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مقدمه
ســازمانها در دنیایی بســیار پیچیده فعالیت می کنند و عوامل درونی و بیرونی زیادی در فرایند ایجاد ارزش آنها نقش دارد. 
عمر 100 ســاله ســازمان، بقای آن را برای 100 سال، 50 سال یا حتی 5 ســال آینده تضمین نمی کند. عوامل سیاسی، 
 اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی بســیاری وجود دارد که چشــم انداز شــرکت را به ســرعت تغییر می دهد و بر موفقیت 
درازمــدت آن تأثیر می گذارد. تمامی این عوامل باید هنگام تصمیم گیری از ســوی هیئت مدیره و مدیریت، در نظر گرفته 
شــوند. اما در برخی ســازمانها، عواملی کلیدی نادیده گرفته  شده و برعکس، توجه زیادی بر برخی جنبه های خاص دیگر 

می شود. 
برای نمونه، به طور معمول عملکرد را برحسب جنبه های مالی اندازه گیری می کنند. این نحوه برخورد، منجر به رفتارهایی 
می شــود که به طور لزوم به نفع هدفهای درازمدت سازمان و ذینفعان اصلی نیست. ذینفعان، افراد و گروه هایی هستند که 
مورد تأثیر فعالیتهای ســازمان قرار گرفته یا بر توانایی ارزش آفرینی ســازمان اثر می گذارند. این ذینفعان، تأمین کنندگان 

منابع مالی، کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان، شرکای تجاری، جامعه و قانون گذاران هستند. 
ســازمانها به فرایندهایی نیــاز دارند که هیئت مدیره و مدیــران خویش را برای تصمیم گیــری آگاهانه در این دنیای 

پیچیده، یاری دهد. برای رسیدن به این منظور به تفكر یكپارچه1 نیاز است.
تفکر یکپارچه به معنای اطمینان از پایداری درازمدت ســازمان به وســیله ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان اســت. 

تفکر یکپارچه؛ گزارشگری یکپارچه

  مهناز مرشدزاده، محمود قربانی
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ایــن تفکر با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر الگوی 
کســب وکار و انجام قضــاوت صحیــح در مدیریت این 
ســرمایه ها، منجر به ارزش آفرینــی2 در کوتاه مدت،  

میان مدت و درازمدت می شود. 
چارچوب بین المللی گزارشــگری یکپارچه در دسامبر 2013 
از سوی شــورای بین المللی گزارشگری یكپارچه3 منتشر 
شــد. در این چارچوب، تفکر یکپارچه بدین شکل تعریف شده 
اســت: “توجه مداوم به روابط بین واحدهای عملیاتی مختلف 
و ســرمایه هایی که سازمان مورد اســتفاده قرار می دهد. تفکر 
یکپارچه به یکپارچه ســازی تصمیمهــا و اقدامهای مربوط به 
ارزش آفرینــی در افق زمانی کوتاه مدت،  میان مدت و درازمدت 

منجر می شود.” 
چارچوب یادشــده تأکید می کند کــه گزارشگری یكپارچه4 
اثربخش به اجرای موفق تفکر یکپارچه در ســازمان بســتگی 

دارد. 
هرچه تفکر یکپارچه تری در ســازمان وجود داشــته باشد، 
ارتباط جریان اطالعات با گزارشــهای مدیریت و تصمیم گیری 
بیشــتر خواهد شد و همچنین به یکپارچگی بیشتر سامانه  های 

