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چكیده
هدف اصلی این مقاله ،ارائه مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است .به منظور دستیابی به اهداف اصلی تحقیق ،پرسشنامه
ای طراحی و بین خبرگان توزیع شد .پرسشنامه شامل  93پرسش در مورد شناسایی و تعیین  39مؤلفه و  531شاخص مربوط به
مؤلفه ها و هم چنین شامل  7پرسش مربوط به چارچوب ،دامنه ،محتوا و کیفیت افشاء عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است .پس
از دریافت پرسش نامه ها ،اطالعات  501پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پس از آزمون تحلیل عاملی تأییدی 55 ،شاخص
حذف شدند .ی افته ها نشان می دهد که در ایران بین عملکرد پایدار مالی و غیر مالی ارتباط متقابل وجود دارد که مطابق با مبانی
نظری تحقیق حاضر است .سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که اجباری شدن رویکرد عملکرد پایدار کسب و کار در ایران و
ساالنه بودن دوره تناوب آن مورد قبول بیشتر خبرگان است.
واژههای كلیدی :مدل عملکرد پایدار کسب و کار ،عملکرد پایدار کسب و کار ،شاخص عملکرد پایدار کسب و کار ،عملکرد پایدار
مالی ،عملکرد پایدار غیرمالی.
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 -1مقدمه

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

امروزه تأثیر شرکت ها بر محیط خارج از آن یک دغدغه
جهانی تلقی می شود و همواره انتظارات ذینفعان از نقش واحد
های تجاری رو به افزایش است .به دنبال افزایش تقاضا برای
شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد شرکت و اثرات آن بر
جامعه و ذی نفعان ،رهنمود ها ،اصول و قوانین و مقررات برای
نحوه عمل شرکت ها تدوین می شود که شرکت ها بر این
اساس ،به صورت اختیاری یا داوطلبانه ،گزارش های خود در
ابعاد مختلف را منتشر می کنند .هم چنین ،سرمایه گذاران
خواستار اطالعات مالی و غیر مالی شفاف ،دقیق و قابل اعتماد
در مورد شاخص های اصلی عملکرد  5هستند که از طریق
گزارشگری عملکرد پایدار  3ارائه می شوند .گزارشگری عملکرد
پایدار ،فرآیند شناسایی ،طبقه بندی ،اندازه گیری ،شناخت و
گزارشگری فعالیت ها در همه ابعاد پنجگانه عملکرد پایدار
کسب و کار  9است و به شرکت ها امکان طراحی و پیاده سازی
استراتژی ها را می دهد (رضایی 3059 ،4؛ بروکت  1و رضایی،
.)3059
در تحقیقات گذشته مانند ان جی و رضایی (،)3051
جین  9و همکاران ( 3059و  )3059و رضایی و تیو )3057( 7
1
عملکرد پایدار کسب و کار تحت عنوان دو بعد عملکرد پایدار
و افشاء پایدار  3مطرح شد و نتایج نشان می دهد که هر دو این
ابعاد به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه متقابل بین آن ها برقرار
است .این رابطه متقابل ،می تواند بر عملکرد شرکت ،ارزش
شرکت و نحوه گزارشگری تأثیر بگذارد .مانیورا  )3057( 50بیان
می کند که گزارشگری یکپارچه این ابعاد و ادغام عملکرد
پایدار مالی و غیرمالی ،اطالعات بهتری را برای تصمیم گیری
ارائه می کند .هم چنین شرکت هایی که عملکرد پایداری
بهتری دارند ،در طوالنی مدت نسبت به همتایان خود در بازار
سهام و عملکرد حسابداری ،بهتر عمل می کنند (ایکلز  55و
همکاران .)3054 ،با این حال در تحقیقات داخلی گذشته،
محققین به موضوع رابطه متقابل بین عملکرد پایدار مالی و
غیرمالی و گزارشگری یکپارچه آن ها توجه ای نکرده اند .به
همین دلیل در این تحقیق همه ابعاد گزارشگری به طور
یکپارچه در نظر گرفته شده است تا ارتباط متقابل بین عملکرد
پایدار مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گیرد و در تحقیقات
آتی با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ،بتوان نسبت به
گزارشگری و ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت تصمیمات مناسب
تری اتخاذ کرد.

در ایران بر اساس ابالغیه سیاستهای کلی برنامه ششم
توسعه ( )5931-5933در تیر ماه  ،5934طبق بند  1سرفصل
امور اقتصادی ،به ثبات و پایداری تجاری و ارتقاء شفافیت نظام
مالی تأکید شده است .طبق این بند ،یکی از سیاست های کلی
این برنامه ،گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای
آن (بازار پول ،بازار سرمایه و بیمهها) با مشارکت اشخاص
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار
سرمایه در جهت توسعهی سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و
کاهش خطر پذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور با
تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی است .بنابراین می
توان عنوان کرد که عملکرد پایدار برای کشور ها از جمله ایران
اهمیت دارد .در نتیجه ،در ایران نیز دولت و نهاد های حرفه ای
و قانون گذار در حوزه گزارشگری شرکت ها باید توجه ویژه ای
نسبت به شفافیت و گزارشگری مؤثرتر داشته باشند.
با این حال علی رغم تأکید بر افشاء اطالعات و مؤثر بودن
نقش افشای اطالعات غیر مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران
در بورس اوراق بهادار ایران (ودیعی و همکاران ،)5935 ،برخی
از تحقیقات داخلی سطح گزارشگری اطالعات حسابداری را
پایین ارزیابی کرده اند (خالقی مقدم و خالق .)5917 ،هم
چنین بر اساس تحقیق فروغی و همکاران ( )5917مدیران
شرکت های ایرانی تمایلی به افشای اطالعات مربوط به هزینه
های اجتماعی سازمان خود ندارند که این مسأله می تواند به
دالیلی از جمله فقدان چارچوب گزارشگری مناسب و جامع،
فقدان استاندارد مربوط به افشاء این اطالعات و غیره باشد .هم
چنین طبق بند  1مقدمه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،
صورت هـای مالی با مقاصـ د عمومی است و در راستـای
رفع نیازهـای مشترك اطالعاتی طیف وسیعی از
استفاده کنندگان تهیـه و ارائـه می شـود (کمیته تدوین
استانداردهای حسابداری ،)5934 ،در حالی که پایین بودن
سطح افشاء ابعاد غیر مالی در شرکتهای ایرانی ،نشان دهنده
شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان است .بنابراین
تدوین الز امات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری عملکرد
پایدار و افشاء در گزارش های ساالنه شرکتها ،برای
پاسخگوی ی به انتظارات ذینفعان در بازار سرمایه ایران ضروری
است (برزگر )5933 ،و نیاز به این موضوع احساس می شود که
سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متولی بازار سرمایه و
نهاد حامی حقوق سرمایه گذاران ،به تدوین مقررات و الزامات
کافی برای ارتقاء سطح شفافیت اطالعاتی شرکت ها ،نظم و
دقت در افشای اطالعات و ارتقای محتوای گزارش های شرکت
ها بپردازد (حاجیان و همکاران.)5934 ،
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طبق تحقیقات انجام شده ،یکی از بزرگ ترین چالش های
پیش روی سرمایه گذاران و شرکت ها در استفاده از اطالعات
مربوط به عملکرد پایدار ،فقدان استاندارد های مربوطه و جامع
است .چالش دیگر این است که در دوره بلند مدت و در یک
افشاء جامع و یکپارچه ،کدام یک از این ابعاد برای یک شرکت
در جهت خلق ارزش برای سهامداران و ذی نفعان اهمیت
بیشتری دارد (ایکلز و همکاران )3053 ،و موضوعات پایداری را
باید بر اساس اهمیت آن ها طبقه بندی کرد ،به طوری که
شرکت هایی که رتبه بندی باالتر در مورد موضوعات با اهمیت
پایداری و همزمان رتبه بندی ضعیف در مورد موضوعات بی
اهمیت پایداری دارند ،بهترین عملکرد آینده را خواهند داشت
(خان  53و همکاران .)3059 ،در حالی که با بررسی های اولیه
در تحقیقات داخلی گذشته ،مشخص می شود که محققین
نسبت به این موضوع توجه ای نکرده اند و فقط برخی از ابعاد،
مؤلفه ها و شاخص های عملکرد پایدار را به صورت جداگانه و
بدون ارائه یک چ ارچوب جامع و یکپارچه مورد بررسی قرار
داده اند.
از طرف دیگر ،مفهوم عملکرد پایدار نشان می دهد که
شرکت با توجه به تأثیر عملکرد بر منافع تمام ذی نفعان از
جمله جامعه و محیط ،باید تمرکز خود را به حداکثر سازی
سود سهامداران در کوتاه مدت معطوف کند (فریمن .)5314 ،59
جنسن  )3005( 54بیان می کند که در صورت نادیده گرفتن
منافع ذی نفعان ،شرکت نمی تواند ارزش را حداکثر کند.
بنابراین برای دستیابی به هدف اصلی شرکت و حداکثر کردن
ارزش سهامداران ،باید همه ابعاد عملکرد پایدار با هم مد نظر
قرار گیرند .هنگامی که تأثیر گزارشگری بر ثروت سهامدار و
هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ،باید به
ارتباط متقابل عملکرد پایدار مالی و عملکرد پایدار غیر مالی
توجه ویژه ای شود ،زیرا که سرمایه گذاران معموالً با توجه به
اطالعات مالی تصمیم گیری می کنند و هر گونه ضعف در
عملکرد پایدار مالی می تواند تحت تأثیر عملکرد پایدار غیر
مالی باشد .این همان موضوعی است که در تحقیقات داخلی نیز
به آن توجهی نشده است.
با توجه به ضعف گزارشگری در ایران ،تحقیق حاضر به
دنبال این است که با مطالعه و ارزیابی استاندارد ها و مقررات
موجود در حوزه عملکرد پایدار و پژوهش های نظری عملکرد
پایدار و شرایط محیطی شرکت های ایرانی و با استفاده از
نظرات و دیدگاه های افراد آکادمیک و حرفه ای ،مدلی برای
عملکرد پایدار کسب و کار در ایران ارائه کند و با ارائه
پیشنهادات به سازمان هایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار،
بتوان نقش مؤثری در شناسایی نواقص گزارشگری و بهبود

