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امروزه موضوع مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها به یکی از رایج ترین 
موضوعات محافل علمی و دنیای تجارت تبدیل شده و بسیاری از مدیران، به اختیار 
و ی��ا به ال��زام، در تصمیم گیری های خود به آن توجه و اطالع��ات مربوط به آن را 
افشا می کنند. همچنین طی سال های گذشته کیفیت و کمیت گزارشگری مسئولیت 
اجتماعی افزایش بسیار داشته و شرکت ها به صورت داوطلبانه در مورد ویژگی های 
جمعیت��ی کارکنان، ایمن��ی محصول، کمک های بالعوض به جامعه، سیاس��ت های 
زیس��ت محیطی و کنترل آلودگی خود گزارش می دهند. با توجه به نقش و اهمیت 
باالی افشای مسئولیت های اجتماعی سازمان ها و شرکت ها، در این مقاله قصد داریم 
ضمن تبیین مفهوم مس��ئولیت اجتماعی، راهنمایی عملی )از طریق تش��ریح محتوا، 
ماهیت و رویه های گزارش��گری اجتماعی( برای افش��ای آن ارائه و عوامل مؤثر بر 

گزارشگری اجتماعی و مزایای آن را تشریح کنیم.

مبانیوچارچوب
گزارشگریاجتماعی

ماهیت،محتوا،عللومزایا
دکتر محمد علی باقرپور والشانی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو گروه تحقیقات راهبری شرکتی و شرکتهای سهامی دانشگاه ملی استرالیا
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دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
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1- مقدمه
در  ذی نفع��ان،  آگاه��ی  افزای��ش 
خصوص مسئولیت ها و تعهدات اخالقی 
شرکت نس��بت به جامعه، به ویژه پس از 
نی��از به گزارش��گری  انرون،  رس��وایی 
مس��ئولیت های اجتماعی را افزایش داده 
 ،Smith( اس��ت. تحقیقات گوناگون��ی 
 Maignan،  ،1997  ،Jones  ،1996
تمای��ل   )1999  ،Hunt و   Ferrell
ذی نفع��ان را ب��ه توج��ه ش��رکت ها به 
مس��ئولیت اجتماعی و در نتیجه افشای 
آن نش��ان داده اند. بنابراین، گزارشگری 
اجتماعی ب��ه ذی نفعان مربوط��ه را باید 
هم��ه ی ش��رکت ها م��ورد توج��ه قرار 
دیگران،  )Thirumanickamو  دهند 

 .)2008
مس��ئولیت اجتماع��ی روش��ی مؤثر 
برای حفظ ارتباطات میان واحد تجاری 
و ذی نفعانش اس��ت )Gray و دیگران، 
1996(. بنابرای��ن مس��ئولیت اجتماع��ی 
ش��رکت ها می تواند به عن��وان مفهومی 
در نظ��ر گرفته ش��ود که ب��ه موجب آن 
سازمان ها بر منافع ذی نفعان شان، نه فقط 
از طری��ق انطباق با الزامات قانونی، بلکه 
با گس��ترش اختیاری تعهداتشان، تاکید 
دیگران،  )Thirumanickamو  دارند 
2008(. اگرچ��ه مس��ئولیت اجتماع��ی 
ش��رکت ها )CSR(1 طی دهه ی گذشته 
در بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته 
موض��وع عمده ای در گزارش��گری مالی 
ش��ده اس��ت، اما هنوز در کشورهای در 
Al-( حال توسعه موضوعی ثانوی است

.)2003 ،Naser و Khater

2- تعری��ف و مفه��وم مس��ئولیت 
اجتماعی

طی سال های اخیر موضوع مسئولیت 
اجتماعی س��ازمان ها و شرکت ها به یکی 
از رایج ترین موضوع��ات محافل علمی 
 )2009  ،Yeung و   Ramasamy(
 ،Sony و   Zu( دنی��ای کس��ب وکار  و 

2009( تبدی��ل و بس��یاری از مدیران در 
تصمیم گیری ه��ای خ��ود ب��ه آن توجه 
)KPMG، 2005( و اطالعات مربوط به 
آن را افشا می کنند، اما به رغم همه ی موارد 
یادش��ده اجماع )توافق( کلی در زمینه ی 
تعریف مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. 
فقدان درک روش��ن نس��بت به آنچه که 
مفهوم )س��اختار( مسئولیت اجتماعی را 
تشکیل می دهد منجر به ارائه ی تعاریف 
 Basu( گوناگون��ی از آن ش��ده اس��ت
و   Mackay  ،2008  ،Palazzo و 
 .)2004 ،Waddock ،2007 ،دیگ��ران
عدم توافق نسبت به تعاریف و جنبه های 
اساسی مس��ئولیت اجتماعی ابهاماتی در 
زمین��ه ی معنی و مفه��وم آن ایجاد کرده 
است. مس��ئولیت اجتماعی ممکن است 
برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته 
همچنی��ن،   .)1973  ،Votam( باش��د 
رفتار اجتماعی مس��ئوالنه ممکن اس��ت 
معانی متفاوت��ی در زمان ها و مکان های 
مختل��ف و ب��رای افراد مختلف داش��ته 
برخ��ی   .)2007  ،Campbell( باش��د 
از آن معن��ی تعهد یا مس��ئولیت قانونی 
را برداش��ت می کنن��د، و برخی دیگر آن 
را به معنی رفتار مس��ئوالنه اجتماعی بر 
حس��ب رعایت مسائل اخالقی می دانند. 

