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انسان در جمع رشد می کند و در اجتماع به تکامل 
یاری گری،  عشق ورزی،  خیرخواهی،  می رسد، 
پاداش خواهی، پرسشگری و خصلتهایی از این 
قبیل در اجتماع قابل تعریف است. جامعه ای که 
مبتنی بر  می دهد  ظهور  و  بروز  اجازه  انسان  به 
قراردادهای اجتماعی است و انسان باید به این 
قراردادها پایبند باشد و خودش را با آنها سازگار 
به  انسانها  ایجاب می کند،  اجتماعی  منافع  کند. 

قراردادهای اجتماعی احترام بگذارند.
همیــن روابط تعریف شــده بیــن فــرد و اجتماع را 
می توان به شــرکتها و سازمانها هم تعمیم داد؛ شرکتها باید اجتماعی شوند، به قراردادهای اجتماعی احترام 
بگذارند، به منافع اجتماعی پایبند باشند، حقوق شهروندان و افراد جامعه را رعایت کنند تا رشد کنند و بتواند 
به حیات خود تداوم ببخشــند. شــرکتها نمی توانند در برابر نظر مردم، نخبگان جامعه و رسانه ها بی تفاوت 

باشند.
گزارشــگری مســئولیت اجتماعــی و پایداری ریشــه در همین اجتماعی بودن شــرکتها و نیــاز آن ها به 

اجتماعی شدن دارد. 
قبل از این که وارد بحث گزارشگری پایداری شوم، به صورت مختصر مراحل توسعه یک مدل گزارشگری 

مالی، هدفها و محدودیتهای آن را معرفی می کنم.
برای طراحی و توسعه یک مدل گزارشگری مالی به سئواالت زیر پاسخ داده می شود:

گزارشگری پایداریگزارشگری پایداری
دکتر غالمرضا کردستانی
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• استفاده کنندگان واحد گزارشگر چه کسانی هستند،
• آن ها چه نیازهای اطالعاتی دارند، و

ارائه  باید  و چگونه  اطالعاتی  آن ها، چه  نیاز  به  پاسخ  برای   •
شود.

این سئواالت را می توان در قالب شکل 1 بیان کرد.
هدفهای  به  دستیابی  و  مدل  این  نمودن  عملیاتی  برای 
می شود  تدوین  مفهومی  چارچوب  مالی،  گزارشگری  مدل 
این  در  و  بگیرد  شکل  عمومی  مقاصد  با  مالی  گزارشگری  تا 
چارچوب براوردها و قضاوتهای مورد نیاز برای ارائه صورتهای 

مالی و سایر گزارشهای مالی قاعده مند  شود.
گزارشــگری مالی با مقاصد عمومی درتالش است تا بخش 
بااهمیتــی از نیازهــای اطالعاتی اســتفاده کنندگان با تاکید بر 

استفاده کنندگان برون سازمانی را تامین کند.
بــرای این منظــور از طریق ارائــه اطالعات دربــاره منابع 
اقتصادی، تغییرات منابع و ادعاهای مرتبط با آن که ناشــی از 
فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکت است، به براورد ارزش شرکت 
به عنــوان نیاز اصلی اطالعاتی ســرمایه گذاران کمک می کند. 

همچنیــن با ارائه اطالعات درباره عملکــرد مالی و جریانهای 
نقدی شــرکت و ریســک مرتبط با آن مبنایــی فراهم می آورد 
که ســرمایه گذاران برمبنای آن تصمیم بگیرنــد، اوراق بهادار 
شرکت را بخرند، بفروشــند یا نگه دارند، مباشرت مدیریت در 
به کارگیری منابع اقتصادی و حفاظت از منابع را ارزیابی نمایند، 
کارایی و اثربخشــی به کارگیری منابع، نقدشوندگی، نقدینگی، 
توان ایفای تعهــدات در کوتاه مدت و بلندمدت، و نیاز به منابع 

جدید و توانایی تامین آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
البته این اطالعات، تمام اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان 
را پوشــش نمی دهد و مراجعه به ســایر منابع اطالعاتی برای 

