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Until now, Iranian companies have not prepared and present 

integrated reports. One of the main reasons for not presenting 

this report is the lack of a pattern for integrated reports. Thus, the 

purpose of this study is to explain the pattern for presenting 

financial and non-financial information of Iranian firms in the 

form of integrated reporting. In this research, the integrated 

reporting pattern was extracted based on the theories on financial 

reporting and on the basis of general guidelines presented in the 

framework of the International Integrated Reporting and a 

questionnaire was designed based on library studies and experts'' 

opinions, then the questionnaire delivered to the statistical 

sample. This research is applied and in terms of data collection 

and analysis, it is descriptive and survey. The results of non-

parametric tests showed that the main components of the 

integrated reporting pattern are as follows: general theoretical 

foundations (including goals, users, qualitative characteristics of 

information, constraints and limitations), reporting approach 

(either rule-based or law-based), mandatory or voluntary 

disclosure of the information contained, responsibility of 

standards settlement, responsibility of the preparation and 

presentation of the report, the cost of the report, the reporting 

period, the elements of the report, the publication of the report, 

the type of companies and the responsibility of report 

verification.  
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1- Introduction 

Until now, Iranian companies have not prepared and present integrated 

reports. One of the main reasons for not presenting this report is the lack of a 

pattern for integrated reports. Thus, the purpose of this study is to explain 
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the pattern for presenting financial and non-financial information of Iranian 

firms in the form of integrated reporting. 

 

2- Research Questions 

The main question that follows in this study is: 

What is the proper pattern to present financial and non-financial 

information of Iranian Firms in the form of integrated reporting? 

Accordingly, fifteen sub-questions have been devised about following 

topics: goals, users, qualitative characteristics of information, constraints 

and limitations, reporting approach, mandatory or voluntary disclosure of 

the information contained, responsibility of standards settlement, 

responsibility of the preparation and presentation of the report, the cost of 

the report, the reporting period, the elements of the report, the publication of 

the report, the type of companies and the responsibility of report 

verification.  

 

3- Methods 

In this research, the integrated reporting pattern was extracted based on 

the theories on financial reporting and on the basis of general guidelines 

presented in the framework of the International Integrated Reporting. A 

questionnaire was designed based on library studies and experts' opinions, 

then the questionnaire was delivered to the statistical sample. This research 

is applied and in terms of data collection and analysis, it is descriptive and 

survey. 

 

4- Results 

The results of non-parametric tests showed that the main components of 

the integrated reporting pattern are as follows: general theoretical 

foundations (including goals, users, qualitative characteristics of 

information, constraints and limitations), reporting approach (either rule-

based or law-based), mandatory or voluntary disclosure of the information 

contained, responsibility of standards settlement, responsibility of the 

preparation and presentation of the report, the cost of the report, the 

reporting period, the elements of the report, the publication of the report, the 

type of companies and the responsibility of report verification.  

 

 



 

5- Discussion and Conclusion 

Accordingly to explain the pattern for presenting financial and non-

financial information of Iranian firms in the form of integrated reporting, the 

main components of the integrated reporting pattern are as above description 

and suggested that this pattern be used to implement integrated reporting for 

the disclosure of financial and non-financial information of companies. 

 

Keywords: Pattern of Reporting, Integrated Reporting, Financial and 

Nonfinancial Information, Non-Parametric test. 
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 دهیچک

یل اند. یکی از دالهای یکپارچه نکردههای ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارشتاکنون شرکت

ت. هدد  های یکپارچه اساین گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارشنکردن اصلی در ارائه 

 های ایرانی در قالد این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطالعات مالی و غیرمالی شرکت

مطدر  در ودوزه  یهاهیدنظرگزارشگری یکپارچده اسدت. در ایدن پدژوهش، بدا تو ده بده 

در  شددهارائههمچنین رهنمودهای کلی گزارشگری مالی و  یالگوهاگزارشگری و بر اساس 

 شده اسدت المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج چارچوب بین

در ابتیدار و  ای و نظدر ببرگدان طراودیای بر اساس مطالعات کتابخانهنامهپرسش سپس

حلیل تشیوه گردآوری و  ازنظر است.پژوهش کاربردی این قرار گرفت.  نمونه آماری پژوهش

ترید  آمداری ناپارام یهداآزموننتایج واصل از اطالعات توصیفی و از نوع پیمایشی است. 

 ،ظرینشان داد که ا زای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شر  است: کلیات مبانی ن

رویکددرد   هاتیمحدددودهددای کیفددی اطالعددات، قیددود و شددامل اهدددا ، مخاطبددان، ویژگی

عدات اطال یا باری یا ابتیاری بدودن افشدا  ری مبتنی بر اصول یا مبتنی بر قانونگزارشگ

 یهانهیهزتقبل   مسئول تهیه و ارائه گزارش  مسئول تدوین استانداردها  مندرج در گزارش

وع ند  نحوه انتشدار گدزارش  شکل گزارش  عناصر و ابعاد گزارش  دوره گزارشگری  گزارش

با تو ده بده نتدایج واصدل از پدژوهش، پیشدنهاد  گزارش. یاعتباربخشو مسئول  هاشرکت

لی و اطالعدات مدا یافشامنظور بهسازی گزارشگری یکپارچه پیادهبرای شود از این الگو می

 ها استفاده شود.غیرمالی شرکت

 .غیرمالیالگوی گزارشگری، گزارشگری یکپارچه، اطالعات مالی و  :هادواژهیکل
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 . مقدمه 1

 نیست، بلکده بدا گسدترش مفداهیی مددیریتی و رسانیاطالعفقط برای  یدهگزارشامروزه 

 یهداروشدر  یاعمددهمعطو  شده و تغییدرات  نفعانیذتمام  سویبه، نگاه سازمان وکارکس 

نیداز،  رخ داده است و برای رفد  ایدن وکارکس ، شیوه تولید سرمایه و ویطه فعالیت وکارکس 

 2،مطدر  شدده اسدت )ونبومدل 1«گزارشگری یکپارچده»طح  هان با عنوان مبحث نوینی در س

کت، در گزارش شر غیرمالیاطالعات مالی و  یسازهماهنگ(. گزارشگری یکپارچه فرایند 2014

 3،گزارشدگری یکپارچده المللدیبیناز ارزش اسدت )کمیتده  یاگسدتردهارتباط بدا مفهدوم  برای

غدام (. در وال واضر، نیاز به گزارشدگری یکپارچده، بده دنبدال پیشدرفت تکنولدودی و اد2013

امدا چدالش   تری گرفتده اسدتششتاب بی چندملیتی یهاشرکتو توسعه  هاشرکتو  هاسازمان

ری است )فخدا به دامنه وسیعی از اطالعات عالوه بر اطالعات مالی نفعانیذاصلی این روند، نیاز 

وانین و برای وضد  قد ییهاسازمانو در بربی از کشورها،  المللیبین(. در سطح 1395و بابادی، 

 یالمللدنیبنیز کمیتده  2010ایجاد شده است. در سال  غیرمالیرهنمودهای گزارشگری مالی و 

ای ست. هد  از ایجاد این کمیته تدوین چدارچوبی اسدت بدرگزارشگری یکپارچه تشکیل شده ا

 5،و دومیتدرو 4اولین نسخه آن منتشر شده است ) ینگدا 2013گزارشگری یکپارچه که در سال 

ا نظرات تاست بواسته  نفعانیذگزارشگری یکپارچه، از تمامی  یالمللنیب (. ابیراً کمیته2015

ر ایدن دچارچوب گزارشگری یکپارچه ارسال کنندد.  از هاشرکتبود را درباره چگونگی استفاده 

