حاکمیت د ظفعاادتی فشار ذی

 

 ظفعاا، ارتباطا  سیاسیشرکای، فشار ذیگزارشگری پایداری، حاکمیت تعید اخاا ی، :کلید واژگان
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اخاا ی یک فاکاور میم در تعید مدیریت شرکت ها ظ هبت بهه  تذا تعید
 (. 6اجاماع د محیط  ی ت است )

ای ها در جامعه، شرایط بهه گوظههبا توجه به پیچیده شدا ارتباط شرکت
ظفعاا باکه به رحاد جامعه پاسخگو ها باید ظه تهیا به ذیاست که شرکت

ها با اظارهارا  جامعهه شرکت (.  چهاظچه ظاسا گاری بی  فعاتیت7باشهد)
بیشار شود، تااش بیشاری برای تهاثیر گذاشها  بهر فرایههدها ا  طریه  

در ارتبهاط بها گهزارش  (. 8افشای اطااعا  غیرماتی شرکت ظیها  اسهت)
ظفعاا)ا خارج( د حاکمیت شرکای )ا  داخل( شرکت را تحت پایداری، ذی
(.  11د  9کههد)ئه دههد تا یک گزارش پایداری با کیفیت ارافشار  رار می

چهاظچه ارائه اطااعا  در اجاماع بیشار د بیار صور  پذیرد، امکاا اتخاذ 
در مهورد چگهوظگی  11های رگاهاظه د ایفای م ئوتیت پاسخگوییتصمیم

(. بههابرای  یکههی ا  13-11شهود)تحصهیل د مصهرت مههابع، بیشههار می
طااعها  ظفعهاا بهه ااتزاما  رشد د توسعه ا اصادی، دسارسی همه ذی

رد شرکت با افشای اطااعا  مربوط بهه گهزارش (. ا  ای 14شفات است)
ظفعاا خارجی، عاامت مثبت داده د باعهث کهاهش عهدم پایداری  به ذی

شهود د در ظیایهت موجهی ایجهاد ارتبهاط ماههوع بها تقاردا اطاهاعی می
 (. 4گردد)ظفعاا میذی
بهای تجهاری، های رمریکایی جیت ایجاد تمهایز بهی  خهود د ر شرکت 

گیرد. ظفعاا  رار میکههد که مورد توجه ذیاطااعا  غیرماتی را افشاء می
شرکای در تصمیما  مربهوط بهه افشهای گزارشهگری ا  طرفی حاکمیت
تواظهد بها ارائهه اطااعها  ها ظقهش ب هزایی دارد کهه میپایداری شرکت

راهم غیرماتی،  میهه شفافیت د پاسخگویی بیشار را برای داحد تجاری ف
چهی   افشای م ئوتیت اجاماعی به عهواا ابزار مشردعیت هم(. 15کهد )

ظفعهاا شهرکت، ها برای ک هی مشهردعیت ا  سهوی ذیاست د شرکت
محیطی د اجامهاعی های  ی هتاظگیزه کهافی بهرای افشهای م هئوتیت

 (. 16دارظد)
بررسی است؛ ا  یک طهرت تقاضها گزارشگری پایداری ا  دد مهرر  ابل 

دههد تها باواظههد تهاثیرا  ظفعهاا  هرار میاعاتی را در اخایهار ذیکه اطا
های شرکت را ار یابی کهههد محیطی فعاتیتا اصادی، اجاماعی د  ی ت

محرکی برای ایجاد اعاماد، بیبود فرریهدها د که  د ا  طرت دیگر عرضه،
ها اسهت کهه ها برای پیشرفت در چشم اظدا  د اساراتکی شرکتسی ام

ههای ر هابای بهرای های اظطبهاق د ایجهاد مزیتهش هزیههمهجر به کا
 (.17شود)های ا اصادی میبهگاه

مباهی بر ردابط، ارتباطها  سیاسهی یهک مهبهع  11های ا اصادیدر ظرام
گوظههه ردابههط مح ههوب های دارای ای میههم ار ش بههرای شههرکت

ارتباطا  د ظفوذ سیاسی عااده بر تاثیرگذاری بهر دضهعیت (.  18شود)می
ها را ظیز تحت تاثیر  هرار داده د ها، رفاار مدیراا ای  شرکتتی شرکتما

در ظیایت باعث ایجاد تفاد  چشمگیر در کیفیت گزارشگری مهاتی ایه  
(. بههابرای  بها دجهود ارتباطها  سیاسهی در 19شود )ها میگوظه شرکت

شهود د عهدم ها، اظحصار دسارسی به اطااعها  میهم بیشهار میشرکت
یابهد. بها افهزایش داراا افزایش میاتی بی  مدیراا د سیامتقاردا اطااع

تضاد اطااعاتی، مدیراا سیاسی ا  ای  مزیت برای ک ی مهافع شخصی 

کههد. ا  ای  رد ظفوذ بیشهار مهدیراا سیاسهی سهطش افشهای اسافاده می
 (.14دهد)شرکت را تحت تاثیر  رار می

