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Abstract 
Due to the expansion of business activities in the world and the importance of 

sustainability in the organizational, academic and professional levels, sustainability is 

among the first goals of countries and companies. But Iran has paid less attention to this 

issue. In other words, there are currently causal, intervening, and context conditions, the 

strategies and consequences of this type of reporting have not been investigated. Therefore, 

in this research, we have attempted to design a coherent corporate sustainability reporting 

model based on the grounded theory. This research is qualitative and exploratory. This 

study is conducted through profound interviews with experts in the field of theoretical 

literature of financial reporting and social sciences, capital market, organization, industry, 

mining, trade, and environmental protection organization. By conducting 23 interviews in 

2019 using snowball sampling. The results of the research show that the main Causal 

conditions that lead to sustainability reporting are environmental requirements, 

environmental incentives, environmental pressures, country’s cultural and social 

characteristics, the country's political characteristics and the international environment’s 

characteristics. Research findings also show that in order to achieve sustainability 

reporting, strategies should be developed such as identifying the entity responsible for 

sustainability, formulating principles and sustainability standards, establishing a 

sustainability and social responsibility committee in companies, familiarizing and training 

sustainability, establishing an internal control and effective reporting system and use new 

technologies are being adopted. Finally, a coherent research model show that corporate 

sustainability reporting could have implications such as increasing social trust, increasing 

the human life quality, preserving the environment for future generations, increasing 

capital markets, and increasing reporting quality. The findings of this study could help to 

develop this kind of report in Iran. 
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 چکیده
 ای، مقولههای سازمانی، دانشگاهی و حرفهپایداری در حوزهان و اهميت جه در تجاری هایفعاليت گسترش به توجه با   

ع شده است. ها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوجزء نخستين اهداف کشورها و شرکت پایداری
 شگری مورد بررسی وای؛ راهبردها و پيامدهای این نوع گزارگر و زمينهبه عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخله

ها به روش شرکت پایداری گزارشگری کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تالش شده است تا الگوی منسجم
ه عميق با این پژوهش به وسيله مصاحب. است اکتشافی و کيفی پژوهشی پژوهش، ینبنيان طراحی گردد. اپردازی زمينهنظریه

تجارت و  عدن ونظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه، سازمان صنعت، م افراد خبره در حوزه مبانی
گيری گلوله برفی، به اشباع رسيده به روش نمونه 1398مصاحبه در سال  23سازمان حفاظت محيط زیست اجرا شده و با انجام 

محيطی،  اتگردد، الزامتخاذ گزارشگری پایداری میاست. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، مهمترین شرایط علّی که موجب ا
 محيط هایویژگی وکشور  سياسی هایکشور، ویژگی اجتماعی و فرهنگی هایمحيطی، ویژگی محيطی، فشارهای هایمشوق
 خصهای پژوهش نشان داد که برای دستيابی به گزارشگری پایداری باید راهبردهایی مانند مشالمللی است. همچنين یافتهبين
 ها،شرکت در اعیاجتم مسئوليت و پایداری کميته ایجاد پایداری، استانداردهای و اصول تدوین پایداری، مسئول نهاد کردن
نوین اتخاذ شود.  هایفناوری از استفاده و اثربخش گزارشگری و داخلی کنترل نظام استقرار پایداری، مقوله آموزش و آشنایی

 اعتماد تواند پيامدهایی از قبيل افزایشها، مینشان داد که گزارشگری پایداری شرکتدر نهایت، الگوی منسجم پژوهش 
کيفيت  سرمایه و افزایش ازارب آتی، رشد هاینسل برای زیست محيط ها، حفظنانسا زندگی اجتماعی، افزایش کيفيت

 .نمایدع گزارش در ایران کمک به توسعه این نوتواند های این پژوهش میگزارشگری را در پی داشته باشد. یافته
 پایداری. نفعان، گزارشگریذی پایدار، توسعه و پایداری پایداری، اطالعات های کلیدی:واژه
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 مقدمه

با گسترش روزافززون نيازهزای اطالعزاتی دربزارۀ 

های مالی بزه عمليات واحدهای تجاری، ارائۀ صورت

کنندگان روش سنتی پاسخگوی همۀ نيازهای اسزتفاده

تنها اطالعزات [. گزارشگری مالی سنتی نزه10نيست ]

هززای تجززاری در کززاملی را بززرای پاسززخگویی فعاليت

و مناسززب  گززذارد، حتززی از ارائززۀ کززافیاختيززار نمی

عملکرد اقتصادی و ارزش تجزاری یزک شزرکت نيزز 

 گسززترش بززه عبززارت دیگززر، بززا[. 3نززاتوان اسززت ]

 هایسيسزتم از ان، اسزتفادهجه در تجاری هایفعاليت

 و گيریانززدازه امکززان روزی،امزز سززنتی حسززابداری

را بزا دشزواری سزازمان  عمليات خارجی آثار سنجش

 ،سزنتیهای حسزابداری . سيسزتممواجه کزرده اسزت

 ارزیزابی خزا  هایجنبه از را اریعملکرد واحد تج

 محيطی آثار در برگيرندۀ تواندنمی کهطوریبه ؛ندکمی

حزل مهزم بزرای یزک راه د.باشها سازمان اجتماعی و

 است. 1ها، گزارشگری پایداریتأمين این نياز

است که  یسازمان یگزارش ی،داریپا یگزارش

 ،محيطیزیست ،یعملکرد اقتصاد دربارۀ یاطالعات

گذارد می اريو حاکميت شرکتی را در اخت یاجتماع

ها با هدف شرکت 2[. افشای اطالعات پایداری9]

افزایش شفافيت، ارتقای ارزش برند، حسززن شهرت 

کاوی در برابر رقبا، و مشززروعيت، توانایی بهينه

پذیری، انگيزش کارکنان و حمایت دهی رقابتعالمت

فرایندهای کنترل و اطالعات شززرکت صورت  از

[. امروزه اهميت مفهوم پایداری با توجه 16گيرد ]می

ها و ای اسززت که سازمانبه ابعاد مختلف آن به اندازه

نهادهای زیادی در سززطح جهان بززه این موضوع 

المللی توجه دارند؛ برای نمونه، فدراسززيون بين

                                                           
1 Sustainability Reporting 
2 Sustainability Information 

های اعضای خود به نيز در نشسززت 3حسززابداران

ای داشته و حتی چارچوب این موضوع توجه ویژه

نظری نيز برای مفهوم پایداری تعریف کرده است؛ 

رسد طراحی گزارشززگری پایداری بنابراین به نظر می

 ها دارای اهميت باشد.شرکت

ضرورت انجام این پژوهش آن است کزه در حزال 

یززا  گونززه مقززررات اجبززاریایززران هي حاضززر در 

های گزارشزگری برای افشزای شزاخصدستورالعملی 

ها سطح افشزای ایزن شزاخص و پایداری وجود ندارد

هزادار بشزده در بزورس اوراق های پذیرفتهدر شرکت

همچنزين در حزال حاضزر، تهران بسيار پایين اسزت. 

های پایزداری بزه دليزل های مرتبط با فعاليتشاخص

طور مناسزب گزارشگری مزالی سزنتی بزه ناتوانی نظام

ای است که در حال گونهشود. این ناتوانی بهافشا نمی

حاضززر تقاضززای زیززادی بززرای تهييززر در هززدف 

 پایزداریگزارشگری  سمت گزارشگری مالی سنتی به

مبتنی بزر اطالعزات اجتمزاعی و زیسزت محيطزی بزه 

سبب شزده اسزت [. این موضوع 5است ] وجود آمده

یزد، نيزاز بزه های گزارشگری جدافزون بر طرح شيوه

ای در ایزن حزوزه نيزز احسزاس های گستردهپژوهش

 .شود

هزززایی در حزززوزۀ های اخيزززر پژوهشدر سزززال 

گزارشگری پایداری در داخل کشور انجام شده است. 

یبلزززویی هزززا، مطالعزززات ای از ایزززن پژوهشنمونزززه

، [7]، معصومی و همکاران [11و همکاران] خمسلویی

، [3]هتززری ، سززتایش و م[2]خززوزین و همکززاران 

 [5]و فخاری و همکزاران  [6]پور و همکاران کاشانی

های ذکرشده است. وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

این است که در این مطالعزات، سزعی شزده اسزت بزا 

های گزارشزگری پایزداری  استفاده از امتياز و شاخص

                                                           
3 International Federation of Accountants (IFAC) 
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بزرای  1ابتکار گزارشزگری جهزانیسازمان  پيشنهادشدۀ

های ایرانی، امتياز گزارشگری پایداری محاسبه شرکت

شود. سپس روابط متهيرهای مالی، حسابداری و سایر 

کنززد؛ امززا در ایززن متهيرهززا را بززا یکززدیگر آزمززون می

پژوهش سعی شزد الگزوی منسزجمی از گزارشزگری 

های ایرانی طراحی شود تا عزالوه بزر پایداری شرکت

ی گذشزته، کاربردهزای هزاهای ارزشمند پژوهشیافته

عملی نيزز بزرای تزدوین اسزتانداردها و رهنمودهزای 

با توجه مرتبط با پایداری در پی داشته باشد؛ درنتيجه، 

های سزالبه اهميت مبحث گزارشزگری پایزداری در 

اخيززر، در ایززن پززژوهش سززعی شززد الگززوی منسززجم 

)شززرایط علّززی، ها گزارشززگری پایززداری شززرکت

اهبردهزززا و پيامزززدهای ای؛ رگر و زمينزززهمداخلزززه

پردازی روش نظریزززه گزارشزززگری پایزززداری( بزززه

نتزایج ایزن پزژوهش فرآینزد بنيان طراحی شود. زمينه

تزززدوین اسزززتانداردها و رهنمودهزززای مزززرتبط بزززا 

کننزد. همچنزين بزا گزارشگری پایداری را تسزهيل می

انجام این مطالعه، ادبيات گزارشگری پایداری توسزعه 

تواننزد از نتزایج ایزن تزی مییابد و پژوهشزگران آمی

مند شزوند. پژوهش در بسط ادبيات پژوهش خود بهره

 در ادامززه مبززانی نظززری و تجربززی پززژوهش، فرضززيۀ

های پززژوهش ارائززه شناسززی و یافتززهپززژوهش، روش

 شوند.می

 

 پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی

 مفهوم و تاریخچه گزارشگری پایداری

 نززامتری بززا اصززطالح پایززداری، از مفهززوم وسززي 

طبق تعریف کمسزيون گرفته شده است.  2پایدار ۀتوسع

 ،پایززدار ۀتوسززع، 3جهززانی محززيط زیسززت و توسززعه

                                                           
1 Global Reporting Initiative (GRI) 
2 Sustainable Development 
3 World Commission on Environment and Development 

ای است کزه نيازهزای نسزل فعلزی را بزرآورده توسعه

بدون آنکه توانزایی و حزق نسزل آینزده را در  ؛کندمی

زیست و منزاب  طبيعزی بزه  تأمين نيازهایش از محيط

 تالشزیتوانزد پایزداری می ۀواژ[. 25] مخاطره انزدازد

کردن بهترین نتيجه بزرای بشزر و محزيط  برای فراهم

در نظزر گرفتزه شزود و شزامل  زیست فعلی و آینزده

محيطزی  و زیسزت استمرار ابعاد اقتصادی، اجتمزاعی

 [.20] بشری باشد ۀجامع

از دیدگاه تاریخی، توسعه و تمرکز گزارشگری بزا 

سززت. محوریززت پایززداری دارای رونززد تکززاملی ا

گزارشگری مزالی  ميالدی 1970ای که در دهه گونهبه

 بززاسززنتی در کشززورهای غربززی در برخززی از مواقزز  

شززد و در اضززافی تکميززل می 4هززای اجتمززاعیگزارش

های این تمرکز به سزمت موضزوع ميالدی 1970دهه 

محيطی، ازقبيل توليد ضایعات و آلودگی سوق  زیست

جززایگزین اولویززت گزارشززگری  بيشززترپيززدا کززرد و 

توجززه  مززيالدی 1990اجتمززاعی شززد. در پایززان دهززه 

زمان به ابعاد زیست محيطزی و اجتمزاعی در یزک هم

های گزارش سبب شد گزارشگری آن مجزا از گزارش

مالی سنتی مطرح شود. این روند همگام بزا توسزعه و 

تززدوین اسززتانداردهای داوطلبانززه ازطریززق الگززوی 

بوده اسزت کزه امزروزه اسزتاندارد  گزارشگری جهانی

جهززانی بززرای گزارشززگری پایززداری در نظززر گرفتززه 

 گززارش، درواق ، گزارشگری پایزداری[. 22] شودمی

عززالوه بززر عملکززرد اقتصززادی، سززازمانی اسززت کززه 

 محيطزی و اجتمزاعی عملکرد زیست دربارۀاطالعاتی 

کنندگان شزرکت را در اختيزار اسزتفاده 5و نظام راهبری

 [. 9] دهدقرار می

                                                           
4 Social Reporting 
5 Environmental, Social and Governance (ESG) 
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 احساس نیاز به گزارشگری پایداری

کردند ها چنين فرض میدر گذشته، بيشتر شرکت

که مسئوليت آنها تنها محدود به افشای اطالعات 

عملکرد مالی یا اطالعات کّمی در راستای تمرکز 

ها سازی سود است؛ بنابراین، شرکتاصلی بر حداکثر

اجتماعی به مسائل مربوط به افشای زیست محيطی و 

 از و نظام راهبری توجه کافی نداشتند؛ زیرا این دسته

مالی بودند؛ اما در حال اطالعات، موضوعات غير

مالی در حاضر، سازوکار تهيير کرده و گزارشگری غير

ها، سهامداران و حال افزایش است؛ درنتيجه، شرکت

اند که این مسائل درنهایت به ثبات و نفعان متوجهذی

 گذارد.مدت تأثير مینها در بلنددوام کلی آ

به  نيز های اخير توجه نهادهای دانشگاهیدر سال

که طوریبه است؛ موضوع پایداری افزایش یافته

کنندۀ این موضوع بيان زمينهمقاالت منتشرشده در این 

ها رسد آگاهی سازمانبه نظر می است. عالوه بر این،

یدار های تجاری پانسبت به اهميت فعاليتنيز 

[، 23طبق نتایج پژوهش رضایی ] .افزایش یافته است

شرکت بزرگ  250درصد از  72 ،2015در سال 

. نداهدکرارائه  ارهای پایداری داوطلبانه گزارش، جهان

ای حسابداری نيز توجه حرفه همچنين نهادهای

 اند.به مباحث پایداری از خود نشان داده ایویژه

ها به ها و شرکترباوجود رشد و توجه زیاد کشو

توجه کافی به موضوع پایداری در  مقولۀ پایداری،

 ایران نشده است. 

 1ام جزیدر پژوهشی که مؤسسۀ حسابرسی کی پی

های بززرگ جهزان مدیر ارشد شرکت 378بين [، 19]

ها درصززد ایزن شززرکت 62انجزام داد، مشززخص شزد 

نتززایج گزززارش  اند.دارای راهبززرد پایززداری شززرکتی

دهزد [ نيز نشزان می17] 2فدراسيون جهانی حسابداران

                                                           
1 KPMG 
2 International Federation of Accountants (IFAC) 

های مختلف پایداری، درنهایت بر عملکرد مزالی جنبه

و توانایی سازمان در ایجاد ارزش در طول زمان تزأثير 

 گذارد.می

در بسززياری از کشززورها نظيززر دانمززار،، برزیززل، 

سنگاپور، فرانسه و آفریقای جنوبی الزامزات پایزداری 

تازگی هایی که بزهازجمله بورس. شودرکتی اجرا میش

های مؤثری را در این زمينه انجزام داده، بزورس تالش

مکزیک است. بورس اوراق بهادار مکزیزک، سزومين 

شاخص پایداری جهان را طراحی کزرد. ایزن بزورس 

جدیزد خزود را  3اندازی شاخص پایزداریتازگی راهبه

و  4لنززدناعززالم کززرد کززه پززس از شززاخص پایززداری 

، سومين شزاخص پایزداری 5شاخص پایداری داوجونز

در نوع خود است. همچنين کشورهای دانمار،، نروژ 

ها را به گزارش آثار زیسزت محيطزی و سوئد، شرکت

در اهميزت گزارشزگری پایزداری  [.15]کنزد ملزم می

شود قزوانين کشزورهای فرانسزه و انگلسزتان، بيان می

اطالعززات بززا  های خاصززی را بززرای گزززارششززرکت

؛ بنزابراین شزاید [14]کنزد محوریت پایداری ملزم می

ترین نگرانزی های اخير مهمها در دههپایداری شرکت

 های تجاری است.ها و سازماندولت

حاکميت  نامۀآیين ایران، سرمایۀ بازار همچنين در

 کنزدی آیندۀ در رودمی انتظار و شد تدوین شرکتی

ه بدرنتيجه، یابد؛  افزایش پایداری گزارشگری الزامات

الگوی منسجم ی دربارۀ رسد انجام پژوهشنظر می

گر و گزارشگری پایداری )شرایط علّی، مداخله

ای؛ راهبردها و پيامدهای گزارشگری پایداری( زمينه

 کند.در ایران کمک  گریاین نوع گزارش ۀبه توسع

                                                           
3 Mexican Sustainability Index 
4 London Sustainability Index 
5 Dow Jones Sustainability Index 
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 الگوی منسجم گزارشگری پایداری

سززازمانی  ،هززانیجابتکززار سززازمان گزارشززگری 

 مزيالدی 1997المللی و مستقل است کزه از سزال بين

گزارشززگری  ۀشززده در زمينززانجام هززایتالشپيشززرو 

ایززن  مززيالدی 2016پایززداری بززوده اسززت. در سززال 

اسزتانداردهای جهزانی گزارشزگری  نخسزتينسازمان 

هيئزت اسزتانداردهای پایزداری  بزاشزده پایداری تهيه

 36را ارائه کزرد. اسزتانداردهای مزبزور شزامل  1جهانی

 نمونزه 6از آن عمزومی،  نمونزه 3استاندارد بوده کزه 

 نمونزززه 19محيطی و زیسزززت نمونزززه 8اقتصزززادی، 

اجتماعی است و تاریخ پيشنهادی بزرای اجزرای آن از 

هرچنزد اجزرای قبزل از  ؛است ميالدی 2018 جوالی

د اینکزه با وجو[. 14] این تاریخ نيز توصيه شده است

این استانداردها شامل تمامی عنزاوین ذکرشزده بزرای 

هزززای بزززا محوریزززت پایزززداری اسزززت و گزارش

را استانداردهایی چندجانبه برای گزارشگری غيرمزالی 

های اجتمزاعی و اما تمرکز آن بر موضوع ؛کندارائه می

تعداد محدود و در عوض  تنهامحيطی است و  زیست

دهزد و پوشزش میهای اقتصزادی را کلی از شزاخص

های تر بززرای گزارشززگری موضززوعمقززررات تفصززيلی

های مقرراتزی موجزود بزرای اقتصادی را به چارچوب

حسابداری  ۀشدگزارشگری مالی ازقبيل اصول پذیرفته

المللزی گزارشزگری مزالی آمریکا و استانداردهای بين

(؛ امزا در 1396)فخزاری و همکزاران،  دهدارجاع می

رهنمودهززا و اسززتانداردهای بززا وجززود  حزال حاضززر،

گزارشززگری بززارۀ الگززوی گزارشززگری جهززانی در

جاری گزارشگری با محوریت پایداری  ۀپایداری، روی

ای کززه گونززهبه ؛در اصززل مززاهيتی داوطلبانززه دارد

ها در افشاکردن یا نکردن این اطالعات آزادند. شرکت

در حال حاضزر هزي  اجبزاری بزرای به عبارت دیگر، 

                                                           
1 International Sustainability Standard Board (ISSB) 

 سززاالنههززای پایززداری در گزارش اطالعززاتافشززای 

در پرتو این اختيار عمل، در گزارشگری . وجود ندارد

های ها از عناوین زیادی برای توصيف گزارششرکت

شهروندی شرکتی، مسئوليت ازقبيل گزارشگری  فعلی

 ۀهای توسزعپایزدار، هزینزه ۀاجتماعی شرکت، توسزع

پایززداری اسززتفاده  گزارشززگری درنهایززت پایززدار و

نبود قانون بزرای گزارشزگری پایزداری [. 19]شود می

باعث ایجاد مشکالت مختلفی نيز شده است. براساس 

( 2015) 2نظر انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولزز

 :ازاند مشکالت مذکور عبارت[، 24]

 همززۀهززا، بودن ایززن گزارشبززه دليززل داوطلبانززه .1

 .کنندفشا نمیاها چنين اطالعاتی را شرکت

د کزه کامزل یزا نممکن است اطالعاتی افشزا شزو  .2

ها صززرفا  نيسززتند و بسززياری از شززرکت پززذیراتکا

تزی از آنهزا را مثب ۀکنند که جنباطالعاتی را افشا می

 .دهدنشان می

در  شزدهاحتمال نبود یکنواختی در اطالعزات ارائه  .3

 .های مختلف وجود داردسال

های کوچزک و شزرکتویژه ها بهبرخی از شرکت  .4

 ۀهای تهيززه و ارائززمتوسززط عقيززده دارنززد هزینززه

اطالعات اضافی در این زمينزه بيشزتر از منزاف  آن 

 .است

[، در، عوامل مؤثر بر 13طبق نظر آلوارز و اورتا ]

ها انتشار گزارشگری پایداری ممکن است بزه شزرکت

کمززک کنززد شززفافيت گزارشززگری بززرای کززاربران و 

در ر جوامز  را بهبزود بخشزد. همچنين تصویر آنها د

کشورها بایزد بزا در نظزر گزرفتن  ۀچنين شرایطی هم

پایدار اقداماتی مناسب  ۀتوسع ۀاهميت روزافزون مقول

مهم عمل آورند. نظر به نقش بسيار  را در این مسير به

یکی از اقزدامات سزودمند در ، ها در این زمينهشرکت

                                                           
2 The Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales (ICAEW) 
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، طراحززی الگززوی گزارشززگری پایززداری زمينززهایززن 

اجزرای  بزرای الزمتا حسب اقزدامات  ها استشرکت

 [. 4] انجام شود گزارشگری پایداری

در حزززال حاضزززر، الززززام و چزززارچوبی بزززرای 

منظور گززارش پایزداری وجزود های ایرانی بهشرکت

ها ابزار کافی و مناسزبی بزرای ندارد؛ درنتيجه، شرکت

نفعزان رسانی و پاسزخگویی بزه ذی، اطالعگيریاندازه

را  و خارجی در جهت اهزداف توسزعه پایزدار داخلی

 هاها و فرصزتدر، ریسزک ندارند؛ بنابراین، امکزان

ها نفعان شزرکتها و همچنين ذیبرای مدیران سازمان

وجود نزدارد. بزا نبزود گزارشزگری پایزداری، اعمزال 

وکار بزا کسب هایطرح راهبردی و بلندمدت مدیریت

زارشزگری ا نبزود گشود. همچنين بزمشکل مواجه می

 یسزازمان بين داخلی، طوربه عملکرد پایداری مقایسۀ

صزنعت بزا مشزکل مواجزه  مختلزف هایبخش بين و

نفعزان ذی شود؛ درنتيجه، گزارش پایداری توانزاییمی

 هززایدارایی و سززازمان حقيقززی ارزش در، بززرای را

بخشد؛ بنزابراین، آن تسهيل می غيرملموس و ملموس

منظور کززاهش شززود بززهدر ایززن پززژوهش تززالش می

الگززوی منسززجم گزارشززگری شززده، مشززکالت اشاره

 پایداری در ایران طراحی شود.

