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چکیده
مقدمه :گزارشگری پایداری ابزاری است که شرکتها میتوانند عالوه بر افشای عملکرد مالی ،ابعاد غیرمالی عملکرد
شرکت در جامعه را منتشر کنند و به فعالیتهای خود مشروعیت ببخشند .در این پژوهش ،تأثیر معیارهای فشار ذینفعان،
ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی برگزارشگری پایداری بررسی میشود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ فرایند اجرا ،کیفی است .بهمنظور گردآوری
اطالعات در زمینۀ مبانی نظری و پیشینۀ موضوع از منابﻊ کتابخانهای ،مﻘالهها ،پایگاههای اطالعات علمی و برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه به روش دلفیفازی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار اکسل نسخۀ
 2013استفاده شده است.
یافتهها :پس از تجزیه و تحلیل دادهها ،صنایﻊ حساس به محیط زیست ،کارکنان ،مصرفکنندگان و سهام شناور
بهعنوان معیارهای اثرگذار فشار ذینفعان برگزارشگری پایداری انتخاب شد .همچنین ،وابستگی هیئتمدیره به دولت،
فروش خارجی ،ارزش بازار سهام و موقعیت جغرافیایی از جمله معیارهای تأثیرگذار بر ارتباطات سیاسی بوده است.
برای سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز اعضای غیرموظف هیئتمدیره ،مالکیت نهادی ،سهام مدیریتی و نوع حسابرس
بهعنوان معیارهای اثرگذار برگزارشگری پایداری انتخاب شد.
نتیجهگیری :از دیدگاه خبرگان معیارهای منتخب برای فشارذینفعان ،ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت
شرکتی بر گزارشگری پایداری تأثیرگذارند.
واژههای کلیدی :ارتباطات سیاسی ،سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،گزارشگری پایداری ،فشار ذینفعان.

 .1دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران (رایانامه)Ramezan.ghanbari.rg@gmail.com :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد علیآبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآبادکتول ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامه،Khozein@aliabadiau.ac.ir :
دورنگار)32224815-017 :

 .3استادیار ،گروه حسابداری ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران (رایانامه.)a_naderian@aliabadiau.ac.ir :
 .4استادیار ،گروه حسابداری ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران (رایانامه.)Bokharaeian@aliabadiau.ac.ir :
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مقدمه

موجود در کشورهای در حال توسعه خواهان حضور در
بازارهای جهانیاند .بنابراین ،برای پذیرش در بازارهای

امروزه شیوهنامههای گزارشگری جهانی بهعنوان ابزاری

جهانی ،باید سابﻘۀ فعالیت زیستمحیطی و اجتماعی خود

مهم تدوین شده است و شرکتها از آن برای ساختار

را ارائه دهند .از طرف دیگر ،شرکتها باید بدانند که

محتوای گزارشگری پایداری استفاده میکنند .پیشرفت

گروههای مختلف ذینفﻊ ،متﻘاضی بهدست آوردن

در چنین زمینهای ،این سؤال را مطرح میکند که آیا شیوه

اطالعات در زمینههای پاسخگویی ،زیستمحیطی و

انجام گزارشگری پایداری بر اساس گزارشگری جهانی،

اجتماعیاند؛ زیرا این اطالعات در تصمیمگیریهای آنها

برای عملکرد شرکتها سودمند است یا خیر ()1؟

نﻘش مهمی دارد ( .)6از اینرو ،قابلیت اطمینان ،ابزاری

گزارش پایداری بر راهبرد تجاری شرکت تمرکز دارد و

برای بهبود شیوههای گزارشدهی و پاسخگویی به

برای شرکتهایی که فعالیت آنها بر محیط و جامعه

ذینفعان است ( .)7نتایج پژوهشها نشان میدهد که فشار

اثرگذار است ،راهبردهایی را تعیین میکند ( .)2در این

ذینفعان عامل اصلی در راهبردهای زیستمحیطی

نوع گزارشگری ،سازمان در مورد محصول ،منافﻊ

شرکتهاست ( .)8در گزارشگری نوین از شرکتها

مصرفکننده و کارکنان ،فعالیتهای اجتماعی و آثار

بهعنوان بزرگترین بنگاههای اقتصادی خواسته میشود

زیستمحیطی به افشای اطالعات میپردازد .گفتنی است

که آثار مختلف فعالیتهای خود را در مورد محیط

افشای اطالعات بخشی از مسئولیت سازمان در مﻘابل

زیست ،رفاه اجتماعی و مسائل اقتصادی افشا کنند.

ذینفعان و پاسخ به انتظارات آنهاست ( .)3گزارشگری

افزایش مسئولیت بنگاههای اقتصادی باعث شده که به

پایداری بهمعنای گزارش روشهایی است که شرکتها

سوی انتشار گزارشهای پایداری روی آورند .بنابراین ،با

برای کاهش تأثیر منفی عملیات خود بر مکانها،

توجه به اهمیت موضوع گزارشگری پایداری بهمنظور

حیوانات ،انسانها ،اقیانوسها ،آبراهها ،زمین و محیط

هماهنگی

استانداردهای

زیست به کار میگیرند ( .)4گزارشگری پایداری همزمان

بینالمللیگزارشگری تدوین و ارائه شده است ( .)9در

با توسعۀ تجاری و صنعتی ،فرصتی برای مشارکت بیشتر و

چنین شرایطی ،شرکتها نباید بهگونهای عمل کنند که

بهتر در راستای پایداری فراهم میکند؛ از اینرو ،بسیاری

نشاندهندۀ بیتوجهی آنها به مسائل زیستمحیطی باشد؛

معتﻘدند که گزارشگری پایداری امکان پاسخگویی در

چراکه ایجاد این ذهنیت در جامعه میتواند به کاهش

ابعادی را فراهم میکند که همواره خواستۀ ذینفعان

خرید محصوالت شرکت منجر شود که حاصل آن تأثیر

(جامعه) است ( .)5از طرفی ،صنعتیشدن در جهان باعث

منفی بر سودآوری شرکت است ( .)10نتایج پژوهشها

ایجاد مسئولیتهای زیستمحیطی و اجتماعی مهمی شده

ثابت میکند که افشای اطالعات مربوط به آثار

است که آثار مالی و غیرمالی خاصی بر محیط و جامعه

زیستمحیطی باعث ایجاد مزایای اقتصادی برای

میگذارد .با توجه به پدیدۀ جهانیشدن ،شرکتهای

شرکتها میشود ( 11و .)12

در

سطح

بینالمللی،
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بر خالف اهمیت گزارشگری پایداری در عرصۀ