عید اخاا ی ظ بت به های ماعددی در رابطه با تباتوجه به ایهکه پکدهش
د  12پذیری اجامهاعیمحیطی، م ئوتیتگزارشگری پایداری، ابعاد  ی ت

افشای اخایاری یا دادطاباظه در خارج د داخل کشور اظجام شده است، بهر 
اساس بررسی های محققاا ای  مقاته تاکهوا پکدهشی بهه بررسهی اثهر 

اری صهور  ارتباطا  سیاسی بر تعید اخاا ی ظ بت به گزارشگری پایهد
ای برای اظجام پکدهش حاضر ظگرفاه است . تذا ای  موضوع باعث اظگیزه

هدت پکدهش حاضر بررسهی اثهر ارتباطها  سیاسهی د رد ا  ای  گردید.
شرکای بهر تعیهد اخاها ی ظقش فشار ذی ظفعاا د سا دکارهای حاکمیت

 ظ بت به گزارشگری پایداری است. 
به شهر   های پکدهشهفرضی بی ،پیشیهه تجربا توجه به مباظی ظرری د 

  یر تددی  گردید:
گزارشهگری تعیهد اخاها ی ظ هبت بهه  ا: ارتباطا  سیاسی بهادلفرضیه 
 دارد.رابطه پایداری 

 دارد. رابطهظفعاا فشار ذی ا: ارتباطا  سیاسی بددمفرضیه 

 رابطههسا دکارهای حاکمیهت شهرکای  ا: ارتباطا  سیاسی بسومفرضیه 
 دارد.
گزارشهگری تعیهد اخاها ی ظ هبت بهه  اظفعاا بفشار ذی: چیارمرضیه ف

 دارد. رابطهپایداری 
تعید اخاها ی ظ هبت بهه  ا: سا دکارهای حاکمیت شرکای بپهجمفرضیه 

 دارد. رابطهگزارشگری پایداری 
فرضیه ششم: سا دکارهای حاکمیت شرکای رابطه بی  ارتباطا  سیاسی 

 .تعدیل می کهد گزارشگری پایداری راتعید اخاا ی ظ بت به با 
 

 روش

های کمی د ا  دساه عای یا پس ردیهدادی، ای  پکدهش ا  ظوع پکدهش
همب هاگی د بهر  -ههای توصهیفیا  تحاظ ردش اجرا در  مهره پکدهش

های ظموظهه باشد. جامعه رماری شهرکتاساس هدت ا  ظوع کاربردی می
 1397تا  1388های پذیرفاه شده در بورس ادراق بیادار تیراا طی سال

در ای  پکدهش بهرای ظموظهه گیهری ا  ردش غربهاتگری یها حهذت  بود.
( تهاری  پهذیرش 1سی اماتیک اسهافاده گردیهد بهه ایه  صهور  کهه )

ظیز در  1397بوده د تا پایاا سال  1388ها در بورس  بل ا  سال شرکت
( سال ماتی رظیا مهایی بهه پایهاا 2های بورسی باشهد. )فیرست شرکت
های مذکور تغییر فعاتیت یا تغییر سال ماتی ( طی سال3. )اسفهد ماه باشد
گری مهاتی گذاری د داسهطههای سهرمایه( جهزء شهرکت4ظداده باشهد. )

مدیره د سایر اطااعا  تا م در دسارس باشد. ( گزارشا  هیئت5ظباشهد. )
شرکت بهه عههواا ظموظهه  117های فوق تعداد پس ا  اعمال محدددیت
  پکدهش اظاخاب شدظد.
های صهور  گرفاهه پیشهی  در ارتبهاط بها موضهوع با توجه به پکدهش

های پکدهش، ظحهوه سههجش ماغیرههای رشهکار بهرای ر مهوا فرضهیه
 پکدهش عبارتهد ا :



 علی خوزین و همکاران: اثر ارتباطات سیاسی بر تعهد اخلاقی نسبت به گزارشگری پایداری: نقش فشار ذی نفعان و سازوکارهای حاکمیت شرکتی دکتر 
 

 07 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

40 ،
00

44
 

ی 
ش

وه
پژ

ه 
قال

م
 

  

 
 مدل مفهومی پژوهش :7نگاره

 
های ظفاهی، ای ا   بیل فرردرده ی ت: صهایع. صهایع ح اس به محیط1

های فاهزی د غیهر سهگ، کاظه ای، اساخراج ذغالکک د سوخت ه اه
زا ، یفازی، فازا  اساسی، ساخت محصوتا  فازی، ماشی  رتا  د تجی

خودرد د ساخت  طعا ، صهایع شیمیایی، سیماا، رهک د گه،، مهواد د 
محصوتا  داردیی، محصوتا  کاغذی د چهوبی، تاسهایک د  پااسهایک، 