ای در گزارشگری یکپارچه پردابتده شدده اسدت. راهنمد الزمچارچوب به توضیح مفاهیی ذهنی 

مده بدرای ه در این چارچوب بر پایه اصول بنا شده اسدت و راهنمدای تجدویزی مطلد  شدهارائه

تگی بدین این چارچوب، ارتباط و وابسکارگیری باید در به هاشرکتکه  یاگونهبهکشورها نیست  

طدی  و بطرهدا و غیدره( را کده در هافرصدتاز عوامل )سابتار وکومتی، مدل تجاری،  یادامنه

)کمیتده  قدرار دهندد مددنظرسازمان در بل  ارزش اثرگذار باشند،  یهاییتوانابر  تواندیمزمان 

 (.2013گزارشگری یکپارچه،  المللیبین

و  هاشددرکتتوسددعه شددفافیت محددیط اقت ددادی  منظوربددهگزارشددگری ضددرورت و ددود 

گزارشدگری  رسددیم بده نظدرامدا   اسدت ناپذیرانکار گذارانهیسرمابهتر مدیران و  یریگییت م

 6،سنتی قادر به ترسیی  ایگاه واقعی شرکت در  امعده و صدنعت و بدازار نیسدت )کریستنسدن
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(. امروزه با تو ه به پیشرفت تکنولودی و دانش بشری به همدراه افدزایش رقابدت  هدانی 2015

نفعان به اهمیت و ضرورت گزارشگری پدی بدرده برای کس  سهی بیشتری از بازار، مدیران و ذی

هستند که هی به وضو  عملکرد شرکت را توصدی  کندد و  هاییگزارشو همواره به دنبال ارائه 

. در ایدن میدان (1397)نمدازی و مقیمدی،  موق  باشند، مربوط و بههایریگییت مر هی بتواند د

تدا  کندیم، این فرصت را ایجاد هاشرکتعنوان آبرین تحول گزارشگری گزارشگری یکپارچه به

ارائده اطالعداتی  وسدیلهبهاطالعداتی  بدأپر کدردن  برایاز مشکالت مربوطه  لوگیری کرده و 

(. 2016 7،در شدرکت اقددام کندد )ولدت و اسدتاونیگا زاارزش یهاتیفعالمه یکپارچه را   به ه

همچندین بدا تو ده بده روندد   استپژوهش پیرامون گزارشگری یکپارچه دارای اهمیت  روازاین

 گذارانهیسدرماو  هاشدرکتبازار سرمایه و پیوستن به  امعه  هانی و اوتمال ورود  شدنی هان

المللی در ایران و اهمیت شفافیت اطالعاتی از طری  گزارشگری یکپارچه )فخاری و بابدادی، بین

افزون بر ایدن، در ایدران اطالعدات  (، ضروری است تا پژوهشی در این ب وص انجام شود.1395

 و . نوعشوندیممنتشر  هاشرکتساالنه  یهاگزارشناقص در  صورتبه هاشرکت غیرمالیمالی و 

بندابراین   متفداوت اسدت و سدابتاریافته نیسدت شرکترویکرد و منط  این نوع گزارش در هر 

بر منداب  و  تأکیدبا  ،ساالنه از گزارشگری یکپارچه یهاگزارشها در انتشار شرکت رودیمانتظار 

 هاشدرکتاستفاده کنند تا از این طری  قابلیت مقایسه اطالعدات شدفا   ،م ار  ارزش شرکت

در این پژوهش مطاب  بدا اهددا  گزارشدگری یکپارچده و منطد  آن، بده  درنتیجه  یابد افزایش

، شدودیممعرفی و تشریح عوامل و عناصری که منجدر بده بلد  و توزید  ارزش بدرای سدازمان 

همچنین، شیوه ارائه اطالعدات مدالی و غیرمدالی در راسدتای ایفدای نقدش   پردابته بواهد شد

اما با تو ده بده   ، تشریح بواهد شداستال  گزارشگری یکپارچه که در ق یدهپاسخمباشرت و 

برای ارائه این نوع گزارشگری در وال واضر و ود ندارد، رسالت این پدژوهش  نقشه راهیاینکه 

و ارائه الگویی برای تهیه اطالعات مالی و غیرمالی در قال  گزارشگری یکپارچده  نقشه راهتدوین 

این پژوهش به دنبال تدوین الگدویی بدرای ارائده اطالعدات مدالی و غیرمدالی . بدین منظور است

هدد  کداربردی  ازنظردر قال  گزارشگری یکپارچه است. بر این اساس پژوهش واضر  هاشرکت

 سدابتاردر ادامده شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات توصیفی و از ندوع پیمایشدی اسدت.  ازنظرو 

گیری و ها، بحدث و نتیجدهشناسدی، یافتدهی، پیشینه، روشپژوهش بدین شر  است: مبانی نظر
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 پیشنهادها.

 

 پژوهش ینظر ی. مبان2

 ارائه اطالعات مالی و غیرمالی در قالب گزارشگری یکپارچه .1-2

سد ارائه رمی به نظرعملیات واود تجاری،  موردنیازهای اطالعاتی در  روزافزونبا گسترش 

 باشدد کنندگاناسدتفادهگوی تمدام نیازهدای تواندد پاسدخهای مالی به شکل سنتی، نمیصورت

. در ایددن راسددتا، مبحددث نددوینی در سددطح  هددانی بددا عنددوان (1397)کردسددتانی و همکدداران، 

ل  در ا زای مخت هایبندطبقهگزارشگری یکپارچه مطر  شده است که هد  اصلی آن انطباق 

 هدر دارایدی و بددهی و ریتدأثشدنابت  مدورددر  کنندگاناسدتفادهمالی و کم  بده  یهاصورت

، رانو همکا 8)کایا استزمان صورت هیآن هی به ،مالی یهاصورتدر هر ی  از  هاآنتغییرهای 

الی مدواوی اطالعدات  های مالیگزارش کهتشریح کرد  توانیمگونه (. این موضوع را این2016

 ه بده سدخت در این راستا، با تو. استنیاز به تخ ص مالی استفاده از آن، برای تاریخی است و 

ای اسدت کده گزارش یکپارچه به و ودرسد نیاز می به نظر شدن رقابت در عرصه تجارت  هانی

 گیدری را بدرای مددیران در سدطو  مختلد  و بداهی ساده و روان باشدد و هدی امکدان ت دمیی

در  های تح یلی متفاوت آسان سدازد و همده ابعداد سدازمان را از گذشدته، ودال و آینددهرشته

 (.7201، و همکداران 9)دوو آفریندی سدازمان را ارزشدیابی کنددارزش تدر،و از همده مهی برگیرد

های شدرکت ب دوصبه، هاشدرکتو شدده های مختلفدی معرفدی گزارشدگری تاکنون والبااین

عی، بده گزارشدگری پایدداری، مسدئولیت ا تمدا توانیم مثالعنوانبه اند کردهمنتشر  ،بار ی

هدای و راهبری شرکتی اشاره کرد. در مقایسه با تمدامی رویکرد محیطیزیستشهروند شرکتی، 

امی گزارشگری، رویکرد گزارشگری یکپارچه مبتنی بر مناب  و م ار  ارزش شرکت اسدت و تمد

یان، )سدتایش و محمدد گیدردبرمیابعاد )اقت ادی، ا تماعی، محیطدی، راهبدری و مدالی( را در 

1397.) 

