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چکیده
مقدمه :تحلیلگران سهام از واسطههای فعال در بازارهای مالی هستند .آنان توصیههایی برای خرید ،نگهداری یا فروش
سهام را بر اساس تحلیل اطالعات مختلف ارائه میدهند .نحوه لحاظکردن اطالعات زیستمحیطی در الگوهای ارزیابی
تحلیلگران تاکنون به روشنی تبیین نشده است.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع زمینهیابی (پیمایشی) و از لحاظ هدف کاربردی است .به منظور سنجش میزان اهمیت،
اولویت و دلیل اصلی توجهکردن (یا نکردن) به هر یک از شاخصهای زیستمحیطی اعالم شده بهوسیله سازمان گزارشگری
جهانی پرسشنامهای به وسیله  64مدیر سرمایهگذاری فعال در صندوقهای سرمایهگذاری تحت نظارت بورس اوراق بهادار
تهران در سال  1396تکمیل و پاسخهای آنان با استفاده از آزمونهای میانگین یک جامعه ،دوجملهای و فریدمن بررسی شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که شاخصهای مربوط به مواد اولیه و انرژی اهمیت بیشتری برای تحلیلگران
داشته و دلیل اصلی توجه به استانداردهای مذکور منافع سهامداران است .همچنین ،اولویتبندی بین شاخصهای
زیستمحیطی بهوسیله تحلیلگران انجام میشود که طبق آن ،به ترتیب ،شاخصهای انرژی ،مواد اولیه ،رعایت مقررات
زیستمحیطی و آب اولویتهای برتر است.
نتیجهگیری :اطالعات مربوط به مواد اولیه و انرژی که در قالب گزارشگری سنتی و گزارشگری پایداری مورد توجه
قرار گرفته است ،صرف نظر از تفاوتهای موجود ،بر تصمیمگیری تحلیلگران سرمایهگذاری اثرگذار است .ماهیت
داوطلبانه گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی میتواند منجر به عملکرد و گزارشگری گزینشی بهوسیله شرکتها شود
و در نتیجه ،هدف توسعه پایدار را مخدوش کند .در این راستا ،پیشنهاد میشود ضمن تالش برای ارتقاء سطح آگاهی
فعاالن بازار سرمایه در مورد اهمیت موضوعهای زیستمحیطی در الزامات قانونی مربوط نیز بازنگری شود.
واژههای کلیدی :اطالعات زیستمحیطی ،تحلیلگران سرمایهگذاری ،توسعه پایدار ،سازمان گزارشگری جهانی.

 .1دانشیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهh.Fakhari@umz.ac.ir:

دکتر حسین فخاری و مهدی مهرابی

مقدمه

مشتریان به آن میپردازند و تعدادی از شرکتها نیز از
پایداری به عنوان یک فن ظاهرسازی استفاده میکنند.

تحلیلگران سهام از طریق فراهمکردن اطالعات برای

این گونه شرکتها مدعی ارتقاء پایداری هستند لیکن

سرمایهگذاران نقشی واسطهای در بازارهای مالی دارند.

اقدام اندکی انجام میدهند .در هر صورت مفهوم

بیشتر تحلیلگران سهام در تعدادی از صنایع تخصص

پایداری با رشد آگاهی از آثار سازمانها بر

دارند و به طور منظم گزارشهای تحلیلی تهیه میکنند

محیط زیست اهمیت بیشتری مییابد .میتوان گفت

که شامل پیشبینی سود شرکت ،قیمتهای هدف و

«جهان مواجه با مشکالت رشد جمعیت ،افزایش

همچنین پیشبینی رشد درازمدت است .توصیههای

قیمتهای انرژی و افزایش تقاضا برای استفاده از آب

تحلیلگران در مورد خرید ،نگهداری یا فروش یک

است .شرکتها در معرض رقابت جهانی قرار دارند.

سهم بر اساس الگوی ارزیابی شخصی هر یک از آنان

کسب و کارها نیاز دارند تا اصالحات اجتماعی و

با توجه به روند سود نقدی یک شرکت ،سودآوری

زیستمحیطی آنی و معنیدار انجام دهند و در

آینده ،جریان نقد و همچنین ،عملکرد نسبی آن در

محدودیت منابع قرن بیست و یکم پیروز شوند» (.)2

مقایسه با سایر شرکتهای فعال در صنایع پایین دست

منطبق با بحث در مورد استفاده از اطالعات پایداری

و باالدست یک شرکت در یک محیط رقابتی است

بهوسیله تحلیلگران سرمایهگذاری ،این پژوهش سه

(.)1

پرسش را به این شرح بررسی میکند .آیا تحلیلگران

از جمله مواردی که بهوسیله تحلیلگران مورد

به منظور سرمایهگذاری در شرکتها برای موضوعهای

بررسی قرار میگیرد اطالعات پایداری شرکتها است.

مرتبط با پایداری اهمیت قائل هستند؟ آیا دلیل اصلی

واژه پایداری برگرفته از مفهوم مسئولیت اجتماعی

توجهکردن یا نکردن به موضوعهای مذکور در راستای

شرکت است .این اصطالح میتواند به عنوان تالشی

منافع سهامداران یا منافع عموم جامعه است؟ و سرانجام،

برای فراهمکردن بهترین نتیجه برای بشر و محیط

آیا این افراد بین موضوعهای مختلف پایداری

زیست فعلی و آینده در نظر گرفته شود و شامل استمرار

اولویتبندی انجام میدهند؟

ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی و زیستمحیطی جامعه

برای پاسخ به سؤالهای باال در ادامه پژوهش حاضر

بشری و همچنین محیط زیست غیرانسانی باشد .در

ابتدا ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش عنوان میشود و

مورد شرکتها انگیزههایی متفاوت وجود دارد که

سپس فرضیهها و روش پژوهش مطرح شده و سرانجام،

آنها را به سمت پایداری سوق میدهد .برخی از

یافتهها و نتیجهگیری ارائه میشود.

شرکتها برای مالحظات اقتصادی ،مالحظات اخالقی
و رعایت قانون درگیر پایداری میشوند ،برخی دیگر
برای پاسخ به تقاضای روزافزون سرمایهگذاران یا

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تحلیلگران سرمایهگذاری نقشی مهم در بازار
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سرمایه دارند؛ زیرا ،بررسیهای آنان به طور مستقیم

استفاده میکند .از دیگر ویژگیهای تحلیلگران

تصمیمهای مدیران شرکتهای سرمایهگذاری در

سرمایهگذاری ارتباط قابلتوجه بین پیشبینیها با

مورد سرمایهگذاری در سهام را تحت تأثیر قرار

مزایای دریافتی آنان است و معموالً تعامل آنان با

میدهد .بر خالف مشاوران سرمایهگذاری که

مدیران شرکتهایی که سهام آنها را ارزیابی میکنند،

توصیههای مرتبط با سهام آنان به طور وسیع بین

تأثیر چندانی بر مزایای آنان ندارد .به دلیل این که

مشتریان توزیع میشود و اغلب تحت پوشش خبری

تصمیمهای

مطبوعات

قرار

تجاری

میگیرد

تحلیلگران

سرمایهگذاری

به

تحلیلگران

سرمایهگذاری نزدیک بوده و انگیزههای اقتصادی

سرمایهگذاری معموالً برای یک شرکت سرمایهگذاری

فراوانی برای شناسایی ویژگیهای سودآوری با کیفیت

(صندوق مشترک ،صندوق پوشش خطر و صندوق

و عالمتهای منفی برای گزارشگری نامطلوب دارند،

بیمه) فعالیت میکنند و نتیجه بررسیهای خود را به

دیدگاه آنان درباره ارزش صورتهای مالی و عوامل

صورت انحصاری به شرکتی ارائه میدهند که در آن

کیفیت گزارشگری مالی بسیار ارزشمند است ( 6و .)7

شاغل هستند .بنابراین ،توصیههای مرتبط با سهام

بر همین اساس هدف این پژوهش درک بیشتر

تحلیلگران سرمایهگذاری برای اشخاص خارج از

فعالیتهای تحلیلگران سرمایهگذاری در زمینه استفاده

شرکت قابل دسترسی نیست .در نتیجه ،هر چند

از اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت یا پایداری

تحلیلگران سرمایهگذاری در مقایسه با مشاوران

مرتبط با محیط زیست است.