جز  ههد د کاشی د سرامیک، حمل د ظقل، اظبارداری د ارتباطا ، غذایی ب
 ی هت با توجهه بهه ح اسهیت بهه محیط 11تا  1شکر د  هد د شکر ا  

 (.21بهدی شدظد )رتبه
 اظاشهارا ،  بهه برای سهجش ای  ماغیر صهایع مربهوط کههده:. مصرت2

 د فههی خدما  م اغاا ، د سا یاظبوه ها،رساوراا د هال تکثیر، د چاپ
 در صفر ایهصور  غیر در یک عدد باطا ارت د اطااعا  ،رایاظه میهدسی،

 (.21شد) گرفاه ظرر

برای اظدا ه گیری ای  ماغیر ا  تگاریام طبیعی تعداد کارکهاا : .کارکهاا3

 (. 11بیره گرفاه شد)
داراا شهادر: درصد سیام شهادرر اد در پایهاا سهال کهه توسهط . سیام4

 (. 21) گرددبورس ادراق بیادار تیراا محاسبه د اطااع رساظی می
مدیره داب هاه مدیره به ددتت: ا  ظ بت اعضای هیئت. داب اگی هیئت5

 مدیره اسافاده شده است.به ددتت به کل اعضای هیئت
برای سهجش ای  ماغیر ظیهز ار ش بها ار سهیام در  . ار ش با ار سیام6

 (.22پایاا هر سال اسافاده گردید)
ر سهال بدسهت . فردش خارجی: ا  جمع فهردش خهارجی در پایهاا هه7
 رید.می
.مو عیت جغرافیایی: ای  ماغیهر ا  فاصهاه شهرکت تها پایاخهت)تیراا( 8

 محاسبه گردید.

مدیره: ا  ظ بت تعدادی اعضای غیرموظهف . اعضای غیرموظف هیئت9
 (. 23به کل اعضای هیئت مدیره محاسبه گردید)

ا ه. سیام ظیادی: ای  ماغیر ا  درصد سیام ظگیداری شده توسط ظیاد11
 (. 23به کل سیام مهاشره محاسبه شده است)

. سیام مدیریای: درصد سیام ظگیداری شده توسهط اعضهای هیئهت 11
 (.24باشد )مدیره می

بههدی موس ها  ح ابرسهی . ظوع ح ابرس: ای  ماغیر براساس رتبه12
، رتبهه 4محاسبه شده است بدی  صور  که موس ا  با رتبه اتف ظمهره 

 را دریافت ظموده اظد. 1د رتبه د ظمره  2ه ، رتبه ج ظمر 3ب ظمره 
ا  ردش  گیزی تعید اخاا ی ظ هبت بهه گزارشهگری پایهداریبرای اظدا ه
جهددل  شهر  به شاخص( 31 د مهرر 6 شاملدهی دتویای )کار  امایا 

 ظاکافی کامااً افشا یا افشا بددا» صفر برایاسافاده شده است.   1شماره 

ب هیار میهم یها  افشا برای 2«جزئی افشا یا افشا حدددی تا « برای 1«

 کافی کامااً افشا »برای  4د « ماوسط بیشار ا  موارد«برای3 «ماوسط 

 (. 22)شودمی داده «افشا بیاری   یا د
در  .اظجهام شهدگیری ا  ردش معادتا  سهاخااری بیرهتحایل داده ها با 

د بهرای ر مهوا  Excelا  ظهرم افهزار جیهت سههجش ماغیرهها تحایل 
 Smartها ا  ظرم افهزارچهی  تجزیه د تحایل ظیایی دادهها د همضیهفر

Pls  اسافاده شد . 
 

 یافته ها
رمارتوصیفی مربوط به ماغیرهای پکدهش حاضر را کهه مربهوط  2جددل 
( اسهت 1397تا  1388ساته ) 11شرکت ظموظه طی ددره  ماظی  117به  

دههد کهه می شرکت حاضر در پهکدهش ظشهاا 117دهد. ا  را ظشاا می
باشهدکه می 88د بیشهاری  ظمهره  6کماری  ظمره گزارشهگری پایهداری 
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باشد. ای  معیار ظشاا می 22/49بطور میاظگی  ظمره گزارشگری پایداری 
دهد کهه سهطش تعیهد اخاها ی ظ هبت بهه گزارشهگری پایهداری در می

چهی  بطهور میهاظگی  های بورسی در سطش پاییهی بوده است. همشرکت
اظهد. ها، اعضهای غیرموظهف بودهاعضای هیئت مهدیره شهرکتا   63%

د  56/41داراا ظیادی د مدیریای ظیز به طور ماوسهط بهه ترتیبهی سیام
  %17اظد. ا طرفی بطور میهاظگی  داراا شرکت را شامل شدهسیام 11/65

های ظموظه داب اه به ددتت بودظد. سایر اطااعها  در هیئت مدیره شرکت
 .است ارائه شده 1جددل 

