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چكيده
مقدمه :در چارچوب اصول نظریه ذینفعان ،گزارشگری زیستمحیطی به عنوان یک منبع مزیتت رقتابتی در ستالهتای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .هدف این پژوهش سنجش سطح گزارشگری مالی زیستتمحیطتی در شترکتهتای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر در حوزه پژوهشهای اثباتی و شبه تجربتی و از لحتا نتیجته از نتو کتاربردی و بته دنبتال
توصیف وضعیت موجود است .دادههای پژوهش برای اندازهگیری سطح افشا مبتنی بر گزارشگری زیستتمحیطتی از طریتق
تحلیل محتوای گزارشهای فعالیت هیئت مدیره  152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهتران در بتازه زمتانی -13
 1321با استفاده از کارت امتیازدهی گزارشگری زیستمحیطی مؤسسه دلویتی استخراج و از آزمتون  tبترای بررستی فرضتیه
پژوهش استفاده شده است.
يافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که در شرکتهای پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران ،افشتا مطترح در
نظریه ذینفعان از طریق گزارشگری زیستمحیطی رعایت نشتده استت .هتر چنتد در بتازه زمتانی متورد بررستی ستطح
گزارشگری زیستمحیطی اندکی ارتقاء یافته اما همچنان با سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
نتيجهگيري :در حال حاضر شرکتها توجه کافی به افشا اطالعتات در متورد محتیطزیستت و در نظتر گترفتن منتافع
گروههای مختلف ذینفع در سطح عملیاتی ندارند .بنابراین ،تغییتر در استتانداردهای حستابداری متالی ایتران بته منظتور
لحا کردن الزامات گزارشگری زیستمحیطی پیشنهاد میشود.
واژههاي کليدي :توسعه پایدار ،ذینفعان ،گزارشگری زیستمحیطی ،محیطزیست.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .8دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران.
 .6دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهtalebnia@srbiau.ac.ir :
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جهانی بکار میرود که در آن نظامهای انسانی و

مقدمه

طبیعت به طور متعادل و هماهنگ بتوانند تا آیندهای
در دهههای اخیر نگرانیهای فراوانی در مورد تأثیر

دور به حیات خود ادامه دهند .بنابراین« ،پایداری»

اجتماعی و زیستمحیطی فعالیتهای سازمانها به

عبارت از مجموعه پایدار و قابل حفاظت که نیاز به

وجود آمده است .این موضو باعث توجه بیشتر

بقاء و تداوم داشته و شامل کیفیت زندگی انسانها،

دولتها و سازمانها به مقوله توسعه پایدار و تغییر شیوه

بهداشت عمومی،کانونهای کسب و کار ،سیمای

عملکرد و گزارشگری شده است .هر چند در سالهای

زمین ،محیطزیست ،کیفیتهای بصری ،عناصر

اخیر افزایش قابلتوجهی در کیفیت گزارشهای

ساختار طبیعی و اکولوژیکی میشود ( .)3در این

مربوط به مسائل اجتماعی و زیستمحیطی منتشرشده

راستا ،بعضی از اقتصاددانان با دید انتقادی به بررسی

شرکتهای بزرگ مشاهده شده است اما حسابداری و

نظامهای تولید صنعتی پرداخته و چنین استنتاج

گزارشگری مالی سنتی امکانات الزم برای اندازهگیری

کردهاند که رشد زیاد اقتصادی بدون توجه به

پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی سازمانها را

جنبههای زیستمحیطی غیرممکن است .برخی دیگر

نداشته و در نتیجه نیاز به گزارشگری گستردهتری در

پایداری را به معنای استفاده متوازن از انرژی و مواد

سازمانها احساس میشود ( .)1نبود نظام حسابدهی

در یک ناحیه میدانند به طوری که آن ناحیه بتواند به

مناسب زیستمحیطی میتواند به دلیل ناکافی بودن

طور مداوم از طریق فرایندهای طبیعی مانند فتوسنتز،

الزامات گزارشگری و حسابداری اجتماعی و

تجزیه بیولوژیکی و فرایندهای بیوشیمیایی از حیات و

زیستمحیطی باشد ( .)8در واقع ،سازمانها به منظور

طبیعت حمایت و پیوسته این مواد و انرژیها را عرضه

حفظ مشروعیت کامل و بقای خود باید قبول کنند که

کند ( .)6به هر حال بر اساس نظریه ذینفعان ،حفاظت

نقش و وظیفهای عمومی و اجتماعی دارند .لذا ،توجه

از محیطزیست نه تنها برای نسلهای فعلی و آینده

به گزارشگری مبتنی بر اصول توسعه پایدار و

حایز اهمیت است بلکه به دلیل ارزش ذاتی آن برای

زیستمحیطی بیش از پیش و به طور روزافزونی مورد

خود سازمان و سازمانهای مشابه نیز اهمیت دارد (.)5
گزارشگری زیستمحیطی با پژوهشهای «گری»

توجه قرار گرفته است.
توافق جامعی در مورد معنی و مفهوم «پایداری»

در اوایل سال  1111میالدی و نیز به واسطه انتشار

وجود ندارد .بر طبق تعریف سازمان بینالمللی

رهنمودهای گزارشگری توسعه پایدار در اجالس

همکاری و توسعه اقتصادی ،پایداری به معنای مرتبط

جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ در اوت 8118

ساختن هدفهای اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی

میالدی ،توجه فعاالن دانشگاهی را به سمت خود جلب

جوامع به شیوهای متعادل به یکدیگر است .همچنین،

کرد ( .)6به طور همزمان ،برخی اصطالحات تخصصی

واژه «پایدار» در معنای گسترده آن برای توصیف

نظیر بهای تمامشده زیستمحیطی ،گزارشگری
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موجودی سرمایه طبیعی و گزارشگری زیستمحیطی،

وسیعی از ذینفعان به دلیل اثرگذاری اقتصادی و

وارد فضای موجود شد .از نظر گری و مایلن ،مسئله

اجتماعی بر آنها پاسخگو باشد .شرکتها بسیار

اصلی برای «گزارشگری زیستمحیطی» این است که

بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق

چگونه یک سازمان به بهبود یا بدتر شدن شرایط

است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار

اجتماعی ،محیطزیست ،اقتصاد و همچنین توسعه و

بیشتری از جامعه ،محیطزیست ،گونههای جانوری و

جهتگیری در سطوح محلی ،منطقهای یا جهانی در

نسلهای آینده توجه کرده و پاسخگوی تأثیر نتایج

حال حاضر یا در آینده کمک میکند .در گزارشگری

عملیات خود بر همه ذینفعان باشند ( .)1البته ،در مورد

زیستمحیطی ،شرکتها به طور جامع و در یک فرایند

میزان پاسخگویی و اینکه بنگاهها در مقابل چه کسانی

پاسخدهی ،کلیه خدمات خود در راستای حفظ و

مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشند دو شاخه

مرمت محیطزیست و یا همه آثار مخرب خود بر آن را

متفاوت برای نظریه ذینفعان شامل شاخههای اخالقی

افشا میکنند ( .)1در این حالت ،شرکتها نباید به

(دستوری) و مدیریتی وجود دارد .شاخه اخالقی بیان

گونهای عمل کنند که نشاندهنده بیتوجهی آنها به

میکند که ذینفعان حق دارند تا سازمان با آنها

مسائل زیستمحیطی باشد .چرا که ایجاد این ذهنیت

منصفانه رفتار کند و این موضو با میزان تأثیرگذاری

در عامه مردم ،میتواند به کاهش خرید محصوالت

ذینفع بر امور شرکت ارتباطی ندارد .ذینفعان در این

شرکت منجر شود که حاصل آن اثر منفی بر

شاخه حقوق ذاتی دارند (به عنوان نمونه ،کارکردن

سودآوری است ( .)2با توجه به اهمیت گزارشگری

در شرایطی امن ،پرداخت منصفانه و غیره) و این

زیستمحیطی در این مقاله به طور اجمالی توصیفی از

حقوق نباید مورد تعدی قرار گیرد .طبق شاخه

وضعیت گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی

مدیریتی هر چه ذینفعان برای سازمان مهمتر باشند

محیطزیست در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تالش بیشتری برای ایجاد رابطه با آنها انجام میشود.