سرمایهگذاری به تصمیمهای سرمایهگذاری نهایی

نقطه شروع برای هر بررسی پیرامون موضوع

نزدیکتر هستند اما عملکرد آنان به ندرت در معرض

مسئولیت اجتماعی شرکت یا پایداری در مفاهیم

پژوهشهای دانشگاهی قرار دارد .دلیل این موضوع،

هنجاری آن است .بر اساس تعریف ارائه شده بهوسیله

قابل رؤیت نبودن توصیههای مرتبط با سهام تحلیلگران

کمیسیون اروپا ،مسئولیت اجتماعی شرکت به مفهومی

سرمایهگذاری به طور عمده به وسیله پژوهشگران است.

اطالق میشود که در قالب آن شرکتها نگرانیهای

شایان ذکر است که تحلیلگران سرمایهگذاری جزء

اجتماعی و زیستمحیطی را در عملیات واحد تجاری

مشاوران

خود و در تعامالت با ذینفعان خود به صورت داوطلبانه

سرمایهگذاری محسوب میشوند .نتایج پژوهشها

لحاظ میکنند ( .)8همچنین ،سازمان بینالمللی

( )3-5نشان میدهد که تحلیلگران سرمایهگذاری ،افق

استانداردگذاری در قالب ایزو  ،26000که استانداردی

سرمایهگذاری بیش از یک سال و در مواردی تا سه

جهانی برای مسئولیت اجتماعی است ،مسئولیت

سال دارند .همچنین ،آنان به شدت بر الگوهای

اجتماعی را به عنوان مسئولیت یک سازمان در برابر آثار

ارزشگذاری ذاتی تخصصی تکیه میکنند و کمتر از

تصمیمها و فعالیتهای سازمان بر جامعه و

الگوهای سادهای همچون نسبت قیمت به عایدی

محیط زیست از طریق رفتار اخالقی و شفاف تعریف

استفادهکنندگان
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گزارشهای
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کرده است ( .)9در این تعاریف تفکر پایداری مورد

نقشی اساسی به عنوان واسطههای اطالعاتی در

توجه قرار گرفته است در حالی که به طور مستقیم به

بازارهای مالی بین شرکتها و مدیران شرکتهای

بیشینهکردن مشارکت برای توسعه پایدار به عنوان

سرمایهگذاری ایفا میکنند .تعدادی فزاینده از

هدفی هنجاری برای یک سازمان اشاره دارد .به دنبال

سرمایهگذاران نهادی از قبیل مدیران صندوقهای

بیانیه تاریخی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه،

سرمایهگذاری مشترک مایلند در شرکتهای با

که عدالت درون و بین نسلی را مورد توجه قرار داد،

عملکرد خوب در موضوع مسئولیت اجتماعی ،به دلیل

پایداری شرکت به عنوان رفع نیازهای ذینفعان مستقیم

پایداری درازمدت شرکت ،نوسان عملکرد و خطر

و غیرمستقیم فعلی یک شرکت تعریف شد بدون این

عملیاتی پایینتر ،سرمایهگذاری کنند .همچنین،

که توانایی رفع نیازهای ذینفعان آینده شرکت در

سرمایهگذاران به راهبرد و اقدامات یک شرکت در

معرض مخاطره قرار گیرد .به منظور دستیابی به این

مورد مسئولیت اجتماعی توجه میکنند .تحلیلگران

هدف ،شرکتها باید سود و زیان خود را بر اساس

سرمایهگذاری با پیشزمینه حرفهای ،به عنوان واسطه

میزان سرمایههای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی

بین شرکت و سرمایهگذار عمل کرده ،حوزه مورد

استفاده شده ،مورد سنجش قرار دهند ( .)10لوزانو و

بررسی سرمایهگذاری برای دستیابی به موضوع

هوایزینغ در پژوهشی چشماندازی به مراتب جامعتر در

مسئولیت اجتماعی شرکت را بسط داده ،اطالعات

مورد پایداری با تمرکز بر چشماندازهای کوتاهمدت،

درباره میزان مشارکت شرکت در موضوع مسئولیت

میانمدت و درازمدت ارائه کردند .به نظر آنان

اجتماعی همراه با سایر شواهد و قرائن مربوط را

تالشهای انجام شده با رویکردهای کوتاهمدت ،یک

استخراج کرده و بر مبنای الگوی ارزیابی خود برای هر

بُعدی یا بخشینگر باعث ایجاد بحرانهای فعلی شده و

شرکت رتبهای مشخص میکنند .بنابراین ،تشخیص

میتواند فاجعههای ناگهانی را بهوجود آورد .به عنوان

تحلیلگران از فعالیت یک شرکت در موضوع

نمونه ،افزایش تغییرات آب و هوایی که ناشی از تولید

مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان ارزشافزا یا

گاز دی اکسید کربن است .در نتیجه ،تالشها باید بر

کاهنده ارزش در رتبه مشخص شده به وسیله آنان برای

ایجاد شرکتهای مطلوب از نظر زیستمحیطی،

سرمایهگذاری منعکس میشود (.)1

اقتصادی و اجتماعی در آینده متمرکز شود ( .)11با

به منظور اثربخشی فعالیتهای تحلیلگران مالی،

توجه به مطالب باال ،پایداری و مسئولیت اجتماعی

الزم است پژوهشهایی درباره نیازهای اطالعاتی

شرکت یکدیگر را پوشش میدهند و در این پژوهش

سرمایهگذاران و رابطه بین افشاهای الزامی و داوطلبانه

نیز این مفاهیم مشابه با یکدیگر در نظر گرفته شده

انجام شود .رویه جاری گزارشگری با محوریت

است.

پایداری در اصل ماهیتی داوطلبانه دارد به گونهای که

همانطور که پیش از این بیان شد ،تحلیلگران مالی

شرکتها در افشاءکردن یا نکردن این اطالعات آزاد
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هستند .در پرتو این اختیار عمل ،رویه گزارشگری

پاسخگویی مناسبتر سازمانها میشود .استانداردهای

شرکت به سمت عنوانهای زیادی برای گزارشهای

مزبور شامل  36استاندارد بوده که  3مورد از آن

فعلی (از قبیل گزارش شهروندی شرکت ،گزارش

عمومی 6 ،مورد اقتصادی 8 ،مورد زیستمحیطی و 19

مسئولیت اجتماعی شرکت ،گزارش توسعه پایدار،

مورد اجتماعی است و تاریخ پیشنهادی برای اجرای آن

گزارش بهای توسعه و گزارش پایداری) سوق یافته

از جوالی  2018میالدی است .هرچند اجرای قبل از

است که این نیز اشاره به شباهتهای مفاهیم هنجاری

این تاریخ نیز توصیه شده است ( .)12با وجود این که

مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری ذکر شده در باال

این استانداردها شامل تمامی عناوین ذکر شده برای

دارد .در هر صورت در راستای گزارشگری چندبُعدی

گزارشهای با محوریت پایداری است و استانداردهایی

و حتی گزارشگری یکپارچه فعالیتهایی انجام شده

چندجانبه برای گزارشگری غیرمالی ارائه میکند اما

است که افزون بر اطالعات مالی شامل اطالعات

تمرکز آن بر موضوعهای اجتماعی و زیستمحیطی

غیرمالی درباره توانایی شرکتها برای ایجاد ارزش

است و فقط تعدادی محدود و در عوض کلی از

پایدار و خطرهای شرکتها نیز است .با وجود آثار

شاخصهای اقتصادی را پوشش میدهد و مقررات

مثبت این قبیل گزارشها بر فعالیتهای تحلیلگران

تفصیلیتر برای گزارشگری موضوعهای اقتصادی را به

مالی از طریق آسان کردن دریافت اطالعاتی که

چارچوبهای مقرراتی موجود برای گزارشگری مالی

استاندارد و قابل مقایسه است نقش آنان همچنان برای

از قبیل اصول پذیرفتهشده حسابداری آمریکا و

بررسی و تفسیر اطالعات ،قابل مالحظه است (.)10

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ارجاع

سازمان گزارشگری جهانی سازمانی بینالمللی و

میدهد .در هر صورت در پژوهش حاضر اطالعات

مستقل است که از سال  1997میالدی پیشرو تالشهای

پایداری مرتبط با بُعد زیستمحیطی مورد توجه قرار

انجام شده در زمینه گزارشگری پایداری بوده است .در

گرفته است .بُعد زیستمحیطی مجموعه عواملی است

سال  2016میالدی این سازمان اولین استانداردهای

که مدیران شرکتها و سرمایهگذاران در هنگام

جهانی گزارشگری پایداری تهیه شده بهوسیله هیئت

تصمیمگیری برای سرمایهگذاری معموالً بیشترین توجه

استانداردهای پایداری جهانی را ارائه کرد .این

را به آن دارند .بر اساس پیشبینیهای انجام شده عوامل

استانداردها نشاندهنده یک زبان مشترک برای

زیستمحیطی به عوامل اصلی موفقیت و بقای

سازمانها و ذینفعان است که از طریق آن آثار

شرکتها تبدیل خواهد شد (.)13

اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی سازمانها را

با توجه به این که عملکرد پایداری شرکت

میتوان گزارش و درک کرد .این استانداردها برای

چندوجهی و معموالً پیچیده است ،برای سرمایهگذاران

بهبود قابلیت مقایسه و کیفیت اطالعات آثار مذکور

داشتن درکی عمیق از این عملکرد و سنجش کیفیت

طراحی شده است و موجب شفافیت و قابلیت

آن دشوار است .در واقع ،درک و قیمتگذاری
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اطالعات در مورد پایداری (با وجود در دسترس بودن