اطالعاتی حامی گزارشگری یکپارچه منجر می شود. 
گزارشــگری یکپارچه و تفکر یکپارچــه، ارتباط نزدیکی 
بــا یکدیگــر دارنــد. گزارشــگری یکپارچــه در چارچوب 
گزارشــگری یکپارچه بدین شــکل تعریف شــده اســت: 
مخابره اطالعات درباره اینکــه راهبرد،  راهبری، عملکرد 
و چشم انداز ســازمان در محیطی که در آن فعالیت می کند،  
چگونه به ایجاد ارزش در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
منجر می شود. براساس این تعریف، تفکر یکپارچه ابزاری 
اســت که با یکپارچه ســازی تمامــی این عوامــل، امکان 
ارزش آفرینی را فراهم می کند. با این نوع تفکر، ســازمان 
مممکن اســت چگونگی ایجاد ارزش را به شکلی واضح در 

گزارشی یکپارچه توصیف کند. 
بدین ترتیب در این مقاله، تفکر یکپارچه به عنوان زیربنایی 
الزم برای دستیابی به گزارشگری یکپارچه به تفصیل شرح 
داده می شــود؛ زیرا مفهومی اســت که تاکنــون کمتر بدان 
پرداخته شده است. در بخش پایانی مقاله نیز  برخی ابزار یا 

الگوهای مفید برای اجرای آن، معرفی می شود. 

تولد گزارشگری یكپارچه
طی دهه های گذشته، اســتفاده کنندگان اطالعات شرکتها 
توجه ویژه ای به مســئله سودمندی و اثربخشی گزارشهای 
شــرکتها داشته اند. ســالهای زیادی اســت که گزارشگری 
شرکتها مورد انتقاد اســت و این مسئله جدیدی نیست؛ اما 
انتقادها زمانی به اوج رسید که معلوم شد گزارشهای شرکتها 
هیچ نشــانه ای از شکســت احتمالی آنها ارائــه نمی دهد. 
هرچند گزارشــهای ضعیف، دلیل شکست شرکتها نیست؛ 
اما گزارشــگری فعلی بیشــتر اوقات نشــانه های ریسك را 

مخفی می کند. 
استانداردگذاران همواره در تالشند تا با افزایش استانداردها 
و مقررات، کیفیت گزارشــگری را بهبود بخشند؛ اما تاکنون در 
این دنیای در حــال تغییر به طور کامل موفــق نبوده اند. یکی 
از دالیل اصلی موفق نشــدن آنان، تنظیــم جنبه های مختلف 
گزارشگری شــرکتها )گزارشگری مالی و گزارشگری پایداری( 
به وسیله اســتانداردگذاران مختلف و نبود هماهنگی کلی برای 

نحوه ارائه گزارش است. 
دلیــل دیگــر این اســت کــه تمرکــز گزارشــگری و توجه 
سرمایه گذاران بیشــتر به جنبه های مالی کســب وکار معطوف 
اســت و دیگر ســرمایه های به کار گرفته شــده در کســب وکار، 

به تقریب نادیده گرفته می شود.
در تحقیق انجام شده از سوی شورای بین المللی گزارشگری 
یکپارچه5،در ســال 1975 هشتاد و ســه درصد از ارزش بازار 
شــرکتهای عضــو اس اندپی (S&P) با داراییهــای مالی و 
فیزیکی توضیح داده می شد و مابقی به دیگر داراییها )شامل 
داراییهای نامشــهود6 و دیگر داراییها( اختصاص داشت؛ اما 
امروز، نسبت داراییهای نامشهود به داراییهای مالی و فیزیکی 
به شدت افزایش یافته؛ به طوری که این نسبت در سال 2009 
برای داراییهای نامشــهود 81 درصد بوده اســت. در نتیجه، 
شرکتهای سراســر جهان دریافتند که باید اطالعات بیشتری 
در مــورد این نوع داراییهــای خود ارائه دهنــد؛ با این حال، 
کیفیت اطالعات ارائه شده متفاوت بوده و بیشتر اوقات دارای 
یکنواختی نیســت. از طرفی در این قیاس، جنبه های منفی 
گزارش نمی شــد و این موضوع ارزیابی را برای ســهامداران 
دشــوار می کرد. از طرفی، بیشتر اطالعات ارائه شده تاریخی 



46

13
96

د   
سفن

   ا
93

ه  
مار

ش

بوده و اطالعات مفیدی را برای ارزیابی توانایی ارزش آفرینی 
سازمان در آینده به سهامداران ارائه نمی کرده است.