اوراق بهادار ایران و صنایع مختلف آن ،ارائه میشود.

سازمان به تمام ذینفعان به طور یکسان پاسخ نخواهد

به طور کلی ،سوال اصلی پژوهش این است که آیا

داد بلکه فقط به آن دسته از ذینفعان پاسخ میدهد که

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

فرض میشود قدرتمند هستند .در واقع ،قدرت

افشاهای گزارشگری زیستمحیطی مطرح شده در

ذینفعان و نیازهای اطالعاتی آنها میتواند سطوح و

نظریه ذینفعان را رعایت میکنند یا خیر؟

انوا افشا را تعیین کند .گروههای خاص ذینفعان
میتوانند نسبت به دیگران در خصوص تقاضای افشای

مبانی نظری
نظریه ذینفعان
مطابق با نظریه ذینفعان شرکت باید به طیف
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اطالعات مسئولیت اجتماعی در اولویت باشند (.)11

در نظریه ذینفعان از شرکتها به عنوان شهروندان
شرکتی یاد میشود و باید در گزارشهای خود نشان

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره دوم ،پیاپی  ،16پاییز و زمستان 1315

علی خوزین ،دکتر قدرتاهلل طالبنیا ،دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنیمهد

دهند منافع گروههای مختلف ذینفع در فعالیتهای

پایدار را اندازهگیری کرد؛ از جمله شاخصهای کارایی

عملیاتی بنگاههای اقتصادی را رعایت کردهاند (.)11

محیطزیست و بهرهوری ( .)11برای اندازهگیری مناسب
عملکرد زیستمحیطی میتوان موارد کم اهمیت ،که

نظریه ذینفعان و گزارشگری زیستمحیطی

دیدگاه استفادهکنندگان را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،را

توجه گزارشگری زیستمحیطی به سوی همه

بر اساس اصل اهمیت از گزارش زیستمحیطی کنار

ذینفعان و تصمیمگیرندگان بنگاه اقتصادی است .افراد و

گذاشت .بنابراین ،به طور خالصه هدف گزارشگری

گروهها نیاز به اطالعات متوازن شامل اطالعات

زیستمحیطی در اختیار قراردادن اطالعات مربوط و

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی دارند تا از یک سو

سودمند برای تصمیمگیری ذینفعان مختلف بوده و

مطمئن شوند تصمیمهای مربوط به تخصیص بهینه منابع

هدف نهایی آن کمک به دستیابی به هدفهای پایداری

به طور اثربخش اتخاذ شده و از سوی دیگر مطمئن

یا توسعه پایدار جامعه است ( 1 ،6و  .)18همچنین،

شوند بنگاههای اقتصادی به هدفهای چندگانه توسعه

توسعه سطح گزارشگری از طریق ارائه گزارشهای

پایدار دست یافتهاند ( .)1با توجه به ویژگیهای

زیستمحیطی باعث ارتقاء شفافیت گزارشگری،

محیطزیست و طبیعت ،گزارش همه آثار زیستمحیطی

کاهش رسواییهای مالی و بازگرداندن اعتماد

فعالیتهای انسانها امکانپذیر نیست .برخی از آثار

سرمایهگذاران به گزارشهای مالی میشود .این اعتقاد

زیستمحیطی فعالیتهای بشر باید بسته به اهمیت آنها

وجود دارد که گزارش زیستمحیطی بهتر با گزارش

بشر و یا

مالی با کیفیت باالتر ارتباط دارد .افزون براین ،طرحهای

محیطزیست اولویتبندی شود .به هر حال اظهار نظر در

زیستمحیطی بر اندازهگیری عملکرد نیز مؤثر است.

مورد این که رویکرد گزارشگری زیستمحیطی

طرحهای زیستمحیطی دارای آثار رفتاری بوده و منجر

سرانجام به سود محیطزیست است یا نه ،مشکل است.

به رفتار اخالقی میشود .بنابراین ،مطابق با نظریه ذینفعان

اولویتبندی ابعاد مشکالت زیستمحیطی

گزارشگری زیستمحیطی و توسعه طرحهای پایداری

موجب ارائه تفسیرهای متفاوتی از اطالعات گزارش

بازی برد-برد بین شرکت و ذینفعان آن به راه میاندازد

شده به وسیله مدیران بنگاههای اقتصادی برای فعاالن و

( 11 ،2و  .)13برخی از موارد مؤثر بر کیفیت

طرفداران محیطزیست شده است .یک راه حل این

گزارشگری زیستمحیطی عبارت است از :کیفیت

است که شاخصهای عملکرد یکپارچهای ایجاد شود.

اطالعات منتشر شده ،کنترلهای داخلی ،استقالل

شاخصهایی که عملکرد را در راستای دستیابی به

شرکت ،کیفیت حسابرسی ،کمیته حسابرسی ،سطح افشا

توسعه پایدار با بکارگیری مجموعهای از شاخصهای

و شفافیت اطالعات ،آیین اخالق حرفهای ،سطح

زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی اندازهگیری کند .با

حفاظت محیطزیست و چگونگی برخورد با تقلبات

استفاده از این شاخصها میتوان دو یا چند بُعد توسعه

مالی (.)16

به عنوان یک تهدید بالقوه برای نو

موضو
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فارنتی و گوتری در پژوهشی بیان کردند که