مجموع توسعۀ پایدار را میتوان تالش انسان برای ایجاد

جهانی و پژوهشهای گسترده در سطح بینالمللی ،در

تعامل میان توسعه ،حفاظت از محیط زیست و منابﻊ

ایران این نوع گزارشگری تاکنون بهصورت اختیاری افشا

موجود در جهان دانست ( .)13به عبارت دیگر ،توسعۀ

شده است .به همین منظور ،نیاز است که بحث

پایدار ،برآوردن نیازهای طبیعی نسل حاضر بدون لطمه

گزارشگری پایداری و عوامل اثرگذار در بهبود کیفیت

زدن به منابﻊ مورد استفادۀ نسلهای آینده است (.)14

آن در کشور ایران بررسی شود .از موضوعات مناسب

گزارش پایداری شـامل ســه حوزۀ اقتصادی ،اجتماعی

پژوهش در این زمینه ،مطالعۀ فشار ذینفعان ،وجود

و زیستمحیطی است که در اندازهگیری ،ارزیابی

ارتباطات سیاسی در شرکتها و سازوکارهای حاکمیت

عملکرد ،بررسی اهداف و توسعۀ پایدار نﻘش اساسی

شرکتی است .در واقﻊ ،پژوهش حاضر فشار ذینفعان،

دارد .در محیطی که عناصر زیســتمحیطی ،اجتماعی

ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی را

و مالی در تعامل با یکدیگر و شــرکت قرار گرفته

بهعنوان محرک گزارشگری پایداری بررسی میکند .در

باشــد ،میزان موفﻘیت شرکت با گزارش پایداری

ایران ،شرکتها از حوزۀ گزارشگری پایداری به دلیل

اندازهگیری و بیان میشود ( .)15در حوزۀ گزارشگری

نبودن الزامات قانونی و استاندارهای گزارشگری غیرمالی

غیرمالی نظریههای مختلفی از قبیل نظریۀ سازمانی،

استﻘبال نکردهاند .میتوان گفت شرکتها فﻘط ابعاد مالی

نظریۀ مشروعیت و نظریۀ ذینفعان مطرح شده است تا

فعالیتهای خود را برای سهامداران افشا میکنند و ابعاد

انگیزۀ شرکت را برای افشای اطالعات زیستمحیطی

غیرمالی فعالیتها و سایر گروههای ذینفﻊ (محیط و

و اجتماعی توضیح دهد .نظریۀ سازمانی بیان میدارد که

جامعه) ،کمتر بررسی شده است .بر این اساس ،سؤال

عملیات شرکتها از طریق مجموعهای از هنجارها،

اصلی پژوهش این است :آیا معیارهای فشار ذینفعان،

اعتﻘادات یا باورها شکل میگیرد .بهعبارتدیگر،

ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت برگزارشگری

چگونه عناصر رفتاری به وجود میآید و بر تصمیمهای

پایداری تأثیرگذار است؟

افراد تأثیر میگذارد یا گاهی کنار گذاشته میشود

در ادامه به تشریح مبانی نظری ،پیشینۀ پژوهش،

( .)16بر اساس نظریۀ مشروعیت ،شرکتها تا زمانی

سؤالهای پژوهش و روش پژوهش پرداخته میشود .در

میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که جامعه به آنها

نهایت ،یافتهها و نتایج پژوهش بررسی خواهد شد.

مشروعیت ببخشد .مشروعیت زمانی حاصل میشود که
جامعه باور داشته باشد ،عملیات شرکتها تأثیر

مبانی نظری

سودمندی بر انسانها و محیط زیست باقی میگذارد

گزارشگری پایداری

( .)17طبق نظریۀ ذینفعان ،انگیزۀ مدیران از افشای

موضوع پایداری بحث برانگیز است و تاکنون

اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی آن است که به

تعریفهای گوناگونی برای آن بیان شده است اما در

گروههای ذینفﻊ نشان دهند سازمان برطبق انتظارات
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ارتباطات سیاسی و گزارشگری پایداری

