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چکيده
رکود تورمی ،پدیدهای است که امروزه از آن به عنووان اوا ش اصویی در محویا اصتدوادی
ایران یاد میشود .در این اصتداد ،تجهیز و تخدیص منابع عمودتا از رریو نظوا بوان ی صوور
میگیرد .مسا ه اصیی در پژوهش حاضر ،افشای ناصص برخی ارالعا ما ی و غیرما ی بانو هوا
به د یل نبود ا گوی مدون است .نظریه اصتداد سیاسی و شهروند شرکتی ،از مهمترین نظریوههوای
مطرح در این مقا ه میباشند .بر اساس این نظریهها ،بنگاه اصتدادی به عنوان نوعی شوهروند تیقوی
میشود و تمرکز گزارشهای ما ی و غیرما ی آن مبتنی بر تضواد ربقواتی و بویعودا تی اسوت .از
این رو ،بان ها به عنوان ی شهروند در صبال جامعه پاسخگو هستند و جهت ایفای این امور نیواز
است تا به گزارشگری شهروند شرکتی بپردازند .این نوع گزارشگری به این موضوع اشواره دارد
که ،اگونه بان ها نقش خود را در جامعه ایفا میکنند .بر این اسواس ،هودپ پوژوهش حاضور،
تدوین ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بان ها از رریو شواخصسوازی گزارشوگری
شهروند شرکتی است .این پژوهش از نظر هدپ ،کواربردی اسوت و از نظور شویوه گوردآوری و
تحییل ارالعا  ،از نوع توصویفی و پیمایشوی رپرسوشناموه اسوت .تحییول دادههوا بوا اسوتفاده از
نر افزار یزرل صور گرفته و برای تجزیه و تحییل دادهها از روش ساختار اند بعدی و تحییول
عامیی تاییدی مرتبه اول ،دو و سو استفاده شده است .ا گوی نهایی به دست آمده شامل اهوار
بعد 15 ،مو فه و  90شاخص است که میتواند به عنوان ا گوی بومی و بودیع بورای گزارشوگری
ما ی و غیرما ی بان های ایرانی مورد استفاده صرار گیرد.
واژههاي کليدي :گزارشگری ما ی و غیرما ی ،گزارشگری شهروند شرکتی ،افشاء
ارالعا  ،شاخصسازی ،بان .
 دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه شیراز
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مقدمه
نظا تأمین ما ی در هر کشوری مبتنی بر دو روی ورد بوازار سورمایه محوور و بانو محوور
است ،اما وزن هر کدا از این روی ردها در هر کشور ،متفواو اسوت .نظوا توسوعه موا ی در
کشورهای در حال توسعه و به خدوص کشورهایی کوه نظوا اصتدوادی آنهوا دو توی اسوت،
مبتنی بر روی رد بان

محور است .به گونهای که ،بان

ها مهمتورین منبوع توامین موا ی بورای

اجرای ررحها و پروژههای بخش عمومی و خدوصی به شمار مویآینود .بوه عنووان م،وال ،در
سال  1392بان ها با سهم  33درصدی تامین ما ی نسبت به سوایر روشهوای توامین موا ی از
جمیه فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت ،بازار سها  ،سرمایهگذاری خارجی و بودجه عمرانوی
دو ت ،به عنوان منبع اصیی توأمین موا ی بورای سورمایهگوذاران محسووم مویشوود رعسو ری
فیروزجانی و سیمانی . 1393 ،این نسبت ری سوال هوای اخیور نوه تنهوا کواهش یافتوه ،بی وه در
برخی موارد افزایش نیز یافته است .بنابراین ،پژوهش در این حوزه از اهمیت باالیی برخووردار
است .از سوی دیگر ،ی ی از موضووعا بحو برانگیوز در حووزه حسوابداری ،گزارشوگری
ما ی و غیرما ی به خدوص برای بان ها است؛ ارا که بان هوا دارای ویژگویهوای خاصوی
نسبت به سایر شرکتها در صنایع دیگر هستند و عالوه بر اینکه باید بر اسواس اسوتانداردهای
حسابداری گزارشهای ما ی خود را ارائه دهند ،باید از صوانین و مقررا خاص کشووری کوه
در آن فعا یت میکنند نیز پیروی کنند رحنیفا و حدیب. 2007 ،1
افزون بر این ،مدل کسب و کار بان ها از مدل کسب وکار سایر شورکتهوا متفواو
است .این تفاو بین مدل کسب و کار بان ها در کشورهای مختیف نیز ربوه عنووان م،وال
کشورهای اسالمی در مقابل کشورهای غیراسالمی وجود دارد .بوا ایون محودودیتهوا کوه
برای گزارشگری در بان

ها وجوود دارد ،شوفافیت ارالعواتی در صونعت بان وداری بسویار

مهم است؛ ارا که بان ها بر اساس روی رد نظا توسعه ما ی بان محور ،بوازوی کم وی
دو ت محسوم میشوند و باید همانند دو ت در صبوال جامعوه پاسوخگوو باشوند .بوه عبوار
دیگر ،امروزه نقش بنگاههای اصتدادی در اجتماع ،دستخوش تغییرا بسیار زیوادی شوده
است؛ بهگونهای که انتظار میرود بنگاههوای اصتدوادی نوه تنهوا بایود بوه ف ور افوزایش سوود
باشند ،بی ه نسبت به اجتماع نیز باید پاسخگو باشند .ازایونرو ،ضوروری اسوت توا بوه نقوش
اجتماعی بنگاههای اصتدادی توجه شود .بر اساس دیدگاهی گسوترده ،بنگواههوای اصتدوادی
نیز مانند دو تها باید در صبال منابع عمومی میتها پاسخگو باشند .به عبار دیگور ،بخوش
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دو تی به د یل تواناییهای محدود ،به تنهایی صادر به حمایوت از حقووق شوهروندان رحقووق
مدنی ،اجتماعی و سیاسی نیست و بایود از بخوش خدوصوی ربنگواههوای اصتدوادی بورای

ایفای نقش پاسخگویی کم بگیرد روا ر. 2005 ،2
از سوی دیگر ،با توجه به این که نظا توسعه ما ی ایران ،بان محور اسوت ررحموانی و
حسینی 1391 ،؛ بان ها در مقایسه با سایر بنگاهها ،نقشی کییدی در نهادینوهسوازی حقووق
شهروندی در جامعه ایفا میکنند .ازاینرو ،بان ها بوه م،ابوه یو شوهروند در صبوال جامعوه
پاسخگو هستند و جهت ایفای این امر نیاز است تا به گزارشگری شهروند شرکتی بپردازنود.
این نوع گزارشگری به این موضوع اشاره دارد که ،اگونه بنگاههوای اصتدوادی ربوه عنووان
م،ال بان ها نقش خود را در جامعه ایفوا مویکننود رمواتن 3و هم واران . 2003 ،در حوال
حاضر ،بان های ایرانی تنها در گزارش ساالنه خود به افشاء ناصص برخی از ارالعا موا ی
و غیرما ی میپردازند و از ا گوی خاصی پیروی نمیکنند .این در حوا ی اسوت کوه محویا
اصتدادی ایران با پدیده رکود تورمی مواجه است و در عین حال عموده تجهیوز و تخدویص
منابع در این اصتداد ،توسا نظا بان ی صور میگیرد .از این رو ،با توجوه بوه مهوم بوودن
نقش بان ها در اصتداد کشور ایران ،خدوصاً تامین ما ی بنگاههای اصتدادی ،بررسی شویوه
انتشار ارالعا ما ی و غیرما ی آنها با توجه به ایفای نقش پاسخگویی و حقوق شهروندی
آنها ،امری ضروری و اجتنامناپذیر است.
در نتیجه ،رسا ت پژوهش حاضر را اینگونه میتوان بیان کورد کوه ،بوا توجوه بوه ایونکوه در
حال حاضر ،گزارشگری شهروند شرکتی در ایران وجود ندارد و بان هوا در

مناسوبی از ایون

نوع گزارشگری ندارند ،ضروری است تا ابعواد و مو فوههوای گزارشوگری شوهروند شورکتی بوا
توجه به خدوصیا صنعت بان داری در ایران ،شواخصسوازی و بوومی شوود .در اداموه ضومن
تشریح مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،به توصیف روششناسی پژوهش و تجزیه و تحییول دادههوا
پرداخته میشود .در نهایت نیز ،نتایج و یافتهها مورد بح و بررسی صرار خواهند گرفت.
مباني نظري
گزارشگري مالي و غير مالي بانکها

ادبیا نظری در صنعت بان داری را می تووان بوه دو بخوش تقسویم کورد .یو بخوش،
وجود بان را بدیهی فرض کرده و بر جنبههوایی خواص از عمییوا آن تمرکوز مویکنود.
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و بر شرایطی که به موجب آن وجود میانجیگر ضروری