 

 مفهوم گزارشگری یکپارچه .2-2

را گزارشگری یکپارچه اطالعات مهی در مورد استراتژی شرکت، نظارت، عملکدرد و روشدی 
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کندد و مدی یآور م  ،زمینه تجاری، ا تماعی و محیط فعالیت شرکت باشد ۀکنندمنعکسکه 

 ازسدویسرپرسدتی و ایجداد و تثبیدت ارزش  وظیفدهانجامروشن و مخت ر از چگدونگی  ینمایش

تواندد عدالوه بدر تسدهیل در گزارشگری یکپارچده می (.2015 01،)رامبود و ریچارد استشرکت 

گویی داشته باشد. در وال واضر این نیاز به دنبال پیشدرفت گیری، نقش کنترلی و پاسخت میی

های چندملیتی شتاب بیشدتری گرفتده ها و توسعه شرکتها و شرکتتکنولودی و ادغام سازمان

نفعان به دامنه وسیعی از اطالعدات عدالوه بدر اطالعدات این روند نیاز ذی است  اما چالش اصلی

المللی (. تعری  گزارش یکپارچه بر اساس دیدگاه مجم  بین1395مالی است )فخاری و بابادی، 

آوری اطالعات پیرامون راهبرد سازمان، چگونگی اداره آن، عملکدرد و گزارشگری یکپارچه،  م 

بافت تجاری، ا تمداعی و محیطدی آن باشدد.  ۀکنندای است که منعکسگونهاهدا  آتی آن، به

مطال  دقی  و شفا  از چگونگی ابعداد نظدارتی شدرکت و ایجداد ارزش  ۀاین گزارش دربرگیرند

 (.2011المللی گزارشگری یکپارچه، ثابت آن است )مجم  بین

 

 چارچوب گزارشگری یکپارچه. 3-2

، چارچوبی برای گزارشگری یکپارچده 2013المللی گزارشگری یکپارچه در سال جم  بینم

المللی و در راستای توسعه گزارشگری مالی و غیرمالی تددوین کدرده اسدت. ایدن چدارچوب بین

یکپارچه است. بدر اسداس ایدن  یهاگزارشبرای تهیه  هابنگاهواوی رهنمودهای کلی به تمامی 

سازمان از مناب  مختل  و  یبرداربهره ۀرهنمودها، چارچوب گزارشگری یکپارچه باید دربرگیرند

برقراری روابط متنوع مالی، تجداری، انسدانی، ذهندی، طبیعدی و ا تمداعی شدرکت و همچندین 

از  فقدطیدن موضدوع . اباشددها سازمان بر آن تأثیراتچگونگی دسترسی سازمان به این مناب  و 

منظور، تفاوت اصلی ایدن چدارچوب  به همین. شودانجام میگرفتن تفکر یکپارچه  در نظرطری  

صورت  داگانده، پیدروی از تفکدر یکپارچده اسدت گزارشگری مالی و غیرمالی به یهاچارچوببا 

طور های سازمان نفوذ کندد، بدههر چه تفکر یکپارچه بتواند در درون فعالیت (.2017 11،)باسین

گیری و ت میی لیوتحلهیتجزهای اطالعاتی در گزارشگری، ارتباط  ریان اندازهطبیعی به همان 

شود که مدیریت بیشتر بواهد شد. پیروی از این تفکر منجر به ادغام بهتر سیستی اطالعاتی می

المللدی گزارشدگری کندد. )مجمد  بینلی یا بار ی و ارتباطات پشتیبانی میداب یهاگزارشاز 
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چارچوب گزارشگری نیز باید بر مبندای چدارچوبی یکپارچده اسدتوار  درنتیجه  (2011یکپارچه، 

منظور، هدد  چدارچوب گزارشدگری یکپارچده، ایجداد اصدول راهنمدا و عناصدر  به همینباشد. 

کده زیربندای را محتوایی است که بر کل محتوای گزارش یکپارچه واکی باشد و مفاهیی اساسی 

هد  اصلی گدزارش یکپارچده توضدیح نحدوه ایجداد ارزش بدرای  درواق توضیح دهد.  ،آن است

. ایدن اطالعدات بدرای سدهامداران مفیدد بدوده و سدتاهای مالی سازمان در طول زمدان سرمایه

هدد   نیتدرمهی. بر ایدن اسداس، ایجاد کند تواند در طول زمان برای بود ارزشسازمان نیز می

گنجانددن  منظوربهالمللی، شناسایی اطالعات مجم  بین ۀشدارائهچارچوب گزارشگری یکپارچه 

توانددایی سددازمان در ایجدداد ارزش اسددت کدده در گددزارش یکپارچدده، بددرای اسددتفاده در ارزیددابی 

تواند گرفته شده است  اما می در نظرهای ب وصی با هر میزان سود اولیه برای شرکت صورتبه

 دیگرعبارتبدهنیز ا را و گسدترش یابدد.  ،نه غیرانتفاعی ،های دولتیعنوان ضرورت در سازمانبه

ی اسدت کده در گدزارش یکپارچده معرفدی هد  از این چارچوب، ارائه اصول، رهنمودها و ا زای

در  شددهارائه. راهنمدای اسدتدر گزارش یکپارچه  الزمتوضیح مفاهیی ذهنی  درنهایتاند و شده

. در ایدن چدارچوب مشدخص نیسدتاین چارچوب بر پایه اصول است و راهنمای تجویزی مطل  

ی سازمان در زمدان هاهای الزم یا ذکر ارزششده است هد  از گزارش یکپارچه، معرفی کیفیت

ها نیست  امدا ترکید  اطالعدات بر سرمایه مؤثردر سازمان و عوامل  جادشدهیامشخص یا ارزش 

کمی و کیفی بهترین توضیح در مورد چگونگی ایجاد ارزش سازمانی در طدول زمدان یدا توزید  

 (.2017بر سرمایه است )باسین،  مؤثرعوامل 

کدرد گزارشدگری یکپارچده در دوران  یریگجدهینت تدوانیمبا تو ه بده توضدیحات فدوق، 

ار گزارشدگری یکپارچده بسدی یالمللدنیبمجم   ۀشدارائهو چارچوب  بردیمکودکی بود به سر 

ب در چدارچو مدؤثریکپارچده نیداز اسدت بسدیاری از عوامدل  یهاگزارشکلی است و برای ارائه 

 د.نگزارشگری مشخص و تعیین شو

 یکپارچه در ایرانالگویی برای گزارشگری . 4-2

گزارشگری یکپارچه و با تو ه بده محدیط  یالمللنیبدر این پژوهش با استفاده از چارچوب 

تهیده اطالعدات مدالی و غیرمدالی در قالد   منظوربدهیدا الگدو  نقشه راهاقت ادی ایران، به ارائه 

( را بدرای راه نقشدهایدن الگدو ) هایمؤلفده باید روازاینگزارشگری یکپارچه پردابته بواهد شد. 
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)عناصدر( چدارچوب  هایمؤلفدهاز  تدوانیم، بددین منظدورارائه این نوع گزارش مدنظر قرار داد. 