 

 آمار توصیفی پژوهش: 7جدول 
 انحراف معیار میانگین پیشینه کمینه مشاهدات شاخص

 51/2 41/6 11 1 1171 صهایع ح اس 

 56/1 11/1 4 1 1171 کههدهمصرت

 71/126 58/25 4325 18/1 1171 کارکهاا

 45/1 71/2 39/4 38/1 1171 سیام شهادر

 18/1 17/1 61/1 1 1171 مدیره به ددتتداب اگی هیئت

 11/3339311 58/391484 48946951 1 1171 فردش خارجی

 69/1 79/13 93/19 94/9 1171 ار ش با ار سیام

 11/359 66/351 1655 1 1171 مو عیت جغرافیایی

 41/1 82/3 4 2 1171 ظوع ح ابرس

 66.22 11/65 45/99 11/1 1171 سیام مدیریای

 16/32 56/41 11/99 1 1171 ماتکیت ظیادی

 18/1 63/1 1 21/1 1171 مدیره اعضای غیر موظف هیئت

 96/16 22/49 88 6 1171 کیفیت گزارشگری پایداری

 
 گیریبرا ش مدل اظدا ه

گیهری، بهرا ش مهدل جیت بررسی برا ش مدل، ا  برا ش مهدل اظهدا ه
ساخااری د برا ش کای مدل اسافاده شد، به مهرور بررسی پایایی مهدل 

ی تحقی ، به بررسی ضرایی بارهای عامای د پایهایی ترکیبهی گیراظدا ه
شود. مقدار مااک برای مهاسی بودا ضرایی بارهای عهامای، پرداخاه می

گیری مربهوط بهه ههر ، شاخص اظهدا ه 2باشد. باتوجه به جددل می 4/1

بیشار اسهت کهه ظشهاا ا   4/1عامل براساس بارهای عامای مربوط،  ا  
کهه مقهدار مهاسهی بهرای  ار دارد. با توجهه بهه ای مهاسی بودا ای  معی

است. ای  معیهار در مهورد ماغیرههای  5/1میاظگی  داریاظس اساخراجی، 
، در ظایجهه مهاسهی بهودا ردایهی مکهوا مقدار مهاسبی را اتخاذ ظمهوده

  .شودهمگرای پکدهش تایید می

 بارهای عاملی و نتایج روایی همگرا متغیرهای پژوهش:  7 جدول
 بارعاملی شاخص میانگین واریانس استخراجی اخصش

 964/1  ی تصهایع ح اس به محیط  

 812/1 کههدهمصرت  

 613/1 کارمهداا 719/1 ظفعاافشار ذی

 941/1 داراا شهادرسیام  

 545/1 مدیره به ددتتداب اگی هیئت  

 859/1 ار ش با ار سیام 519/1 ارتباطا  سیاسی

 641/1 فردش خارجی  

 768/1 مو عیت جغرافیایی  

 859/1 مدیرهاعضای غیرموظف هیئت  

 746/1 سیام ظیادی 515/1 سا دکارهای حاکمیت شرکای

 655/1 سیام مدیریای  

 545/1 ظوع ح ابرس  

 1 تعید اخاا ی ظ بت به گزارشگری پایداری 1 گزارشگری پایداری
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 برا ش مدل ساخااری

تهیا ماغیرهای پهیاا د ردابط میاا رظیا  در ردش معادتا  ساخااری
 تیشود. برا ش مدل ساخااری با اسافاده ا  ضرایی معهاداری بررسی می

 %95در سطش اطمیهاا  96/1به ای  صور  است که مقادیر بیشار ا  
، تمام م یرهای مدل معهادار د مدل 3دار است. با توجه  به جددل معهی

به عهواا مقدار  67/1د  33/1، 19/1مقدار  سهساخااری مهاسی است. 

برای مقادیر ضعیف، ماوسط   )تاثیر ماغیر بردا  ا بر ماغیر دردا  ا(مااک
برای  مااکشود. با توجه به ایهکه مقدار د  وی در ظرر گرفاه می

تعید د  121/1، سا دکارهای حاکمیت شرکای 217/1ظفعاا فشارذی
-حاسبه شده است، میم 271/1گزارشگری پایداری اخاا ی ظ بت به 

 . تواا مهاسی بودا برا ش مدل ساخااری را تایید ساخت.

