I
A
C
P
A

جامعه ح

ساب

دارا

ن رسمی ایران

winter 2022, V.2, No5 pp 128-156

1380

The necessity of preparing and assuring sustainability reports:
The views of insurance industry experts and auditors
Ali Rahmani1, Mahnaz Mahmoudkhani2

Received: 2022/02/13
Approved: 2022/03/17

Research Paper

Abstract
The process of preparing and assuring sustainability reports is increasing worldwide. The
establishment of the International Sustainability Standards Board by the International Financial
Reporting Standards Foundation and the establishment of the Sustainability Department in the
Auditing Organization and the publication of its integrated report in 2020 promises a change in
the field of sustainability reporting at the international and national levels. Insurance companies
do not prepare sustainability or integrated reports in Iran. Leading international companies
that have worked with Iran in the field of reinsurance in the past are preparing sustainability
reports and these reports are assured by a third party. Therefore, the main purpose of this study
is to investigate the views of insurance industry experts and auditors about the need to prepare
and assure sustainability reports. Semi-structured interviews were used to examine the views
of Iranian insurance industry experts on the components of sustainability reporting, insurance
industry stakeholders, sustainability reports, and its assurance. The statistical population of this
study was Iranian insurance industry experts and auditors. At first, some interviewees were
selected by the purposive sampling method, and then other participants were interviewed using
snowball sampling. 39 were present in the research sample. Findings showed that insurance
companies consider a wide range of stakeholders as the target of their sustainability reports.
Findings indicate that there are different views and approaches regarding the mandatory and
optional sustainability reports, the period of sustainability reporting, the unit that prepares
sustainability reports, and its assurance. Interviewees emphasized the importance and necessity
of providing and assuring sustainability reporting. The results of this study can be used by
the Auditing Organization, Iranian Association of Certified Public Accountants, the Central
Insurance of the Islamic Republic of Iran, and domestic insurance companies in adopting the
necessary policies in the field of sustainability reporting and its assurance.
Key Words: Sustainability Reporting, Assurance, Auditing, Social Responsibility, Insurance
Industry
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چکیده
روند تهیه و اطمینان بخشی گزارشهای پایداری در سطح جهان رو به افزایش است .تشکیل هیئت بینالمللی
گزارشگری پایداری توسط بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نیز تشکیل بخش پایداری در سازمان
حسابرسی و انتشار گزارش یکپارچهی سال  1399آن سازمان نویدبخش تحوالتی در سطح بینالملل و کشور در
حوزهی گزارشگری پایداری است .در ایران شرکتهای بیمه گزارش پایداری یا یکپارچهی بهصورت مستقل تهیه
نمیکنند .شرکتهای مطرح بینالمللی که در زمینهی بیمهی اتکایی با ایران درگذشته همکاری میکردند اقدام به
تهیه گزارش پایداری مینمایند و این گزارشها توسط شخص ثالثی اطمینان بخشی میشود .از همین رو هدف اصلی
این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه نسبت بهضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری است .برای بررسی دیدگاه خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به مؤلفههای گزارشگری پایداری ،ذینفعان
صنعت بیمه ،گزارشهای پایداری و اطمینان بخشی آن از مصاحبهی نیمه ساختاریافته استفاده شد .جامعهی آماری
این پژوهش حسابرسان و متخصصان صنعت بیمه ایران میباشند .در ابتدا تعدادی از مصاحبهشوندگان با روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و سپس با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی با سایر افراد مصاحبه انجام پذیرفت.
 39خبره در نمونهی پژوهش حضور داشتند .یافتهها نشان داد که شرکتهای بیمه طیف وسیعی از ذینفعان را
بهعنوان مخاطبان گزارشهای پایداری خود در نظر میگیرند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دیدگاهها و
رویکردهای متفاوتی در خصوص الزامی و اختیاری کردن گزارشهای پایداری ،دورهی زمانی گزارشگری پایداری،
واحد تهیهکنندهی گزارشهای پایداری و نهاد اطمینان بخشی به گزارشهای پایداری وجود دارد .مصاحبهشوندگان
بر اهمیت و ضرورت تهیهی گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی آن تأکید داشتند .نتایج این پژوهش میتواند
مورداستفاده سازمان حسابرسی ،جامعهی حسابداران رسمی ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای
بیمهی داخلی در اتخاذ خطمشیهای الزم در زمینهی گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی آن قرار گیرد.
واژههای کلیدی :گزارشگری پایداری ،اطمینان بخشی ،حسابرسی ،مسئولیت اجتماعی ،صنعت بیمه.
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 -1مقدمه
در گزارشگری پایداری اطالعاتی در خصوص ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی ،راهبری ،اقتصادی
و عملکرد پایدار افشا میشود .مزایای گزارشگری پایداری شامل بهبود مزیت رقابتی ،پاسخگویی،
پویش زیستمحیطی ،افزایش شهرت و اعتبار و بهبود شفافیت است (هیگینز ،کافی2016 ،؛ پرز
لوپز و همکاران .)2015 ،علیرغم مزایای گزارشگری پایداری ،چالشهای آموزش ،قانونگذاری،
تهیهی رهنمودها ،کارزارهای آگاهی بخشی ،فشار ذینفعان و فشار عمومی و بازار برای تهیهی
آن در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد (تارینگانا.)2020 ،
در طول دههی گذشته تعداد شرکتهایی که گزارشهای پایداری را منتشر میکنند در حال
افزایش است .بنابراین سازمانهای گزارشگر بهطور فزایندهای به اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری روی آوردهاند (هوج و همکاران2009 ،؛ کی پی ام جی .)2020 ،ادبیات موجود نشان
میدهد که نتیجه و مزیت کلیدی اطمینان بخشی گزارش پایداری ،افزایش اعتبار اطالعات
گزارش شده است (چانان تاپیپات .)2021 ،درحالیکه کیفیت حسابرسی صورتهای مالی با
جزئیات مورد مطالعه قرار گرفته است ،اطالعات نسبتاً کمی در مورد اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری وجود دارد (پرینسلو ،مارون .)2020 ،تعدادی از مطالعات نشان دادهاند که گزارشهای
پایداری با اطمینان بخشی معتبرتر هستند (سیمینت و همکاران .)2009 ،سایر پژوهشها نیز
این نگرانی را مطرح کردهاند که روش اطمینان بخشی گزارشهای پایداری بهگونهای اجرا میشود
که ممکن است منافع مدیریتی را نسبت به منافع عمومی بیشتر تأمین کند و اصل پاسخگویی
شرکتها محقق نشود (اسمیت و همکاران.)2011 ،
اطمینان بخشی گزارشهای پایداری میتواند به تقویت جایگاه و گسترش بازار خدمات
حسابرسی کمک نماید .بازاریابی از ارکان اصلی فعالیتهای هر شرکت یا مؤسسهای است.
ساختن محصول یا خدمات مورد ارائه ،یک جنبه از فعالیت یک واحد تجاری و فروش آن جنبهی
دیگر است .فروش مهمترین رکن هر واحد تجاری است .زیرا خدمات مورد ارائه یا محصوالت
ساختهشده هنگامی ارزش دارند که بتوان آنها را به فروش رساند .ازاینرو حرفهی حسابرسی نیز
از این امر مستثنا نیست و نیاز به بازاریابی دارد (مران جوری.)1400 ،
صنعت بیمه دارای ارتباط گسترده با بخشهای مختلف است .این صنعت با صدور ساالنه
میلیونها بیمهنامه در سطح جهان نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا مینماید .نهادهای مختلفی
مانند ابتکار اصول بیمهی پایدار و مجمع بیمهی پایدار شکل گرفته است و شرکتهای مطرح
بینالمللی مانند آلیانز و مونیخ ری که درگذشته همکاریهایی در زمینهی بیمه اتکایی و مسافرتی
با ایران داشتهاند با این نهاد همکاری میکنند .انجمن بینالمللی ناظران بیمه نیز اصول بیمهی
پایدار را مورد تأکید قرار داده است.
علیرغم توجه روزافزون به گزارشگری پایداری در سطح جهان و نقش مهمی که تهیه
گزارشگری پایداری در شناخت چالشهای زیستمحیطی ،اجتماعی و راهبری دارد .تاکنون در
ایران ،هیچیک از شرکتهای بیمه اقدام به تهیه گزارشهای پایداری نکرده است .از همین رو مهم
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است که دیدگاه متخصصان صنعت بیمهی ایران نسبت به گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی
آن اخذ شود .در اصل  50قانون اساسی اشاره شده است که «در جمهوری اسالمی ،حفاظت
محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،
وظیفهی عمومی تلقی میگردد .ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست
یا تخریب غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است» .شرکتهای بیمه بهواسطه نقش مهم
خود در جامعه و ارتباطی که با همهی صنایع و آحاد جامعه دارند میتوانند در تحقق این اصل هم
الگو باشند و هم مروج و در طراحی محصوالتشان نیز این مهم را در نظر بگیرند.
در تحقیقات داخلی نیز پژوهشی مشاهده نشد که به بررسی دیدگاه خبرگان صنعت بیمه نسبت
به گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی آن پرداخته باشد .پژوهشهای داخلی (مانند عبدی
و همکاران1398 ،؛ میرمحمدی و تاالنه )1400 ،با تمرکز بر دیدگاه خبرگان در زمینهی شرایط
علی ،مداخلهگر و زمینهای ،راهبردها و پیامدهای گزارشگری پایداری را به صورت عمومی بررسی
نمودهاند .در این پژوهش تالش شده است با رویکردی متفاوت نسبت به پژوهشهای قبلی دیدگاه
خبرگان صنعت برحسب دو دیدگاه متفاوت (مث ً
ال الزامی یا اختیاری بودن تهیه و اطمینان بخشی
گزارشگری پایداری) موردبحث قرار گیرد.
 -2مبانی نظری
 -1-2گزاش گری پایداری
گزارش پایداری ،میتواند تصویری کامل و متعادل از عملکرد پایداری شرکت ارائه دهد .گزارش
پایداری داوطلبانه مستعد تفسیر و حتی گرایش به سبزشویی است (هان ،للفس .)2014 ،راموس
و مونتیل ( )2005بیان میکنند که سبزشویی ،اطالعات غلطی است که توسط یک سازمان
منتشر میشود تا از خود یک تصویر عمومی مسئوالنه و دوستدار محیطزیست نشان دهد .در
این جا اطالعات غلط به اطالعات گمراهکننده عمدی اشاره دارد.
تأثیر استفاده از دستورالعملها و قوانین مختلف بر کیفیت و کمیت افشای اطالعات غیرمالی
در پژوهشهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این مقالهها ارزیابی این موضوع
بوده است که آیا تغییر از افشای اطالعات غیرمالی داوطلبانه (خطمشی هویج) به افشای اطالعات
غیرمالی اجباری (خطمشی چوب) ،کمیت و کیفیت افشای غیرمالی را افزایش داده است یا
خیر .بهطور نمونه برخی پژوهشها اشاره کردند که کمیت و کیفیت افشای اطالعات غیرمالی
پس از اجرای دستورالعمل اتحادیهی اروپا مبنی بر افشای الزامی اطالعات غیرمالی بهبودیافته
است (میو و همکاران2020 ،؛ میون ،لزوا .)2019 ،برخی پژوهشهای دیگر نیز هیچگونه افزایش
قابلتوجهی در کمیت و کیفیت افشای اطالعات پس از استفاده از دستورالعمل اتحادیهی اروپا
نیافتند ،بهنحویکه برخی شرکتها چنین افشائیاتی را به حداقل موارد ملزم شده ،محدود نموده
بودند (کردازو و همکاران  .)2020بهعبارتیدیگر یافتههای برخی پژوهشها نشان داده است
مقررات همیشه ازنظر کیفیت گزارش پایداری ،پیشرفتهای بیشتری ایجاد نمیکند (کاپوتا و
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همکاران.)2019 ،
طرفداران رویکرد گزارشگری داوطلبانه استدالل میکنند که گزارش اجباری به دلیل تنوع
استانداردها بسیار انعطافناپذیر و پیچیده است و به یک اندازه برای همهی شرکتها مناسب
نیست .گزارشهای داوطلبانه انعطافپذیرتر است .بااینحال ،سازمانها اغلب منابع کافی ندارند