درنظر گرفتن آن در مدلهای تصمیم گیری ضروری است.
هدف ایــن گفتگو بحث پیرامــون مدل گزارشــگری مالی 
نیســت، هدف از طرح مطالب پیشــگفته یاداوری این مطلب 
اســت که منابع اقتصادی1 واحد گزارشــگر کــه اندازه گیری و 
گزارش اطالعات درباره ایــن منابع و تغییرات آن، به کارگیری 
بهینــه منابــع و امانــت داری و حفاظــت از آن در مرکز توجه 
گزارشــگری مالی اســت به گونه ای تعریف شــده است که در 

3- اطالعات الزم و نحوه ارائه آن 2- نیازهای اطالعاتی ذینفعان 1- استفاده کنندگان

- تامین کنندگان منابع 
- اداره کنندگان شرکت

- عرضه کنندگان
- مشتریان

- نظارت کنندگان
- تحلیل گران

- کارکنان
- سایر گروه ها

- اطالعات برای مقاصد 
تصمیم گیری

- اطالعات برای ارزیابی عملکرد 
از جنبه های مختلف

- اطالعات برای ارزیابی توانایی 
ایفای تعهدات مالی در کوتاه مدت 

و بلندمدت
- اطالعات برای ارزیابی ظرفیت 

تامین مالی و استفاده از فرصتهای 
رشد

- اطالعات برای ارزیابی انواع 
ریسک

- صورتهای مالی و 
یادداشتهای همراه آن

- اطالعات مالی و غیرمالی 
مکمل گذشته نگر 

- اطالعات مالی و غیرمالی 
آینده نگر

شکل 1- مراحل توسعه یک مدل گزارشگری مالی
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چارچوب اســتانداردهای حســابداری و محدودیتهای حاکم بر 
آن قابل اندازه گیری و ارائه باشد.

نمایش اطالعات مرتبط با منابع اقتصادی و تغییرات آن در 
نتیجه عملیات و فعالیتهای شرکت منعکس کننده تصویرکامل 
امکانات و تسهیالت و زیرساختها و بسترهایی نیست که واحد 
گزارشگر بر پایه آن توانسته است هدفها و استراتژیهای خود را 
دنبال کند و محصوالت و خدمات خود را به جامعه عرضه نماید 

و به این روند در بلندمدت ادامه دهد.
ایــن نگاه محدود بــه منابعی که امــکان فعالیت برای واحد 
گزارشــگر را فراهم کرده اســت و الصاق برچسب اقتصادی به 

منابع و درنظر گرفتن ویژگیهایی همچون:
• در کنترل واحد گزارشگر بودن،

• ناشی از رویدادهای واقع شده در گذشته بودن،
• توان بالقوه برای ایجاد منافع اقتصادی داشتن، و

• سایر شرایط
موجب شــده است گزارشــگری مالی نتواند اطالعات الزم 
درباره تمام منابع، امکانات، تســهیالت، زیرساخت، بسترها، 
فرهنگ عمومی و ارزشــهای اجتماعی و شرایطی که ظرفیت 
الزم را بــرای حرکــت واحد گزارشــگر در مســیر چشــم انداز 
ترسیم شــده و دســتیابی به اهداف و راهبردهای خود و حضور 

موفق در جامعه و بازار فراهم کرده است، به نمایش بگذارد.
بنابراین، می توان ادعا کرد کــه منابع اقتصادی با تعریفی 
که در چارچوب مفهومی گزارشــگری مالی از آن شــده است 
در برگیرنده بخشــی از منابع موثر بر فعالیت شــرکت است. 
منابع انســانی، منابع فیزیکی، منابع مالی و ســایر منابع در 
کنترل شرکت، که مدلهای گزارشگری مالی توان اندازه گیری 
و ارائه آن در قالب گزارشــهای مالی را دارند، فقط بخشی از 
ظرفیت الزم برای دســتیابی به عملکرد جاری و آتی شرکت 