سهام شرکتها لحاظ کنند .بر این اساس ،تحلیلگران

رتبهبندی حرفهای ابعاد عملکرد پایداری برخی از

سهام نقشی میانجیگر بین عملکرد پایداری شرکت و

شرکتها) به وسیله سرمایهگذارانی که متخصصان

عملکرد مالی شرکت دارند .به این معنا که اطالعات

رسمی صنعت نیستند و اغلب محدودیت زمان و منابع

حاصل از تجزیهوتحلیل آنها عملکرد پایداری و

دارند ،سخت است .بنابراین ،تمامی اطالعات عملکرد

عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد (.)14

پایداری شرکت نمیتواند به طور خودکار و کارا در

توجه شرکت به موضوع مسئولیت اجتماعی بر خطر

اندازهگیری ارزش شرکت لحاظ شود .در این ارتباط،

و هزینه تأمین مالی آن نیز تأثیرگذار است .شرکتهای

تحلیلگران اوراق بهادار متخصصان رسمی صنعت

فعال در موضوع مسئولیت اجتماعی مستعد داشتن

هستند که در بهدست آوردن اطالعات خصوصی ،که

سرمایهگذاران اصلی بزرگتر ،فرصتهای بیشتر برای

به طور مشخص در دسترس سرمایهگذاران نیست،

تنوع ،مشکالت ضعیفتر نامتقارنی اطالعات و صرف

مهارت داشته و از این رو ،در ارزیابی ارزش اطالعات

خطر و هزینه سرمایه پایینتر هستند .همچنین،

عملکرد پایداری شرکت توانمندتر هستند (.)14

سرمایهگذاران تمایل دارند شرکتی که در برابر اجتماع

شناسایی و مدیریت ارتباطات یک شرکت با ذینفعان

مسئول نیست را به عنوان شرکت با خطر باال در نظر

اصلی احتمال اقدام قانونی ،مقرراتی یا مالی منفی را

بگیرند .برخی از صاحبنظران معتقدند ( 15و )16

کاهش میدهد .همچنین ،پیوند مثبت بین عملکرد و

شرکتی که در برابر اجتماع مسئول نیست ممکن است

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت باعث کسب بهتر

در آینده با ادعاهای نامشخص بیشتری مواجه شود.

منابع ،ارتقاء اعتماد و حسن شهرت شرکت ،بهرهمندی

موضوع دیگری که در افشاء اطالعات در مورد

از فرصتهای پیشبینی نشده ،بهبود بهرهوری

مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد تضاد منافع بین

کارکنان ،توانایی بازاریابی بهتر ،افزایش تقاضا و

مدیران و سهامداران است که یکی از مشکالت بالقوه

کاهش حساسیت قیمت ،ارتقاء ارزش عالمت تجاری

نمایندگی است .سرمایهگذاری بیش از حد یک

و رقابتپذیری محصول میشود .پیوند منفی بین

شرکت برای پاسخگویی اجتماعی ،به مدیران این

عملکرد و موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سبب

شانس را میدهد تا به هزینه سهامداران اقلیت به منافع

استفاده غیرکارا از منابع ،محدودیتهای گسترش بازار

شخصی دسترسی پیدا کنند .به بیان دیگر ،منافع و

محصول ،افزایش هزینههای عملیاتی ،نبود پاسخگویی

افتخارات شرکتهای درگیر در الگوهای پاسخگویی

عمومی به رفتار بشردوستانه و همچنین بازخورد

اجتماعی به طور عمده به کام مدیران است ،در حالی

بیاهمیت میشود ( .)1در نتیجه ،تحلیلگران سهام

که هزینه مربوط به سهامداران تحمیل میشود .تضاد

میتوانند به نحوه مناسب به عملکرد پایداری شرکت

منافع بیانگر نگرانیهایی درباره سرمایهگذاری اضافی

توجه کرده و آن را در تجزیهوتحلیل خود در مورد

در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت است و
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شرکتهای فعال در موضوع مسئولیت اجتماعی ممکن

نقش تحلیلگران سرمایهگذاری انجام شده است.

است مشکالت شدید نمایندگی ،نامتقارنی اطالعاتی و

همانطور که پیش از این بیان شد تحلیلگران

هزینه تأمین مالی گران داشته باشند .تا زمانی که از نظر

سرمایهگذاری برای شرکتهای سرمایهگذاری فعالیت

تحلیلگران اثر انجام فعالیت در رابطه با مسئولیت

میکنند و انگیزهها و مسئولیتهای متفاوتی در مقایسه

اجتماعی شرکت در مقایسه با هزینه تأمین مالی آن

با مشاوران سرمایهگذاری فعال در شرکتهای

مثبت است ،انتظار میرود از طرف تحلیلگران

کارگزاری دارند .همین امر نه تنها بررسی رفتار آنها

سرمایهگذاری برای شرکت رتبه مطلوب اعالم شود

را ارزشمند میکند بلکه امکان استنباط و استنتاج از

(.)1

ادبیات مشاوران سرمایهگذاری برای تحلیلگران

حاکمیت شرکتی یکی دیگر از ابعاد با اهمیت در

سرمایهگذاری را نیز فراهم میکند ( .)17پژوهشگران

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت است (سهامدار،

دانشگاهی برای بررسی اثر اطالعات ارائه شده به وسیله

ذینفع نیز هست) و تغییر در عوامل حاکمیت شرکتی از

تحلیلگران سرمایهگذاری به طور عمده بر دادههای

طریق درگیر شدن در موضوع مسئولیت اجتماعی

بایگانی شده خاص (دادههای بایگانی شده در یک

شرکت بر نتایج عملیاتی آن اثرگذار است که حسب

صندوق سرمایهگذاری) یا دادههای پژوهشهای

مورد رتبهبندی توصیهشده به وسیله تحلیلگر را نیز

پیمایشی تکیه میکنند .به عنوان نمونه ،بررسی دادههای

تحت تأثیر قرار میدهد .عوامل حاکمیت شرکتی از

اختصاصی از یک صندوق سرمایهگذاری بینالمللی

قبیل مالکیت مدیریتی ،سهامداران نهادی و نسبت وثیقه

حاکی از آن است که مدیران صندوق بر اساس

سهام مدیران و غیره حسب مورد آثار مثبت یا منفی بر

توصیههای ارائه شده به وسیله تحلیلگران

عملکرد شرکت دارد .از این منظر مادامی که ساختار

سرمایهگذاری در مورد سهام ،اقدام به داد و ستد

حاکمیت شرکتی از طریق فعالیت در موضوع مسئولیت

میکنند .همچنین ،این گونه داد و ستدها دارای

اجتماعی شرکت تغییر میکند و تحلیلگران

بازدههای مثبت غیرعادی است که از بازدهی معامالت

سرمایهگذاری تشخیص میدهند که این تغییر در

بر پایه توصیههای مشاوران سرمایهگذاری بیشتر است.

حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد

گفتنی است مدیران صندوقهای سرمایهگذاری سهام

انتظار میرود از طرف تحلیلگران سرمایهگذاری برای

بیشتر از اطالعات ارائه شده به وسیله تحلیلگران

شرکت رتبه مطلوب اعالم شود (.)1

سرمایهگذاری فعال در صندوقهای خود استفاده

در چند دهه گذشته نقش مشاوران سرمایهگذاری

میکنند تا اطالعات ارائه شده به وسیله مشاوران

در بازارهای سرمایه به طور گسترده از طرف

سرمایهگذاری .این موضوع بهویژه ،زمانی اهمیت

پژوهشگران در سطح تجربی بررسی شده است اما به

بیشتری پیدا میکند که تعداد محدودی از مشاوران

دلیل محدودیت داده ،پژوهشهای محدودی در مورد

سرمایهگذاری در مورد سهام تحلیل انجام میدهند و
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پیشبینی سود مشاوران سرمایهگذاری دارای

مثبت حاصل از این اقدام در عملکرد معامالتی

پراکندگی قابلمالحظه بوده یا خطای پیشبینی سود

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک منعکس میشود

مشاوران سرمایهگذاری برای سایر سهام در مجموعه

(.)4
گالگو-آلوارز و همکاران در پژوهشی به بررسی

سهام به نسبت زیاد است (.)18
کال و همکاران در پژوهشی به بررسی ماهیت و

اطالعات زیستمحیطی شرکتهای بینالمللی و میزان

دفعات مشارکت تحلیلگران سرمایهگذاری در

افشاء آن بر طبق استانداردهای جدید سازمان

جلسههای پرسش و پاسخ عمومی برگزار شده به

گزارشگری جهانی پرداختند .آنان برای بررسی رابطه

صورت تلفنی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

بین مناطق جغرافیایی و بخشهای صنایع با

که تحلیلگران بیشتر در جلسههای شرکتهای

استانداردهای گزارشگری پایداری ،به تحلیل بین

کوچک مشارکت میکنند که در مورد اطالعات آنها

گروهی پرداختند .نتایج این تحلیلها نشان داد که

اطمینان کمی وجود دارد .همچنین ،تحلیلگران در

برخی از بخشهای صنایع از قبیل نفت ،مواد شیمیایی

مقایسه با مشاوران سرمایهگذاری در طی جلسههای

و صنایع معدنی توجه بیشتری به شاخصهای

پرسش و پاسخ عمومی ،تعامل کمتری داشته و واکنشی

زیستمحیطی دارند (.)19

محدودتر به توضیحات مدیریت شرکت دارند (.)18

بزرگ اصل و احمدی در پژوهشی رابطه بین افشای

ربلو و وی در پژوهشی به بررسی گزارشهای

اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها و تصمیمگیری

اختصاصی تحلیلگران سرمایهگذاری تهیه شده برای

انواع سرمایهگذاران ایرانی در بین گروهی از

مدیریت یک صندوق سرمایهگذاری بزرگ بینالمللی

تحلیلگران بازار سرمایه و گروهی از دانشجویان رشته

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که گزارشهای

مدیریت مالی را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان

تحلیلی دارای ارزش سرمایهگذاری با افق یک ساله

نشان داد که سرمایهگذاران به انواع رفتارهای اجتماعی

است .همچنین ،مدیران صندوق سرمایهگذاری بر

واکنش نشان میدهند اما بین واکنش دو گروه مورد

اساس توصیههای تحلیلگران سرمایهگذاری در مورد

بررسی ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)20
حساسیگانه و برزگر در پژوهشی وضعیت موجود

سهام اقدام به داد و ستد میکنند (.)3
فری و هربست در پژوهشی به بررسی تأثیر نظر

و سطح افشای بُعد اجتماعی در شرکتهای ایرانی را

تحلیلگران سرمایهگذاری بر معامالت صندوقهای

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

سرمایهگذاری مشترک پرداختند .نتایج پژوهش آنان

مهمترین مؤلفههای بُعد اجتماعی از نظر انتظارات

نشان داد که توصیههای تحلیلگران سرمایهگذاری بر

ذینفعان عبارت است از :اخالق کسبوکار ،فساد و

تصمیم مدیران در مورد معامالت روزانه صندوقهای

رشوهخواری و مشارکت در توسعه جامعه .همچنین،

سرمایهگذاری مشترک مؤثر است و بازدهی غیرعادی

بیشترین افشای اجتماعی در وضعیت موجود
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گزارشهای شرکتها شامل مؤلفههای کار و

سطح گزارشگری زیستمحیطی اندکی ارتقاء یافته اما

کارکنان ،مشتریان و مصرفکنندگان است (.)21

همچنان با سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.

فخاری و همکاران در پژوهشی به ارائه الگو در

همچنین ،در حال حاضر شرکتها توجه کافی به افشاء

مورد افشای اطالعات زیستمحیطی ،اجتماعی و

اطالعات در مورد محیط زیست و در نظر گرفتن منافع

راهبری شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در

گروههای مختلف ذینفع در سطح عملیاتی ندارند

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان

(.)24

نشان داد که بر خالف نظر خبرگان بیشترین افشای

سپاسی و اسمعیلیکجانی در پژوهشی به ارائه

شرکتهای مذکور در بُعد راهبری و کمترین افشاء در

الگویی برای افشاء زیستمحیطی در کشور با کسب

بُعد اجتماعی بوده است .همچنین ،میزان افشای

نظر از خبرگان زیستمحیطی و مالی پرداختند .هدف

زیستمحیطی و اجتماعی روندی مشخص ندارد که

پژوهش آنان تعیین اهمیت افشاء زیستمحیطی و

علت این امر داوطلبانه بودن افشاهای مذکور عنوان شده

شناسایی مواردی بود که باید برای مخاطبان افشاء شود.

است (.)22

نتایج پژوهش سپاسی و اسمعیلیکجانی نشان داد که از

تقیزادهخانقاه و زینالی در پژوهشی تأثیر

موارد اصلی تأثیرگذار بر افشاء زیستمحیطی اقدامات

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر کارایی

پیشگیرانه ،اقدامات جبرانی و اقدامات مدیریتی است.

سرمایهگذاری و نوآوری شرکتهای پذیرفته شده در

همچنین ،نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که

بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج

افشاهای عنوان شده در قالب صورتهای مالی و یا

پژوهش آنان نشان داد که افشای مسئولیتپذیری

یادداشتهای توضیحی قابلیت ارائه دارند (.)25

اجتماعی با تولید محصوالت جدید و استفاده مناسب از

مرور ادبیات نظری موضوع پژوهش نشان میدهد

نتایج حاصل از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه همراه

که تحلیلگران سرمایهگذاری ضمن تأثیرگذاری زیاد

بوده است و برای انجام سرمایهگذاری بهینه ،تولید

بر فرایند توسعه شرکتها ،از توان و انگیزه کافی برای

محصول با کیفیت و فنآوری باال ،حفظ منافغ ذینفعان

استفاده

در

و کاهش هزینههای نمایندگی ،باید مدیران به ایفای

تصمیمگیریهای مرتبط با انتخاب گزینههای

وظایف مسئولیتپذیری اجتماعی خود متعهد باشند

سرمایهگذاری برخوردار هستند .همچنین ،به منظور

(.)23

تضمین توسعه پایدار ،تالشهایی قابلمالحظه برای

حداکثر

از

اطالعات

مختلف

خوزین و همکاران در پژوهشی سطح گزارشگری

تعیین انواع مختلف اطالعات پایداری از جمله محیط

مالی زیستمحیطی برای شرکتهای پذیرفته شده در

زیست انجام شده است ،هرچند الزامی در این مورد

بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج

وجود ندارد.

پژوهش آنان نشان داد که در بازه زمانی مورد بررسی
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حاکمیت سرزمینی اقدامات دولتها در استفاده از منابع

سرمایهگذاری در تعیین اولویتهای اطالعات پایداری

طبیعی خود نباید به آسیب محیط زیست سایر کشورها

مؤثر است.

منجر شود و مفهوم توسعه پایدار باید تلفیقی را بین

فرضیه سوم :تحلیلگران سرمایهگذاری بین

حوزههای مختلف حقوق بینالملل فراهم آورد .این

موضوعهای مختلف پایداری اولویتبندی انجام

مفهوم در طول حیات خود ،به شفافیت رسیده و در

میدهند.

جایگاه بهرهبرداری همراه با امکان تجدید منابع و یا
مدیریت منابع تجدیدناپذیر تثبیت شده است .حقوق

روش پژوهش

بینالملل در صدد آن است که پس از تکمیل مبانی
نظری مورد نیاز تعهدات حقوقی قوی برای دولتها

این پژوهش از نوع زمینهیابی (پیمایشی) و از لحاظ

ایجاد کند تا توسعه پایدار به طور جدی تضمین شود

هدف کاربردی است .همانطور که پیش از این اشاره

( .)26در چنین شرایطی همه کشورها باید با در نظر

شد سازمان گزارشگری جهانی اقدام به ارائه

گرفتن اهمیت روز افزون مقوله توسعه پایدار اقداماتی

استانداردهای مختلف در مورد پایداری در حوزههای

مناسب را در این مسیر به عمل آورند .نظر به نقش بسیار

زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی کرده است.