 داری متغیرهای پژوهشضرایب مسیر و سطح معنی :7 جدول

 
 برا ش مدل کای

شود د بها گیری د ساخااری میمدل کای شامل هر دد بخش مدل اظدا ه
گهردد. بهرای ا ش در یهک مهدل، کامهل میتایید برا ش را، بررسی بر

شود. که سه مقدار برا ش مدل کای، ا  معیار ظیکویی برا ش  اسافاده می
معیهار به عهواا مقادیر ضعیف، ماوسط د  وی برای  36/1د  25/1، 1/1

 معرفی شده است.  ظیکویی برا ش
 

ا رید. بها  میاظگی  مقادیر اشاراکی ماغیرهای پهیاا پکدهش به دست می
، 368/1 به میهزاا  معیارظیکویی برا شتوجه به مقدار بدست رمده برای 

 شود.برا ش ب یار مهاسی مدل کای تایید می
 

 ر موا فرضیا  مربوط به مدل معادتا  ساخااری تحقی 
رمهده اسهت، همهه  3جهددل کهه در  گیری بهار عهامایباتوجه به اظهدا ه

مربوطهه مح هوب  ها معیار مهاسبی برای سهجش ماغیهر پهیهااشاخص
دهد ضهرایی معههاداری شوظد. افزدا بر ای ، ضرایی م یر ظشاا میمی

دار مطاهی حکایهت ا  معهها است که ای  96/1تمامی م یرها، بیشار ا  
 د سیاسی)م اقل(ظفعاا)میاظجی(، ارتباطا بودا اثر ماغیرهای فشار ذی

ظ هبت بهه تعید اخاا ی ماغیر  بر شرکای)تعدیاگر(حاکمیت سا دکارهای
مدل ظیایی معادتا  ساخااری  2شکل  .گزارشگری پایداری)داب اه( دارد

 . دهدپکدهش را ظشاا می
 

 
 پژوهش نهایی ساختاری معادلات مدل  :7نگاره 

 

 %59معناداری در سطح  تی آماره مسیرضریب  مسیر

 معهادار 642/12 417/1 زارشگری پایداریتعید اخاا ی ظ بت به گ          ظفعاا       فشار ذی

 معهادار 699/7 235/1 گزارشگری پایداریتعید اخاا ی ظ بت به  حاکمیت شرکای              

 معهادار 869/2 -118/1 زارشگری پایداریتعید اخاا ی ظ بت به گ  ارتباطا  سیاسی             

 معهادار 552/9 455/1 ظفعااارتباطا  سیاسی                فشار ذی

 معهادار 891/3 146/1 حاکمیت شرکای                ارتباطا  سیاسی 

 معهادار 842/4 -171/1 گزارشگری پایداریتعید اخاا ی ظ بت به            حاکمیت شرکای* ارتباطا  سیاسی      



 تعهد اخلاقی نسبت به گزارشگری پایداری: نقش فشار ذی نفعان و سازوکارهای حاکمیت شرکتی اثر ارتباطات سیاسی بر علی خوزین و همکاران: دکتر
 

 09 

فنّ
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ي، 
ور

ا
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
40 ،

00
44

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

 
، (4د جهددل ) 2شهکل با توجه به اطااعا  حاصهل ا  اتگهوی پکدهش)

شگری گزار تعید اخاا ی ظ بت بهضریی م یر بی  ارتباطا  سیاسی بر 
بدست رمده است. ضریی رماره تی بی  ایه  دد  -118/1پایداری معادل 

تهواا دهد معهادار است. بهابرای  میاست که ظشاا می 869/2ماغیر ظیز 
گزارشهگری  تعید اخاها ی ظ هبت بههارتباطا  سیاسی بر  بیاا کرد که

 شهود.پکدهش هم تاییهد می ادلداری دارد. تذا فرضیه پایداری تاثیر معها
 455/1ظفعهاا چهی  ضریی م یر بی  ارتباطا  سیاسی بر فشهار ذیهم
دههد بوده که ظشاا مهی 552/9باشد. رماره تی بی  ای  دد ماغیر ظیز می

تهواا گفهت کهه ارتباطها  سیاسهی بهر فشهار معهادار است. بهابرای  می
ا  ای  رد فرضیه ددم پهکدهش ظیهز تاییهد داری دارد. ظفعاا تاثیر معهاذی
ضریی م هیر  بهی  ارتباطها  سیاسهی بهر سها دکارهای ا  طرفی،  شد.

 891/3باشد. رماره تی بی  ای  دد ماغیر ظیز می 146/1حاکمیت شرکای 
د بیاظگر را اسهت کهه  بودهدهد معهادار محاسبه شده است که ظشاا می

سی بر سا د کارهای حاکمیت شرکای تاثیر مثبت معهاداری یاارتباطا  س
 شود.تایید می سومیه تذا فرضدارد. 