ب��رای برخ��ی دیگ��ر معنی آن مس��ئول 
ب��ودن و ی��ا معادل هدای��ای صدقه ای و 
کمک ه��ای خیریه اس��ت، بعضی نیز آن 
را به معن��ی آگاهی اجتماعی می پندارند، 
بس��یاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم 
را پذیرفته اند، آن را به معنی مش��روعیت 
و مقبولیت می دانند و اندک ش��ماری هم 
آن را به مثابه نوعی وظیفه ی محول شده 
ب��رای اعمال ضوابط رفت��اری عالی تر بر 
بازرگانان،  اقتص��ادی،  بنگاه ه��ای  روی 
صنعتگران، و نه ش��هروندان، می پندارند 

.)2003 ،Wallace(
ابه��ام در ح��وزه ی ادبی��ات مربوط 
به مس��ئولیت اجتماعی ناش��ی از فقدان 
وض��وح و روش��نی درب��اره ی مفاهی��م 
تعاری��ف  و  زیربنای��ی  )مفروض��ات( 
 Mackay( مس��ئولیت اجتماعی اس��ت
و دیگران، 2007(. بعد از گذش��ت س��ه 
دهه فعالیت فش��رده ی علمی در زمینه ی 
مس��ئولیت اجتماعی هن��وز هم محققان 
نس��بت به آنچه موضوعات اساسی )زیر 
بنایی( مس��ئولیت اجتماعی را تش��کیل 
 Aguilera( می ده��د، اتفاق نظر ندارند
و دیگ��ران، 2007(. به عن��وان مثال، 21 
تعریف متفاوت از مس��ئولیت اجتماعی 
سازمان ها و شرکت ها تنها در سال 1999 
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ارائه ش��ده اس��ت )جدول ش��ماره 1(. 
گرچه تحقیقات زیادی درباره ی موضوع 
مسئولیت اجتماعی وجود دارد اما هنوز 
هم پیدا ک��ردن تعریفی از آن که به طور 
عمومی پذیرفته شده باشد، مشکل است 
)Turker، 2009(. بنابرای��ن، بای��د در 
زمینه ی چگونگی اس��تفاده از این مفهوم 
و تعری��ف آن دقت کافی صورت پذیرد 

.)2007 ،Campbell(

3- محت��وا، ماهی��ت و رویه های 
گزارشگری اجتماعی 

با توج��ه به تفاوت ه��ای عمده بین 
کش��ورها از جنبه های مختلف )از جمله 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی( 
محتوا، ماهیت و رویه های گزارش��گری 
مس��ئولیت اجتماع��ی در این کش��ورها 
متفاوت ب��وده )Hope, 2003( و حتی 
بی��ن بخش های مختلف در یک کش��ور 
نیز متف��اوت اس��ت )Gray و دیگران، 
2001(. از ط��رف دیگ��ر، هر ش��رکتی 
ویژگی ها و ش��رایط منحص��ر به فردی 
دارد ک��ه ای��ن امر بر نگرش آن نس��بت 
ب��ه محی��ط عملیاتی خ��ود و چگونگی 
تعریف مسئولیت های اجتماعی اش تاثیر 
 ،Ameer و   Othman( می گ��ذارد 

2009(. به ع�الوه موضوعات افشا نیز با 
گ�ذش��ت زم�ان تغییر می کند ، به طوری 
ک��ه در دهه ه��ای مختل��ف، موضوعات 
متفاوت��ی مورد توجه قرار گرفته  اس��ت 
)Zain و دیگ��ران، 2006(. بر اس��اس 
تحقیق��ات انجام گرفته )جدول ش��ماره 
2(، عمده ی موضوعاتی که شرکت ها در 
گزارش��گری اجتماعی مدنظر قرار داده 

عبارتند از: 

الف – موضوعات و مسائل زیست 
محیطی

ارائه ی اطالعاتی در زمینه ی بازیافت 
ضایعات یا استفاده ی مجدد از مواد دور 
ریختنی، اس��تفاده ی بهینه از منابع طبیعی 
در جه��ت کاه��ش ضایع��ات احتمالی، 
اعط��ای کمک مال��ی ب��رای حفاظت از 
طبیعت و محیط زیست، خرید و استفاده 
از م��واد اولیه، محص��والت و ملزومات 
س��ازگار با محیط زیست، کنترل آلودگی 
)هوا، آب، زمین(، جلوگیری از زیان های 
مناب��ع  از  حفاظ��ت  زیس��ت محیطی، 
طبیع��ی، تحقیق و توس��عه، حسابرس��ی 
زیس��ت محیط��ی، حمای��ت از فعالیت 
گروه های طرفدار محیط زیست، اهداف، 
زیس��ت  سیاس��ت های  و  اس��تراتژی ها 

محیطی، دعاوی حقوقی گذش��ته، حال، 
و بالق��وه ی مرتب��ط ب��ا محیط زیس��ت، 
س��رمایه گذاری های انجام شده به منظور 
کاهش اث��رات مخرب زیس��ت محیطی، 
عضویت در نهادها یا سازمان های طرفدار 
محیط زیس��ت، برنامه های آموزش��ی در 
راس��تای آگاه س��ازی کارکنان از اهمیت 
حفظ محیط زیس��ت، همه مصادیقی از 

افشاهای زیست محیطی است.

ب- موضوعات و مسائل مربوط به 
مشارکت در فعالیت های اجتماعی

موضوعات مربوط به مش��ارکت در 
فعالیت های اجتماعی ش��امل پش��تیبانی 
یا کمک بالعوض به جامعه، مش��ارکت 
ش��رکت و تش��ویق کارکنان ب��ه ارائه ی 
غیرانتفاعی،  انجمن ه��ای  ب��ه  خدم��ت 
اعط��ای کمک هزین��ه ی تحصیل��ی ب��ه 
دانش��جویان مس��تعد و نیازمند، اعطای 
کمک مالی به مؤسسات خیریه، استخدام 
دانش آموختگان محلی، مشارکت شرکت 
و تش��ویق کارکن��ان به ارائ��ه ی خدمت 
مورد نی��از مراکز آموزش��ی در صورت 
دارا ب��ودن ش��رایط الزم، فراه��م کردن 
فرصت های کارآموزی برای دانشجویان 
و دانش آم��وزان و انتق��ال تجربی��ات و 
دانش به آن ها، حمایت از صنایع محلی، 
مشارکت شرکت و تش��ویق کارکنان به 
مش��ارکت در فعالیت های خیرخواهانه، 
تأمین رضایت مش��تری به میزان باالتری 
نس��بت ب��ه متوس��ط صنع��ت، برخورد 
اخالق��ی ب��ا کارکنان��ی ک��ه معیارها و 
هنجارهای صنع��ت را رعایت نمی کنند، 
کم��ک مالی به مراکز علمی و تحقیقاتی، 
اعطای مرخصی با حق��وق به کارمندان 
انج��ام کاره��ای خیرخواهان��ه،  ب��رای 
تأمی��ن مال��ی پ��روژه ه��ای مرب��وط به 
بهداش��ت عمومی، اهداف، سیاست ها و 
ماموریت های اجتماعی ش��رکت، کمک 
ب��ه جامعه و ارائه ی اطالع��ات در مورد 

ارزش های اجتماعی است.
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 ج- موضوعات و مسائل مربوط به 
منابع انسانی

ای��ن موضوعات ش��امل برنامه های 
توازن کار و زندگی کارکنان، برنامه های 
آموزش��ی کارکنان، برنامه های مسافرتی 
پیشنهادی به کارکنان، تشویق کارکنان به 
ادامه ی تحصیل در مقاطع باالتر، حقوق 
و مزایای کارکنان شامل برنامه های تقسیم 
س��ود به کارکنان، وام ها و س��ایر مزایای 
پرداخت��ی، ع��دم تبعیض در اس��تخدام 
کارکنان، برنامه های مربوط به مش��ارکت 
کارکن��ان در مالکی��ت واحدها، ورزش، 

سرگرمی و تفریح کارکنان است.