 یاسدابقهبدرای گزارشدگری مدالی،  هداتالشکه اولدین  آنجاییگزارشگری مالی استفاده کرد. از 

تکامل یافته  تدریجبه( و این چارچوب در طول سالیان متمادی 2013 12،ساله دارد )ز  صدی 

بتواند تدا ودد زیدادی در توسدعه و  رودیماست، انتظار  کردهاست و نقاط ضع  بود را برطر  

، هاشدرکتگزارشدگری غیرمدالی  ب دوصبهو  هداووزهگزارشگری در دیگر  یهاچارچوبایجاد 

 ،هاشدرکتیعندی  ،قرار گیرد. البته و ود اشدترا  در منبد  تولیدد گدزارش مدنظرعنوان الگو به

(. از سدوی 1394و همکداران،  نژادانیدوا ) نمایدمیکاربرد چنین چارچوبی را در ذهن پدیدار 

(، قوانین عرفی و وقوقی 2001 13،دیگر، عوامل مختلفی از قبیل فرهنگ )گرینبالت و کولهار و

در نحدوه ارائده  تواننددیم( و غیدره 2004 15،(، زبان )وست و گراهام2016 14،)بلی  و وسینی

بده همدین دلیدل ارائده الگدوی گزارشدگری   باشدند مدؤثرهدا آناز اطالعات و همچنین استفاده 

 توان بررسی کدردمیمختلفی  یها نبهبا تو ه به شرایط باص هر کشور از ابعاد و را  یکپارچه

ی، سیاسدی، ابدزار یهاهینظرمطر  در ووزه گزارشگری یکپارچه ) یهاهینظربنابراین با تو ه به 

 از ملده)گزارشدگری مدالی  یهداچارچوبنفعان( و بدر اسداس یکپارچه و ابالقی، نهادی و ذی

اسدتاندارهای  هیئدتو  یالمللدنیباسدتاندارهای وسدابداری  هیئدتچارچوب مفهومی مشتر  

گزارشگری مالی و مبانی نظری وسابداری و گزارشگری مالی در ایدران( و همچندین بدر اسداس 

برای ارائه اطالعات  آنچهگزارشگری یکپارچه،  یالمللنیبدر چارچوب  شدهارائهرهنمودهای کلی 

عنوان گزارشددی کدده مرکدد  از مددالی و غیرمددالی در قالدد  گزارشددگری یکپارچدده در ایددران )بدده

از: کلیدات مبدانی نظدری )اهددا ،  انددعبارتنیداز اسدت،  مدالی و غیرمدالی اسدت( یهاگزارش

گزارشدگری بدر مبندای اصدول یدا   (هاتیمحددودکیفی اطالعات، قیود و  یهایژگیومخاطبان، 

تعیدین مسدئولیت تددوین   اطالعات منددرج در گدزارش یا باری یا ابتیاری بودن افشا  قانون

عناصدر و   دوره گدزارش  گدزارش یهاندهیهز  مسئولیت تهیه و ارائه گزارش تعیین  استانداردها

  برای تددوین ایدن ندوع گدزارش هاشرکتنوع   نحوه انتشار گزارش  شکل گزارش  ابعاد گزارش

 گزارش. اعتباربخشیتعیین واود مسئول  درنهایت
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 پژوهش پیشینه. 3

 صورت  داگانده انجدام شددهبهممکن است بخش مالی و غیرمالی در گزارشگری یکپارچه 

اشدد، در هدر دو بخدش ب ودالدرعیناما پژوهشی که مشابه با موضوع این پژوهش بوده و   باشد

 نقشه راه چارچوب یا نکردن دابلی مربوط به ارائه یهاپژوهشاست. انتقاد اصلی به انجام نشده 

 یدن اسداسبدر ا .یران استبرای تهیه اطالعات مالی و غیرمالی در قال  گزارشگری یکپارچه در ا

شدده انجامبار ی  یهاپژوهش. اکثر استپژوهشی  بأاین کردن هد  پژوهش واضر برطر  

، شدرکت بندی کرد: در سطح بازاردر سه سطح طبقه توانیمدر رابطه با گزارشگری یکپارچه را 

کارگیری بدر بده تأکیدددر تمامی این سطو ، ضمن  هاپژوهشانفرادی.  یریگییت مو در سطح 

ر دنظر قدرامکارگیری این نوع گزارشگری را گزارشگری یکپارچه، کیفیت و واکنش بازار بعد از به

بده وارد اسدت کده  هداپژوهشاین انتقاد بر ایدن  کهدرصورتی(. 2016)ولت و استاونیگا،  اندداده

ا بدب سدابتاری چارچوب نظدری و چدارچو از ملهدر ارائه گزارشگری یکپارچه ) مؤثرهای عامل

رد بنابراین پدژوهش واضدر سدعی دا  است شده تو هتو ه به محیط اقت ادی هر کشور( کمتر 

 برای اولین بار به ارائه چارچوبی برای تهیه گزارش یکپارچه در ایران بپردازد.

 

 نه داخلییشیپ. 1-3

محیطی در ایدران را گزارشگری زیسدت یسازادهیپ یسنجامکان( 1390 نانی و ویدری )

 یهداشگزارتهیده  امکداننشان داد بدین  هاآن. نتایج مطالعه بررسی کردند نامهپرسشاز طری  

ه بده ارائد هداآنآور، دانش مدیران مالی و اعتقداد محیطی و استقرار قوانین و مقررات الزامزیست

ند کده به این نتیجه رسدید هاآن نینهمچ  محیطی، ارتباط معنادار و ود داردگزارشگری زیست

 ست.انوعی گزارشگری غیرمالی نیاز  عنوانبه یطیمحستیزمدون برای گزارشگری  یبه چارچوب

گزارشدگری مدالی یکپارچده  یهداتحول( بده توصدی  آبدرین 1392ودیعی و همکداران )

گزارشدگری مدالی  یهدایژگیوسعی شده تا با ارائه اطالعاتی درباره  هاآنپردابتند. در پژوهش 

 هداآنپدژوهش  درواقد یکپارچه، به لزوم گسترش این نوع گزارشگری در ایران پردابتده شدود. 

توصیفی است و ضمن تعری  گزارشگری یکپارچه و تشریح مفهوم آن، به بیان ضرورت  صورتبه

نشدان داد هدد  اصدلی  هداآناندد. نتدایج مطالعده تدوین چارچوب این نوع گزارشگری پردابته
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مدالی و کمد  بده  یهاصدورتدر ا دزای مختلد   هایبنددطبقهگزارشگری یکپارچه، انطبداق 

در هدر ید  از  هداآن یرهاییتغهر دارایی و بدهی و  ریتأثدر ب وص شنابت  کنندگاناستفاده

 زمان است.صورت هیآن هی به ،مالی یهاصورت

 بعد ا تمداعی مسدئولیت یهاشابصو  هامؤلفه( به بررسی 1392وساس یگانه و برزگر )

، غیرمدالی یهایگزارشدگرندوع  نیتدرمهینشدان داد  هداآنپردابتند. نتدایج مطالعده  هاشرکت

اسددت و بددین  کنندگانم ددر کددار و کارکنددان، مشددتریان و  هایمؤلفددهدر مددورد  ییهدداگزارش

د  دو)گزارشگری ا تمداعی( فاصدله زیدادی و غیرمالیاطالعات  یانتظارات  امعه و سطح افشا

 دارد.