حائز اهمیت شرکتها در این زمینه و همچنین با توجه

استانداردهای مذکور در بخش زیستمحیطی شامل 30

به این که تحلیلگران سرمایهگذاری به عنوان یکی از

شاخص است که در قالب  8استاندارد دستهبندی شده

فعاالن اصلی بازار سرمایه میتوانند در جذب منابع

است .جدول شماره  1فهرست استانداردها و

بهوسیله هر یک از شرکتها و جهتدهی به نحوه

شاخصهای مربوط را نشان میدهد ( .)7در این

استفاده از منابع اثرگذار باشند ،یکی از اقدامات سودمند

پژوهش بر اساس شاخصهای مذکور پرسشنامهای

در زمینه اجرایی ساختن مفهوم توسعه پایدار شناسایی

پژوهشگرساخته تهیه و پس از جمعآوری دادهها از

رویکرد تحلیلگران سرمایهگذاری است تا حسب

طریق آن ،با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه ،19

مورد اقدامات الزم در جهت تغییر و یا تثبت رویکرد

آزمونهای میانگین یک جامعه ،دوجملهای و فریدمن

آنها انجام شود .در نتیجه ،با توجه به مبانی نظری و

برای بررسی فرضیههای پژوهش انجام شد.

پیشینه پژوهش فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین
شد:

برای بررسی فرضیه اول پژوهش (به استثنای
استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی) از آزمون

فرضیه اول :تحلیلگران سرمایهگذاری به منظور

میانگین یک جامعه استفاده شد .با توجه به این که این

سرمایهگذاری در شرکتها برای موضوعهای مرتبط با

فرضیه بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت بررسی شده

محیط زیست اهمیت قائل هستند.

است در این آزمون اگر میانگین هر متغیر از  3بیشتر

فرضیه دوم :انگیزههای شخصی تحلیلگران

باشد ،آن متغیر در پدیده مورد نظر مؤثر تلقی میشود.
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جدول  :1فهرست استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی اعالم شده بهوسیله سازمان گزارشگری جهانی
استاندارد مواد اولیه
 میزان مواد اولیه مصرف شده از نظر وزنی یا حجمی میزان مواد اولیه ورودی بازیافت شده میزان محصوالت مرجوعی و مواد اولیه مربوط به بستهبندی آناستاندارد انرژی
 میزان مصرف انرژی در درون سازمان (برای تولید محصوالت شرکت) میزان مصرف انرژی در خارج از سازمان (برای استفاده از محصوالت شرکت) کارایی مصرف انرژی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی میزان کاهش در مصرف انرژی میزان کاهش در انرژی مورد نیاز برای محصوالت و خدماتاستاندارد آب
 میزان برداشت از منابع آب بر اساس نوع منابع آبی که بهطور قابلمالحظه به دلیل برداشت از آب تحت تأثیر قرار گرفته است میزان آب بازیافتی و مجدد استفاده شدهاستاندارد تنوعزیستی
 زیرساختهای عملیاتی تملک شده ،اجاره شده یا مدیریت شده یا همجوار با مناطق حفاظت شده و مناطق با تنوعزیستی بسیار ارزشمند خارج از مناطق حفاظت شده آثار قابل توجه فعالیتها ،محصوالت و خدمات بر تنوعزیستی زیستگاههای حفاظت شده یا احیاء شده گونههای در حال انقراض طبق فهرست اعالم شده از طرف اتحادیه بینالمللی حفاظت از محیط زیست یا مراجع ملی مربوط که متأثر از عملیات شرکت استاستاندارد انتشار گازهای مخرب
 میزان انتشار مستقیم گازهای گلخانهای میزان انتشار غیرمستقیم گازهای گلخانهای میزان انتشار غیرمستقیم سایر گازهای گلخانهای شدت انتشار گازهای گلخانهای میزان کاهش در انتشار گازهای گلخانهای میزان انتشار گازهای مخرب الیه ازون میزان انتشار اکسید نیتروژن ،اکسید سولفور و سایر گازهای اصلی آلودهکننده هوااستاندارد فاضالب و ضایعات
 پساب ایجادشده از نظر کیفیت و محل تخلیه ضایعات از نظر نوع و نحوه از بین بردن دور ریزهای با اهمیت نحوه حمل ضایعات خطرناک حوزه آبی متأثر از پسابهااستاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی
 موارد تطابق نداشتن با قوانین و مقررات زیستمحیطیاستاندارد ارزیابی زیستمحیطی تأمینکنندگان
 ارزیابی تأمینکنندگان جدید با استفاده از معیارهای زیستمحیطی -آثار منفی زیستمحیطی در زنجیره تأمین و اقدامات انجام شده در این زمینه
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با توجه به مقیاس اندازهگیری متغیرهای فرضیه دوم

مشخص شد .با هدف توزیع پرسشنامه بین تمام مدیران

پژوهش و همچنین استاندارد رعایت مقررات

عضو جامعه آماری ،پس از برقراری تماس تلفنی و ارائه

زیستمحیطی در فرضیه اول ،برای بررسی این فرضیه از

توضیحهای اولیه در مورد پرسشنامه 98 ،مدیر برای

آزمون دوجملهای (که در مواردی آزمون نسبت نیز

تکمیل پرسشنامه اعالم آمادگی کردند .پرسشنامه از

نامیده میشود) استفاده شد .علت این اقدام آن است که

طریق رایانامه ،پیامرسان تلگرام (گفتنی است در زمان

استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی ،صرف ًا با یک

انجام پژوهش حاضر استفاده از این پیامرسان غیرقانونی

شاخص دارای مقیاس اندازهگیری ترتیبی (منطبق با

نبوده است) و مراجعه حضوری بین آزمودنیها توزیع

جدول شماره  )1سنجیده میشود .در این راستا ،نظرات

شد .سرانجام ،پس از حداقل دو بار پیگیری تعداد 64

دریافت شده از پاسخدهندگان در مورد شاخص (های)

پرسشنامه

صندوقهای

مرتبط با هر یک از استانداردها در مجموع به عنوان یک

سرمایهگذاری مشارکتکننده در این پژوهش به

متغیر دو گزینهای در نظر گرفته شد .بنابراین ،حد سنجش

پیوست مقاله آمده است).

تکمیل

شد

(اسامی

تأثیرگذاری برای متغیر استاندارد رعایت مقررات

نرخ پاسخگویی در پژوهشهای مشابه متفاوت بوده

زیستمحیطی (مرتبط با فرضیه اول) ،عدد  3و برای 8

( )%11- %33و نشان میدهد که تعداد پاسخدهندگانی

متغیر مربوط به فرضیه دوم عدد  1در نظر گرفته شد.

که در پی تماسهای اولیه همکاری کردهاند متفاوت از

در فرضیه سوم پژوهش ،یکسانبودن اولویتبندی

تعدادی است که در پی تماسهای بعدی همکاری

(رتبهبندی) متغیرها بهوسیله پاسخدهندگان با استفاده از

میکنند .این موضوع بیانگر این است که اثر افزایش

آزمون فریدمن (آماره کایدو) آزمون شد .سرانجام ،بر

پاسخدهندگان به سطح پیگیری پژوهشگر بستگی

پایه آماره مربع کای در مورد پذیرش ادعای

داشته (به عنوان نمونه ،افزایش نرخ پاسخگویی از %20

اولویتبندی شاخصهای مورد بررسی تصمیمگیری

به  %40از طریق تغییر طرح یک تماس به طرح پنج

شد.

تماس) و اریبی از بابت نرخ پاسخدهندگان وجود دارد
که منجر به محدودیت در تعمیم نتایج خواهد شد (27

جامعه آماری و نمونهپژوهش

و .)28

جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران

به منظور کنترل این موضوع که آیا نتایج

سرمایهگذاری  206صندوق سرمایهگذاری فعال تحت

پرسشنامههای دریافت نشده میتوانست بر یافتههای

نظارت بورس اوراق بهادار تهران (اداره امور نهادهای

پژوهش اثر بگذارد ،با توجه به تاریخهای دریافت (به

مالی) در سال  1396است .با توجه به احتمال فعالیت

عنوان شاخصی از تمایل به همکاری) ،پرسشنامههای

برخی از مدیران در چندین صندوق سرمایهگذاری،

دریافتی به دو گروه تقسیم و بین میانگین نمره هر یک

تعداد مدیران برای تعیین حجم جامعه آماری  171عضو

از سوالها در دو گروه ،آزمون همبستگی انجام شد.
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نتایج حاصل از آزمون نشان داد که همبستگی

پرسشنامه ،که متن آنها به صورت عینی برگرفته از

معنیداری بین میانگینهای دو گروه وجود دارد و لذا

فهرست ارائه شده به وسیله سازمان گزارشگری جهانی

در صورت پاسخگویی سایر افراد جامعه ،نتایج به دست

بود ،بهوسیله دو مترجم زبان انگلیسی به فارسی

آمده تغییر نمیکرد.