و به استانداردهای گزارشگری پایبند نیستند .سایر معایب گزارشگری اجباری ،هزینهی باالی
مدیریت و از دست دادن نوآوری و خالقیت است .حامیان گزارش اجباری عمدتاً سازمانهای
غیردولتی و مردمنهاد ( )NGOهستند که تردید دارند همهی شرکتها هنگام درخواست تهیهی
گزارشگری پایداری بهصورت داوطلبانه ،گزارش دقیقی ارائه دهند .این استدالل منشأ گرفته از
مفاهیم سبزشویی است .از سوی دیگر گزارش اجباری دارای مزایای متعددی ازجمله افزایش
اعتبار برای ذینفعان ،استانداردسازی و قابلیت مقایسه است (اسچالتز و همکاران.)2014 ،
گزارشهای پایداری در سطح جهان عمدتاً برای دورهی زمانی یکساله ارائه میشود .طبق پژوهش
میرمحمدی و تاالنه ( )1400گزارشگری سنجههای غیرمالی بر اساس نظر خبرگان ایرانی میتواند
در یادداشتهای توضیحی و گزارش تفسیری مدیریت یا بهصورت مجزا در مجموعهای کامل ارائه
شود .دورههای گزارشگری سنجههای غیرمالی هم میتواند سهماهه ،ششماهه یا ساالنه و حتی
بلندمدت باشد (میرمحمدی ،تاالنه.)1400 ،
-2-2اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
مدیران میتوانند از گزارشهای پایداری برای ترویج تصویر پایدارتر از شرکتهای خود به غلط
(سبزشویی) استفاده کنند (لیون ،ماکسول2011 ،؛ واکر ،وان .)2012 ،اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری باعث افزایش اعتماد کاربران و درک آنها از اعتبار اطالعات میشود .اطمینان بخشی
مستقل اطالعات غیرمالی ،همچون حسابرسی مستقل اطالعات مالی ،میتواند عدم تقارن و عدم
قطعیت اطالعات را کاهش داده و منجر به اعتبار بیشتر نسبت به اطالعات غیرمالی شود (دو،
وو .)2019 ،مطالعات نشان میدهد که اطمینان بخشی برای حصول اطمینان از قابلیت اعتماد
گزارشها ضروری است و ذینفعان ،گزارش اطمینان بخشی شده را معتبرتر میدانند (چنگ و
همکاران2015 ،؛ ریمزباخ و همکاران .)2017 ،بنابراین اعتقاد بر این است که انجام اطمینان
بخشی پایداری باعث کاهش سبزشویی میشود (لیون ،ماکسول.)2011 ،
در سطح جهان ،شرکتها بهطور فزایندهای گزارشهای غیرمالی (پایداری) منتشر میکنند.
برخی از این موارد بهطور مستقل اطمینان بخشی شدهاند .ارائه دهندهگان خدمات اطمینان بخشی
گزارشهای پایداری ممکن است از حرفهی حسابرسی باشند یا نباشند (سیمینت و همکاران،
 .)2009بهعبارتیدیگر بازار خدمات اطمینان بخشی بسیار ناهمگن است .طبق نظر الیوت و
جیکوبسون ( )2002حرفهی حسابرسی در حال گسترش مهارتهای خود بهعنوان متخصصان
اطمینان بخشی است .در پژوهشهای قبلی ،مؤسسات حسابرسی بهعنوان ارائهدهندهگان خدمات
اطمینان بخشی باکیفیت معرفیشدهاند (مانند پرگو2009 ،؛ سیمینت و همکاران.)2009 ،
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حرفهی حسابرسی دارای استانداردهای جهانی ،مجموعهای از الزامات اخالقی ،استقالل و همچنین
مکانیسمهای کنترل کیفیت است که مطمئن میسازد اطمینان بخشی ارائهشده از کیفیت باالیی
برخوردار است .در اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط مؤسسات حسابرسی ،رویههایی
در خصوص استفاده از کارشناسان وجود دارد که باید هنگام استفاده از خدمات آنان مورد توجه
قرار گیرد .از سویی حرفهی حسابرسی دارای سابقه و سرمایه معتبر است که بهخوبی برای جوامع
شناخته شده است .این عوامل به افزایش اعتماد عمومی به شایستگی و مشروعیت حرفهی
حسابرسی بهعنوان ارائهدهندهگان خدمات اطمینان بخشی با کیفیت باال کمک میکند .با این
حال معموالً هزینههای باالی مربوط به ارائهی خدمات اطمینان بخشی توسط اعضای حرفه در
مقایسه با سایر ارائهدهندهگان این خدمات وجود دارد .بهاینترتیب صاحبکار انتخاب میکند که
از کدام نوع ارائهدهنده خدمات اطمینان بخشی با توجه به اصل هزینهی منفعت استفاده کند
(سیمنت و همکاران.)2009 ،
برای افزایش اعتبار اطالعات پایداری ،اتکا به خدمات اطمینان بخشی مستقل در حال افزایش
است (ادگلی و همکاران2010 ،؛ جونز ،سولومون .)2010 ،شواهد پژوهشی حاکی از نتایج متفاوتی
در مورد اعتبار درک شده از ارائهدهندهگان خدمات اطمینان بخشی است .بهعنوانمثال هوج و
همکاران ( )2009بررسی کردند که آیا اطمینان بخشی و نوع نهاد اطمینان بخشی (حسابرس
در مقابل شرکت مشاوره تخصصی) بر ادراک کاربران از قابلیت اعتماد گزارشهای پایداری تأثیر
میگذارد یا خیر .آنها دریافتند که اطمینان بخشی ،قابلیت اطمینان اطالعات زیستمحیطی
و اجتماعی را بهبود میبخشد .بهطور دقیقتر کاربران گزارشها زمانی اطمینان بیشتری به
گزارشهای پایداری میکنند که سطح اطمینان ارائهشده معقول باشد (زیاد باشد اما مطلق
نباشد) و هنگامیکه چنین اطمینان بخشی توسط یک شرکت حسابرسی درجهیک در مقایسه
با زمانی که این اطمینان بخشی توسط یک شرکت مشاور تخصصی ارائه میشود بیشتر است.
بااینحال هنگامیکه سطح اطمینان بخشی ارائه شده برای هر دو نوع گروه ارائهی خدمات
اطمینان بخشی محدود باشد ،چنین تفاوتی مشاهده نمیشود.
اطمینان بخشی گزارشگری پایداری میتواند برحسب الزام یا اختیار صورت پذیرد .تحقیقات
قبلی عوامل تعیینکننده تصمیم یک شرکت برای اتخاذ اطمینان بخشی خارجی داوطلبانه در
گزارشهای پایداری را موردبررسی قرار داده است .چنین تصمیمی ناشی از انگیزههای شرکت
برای بهبود اعتبار و شفافیت اطالعات غیرمالی است (دو ،وو .)2019 ،ازآنجاکه اطمینان بخشی
مستقل یک مکانیسم پرهزینه است ،میتوان استدالل کرد که ارائهی گزارش اطمینان بخشی شده
دارای مزایایی چون کاهش هزینههای نمایندگی و افزایش اطمینان کاربران از صحت اطالعات
گزارششده است (کلک ،پرگو.)2010 ،
 -3پیشینهی پژوهش
سیمینت و همکاران ( )2009به دنبال درک بازار اطمینان بخشی داوطلبانهی نوظهور بودند.
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آنها با استفاده از نمونهای از  2113شرکت (از  31کشور) که بین سالهای 2004-2002
گزارشهای پایداری تهیه کرده بودند ،برای شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم ارائهی داوطلبانهی
اطمینان بخشی و انتخاب مؤسسهی ارائهدهنده خدمات اطمینان بخشی استفاده کردند .نتایج
پژوهش بیانگر این بود که شرکتهایی که به دنبال افزایش اعتبار گزارشها و ایجاد شهرت
شرکتی هستند ،بهاحتمالزیاد گزارشهای پایداری خود را اطمینان بخشی میکنند ،اگرچه
مهم نیست که ارائهدهندهی اطمینان بخشی از حرفهی حسابرسی باشد .کلک و پرگو ()2010
تأثیر عوامل نهادی در سطح کشور را بر پذیرش داوطلبانهی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
توسط نمونهای از  250شرکت بزرگ جهان از سال  1999تا  2005بررسی کردند .یافتههای آنها
نشان داد که شرکتهای کشورهای ذینفع محور ،احتمال بیشتری دارد تا گزارشهای خود را
نسبت به شرکتهای کشورهای سهامدار محور اطمینان بخشی کنند.
بالل و کوپر ( )2011به بررسی دالیل عدم تهیهی گزارش پایداری در بنگالدش پرداختند .بدین
منظور 23 ،مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد شرکتها در بنگالدش انجام شد .یافتهها
نشان داد که دالیل اصلی عدم افشای اطالعات عبارتاند از کمبود منابع ،ضرورت سودآوری،
فقدان الزامات قانونی ،عدم آگاهی ،عملکرد ضعیف و ترس از عمومی شدن اطالعات و تبلیغات
نامناسب در خصوص شرکت .ال سهالی و ماالگینو ( )2021به بررسی روندهای اطمینان بخشی
جهانی گزارشهای پایداری پرداختند .دادهها برای  12783شرکت جمعآوری شد و تجزیهوتحلیل
توصیفی از شیوههای اطمینان بخشی گزارش پایداری انجام شد .یافتههای این مطالعه نشان داد
که رشد اطمینان بخشی از رشد گزارش پایداری عقب است .از نظر نوع ارائهدهندهگان خدمات
اطمینان بخشی ،مؤسسات حسابرسی بر بازار تسلط دارند اما شرکتهای مهندسی بهسرعت سهم
خود را در بازار اطمینان بخشی پایداری افزایش میدهند درحالیکه سهم شرکتهای مشاورهای
در حال کاهش است.
معصومی و همکاران ( )1397به بررسی تأثیر برخی از عوامل درونسازمانی بر میزان
گزارشگری پایداری شرکتهای دارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
یافتهها نشان داد که متغیرهای سودآوری ،توزیع مالکیت و سطح پیچیدگی تجاری بر میزان
گزارشگری پایداری شرکتها تأثیر مثبت و معناداری دارد اما متغیرهای رشد فروش و اهرم مالی
بر میزان گزارشگری پایداری شرکتها اثر معناداری ندارد .شاکر طاهری ( )1397با استفاده از
پرسشنامه ،چارچوب گزارشگری پایداری شرکتی را ارائه نمود .در این پژوهش با استفاده از 119
پرسشنامه جمعآوریشده ،تهیهکنندگان گزارشهای پایداری ،مکانیسمها و روندهای حاکمیتی
الزم جهت گزارشگری پایداری ،چالشها و ریسکهای گزارشگری پایداری ،بهرهمندی از مزایای
گزارشهای پایداری و اطمینان بخشی به گزارشهای پایداری مورد بررسی قرار گرفتند.
عبدی و همکاران ( )1398الگویی برای گزارشگری پایداری در شرکتها ارائه نمودند .پژوهش
آنها با انجام  23مصاحبه به روش نمونهگیری گلوله برفی انجام پذیرفت .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد مهمترین شرایط که باعث بهکارگیری گزارشگری پایداری میشود ،الزامات
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محیطی ،مشوقهای محیطی ،فشارهای محیطی ،ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ،ویژگیهای
سیاسی و ویژگیهای محیط بینالمللی است .مشایخی و همکاران ( )1400وضعیت گزارشگری
پایداری در شرکت پتروشیمی مروارید را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این پژوهش نشان
داد که رویکرد پتروشیمی مروارید در زمینهی اقدامات پایداری و مسئولیتهای اجتماعی و
گزارشگری آن از نوع سازگار میباشد.
همانطور که مالحظه میشود تاکنون پژوهشی در خصوص گزارشگری و اطمینان بخشی
پایداری بهخصوص با تأکید بر صنعت بیمه انجام نشده است .با توجه به خأل پژوهشی در این
زمینه ،سؤالهای این پژوهش به شرح زیر است:
 .1ذینفعان گزارشهای پایداری شرکتهای بیمه در ایران چه کسانی هستند؟
 .2اهمیت و ضرورت تهیهی گزارش گری پایداری چیست؟ توضیح دهید.
 .3برای تهیهی گزارشهای پایداری توسط شرکتهای بیمه چه زیرساختها و مالحظاتی الزم
است؟
 .4دورهی گزارشگری پایداری در صنعت بیمهی ایران چه طور باشد؟ دلیل خود را توضیح
دهید.
 .5گزارش پایداری شرکت بیمه ،توسط امور مالی باید تهیه شود و یا مسئولیت به واحد دیگری
باید سپرده شود؟
 .6آیا با الزامی شدن گزارشگری پایداری توسط بیمه مرکزی موافقید یا بهتر است این گزارش
داوطلبانه (اختیاری) تهیه شود؟ دلیل خود را توضیح دهید.
 .7مزایا و ضرورتهای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری را شرح دهید.
 .8اطمینان بخشی گزارشهای پایداری اختیاری باشد یا الزامی؟ چرا؟
 .9آیا حسابرسان مستقل را برای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری واجد شرایط میدانید یا
اینکه معتقد هستید اطمینان بخشی توسط افراد و نهادهای دیگر باشد؟
 -4روششناسی پژوهش
در این پژوهش دیدگاه حسابرسان و متخصصان صنعت بیمه در خصوص گزارشگری پایداری
و اطمینان بخشی آن با استفاده از مصاحبهی نیمه ساختاریافته اخذ شد .فیلمی از هماندیشی
گزارشگری پایداری در صنعت بیمه که در پژوهشکدهی بیمه برگزار شده بود ،ضبط و اسالیدها
و فیلم هماندیشی پیش از شروع مصاحبه در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفت.
در این پژوهش از دو نوع مصاحبهی فردی و مصاحبه بهصورت گروه کانونی استفاده شده
است .طبق تعریف مرسوم ،پژوهش گروه کانونی شیوهای برای جمعآوری دادههای کیفی است
که افراد را در یک بحث گروهی پیرامون موضوعی خاص یا مجموعهای از موضـوعات وارد میکند
(حسینی .)1394 ،یکی از دالیل استفاده از گروههای کانونی این است که پویایی گروه میتواند
افراد را به توصیف دیدگاههای خود به شکلی که در یک مصاحبهی فردی کمتر اتفاق میافتد
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تشویق کند (خسروی ،سعیدی .)1389 ،نظر به اینکه این پژوهش در شرایط همهگیری کرونا
انجام و مصاحبهها عمدتاً به شکل آنالین صورت گرفت تالش شد مصاحبههای گروه کانونی در
قالب گروههای زیر  6نفر انجام شود .الزم به ذکر است که یک مصاحبهی گروه کانونی به شکل
حضوری و سایر مصاحبهها بهصورت آنالین انجام شد .در این پژوهش گروههای کانونی به شرح
جدول زیر تشکیل شد .میانگین زمان جلسات هر گروه کانونی  120دقیقه بوده است.