آنها عمل میکند (.)6

منظور از ارتباطاتسیاسی ،روابط نزدیک دولت با

فشار ذینفعان و گزارشگری پایداری

واحدهای تجاری است ( .)26حضور سیاستمداران در

ذینفعان گروههایی هستند که بر فعالیت یا اهداف

هیئتمدیرۀ شرکتها بهعنوان نمایندۀ دولت ،به تضعیف

شرکت تأثیر داشته یا از آن تأثیر میپذیرند ( 18و  .)19در

حاکمیت شرکتی و کاهش کیفیت گزارشگری منجر

سطوح مختلف قدرت ،مشروعیت سهامداران و

میشود اما این عامل زمانی که مالکیت دولتی مطرح است،

درخواستهای آنها با توجه به مسائل و زمینههای خاص

بهبود حاکمیت شرکتی و افزایش کیفیت گزارشگری را به

متفاوت است ( 20و  .)21ذینفعان با استفاده از ابزارها و

دنبال دارد ( .)27دولت اغلب از شرکتهای بزرگتر

اختیارات قانونی خود ،مدیران شرکتها را به پذیرش

حمایت میکند .این شرکتها فعالیتهای بیشتری برعهده

خواستههای قانونی خود نیز وادار میکنند ( .)5شرکتها

دارند و مسئولیت مربوط به پاسخگویی آنها بیشتر است

هم باید به درخواستهای مشروع سهامداران پاسخ دهند

( .)26از آنجا که اینگونه شرکتها تأثیر بیشتری بر جامعه

و به آنها رسیدگی کنند ( .)22با توجه به نظریۀ ذینفعان،

میگذارند و در معرض موشکافی بیشتری قرار دارند ،از

حفاظت از محیط زیست نهتنها برای نسلهای کنونی و

سوی جامعه نیز زیر فشار بیشتری برای افشای اطالعات

آینده بااهمیت است بلکه به دلیل ارزش ذاتی آن ،برای

زیستمحیطی و اجتماعی قرار میگیرند ( .)28نظریۀ

سازمانهای مشابه نیز اهمیت دارد ( .)23در شرکتهای

مشروعیت پیشنهاد میکند که واحدهای تجاری باید از

بزرگ مفاهیمی چون مسائل زیستمحیطی ،عملکرد

طریق افزایش دامنۀ افشای اطالعات زیستمحیطی و

اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی رمز بﻘای شرکت

اجتماعی ،در گزارشهای ساالنۀ خود پاسخگو باشند.

است و موجب پایداری آن میشود .مفاهیم نامبرده به

برخی از پژوهشگران پاسخگویی مدیران را اینگونه

مزیت رقابتی در اینگونه شرکتها تبدیل شده است

توضیح میدهند :مدیران شرکتهای بزرگتر ،بیشتر

( .)24بر مبنای نظریۀ مشروعیت ،شرکتها میخواهند

احتمال میدهند که در نتیجۀ افشای بهتر اطالعات ،مزایایی

کیفیت گزارش پایداری خود را برای مشروعیت بخشیدن

برای شرکت ایجاد شود (.)29

به عملیات شرکت افزایش دهند .این به دلیل فشار
گروههای اجتماعی و طرفداران محیط زیست است؛

حاکمیت شرکتی و گزارشگری پایداری

چراکه آنها از شرکتها تﻘاضا دارند ،برای بهبود محیط

تعریفهای گستردهتر از حاکمیت شرکتی نشان

زیست آسیبدیده از فعالیتهای عملیاتی آنها اقدام

میدهد که شرکتها در برابر جامعه ،نسلهای آینده و

کنند .شرکتها برای پاسخگویی به این خواستهها ،تالش

منابﻊ طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند .طبق این

میکنند تا فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی خود

دیدگاه ،نظام حاکمیت شرکتی موانﻊ و اهرمهای تعادل

را انجام دهند و بهصورت شفاف گزارش کنند (.)25

درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتهاست که
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تضمین میکند آنها مسئولیت خود را در برابر

میتوانند راهبردهای زیستمحیطی خود را تغییر دهند

ذینفعان انجام دهند و در زمینههای فعالیت تجاری،

( .)8اورازالین و محمود در پژوهشی شاخصهای

بهصورت مسئوالنه عمل کنند ( .)30طرحهای پایداری

عملکرد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

بر حاکمیت شرکتی اثرگذار است .این طرحها باعث

گزارشگری پایداری در صنعت نفت و گاز کشور روسیه

میشود هدایت و کنترل شرکتها بهسمت عملکرد

را بررسی کردند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که

منصفانه سوق داده شود؛ عملکردی که همراه با

شرکتهای با سهم مالکیت خارجی نسبت به

مسئولیتپذیری و در نظر گرفتن ویژگیهای اخالق در

شرکتهایی که سرمایهگذاران آنها داخلی است،

قبال همۀ ذینفعان است .توسعۀ سطح گزارشگری از

اطالعات پایداری شفافتری را افشا میکنند.

طریق ارائۀ گزارشهای پایداری نیز باعث ارتﻘای

شرکتهایی که گزارشهای پایداری آنها به زبان

شفافیت گزارشگری ،کاهش رسواییهای مالی و

روسی است ،در مﻘایسه با شرکتهایی که این گزارشها

بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران به گزارشهای مالی

را به زبانهای انگلیسی و روسی منتشر میکنند گزارش

میشود ( .)31بر این اساس ،مدیران شرکتها طبق

پایداری ارزشمندتری را منتشر میکنند ( .)33کوزی و

نظریۀ نمایندگی بهمنظور کاهش هزینههای نمایندگی،

اویار در پژوهشی به بررسی عوامل تعیینکنندۀ

جلب نظر ذینفعان و مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای

گزارشگری پایداری و تأثیر آن بر ارزش شرکت در

خود در جامعه به افشای اطالعات زیستمحیطی و

کشور ترکیه پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد

اجتماعی میپردازند (.)32

که افزایش آگاهی در زمینۀ گزارشگری جهانی مبتنی
برگزارشگری پایداری باعث بهبود کیفیت گزارشگری

پیشینۀ پژوهش

پایداری میشود ( .)34آلوارزا و اورتاس تأثیر فرهنگ بر

وانگ و همکاران در مطالعهای به بررسی فشار

گزارشگری مبتنی بر توسعۀ پایداری را بررسی کردند.

ذینفعان و راهبردهای زیستمحیطی شرکتهای چینی

نتایج پژوهش آنها نشان داد که سطح توسعهیافتگی

پرداختند .آنها در این پژوهش فشار ذینفعان را به چهار

یک کشور و فرهنگ ارتﻘایافته ،باعث افزایش فشار

گروه شامل فشارهای داخلی ،اجباری ،بازار و اجتماعی

ذینفعان به شرکتها برای افشای اطالعات و رعایت

تﻘسیم کردند .نتایج پژوهش وانگ و همکاران نشان داد

حﻘوق ذینفعان میشود ( .)5در پژوهشی یانگ و

که فشارهای داخلی ،عامل اصلی راهبردهای

همکاران این موضوع را که آیا گزارشگری پایداری بر

زیستمحیطی شرکتهاست .فشار ذینفعان در زمینۀ

اساس گزارشگری جهانی رعایت میشود یا خیر را برای

راهبردهای زیستمحیطی شرکتها در کشورهای

شرکتهای بورسی کشور چین بررسی کردند .یافتههای

توسعهیافته تأثیر بیشتری داشته است .همچنین،

پژوهش آنها نشان داد که رعایت گزارشگری پایداری

شرکتهای غیرتولیدی راحتتر از سایر شرکتها

بر اساس گزارشگری جهانی بهطور چشمگیری
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سودآوری شرکتها را افزایش میدهد ( .)1رومرو و

شرکت و عوامل راهبری شرکتی تأثیر معنیداری بر

همکاران در مطالعهای به بررسی و مﻘایسۀ گزارشهای

سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها دارد.