د- موضوعات و مسائل مربوط به 
انرژی

ارائه ی اطالعات درباره ی صرفه جویی 
یا اس��تفاده ی بهینه از انرژی، پژوهش در 
جهت ارتقای بهره وری از انرژی، دریافت 
پ��اداش و یا جریم��ه در زمینه ی مصرف 
انرژی، سیاس��ت های مرتبط با استفاده ی 
کارآمد و کاهش مصرف انرژی در شرکت 
و استفاده از منابع جدید همه مصادیقی از 

افشاهای مرتبط با انرژی است.

ه� - موضوعات و مس��ائل مربوط 
به بهداشت و ایمنی

بهداش��ت و ایمنی محیط کار، ایمنی 
)س��المت( مش��تری، ایمنی )س��المت( 
محصول، میزان س��وانح، جب��ران ضرر و 
زیان های احتمالی نمونه ای از موضوعات 
و مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی است.

و- موضوعات و مسائل مربوط به 
رویه های فعالیت عادالنه )کسب و کار(

این مورد عمدتاً شامل شکایات انجام 
ش��ده بر علیه شرکت و ش��کایات انجام 
شده توسط شرکت بر علیه دیگران است.

ز- سایر موضوعات
اهداف  س��ایر موضوع��ات ش��امل 

شرکت، مشتریان و عرضه کنندگان کاال 
و خدمات است.

به طور کلی س��ازمان ها و شرکت ها 
در کش��ورهای اروپایی و استرالیا بیش تر 
اطالع��ات مرب��وط ب��ه محیط زیس��ت، 
انرژی، مشتریان، بازیافت و آلودگی هوا 
را افش��ا می کنند )Deegan و دیگران، 
2002( در حالی که ش��رکت ها در آس��یا 
بیش��تر بر افش��ای اطالع��ات مربوط به 
کارکن��ان و مناب��ع انس��انی خ��ود تاکید 
دارن��د )Ratanajongkol و دیگران، 
2006(. هر چند که محتوای گزارش های 
اجتماعی عمومًا در کشورهای گوناگون 
متفاوت است، ولی ماهیت این اطالعات 
در سرتاس��ر جهان تقریبًا مش��ابه است. 
آن ه��ا دارای ماهی��ت مثب��ت، خنث��ا و 
توصیف��ی بوده ب��ه جای اینک��ه منفی و 
کّم��ی باش��ند. افش��اهای مثبت ش��امل 
اطالعات مربوط به رعایت اس��تانداردها 
و دریاف��ت جوایز اس��ت )Deegan و 
Gordon، 1996( در حالی که افشاهای 
منفی شامل اطالعاتی درباره ی جریمه ها 
و اخب��ار بد مانند تحریم ه��ا، اعتصابات 
کارکن��ان و تعداد س��وانح در محیط کار 
اس��ت )Deegan و دیگ��ران، 2002(. 
س��ایر اطالعات همانند آموزش کارکنان 

و هدایا یا بخش��ش ها به عنوان افشاهای 
خنثی در نظر گرفته می شوند. 

در زمین��ه ی رویه ه��ا و ش��یوه های 
افش��ا، تحقیقات قبلی نش��ان می دهد که 
اکثر ش��رکت ها عمدتًا تمایل به استفاده 
از اطالعات توصیفی، روایی یا حکایتی 
)داستان س��رایی( کیف��ی ب��رای گزارش 
عملک��رد اجتماع��ی خ��ود دارن��د. این 
اطالعات بخش عم��ده ای از گزارش ها 
را ب��ه جای اطالع��ات کّم��ی، تصاویر، 
نموداره��ا و ج��دول تش��کیل می دهند 
)Kuasirikun و Sherer،2004(. در 
عمل، اطالعات کّمی و پولی تا حدودی 
می توان��د ب��رای ارزیاب��ی توجیه پذیری 
)عملی بودن( مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
نمودارها و جداول می توانند برای تبدیل 
اعداد به تصاویر و ارائه ی مقایس��ه هایی 
که ام��کان درک راحت ت��ر اطالعات را 
برای مردم فراهم می آورد، مورد استفاده 
ق��رار گی��رد )Burch، 1986(. بنابراین 
افشای اطالعات مربوط به فع�الیت های 
اجتماع��ی ش��رکت ها ه��م ب��ه صورت 
توصیف��ی و ه���م ب��ه ص��ورت کّمی با 
اس��تفاده از نمودارها و جداول گزارش 
جامع ت��ری را ب��رای اس��تفاده کنندگان 

فراهم می آورد.
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 4- عوام��ل مؤثر بر گزارش��گری 
اجتماعی 

بر اساس تحقیقات قبلی، عوامل مؤثر 
بر گزارشگری اجتماعی را می توان به سه 
گروه کلی ش��امل: ویژگی های شرکت2، 
عوامل زمینه ای عمومی3 و عوامل زمینه ای 
 .)2002 ،Adams( داخلی4 تقس��یم کرد
در ادامه، عوامل تش��کیل دهنده هر یک از 

این گروه ها ارائه می شود.