آگاهی از این موارد به انتشــار چندین راهنمای گزارشگری 
در ســالهای اخیر در ســطح بین الملل ماننــد معاهده جهانی 
ملتهای متحد7 و آغاز گزارشــگری جهانی8 منجر شد. اما 
اطالعات فراهم شــده برمبنای این راهنماها به دلیل نداشــتن 

چارچوبی مشخص، قابل فهم نبودند. 
بنابرایــن پــس از چالشــهای بســیار، شــورای بین المللی 
گزارشگری یکپارچه در ســال 2010 تأسیس شد. این شورا، 
در ســال 2013، چارچوب بین المللی گزارشــگری یکپارچه را 
منتشر کرد. این چارچوب، مبتنی بر اصول9 بوده و استانداردی 

را برای گزارشگری و تفکر یکپارچه ارائه نمی دهد. 
هدفهای گزارشگری یکپارچه براساس چارچوب پیش گفته 

عبارتند از:
• بهبــود کیفیت اطالعات در دســترس بــرای فراهم کنندگان 
ســرمایه به نحوی که آنها را به تخصیص کاراتر ســرمایه قادر 

سازد؛
• بهبود گزارشگری به نحوی که تمام عوامل اثربخش بر توانایی 

ارزش آفرینی سازمان را دربر گیرد؛
• افزایش حســابدهی و پاســخگویی هیئت مدیره نســبت به 
ســرمایه های مالی، فکری، انســانی، اجتماعی و طبیعی، و 

ارتقای درك افراد از وابستگی متقابل بین این سرمایه ها؛ و
• حمایــت از تفکــر یکپارچــه و تصمیمهــا و اقدامهایی که بر 
ارزش آفرینی طی افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 

متمرکز است.

ظهور تفكر یكپارچه
ســازمانها قادر به تهیــه گزارش یکپارچــه نخواهند بود، مگر 
اینکه شــرایط و فرایندهای درون ســازمان برای تهیه چنین 
گزارشی مساعد باشد. شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه 
این شــرایط را تفکر یکپارچه نامیده و بدین شرح آن را تعریف 

کرده است:
“توجــه مداوم بــه روابط بیــن واحدهای عملیاتــی مختلف و 
ســرمایه هایی که ســازمان مورد اســتفاده قرار می دهد. تفکر 
یکپارچــه منجر بــه یکپارچه ســازی تصمیمهــا و اقدامهای 

مربوط به ارزش آفرینی در افــق زمانی کوتاه مدت، میان مدت 
و درازمدت می شود.” 

همچنیــن مطابق با چارچــوب، تفکر یکپارچه وابســتگی 
متقابل بین عوامل مؤثر بر توانایی ارزش آفرینی ســازمان طی 

زمان را در نظر می گیرد. این عوامل عبارتند از:
1- سرمایه های مورداســتفاده سازمان و وابستگی متقابل بین 

این سرمایه ها،
و  نیازهــا  بــه  پاســخگویی  بــرای  ســازمان  ظرفیــت   -2

عالقه مندی های مشروع ذینفعان،
3- راهبرد سازمان برای برخورد با ریسکها و فرصتها و محیط 

بیرونی، و 
4- عملکرد )مالی و غیرمالی( ســازمان برحسب سرمایه های 

گذشته، حال و آینده.
كــورت و اكلــس (Churet and Eccles, 2014) در 
تحقیق خود، فرایند گزارشــگری یکپارچه را به کوه یخ تشبیه 
کرده اند. گزارشگری یکپارچه تنها بخش قابل مشاهده کوه یخ 

است و در زیر سطح آب، تفکر یکپارچه وجود دارد.
سازمانها باید بدانند ارائه گزارش یکپارچه معتبر، مانند 
ســفری طوالنی اســت که به زمان نیاز دارد؛ بنابراین، 
برای دســتیابی به تفکر یکپارچه باکیفیت نیز زمان الزم 

است.  

