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گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و 

راهبری: استانداردها و رهنمودهاراهبری: استانداردها و رهنمودها

دکتر علی رحمانی   
دکتر مهناز محمودخانی  

مقدمه
حسابداری دارای کارکردهای مختلفی است که می توان این کارکردها را در کمک به موفقیت کسب وکارها، کمک به سالمت 
و درستی سازمانها، ایفای نقش به عنوان بزرگ ترین صنعت اطالعاتی دنیا، ابزار پاسخگویی و شرط مردم ساالری، کمک 
به توسعه اقتصادی کشور، ایجاد آرامش در جامعه و ایجاد شفافیت و انضباط مالی خالصه نمود. توجه روزافزون به مسایل 
پایداری شرکتی و توسعه پایدار، باعث شده است تا حسابداری به این حوزه ورود موفقی داشته باشد.  سرمایه گذاران با 
استفاده از پایگاه داده هایی چون تامسون رویترز (Thomson Reuters)، عملکرد پایداری شرکتها را مورد ارزیابی قرار 
می دهند (Escrig-Olmedo et al., 2019). این مقاله خالصه ای از گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری 

)گزارشگری پایداری( و انواع استانداردها و رهنمودهای پایداری موجود ارائه می کند.
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گزارشگری پایداری
اصطالحهای  سایر  با  مترادف  می تواند  پایداری  گزارشگری 
گزارشگری غیرمالی مانند گزارشگری خط سه گانه، گزارشگری 
زیست محیطی،  گزارشگری  و  شرکتی،  اجتماعی  مسئولیت 
ابتکار  تعریف  گرفته شود. مطابق  درنظر  راهبری  و  اجتماعی 
که  است  گزارشی  پایداری،  »گزارش  جهانی  گزارشگری 
اقتصادی،  پیامدهای  مورد  در  سازمان  یا  شرکت  یک  توسط 
آن،  روزمره  فعالیتهای  از  ناشی  اجتماعی  و  زیست محیطی 
همکاران  و  لوپز  پرز   .(GRI, 2019) می شود«  منتشر 
گزارشهای  ارائه  انگیزه   (Pérez‐López et al., 2015)

طبقه بندی  بیرونی  و  درونی  انگیزه  طبقه  دو  در  را  پایداری 
نمودند که در نگاره 1 نشان داده  شده است.

تحولها در گزارشــگری پایداری ناشی از عوامل مختلفی، 
ازجملــه الزامهای قانونــی و فنی و الزامهای حســابداری تا 
خالقیت مدیریتی در مورد شــیوه های جدید ایجاد شــهرت، 
ایجاد نــام تجاری و خواســته ها و انتظارهای جدید توســط 
ذینفعان است. درنتیجه، دهه 1990 شاهد افزایش گزارشهای 
داوطلبانه مســئولیت اجتماعی شرکتها بود. در سالهای اخیر، 
نگرانیهای فزاینده اجتماعی )به عنوان  مثال، فقر و فســاد( و 
زیست محیطی )مانند انتشار کربن( شــرکتها را زیرفشار قرار 
داده است تا به گزارش پایداری به نحو نظام یافته تری بپردازند. 

از طریق گزارشگری پایداری، شرکتها نحوه استفاده، توسعه 
)کاهــش( و تاثیرگذاری بر ســرمایه انســانی و منابع طبیعی 
را افشــا می کنند. عــالوه بر این، در نتیجه چندین رســوایی 
شرکتی و بحران مالی اخیر جهانی، یک احساس بی اعتمادی 
عمومی در مورد توانایی شــرکت ها برای خودنظم دهی وجود 
دارد و این باور به وجود آمده است که در افشای موجود شرکتها 
یک داستان ناقص در مورد عملکرد گذشته و چشم انداز آینده 
شــرکت روایت شده اســت. ازاین رو، مجموعه وسیع تری از 
ذینفعان، ازجمله جامعه سرمایه گذاری، خواستار نقش فعال تر 
و اساسی تری از سوی دولتها در زمینه گزارش پایداری شدند. 
انتظار این اســت در کشــورهایی که اجرای قانون به نســبت 
ضعیف اســت، قوانین و مقــررات تاثیر محدودتری داشــته 
باشند. گزارش پایداری اجباری، تاثیر قوی تری بر شیوه های 
مدیریت مســئولیت اجتماعی در کشورهایی خواهد داشت که 
در آن هــا قوانین و مقــررات به طور موثرتری اجرا می شــوند 
(Ioannou & Serafeim, 2017). گزارشــگری پایــداری 

می تواند به دو صورت اجباری و اختیاری ارائه شود. در نگاره 
2 مزایــا و معایب گزارشــگری پایداری الزامــی و داوطلبانه 

