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مقدمه
اقتصاددانان نئوکالس��یک و چندی��ن نظریه مدیریت، 
ف��رض را ب��ر ای��ن می گیرند که ه��دف اولی��ه و اصلی 
شرکتها باال بردن سود در شرایط و ظرفیتهای محدود 
است. در این نظریه ها عامل اصلی سهامداران هستند 
ک��ه به عن��وان مدعیان اصل��ی و نهایی ک��ه منابع الزم 
برای انجام عملیات ش��رکت را فراهم می کنند، معرفی 
می ش��وند. با این حال، ش��رکتها رویکردهای متفاوت 
و قابل توجه��ی را برای افزایش س��ود و باقی ماندن در 
ش��رایط رقابت��ی بازار دنبال می کنند. از جمله این رویکردها می توان به تأکید بیش��تر برای هدفه��ای بلندمدت در مقابل هدفهای 
کوتاه مدت، تأثیر زمینه های اخالقی ناشی از تصمیمهای اقتصادی شرکت، پیامدهای جانبی عملیات شرکت بر ذینفعان و درجه 

اهمیت سهامداران نسبت به دیگر ذینفعان اشاره کرد. 
تحقیقهای صورت گرفته نشان می دهد که یک شرکت ممکن است از طریق فعالیتهای تجاری خود در کوتاه مدت به سود دست 
یابد؛ ولی معیارهایی مانند رفتار اجتماعی شرکت، پاسخگویی اخالقی شرکت و در نظر گرفتن منافع دیگر ذینفعان است که باعث 

می شود شرکت در درازمدت حفظ شود و به فعالیت خود ادامه دهد.
در دنیای امروز با توجه به گس��ترش روزافزون واحدهای تجاری و همچنین صنعتی ش��دن این واحدها، مش��کالت متعددی 
که ناش��ی از پیامدهای کس��ب وکار این واحدهای تجاری برای کسب سود است، برای محیط زیست و اجتماع به وجود آمده است. 
کاه��ش تن��وع جانوران و گیاهان زیس��ت محیطی، آلودگی آب و هوا، گرم ش��دن زمین و غیره از جمله پیامدهای باال بردن س��ود 
ش��رکتها، ب��دون توجه به محیط اطراف آنها بوده اس��ت. بنابراین محققان بر این باورند که ش��رکتها ب��رای اینکه بقای خود را در 
جامعه تضمین کنند، باید تدابیری بیندیشند که نه تنها منافع سهامداران، بلکه منافع دیگر ذینفعان مانند کارکنان، تأمین کنندگان، 

پایداری شرکتها و اندازه گیری آن
 دکتر احمد خدامی پور

حمیده شفیعی همت  آباد  
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مش��تریان، دولتها، اتحادیه ها، مقامهای نظارتی و سازمانهای 
.(Freeman, 1984) غیردولتی را نیز در نظر بگیرند

در طول 20 س��ال گذشته، تعداد به نس��بت کم اما در حال 
رش��د شرکتهایی را می توان مشاهده کرد که به طور داوطلبانه 
مس��ائل اجتماعی و زیست محیطی را در راهبردها و مدلهای 
کسب وکار خود وارد کرده اند تا در فرایند صنعتی شدن جهانی، 
پای��داری خود را در درازمدت حفظ کنند. این ش��رکتها هدف 
اصلی خود را بیشینه سازی سود و بازده اقتصادی نمی دانند، 
بلک��ه هدف اصل��ی آنها اف��زون بر کس��ب س��ود اقتصادی، 
دربرگیرنده تمام جنبه ه��ای محیطی و خدمات اجتماعی نیز 

می شود.

مفهوم پایداری شرکتها1
در کان��ون رابطه ق��راردادی بین ش��رکت و ذینفع��ان، توجه به 
آین��ده قرار دارد و آین��ده هم از طریق پایداری مش��هود خواهد 
شد. پایداری، مفهومی است که هم در مباحث جهانی سازی و 
هم در مباحث عملکرد ش��رکت مطرح است. پایداری موضوع 
بحث برانگی��زی اس��ت که تعریفه��ای متعددی ب��رای آن بیان 
ش��ده اس��ت )رحیمیان و همکاران، 1390(. یکی از نخستین 
و ش��ناخته ترین تعریفهایی که از پایداری شرکتها شده، عبارت 