گروه کانونی تعداد اعضا

جدول ( )1اطالعات گروههای کانونی
جنسیت

شرکتکنندگان

1

4

 1زن و  3مرد

مدیران حسابرسی داخلی  4شرکت بیمهای مختلف

3

2

 2مرد

مدیر حسابرسی داخلی ،معاون مالی

2
4
5
6

3
2
3
6

 2زن و  1مرد
 2مرد
 3مرد
 1زن و  5مرد

 2مدیر میانی شرکت بیمه (غیرمالی) و یک عضو هیئتعلمی
مدیران میانی شرکت بیمه (غیرمالی)

مدیران مالی  3شرکت بیمهای مختلف
شرکا و مدیران حسابرسی از سازمان حسابرسی و مؤسسات
حسابرسی و یک عضو هیئتعلمی

به دلیل اینکه همه افراد موردنظر امکان شرکت در گروه کانونی را نداشتند از مصاحبه فردی
نیز در انجام این پژوهش استفاده شد تا بتوان عمق یافتههای پژوهش را افزایش داد 21 .مصاحبه
به شکل فردی انجام گرفت .یک مصاحبهی فردی حضوری و بقیه به شکل آنالین انجام شد.
میانگین زمان جلسات هر مصاحبه فردی حدودا ً  60دقیقه بوده است.
 -1-4جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش متخصصان صنعت بیمهی ایران و حسابرسان آشنا به گزارشگری
پایداری و حسابرسی صنعت بیمه است .با توجه به ماهیت میانرشتهای بودن حوزهی پایداری
و بنا بر سؤاالت پژوهش و اهمیت کسب دیدگاه خبرگان و ذینفعان صنعت بیمه نسبت به
گزارشهای پایداری ،از تخصصهای مختلف برای سؤاالت پژوهش استفاده شد .الزم به ذکر است
بخشی از مصاحبهشوندگان قب ً
ال تجربهی کار در سایر حوزههای مرتبط با حسابداری و حسابرسی
نیز داشتهاند .ازاینرو اطالعات جمعیتشناسی مصاحبهشوندگان جدول  2برحسب آخرین سمت
شغلی مصاحبهشوندگان در زمان مصاحبه تدوین شده است .در این پژوهش بهمنظور انجام
مصاحبهها ،از روش نمونهگیری هدفمند و نمونهگیری گلوله برفی استفاده شده است .در این
روش از شرکتکنندگان اولیه که با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند خواسته
میشود تا افراد همسان خود را به پژوهشگر معرفی نمایند.
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جدول ( )2اطالعات جمعیتشناسی مصاحبهشوندگان

سنجه
مدیرعامل  /رئیس و عضو هیئتمدیرهی شرکتهای بیمه
مدیر /معاون واحد مالی و اقتصادی (شامل مدیر و معاون مالی ،معاون اقتصادی و
سرمایهگذاری ،مدیر بودجه ،مدیر نظارت مالی) شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی
مدیر حسابرس داخلی شرکتهای بیمه
مدیران میانی شرکتهای بیمه غیر از مالی
حسابرس مستقل (شریک مؤسسه و مدیران حسابرسی) شاغل در سازمان
حسابرسی و مؤسسات حسابرسی
اعضای هیئتعلمی
تا  10سال و کمتر
 ۱۱تا  ۱۵سال
 ۱۶الی  ۲۰سال
بیش از  ۲۰سال

فراوانی درصد
۱۰
۴
۱۳

۳۳

۵
8

۱۳
21

۶

۱۵

۳
17
۶
۴
۱۲

8
44
۱۵
۱۰
۳1

الزم به ذکر است که یکی از نکاتی که باید در خصوص انتخاب مشارکتکنندگان مدنظر قرار
گیرد ،اندازهی نمونه است .میزان انتخاب مشارکتکنندگان در رویکرد کیفی معموالً تا جایی ادامه
پیدا میکند که پژوهشگر به اشباع نظری برسد .در این پژوهش دادههای حاصل از مصاحبه در
مشارکتکنندهی  25حاکی از تکراری بودن کدهای پژوهش داشت .مصاحبهها ادامه یافت و در
نمونهی  39از مناسب بودن یافتهها و اشباع کافی و الزم آن اطمینان حاصل گردید و مصاحبهها
خاتمه یافت .الزم به ذکر است تالش شد با توجه به اینکه مصاحبهها عمدتاً به شکل آنالین
برگزار شد تعداد نمونه افزایش یابد تا از صحت و کافی بودن دادهها اطمینان حاصل گردد.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5ذینفعان گزارشهای پایداری در صنعت بیمه
از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا نظر خود را نسبت به ذینفعان گزارشهای پایداری در ایران
بیان دارند .در شکل زیر ذینفعان گزارشگری پایداری صنعت بیمه برحسب نظرات مطرحشده
توسط خبرگان بیانشده است.
مستقيم