)اختیاری( بیان شده است.
روند الزام به تهیه گزارشهای پایداری در جهان رو به افزایش 
است. به طور نمونه در هنگ کنگ، مالزی و اتحادیه اروپا تهیه 

نگاره 1: انگیزه های ارائه گزارشهای پایداری

شرحانگیزه

انگیزه بیرونی
1- نشان دادن انطباق با مقررات محلی و هنجارهای عمومی، 2- ایجاد شفافیت برای طیف وسیعی 
از ذینفعان، 3- مزایای شهرت و اعتبار، 4- امکان برقراری ارتباط تالشها، و 5- مجوز فعالیت و اقدام

انگیزه درونی

- پویش زیست محیطی )بهبود مدیریت ریسک و  شناسایی فرصتهای استراتژیک(،
- تدوین استراتژی )بهبود عملکرد عملیاتی )آگاهی از تصمیمهای تخصیص منابع و استراتژیهای 

کاهش هزینه((،
- اجرای استراتژی )بهبود فرایندها و هماهنگی در عملکردهای مختلف سازمان، آگاهی بیشتر از 

پایداری در کل سازمان و انگیزش کارکنان(،
و  اهداف خاص  برابر  پیگیری وضعیت پیشرفت در  برای  پیشرفته  )توانایی  ارزیابی استراتژی   -

نواوری و یادگیری(.

(Pérez‐López et al., 2015 :منبع)



14
00

ی 
و د

ذر 
1 آ

16
ره 

ما
ش

3

گزارشگری پایداری برای شرکتهای عضو بورس و اوراق بهادار 
الزامی است.

استانداردها و رهنمودهای پایداری
پایداری  عملکرد  افشای  زمینه  در  مختلفی  استانداردهای 
شده  منتشر  مختلفی  نهادهای  توسط  که  دارد  وجود  شرکت 

است. در ادامه، این استانداردها تشریح می شود.
ابتکار گزارشگری جهانی

 ،(GRI) جهانی  گزارشگری  ابتکار  استانداردهای 
پایداری  گزارشگری  برای  جهانی  استانداردهای  رایج ترین 
است.  شده  منتشر  نیز  ایران  در  آن  ترجمه  که  هستند 
سال  در  جهانی  گزارشگری  ابتکار  اول  نسل  رهنمودهای 
2000 تدوین شد. در سال 2013 آخرین نسخه توسعه یافته 
رهنمودهای گزارشگری با عنوان جی فور (G4) ارائه شد. 
پیامدهای  جهانی،  گزارشگری  ابتکار  استانداردهای  در 
بااهمیت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی یک شرکت 
و اثر آن بر ارزیابیها و تصمیمهای ذینفعان مورد توجه است 

افشای  اصلی  شاخصهای   ،3 نگاره  در   .(GRI, 2013)

گزارشگری  ابتکار  استانداردهای  طبق  پایداری  عملکرد 
جهانی آورده شده است.

هیئت استانداردهای حسابداری پایداری
 (SASB) پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
این ها  دارد.  تمرکز  اهمیت  با  مالی  موضوعهای  روی  بر 
بر وضعیت مالی  به احتمال  زیاد می توانند  مسایلی هستند که 
یا عملکرد عملیاتی یک شرکت تاثیر بگذارند؛ بنابراین، برای 
توسط  تهیه شده  اهمیت  نقشه  هستند.  مهم  سرمایه گذاران 
آزمونهایی  مبتنی بر  پایداری  استانداردهای حسابداری  هیئت 
است که به منظور اولویت بندی مسایل مربوط به »سرمایه گذار 
نوع شواهد متکی  دو  به  نقشه  عقالیی« طراحی  شده است. 
است: شواهدی از منافع سرمایه گذار و شواهدی از تاثیر مالی. 
شواهد مربوط به تاثیر مالی از طریق متغیرهای سنتی ارزیابی 
بدهیها  و  داراییها  هزینه ها(،  و/یا  )درامد  سود  یعنی  شرکتها 
از  منافع  به  ارزیابی می شود. شواهد مربوط  و هزینه سرمایه 

نگاره 2: مزایا و معایب گزارشگری پایداری الزامی و اختیاری

معایبمزایاافشا

افشای داوطلبانه

- انعطاف پذیری
- نزدیک شدن به هدف

- انطباق
- منافع جمعی صنعت

- منابع ناکافی و عدم اجرای استانداردهای گزارشگری
- عدم اجرا

- تضاد منافع
- ضمانت اجرایی و پایبندی ناکافی

- رقابت جهانی

افشای الزامی

- استانداردسازی
- اعتبار

- تغییر فرهنگ سازمانی
- ناقص بودن گزارشهای داوطلبانه

- قابلیت مقایسه
- عدم افشای عملکرد منفی

- قطعیت قانونی
- صرفه جویی در هزینه

- برخورد برابر با سرمایه گذاران

- شکاف دانش بین نهادهای نظارتی و صنعت
- یک اندازه برای همه مناسب نیست

- عدم انعطاف پذیری
- پیچیدگی

- فقدان انگیزه برای نواوری و هزینه باالی مدیریت
- محدودیت در کارایی و رقابت پذیری