تفكر یكپارچه چیست و چه زمانی به دست می آید؟
در کتــاب كینگ و رابــرت (King & Robert, 2013) با 
عنوان »تجارت در قرن 21«، چنین آمده است: “تمامی شرکتها 
برای به دســت آوردن پول،  به روابط خوب با ذینفعان اصلی و 
دیگر منابع ضروری نیازمند هستند.” آنها در کتاب خود،  تفکر 
یکپارچه را بدین شــرح تعریف کردند: “اتصال عملیات، منابع 
و بخشــهای مختلف شرکت به گونه ای که تمامی بخشهای آن 
برای دســتیابی به هدفهای راهبردی کلی سازمان با یکدیگر 

کار کنند.” 
به عقیده آنان، ماهیت بســیاری از منابع ســازمان و روابط 
متقابل بین آنها برای هیئت مدیره ناشناخته است. آگاه ساختن 
هیئت مدیره و مدیریت از این روابط به هدایت و مدیریت بهتر 

شرکت منجر می  شود. 
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طبــق چارچــوب گزارشــگری یکپارچــه، تفکــر یکپارچه 
فرهنگی است که باید از ســطح هیئت مدیره آغاز شده و نحوه 
انجام عملیات را مشخص سازد؛ سپس به وسیله زنجیره ارزش 

به کل سازمان تسری یابد. 
در مقابل تفکر یکپارچــه، تفکری وجود دارد که به اصطالح 
آن را تفكر ســیلویی10 می گویند. فرضیه  هــای زیادی برای 
حذف تفکر سیلویی و افزایش یکپارچگی سازمان وجود دارد؛ 
اما تفکر یکپارچه چیزی بســیار فراتر از حذف تفکر ســیلویی 

است.
چه زمان به تفكر یكپارچه دست یافته ایم؟

زمانی به تفکر یکپارچه دست یافته ایم که در سازمان:
• تمایزی بین عملکرد مالی و غیرمالی وجود نداشته باشد، 

• تصمیمها با دید درازمدت گرفته شوند، و
• تصمیمهــا بــا در نظــر گرفتن تأثیرشــان در منابــع و روابط 

درازمدت گرفته شوند.
شاخصهای تفكر یكپارچه

برخی شــاخصهای تفکر یکپارچه که امکان دارد به ســازمانها 
برای اجرای آن یاری رساند،  در ادامه آمده است. این شاخصها 
اصول راهنما نیســت، بلکه گامهای اولیه ای است که سازمان 

باید برای شروع سفر خود در اجرای تفکر یکپارچه بردارد. 
• تفکر یکپارچه فرایندی اســت کــه از هیئت مدیره و مدیریت 

آغاز شده و به کل سازمان تسری می یابد؛
• وجــود مدیریــت مســئول و پاســخگو بــرای ارزش آفرینی 

درازمدت سازمان ضروری است؛
• ســرمایه های هر ســازمان فراتر از ســرمایه های قانونی آن 

است؛
• سازمانها برای گروه وسیعی از ذینفعان ارزش ایجاد می کنند؛ 
از جمله تأمین کنندگان منابع مالی، کارمندان و جامعه ای که در 

آن فعالیت می کنند؛
• موفقیــت درازمدت ســازمان به رهبران مســئول و بااخالق 

بستگی دارد؛
• سازمانها باید برای تصمیم گیری کارا از سامانه  های اطالعاتی 

قابل اطمینان استفاده کنند؛ و
• هیئت مدیــره و مدیریت باید از ابزار مختلف برای اندازه گیری 

و مدیریت سرمایه های سازمان استفاده کنند.