 یغیرمدال( به بررسی و تدوین چارچوبی بدرای گزارشدگری 1394و همکاران ) نژادانیوا 

 ازنظدرنشدان داد  هاآنبر مبنای چارچوب مفهومی وسابداری پردابتند. نتایج مطالعه  هاشرکت

زیدادی بدین چدارچوب  یهامشدابهتکیفی اطالعات،  یهایژگیو نیهمچناهدا  گزارشگری و 

 .در ایران و ود دارد غیرمالیبرای گزارشگری  ارائهقابلمفهومی وسابداری و چارچوب 

نوظهدور در  یادهیدپدعنوان ( به بررسی گزارشدگری یکپارچده بده1395فخاری و بابادی )

رشدگری با استفاده از روش توصیفی، ضمن توصدی  گزا هاآن. اندپردابتهالمللی گزارشگری بین

 سدیبرررعایدت محتدوای گزارشدگری یکپارچده  ازنظدریکپارچه، دو شرکت ایرانی را  یالمللنیب

یارهدای میدزان انطبداق بدا مع ازنظدر اگرچدهنشان داد این دو شرکت  هاآن. نتایج بررسی کردند

ق کامل بدا ، تا رسیدن به انطبااندبرداشته مؤثری یهاگامگزارشگری یکپارچه  یالمللنیبکمیته 

 ها و اصول این نوع گزارشگری فاصله دارند.چارچوب

توصددیفی، بدده بررسددی صددورت گزارشددگری  ی( در پژوهشدد1395بخددت و همکدداران )نی 

 هاآن یهایبررسابزاری مناس  برای گزارشگری یکپارچه، پردابتند. نتایج  عنوانبهافزوده ارزش

 .است افزودهارزشبهترین شکل ارائه گزارشگری یکپارچه، صورت گزارشگری  دهدیمنشان 

و  یمفهدوم یبه ارائده الگدو یتفکر انتقاد کردیبر رو هی( با تک1397) انیو محمد یبوا و

هدا بدا پردابتندد. آن یشدهروند یتحدت عندوان وسدابدار ،یاز وسابدار نینو یریت و  یتوص

 هیدنظر یعندی یانتقداد ییپدارادا زیرمجموعده هیدنظر ب دوصبهو  یشهروند یهاهینظر یبررس

در برابر  امعه و شدهروندان از سدطح کدالن  ییگوکه نقش پاسخ دندیرس جهینت نیبه ا ،یاسیس
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 یبده وسدابداران )وسدابدار تاًی( و نهایشهروند شرکت عنوانبهها )دولت( به سطح برد )شرکت

کمد   منظور، بدهوقوق شهروندان یادا برایوسابداران  درنتیجهاست   افتهی( انتقال یشهروند

 یرمدالیو غ یمدال یها)عدل و ان ا ( و ارائه گزارش اتیالقکردن اب تیموظ  به رعا ،به دولت

 هستند. کپارچهی صورتبه

 

 نه خارجییشیپ .2-3

( در پژوهشدی بده بررسدی میدزان گزارشدگری ا تمداعی، 2002) و همکاران 16مورهاردت

نشدان داد  هداآنمحیطی و پایداری، در قال  ی  گدزارش یکپارچده پردابتندد. نتدایج مطالعده 

و  اسدتیکپارچده  یهاشدابصاز  ترنییپدابسیار  هاشرکت یهاگزارشافشاشده در  یهاشابص

ری زارشگری ا تماعی، محیطی و پایدداگ یهاشابصدلیل اصلی آن نبود رهنمودی  ام  برای 

 در قال  گزارشگری یکپارچه است.

 یافشددا( در پژوهشددی توصددیفی، بدده بررسددی رویکددردی یکپارچدده بددرای 2004) 17هدداتون

سدت. هدد  اطالعات مالی و غیرمالی پردابته است که فراتر از افشا در قال  گزارشگری مدالی ا

. وی یکپارچده اسدت یغیرمالی در قال  گزارشدهای مالی و این پژوهش ترکی  و ادغام گزارش

 یرمدالیغیکپارچه که شامل اطالعدات مدالی و  یاطالعات باید از گزارش یمعتقد است برای افشا

پیوسدته و در  صورتبهاطالعات باید  یافشا دهدیماست، استفاده شود. نتایج این مطالعه نشان 

شدتر  م یاز چدارچوب هاشرکتز است تا و برای تحق  آن نیا انجام شودیکپارچه  یقال  گزارش

 پیروی کنند.

( در پژوهشددی بدده بررسددی چددارچوب گزارشددگری عملکددرد 2006) 18یونگددوانیو و گددادری

و  چدارچوبی بدرای وسدابداری ا تمداعی منظوربدهنوعی گزارش یکپارچه و  عنوانبه 19پیشرفته

ویکردهدای نشان داد گزارشگری یکپارچه از طری  ادغام ر هاآنمحیطی پردابتند. نتایج مطالعه 

رفته گدزارش عملکدرد پیشدبرای  یچارچوب هاآنبر این اساس،  .است ریپذامکانگزارشگری فوق 

 نند.آن برای گزارشگری یکپارچه استفاده ک یهاشابصبتوانند از  هاشرکتارائه دادند تا 

گزارشدگری پایدداری  یسدازکپارچهی( در پژوهشدی بده بررسدی 2008) 20آدامز و فورست

یکپارچه  یگزارش صورتبهباید گزارشگری پایداری را  هاشرکتها معتقدند تمامی پردابتند. آن
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عملکدرد پایددار  یریگانددازهبدرای  21عملکرد کلیدی یهاشابصارائه کنند و در این گزارش از 

 استفاده کنند.

 عنوانبددهتوصددیفی، گزارشددگری یکپارچدده را  ی( در پژوهشدد2010) 22رزوسکددلددس و کا

 صدورتبه هداگزارشنشدان داد در ارائده  هداآناستراتژی پایدار در نظر گرفتند. نتدایج پدژوهش 

 شدودینمنشدان داده  بوبیبهدر سازمان  شدهم ر و  شدهتفکیکی، بار اطالعاتی و ارزش ایجاد

شدفافیت  شدودیم، باعدث هاشدرکت ازسدویقالد  گدزارش  در یرمالیغو ارائه اطالعات مالی و 

 .شودنفعان و شرکت فراهی گرایی بیشتری بین ذیاطالعاتی افزایش یابد و هی

ار ( به بررسی شیوه گزارشگری یکپارچه از طری  چارچوب سازمان ابتکد2012) 23هیندلی

سدداالنه مربددوط بدده  یهدداگزارشگزارشددگری  هددانی پردابتدده اسددت. بدددین منظددور، کیفیددت 

ن . نتدایج ایدبررسی شدده اسدتکه در صنعت معدن آفریقای  نوبی فعالیت دارند،  ییهاشرکت

از چدارچوب سدازمان  تدوانیمدر تدوین چارچوب گزارشدگری یکپارچده  دهدیمپژوهش نشان 

اطالعدات بداص صدنعت، از  یافشدا  زبده هاشدرکتابتکار گزارشگری  هانی اسدتفاده کدرد و 

 .اندکردههای بود استفاده گزارش هیتهچارچوب فوق در 

در چدارچوب  مدؤثربده عوامدل  نفعدانیذ( با تکیه بدر نظریده 2013) و همکاران 24فریاس

ربدی ب ریتأثبررسی  هاآنپردابتند. هد  مطالعه  یالمللنیب یهاشرکتگزارشگری یکپارچه در 

 یهافرصدتنشدان داد عوامدل  هداآنبر این نوع گزارشگری است. نتایج پدژوهش  مؤثراز عوامل 

ده اسدت های یکپارچه بوعوامل در انتشار گزارش نیترمهیرشد، اندازه شرکت و شاکله مدیریت 

 .شود راهبری شرکتی نیز تو ه یهایژگیوو برای تدوین چارچوب گزارشگری یکپارچه باید به 

ابتندد. به بررسی اهمیت گزارشگری یکپارچه در بازار سرمایه پرد (2017)و همکاران  دوو

ه و را کداهش داد هاشدرکتنشان داد گزارشگری یکپارچده، هزینده سدرمایه  هاآننتایج مطالعه 

، ایدتدرنهباعث شده تدا اطالعدات سدودمندی بده بدازار سدرمایه ارائده شدود و  یاندهیفزاطور به

گری ، نیداز اسدت تدا در چدارچوب گزارشدودالبااینابد. سازوکارهای گزارشگری مو ود بهبود ی