ذينفعان گزارشگري پايداري صنعت بيمهی ايران

مشتريان ،نهادهاي مالي و سرمایهگذاران ،کارکنان
و بازنشستگان ،زنجيرهی تأمین ارزش ،بيمه مرکزي،
هیئتمدیره و مديريت ارشد ،شرکاي تجاري ،صندوق
خسارت بدنی ،نيروي انتظامي ،خسارت ديدگان ،بيمه
گران اتکايي ،ارزيابان خسارت ،انجمنهای مربوط به
صنعت ،مشاوران ،تحليلگران و واسطههای مالي مستقل

غيرمستقيم

سازمانهای طرفدار پايداري (سمنها) ،جامعه ،رسانه،
ساير صنايع ،مراکز پژوهشي و دانشگاهي ،حاکميت
و سازمانهای دولتي ،وزارت بهداشت ،سازمانهای
رتبهبندی ،سازمان تأمین اجتماعي ،شهرداري ،استاندارد
گذاران ،قانونگذاران و نهادهاي نظارتي (سازمان بورس و
اوراق بهادار ،ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي)

شکل ( )1ذینفعان گزارشهای پایداری در صنعت بیمه
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 -2-5ضرورت تهیهی گزارش پایداری
در جدول  3ضرورتهای تهیهی گزارش پایداری بیان شده است .شرکتکنندگان این پژوهش
معتقد بودند که تهیهی گزارشگری پایداری در صنعت بیمه دارای اهمیت است .شرکتکنندگان
معتقد بودند بخشی از منافع تهیهی گزارشهای پایداری برای خود شرکت بیمه بهعنوان
تهیهکننده است و بخشی دیگر به استفادهکنندگان گزارش برمیگردد .در حقیقت تهیهی گزارش
پایداری ضمن اینکه در بهبود تصمیمگیری ذینفعان اثرگذار است باعث عملکرد بهینهی شرکت
در زمینهی پایداری و تصمیمگیری مدیران شرکت نیز میشود.
ردیف

مؤلفه

جدول ( )3ضرورتهای تهیهی گزارش پایداری
سنجه

افزایش مشروعیت بخشی به عملکرد شرکت و اعتبار نزد ذینفعان

۱

اعتبار و
شهرت

۲

تأمین نیازهای
اطالعاتی برای بهبود تصمیمگیری دولت
تصمیمگیری بهبود تصمیمگیری بیمهگذاران و مشتریان در انتخاب بیمهگر

بهبود برند و نام تجاری شرکت

بهبود تصمیمگیری کلیه ذینفعان جامعه و رفع نیازهای اطالعاتی آنان

بهبود تصمیمگیری مدیران و شرکت (بهخصوص در زمینه کنترل بهینهی ریسک)

تأثیر در تصمیمات سرمایهگذاران و عملکرد بازار سهام

امکان مقایسه پذیری و تطبیق عملکرد شرکت با سایر گزارشهای شرکت

۳

بهبود ارتباطات و همکاریهای بینالمللی در حوزههای روابط کارگزاری و اتکایی و
بهبود تعامالت جذب سرمایهگذاری خارجی
بینالمللی
بهبود رتبه شرکت در سطح جهان
افزایش شفافیت در خصوص عملکرد پایدار شرکت
جلوگیری از فساد و افزایش سالمت کل سازمان

۴

سالمت
سازمانی

۵

تأمین منافع
ذینفعان

۶

توسعهی بازار

روشن شدن عملکرد رقبا و جلوگیری از نرخ شکنی و بهبود تجارت منصفانه

جلوگیری از ورشکستگی شرکت

بهبود اخالقمداری بین شرکتها

پاسخگویی مناسب به ذینفعان و جلب رضایت و انتظارات آنها
حفظ منافع سهامداران و سرمایهگذاران خرد و اقلیت

حفظ حقوق و منابع نسلهای آتی
حفظ منافع آحاد مختلف جامعه

ایجاد بازاریابی و جذب مشتریان جدید

مزیت رقابتی شرکت در مقایسه با سایر رقبا

کمک به تحلیلهای بیمهای و مدیریت بهینه پرتفوی بیمهی شرکت
رشد و توسعه صنعت بیمه در سطح کالن
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مؤلفه

سنجه

بهبود پایداری اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی با توجه بر تأثیر صنعت بیمه بر کل
جامعه و ارتباط آن با سایر صنایع کشور

پیشبینی پذیری عملکرد آتی شرکت و امکان جلوگیری از وقوع بحرانهای احتمالی آتی
مدیریت بهینه منابع زیستمحیطی و جلوگیری از وقوع بحرانهای زیستمحیطی

بهبود مدیریت ریسک و توانگری شرکت

۷

پویش و بهبود روشن شدن وضعیت پایداری و تداوم فعالیت شرکت با توجه به مالحظات پایداری
عملکرد پایدار بهبود عملکرد شرکت در شمول مالحظات پایداری (زیستمحیطی ،اجتماعی و
راهبری) در کسبوکار شرکت

کمک به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها

خلق ارزش بلندمدت برای ذینفعان

کمک به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط سایر شرکتها با شمول مالحظات پایداری
در صدور بیمهنامه

 -3-5زیرساختهای الزم موردتوجه برای تهیهی گزارش پایداری
از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا مالحظات و زیرساختهایی که برای تهیهی گزارشهای
پایداری الزم است بیان نمایند .خالصه نظرات در جدول زیر بیان شده است.
جدول ( )4زیرساختهای تهیهی گزارشهای پایداری
ردیف

مؤلفه

۱

توجیه
اجرایی

2

رهبری

3

آموزش و
توسعه

سنجه

توجیه اهمیت و منافع تهیهی گزارش پایداری و رفع نگرانیها بابت هزینه زا بودن تهیهی
گزارش
توجه به تفاوت در اندازهی شرکتها (شرکتهای بزرگ و کوچک) در خصوص میزان
افشای اطالعات

تدوین الزامات و تهیهی رهنمود و چارچوب گزارشگری پایداری برای افزایش قابلیت
مقایسه گزارشها
تشکیل شورای پایداری در شرکت با حضور مدیران ارشد

افزایش تعهد و حمایت مدیران و شرکتها به تهیهی گزارشهای پایداری و افزایش
شفافیت و پاسخگویی با توجه به عدم ثبات مدیریتی
تدوین دستورالعملهای پایداری (شرح وظایف و فعالیتها)

تهیهی مقیاسها و شاخصهای سنجش مؤلفههای پایداری ()KPI
نیاز به نیروی انسانی متخصص

همکاری صنعت بیمه و دانشگاه برای آموزش و آگاهی بخشی در زمینهی پایداری
آموزش و آشناسازی کارکنان و نیروی انسانی شرکت (شامل شبکه فروش و عرضه)
آموزش سهامداران و سرمایهگذاران در خصوص گزارش پایداری
آموزش مدیران و آشنایی آنها با گزارشهای پایداری
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ردیف

مؤلفه

سنجه

توجه به الزامات قانونی و ایجاد مصوبات الزم برای تهیهی گزارشهای پایداری برای تقویت
اهمیت گزارشگری پایداری بین شرکتها و جلوگیری از مقاومت برای تهیه
حمایت مقام ناظر (بیمه مرکزی) در خصوص تهیهی گزارشهای پایداری و اتخاذ
سیاستهای بهینهی الزم در این زمینه

افزایش هماهنگی بین نهادهای مختلف قانونی (شامل مقام ناظر ،سندیکای بیمهگران،
شرکتهای بیمه و غیره)

۴

افزایش
ضمانت
اجرایی

۵

توسعهی
سیستمهای
اطالعاتی تجهیز بودن به انواع سختافزارها و نرمافزارها و توسعه فناوری اطالعات

نیاز به افزایش تعامل و همکاری سایر صنایع در خصوص برخی اطالعات کلیدی پایداری
(مث ً
ال در خصوص بیمه پایدار و صدور بیمهنامه با توجه به وضعیت پایداری شرکت نیاز به
اخذ اطالعات از سایر صنایع است)

حمایت از تهیهی گزارشهای پایداری در سطح کالن (حاکمیت و دولت) و سیاستگذاری
مناسب برای رفع مالحظات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در تهیهی گزارش

دارا بودن بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه برای جمعآوری اطالعات

آگاهی بخشی و رفع نگرانی سهامداران و سرمایهگذاران برای جلوگیری از سنگاندازی و
افزایش آگاهی آنها نسبت بهضرورت تهیهی گزارش
افزایش حساسیت عموم جامعه به مسائل پایداری

تشویق و دادن امتیازات (مانند معافیت مالیاتی) به شرکتهای تهیهکننده گزارش پایداری

 ۶فرهنگسازی رفع نگرانی شرکتها در خصوص از دست دادن مزیت رقابتی و محرمانگی اطالعات
تقویت فرهنگ توجه به مالحظات پایداری و اهمیت آن برای تمام ذینفعان و دید
بلندمدت در گزارشگری (نه کوتاهمدت و صرفاً منافع سهامدار)

سعی در آمادگی تدریجی شرکتها در تهیهی گزارشهای پایداری (بهطور نمونه ملزم
کردن شرکت به افشای اطالعات بهطور تدریجی)

ازجمله یافتههای جانبی این قسمت این بوده است که برخی شرکتکنندگان معتقد بودند
که زیرساخت کافی برای تهیهی گزارش پایداری در صنعت بیمهی ایران به میزان مناسبی
فراهم است .این گروه معتقد بودند که با توجه به اینکه هماکنون شرکتهای بیمه اطالعات
مختلف را بنا بر قوانین و آئیننامههای مختلف (مثل آئیننامه  ۸۸به نام آئیننامهی گزارشگری
و افشای اطالعات مؤسسات بیمه) تهیه نموده و نیز اطالعاتی را در سامانههای مختلف مانند
سامانهی سنهاب بارگذاری مینمایند قادر به تهیهی گزارشهای پایداری هستند و هماکنون نیز
اطالعات پایداری به شیوههای مختلف تهیه شده و بیشتر شرکتهای بیمه در بورس و فرابورس
هستند و این اطالعات را دارند .به عبارتی افشای مسائل پایداری در قالب گزارشهای مختلف
به صورت پراکنده انجام میشود ولی از انسجام الزم برخوردار نیست .بنابراین نتایج این پژوهش
میتواند به عنوان چتری برای افشای مسائل پایداری باشد و افشائیات به نحو منسجمتری صورت
گیرد.
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 -4-5دورهی زمانی تهیه و انتشار گزارشگری پایداری
مشابه با تهیهی صورتهای مالی الزم است که برای تهیهی گزارشهای پایداری نیز یک
دورهی زمانی در نظر گرفت .از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا دیدگاه خود در زمینهی دورهی
زمانی تهیهی گزارشهای پایداری بیان کنند .طبق  5پاسخدهندگان به دورههای گزارشگری
میاندورهای (فصلی) ،ساالنه و بلندمدت (بیش از یک سال) تأکید داشتند .الزم به ذکر است اعداد
در محاسبات گرد شده است.
جدول ( )5دیدگاه گروههای مختلف مصاحبهشونده در خصوص دورهی زمانی
گزارشگری پایداری