1-4-ویژگی های شرکت
اکث��ر مطالعات قبل��ی در خصوص 
اثر ویژگی های ش��رکت بر گزارش��گری 
اجتماع��ی )ب��ه طور مث��ال Cowen و 
 ،Gordon و Deegan ،1987 ،دیگران
 ،1996 ،Milne و Hackston ،1996
 ،)1981  ،Bradley و   Trotman
به طور خاص بر گزارش��گری زیس��ت 
محیطی متمرکز بوده  اند. نتایج حاصل از 
این تحقیقات را باید با احتیاط تفسیر کرد. 
گرچه اکثر مطالعات، شرکت های بزرگ 
را مد نظر داش��ته اند ام��ا نمونه ها از نظر 
اندازه و ش��رایط صنعت در تحقیق های 
مختلف متفاوت بوده  است. تفاوت میان 
کش��ورها، دوره های زمانی و متغیر های 
مستقل نیز مش��کل تعمیم نتایج را ایجاد 

ای��ن  ب��ا   .)2002  ،Adams( می کن��د 
حال، روابطی میان ویژگی های ش��رکت 
و گزارش��گری اجتماعی شناسایی شده 
 اس��ت. از جمله مهم تری��ن ویژگی هایی 
که در تحقیقات قبلی در این زمینه مورد 

بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: 

1-1-4- اندازه ی شرکت
تحقیقات قبلی نش��ان دادند که میان 
اندازه ی ش��رکت و فعالیت های مربوط 
ب��ه مس��ئولیت اجتماعی رابط��ه وجود 
و   Cowen  ،1991  ،Patten( دارد 
 ،Milne و Hackston ،1987،دیگران
 ،Bradley و   Trotman  ،1996
1981(. نظریه های حسابداری )از جمله 
نظری��ه ی نمایندگ��ی( پیش بینی می کنند 
که مدی��ران از افش��ای مس��ئولیت های 
اجتماعی به عنوان بخش��ی از استراتژی 
کل��ی خ��ود ب��رای کاه��ش هزینه های 
به خص��وص هزینه ه��ای  نمایندگ��ی و 
سیاس��ی اس��تفاده می کنن��د )Watts و 
Zimmerman، 1978(. ش��رکت های 
بزرگ ت��ر به لح��اظ سیاس��ی بیش تر در 
معرض دید هس��تند، بنابراین اطالعات 
بیش ت��ری را افش��ا می کنن��د. اس��تدالل 
این اس��ت که هزینه های سیاسی ثروت 

مدی��ران را کاه��ش می ده��د، پس آن ها 
به دنبال کاهش این هزینه با اس��تفاده از 
ابزارهایی چون افش��ا ی مس��ئولیت های 
اجتماعی هس��تند. از آن جایی که مقدار 
هزینه های سیاسی به میزان زیادی وابسته 
به اندازه ی ش��رکت است فرض می شود 
که رابطه ی مثبتی میان اندازه ی ش��رکت 
و افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت 
وجود دارد. استدالل نظریه ی نمایندگی 
این اس��ت که هر چقدر شرکت، به دلیل 
بزرگ تر بودن، فشار اجتماعی بیش تری 
تحمل کند، نیاز بیش تری به مش��روعیت 
بخش��یدن به وجود خود نزد عموم مردم 
رو،  ای��ن  از   .)1991  ،Patten( دارد 
رابطه ی مثب��ت معناداری بی��ن اندازه ی 
شرکت و افشای داوطلبانه انتظار می رود. 

2-1-4- سود شرکت
رابط��ه ی  ب��ه  مرب��وط  یافته ه��ای 
گزارشگری اجتماعی و عملکرد سازمانی 
 Stanwick( اس��ت  متن��وع  محقق��ان 
مث��ال  ب��رای   .)1998  ،Stanwick و 
 Patten و دیگران )1987( و Cowen
گزارش��گری  می��ان  ارتباط��ی   )1991(
اجتماعی و س��ود همان دوره نیافتند اما 
Robert )1992( نش��ان داد که افشای 
عملکرد  ب��ا  اجتماع��ی  مس��ئولیت های 
اقتص��ادی مؤث��ر در دوره ی قب��ل که بر 
اس��اس رشد بازده س��رمایه اندازه گیری 
ش��ده ب��ود، ارتب��اط دارد. نویس��ندگان 
دیگ��ری چ��ون McGuire و دیگران 
گفته ان��د   )2001(  Moore و   )1988(
که شرکت هایی که سود بیش تری دارند 
)یعنی پول بیش تری در دسترس دارند( 
نسبت به شرکت های با سود کم تر بخت 
ب��رای اجرای مس��ئولیت های  بیش تری 
اجتماع��ی دارن��د. روش های��ی ک��ه از 
طریق آن متغیرهای افش��اهای اجتماعی 
اندازه گی��ری ش��ده،  زیس��ت محیطی  و 
می تواند عامل ایجاد این تفاوت در نتایج 

 .)1985 ،Ullmann( باشد
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و  برنامه ری��زی  اف��ق   -4-1-3
تصمیمات مدیریت

ممکن است آثار برنامه های مسئولیت 
اجتماعی در مدت زمانی طوالنی پدیدار 
شود. برای مثال، ممکن است برنامه های 
ایمنی، وقوع تصادفات را کاهش دهد که 
منتج به حق بیمه ی کم تر شده و در نتیجه 
گردش کارکن��ان و پرداخ��ت مطالبات 
مرب��وط به کاره��ای پرخط��ر را کاهش 
می ده��د. پذیرش اس��تانداردهای کنترل 
آلودگی باالت��ر از الزامات قانونی که در 
حال حاض��ر وجود دارد، ممکن اس��ت 
ش��رکت را وادار به ساخت ماشین آالت 
منعطف ت��ر کند که می توان��د هزینه های 
آت��ی مربوط ب��ه تحقق الزام��ات مرتبط 
با آلودگی س��طوح باالت��ر را به حداقل 
بنابرای��ن   .)1977  ،Parker( برس��اند 
می توان انتظار داش��ت ش��رکت هایی که 
تاکید زیادی ب��ر روی تصمیم گیری های 
بلندمدت دارند، نس��بت به شرکت هایی 
که در تصمیم گیری های ش��ان بر آینده ی 
نزدیک تمرکز دارند، به احتمال بیشتری 
اطالع��ات مرب��وط ب��ه مس��ئولیت های 
Trotman .اجتماع��ی را افش��ا کنن��د
دادن��د  نش��ان   )1981(  Bradley و 
ش��رکت هایی ک��ه اطالع��ات مربوط به 
مس��ئولیت های اجتماعی را افشا می کنند 
نس��بت به س��ایرین، تاکید بیش��تری بر 

اثرات بلند مدت تصمیمات شان دارند.

4-1-4- ریسک سیتماتیک
 )1981(  Bradley و   Trotman
نش��ان دادند که ریس��ک سیس��تماتیک 
ش��رکت هایی ک��ه اطالعات مرب��وط به 
مسئولیت های اجتماعی را افشا می کنند به 
طور متوسط کمتر از ریسک سیستماتیک 
شرکت هایی است که این اطالعات را افشا 
نمی کنن��د. یکی از دالیل این امر می تواند 
این باش��د که مدیریت ش��رکت هایی که 
ریسک سیس��تماتیک باالیی دارند ممکن 
اس��ت )درست یا غلط( افشای مسئولیت 

اجتماعی را به عنوان ابزاری برای کاهش 
این ریسک در نظر بگیرند. 