 تعیهد اخاها ی ظ هبت بههظفعاا بهر ضریی م یر بی  فشار ذیا  طرفی 
باشد. ضریی معهاداری)رماره تهی( می 417/1گزارشگری پایداری معادل 

( کهه ظشهاا 96/1بوده)بیشار ا   درمطا  642/12بی  ای  دد ماغیر ظیز 
ظفعهاا بهر ر ذیتواا ظایجه گرفت فشادهد معهادار است. بهابرای  میمی

گزارشهگری پایهداری تهاثیر معههاداری دارد. تهذا  تعید اخاا ی ظ بت بهه
ضهریی م هیر بهی  سها د کارههای چههی  هم. شدتایید  چیارم فرضیه 

گزارشهگری پایهداری معهادل  تعید اخاا ی ظ بت بهحاکمیت شرکای بر 
بهوده  699/7محاسبه شده است. رماره تی  بی  ای  دد ماغیر ظیز  235/1

تواا گفت کهه سها دکارهای دهد معهادار است. بهابرای  میکه ظشاا می
گزارشهگری پایهداری تهاثیر  تعید اخاا ی ظ بت بههحاکمیت شرکای بر 

ضریی م یر ا  طرفی  .شودمیظیز تایید  پهجمداری دارد. تذا فرضیه معها
 تعیهد اخاها ی ظ هبت بههبهر  ارتباطها  سیاسهی  بی  حاکمیت شرکای

باشد. رماره تهی مربهوط بهه ایه  می -171/1ایداری معادل گزارشگری پ
ظشاا  96/1که به دتیل بیشار بودا ا  بدست رمده است  842/4ماغیرها 

تواا تاثیر ماغیر حاکمیت شهرکای را می %95دهد در سطش اطمیهاا می
به عهواا یک ماغیر تعدیاگر تایید سهاخت. بهه عبهار  دیگهر در سهطش 

بهی   مهفی حاکمیت شرکای، رابطه ایید ظمود کهتواا تمی %95اطمیهاا 
شهد  گزارشگری پایداری را  تعید اخاا ی ظ بت بهارتباطا  سیاسی با 

 شدپکدهش ظیز تایید  ای  ششم. تذا فرضیه بخشدمی
 

 بحث

 
ظاایج حاصل ا  ر مهوا فرضهیه ادل پهکدهش ظشهاا داد کهه ارتباطها  

ری تهاثیر مهفهی سیاسی بر تعید اخاها ی ظ هبت بهه گزارشهگری پایهدا
معهاداری دارد. با توجه بهه مبهاظی ظرهری پهکدهش، ارتباطها  سیاسهی 

تواظد افشای اطااعا  را تحت تاثیر  راردهد. بهابرای  دجهود رابطهه د می

د  13ها، هزیهه افشاء اطااعا  دادطاباظههگوظه شرکتحمایت ددتت ا  ای 
وجهی عهدم داراا معدم تقارا اطااعاتی بی  مهدیراا سیاسهی د سهیام

ها محهیط شهود ایه  شهرکتتمایل به افشای اطااعا  شده د باعث می
اطااعاتی غیر شفافی داشاه باشهد که در ظیایت مهجر بهه کهاهش تعیهد 

گردد. ظایجهه ایه  فرضهیه بها پهکدهش اخاا ی ظ بت به گزارشگری می
 ( مشابه است.  25د 17، 14برخی پکدهشگراا )

دههد کهه ضیه ددم پکدهش ظشاا میچهی  ظاایج حاصل ا  ر موا فرهم
ظفعههاا تههاثیر مثبههت معهههاداری دارد. ارتباطهها  سیاسههی بههر فشههار ذی

کماهری  ماتیها  برخوردارظهد، ددتهت خوبی با ارتباط ا  که هاییشرکت
به دتیل ارتباط با ددتت بهه راحاهی   دارظد، بیشاری با ار سیم پرداخاه د
 هها کمهکرا بهه سهیام عمومی عرضه در ددتت شوظد،می تامی  ماتی

 هزیهه کماری پرداخت با د تررساا ها،شرکت سایر به ظ بت د کهدمی
ها با ردابط سیاسهی ا  طرفی شرکت شوظد.می مهدبیره میم هایا  امایا 

ظفعاا)جامعهه( ه هاهد. با تصور مصوظیت ا  ف اد، بیشار مورد توجهه ذی
وق، تهاثیر ارتباطها  های پهکدهش د مهوارد فهبهابرای  با توجه به یافاهه

ظفعاا تایید شد. ظاایج حاصل ا  ر موا فرضهیه سهوم سیاسی بر فشارذی
شرکای پکدهش ظشاا داد که ارتباطا  سیاسی بر سا دکارهای حاکمیت 

تاثیر مثبت معهاداری دارد. مطاب  با مباظی ظرری پکدهش، ظفوذ ددتت در 
  طریه  ماتکیهت مداراا بهوده دیها اها یا ا  طری  ردابط سیاستشرکت

ههایی ا  شود. دجود ارتباطا  سیاسی باعث ایجاد مزیتددتای ایجاد می
 بیل دسارسی به  راردادهای سودردر، در اخایهار  هرار دادا ار  ددتاهی، 

های گمرکهی، دسارسهی بهه بها ار، های ماتیاتی، کهاهش تعرفههتخفیف
بههابرای  شهود. ها میهای ددتای، اعابارا  د غیهره بهرای شهرکتیاراظه