کیفیت گزارشگری در ایران ایفا کرد .به طور کلی ،تحقیق
حاضر به روش علمی و سیستماتیک به دنبال یافتن پاسخی
برای پرسش زیر است:
« مدل عملکرد پایدار کسب و کار شرکت های ایرانی با توجه به
شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایران چگونه
است؟»
در تحقیق حاضر ،عملکرد پایدار کسب و کار معرف
گزارشگری شرکت ها در همه ابعاد عملکرد اقتصادی،
حاکمیتی ،اجتماعی ،اخالقی و محیطی است و منظور از
شاخص عملکرد پایدار کسب و کار ،اقالمی است که در مؤلفه
های هر بعد مذکور قرار دارند .هم چنین ،در این تحقیق منظور
از عملکرد پایدار مالی کسب و کار ،گزارشگری شرکت ها در
بعد مالی (اقتصادی) است که به سه مؤلفه عامل رشد ،عامل
عملیاتی و عامل تحقیق تفکیک می شود و منظور از عملکرد
پایدار غیر مالی کسب و کار ،گزارشگری شرکت ها در ابعاد غیر
مالی شامل حاکمیت شرکتی ،اجتماعی ،اخالقی و محیطی
است.
با انجام این تحقیق و نتایج حاصل از آن در ایران به عنوان
یک کشور در حال توسعه و با رویکرد عملکرد پایدار بر اساس
قانون اساسی و سیاست های کلی ،به نظر می رسد که بتوان به
درك و توسعه عملکرد پایدار در ایران کمک کرد .هم چنین در
فرآیند خصوصی سازی (با توجه به ابالغ سیاست های کلی
اصل  ،) 44توجه جدی به موضوع عملکرد پایدار می تواند به
موفقیت خصوصی سازی و جلوگیری از مشکالت شرکت ها بعد
از خصوصی سازی با نگرش عملکرد پایدار کمک کند و منافع
بیشتری را نصیب ذی نفعان نماید .هم چنین در راستای تحقق
اهداف سند چشمانداز ،سیاستهای کلی اقتصاد ،سیاستهای
کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه ،پایدار و به
منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان ،پویا و پایدار ،تقویت
رقابت پذیری و ارتقای بهره وری ،ارتقای سرمایه اجتماعی،
ارتقای نظام اداری ،قانونگرایی ،شفافیت و پاسخگویی ،انجام
این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
پایداری كسب و كار و ارتباط متقابل بین عملكرد پایدار
مالی و غیر مالی
مفهوم عملکرد پایدار نشان می دهد که شرکت با توجه به
تأثیر عملکرد بر منافع تمام ذی نفعان ،باید تمرکز خود را به
حداکثر سازی سود سهامداران در کوتاه مدت معطوف کند
(فریمن .)5314 ،جنسن ( )3005بیان می کند که در صورت
نادیده گرفتن منافع ذی نفعان ،شرکت نمی تواند ارزش را
حداکثر کند .مفهوم عملکرد پایدار شرکت بیان می کند که
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تابع هدف برای هر سازمان تجاری ،خلق ارزش سهامداران و
سایر ذینفعان در انطباق با نظریه سهامداران و نظریه ذی نفعان
است.
گزارشگری پایدار ،شرکت ها را وادار می کند که رقابت،
مناقشات یا فراهم کردن منافع کوتاه مدت و بلند مدت
سهامداران ،جامعه ،اعتباردهندگان ،کارکنان و محیط را ارزیابی
کنند (استاب بیسانگ 3053 ،51؛ ویلر  59و همکاران .)3009 ،با
این حال ،بروکت و رضایی ( )3059بیان می کنند که سرمایه
گذاری بهینه در ابعاد «زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیت
شرکتی»  57می تواند از طریق برقراری توازن بین هزینه ها و
منافع تالش پایدار ،اثرات جانبی مثبت یک شرکت را حداکثر و
اثرات جانبی منفی یک شرکت را حداقل کند.
با توجه به طبقه بندی ابعاد عملکرد پایدار به دو بخش
کلی عملکرد پایدار و افشاء پایدار (ان جی و رضایی3051 ،؛
بروکت و رضایی3059 ،؛ جین و همکاران 3059 ،و 3059؛
رضایی3059 ،؛ کایرون  51و همکاران ،)3051 ،هر دو بخش
برای سرمایه گذاران در مورد ارزیابی بازده و صرف ریسک
اهمیت دارد .هر یک از اجزاء ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی و
حاکمیت شرکتی ،مفاهیمی برای سهامداران در بر دارد .به
عنوان مثال ،هر موضوع زیست محیطی مربوط به کاهش سطح
آلودگی یا صرفه جویی در هزینه های انرژی ،ممکن است که
نیازمند هزینه های سرمایه ای زیادی باشد ،ولی در بلند مدت
بدهی زیست محیطی را کاهش می دهد .افشای مناسب
اطالعات پایدار مرتبط با ابعاد محیطی ،اجتماعی و حاکمیت
شرکتی ف رصت هایی را برای سهامداران خلق می کند تا
خطرات ناشی از اشعه ،حوادت معادن ،دعوی قضایی ،تقلب
حسابداری و  ...را شناسایی کنند .به طور مشابه ،فعالیت های
مرتبط با گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،سود فعلی شرکت را
کاهش می دهد ،اما در بلند مدت از طریق فراهم کردن یک
محیط کار بهتر و ایجاد حسن نیت و شهرت ،سود بیشتری را
ایجاد می کند (ان جی و رضایی.)3051 ،
شرکت ها ممکن است به دالیل مختلفی از جمله تعهدات
اخالقی مربوط به شهروند خوب بودن (مانند شرکت کردن در
فعالیت های محیطی و اجتماعی ،خلق شهرت خوب ،برقراری
توازن کوتاه مدت و بلند مدت عملکرد پایدار مالی و  )...و هم
چنین کسب مجوز برای فعالیت ،از طریق تمرکز بر مسائل
اجتماعی و زیست محیطی مهم برای ذی نفعان ،گزارشگری
بهتری داشته باشند (پورتر  53و کرامر .)3009 ،30
با این حال ،ابعاد عملکرد پایدار اقتصادی و عملکرد پایدار
محیطی ،اجتماعی و حاکمیت شرکتی متقابالً منحصر به فرد
نیستند .آن ها می توانند مکمل یکدیگر باشند و تقابل می
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تواند بین آن ها رخ دهد .از شرکت هایی که حاکمیت شرکتی
مؤثر و مسئولیت اجتماعی و محیطی دارند ،انتظار می رود که
عملکرد مالی بهتر داشته باشند و برای سهامداران ارزش ایجاد
کنند و ا عتماد عمومی و سرمایه گذاران را کسب کنند .از سوی
دیگر ،شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی سودآور تر و ماندگار
تر هستند ،در شرایط بهتری قرار دارند و منابع بیشتری برای
خلق اشتغال و ثروت در اختیار دارند و مسئولیت اجتماعی و
محیطی را بهتر انجام می دهند .اگر چه که هدف اصلی
بسیاری از شرکت ها استمرار افزایش ارزش سهامداران از طریق
عملکرد اقتصادی پایدار است ،ولی شرکت ها باید به طور مؤثر
با عملکرد محیطی ،اجتماعی و حاکمیت شرکتی هم سر و کار
داشته باشند تا بتوانند این اطمینان را ارائه کنند و به ارزش
سایر ذی نفعان نیز توجه می کنند .اما با این وجود ،ارتباط بین
عملکرد پایدار محیطی ،اجتماعی و حاکمیت شرکتی و ارزش
شرکت ،ممکن است به صورت صادقانه و صریح نباشد .به طور
مثال ،تأثیر مثبت عملکرد پایدار غیر مالی (زیست محیطی،
اجتماعی ،حاکمیت شرکتی و اخالقی) بر روی عملکرد پایدار
مالی و در نتیجه ارزش شرکت ،مطابق با این دیدگاه است که
مسئولیت اجتماعی شرکت نشان دهنده سرمایه گذاری در
دارایی های نامشهود مانند شهرت ،سرمایه انسانی و  ...است که
به نوبه خود منجر به افزایش رقابت و پایداری مالی بلند مدت
می شود .از طرف دیگر ،یک تأثیر منفی می تواند مطابق با این
دیدگاه باشد که مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند هزینه بر
باشد و منافع بالقوه آن می تواند صرف منافع شخصی (مانند
شهرت ،امنیت شغلی ،وجه عمومی) شود که مدیریت آن را به
عنوان هزینه سهامداران استخراج می کند (ان جی و رضایی،
.)3051
شکل  ،5ارتباط متقابل بین ابعاد پایداری کسب و کار را
نشان می دهد که بر اساس آن ،حداکثر کردن ارزش شرکت از
طریق همه ابعاد عملکرد پایدار قابل دستیابی است .تمرکز بر
این ابعاد ،فرصت هایی را برای شناسایی و تصحیح ناکارآمدی
های عملیاتی و خطرات مالی و شهرت فراهم می کند و
عملکرد اقتصادی را بهبود می بخشد .اطالعات مالی با کیفیت
باال -که منعکس کننده بعد اقتصادی عملکرد پایدار است ،-
سرمایه گذاران را قادر می سازد تا از طریق اطالعات مالی کامل
و دقیق تر ،برآورد بهتری از ریسک و بازده مرتبط با سرمایه
گذاری داشته باشند.
به طور کلی ،بر اساس مبانی نظری تحقیق ،برای دستیابی
به هدف اصلی شرکت و حداکثر کردن ارزش سهامداران ،باید
همه ابعاد عملکرد پایدار در نظر گرفته شود .هم چنین عملکرد
پایدار مالی و عملکرد پایدار غیر مالی به یکدیگر مرتبط هستند
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و هنگامی که تأثیر آن بر ثروت سهامدار و هزینه سرمایه مورد
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ،باید با هم و به صورت یکپارچه
بررسی شوند.
35
در سال « 5337ابتکار گزارشگری جهانی» برای ارائه
ثبات و استاندارد سازی جهانی گزارشگری پایدار راه اندازی
شد .در ابتدای فعالیت بر روی ارائه عملکرد زیست محیطی در
گزارشگری شرکت ها تمرکز کرد و رهنمود های گزارشگری
پایدار را در سال های )G3( 3009 ،)G2( 3003 ،)G1( 3000
و  )G3.1( 3055منتشر کرد (بلومبرگ  .)3053 ،33در سال
 ،3055طرح گزارشگری جهانی (« )3055نسخه  9رهنمود
گزارشگری پایداری ( »)G3را ارائه و اصول عملکرد پایدار غیر
مالی را گزارش کرد .این اصول شامل اهمیت  ،39شمول ذی
نفعان  ،34متن  ،31کامل بودن و صحت  ،39قابلیت اندازه گیری و
اثبات پذیری  37و شفافیت است .این اصول به هر دو بخش مالی
و غیر مالی پایداری مربوط می شوند.
رهنمود بعدی در سال  )G4( 3059منتشر شد .در اکتبر
سال  ،3059ابتکار گزارشگری جهانی اولین استاندارد های