را فراهم می کند.
بخش دیگری از منابع و امکانات و تســهیالت و شــرایط 
اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی و مدیریتــی که در 
هم افزایی بــا منابع اقتصــادی با تعریف فوق، موجب شــده 
اســت واحد گزارشــگر در جایگاه امروزی خود قــرار بگیرد و 
دورنمایی از عملکرد آتی خود را ترســیم کند و برای تحقق آن 
تالش نماید، هم باید شناســایی و ارائه شود و در معرض دید 
ذینفعان قرار گیرد تا تصویر کاملتری از منابع متعلق به شرکت 
و منابــع متعلق به جامعه ارائه شــود. مجموعه ای از منابع که 
پاســخگویی مدیریــت در برابر کیفیت به کارگیــری این منابع 
می تواند اطمینان نسبی از ادامه حضور موفقیت امیز شرکت در 

جامعه را فراهم سازد.
بنابراین، در کنار گزارشــگری مالی که مدل شناخته شــده و 
تجربه شــده ای دارد باید مدلهایی برای گزارشگری مسئولیت 
اجتماعی و گزارشــگری پایداری توســعه یابد تــا برمبنای آن 
شــرکتها در مســیر اجتماعی شــدن خود، میــزان پایبندی به 
قراردادهــای اجتماعــی و رعایــت منافع اجتماعــی و حقوق 
شــهروندان جامعه بشــری را نشــان دهند، برنامه های خود 
برای تقویت این حضــور در اجتماع را معرفی کنند و با عبور از 

نزدیک بینی به دوردستها نگاه کنند.
گزارشگری پایداری فعالیتها و تالشهایی را که برای احترام 
بــه زندگی اجتماعی شــرکت و ایفــای تعهــدات قراردادهای 
اجتماعی  تاکنون انجام شده ارائه می کند و با نگاه به آینده دور 
برنامه هایی را که قرار است اجرا شود و تعهدات بلندمدتی را که 

در این زمینه وجود دارد، معرفی می کند.
پیامد این گزارشــها می تواند »پذیرفته شــدن بیشتر شرکت 
در اجتماع« باشــد. این پذیرش اجتماعی و مشــروعیت گرفتن 

وقتی از گزارشگری پایداری 

صحبت می شود باید 

با درنظر گرفتن 

سطح بلوغ استراتژی پایداری که 

شرکت انتخاب کرده است 

انتظار ارائه اطالعات داشت
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به شــرکت امکان می دهد تا بر پایه حمایت اجتماعی به حرکت 
بلندپروازانه خود ادامه دهد و به نتایج دلخواه برسد. 

در ادامــه به منظــور جلوگیــری از طوالنی شــدن بحث و با 
الگوگرفتن از مراحل توســعه مدل گزارشــگری مالی، مراحل 

توسعه مدل گزارشگری پایداری معرفی می شود.
برای توســعه مدل گزارشــگری پایداری می توان از همان 
الگوی مدل گزارشــگری مالی اســتفاده کرد و به سئواالت زیر 

پاسخ داد:
• ذینفعان گزارشگری پایداری چه گروه هایی هستند؟

• نیاز اطالعاتی آن ها چیست؟ و

• برای پاسخ به این نیاز، چه اطالعاتی و چگونه باید ارائه شود؟
شکل 2 مراحل توسعه مدل گزارشگری پایداری سئوال اول 
این اســت که ذینفع این اطالعات چه کســی است. پاسخ این 
سئوال مشخص است. تمام استفاده کنندگان گزارشگری مالی 
به عالوه جامعه و محیطی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد 
و گروه هایی که پیامد فعالیتهای شــرکت را خواسته یا ناخواسته 

تحمل می کنند، ذینفعان را تشکیل می دهند.
در پاســخ به ســئوال دوم که متمرکز بر شناســایی نیازهای 
اطالعاتی ذینفعان اســت می توان این اطالعــات را در 3 ُبعد 

اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی معرفی کرد.

3-اطالعات الزم و نحوه ارائه آن 2- نیاز اطالعاتی 1- ذینفعان

- افراد و گروه های اثرگذار بر 
دستیابی به اهداف شرکت، و 

اثرپذیر از عملیات شرکت.
- ذینفعانی که از طریق در اختیار 

قراردادن منابع، داوطلبانه ریسک 
فعالیتهای شرکت را تحمل می کنند.

- ذینفعانی که ناخواسته تحت تاثیر 
ریسک فعالیتهای شرکت قرار 

می گیرند.
- جامعه مدنی

- شهروندان
- جامعه جهانی

- عملکرد اقتصادی شرکت: 
موفقیتهای اقتصادی شرکت برای 
حفظ حضور در بازار در بلندمدت.