2-4- عوامل ضمنی عمومی5
افش��ای  قبل��ی،  تحقیق��ات  در 
مسئولیت های اجتماعی، اثر فضای کلی و 
عمومی که در آن افشاهای شرکت انجام 
می ش��ود نیز همانند ویژگی های شرکت 
مورد بررس��ی قرار گرفته است. طبق این 
تحقیقات عواملی از جمله کش��ور محل 
 ،1999 ،Adams( ثبت و تأسیس شرکت
 Adams ،1998 ،و دیگ��ران Adams
 Cowen  ،2000  ،Kuasirikun و 
و   Trotman  ،1987 دیگ��ران،  و 
 ،United Nations ،1981 ،Bradley
ش��رایط  و  زمینه ه��ا   ،)1994  ،1992
 ،)2002 ،Adams( سیاس��ی و اجتماعی
 Tinker( زمینه ها و ش��رایط اقتص��ادی
و  زمینه ه��ا   ،)1987  ،Neimark و 
ش��رایط فرهنگ��ی )Adams و دیگران، 
 ،Kuasirikun و   Adams  ،1998
 ،Adams( زمان��ی  دوره ی   ،)2000
 ،)1998  ،Harte و   Adams  ،1999
وقوع رویداده��ای خاص )Walden و 
Schwartz، 1997( و فش��ار ذی نفع��ان 
از   )2004  ،Toffel و   Delmas(

عوامل عمومی ضمنی است که بر افشای 
مسئولیت های اجتماعی تاثیرگذارند.

3-4- عوامل زمینه ای داخلی
زمین��ه ی  در  اندک��ی  تحقیق��ات 
فرایندهای داخلی گزارش��گری اخالقی، 
اجتماعی و زیس��ت محیطی انجام شده و 
یا گرایش به این س��مت داش��ته که چه 
عوامل��ی تصمیم گی��ری را تح��ت تأثیر 
ق��رار می دهد. تحقیقات دانش��گاهی در 
این زمینه، از پیش��رفت هایی که در عمل 
 ،Adams( رخ داده، عقب مانده اس��ت
2002(. نمون��ه ای از ای��ن عوامل که در 
برخ��ی از تحقیق��ات بررس��ی ش��ده اند 
عبارتن��د از تغییر ریی��س هیئت مدیره ی 
شرکت )Campbell، 2000( و وجود 
شرکت  اجتماعی  گزارش��گری  کمیته ی 

)Cowen و دیگران، 1987(. 

5- مزای��ا و اث��رات گزارش��گری 
اجتماعی

ش��رکت با مدیریت کارا و اثر بخش 
مس��ئولیت های اجتماعی خود، می تواند 
مزایا و منافع متعددی کس��ب نماید. این 
مزایا می تواند شامل بهبود مزیت رقابتی 
و افزای��ش ش��هرت ش��رکت، مدیریت 
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ریس��ک اثربخش ت��ر، بهب��ود عملکرد و 
افزایش ارزش ش��رکت، کاهش هزینه ی 
س��رمایه، کاه��ش هزینه ه��ای عملیاتی، 
محدود ک��ردن دعاوی حقوق��ی و غیره 
 ،McAdam و   Leonard( باش��د 
2003(. در ادام��ه برخی از مزایا و اثرات 
افشای مس��ئولیت های اجتماعی تشریح 

شده است.

1- بهب��ود مزیت رقابتی و افزایش 
اعتبار و شهرت شرکت

توجه به مسئولیت اجتماعی و افشای 
اطالع��ات مربوطه اثر مهم��ی بر تولید و 
توزی��ع محص��والت و خدم��ات رقابتی 
دارد و نوع��ی بیمه و تضمی��ن برای برند 
تجاری شرکت است. مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها ابزاری است که سازمان ها را قادر 
می سازد تا به تحلیل و بررسی محیط کلی 
تجاری بپردازند و راهبرد های س��ازمانی 
مناسبی تدوین کنند تا عالوه بر محافظت 
از ش��رکت و دارایی های آن، نوعی مزیت 
رقابتی نی��ز پدید آورن��د )Werther و 
Chandler، 2006(. یک��ی از جنبه های 
مه��م ایج��اد تمای��ز می��ان ش��رکت ها و 
ایجادکننده ی بالقوه ی مزایای رقابتی میان 
 ،Mahon( ش��رکت ها، ش��هرت اس��ت

 Mahon 2002(. ب��ر اس��اس تحقی��ق
)2002( محقق��ان در زمینه های بازاریابی، 
روابط عمومی، و ارتباطات، نشان داده اند 
که شهرت ش��رکت یکی از عوامل اصلی 
در افزای��ش میزان ف��روش محصوالت و 
خدمات شرکت اس��ت. کارکنان اداری و 
اجرای��ی و همچنین ذی نفع��ان داخلی و 
خارجی، از ش��هرت شرکت برای ارزیابی 
و تبادل درک ش��ان نس��بت به ش��رکت و 
واحد تجاری اس��تفاده می کنند. بنابراین 
ش��هرت خوب می تواند ب��ه نتایج بهتری 
برای شرکت بینجامد. ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی و گ��زارش آن در افزایش این 
ش��هرت کمک می کند و در نتیجه مزایای 
رقابت��ی برای ش��رکت ایج��اد می کند. از 
جمله سایر محصوالت و خدمات رقابتی 
ایجاد ش��ده در اثر افش��ای مسئولیت های 
اجتماع��ی ممکن اس��ت محص��والت با 
کیفیت و ب��ادوام، تحویل محصوالت در 
سریع ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه، 
تاکید بر شئونات انسانی، رضایت شغلی و 
وفاداری بلندمدت و دوطرفه میان سازمان 
و تمامی ذی نفعان به خصوص کارکنانش 
باشد. در نتیجه مس��ئولیت های اجتماعی 
ش��رکت ها طیف وس��یعی از فعالیت های 
س��ازمانی، ش��امل تولیدی و خدماتی را 

 Oppenheim( تحت تاثیر قرار می دهد
و Przasnyski، 1999( ک��ه در نهای��ت 
می توان��د باعث بهبود مزی��ت رقابتی آن 

گردند.