جهانی گزارشگری پایدار را منتشر کرد که توسط «هیأت
استاندارد های پایدار جهانی»  31توسعه پیدا کرد .ابتکار
گزارشگری جهانی ( )3059در دستورالعمل های پایداری ،G4
عملکرد پایداری را در گزارشگری یکپارچه ابعاد اقتصادی،
حاکمیتی ،اجتماعی ،اخالقی و محیطی عملکرد پایداری را
ترویج می دهد و بعد اخالقی را مرتبط با ابعاد دیگر در نظر می
گیرد.
تحقیقاتی مانند ان جی و رضایی ( ،)3051بروکت و رضایی
( ،)3059جین و همکاران ( ،)3059رضایی ( ،)3059کایرون و
همکاران ( ) 3051عملکرد پایدار را به دو جزء عملکرد پایدار
مالی (اقتصادی) و عملکرد پایدار غیر مالی (حاکمیت شرکتی،
اجتماعی ،اخالقی و محیطی) طبقه بندی کرده اند.
تحقیقات دیگر (ان جی و رضایی3051 ،؛ جین و همکاران،
3059؛ کالرکسون  33و همکاران3055 ،؛ هالیوال  90و همکاران،
3055؛ هالیوال و همکاران )3053 ،نشان می دهند که بین
ابعاد مرتبط با عملکرد پایدار غیرمالی و عملکرد پایدار مالی
ارتباط وجود دارد.

شكل  -1ارتباط متقابل بین عملكرد پایدار مالی و غیرمالی كسب و كار
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تحقیقات اخیر (ان جی و رضایی3051 ،؛ جین و همکاران،
3059؛ رضایی3059 ،؛ رضایی3057 ،؛ رضایی و تیو3057a ،؛
رضایی و تیو3057b ،؛ رضایی و همکاران )3057 ،بیان می
کنند که بین عملکرد پایدار مالی و عملکرد پایدار غیر مالی
ارتباط متقابل وجود دارد .مطابق با تحقیقات مذکور ،در تحقیق
حاضر نیز عملکرد پایدار کسب و کار شامل پنج بعد اقتصادی،
حاکمیت شرکتی ،اجتماعی ،اخالقی و محیطی مورد بحث قرار
می گیرد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط متقابل عملکرد
پایدار مالی و غیر مالی و تعیین مدل عملکرد پایدار کسب و کار
انجام شده است .بر این اساس ،مراحل مختلف تحقیق در ادامه
توضیح داده می شود.
در مرحله اوّل این تحقیق ،ابتدا تحقیقات انجام شده
خارجی و داخلی در مورد عملکرد پایدار کسب و کار مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفت .هم چنین استانداردها،
رهنمودهای شناخته شده بینالمللی و سازمان های تدوین
مقررات و استانداردها مانند ابتکار گزارشگری جهانی ،سازمان
بین المللی استاندارد گذاری  ،95دستورالعمل اجرایی افشای
اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و سازمان های دیگر
بررسی شد .سپس ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای عملکرد پایدار
کسب و کار در یک چارچوب جامع ارائه شد .شکل  3مدل
مفهومی تحقیق را نشان می دهد.
در مرحله بعد ،برای شناسایی مؤلفه ها و شاخص های
عملکرد پایدار کسب وکار ،سؤاالتی در قالب پرسشنامه طراحی
شد .برای روایی پرسشنامه و شاخص های مورد استفاده در این
تحقیق ،قبل از آن که در قالب پرسشنامه به نظر خواهی
گذاشته شود ،در معرض قضاوت چند تن از خبرگان قرار گرفت
و نهایتاً پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده
ها استفاده شده است.
پرسشنامه نهایی تحقیق شامل  9بخش است .بخش اول
شامل مشخصات فردی می باشد .بخش دوم مربوط به
شناسایی مؤلفه ها و شاخص های عملکرد پایدار کسب و کار و
شامل  93پرسش در مورد شناسایی و تعیین  39مؤلفه و 531
شاخص مربوط به مؤلفه ها است .بخش سوم نیز شامل 7
پرسش مربوط به چارچوب ،دامنه ،محتوا و کیفیت افشاء
عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است .برای پرسش های
بخش دوم پرسشنامه ،ابتدا نظر خبرگان در مورد موافقت یا
مخالفت خواسته شد و سپس شدت موافقت یا مخالفت مورد
پرسش قرار گرفت .هم چنین در پایان بخش دوم و سوم
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پرسشنامه ،قسمتی طراحی شده بود که پاسخ دهندگان در
صورت تمایل بتوانند نظرات خود درباره مؤلفه ها و شاخص
های عملکرد پایدار کسب و کار را ذکر کرده یا توضیح دهند.
از آن جا که سؤاالت بر اساس مقیاس ترتیبی است ،برای
سنجش شدت موافقت یا مخالفت از  5تا  3امتیاز در نظر
گرفته شده است تا اطالعات کیفی و ناپارامتریک پرسشنامه به
مقادیر کمی و عددی تبدیل شود و برای محاسبات مالك عمل
قرار گیرد .بر اساس مدل مفهومی تحقیق ،طبقه بندی ابعاد/
مؤلفه ها /شاخص /زیر شاخص ها و توضیحات آن ها در جدول
 5ارائه شده است.
در این تحقیق ،جامعه آماری برای بخش پرسش نامه
شامل افراد حرفه ای ،آکادمیک و صاحب نظر در حوزه افشاء و
گزارشگری شرکت ها است.
به منظور نظر سنجی از افراد حرفه ای ،آکادمیک و صاحب
نظر برای تعیین ابعاد و مؤلفه های عملکرد پایدار ،پرسش نامه
ای بر اساس استاندارد ها ،رهنمود های معتبر بین المللی و
شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تهیه شد که
طی سال  5939توزیع و نتایج حاصله جمع آوری شد.
برای تکمیل پرسشنامه و نظر سنجی عملکرد پایدار کسب
و کار ،از متخصصان و صاحب نظران آکادمیک و حرفه ای
استفاده شد .یک فرد متخصص و خبره شخصی است که دانش
و مهارت های تخصصی مورد نیاز در یک زمینه خاص را از
طریق آموزش های رسمی ،کارآموزی و تجربه کسب نموده
باشد .با توجه به این تعریف ،خبرگان شامل افراد حرفه ای
است که در زمینه مورد تحقیق ،تخصص و دانش الزم وکافی را
داشته باشند .اگر چه افراد متخصص مورد بحث قادر به تدوین
یک سیاست ایده آل نمی باشند (مفهومی که در تئوری تعریف
می شود ولی در عمل قابل تعیین نیست) ولی عقاید و نقطه
نظرات آنان به دلیل آشنایی با موضوع تحقیق و آگاهی از
ویژگی های خاص موضوع مورد نظر ،از سایرین مربوط تر است
(باباجانی.)5971 ،
پس از بررسی های انجام شده ،اعضای خبرگان در 9
گروه زیر تعیین شدند:
گروه  )5اعضاء هیأت علمی دانشگاه های سراسری که
دارای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری هستند .هم
چنین عضو هیأت علمی مربوطه با موضوع تحقیق آشنایی
داشته باشد،
گروه  )3اعضاء جامعه حسابداران رسمی کشور که با
موضوع تحقیق آشنایی و تجربه حسابرسی شرکت های تولیدی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را داشته باشند ،امتیاز
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کنترل کیفیت مؤسسات آنان «الف» باشد و اطالعات مورد
بررسی در سایت جامعه حسابداران رسمی نیز در دسترس باشد،
گروه  ) 9عضو هیأت مدیره /مدیر ارشد سازمان ها و شرکت
های بورسی که رشته تحصیلی آنان مرتبط با حسابداری و

مدیریت باشد و حداقل  50سال تجربه مفید در امور اجرایی نیز
داشته باشد.