 مربوط به اطالعات مالی و غیرمالی مشخص شوند. یهاشابصیکپارچه، 

( در پژوهشی به بررسی میزان کیفیت گزارشگری یکپارچده 2018) و همکاران 25پیستونی

ایدن  یهاافتهی. ، پردابتندانددادهکه این نوع گزارشگری را در دستور کار بود قرار  ییهاشرکت
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 یها نبدهکیفیت گزارشگری یکپارچه پایین است و اطالعات مربوط بده  دهدیمپژوهش نشان 

 صدورتبه، هاشرکتو روند ایجاد ارزش در  وکارکس سرمایه، مدل  از مله ،گزارشگری یکپارچه

این اطالعات، باید چارچوب گزارشدگری یکپارچده  یافشاناقص گزارش شده است و برای بهبود 

 .شودتقویت 

 

 پژوهش یشناسروش. 4

 پژوهش یهاپرسش .1-4

الگدوی مناسد  بدرای  :صدورت اسدتبدین شودیمپرسش اصلی که در این پژوهش دنبال 

سداس اتهیه اطالعات مالی و غیرمالی در قال  گزارشگری یکپارچه در ایدران چیسدتب بدر ایدن 

 :اندشدهصورت زیر طراوی فرعی به یهاپرسش

 باندکدمپرسش اول: اهدا  گزارشگری یکپارچه 

 پرسش دوم: مخاطبان اصلی گزارشگری یکپارچه چه کسانی هستندب

 دبکیفی باشن یهایژگیوپرسش سوم: اطالعات مندرج در گزارش یکپارچه باید دارای چه 

 باندکدمیکپارچه واکی بر گزارشگری  یهاتیمحدودپرسش چهارم: قیود و 

 استب الزم هاشرکتپرسش پنجی: گزارشگری یکپارچه برای کدام 

 پرسش ششی: مسئولیت تهیه و ارائه گزارش یکپارچه بر عهده کیستب

 پرسش هفتی: هزینه تهیه و ارائه گزارش یکپارچه بر عهده کیستب

 پرسش هشتی: انتشار گزارش یکپارچه به چه نحوی استب

 و ابعادی باید در گزارشگری یکپارچه، گزارش شوندب پرسش نهی: چه عناصر

 پرسش دهی: گزارشگری یکپارچه باید ا باری باشد یا ابتیاریب

 از رویکردهدای گزارشدگری  یکددامپرسش یازدهی: گزارشگری یکپارچه باید بدر مبندای 

 )مبتنی بر اصول یا مبتنی بر قوانین( باشدب

 یکپارچه منتشر شوندب یهاگزارشپرسش دوازدهی: چه زمانی باید 

 پرسش سیزدهی: گزارش یکپارچه باید به چه شکلی ارائه شودب

پرسش چهاردهی: چنانچه گزارشگری یکپارچه ا بداری شدود، مسدئولیت وضد  و تددوین 
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 استاندارها برای گزارشگری یکپارچه با چه نهادی استب

چده  سئولیت آن بدایکپارچه، م یهاگزارشپرسش پانزدهی: در صورت نیاز به اعتباربخشی 

 نهادی استب

 

 . نوع و روش پژوهش2-4

در قالد   هاشرکتاین پژوهش به دنبال تدوین الگویی برای ارائه اطالعات مالی و غیرمالی 

 شدیوه ازنظدرهدد  کداربردی و  ازنظدرگزارشگری یکپارچه است. بر این اساس پژوهش واضدر، 

 دینبد گردآوری و تحلیل اطالعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. مراول ا رای این پدژوهش

نامه نامه )پرسدشب( طراوی پرسدش  (یاکتابخانهال ( مطالعه مبانی نظری )روش  :استشر  

رشدگری در قالد  گزا غیرمدالیج( استخراج الگویی برای تهیه اطالعات مدالی و   محق  سابته(

 .یکپارچه )استخراج الگو(

ید  از  در این پژوهش، پرسشنامه است. بدین منظدور، بدرای هدر یریگاندازهابزار  روازاین

و  هاسدؤالمطدر  شدد. در طراودی  هاییسدؤالا زای اصلی چدارچوب گزارشدگری یکپارچده، 

بده صورت که ه شده است. بدیناستقرایی استفادقیاسی، از رویکرد سؤالمربوط به هر  یهانهیگز

اده از بدا اسدتفشدند:  لیوتحلهیتجزطراوی و  سؤالی مربوط به هر هانهیگزو  هاسؤالشر  ذیل 

گزارشدگری مدالی و رهنمودهدای کلدی  یهداچارچوبرویکرد قیاسدی )بررسدی مبدانی نظدری، 

وای المللی گزارشدگری یکپارچده( و رویکدرد اسدتقرایی )تحلیدل محتددر چارچوب بین شدهارائه

ر بدهای بار ی( و همچنین در نظر گرفتن شرایط واکی های یکپارچه تعدادی از شرکتگزارش

 .نامهاز ببرگان و اعضای  امعه آماری در قال  پرسش ینظرسنجنظام وسابداری در ایران و 

در قسدمت  ،شدودهای متعددد را شدامل میپرسش و گزیندهپانزده امه، که پرسشننبا تو ه به ای

نامه گیری پرسدشاند. سابتار انددازهمربوطه به تفکی  آورده و تحلیل شده یهاپرسش، هاافتهی

نامه پدژوهش پرسدش دیگرعبارتبده  کرت اسدتیتایی لهفت  ین پژوهش، طیدر ا شدهاستفاده

 سدؤالشدش است که مشتمل بر  یعموم هایسؤالمتشکل از دو بخش است. بخش اول شامل 

 سدؤالسده طی  لیکرت و  صورتبه سؤالدوازده ) یتخ   سؤالپانزده است. بخش دوم شامل 

منظور و دول اطمیندان از ( در رابطه با موضوع پژوهش است. در این پژوهش، بدهایچندگزینه
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سشنامه، از روش روایی صوری، محتوایی و سازه استفاده شد. برای تعیین روایی صوری روایی پر

تمدامی  هداآننفر( استفاده شد و بر اسداس نظدر ده استادان ببره در ووزه این پژوهش ) از نظر

  اصدالوات  زئدی صدورت گرفدتفقدط  شدد و دییدتأ، سؤالمربوط به هر  یهانهیگزو  هاسؤال

 یگزارشدگر چنانچده»اسدتانداردها، عبدارت  نیتددو تیمربوط به مسدئول سؤالدر  مثالعنوانبه

تعیین روایدی محتدوا، از نسدبت روایدی برای . اضافه شد سؤال یبه ابتدا «شود یا بار کپارچهی

نفر از ببرگان )وسابداران رسدمی پانزده الوشه استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه در ابتیار 

در ووزه گزارشگری بربدوردار بودندد( قدرار  یاورفهو استادان دانشگاه که از سواب  پژوهشی و 

 تیدبااهمو  «گزارشگری منظی و با فواصل زمانی مشدخص» یهانهیگزببرگان،  ازنظرداده شد. 