ژاپن در حال حاضر افشاء مبتنی بر توسعه پایدار ،که

گزارش ساالنه تنها یکی از راههای افشا اطالعات بوده

ضامن حفظ محیطزیست است ،در استانداردهای

و شرکتها میتوانند از رسانههای متنوعی مانند

حسابداری ایران به طور کامل الزامی نشده است

پایگاههای اینترنتی ،رسانههای مجازی و دیجیتالی،

( .)16فشارهای برونسازمانی از سوی مقامات دولتی

روزنامهها ،رسانههای دیداری و شنیداری برای

از عوامل تأثیرگذاری است که شرکتها را ملزم به

گزارشگری بهره ببرند .گزارشگری زیستمحیطی به

ارائه گزارش مسئولیت زیستمحیطی میکند .یکی

وسیله سازمانها برای دستیابی به محیطزیست پایدار

دیگر از دالیل کمتوجهی به گزارشگری

به طور ذاتی با مشکالتی روبروست و این موضو

زیستمحیطی این است که هنوز هدف اصلی بسیاری

مانع از دستیابی سازمانها به هدفهای توسعه پایدار

از شرکتها بیشینهسازی ثروت صاحبان سهام است نه

میشود .با وجود این که برخی از روشهای

افزایش رضایتمندی سایر ذینفعان و حفظ

حسابداری زیستمحیطی بر واحد پولی در

محیطزیست .مطابق با آنچه بر اساس نظریه ذینفعان

اندازهگیری آثار زیستمحیطی متکی است اما

بیان شد ( 1 ،6و  )11در حال حاضر بسیاری از موارد

استفاده از واحدهای اندازهگیری چندگانه و غیرپولی

افشای مبتنی بر توسعه پایدار و زیستمحیطی در ایران

نیز در ارزیابی عملکرد شرکتها به طور فزایندهای رو

اجباری نیست و از آن جا که گزارشهای مالی باید

به گسترش است ( .)15ابزارهای کمّی در کنار

در یک زمان کوتاه و محدود تهیه شود شرکتها

روشهای توصیفی برای نشان دادن آثار اجتماعی و

زمان کافی برای افشاء هر نو

اطالعات در

زیست محیطی بخش اساسی گزارشگری پایداری را

گزارشهای مالی خود نداشته و مدیران شرکتها

شکل میدهد ( .)5همچنین ،با توجه به ماهیت سه

ترجیح میدهند از مخارج غیرضروری از قبیل هزینه

بُعدی گزارشگری مبتنی بر توسعه پایدار ،گزارشگری

برای فعالیتهای اجتماعی و گزارشگری پایداری

زیستمحیطی حداقل نیاز به همکاری سه رشته

پرهیز کنند ( .)18به نظر «ویجِسیگه» ،هزینه باالی

حسابداری ،علوم اجتماعی و علوم زیستمحیطی دارد

افشا نیز باعث کمتوجهی به افشا اطالعات در مورد

( .)6هر چقدر این همکاری و درک و تفاهم متقابل

محیطزیست میشود .در واقع ،شرکتها ،به دلیل این

به شکل اثربخشتری باشد پایههای مستحکمتری

که در استانداردهای حسابداری و گزارشگری الزامی

برای گزارشگری زیستمحیطی بنا نهاده شده و به

برای افشاء مسائل زیستمحیطی وجود ندارد ،برای

عنوان یک علم بین رشتهای معرفی میشود که مورد

صرفهجویی در هزینههای گزارشگری از ارائه اینگونه

نیاز سازمانها و جامعه بوده و ضامن حفظ منافع همه

اطالعات ،خودداری میکنند ( .)11این موارد در

ذینفعان است.

ایران با شدت بیشتری وجود دارد ( 11 ،2و .)13

بر خالف برخی کشورها مانند استرالیا ،انگلیس و
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دارای مزایای فراوانی بوده و شناخت وضعیت

سریالنکا است .با این وجود ،نبود استاندارد مناسب و

شرکتهای ایرانی در ارتباط با میزان توجه به

قوی از نقاط ضعف این نو گزارشگری عنوان شده

گزارشگری زیستمحیطی به عنوان هدف این

است.

پژوهش باعث افزایش توجه به آن به عنوان ابزار

اِکلِس و همکاران در پژوهشی نشان دادند در

توسعه پایدار خواهد شد .نتیجه این توجه ،ارتقای

شرکتهایی که به آثار فعالیتهای خود بر

فضای کسب و کار کشور و به تبع آن سطح رفاه و

محیطزیست توجه میکنند ،برای مدیران پاداشی بر

رضایتمندی جامعه است.

اساس شاخصهای توسعه پایدار در نظر میگیرند ،به
شاخصهای

پیشینه پژوهش

غیرمالی،

کارکنان،

استانداردهای

زیستمحیطی و اجتماعی ،کنترل و ارزیابی عملکرد

آلوارز و ارتاس در پژوهشی به بررسی تأثیر

تهیهکنندگان مواد اولیه بیشتر توجه میکنند و

فرهنگ در گزارشگری مبتنی بر توسعه پایداری

گزارشگری شفافتری را ارائه میکنند .سر انجام،

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سطح

این عوامل منجر به بهبود وضعیت شرکت از نظر

توسعهیافتگی یک کشور و فرهنگ ارتقاء یافته باعث

شاخصهای زیستمحیطی خواهد شد (.)16

فشار ذینفعان به شرکتها برای افشا بیشتر و رعایت

ویجِسیگه در پژوهشی دستورعملهای طرح

بیشتر حقوق ذینفعان میشود ( .)16سانچز و همکاران

گزارشگری جهانی برای اندازهگیری سطح افشا در

افشاء مبتنی بر توسعه محیطزیست پایدار ،که در

مورد هفت متغیر اصلی از قبیل راهبردها و تحلیلها،

برگیرنده حفظ محیطزیست است ،را برای جامعه

ویژگیهای سازمان ،شاخصهای گزارشگری ،موارد

ضروری دانسته و معتقدند مالکین عمده شرکت برای

مربوط به حاکمیت شرکتی ،محیطزیست ،مسائل

بقاء در محیط کسب و کار باید به دنبال ایفای

اقتصادی و اجتماعی و  181متغیر فرعی را مورد

مسئولیتهای اجتماعی در سطح گستردهتری باشند.

بررسی قرار داد .وی در پژوهش خود ،به موارد

افشاء مبتنی بر توسعه پایدار از میزان نااطمینانی

افشاشده عدد یک و موارد افشانشده صفر نسبت داد و

سرمایهگذاران و ذینفعان نسبت به شرکت کاسته و به

سرانجام با تقسیم عدد افشا هر شرکت بر عدد ،181

تفسیر بهتر عملکرد مالی کمک میکند (.)12

درصد افشا بر اساس افشای مسئولیت اجتماعی سازمان

بِدوال و هرزیگ ( )18نشان دادند که فشارهای

را مشخص کرد .یافتههای پژوهش ویجِسیگه نشان داد

برونسازمانی از سوی مقامات دولتی ،خواست مردم،

که سطح مربوط به مسئولیت زیستمحیطی و اجتماعی

فرهنگ محیطی ،فرهنگ سازمانی و میزان دانش

سازمانها پایین است و در افشاء موارد مربوط به

مدیران ارشد از عوامل تأثیرگذار بر گزارشگری

حاکمیت شرکتی ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و

مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی در کشور

زیستمحیطی بهعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار،
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نیازمند بهبود بسیار است .میانگین سطح افشا  %81و

قبول دیدگاه حسابداران و تهیهکنندگان گزارشهای

بیشترین و کمترین نمره افشا ،به ترتیب %23 ،و %18

مالی درباره گزارشگری اجتماعی و زیستمحیطی

بود که نشاندهنده فاصله زیاد تا حد مطلوب بود.