سئوال تحقیق
مدل عملكرد پایدار كسب و كار
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی ایران چگونه است؟

ابعاد عملكرد پایدار
كسب و كار در ایران

مؤلفه های عملكرد پایدار كسب و كار در

چیست؟

ایران چیست؟

مفهوم

ابعاد

مؤلفه

شركت های ایرانی با توجه به شرایط

عامل عملیاتی

مالی /اقتصادی
اطالعات
مالی

عملكرد

عامل رشد

اثرات مالکیت

كار

اطالعات

اثربخشی هیأت مدیره

اجتماعی

رویه های کار و عملکرد مناسب
حقوق بشر
جامعه

مسئولیت پذیری نسبت به محصوالت

زیست محیطی

درصد عملیات با مشارکت نهاد های بومی یا محلی ،ارزیابی اثرات و برنامه های توسعه
جرائم و خسارات مربوط به اثرات سالمت و ایمنی محصوالت و خدمات طی عمر مفید آن ها

ارزش های اخالقی و روند ترویج رفتار اخالقی

تشریح طرح های انگیزشی برای کارکنان در محل کار در جهت رفتار صحیح و اخالقی

آیین رفتار و اعمال حرفه ای و استانداردهای اخالقی

توصیف /تشریح معیار ها و فعالیت های پاسخگویی برای انطباق رفتارها با اصول اخالقی تعیین شده

عملکرد اخالقی

اخالقی

کیو توبین (  ،)Tobin-Qارزش بازار به دفتری ( ،)Market to Book Valueنسبت
قیمت به سود (  ،)P/Eرشد فروش

تمرکز و شفافیت مالکیت و مالکیت سهامداران نهادی
رویه های رأی دهی و جلسات مجامع
حقوق مربوط به سود تقسیمی
رفتار یکسان با سهامداران
رعایت آیین نامه افشای اطالعات شرکت های بورس
کیفیت و کفایت افشای اطالعات
اطالعات مربوط به حسابرسی
افشای مربوط به پاداش و سهام اعضای هیأت مدیره
ساختار ،ترکیب و جلسات هیأت مدیره
پاداش و ارزیابی عملکرد
ساختار حاکمیتی
فعالیت های رفاهی و امکانات ارائه شده به کارکنان تمام وقت
تعداد و درصد عملیات تحت تأثیر مقررات مربوط به حقوق بشر

شفافیت

غیر مالی

بازده دارایی ها ( ،)ROAبازده حقوق صاحبان سهام ( ،)ROEسود هر سهم ()EPS

عامل تحقیق

حاكمیت شركتی

كسب و

شاخص (چند نمونه)

هزینه تبلیغات ،اثر تبلیغات بر فروش ،اثر تبلیغات بر سهم بازار ،تحقیق و توسعه

حقوق سهامداران

پایدار

شاخص های عملكرد پایدار كسب و كار در ایران چیست؟

مواد اولیه ،انرژی و آب
تنوع گونه های زیستی و منابع طبیعی
انتشار گازها ،فاضالب و ضایعات
محصوالت و خدمات
رعایت قوانین و مقررات مربوط به زیست محیطی
حمل و نقل

تشریح فعالیت های اخالقی در رابطه با پروژه ها
میزان و ارزش مواد مصرفی به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم
شرح اثرات مهم فعالیت ها ،محصوالت و خدمات در مورد تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده

کل انتشارات گاز های گلخانه ای مستقیم و غیر مستقیم همراه با وزن /میزان آن
تأثیرات زیست محیطی محصوالت شرکت روی محیط و منابع طبیعی
جرائم و خسارات ناشی از عدم تبعیت از قوانین و مقررات زیست محیطی
تأثیرات زیست محیطی حمل و نقل محصوالت ،مواد اولیه و کاالها جابه جایی کارکنان
شرکت

کلی
اثرات زیست محیطی تأمین کنندگان مواد اولیه
مکانیزم های مربوط به شکایات زیست محیطی

کل مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست و سرمایه گذاری مربوطه
تشریح اثرات منفی زیست محیطی (واقعی و بالقوه) در زنجیره تأمین شرکت و اقدامات انجام شده
دعاوی حقوقی (مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده) ناشی از مسائل زیست محیطی

شكل  -2مدل مفهومی پژوهش
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جدول  -1شرح كد و اقالم مربوط به عملكرد پایدار كسب و كار
بعد /مؤلفه /شاخص /زیر شاخص

ردیف

كد

-

ECON

-

OP

مؤلفه« :عامل عملیاتی» /مقیاس های مبتنی بر حسابداری

بعد  )1بعد اقتصادی (مالی)

5

OP1

بازده دارایی ها

3

OP2

بازده حقوق صاحبان سهام

9

OP3

بازده سرمایه گذاری

4

OP4

جریان وجه نقد عملیاتی به دارایی ها

1
9

OP5
OP6

سود هر سهم
نسبت حاشیه سود :سود به فروش

7

OP7

نسبت سود عملیاتی به دارایی ها

1

OP8

بهره وری نیروی کار (فروش سرانه)

3

OP9

سود به ازای کارکنان (سود سرانه)

50
-

OP10
GR

نسبت هزینه به فروش
مؤلفه« :عامل رشد» /مقیاس های مبتنی بر بازار

55

GR1

کیو توبین

53

GR2

ارزش بازار به دفتری

59

GR3

نسبت قیمت به سود

54

GR4

ارزش افزوده بازار

51
59

GR5
GR6

رشد فروش
نسبت مخارج سرمایه ای به دارایی ها

-

RES

مؤلفه« :عامل تحقیق» /سرمایه گذاری برای سودآوری بلندمدت

57

RES1

هزینه تبلیغات

51

RES2

اثر تبلیغات بر فروش

53

RES3

اثر تبلیغات بر سهم بازار

30
35

RES4
RES5

صرفه جویی ناشی از تبلیغات
اثر تبلیغات بر سودآوری

33

RES6

اثر تبلیغات بر قیمت

39

RES7

تحقیق و توسعه

-

SOC

بعد  )2بعد اجتماعی

-

SOC1

مؤلفه :رویه های کار و عملکرد مناسب

34

SOC11

کل کارکنان ،نرخ بازنشستگی و بازگشت به کار بر حسب نوع استخدام ،گروه سنی ،منطقه جغرافیایی ،جنسیت و ...

31

SOC12

فعالیت های رفاهی و امکانات ارائه شده به کارکنان تمام وقت (طرح خانه کارگری ،صندوق رفاه کارکنان ،بیمه عمر و )...

39

SOC13

تشریح موضوعات مربوط به بهداشت ،سالمت ،ایمنی و امنیت شغلی کارکنان و رعایت قوانین بهداشت و استاندارد های
ایمنی و سالمت کار

37

SOC14

متوسط مدت زمان آموزش کارکنان در هر سال بر حسب جنسیت و طبقه کارکنان

31

SOC15

نسبت حقوق و مزایای زنان به مردان بر حسب طبقه و محل فعالیت

33

SOC16

تشریح اثرات منفی (واقعی و بالقوه) رویه های کار در زنجیره تأمین شرکت و اقدامات انجام شده

90
-

SOC17
SOC2

شکایات مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده مربوط به قوانین و مقررات /رویه های کار
مؤلفه :حقوق بشر

95

SOC21

تعداد و درصد کل قرارداد ها و توافقات مهم سرمایه گذاری دربرگیرنده مقررات مربوط به حقوق بشر

93

SOC22

توصیف معیارهای رویه های استخدام برای اجتناب یا جلوگیری از تبعیض بین کارکنان ،کار کودکان یا کار اجباری

99

SOC23

توصیف و تعداد موارد نقض حقوق افراد بومی و اقدامات انجام شده

188
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مدل عملکرد پايدار کسب و کار در ايران  /يحیي حساس يگانه ،جعفر باباجاني ،محمدتقي تقوي فرد و آرش آرين پور

بعد /مؤلفه /شاخص /زیر شاخص

ردیف

كد

94

SOC24

تعداد و درصد عملیات تحت تأثیر مقررات مربوط به حقوق بشر

91
99

SOC25
SOC26

تشریح اثرات منفی (واقعی و بالقوه) مقررات مربوط به حقوق بشر در زنجیره تأمین شرکت و اقدامات انجام شده
شکایات مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده مربوط به مقررات حقوق بشر

-

SOC3

مؤلفه :جامعه

97

SOC31

درصد عملیات با مشارکت نهاد های بومی یا محلی ،ارزیابی اثرات و برنامه های توسعه

91

SOC32

تشریح فعالیت ها و آموزش کارکنان برای شناسایی خطرات مرتبط با فساد و خطرات مهم شناسایی شده

93

SOC33

فساد کشف شده و تشریح اقدامات انجام شده برای جلوگیری و مقابله با آن

40

SOC34

کمک های مالی /غیرمالی دریافتی از دولت ،سازمان ها و سایر نهاد ها

45

SOC35

شرح اقدامات قانونی برای رفتارهای ضد رقابتی ،ضد اعتماد و شیوه های انحصاری و پیامد های آن

43

SOC36

شرح جرائم مهم و اقدامات مربوط به عدم تبعیت از قوانین ،مقررات و آیین نامه ها

49

SOC37

تشریح اثرات منفی (واقعی و بالقوه) فعالیت ها بر جامعه /منطقه /زنجیره تأمین شرکت و اقدامات انجام شده

44

SOC38

شکایات مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده مربوط به اثرات بر جامعه

-

SOC4

مؤلفه :مسئولیت پذیری نسبت به محصوالت

41

SOC41

شرح محصوالت و خدمات مهم مطابق با استاندارد های سالمت و ایمنی در راستای سالمت مصرف کنندگان و حمایت از
حقوق آنان

49

SOC42

جرائم و خسارات مربوط به اثرات سالمت و ایمنی محصوالت و خدمات طی عمر مفید آن ها

47

SOC43

شرح موارد عدم تبعیت از قوانین ،مقررات و آیین نامه های مربوط به مشخصات محصوالت /بر چسب زدن محصوالت و
خدمات /ارتباطات ،بازاریابی ،تبلیغات ،اسپانسری و ...