اس��ت از »رف��ع نیازه��ای حال حاضر ب��دون به خط��ر انداختن 
توانایی نس��لهای آینده ب��رای رفع نیازهای خ��ود«. همچنین، 
کمیسیون جهانی محیط زیست در تعریف پایداری شرکت بیان 
می کند که پایداری، اصلی اساس��ی برای تغییر جهانی و ماندن 
به عنوان وس��یله ای برای براوردن نیازهای نس��ل حاضر بدون 
به خطر انداختن تواناییهای نس��لهای آینده برای رفع نیازهای 

خود است.
اصط��الح پایداری دربرگیرن��ده تمام��ی فعالیتهای مربوط 
به تولید و رش��د اقتصادی است؛ به ش��رطی که منابع طبیعی 
و زیس��ت محیطی ک��ه جوامع ح��ال و آینده به آن وابس��ته اند 
حفظ ش��ود. در سال 2002، ش��رکت کنندگان اجالس توسعه 
پایدار جهانی به این نتیجه رس��یدند که ش��رکتها نقش مهمی 
را در »تغیی��ر الگوی مصرف و تولی��د« در آینده بازی می کنند 
ک��ه  اس��ت  الزم  بنابرای��ن   .(United Nations, 2002)

رفتار ش��رکتها در کل زنجیره تولید، ش��امل تم��ام فعالیتهای 
مربوط به دس��تیابی به مواد خام تا تحویل محصول نهایی به 
مصرف کنن��دگان، تغییر کند. دلیل چنین امری این اس��ت که 
اجزای زنجیره تأمین که متش��کل از تولیدکنندگان مواد اولیه، 
پردازش کنندگان، معامله گران و مصرف کنندگان است، بیشتر 
اوقات با اس��تفاده از منابع طبیعی و آالینده هایی که اثر منفی 
روی اجتماع و محیط زیست ایجاد می کنند، در ارتباط هستند 

.(Panya et al., 1988)

ماهیت عمل ش��رکت و فرهنگ سازمانی، دو مقوله متفاوت 
در ی��ک ش��رکت هس��تند. تغیی��ر رفتار ش��رکتها ب��رای حرکت 
به سمت پایداری کار آسانی نیست؛ زیرا پایداری شرکت مربوط 
به ماهیت عمل ش��رکت اس��ت، در حالیکه فرهنگ س��ازمانی 
به طور معمول روی روش��های متعارف برای مشاهده تأثیرهای 
محیط زیست بر زیست بوم و جامعه متمرکز شده است. بنابراین 
ش��رکتها برای حرکت به س��مت پایداری، نیاز دارند که به همه 
چی��ز از یک دی��دگاه جامع و به منظ��ور درک متقابل بین رش��د 
اقتص��ادی و پایداری زیس��ت محیطی و اجتماع��ی، نگاه کنند. 
همچنین آنها باید تفکرهای خود از پایداری را به عنوان روشی 
متع��ارف برای مش��اهده تأثیرهای محیط زیس��ت و جامعه، به 
ایج��اد ی��ک چش��م انداز بلندمدت پای��داری زیس��ت محیطی و 

اجتماعی تغییر دهند.

ارزیابی پایداری 

براساس معیارهای 

خاص صنعت و 

معیارهای عمومی 

در ابعاد اجتماعی

زیست محیطی و 

اقتصادی 

انجام می شود
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مفهوم پایداری واطالعات مالی غیرسنتی
به ط��ور آرمانی و ب��ا توجه به گس��ترش فعالیته��ای تجاری در 
جه��ان، مقوله پایداری باید هدف اولیه همه واحدهای تجاری 
تلقی ش��ود؛ ولی با اس��تفاده از سیستمهای حس��ابداری سنتی 
ام��روزی، امکان اندازه گیری و س��نجش آث��ار خارجی عملیات 
سازمان به سادگی ممکن نیست. سیستمهای حسابداری سنتی 
عملکرد واحد تج��اری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار 
می ده��د؛ به طوری که از عناصر و اجزای صورتهای مالی برای 
ارزیاب��ی وضعیت و عملک��رد مالی یک واحد تجاری اس��تفاده 
می ش��ود. پس فقط داراییها و بدهیها اندازه گیری و شناس��ایی 
می شوند و سوداوری و توان مالی واحد تجاری، عامل موفقیت 
یا موفق نش��دن واح��د تجاری به ش��مار می آید. ب��رای مثال، 
ترازنامه متداول فقط شامل داراییهای تحت مالکیت سازمان و 
بدهیهای ناش��ی از تعهدهای قانونی و قراردادی است و به طور 
کل��ی، نمی تواند دربرگیرنده آثار محیطی و اجتماعی س��ازمانها 
باش��د )برزگر و غفاری، 1387(. به طور کلی، باال بردن س��ود، 
معیاری کنترل ش��ده و محدود تلقی می شود؛ چرا که هنوز قادر 
به اندازه گیری و کّمی کردن آثار فعالیتهای تجاری روی محیط 

نیست.

