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راق ختلف در بورس اوحسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در صنایع م

 پایداری افشا( های شاخص)بررسی  بهادار تهران
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 چکیده

بررسی حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران )بررسی هدف این تحقیق 

در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو  شده پذیرفته های شرکتبوده است. قلمرو مکانی این تحقیق  پایداری افشا( های شاخص

انواع  بندی طبقهبوده است. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه  1547تا  1542بین  های سالزمانی 

ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی قرار  ازلحاظتحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر 

و اطالعات،  ها داده آوری جمع. در این پژوهش برای گردد میروش نیز در دستة تحقیقات علت معلولی محسوب  ازنظرداشته و 

  بهنمونه با مراجعه  های شرکتی ها داده آوری جمعی پژوهش از طریق ها دادهاستفاده شد. در بخش  ای کتابخانهاز روش 

هنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد توضیحی و ما های یادداشتهای مالی،  صورت

از آمار توصیفی و  شده آوری جمعهای  توصیف و تلخیص داده منظور بهنمونه آماری انتخاب گردید.  عنوان بهشرکت  113

ایویوز( استفاده  افزار نرمتحقیق ) های یهفرضو رد  تائیداستنباطی بهره گرفته شده است. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای 

افشا تنوع زیستی بر شفافیت گزارشگری مالی  های شاخصاجتماعی  مسئولیت بعدنتایج تحقیق نشان داد، گردیده است. 

 محیطی زیست بعد است. تأثیرگذارافشا تنوع زیستی بر شفافیت گزارشگری مالی  های شاخص اقتصادی بعد است. تأثیرگذار

 است. تأثیرگذارشا تنوع زیستی بر شفافیت گزارشگری مالی اف های شاخص

 

 محیطی زیستبعد افشا تنوع زیستی،  های شاخص اقتصادی بعدافشا،  های شاخصاجتماعی  مسئولیت بعدهای کلیدی:  واژه
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