41
43

SOC44
SOC45

سیستم های مدیریت رضایت مشتریان و اقدامات مربوط به رضایت مندی مشتری و رعایت حقوق مصرف کنندگان و ...
شرح محصوالت ممنوعه /غیر مجاز در برخی از بازار ها

10

SOC46

شرح شکایات مربوط به نقض حریم شخصی مشتری و نتایج آن

-

ETH

بعد  )3بعد اخالقی

-

ETH1

مؤلفه :ارزش های اخالقی و روند ترویج رفتار اخالقی

15

ETH11

تشریح برنامه های مربوط به ترویج ارزش های اصلی احترام متقابل ،عدالت ،گشاده رویی ،صداقت و اعتماد

13

ETH12

ارائه رهنمود و در دسترس قرار دادن منابع اخالقی به کارکنان برای تصمیم گیری های اخالقی مناسب

19

ETH13

تشریح طرح های انگیزشی و راهکار های تشویق برای کارکنان در محل کار در جهت رفتار صحیح و اخالقی

14

ETH2
ETH21

مؤلفه :آیین رفتار و اعمال حرفه ای و استانداردهای اخالقی
تصویب منشور اخالق حرفه ای برای کلیه مدیران و کارکنان

11

ETH22

19

ETH23

17

ETH24

تشریح معیار ها و فعالیت های پاسخگویی برای انطباق رفتارها با اصول اخالقی تعیین شده ،قوانین کاربردی و استانداردهای
حرفه ای و بهترین شیوه ها و هنجار ها برای رسیدن به ارزش های اخالقی ،موفقیت و پاسخگویی
گزارش های به موقع و مؤثر داخلی مبنی بر انطباق رفتارها با اصول اخالقی و یا هرگونه تخلف اخالقی از برنامه تبیین شده
توسط فرد یا افراد مسئول
افشاء پاداش به کارکنان برای انجام صحیح کارها

-

ETH3

مؤلفه :عملکرد اخالقی

11

ETH31

وجود یک کمیته مدیریتی اخالق محور یا حضور مدیر اجرایی اصول اخالقی (برای مثال مدیر نظارت بر اخالقیات) به منظور
نظارت بر رفتارهای اخالقی سازمان

13

ETH32

تشریح فعالیت های اخالقی و راهکارهای عادالنه و تشویقی برای حل مشکالت و برخوردهای درون سازمانی مانند برخورد با
رفتار های غیر اخالقی کارکنان

90

ETH33

تشریح برنامه های بهبود سیاست ها و روند شکایت برای حل هرگونه مخالفت و مشاجره درون سازمانی میان ناظرین و
کارکنان مثل اختالف در روند افشاگری برنامه ها و عملکردهای اخالقی

95

ETH34

داشتن یک خط قرمز اخالقی یا نصب یک صندوق انتقادات و پیشنهادات بدون ذکر نام تا کارکنان بتوانند هرگونه رفتار
مغایر با اخالق را گزارش دهند.
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بعد /مؤلفه /شاخص /زیر شاخص

ردیف

كد

93

ETH35

-

ENV

بعد  )4بعد زیست محیطی

99

ENV1
ENV11

مؤلفه :مواد اولیه ،انرژی و آب
میزان و ارزش مواد مصرفی به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم

94

ENV12

مقدار یا درصد استفاده از مواد قابل بازیافت در فرآیند ها و عملیات شرکت

91

ENV13

انرژی مصرفی مستقیم و غیر مستقیم /میزان انرژی ذخیره شده یا صرفه جویی شده به تفکیک منبع و میزان آن

99

ENV14

آب مصرفی ،بازیافت شده ،تصفیه شده بر حسب منبع و نحوه مصرف آن

-

ENV2

مؤلفه :تنوع گونه های زیستی و منابع طبیعی

97

ENV21

شرح اثرات مهم فعالیت ها ،محصوالت و خدمات در مورد تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده /مناطق حفاظت نشده/
بازسازی شده و دارای ارزش تنوع زیستی باال

91

ENV22

تعداد گونه های در معرض خطر فهرست شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و فهرست گونه های تحت
حفاظت ملی با زیستگاه های در مناطق تحت تأثیر اقدامات با خطر انقراض

-

ENV3

مؤلفه :انتشار گازها ،فاضالب و ضایعات

93
70

ENV31
ENV32

کل انتشارات گاز های گلخانه ای مستقیم و غیر مستقیم و سایر گازهای مهم همراه با وزن /میزان آن
اقدامات انجام شده برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای ،روش ها و معیار های حذف گاز ها و نتایج حاصله

75

ENV33

انتشار مواد مخرب الیه اوزون بر اساس وزن

73

ENV34

کل فاضالب و ضایعات تخلیه شده به تفکیک نوع و نحوه خروج آن

79

ENV35

رویه های چگونگی جابه جایی ضایعات و کاهش و دفع مناسب آن ها با رعایت مسائل زیست محیطی

74
-

ENV36
ENV4

اثرات قابل مالحظه تخلیه فاضالب ناشی از عملیات شرکت بر تنوع زیستی
مؤلفه :محصوالت و خدمات

71

ENV41

تأثیرات زیست محیطی محصوالت شرکت روی محیط و منابع طبیعی (خاك ،جنگل و  )...و چگونگی مدیریت و نظارت بر
آن

79

ENV42

میزان محصوالت فروخته شده و مواد مورد استفاده سازگار با محیط زیست برای بسته بندی محصوالت

-

ENV5

مؤلفه :رعایت قوانین و مقررات

77
-

ENV51
ENV6

ارزش پولی جرائم قابل توجه و کل تعداد تحریم های غیر پولی ناشی از عدم تبعیت از قوانین و مقررات زیست محیطی
مؤلفه :حمل و نقل

71

ENV61

تأثیرات زیست محیطی حمل و نقل محصوالت ،مواد اولیه و کاالها جابه جایی کارکنان شرکت

-

ENV7

مؤلفه :کلی

73

ENV71

کل مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست و سرمایه گذاری مربوطه

-

ENV8

مؤلفه :اثرات زیست محیطی تأمین کنندگان مواد اولیه

10
15

ENV81
ENV82

میزان تأمین کنندگان جدید مواد اولیه که بر اساس معیارهای زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته اند
تشریح اثرات منفی زیست محیطی (واقعی و بالقوه) در زنجیره تأمین شرکت و اقدامات انجام شده

-

ENV9

مؤلفه :مکانیزم های مربوط به شکایات زیست محیطی

13

ENV91

دعاوی حقوقی (مطرح شده ،رسیدگی شده و حل و فصل شده) ناشی از مسائل زیست محیطی

-

GOV

بعد  )5بعد حاكمیت شركتی

تشریح فعالیت های اخالقی در رابطه با پروژه ها

-

GOV1

مؤلفه :اثرات مالکیت

-

GOV11

تمرکز مالکیت /شفافیت مالکیت /مالکیت سهامداران نهادی

19
14

GOV111
GOV112

درصد مالکیت سهامداران نهادی /دولتی /بزرگترین سهامدار شرکت
داشتن ساختار مالکیت شفاف /گسترده

11

GOV113

درصد سهام شناور آزاد

-

GOV2

مؤلفه :حقوق سهامداران

-

GOV21

رویه های رأی دهی و جلسات مجامع
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بعد /مؤلفه /شاخص /زیر شاخص

ردیف

كد

19

GOV211

تاریخ آگهی دعوت به مجمع و نحوه اطالع رسانی تاریخ مجمع

17

GOV212

11

GOV213

لزوم حضور سهامداران در مجمع /امکان رأی دهی غیابی و وکالتی
نحوه شمارش آراء در مجمع /ارائه فرصت مناسب به سهامداران برای پرسیدن سؤاالت و رفع ابهامات در مجمع عمومی
عادی سالیانه و ثبت سؤاالت سهامداران و پاسخ های مدیران شرکت در صورتجلسه مجمع
حقوق مربوط به سود تقسیمی

-

GOV22

13

GOV221

اعالم سیاست تقسیم سود /پرداخت سود تقسیمی به سهامداران ظرف مهلت قانونی

-

GOV23

رفتار یکسان با سهامداران

30

GOV231

ارائه گزارش های مالی و اساسنامه شرکت به همه سهامداران (شامل کانال های مختلف دستیابی به اطالعات) و دستیابی به
موقع همه سهامداران به گزارش های افشاء شده شرکت

35

GOV232

داشتن سیستمی برای جلوگیری از استفاده از اطالعات نهانی و مطلع بودن کلیه کارمندان ،مدیران و اعضای هیأت مدیره از
این سیستم

-

GOV3

مؤلفه :شفافیت

-

GOV31

33

GOV311

رعایت آیین نامه افشای اطالعات شرکت های بورس
ارائه صورت های مالی حسابرسی شده اصلی و تلفیقی حداکثر  4ماه پس از پایان سال مالی و حداقل  50روز قبل از
برگزاری مجمع

39

GOV312

ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل  50روز قبل از برگزاری مجمع

34

GOV313

اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای  9 ،9و ماهه حسابرسی نشده حداکثر  90روز پس از پایان مقاطع  9ماهه

31

GOV314

صورت های مالی میان دوره ای  9ماهه حسابرسی شده شرکت اصلی حداکثر  90روز پس از پایان دوره  9ماهه

39

GOV315

صورت های مالی میان دوره ای  9ماهه حسابرسی شده تلفیقی حداکثر  71روز پس از پایان دوره  9ماهه

37

GOV316

صورت های مالی ساالنه حسابرسی نشده شرکت اصلی حداکثر  90روز پس از پایان سال مالی

31

GOV317

صورت های مالی ساالنه حسابرسی نشده تلفیقی حداکثر  30روز پس از پایان سال مالی

33

GOV318

برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد ساالنه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل حداکثر  90روز قبل از شروع سال
مالی جدید

500

GOV319

اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی عملکرد ساالنه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل  30روز پس از ارائه توسط ناشر

505

GOV3110

اطالعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر  50روز پس از پایان
ماه

503

GOV3111

509

GOV3112

صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل حداقل  50روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی
ساالنه شرکت اصلی
صورت های مالی میان دوره ای  9ماهه حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل حداکثر  90روز پس از پایان دوره  9ماهه
اطالعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های تحت کنترل حداکثر  90روز پس از پایان دوره  9ماهه

504

GOV3113

-

GOV32

کیفیت و کفایت افشای اطالعات

501

GOV321

کیفیت گزارش های سالیانه که دربردارنده عملکرد مالی ،موقعیت رقابتی ،عملیات بازرگانی ،ریسک های عملیاتی و سایر
موضوعات مالی باشد