مصاحبهشوندگان

فراوانی

درصد

میاندورهای (فصلی)

اعضای هیئتمدیره

۰

۰

۱

3

فراوانی درصد فراوانی
۲

ساالنه

5

افراد شاغل در واحد مالی و معاونت اقتصادی

۷

حسابرسان مستقل

۰

۰

مدیران میانی شرکتهای بیمه غیر از مالی

3

8

6

اعضای هیئتعلمی

۰

۰

۳

8

28

30

77

حسابرسان داخلی

جمع

۱۱

درصد

بلندمدت

۲

5

۲

5

۱8

۱۲

۳1

۱

4

۱۳

2

5

15

2

6

۲

5

11

28

۳

8

3

برای هریک از سه دورهی زمانی مذکور ،دیدگاهها و استداللهای مختلفی مطرح شد.
مصاحبهشوندگان معتقدند پیشبینی پذیری عملکرد آیندهی شرکت و پیگیری مناسب اهداف
و مقایسه پذیری عملکرد شرکت نسبت به دورههای قبلی و نیز مقایسه پذیری گزارشها نسبت
به سایر گزارشهای شرکت با تهیهی گزارشهای میاندورهای و ساالنه محقق میشود .رویکرد
گزارشگری میاندورهای بیشتر بر بهموقع بودن اطالعات تأکید دارد .رویکرد گزارشگری بلندمدت
تأکیدش بر عدم نوسان پذیری اطالعات استوار است .با توجه به دیدگاه مصاحبهشوندگان ،تهیهی
گزارش پایداری بهصورت ساالنه از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
 -5-5واحد تهیهکنندهی گزارش پایداری
در خصوص واحد تهیهکنندهی گزارش پایداری دو دیدگاه مختلف وجود دارد .عدهای از
مصاحبهشوندگان معتقد بودند که واحد مالی بایستی گزارشهای پایداری را تهیه کند و عدهای
دیگر مخالف این رویکرد بودند .در جدول  6دیدگاه گروههای مختلف مصاحبهشونده در خصوص
واحد تهیهکنندهی گزارش پایداری بیانشده است .الزم به ذکر است اعداد در محاسبات گرد
شده است.
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جدول ( )6دیدگاه گروههای مختلف مصاحبهشونده در خصوص واحد تهیهکنندهی
گزارش پایداری
مصاحبهشوندگان
اعضای هیئتمدیره

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

۰

۰

۴

۱۰

۲

5

افراد شاغل در واحد مالی و معاونت اقتصادی

۵

حسابرسان مستقل

۲

حسابرسان داخلی

۳

مدیران میانی شرکتهای بیمه غیر از مالی

1

جمع

۱۲

اعضای هیئتعلمی

واحد مالی

۱

۱۲

۸

5

۴

8
3
3

31

سایر واحدها

7
۲

۲۷

۲1
۱۰
19
5

69

در جدول  7استداللهای مدافعان و مخالفان تهیهی گزارش پایداری توسط واحد مالی بیان
شده است .مدافعان رویکرد تهیهی گزارش پایداری توسط واحد مالی معتقد بودند درصورتیکه
واحد مالی بخواهد عهدهدار تهیهی گزارشگری پایداری باشد ،باید مالحظاتی را مورد توجه
قرار داد .ازجمله اینکه کارکنان واحد مالی آموزش الزم را برای تهیهی گزارش پایداری ببینند.
همچنین واحد مالی حمایت مدیریت ارشد را داشته باشد تا بتواند در تهیهی گزارش پایداری به
نحو بهتری عمل کند و به اطالعات دسترسی کامل داشته و سایر واحدها با واحد مالی همکاری
بهتری داشته باشند .عدهای نیز معتقد بودند با توجه به بیشتر شدن وظایف واحد مالی الزم است
واحد مالی به فناوریهایی مجهز شود تا بخشی از وظایف واحد مالی بهصورت خودکار و سیستمی
باشد .بدین ترتیب با در نظر گرفتن این شرایط آنها درمجموع معتقد بودند که واحد مالی برای
تهیهی گزارش پایداری مناسب است.
تعدادی از مصاحبهشوندگان با تهیهی گزارشگری پایداری توسط واحد مالی مخالف بودند.
عمده استداللهای این گروه مبتنی بر این بود که واحد مالی دارای دید مالی است و عمده
جنبههای گزارشگری پایداری را برحسب دیدگاه سود و زیانی و با توجه به منافع سهامداران و
سرمایهگذاران میبیند .واحدهای پیشنهاد شده برای تهیهی گزارشگری پایداری به غیر از واحد
مالی به ترتیب شامل کارگروه یا واحدی مستقل و متشکل از متخصصان مختلف ،واحد برنامه
و توسعه /برنامهریزی ،واحد روابط عمومی ،معاونت توسعه بازار ،مدیریت ریسک ،واحد بودجه،
ممیزی داخلی /بازرسی داخلی و امور مربوط به شعب و نمایندگی بودند .بااینحال مخالفین
تهیهی گزارش پایداری توسط واحد مالی معتقد بودند که باید بهاندازهی شرکتهای بیمه نیز
توجه شود .در حقیقت ممکن است در یک شرکت بیمهای که چندان بزرگ نیست ،ترجیح بر این
باشد که به ساختار سازمانی خود دست نزند؛ مث ً
ال تهیهی گزارش پایداری را به یکی از واحدهای
مربوط (غیر از واحد مالی مانند واحد برنامه و توسعه) بسپارد و لزوماً واحدی جداگانه برای
گزارشگری پایداری تشکیل ندهد.
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جدول ( )7استداللهای مدافعان و مخالفان تهیهی گزارشگری پایداری توسط واحد مالی
ردیف

مؤلفه

سنجه

استداللهای مدافعان تهیهی گزارشگری پایداری توسط واحد مالی

۱

کیفیت گزارشگری

۲

دامنهی گزارش
پایداری

۳

تخصص و دانش

۴

سازگاری و یکنواختی

حفظ بهتر محرمانگی اطالعات مهم و مزیت رقابتی شرکت

عملکرد بهتر واحد مالی در ارائهی اطالعات بهموقع و پیشبینی گرایانه
دسترسی به تمام اطالعات ابعاد مالی و امکان دسترسی به اطالعات ابعاد غیرمالی گزارش
پایداری از سایر واحدها با توجه به تجربه تهیهی سایر گزارشهای شرکت
تخصص نسبت به ابعاد مالی گزارش و ارزشگذاری و کم سازی ابعاد غیرمالی
تجربه در تهیهی سایر گزارشهای دارای ابعاد غیرمالی
عدم شناخت منتقدین تهیهی گزارش پایداری توسط واحد مالی از وظایف واحد مالی و
تخصص حسابداران
دید و تجربهی بهتر گزارشگری برونسازمانی
عدم نیاز به فرصت و هزینه زیاد برای آموزش و کسب تجربه برای تهیهی گزارشگری
گزارشگری پایداری در جهان جزء حیطهی تخصصی و دانشی رشته حسابداری است
سازگاری و یکنواختی اطالعات گزارشهای مختلف با تهیهی آن توسط واحد مالی

استداللهای مخالفین تهیهی گزارشگری پایداری توسط واحد مالی

۱

تفاوت در نوع نگرش
به ذینفعان

دیدگاه سود و زیانی و عدم توجه به منافع همهی ذینفعان

۲

کیفیت گزارشگری

افزایش کیفیت و صحت اطالعات گزارش و کاهش نقاط ضعف آن

۳

دامنهی وسیع گزارش
پایداری

عدم دسترسی راحت به اطالعات توسط واحد مالی

۴

تخصص و دانش

۵

تداخل در وظایف
اصلی

سایر واحدها نیز تجربه گزارشگری ابعاد غیرمالی را دارند
عدم شناخت و تخصص واحد مالی نسبت به ابعاد غیرمالی
عدم پوشش تمام مؤلفههای پایداری در ساختار و سرفصلهای واحد مالی
سنگین شدن وظایف واحد مالی با توجه به محدودیت زمانی و تهیهی سایر گزارشها
اعمال پیچیدگی و تداخل در وظایف فعلی ،باعث دور شدن از اصل و انحراف پیادهسازی
دقیق گزارشگری پایداری میشود و این نگرانی وجود دارد که گزارش از سر رفع تکلیف
تهیه شود.

در مجموع و برحسب نظرات مطرح شده ،رویکرد تهیهی گزارش پایداری توسط واحدی غیر از
واحد مالی غالب است .به نظر میرسد الزم است در تهیهی گزارش پایداری عالوه بر متخصصین
واحد مالی ،متخصصان سایر حوزهها نیز مشارکت نمایند.
 -6-5الزامی یا اختیاری بودن تهیهی گزارشهای پایداری
در جدول  8دیدگاه مصاحبهشوندگان نسبت به الزامی یا اختیاری بودن تهیهی گزارشهای
پایداری نشان داده شده است .الزم به ذکر است اعداد در محاسبات گرد شده است.
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جدول ( )8دیدگاه مصاحبهشوندگان نسبت به الزامی یا اختیاری بودن تهیهی
گزارشهای پایداری
مصاحبهشوندگان

فراوانی

درصد

فراوانی

۳

8

۱

اعضای هیئتمدیره

اختیاری

الزامی

درصد
3

افراد شاغل در واحد مالی و معاونت اقتصادی

4

10

9

حسابرسان مستقل

۱

3

۵

۱3

۱

3

حسابرسان داخلی

مدیران میانی شرکتهای بیمه غیر از مالی

اعضای هیئتعلمی

جمع

۱3

۵

3

8

18

46

5

۲

.