میشود ،تمرکز میکند .بخش دو  ،تحوت عنووان نظریوههوای میوانجیگوری موا ی شوناخته
موویشووود .در ایوون بخووش ،هزینووههووای مبووادال و مسووائل مربوووع بووه ارالعووا ناکاموول و
عالمتدهی به بازار مطرح است ررضواییمونش و هم واران . 1395 ،نظریوه نماینودگی ،در
انواع مختیف صراردادهای بوان ی وجوود دارد .رابطوه بوین سوهامداران بانو

و مودیران آن،

بان و مدیران میانی آن ،بان و بده ارانش ،سپردهگوذاران و بانو و در نهایوت رابطوه
بین مقررا گذران و بانو  ،نمونوههوایی از نظریوه نماینودگی در بانو هوا اسوت رهوادر و

هوواپ ینز . 2014 ،4بوودین ترتیووب ،مش و ل عوود تقووارن ارالعووا در جنبووههووای مختیووف
فعا یتهای بان ی وجود دارد و نسبت به سایر بنگاههای اصتدادی نیاز به نظوار بویشتوری
دارد ررا ب و و بهمنپور . 1391 ،در نتیجه ،ی ی از مهمترین راههای بورون رفوت از عود
تقارن ارالعاتی ناشی از مسوائل نماینودگی ،گزارشوگری موا ی و غیورموا ی اسوت ربیودل و
هیالری. 2006 ،5
در واصوع ،شووفافیت هسوته مرکووزی گزارشوگری مووا ی اسوت کووه از رریو افشوواء کاموول
ارالعا به دست میآید ریوسفیاصل و هم اران . 1393 ،بنابراین ،عود افشواء ارالعوا
مربوع به فعا یتهای بان ی ،منجر به عد شفافیت ارالعاتی و در نتیجوه بویانضوباری بوازار
مویشوود ررحمووانی و حسوینی . 1391 ،از سوووی دیگور ،گزارشوگری غیوورموا ی در صوونعت
بان داری از اهمیت باالیی برخوردار است .در واصع ،با توجه به تفاو صابلمالحظوه صونعت
بان داری با سایر صنایع در بسیاری از جنبههوا ،اهمیوت افشواء ارالعوا غیورموا ی از جمیوه
ارالعا راهبری شرکتی ،بیشتر از سایر صنایع و بخشها است و به د یل اهمیت بانو هوا
در اصتداد از ی سو و آسویبپوذیر بودنشوان از سووی دیگور ،بانو هوا را نسوبت بوه سوایر
شرکتها تحت مقررا و نظوار هوای شودیدتوری صورار داده اسوت رکرموی و خویود ،
 . 1394در نتیجه ،گزارشگری غیرما ی در کنار گزارشگری ما ی و در راستای پاسخگوویی
به ابهاما و کاهش عود تقوارن ارالعواتی مووردنظر بانو هوا اسوت ردان . 2016 ،6بودین
منظور ،اندین نظریه مطرح شده و فیسفه گزارشگری غیرما ی را تشریح کردهاند .بر اساس
این نظریوههوا ،دیودگاه گسوتردهای نسوبت بوه گزارشوگری موا ی و غیورموا ی تحوت عنووان

گزارشگری شهروند شرکتی برای بنگاههای اصتدادی به خدوص بان
رآناستاسیادیس. 2014 ،7

ها مطرح شده است
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ديدگاههاي گزارشگري شهروند شرکتي
دیدگاه محدود ،دیدگاه متعادل رتیفیقی و دیدگاه انتقادی ،سه دیدگاه رایوج در موورد
شهروند شرکتی هستند که ریشه در نظریههای سیاسی دارند رمواتن و کورن2005 ،؛ مواتن و
هم اران . 2003 ،بر اساس دیدگاه محدود ،شهروند شرکتی بر مبنای اصداما بشردوستانه،
کم های نی وکارانه و اش ال دیگری از اصداما انجا شده برای جامعه تعریف میشوود.
بنابراین ،شهروند شرکتی ی

فعا یت اختیاری و فراتر از آن ایزی است که از ی

کسوب

وکار انتظار میرود .این دیدگاه ،گرایش به ارائه مفهوومی از شوهروند شورکتی دارد کوه در
آن به فعا یتهای بشردوستانه به عنوان استراتژی راهبردی شرکت نگاه میشوود و از رریو
ایجاد جامعه پایدار ،محیا زیست سا م و فضوای سیاسوی شوفاپ ،مویتوانود زمینوه را بورای
فعا یتهای سودآور شرکت فراهم نموده و متضمن منافع شرکت باشد رویندسور. 2001 ،3
در دیدگاه متعادل رتیفیقی  ،شهروند شرکتی با تاکید بر ترکیبی از اهار نووع مسوئو یت
اجتماعی شورکتی راصتدوادی ،صوانونی ،اخالصوی و بشوردوسوتانه تعریوف مویشوود .در ایون
دیودگاه ،شووهروند شوورکتی بیوانی نووین از مفوواهیم مسوئو یت اجتموواعی شوورکتی در ابعووادی
وسیعتر و با در نظر گرفتن گوروه هوای مختیفوی از نینفعوان اسوت .ایون تعریوف از شوهروند
شرکتی بر همه مفاهیم مربوع بوه مسوئو یت ،پاسوخگوویی و عمی ورد اجتمواعی بنگواههوای
اصتدادی دال ت دارد و شامل تعهد به رفتار اخالصوی در کسوبوکوار و تووازن بوین نیازهوای
نینفعان و در عین حال حفاظت از محیا است رماتن و هم اران. 2003 ،
در دو دیدگاه نخست ،بر مفهو شهروندی تاکید زیوادی نشوده اسوت و توجیوه صابول صبوو ی
برای استفاده از این واژه ارائه نشده است .به همین د یل مفهو شهروند شورکتی بوا توجوه بوه ایون
دو دیدگاه مورد انتقواد صورار مویگیرنود .از ایون رو ،بوا دیودگاهی گسوتردهتور و انتقوادی ،بنگواه
اصتدادی به عنوان شهروندی تعریف میشود که دارای شخدویت حقووصی و صوانونی اسوت .ایون
دیدگاه مبتنی بر نظریه اصتداد سیاسی است و اعتقاد بر ایون اسوت کوه اگوراوه شوهروند شورکتی
ریشه در مسئو یت اجتماعی دارد و تاکید آن بر نظریه نینفعوان اسوت؛ اموا در واصوع ،مفهوو او یوه
شهروند شرکتی ،مالحظه بنگاه اصتدادی به عنوان ی شهروند با تموا حقووق و مسوئو یتهوای
آن میباشود .بنوابراین یو

جامعوه از شوهروندان ،اعوم از اشوخاص حقیقوی رافوراد و اشوخاص

حقوصی ربنگاههای اصتدادی تش یل شده است رماتن و کرن. 2005 ،
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اما با نگاهی نقادانه این تعریف از شهروند شرکتی نیز مورد انتقاد صرار گرفته اسوت .اورا کوه،
در این مفهو وظیفه پاسخگویی و گزارشگری آن به صوور واضوح و روشون گنجانوده نشوده
است .به همین منظور ،پای نظریه سیاسی با دیدگاه انتقادی به میان میآید .بر اساس این دیودگاه،
بنگاههای اصتدادی نیز مانند دو تها باید در صبال منابع عمومی میتها پاسخگو باشند .بوه عبوارتی
دیگر ،بخش دو تی به د یل تواناییهای محدود ،به تنهایی صادر به حمایت از شوهروندان نیسوت و
باید از بخش خدوصی ربنگاههای اصتدادی برای ایفای نقش پاسخگویی کمو بگیورد روا ور،
 . 2005بنابراین ،نقش اجتماعی بنگاههای اصتدادی در تامین حقوق شوهروندان در صا وب حقووق
مدنی ،اجتماعی و سیاسی تعریف میشود .بدینترتیب ،واژه شهروند شورکتی از ایون مفهوو کوه
بنگاههای اصتدادی همانند اشخاص حقیقی ،شهروند محسوم مویشووند ،فاصویه مویگیورد و بوه
سمت این مضمون که بنگاههای اصتدادی مجری ابعاد خاصی از حقووق شوهروندی بورای دیگور
افراد هستند ،سوق مییابد رماتن و کرن. 2005 ،
ابعاد گزارشگري شهروند شرکتي
بهرورکیی ،دو مدل مفهومی کوارول ر 1979و  1993و مودل وود ر 1991در صا وب
مدل های هرمی ،دوایر متقارع و دوایر متحودا مرکز وجوود دارد کوه همگوی بور اهوار بعود
9

10

اصتدادی ،صانونی ،اخالصی و اختیاری ربشر دوستانه تاکید دارند رگووا . 2003 ،11بور اسواس
این ربقهبندی ،مسئو یت اصتدادی ،او ین و مهومتورین بعود مسوئو یت اجتمواعی شورکتهوا
میباشد .در واصع ،مسئو یت اصیی و اساسی همه شرکتهوایی کوه فعا یوت اصتدوادی دارنود