سرمایه های سازمان
شناسایی و مدیریت سرمایه های اصلی یا منابعی که کسب وکار 
به آن بســتگی دارد،  یکی از عناصر مهم تفکر یکپارچه است. 
این ســرمایه ها شــامل ســرمایه مالــی،  انســانی،  فكری11، 

تولیدی12،  طبیعی و اجتماعی می باشد.
ســرمایه مالی: وجوهی کــه برای اســتفاده در تولید کاال 
یا ارائه خدمت در دســترس ســازمان قرار دارد. این وجوه 
به وســیله وام، ســرمایه گذاری مالك یا از عملیات شــرکت 

به دست می آید.
سرمایه انسانی: شایســتگی، قابلیت، مهارت افراد و انگیزه 

آنها برای نوآوری که دربرگیرنده موارد زیر است:
همراهی و حمایت آنان از چارچوب راهبری، رویکرد مدیریت 
ریسك و ارزشــهای اخالقی ســازمان؛ توانایی آنان در درك، 
بهبود و اجرای راهبرد های ســازمان؛ انگیزه آنان برای بهبود 
فرایند تولیــد کاال و خدمات و توانایــی مدیریت و همکاری با 

فرایند.
ســرمایه فكری: داراییهــای نامشــهود مبتنی بر دانش 
ماننــد حق امتیــاز،  نرم افزارهــا، مجوزهــا،  دانــش فنی و 

عوامل سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

محیطی و فنی

بسیاری وجود دارد که

چشم انداز شرکت را

به سرعت تغییر داده و

بر موفقیت درازمدت آن

تأثیر می گذارد
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توافقنامه ها13.
سرمایه تولیدی: داراییهای فیزیکی که برای استفاده در 
تولید کاال یا ارائه خدمات در دســترس ســازمان قرار دارد؛ 

مانند ساختمان، تجهیزات و زیرساختها.
سرمایه طبیعی: منابع محیطی تجدید پذیر یا تجدیدناپذیر 
که شــرط الزم برای موفقیت گذشته،  حال و آینده سازمان 
هستند؛ مانند آب، هوا، زمین، مواد معدنی، جنگلها و ... .
سرمایه اجتماعی: روابط سازمان با گروه ذینفعان و دیگر 
شــبکه ها که عبارتنــد از: اعتماد و خواســت ذینفعان برای 
توسعه ســازمان و حمایت از آن، شــهرت و نام تجاری، و 

مجوز فعالیت سازمان.
 این شــش نــوع ســرمایه در همــه ســازمانها از درجه 
اهمیت یکســان برخوردار نیســتند؛ بنابراین، هر سازمان 
باید ســرمایه های مربوط خود را شناسایی کند. در گذشته، 
بســیاری از سازمانها بر سرمایه مالی تمرکز و آن را مدیریت 
می کردند؛ اما امروز شــرکتها به این باور رسیده اند که دیگر 
انواع سرمایه ها نیز به اندازه ســرمایه مالی برای کسب وکار 

ضرورت دارند. 
اثر انواع سرمایه ها بر ارزش سازمان، در نمودار 1 نشان 

داده  شده است.

نمودار 1- اثر انواع سرمایه ها بر ارزش سازمان

سرمایه های
 سازمان

مالیانسانی

اجتماعی فكری

طبیعیتولیدی
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ســرمایه های ســازمان بر یکدیگــر نیز اثــر می گذارند و 
ســازمان باید بیــن آنها موازنــه برقرار کند. بــرای نمونه، 
ســرمایه گذاری در آموزش کارکنان باعث کاهش ســرمایه 

مالی و افزایش سرمایه انسانی می شود. 
در ســالهای اخیر، سازمانهای بسیاری به اهمیت سرمایه 
اجتماعــی و روابط خوب پی برده اند. در حقیقت،  ســرمایه 
اجتماعی مجوز عملیات ســازمان اســت و هیئت مدیره باید 

این موضوع را سرمشق کار خود قرار دهد. 
ســرمایه طبیعــی در مالکیت ســازمان قرار نــدارد، اما 
فعالیتهای سازمان ممکن اســت باعث کاهش تدریجی آن 
شــود؛ برای مثــال، تولید آلودگی، مصــرف آب و غیره. با 
مدیریت مؤثر ســرمایه طبیعی،  هزینه ها کاهش  و ســرمایه 
مالی به وســیله بهبــود الگوی مصرف آب و بــرق افزایش 

می یابد. 