2- مدیریت ریسک اثربخش تر
افش��ای مس��ئولیت های اجتماعی به 
مدیریت ریسک اثربخش تر می انجامد که 
به ش��رکت ها کمک می کند تا زیان های 
قابل اجتن��اب را کاهش داده، موضوعات 
جدی��د را شناس��ایی و از موقعیت های 
مناسب برای دس��تیابی به مزایای رقابتی 
 ،Arthur D.Little( کن��د  اس��تفاده 
2004(. نتایج تحقیق انجام ش��ده توسط 
 Ameer و   Soyka و   Feldman
)1997( نش��ان داد که بهبود در عملکرد 
زیست محیطی شرکت ها، باعث کاهش 
می ش��ود.  آن ها  سیس��تماتیک  ریس��ک 
همچنین نتایج تحقیق انجام شده توسط 
 Rosenbloom و   Longstreth
)1973( نشان می دهد که رابطه ای منفی 
میان افشای مس��ئولیت های اجتماعی و 

ریسک سیستماتیک وجود دارد. 

3- بهبود عملکرد و افزایش ارزش 
شرکت

Narver )1971( اس��تدالل می کند 
که هدف فرضی یک ش��رکت، این است 
ک��ه ارزش فعلی بازار خود را به حداکثر 
برساند، اما شرکت تنها از طریق اقدامات 
داوطلبان��ه در خص��وص اث��رات جانبی 
)به خص��وص آلودگی( می تواند ارزش 
خود را حداکثر کند. بر این اس��اس اکثر 
ش��رکت ها از آن رو اقدام به فعالیت در 
جهت مس��ئولیت های اجتماعی می کنند 
که عقیده دارند این فعالیت ها سودهایی 
را برای ش��رکت ب��ه همراه داش��ته و یا 
 ،Scherer و Owen ( خواهد داش��ت
1993، باقرپور والشانی و عرب صالحی، 
2008(. تحقیقات قبلی نیز رابطه ی مثبتی 
می��ان ایف��ای مس��ئولیت های اجتماعی 



91

و عملکرد مالی ش��رکت نش��ان داده اند 
)McGuire و دیگران، 1988(. 

 با افزایش آگاهی زیس��ت محیطی و 
در نتیجه افزایش انتظارات از شرکت ها، 
خطرات قانون��ی و اقتص��ادی بالقوه ای 
وجود خواهد داش��ت که بازار س��رمایه 
پاس��خ گوی آن هاست. شرکتی که متعهد 
ب��ه ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود 
اس��ت، ب��ه ص��ورت داوطلبان��ه درگیر 
فعالیت های پرهزینه ای در جهت کاهش 
اثرات منف��ی فعالیت های خود بر جامعه 
ش��ده و س��پس، صرفًا با ای��ن هدف که 
خود را از سایر شرکت های مشابه متمایز 
کن��د و از این طریق ارزش بازار خود را 
افزایش دهد، در بازار کاال و بازار سرمایه 
واقعیت عمل خود را )فعالیت های کنترل 
و جلوگیری از اثرات زیس��ت محیطی( 
 .)1971 ،Narver( افش��ا خواهد ک��رد
سرمایه گذاران اکثراً به دنبال بیشینه کردن 
بازده ممکن بر حس��ب س��ود سرمایه و 
سود تقسیمی بوده ولی، افزایش نگرانی 
عموم��ی در خصوص اث��رات اجتماعی 
و زیس��ت محیطی فعالیت های ش��رکت 
شرایطی ایجاد می کند که در آن دو عامل 
ض��روری جدی��د در تصمیم گیری های 
س��رمایه گذاری وارد ش��ده است. اولین 
مورد تحریم های س��خت گیرانه در برابر 
انواع خاصی از فعالیت های شرکت ها به 
دلیل نگرانی عموم��ی در مورد عوارض 
جانبی آن ها اس��ت. م��ورد دوم افزایش 
تعداد سرمایه گذاران اخالق گرا است که 
بر این باورند باید از س��رمایه گذاری در 
گروه های خاصی از شرکت ها که باعث 
آس��یب های اجتماعی و یا خسارت های 
زیس��ت محیطی می ش��ود، اجتناب کرد 
ایف��ای  بنابرای��ن   .)1978  ،Spicer(
مس��ئولیت های اجتماعی ن��ه تنها باعث 
کاهش خطرات احتمالی )به عنوان مثال 
دعاوی حقوقی( برای ش��رکت ها ش��ده، 
بلکه باعث جذب سرمایه گذاران بیشتر 

و در نهایت افزایش ارزش آن می شود.

4- کاهش هزینه ی سرمایه 
اکث��ر تحقیق��ات قبل��ی در زمینه ی 
رابطه ی میان افش��ا و هزینه ی س��رمایه، 
بیش تر بر افش��ای مالی تمرکز داشته اند 
 ،Palepu و   Healy  ،2001  ،Core(
 .)2008  ،Wysocki و   Leuz  ،2001
به نظر می رس��د که توافق عمومی بر این 
باشد که رابطه ای منفی بین کیفیت افشای 
مال��ی و هزینه ی س��رمایه وج��ود دارد. 
افش��ای بیش تر، آگاهی س��رمایه گذاران 
را از موجودی��ت ش��رکت افزایش داده 
و هزینه های س��رمایه را کاهش می دهد 
 )1987( Merton .)1987 ،Merton(
عقی��ده دارد ک��ه افش��ای بهت��ر آگاهی 
س��رمایه گذاران را از موجودیت شرکت 
افزای��ش داده و باع��ث افزای��ش تعداد 
س��رمایه گذاران، تسهیم ریسک و کاهش 

هزینه ی سرمایه ی شرکا می شود. 
 Anderson( نتایج تحقیقات قبلی
 Richardson  ،1980  ،Frankel و 
و Welker،2001( نش��ان می ده��د که 
از موضوع��ات  آگاه  س��رمایه گ��ذاران 
اجتماع��ی، حاضر ب��ه پرداخ��ت مبالغ 
بیش تری برای اوراق بهادار شرکت هایی 
هس��تند که به مس��ئولیت های اجتماعی 
خود عم��ل می کنند. افش��ای اطالعات 

مرب��وط ب��ه مس��ئولیت های اجتماع��ی 
باع��ث کاه��ش عدم تق��ارن اطالعاتی و 
ع��دم اطمینان مربوط ب��ه عوامل مؤثر بر 
ارزش شده )Rodriguez و همکاران، 
2006(، ک��ه ب��ه نوبه ی خ��ود هزینه ی 
س��رمایه را کاهش می دهد. نتایج تحقیق 
نی��ز   )2011( دیگ��ران  و   Dhaliwal
نشان می دهد که ش��رکت هایی که اقدام 
به افشای مس��ئولیت های اجتماعی خود 
می کنند نس��بت به ش��رکت های مش��ابه 
در همان صنعت، پس از اقدام به افش��ا، 
کاهش��ی در هزین��ه ی س��رمایه ی خود 

داشته اند.