وجود داشته است .نتیجه پژوهش فارنتی و گوتری نشان

یافتههای پژوهش وی ،همچنین ،نشان داد که در

داد که گزارش ساالنه تنها یکی از راههای افشا بوده و

صنایع مختلف سطوح افشا متفاوت است .صنایع

سازمانهای بخش دولتی کمتر به گزارشگری

بانکداری ،تأمین مالی ،بیمه و صنایع غذایی به دلیل

زیستمحیطی پرداختهاند .همچنین ،اجرای گزارشگری

نیاز به جلب اعتماد جامعه باالترین سطوح افشا را در

زیستمحیطی ناقص بوده و سازمانها تنها بخشی از

میان سایر صنایع دارد .صنایع زمین و اموال نیز

گزارشگری زیستمحیطی را برای افشا انتخاب کردهاند

کمترین سطح افشا را دارد .افزون براین ،روند افشاء به

( .)15بالل و کوپر در پژوهشی به بررسی دالیل سطح

طور اندکی در حال بهبود بوده و پیشبینی میشود در

ضعیف گزارشگری زیستمحیطی در کشور بنگالدش

آینده سطح افشاء مسئولیت اجتماعی سازمان افزایش

پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که از دالیل

یابد .در پژوهش مزبور سعی شده بود به این سوال نیز

اصلی برای افشای ناکافی و نپرداختن به این مسائل

پاسخ داده شود که چرا سطوح افشا بر پایه

کمبود منابع ،ضرورت دستیابی به سود ،نبود الزامات

گزارشگری مبتنی بر توسعه پایدار در کشورهای

قانونی ،نبودآگاهی و دانش ،عملکرد ضعیف و ترس از

آسیایی به غیر از ژاپن در سطح پایین و غیرقابل قبولی

تبلیغات بد علیه شرکت است .با توجه به این یافتهها

است .در پاسخ ،عواملی مانند نحوه هدفگذاری

نگرانیهای جدی در مورد افشا داوطلبانه پیرامون مسائل

شرکتها ،توجه نکردن به رضایتمندی سایر ذینفعان،

عدالت-محیطزیست به وجود میآید .زیرا ،عملکرد

هزینه زیاد افشا ،نبود الزامات و استانداردهای

شرکتها در این زمینهها ضعیف بوده و آنها نگران

حسابداری و گزارشگری برای سایر ارکان افشا و

تبلیغات منفی علیه خود هستند چرا که عواقب این

صرفهجویی در هزینهها در پاسخ به این سؤال بیان شده

تبلیغات کاهش سودآوری خواهد بود .اگر شرکتها

بود (.)11

برای این قبیل موارد اجتماعی هزینه کنند ممکن است از

فارنتی و گوتری در پژوهشی ،با این استدالل که

سوی سهامداران مورد انتقاد قرار گیرند .مدیران

پژوهشهای پیشین در مورد گزارشگری اجتماعی و

شرکتها عنوان میکنند که ما مؤسسه خیریه نیستیم

زیستمحیطی بیشتر بر شرکتهای خصوصی و

بلکه ما شرکتی برای تجارت و کسب سود هستیم و اگر

غیردولتی متمرکز بودهاند تا بر سازمانهای بخش

به آنها گفته شود که معضالت زیستمحیطی و

دولتی ،گزارشگری زیستمحیطی را در سازمانهای

اجتماعی ممکن است بر کسب و کار شما نیز اثرگذار

بخش دولتی کشور استرالیا بررسی کردند .همچنین،

باشد در پاسخ میگویند که این موارد مربوط به سطح

آنان بیان کردند که در گذشته عالقه کمی در رابطه با

کالن اقتصاد و جامعه بوده و حل آنها بر عهده دولت
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است .آنها ادعا میکنند که ما بر اساس قواعد اخالقی

گزارشگری مسئولیت اجتماعی شده و اعتبار و

به کسب سود مشغولیم و آسیبی به جامعه و

مشروعیت شرکت باعث افزایش آن میشود .لذا ،وی

محیطزیست وارد نمیکنیم .ما بیشتر فعالیت میکنیم،

پیشنهاد کرد شرکتها به منظور افزایش اعتبار و

سود بیشتری کسب کرده و مالیات بیشتری پرداخت

مشروعیت خود به بُعد بشردوستانه بیشتر توجه کنند و

میکنیم و دولت میتواند از این مالیات برای رفع

الزمات قانونی برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی

مشکالت زیستمحیطی ،اجتماعی و کاهش فقر استفاده

ایجاد شود (.)13

کند .به عنوان نمونه ،اگر ما اقدامات و فعالیتهای

احمدی واکنش سرمایهگذاران به افشائیات

اجتماعی و خیرخواهانه خود را گزارش کنیم ،افراد

مسئولیت اجتماعی شرکتها را بررسی کرد .در این

بیشتری برای دریافت کمکهای بالعوض به ما مراجعه

مطالعه ،واکنش  861سرمایهگذار در دو گروه

میکنند ( .)11نتایج پژوهش ولفورد نیز نشان داد که بین

حرفهای و کمتر حرفهای به افشاء اجتماعی از طریق

توسعه گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،زیستمحیطی و

پرسشنامه تحلیل شد .سرمایهگذاران حرفهای متشکل

توسعه اقتصادی کشورها رابطه مستقیمی وجود داشته و

از تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمتر

بسیاری از سیاستهای گزارشگری مسئولیت اجتماعی

حرفهای متشکل از دانشجویان کارشناسیارشد رشتهی

تحت تأثیر مسائل محلی و فرهنگ کشور مورد مطالعه

مدیریت مالی بودند .نتایج پژوهش وی نشان داد که

است (.)81

سرمایهگذاران به انوا رفتارهای اجتماعی واکنش

بر اساس یافتههای پژوهش عباسی و محمدی

نشان میدهند اما بین واکنش سرمایهگذاران حرفهای و

شرکتهای آالینده پذیرفته شده در بورس اوراق

کمتر حرفهای به چهار نو رفتار اجتماعی تفاوت

بهادار تهران ،عملکرد مالی زیستمحیطی خود را در

معناداری وجود ندارد (.)88

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش

در راستای پژوهشهای باال و به عنوان اولین

هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا

پژوهشهای انجامشده در این زمینه در ایران ،در این

میکنند .همچنین ،تا زمانی که افشای اطالعات

پژوهش سطح گزارشگری زیستمحیطی مورد

عملکرد زیستمحیطی غیراجباری و داوطلبانه باشد

بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر از آن جهت که

شرکتها برای گزارشگری از رویههای متفاوتی

تاکنون شاخصهای افشا زیستمحیطی ارائه و بررسی

استفاده میکنند و میزان افشای عملکرد زیستمحیطی

در مورد آنها در سطح ملی انجام نشده نیز دارای

شرکتها در نوسان است (.)81

نوآوری است .با استفاده از نتایج پژوهش حاضر

نتیجه پژوهش وطنخواه نشان داد که موانع نبود

میتوان شرکتهایی که به افشا زیستمحیطی توجه

الزامات قانونی ،کاهش وفاداری مشتری و نبود فشار

دارند و شرکتهایی که نسبت به آن بیتوجهاند را

برای اجرای قانون گزارشگری موجب کاهش

شناسایی کرد.
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فرضیه پژوهش

خاص در پژوهش مشاهدهاى-استقرایی و پژوهش

با توجه به مبانی نظری و شکاف پژوهشی موجود

اسنادى محسوب مىشود .از نظر ماهیت ،پژوهش

در بخش ادبیات موضوعی در این پژوهش به بررسی

حاضر کمّى بوده که از طریق آن محتواى کیفى منابع

سطح توسعه گزارشگری مالی زیستمحیطی در

(گزارش عملکرد هیئت مدیره) بررسى و به دادههاى

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کمّى تبدیل مىشود .تحلیل محتوا مقولهاى است که

پرداخته شده است .بنابراین ،فرضیه این پژوهش منتج

در آن ،ابتدا ،متن (انوا پیامها مثل فیلم ،گزارش،

شده از موضو پژوهش به شرح زیر است:

مجله و غیره) مورد نظر به اجزایى تجزیه مىشود.