 (Scholtz et al., 2014 :منبع)
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مالی،  ریسکهای  می شود:  حاصل  ارزیابی  نوع  پنج  طریق 
محرکهای قانونی، هنجارهای صنعت، نگرانیهای ذینفعان و 
آینده نگر  تعدیلهای  نام  به  نوع سومی  البته  نواوری.  فرصت 
نوظهور  مسایل  از  حاکی  نوع  این  دارد.  وجود  نیز  )پیش رو( 
است که هنوز در آزمونهای مبتنی بر شواهد تایید نشده است 
استانداردهای  هیئت  مفهومی  چارچوب   .(SASB, 2019)

حسابداری پایداری به شرح شکل 1 است.
 کارگروه ویژه افشای اقلیم

(TCFD)، توصیه هایی را برای  کارگروه ویژه افشای اقلیم 
اقلیم  افشای اطالعات در مورد ریسکها و فرصتهای تغییرات 
ارائه نموده است. پذیرش این توصیه ها به شرکتها کمک می کند 
اقلیمی  بررسی مسایل  در  را  آینده نگری  و  تا مسئولیت پذیری 

نگاره 3: شاخصهای افشای عملکرد پایداری

اقتصادیزیست محیطیاجتماعی

بشر،  حقوق  شرافتمندانه،  کار  و  کار  شیوه های 
جامعه، ارائه محصول مسئوالنه.

گازهای  تولید  زیستی،  تنوع  آب،  انرژی،  مواد،   
محصوالت  پسماند،  و  پساب  گلخانه ای، 
ارزیابی  حمل ونقل،  انطباق،  خدمات،  و 
سازوکارهای  تامین کنندگان،  زیست محیطی 

شکایت زیست محیطی.

پیامدهای  بازار،  در  حضور  اقتصادی،  عملکرد 
اقتصادی غیرمستقیم، شیوه های تامین.

(GRI, 2013 :منبع)

  

اهداف 
اهمیت سودمندی در 

تصمیم کارایی بها

استانداردسازی

معیارهای انتخاب مباحث اصول انتخاب معیارها 
ارائه منصفانه  

مفید بودن  
قابلیت استفاده  
قابلیت مقایسه  

کامل بودن  
قابلیت تایید  

بی طرفی  

اصول اساسی رویکرد هیئت استانداردهای حسابداری پایدار
مبتنی بر شواهد خاص صنعت   آگاهی بازار    

قابلیت اثرگذاری بر خلق 
ارزش 

مربوط بودن در هر صنعت
 قابلیت کاربرد توسط شرکتها

 همسویی با منافع 
سرمایه گذاران  

منعکس کننده اجماع ذینفعان 

رویکرد

اطالعات

معیارها

ارائه

مباحث

(SASB, 2017) شکل 1: چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری پایداری
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و  امر منجر به تخصیص هوشمندانه تر  این  بهتر نشان دهند. 
و  پایدار  اقتصاد  به  به تسهیل گذار  و  کارامدتر سرمایه می شود 
کم کربن کمک می کند. کارگروه ویژه افشای اقلیم، توصیه های 
خود را پیرامون چهار حوزه موضوعی 1- راهبری، 2- استراتژی، 
3- مدیریت ریسک، و 4- معیارها و اهداف تنظیم کرده است 
می دهد نشان  را  سازمانها  عملکرد  نحوه  اصلی  عناصر  که 

.(FSB, 2020; Irish Funds, 2020)

هیئت استانداردهای افشای اقلیم
کنسرسیوم   ،(CDSB) اقلیم  افشای  استانداردهای  هیئت 
زیست محیطی  غیردولتی  سازمانهای  از  متشکل  بین المللی 
به  چارچوبی  ارائه  در  سعی  هیئت،  این  است.  تجاری  و 
همان  با  زیست محیطی  اطالعات  گزارشگری  برای  شرکتها 

در  اطالعات  این که  به  توجه  با  دارند.  مالی  اطالعات  دقت 
برای  اندازه  یک  به  مالی  سرمایه  و  طبیعی  سرمایه  مورد 
هیئت  اصلی  دورنمای  است،  ضروری  شرکت  عملکرد  درک 
استانداردهای افشای اقلیم، ایجاد اعتماد و شفافیت موردنیاز 
این رو،  از  است.  انعطاف پذیر  سرمایه  بازارهای  تقویت  برای 
اقتصادی،  سیستمهای  به  کمک  درمجموع  هیئت،  هدف 
هیئت  چارچوب  است.  پایدارتر  زیست محیطی  و  اجتماعی 
به روزرسانی  به نحوی  شده  سعی  اقلیم  افشای  استانداردهای 
اقلیم  با  مرتبط  مالی  افشاهای  کارگروه  توصیه های  با  تا  شود 
به  و  باشد  هماهنگ  گزارشگری  اصلی  الزامهای  سایر  و 
ساده سازی چرخه گزارشگری برای بسیاری از سازمانها کمک 