6- خالصه و نتیجه گیری
ب��ا توج��ه ب��ه گس��ترش روزافزون 
آگاهی های عمومی و در مواردی الزامات 
مس��ئولیت های  در خص��وص  قانون��ی 
س��ازمان ها،  و  ش��رکت ها  اجتماع��ی 
عن��وان  ب��ه  اجتماع��ی،  گزارش��گری 
سازوکاری مؤثر جهت حفظ و گسترش 
روابط بی��ن واحد تجاری و ذی نفعانش، 
به یکی از مهم ترین موضوعات حرفه ی 

حسابداری تبدیل شده است. 
هر چن��د که گزارش��گری اجتماعی 
در بس��یاری از کش��ورها متداول و رایج 
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جدول 1 – نمونه ای از تعاریف ارائه شده از مسئولیت اجتماعی در سال 2009
سطحتعریفمجله نویسندگانردیف

Bhattacharya و 1
دیگران )2009( 

 Journal of Business
Ethics

مس��ئولیت اجتماعی شرکت، تعهد به بهبود سالمت جامعه 
از طری��ق فعالیت  ها و کمک  های تجاری داوطلبانه از محل 

منابع شرکت می  باشد.

شرکت

2 Cronin و Bradish
)691 ، 2009(

 Journal of Sport
Management

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت می تواند به عنوان مسئولیت 
س��ازمان برای اخالقی و پاس��خگو بودن در برابر نیازهای 

جامعه و نیز در برابر ذی نفعانش در نظر گرفته شود.

شرکت

Canto-Mila و 3
)2009( Lozano

 Journal of Business
Ethics

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت عب��ارت اس��ت از آنچه که 
واحدهای تجاری با در نظر گرفتن اثر سیاست  هایش��ان بر 
محیط، انجمن  ه��ا و جامعه به طور کل ب��رای همکاری و 
مش��ارکت در ایجاد جامعه و محیطی آرام، منصف )عادل( 
و پایدار، فراتر از آنچه که قانونًا متعهد به انجام آن اس��ت، 

به کار می  گیرد.

شرکت

Castaldo و دیگران 4
)2009(

 Journal of Business
Ethics

مس��ئولیت اجتماعی ش��امل مس��ئولیت در قب��ال نیازهای 
تعریف شده بیرونی است.

شرکت

5 :2009( Godfrey
)704

 Journal of Sport
Management

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت نش��ان  دهنده مجموعه  ای از 
فعالیت  هاست که برخی کاالهای اجتماعی را ارائه می نماید.

شرکت

6)2009( Wang و Hu Journal of Business
Ethics

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت فرض می  دارد که سازمان ها 
در جامعه نقش��ی گس��ترده  تر از ب��رآوردن تقاض��ا دارند، 
و می توانن��د به عن��وان اقداماتی تعریف ش��وند که برخی 
کااله��ای اجتماع��ی را فراتر از منافع ش��رکت و آنچه که 

توسط قانون الزامی شده است، ارائه می  نمایند. 

شرکت

7 Siddaraju و Indira
)2009(

 ICFAI Journal
 of Corporate

Governance

مس��ئولیت اجتماعی شرکت، اهداف و فعالیت  های تجاری 
ش��رکت را در راس��تای ارزش های اجتماعی و رفاه جامعه 

قرار می  دهد.

شرکت

8 Parsa و Jackson
)2009(

 International Journal
 of Business Insights &

Transformation

اقدمات داوطلبانه انجام ش��ده توسط شرکت جهت بهبود 
شرایط اجتماعی و زیست محیطی

شرکت

است اما در کشور ما از اهمیت و جایگاه 
خاص خود برخوردار نب��وده و متداول 

نیست. 
فق��دان مبان��ی و چارچ��وب نظری 
کل��ی و به وی��ژه راهنم��ای عملی جهت 
گزارش��گری اجتماعی در ایران می تواند 
در کنار سایر عوامل از جمله عدم وجود 
ال��زام قانونی ب��ه عنوان یک��ی از دالیل 

اصلی عدم رواج و اش��اعه گزارش��گری 
اجتماعی در نظر گرفته ش��ود. امید است 
مقاله ی حاضر تا حدودی توانس��ته باشد 
ای��ن محدودیت را برط��رف و گامی هر 
چند کوچک جهت ترویج گزارش��گری 

اجتماعی در ایران برداشته باشد. 
در نهای��ت ذکر ای��ن نکته ضروری 
اس��ت که با توجه ب��ه تفاوت های عمده 

می��ان کش��ورها از جنبه ه��ای مختل��ف 
)از جمل��ه فرهنگی، اجتماع��ی و غیره( 
نمی ت��وان انتظار داش��ت ک��ه ماهیت و 
محتوای گزارشگری اجتماعی در همه ی 
کشورها یکس��ان باش��د، از این رو، در 
تدوی��ن و اج��رای فرایند گزارش��گری 
اجتماعی شرایط خاص ایران باید لحاظ 

گردد.

عالقه مندان برای دریافت فهرست کامل منابع مقاله ی باال می توانند با ای میل جامعه تماس حاصل فرمایند. 
منابع
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Lindgreen و دیگران 9
)2009a(

 Journal of Business
Ethics

مسئولیت اجتماعی ش��رکت، عبارت است از تعهد مستمر 
شرکت به اینکه به طور اخالقی رفتار و در بهبود اقتصادی 
همکاری نماید، عالوه ب��ر اینکه کیفیت زندگی کارکنان و 
خان��واده آنها، همچنین انجمن  های محلی و جامعه به طور 

کل را بهبود می  بخشد.

شرکت

Lindgreen و دیگران 10
)2009b(

 Corporate Reputation
Review

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت عموماً ب��ه تصمیم  گیری  های 
تجاری مرتبط با ارزش  های اخالقی، مطابق با الزامات قانونی 

و نسبت به افراد، انجمن  ها و محیط زیست اشاره دارد.