برگردانده شد .پس از آن ترجمهها مورد مقایسه قرار
گرفت و برای هر سوال عبارتهای مناسبتر انتخاب

ابزار جمعآوری دادهها

شد .سپس ،با انجام ترجمه معکوس بهوسیله یک مترجم

همانگونه که پیش از این بیان شد ،ابزار

زبان انگلیسی ،شکافهای موجود در تطابق دو ترجمه

اندازهگیری پژوهش حاضر پرسشنامه است .این

اصالح شد .سرانجام ،به منظور ارزیابی قابلیت فهم،

پرسشنامه شامل چهار بخش است .بخش اول شامل

پرسشنامه تهیه شده در مقیاسی محدود به صورت

اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای پژوهش از

مقدماتی اجرا و ایرادهای سوالها مرتفع شد .شایان ذکر

جمله سن ،جنیست ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی و

است بر اساس بازخورد به دست آمده از اجرای

سابقهکار است .بخش دوم شامل نظرخواهی از

مقدماتی ،با نظر متخصصان در زمینه موضوعهای

پاسخدهندگان در مورد میزان اهمیت هر یک از

گزارشگری زیستمحیطی در مورد روایی پرسشنامه،

شاخصهای زیستمحیطی در تصمیمگیریهای

حسب مورد توضیحهای اضافی در داخل پرانتز درج شد.

سرمایهگذاری آنان در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت

پایایی ابزار سنجش نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ

است .طیف امتیازات هر متغیر بین  1تا  5بوده که عدد

در نرمافزار  SPSSنسخه  19بررسی شد و مقدار آن

یک بیانگر داشتن حداقل ارزش برای استفاده بهوسیله

 0/96بهدست آمد .این مقدار از  0/7بیشتر بوده و

تحلیلگران در زمان تصمیمگیری پیرامون مطلوبیت

نشاندهنده پایایی ابزار سنجش پژوهش است.

یک شرکت برای سرمایهگذاری و عدد پنج نشاندهنده
حداکثر ارزش است .در بخش سوم پرسشنامه ،از

یافتهها

آزمودنیها درخواست شده تا با انتخاب از بین دو
گزینه (منافع سهامداران یا منافع عموم جامعه) دلیل

ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه این پژوهش در

اصلی توجه کردن یا نکردن به هر یک از شاخصها را

جدول شماره  2ارائه شده است .همانطور که در

تعیین کنند .سرانجام ،در بخش چهارم پرسشنامه ،از

جدول مذکور نشان داده شده است%83 ،

پاسخدهندگان خواسته شد تا سایر شاخصهای

پاسخدهندگان را مردان و مابقی را زنان تشکیل دادهاند

زیستمحیطی قابل ذکر را ،حسب مورد ،بیان کرده و

و سن  %66آنها بین  25تا  35سال است%97 .

همانطور که در باال تشریح شد ،امتیازدهی کنند.

پاسخدهندگان مدرک تحصیلی کارشناسیارشد و

در این پژوهش ابتدا ،شاخصهای مختلف
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دکتری دارند و  %83آنها در رشتههای مالی و
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دکتر حسین فخاری و مهدی مهرابی
جدول  :2جمعیتشناسی نمونه پژوهش
-

عنوان ویژگی

-

جنسیت

-

سن

-

میزان تحصیالت

-

رشته تحصیلی

-

سابقه فعالیت

-

طبقات هر ویژگی

-

تعداد در هر طبقه-

نسبت هر طبقه

-

مرد

53

%83

-

زن

11

%17

-

 35-25سال

42

%66

-

 45-36سال

16

%25

-

 55-46سال

6

%9

-

کارشناسی

2

%3

-

کارشناسیارشد

49

%77

-

دکتری

13

%20

-

مدیریت مالی ،مهندسی مالی و سرمایهگذاری

42

%66

-

حسابداری

11

%17

-

سایر

11

%17

 7-1سال

37

%58

-

 14-8سال

21

%33

-

 21-15سال

6

%9

حسابداری تحصیل کردهاند .همچنین %42 ،از

و یافتههای آماری مربوط به فرضیه اول پژوهش است.

پاسخدهندگان بیش از  8سال سابقه فعالیت در شغل

توزیع میزان فراوانی متغیرهای این فرضیه حاکی از آن

خود دارند .در نتیجه ،میتوان بیان کرد که

است که اتفاقنظر پاسخدهندگان در مورد میزان اهمیت

پاسخدهندگان از درک و توانایی مناسب برای

هر یک از متغیرها در دامنه  %6/5تا  %32در نوسان است.

پاسخگویی به سوالهای پرسشنامه برخوردار هستند.

همچنین ،اظهارنظرنکردن و یا اظهارنظرهای غیرقابل

شایان ذکر است مقایسه توزیع ویژگیهای عمومی

پذیرش بهوسیله پاسخدهندگان حداکثر  %2/2از نظرات

نمونه مورد بررسی با اطالعات عمومی کل مدیران

مربوط به یک متغیر را تشکیل میدهد (جدول شماره .)3

صندوقهای

همانطور که در جدول شماره  4نشان داده شده است

سرمایهگذاری در قالب گواهیهای صادره به وسیله

استاندارد انرژی با کسب میانگین  3/51در سطح

سازمان بورس و اوراق بهادار به تفصیل موجود است،

معنیداری  %1باالترین امتیاز را در این سنجش به خود

همخوانی داشته و نشان از معرفبودن افراد انتخابی در

اختصاص داده است .با اهمیتترین استاندارد پس از

این پژوهش دارد.

انرژی ،استاندارد مواد اولیه در سطح معنیداری  %5و با

سرمایهگذاری

که

در

تارنمای

جدولهای شمارههای  4 ،3و  5نشاندهنده اطالعات

امتیاز  3/24است .استاندارد آب با امتیاز  3/04و
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شناسایی رویکرد تحلیلگران سرمایهگذاری در استفاده از اطالعات زیستمحیطی
جدول  :3توزیع میزان فراوانی متغیرهای فرضیه اول
بدون پاسخ

1

استاندارد مواد اولیه

15/6

15/1

20/3

27/1

20/8

1/1

2

استاندارد انرژی

9/4

9/4

26/2

27/8

25

2/2

3

استاندارد آب

13/5

20/8

24/5

25/5

14/1

1/6

4

استاندارد تنوع زیستی

31/3

21/9

28/9

10/5

7

0/4

5

استاندارد انتشار گازهای مخرب

29/7

19/6

19/6

23/5

6/5

1/1

6

استاندارد فاضالب و ضایعات

27/5

19/4

23/7

19/4

10

0

7

استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی

21/9

12/5

25

25

15/6

0

8

استاندارد ارزیابی زیستمحیطی تأمینکنندگان

32

17/2

23/4

20/3

7/1

0

ردیف

بسیار با

نظر (درصد فراوانی معتبر)
شرح متغیر

بسیار کم

کم

اهمیت

اهمیت

اهمیت

متوسط

با اهمیت

اهمیت

جدول  :4نتایج آزمون میانگین یک جامعه در مورد فرضیه اول (به استثنای استاندارد رعایت مقررات
زیستمحیطی)
ارزش مورد آزمون=3
میانگین

انحراف معیار

شرح متغیر
استاندارد مواد اولیه

3/24

0/99

1/95

استاندارد انرژی

3/51

0/86

4/79

0/001

استاندارد آب

3/04

1/11

0/32

0/376

استاندارد تنوع زیستی

2/41

1/11

()4/23

0/001

استاندارد انتشار گازهای مخرب

2/59

1/24

()2/65

0/005

استاندارد فاضالب و ضایعات

2/65

1/17

()2/39

0/01

استاندارد ارزیابی زیستمحیطی تأمینکنندگان

2/53

1/28

()2/92

0/003

آماره t

معنیداری
0/028

جدل  :5نتایج آزمون دوجملهای در مورد استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی ( بخشی از فرضیه اول)
شرح متغیر
استاندارد رعایت مقررات
زیستمحیطی
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تعداد دادههای

نسبت مشاهده

نسبت

هر گروه

شده

آزمون

گروه 1

<=3

38

0/59

0/5

گروه 2

>3

26

0/41

64

1

گروهها

مجموع
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معنیداری
0/169

دکتر حسین فخاری و مهدی مهرابی

استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی (جدول شماره

( 1منافع عموم جامعه) یا ( 2منافع سهامداران) است .با

 )5که اختالفی معنیدار با  3ندارد ،اهمیتی متوسط دارد.