روایی الوشه ایدن دو گزینده های کیفی اطالعات در نظر گرفته نشد. نسبت ویژگی عنوانبهبودن 

بنابراین این   تراستکم 49/0یعنی  پذیرفتنی، از وداقل مقدارکه است  33/0و  20/0به ترتی  

وسدابداران » ببرگدان، گزینده ازنظدرهمچنین   نامه وذ  شدندپرسش هایسؤالدو گزینه از 

هدای یکپارچده در نظدر مسئول تهیده گزارش عنوانبه تواندینم 20/0با روایی الوشه  «مدیریت

نامه اسدت و از اصلی پرسدش هایسؤالگرفته شود. برای بررسی روایی سازه که مربوط به روایی 

 تأییددی، از تحلیدل عاملیشوندیماین طری  ا زای اصلی چارچوب گزارشگری یکپارچه تعیین 

)پرسش هشتی( نشان داد انتشدار  استفاده شد. نتایج برای پرسش مربوط به نحوه انتشار گزارش

بدوبی بدرای نحدوه انتشدار  ۀکننددنییتب توانددینم( 40/0سنتی و کاغدذی )کمتدر از  صورتبه

وذ  شد. برای سنجش میزان پایایی پرسشدنامه  هانهیگزبنابراین از   یکپارچه باشد یهاگزارش

اول و دوم  ین سدریب یتگ  همبسیهای بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرنیز از روش

  ین اسدت کده ضدریدا ۀدهندنشاناست،  شدهتوزی نامه پرسشبیست نامه که به تعداد پرسش

  آزمدون یدنامه از طرپرسدش هایسؤال درنتیجه  باال بوده است هاسؤال یتمام یبرا یهمبستگ

 هایسدؤالت اعتمداد دارندد. از سدوی دیگدر، مقددار آلفدای کرونبداخ بدرای کدل یقابل ییبازآزما

نامه از قابلیدت اعتمداد الزم بربدوردار اسدت و پرسش دهدیمبود که نشان  926/0نامه، پرسش

بدام و  یهداداده لیوتحلهیتجزبرای  Excelافزار از نرم درنهایتنامه است. گر پایایی پرسشبیان

 استفاده شد. LISRELو  SPSSافزار نهایی نیز از نرم لیوتحلهیتجزبرای 
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 یریگنمونهو روش  یجامعه آمار .3-4

عده موضوع گزارشدگری یکپارچده بدر طید  وسدیعی از  ام رودیمانتظار  با تو ه به اینکه

،  امعده ی(نفر از اسدتادان وسدابدارده )تعداد  صال اثرگذار باشد، با کس  مشورت از افراد ذی

 پژوهش به شر  زیر تعیین شد: این آماری مناس  برای انجام

  ها در رشته وسابداریدانشگاه علمیهیئتمدرسان یا اعضای  -1

  ها یا سازمان بورس و اوراق بهادارکارشناسان مالی شرکت -2

 مدیران و سرپرستان ارشد سازمان وسابرسی. از مله ،وسابداران رسمی -3

بده  384درصدد، تعدداد نمونده  5و با در نظر گرفتن سطح بطای  کوکران بر مبنای رابطه

 .شدمحاسبه شر  زیر 

 

 

 

= درصدد q = درصد توزی  افراد دارای صفت در  امعه، p وجی نمونه، = nدر این رابطه، 

ن مددنظر ندای  نرمدال در سدطح اطمیر در توزی= اندازه متغ zتوزی  افراد فاقد صفت در  امعه، 

واقعی صدفت  = مقدار بطا که برابر است با تفاضل نسبت dتوزی  نرمال و  نگارهاز  استخراجقابل

 گر.در  امعه با میزان تخمین پژوهش

انی از دهندگان و نگرنامه برای پاسخاز سوی دیگر، با تو ه به وجیی بودن محتوای پرسش

 گیدری از روش غیرت دادفی بده شدکل نمونده، بدرای نموندهدقدتیبهای نادرست و و ود پاسخ

راوی طبه دو شکل کاغذی و الکترونیکی  1396در سال  هانامهپرسشاستفاده شد.  غیراوتمالی

 زیر است: نگارهتوزی  شد. بالصه نتایج به شر   دهندگانپاسخو در بین 
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 هاآن افتیها و درنامهپرسش عیاطالعات مربوط به توز :1نگاره 

 شر 
 نسخه کاغذی

نسخه 

 الکترونیکی 

 م  کل 

 هانامهپرسش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 757 100 710 100 47 شدهتوزی  یهانامهپرسش

 غیرقابلنشده یا پاسخ داده یهانامهپرسش

 تحلیل
11 23 270 38 281 37 

 63 476 62 440 77 36 تحلیلقابلو  شدهیآور م  یهانامهپرسش

 

ه کدپاسخ اسدت  476، لیتحلقابلو  شدهداده پاسخ یهانامهپرسش، تعداد فوق نگارهطب  

 .است از تعداد نمونه با تو ه به فرمول کوکران بیشتر است و از این لحاظ نمونه مناسبی

مدوگرو  از طری  آزمدون کولکه  بررسی شد هاداده، ابتدا نرمال بودن هادادهبرای تحلیل 

  بدرای آماره کولمدوگرا  اسدمیرنو یمعنادارسطح  نکهیا. با تو ه به شودیمانجام  26اسمیرن 

 ،کمتدر اسدت 05/0یعنی  پذیرفتنیشد و این سطح معناداری از سطح  000/0 هاپرسشتمامی 

 است.  رنرمالیغ شدهبررسی یها، دادهیآمار ازنظر

 

 ها )آزمون کولموگروف اسمیرنف(نتایج آزمون نرمال بودن داده :2نگاره 

 پرسش

آماره 

کولموگرو  

 اسمیرنو 

 پرسش معناداری

آماره 

کولموگرو  

 اسمیرنو 

 معناداری

 000/0 258/0 گزارشنحوه انتشار  000/0 363/0 اهدا 

 000/0 204/0 مخاطبان
ا باری یا ابتیاری 

 بودن گزارش
258/0 000/0 

 000/0 351/0 رویکرد گزارشگری 000/0 339/0 های کیفی اطالعات ویژگی

 000/0 429/0 دوره گزارشگری 000/0 263/0 هاقیود و محدودیت

 000/0 304/0 عناصر و ابعاد گزارش 000/0 235/0 اندازه( ازنظر) هاشرکتنوع 

 000/0 246/0 شکل گزارش 000/0 303/0 مالکیت( ازنظر) هاشرکتنوع 
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 پرسش

آماره 

کولموگرو  

 اسمیرنو 

 پرسش معناداری

آماره 

کولموگرو  

 اسمیرنو 

 معناداری

پذیرش  ازنظر) هاشرکتنوع 

 در بورس( 
313/0 000/0 

مسئول تدوین 

 استانداردها
227/0 000/0 

 000/0 250/0 گزارشمسئولیت تهیه و ارائه 
مسئول اعتباربخشی 

 گزارش
313/0 000/0 

مربوط به  یهانهیهزتقبل 

 ارائه گزارش 
166/0 000/0  

 

 هاافتهی. 5

 یفیآمار توص .1-5

دهندگان پاسدخ یفرد یهایژگیمرتبط با و یعموم پرسششش  ،نامهپرسشدر بخش اول 

و سن مطر  شدد.  یتجربه کار، شغل یا سمت، یلیالت، رشته تح یت، سطح تح یشامل  نس

نشدان  3 نگدارهنامه طبد  پرسدش یعمدوم یهاپرسدش یفیل توصدیداز تحل آمدهدستبهج ینتا

را  یبقدرصد را مدردان و مدا 9/76نامه، معادل پرسشدهندگان به نفر پاسخ 476ن یدهد از بیم

نهدا و ت اسدتسدال  40تا 31ها مربوط به بازه سنی دهند. بیشترین درصد پاسخیل مکیزنان تش

 یدارا دهندگانپاسخدرصد  6/92سال قرار دارند.  50بیش از  یها در بازه سندرصد از آن 8/11

دهندگان هستند که در این میان بیشدترین فراواندی پاسدخ و بیشتر یسطح تح یالت کارشناس