5
21

23
۰

14
54

در جدول  9استدالل مدافعان تهیهی گزارشگری پایداری بهصورت اختیاری و الزامی بیان
شده است .الزم به ذکر است که یکی از نکاتی که مورد اشاره واقع شد این بود که میتوان
گزارشهای پایداری را الزامی کرد و آمادگی را در طول دورهی اجرا بهصورت تدریجی کسب نمود.
در واقع برخی مصاحبهشوندگان معتقد بودند که میتوان در سالهای اول شاخصهای کمتری
را برای گزارشگری پایداری در نظر گرفت و در طول اجرا به مرور آموزش را دستور کار قرارداد.
نیروی انسانی متخصص را تربیت کرد و سمنها (سازمانهای مردمنهاد) را نیز توسعه داد.
جدول ( )9استدالل مدافعان تهیهی گزارشگری پایداری بهصورت اختیاری و الزامی
ردیف

مؤلفه

۱

موانع درونی شرکت

۲

آزادی عمل شرکت

۳

اثرات گزارش

۴

ماهیت گزارشگری

5

سنجه

استدالل موافقین تهیهی گزارشگری پایداری بهصورت اختیاری
باال بودن هزینه تهیهی گزارش

نبود زیرساخت و آمادگی کافی و فرهنگ تهیهی گزارش پایداری
عالمتدهی در خصوص عملکرد شرکت

آزادی شرکت در افشای اطالعات مفید

به خطر افتادن منافع و مزیت رقابتی شرکت

عدم شناخت نسبت به تأثیرات گزارش بر تصمیمات ذینفعان
افشای اختیاری است

کیفیت گزارشگری بهبود کیفیت گزارشگری
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استدالل موافقین تهیهی گزارشگری پایداری بهصورت الزامی

۱

عدم تهیهی گزارش با بهانهتراشی و آوردن دالیل مختلف برای عدم تهیه در
فقدان فرهنگ تهیه صورت الزامی نبودن
عدم تعهد مدیران به تهیه با توجه به کوتاه بودن دوران مسئولیت
و دلسردی سایر
واحدها
ایجاد ناهماهنگی و دلسردی شرکتهایی که در سالهای ابتدایی گزارش را تهیه
میکنند.

تهیهی گزارش پایداری باعث بهبود جایگاه و اعتبار شرکت میشود.
اطالعات گزارشهای پایداری در تصمیمات ذینفعان اثرگذار است.

۲

مزیت درونی و
بیرونی

با تهیهی گزارشگری پایداری و وجود استاندارد مشخص ،امکان مقایسه عملکرد
همه شرکتها در خصوص عملکرد پایدار فراهم میشود

۴

اهمیت برحسب
ماهیت فعالیت

برای شرکتهای بیمه که در مناطق آزاد فعالیت دارند تهیهی گزارش پایداری
به خاطر تأثیر باالی بیمه در حوزهی مربوط دارای اهمیت است.

۵

ضرورت روشن شدن عملکرد شرکت در زمینهی پایداری و تأثیرات آن بر
محیطزیست

شرکتها در حال حاضر بسیاری از اطالعات گزارش پایداری را به صورتهای
وجود آمادگی نسبی مختلف تهیه میکنند.
و در دسترس بودن
آمادگی در طول دورهی الزامی بهصورت تدریجی به دست میآید (الزام به
اطالعات
افشای تدریجی مؤلفههای پایداری)

با توجه به نزدیک بودن دیدگاه مصاحبهشوندگان در خصوص دو رویکرد الزامی و اختیاری و
بنا بر اینکه هماکنون نیز شرکتها بر مبنای مادهی  42دستورالعمل راهبری شرکتی میتوانند
بهصورت اختیاری با رویکرد توسعهی پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد
ارزش در کوتاهمدت و بلندمدت ،اطالعات الزم در زمینهی مسائل مالی ،اقتصادی ،محیطی و
اجتماعی تهیه و در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید .به نظر میرسد بهتر است ابتدا فرهنگ
تهیهی گزارشگری پایداری ترویج شود تا شرکتها به مزایای آن پی ببرند و بر مبنای نتایج
اقدامات انجام شده ،اتخاذ خطمشیهای بعدی در دستور کار قرار گیرد.
 -7-5ضرورت اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا نظر خویش در خصوص اهمیت و ضرورت اطمینان بخشی
گزارشهای پایداری را بیان فرمایند .در جدول  10ضرورتها و مزایای اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری بیان شده است .اعضای مصاحبهشونده بر افزایش اتکای اطالعات ،بهبود ارتباطات بینالمللی،
افزایش شفافیت در عملکرد و بهبود مزیت رقابتی تأکید داشتند .بااینحال برخی مصاحبهشوندگان
عالوه بر تأکید بر ضرورت اطمینان بخشی گزارشهای پایداری ،معتقد بودند که در خصوص اطمینان
بخشی گزارشهای پایداری عوامل محدودکنندهای وجود دارد و بایستی به مالحظاتی توجه شود که
در جدول زیر مشخص شده است.
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جدول ( )10ضرورتها ،مالحظات و عوامل محدودکنندهی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
ردیف

مؤلفه

۱

بهبود کیفیت
گزارشگری

شرح

ضرورتهای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری

افزایش قابلیت اتکا و صحت اطالعات

اطمینان از تهیهی اطالعات مطابق استانداردهای مربوط
اطمینان از انتشار اطالعات کلیدی و عدم محافظهکاری شرکت در ارائهی اطالعات بااهمیت
جلوگیری از نمایشی شدن تهیهی گزارش پایداری و عدم ایفای تعهدات توسط شرکت

۲

ارتباطات بینالمللی تسهیل در جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتباط با شرکتهای بیمهی خارجی
تأیید ادعای مدیران در خصوص عملکردشان

۳

افزایش سالمت بهبود شفافیت در خصوص عملکرد شرکت
سازمانی
جلوگیری از فساد
بهبود رقابتپذیری بین شرکتها برای عالمتدهی به مخاطبان در خصوص عملکرد بهتر

۴

۱

بهبود تصمیمگیری بهبود تصمیمگیری ذینفعان و کاهش ریسک اطالعاتی

یافتههای جانبی -مالحظات و عوامل محدودکنندهی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
هزینهی اطمینان بخشی میتواند باعث شود ضرورت آن به چالش کشیده شود

عوامل محدودکننده فرهنگ اطمینان بخشی پائین برای گزارشهای پایداری
دشواری اطمینان بخشی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریمها

۲

سایر مالحظات

گزارش پایداری میتواند همراه با سایر گزارشها مانند گزارش تفسیری مدیریت باشد و
اطمینان بخشی شود.

 -8-5الزامی یا اختیاری بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
دو دیدگاه در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری وجود داشت .جدول  11نظر
مصاحبهشوندگان در خصوص الزامی یا اختیاری بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری را نشان
میدهد ۶۴ .درصد از مصاحبهشوندگان موافق اطمینان بخشی گزارشهای پایداری بودند .حتی در
بین مصاحبهشوندگانی که معتقد به اختیاری بودن تهیهی گزارشهای پایداری بودند برخی نیز بر
این نظر تأکید داشتند که الزم است اطمینان بخشی آن الزامی شود تا نسبت به صحت اطالعات آن
یقین حاصل گردد .الزم به ذکر است اعداد در محاسبات گرد شده است.
جدول ( )11دیدگاه مصاحبهشوندگان نسبت به الزامی یا اختیاری بودن اطمینان
بخشی گزارشهای پایداری
مصاحبهشوندگان
اعضای هیئتمدیره
افراد شاغل در واحد مالی و معاونت اقتصادی
حسابرسان داخلی

درصد
فراوانی
اختیاری
5
۲
10
۴
10
۴
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فراوانی
۲
۹
۱

الزامی

درصد
5
23
2
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رحماني

مصاحبهشوندگان
حسابرسان مستقل
مدیران میانی شرکتهای بیمه غیر از مالی
اعضای هیئتعلمی
جمع

درصد
فراوانی
اختیاری
2
۱
4
2
2
۱
36
۱۴

فراوانی
۵
6
۲
۲۵

الزامی

درصد
12
14
5
64

مدافعان اختیاری بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری معتقد بودند در حال حاضر اولویت به
آمادگی شرکت برای تهیهی گزارشهای پایداری است .ازاینرو تا زمان آماده شدن کامل شرکتها
نمیتوان اطمینان بخشی گزارشهای پایداری را الزامی نمود .مدافعان رویکرد الزامی بودن اطمینان
بخشی گزارشهای پایداری معتقد بودند به علت تأثیر اطالعات مندرج در گزارشهای پایداری بایستی
گزارشهای پایداری اطمینان بخشی شوند تا نسبت به اتکای اطالعات مندرج در آن اطمینان حاصل
نمود .از سویی برخی معتقد بودند که بنا بر فرهنگ اجبار بهتر است اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری الزامی شود چراکه تا وقتی چیزی الزامی نشود شرکتها نسبت به آن اهتمام نمیورزند .جدول
 12دیدگاه مدافعان و مخالفان الزامی بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری بیانشده است.

ردیف

جدول ( )12استداللهای مدافعان و مخالفان اختیاری بودن اطمینان بخشی
گزارشهای پایداری
مؤلفه

سنجه

استداللهای مدافعان اختیاری بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری

۱

تمایل
شرکتها

۲

ایجاد
آمادگی

۳

ابهام در
اثرات گزارش اطمینان از افزایش قابلیت اتکای اطالعات با اطمینان بخشی اطالعات تا صرفاً یک نوع بازاریابی
برای خدمات حسابرسان نباشد

طبق تئوری عالمتدهی شرکتها خودشان اقدام به اطمینان بخشی گزارشهای پایداری میکنند
تقویت فرهنگ اطمینان بخشی با دادن امتیازات به شرکتهای ارائهدهنده گزارش

نیاز به کسب اطمینان در خصوص اینکه بستر تهیهی گزارش پایداری و آمادگی کامل
شرکتها فراهم شده است.
نیاز به زمان برای تأمین بسترها و آمادگی الزم برای اطمینان بخشی (مث ً
ال تدوین الزامات
قانونی و)...
روشن شدن نقاط ضعف و بهبود و اخذ بازخورد

۴

نیاز به طی زمان برای مشخص شدن اثرات استفاده از گزارش پایداری در تصمیمات ذینفعان

نقش
غیرمستقیم
فعالیتهای شرکت بیمه بهصورت غیرمستقیم بر محیطزیست اثرگذار است؛ ازاینرو نیاز به
صنعت بیمه
اطمینان بخشی بهصورت الزامی نیست
در بهبود
محیطزیست
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1

استداللهای موافقین الزامی بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
لزوم افزایش اتکا و جلوگیری از دادن اطالعات گمراهکننده به ذینفعان
افزایش
اهمیت اطالعات پایداری در تصمیمات ذینفعان
کیفیت
گزارشگری هیئتمدیره به استانداردهای پایداری و گزارشگری آن مقید باشد و رعایت نماید.