ها ا  ای  ارتباط ددطرفه اساقبال کرده، دضهعیت خهود را مدیراا شرکت
گوظه ارتباطا  را به عهواا ابزاری جیت بخشهد.  ددتت ظیز ای بیبود می

گیرد. ظاایج مذکور با پهکدهش ههای برخهی ها در ظرر میکهارل شرکت
 باشد.(  مشابه می27د  26محققاا )

ه چیهارم پهکدهش ظشهاا داد کهه فشهار ظاایج حاصهل ا  ر مهوا فرضهی
ظفعاا بر تعید اخاا ی ظ هبت بهه گزارشهگری پایهداری تهاثیر مثبهت ذی

معهاداری دارد. ظاایج ای  فرضیه مطاب  با مباظی ظرری پکدهش بوده د ا  
تهواا گفهت کهه در کههد.  بههابرای  میظفعهاا پشهایباظی میتئوری ذی
 در  د مشردعیت خود، مدیراا تواظهد با توجه به ظفعاا میها ذیشرکت
هها را های راها را تحت فشار  رار دههد تها اظارهارا  د خواسهاهشرکت

مورد توجه  رار داده د ماهاسی با اخاهاق حرفهه ای د در راسهاای مههافع 
محیطی د اجامهاعی ظاشهی ا   ی هت چهی  م ائلها گام بردارظد، همرا

ظفع که رگاه د عاا مهد به ای  های ذیها برای گردهاثرا  فعاتیت شرکت
ظفعاا، موضوعا  ه اهد، حائز اهمیت بوده د شرکت برای جای ظرر ذی
کههد. تعید اخاا ی ظ بت به گزارشگری پایداری را با کیفیت باتا ارائه می

(  د مغایر 29د 28، 11ای  ظایجه مشابه با ظاایج پکدهش برخی محققاا )
 باشد.( می 31د  23د  22با ظاایج پکدهش برخی دیگر )

دههد کهه سها دکارهای ظاایج ر موا فرضیه پههجم پهکدهش ظشهاا می
بر تعید اخاا ی ظ بت به گزارشهگری پایهداری تهاثیر  14شرکایحاکمیت
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ظفعهاا د مثبت معهاداری دارد. ظایجه ای  فرضیه ظیز مطهاب  تئهوری ذی
ظمایههد. مطههاب  تئههوری تئههوری مشههردعیت بههوده د ا  را پشههایباظی می

ظفعهاا بایهد مطهاب  میهل ظفعاا شرکت  برای راضی ظگه داشا  ذیذی
ههای ها رفاار کهد د تئوری مشردعیت شرکت را جیت پاس  به گردهرا

ههایش دادار ظفع، ا  طری  مشهردعیت بخشهیدا بهه فعاتیتمخااف ذی
شهرکای تواظد موجی تقویهت سها دکارهای حاکمیتکهد.  ای  امر میمی

ا را  به افشای موارد بیشاری ا  م ئوتیت خود در هشده د مدیراا شرکت
کهد. ا  طرفی،  بیبود حاکمیت شرکای رفاهار فرصهت جامعه تشوی  می

ها را محددد ظموده د در راسهاای تهامی  ظیا ههای طاباظه مدیراا شرکت
شهود.  ظایجهه ایه  تر مهجر میظفعاا به گزارشگری شفاتاطااعاتی ذی

( د 32د  31د  31د  23ش برخی محققهاا  )فرضیه مشابه با ظاایج پکده
 باشد. ( می34د  33مغایر با ظاایج پکدهش برخی محققاا دیگر)

ظاایج حاصل ا  ر موا فرضیه ششم پکدهش ظشاا داد که سها دکارهای 
بها تعیهد اخاها ی  15حاکمیت شرکای رابطه مهفی بی  ارتباطا  سیاسهی

(، 3توجه به جهددل ) بخشد. باظ بت به گزارشگری پایداری را شد  می
ههگامی که سا دکارهای حاکمیت شرکای به عهواا ماغیهر تعهدیای بهه 

افزایش یافت.  عاهت  -171/1به -118/1اتگو اضافه شد،  در  مدل ا  
های دارای ردابط سیاسی تعید اخاا ی ظ بت بهه  را است که در شرکت

ت گزارشگری پایداری پایی  است  د  مهاظی کهه  سها دکارهای حاکمیه
گردد شود تاثیررا بیشار میشرکای به عهواا ماغیر تعدیاگر دارد اتگو می

به عبارتی ا  تعید اخاا ی ظ بت به گزارشگری پایهداری بیشهار کاسهاه 
مداراا در تواظد به ای  دتیل باشد که با ظفوذ سیاسهتشود. ای  امر میمی

ی د مهدیره ، عهدم تقهاردا اطااعهاتی بهی  مهدیراا سیاسهساخاار هیئت
 بهه رسهاا دسهایابی د مهدیراا سیاسی ظفوذشود، داراا بیشار میسیام
 کههد،می مههع اطااعا  دادطاباظه افشای ا  را هااعابار، را تامی  مهابع
 کهه دارظهد دسارسهی اطااعا  محرماظهه به احاماتاً سیاسی مدیراا  یرا
 یرا ا  ای  کههد  افشا دارااسیام د گذارااسرمایه برای را رظیا تواظهدظمی

 سیاسهی ظفهوذ دتیهل همهی  ظمایهد بهاطااعا  به ظفع خود اسافاده می
. اطااعها  اسهت دادطاباظهه افشای ا  جاوگیری برای عامل یک مدیراا

( 36د  35، 25ظایجه ای  فرضیه ظیهز بها پهکدهش برخهی پکدهشهگراا )
 مشابه است.