فرضیه پژوهش :شرکتهای پذیرفته شده در

سپس ،با تقسیم اجزا به طبقات گوناگون ،فراوانى هر

بورس اوراق بهادار تهران افشاهای مطرح در نظریه

طبقه شمارش و درصدگیرى شده و در پایان ،درصدها

ذینفعان از طریق گزارشگری زیستمحیطی را رعایت

تحلیل مىشود ( .)81همچنین ،این پژوهش از نظر
زمانی گذشتهنگر و از لحا

میکنند.

منطق اجرا استقرایی

است.
همانطور که پیشتر بیان شد گردآوری دادههای

روش پژوهش

مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانهای و با مراجعه
پژوهش حاضر در حوزه پژوهشهای اثباتی-
شبهتجربی حسابداری و از لحا

نتیجه از نو

به گزارشهای عملکرد هیئت مدیره شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده

کاربردی و تالشی است در جهت ارتقاء سطح

است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و

گزارشگری زیستمحیطی و جلب توجه بنگاههای

آزمون  tتک نمونهای و نرمافزار  SPSSنسخه 11

اقتصادی به حفظ محیطزیست .از لحا فرایند اجرا،

استفاده شد .شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس

این پژوهش از نو تحلیل محتوا و کمی است .در این

اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری این پژوهش

پژوهش برای اندازهگیری سطح گزارشگری

انتخاب شد تا دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها

زیستمحیطی از روش تحلیل محتوای گزارشهای

از گزارشهای مالی آنها استخراج شود .برای انتخاب

عملکرد هیئت مدیره (با کمک چک لیست کارت

نمونه نیز شرایطی تعیین شد .این شرکتها باید قبل از

امتیازدهی گزارش زیستمحیطی مؤسسه دلویتی)

سال  1321در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده

استفاده شده است .بر اساس میزان افشا به گزارش هر

و سال مالی آنها منتهی به  81اسفندماه باشد.

سال شرکت نمرهای بین صفر تا  181تعلق گرفته

همچنین ،طی سالهای مورد بررسی تغییر سال مالی

است .در قسمت بعد ،این چک لیست به تفصیل

نداشته و اطالعات مدنظر در پژوهش را ارائه کرده

توضیح داده خواهد شد .تحلیل محتوا یک مورد

باشند .بازه زمانی پژوهش سالهای  1321-13است.
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علی خوزین ،دکتر قدرتاهلل طالبنیا ،دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنیمهد

پس از حذف شرکتهایی که شرایط الزم برای

 .1ابتدا ،ارزیاب باید کل گزارش هیئت مدیره را

قرارگرفتن در نمونه را نداشتند ،تعداد  152شرکت در

مورد مطالعه قرار دهد .الزم نیست در این مطالعه

 85صنعت اصلی بورس اوراق بهادار ،به عنوان نمونه

به جزئیات پرداخته شود بلکه باید آنچه در کارت

انتخاب شد.

امتیازدهی مورد توجه قرار گرفته را پوشش دهد.
 .8ارزیاب باید جانب محافظهکاری و احتیاط را در

روش استفاده از کارت امتیازدهی گزارش

نمرهدهی لحا کند .به عنوان نمونه ،اگر افشا بین

زیستمحیطی

نمره  8و  3بود ،نمره  8در نظر گرفته شود .از دادن

در این پژوهش سطح افشا هر شرکت ،دربارهی
گزارشگری زیستمحیطی ،بر اساس کارت امتیازدهی

نمرههای اعشاری مانند  1/5یا  8/85و مانند آن
خودداری شود.

گزارشگری زیستمحیطی مؤسسه دلویتی اندازهگیری

 .3توصیه میشود که در پایان ارزیابی یا در مدتی

میشود .این مقدار بین صفر (برای نامناسبترین

پس از ارزیابی اولیه ،یک بار دیگر کلیه نمرهها

گزارش) و ( 181برای مطلوبترین گزارش) در

مورد بازنگری قرار گیرد .این کار باعث میشود

نوسان است .بر اساس راهنمایی کارت امتیازدهی

که تجربه آموخته شده در طی ارزیابیهای انجام

گزارشگری به هر یک از شاخصهای مندرج در

شده به کمک ارزیاب آمده و ارزیابی درستتری

گزارش هیئت مدیره شرکتها عددی بین صفر تا ،6

انجام شود.

به ترتیب ،صفر برای «بدون افشا یا افشا کامالً ناکافی»،

 .6توصیه میشود ارزیابی هر گزارش به وسیله بیش

 1برای «تا حدودی افشا یا افشا جزئی» 8 ،برای «افشا

از یک نفر و حداقل به وسیله  8نفر انجام شود.

موارد بسیار مهم یا افشا متوسط» 3 ،برای «افشا بیشتر از

 .5باید در نظر داشت که چنین ارزیابیهایی هیچگاه

متوسط» و نمره  6برای «افشا کامالً کافی و یا بهترین

مطلقاً کامل نیست و شاید نظر افراد مختلف و یا

افشا» داده میشود .البته ،چنانچه استفادهکنندهای

حتی معیارهای افراد و سازمانهای مختلف در

عالقمند به تأکید بر حوزه یا قسمتی خاص از افشاء

محیطهای مختلف متفاوت باشد.

باشد میتوان انعطافپذیری بیشتری برای نمرههای

بر مبنای پژوهش برتنارد مالش (که برگرفته از

قسمتهای مورد نظر قائل شد .این کارت امتیازدهی

کارت امتیازدهی گزارش دلویتی است) اصول

افزون بر گزارش هیئت مدیره در گزارشهای سالیانه

گزارشگری شامل  6منظر و  31شاخص زیرمجموعه

به عنوان اطالعاتی برای توسعه محیطزیست ،حاکمیت

آن به شرح زیر است (.)11

شرکتی ،شهروند شرکتی و از این قبیل قابل استفاده

الف .ارتباطات اثربخش:

است .نحوهی استفاده از این کارت امتیازدهی به شرح
زیر است:

 .1زمینه فعالیت شرکت (ماهیت کسب و کار و
فعالیت)؛  .8پیگیری اصول اساسی گزارشگری (دوره
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محیطزیست،

مسئولیتها و ساختارهای سازمانی (مشخصات افراد و

گزارشگری،

بهداشت و ایمنی ،جامعه ،اقتصاد ،جنبههای مالی،

وظایف اعضای کارگروهها و گروههای مدیریتی که

تولیدات و بازارها ،چرخه عمر محصوالت و خدمات،

با محیطزیست و جامعه سروکار دارند)؛  .18نشاندادن

زنجیره عرضه ،موقعیت جغرافیایی و محدودیتهای

هدفها (هدفهای کمی و برنامهها)؛  .13تشریح

محلی ،اخالقی ،مذهبی ،منطقهای و جهانی و آثار و

نظامهای مدیریت و فرایندهای کسب و کار یکپارچه؛

پیامدهای مربوط به آنها)؛  .3پوشش ویژگیهای

 .16تشریح مدیریت خطرها و فرصتها (برنامههای

کیفی گزارشگری زیستمحیطی؛  .6طراحی یک

احتمالی ،مدیریت پیشنهادها و غیره).