2

تجربههای قبلی نشان داده تا موردی اجبار نشود ،ارائه نشده و شرکتها نسبت به آن اهمیتی
فرهنگ اجبار
نمیدهند.

3

توسعهی بازار بهبود مزیت رقابتی برای شرکتها و جذب مشتریان جدید بر اساس آن

با توجه به دیدگاه مصاحبهشوندگان به نظر میرسد که اگر تهیهی گزارش پایداری الزامی شود،
آنگاه اطمینان بخشی آن نیز بیشتر ضرورت مییابد .بااینحال در این خصوص باید مالحظات
منفعت  -هزینه را هم در نظر گرفت.
 -9-5نهاد اطمینان بخشی کنندهی گزارش پایداری
در بسیاری کشورها گزارشهای پایداری اطمینان بخشی میشوند .اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری هم توسط مؤسسات حسابرسی و هم توسط شرکتهای مشاورهای و یا مهندسی انجام میشود.
با توجه به اینکه در ایران اطمینان بخشی گزارشهای پایداری رایج نیست از مصاحبهشوندگان
خواسته شد تا نظر خود در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان را بیان
کنند .دو دیدگاه اصلی موافق و مخالف در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط
حسابرسان وجود داشت .در جدول زیر فراوانی دیدگاه پاسخ شوندگان ارائه شده است .الزم به ذکر
است اعداد در محاسبات گرد شده است.
جدول ( )13دیدگاه مصاحبهشوندگان در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
توسط حسابرسان مستقل
فراوانی

مصاحبهشوندگان
اعضای هیئتمدیره
افراد شاغل در واحد مالی و معاونت اقتصادی
حسابرسان داخلی
حسابرسان مستقل
مدیران میانی شرکتهای بیمه غیر از مالی
اعضای هیئتعلمی
جمع

درصد

موافقان اطمینان بخشی
توسط حسابرسان مستقل
8
۳
15
۶
5
۲
12
۵
2
1
2
۱
46
۱۸

فراوانی

درصد

مخالفان اطمینان بخشی
توسط حسابرسان مستقل
2
۱
17
۷
7
۳
2
۱
16
7
5
۲
54
۲۱

رویکرد اول ،موافق اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان بودند .طرفداران
این رویکرد معتقد بودند که حسابرسان حتی در خصوص ابعاد پایداری میتوانند از خدمات
کارشناسان نیز استفاده نمایند .همچنین تعدادی از مصاحبهشوندگان معتقد بودند حسابرسان
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بایستی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری را بر عهده بگیرند و با ایجاد پیشنیازها و شرایطی
قادر به اطمینان بخشی هستند .از نظر مصاحبهشوندگان برای اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری نیاز به ایجاد ساختار و بستر مناسب در مؤسسات حسابرسی ،الگوبرداری از مؤسسات
خارجی معتبر ،ایجاد واحدی در زمینهی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری در مؤسسات
حسابرسی ،تعیین معیارها و استانداردهای رسیدگی و اندازهگیری شاخصهای پایداری ،وجود
نیروی انسانی متخصص ،آموزش حسابرسان و همکاری سازمان محیطزیست است .رویکرد دوم،
به هزینهبر بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان مستقل اشاره داشته و
اعتقاد بر این است که بهتر است توسط نهادی دیگر (مث ً
ال نهادی تحت زیرمجموعه بیمه مرکزی
یا تحت نظارت آن ،یا نهادی مستقل با حضور تخصصهای مختلف) ،اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری انجام شود چراکه آنها (نهاد تحت زیر مجموعهی بیمه مرکزی) دسترسی مناسبی
نسبت به اطالعات دارند و به سایر گزارشهای شرکتهای بیمه نیز رسیدگی مینمایند که این
امر باعث کاهش هزینه میشود .در جدول  14استداللهای موافقین و مخالفین اطمینان بخشی
گزارشهای پایداری توسط حسابرسان بیانشده است.
جدول ( )14استداللهای موافقین و مخالفین اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
توسط حسابرسان

ردیف

سنجه

مؤلفه

استداللهای موافقین اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان

جایگاه قانونی حسابرسان مستقل بهخصوص قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای
حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی

مورد تأیید بودن اظهارنظر حسابرسان توسط مراجع ذیصالح

۱

جایگاه حرفه

۲

تخصص

3

قابلیت دسترسی امکان بهکارگیری نیروی انسانی بیشتر و رسیدگی بیشتر به اطالعات پایداری برای غلبه بر
محدودیت زمانی
و رسیدگی به
اطالعات
قابلیت دسترسی به اطالعات و مستندات برای حسابرسان فراهم است

4

جایگاه موضوع

مستقل بودن حسابرسان
فقدان نهاد دیگر دارای صالحیت الزم و تخصص نسبت به تمام مباحث مالی و غیرمالی
تواناییهای خاص حسابرسان در انجام قضاوت حرفهای ،تردید حرفهای ،دامنهی رسیدگی و
اظهارنظر حرفهای در خصوص گزارش
تجارب حسابرسان در حسابرسی شرکتهای بیمه و آشنایی با صنعت بیمه
تجربهی قبلی حسابرسان در خصوص اظهارنظر در مورد رعایت آئیننامههایی که بیمه
مرکزی دارد و سایر گزارشها که لزوماً همه جنبه مالی ندارد
استفاده از خدمات کارشناسان در خصوص رسیدگی به ابعادی که لزوماً جنبه مالی ندارد
گزارشهای پایداری و ابعاد آن دارای نمود و تأثیر مالی بر عملکرد شرکت است که الزم است
حسابرسان به آن ورود نمایند

اطمینان بخشی گزارشهای پایداری ازجمله مباحثی است که در جهان توسط حسابرسان
انجام میشود
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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استداللهای مخالفین اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان
عدم تسلط حسابرسان نسبت به صنعت بیمه

1

عدم تخصص

۲

محدودیتهای
حسابرسی

دشواری دسترسی به اطالعات

۳

گران بودن

هزینهی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان بیشتر خواهد بود

۱

ایجاد ساختار
و بستر مناسب
در مؤسسات
حسابرسی

۲

۳

عدم تسلط حسابرسان نسبت به ابعاد غیرمالی و مقولههای پایداری گزارشهای پایداری
محدودیت زمانی حسابرس و فشردگی بودجهی زمانی

پیشنیازهای اطمینان بخشی گزارش پایداری توسط حسابرسان مستقل

الگوبرداری مؤسسات حسابرسی از مؤسسات خارجی معتبر که اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری را انجام میدهند

ایجاد واحدی خاص برای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری در مؤسسات حسابرسی و
سازمان حسابرسی

بسترسازی مقرراتی و قانونی مناسب در زمینه اطمینان بخشی توسط حسابرسان

تعیین معیارها و تدوین استانداردها و معیارهای رسیدگی برای گزارشهای پایداری
استانداردها
نحوهی سنجش و اندازهگیری شاخصها و سنجههای پایداری مشخص شود

بهکارگیری نیروی انسانی متخصص در خصوص گزارشگری پایداری توسط مؤسسات
آموزش و توسعه حسابرسی
آموزش دیدن حسابرسان نسبت به مسائل تخصصی صنعت بیمه و گزارشهای پایداری