رغم یشود عاهطب  ظاایج حاصل ا  پکدهش حاضر به بورس پیشهیاد می
افشای اجباری، برای گزارشگری پایداری یک فرمت یکپارچه ارائه گردد 

ها باواظهد گزارشا  خود را در حو ه پایداری بر اساس را ارائه که شرکت
دههد تا مطاتعهه د ار یهابی بهه سهیوتت اظجهام گهردد. پیشههیاد دیگهر، 

های بورسی توسط سا ماا بورس در حو ه گزارشهگری بهدی شرکترتبه
بهدی موس ا  ح ابرسی( است تا باعث ایجاد ر ابت ایداری )ماظهد رتبهپ

گهردد تها در چههی  پیشههیاد میهم .د بیبود گزارشگری پایهداری شهود
ها کمیاه پایداری تشکیل گردد تا باواا عااده بر ظرار ، گهزارش شرکت

پایداری با کیفیت باتا تییه کهرد د جیهت ار یهابی د  ضهاد  در اخایهار 
 ظفع  رار داد.های مخااف ذیگرده

های عامی غاتباً با محدددیت هایی مواجه است که بهه ثبها  د پکدهش
 ظهد د تعمهیم پهذیری را را دچهار های پهکدهش تطمهه میردایی یافاهه

ها عدم افشای کافی سا د. در ای  پکدهش یکی ا  محدددیتمشکل می
شهای اخایهاری ها در حو ه گزارشگری پایداری را هم به دتیل افشرکت

بههود. محههدددیت بعههدی ایهه  بههود کههه در ایهه  پههکدهش بهها توجههه بههه 
های پیشی ، ماغیرهای موثر شهاسایی د ر مهوا شهدظد، بها ایه  پکدهش

حال ممک  است که ماغیرهای اثرگذاری دیگر ظیز دجود داشاه باشهد که 
 .در ای  پکدهش تحاظ ظشده باشهد

 

 گیرینتیجه
تمرکز بر سهود ا  یهک طهرت د تمرکهز بهر امرد ه شرکایا مجبورظد بی  

 ی هت اخاهاق د  ، فرههگیموضوعا  دیگری همچوا مباحث اجاماعی
محیطی یک راه را اظاخاب کههد . گزارشهگری پایهداری ، دسهاادردهای 

اجاماعی د ا اصادی یک شرکت می باشد د ظشهاا فرههگی، محیطی ، 
سهی ظ هبت تعید اخاا ی د حس دظیفه شهامی دهد که داحد تجاری با 

ای  موضوعا  ، چگوظه طر  های توسعه خود را در ریهده بهه مرحاهه  به
بهی شهک  بیاظگر را اسهت کهه  پکدهش حاضر  ظاایج. اجرا در می ردرد

گزارشهگری  تعید اخاا ی ظ بت بههها دجود ارتباطا  سیاسی در شرکت
سهها دکارهای  د ظفعههاادهههد، دتههی فشههار ذیپایههداری را کههاهش می

گزارشگری پایهداری  تعید اخاا ی ظ بت بهباعث بیبود  شرکایحاکمیت
 .  شودمی
 

 های اخلاقیملاحظه
موضوعا  اخاا ی همچوا؛ سر ت ادبی، رضایت رگاهاظه؛ اظاشار چهدگاظه 

 .اظد رارگرفاه موردتوجهد ... در پکدهش حاضر 
 

 هنام واژه
1. World Environment Committee 

  کمیاه جیاظی محیط  ی ت

 Sustainable development .2 یدارتوسعه پا

 Environmental issues .3 م ائل  ی ت محیطی

 Ethical issues .4 م ائل اخاا ی

 Social issues .5 م ائل اجاماعی

 Environmental ethics .6 اخااق  ی ت محیطی

 Social welfare .7 رفاه اجاماعی

 Sustainable reporting .8 گزارشگری پایدار

 Ethical commitment .9 تعید اخاا ی

 Accountability .10 م وتیت پاسخگویی

 Economic systems .11 ظرام های ا اصادی

 Social responsibility .12 م وتیت پذیری اجاماعی

13. Voluntary disclosure of information 

  افشای دادطاباظه اطااعا 

 Corporate governance .14 حاکمیت شرعی

 Political connection .15 ارتباطا  سیاسی
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