- عملکرد زیست محیطی شرکت: 
کنترل آثار و پیامدهای محیطی 

فعالیتهای شرکت و تمرکز بر علل 
ایجاد آن.

- عملکرد اجتماعی شرکت ازجنبه 
درونی: شامل کیفیت حاکمیت 

شرکتی، انگیزش و مشوقها، سالمت 
و ایمنی و توسعه منابع انسانی.

- عملکرد اجتماعی شرکت ازجنبه 
بیرونی: شامل رفتار اخالقی و رعایت 

حقوق افراد، ارزشهای فرهنگی، 
عدم ورود به فعالیتهای بحث برانگیز 

فساد، و شهروند شرکتی خوب.

- گزارش مسئولیت اجتماعی با 
تاکید بر عملکرد جاری شرکت.

- گزارش پایداری با توجه به افق 
بلندمدت و عملکرد شرکت در 

آینده.

شکل 2 مراحل توسعه مدل گزارشگری پایداری را نشان می دهد.
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ُبعد اقتصادی پایداری شرکت
فعالیتهای  باید  ذینفعان  نیاز  مورد  اطالعات  اقتصادی  ُبعد  از 

شرکت در حوزه های زیر را پوشش دهد:
• نواوری و فناوری

به منظور کاهش  (R&D) شرکت  فعالیتهای تحقیق وتوسعه 
برای  محیطی  تکنولوژیهای  از  استفاده  محیطی،  پیامدهای 

تولید پاک و رسیدن به آالیندگی صفر.
• همکاری و مشارکت

عرضه کنندگان،  مانند  تجاری  شرکای  با  فعال  مشارکت 
موسسات پژوهشی و دانشگاه ها و اجرای برنامه های مشترک 

و شبکه ها روی تکنولوژیها و محصوالت نواور.
• مدیریت دانش

فعالیتهای دانشی که منجربه حفظ پایداری می شود.
• فرایندها

با  پیاده سازی پایداری در فرایندهای شرکت و یکپارچه سازی 
زندگی روزانه شرکت. 

• خرید
درنظــر گرفتن مباحــث پایداری در خریــد و زنجیره عرضه 
کسب موفقیتهای اقتصادی و حفظ حضور در بازار در بلندمدت 

منوط به عملکرد شــرکت در جنبه های یادشــده اســت. ارائه 
اطالعات در این زمینه امکان ارزیابی موفقیت پایدار شــرکت 

را فراهم می سازد.

ُبعد زیست محیطی پایداری شرکت
توجه  مورد  شرکت  فعالیتهای  محیطی  پیامدهای  ُبعد  این  در 
قرار می گیرد. ارائه اطالعات درباره پیامدهای محیطی ناشی 
از استفاده از منابع )مواد و انرژی( آالیندگی هوا، آب، زمین، 
بر  شرکت  فعالیتهای  آثار  و  خطرناک  زباله های  و  زباله ها 
گونه های زیستی و مسایل محیطی تولید در طول چرخه عمر 

برای ارزیابی عملکرد محیطی شرکت ضروری است.

ُبعد اجتماعی پایداری شرکت
ارائه اطالعات درباره عملکرد پایداری شرکت از جنبه اجتماعی 
افق  در  بازار  در  شرکت  موفقیت آمیز  حضور  ارزیابی  برای 