.(Irish Funds, 2020) کند

نگاره 4: مزایا و معایب چارچوبهای گزارشگری پایداری

معایبمزایاچارچوب

TCFD
ازاین رو  است  اجباری/قانونی  الزامهای  سایر  به  نزدیک  بسیار  چارچوبی 

به طور گسترده ای توسط شرکتها پذیرفته می شود.
- افشای مسایل به نسبت زیاد و عمده مربوط به إقلیم،
- برخی پیچیدگیها در مورد الزامهایی که ممکن است 

گزارشگری را برای شرکتها دشوار کند.

GRI
- به طور گسترده ای پذیرفته  شده است،

- به راحتی از منظر گزارشگری قابل اجرا است،
- اقالم بااهمیت را برای هر ذینفع درنظر می گیرد.

- بیشترتوسط شرکتهای اروپایی پذیرفته شده است،
- بر معیارهای مربوط به اقلیم متمرکز نیست.

SASB

- استاندارد خاص هر صنعت،
- تمرکز بر سرمایه گذار از نظر الزامهای گزارشگری،

- درنظر گرفتن اقالم بااهمیت برای هر استاندارد مربوط به صنعت،
- به عملکرد آتی شرکتها می پردازد.

- بیشتر در ایاالت متحد به کار گرفته می شود اما توسط 
سایر سازمانهای جهانی که در ایاالت متحد وجود دارند 

پذیرفته شده است.

IR

بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  در  شرکتها  برای  ارزش  خلق  از   -
پشتیبانی می کند،

- ائتالف جهانی از قانون گذاران، سرمایه گذاران، شرکتها، استانداردگذاران، 
حرفه حسابداری و سازمانهای غیردولتی،

- اقالم بااهمیت را برای هر ذینفع درنظر می گیرد.

و  ریسکها  اندازه گیری  برای  خاصی  معیار  هیچ   -
فرصتهای مرتبط با اقلیم ندارد،

- هیچ معیار خاصی برای اندازه گیری محدوده 1، 2 یا 
3 انتشار گازهای گلخانه ای ندارد.

CDSB
زیست محیطی  مردم نهاد  و  غیردولتی  سازمانهای  بین المللی  کنسرسیوم 

و تجاری.
و  اقلیم  با  مرتبط  افشای  موارد  خصوص  در  بیشتر 

مسایل زیست محیطی است.

  (Irish Funds, 2020 :منبع(
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شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه
یک   (IIRC) یکپارچه  گزارشگری  بین المللی  شورای 
سرمایه گذاران،  قانون گذاران،  از  متشکل  جهانی  ائتالف 
سازمانهای  و  حسابداری  حرفه  استانداردگذاران،  شرکتها، 
که  است  موافق  دیدگاه  این  با  ائتالف  این  است.  مردم نهاد 
مخابره اطالعات در مورد ارزش آفرینی شرکت باید گام بعدی 
گزارشگری  چارچوب  باشد.  شرکت  گزارشگری  تکامل  در 
یکپارچه (IR) برای پاسخگویی به این نیاز و ارائه مبنایی برای 
آینده ایجاد شده است. چشم انداز بلندمدت شورای بین المللی 
یکپارچه  تفکر  آن  در  که  است  جهانی  یکپارچه،  گزارشگری 

در رویه اصلی کسب وکار در بخش عمومی و خصوصی تعبیه 
شده است و گزارشگری یکپارچه این روند را به عنوان هنجار 
گزارشگری شرکت تسهیل می کند. چرخه تفکر و گزارشگری 
یکپارچه که منجر به تخصیص کارامد و مولد سرمایه می شود، 
به عنوان نیرویی برای ثبات و پایداری مالی عمل خواهد کرد 

.(IIRC, 2021)

مقایسه استانداردهای پایداری
در نگاره 4، مزایا و معایب هر یک از چارچوبها، استانداردها و 

رهنمودهای پایداری مذکور تشریح شده است.
تغییر  محدوده،  نظر  از  پایداری  چارچوبهای   ،5 نگاره  در 