 های پژوهشپرسش

به در راستای دستيابی به هدف اصلی پژوهش که  

 دنبال اثبات یا رد ادعای خاصی نبوده و صرفا  در پزی

طراحزززی الگزززوی منسزززجم گزارشزززگری پایزززداری 

فرضزيه بزرای پزژوهش حاضزر هاست، طزرح شرکت

ضرورتی ندارد و اهم تالش، صزرف پاسزخگویی بزه 

 ،بززر اسززاس ایززنشززود. های پززژوهش میپرسززش

پززژوهش بززه شززرح زیززر طززرح  های فرعززیپرسززش

 :دنشومی

ای گر و زمينززهپرسززش اول: شززرایط علّززی، مداخلززه

 ت؟گزارشگری پایداری چيس

 پرسش دوم: راهبردهای گزارشگری پایداری چيست؟

 پرسش سوم: پيامدهای گزارشگری پایداری چيست؟

 روش پژوهش

طراحزی الگزوی منسزجم  ،هدف پژوهش حاضزر

گزارشززگری پایززداری ازنظززر خبرگززان بززه روش 

بنيان است )علزت اسزتفاده از ایزن پردازی زمينهنظریه

از منظزر  روش در ادامه گزارش شده است(؛ درنتيجه،

سزال در ها هزیزرا مصزاحب اسزت؛عزی طبعد زمانی، مق

 به دالیل پيش رو از منظر هدف، اند.انجام شده 1398

پژوهشی با موضوع طراحزی -1: اکتشافی استاز نوع 

الگوی منسزجم گزارشزگری پایزداری، بزا روش ایزن 

بنيان( در کشزور انجزام پردازی زمينزهپژوهش )نظریزه

پژوهش به ارائۀ یک نظریزه  نتایج این -2نشده است؛ 

های این پژوهش دانش موجود یافته -3شود؛ منتج می

دهزد. ایزن را در زمينۀ گزارشگری پایداری توسعه می

 وع، از نزهزا()نزوع دادهاز منظر فرایند اجزرا پژوهش، 

اول  در ایزن روش پزژوهش، بخزش زیرا ؛کيفی است

 و مشزاهده مصزاحبه، مختلفی مانند مناب  ها(، از)داده

شود که در ایزن پزژوهش نيزز گردآوری می مشارکت

اند. همچنزين در شزدهآوری جمز  همصزاحب ها باداده

 هزایروش روش پژوهش کيفزی، بخزش دوم شزامل

 بزه رسزيدن بزرای که است تفسيری و تعبير و تحليلی

 شزامل هزاروش ایزن. رودمی کاربه هانظریه یا هایافته

 بززه کززه اسززت هززاداده از پردازیمفهززوم هایشززيوه

در ایزن پزژوهش نيززز از  .اسزت موسزوم 1«کدگزذاری»

های کدگذاری باز، محوری و انتخزابی اسزتفاده روش

 شده است. بخش سوم روش پژوهش کيفزی، عبزارت

هزا و یا ترسزيم نمودار شدهنوشته هایگزارش از است

                                                           
1 Coding 
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شفاهی که در ایزن پزژوهش از روش  ها یا ارائۀشکل

از  است. همچنين این پزژوهش نموداری استفاده شده

بزا هزدف  هاسزت کز بنيزادی نزوع از ۀ اجرامنظر نتيج

 منطزقشزود. از منظزر ها انجام میماهيت پدیده فکش

زیزرا در ؛ استقرایی است عاز نو استدالل( عیا نو)اجرا 

های هتجربز ه بزهشوندگان با توجاین پژوهش مصاحبه

ارائزه توضزيحات خزود را ها نتایج پدیدهبارۀ خود در

کننززد. جامعززۀ آمززاری پززژوهش حاضززر شززامل می

 گروههای زیر است:

گروه اول آن دسته از خبرگانی هستند که بزا مبزانی  .1

نظری گزارشگری مزالی و حزوزۀ علزوم اجتمزاعی 

)بعززد اجتمززاعی( آشززنایی کامززل دارنززد و در ایززن 

نظرند. این گزروه شزامل اعضزای خصو  صاحب

دیریت هيئت علمی عضو گروههای حسابداری، مز

مالی و علوم اجتمزاعی دانشزگاههای مزادر کشزور 

)منظور از دانشگاههای مادر، دانشزگاههایی هسزتند 

های تحصزيلی ذکرشزده دارای مقطز  که در رشزته

کم دو پززژوهش انززد( بززوده اسززت و دسززتدکتری

رسزززمی و منتشرشزززده در حزززوزۀ معيارهزززای 

گزارشگری پایداری )اقتصزادی، زیسزت محيطزی، 

ز راهبری( داشته باشند. این گروه ا اجتماعی و نظام

نفززر از  14تری برخوردارنززد. دیززدگاه نظززری قززوی

ها شزرکت افراد متخصص در این دسته در مصاحبه

 کردند.

گروه دوم متشکل از فعاالن بازار سزرمایه، مزدیران  .2

ها، مدیران ارشد بزورس اوراق عامل و مالی شرکت

های بهززادار، مززدیران و کارشناسززان ارشززد شززرکت

های کزارگزاری گذاری و همچنزين شزرکتسرمایه

اسززت کززه عمززدتا  از تجربززۀ کززافی در اسززتفاده از 

ها در وتحليل شزرکتهای مزالی در تجزیزهگزارش

گيری برای خریزد یزا بورس اوراق بهادار و تصميم

واگذاری سهام برخوردارنزد. ایزن گزروه از تجربزۀ 

 نفزر 5عملی بيشتری در بازار سرمایه برخوردارند. 

ای از این گروه به سزؤاالت مصزاحبه از افراد حرفه

 پاسخ دادند.

گروه سوم، کارشناسان و مدیران سزازمان حفاظزت  .3

نفزر از متخصصزين  2اند. نظزرات از محيط زیست

 ها اخذ شد.این گروه در مصاحبه

گروه چهزارم، مزدیران سزازمان صزنعت، معزدن و  .4

تواننززد نماینززدۀ صززنای  انززد. ایززن افززراد میتجارت

نفر از خبرگان ایزن  2مختلف در نظر گرفته شوند. 

 .1ها شرکت کردندگروه در مصاحبه

دليل انتخاب این افراد بدین شکل است که این افزراد 

)جنبزۀ  بعد مالی عملکرد پایزداریبه طرق مختلف در 

زیسزت ) مالی عملکرد پایزداریاقتصادی( و ابعاد غير

تجربزۀ  محيطی، عملکرد اجتماعی و نظام راهبری( یزا

 ارند.دای یا تخصص پژوهشی رفهح -عملی 

گونززه کززه بيززان شززد ایززن پززژوهش از نززوع همان

های کيفی است. پژوهش کيفی انواعی دارد و پژوهش

شزود؛ یکزی از ایزن های مختلزف انجزام میبه شزيوه

اسززت. در ایززن  2بنيانپردازی زمينززهها نظریززهشززيوه

پززژوهش از ایززن روش اسززتفاده شززده اسززت. علززت 

اختصزار در استفاده از این روش و شرح این روش به

شدن این روش در بين ادامه آمده و با توجه به شناخته

                                                           
ل حاضر گزارشگری پایداری در کشور جنبۀ الزامی ندارد و در حا1

همچنان بسياری از مدیران )مالی، صنعتی و محيط زیست( با مفاهيم 

این نوع گزارشگری آشنا نيستند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شد 

بيشتر از نظرات جامعۀ دانشگاهی استفاده شود که تجربه و آشنایی 

صورت عام و گزارشگری رشگری بهبيشتری با مفاهيم جدید گزا

 2صورت خا  داشته باشند. همچنين در گروههایی که از پایداری به

رسند و  طبق نظر ها به اشباع مینفر استفاده شد، مفاهيم و مقوله

استراوس و کوربين در چنين شرایطی الزم نيست مصاحبۀ جدیدی 

 .[20صورت گيرد ]

2 Grounded Theory 
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افراد دانشگاهی، از تشریح جزئيات این روش اجتناب 

 شده است.

 

 بنیانپردازی زمینهنظریه

منززد و کيفززی بززرای نظامبنيان، روش نظریززۀ زمينززه

ای است که در سزطح گسزترده بزه تبيزين خلق نظریه

برآیند، کنش یزا کزنش متقابزل موضزوعی بزا هویزت 

گزردد. بزه گفتزۀ اسزتراوس و کزربين مشخص بزر می

ای اسزت کزه مسزتقيما  از بنيان آن نظریزهزمينزهنظریۀ 

هایی استخراج شده است که در جریزان پزژوهش داده

اند. در ایزن آمده و تحليزل شزده صورت منظم گردبه

هزا، تحليزل و نظریزۀ نهزایی بزا روش، گردآوری داده

انزد. اگرچزه هزر یزک از یکدیگر در ارتبزاط تنگاتن 

هززا رویززدادهای مختلززف پژوهشززی بززرای تفسززير داده

هززا در قلززب انززد، تفسززير دادهاهميززت متفززاوتی قائل

بنيان نيزز های کيفی جای دارد. در روش زمينهپژوهش

هززا، نقززش اصززلی و محززوری در فراینززد فسززير دادهت

 [.20دارد ] پژوهش

ترین دالیل انتخاب این روش بزه شزرح زیزر مهم

 [:1است ]

مانی کزه دربزارۀ حزوزه مزورد مطالعزه تقریبزا  ز -

 شدۀ کمی وجود داشته باشد؛ های شناختهنمونه

مانی که پژوهشگر به فهم ادراکزات و تجزارب ز -

 اشند؛ ر نمونۀ خاصی را داشته بکننده دافراد شرکت

مززانی کززه پژوهشززگران عالقززه داشززته باشززند ز -

 چالش بکشند؛ های موجود را بهنظریه

ای بزرای توضزيح مانی که هزي  نظریزۀ زمينزهز -

شناختی خا  بزا رفتارهزای تناسب ساختارهای روان

 شده وجود نداشته باشد؛بررسی

مانی که هدف پژوهشگر گسترش یزک نظریزۀ ز -

 جدید باشد. 