توجه به مقدار معنیداری و نسبت آزمون گروه  2در

افزون براین ،استاندارد تنوع زیستی در سطح معنیداری

آزمون دوجملهای مرتبط با استاندارد مواد اولیه (0/001

 %1با میانگین  2/41کمترین امتیاز را بین استانداردهای

و  ،)%77دلیل اصلی توجهکردن یا توجهنکردن به

هشت گانه کسب کرده است .سایر استانداردها شامل

استاندارد مذکور منافع سهامداران است .همچنین ،دلیل

ارزیابی زیستمحیطی تأمینکنندگان ،انتشار گازهای

اصلی توجهکردن یا توجهنکردن به استاندارد انرژی نیز

مخرب ،فاضالب و ضایعات ،در سطح معنیداری  ،%1به

منافع سهامداران است ( 0/001و  .)%61برای

ترتیب ،با امتیازات  2/59 ،2/53و  2/65باالتر از استاندارد

استانداردهای آب ،تنوع زیستی ،انتشار گازهای مخرب،

تنوع زیستی قرار دارد .بنابراین ،این استانداردها کم

فاضالب و ضایعات ،مقدار معنیداری  0/001و نسبت

اهمیت محسوب میشود.

آزمون گروه ( 1به ترتیب  %75 ،%75 ،%67و  )%69حاکی

جدولهای شمارههای  6و  7نتایج مربوط به آزمون

از آن است که دلیل اصلی توجهکردن یا توجهنکردن به

فرضیه دوم پژوهش را نشان میدهد .توزیع میزان فراوانی

استانداردهای عنوان شده منافع عموم جامعه است .برای

متغیرهای این فرضیه حاکی از آن است که اتفاقنظر

استانداردهای رعایت قوانین زیستمحیطی و ارزیابی

پاسخدهندگان در مورد میزان اهمیت هر یک از متغیرها

زیستمحیطی تأمینکنندگان مقادیر معنیداری (0/689

در دامنه  %20/3تا  %69/3در نوسان است .همچنین،

و  )0/059بیانگر آن است که در سطح خطای  %5دلیل

اظهارنظرنکردن و یا اظهارنظرهای غیرقابل پذیرش

اصلی توجهکردن یا توجهنکردن به استانداردهای یاد

بهوسیله پاسخدهندگان حداکثر  %12/5از نظرات مربوط

شده مشخص نیست.

به یک متغیر را تشکیل میدهد .همانطور که پیش از این

جدولهای شمارههای  8و  9نتایج مربوط به آزمون

بیان شد ،مقادیر قابل انتصاب به هر متغیر در فرضیه دوم

فرضیه سوم پژوهش را نشان میدهد .به منظور

جدول  :6توزیع میزان فراوانی متغیرهای فرضیه دوم
ردیف

استاندارد مواد اولیه
استاندارد انرژی
استاندارد آب
استاندارد تنوع زیستی
استاندارد انتشار گازهای مخرب
استاندارد فاضالب و ضایعات
استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی
استاندارد ارزیابی زیستمحیطی تأمینکنندگان

20/3
34
59/4
65/6
66/5
60/9
40/6
52/3

69/3
53/8
29/2
22/3
22/3
27/2
46/9
36

پاسخ

شرح متغیر

عموم جامعه

سهامداران

بدون

1
2
3
4
5
6
7
8

نظر (درصد فراوانی معتبر)

10/4
12/2
11/4
12/1
11/2
11/9
12/5
11/7
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شناسایی رویکرد تحلیلگران سرمایهگذاری در استفاده از اطالعات زیستمحیطی
جدول  :7نتایج آزمون دو جملهای در مورد فرضیه دوم
گروهها

شرح متغیر
گروه 1
استاندارد مواد اولیه

استاندارد انرژی

استاندارد آب

استاندارد تنوع زیستی
استاندارد انتشار
گازهای مخرب
استاندارد فاضالب و
ضایعات
استاندارد مقررات
زیستمحیطی
استاندارد ارزیابی
زیستمحیطی
تأمینکنندگان

گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع
گروه 1
گروه 2
مجموع

<=1
>1

تعداد دادههای
هر گروه
39

نسبت مشاهده
شده
0/23

133

0/77

172
109
172
281
114
56
170
168
57
225
298
100
398
195
87
282
26
30
56
67
46
57

1
0/39
0/61
1
0/67
0/33
1
0/75
0/25
1
0/75
0/25
1
0/69
0/31
1
0/46
0/54
1
0/59
0/41
1

<=1
>1
<=1
>1
<=1
>1
<=1
>1
<=1
>1
<=1
>1
<=1
>1

اولویتبندی بین استانداردهای هشت گانه موضوعهای

نسبت
آزمون
0/5

0/5

0/5

0/5

معنیداری
0/001

0/001

0/001

0/001

0/5

0/001

0/5

0/001

0/5

0/689

0/5

0/059

نتیجهگیری

زیستمحیطی از نظر پاسخدهندگان (آزمون فرضیه
سوم پژوهش) ،از آزمون فریدمن استفاده شده است.

بر اساس نتایج مرتبط با فرضیه اول پژوهش تحلیلگران

استانداردهای انرژی ،مواد اولیه ،مقررات و آب ،به

سرمایهگذاری برای اطالعات مربوط به مواد اولیه و

ترتیب ،با میانگین رتبههای  4/88 ،5/1 ،6/02و 4/84

انرژی اهمیت بیشتری قائل هستند .نکته قابل تأمل در

دارای باالترین اولویتها است (جدول شماره .)8

این زمینه آن است که آنان از بین دو استاندارد مذکور،

همچنین ،مقدار معنیداری بهدست آمده ()0/001

به اطالعات مرتبط با انرژی بیشتر اهمیت میدهند .در

حاکی از وجود اولویتبندی بین موضوعهای

این راستا ،سوال قابل طرح آن خواهد بود که با توجه

هشتگانه زیستمحیطی است (جدول شماره .)9

به این که در انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور ایران
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دکتر حسین فخاری و مهدی مهرابی
جدول  :8میانگین رتبههای هر یک از استانداردهای هشتگانه زیستمحیطی در
آزمون فریدمن
شرح متغیر
استاندارد مواد اولیه
استاندارد انرژی
استاندارد آب
استاندارد تنوع زیستی
استاندارد انتشار گازهای مخرب
استاندارد فاضالب و ضایعات
استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی
استاندارد ارزیابی زیستمحیطی تأمینکنندگان

میانگین رتبه
5/1
6/02
4/84
3/22
4/13
4/13
4/88
3/69

رتبه
2
1
4
8
5
6
3
7

جدول  :9آمارههای آزمون فریدمن
64
تعداد نمونه
63/248
آماره کای دو
7
درجه آزادی
0/001
معنیداری

نیاز و دسترسی به انرژی به طور عمده در مقایسه با مواد

هرچند بر اساس تحلیلهای ارائه شده به نظر میرسد

اولیه کم اهمیتتر است ،چرا تحلیلگران نظری

که اطالعات مذکور به طور عمده مربوط به مواد اولیه

متفاوت را ارائه کردهاند .این پرسش را میتوان از منظر

و انرژیهای تجدیدناپذیر است اما در گزارشگری

زیستمحیطی پاسخ داد .از دیدگاه زیستمحیطی مواد

سنتی برخی از این قبیل اطالعات باید افشا شود .از این

اولیه و انرژی به طبقات تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر قابل

رو ،هدف گزارشگری سنتی برای ارائه این گونه

تقسیم است .به عنوان نمونه ،برخی از مواد اولیه که از

اطالعات به منظور کمک در تصمیمگیری

معادن استخراج میشود و برخی از انرژیهای حاصل

سرمایهگذاران از این منظر تأیید میشود.

از سوختهای فسیلی ،حداقل در کوتاهمدت قابلیت

اهمیت متوسط استانداردهای آب و قوانین

تأمین مجدد را ندارد .همچنین ،استفاده از انرژیهای

زیستمحیطی از دیدگاه تحلیلگران قابل توجه است .به

تجدیدناپذیر در مقایسه با مواد اولیه تجدیدناپذیر

عبارت دیگر ،در عصر حاضر که بحران محدودیت منابع

بهوسیله شرکتها بسیار فراگیرتر است .در نتیجه،

آبی تقریب ًا برای همگان مشخص شده است ،این دیدگاه

دیدگاه تحلیلگران از منظر توسعه پایدار مطلوب است.