در مطالع��ه ای ک��ه بی��ن ش��رکتهای با حس��ابداری س��نتی و 
ش��رکتهای با حس��ابداری پایدار صورت گرفت، تفاوتهایی بین 

آنها مشاهده شد که به شرح زیر است:
• مدی��ران ش��رکتهای پای��دار در مواق��ع تصمیم گی��ری نگاهی 

بلندمدت دارند.
• مدیران شرکتهای پایدار نسبت به شرکتهای سنتی به بررسی 

خطرهای��ی که ممکن اس��ت پای��داری ش��رکت را تهدید کنند، 
تمایل بیشتری دارند.

• ش��رکتهای پای��دار کارکنان خود را به فراگی��ری دانش از منابع 
خارجی که به پایداری شرکت کمک می کنند، تشویق می کنند.
• شرکتهای پایدار معیارهای پایداری را در فرایند بودجه بندی و 
س��رمایه گذاری در نظر می گیرند و پیامدهای جانبی آن را روی 

پایداری شرکت مورد ارزیابی قرار می دهند.

اندازه گیری پایداری
مفه��وم پایداری مفهومی چندبعدی اس��ت ک��ه نمی توان آن 
را به راحت��ی و به طور مس��تقیم اندازه گیری ک��رد. این مفهوم 
نیازمند مجموعه ای از ش��اخصها است که بتوان به وسیله آن 
ب��رای ارزیابی عملکرد ش��رکتها در رابطه با ه��ر یک از ابعاد 
مختل��ف پایداری )اجتماعی، زیس��ت محیطی و اقتصادی(، 
استفاده کرد. یکی از شاخصهایی که امروزه برای اندازه گیری 
پایداری شرکتها )در تمامی ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و 
اقتصادی( از آن اس��تفاده می شود، ش�اخص پایداری داو 

جونز2 می باشد.

شاخص پایداری داو جونز
ش��اخص پایداری داو جونز شاخصی است که رویکرد »بهترین 
در طبق��ه« را ارائ��ه می کند و رهبران پای��داری در هر صنعت را 
به ترتیب در جهان و منطقه معرفی می کند. ش��اخص پایداری 
داو جونز در س��پتامبر 1999 با همکاری ش��اخص اس  اند پی 
 (SAM) و ش��اخص سم (S & P Dow Jones) داو جونز 

ایجاد شد. 
این شاخص، عملکرد ش��رکتهای برتر جهانی و منطقه ای 
را در زمینه معیارهای اقتصادی، زیس��ت محیطی و اجتماعی 
مورد بررس��ی قرار می دهد. بازنگریهای س��االنه از شاخص 
پایداری داو جونز براس��اس تجزیه وتحلی��ل کاملی از اقتصاد 
ش��رکت، عملکرد اجتماع��ی و محیطی، ارزیاب��ی نتایجی از 
قبی��ل حاکمیت ش��رکتی، مدیریت ریس��ک، کاهش تغییرات 
آب و هوا، به کارگیری اس��تانداردها و طرز کار نیروی انس��انی 

بنا شده است. 
به عبارتی دیگر، ش��اخص پای��داری داو جونز ب��ر ارزیابی 
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توانایی مش��اغل تجاری در ایج��اد ارزش درازمدت )ثروت( 
برای سهامداران و استفاده بهینه از فرصتها و مدیریت ریسک 
به منظور توس��عه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید 
دارد. ش��اخص پای��داری داو جون��ز س��رمایه گذاران را ق��ادر 
می س��ازد ت��ا مالحظات مرب��وط ب��ه پای��داری را در پرتفوی 
س��رمایه گذاری خود در نظر بگیرند که این کار بس��تر تعاملی 
مؤثری را برای تشویق ش��رکتها در اتخاذ بهترین شیوه های 

پایداری فراهم می کند.