نگاره 5: مقایسه چارچوبهای گزارشگری پایداری

محدودهچارچوب
تغییر 

در رویه 
کسب وکار

خروجیمسیرنوع تغییر

TCFD ریسکها و فرصتهای
مرتبط با اقلیم

√
پیامدهای مالی 

ریسکهای اقلیمی

مدلهای کسب وکار بر ریسکها 
اقلیم  با  مرتبط  فرصتهای  و 

متمرکز شده اند
پایداری و ریسک اقلیم

IR
ایجاد ارزش برای سازمان 
گزارشگری  طریق  از 

پایدار
√

تفکر یکپارچه در رویه 
کسب وکار تعبیه شده 

است

از طریق چرخه تفکر و 
گزارشگری یکپارچه و 

ارتباط با خلق ارزش
پایداری و ثبات مالی

SASB
و  اجتماعی  مسایل 
راهبری و زیست محیطی 

خاص و کلیدی صنعت
√

ارزش  که  تصمیمهایی 
افزایش  را  بلندمدت 
را  پایداری  نتایج  داده و 

بهبود می بخشد

استانداردهای  طریق  از 
حسابداری پایداری و آموزش 

و توسعه مرتبط

اطالعات مفیدتر برای 
سرمایه گذاران و بهبود عملکرد 

شرکت در مورد مسائل 
زیست محیطی، اجتماعی و 

راهبری که به احتمال بر ارزش 
شرکت تاثیر می گذارد

GRI

اهداف اجتماعی 
و راهبری و 

زیست محیطی 
گسترده تر

√

مدیریت مسئوالنه 
عملکرد و اثرات 

اقتصادی، 
زیست محیطی، 

اجتماعی و راهبری

با ایجاد استاندارد 
گزارشگری پایداری، ارائه 

رهنمود و پشتیبانی از 
سازمانها

یک اقتصاد جهانی پایدار که 
سوداوری بلندمدت را با رفتار 

اخالقی، عدالت اجتماعی و 
حفاظت از محیط زیست در 

بردارد

CDSB اقلیم، محیط زیست و
سرمایه طبیعی

√
پیامدهای مالی 

ریسکهای اقلیمی

مدلهای کسب وکار بر 
ریسکها و فرصتهای مرتبط 

با اقلیم متمرکز شده اند
پایداری و ریسک اقلیم

(Irish Funds, 2020 :منبع(
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چارچوب  خروجی  و  مسیر  تغییر،  نوع  کسب وکار،  رویه  در 
گزارشگری پایداری مورد مقایسه قرار گرفته است.

کارگروه ویژه افشــای مالی تغییــر اقلیم بر انعطاف پذیری 
اســتراتژی ســازمان تمرکــز دارد و ســناریوهای مختلــف 
مرتبط با اقلیم ازجمله ســناریوی 2 درجه سانتی گراد یا کمتر 
را درنظــر می گیرد. افشــای یک ســازمان در مــورد این که 

چگونه اســتراتژیها ممکن است برای رسیدگی به ریسکها و 
فرصتهای بالقوه مرتبط با اقلیم تغییر کند، گامی کلیدی برای 
 (Irish درک بهتــر پیامدهای بالقوه تغییرات اقلیمی اســت
(Funds, 2020. در نــگاره 6، توصیه هــای کارگروه ویژه 

افشــای اقلیم در مقایسه با سایر اســتانداردها مورد بررسی 
قرار گرفته است.

نگاره 6: تحلیل توصیه های کارگروه ویژه افشای اقلیم در مقایسه با سایر استانداردهای گزارشگری پایداری

چارچوب
TCFD

TCFD موارد مطرح درGRISASBIRCDSB

پوشش داده  شده است:)√(؛
تا حدی پوشش داده شده است:

)√(؛پوشش داده نشده یا محدود: )-(؛

√×××شرح نظارت هیئت مدیره بر ریسکها و فرصتهای مرتبط با اقلیمراهبری

شرح نقش مدیریت در ارزیابی و مدیریت ریسکها و فرصتهای مرتبط با 
اقلیم

×××√

استراتژی

کوتاه مدت،  در  سازمان  که  اقلیم  با  مرتبط  فرصتهای  و  ریسکها  شرح 
میان مدت و بلندمدت شناسایی کرده است

×××√

شرح تاثیر ریسکها و فرصتهای مرتبط با اقلیم بر کسب وکار، استراتژی و 
برنامه ریزی مالی سازمان

×××√

شرح انعطاف پذیری استراتژی سازمان با درنظر گرفتن سناریوهای مختلف 
مرتبط با اقلیم، از جمله سناریوی 2 درجه سانتی گراد یا کمتر

---√

مدیریت ریسک

√×××شرح فرایندهای سازمان برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای مرتبط با اقلیم

√×××شرح فرایندهای سازمان برای مدیریت ریسکهای مرتبط با اقلیم

ریسکهای  مدیریت  و  ارزیابی  شناسایی،  فرایندهای  ادغام  نحوه  شرح 
مرتبط با اقلیم در مدیریت کلی ریسک سازمان