509

GOV322

داشتن وب سایت و افشای اطالعات به روز در خصوص عملیات ،صورت های مالی ،ساختار سهامداری ،ساختار سازمانی،
گزارش های ساالنه قابل دانلود

507

GOV323

ارائه اطالعات در خصوص سهامداری متقابل شرکت ،شرکت های تابعه و ساختار مالکیتی آن ها و تغییرات با اهمیت در
مالکیت

501

GOV324

معرفی اعضای هیأت مدیره در گزارش های ساالنه شامل سمت ،سوابق کاری و تحصیالت و عضویت کمیته های مختلف
(شامل کمیته حسابرسی ،انتصاب ،جبران خدمت و  )...به تفکیک هر کمیته

503

GOV325

ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی ساالنه در مورد در پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی و ساختار کنترل های
داخلی

-

GOV33

اطالعات مربوط به حسابرسی

550

GOV331

افشای جزئیات معامالت با اشخاص ثالث
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بعد /مؤلفه /شاخص /زیر شاخص

ردیف

كد

555

GOV332

داشتن موارد عدم رعایت چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار

553

GOV333

مبالغ پرداختی به حسابرس بابت خدمات حسابرسی

559

GOV334

ارائه گزارش کمیته حسابرسی ،حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

-

GOV34

افشای مربوط به پاداش و سهام اعضای هیأت مدیره

554

GOV341

افشای میزان سهام اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت و جزئیات خرید و فروش سهام شرکت توسط آنان

551

GOV342

افشای جزئیات قرارداد حقوق و مزایای مدیر عامل ،پاداش و دریافتی های اعضای هیأت مدیره (شامل دریافتی های مبتنی
بر عملکرد)

-

GOV4

مؤلفه :اثربخشی هیأت مدیره

-

GOV41

ساختار ،ترکیب و جلسات هیأت مدیره

559

GOV411

اندازه (تعداد اعضاء) هیأت مدیره ،اعضای غیر اجرایی و اعضای مستقل هیأت مدیره (شامل ترکیب بهینه مهارت ،تخصص و
تجربه)

557

GOV412

تفکیک نقش رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

551

GOV413

تعداد جلسات هیأت مدیره در سال مالی مورد گزارش و نحوه تهیه دستور جلسه و صورتجلسات هیأت مدیره و میزان حضور
هر یک از آنان در جلسات

-

GOV42

پاداش و ارزیابی عملکرد

553

GOV421

برگزاری جلسات منظم بین مدیران ارشد شرکت و هیأت مدیره و افشای لیستی از موضوعات بررسی شده توسط هیأت
مدیره

530

GOV422

میزان عضویت مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت در هیأت مدیره سایر شرکت ها و داشتن دستورالعمل در خصوص
تعداد عضویت مجاز

535

GOV423

بهره مندی از سیستم ارزیابی عملکرد سالیانه برای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و ارزیابی عملکرد مدیر عامل به
صورت سالیانه توسط هیأت مدیره (شامل میزان وابستگی پاداش به ارزش شرکت)

-

GOV43

533

GOV431

539

GOV432

داشتن سیاست مدیریت ریسک و داشتن بانک اطالعاتی از ریسک های بالقوه و بالفعل

534

GOV433

بهره مندی از کمیته های حسابرسی ،حسابرسی داخلی ،انتصاب ،جبران خدمات ،سرمایه گذاری ،تأمین مالی و ...

531

GOV434

-

ESGE

تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی (شامل وجود منشور مناسب حسابرسی داخلی و )...
عملکرد پایدار غیر مالی کسب و کار

-

BSP

ساختار حاکمیتی
وجود محدودیت حداکثر سن برای عضویت اعضای اجرائی در هیأت مدیره شرکت /وجود محدودیت برای حداکثر سال هایی
که یک نفر می تواند در هیأت مدیره عضویت داشته باشد

عملکرد پایدار (مالی و غیر مالی) کسب و کار

بر این اساس سعی شده است که برای  949نفر از
متخصصین و صاحبنظران واجد شرایط در زمینه موضوع
تحقیق حاضر پرسشنامه ارسال شود تا از نظرات کارشناسی
آنان استفاده شود .پس از  1ماه پیگیری مداوم از گروه های
خبرگان برای پاسخ به پرسشنامه تحقیق ،تعداد 551
پرسشنامه دریافت شد 7 .پرسشنامه به دالیلی مانند پاسخ
ندادن به اکثر سؤاالت ،کنار گذاشته شد .با توجه به این که
درگروه های مشابه ،معموالً  50تا  51نفر شرکت کننده کافی
است (ویندل  ) 3004 ،93و تعداد پرسشنامه های دریافت شده
در هر گروه خبرگان تحقیق حاضر ،مناسب است ،نهایتاً 501
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل های آماری قرار گرفت که
نتایج آن در ادامه توضیح داده می شود.
111

روش های گردآوری داده ها و روش های آماری مورد
استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق ،با مطالعه تحقیقات داخلی و خارجی،
استانداردها ،رهنمودهای شناخته شده بینالمللی و منطقهای،
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای عملکرد پایدار کسب و کار ،در یک
چارچوب جامع ارائه شد .سپس با استفاده از پرسشنامه ،نظرات
خبرگان دریافت گردید.
پس از جمع آوری اطالعات و داده ها از طریق منابع
کتابخانه ای و پرسش نامه ،آزمون های آماری الزم انجام شد.
به عنوان نمونه ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ،99پایایی
پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .پس از آن ،روش تحلیل
عاملی تأییدی  ،94تحلیل مسیر  91و سایر آزمون های الزم به کار
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گرفته شد .برای آزمون های انجام شده ،از نرم افزار های
 24و  Smart-PlS 3استفاده شد.

SPSS

یافته های تحقیق

در بخش سوم پرسشنامه از خبرگان در مورد چارچوب،
دامنه ،محتوا و کیفیت افشاء عملکرد پایدار کسب و کار در
ایران نظرخواهی شده است .خالصه پاسخ خبرگان در جدول 3
پرسش های اصلی و فرعی تحقیق
ارائه شده است .نتایج نشان می دهد که بیشتر خبرگان موافق
پس از مطالعات انجام شده و بررسی ادبیات و پیشینه
اجباری شدن رویکرد عملکرد پایدار کسب و کار در ایران می
تحقیق و مطالب بیان شده در بخش بیان مسأله ،پرسش های
باشند .نهادهای حرفه ای به عنوان نهاد تدوین کننده استاندارد
زیر برای بررسی تحقیق به صورت زیر طراحی می شوند:
های گزارشگری عملکرد پایدار کسب و کار باشند و این
پرسش اصلی  )1مدل عملکرد پایدار کسب و کار شرکت های
استانداردها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
ایرانی با توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
بهادار الزامی شود .ساالنه بودن دوره تناوب گزارشگری عملکرد
ایران چگونه است؟
پرسش فرعی  )1-1ابعاد عملکرد پایدار کسب و کار در ایران چیست؟پایدار کسب و کار ،مورد قبول بیشتر خبرگان است .آنان موافق
پرسش فرعی  )2-1مؤلفه های عملکرد پایدار کسب و کار در ایرانارائه گزارشگری عملکرد پایدار در ضمیمه گزارش های ساالنه
می باشند .هم چنین مسئول تأیید گزارشگری عملکرد پایدار
چیست؟
پرسش فرعی  )3-1شاخص های عملکرد پایدار کسب و کار در ایرانکسب و کار ،هیأت مدیره شرکت باشد و جامعه حسابداران
رسمی به عنوان نهاد اعتباردهنده گزارشگری عملکرد پایدار
چیست؟
کسب و کار تعیین شود.
جدول  -2نظرات خبرگان در مورد چارچوب ،دامنه ،محتوا و كیفیت افشاء عملكرد پایدار كسب و كار در ایران

پرسش 1
پاسخ
پرسش 2
پاسخ
پرسش 3
پاسخ
پرسش 4
پاسخ
پرسش 5
پاسخ
پرسش 6
پاسخ
پرسش 7
پاسخ

چگونه بودن رویكرد عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
جمع
بدون پاسخ
ترکیبی
اختیاری
اجباری
500%
50/3%
33/3%
35/9%
49/9%
بخش یا نهاد تدوین كننده استاندارد های گزارشگری عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
جمع
بدون پاسخ
به طور مشترك
نهادهای حرفه ای
دولت
500%
50/3%
33/9%
47/3%
59%
نوع شركت های اجرا كننده استاندارد های گزارشگری عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
جمع
بدون پاسخ
کلیه شرکت ها
بزرگ
بورسی
دولتی
500%
53%
33/3%
51/1%
44/4%
3/1%
دوره تناوب ارائه گزارشگری عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
جمع
بدون پاسخ
مستمر
میان دوره ای
ساالنه
500%
59%
31/7%
37/1%
90/9%
محل ارائه گزارشگری عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
بدون
ضمیمه گزارش های
جمع
گزارشگری یکپارچه
گزارش های جداگانه
گزارش های ساالنه
وب سایت
پاسخ
ساالنه
500%
59%
50/3%
1/9%
40/7%
53/4%
55/5%
مسئول تأیید گزارشگری عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
هیأت مدیره شرکت بدون
جمع
حسابرس مستقل
حسابرس داخلی
مدیرعامل شرکت
هیأت مدیره شرکت
و حسابرس مستقل پاسخ
500%
59%
31%
9/7%
50/3%
9/1%
45/7%
نهاد اعتباردهنده گزارشگری عملكرد پایدار كسب و كار در ایران
حسابرسان معتمد متخصصین و مشاوران در حوزه
دولت یا نهادهای
جامعه حسابداران
جمع
بدون پاسخ
عملکرد پایدار کسب و کار
بورس
دولتی
رسمی
500%
59%
39/5%
50/3%
53%
45/7%
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قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه
در تحقیق حاضر به منظور برآورد قابلیت اعتماد
پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .این
ضرایب برای هر کدام از ابعاد ،عملکرد پایدار غیر مالی و
عملکرد پایدار (مالی و غیر مالی) به طور جداگانه محاسبه شده
است .ضریب آلفای کرونباخ در جدول  9ارائه شده است .طبق
جدول فوق ،چون مقادیر آلفای کرونباخ از  0/7بیشتر است،
بنابراین پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است.
جدول  -3مقادیر آلفای كرونباخ برای بررسی پایایی
پرسشنامه
بعد /مفهوم