این است که در راه دستیابی به اهداپ اصتدادی مسئوالنه عمل کورده و جهوت دسوتیابی بوه
این هدپ مهم تالش نمایند .در کنار این مسئو یت ،شرکتها از نظر صانونی نیز مسئول بووده
ال
و باید مجموعوهای از صووانین و مقوررا عموومی را در نظور بگیرنود .بوه ایون بعود ،معموو ً
تعهدا اجتماعی گفته میشود .در ی دیدگاه کیی ،به مسئو یتهوای اصتدوادی و صوانونی
شرکتها ،مسئو یتهای ا زا آور نیز گفته میشود .مسئو یتهای اخالصی عموماً به جنبوهای
از مسئو یتها اشاره دارد که انتظوار مویرود شورکتهوا بوه باورهوا و هنجارهوای اجتمواعی
احترا بگذارند و به نوعی پاسخدهوی اجتمواعی داشوته باشوند .در مسوئو یتهوای اختیواری،
اصداماتی مورد نظر است که از نظر صانونی و اخالصی ا زامی به انجا آنهوا نیسوت و شورکت
به رور داوریبانه به انجا آنهوا تمایول دارد .ایون بعود از مسوئو یت اجتمواعی شورکتهوا را

ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بان

ها :از رری شاخصسازی گزارشگری...

49

معموالً فعا یتهای بشردوستانه مینامند رحجازی و سادا ندیری. 1393 ،
در برخی از منوابع عیموی از جمیوه ماینوان و فورل 12ر ، 2001فییوزوز و فوین 13ر 2011و
کارول ر ، 2016جهت دستهبندی ابعاد شهروند شرکتی از روی رد فوق استفاده کوردهانود و
اهار نوع شهروند را برای شرکتها تعریف نمودهاند .بوه گونوهای کوه ،او وین و مهومتورین
وظیفه هر شرکتی این است که شهروند اصتدادی خوبی باشد .ایون بعود ،بوه سوودآور بوودن
ی شهروند شرکتی خوم اشاره دارد .هدپ او یه هر شرکتی این است که به عنوان بنگاه
اصتدادی از رری تو ید کاال و ارائه خدما در توامین نیازهوای مشوتریان بوه درسوتی عمول
کرده و در این فعا یتها دارای کارآیی اصتدادی باشد .در گذشته ،هدپ اصیی شورکتهوا
کسب سود و ایجاد ثرو برای ما ان و یا سهامداران بود .اموا بوا گذشوت زموان و پوس از
ظهور نظریههایی اون نظریه نینفعان ،هدپ شرکتها تغییر کرده و اکنون شورکتهوا بوه
عنوان بنگاههای اصتدادی نه تنها باید برای ما ان و سهامدارانشان سودآور باشند ،بی ه باید
برای جامعهای که در آن فعا یت میکنند ،نیز سودمند بووده و ایجواد ارزش کننود رماینوان و
فرل. 2001 ،
انان که جامعه در صرارداد اجتماعی با شرکت ،انتظار انجا وظایف شهروند اصتدادی را
دارد؛ در مورد صوانین و مقررا نیز مسوئو یتهوایی را بوه شورکتهوا محوول نمووده اسوت.
بنابراین ،شرکتها به عنوان شهروندان صانونی ،بایستی تابع صوانین و مقررا مدوم بووده و
تعهدا صانونیشان را انجا دهند .در واصع ،جامعه انتظار دارد که شورکتهوا در اواراوم
ا زاما صانونی ،مأموریت اصتدادی خود را انجا داده و صوانین را نقض ن نند .این امر نشوان
میدهد که اهار دستهبندی شهروند شرکتی بایستی به رور همزمان وجود داشته باشود و بوا
هم مرتبا باشوند .بوه ویوژه ،شوهروند اصتدوادی و صوانونی از ابعواد شوهروند شورکتی ،دارای
همبستگی زیاد و رابطه نزدیو بووده و بودون انجوا وظوایف شوهروندی رعایوت وظوایف
دیگر ،عمالً غیرمم ن میشود .در کل ،مهومتورین مسوئو یت صوانونی شورکتهوا بوه عنووان
شهروند صانونی ،شامل ا زا سازمان در انجا ماموریت اصتدوادیاش در اواراوم ا زاموا
صانونی میباشد .در نتیجه ،در بعد صانونی انتظار میرود که شهروند شورکتی خووم ،هماننود
دیگر شهروندان جامعه ،از صوانین و مقررا حاکم بور آن جامعوه پیوروی کنود رحجوازی و
سادا ندیری. 1393 ،
اگراه به رور ضمنی دو دسته اول از ابعاد شهروند شرکتی ،شوامل هنجارهوای اخالصوی
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نیز هستند؛ و ی رفتارها و فعا یتهای دیگری نیز وجود دارند که زوماً در صوانین م تووم و
تدویب شده مورد اشاره صرار نگرفته و استانداردهایی برای آنهوا تودوین نشوده اسوت .اموا
بههرحال انتظار میرود که اشخاص حقیقی و حقوصی آنهوا را انجوا داده و رعایوت کننود.
بیش

وظایف شرکتها به عنوان شهروند اخالصی بوه روشونی تعریوف نشوده و در نتیجوه،

میتوان آن را در میان سختترین مسائل پیشروی شرکتها مورد توجه صورار داد .اگراوه
در سالهای اخیر ،توجه و تاکید بر مسئو یتهای شرکتهوا بوه عنووان شوهروند اخالصوی بوه
وضوح بیش تر شده است ،و ی تاکنون هیچ منبع پذیرفتهشوده و معینوی ،تعریفوی از ایونکوه
اخالق به اه معنی است و اه ایزهای اخالصی بوده و اه ایزهای غیر اخالصی میباشود ،را
ارائه ن رده و بح ها در این حوزه همانان داغ بووده و اداموه دارد .درحوال حاضور ،صورفاً
کافی است اشاره گردد که عیی رغم همه ابهاما حووزه اخوالق ،جامعوه از شورکتهوا بوه
عنوووان شووهروندان اخالصووی انتظووار دارد کووه فراتوور از ا زامووا صووانونی عموول کوورده و دارای
استانداردهای اخالصی تعیین شده باشند رکارول. 2016 ،
آخرین و شاید مهمترین دسته از ابعاد شهروند شرکتی ،تحت عنوان شهروند اختیاری یا
داوریبانه ربقهبندی شده است که گاهی دسته بشردوسوتانه هوم نامیوده مویشوود .د یول ایون
نا گذاری صطعاً به ویژگیهای ناتی این دسته برمیگردد .ارا که ،در این حوزه هیچ ا زامی
به انجا وظایف مزبور وجود نداشته و رعایت آن به خود شرکتها و میزان عالصه شخدوی
و اختیاری آنها به انجا کارهای بشردوستانه و داوریبانه بر میگردد .به بیان دیگور ،جامعوه
در خدوص شهروند اختیاری بودن شرکتها ،هیچ پیا روشنی به شرکتها ارائوه ن ورده و
حتی کمتر از مسائل اخالصی ،بایدها را تعیین میکنند .بهروورکیوی فعا یوتهوای اختیواری و
داوریبانه ،میل و خواستهای را منع س میکند که شرکت فراتور از مسوئو یتهوای تعریوف
شده به عنوان شهروند اصتدادی ،اخالصی و صانونی برای بهبود جامعوه دارد .تموا نقوشهوای
شرکت به عنوان شهروند اختیاری و داوریبانه ،صرفاً به تدمیما د خواه تدمیمگیرنودگان
بستگی داشته و ا زا صانونی وجود ندارد .از فعا یتهای داوریبانه مویتووان بوه فعا یوتهوای
خیریه ،کم های بشردوستانه ،آموزش افراد بی ار ،احداث مراکوز حمایوت از کودکوان و
زنان بیسرپرست و غیوره اشواره کورد .ایون بعود ،از دو جنبوه مسوئو یت داوریبانوه در صبوال
کارکنان و جامعه نیز مورد بررسی صرار گرفته است رریگو14و هم اران. 2010 ،
ن ته حائز اهمیت در اینجا آن است که ،تقسیمبندی فوق ،منحدوربهفورد نبووده و صابول
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تغییر است؛ اما در بیشتر نوشتههای عیمی مرتبا بوا مسوئو یت اجتمواعی و شوهروند شورکتی
مورد استفاده صرار میگیرد رحجازی و سادا ندیری . 1393 ،ا بته این مسا ه بیشتر جنبوه
نظری دارد و نیاز است که برای هر ی از ابعاد شهروند شرکتی تعریفوی عمییواتی صوور
گیرد .به همین د یل است که سازمانها و نهادهای مرتبا ،از عبار عمییاتی برای شوهروند
شرکتی استفاده میکنند و همان رور کوه در بخوش صبول توضویح داده شود از ابعوادی اوون
اصتدادی ،اجتماعی ،محیطی و راهبری برای شاخصسازی گزارشوگری اجتمواعی از جمیوه
گزارشگری شهروند شرکتی استفاده مینمایند ررضایی . 2016 ،15برای عمییاتی کردن ایون
ابعاد نیاز است تا مدادیقی که معرپ آنها هستند ،توصیف شوند .بوه عبوار دیگور ،بورای
کمّی کردن این ابعاد نیاز است تا مو فهها و شاخصهای آنها تشریح شوند .با مرور ادبیوا
مربوع به این حوزه میتوان به شاخصهای مشترکی که معرپ مو فهها هستند ،دست یافت
و از این رری ابعاد را کمّی کرد رسییمی و هم اران. 1396 ،
پيشينه
پژوهشهای مختیفی در زمینه افشاء ارالعا غیورموا ی ،بوه خدووص افشواء ارالعوا
زیست محیطی و اجتماعی و همانین گزارشگری مسئو یت اجتماعی انجا شده اسوت؛ اموا
پژوهشووی کووه بووه ارائووه ا گووویی بوورای گزارشووگری مووا ی و غیرمووا ی بان و هووا از رری و
شاخصسازی گزارشگری شهروند شرکتی باشد ،انجا نشده است.
بیشتر پژوهشهای داخیی در خدوص موضوع افشاء ،ارالعا ما ی و غیورموا ی اسوت.
اما در خدوص افشاء ارالعا اجتماعی ،اک،ر پژوهشهوای داخیوی بوه موضووع مسوئو یت
اجتماعی شرکتها پرداختهاند .این پوژوهشهوا رشود صابول توجوهای روی انود سوال اخیور
داشتهاند .با این حال ،تعداد انودکی از پوژوهشهوای داخیوی بوه موضووع شوهروند شورکتی
پرداختهانود کوه اک،ور آنهوا ،پوژوهشهوای توصویفی هسوتند .ازایونرو ،در اداموه برخوی از
مهمترین پژوهشهای انجا شده در ایران کوه ارتبواع نزدی وی بوا پوژوهش حاضور دارنود؛
آورده شده است.
برزگر ر ، 1392در رسا ه دکتری خود به بررسی مود ی بورای افشواء گزارشوگری مسوئو یت
اجتماعی شرکتها و ارتباع آن با عمی رد ما ی ،پرداخته است .نتوایج ایون مطا عوه نشوان داد کوه
ارتباع معناداری بین افشاء مسئو یت اجتمواعی و عمی ورد موا ی و راهبوری شورکتی وجوود دارد.
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همانین ،در وضعیت موجود ،متوسا درصد افشای مسئو یت اجتماعی شرکتها نسبت بوه کول
شاخصهای افشا ،مدل پیشنهادی تحقی به ترتیب در بعد اصتدادی  ،%19بعد اجتماعی  ،%12بعود
محیطی  %11و کل ابعاد آن بهرور متوسا  %13میباشد .بهروورکیی ،نتوایج نشوان دهنوده سوطح
پایین افشاء ابعاد مسوئو یت اجتمواعی در شورکت هوای بورسوی اسوت کوه نشوان دهنوده شو اپ
وضعیت موجود از انتظارا نینفعان است.
کرمووی و هم ووارانر ، 1393بووا روی وورد اسووالمی بووه بررسووی و ارزیووابی شوواخص افشووا،
مسئو یتپذیری اجتماعی و ارتباع آن با عمی رد موا ی بانو هوا در ایوران پرداختوهانود .بوه