بلندمدت ضروری است.
عملکرد پایداری از جنبه اجتماعی را می توان از 2 ُبعد درونی 

و بیرونی مورد ارزیابی قرار داد:
• پایداری اجتماعی از جنبه درونی

و  ایمنی  و  سالمتی  مشوقها،  و  انگیزش  شرکتی،  حاکمیت 
پایداری  اجتماعی  درونی جنبه  انسانی عوامل  توسعه سرمایه 
که  فعالیتهایی  تمام  در  شفافیت  می شوند.  محسوب  شرکت 
برای بهبود روابط با ذینفعان انجام شود، شناسایی مسئولیتها 
و  مالی  پاداش  و  تشویق  نظام  توسعه  هیئت مدیره،  رفتار  و 
آثار  کنترل  و  کار  محیط  سالمت  و  ایمنی  تضمین  غیرمالی، 
برنامه هایی  اجرای  کارکنان،  سالمت  بر  کار  محیط  منفی 
برنامه هایی  اجرای  کارکنان،  نشاط  و  سالمتی  بهبود  برای 
برای آموزش و یادگیری دائمی کارکنان، آموزشهای فراگیر و 
غنای فعلی برای آگاهی از چالشهای مختلف و مسایل پایداری 
اجتماعی  جنبه  از  شرکت  پایدار  عملکرد  به  می تواند  شرکت 
ارزیابی  امکان  زمینه ها  این  در  اطالعات  ارائه  شود.  منجر 

پایداری از جنبه درونی را فراهم می سازد.
• پایداری اجتماعی از جنبه بیرونی

درباره  بحث برانگیز  فعالیتهای  عدم انجام  اخالقی،  رفتار 
شرکتی  شهروند  و  فسادزا،  فعالیتهای  عدم انجام  پایداری، 

پایداری شرکتی و

 گزارشگری پایداری تحت تاثیر

 نوع صنعت و اندازه شرکت 

قرار می گیرد
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حساب  به  شرکت  پایداری  اجتماعی  جنبه  بیرونی  عوامل 
می آیند.

اســتقرار فرهنــگ احترام به حقــوق افراد و شــهروندان، 
قواعــد و رفتار منصفانــه در درون شــرکت و توزیع منصفانه 
منافــع، صدمه نزدن به کارکنان و احترام به باورهای مذهبی، 
جنســیت، ملیــت، نــژاد، رنــگ و معلولیت و ســن آن ها، 
عدم نگهداری سهام شــرکتهایی که به مسایل پایداری توجه 
ندارند، اســتفاده نکــردن از منافــع داراییهایی که ناشــی از 
فعالیتهای غیرپایدار اســت، رفتار منصفانه در بازار و اجتناب 
از دستکاری رویه های شــرکت و قانون شکنی، کنترل فساد؛ 
بودن به عنوان یک شهروند خوب در سطح ملی، تالش برای 
افزایش قدرت اقتصادی کشــور و بهبود سبک زندگی جامعه، 
حمایت از ذینفعان و مســایل مورد نظر آنها در سطح منطقه، 
مشــارکت در انجام یا انجام فعالیتهــای مرتبط با پایداری در 
ســطح جامعه محلی، جهت گیــری برای نســل آینده بدون 
اســتثمار نســل حاضر جزو انتظارات ذینفعان درباره عملکرد 
پایداری شرکت از جنبه اجتماعی است و ارائه اطالعات درباره 
این فعالیتها امکان ارزیابی پایداری شرکتی از جنبه بیرونی را 

فراهم می سازد.
نیازهای اطالعاتی ذینفعان گزارشــگری پایداری در سه ُبعد 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی از جنبه درونی و بیرونی 
شــکل دهنده نوع اطالعات و شکل ارائه آن است. البته این که 
شرکت چه راهبردی برای پایداری شرکتی انتخاب نماید روی 

گزارشگری آن تاثیر می گذارد. 
گــزارش عملکــرد پایــداری شــرکت در ابعــاد اقتصادی، 
زیســت محیطی و اجتماعــی می تواند از نظر بلوغ در ســطوح 

مختلف قرار گیرد. این سطوح شامل موارد زیر است: 
سطح اول، سطح ابتدایی و شروع که صرفًا بر رعایت قوانین و 

مقررات اجباری درباره پایداری تاکید دارد.
مرتبط  مقررات  رعایت  که ضمن  مقدماتی  دوم، سطح  سطح 
محیطی  آثار  به  و  می رود  فراتر  آن  از  آرامی  به  پایداری  با 

فعالیتهای شرکت و فناوری محیطی توجه دارد.
پایداری شرکت  سطح سوم، سطح رضایت بخش که عملکرد 

باالتر از متوسط صنعت قرار می گیرد.
به سوی  که جهت گیری شرکت  پیشرفته  سطح چهارم، سطح 

انجام فعالتیهای برجسته مرتبط، با پایداری است.
بنابراین، برحســب این که اســتراتژی پایداری یک شرکت 
در چه ســطحی از بلوغ قرار می گیرد، نــوع و محتوای گزارش 