تحلیلگران به چه صورتی قابل توجیه است .پاسخ

موضوع درخور توجه دیگر در این زمینه آن است که

احتمالی به این ابهام میتواند این باشد که در حال حاضر
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عمده شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور جزء

راستای منافع سهامداران است ،مطلوب و همسو با

بخش کشاورزی طبقهبندی نمیشوند و میزان

توسعه پایدار محسوب میشود .با توجه به این که

بهرهبرداری از منابع آبی بهوسیله شرکتهای صنعتی در

یافتههای فرضیه اول حاکی از آن بود که استانداردهای

مقایسه با بخش کشاورزی نیز محدود است .در رابطه با

اخیر و استاندارد تأمینکنندگان ،به استثنای استاندارد

دلیل اهمیت متوسط قوانین زیستمحیطی از منظر

آب که اهمیت متوسط داشت ،از نظر تحلیلگران

تحلیلگران نیز میتوان کمبودن احتمال مجازات

بیاهمیت محسوب میشود ،نمیتوان پاسخدهندگان را

شرکتها برای جرائم مربوط به تخلفات زیستمحیطی

نمایندهای مناسب برای عموم جامعه در نظر گرفت .به

و کم اهمیت بودن آن را ذکر کرد .در مورد کم اهمیت

عبارت دیگر ،این گروه انگیزه مناسب برای پیشبرد

بودن سایر استانداردهای زیستمحیطی شامل تنوع

هدفهای توسعه پایدار در زمینههای مربوط را ندارند.

زیستی ،انتشار گازهای مخرب ،فاضالب و ضایعات و

در مورد استاندارد رعایت مقررات زیستمحیطی

نظر

یافتههای فرضیه دوم دلیل اصلی را مشخص نکرده اما

تحلیلگران ،فراگیر نبودن (مصداق نداشتن در همه

همانطور که پیش از این بیان شد ،اهمیت نسبی این

شرکتها) و یا شناخت ناکافی از اهمیت هرکدام از

استاندارد از دیدگاه تحلیلگران میتواند متناسب با

استانداردها را به عنوان دالیل احتمالی میتوان ذکر کرد.

شدت و احتمال مجازات برای جرائم باشد .در نتیجه،

طبق نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش دلیل اصلی

به منظور تأمین توسعه پایدار میتوان میزان مجازات و

ارزیابی

زیستمحیطی

تأمینکنندگان

از

توجهکردن یا توجهنکردن تحلیلگران به موضوعهای

احتمال وقوع آن را افزایش داد.

مواد اولیه و انرژی منافع سهامداران و موضوعهای آب،

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش ،به جزء

تنوع زیستی ،انتشار گازهای گلخانهای و ضایعات منافع

اختالف در اولویتهای مربوط به استانداردهای آب و

عموم جامعه است ولی برای مقررات زیستمحیطی و

مقررات ،یافتههای فرضیه اول پژوهش را تأیید میکند.

تأمینکنندگان دلیل اصلی مشخص نیست .تفسیر این

به عبارت دیگر ،نتایج آزمون فریدمن نیز حاکی از آن

یافتهها باید با در نظر گرفتن یافتههای فرضیه اول انجام

است که از دیدگاه تحلیلگران استانداردهای مربوط به

شود .به عبارت دیگر ،هدف سازمان گزارشگری

تنوع زیستی ،ارزیابی تأمینکنندگان ،انتشار گازهای

جهانی از وضع استانداردهای هشت گانه ،حرکت در

گلخانهای ،فاضالب و ضایعات به ترتیب پایینترین

جهت توسعه پایدار بوده و لذا در مواردی که حتی

رتبهها را به خود اختصاص داده است که این امر

شاخصهای مربوط در راستای منافع سهامداران مورد

میتواند ناشی از ناآگاهی کامل تحلیلگران از تبعات

توجه قرار گیرد ،امید به دستیابی به هدف تعریف شده

هر کدام باشد .در هر حال ،انجام اولویتبندی بین

وجود دارد .بنابراین ،اهمیت قائل شدن تحلیلگران

استانداردهای

بهوسیله

برای استانداردهای مواد اولیه و انرژی ،با این که در

تحلیلگران در قالب فرضیه سوم پژوهش میتواند ناشی
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از ماهیت داوطلبانه گزارشگری پایداری پیشنهاد شده

به منظور ارتقاء سطح آگاهی فعاالن بازار سرمایه نسبت

بهوسیله سازمان گزارشگری جهانی باشد .به عبارت

به اهمیت موضوعهای مختلف زیستمحیطی اندیشه

دیگر ،چنانچه مدیران شرکتها در عملکرد و

شود .همچنین ،در مورد احتمال و میزان مجازات

گزارشگری پایداری بیشتر در پی تأمین نیازهای

شرکتها برای عملکرد نامناسب در حوزههایی که از

سرمایهگذاران باشند ،احتمال عملکرد و گزارشگری

منظر تحلیلگران سرمایهگذاری کم اهمیت تلقی

گزینشی بهوسیله شرکتها به شدت افزایش مییابد که

میشود ،بازنگری شود.

این موضوع با هدف اصلی گزارشگری پایداری در

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

تضاد کامل قرار دارد.
گفتنی است که پژوهشی مشابه در مورد فرضیههای

بر اساس نتایج پژوهش حاضر بخشی از اطالعات

پژوهش حاضر انجام نشده است تا بتوان نتایج را با آن

مرتبط با پایداری زیستمحیطی (شاخصهای مرتبط با

مقایسه کرد .همانطور که در بخش مبانی نظری نیز بیان

مواد اولیه و انرژی) از نظر سرمایهگذاران از اهمیت و

شد ،پژوهشهای انجام شده بیشتر به بررسی سودمندی

اولویت باالیی برخوردار است .همچنین ،طبق ادبیات

توصیههای تحلیلگران سرمایهگذاری ،کیفیت افشای

موجود گزارشگری پایداری اطالعات ارزشمندی را بر

زیست محیطی شرکتها و یا ارائه الگوهای کلی برای

خالف گزارشگری سنتی (به صورت مفروض) برای

افشای زیستمحیطی بر اساس نظر خبرگان پرداختهاند که

مخاطبان بیشتری ارائه کرده و کمک میکند تا نیازهای

به دالیلی از قبیل محدودیتهای اطالعاتی ،نبود الزامات

اطالعاتی آنها از طریق ارائه توضیحات از نحوه

قانونی و یا نبود مشابهت در مؤلفههای مورد بررسی ،نتایج

پاسخگویی یک شرکت به سوال جامعه در مورد انجام

متفاوت را نشان داده است .در این پژوهش با در نظر

تجارت پایدار ،تأمین شود .بر این اساس ،پیشنهاد میشود

گرفتن موارد باال و با بهرهگیری از استانداردهای سازمان

میزان سودمندی این قبیل اطالعات اضافی در مورد مواد

گزارشگری جهانی تالش شد تا ابعادی جدید در این

اولیه و انرژی در قالب گزارشگری پایداری از نظر

حوزه مورد شناخت و بررسی قرار گیرد.

سرمایهگذاران و سایر ذینفعان بررسی شود .با توجه به
اهمیت اطالعات مرتبط با پایداری اجتماعی که در این

پیشنهاد کاربردی

پژوهش بررسی شد ،پیشنهاد میشود در پژوهشی مشابه

با عنایت به اهمیت مقوله پایداری و نقش شرکتها
در این زمینه و همچنین ،با در نظر گرفتن نتایج به دست

میزان اهمیت و اولویتبندی شاخصهای مرتبط با
موضوعهای اجتماعی نیز بررسی شود.

آمده در این پژوهش که حاکی از توجهنکردن مدیران
صندوقهای سرمایهگذاری به برخی از استانداردهای
زیستمحیطی بوده است ،پیشنهاد میشود که تدابیری

محدودیتهای پژوهش
این پژوهش با محدودیت خاصی در اجرا مواجه
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میکنند و لذا تعمیم یافتهها و یا ارائه پیشنهادهای

نبوده است اما باید توجه داشت که موضوع پژوهش

کاربردی در مورد تغییر و یا اصالح رویه جاری سازمان

 اولویت و دلیل توجه به اطالعات،حاضر بررسی اهمیت

گزارشگری جهانی به دلیل دسترسینداشتن به نظرات

صندوقهای

مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در سایر کشورها با

سرمایهگذاری بوده است که در چارچوب شرایط

.محدودیت مواجه است
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آگاه 1
41
آگاه 2
42
امید ایرانیان
43
مبین سرمایه
44
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ردیف نام صندوق سرمایهگذاری
آتیه ملت
45
بانک ایران زمین
46
امید ایرانیان
47
آپادانا
48
پیشرو
49
بانک صادرات
50
ایتام برکت
51
آتیه نوین 1
52
آتیه نوین 2
53
آتیه نوین 3
54
آتیه نوین 4
55
اندوخته ملت
56
میراث ماندگار پاسارگاد
57
مشترک پویا
58
درمان زنجیره امید
59
کاردان
60
فیروزه آسیا
61
اندوخته پایدار سپهر
62
توسعه ملی
63
سپهر کاریزما
64