منظور تعیین شاخص مسئو یتپذیری اجتماعی – اسالمی بان ها از ا یست اسوتاندارد
بینا مییی استفاده شده است که حاوی  9بعد و در مجموع  30صیم است .نتایج مطا عه آنهوا

نشان داد که بان هوا در ایوران بوه روور مناسوبی بوه ایفوای مسوئو یت اجتمواعی – اسوالمی
نمیپردازند و ایفای این مسئو یتها بر عمی رد ما ی آنها تاثیری ندارد.
حجازی و ابوحمزه ر ، 1393بوه بررسوی مفواهیم موجوود از شوهروند شورکتی و تجمیوع

آنها در صا ب ی مدل مفهومی جامع ،پرداختهاند .آنها با اسوتفاده از روش کتابخانوهای و
مرور ادبیا پژوهش در این حوزه ،مفهو شهروند شرکتی را در صا ب سه دیدگاه محودود،
تیفیقی و جامع ،بسا دادهاند و به این نتیجه رسیدند که شهروند شرکتی ،بوه معنوای اسوتفاده
از صدر و منابع شرکت در جهت منافع اجتماعی ،اصتدادی و محیطی جامعه است.
حجووازی و سووادا ندوویری ر ، 1393مفوواهیم شووهروند شوورکتی و مسووئو یت اجتموواعی
شرکتها را مورد بررسی صرار دادهاند .نتایج مطا عوه آنهوا نشوان داد کوه شوهروند شورکتی
مفهومی گستردهتر از مفهو مسئو یت اجتماعی شورکتهوا اسوت و هودپ اصویی شوهروند
شرکتی این است که نشان دهد ،شرکتها بازیگرانی دارای صودر عموومی هسوتند کوه در
صبال حقوق شهروندان واصعی در جامعه مسئول هستند.
کرمی و خوید ر ، 1394به بررسی سطح افشاء و عوامول تعیوینکننوده آن در بانو هوا بوا
تاکید بر ساز و کارهای راهبری شرکتی و محوریوت اسوالمی پرداختوهانود .نتوایج ایون پوژوهش،
نشان میدهد که سطح افشاء ارالعا ما ی و غیرما ی در بان های ایرانی پوایین اسوت و سوطح
افشای بهتر در بخش بان داری از رری داشتن درصد سهامداران نهادی بیشوتر کسوب موی شوود.
همانین ،بین غیرموظف بودن هیئت مدیره و سطح افشای بان ها رابطو معنواداری وجوود دارد؛
در حا ی که بین اندازه هیئت مدیره با سطح افشا ،رابطه معناداری وجود ندارد.
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صوادرزاده و هم واران ر ، 1396بوا روی ورد دادهکوواوی ،عوامول مووثر بور سوطح افشووای
مسئو یت اجتماعی شرکتها را شناسایی و رتبهبندی کردند .یافتوههوای ایون پوژوهش نشوان
می دهد که متغیرهای انودازه ،اهور موا ی ،ما یوت مودیریت ،تمرکوز ما یوت ،دوگوانگی
مسئو یت مدیر عامل ،تور  ،سابقه ،سودآوری و استقالل هیوا مودیره ،بیشوترین اهمیوت را
در تبیین افشاء مسئو یت اجتماعی شرکتها دارند.
حجازی و حیاتی ر ، 1396به بررسوی مفواهیم و اصوداما صوور گرفتوه در خدووص
جهان شهروند شرکتی پرداختهاند .نتایج مطا عه آنهوا نشوان مویدهود کوه یو اواراوم
مشخص بورای گزارشوگری شوهروند شورکتی وجوود نودارد و ایون نووع گزارشوگری بایود
متناسب با ویژگیهای اصتدادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کسبوکار انجا شود.
حنیفا و حدیب ر ، 2007هویت اخالصی بان های اسالمی را در کشورهای حوزه خییج
فارس مورد بررسی صرار دادند .دیدگاه و ماموریت بان  ،راهبری شورکتی ،ارائوه خودما
بان ی ،زکا و امور خیریه ،کارکنان ،جامعه و هیا نظار بر شوریعت از جمیوه ابعواد در
نظر گرفته شده در این ا یست است .نتایج مطا عه آنها نشان داد که بوین سوطح واصعوی
افشای ارالعا اجتماعی و سطح مطیوم آن در بان های اسالمی فاصیه زیادی هست.
سو تنز 16ر ، 2009به بررسی و ارزیابی مسئو یت اجتماعی بان های بینا مییوی پرداختوه
است .نتایج مطا عه وی نشان میدهد که تفاو هوای صابولمالحظوهای بوین افشواء ارالعوا
اجتماعی بان ها در کشورهای مختیوف وجوود دارد .بوا ایون حوال ،در روول زموان افشوای
ارالعا اجتماعی بهبود یافته است.

مناس 17ر ، 2010نوع و کیفیت ارالعا اجتماعی منتشرشده توسا بان هوای تجواری
بنان را شناسایی کرده است .نتایج این مطا عه نشان میدهد که افشای ارالعا اجتمواعی و

گزارش آن به عنوان ابزاری جهت ارتباع بان ها با نینفعان است .همانین ،افشوای منوابع
انسانی ،خدما و مشتریان از اهمیت بیشتری جهت افشای ارالعوا اجتمواعی برخووردار
است؛ در حا ی که افشای محیازیست به صور ضعیف صور میگیرد.