×√×√

معیارها و اهداف

فرصتهای  و  ریسکها  ارزیابی  برای  سازمان  مورداستفاده  معیارهای  شرح 
مرتبط با اقلیم در راستای استراتژی و فرآیند مدیریت ریسک

××-×

گازهای  انتشار   3 محدوده  لزوم،  صورت  در  و   2  ،1 محدوده  افشای 
گلخانه ای (GHG) ریسکهای مربوط

√×-×

شرح اهدافی که توسط سازمان برای مدیریت ریسکها و فرصتهای مرتبط 
با اقلیم و عملکرد در برابر اهداف استفاده می شود.

××-√

(Irish Funds, 2020 :منبع(
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هیئت استانداردهای بین المللی پایداری
ایجاد  خبر  مالی،  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد 
در  را   (ISSB) پایداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
بین المللی  استانداردهای  هیئت  کرد.  اعالم   2021 نوامبر   3
پایداری سعی در ارائه استانداردهای افشای پایداری باکیفیت 
برای براوردن نیازهای اطالعاتی سرمایه گذاران دارد. هیئت 
که  است  عضو   14 شامل  پایداری  بین المللی  استانداردهای 
شرایط  باشند.  پاره وقت  اعضای  می توانند  آن ها  از  برخی 
حرفه ای  تجربه  و  صالحیت  هیئت،  این  در  عضویت  اصلی 
مرتبط است. این هیئت متشکل از سه عضو از منطقه آسیا-
امریکا، یک  قاره  از  اروپا، سه عضو  از  اقیانوسیه، سه عضو 
عضو از افریقا و چهار عضو منصوب از هر منطقه خواهد بود. 
همچنین  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد 
پایداری  افشای  برجسته  سازمانهای  که  است  نموده  اعالم 
متعهد  است،  سرمایه گذاران  بر  متمرکز  رویکردشان  که 
است  این  بر  انتظار  ادغام شوند.  در هیئت  جدید  که  شده اند 
افشای  استانداردهای  هیئت  ادغام   ،2022 سال  ژوئن  تا 
در   (VRF) ارزش  گزارشگری  بنیاد  و   (CDSB) اقلیم 
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری انجام پذیرد. عالوه 
پایداری،  بین المللی  استانداردهای  هیئت  ایجاد  اعالم  بر 
ایجاد   2021 مارس  در   (TRWG) فنی  آمادگی  کارگروه 
پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت  کار  شروع  تا  شد 
سند  دو  کند.  ارائه  هیئت  به  پیشنهادهایی  و  کند  تسهیل  را 
نمونه  دو  شامل  است  فنی  آمادگی  کارگروه  اقدام  حاصل  که 
برای  عمومی  الزامهای  و  اقلیم  با  مرتبط  افشاهای  اولیه 
این  است.  بوده  پایداری  با  مرتبط  مالی  اطالعات  افشای 
هیئت  نهاد همچنین کارهای مقدماتی دیگری مانند اتصال 
هیئت  و   (IASB) حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
تعیین   ،(ISSB) پایداری  بین المللی  استانداردهای 
ساختار  و  استاندارد  تنظیم  برای  مفهومی  دستورعملهای 
استانداردها«  »ساختار  در  است.  داده  انجام  را  استانداردها 
توصیف  شده است که مجموعه کامل استانداردهای پایداری 

چگونه خواهد بود:
• »الزامهای عمومی« برای گزارش تمام اطالعات بااهمیت در 

مورد ریسکها و فرصتهای پایداری،

• »الزامهای افشای موضوعی« برای موضوعهایی که صرف نظر 
از صنعت، ارتباط فراگیر با ارزش شرکت دارند،

• »الزامهای افشای صنعت« که موضوعها و موارد افشای مرتبط 
با ارزش شرکت در یک صنعت معین را مشخص می کند.

الزامهای افشــا برای هــر موضوع پایداری بــر مواردی که 
برای نحوه عملکرد یک واحد تجاری مهم است یعنی مسایل 
راهبری، اســتراتژی، مدیریت ریســک و معیارهــا و اهداف 
تمرکــز دارد. ارائه اطالعات در مورد هر چهار جنبه باید قابلیت 
مقایســه را در بین شرکتها افزایش دهد. رهنمود کارگروه ویژه 
افشــای اقلیم، هســته اصلی توســعه نمونه اولیــه اقلیم بوده 
اســت. بسیاری از شرکتها در حال حاضر مطابق با توصیه های 
رهنمود افشای اقلیم گزارش می دهند. این رویه به آن ها کمک 
می کنند تا منابع و مهارتهای خود را توسعه دهند و تجربه الزم 
را قبــل از تصویب اســتاندارد جدید اقلیم، کســب کنند. بنیاد 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از همان ابتدا تاکید 
کرده اســت که هیئت اســتانداردهای بین المللــی پایداری به 
موضوعهای پایداری می پردازد که برای کسب و کارها اساسی 
هستند. اگرچه آن ها ابتدا مســایل اقلیمی را با توجه به فوریت 
آن در اولویت قرار داده اند، اما با گذشــت زمان اســتانداردهای 
موضوعــی و خاص صنعت بیشــتری ارائه خواهنــد کرد. این 
توجیهی اســت که در ایران دانشگاه ها به چارچوب گزارشگری 