ساالنه و گزارشگری پایداری شرکتهای بورسی کشور

همچنین ،قادرزاده و همکاران دریافتند که الگوی

اسپانیا پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که

درخت تصمیم سی  5در مﻘایسه با سایر الگوها کارایی

گزارشگری پایداری به دلیل توصیفی بودن در مﻘایسه با

بیشتری دارد ( .)38بشیریمنش و رحمانی الگوی افشای

گزارش ساالنه که بعد مالی دارد ،از کیفیت باالتری

اختیاری اطالعات به عنوان ابزاری برای حسابداری

برخوردار است .از طریق این گزارش ،شرکتها به

مدیریت در شرکتهای ایرانی را ارائه کردند .افشای

فعالیتهای خود در جامعه مشروعیت میبخشند و با

اختیاری اطالعات در این الگو شامل ابعاد اطالعات

ذینفعان خود در تعاملاند ( .)35پالتونوا و همکاران

عمومی ( 23مؤلفه) ،چشمانداز آیندۀ شرکت (13

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی در بخش

مؤلفه) ،راهبری شرکتی (18مؤلفه) ،تولید و فرایندهای

بانکداری اسالمی شورای همکاری خلیج فارس را

داخلی ( 30مؤلفه) ،رشد و نوآوری ( 18مؤلفه) ،سرمایۀ

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که

مشتری ( 21مؤلفه) ،سرمایۀ انسانی ( 23مؤلفه) ،عملکرد

گزارشگری پایداری بر عملکرد مالی بانکهای اسالمی

اجتماعی ( 13مؤلفه) ،عملکرد زیستمحیطی ( 17مؤلفه)

تأثیر مثبت دارد .همچنین ،فعالیتهای انجام شده در

و اطالعات مالی و عملکرد سهام ( 57مؤلفه) بود.

راستای گزارشگری پایداری توسط بانکهای اسالمی

یافتههای پژوهش آنها بیانکنندۀ همبستگی باالی

میتواند تأثیر درازمدت بر عملکرد مالی آنها داشته

مؤلفهها در هر یک از ابعاد با نمرۀ کل آن بعد و همچنین

باشد ( .)36نتایج پژوهش احمدی و همکاران ،با عنوان

همبستگی باالی نمرۀ هر یک از ابعاد با نمرۀ کل در

ارائۀ الگوی گزارشگری مالی و غیرمالی زیستمحیطی

افشای اختیاری اطالعات بود (.)39

با رویکرد فازی نشان داد در گزارشگری مالی
زیستمحیطی شاخصهای قابلمﻘایسهبودن اطالعات،
چگونگی تولید و مربوطبودن محتوای اطالعات ،شدت

سؤالهای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ،این

اثر خالص و اهمیت بیشتری دارد .از بین شاخصهای

پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالهای زیر است:

سهگانۀ گزارشگری غیرمالی زیستمحیطی ،شاخص

 .1کدام یک از معیارهای فشار ذینفعان بر گزارشگری

مدیران شرکتها شدت اثر خالص و اهمیت بیشتری
داشت ( .)37قادرزاده و همکاران در مطالعهای عوامل
اثرگذار بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها با

پایداری تأثیرگذار است؟
 .2کدام یک از معیارهای ارتباطات سیاسی بر
گزارشگری پایداری تأثیرگذار است؟

رویکرد دادهکاوی را شناسایی و رتبهبندی کردند .نتایج

 .3کدام یک از معیارهای سازوکارهای حاکمیت

پژوهش آنها نشان داد عوامل اقتصادی ،ویژگیهای

شرکتی بر گزارشگری پایداری تأثیرگذار است؟
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روش پژوهش

مﻘیاس  10درجهای با راهنمایی خبرگان استفاده شد.
برای تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی صوری و

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ فرایند

محتوایی استفاده شد .برای تعیین روایی صوری

اجرا از نوع پژوهشهای کیفی است .این پژوهش به روش

پرسشنامه ،معیارها از طریق منابﻊ کتابخانهای ،مﻘالهها،

دلفیفازی است .یکی از مهمترین مزیتهای روش دلفی،

کتابها و پایگاههای اطالعات علمی استخراج شد و

غربالگری معیارهاست .با این روش میتوان از یک مرحله

برای تعیین روایی محتوایی از نظرهای استاد راهنما و

برای غربال معیارها استفاده کرد ( .)40از اینرو ،برای تجزیه

سایر استادان خبره در موضوع پژوهش (طرح رسالۀ

و تحلیل دادهها و انتخاب معیارهای تأثیرگذار ،از روش

دکتری) ،استفاده شد .آنها معیارهای جدول شمارۀ  1را

دلفیفازی استفاده شد .روش دلفیفازی شامل  5گام است

بهعنوان معیارهای اولیه تأیید کردند .سپس ،برای تعیین

که در بخش یافتههای پژوهش مراحل آن تشریح شده

پایایی هم از حد آستانه (اجماع خبرگان) ،در روش فازی

است .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری هدفمند برای

استفاده شد ( .)41بعد از انجام محاسبات فازی و تعیین

انتخاب نمونه استفاده شده است .نمونۀ پژوهش شامل 20

حد آستانه برای هریک از متغیرهای پژوهش ،چنانچه

نفر از استادان دانشگاه است که در موضوع پژوهش تجربه

سطح معناداری معیارها برابر و یا بیشتر از حد آستانه متغیر

داشتند که بهعنوان خبرگان انتخاب شدند .برای گردآوری

مربوط باشد به عنوان معیارهای اثرگذار برگزارشگری

اطالعات در زمینۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش از منابﻊ

پایداری انتخاب میشود .نتایج در جدولهای شمارههای

کتابخانهای ،مﻘالهها ،کتابها و پایگاههای اطالعات علمی

 4 ،3و  5ارائه شده است.