مقدار آلفای
كرونباخ

اقتصادی /مالی
اجتماعی

0/131
0/199

اخالقی

0/191

زیست محیطی

0/714

حاکمیت شرکتی
عملکرد پایدار غیر مالی (اجتماعی ،اخالقی ،زیست
محیطی ،حاکمیت شرکتی)
عملکرد پایدار (اقتصادی /مالی ،اجتماعی ،اخالقی،
زیست محیطی ،حاکمیت شرکتی)

0/174
0/739
0/131

مدل یابی معادله ساختاری
در تحقیقاتی که هدف ،آزمون مدل خاصی از رابطه بین
99
متغیرها است از تحلیل «مدل سازی معادالت ساختاری»
استفاده می شود .این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون
فرضیات درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است.
یکی از تکنیک های مورد استفاده مدل سازی معادالت
ساختاری «کمترین مربعات جزئی»  97است که بر روی واریانس
بین سازه ها تمرکز کرده است (وو  .)3050 ،91در این روش،
پارامترهای ساختاری و اندازهگیری از طریق یک رویه تکراری
تخمین زده می شوند که رگرسیون ساده و چندگانه را به
وسیله «کمترین مربعات معمولی»  93ترکیب می کند .بنابراین
از هرگونه فرض هم توزیعی متغیرهای مشاهده شده اجتناب
می ورزد .این تکنیک ارزیابی همزمان روایی و پایایی ابزار
اندازهگیری سازههای تئوریکی را فراهم می کند .هم چنین
برای ارزیابی مدل های سنجش و ساختاری با سازههای چند
شاخصی با اثرات مستقیم و غیرمستقیم نیز مورد استفاده قرار
می گیرد (چوا  40و چن  .)3003 ،45حجم نمونه در مدل یابی
مسیر کمترین مربعات جزئی می تواند تا اندازه قابل مالحظهای
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کوچک باشد .به عنوان مثال ،متغیرها نسبت به مشاهده ها
بیشتر بوده و ممکن است مقداری از دادهها بطور تصادفی
بدست نیامده باشد .به دلیل این ویژگی ها است که محققان،
هنگامی که حجم نمونه نسبتاً پایین است از مدلسازی مسیر
کمترین مربعات جزئی به جای لیزرل استفاده میکنند (داوری
و رضازاده .)5931 ،در این پژوهش برای بررسی مدل عملکرد
پایدار کسب و کار و تحلیل عاملی تأییدی از نرم افزار «اسمارت
پی ال اس»  43استفاده شده است.
یک مدل معادله ساختاری به طور کلی از دو نوع مدل
اندازه گیری  49و مدل ساختاری  44تشکیل می شود .مدل اندازه
گیری نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا
تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف می کند و در واقع
مجمو عه ای از متغیر های مشاهده شده را به مجموعه ی
کوچکتری از متغیرهای نهفته مرتبط می کند .مدل ساختاری
روابط میان متغیرهای پنهان درونی و بیرونی را نشان می دهد
و امکان ارزیابی جهت و شدت اثرات علّی میان این متغیرها را
فراهم نماید .بنابراین بر مبنای مدل های اندازه گیری ،محقق
تعریف می کند که کدام متغیرها مشاهده شده و کدام متغیرها
پنهان هستند و بر پایه مدل های ساختاری مشخص می شود
که کدام متغیرهای مستقل دارای تأثیر بر کدام متغیر وابسته
هستند.
بررسی مدل ساختاری و روایی آن
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه
تحقیق ،به بررسی مدل ساختاری می پردازیم که از نرم افزار
اسمارت پی ال اس استفاده شده است .جهت بررسی روایی
سازه تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار می گیرد .این
مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار داده ها
است و قبل از انجام تحلیل مسیر (مدل ساختاری) ،ابتدا باید
تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازه گیری) انجام شود و در واقع
به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سواالت
پرسشنامه ،ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازه گیری
ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم می آوردند یا خیر .در
تحلیل عاملی تأئیدی هر چه میزان بار عاملی به عدد یک
نزدیک تر باشد ،در واقع گویای این مسأله است که سؤاالت
پرسشنامه ارتباط قویتری با متغیر های مکنون دارند و اگر
میزان بار عاملی صفر باشد این به معنای عدم ارتباط بین سوال
پرسشنامه با متغییر مکنون است .بار عاملی منفی به معنای
معکوس بودن جهت اثرگذاری سوال پرسشنامه بر متغیر مکنون
است .جهت بررسی این موضوع از بارهای عاملی و مقادیر t
( )t-valueاستفاده می شود.
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برای تفسیر عاملها باید مشخص شود که کدامیک از
بارهای عاملی به عنوان مقادیر معنی دار لحاظ گردند .برای
اتخاذ این تصمیم ،هیر  41و همکاران ( )3050بیان می کنند که
بارهای عاملی که بیشتر از  ±0/9باشند ،دارای معنی داری کم
هستند .بارهای عاملی بیشتر از  ±0/4دارای سطح معنیداری
باال و بارهای بیشتر از  ±0/1بسیار معنی دار تلقی میشوند.
استیونس  )3003( 49پیشنهاد می کند که برای مقاصد تفسیری
در علوم اجتماعی ،بدون توجه به حجم نمونه 0/4 ،برآورد شود.
از طرف دیگر ،در بیشتر تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی،
معیار  0/4لحاظ شده است ،بنابراین در تحقیق حاضر نیز اگر
بارهای عاملی بیشتر از  0/4و مقادیر تی نیز بزرگ تر از 5/39
باشند ،در سطح اطمینان  %31نشانگرها ساختارهای عاملی
مناسبی را جهت اندازه گیری ابعاد مورد مطالعه در مدل
تحقیق فراهم می کنند .مقدار بار عاملی کوچکتر از  0/4و آماره
 tکمتر از  5/39باید از مدل حذف شود .نتایج تحلیل عاملی

تأئیدی اولیه مربوط به شاخص های حذف شده ،در جدول 4
نشان داده شده است .طبق این جدول ،شاخص های ،OP9
،GOV331 ،GOV323 ،GOV232 ،GOV212 ،SOC15 ،OP10
 GOV412 ،GOV341 ،GOV333و  GOV432باید حذف
شوند .پس از حذف شاخص های فوق مجدداً مدل ها بررسی
شد.
پس از حذف شاخص های ،SOC15 ،OP10 ،OP9
،GOV333 ،GOV331 ،GOV323 ،GOV232 ،GOV212
 GOV412 ،GOV341و  ،GOV432برای مرتبه دوم مدل ها
بررسی شد .نتایج نشان می دهد که همه شاخص ها دارای
مقدار بار عاملی بیشتر از  0/4و آماره  tبیشتر از  5/39هستند.
مقادیر آماره  tو بارهای عاملی شاخص های مربوط به GR ،OP
و  RESبه صورت تصویری در شکل  9و  4و هم چنین مقادیر
آماره  tو بارهای عاملی شاخص های مربوط به ،ENV ،SOC
 ETHو  GOVدر شکل  1و  9نشان داده شده است

جدول  -4نتایج اولیه تحلیل عاملی تائیدی مربوط به شاخص های حذف شده
آماره t

انحراف استاندارد

بار عاملی

سطح معنی داری

( )T Statistics

()Standard Deviation

()Original Sample

()P Values

GOV212 <- GOV

5/403

0/039

0/591

0/513

GOV232 <- GOV

5/71

0/594

0/319

0/015

GOV323 <- GOV

5/931
3/93

0/535
0/594

0/934
0/91

0/035
0/035

GOV333 <- GOV

5/317

0/579

0/943

0/047

GOV341 <- GOV

3/33

0/593

0/919

0/033

GOV412 <- GOV

5/333

0/51

0/913

0/047

GOV432 <- GOV

3/053

0/51

0/999

0/041

SOC15 <- SOC

5/334

0/539

0/313

0/047

OP10 <- OP

0/559

0/539

-0/054

0/350

OP9 <- OP

5/031

0/535

-0/534

0/909

GOV331 <- GOV

.

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

111

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

شكل  - 3مقادیر آماره  tشاخص های مربوط به  GR ،OPو RES

شكل  -4مقادیر بارهای عاملی شاخص های مربوط به  GR ،OPو RES
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شكل  - 5مقادیر آماره  tشاخص های مربوط به  ETH ،ENV ،SOCو GOV
سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932
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شكل  - 6مقادیر بارهای عاملی شاخص های مربوط به  ETH ،ENV ،SOCو GOV
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تحلیل مسیر
مدل سازی معادالت ساختاری ،یک ابزار پژوهشی رایج در
علوم مدیریت ،پزشکی و علوم اجتماعی است که در سال های
اخیر مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به این که هدف
اصلی تحقیق حاضر ،ارائه مدل عملکرد پایدار کسب و کار است
و از طرف دیگر ،طبق مبانی نظری تحقیق ،همواره روابط
متقابل بین عملکرد پایدار مالی و غیر مالی عملکرد پایدار
کسب و کار مورد بحث بوده است ،به منظور دستیابی به هدف
اصلی تحقیق ،با استفاده از نرم افزار  ،Smart-PLSتأثیر عملکرد

پایدار مالی بر عملکرد پایدار غیر مالی و بر عکس مورد بررسی
قرار می گیرد .به همین منظور ،از دو مدل ساختاری استفاده
شده است .مدل تحقیق در مورد تأثیر عملکرد پایدار مالی بر
عملکرد پایدار غیر مالی و بر عکس (با توجه به ضریب مسیر و
در حالت آماره  )tبه صورت تصویری در شکل  7تا  50نشان
داده شده است.
خالصه نتایج تحلیل مسیر طبق شکل  7تا  ،50در جدول 1
خالصه شده است.