طور کلزی در دو بنيان بهپردازی زمينهاجرای نظریه

 شود:گام اساسی به شرح زیر انجام می

هزای اوليزۀ ایزن : دادههراگرردووری داده –گام اول 

و بزا  1پژوهش از منب  مصاحبۀ ساختارنيافته با خبرگان

سؤال کلی و باز بزه  3از  با استفاده 2رویکردی اکتشافی

 آوری شده است.شرح زیر جم 

 بززرای هاشززرکت قصززد و تمایززل بززر عززواملی چززه .1

 توانزدمی عوامزل این مؤثرند؟ پایداری گزارشگری

 کزالن سزطح شرکت، محيط محيط درون به مربوط

ی، باشزد )شزرایط علّز المللزیبين سطح یا اقتصادی

 ای(.گر و زمينهمداخله

 پایداری چه اقداماتی را گزارشگریبرای  هاشرکت .2

 باید انجام دهند؟ )راهبردها(

 شزرکت، سزطح در تأثيری چه گزارشگری پایداری .3

 دارد؟ )پيامدها( المللیبين و کشور

: فراینزد پردازیکدگذاری متن و نظریره –گام دوم 

ها شامل سزه سزطح اسزت: کدگزذاری کدگذاری داده

کزه در  5و کدگزذاری انتخزابی 4، کدگذاری محزوری3باز

 شوند:ادامه توضيح داده می

 :هززا بززه طززی کدگززذاری بززاز، داده کدگررذاری برراز

شزوند و بزرای بزه دسزت های مجزا خزرد میبخش

شوند. هایشان بررسی میها و تفاوتآوردن مشابهت

هایشززان براسززاس مشابهت« مفززاهيم»سززپس ایززن 

« دازیپرمقولزه»شوند که به ایزن کزار بندی میطبقه

، مفهومی است کزه از سزایر «مقوله»شود و گفته می

تر است و بنای نظریه از آنها تشزکيل مفاهيم انتزاعی

طور خالصززه، نتيجززۀ کدگززذاری بززاز شززود. بززهمی

                                                           
1 Interview with Experts 
2 Exploratory Approach 
3 Open Coding 
4 Axial Coding 
5 Selective coding 
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های مفهززومی ایجادشززده از ای از مقولززهمجموعززه

 هاست.داده

 :در کدگزذاری محزوری بزين  کدگذاری محروری

ی بزاز گسزترش های اساسزی کزه درکدگزذارمقوله

هززا و ابعززاد، ارتباطززات انززد، در سززطح ویژگییافته

ها شود. در پایان این مرحله، مقولزهدرونی برقرار می

 ، شززرایط1علّززی بززر حسززب شززرایط بززه شززرایط

 5و پيامززدها 4، راهبردهززا3ایزمينززه شززرایط ،2گرمداخلززه

در ایززن پززژوهش  6شززوند. مقولززه اصززلیتقسززيم می

 گزارشگری پایداری است.

 پزژوهش این در :نظریه خلق و انتخابی گذاریکد 

 ئهارا روایت و نمودار از استفاده با ایجادشده الگوی

 نشزان را پزژوهش الگزوی نهزایی 1 شزکل. شودمی

 [.1دهد ]می

عمومززا   ،بنيانهپردازی زمينززهها در نظریززهنمونزز

انتخزاب  8و بزه روش گلولزه برفزی 7صورت هدفمندبه

ای، یعنزی زنجيزره یابرفی هيری گلولگهنمون .شوندمی

نحوی با یکدیگر پيوند  هب هکنندگانی کانتخاب شرکت

دیگززر افززراد همززان جززام   هدارنززد و پژوهشززگر را بزز

، ابتزدا هدر مصزاحب ،بيزان دیگزر هب. کنندراهنمایی می

و  تحصيالتنظر و دارای تعدادی از اشخا  صاحب

انتخاب شزدند  موضوع پژوهش با مرتبط تجربۀ کافی

شزد سزایر افزراد  هاز آنها خواسزت هر پایان مصاحبو د

موضزوع پزژوهش را  نظر درخصو و صاحب مطل 

مصزاحبه انجزام  23معرفی کنند. بر اساس این، تعداد 

رسزيد و مصزاحبۀ  9گيری به اشباع نظریشدند و نمونه

                                                           
1 Causal Conditions 
2 Intervening Conditions 
3 Contextual Conditions 
4 Strategies 
5 Consequences 
6 Core Category  
7 Purposive Sampling 
8 Snow ball 
9 Theoretical Saturation 

جدیدی صورت نگرفت. منظور از اشباع نظری، یعنی 

ولۀ جدیزدی با انجام آخرین مصاحبه هي  مفهوم و مق

شزده بزرای شزروع های انجامشکل نگيرد و مصزاحبه

کنزد. ميزانگين مزدت زمزان تحليل آماری کفایزت می

مصاحبه بزرای طراحزی الگزوی منسزجم گزارشزگری 

دقيقه است. برای سنجش روایی و  25پایداری، تقریبا  

 از پزس ها،مصزاحبه شزروع از قبزلپایایی پزژوهش، 

دانشگاه، حرفه و صزنعت نفر از خبرگان  3مصاحبه با 

 و شزد تهيزه مصزاحبه رهنمزود آنهزا، نظزرات و اخذ

 بزا .گرفزت مصاحبه صورت حول رهنمود هامصاحبه

 نيززز هامصززاحبه رهنمززود ها،مصززاحبه تعززداد افزززایش

روش شناسایی و انتخزاب ایزن افزراد  .یافت گسترش

بدین شکل است که یا در حوزۀ گزارشگری پایزداری 

صزورت یزا به شده بزودهب چاپیا کتا دارای پژوهش

عملززی گزززارش پایززداری را تهيززه کززرده یززا اینکززه 

 انزد.استانداردهای گزارشگری پایداری را ترجمه کرده

 شزدند ضبط شوندگانمصاحبه اجازۀ با هامصاحبه کل

بررسزی  بزار را چنزدین مصزاحبه هزر پژوهشگران و

 و تحليززل نتززایج ها،یافتززه اعتبززار منظوربززه کردنززد.

 از نفززر 3 اختيززار در هامصززاحبه از برخززی کدگززذاری

 خززارج از نفززر 3پززژوهش و  در کنندگانمشززارکت

مزدل  قرار گرفزت. خبرگزان عمومزا  کنندگانمشارکت

 . کردند تلقی شده را معتبراستخراج

 

 های پژوهشیافته

 هاومار توصیفی داده

هززدف ایززن پززژوهش، طراحززی الگززوی منسززجم 

نفزر از  23ها اسزت. بزا گزارشگری پایزداری شزرکت

های مبانی نظزری گزارشزگری، فعزاالن خبرگان حوزه

بازار سزرمایه، سزازمان حفاظزت از محزيط زیسزت و 

سززازمان صززنعت، معززدن و تجززارت مصززاحبۀ عميززق 
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 شده است.شوندگان گزارش مصاحبه( مشخصززات کلززی 1صززورت گرفززت. در نگززاره )
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 های پژوهشمنبع: یافته
 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

 باز  کدگذاری

 هایای از مقولززهنتيجززۀ کدگززذاری بززاز مجموعززه

هاست. در ادامزه چگزونگی مفهومی ایجادشده از داده

صزورت شزوندگان بهکدگذاری باز با یکی از مصاحبه

 صورت اختصار در ادامه ارائه شده است:نمونه و به

عوامل بسيار زیادی بر گزارشگری پایداری تزأثير »

کنندگان ایزن نزوع گذارند. نخست باید به اسزتفادهمی

فراد و گروههزا از ایزن گزارشگری توجه شود. همۀ ا

نظریزه شوند و همۀ افزراد ]نوع گزارشگری منتف  می

[ در زیزر چتزر گزارشزگری پایزداری قزرار نفعانذی

دارند؛ اما بزا توجزه بزه اینکزه مزا )کشزور ایزران( در 

خواهيم کنيم و میالمللی شدن حرکت میراستای بين

 نهادهزای و هاسازمان الزاماتهای جهانی ]به سازمان

خواهيم در بازارهای جهانی [ بيوندیم یا میالمللیبين

المللززی خززواهيم بززورس مززا بينباشززيم یززا اینکززه می

[ شود، باید ایزن نزوع المللیبين نهادهای در پذیرش]

گزارشگری را انجام دهيم؛ ولی در شرایط حاضر، بزا 

شزرایط اقتصزادی توجه به وضعيت اقتصادی کشور ]

بززرای ایززن نززوع  [،تحززریمهززا ][ و تحریمکشززور

[ بایزد باشزد؛ الزام قانونیگزارشگری یک نوع اجبار ]

ها با احتمال ها، شرکتشدن تحریماما پس از برطرف

صورت داوطلبانه گزارشزگری پایزداری را بيشتری به

های مزا دهند. االن چنزد درصزد از شزرکتانجام می

المللززی هسززتند. چززون شززرکت فززوالد در سززطح بين

کنزد، [ فعاليزت میلمللی بودن شرکتابينالمللی ]بين

ها کنزد. اگزر شزرکتهزا را تهيزه میاین نوع گزارش

شزدن پزيش برونزد، در آن بخواهند به سزوی جهانی

[ خواهند بزود ایزن نزوع الزام قانونیصورت مجبور ]

ها را تهيه کنند؛ بزرای مثزال، اگزر شزرکت در گزارش

بازارهای خارجی قرار داشزته و صزادرات و واردات 

[ داشته باشد، خيلزی بودن شرکتالمللیبينصول ]مح

مهم است که گزارشگری پایداری انجام دهزد؛ بزرای 

های دارویزی را در نظزر بگيریزد، ایزن نمونه، شرکت

ها صادرات محصول دارند و مجبورنزد بزرای شرکت

[ خززود، رقابززت در صززنعتبقززا در صززنعت رقززابتی ]

 1سزززازیاستاندارد المللزززیبين الزامزززات سزززازمان

                                                           
1 International Organization for Standardization (ISO) 
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[ را نيززز رعایززت کننززد. مززدیریتی هایدسززتورالعمل]

کنندگان از گزارشزگری پایزداری از همچنين اسزتفاده

 افزراد آگزاهیصورت کامل، آگاه ]مزایا و اثرات آن به

[ نيستند. سطح فرهنگزی مزا جامعه در خود حقوق از

[ آنقزدر بزاال نرفتزه اسزت کزه کشزور ملزی فرهنز ]