زیستمحیطی؛

ت .معرفی دستور کار توسعه پایدار:

ساختار

فعالیتهایی

اثربخش

شامل

گزارشگری

 .5خوانابودن گزارش (شامل زبان ،تصاویر ،نمودارها،

 .15تشریح نوآوری برای حفظ محیطزیست (این

توضیحات و ابزار راهنما)؛  .6امکانات خواندن سریع

موارد به گونهای است که حرکت به سمت بهود

(خالصه مفید و نشانگرهای اصلی).

محیطزیست و جامعه را تحقق میبخشد)؛  .16نشان

ب .مربوط بودن:

دادن زنجیره عرضه/ارزش پایدار؛  .11تشریح

 .1شناسایی و معرفی ذینفعان اصلی و گزارش به

شاخصهای مالی (مسائل زیستمحیطی و اجتماعی به

مخاطبان هدف (کسانی که نگران محیطزیست،

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد مالی سازمان

جامعه یا موضو های اقتصادی هستند)؛  .2شناسایی و

دارای اثر و متعاقب آن دارای پیامدهای بزرگتر

تعریف موضو های مربوط (موضو های مربوط به

اقتصادی است .برخی موارد افشا شامل هزینهها و

محیطزیست میتواند شامل انرژی ،آب ،مواد خام

سرمایهگذاریهای جاری ،مزایای کسبشده یا

مورد استفاده ،ضایعات و فاضالب و اثرهای آن ،تولید

هزینههای صرفهجویی شده در اثر بهبود اندازهگیری و

گازهای گلخانهای ،تغییرات آب و هوا ،جنگلها و

برنامههای مدیریتی اجتماعی و زیستمحیطی،

مراتع و غیره باشد).

مسئولیت مالی در مقابل خطرهای اجتماعی و

پ .نشاندادن تعهد و مدیریت کیفیت:

زیستمحیطی و سرمایهگذاریهای احتمالی آینده،

 .1مشخص کردن چشمانداز محیطزیست و

بازده اقتصادی و نحوه بازپرداخت بدهیها و بازگشت

راهبردها (هدفها و ارزشهای سازمانی ،ارزشهای

سرمایهگذاریها ،مالیات و جرایم دولتی ،جوایز

اقتصادی ،جامعه ،محیطزیست و غیره .راهبرد کسب و

دولتی،

اجتماعی

کار سازمان شامل دیدگاه سازمان در قبال

سرمایهگذاریها و مالیات ،پرداختهای انجام شده به

محیطزیست ،جامعه و اقتصاد به طور شفاف بیان

سازمانهای خیریه ،توضیح روندهای مهم و اثرهای

شود)؛  .11تعهدات تدوین شده برای مدیران ارشد

مالی و غیره است)؛  .12نشان دادن ارتباطات و

(اصول ،ارزشها و سیاستها)؛  .11مشخصکردن

مشارکت کارکنان (مدیریت دانش)؛  .11مشارکت و
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زیستمحیطی

و

علی خوزین ،دکتر قدرتاهلل طالبنیا ،دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنیمهد

ارتباطات با جامعه مدنی (شامل همکاری با گروههایی

 .82نشان دادن ارتباط میان نخبگان و مردم؛ .81

که منجر به بهبود شرایط اجتماعی ،زیستمحیطی و

تواناسازی دسترسی و تعامل برای ارتباط ،بازخورد و

اقتصادی میشود ،کمک به جامعه و محیطزیست در

اطالعات بیشتر؛  .31استفاده از خدمات اطمینانبخشی

بالیای طبیعی و همکاری با انجمنها و عملیات

(تأییدکنندگی).

داوطلبانه سبز در پاکسازی محیطزیست ،جنگلها و

موارد ذکر شده در باال که مرتبط با طرح

مراتع)؛  .81همکاری با سازمانها یا نهادهای دولتی در

گزارشگری جهانی است ،طرحهایی مبتکرانه برای

راستای سیاستهای عمومی برای توسعه پایدار و

افزایش شفافیت گزارشگری آثار اجتماعی و

مشارکت برای استقرار استانداردها و قوانین مرتبط با

محیطزیست سازمانهاست و این اعتقاد وجود داد که

سیاستهای توسعه پایدار (توسعههای محلی ،ملی و

هنگامی که بر کیفیت اطالعات افزوده میشود

جهانی)؛

حرکت به سمت کارایی نیز بهبود مییابد (.)5

ث .عملکرد کمی:
 .81استفاده اثربخش و معنادار از واحدهای

يافتهها

سنجش و شاخصها (برخی از این آمار و ارقام شامل
دادههای مربوط به مواد اولیه و منابع مورد استفاده در

آمار توصیفی

فرایندها ،محصوالت ضایعاتی و معیوب ،دادههای

در بین شرکتهای مورد بررسی نمرههای افشاء

مربوط به تولید گازهای گلخانهای یا فاضالبها،

زیستمحیطی دارای نوسان و فاصله زیادی است.

موضو های مربوط به برنامههای اجتماعی و

دادههای مربوط به میانگین نمرههای  1ساله گزارشگری

محیطزیست ،نسبتهای مربوط به کارایی و

زیستمحیطی صنایع مختلف بورس اوراق بهادار در

بهرهوری ،شاخصهای مربوط به چرخه عمر ،آمار

جدول شماره  1نشان داده شده است .در بازه زمانی

مربوط به نوسازی و تجدید منابع است)؛  .88دادههای

 ،1321-1313صنایع استخراج ذغال سنگ با میانگین

کیفی و دقیق خاص؛  .83نشان دادن روندها (عملکرد

نمره  ،21فراوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای با

در طی چند دوره)؛  .86ایجاد هدفها (سطوح

میانگین نمره  66و استخراج کانیهای فلزی با میانگین

دستیابی و پیشبینی عملکرد آینده)؛  .85تفسیرها و

نمره  ،51به ترتیب ،باالترین و صنایع محصوالت چوبی

محکزنی (زمینه و قابلیت مقایسه).