و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .ابتدا بر
اساس مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ،معیارهای اولیه (جدول

یافتهها

شمارۀ  )1شناسایی شد .این معیارها در رابطه با فشار
ذینفعان ،ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت

در این پژوهش مطابق با مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش،

شرکتی است که در پژوهشهای خارجی و داخلی معتبر از

 6معیار مربوط به فشار ذینفعان 10 ،معیار برای

آنها استفاده شده بود .سپس ،از پرسشنامۀ دلفی برای

ارتباطات سیاسی و  10معیار برحسب سازوکارهای

پاسخ به سؤالها و جمﻊآوری دادههای پژوهش و از

حاکمیت شرکتی شناسایی شد .این معیارها در جدول

نرمافزار اکسل نسخۀ  2013بهمنظور تجزیه و تحلیل

شمارۀ  1ارائه شده است.

دادههای پژوهش استفاده شد.

در گام اول ،استادان دانشگاه بهعنوان خبرگان
(جدول شمارۀ  )2انتخاب شدند و مسئلۀ پژوهش برای

روایی و پایایی
در این پژوهش از پرسشنامۀ دلفیفازی برطبق
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آنها تشریح شد .سپس ،پرسشنامهای در قالب روش
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جدول  :1شناسایی معیارهای اولیه
متغیر

فشار ذینفعان

ارتباطات سیاسی

سازوکارهایی
حاکمیت شرکتی

معیار

پیشینۀ پژوهش

صنایﻊ حساس به محیط زیست
مصرفکنندگان

حسن ( ،)14رودیانتو و سرگار ()42
رحمانی و بشیریمنش ( ،)43رودیانتو و سرگار ()42

کارکنان
سهام شناور

رحمانی و بشیریمنش ( ،)43رودیانتو و سرگار ()42
خوزین و همکاران ()44

صنایﻊ سرمایه محور
رسانه

رودیانتو و سرگار ()42
حسن ( ،)14برانکو و رودریگس ( ،)45ریورت ()46

وابستگی هیئتمدیره به دولت
ارزش بازار سهام
فروش خارجی (صادرات)

لین و همکاران ()47
رضایی و افروزی ( ،)26رضایی و ویسی حصار ()48
رضایی و افروزی ( ،)26رضایی و ویسی حصار ()48

موقعیت جغرافیایی
تغییر حسابرس
اندازۀ شرکت
مالیات بر درآمد
سودآوری
اهرم مالی
بیمۀ پرداختی (کارفرما و بیکاری)

استرادلینگ و تار ()49
سرینیدهی و همکاران ()50
حسن ( ،)14حنیفا و کوک ()28
رضایی و افروزی ( ،)26رضایی و ویسی حصار ()48
حنیفا و کوک ( ،)28قادرزاده و همکاران ()38
رضایی و افروزی ( ،)26رضایی و ویسی حصار ()48
رضایی و افروزی ( ،)26رضایی و ویسی حصار ()48

اعضای غیرموظف هیئتمدیره
مالکیت نهادی

حنیفا و کوک ( ،)28رحمانی و بشیریمنش ()43
قادرزاده و همکاران ( ،)38یانگ و چانگ ()51

سهام مدیریتی
نوع حسابرس
سطح تحصیالت هیئتمدیره
تمرکز مالکیت
سهامدار عمده
مالکیت خانوادگی
وجود کمیتۀ حسابرسی
نوع اظهارنظر حسابرس

حسن ( ،)14یانگ و چانگ ()51
قادرزاده و همکاران ( ،)38واالس و همکاران ()52
ملکیان و همکاران ()53
رحمانی و بشیریمنش ( ،)43خوزین و همکاران ()44
هتای و همکاران ()54
رودیانتو و سرگار ()42
رستم و همکاران ()55
رحمانی و بشیریمنش ()43

گرفت .در گام دوم ،با توجه به پرسشنامه از خبرگان

دادههای بهدست آمده از پرسشنامههای توزیﻊشده

خواسته شد تا طبق بدترین حالت و بهترین حالت ،به

بهصورت کدنویسی به نرمافزار اکسل  2013منتﻘل شد

هریک از معیارها از  1تا  10امتیاز دهند.

(گام سوم) .نتایج آماری تجزیه و تحلیل دادههای

برای تجزیه و تحلیل ،طبﻘهبندی و انجام محاسبات

پژوهش در جدولهای شمارههای  3الی  5ارائه شده

فازی بهمنظور مشخصکردن اهمیت هریک از معیارها،

است .در گام چهارم ،معیارها با توجه به حد آستانۀ
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جدول  :2ویژگیهای خبرگان
متغیر

متغیر فرعی

جنسیت
سن

تحصیالت

تجربۀ کاری

تعداد

درصد

مرد

16

80

زن

4

20

کمتر از  40سال

13

65

بین  40تا  50سال

5

25

بیشتر از  50سال

2

10

کارشناسی ارشد

3

15

دانشجوی دکتری

4

20

دکتری تخصصی

13

65

کمتر از  5سال

4

20

بین  5تا  10سال

10

50

بیشتر از  10سال

6

30

جدول  :3معیارهایهای فشار ذینفعان برطبق روش دلفیفازی
مقدار بدترین حالت

مقدار بهترین حالت

میانگین هندسی

کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

𝒎𝒊𝑰

𝒎𝒊𝑼

معنیداری

صنایﻊ حساس به محیط زیست

1

8

8

10

4/82

8/97

10/88

مصرفکنندگان

3

9

7

9

5/51

7/96

12/38

کارکنان

3

8

7

9

5/72

8/01

12/26

سهام شناور

4

8

8

10

5/68

9/58

9/14

صنایﻊ سرمایه محور

5

6

5

8

5/14

6/61

3/12

رسانه

2

5

4

10

4/04

6/42

4/46

معیار

مقدار

*حد آستانه8/71:
مربوط به هر جدول انتخاب یا حذف شد.
در این پژوهش ،شاخص  LiKو  ،UiKبهترتیب،
بهعنوان بدترین حالت و بهترین حالت برای معیار i