فوواروق و هم وواران 13ر ، 2011در پژوهشووی موووردی بووه بررسووی شوواخصهووای افشووای
ارالعا اجتماعی در بان های اسالمی پرداختند .نتایج مطا عه آنها نشوان داد کوه افشوای

ارالعا اجتماعی در بان های اسالمی به رور صابلمالحظوهای در بوین نمونوههوا متفواو
است و نسوبت سوپرده سورمایهگوذاری بوه جموع دارایوی از عوامول تعیوینکننوده در افشوای
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ارالعا اجتماعی بان

های اسالمی است.

کمال و رامال 19ر ، 2013به بررسی گزارشگری اجتماعی در بان

آنها با تحییل محتوای گزارشهای ساالنه و سایت اینترنتی  19بان
در گزارش اجتماعی بانو

های اسالمی پرداختنود.
به این نتیجه رسیدند کوه

هوای اسوالمی ،ارالعوا خواص یوا دصیقوی در موورد رورحهوا یوا

اصداما ویژه برای ریشهکن کردن فقر و یا افزایش عدا ت اجتماعی ،افشا نمیشود.

تاهین 20ر ، 2014در پژوهشی به بررسی ارتباع بین عمی رد بان های اسالمی و افشوای
ارالعا اجتماعی آنها در بنگالدش پرداخت .برای اندازهگیوری میوزان افشوای ارالعوا

اجتماعی بان ها ،صور های ما ی ،گزارشهای ساالنه و وم سایت آنهوا موورد بررسوی
صرار گرفته است .نتایج مطا عه وی نشان داد که افشای ارالعا اجتماعی تواثیری بور بهبوود
عمی رد ما ی بان ها ندارد.
اله و رحمان 21ر ، 2015میزان گزارش مربوع به بان وداری اجتمواعی را موورد بررسوی
صرار دادند .نتایج مطا عه آنها نشان داد که بانو هوا بوه روور متوسوا حودود  47درصود از
شاخصهای گزارش اجتمواعی را در گوزارش سوا یانه خوود افشوا مویکننود و ویژگویهوای
شرکت تاثیری در افشای این ارالعا ندارد.
آ ساالوی 22ر ، 2016میزان افشای ارالعا اجتماعی را در بان های عربستان سوعودی
مورد بررسی صرار داده است .نتوایج ایون پوژوهش نشوان داد کوه تموامی بانو هوا بوه نووعی
ارالعا اجتماعی را افشا میکنند؛ اما میزان افشای ارالعا توسا بان ها بورای هور بعود
متفاو است .بیشترین ارالعا ارائهشده مربوع به بعد کارکنان بوده است.

عمووران 23و هم وواران ر ، 2017در پژوهشووی بووه بررسووی افشووای ارالعووا اجتموواعی در
بان های اسوالمی کشوورهای موا زی و انودونزی پرداختنود .نتوایج مطا عوه آنهوا نشوان داد کوه
بهرورکیی گزارشگری اجتماعی بان های اسالمی در این دو کشوور افوزایش یافتوه اسوت و بوه
رور خاص ،ابعاد محیا کار و جامعه ،بیشترین میزان افشا توسا این بان ها است.
روششناسي
این پژوهش به حاظ اینکه دانش کاربردی را در زمینه گزارشگری شهروند شرکتی توسوعه
میدهد؛ از نظر هدپ ،کواربردی اسوت و از نظور شویوه گوردآوری و تحییول ارالعوا  ،از نووع
توصیفی و پیمایشی رپرسش نامه اسوت .از سووی دیگور ،روش موورد اسوتفاده در ایون پوژوهش
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جهت شاخصسازی گزارشگری شهروند شرکتی ،روش ساختار اند بعدی است .بورای اجورای
این روش سه مرحیه ایجاد شاخص ،توسعه مقیاس و ارزیابی مقیاس باید انجوا شوود رحنفویزاده
و رحمانی . 1392 ،در این پژوهش ،ترکیبی از استدالل صیاسی و استقرایی استفاده شده است .بوه
این معنی که با استفاده از مرور ادبیا  ،ابعاد ،مؤ فهها و شواخصهوایی کوه بوه صوور مشوتر
وجود داشته اسوتخرا شوده و مودل پایوه یوا مودل مفهوومی نخسوت شو ل گرفوت .در اداموه بوا
رواییسنجی محتوایی مدل مفهومی یاد شده که از رری نظرسنجی از خبرگان و جامعوه آمواری
مورد نظر صور گرفت ،مدل بومی شد و اعتبار ساختاری مدل بررسی شوده اسوت .از ایون رو،
بعد از بررسی و تایید ابعاد ،مو فهها و شاخصها توسا خبرگان ،پرسشناموهای تودوین شود و از
پاسخدهندگان خواسته شد تا نظر و شد موافقت یوا مخا فوت خوود را بور روی پیوسوتاری کوه
دارای ی تا هفت امتیاز است رریف ی ر  ،مشخص کنند.
پرسشها

پرسش اساسی که در این پژوهش دنبال شد ،بودین صوور اسوت کوه ا گووی مناسوب
برای گزارشگری شهروند شرکتی در بان ها ایست؟ بدین منظور بایود ابعواد ،مو فوههوا و
شاخصهای گزارشگری شهروند شورکتی تعیوین شووند .بنوابراین سوه پرسوش زیور در ایون
خدوص مطرح شد:
پرسش اول ،ابعاد تش یلدهنده گزارشگری شهروند شرکتی در بان ها کدامند؟
پرسش دو  ،مو فههای تش یلدهنده هر ی از ابعاد گزارشوگری شوهروند شورکتی در
بان

ها کدامند؟

پرسووش سووو  ،شوواخصهووای تش و یلدهنووده هوور ی و
گزارشگری شهروند شرکتی در بان ها کدامند؟

از مو فووههووای مربوووع بووه ابعوواد

جامعه و نمونه

از آنجا که انتظار میرود ،موضوع گزارشگری شوهروند شورکتی بور ریوف وسویعی از
جامعه اثرگذار باشد ،با کسب مشور از افراد نیدالح ،جامعه آماری مناسب بورای انجوا
پیمایش را استادان دانشگاهی در امور ما ی و بان داری رکه از سواب پژوهشوی و عیموی در
امور بان داری برخوردار باشند تش یل داد .همانین به منظور تح ویم در تعمویم نتوایج ،از
نظرا گروههای دیگر که متخدص در امور گزارشگری به خدوص گزارشگری موا ی و
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غیرما ی بان

ها هستند ،نیز استفاده شد .از سوی دیگر ،بوا توجوه بوه حجویم بوودن محتووای

پرسشنامه برای پاسخدهندگان و نگرانی از وجوود پاسوخهوای نادرسوت و بویدصوت ،بورای
نمونهگیری از روش غیرتدادفی به ش ل نمونوه در دسوترس اسوتفاده شود .در ایون پیموایش
برای تعیین حجم نمونه از رابطه  1رکوکران برای جامعه نامعین استفاده شد:
رابطه 1

Z 2 pq (1 / 96) 2 * 0 / 50 * 0 / 50
n

 267
d2
0 / 062

در این رابطه =n ،حجم نمونه = p ،درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه = q ،درصد توزیوع افوراد
فاصد صفت در جامعه = z ،اندازه متغیر در توزیع نرمال در سطح ارمینان مورد نظر صابل اسوتخرا از جودول
توزیع نرمال و  = dمقدار خطا که برابور اسوت بوا تفاضول نسوبت واصعوی صوفت در جامعوه بوا میوزان تخموین
پژوهشگر برای آن.

بر مبنای این رابطه و و با در نظر گرفتن سوطح خطوای شوش درصود ،تعوداد نمونوه 267
عدد محاسبه شد .با این حال ،تعداد  494پرسشنامه به دو ش ل کاغذی و ا ترونی وی ربوه
صور آنالین ،تحت وم و از رری ایمیول و تیگورا رراحوی و در بوین پاسوخدهنودگان
توزیع شد و تعداد  310پرسشنامه صابل تحییل جمعآوری شد.
روايي و پايايي

در این پژوهش ،برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صووری و روایوی محتووا اسوتفاده
شد .برای تعیین روایی صوری از نظرا استادان راهنما ،مشاور و همچنین استادان خبوره در
حوزه این پژوهش ،استفاده شد و بر اساس نظرا آنها تمامی ابعاد ،مو فهها و شاخصهای
استخراجی از مطا عا کتابخانهای ،مورد تایید صرار گرفت .برای روایوی محتووا از شواخص
الوشه 24ر 1975استفاده شد .نسبت روایی محتوا از رری رابطه  2و پاسوخ خبرگوان بوه هور

ی از سونجههوا بور اسواس سوه ریوف "ضوروری اسوت"" ،مفیود اموا ضوروری نیسوت" و
"ضرورتی ندارد" ،به دست میآید رحافظنیا: 1333 ،
رابطه 2
)