گزارشگری الكترونیكی
سازمانها برای اجرای تفکر یکپارچه و دستیابی به گزارشگری 
یکپارچه به ابزار نیاز دارند. این ابزار باید کمک کند که عملکرد 
ســازمان از جنبه های مختلف پایداری سنجیده و موازنه بین 
سرمایه های مختلف نیز اندازه گیری شود. شورای بین المللی 
گزارشــگری یکپارچه به دنبال ابزاری اســت که به وسیله آن 
بتوان گزارشــگری یکپارچــه را انجام و بهبــود داد. هرچند 
تاکنــون نرم افزار خاصی برای گزارشــگری یکپارچه طراحی 
نشده اســت،  اما ظهور گزارشــگری الکترونیکی در سالهای 
اخیر، جهش بزرگی به  ســوی اجرای گزارشــگری یکپارچه 

خواهد بود. 
سامانه گزارشگری الكترونیكی14، ابزاری است که برای 
ثبت، گزارش، پردازش، ذخیره ســازی و ارسال داده ها مورد 
استفاده قرار می گیرد. این سامانه، باعث مدیریت بهتر فرایند 
و جریان بهتر گزارشــگری می شــود. در چنین ســامانه ای، 
داده ها و اســناد عملیاتی در کســری از ثانیه به وسیله شبکه 
شرکت یا اینترنت، قابل دســتیابی خواهد بود. بدین ترتیب، 
اطالعات الزم برای بهبود فرایند و مدیریت اطالعات فراهم 
می شود. افزون بر این، دستیابی سریع به اطالعات به کاهش 

هزینه ها و کارایی بیشتر منجر می  شود. 

این سامانه ها امکان تغییر مطابق با نیازهای ثبت، بایگانی 
و تحلیــل داده هــای عملیاتــی را دارند. ویژگــی اصلی این 
سامانه  ها، ورود آسان داده ها، گزارشهای ساختاریافته واضح 

و تحلیل کارای داده ها است.
در قلب ســامانه  های گزارشــگری الکترونیکی، مخزنی از 
داده ها وجود دارد که تمامی نیازهای گزارشــهای حسابداری 
و دیگر گزارشــها را در خود جای داده است. این داده ها برای 
اجرای گزارشــگری یکپارچه ضروری است؛ زیرا گزارشگری 
یکپارچه راهی اســت بــرای مخابــره یکپارچــه اطالعات 
عملکرد،  راهبرد،  راهبری و غیره در کوتاه مدت و درازمدت. 
این اطالعات فراتر از عملکرد مالی است و جنبه های مختلف 
مالی،  تولید و سرمایه های سازمان را دربر می گیرد. وسعت و 
عمق اطالعات الزم برای پشــتیبانی از این نوع گزارشگری، 
بی مانند است. همچنین، حجم اطالعات ورودی به سازمان 
و خروجی از ســازمان، به شــدت در حال رشــد اســت. این 
بدین معناســت که برای حمایت از تفکــر یکپارچه و فرایند 

سازمانها به فرایندهایی نیاز دارند که

هیئت مدیره و مدیران خویش را

برای تصمیم گیری آگاهانه 

در این دنیای پیچیده

یاری دهد

برای رسیدن 

به این منظور

به تفکر یکپارچه

نیاز است
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گزارشــگری یکپارچه به یك فناوری پشتیبان احتیاج است. 
ســامانه  های گزارشــگری الکترونیکی، ممکن است چنین 

حمایتی را فراهم آورند. 