مسائل پایزداری هایی را بخریم که محصوالتی شرکت

کنند؛ ولی اگر در ایران سازمانی وجزود را رعایت می

ها را براسزاس رعایزت مسزائل داشته باشد که شرکت

[ کنززد، بنززدیرتبه هایسيسززتمبنززدی ]پایززداری، رتبه

ها نيز بایزد وضعيت بسيار متفاوت خواهد بود. دولت

ها را به این نزوع گزارشزگری تشزویق کننزد؛ شرکت

هایی را تعریزف تواننزد بسزتهها میتبرای مثال، دول

کنند که اگر شزرکتی گزارشزگری پایزداری را منتشزر 

[ ماليزاتی هایمشزوقکند، ماليزات بزا نزرم کمتزری ]

توانزد تسزهيالت بزا نزرم پرداخت کند یزا اینکزه می

[ را دریافت کنزد. اعتباری هایمشوقکارمزد کمتری ]

ها نيزز فعاليزت افرادی کزه در هيئزت مزدیرۀ شزرکت

ها بززرای کننززد، نقززش مهمززی در تمایززل شززرکتمی

گزارشگری پایزداری دارنزد. فزرض کنيزد هرچقزدر 

[ استقالل اعضای هيئت مزدیرهتعداد اعضای مستقل ]

تخصص مالی اعضای هيئزت و دارای تخصص مالی ]

[ در هيئززت مززدیره زیززاد باشززد، احتمززال مززدیره

کنزد یزا اگزر گزارشگری پایداری نيز افزایش پيدا می

های خارجی، بيشتر اعضای هيئت مدیره شرکت مانند

[ تشزکيل تنوع جنسيتی اعضای هيئت مدیرهرا زنان ]

داده باشند، با احتمال بيشزتری گزارشزگری پایزداری 

توسط آن شرکت منتشر خواهد شد؛ اما به نظزر مزن، 

ها باید در برای گزارشگری پایداری در داخل شرکت

فززار و سيسزتم اابتدا سيستم مکزانيزه شزود. بایزد نرم

 اسززتفاده از سيسززتم] 1سززازمان منززاب  ریزیبرنامززه

                                                           
1 Enterprise resource planning (ERP 

[ پياده شود. همچنزين بزرای سازمان مناب  ریزیبرنامه

ها، سنجش اثرات زیست محيطی در این نوع گزارش

تنهایی دانززش و تخصززص کززافی را حسززابداران بززه

خواهيم ميزان آلزودگی محزيط ندارند. فرض کنيد می

هزای نزوین نظيزر از فناوریزیست را بسنجيم، بایزد 

[ بهزره اسزتفاده از هزوش مصزنوعی] 2هوش مصنوعی

گرفته شود. در این زمينه حسابداران بایزد از نظزرات 

ها نيز اسزتفاده کننزد و در داخزل مهندسان سایر رشته

 مسزئوليت و پایداری کميتۀ ایجادای ]ها کميتهشرکت

[ نيزز بزه همزين منظزور تشزکيل شرکت در اجتماعی

ای و صورت دورهلبته اعضای این کميته باید بهشود؛ ا

 تخصصی هایدوره برگذاریهای الزم ]منظم آموزش

[ را ببينند. ما در یک سزياره بزه هاشرکت در پایداری

کنيم. ایزززن سزززياره بزززا نزززام زمزززين زنزززدگی مزززی

هایی مواجززه اسززت و درنهایززت فناپززذیر محززدودیت

عایزت است. اگر بخواهيم مسائل توسزعۀ پایزدار را ر

شزوند؛ بنزابراین سادگی همۀ مناب  تمزام مینکنيم، به

نتيجۀ گزارشگری پایزداری و توسزعۀ پایزدار، حفزظ 

[ اسزت. همچنزين ایزن تأثير بر طبيعتحيات بشری ]

نوع گزارشگری به برقراری توازن در اخالق، عدالت 

کنزد. [ کمزک میافزایش عدالت و انصافو انصاف ]

[ از راد و سهامدارانافزایش رعایت حقوق افهمگان ]

شوند. بزا انجزام مزایای گزارشگری پایداری منتف  می

سزادگی بزه های مزا بهگزارشگری پایزداری، شزرکت

پيوندند و سهام آنها به سادگی به بازارهای جهانی می

رود و [ مززیافزززایش نقدشززوندگی سززهامفززروش ]

کزاهش ها مناب  خزود را بزا کمتزرین هزینزه ]شرکت

آورنزد و [ بزه دسزت میهای شزرکتهزینۀ تأمين مال

درنهایت ماندگاری و پایداری شزرکت افززایش پيزدا 

 «.کندمی

                                                           
2 Artificial Intelligence 
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ها، مفززاهيم پززس از اسززتخراج مفززاهيم از مصززاحبه

شززوند و بندی میبراسززاس شززباهت و تفززاوت دسززته

گيرنززد؛ بزرای نمونززه، بززا مقایسززۀ ها شززکل میمقولزه

شدۀ خبرگان این چنين برداشت مفاهيم مختلف اشاره

 هاسزازمان نونی، الزاماتقا شود که مفاهيم الزاماتمی

مزدیریتی و  هایالمللزی، دسزتورالعملبين نهادهای و

دارنزد: بزر « الزامات محيطی»بندی به رتبه هایسيستم

از « الزامززات محيطززی»اسززاس ایززن، مقولززۀ اصززلی 

های یادشده حاصزل شزده اسزت. در مجموعه مفهوم

مفهززوم از  127ایززن پززژوهش درمجمززوع، تعززداد 

مقوله اصلی تقليزل  27ها استخراج شد که به مصاحبه

( تزا 2هزای )ها در نگارهیافت. شرح کامل این مقولزه

 ( ارائه شده است.6)

 
 محوری  کدگذاری 

دهندۀ الگزوی منسزجم گزارشزگری اجزای تشکيل

 گر،مداخله علّی، شرایط اند از: شرایطپایداری عبارت

و پيامزدها. در ادامزه تمزام ای، راهبردها زمينه شرایط

اجزای الگوی منسجم گزارشگری پایداری ذکر شزده 

و تفاسير مرتبط با هر مقولزه در نگزارۀ مزرتبط خزود 

 اند. بيان شده

 شرایط علّی

هایی هستند که مقولزۀ اصزلی را شرایط علّی مقوله

آورنزد و بزه وقزوع و گسزترش پدیزده به وجزود می

گانی نظير وقتی که، کند؛ بيشتر با واژمدنظر کمک می

[. 1شزوند ]که، ازآنجاکه و ... به علت ختم میدرحالی

مفهززوم، شززرایط علّززی  26طبززق نظززرات خبرگززان، 

اند. ایززن گزارشززگری پایززداری در نظززر گرفتززه شززده

( 2اند. در نگزاره )مقولزه تلخزيص شزده 6مفاهيم در 

 اند.ها گزارش شدهتفاسير مرتبط با این مقوله

 

 

 شرایط علّی گزارشگری پایداری -2نگاره 

 توضیحات مقوله

 الزامات محيطی

ترغيب  ها را به گزارشگری پایداریترین عاملی است که شرکتبيشتر خبرگان اعتقاد داشتند الزامات محيطی مهم

با  شود، باید قوانينی نيز در ارتباطمختلف تصویب میهای کند؛ مانند سایر قوانين که در کشور در حوزهمی

 المللی فعاليتهای ایرانی که در سطح بيناالجرا شود. همچنين بسياری از شرکتگزارشگری پایداری، مصوب و الزم

اری را دشگری پاینهادها، تهيه و انتشار گزار المللی بپيوندند. برخی از اینهای بينند تا به نهاداکنند، در تالشمی

 اند. شرط الزم برای پذیرش در نظر گرفته

های مشوق

 محيطی

کنند به مسائل زیست محيطی و کنند برای مشروع نشان دادن خود در جامعه، سعی میها تالش میبسياری از شرکت

کنند به مسائل های معتبر نيز سعی میها برای کسب گواهينامهمسئوليت اجتماعی توجه کنند. همچنين این شرکت

 ین زمينه،اهای سياسی است. بسياری از خبرگان در هها، کاهش هزینپایداری توجه کنند. عامل مهم دیگر برای شرکت

 کنند. ای  آالینده فعاليت میهایی اشاره کردند که در صنبه شرکت

فشارهای 

 محيطی

ا ظر آنها بنها بدان اشاره کردند، مقولۀ فشارهای محيطی است. در یکی دیگر از عوامل مهمی که خبرگان در مصاحبه

و نکتۀ  اندهای آتی در اولویت قرار گرفتهدنيای اینترنت، توجه به محيط زیست و نسل گسترش فضای مجازی و

های خواهی گروههای مختلف است. همۀ گروهها از روشمهمی که در این زمينه وجود دارد، افزایش توان پاسخ

های مختلف، آثار انها و سازمکنند شرکتمختلفی سعی دارند جلوی تخریب محيط زیست را بگيرند و حتی سعی می

 بار خود به محيط زیست را جبران کنند.زیان
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 توضیحات مقوله

های ویژگی

فرهنگی و 

 اجتماعی کشور

کند. شهروندان می جامعه نيز افزایش پيدا در خود حقوق از افراد با افزایش سطح تحصيالت افراد در جامعه، آگاهی

 ، طبق نظرکنند. همچنينفرزندان خود را دارند و در این زمينه تالش میحق استفاده از مناب  طبيعی برای خود و 

ختار ایداری، فرهن  ملی کشور است. همچنين ساپگذار بر گزارشگری شوندگان، یکی از عوامل مهم تأثيرمصاحبه

سائل م کند که آیا برای جامعه یا دولت، مسائل اجتماعی برفرهنگی و اجتماعی کشور این موضوع را تعيين می

 حيط زیست،مهای دینی )اسالم و سایر ادیان( نيز به مسائلی همچون حراست از اقتصادی برتری دارد؛ حتی در آموزه

 نوعان و موضوعات مشابهی از این قبيل توجه شده است.برقراری عدل و انصاف، توجه به هم

های ویژگی

 سياسی کشور

های ایرانی های فراوانی عليه کشور و شرکتهای اخير، تحریمموجب شده است در سالویژگی سياسی کشور ایران 

و در حال  اندهای اخير با مشکالت و موضوعات اساسی درگير شدههای ایرانی در سالوض  شود؛ درنتيجه، شرکت

از  شوندگان، با گذراحبهتوانند تمام توان و تمرکز خود را بر موضوعات پایداری قرار دهند. طبق نظر مصحاضر نمی

ایداری ها با احتمال زیاد بر موضوعات پایداری توجه خواهند کرد و گزارشگری پاین مسير تاریخی کشور، شرکت

 رشد خواهد کرد.