𝑁
2

(𝑛𝑒 −
𝑁
2

= CVR
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در این رابطه CVR ،نسبت روایی محتوا است ne ،تعداد ارزیابان ریوا خبرگوانی اسوت
که سنجه مورد نظر را ضروری یا سودمند میدانند و  Nتعداد کل ارزیابان یا خبرگان اسوت
که ی سنجه را بررسی کردهاند.
در این پژوهش ،پس از اصالحا الز و روایی صووری ،سونجههوای پرسشونامه جهوت
تعیین روایی محتوا ،در اختیار  30نفر از خبرگان صورار داده شود .بور اسواس جودول محاسوبه
شده توسا الوشه ،حداصل مقدار صابل صبول برای نسبت روایی محتوا با ایون تعوداد ارزیوام،
 0/33است .این نسبت برای هر ی از سنجههای پرسشنامه بر حسب فرمول الوشه محاسوبه
و با سطح مورد صبول مقایسه شد و سنجههایی که سوطح موورد صبوول را کسوب ن ردنود ،بوه
شرح زیر از پرسشنامه حدپ شد:
 کد ،نظا نامه و منشور زیست محیطی با نسبت روایی 0/13
 استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای 0/26
 اصداما بهبود کیفیت منابع انسانی با نسبت روایی 0/20
 فهرست مدیران اجرایی و میزان پاداش آنها با نسبت روایی 0/26
 رعایت آییننامههای افشای شرکتهای بورسی با نسبت روایی 0/20
 توصیف رویههای استخدا برای اجتنام یا جیوگیری از کار اجباری در محیا بان

با

نسبت روایی 0/26
از دالیل مطرح شده توسا خبرگان برای حذپ موارد فوق ،کییگوویی و شوفاپ نبوودن ایون
شاخصها است .در نتیجه 90 ،شواخص در صا وب  15مو فوه و  4بعود ،بورای گزارشوگری شوهروند
شرکتی در بان ها مورد تایید صرار گرفت که یست آنها در بخش تجزیهوتحییل آورده شده است.
در این پژوهش ،برای تعیین پایایی و ارزیابی هومسوانی درونوی پرسشونامه ،از روش ضوریب آ فوای
کرونباخ 25بهره گرفته شد .مقدار آ فای کرونباخ برای  90شاخص پرسشنامه 0/967 ،به دسوت آمود
که نشان میدهد پرسشنامه از صابییت اعتماد الز برخوردار است و مبین پایایی پرسشنامه است.
تجزيهوتحليل دادهها
نتايج آمار توصيفي

همانگونه که در جدول  1نشوان داده شوده اسوت ،از بوین  310نفور پاسوخدهنودگان بوه
پرسووشنامووه 202 ،نفوور معووادل  65/2درصوود را مووردان و مووابقی را زنووان تشو یل موویدهنوود.
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بیشترین و کمترین فراوانی سطح تحدیال پاسخدهندگان به ترتیب دکتوری ر 77نفور و
کارشناسی ر 51نفر اسوت .در ایون میوان ،رشوته تحدوییی  61/3درصود از پاسوخدهنودگان
جدول  :1ارالعا عمومی پرسشنامه
رديف

1

2

3

4

5

6

7

شرح پرسش

فراواني

درصد

پرسشنامههای صابل تحییل
مرد
جنسيت
زن
کارشناسی
دانشجوی کارشناسیارشد
سطح
کارشناسی ارشد
تحصيالت
دانشجوی دکتری
دکتری
حسابداری
عیو بان ی
رشته تحصيلي مدیریت
اصتداد
سایر
 30-20سال
 40 -31سال
سن
 50 -41سال
 51سال به باال
کمتر از  10سال
ميزان تجربه
 20 -11سال
مفيد حرفهاي
بیشتر از  21سال
بان داری
حوزههاي
حسابداری و حسابرسی
تجربه کاري
بازار سرمایه
مدرس یا عضو هیا عیمی
حسابرس یا بازرس صانونی بان
مدیر یا کارشناس ارشد بان مرکزی
شغل يا سمت
مدیرعامل ،عضو هیا مدیره یا مدیر ارشد بانو
و یووووا کارشناسووووان مووووا ی و غیرمووووا ی در اموووور
گزارشگری بان ها

310
202
103
51
62
56
64
77
190
26
63
25
6
73
123
66
33
36
146
73
110
144
56

100
65/2
34/3
16/5
20
13
20/7
24/3
61/3
3 /4
20/3
3
2
25/1
41/3
21/3
12/3
27/7
47/1
25/2
35/5
46/5
13

156

50/3

44

14/2

41

13/2

69

22/3

حسابداری است و سن  41/3درصد آنها بین  31ا ی  40سال مویباشود .هومانوین ،معوادل
 47/1درصد از پاسخدهنودگان دارای تجربوه کواری بوین  11ا وی  20سوال هسوتند و حووزه
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کاری  46/5درصد آنها حسابداری و حسابرسی میباشد .با این حال ،تقریبواً  50درصود از
پاسخدهندگان را افراد دانشگاهی و  50درصد مابقی را افراد حرفهای تش یل میدهند.
همانین ،شاخصهای گزارشگری شهروند شرکتی ر 94شاخص  ،کودبنودی شود و در
صا ب ریف هفت تایی ی ر مورد نظرسنجی صورار گرفتنود .نتوایج نشوان داد کوه میوانگین
پاسخها برای تما شاخصها باالتر از میانه ریف راهار اسوت .بوه گونوهای کوه بویشتورین
میانگین مربوع به بعد راهبری رما یت سهامداران نهادی با میانگین  6/11اسوت .انحوراپ
معیار بهدست آمده برای هر ی از شاخصها نشاندهنده این است که شاخص "تعریوف و

تحییل کمی از ریس شریعت و روشهای اصیی مدیریت کوردن آن" ربوا انحوراپ معیوار
 1/53دارای پایینترین دصت در بین شاخصهای تمامی ابعاد است.
نتايج تحليل عاملي تاييدي

در ایوون پووژوهش ،از نوور افووزار یووزرل جهووت تحییوول عووامیی تاییوودی ابعوواد ،مو فووههووا و
شاخص های گزارشگری شهروند شرکتی اسوتفاده شوده اسوت .بوا ایون حوال ،صبول از انجوا
تحییل عامیی ،ابتدا باید ارمینان حاصل شود که میتووان دادههوای موجوود را بورای تحییول

مورد استفاده صرار داد .بدین منظور از شاخص کوایزر ،میور و او وین 26ر KMOو آزموون
بارتیت 27استفاده شده است .با توجه به نتوایج حاصول از شواخص  KMOر 0/6 >0/691و
معناداری آزمون بارتیت ر 0/05 <0/000که در جدول  2نشان داده شوده اسوت ،مویتووان
نتیجه گرفت که دادهها برای تحییل عامیی مناسب هستند و بین آنها همبستگی وجود دارد.
جدول  :2شاخص  KMOو آزمون بارتیت برای کفایت نمونه در تحییل عامیی
الگو

سطح شاخص

KMO

0/691

الگو

سطح شاخص

درجه آزادی

سطح معناداری

بارتلت

3/56

4465

0/000

از این رو ،تحییل عامیی تاییدی مقادیر بارهوای عوامیی ابعواد ،مو فوههوا و شواخصهوای
گزارشگری شوهروند بوه شورح جودول  3محاسوبه شوده اسوت .هومانوین نتوایج مربووع بوه
معیارهای برازش مدل در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  :3معیارهای برازش محاسبه شده برای بعد اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

معيار
نسبت کای اس وئر بر درجه آزادی رX2/DF
سطح معناداری رP
شاخص نی ویی برازش رGFI
ریشه میانگین مربعا خطای برآورد رRMSEA
برازش مقایسهای یا تطبیقی رCFI
شاخص برازش هنجار شده رNFI
شاخص برازش هنجارشده و اصالح شده مقتدد رPNFI

حدود قابل قبول
کمتر از 3
بیشتر از 0/05
باالی 0/95
کمتر از 0/03
باالی 0/95
باالی 0/95
باالی 0/95