نتیجه گیری
گزارشــگری یکپارچه مفهــوم جدیدی اســت و هنوز 
اســتاندارد یا راهنمایی برای چگونگی اجرای آن وجود 
ندارد. با این  حال، یکپارچگی بیشــتر در فرایند، هدف 
بسیاری از سازمانها و یکی از اصول زیربنای فرضیه های 
حوزه مدیریت بوده است؛ هرچند این یکپارچگی هنوز 

روش مشخصی ندارد. 
مطابق با چارچوب بین المللی گزارش یکپارچه، برای 
اجــرای گزارشــگری یکپارچه اثربخــش، وجود تفکر 
یکپارچه در سراســر ســازمان ضروری اســت؛ هرچند 
گزارشــگری یکپارچه و اجــرای تفکــر یکپارچه مانند 
ســفری اســت که طی آن باید گامهای زیادی برداشته 

شود. 
در حــال حاضر،  تعــداد اندکی از ســازمانهای دنیا از 
چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه برای مدیریت 
ســرمایه های خود اســتفاده می کنند، اما این تعداد رو 
به افزایــش بوده اســت و روزبه روز تعداد بیشــتری از 
ســازمانها از تأثیر شــش نوع مختلف سرمایه در فرایند 
ارزش آفرینی آگاه می شــوند. هرچه این آگاهی بیشــتر 
شــود، تأکید بیشتری بر شــش نوع کلی سرمایه وجود 

خواهد داشت. 
ســازمانها از ابزار خاصی برای اندازه گیری و مدیریت 
تأثیر ســرمایه ها بر یکدیگر و بر کســب وکار اســتفاده 
نمی کنند. ایــن موضوع، پیچیدگی انجام کســب وکار، 
به ویــژه در بازارهــای جهانــی را نشــان می دهد. اما 
ســازمانها در جســت وجوی ابزار و نرم افزارهایی برای 
تقویت کسب وکار خود در مســیر اجرای تفکر یکپارچه 
خواهند بود و گزارشــگری الکترونیکی ممکن است در 

این مسیر راهگشای سازمانها باشد. 
در آینــده ای نه چنــدان دور، ســازمانها بــه منافع 
عمده تفکــر یکپارچه برای بهبــود مزیتهای رقابتی 

و پشــتیبانی از پایداری خــود در تمامی جنبه ها،  پی 
خواهند برد.

پانوشتها:
1- Integrated Thinking 

2- منظور از ارزش آفرینی، فرایندی اســت کــه باعث افزایش، کاهش یا 
انتقال ســرمایه های ایجادشده به وســیله فعالیتهای سازمان می شود. در 

متن مقاله، مفهوم سرمایه توضیح داده شده است. 
3- The International Integrated Reporting Council 

این شورا، ائتالفی جهانی از مقرراتگذاران، سرمایه گذاران،  شرکتها، 
اســتانداردگذاران، حسابداران و ســازمانهای غیردولتی است و هدف 
آن، ایجاد تفکر یکپارچه و گزارشگری یکپارچه درون سازمانهاست. 
4- Integrated Reporting 
5- International Integrated Reporting Council, Towards 
Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st 
Century, 2011, 4 (adapted).

6- درك بازار از توانایی ارزش آفرینی سازمان در آینده
7- UN Global Compact
8- The Global Reporting Initiative (GRI)
9- Principles-based
10- Silo Thinking
در برخی ســازمانها،  بخشــهایی وجود دارد که اطالعات و دانش خود را با 
ســایر افراد سازمان به اشــتراك نمی گذارند. این فرهنگ که تفکر سیلویی 
نام دارد،  کارایی را کاهش داده و عاملی برای شکســت ســازمان شــناخته 

می شود. 
11- Intellectual
12- Manufactured
13- Protocols
14- Electronic Reporting
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