صنایع خاص بپردازند.
(IOS- رسازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادا 
(CO و هیئت مدیــره فدراســیون بین المللی حسابداران 

(IFAC)، بیانیه هایــی را صــادر کرده اند کــه از ایجاد هیئت 

اســتانداردهای بین المللــی پایداری اســتقبال کــرده و قول 
حمایت مداوم از آن را داده اند. موسســه حسابرسی دیلویت 
(Deloitte) از تعهد هیئت استانداردهای افشای اقلیم و بنیاد 

گزارشــگری ارزش برای ادغام با هیئت  جدید و انتشار نمونه 
اولیه اقلیم و الزامهای افشای عمومی توسط کارگروه آمادگی 
فنی، استقبال نموده است. اعالم تعهد هیئت استانداردهای 
افشــای اقلیم و بنیاد گزارشــگری ارزش برای ادغام با هیئت  
جدیــد، عالمت روشــنی را به بازار ارســال می کند که هیئت 
استانداردهای بین المللی پایداری به عنوان نهاد استانداردگذار 
جهانــی پایداری در حال ظهور اســت. این امر باعث کاهش 
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پراکندگی و سردرگمی در چشم انداز اســتانداردهای پایداری 
می شود. اســتفاده از اســتانداردها و چارچوبهای فنی هیئت 
استانداردهای افشای اقلیم و بنیاد گزارشگری ارزش همراه با 
استانداردهای کارگروه ویژه افشای اقلیم به حصول اطمینان و 
امیدواری در خصوص شروع مناسب کار هیئت استانداردهای 

.(Deloitte, 2021) بین المللی پایداری کمک می کند

زیرساختهای تهیه گزارش پایداری
دارند.  پایداری  گزارشهای  تهیه  در  دشواری  نقش  شرکتها 
موضوعهای  در  را  شرکت  اطالعات  که  وظیفه  دارند  آن ها 
طیف  کنند.  افشا  متفاوت،  خبرگی  با  ذینفعان  برای  مختلف 
اقلیم، حقوق  از موضوعهای پایداری مانند تغییر  گسترده ای 
بشر و حریم خصوصی وجود دارد که انتظارها در مورد سطح 
ارتباطات  در  شرکتها  توسط  ارائه شده  پیچیدگی  و  جزئیات 
و  تخصص  تقویت  ازاین رو،  است.  داده  افزایش  را  خود 
دانش تهیه کننده نسبت به مسایل پایداری اهمیت روزافزون 
یافته است. استانداردها و چارچوبها نقشی مهمی را در تهیه 
گزارشهای پایداری ایفا می نمایند. با این  حال، هر چارچوب 
وجود  دارد.  را  خود  خاص  منطق  و  هدف  گزارشگری، 
چارچوبهای گزارشگری متعدد می تواند گیج کننده و متناقض 
به نظر برسد. این تکثر می تواند زمینه و محتوای گزارشهای 
اولویتهای  و  تعاریف  معیارها،  به  توجه  با  به ویژه  را  پایداری 
استانداردهای  از  یک  هر  کند.  پیچیده  متناقض،  یا  متفاوت 
که  است  مهم  می دهد.  ارائه  را  متمایزی  هدف  گزارشگری 
چگونه  که  ازاین جهت  شوند؛  مشخص  اصلی  اولویتهای 
و  برد  کار  به  هم  کنار  در  را  مختلف  استانداردهای  می توان 
از هماهنگی و یکنواختی در افشای معیارها  سطح متناسبی 

 .(BSR, 2018) و شاخصهای پایداری داشت
با توجه به این واقعیت که پدیده گزارشــگری پایداری برای 
شــرکتهای کشــورهای درحال توسعه به نســبت جدید است، 
بســیاری از آن ها ممکن اســت بــا فرایندهــا و الزامهای آن 
آشــنا نباشــند. در واقع، برخی از دالیل عدم افشای اطالعات 
زیســت محیطی ممکن است ناشی از ناآگاهی و دانش مدیران 
شرکت در مورد گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتی به طورکلی 
و افشــای موضوعهــای مربوط بــه عدالت زیســت محیطی 