شكل  -7مدل تحقیق در مورد تأثیر عملكرد پایدار مالی بر عملكرد پایدار غیر مالی (در حالت ضریب مسیر)

شكل  -8مدل تحقیق در مورد تأثیر عملكرد پایدار مالی بر عملكرد پایدار غیر مالی (در حالت آماره )t

شكل  -9مدل تحقیق در مورد تأثیر عملكرد پایدار غیرمالی بر عملكرد پایدار مالی (در حالت ضریب مسیر)

شكل  -11مدل تحقیق در مورد تأثیر عملكرد پایدار غیرمالی بر عملكرد پایدار مالی (در حالت آماره )t
جدول  -5خالصه نتایج تحلیل مسیر
مسیر

ضریب مسیر

انحراف استاندارد

آماره | | t

سطح معنی داری

ECON -> ESGE

0/193
0/193

0/049
0/047

53/313
53/035

0/000
0/000

ESGE -> ECON
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بر اساس جدول  ،1از آن جا که مقدار قدر مطلق آماره
برای تأثیر عملکرد پایدار مالی بر عملکرد پایدار غیر مالی ،برابر
با  53/313و از  5/39بیشتر است و هم چنین ضریب مسیر
برابر با  0/193و مثبت است ،بنابراین عملکرد پایدار مالی بر
عملکرد پایدار غیر مالی تأثیر مثبت دارد .از طرف دیگر ،مقدار
قدر مطلق آماره  tبرای تأثیر عملکرد پایدار غیر مالی بر عملکرد
پایدار مالی برابر با  53/035و از  5/39بیشتر است و هم چنین
ضریب مسیر برابر با  0/193و مثبت است ،بنابراین عملکرد
پایدار غیر مالی بر عملکرد پایدار مالی نیز تأثیر مثبت دارد .لذا
می توان نتیجه گرفت که در ایران نیز بین عملکرد پایدار مالی
و غیر مالی روابط متقابل وجود دارد که مطابق با مبانی نظری
تحقیق حاضر است.
t

نتیجه گیری و بحث
عملکرد پایدار کسب و کار مربوط به ابعاد پنجگانه
گزارشگری عملکرد شرکت است که این ابعاد شامل عملکرد
اقتصادی ،حاکمیت شرکتی ،اجتماعی ،اخالقی و زیست
محیطی است .ا طالعات عملکرد پایدار توسط تحلیل گران به
عنوان عامل مؤثری در پرتفوی سرمایه گذاری و بهینه سازی
برآورد های بازده -ریسک است (بوس  .)3054 ،47تمرکز بر
عملکرد پایدار فرصت هایی را برای شرکت در جهت شناسایی
خطرات مالی ،عملیاتی ،استراتژیکی و شهرتی ایجاد می کند که
ارزش شرکت و عملکرد آینده را تحت تأثیر قرار می دهد
(کایرون و همکاران .)3059 ،در ایران نیز به ثبات و پایداری
تجاری و ارتقاء شفافیت نظام مالی تأکید شده است.
طبق مبانی نظری تحقیق ،عملکرد پایدار کسب و کار تحت
عنوان دو بعد عملکرد پایدار  41و افشاء پایدار  43مطرح شد و
نتایج نشان می دهد که هر دو این ابعاد به یکدیگر مرتبط
هستند و رابطه متقابل بین آن ها برقرار است .به دلیل رابطه
متقابل بین اطالعات عملکرد پایدار اقتصادی (مالی) و غیر
مالی ،ممکن است اطالعات مالی نیز تحت تأثیر اطالعات
غیرمالی قرار گیرد که می تواند بر عملکرد شرکت ،ارزش
شرکت و گزارشگری عملکرد پایدار تأثیر بگذارد .در حالی که
در تحقیقات داخلی گذشته ،محققین به موضوع رابطه متقابل
بین عملکرد های مالی و غیرمالی توجه ای نکرده اند .به همین
دلیل در این تحقیق همه ابعاد گزارشگری به طور یکپارچه در
نظر گرفته شده است تا ارتباط متقابل بین عملکرد پایدار مالی
و غیر مالی مورد بررسی قرار گیرد و در تحقیقات آتی با
استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ،بتوان نسبت به
گزارشگری و ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت تصمیمات مناسب
تری اتخاذ کرد.
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پس از مطالعه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی،
استانداردها ،رهنمودهای شناخته شده بینالمللی و سازمان
های تدوین مقررات و استانداردها مانند ابتکار گزارشگری
جهانی ،سازمان بین المللی استاندارد گذاری ،دستورالعمل
اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان،
نظرات متخصصان و صاحب نظران آکادمیک و حرفه ای در
قالب پرسشنامه مورد نظر خواهی قرار گرفت.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اجباری شدن رویکرد
عملکرد پایدار کسب و کار در ایران و ساالنه بودن دوره تناوب
آن مورد قبول بیشتر خبرگان است .هم چنین جامعه
حسابداران رسمی به عنوان نهاد اعتباردهنده گزارشگری
عملکرد پایدا ر کسب و کار تعیین شود .از طرف دیگر ،عملکرد
پایدار مالی بر عملکرد پایدار غیر مالی تأثیر مثبت دارد .این
رابطه در مورد عملکرد پایدار غیر مالی بر عملکرد پایدار مالی
نیز صادق است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که در ایران نیز
بین عملکرد پایدار مالی و غیر مالی روابط متقابل وجود دارد
که مطابق با مبانی نظری تحقیق حاضر (ان جی و رضایی،
3051؛ جین و همکاران3059 ،؛ رضایی3059 ،؛ رضایی،
3057؛ رضایی و تیو3057a ،؛ رضایی و تیو3057b ،؛ رضایی و
همکاران )3057 ،است.
همواره در هر تحقیقی ،محدودیت هایی وجود دارد و ایـن
تحقیق نیز عاری از آن نمی باشد؛ لـذا ایـن محـدودیت هـا بـه
صورت زیر عنوان می شوند:
 )5هر پرسش نامه ،دارای محدودیت های ذاتی است که
از آن جمله می توان به فقدان برگشت تمام پرسش
نامه اشاره نمود .در این تحقیق نیز ،علی رغم پیگیری
های صورت گرفته ،تمام پرسش نامه ها برگشت
نشدند.
 )3الزم به ذکر است که محدودیت زمانی در انتخاب
نمونهها و محدودیت در بررسی شاخص ها ،این
احتمال را به وجود میآورد که عوامل دیگری غیر از
آن چه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند،
ممکن است در میزان و محتوای عملکرد پایدار کسب
و کار دخیل باشند؛ لذا بررسی های بیشتر و انتخاب
پارامترهای دیگر میتواند این محدودیت ها را مرتفع
و سایر عوامل ناشناخته را آشکار سازد.
در راستای تحقیق انجـام شـده و نتـایج بـه دسـت آمـده،
پیشنهاد هایی ارائه می شود که می تواند به وضـعیت عملکـرد
پایدار کسب و کار در ایران بهبود ببخشد .پیشنهاد هـای ایـن
تحقیق به صورت زیر عنوان می شوند:
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 )5با توجه به نظر خبرگان در مورد الزامی شـدن رویکـرد
عملکرد پایدار کسب و کار در ایران ،پیشنهاد می شود
که بـه منظـور بهبـود عملکـرد پایـدار کسـب و کـار،
الزامات قانونی برای انتشار برخـی از اطالعـات توسـط
نهادهای حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار تهـران
تعیین شود.
 )3با توجه بـه فقـدان اسـتاندارد مربـوط بـه همـه ابعـاد
عملکرد پایدار کسب و کـار ،پیشـنهاد مـی شـود کـه
استانداردی بـرای نحـوه ارایـه و محتـوای گزارشـگری
عملکرد پایدار ،از سوی نهادهای حرفـه ای و سـازمان
بورس اوراق بهادار تهران تعیین شود.
 )9چــارچوب و محتــوای گــزارش هــای هی ـأت مــدیره و
گزارش های ساالنه شرکت هـا بـا رویکـرد پایـداری و
توجه بیشتر به افشـاء شـاخص هـای عملکـرد پایـدار
کسب و کار اصالح شود.
 )4کارگاه های آموزشی برای مدیران شرکت هـا از سـوی
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ایجاد شود تا از ایـن
طریق ،مدیران را با منافع عملکرد پایدار کسـب و کـار
بیشتر آشنا نمود و هم چنین بتوان نحـوه و نـوع ارائـه
اطالعات مربوطه را آموزش داد.
 )1جهت فعالیت و مشارکت بیشتر شـرکت هـا در زمینـه
عملکرد پایدار کسب و کار ،توسط نهادهای ذی ربـط،
آموزش و فرهنگ سازی عملکـرد پایـدار شـرکت هـا،
ایجاد انگیزه و مشوق های الزم برای ترغیب شرکت ها
انجام شود.
به منظور آشنایی با موضوعات مشابه بـرای تحقیـق و هـم
چنین ایجاد زنجیره تکاملی بین تحقیقات دانشگاهی ،پیشـنهاد
هایی جهت تحقیقات بعدی به شرح زیر عنوان می شود:
 )5با توجه به یافته های تحقیق در مورد وجود بین رابطه
متقابل بین عملکرد پایدار مالی و غیر مالی ،پیشـنهاد
می شود کـه در اتخـاذ تصـمیمات مناسـب در مـورد
عملکرد و ارزش شرکت ،ثروت سهامدار ،هزینه سرمایه
و  ...به این رابطه توجه ویژه ای شود.
 )3بررسی و تحلیل وضعیت گزارشـگری عملکـرد پایـدار
کسب و کار
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