است که امتیازدهی به آنها را خبرگان انجام
میدهند LCi .نشاندهندۀ کمترین امتیاز برای بدترین
حالت است که از رابطۀ  1در زیر بهدست میآید:
رابطۀ 1

80

) LCi = min (Lik

 UCiنشاندهندۀ بیشترین امتیاز برای بدترین حالت
است که از رابطۀ  2در زیر حاصل میشود:
) UCi = max (Lik

رابطۀ 2

𝑖𝐶𝑀 میانگین هندسی امتیازات بدترین حالت برای
معیار  iاست که از رابطۀ  3در زیر بهدست میآید:
رابطۀ 3

1
k

) ) MCi = (Li1 × Li2 × … × Lik

به همین ترتیب ،کمینه (  ،)LOiبیشینه (  )UOiو
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میانگین هندسی (  )MOiامتیازهای بهترین حالت برای

میشود (.)41

معیار  iاست .برای بررسی اجماعنظر خبرگان و محاسبۀ

در جدول شمارۀ  ،3با توجه به اینکه مﻘدار حد

مﻘدار معنیداری  Giبرای هر معیار ،از منطﻘۀ خاکستری

آستانه از میانگین ستون مﻘدار معنیداری ()8/71

بخش همپوشانی  Ciو  Oiاستفاده میشود .در صورتیکه

بهدست آمده است ،از میان  6معیار باال ،معیار رسانه و

همپوشانی وجود نداشته باشد )  (i. e. UCi ≤ LOiو

صنایﻊ سرمایه محور در مﻘایسه با سایر معیارها ،مﻘدار

هیچگونه منطﻘۀ خاکستری موجود نباشد ،دیدگاه

معنیداری آنها کمتر از حد آستانه ( )8/71است .از

خبرگان در مورد معیار  iبه حد اجماع میرسد و ارزش

اینرو ،این دو معیار حذف شد .برطبق این جدول،

معنیداری اجماع بهصورت زیر محاسبه میشود:

معیارهای صنایﻊ حساس به محیط زیست،

MCi + MOi
2

= Gi

مصرفکنندگان ،کارکنان و سهام شناور که مﻘدار

اگر همپوشانی وجود داشته باشد > (i. e. UCi

معنیداری آنها بیشتر از حد آستانه ( )8/71است،

)  LOiو مﻘدار فاصلهای منطﻘۀ خاکستری  g iبرابر با

بهعنوان معیارهای اثرگذار بر گزارشگری پایداری

 UCi − LOiباشد .همچنین g i ،کمتر از ارزش فاصلهای

انتخاب شد.

رابطۀ 4

𝑖𝐶 و )  Oi (di. = MOi −MCOiباشد ،یعنی g i ≤ di؛

در جدول شمارۀ  ،4مﻘدار معنیداری معیارهای

آنگاه ،ارزش معنیداری  Giبرطبق نﻘطۀ مماس

تغییر حسابرس ،اندازۀ شرکت ،مالیات بر درآمد،

) ̃ P (μL.̃ μPمنطﻘۀ خاکستری تعیین میشود .ارزش

سودآوری ،اهرم مالی و بیمۀ پرداختی در مﻘایسه با سایر

معنیداری  Giبرای هر معیار از طریق رابطههای

معیارها کمتر از حد آستانه ( )6/62است .از اینرو ،این

شمارههای  5و 6در زیر بهدست میآید:

 6معیار حذف شد .معیارهای وابستگی اعضای
هئیتمدیره به دولت ،فروش خارجی ،موقعیت

رابطۀ 5
}]Gi = max {∫p[min(μ̃L − (p). μũ − (p) dp

جغرافیایی و ارزش بازار سهام نیز با توجه به اینکه مﻘدار

)Gi = (Uci−MC i)(MOi − LO i

معنیداری آنها بیشتر از حد آستانه ( )6/62است،

رابطۀ 6

UC ×MO − LO × MC

i

i

i

i

چنانچه منطﻘۀ خاکستری وجود داشته باشد و

بهعنوان معیارهای تأثیرگذار بر گزارشگری پایداری
انتخاب شد.

 g i > diباشد ،تفاوت زیادی میان نظرات خبرگان

در جدول شمارۀ  ،5معیارهای سطح تحصیالت

وجود خواهد داشت .بنابراین ،مراحل باال باید تا زمان

هیئتمدیره ،تمرکز مالکیت ،سهامدار عمده ،مالکیت

دستیابی به اجماعنظر تکرار شود .برای استخراج

خانوادگی ،وجود کمیتۀ حسابرسی و نوع اظهارنظر

معیارهای منتخب ،از مﻘایسۀ مﻘدار معنیداری  Giبا

حسابرس در مﻘایسه با سایر معیارها مﻘدار معنیداری آنها

مﻘدار آستانۀ  Tاستفاده میشود .در صورتیکه

کمتر از حد آستانه ( )6/01است .بنابراین ،این  6معیار

 Gi > Tباشد ،معیار  iبهعنوان معیار تأثیرگذار انتخاب

حذف شد .معیارهای اعضای غیرموظف هیئتمدیره،
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جدول  :4معیارهای ارتباطات سیاسی بر اساس روش دلفیفازی
معیار

مقدار بدترین حالت

مقدار بهترین حالت

میانگین هندسی

مقدار

کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

𝒎𝒊𝑰

𝒎𝒊𝑼

معنیداری

وابستگی هئیتمدیره به دولت

2

9

6

10

5/83

8/06

11/11

ارزش بازار سهام

2

9

7

10

5/6

8/05

11/25

فروش خارجی

3

9

7

9

5/77

7/96

12/96

موقعیت جغرافیایی

2

9

7

10

5/52

8/05

11/75

تغییر حسابرس

4

5

4

7

4/37

6/42

2/89

اندازۀ شرکت

1

5

4

10

3/86

6/58

3/33

مالیات بر درآمد

5

6

5

8

5/19

6/61

3/1

سودآوری

4

5

4

7

4/18

6/42

2/93

اهرم مالی

3

5

4

8

4/12

6/41

3/13

بیمۀ پرداختی

1

5

4

9

3/9

6/68

3/79

* حد آستانه6/62 :
جدول  :5معیارهای سازوکارهای حاکمیت شرکتی برحسب روش دلفیفازی
معیار