با میانگین نمره  11و انتشار ،چاپ و تکثیر با میانگین نمره

ج .کسب اعتبار:

 ،81به ترتیب ،پایینترین میانگین نمره گزارشگری

 .86مشخصکردن افرادی که با ذینفعان ارتباط

زیستمحیطی داشتهاند .گفتنی است که این نمرهها

دارند (گفتگوها و پیامدهای آن)؛  .81بهینهسازی

نشاندهندهی توجه و یا بیتوجهی شرکتها به ذینفعان

تعادل بین موضو ها (جنبههای مربوط و سودمندی)؛

گوناگون ،جامعه و محیطزیست نیست و تنها نماینده
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جدول  :1ميانگين نمرههاي  7ساله گزارشگري زيستمحيطي صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
رتبه

صنعت

تعداد

تعداد شرکت

ميانگين نمرههاي صنعت در

بازه زماني ( 1937-39از  )121نمونه

در هر صنعت

1

استخراج ذغال سنگ

21

1

1

8

فراوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای

66

5

6

3

استخراج کانیهای فلزی

51

1

1

6

ساخت محصوالت فلزی

52

3

5

5

سیمان ،آهک و گچ

51

11

31

6

محصوالت کاغذی

51

8

8

1

مواد و محصوالت دارویی

56

86

81

2

ماشینآالت و تجهیزات

53

5

18

1

قند و شکر

56

3

18

11

دباغی پرداخت چرم و ساخت انوا پاپوش

51

1

1

11

رایانه و فعالیتهای مربوط به آن

51

8

5

18

سایر محصوالت کانیهای غیرفلزی

51

3

11

13

خودرو و ساخت قطعات

51

81

31

16

کاشی و سرامیک

61

8

11

15

فلزات اساسی

61

15

81

16

ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی

66

1

8

11

ماشینآالت و دستگاههای برقی

61

6

2

12

الستیک و پالستیک

68

6

6

11

شیمیایی

63

18

33

81

استخراج سایر معادن

65

1

1

81

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

31

8

6

88

محصوالت غذایی و آشامیدنی

61

13

81

83

منسوجات

31

3

3

86

انتشار ،چاپ و تکثیر

81

1

1

85

محصوالت چوبی

11

1

1

سطح «گزارشگری و افشاء» مربوط به جنبههای مختلف

در بازهی زمانی  1321-13سطح گزارشگری

عملکرد زیستمحیطی شرکتهاست.

زیستمحیطی اندکی ارتقاء یافته و از نمره  63از 181

همانطور که در نمودار شماره  1مشاهده میشود
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(معادل  )%36در سال  1321به نمره  55از ( 181معادل
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علی خوزین ،دکتر قدرتاهلل طالبنیا ،دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنیمهد

 )%66در سال  1313رسیده است اما همچنان از سطح

برای فرضیه پژوهش ،ابتدا ،به بررسی نرمال یا

مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد .این نتایج با نتایج

غیرنرمالبودن دادههای مربوط به فرضیهها از طریق

پژوهش ویجِسیگه ( )11و بالل و کوپر ( )11مشابه و

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف پرداخته شد و سپس

نشاندهندهی این واقعیت است که سطح مربوط به

با استفاده از نتایح این آزمون روش آماری مناسب

مسئولیت اجتماعی شرکتهای ایرانی همانند

انتخاب شد .فرضیه مربوط به بررسی نرمالبودن توزیع

شرکتهای سایر کشورهای آسیایی در حد پایینی

مشاهدات به شرح زیر است .نتایج آزمون

بوده و نیاز به بهبود بسیاری در افشاء موارد مربوط به

کولموگروف-اسمیرنوف در جدول شماره  8ارائه شده

محیطزیست ،حاکمیت شرکتی و وضعیت اقتصادی و

است.
توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال است=H0

اجتماعی بهعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار است.

توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال نیست=H1

به منظور مشخصکردن نو آزمون مورد استفاده

181
111
211
61
61
81
13

18

11

11

21

22

21

1

نمودار  :1نمره گزارشگري زيستمحيطي در بازهي زماني 1937-39

جدول  :2آزمون کولموگروف-اسميرنوف
سال مالي
1321
1322
1321
1311

آماره Z

1/211
1/681
1/616
1/118

سطح معناداري
1/616
1/286
1/112
1/311

نتايج آزمون
توزیع دادهها نرمال است
توزیع دادهها نرمال است
توزیع دادهها نرمال است
توزیع دادهها نرمال است

1311
1318
1313
میانگین

1/128
1/111
1/115
1/135

1/811
1/311
1/812
1/361

توزیع دادهها نرمال است
توزیع دادهها نرمال است
توزیع دادهها نرمال است
توزیع دادهها نرمال است
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مطابق نتایج مندرج در جدول شماره  8و با توجه

زیستمحیطی رعایت نشده و برعکس .هر چند که

به اینکه سطح معناداری برای همه سالها بیشتر از 5

رعایتنکردن اصول گزارشگری زیستمحیطی در

درصد است ،نتیجهگیری میشود که توزیع دادهها در

آمار توصیفی پژوهش به خوبی مشهود است (جدول

همه سالها نرمال است و میتوان از آزمونهای

شماره  )1با این حال برای رعایت اصول پژوهش این

آماری پارامتریک برای آزمون فرضیهها استفاده کرد.

فرض آزمون شده است.

بنابراین ،برای بررسی وضعیت نمره گزارشگری

نتایج مندرج در جدول شماره  3نشان میدهد که

زیستمحیطی ،در این بخش با استفاده از آزمون t

برای همه سالها سطح معناداری ( )1/111کوچکتر

یک نمونهای ،فرضیه آماری زیر بررسی شد.

از  5درصد است .به عبارت دیگر ،میانگین نمرههای

فرضیه :شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

متغیر گزارشگری زیستمحیطی ،اختالف معناداری با

بهادار تهران افشاهای مطرح در نظریه ذینفعان از طریق

میانگین نمره گزارشگری پایداری یعنی عدد  61داشته

گزارشگری زیستمحیطی را رعایت میکنند.

و همانطور که از بررسی میانگینها نیز مشخص است

آزمون این فرضیه به این ترتیب است که اگر

این میانگین در همه سالها از  61کمتر بوده است.

نمرههای مربوط به گزارشگری زیستمحیطی

بنابراین ،میتوان گفت که شرکتهای پذیرفتهشده در

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران افشاهای مطرح در نظریه

از میانگین نمرهها یعنی عدد  61معادل  %51بیشینه

ذینفعان از طریق گزارشگری زیستمحیطی را رعایت

نمرهها (همانطور که ذکر شد نمرههای گزارشگری

نمیکنند .در ادامه ،به بررسی وجود تفاوت در افشاء

زیستمحیطی بین صفر تا  181است) کمتر باشد

مبتنی بر گزارشگری زیستمحیطی در بین صنایع

افشاهای مطرح در نظریه ذینفعان از طریق گزارشگری

مختلف پرداخته میشود.

جدول  :9آزمون  tبراي گزارشگري زيستمحيطي

39

سال مالي

ميانگين

1321
1322
1321
1311

68/6
65/5
61/2
62/8

انحراف
استاندارد
11/3
12
11/8
11/1

مقدار
آماره t
()11/3
()1/6
()2/1
()2/3

سطح
درجه
آزادي معناداري
1/111
151
1/111
151
1/111
151
1/111
151

نتيجه آزمون t

پذیرفته نشدن فرضیه صفر
پذیرفته نشدن فرضیه صفر
پذیرفته نشدن فرضیه صفر
پذیرفته نشدن فرضیه صفر

1311
1318
1313

51/2
53/1
56

15/1
16/6
13/2

()6/5
()5/6
()6/1

151
151
151

1/111
1/111
1/111

پذیرفته نشدن فرضیه صفر
پذیرفته نشدن فرضیه صفر
پذیرفته نشدن فرضیه صفر

میانگین کل

61/8

1555

()2/1

151

1/111

پذیرفته نشدن فرضیه صفر
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علی خوزین ،دکتر قدرتاهلل طالبنیا ،دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنیمهد

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای صنایع مختلف،

سطح معناداری ( )1/111کوچکتر از  5درصد است.