پایداری ارائه شده متفاوت خواهد شد.
به عنــوان مثــال، پایــداری اقتصــادی از جنبه نــواوری و 
تکنولوژی در سطح اول بلوغ استراتژی پایداری شرکت در حد 
تطابق با قوانین و مقررات مرتبط با فناوری اســت. در ســطح 
دوم بلوغ، عالوه بر تطابق با قوانین و مقررات، تالشهای اولیه 
در زمینه فعالیتهای تحقیق وتوســعه مرتبط با پایداری شــروع 

می شود.
در سطح ســوم بلوغ، فعالیتهای تحقیق وتوســعه مرتبط با 
پایداری در ســطح باالتری از متوســط صنعت قرار می گیرد و 
شرکت برای دســتیابی به تولید پاک سرمایه گذاری می کند. در 
سطح چهارم بلوغ، فعالیتهای تحقیق وتوسعه مرتبط با پایداری 
به طور معناداری باالتر از متوســط صنعت اســت و دستیابی به 
تولید پــاک و آالیندگی صفر هدف گذاری می شــود. برهمین 
اســاس گزارشگری پایداری متناســب با سطح بلوغ استراتژی 
پایــداری متفــاوت خواهــد بــود، به طوری که در ســطح اول 
بلوغ،گاهــی توجهی به مباحث پایــداری در قالب یک گزارش 

پایداری متمایز یا در گزارشهای ساالنه نمی شود.
در سطح دوم بلوغ، مربوط ترین مباحث پایداری در کانالهای 
ارتباطی شــرکت یا در قالب یک گزارش پایداری یا در گزارش 
ســاالنه مورد توجه قرار می گیرد. در ســطح سوم بلوغ مباحث 
پایــداری در کانالهای ارتباطی شــرکت و در گزارش پایداری یا 

گزارش ساالنه شرکت درنظر گرفته می شود.
گزارشــگری پایداری در ســطح چهارم بلوغ از اســتراتژی 
پایداری شــرکت، عالوه بر ارائه مباحث پایــداری در کانالهای 
ارتباطی شــرکت، در گــزارش پایــداری یا گزارش ســاالنه، 
هدفهای گزارشگری پایداری و معیارهای ارزیابی آن شناسایی 

و درباره آن تبادل نظر می شود.
بنابراین، عملکرد پایداری شــرکتها و گزارشــگری پایداری 
آنها تحت تاثیر سطح بلوغ استراتژی پایداری است که انتخاب 

کرده اند.
ســطوح چهارگانه بلــوغ اســتراتژی پایــداری برعملکرد 
پایــداری شــرکت در ابعــاد زیســت محیطی و اجتماعی هم 
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تاثیر می گذارد. به عنوان مثــال، عامل مصرف مواد و انرژی 
و بازیافــت آن به عنوان یکی از عوامل جنبه زیســت محیطی 
پایداری در ســطح اول بلــوغ تاکیدش بر رعایــت معیارهای 
تکنیکی و اقتصادی اســت و در ســطح دوم عالوه بر درنظر 
گرفتن معیارهای تکنیکی/ اقتصادی به معیارهای اجتماعی/ 
محیطــی و کارایی مصرف منابع تا حدودی توجه می شــود. 
در ســطح ســوم و چهارم عالوه بر آن، کارایی مصرف منابع 
اندازه گیری، هدفهای مدیریت منابع شناسایی و کارایی منابع 
کنترل می شود و نهایتا اســتراتژی بلندمدت مدیریت منابع با 

اصول پایداری همسو می شود. 
بنابرایــن، وقتی از گزارشــگری پایداری صحبت می شــود 
باید با درنظر گرفتن ســطح بلوغ استراتژی پایداری که شرکت 

انتخاب کرده است انتظار ارائه اطالعات داشت.
در مجموع عملکرد شــرکت در جنبه های پایداری شامل؛ 
نواوری، فنــاوری، همکاری و مشــارکت، مدیریت دانش، 
فرایندهــا، خرید و گزارشــگری پایــداری )ُبعــد اقتصادی 
پایداری(؛ مصرف منابع و بازیافت آن، آالیندگی برای هوا، 