شرکت

Lindgreen و دیگران 11
)2009c(

 Corporate Reputation
Review

مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مبتنی بر ذی نفعان 
که به خارج از مرزهای سازمان سرایت کرده و به واسطه ی 
درک اخالقی از مسئولیت سازمان نسبت به اثر فعالیت های 
تج��اری  اش انجام می  گیرد. س��ازمان در عوض خواس��تار 

پذیرش اجتماعی مشروعیت خود می  باشد.

شرکت

12 Webb و Nelling
)2009(

 Review of
 Quantitative Finance

and Accounting

به نظر می  رس��د مس��ئولیت های اجتماعی برخی کاالهای 
اجتماع��ی، فراتر از منافع ش��رکت ارائه می  کند. این کاالی 

اجتماعی فراتر از الزامات قانونی است. 

شرکت

Peloza و 13
)2009( Falkenberg

 California
Management Review

تخصی��ص اختیاری منابع ش��رکت در جه��ت بهبود رفاه 
جامعه که ب��ه عنوان ابزارهایی ب��رای افزایش ارتباطات با 

ذی نفعان کلیدی به کار می رود.

شرکت

Prior  و 14
)2009( Argandona

 Journal of Business
Ethics

مسئولیت های اجتماعی یک شرکت اغلب براساس لیست 
تعهدات ش��رکت به ذی نفعانش تعریف می ش��ود: مالکان، 
کارکن��ان، واحده��ای تج��اری، مش��تریان، فروش��ندگان، 
انجمن ه��ای محلی، جامع��ه به طور کل، دول��ت، متولیان 

قانون گذار، و غیره.

شرکت

Runhaar و 15
)2009( Lafferty

 Journal of Business
 Ethics

به نظر می  رس��د مسئولیت اجتماعی شرکت شامل اقدامات 
ش��رکت هایی اس��ت که نگرانی  های اجتماعی و و زیست 
محیطی دارند و فراتر است از آنچه که توسط قانون الزامی 

شده است.

شرکت

16)2009( Salam Journal of Business
Ethics

مسئولیت اجتماعی، مسئولیت های اخالقی و اختیاری مورد 
انتظار جامعه است.

شرکت 
)خرید(

17 Chang و Shen
)2009(

 Journal of Business
Ethics

یک شرکت تنها مس��ئول افزایش ثروت سهامداران نیست 
بلکه عالوه بر آن مس��ئول حفظ منافع کارکنان و مشتریان، 
حفظ فرصت شغلی اقلیت فاقد امتیاز خاص و حفاظت از 

محیط زیست جامعه و اکولوژی نیز می  باشند.

شرکت

18)2009( Turker Journal of Business
Ethics

مسئولیت اجتماعی ش��رکت به عنوان رفتارهای شرکت با 
هدف ایجاد اثرات مثبت بر ذی نفعان تعریف شده است که 

فراتر از منافع اقتصادی اش است.

شرکت

19 Maricica و Vintilă
)2009(

 Theoretical & Applied
Economics

تمایل ش��رکت ب��ه اینک��ه در س��طح جامع��ه، اقتصاد، و 
فعالیت های زیست محیطی مسئوالنه عمل نماید.

شرکت

Wagner و دیگران 20
)2009(

Journal of Marketing مس��ئولیت ش��رکت در خص��وص اعمال اث��رات مثبت بر
جامعه و کاهش اثرات منفی  اش بر جامعه.

شرکت

21)2009( Weyzig Journal of Business
Ethics

رفتار مسئوالنه یک ش��رکت در عملیات تجاری عادی  اش 
به عنوان مسئولیت های اجتماعی شرکت توصیف می  شود.

شرکت

)2010( Shinde :منبع
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جدول دو- موضوعات ارائه شده در گزارشگری اجتماعی شرکت ها

موضوعاتنویسنده

Tsang )1998(منابع انسانی، مشارکت اجتماعی، محیط زیست

Wilmshurst and Frost )2000(مشتریان و عامه افراد، محیط زیست

Gray et al. )1995(سرمایه کارکنان و روابط صنعت، ایمنی محیط زیست، تقلب و ثبات

 Tilt )2001( کارکنان، عامه افراد، و مسئولیت های اجتماعی، محیط زیست

Buhr )2001(سیاست  های زیست محیطی شرکت، بوم شناسی محیط زیست

Burritt and Welch )1997(روابط کارکنان و شرکت، محیط زیست

Dierkes )1979(محیط اجتماعی، محیط زیست فیزیکی، محیط زیست عمومی، سیاست  های افشای زیست محیطی

Niskala and Pretes )1995( روابط مش��تری و ش��رکت و س��هامداران و ش��رکت، ابعاد محیط  های کاری و اجتماعی، افشای
اطالعات مالی – زیست محیطی 

Adams et al. )1995(گزارشگری زیست محیطی

Buhr )2002(افشاهای اختیاری و داوطلبانه فرصت های برابر

Gray et al. )2001(عامه مردم و کارکنان، افشاهای داوطلبانه و اجباری

Al-Tuwaijri et al. )2003(افشاهای زیست محیطی

Ingram )1978(افشاهای زیست محیطی

Neu et al. )1998(افشاهای زیست محیطی

Schreuder )1981(افشاهای زیست محیطی

Cowen et al. )1987(منابع انسانی، مشارکت اجتماعی، و محصوالت، محیط زیست، انرژی، فعالیت  های منصفانه تجاری

Deegan and Gordon )1996(افشاهای زیست محیطی

 Freedman and Stagliano
)2002(

افشاهای زیست محیطی اجباری

Ness and Mirza )1991(محصوالت، کارکنان و عامه مردم، محیط زیست

Guthrie and Parker )1990(منابع انسانی، محصوالت، مشارکت اجتماعی و سایر موارد، محیط زیست و انرژی

Williams )1999( گزارش��گری اخالقی و موضوعات کارکنان، منابع انس��انی، محصوالت و مش��تریان، حسابداری
اجتماعی و زیست محیطی داوطلبانه، محیط زیست و سیاست  های زیست محیطی، و انرژی

Fekrat et al. )1996( تولید، مش��تریان، و روند ش��رکت، دعاوی حس��ابداری و مالی و زیست محیطی، کاهش آلودگی
محیط زیست و سایر موارد. محیط زیست شرکت، محیط اطراف شرکت، استراتژی و مدیریت
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