نتایج و بررس��یهای س��االنه برای ش��اخص پای��داری داو 
جونز براس��اس دو ش��اخص اس اند پی داو جونز و سم انجام 

می شود.
ش��اخص س��م ش��اخصی اس��ت ک��ه فق��ط روی پای��داری 
سرمایه گذاری در طوالنی مدت تمرکز دارد. این شاخص معتقد 
اس��ت که تجزیه وتحلیلهای مالی اگر عوامل غیرمادی را نادیده 

بگیرد، دارای نقص هستند.
ش��اخص اس ان��د پی داو جونز ش��اخصی پیش��رو اس��ت که 
نشان دهنده چشم انداز اقتصادی یکی از بزرگ ترین اقتصادهای 

جهان است.
ارزیاب��ی پای��داری براس��اس معیاره��ای خ��اص صنع��ت و 
معیارهای عمومی در ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی 
انجام می ش��ود. هر ی��ک از ابعاد زیس��ت محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی به طور میانگین ش��امل 6 تا 10 معیار )خاص صنعت 
یا عمومی( و هر معیار ش��امل 2 تا 10 پرس��ش است )یعنی در 
مجموع 80 تا 120 پرسش( که به طور مستقل برای هر صنعت 
مطرح می ش��وند. ب��رای مثال در بخش بانک��داری، 38 درصد 
پرسش��ها بر مبنای بعد اقتصادی، 24 درصد پرسشها بر مبنای 
بعد زیس��ت محیطی و 38 درصد بر مبنای بع��د اجتماعی طرح 

می شوند.
شرکتهایی که به ش��اخص جهانی داوجونز دعوت می شوند، 
بع��د از بررس��ی دقی��ق ب��ا معیاره��ای پای��داری )ب��ا توج��ه به 
پرسش��نامه هایی ک��ه کام��ل کرده اند( س��نجیده می ش��وند و با 
دادن نم��ره ای بی��ن 0 تا 100 به هر ش��رکت، رتبه پایداری آن 
ش��رکت در صنعت مربوط تعیین و ش��رکتی که باالترین نمره را 
کس��ب کند، به عنوان رهبر هر صنعت معرفی می شود. شاخص 
پایداری داوجونز افزون بر ش��اخص جهانی دارای شاخصهایی 
چ��ون ش��اخص پای��داری داوجون��ز اروپ��ا، ش��اخص پایداری 
امریکای شمالی )کانادا و ایاالت متحد(، شاخص پایداری آسیا 

و اقیانوسیه و شاخص پایداری کره )جنوبی( نیز است. 

جدول 1- نمره رپسول نسبت به بهترین نمره در صنعت نفت و گاز

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 سال

85 86 75 78 77 74 76 نمره رپسول

85 86 77 82 80 77 77 بهترین نمره صنعت نفت و گاز

با استفاده از 

سیستمهای حسابداری سنتی امروزی

امکان اندازه گیری و سنجش 

آثار خارجی عملیات سازمان 

به سادگی ممکن نیست
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کمپانی رپسول 
کمپانی رپس�ول (Repsol) اس��پانیا، بزرگترین کمپانی نفت 
این کش��ور اس��ت که فعالیت بین المللی خود را از 1987 شروع 
کرد. حوزه فعالیت این کمپانی در عرصه های پتروش��یمی، گاز 
طبیع��ی و مواد ش��یمیایی بوده و بیش از ن��ود درصد فعالیتهای 
نفت��ی اس��پانیا در اختی��ار کمپانی رپس��ول اس��ت. از بین 125 
ش��رکت نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته در شاخص پایداری 
داو جونز، تنها 15 ش��رکت توانستند از نظر عملکرد اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی در سال 2012 مطابق با معیارهای 
ش��اخص پایداری داو جونز عمل کنند و در بین این 15 کشور، 
رپس��ول ب��رای دومین س��ال پی درپ��ی توانس��ت در رتبه بندی 
ش��اخص پایداری داو جونز جهانی و اروپا، رهبری ش��رکتهای 

نفت و گاز را از آن خود کند.
زم��ان ورود رپس��ول به ش��اخص پایداری داو جونز از س��ال 
2006 است. این شرکت توانس��ته از آن زمان همواره در میان 
بهترین شرکتها در صنعت خود باشد. در نسخه 2012، رپسول 
باالترین نمره را در ش��فافیت، مدیریت ریسک، سوخت پاک، 
راهبرد تغییر آب و هوا، مدیریت محیط زیست، توسعه سرمایه 
انسانی و تأثیر اجتماعی داشته است. جدول 1نمره کسب شده 
به وس��یله رپس��ول از زمان ورود آن به شاخص پایداری تا سال 

2012 را نشان می دهد.
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است که نمی توان 

آن را به راحتی و به طور مستقیم 

اندازه گیری کرد