های ویژگی

 المللمحيط بين

تر آگاه کاملتر و دیگر سری ها از مسائل یکهای عظيم اجتماعی موجب شده است کشورهای اخير، رسانهدر سال

ها ازمانوجه افراد، سوهوایی و زیست محيطی در سراسر دنيا موجب شده است تهای آبشوند. در این زمينه، بحران

تن به ی پيوسو نهادهای مختلف به موضوعات پایداری جلب شود. همچنين، افراد و نهادهای کشور ایران نيز برا

 ند. به موضوعات پایداری نشان دهکنند تا توجه کافی های مرتبط تالش میسازمان

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 

 

 گرشرایط مداخله

ند که به اگر، شرایط ساختاریمداخله شرایط

ها تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش پدیده

خاصی  ۀراهبردها را در درون زمين آنهاگذارند. اثر می

کنند بخشند یا آنها را محدود و مقيد میسهولت می

مرتبط با هر مفهوم و مقوله در نگاره این شرایط [. 1]

 .اند( آمده3)

 

 

 گر گزارشگری پایداری: شرایط مداخله3نگاره 

 توضیحات مقوله

های ویژگی

حاکميت 

 شرکتی

ند؛ برای ثرؤها برای گزارشگری پایداری مهای حاکميت شرکتی، در تمایل شرکتویژگیشوندگان، طبق نظر مصاحبه

، دليل تمایل زنان 1دیگرگزینی ۀ. طبق نظریداردنمونه، تنوع جنسيتی اعضای هيئت مدیره در گزارشگری پایداری نقش 

نان است و اعتقاد بر این است ، باالبودن ویژگی دیگرگزینی در زشرکتاجتماعی  پذیریمسئوليتبه حضور بيشتر در 

است. همچنين،  شرکتاجتماعی  پذیریمسئوليتعامل هدایت زنان و مشارکت بيشتر در  ،که ترجيحات دیگرگزینی

هایی که اعضای دارای دانش مالی دارند، به دليل آشنابودن این افراد با موضوعات مختلف، با احتمال هيئت مدیره

های حاکميت جزئی از ویژگیمنزلۀ های ساختار مالکيت هم بهکنند. ویژگیوجه میبيشتری به موضوعات پایداری ت

 با دقت بيشتری مدیریت را خود گذارینهادی، سرمایه گذارانسرمایه .ندثرؤها مشرکتی در گزارشگری پایداری شرکت

 را مالی هایگزارش در نشدهاطالعات منعکس آنها. دارند اطالعات پردازش و گردآوری در باالیی مهارت و کنندمی

                                                           
1 Altruism Theory 
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 توضیحات مقوله

 غيرمالی ۀداوطلبان مسززائل افشای به سززهامداران، گونه این اهميت دليل به هاشرکت کنند؛ بنابراین،می وتحليلتجزیه

  .دارند نگه شرکت در را سهامداران نوع این بتوانند تا پردازندمی بيشتری

های ویژگی

ساختاری 

 شرکت

کنند، به دليل اهميت گزارشگری پایداری المللی فعاليت میهایی که صادرات محصول دارند و در بازارهای بينشرکت

ناب  مدالت تجاری خود، جذب کنند برای سهولت در مباالمللی، سعی میبرای طرفين و کشورهای خارجی و سطح بين

فشای بيشتر به ا االتریبا احتمال بتر های بزرگشرکتچنين، . همکنندو سایر مسائل، گزارشگری پایداری را تهيه 

یافتگی ساختار گزارشگری، با احتمال بيشتری تر به دليل توسعههای قدیمی. شرکتپردازنداطالعات غيرمالی می

 درصدد بهتر و ربيشت افشای با کوشندمی هاشرکت بدهی و اهرم مالی، افزایش دهند. باگزارشگری پایداری را انجام می

 نمایندگی هایهزینه دادنکاهش درنهایت و آنان اطالعاتی نيازهای برآوردن و اعتباردهندگان اطمينان عدم دادنکاهش

  .باشند

های ویژگی
عملکردی 
 شرکت

 ۀنظری کند. همچنين ازنظربينی مینمایندگی، بين قابليت سودآوری و افشای اطالعات ارتباط مثبتی پيش ۀنظری
 کنندۀبيان رشد نيز هایفرصت .برخودارند بيشتری افشای سطح از باال، نقدینگی نسبت دارای هایشرکت دهی،عالمت
ها شرکت. است خا  صنعت به ورود برای موان  ایجاد یا سودآور گذاریسرمایه هایپروژه به دسترسی قابليت ميزان

  .کنندنتشر کنند گزارشگری پایداری را ممين مالی سعی میأهای تتر به مناب  مالی و کاهش هزینهبرای دسترسی ساده

های ویژگی
 رفتاری مدیران

عام و ویژگی رفتاری  صورتبههای رفتاری مدیران حيط شرکت، ویژگیمشوندگان، در درون براساس نظر مصاحبه
یران منعطف، . مداستخا ، عامل بسيار مهمی در تعيين کميت و کيفيت گزارشگری پایداری  صورتبهمدیرعامل 

 دهند. مدیرانات مقاومت کمتری نشان میتهييرکنند و در برابر این تهييرات مرتبط با موضوع پایداری را دنبال می
و درنهایت احساس  کنندمی دهند، مثبت ارزیابیات و اقداماتی که انجام میبين، نتایج تصميماعتماد و خوشبيش
ان کنند این موفقيت را در گزارشگری پایداری افشا کنند. مدیراند و سعی میکنند بهترین تصميمات را اتخاذ کردهمی

کنند نسبت به سایر مدیران، اقدامات مرتبط با گزارشگری کار به علت حفظ کيفيت گزارشگری، سعی میمحافظه
 پایداری را انجام دهند. 

رقابت در 
 صنعت

اطالعات وجود  یمتفاوت در رابطه با افشا یدو استراتژ 1یاقتصاد ۀنظری یبر مبنادر ارتباط با رقابت در بازار محصول، 
 یاستراتژ ست.هاشرکت ۀليوساطالعات به شتريب یهاست که محر، افشاتيظرف دگاهیرقابت از د ،اول یاستراتژ .دارد
ها شرکت ۀليوسکمتر اطالعات به محر، افشای 3تيرفابت ظعکس رق یاستراتژ نیاست که ا 2متيرقابت ق ،دوم
کمتر  تحمل برایرا  یشترياطالعات ب، ها هستندتيظرفبارۀ ها در حال رقابت درشرکت ی کهزمان ،گرید انيبه ب .است
 ۀمالکان یهانهیهز ليبه دل ،ندامتيقبارۀ ها در حال رقابت درکه شرکت یزمان ،درمقابل .کنندیم افشا هیسرما ۀنیهز

 .دنرا افشا کن یاطالعات کمتردارند  سعی ها، شرکتشتريب صورت افشایباالتر در 
 

 ایشرایط زمینه

 است یطخاصی از شرا ۀای، مجموعشرایط زمينه

شوند تا که در یک زمان و مکان خا  جم  می

د اوضاع، احوال یا مسائلی را به وجود آورن ۀمجموع

 [. 1دهند ]که اشخا  با عمل خود به آنها پاسخ می

 

ایداری شده، گزارشگری پهای انجامبراساس مصاحبه 

ثير أتزز ایزمينززه عنوان شززرایطهای زیززر بززهاز مقولززه

( توضززيح داده 4گيززرد. ایززن شززرایط در نگززاره )می

 .اندشده

                                                           
1 Economic Theory 
2 Price Competition 
3 Capacity Competition 
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 ای گزارشگری پایداریشرایط زمینه -4نگاره 

 توضیحات مقوله

محيط 

حسابداری و 

 مالی کشور

شود. همچنين درخواست میها قوی و قوی، سطح باالیی از اطالعات از شرکتدر کشورهای  دارای سطح کارایی نيمه

بوط به مات مرند؛ زیرا تصميااستانداردهای حسابداری با کيفيت باال، برای عمل و کارکرد بازار سرمایه ضروری

ها کنند. همچنين نوع نظام تأمين مالی شرکتای به استانداردهای حسابداری تکيه میطور فزایندهتخصيص سرمایه، به

ق الی ازطریهایی که تأمين می تعيين سطح گزارشگری پایداری بسيار مهم است. در نظام)بدهی یا بازار سرمایه( برا

کنند و درنتيجه، ها توجه مینفعان بسياری به عملکرد، وضعيت و نقدینگی شرکتگيرد، ذیبازار سرمایه صورت می

 کنند.نفعان را برآورد مین ذیها با احتمال بيشتری نيازهای اطالعاتی ایشرکت

های مشوق

 مالی

ها به گزارشگری پایداری است؛ برای های مالی عامل بسيار مهمی در ترغيب شرکتخبرگان اعتقاد داشتند مشوق

 نرم با ماليات کند، منتشر را ریپایدا گزارشگری شرکتی اگر که کنند تعریف را هاییبسته توانندمی هانمونه، دولت

ا اعتقاد داشتند اگر همچنين آنه .کند دریافت کمتری بهرۀ نرم با تسهيالت تواندمی اینکه یا کند پرداخت کمتری

نتشر مهای تهيه و رکتنهادهای نظارتی )مانند سازمان بورس و اوراق بهادار( الزاماتی را تدوین کنند که به مدیران ش

کنند، یایداری منتشر مهایی که گزارشگری پهایی اختصا  یابند و همچنين شرکتکنندۀ گزارشگری پایداری، پاداش

 بدهی را منتشر کنند. و مشارکت تری بتوانند اوراقبا شرایط ساده

های ویژگی

 اقتصادی کشور

های مهم در گزارشگری پایداری ی از محر،کشور، یک اقتصادی هایهای پژوهش نشان داد ویژگیتحليل یافته

وليۀ افراد جامعه ادر وضعيت مناسبی قرار دارند و نيازهای های اقتصادی های که شاخصها است. در کشورشرکت

کنند ها تالش میکند و شرکتتأمين شده است، موضوعات زیست محيطی و مسئوليت اجتماعی اهميت پيدا می

ات اشد، اثراشته بدار )رکود، تورم( قرگزارشگری پایداری را انجام دهند؛ اما اگر کشور در وضعيت نامناسب اقتصادی 

ها سعی دهد و شرکتها را به وضعيت نامناسب مالی )بحران مالی و ورشکستگی( سوق میاین موضوع، شرکت

ای نشان دهند. اینها منجر کنندهصورت گمراهضعيت مالی خود را بهوهایی دست بزنند که مات و رویهکنند به اقدامی

 شود شرکت از گزارشگری پایداری امتناع ورزد.می

های ویژگی

 محيط شرکت

وجود داشته باشد، سعی  3مشیو خط 2، بيانيۀ رسالت1اندازبرخی از خبرگان بيان کردند اگر در شرکتی، بيانيۀ چشم

ها در هایی را دنبال کنند. گزارشگری این برنامههای خود را ترسيم و برای دستيابی به این اهداف، برنامهکنند هدفمی

کنند گزارشگری پایداری را ها سعی میا محدودیت مواجه است؛ بنابراین، این دسته از شرکتشکل سنتی گزارشگری ب

 برای انعکاس این قبيل اقدامات به کار گيرند.