آب، خاک زباله ها و زباله های خطرناک، گونه های زیســتی و 
مسایل محیطی تولید )جنبه زیست محیطی پایداری(؛ رفتار 
اخالقی و حقوق انسانی، عدم انجام فعالیتهای بحث برانگیز، 
عدم انجــام فعالیتهای فســادزا، و شــهروند شــرکتی )جنبه 
بیرونــی پایداری اجتماعــی( و حاکمیت شــرکتی، انگیزش 
و مشــوقها، ســالمتی و ایمنی و توســعه ســرمایه انسانی 
)جنبــه درونی پایداری اجتماعی( تحت تاثیر نوع اســتراتژی 
انتخاب شــده برای عملکرد پایداری شــرکت است. برخی از 
شــرکتها بر کارایی هزینه ها و شناسایی دقیق فرایندها تمرکز 
دارند و جنبه هــای اجتماعی پایداری را کمتر مورد توجه قرار 

می دهند.
شــرکتهای دیگری ممکن است تعهدات پایداری را افزایش 
دهند و در مباحث پایداری پیشرو باشند. البته پایداری شرکتی 
و گزارشــگری پایداری تحت تاثیر نوع صنعت و اندازه شــرکت 
قرار می گیرد. در انتخاب استراتژی پایداری مالحظات هزینه- 

فایده درنظر گرفته می شود.
در زمینه گزارشــگری پایداری هیئت تدوین استانداردهای 

موارد افشاصنعت نفت و گاز

انتشار گازهای گلخانه ای، کیفیت هوا، مدیریت آب، آثار زیستی، حقوق انسانی و افراد بومی، نفت و گاز- اکتشاف و تولید
تجاری،  شفافیت  و  اخالق  کار،  نیروی  ایمنی  و  سالمت  اجتماعی،  روابط  عملیاتی،  ایمنی 

مدیریت قوانین و مقررات زیست محیطی و مدیریت ریسک رویداد بحرانی.

انتشار گازهای گلخانه ای، کیفیت هوا، اثرات زیستی رفتار رقابتی، آمادگی واکنش ضروری.نفت و گاز- عملیات میانی

انتشار گازهای گلخانه ای، کیفیت هوا، مدیریت آب، مدیریت مواد خطرناک، بهداشت و ایمنی نفت و گاز- پاالیش و بازاریابی
نیروی کار، کیفیت محصول و تولید سوخت پاک، شفافیت و یکپارچگی قیمت گذاری، مدیریت 

قوانین و مقررات زیست محیطی و مدیریت ریسک رویدادهای بحرانی.

شیمیایی، نفت و گاز- خدمات مواد  مدیریت  آب،  مدیریت  خدمات  انتشار،  کاهش  خدمات  و  سوخت  مدیریت 
پرداختها،  شفافیت  و  تجاری  اخالق  کار،  نیروی  ایمنی  و  بهداشت  زیستی،  اثرات  مدیریت 

مدیریت قوانین و مقررات زیست محیطی، مدیریت ریسک رویدادهای بحرانی

جدول 1- موارد افشای مرتبط با صنعت نفت و گاز
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حسابداری پایداری2 در مجموع 77 استاندارد خاص صنعت در 
11 بخش اصلی را ارائه کرده اســت. به عنوان مثال، در بخش 
نفت و گاز 4 استاندارد درنظر گرفته شده و موارد افشای مرتبط 

در جدول 1 منعکس شده است:
گزارشگری پایداری اطالعاتی را ارائه می کند که برای دامنه 
وســیعی از ذینفعان در تصمیم گیری مفید واقع شــود. پویایی 
زیست بوم هر سازمان دســتیابی به نیازهای اطالعاتی متنوع 
را ضروری می ســازد. وجود استانداردهای حسابداری پایداری 
افشای اطالعات قابل مقایسه، یکنواخت و قابل اتکا را تسهیل 
می کند. براســاس ایــن اطالعات ذینفعــان می توانند ارزیابی 
نمایند که چگونه مســایل پایداری بر ارزش بنگاه در بلندمدت 

تاثیر می گذارد. 