مقدار معيار
1/39
0/09
0/93
0/02
0/97
0/93
0/96

نتيجه اجرا









همانرور که در جدول  3مالحظه میشوود ،هموه مقوادیر در محودوده صابول صبوول صورار
دارند که نشانگر برازش مناسب مدل اسوت .بوه گونوهای کوه ،مقوادیر معیارهوای برازنودگی
شامل نسبت کای اس وئر بر درجه آزادی ر X2/df=1/39و با سطح معنواداری ر، P=0/09
شووواخص نی وووویی بووورازش ر ، GFI=0/93ریشوووه میوووانگین مربعوووا خطوووای بووورآورد
ر ، RMSEA=0/02برازش مقایسهای یوا تطبیقوی ر ، CFI =0/97شواخص بورازش هنجوار
شده ر NFI=0/93و شاخص برازش هنجارشده و اصالح شده مقتدود ر PNFI=0/96بوه
دست آمدند.
همانین ،یافتههای پژوهش نشان میدهدکوه تموا شواخصهوا ،مو فوههوا و ابعواد دارای
بارعامیی بیشتر از حد صابل صبول یعنی  0/40میباشند و بیانگر این موضوع است که نیوازی
نیست تا هیچکدا از آنهوا از مودل حوذپ شووند .در واصوع ،هموانروور کوه در جودول 4
مشاهده میشود ،بارهای عامیی تعداد  90شاخص از  15مو فه و  4بعد راصتدادی ،اجتماعی،
راهبری و محیطی مربوع به گزارشگری شهروند شورکتی نشوان داده شوده اسوت .بنوابراین
ا گوی گزارشگری شهروند شرکتی در بان ها با استفاده از  90شاخص به شورح جودول 4
میباشد .تحییل عامیی در سطح شاخصها از نوع تحییل عامیی مرتبه اول اسوت و در سوطح
مو فهها و ابعاد به ترتیب از نوع تحییل عامیی مرتبه دو و سو میباشد.
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جدول  :4مقادیر بارهای عامیی ابعاد ،مو فهها و شاخصهای مدل کیی گزارشگری شهروند شرکتی

اقتصادي
محيطي

سها و حضور در
بازار

0/73

ارالعا صور های ما ی
0/77

0/34

0/63

انرژی

0/63

عمی رد ما ی و اصتدادی

بعد

بار
عاملي

مولفه

بار
عاملي

0/33

شاخص

مووروری بوور مهوومتوورین وصووایع سووالهووای گذشووته و عمی وورد و
دستاوردهای اصتدادی مهم بان
بح درباره اثرا وضعیت اصتدادی بر عمی رد ما ی بان
صور عمی رد موا ی و عمییواتی بانو و تحییول تغییورا در سواختار
سرمایه
صور عمی رد سپردهها
صور ارزش افزوده و تحییل شاخصهای بهرهوری تو یود و نیوروی کوار
بان
ارالعا ما ی مربوع به عمی رد اجتماعی بوه تف یو نووع و حووزه
آن
عمی رد ما ی و اصتدادی بور اسواس تحییول وضوعیت ما یوا بور عمی ورد
پرداختی
عمی رد ما ی و اصتدادی بر اساس تحییل نسبتها
شرح کیی از روند و جایگاه بان در صنعت
روند تغییرا صیمت سها و تحییل آن
ارزش دفتری و بازار سها و حجم سها معامیه شده
روند سود تقسیمی هر سهم و تحییل آن
رشد یا تغییرا سهم بازار از کل سپردهها و تسهیال
تف ی سپردههای دیداری و بیند مد نزد سایر بانو هوا و موسسوا
اعتباری
تف ی مطا با ربدهیها از ربه سایر بان ها و موسسا اعتباری
تسهیال اعطایی بر اساس نوع صرارداد ،مشتری ،سر رسید و نرخ سود
تف ی اوراق بهادار معامالتی و اوراق بهادار سرمایهگذاری
تف ی سپردههای مشتریان بر اساس نوع سپرده ها و نوع مشتریان
سود سپردههای سرمایهگذاری
توزیع منابع و مدارپ مربوع به درآمد مشاع بین سپردهگذاران و بان
انرژی مدرفی مستقیم و غیر مستقیم به تف ی منبع و میزان آن
میزان انرژی صرفهجوئی شده به د یل بهبود عمییا بان داری
اصووداما و ابت ووارا بوورای ارائووه خوودماتی کووه مبتنووی بوور کوواهش
مدرپ انرژی است
اصوووداما صوووور گرفتوووه بووورای مووودیریت مدووورپ انووورژی و
گزارشهای روند مدرپ انرژی
رویههای استفاده مطیوم از کاغذ و یا حذپ آن در فعا یتها

بار
عاملي

0/40
0/55
0/60
0/63
0/52
0/40
0/50
0/71
0/53
0/74
0/66
0/66
0/75
0/30
0/32
0/79
0/31
0/77
0/66
0/65
0/33
0/35
0/31
0/33
0/72

62
بعد

پژوهشهای کاربردی در گزارشگری ما ی ،شماره 12
بار
عاملي

مولفه

ارائه خدما و اثرا آن بر محیا زیست

0/34

رعایت صوانین

0/33

اجتماعي

حقوق بشر

0/69

کارکنان

0/70

بار
عاملي

0/72

ارائه خدما به مشتریان

0/69

شاخص

بار
عاملي

جوایز دریافت شده در ارتباع با فعا یت های زیست محیطی
تامین سرمایه پروژههای سبز در جهت محافظت از محیا زیسوت و
توسعه فضای سبز
استراتژی بان برای تاثیر عمییا بان داری بر منابع ربیعی
فعا یتها برای رعایت مسایل زیست محیطی از بعد مشتریان
رراحی ام انا سازگار بوا محویا زیسوت و خودما دوسوتدار محویا
زیست
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای
گزارش در خدووص جورائم و خسوارا ناشوی از عود تبعیوت از
صوانین و مقررا زیست محیطی
افشای دعاوی حقوصی ناشی از مسائل زیست محیطی

0/39

گزارش تخیفا و نقض آیین نامههای زیست محیطی و سالمت

0/31

آمار مربوع به استخدا افرادی اون کارکنان زن ،افراد معیول و
ای،ارگر
آزادی بیان از رری استقرار سیستم گزارش تخیفا  ،انتقادا و
نظا پیشنهادا
ایجاد فرصتهای برابر یا عد تبعیض در انتخام و گزینش
کارکنان
بیان اصول و ارزشهای اخالصی و یا تدوین منشور اخالصی
آمار کل کارکنان بر حسب نوع استخدا  ،گروه سنی ،شعب و
جنسیت
افشای سیاستها و رویههای جذم و استخدا  ،حقوق و دستمزد و
پاداش کارکنان
تشریح ساعا و هزینههای آموزش و درصد کارکنان آموزش
دیده
فعا یت های رفاهی کارکنان و بازنشستگان از جمیه بیمه عمر،
ورزش و سرگرمی
ارالعاتی درباره سالمت و بهداشت و ایمنی کارکنان و گواهینامه
یا جوایز مربوع به آن
جوایز یا گواهینامههای مربوع به رضایت مشتریان
مدیریت ارتباع با مشتریان و ارالعا مربوع به مشتریان عمده و
میزان وفاداری آنها
ارالعا کیی در خدوص پروژههای تحقیقاتی در حال اجرا برای
بهبود خدما به مشتریان از جمیه پروژههای نوآوری در
بان داری شرکتی

0/31
0/39
0/90
0/91
0/90
0/79
0/34

0/47
0/67
0/62
0/61
0/52
0/72
0/77
0/63
0/76
0/40
0/73
0/59
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بار
عاملي

مولفه

بار
عاملي
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بار
عاملي

شاخص

اینترنتی

مشارکت و توسعه اجتماعی

0/70

مبارزه با فساد و جیوگیری از رشوهخواری و
پولشویی

0/70

مسائل شرعی

0/51
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تسهیل در فرایند اخذ تقاضای مشتریان از جمیه تسهیال
و بان داری ا ترونی ی
کم های ما ی به موسسا خیریه و موصوفه
عضویت در نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و ورزشی
حامی همایشهای آموزشی ،سمینارها و نمایشگاههای هنری
حامی پروژههای مربوع به سالمت و بهداشت جامعه و کم و
حمایت از تحقیقا پزش ی
کم های ما ی برای ایجاد موسسا آموزشی ،درمانی و تفریحی
ارائه کم به صربانیان بالیای ربیعی شامل سیل ،ز ز ه و غیره
توجه به شرایا رفاهی و ایمنی معیو ین
حمایت از دانشجویان و نخبگان و ارتباع با دانشگاهها و مراکز
پژوهش
حمایت از توسعه صنایع کوا و کارآفرین به ویژه افراد بومی و
محیی
ایجاد زیرساخت برای عمو در جامعه و منطقه بومی از جمیه
احداث پل ،جاده و غیره
خامشی و رویهها به منظور مبارزه با رشوه ،فساد و رفتار ضد
اخالق کسب و کار
تشریح اصداما انجا شده برای جیوگیری و مقابیه با فساد،
رشوهخواری و پول شوئی
اعال سامانههای کشف تقیب ،مبارزه با پولشویی و استعال احراز
هویت مشتریان
شناسایی ریس های مرتبا با فساد
آموزش کارکنان در مورد خامشیها و رویههای ضد فساد در
بان
موارد حقوصی مرتبا با فساد در بان و پیامدها و نتایج آن
تاکید بر رعایت کامل مفاد صانون مبارزه با پولشویی بر اساس
آئیننامههای اجرایی
بیان مسئو یت بان بابت زکا  ،صدصه ،وا های صرض ا حسنه و
سایر وجوها شرعی
منابع ،کاربرد و منافع زکا  ،خیریه و وا های بدون بهره و ارائه
گزارشهای مربوره
ارالعاتی در خدوص نقش و مسئو یتهای هیا نظار بر شریعت
تعهدا نسبت به کسب بازده و عمی رد مطاب با اصول شریعت
ارائه شاخصهای ما ی اسالمی منطب با شریعت