مقدار بدترین حالت

مقدار بهترین حالت

میانگین هندسی

مقدار

کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

𝒎𝒊𝑰

𝒎𝒊𝑼

معنیداری

اعضای غیرموظف هئیتمدیره

2

8

8

10

4/99

8/97

10/33

مالکیت نهادی

3

8

7

9

5/92

7/96

12/36

سهام مدیریتی

2

8

6

10

5/52

7/94

8/18

نوع حسابرس

3

6

5

9

5/92

6/68

11/24

سطح تحصیالت هیئتمدیره

3

5

4

8

4/12

6/41

3/13

تمرکز مالکیت

4

5

4

7

4/18

6/42

2/93

سهامدار عمده

3

5

4

7

4/12

6/37

3/71

مالکیت خانوادگی

4

5

4

9

4/37

6 /5

2/11

وجود کمیتۀ حسابرسی

2

5

4

8

3/95

6/41

3/75

نوع اظهارنظر حسابرس

3

6

4

10

4/66

7/03

3/37

* حد آستانه6/01 :
مالکیت نهادی ،سهام مدیریتی و نوع حسابرس ،با توجه

گزارشگری پایداری انتخاب شد .در این مرحله،

به اینکه مﻘدار معنیداری آنها بیشتر از حد آستانه

چنانچه اجماع بین خبرگان بهخوبی انجام نشده باشد

( )6/01است ،بهعنوان معیارهای تأثیرگذار بر

(کمتربودن مﻘدار معنیداری همۀ معیارها از حد آستانۀ
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جدولها) ،پرسشنامه دوباره تهیه میشود و برای

انتخاب معیارهای باال با توجه به اجماع خبرگان در

خبرگان ارسال میشود (شروع از گام دوم) تا اجماع

روش فازی ،اعتبار الگوی پژوهش را تأیید میکند.

حاصل شود .نتایج نهایی اجماع خبرگان در جدول
شمارۀ  6ارائه شده است .در گام پایانی ،از فرایند

نتیجهگیری

دلفیفازی گزارشی تهیه شد و نتایج در اختیار خبرگان
قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،حد آستانه

افشای اطالعات مالی و غیرمالی ناشی از عملکرد

نشان میدهد معیارهایی که مﻘادیر آنها از حد آستانه

شرکتها میتواند یکی از منابﻊ مهم و ارزشمند

کمتر است ،باید از الگوی پژوهش حذف شود و

اطالعاتی باشد .این منابﻊ برای اتخاذ تصمیمهای

معیارهایی که مﻘادیر آنها از حد آستانه بیشتر است،

اقتصادی مربوط به گروههای مختلف ذینفﻊ استفاده

باید در الگوی پژوهش گنجانده شود .این معیارها

میشود .بر این اساس ،نهادهای حرفهای حسابداری و

بهعنوان تأثیرگذارترین معیارهای گزارشگری پایداری

پژوهشهای انجام شده در خارج و داخل کشور در

از دیدگاه خبرگان است .مطابق یافتههای پژوهش به

حوزۀ گزارشگری غیرمالی ،چارچوبها و الگوهای

روش فازی ،الگوی مفهومیگزارشگری پایداری

متفاوتی را ارائه کردهاند .در ایران ،سازمان مدیریت

تدوین شد که در نمودار شمارۀ  1ارائه شده است.

صنعتی در حوزۀ گزارشگری پایداری اقدامات

جدول  :6عوامل و معیارهای تأثیرگذار
متغیر

حد آستانه

فشار ذینفعان

8/71

ارتباطات سیاسی

6/62

معیار

مقدار
معنیداری

سازوکارهای حاکمیت شرکتی

6/01

صنایﻊ حساس به محیط زیست

10/88

مصرفکنندگان

12/38

کارکنان

12/26

سهام شناور

9/14

وابستگی هیئتمدیره به دولت

11/11

ارزش بازار سهام

11/25

فروش خارجی

12/96

موقعیت جغرافیایی

11/75

اعضای غیرموظف هیئتمدیره

10/33

مالکیت نهادی

12/36

سهام مدیریتی

8/18

نوع حسابرس

11/24
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صنایﻊ حساس به محیط زیست

مصرفکنندگان

سهامشناور

کارکنان

فشار ذینفعان

وابستگی هیئت مدیره
به دولت
فروش خارجی
ارتباطات سیاسی

گزارشگری پایداری

ارزش بازار سهام

موقعیت جغرافیایی

حاکمیت شرکتی

نوع حسابرس

سهام مدیریتی

سهام نهادی

اعضای غیرموظف هیئتمدیره

نمودار  :1الگوی مفهومی گزارشگری پایداری

سازندهای نظیر برگزاری هماندیشیها ،کارگاههای

محیط زیست از طرف نهادها و گروههای طرفدار

آموزشی-مشاورهای و دورههای کوتاهمدت و

محیط زیست و بهطورکلی افراد جامعه تحت فشار قرار

درازمدت در حوزۀ گزارشگری پایداری انجام داده

دارند تا آثار فعالیتهای خود را بهصورت شفاف

است .این اقدامات میتواند برای بهبود گزارشگری

گزارش دهند و به فعالیتهای خود در جامعه

پایداری شرکتها مفید واقﻊ شود .گزارش پایداری در

مشروعیت بخشند .شرکتهایی که محصوالت تولیدی

بخش گزارش فعالیت هیئتمدیرۀ شرکتها

آنها ممکن است آثار زیستمحیطی و اجتماعی برای

قابلمشاهده است .در این پژوهش با روش دلفیفازی،

جامعه داشته باشد ،برای مصرفکنندگان ارزشمند

معیارهای تأثیرگذار برگزارشگری پایداری تعیین شد.