مندرج در جدول شماره  ،6نشان میدهد که سطح

بنابراین ،فرض صفر پژوهش مبنی بر نبود تفاوت

معناداری ( )1/111کوچکتر از  5درصد است.

معنادار بین متغیر افشاء زیستمحیطی شرکتها در

بنابراین ،فرض صفر پژوهش مبنی بر نبود تفاوت

سالهای مختلف پذیرفته نمیشود .به عبارت دیگر،

معنادار بین متغیر پایداری شرکتها در صنایع مختلف

در بین سالهای مختلف تفاوت معناداری در نمره

پذیرفته نمیشود .به عبارت دیگر ،در بین صنایع

افشاء مطرح در نظریه ذینفعان از طریق گزارشگری

مختلف تفاوت معناداری در نمره افشاء مطرح در

زیستمحیطی وجود دارد.

نظریه ذینفعان از طریق گزارشگری زیستمحیطی
وجود دارد .بررسیهای بیشتر نشان میدهد که صنعت

نتيجهگيري

مواد و محصوالت دارویی و صنعت سیمان ،آهک و
گچ در بین صنایع مختلف افشاء بیشتری داشتهاند.

نظریه نمایندگی در رابطه با ارائه و افشا اطالعات

همچنین ،بررسی تفاوت میزان افشاء برای سالهای

اختیاری در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده

مختلف نیز قابل توجه است.

است ( .)83یافتههای پژوهش حاضر نیز نشان میدهد

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای سالهای

که سطح گزارشگری زیستمحیطی شرکتهای

مختلف ،مندرج در جدول شماره  ،5نشان میدهد که

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی

جدول  :4آزمون تحليل واريانس(آنوا) يک طرفه براي بررسي تفاوت در بين صنايع مختلف
متغير

مجموع

درجه

ميانگين

مقدار

سطح

نتيجه

مربعات

آزادي

مربعات

آماره F

معناداري

آزمون

بین گروهی

3661/51

6

616/13

درون گروهی

36381/61

151

881/81

8/61

1/111

مجمو

31163/16

151

منبع تغييرات

افشاء
زيستمحيطي

پذیرفته
نشدن فرضیه
صفر

جدول :5آزمون تحليل واريانس(آنوا) يک طرفه براي بررسي تفاوت بين سالها
متغير

افشاء
زيستمحيطي

مجموع

درجه

ميانگين

مقدار

سطح

نتيجه

مربعات

آزادي

مربعات

آماره F

معناداري

آزمون

بین گروهی

12221/51

6

3161/1

درون گروهی

313611/5

1111

825/3

11/135

1/111

مجمو

338321/18

1115

منبع تغييرات

پذیرفته
نشدن فرضیه
صفر
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زمانی مورد بررسی اندکی ارتقاء یافته اما همچنان از

دسترسی به بازارها و مشتریان جدید ،تنو بیشتر در

سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد .این نتیجه

محصوالت ،فروش ابزار کنترلکننده آلودگی،

نشاندهندهی این واقعیت است که سطح گزارشگری

درخواست بهای بیشتر از مشتریان ،بهبود عملکرد

زیستمحیطی شرکتهای ایرانی مانند شرکتهای

زیستمحیطی ،سرمایهگذاری در فرایندهای سبز و

سایر کشورهای آسیایی ،مطابق با نتایج پژوهشهای

تصمیمگیری بر اساس اطالعات مربوط و غیره ،معرفی

بِدوال و هرزیگ ( ،)18ویجِسیگه ( )11و بالل و

بیشتر برند شرکت ،حسن شهرت و کاهش هزینهها از

کوپر ( ،)11در حد پایینی بوده و نیاز به بهبود بسیاری

طریق کنترل مؤثرتر هزینهها ،صرفهجویی در مصرف

در افشا موارد مربوط به محیطزیست وجود دارد.

سوخت ،کاهش ضایعات ،کاهش مالیات ،کاهش

رشد اندکی که در گزارشگری زیستمحیطی در

هزینه سرمایه و غیره است .البته ،گفتنی است

ایران و در چند سال اخیر اتفاق افتاده دالیل متفاوتی

سرمایهگذاری در طرحهای زیستمحیطی منجر به

دارد که یک دلیل آن درخواست سازمان بورس

تحمیل هزینههای اضافی به شرکتها نیز میشود.

اوراق بهادار از شرکتها مبنی بر ارائه گزارش هیئت

بر اساس نتایج پژوهش و با توجه به مزایای

مدیره بر اساس مندرجات مشخص شده ،است .دلیل

گزارشگری زیستمحیطی پیشنهادهایی به شرح زیر

دیگر آن نیز بر اساس نتایج پژوهشهای فارنتی و

ارائه میشود:

گوتری ( ،)15ویجِسیگه ( )11و مشعشعی و نیککار

 .1به شرکتها پیشنهاد میشود به طور اختیاری ،در

( )86این است که در سالهای اخیر آگاهی و توجه

گزارشهای مالی وغیرمالی ،نتیجه عملکرد خود

سازمانها نسبت به اهمیت فعالیتهای تجاری مبتنی بر

را بر محیطزیست و فعالیتهایی که منجر به

توسعه پایدار و همخوان با محیطزیست افزایش یافته

تخریب یا بهبود محیطزیست شده است ،را افشاء

و نتایج پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر مؤید

کنند.

این ادعاست (.)85

 .8به تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و

در سراسر جهان مدیران برای حفظ و نگهداری

قوانین تجاری پیشنهاد میشود که الزامات

محیطزیست تحت فشار هستند ( .)86ممکن است این

گزارشگری بیشتری را برای رعایت گزارشگری

سوال برای مدیران شرکتها پیش آید که آیا توجه

زیستمحیطی مقرر کنند.

به محیطزیست برای شرکت صرفه اقتصادی دارد؟ و

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است

آیا واقعاً زمان سرمایهگذاری بر محیطزیست فرارسیده

که تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران در

است؟ برای پاسخ به این سوال باید دید که مزایای

مقابل سایر بورسهای معتبر دنیا خیلی کم است .این

توجه به محیطزیست چیست؟ برخی از مزایای توجه

موضو قابلیت تعمیم نتایج را به صنایع مختلف با

به مسائل توسعه پایدار شامل افزایش درآمد از طریق

محدودیت مواجه میکند.
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 دکتر منصور گرکز و دکتر بهمن بنیمهد، دکتر قدرتاهلل طالبنیا،علی خوزین

 انجام پژوهش با موضو رابطه بین، همچنین.شود

برای تکمیل پژوهش حاضر پیشنهاد میشود در

توسعه سطح گزارشگری زیستمحیطی و شاخصهای

مورد دالیل عقب افتادگی گزارشگری زیستمحیطی

.کالن اقتصادی پیشنهاد میشود

و یا در رابطه با شناسایی ابزارها و روشهای مختلف
گزارشگری زیستمحیطی پژوهشهای بیشتری انجام
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