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 راهبردها

هایی برای ها و واکنشراهبردها مبتنی بر کنش

 هاراهبرد .مدنظرند ۀکنترل، اداره و برخورد با پدید

ند و هدفمند صورت ا، دارای دليلدارندمقصود 

 شوندگان معتقد [. خبرگان و مصاحبه1گيرند ]می

 الگزوی رتبط بزامز های زیزر راهبردهزایبودند مقوله 

د. نشزوپایداری در نظر گرفته می گزارشگری منسجم

( توضززيح داده 5ها در نگززاره )ایززن مفززاهيم و مقولززه

 .اندشده
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 : راهبردهای گزارشگری پایداری5نگاره 

 توضیحات مقوله

کردن نهاد مشخص

 مسئول پایداری

 ،ا د یک نهاد خ. در نظر آنها بایاستپایداری  مسئول نهاد کردنراهبرد، مشخص نخستينخبرگان اعتقاد داشتند 

کی از یبه  توانیم. به عبارت دیگر، این مسئوليت را شودمتولی و مسئول تدوین استانداردها و اصول پایداری 

 تربيشظر موجود تفویض کرد یا اینکه نهاد جدیدی با مشارکت نهادهای فعلی ایجاد کرد. در ن یهاسازمان

 داشت. برتریشوندگان، مورد دوم بر مورد اول مصاحبه

اصول و تدوین 

استانداردهای 

 پایداری

. در نظر خبرگان، شوندمیپایداری تدوین  استانداردهای و اصول ،پایداری مسئول نهادکردن پس از مشخص

یا رسمی  ۀترجم. استپایداری  مسئول نهاد ازپایداری  مفهومی چارچوب ۀگام برای این منظور، تهي نخستين

ارچوب چ ۀد. در نظر خبرگان، در شرایط فعلی ترجمهدمیام تدوین چارچوب مفهومی بومی این مهم را انج

 .استتر مفهومی و استانداردها مناسب

ایجاد کميته 

پایداری و مسئوليت 

 اجتماعی در شرکت

ها برای مسائل و موضوعات خاصی تشکيل های مختلفی )حسابرسی، ریسک و ...( که در شرکتهتمشابه کمي

ها تشرک در جتماعیا مسئوليت و پایداری ۀکميت اثربخش وظایف مرتبط با پایداری، بایدمنظور انجام د، بهنشومی

آن،  ۀدهندکيلو افراد تش کنندنظر بخش حسابداری مدیریت فعاليت زیرتواند . این کميته میشودتشکيل 

 های مختلف پایداری )مالی، زیست محيطی، اجتماعی و نظام راهبری( باشند.متخصصان جنبه

آشنایی و آموزش 

 مقوله پایداری

 مسئوليت و پایداری ها )هم کارکنان عادی و عملياتی و هم کارکنان کميتهبه باور خبرگان، تمام کارکنان شرکت

توانند برای ها می. شرکتکنندهای مرتبط با پایداری شرکت منظم و ادواری در دوره صورتبهاجتماعی( باید 

ت ست مجالا. همچنين بهتر کنندها درخواست انجمن هایی مانند دانشگاهها وها از نهادبرگذاری این دوره

های پایداری و پژوهش ۀد که آخرین تحوالت حوزنپایداری در کشور وجود داشته باش ۀتخصصی در حوز

 .کنندشده در این حوزه را منتشر انجام

استقرار نظام کنترل 

داخلی و 

گزارشگری 

 اثربخش

 وری حاکمثار فناهای نوین عملياتی و آپدیده هب هشده با توجبهای تمام کنترل داخلی سيستم مناسباستقرار یک 

یابی سنتی ههای هزینحياتی است و مستقيم بر کيفيت گزارشگری اثر مثبت دارد. سيستم ،بر وضعيت موجود

راحتی ههای بهها تنها هزینزیرا این سيستم ؛دندهها را نشان نمیهواقعی فرایند عمليات و هزین اطالعات

 بهای ۀمحاسب غيرمستقيم نقشی در یهانهیهز و گيرندمی نظر در شدهتمام بهای ۀدر محاسب را پذیرشناسایی

 شده ندارند.متما

استفاده از 

 های نوینفناوری

؛ ندارند را کافی تخصص و دانش تنهاییبه حسابداران های پایداری،گزارش در محيطی زیست اثرات سنجش برای

 از و حسابداری کربن، باید زیست محيط آلودگی ميزان برای سنجش کردندنمونه، برخی از خبرگان بيان  برای

، سيستم 1پذیرتوسعه مالی گزارشگری همچنين زبان .شود گرفته بهره مصنوعی هوش نظير نوین هایفناوری

های بازرگانی در سراسر جهان ایجاد گزارش الکترونيکی ۀلو مباد هبرای تهي هگزارشگری مبتنی بر منب  باز است ک

 هایداده ۀدربارقرار گيرند و  بينذرهها بيشتر زیر د مدیران شرکتنشوباعث می یهایداده بنابراین، ؛شده است

 .پاسخگو باشند خودهای گزارش در شدهارائه

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 پیامدها
بززر اثززر راهبردهززا و  نززد کززهاپيامززدها نتایجی

 شوند. پيامدها اصلی پدیدار می ۀگيری مقولشکل

ر [. د1هزا هسزتند ]هزا و واکنشنتایج و حاصل کنش 

 مرتبط با ( پيامدهای6های نگاره )مقوله ،نظر خبرگان

 .هستندپایداری  گزارشگری منسجم الگوی

                                                           
1 XBRL: Extensible Business Reporting Language 
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 : پیامدهای گزارشگری پایداری6نگاره 

 توضیحات مقوله

افزایش اعتماد 

 اجتماعی

 

ن نوع از ای باگيرد. نفعان را در نظر میبراساس نظرات خبرگان، گزارشگری پایداری نيازهای اطالعاتی تمام ذی

شود. تمام افراد از های آتی مشخص میها به محيط زیست و جامعه و نسلگزارشگری، مناف  و مضرات شرکت

 هشدیگر گزارشگری پایداری، کا ۀآید. همچنين نتيجو شفافيت اجتماعی به وجود می شوندمیحقوق خود آگاه 

ماعی و ست محيطی، اجتسيعی از اطالعات )مالی، زیو ۀها دامناجتماعی است. طبق مفاهيم پایداری، شرکت تبعيض

عات منجر اطال کنندگاناستفاده گمراهی انتشار چنين اطالعاتی به کاهش ،درنتيجه کنند؛نظام راهبری( را منتشر می

ترین ترین و اصلیکه شاید مهم شوددرنهایت به افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه منجر می هاشود. تمام اینمی

 ای باشد.هر کشور و هر جامعه ۀیسرما

افزایش کيفيت 

 هانزندگی انسا

ن خدمات ه انتشار ایبد. با توجه نشوبه کارکنان واحد تجاری منعکس می شدهارائه در گزارشگری پایداری، خدمات

شده ات ارائهاز ميزان خدم هاهای مختلف، کارکنان و مدیران شرکتشده در بين شرکتپذیری خدمات ارائهو مقایسه

عهد شرکت تپایداری و با توجه به  ۀرسد. همچنين طبق مقولکار به تعادل می نيروی حقوق ،شوند و درنتيجهآگاه می

 دهند که به افزایشها انجام میتری شرکتبه حفظ محيط زیست و استفاده از محصوالت ارگانيک، توليدات سالم

 شود.انسانی منجر می وری و حفظ حقوقبهره و سالمت

حفظ محيط 

زیست برای 

 های آتینسل

 کاهش به برسانند که خود نفعانذی اطالع به را یاقدامات از دستهآن کنندمی سعی پایداری گزارشگری با هاشرکت

آتی منجر  هایافتادن نسل به مخاطره هانقض این .شده است منجر مخرب گازهای کاهش و محيطی زیست آالیندگی

 ها باید به مفاهيمی مانند مدیریتدر شرکت ،درنتيجه ؛کنند این موضوعات را رعایت کنندها سعی میشود. شرکتمی

 سبز توجه شود.  محيطی و مدیریت مدیریت محيطی، سيستم زیست محيطی، ارزیابی زیست

رشد بازار 

 سرمایه

 کنندگذاری کنند در بازارهایی سرمایههای مختلف سعی میشدن کشورها، شرکتبا توجه به روند روزافزون جهانی

ا رنتيجه، بد ؛گذاری کمتری دارندزیرا چنين بازارهایی ریسک سرمایه ؛کنندپایدار را رعایت می ۀکه مفاهيم توسع

 که به افزایش ابدیمیها افزایش بليت خرید و فروش سهام شرکتهای داخلی، قاهای خارجی به بورسورود شرکت

داخلی و  هایرکتش از مناب  المللی، جذببين هایشرکت بنابراین، ورود ؛شودها منجر میسهام شرکت نقدشوندگی

 حقوق ۀزینه. این موارد به کاهش کنندیممين مالی أها با سهولت بيشتری تو شرکت کندمیافزایش پيدا  برعکس،

امی این . تمشودتعلق به سهامداران و پایداری ماندگاری شرکت منجر میسهام و درنهایت افزایش بازده م صاحبان

 د.نشورشد بازار سرمایه منجر می ۀمفاهيم به ایجاد مقول

افزایش کيفيت 

 گزارشگری مالی

ام یا الزها پس از مالی است. شرکت گزارشگری کيفيت طبق نظر خبرگان، آخرین پيامد گزارشگری پایداری، افزایش

ی ، اطالعات بيشترات منفعت و هزینهظبا توجه به مالح وکنند در حد امکان اختيار به گزارشگری پایداری، سعی می

ت فزایش کيفيریسک حسابرسی، با ا ۀه فرضيشود. با توجه ببه افزایش کيفيت افشا منجر می ها. تمامی اینکنندافشا 

ررسی ت بيشتری باقالم افشاشده را با دق ،و درنهایت حسابرسان شودمیافشا، سهولت رسيدگی حسابرسان بيشتر 

 خطر عنصر دو از متشکل اطالعاتی تقارن عدمشود. حسابرسی منجر می کيفيت کنند که این موضوعات به افزایشمی

 سازمانیندرو دافرا توسط بيشتر، اطالعات داشتن اختيار در علت به عنصر دو این؛ است نامناسب گزینش و اخالقی

اهش ل وجود چنين اطالعاتی کاما با گزارشگری پایداری، احتما ؛شودمی ایجاد سازمانیبرون افراد با مقایسه در

 یابد.می

 های پژوهشمنبع: یافته
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انتخابی و ایجاد نظریه )الگوی  کدگذاری

 ها(شرکتمنسجم گزارشگری پایداری 

ها در شرکت پایداری گزارشگری منسجم الگوی 

 ( طراحی شده است.1شکل )
 

 
 هاالگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت -1شکل 

 گیرینتیجه

هززدف ایززن پززژوهش طراحززی الگززوی منسززجم 

گر و گزارشززگری پایززداری )شززرایط علّززی، مداخلززه

ای؛ راهبردها و پيامدهای گزارشزگری پایزداری( زمينه

در ایران بود. نتایج حاصزل از پزژوهش نشزان دادنزد 

ترین شرایط علّی که موجزب اتخزاذ گزارشزگری مهم

 انززد از: الزامززاتترتيب عبارتشززوند، بززهپایززداری می

محيطززی،  محيطززی، فشززارهای هایمحيطززی، مشززوق

 هزایکشزور، ویژگی اجتمزاعی و فرهنگی هایویژگی

المللززی. بين محززيط هززایکشززور و ویژگی سياسززی

 حاکميزت هزایهمچنين طبزق نظزر خبرگزان، ویژگی

 هزایشزرکت، ویژگی سزاختاری هایشرکتی، ویژگی

مززدیران و  رفتززاری هززایشززرکت، ویژگی عملکززردی

گر بززرای صززنعت نيززز عوامززل مداخلززه در رقابززت
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شوند. ها در نظر گرفته میگری پایداری شرکتگزارش

شوندگان، عالوه بر شرایط ذکرشده، طبق نظر مصاحبه

ای برای گزارشگری عنوان شرایط زمينهشرایطی نيز به

انزد ها بيان کردند؛ این شزرایط عبارتپایداری شرکت

مزالی،  هایکشور، مشوق مالی و حسابداری از: محيط

 محززيط هززایویژگی کشززور و اقتصززادی هززایویژگی

های ایزن پزژوهش نشزان دادنزد بزرای شرکت. یافتزه

ها، راهبردهززایی ماننززد گزارشززگری پایززداری شززرکت

پایداری، تزدوین اصزول و  مسئول نهاد کردنمشخص

ایجززاد کميتززۀ پایززداری و اسززتانداردهای پایززداری، 

ها، آشزنایی و آمزوزش مسئوليت اجتماعی در شزرکت

 و داخلززی کنتززرل نظززام مقولززۀ پایززداری، اسززتقرار

 نزوین هزایفناوری از گزارشگری اثربخش و اسزتفاده

شود. درنهایت، الگوی منسجم پژوهش نشان اتخاذ می

ها پيامزدهایی ازقبيزل داد گزارشگری پایداری شزرکت

 زنززدگی اجتمززاعی، افزززایش کيفيززت اعتمززاد افزززایش

آتزی،  هاینسزل بزرای زیسزت محزيط ها، حفظنانسا

کيفيت گزارشزگری را در  ه و افزایشسرمای بازار رشد

 پی دارد. 