نخواهد بود .بنابراین ،آنها سعی میکند تا با ارائۀ

همچنین ،با توجه به یافتههای پژوهش و نظر خبرگان،

گزارش پایداری ،در زمینۀ ارزشهای اخالقی

الگوی توصیفی پژوهش بر مبنای فشار ذینفعان (4

مصرفکنندگان پاسخگو باشند .کارکنان از

معیار) ،ارتباطات سیاسی ( 4معیار) و سازوکارهای

ارزشهای اخالقی برخوردارند .گفتنی است آنها

حاکمیت شرکتی ( 4معیار) تدوین شد .این یافتهها نشان

عالوه بر اهمیت دادن به حﻘوق و مزایای دریافتی،

داد که معیارهای فشار ذینفعان ،ارتباطات سیاسی و

رعایت مسائل زیستمحیطی و اجتماعی را نیز در

سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر گزارشگری پایداری

محیط کاری در نظر میگیرند .از اینرو ،حضور

از دیدگاه خبرگان اثرگذار است .صنایﻊ حساس به

کارکنان آگاه به مسائل پایداری ،باعث بهبود
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گزارشگری پایداری خواهد شد .افزایش تعداد سهام

اطالعاتی و در نهایت افزایش سطح گزارشگری

شناور باعث افزایش تعداد ذینفعان میشود که آنها

پایداری میشود .مؤسسات حسابرسی بزرگ به دلیل

هم مدیریت شرکت را مجبور به افشای گزارش

اعتبار مؤسسه ،تحت نفوذ مشتریان خود قرار نمیگیرند.

پایداری میکنند .نتایج این پژوهش با نتایج

اینگونه مؤسسات به دلیل داشتن حسابرسان خبره

پژوهشهای حسن ( ،)14رودیانتو و سرگار ( )42و

میتوانند روشهای افشای گزارش پایداری را

خوزین و همکاران ( )44همسو و با نتایج پژوهش

تحتتأثیر قرار دهند .مطابق با نظریۀ نمایندگی برای

رحمانی و بشیریمنش ( )43غیرهمسو است.

کاهش تضاد منافﻊ ،یکی از راهحلهای همسو کردن

حضور نمایندگان وابسته به دولت در هئیتمدیره

مدیران با منافﻊ سایر ذینفعان اعطای سهام مدیریتی

شرکتها باعث کاهش کیفیت حاکمیت شرکتی

است که باعث ایجاد انگیزه در مدیران میشود .این

میشود .در نهایت ،وجود سازوکارهای حاکمیت

سهام ،آنها را وادار میکند تا بر اساس منافﻊ سهامداران

شرکتی ضعیف از کیفیت گزارشگری پایداری

فعالیت کنند .بنابراین ،سهام مدیریتی گزارشگری

میکاهد .شرکتهایی که در حوزۀ فروش خارجی

پایداری را تحتتأثیر قرار میدهد .حضور مالکان

فعالیت دارند ،حاکمیت از آنها به دلیل ارزآوری و

نهادی در شرکتها ،با توجه به نفوذی که بر مدیریت

ایجاد ارتباطات بینالمللی برای دولتها حمایت

شرکتها دارند ،باعث میشود از فرصتطلبی مدیران

میکند .اینگونه شرکتها عالوه بر دسترسی به

جلوگیری شود .شرکتهایی که با توجه به گزارشگری

امتیازات خاص در مﻘایسه با شرکتهای بدون

پایداری فعالیت میکنند ،محیط جذابتری برای

ارتباطات سیاسی ارزش بازار باالتری دارند و به دلیل

مالکان نهادی به دلیل سرمایهگذاری فراهم میکنند.

حمایت دولت ،کیفیت اطالعات مناسب و محیط

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای حسن (،)14

اطالعاتی شفافی ندارند .بنابراین ،از کیفیت

حنیفا و کوک ( ،)28قادرزاده و همکاران ( ،)38یانگ

گزارشگری پایداری آنها کاسته خواهد شد .نزدیکی

و چانگ ( ،)51واالس و همکاران ( )52و ملکیان و

به شهرهای بزرگ (بهویژه پایتخت) به نظارت بیشتر و

همکاران ( )53همسو و با نتایج پژوهش رحمانی و

تغییر رفتار شرکتها منجر میشود .این نظارت در

بشیریمنش ( )43غیرهمسو است.

شهرها ،مشارکت بیشتر و بهبود گزارشگری پایداری را

نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای منتخب مربوط

به دنبال دارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای رضایی

به فشار ذینفعان ،سازوکارهای حاکمیت شرکتی و

و افروزی ( ،)26لین و همکاران ( ،)47رضایی و ویسی

ارتباطات سیاسی از دیدگاه خبرگان برگزارشگری

حصار ( )48و کمبل ( )56همسو است.

پایداری تأثیرگذار است .به مدیران شرکتهای عضو

حضور اعضای غیرموظف در هیئتمدیره باعث

بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود که این

نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت ،کاهش نامتﻘارنی

معیارها را برای سیاستگذاری و بهبود افشا در حوزه

مجله حسابداری سالمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400
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است معیارهای اثرگذار دیگری نیز وجود داشته باشد

.گزارشگری پایداری شرکتها مورد توجه قرار دهند

.که در این پژوهش لحاظ نشده باشد

در راستای موضوع پژوهش حاضر به پژوهشگران
پیشنهاد میشود که با توجه به ویژگیهای منحصر بهفرد

تضاد منافع

 الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر را،صنایﻊ مختلف
برای صنایﻊ مختلف محاسبه کنند تا بتوان گزارشگری

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مﻘاله

 در این.پایداری را در صنایﻊ مختلف بهبود بخشید

.وجود ندارد

 معیارهای،پژوهش با توجه به پژوهشهای پیشین
 ممکن،تأثیرگذار شناسایی و بررسی شد؛ با اینحال
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