همکاری سازمان
محیطزیست

نیاز به همکاری کارشناسان سازمان محیطزیست

گرچه دیدگاههای متضادی در خصوص نهاد اطمینان بخشی کنندهی گزارشهای پایداری
وجود دارد لیکن ازآنجاکه بیشتر اطمینان بخشیهای پایداری در سطح جهان توسط حسابرسان
ارائه میشود الزم است حسابرسان ایران با توجه به استداللهای منتقدین نسبت به ارتقای
مهارتها و دانش خود نسبت به گزارشگری پایداری گام بردارند .بهخصوص که هماکنون بنیاد
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به ورود به مباحث پایداری تمایل نشان داده است
و در آیندهای نهچندان دور به استاندارد گذاری در این زمینه هم روی خواهد آورد .آنگاه الزم
است حسابرسان عالوه بر اطمینان بخشی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی به اطمینان بخشی مباحث پایداری هم بپردازند.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه خبرگان صنعت بیمهی ایران در خصوص گزارشگری و
اطمینان بخشی پایداری بوده است .نتایج این پژوهش در زمینهی ضرورتهای تهیهی گزارشگری
پایداری در تطابق با مقالهی پرز لوپز و همکاران ( )2015و هیگنیز و کافی ( )2016بود .نتایج این
پژوهش در خصوص زیرساختهای الزم در خصوص تهیهی گزارش پایداری ،یافتههای مطالعات
قبلی را مورد تأیید قرار میدهد .در این پژوهش بر اهمیت آموزش ،تهیهی رهنمودها ،ایجاد
الزامات قانونی و فرهنگسازی بهعنوان زیرساخت الزم در تهیهی گزارش پایداری تأکید شد که
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در تطابق با یافتههای بالل و کوپر ( )2011و عبدی و همکاران ( )1398است .دورهی زمانی
مناسب تهیه و انتظار گزارشهای پایداری از دیدگاه اکثریت مصاحبهشوندگان این پژوهش،
ساالنه بوده است .دورهی زمانی میاندورهای و بلندمدت نیز در این پژوهش مورد تأیید برخی از
مصاحبهشوندگان بود .به نظر میرسد دورهی گزارشگری بهصورت ساالنه با استقبال بیشتری
مواجه است .دلیل اصلی میتواند این باشد که سایر گزارشهای شرکت نیز در دورهی ساالنه
تهیه میشود .ضمن اینکه مالحظات منفعت و هزینهی ارائهی گزارش پایداری بهصورت ساالنه
را ایجاب میکند .البته در سطح جهان نیز تهیهی گزارش پایداری در دورهی ساالنه رواج دارد.
الزم به ذکر است نویسندگان در بررسیای که از گزارشات پایداری شرکتهای بیمهی منتخب
(مانند آلیانز و مونیخ ری) که نمره پایداری باال در پایگاه تامسون رویترز داشتند ،مشاهده نمودند
که شرکتهای بیمهی خارجی نیز گزارش پایداری را بهصورت ساالنه تهیه میکنند .گزارش آنها
عمدتاً توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مانند کی پی ام جی اطمینان بخشی میشود.
در ادبیات پژوهشی قبلی ،در خصوص واحد تهیهکننده گزارش پایداری بحثی صورت نگرفته بود.
گزارش فعالیت هیئتمدیرهی شرکتهای بیمهی ایرانی دارای هر دو جنبهی افشای مؤلفههای مالی
و غیرمالی است .در برخی شرکتهای بیمه این گزارش لزوماً توسط واحدهای مالی تهیه نمیشود.
این امر توسط خبرگان این پژوهش در جلسات مصاحبه حتی مورد تأکید قرار گرفت .ازاینرو
در این پژوهش تالش شد دیدگاه مصاحبهشوندگان در خصوص واحد تهیهکنندهی گزارشهای
پایداری اخذ شود 69 .درصد مصاحبهشوندگان معتقد بودند که بایستی تهیهی گزارش پایداری
توسط واحدی غیر از واحد مالی انجام شود .به نظر میرسد علت اصلی نظر مصاحبهشوندگان بر
تهیهی گزارش پایداری توسط واحدی غیر از واحد مالی ،ابعاد وسیع گزارشگری پایداری است.
بهخصوص که مؤلفههای غیرمالی زیادی بایستی در گزارشهای پایداری افشا شود .اگر رشتهی
حسابداری میخواهد در آینده جایگاه بهتری در ارائهی خدمات به جامعه داشته باشد الزم است
تخصص خود را در زمینهی مؤلفههای غیرمالی بیشتر کند .ضمن اینکه الزم است حسابداران
دانش خود را بهروز کرده و نقش و جایگاه حرفه و تخصص خود در زمینهی گزارشگری پایداری
را نهتنها به عموم جامعه بلکه به افراد حرفه بشناسند.
در خصوص الزامی یا اختیار بودن گزارشهای پایداری شواهد تجربی نشان داده است که با
الزام گزارشگری پایداری ،روند تهیهی گزارشهای پایداری در سالهای اخیر رو به فزون بوده
است .یافتههای این پژوهش نیز تأکیدی بر این امر داشت که اگر گزارشگری پایداری اختیاری
شود ،شرکتها ،به تهیهی گزارشهای پایداری توجهی نخواهند داشت .این یافته در تطابق با
ادبیات پژوهشی پیشین است (بالل ،کوپر2011 ،؛ اسچالتز و همکاران2014 ،؛ ای انو ،سرافیم،
 .)2017به نظر میرسد یکی از دالیلی که باعث شده مصاحبهشوندگان این پژوهش به رویکرد
اجبار در تهیهی گزارشهای پایداری تأکید ورزند ،تجارب قبلی آنها در پیادهسازی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی و نیز سایر استانداردها و قوانینی است که در ابتدا رویکرد اختیاری
داشته است ولی نتیجهی اثربخشی اتخاذ این رویکرد در شرکتها نداشته است .به عبارتی طبق
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دیدگاه مصاحبهشوندگان الزم است در پیادهسازی گزارشگری پایداری از ابزارهای تشویقی استفاده
نمود و از سویی سعی کرد بهصورت تدریجی گزارشگری پایداری را در بین شرکتها ترویج نمود
و از ابزارهای قانونی نیز بهرهبرداری کرد .ادبیات پژوهشی قبلی بر تأثیر الزامی شدن گزارشگری
پایداری بر مقایسه پذیری عملکرد شرکتها (اسچالتز و همکاران ، )2014 ،بهبود جایگاه و اعتبار
شرکت (میون ،لزوا ،)2019 ،اولویت و اهمیت مسائل پایداری (ای آنو ،سرافیم )2017 ،تأکید داشتند
که این موارد در پژوهش حاضر نیز مورد تأیید قرار گرفت .ازجمله استداللهای موافقین تهیهی
گزارش پایداری بهصورت اختیاری به خاطر هزینهی این نوع گزارشگری و آزادی شرکت در افشای
اطالعات مفید بود .این یافته در تطابق با یافتهی اسچالتز و همکاران ( )2014است .طبق یافتههای
این پژوهش تهیهی گزارشگری پایداری بهصورت اختیاری باعث بهبود کیفیت گزارشگری میشود
و جلوگیری از شکلی شدن تهیهی گزارشگری پایداری میشود.
مصاحبهشوندگان این پژوهش اشاره کردند که ازجمله ضرورتهای اطمینان بخشی گزارش
پایداری ،بهبود کیفیت گزارشگری پایداری و افزایش قابلیت اتکای اطالعات است .ادبیات نظری
پیشین نیز بهکرات تأثیر اطمینان بخشی بر افزایش قابلیت اتکای اطالعات و اعتماد به آن را مورد
تأیید قرار دادهاند (مانند سیمینت و همکاران2009 ،؛ ریزمباخ و همکاران2017 ،؛ دو ،وو.)2019 ،
مدافعان رویکرد الزام اطمینان بخشی گزارشگری پایداری بر افزایش کیفیت گزارشگری و
ارائهی اطالعات قابلاتکا تأکید کردند .در ادبیات پیشین بیشتر بر روی دالیل اطمینان بخشی
داوطلبانه از سوی شرکتها متمرکز بوده است .ازجمله اینکه فشار ذینفعان ،محیط نهادی و
اهمیت اطالعات قابلاتکا باعث ارائهی اطمینان بخشی داوطلبانه شده است .با این حال در این
پژوهش نیز ضرورت الزامی نمودن اطمینان بخشی به خاطر اهمیت ارائهی اطالعات قابلاتکا
عنوان شد .البته یافتههای پژوهشهای اخیر مانند کی پی ام جی ( )2020حاکی از افزایش
اطمینان بخشی گزارشهای پایداری در سطح جهان است که یکی از دالیل آن فشار و الزامات
موجود برای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری است .در این پژوهش مصاحبهشوندگان تأکید
داشتند که الزم است برای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری فشار نهادی و قانونی الزم را وارد
نمود .چراکه در صورت عدم اجبار شرکتها اقدام به اطمینان بخشی گزارشهای پایداری نخواهند
کرد .سیمینت و همکاران ( )2009نیز تأیید کردند که در سیستم حقوقی قویتر گزارشهای
پایداری بهاحتمالزیاد اطمینان بخشی خواهند شد.
مدافعان رویکرد اطمینان بخشی گزارشهای پایداری بهصورت اختیاری اشاره میکردند که لزومی
به الزامی کردن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری نیست چراکه شرکتها خود به این سمت
حرکت خواهند کرد .این امر در تطابق با یافتهی کالرسون و همکاران ( )2019بود .ادبیات پژوهشی
پیشین اشاره کردند که اطمینان بخشی گزارشهای پایداری لزوماً توسط مؤسسات حسابرسی
صورت نمیپذیرد (سیمینت و همکاران2009 ،؛ السهالی ،ماالگینو .)2021 ،در این پژوهش نیز
دو دیدگاه در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری بود .مخالفان اطمینان بخشی گزارش
پایداری توسط حسابرسان بر هزینهبر بودن اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط حسابرسان
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تأکید داشتند که این امر توسط سیمینت و همکاران ( )2009نیز اشاره شده بود.
به نظر میرسد در خصوص خدمات اطمینان بخشی توسط حسابرسان شکاف انتظارات وجود
دارد .برخی مصاحبهشوندگان حسابرسان را دارای صالحیت الزم برای اطمینان بخشی گزارشهای
پایداری نمیدانستند و برخی آنها را دارای چنین شرایطی میدیدند .ازاینرو ضرورت مییابد که
حسابرسان نیز همسو با مؤسسات معتبر بینالمللی ،دانش خود را در خصوص گزارشگری پایداری
بیشتر کرده و سعی در بهینهسازی ساختار مؤسسات حسابرسی نمایند .الگو گرفتن از مؤسسات
حسابرسی خارجی میتواند راهکاری بهینه برای این موضوع باشد .باوجود اینکه مصاحبهشوندگان
حتی واقف بر این امر بودند که حسابرسان میتوانند در خصوص ابعاد غیرمالی از خدمات کارشناسان
استفاده کنند بااینحال موافق اطمینان بخشی گزارش پایداری توسط حسابرسان نبودند .به نظر
میرسد الزم است در خصوص نحوهی استفاده از خدمات کارشناسان و راهکارهای مؤثر برای همکاری
با آنها بررسیهای بیشتری توسط مؤسسات حسابرسی صورت پذیرد.
به پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد میشود از یافتههای این
پژوهش جهت ترویج گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده نمایند .همچنین نهاد ناظر
میتواند از یافتههای این پژوهش در جهت اتخاذ خطمشی مناسب برای تهیهی گزارشگری
پایداری و اطمینان بخشی آن استفاده کند .مصاحبهشوندگان بر وجود استانداردهای اطمینان
بخشی تأکید کردند .به سازمان حسابرسی بهعنوان نهاد استانداردگذار پیشنهاد میشود که
استانداردهای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری را ارائه نموده تا زمینهی آشنایی بیشتر
حسابرسان و افراد حرفهای با اطمینان بخشی گزارشگری پایداری فراهم شود.
اطمینان بخشی گزارشهای پایداری به تقویت بازار خدمات حسابرسی کمک مینماید .از همین رو،
از هماکنون الزم است جامعهی حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی دورههای آموزشی کافی
را برای حسابرسان برگزار نماید .ضمن اینکه میتوان با تقویت مهارتها و زیرساختهای الزم ،جایگاه
مؤسسات حسابرسی را در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری ارتقا داد .همچنین مؤسسات
میتوانند از دانش کارشناسان سایر حوزهها مث ً
ال در بخش محیطزیست و اقلیم نیز بهرهمند شوند.
در این پژوهش دیدگاه خبرگان نسبت به اطمینان بخشی گزارشهای پایداری اخذ شد .چون این
پژوهش در سطح صنعت بود و تالش شده بود دیدگاه خبرگان نسبت به تهیه و اطمینان بخشی
گزارشهای پایداری اخذ شود همهی ابعاد و زوایای اطمینان بخشی گزارشهای پایداری مورد
بررسی قرار نگرفت .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی اطمینان بخشی گزارشهای پایداری
بهطور وسیع و با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .توجه به اینکه طبق تجربههای بینالمللی،
حسابرسان مستقل در خصوص اطمینان بخشی گزارشهای پایداری مورد توجه هستند ،پیشنهاد
میشود که محققان آتی بررسی نمایند که اگر قرار باشد حسابرسان مستقل گزارشهای پایداری را
اطمینان بخشی کنند چه الزامات و پیشنیازهایی (مث ً
ال از نظر رهنمودها ،دستورالعملها ،شکل و
نوع اطمینان بخشی) باید داشته باشند .به عبارتی امکان اطمینان بخشی گزارشهای پایداری توسط
حسابرسان مستقل با توجه به شرایط جاری کشور مورد بررسی عمیق قرار گیرد.
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 -7مالحظات اخالقی
این پژوهش مستخرج از رساله دکتری بوده و از حمایت مادی و معنوی پژوهشکدهی بیمه
وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است.
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