شززده از بززا توجززه بززه تعززداد کززدهای استخراج

های گرفته از مفززاهيم و مقولززههای صززورتمصززاحبه

شزوندگان بزه مفهزوم ذکرشده و اشارۀ بيشزتر مصاحبه

الزامززات محيطززی )بززاالترین تعززداد اشززاره(، تحليززل 

 های پززژوهش نشززان دادنززد در ایززران الزامززاتیافتززه

ترین عامل مؤثر بر گزارشزگری پایزداری محيطی، مهم

های ها اسززت؛ بززرای نمونززه، وجززود سيسززتمشززرکت

بندی و اعطای امتياز به این نوع گزارشگری عامل رتبه

ها برای گزارشگری پایداری مهمی در تحریک شرکت

ها بزرای پزذیرش است. همچنين ممکن است شزرکت

های مربوطه، مهالمللی و کسب گواهينادر نهادهای بين

سعی کنند گزارشزگری پایزداری را انجزام دهنزد. در 

های اخير گسترش فضای مجازی موجزب توجزه سال

هزای نفعان به موضوع پایداری شده اسزت. ویژگیذی

فرهنگی و اجتمزاعی کشزور، عامزل مهمزی در ميززان 

ها و نهادهزای گویی شرکتخواهی مردم و پاسخپاسخ

یی با مفهوم گزارشگری مختلف است. فرآیند پاسخگو

هزا های اخير، تحریمپایداری در ارتباط است. در سال

موجب شزده اسزت توجزه بزه گزارشزگری پایزداری 

شزدن اقتصزاد، تر شزود؛ امزا درمقابزل، جهانیرن کم

موجب تشدید حرکت به سمت پایداری شزده اسزت. 

عالوه بر شرایط ذکرشزده، در ميزان متهيرهزای درون 

حاکميت شزرکتی، نقزش مهزم و  هایشرکتی، ویژگی

ها دارند. ای در گزارشگری پایداری شرکتکنندهتعيين

المللزی های ساختاری شزرکت نيزز بيناز ميان ویژگی

بزززودن و صزززادرات محصزززول از شزززرکت، نقزززش 

ها بزززه سزززمت ای در تمایزززل شزززرکتکننزززدهتعيين

های گزارشگری پایداری دارد. عالوه بر ایزن، شزرکت

هززای بززاالتری ای  رقززابتی، انگيزهکننززده در صززنرقابت

های برای گزارشگری پایداری دارند. با وجود مشزوق

مززالی بززرای گزارشززگری پایززداری و بهبززود شززرایط 

ها، رشززد گزارشززگری اقتصززادی کشززور و شززرکت

رود. حرکت به سزمت گزارشزگری پایداری انتظار می

 مسزئول نهاد کردنهایی نظير مشخصپایداری با مقوله

پایزداری و  اسزتانداردهای و اصزول تزدوینپایداری، 

ها تسزری  بخشزيده شزرکت در پایزداری کميتۀ ایجاد

ها ملززم بزه شود. طبزق مفزاهيم پایزداری، شزرکتمی

انززد. اینهززا های آتیرعایززت حقززوق جامعززه و نسززل

درنهایت به افزایش اعتماد اجتماعی در جامعزه منجزر 

هزر ترین سزرمایۀ ترین و اصزلیشود که شاید مهممی

ای باشزد. بزا رشزد گزارشزگری کشور و هزر جامعزه

 بززين در شززدهارائه خززدمات پذیریپایززداری، مقایسززه

 ها،شزرکت مزدیران و کارکنزان مختلزف، هایشرکت
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یابد. نمونۀ دیگزر از افزایش و کيفيت زندگی بهبود می

پيامدهای گزارشگری پایداری، رشد بزازار سزرمایه و 

 ی است. درنهایت کيفيت گزارشگری پایدار

 ارانو همک یالجنادهای نتایج این پژوهش با یافته

و  یمعصزوم[، 21] متووا[، 18خان و همکاران ]، [13]

همسزو  [8]طالتپزه  زادهيزو عل یمهدو [ و7]همکاران 

هززای خززود، متهيرهززای اسززت. آنهززا نيززز در پژوهش

، رهیمززد ئززتيه یاسززتقالل اعضززا ،یالزامززات قززانون

رشزد  یهافرصزت ،تيشرکت، تمرکز مالک یسودآور

، رقابزت صزنعتی، اهرم مزالی، نهاد تيمالک، شرکت

ها و الزامززات سززازمانو  درصززد سززهام شززناور آزاد

گری ی را متيهرهای مؤثر در گزارشالمللنيسسات بؤم

 اند.ها ذکر کردهپایداری شرکت

 به حرکت بر اثرگذار های این پژوهش عواملیافته

دهزد؛ بنزابراین می نشان را پایداری گزارشگری سوی

 از نتایج این پژوهش، نهادهایی مانند دولزت، سزازمان

حسابرسززی، بززورس اوراق بهززادار تهززران، جامعززۀ 

 و تحقيقزات حسابداران رسمی ایزران، وزارت علزوم،

های مزرتبط بزا گزارشزگری و فناوری و سایر سازمان

 در نکتززه کننززد. نخسززتينمقولززۀ پایززداری اسززتفاده می

 مردم عموم ساختنآگاه پایدار، توسعۀ مفهوم با ارتباط

 آن متعزدد مزایزای و پایزدار توسعۀ مفهوم از جامعه و

 را آگزاهی ایزن شزودمی راستا پيشزنهاد این در. است

 اجتمزاعی هایرسزانه ازطریق متولی نهادهای و دولت

 بزا. دهنزد قزرار مزردم اختيزار در ملی رسانۀ ویژهبه و

 فرهن  این با نيز هاشرکت پایداری، فرهن  گسترش

 اختيزاری صورتبه کنندمی سعی و شوندمی راستاهم

بززه سززازمان  .کننززد منتشززر را پایززداری گزارشززگری

شزود اصزول و اسزتانداردهای حسابرسی پيشزنهاد می

مرتبط با گزارشگری پایداری را تزدوین یزا ترجمزه و 

ها از ایزن صورت رسزمی منتشزر کننزد تزا شزرکتبه

گری پایداری استفاده کنند. به استانداردها برای گزارش

صزورت شزود بهبورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد می

 هایشززرکت اول، وهلززۀ در نمونززه، ای )بززرایمرحلززه

 ایزن تهيزۀ را بزه پتروشيمی صنعت در شاغل و بزرگ

 تهيۀ به نياز و تهيه امکان کرد که الزام گزارشگری نوع

 صزنای  سزایر از بيشزتر آنها برای پایداری گزارشگری

شززده نزززد خززود را بززه های پذیرفتهاسززت( شززرکت

گزارشگری پایداری ملزم کند. به جامعزۀ حسزابداران 

هزای شود بزا برگزذاری دورهرسمی ایران پيشنهاد می

آموزشززی، شززرکا و مززدیران خززود را در راسززتای 

بخشی و حسابرسی گزارشگری پایداری آماده اطمينان

 پيشزنهاد اوریفنز و تحقيقزات علزوم، وزارت کند. به

 دانشگاهی، تحصيلی رشته نوع به توجه بدون شودمی

 در پایداری مقولۀ با مرتبط درسی واحدهای و دروس

 بززرای ویژهبززه مختلززف، تحصززيلی مقززاط  و هارشززته

 بززرای. کنززد تعریززف تکميلززی تحصززيالت مقززاط 

 هایمفاهيم و مقوله به درسی، عنوان این هایسرفصل

 پززژوهش ایززن در شززدهشناخته پایززداری گزارشززگری

  .شوندمی اشاره

های ایزن پزژوهش ایزن پيشنهاد کلی دربارۀ یافتزه

تواننزد در است که این نهادها با همکاری یکدیگر می

وهلۀ اول، نهاد مسئول موضوع پایزداری را مشزخص 

کنند، سپس باید چارچوب مفهزومی و اسزتانداردها و 

ین و صورت رسمی در کشزور تزدواصول پایداری به

ترجمه شوند. در ادامزه بایزد نهزاد و مرجز  ارزیزابی 

های پایزداری نيزز مشزخص شزود. همچنزين گزارش

ایجزاد ربط بایزد قزوانين الزم دربزارۀ های ذیسازمان

ها، کميتۀ پایزداری و مسزئوليت اجتمزاعی در شزرکت

 کنتزرل نظام آشنایی و آموزش مقولۀ پایداری، استقرار

 از اسزززتفاده گزارشزززگری اثزززربخش و و داخلزززی

 . نوین را در دستور کار خود قرار دهند هایفناوری
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محزززدودیت کلزززی در انجزززام ایزززن پزززژوهش، 

نداشتن به برخی از افراد خبزره بزرای انجزام دسترسی

مصاحبه بود و در صورت دسترسی هم از ارائۀ زمزان 

به پژوهشگران برای انجام مصاحبه خودداری کردنزد. 

سززعی در طراحززی تززوان هززای آتززی میدر پژوهش

نحوی چارچوب مفهومی گزارشگری پایداری کرد؛ به

کززه در ایززن چززارچوب مفهززومی، مخاطبززان اصززلی 

گزارشززگری پایززداری و نيازهززای اطالعززاتی آنززان، 

های هززای کيفززی، اهززداف، عناصززر و مؤلفززهویژگی

گزارشززگری پایززداری مشززخص شززوند. همچنززين در 

ر گززرفتن تززوان بززا در نظززهززای آتززی میپژوهش

تانداردهای سزازمان ابتکزار جهزانی و گزارشزگری اس

کردن ایززن سززنجی و پيززادهپایززداری، سززعی در امکان

تزوان در ها در محيط ایران کرد. همچنزين میشاخص

صزورت های این پژوهش را بههای آتی، یافتهپژوهش

نامه در اختيار خبرگان قرار داد تا با نتزایج ایزن پرسش

 پژوهش مقایسه شوند.
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