0/72
0/50
0/62
0/65
0/56
0/73
0/67
0/35
0/31
0/32
0/76
0/43
0/34
0/90
0/33
0/70
0/69
0/69
0/30
0/37
0/91
0/35
0/32
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ما یت سها و حقوق سهامداران

0/55

شفافیت ارالعاتی

بار
عاملي

مولفه

بار
عاملي

0/39

هیا مدیره

بعد
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0/91

بار
عاملي

شاخص

شریعت و روشهای اصیی

راهبري

0/69

تعریف و تحییل کمی از ریس
مدیریت کردن آن
ارالعا مربوع به سهامداران اصیی و ترکیب سهامداران
ساختار ما یت شامل فهرست سهامداران باالی ی درصد
ما یت سهامداران نهادی
درصد ما یت دو ت
میزان سها مدیران اجرایی ،اعضای هیوا مودیره و مودیرعامل یوا
هیا عامل
نظار سهامداران اصییت
حقوق سهامداران در ارتباع با رویههای رایدهی و حقوق مربووع
به سود تقسیمی
ارالعوواتی دربوواره انتخووام ریووا تغییوور حسووابرس مسووتقل و بووازرس
صانونی
توضیحاتی درباره سیستم کنترل داخیی و واحد حسابرسی
فهرستی از اعضای کمیته حسابرسوی ،شورحی از نقوش و مسوئو یت
آنها و تعداد جیسا
شرحی از نقش و مسئو یت کمیتههای تخددی
شرحی از نقوش و مسوئو یت کمیتوه مودیریت ریسو و محاسوبه و
تحییل ریس های مهم
افشای معامال با اشخاص وابسته
ساختار ،ترکیب و فهرست هیا مدیره و بیوان سوواب آموزشوی و
حرفهای آنها
پاداش ،حقوق ،مزایا و حو ا زحموه اعضوای هیوا مودیره و مودیر
عامل یا هیا عامل
تعوداد جیسووا سوواالنه هیووا مودیره و مبووا ب پرداختووی بابووت حو
حضور در جیسا
موظف یا غیر موظف بودن اعضای هیا مدیره
وجود دوگانگی نقش بین رئیس هیا مدیره و مدیر عامل
کمیتههای تخددی هیا مدیره و شرح فعا یت آنها
ارائه ارالعاتی درباره مشاوران حرفه ای و تخددی هیا مدیره

0/32
0/76
0/74
0/77
0/76
0/66
0/66
0/67
0/32
0/30
0/36
0/35
0/36
0/79
0/30
0/75
0/73
0/34
0/77
0/77
0/79

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،بعد اصتدادی با سه مو فوه عمی ورد موا ی و
اصتدادی ر 3شاخص  ،سها و حضور در بازار ر 5شاخص و ارالعوا صوور هوای موا ی
ر 7شاخص دارای  20شاخص است .بعد اجتماعی دارای  36شاخص در صا ب پنج مو فه به
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شرح زیر است :حقوق بشر ر 4شاخص  ،کارکنان ر 5شاخص  ،ارائه خدما به مشتریان ر4
شاخص  ،مشارکت و توسعه اجتماعی ر 10شاخص  ،مبارزه با فسواد ر 7شواخص و مسوائل
شرعی ر 6شاخص  .بعد محیطی با سه مو فه انرژی ر 5شاخص  ،ارائه خودما و اثورا آن
بر محیا زیست ر 6شاخص و رعایوت صووانین ر 3شواخص دارای  14شواخص اسوت .بعود
راهبری نیز دارای  20شاخص در صا وب سوه مو فوه ما یوت سوها و حقووق سوهامداران ر7
شاخص  ،شفافیت ارالعاتی ر 6شاخص و هیا مدیره ر 7شاخص است.
بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش ،به معرفی ا گویی برای گزارشگری ما ی و غیرما ی بانو هوا از رریو
شاخص سازی گزارشگری شهروند شرکتی پرداخته شد .بدین منظور ابتدا ابعاد ،مو فوههوا و
شاخصها با استفاده از مطا عا کتابخانهای و نظر خبرگان استخرا شد و سپس با اسوتفاده
از ابزار پرسشنامه در اختیار جامعه آماری پژوهش صرار گرفت .دادهها با اسوتفاده از تحییول
عامیی تاییدی رمرتبه اول ،دو و سو مورد بررسی صرار گرفت .نتوایج نشوان مویدهود کوه
بان ها میتوانند از ا گوی گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان نوعی گزارش کوه شوامل
افشاء ارالعا ما ی و غیرما ی اسوت ،اسوتفاده کننود .بودین منظوور 90 ،شواخص در صا وب
پانزده مو فه و اهار بعد اصتدادی ،اجتماعی ،محیطی و راهبری تودوین شود .نتوایج بورآورد
مدل نشان میدهد که بعد محیطی با بار عامیی  77درصود ،بویشتورین سوهم را در انع واس
ابعاد تش یلدهنده گزارشگری شهروند شرکتی در بان

هوا دارد .در میوان مو فوههوای بعود

اصتدادی ،مو فه عمی رد ما ی و اصتدادی از اهمیت بیشتری برخوردار است .هور سوه مو فوه
بعد محیطی ،تقریبا سهم ی سانی در معرفی این بعد دارند .در بعد راهبری نیز بیشوترین سوهم
متعی به مو فه هیا مدیره میباشد.در بعد اجتماعی ،کمترین سهم متعی بوه مو فوه مسوائل
شرعی است .د یل این موضوع را میتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به اینکوه در ایوران
کمیته فقهی یا شرعی عمی رد مناسبی در اجرای اح وا مورتبا بوا فعا یوتهوای بان وداری
نداشتهاند و یا گزارشهای این کمیته به خوبی انع اس نیافته است؛ شاخصهوای مربووع بوه
مسائل شرعی ربا بار عامیی  0/51در مدل گزارشگری شهروند شورکتی از کومتورین سوهم
بین شاخصها برخوردار است .همانین ،تغییرا آم و هوایی و خش
اخیر ،باع

سا ی ری سالهوای

شده تا توجه پاسخدهندگان نسبت به افشاء ارالعا موا ی و غیرموا ی در صا وب
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بعد محیطی ،توسا بان

ها جیب شود و از این حاظ به عنوان مهمتورین بعود گزارشوگری

شهروند شرکتی تیقی شده است .ی ی از موارد مورد توجه در افشواء شواخصهوای مربووع
به مو فه مشارکت و توسعه اجتماعی در بعد اجتماعی ،مسا ه بی اری است .به همین منظوور،
افشای ارالعا بان

ها در خدوص حمایت از توسعه صنایع کوا

و کارآفرین به ویژه

افراد بومی و محیی ربا بار عامیی  ، 0/32از مهمترین شاخصهای مود نظور در گزارشوگری
شهروند شرکتی بان ها است.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای انجا شده توسا آ سواالوی ر 2016و عموران و هم واران
ر ، 2017سازگار است .به عنوان م،ال ،در این پژوهش مانند پژوهشهای فووق ،بویشتورین سوهم
از بعد اجتماعی مربوع بوه مو فوه کارکنوان اسوت .مهومتورین پیشونهاد کواربردی حاصول از ایون
پژوهش آ ن است که بان مرکوزی جمهووری اسوالمی ایوران بوه عنووان نهواد نواظر بانو هوا و
موسسا ما ی و همانین سازمان حسابرسی و سوازمان بوورس و اوراق بهوادار تهوران بوه عنووان
ارائهکننده رهنمودها و تدوینکننده مقررا گزارشگری موا ی و غیورموا ی ،بسوتر الز را جهوت
افشای ارالعا ما ی و غیرما ی بان ها فراهم سازند .بدین منظور ،پیشنهاد میشود توا از ا گووی
گزارشگری شهروند شرکتی تدوینشده در این پژوهش استفاده شود .همانین بوه حواظ نظوری
پیشنهاد میشود تا سایر پژوهشگران ابعاد ،مو فهها و شاخصهای گزارشگری شهروند شورکتی
را در سایر صنایع مورد بررسی صرار دهند و به مقایسه آن با گزارشهای ما ی و غیرموا ی کوه در
صا ب گزارشگری اجتمواعی و یوا شوهروند شورکتی در سوایر کشوورها توسوا شورکتهوا ارائوه
میشوند ،بپردازند و از این رری به تجزیه و تحییول وضوعیت موجوود افشوای ارالعوا موا ی و
غیرما ی شرکتهای ایرانی بپردازند.
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