به طور خاص باشــد. یک دلیل دیگر برای عدم افشای مسایل 
مســئولیت اجتماعی نبود الزامات قانونی است. به طور نمونه، 
برخــی این دیدگاه را دارند که مدیران تنها در صورتی افشــای 
موضوعهــای مســئولیت اجتماعی شــرکتی را انجام می دهند 
که از نظر قانونی موظف به انجام آن باشــند. حداقل افشــای 
شرکتها هم اگر انجام می شود، فقط به دلیل اجبار قانونی است؛ 
بنابراین، شــرکتها افشــای کامل را انجام نمی دهند و احساس 
می کننــد که رعایــت حداقل الزامهــای قانونی کافی اســت. 
به نظر می رســد نبود الزامهای اجباری برای گزارش مسئولیت 
اجتماعــی شــرکتی، توجیه کافــی برای عدم افشــای آن ها را 
فراهم کرده است. یکی دیگر از مواردی که برای تهیه گزارش 
پایداری موردنیاز اســت، دارا بودن منابــع موردنیاز برای تهیه 
گزارش پایداری است. به عبارتی دیگر، احتمال بیشتری وجود 
دارد که شــرکتهای بزرگ تر گزارشــهای پایداری را تهیه  کنند؛ 
زیرا از منابع الزم و کافی برخوردار هستند. یک شرکت کوچک 
منابع زیــادی برای انجام افشــای اضافی نــدارد و نمی تواند 
هزینه هــای اضافــی متحمل شــود. بنابراین، کمبــود منابع 
یکی از محدودیتهای اصلی تهیه گزارشــگری پایداری است. 
همچنین، محدودیت زمان یکی از موانع در تهیه گزارشــگری 
پایداری اســت؛ به خصوص که شــرکتها باید صورتهای مالی 
ساالنه را نیز تهیه کنند که این امر باعث فشردگی بودجه زمانی 

.(Belal & Cooper, 2011) می شود

نتیجه گیری
و  استانداردها  انواع  و  پایداری  گزارشگری  مقاله  این  در 
پایداری شرح داده شد. درحالی که گزارشگری  رهنمودهای 
پایداری در حال تحول است، شرکتها با  این پرسش مواجه 
هستند که برای کدام استانداردها و معیارها باید آماده شوند؟ 
برخی از شرکتها تصمیم گرفته اند تا زمانی که تهیه گزارشگری 
اشتباهی  رویکرد  این  بمانند.  منتظر  شود،  الزامی  پایداری 
استانداردهای  در  متولی  نهادهای  که  همان طور  است. 
فرصتی  شرکتها  می کنند،  پیشرفت  پایداری  گزارشگری 
و  پایداری  اطالعات  افشای  برای  آماده شدن  برای  عالی 
درحالی که  دارند.  پاسخگویی  و  شفافیت  به  متعهدشدن 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد  می رود  انتظار 
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استاندارد  و  قانون گذاری  نهادهای  تالشهای  سایر  و  مالی 
باشند،  داشته  اقلیم  تغییرات  افشای  برای  گذاری رویکردی 
از  در طیف وسیعی  گزارشگری  که  است  برای شرکتها مهم 
درنظر  را  راهبری  و  اجتماعی  زیست محیطی،  موضوعهای 
اجرای  با  کنند،  استفاده  فرصت  این  از  شرکتها  اگر  بگیرند. 
کرد.  خواهند  حرکت  درستی  مسیر  در  جدید  استانداردهای 
جمع اوری  که  اطالعاتی  از  می توانند  آن ها  این،  بر  عالوه 
می کنند برای اجرای درست استراتژیها، مدیریت ریسکها و 
استفاده  بلندمدت  در  پایدارتر  و  به عملکرد قوی تر  دستیابی 
کنند. برای شروع، شرکتها باید معیارهای مرتبط با بخش، 
استراتژی و ذینفعان خود را شناسایی کنند و ظرفیت گزارش 

.(EY, 2021) در مورد آن معیارها را توسعه دهند
اگرچه اســتانداردها و رهنمودهای پایــداری مختلفی وجود 
دارد که حتی در نوع نگاه بر صنعت، ذینفعان و مســایل تحت 
پوشــش متفاوت هســتند ولی با ورود هیئت اســتانداردهای 
بین المللی پایــداری به مبحث گزارشــگری پایــداری به نظر 
می رســد در آینده پراکندگی چارچوبهای گزارشــگری پایداری 
کمتر خواهد شــد. در ایــران به جز موارد محدود، گزارشــهای 
پایداری تهیه نمی شود. ازاین رو، لزوم آشنایی و فرهنگ سازی 
حسابداران و حسابرســان به این حوزه و ترجمه استانداردهای 

پایداری، می تواند سرآغاز خوبی برای این امر باشد.
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