گزارشگری پایداری در بخش عمومی
پیامدهای  و  آثار  هم  عمومی  بخش  سازمانهای  فعالیتهای 
سازمانها  این  دارد.  اجتماعی  و  زیست محیطی  اقتصادی 
نیز باید به ذینفعان خود در برابر عملکرد پایداری پاسخگو 

باشند.
عملکرد پایداری سازمانهای بخش عمومی از ُبعد اقتصادی 
مسایل شــامل جنبه های نواوری و فناوری، مدیریت دانش، 
فرایندهــا، زنجیره تامین؛ و از ُبعد زیســت محیطی شــامل 
آالیندگــی هــوا، آب و خــاک و زباله ها و گونه های زیســتی 
و از جنبــه  درونی و بیرونــی پایداری اجتماعی شــامل رفتار 
اخالقی و حقوق انســانی، کنترل فســاد، حاکمیت شرکتی، 
سیستم انگیزشی، سالمتی و ایمنی و توسعه سرمایه انسانی 
همانند ســازمانهای بخش خصوصی دارای اهمیت اســت. 
ذینفعان این ســازمانها بــه تحلیل اطالعــات پایداری آن ها 
نیــاز دارند. عملکــرد پایداری ســازمانهای بخش عمومی از 
جنبه اقتصادی، زیســت محیطی و اجتماعی بر کیفیت زندگی 
شــهروندان در زمان حاضر و بر کیفیت زندگی نسل آتی تاثیر 
می گذارد. ســازمانهای بخش عمومی باید عملکرد پایداری 
خود در زمینه استفاده از سرمایه های زیست محیطی )کارایی 
محیطی(، ســرمایه انســانی )ســالمت، دانش و انگیزش(، 
ســرمایه اجتماعــی )ســاختارها، نهادها، شــبکه ها و روابط 
برای حفظ و توسعه سرمایه انســانی در اشتراک با دیگران(، 

سرمایه فیزیکی )ترکیب بهینه منابع، و سرمایه مالی )قدرت 
بهره وری ســایر انواع سرمایه ها( گزارش کنند تا برمبنای این 
اطالعات بتوان درباره ارزش عمومی ایجادشــده به ارزیابی و 

قضاوت پرداخت.
کفایــت منابــع، محیط ســالم، فضای ســبز، مشــارکت، 
شــبکه ها، روابــط اجتماعی، اعتمــاد و انســجام اجتماعی، 
تحصیالت، مهارتها، یادگیری غیررســمی، شــهروند فعال، 
زیرســاختهای پایدار، اســتفاده کارا از منابع و وجــوه و ایجاد 
ذخایــر، ارزشــهای عمومی اســت کــه درنتیجــه به کارگیری 
ســرمایه های زیســت محیطی، انســانی، اجتماعی، فیزیکی 
و مالی ایجاد می شــود. پایداری در بخــش عمومی به ایفای 
تعهــدات در کوتاه مــدت و بلندمدت، عدالت بین نســلی، رفاه 
اجتماعــی، تخصیص و توزیع عادالنه و حکمرانی خوب منجر 

می شود.
کالم آخــر این که افشــای عملکرد پایداری در ســازمانهای 
بخش خصوصی و عمومی کشــور در مراحل ابتدایی قرار دارد 
و فعالیتهای پایداری شرکتها عمومًا محدود به رعایت الزامات 
قانونی است. در صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر به طور 
محدود شــرکت به افشــای فعالیتهای خود در جهت بازیافت، 
مدیریت انرژی، کاهش پسماند، بهسوزی، کاهش آالینده های 

زیست محیطی و تصفیه خانه های بهداشتی پرداخته اند.
توسعه گزارشــگری پایداری در بخش خصوصی و عمومی 
هم نیازمند مطالبه و فشــار ذینفعان و نخبگان جامعه اســت و 

هم نیازمند ایجاد الزامات قانونی و حرفه ای.
برگزاری همایشهای باکیفیت با مشارکت سازمانهای بخش 
عمومی و خصوصی و تبیین دقیق ابعاد پایداری و روند تکامل 
گزارشــگری پایداری در کشــورهای مختلف می تواند، توسعه 

گزارشگری پایداری در کشور را تسریع کند.

پانوشت:
1- Economic Resources
2- SASB