دهندگان پاسدخ یلیرشته تح  یدرصد است. بررس 9/30مربوط به دانشجویان دکتری و معادل 

نهدا و ت یدهندگان را رشدته وسدابداردرصد از پاسخ 9/84ن موضوع است که یا ۀدهندز نشانین

درصددد  2/44 دهنددد.اد تشددکیل میت و اقت ددیریدهندگان را رشددته مدددپاسددخ درصددد 1/15

ت بددود دارنددد و بیشددترین فراوانددی یدر مسددئول سددابقه کددارسددال ده از  شیبدددهندگان پاسددخ

د درصد 2/41درصدد اسدت.  8/33سال و معدادل  10تا  6 تجربه کاریدهندگان مربوط به پاسخ

الی درصدد را کارشناسدان مد 8/25ها، دانشدگاه علمیهیئت یدهندگان را مدرسان یا اعضاپاسخ

 دهند. درصد را وسابداران رسمی تشکیل می 33ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت
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 ی عمومیهاپرسش: آمار توصیفی 3نگاره 

 درصد یفراوان شر  پرسش  یرد

 100 476 تحلیلقابل یهانامهپرسش

 تی نس 1
 مرد

 زن

366 

110 

9/76 

1/23 

2 
سطح 

 تح یالت

 کارشناسی

 کارشناسی ارشددانشجوی 

 ارشد یارشناسک

 دانشجوی دکتری

 دکتری

35 

63 

126 

147 

105 

4/7 

2/13 

5/26 

9/30 

22 

 یلیرشته تح  3

 یوسابدار

 مدیریت

 اقت اد

404 

47 

25 

9/84 

9/9 

2/5 

 شغل یا سمت 4

 دانشگاه علمیهیئتمدرس یا عضو 

بورس و اوراق ها یا سازمان کارشناس مالی شرکت

 بهادار

 وسابدار رسمی

196 

123 

157 

2/41 

8/25 

33 

 تجربه کاری 5

 سال 5کمتر از 

 سال 10تا  6

 سال 15تا  11

 سال 20تا  16
 سال 20بیشتر از 

105 

161 

98 

35 

77 

22 

8/33 

6/20 

4/7 

2/16 

 سن 6

 سال 30تا  20

 سال 40تا  31

 سال 50تا  41
 سال 50بیش از 

112 

231 

77 

56 

5/23 

5/48 

2/16 

8/11 

 

 یآمار استنباط. 2-5

، نسدبت، آزمون فریددمن از مله، آماری ناپارامتری  یهاآزمونن بخش با استفاده از یدر ا

 پردابته شد. هاپرسشتمامی  لیوتحلهیتجزبه  ،ویتنیمن Uو  دویب



 123  هاي ایرانی در قالب گزارشگري یکپارچهبراي ارائه اطالعات شرکت الگویی

 : آزمون نسبت پرسش اول4نگاره 

 تعداد طبقه اهدا 
اوتمال 

 شدهمشاهده

اوتمال 

 آزمون
 معناداری

ارائه اطالعات مفید برای 

 گیریت میی

تر مساوی کوچ 

 میانه
7 01/0 

50/0 000/0 

 99/0 469 تر از میانهبزرگ

ارائه اطالعات برای ایفای 

 گویی مسئولیت پاسخ

تر مساوی کوچ 

 میانه
14 03/0 

50/0 000/0 

 97/0 462 تر از میانهبزرگ

 

 اول پرسش دمنیفر آزمون :5 نگاره

 اهدا 
میانگین 

 رتبه
 معناداری در ه آزادی بی دو

 53/1 گیریارائه اطالعات مفید برای ت میی
22/6 1 013/0 

 47/1 گوییارائه اطالعات برای ایفای مسئولیت پاسخ

 

 کمتدر از ،در  داول باال، معناداری واصل از آزمون نسبت شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

همچندین   هر دو هد  بدرای گزارشدگری یکپارچده دارای اهمیدت اسدت درنتیجه  است 05/0

همیدت گر متفاوت بدودن میدزان ااست و بیان 05/0( کمتر از 013/0معناداری آزمون فریدمن )

ینکده بدا تو ده بده ا ت،اسدها تا ودودی به هی نزدید  . اگرچه میانگین رتبهاستاین دو هد  

آزمون  میانگین رتبه هد  اول نسبت به هد  دوم بیشتر است و همچنین با تو ه به معناداری

، تفاوت معنادار در سدطح اهمیدت اهددا  گزارشدگری یکپارچده 95/0فریدمن در سطح بطای 

ای یدد بدرتوان نتیجه گرفت میزان اهمیت هد  اول )ارائده اطالعدات مفبنابراین می  و ود دارد

وده دهندگان بیشدتر بدگیری( برای تدوین الگوی گزارشگری یکپارچده، از دیددگاه پاسدخت میی

 است.
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 آزمون فریدمن پرسش دوم: 6 نگاره

 بی دو میانگین رتبه مخاطبان گروه
در ه 

 آزادی
 معناداری

 83/7  امعه 1

2271 16 000/0 

 98/11 گران مالیتحلیل 2

ت وام و اعتبار و سایر تسهیال اعطاکنندگان 3

 مالی 
51/10 

 55/9 دولت 4

 80/10 شرکتی(مدیران )درون 5

 53/5 کارکنان  6

مناب   کنندگاننیتأمفروشندگان یا  7

 شرکت
07/8 

 33/6 مشتریان شرکت 8

 32/12 گذاران و سهامدارانسرمایه 9

 13/10 رقی  یهاشرکت 10

فعدددال در امدددور بیریددده و  یهددداگروه 11

 المنفعهعام
53/4 

 98/5 زیستمحیطمدافعان  12

 21/10 سازمان امور مالیاتی 13

 62/11 مر   پذیرش اوراق بهادار 14

 31/10 کارگزاران اوراق بهادار 15

 36/10 گران و مراکز تحقیقاتیپژوهش 16

 95/6 هارسانه 17

 

باال، میدزان اهمیدت گزارشدگری یکپارچده بدرای  نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

که با تو ه به مقدار میانگین رتبه هر ید   یاگونهبهوداقل دو گروه از مخاطبان، متفاوت است  
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و  گذارانهیسددرمادریافددت گزارشددگری یکپارچدده بددرای گددروه  تددوانیممخاطدد ،  یهدداگروهاز 

فعدال در امدور  یهداگروه(، دارای بیشترین اهمیدت و بدرای 32/12سهامداران )با میانگین رتبه 

 دیگرعبارتبده  (، دارای کمتدرین اهمیدت اسدت53/4)بدا میدانگین رتبده  المنفعدهعامبیریه و 

همچندین  هسدتند و سدهامداران  گذارانهیسدرماکنندگان اصلی از گزارشگری یکپارچه، استفاده

 کنندهاسدتفادهمخاط  و  یهاگروهبسیاری از  دهدیمویتنی نشان من Uمعناداری آزمون  نتایج

از گزارشگری یکپارچه به لحاظ در ه اهمیت استفاده از این نوع گزارشگری، با یکدیگر متفداوت 

گذاران و سدهامداران دارای اهمیدت توان دریافدت سدرمایهفوق می نگارهبر اساس نتایج  .هستند

گدروه سده بندابراین ایدن   گران مدالی و مر د  پدذیرش اوراق بهدادار هسدتندیکسانی با تحلیل

 دهند.مخاطبان اصلی گزارشگری یکپارچه را تشکیل می

 

 سوم پرسش دمنیفر آزمون :7 نگاره

 های کیفیویژگی ردی 
میانگین 

 رتبه

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 25/10 ارائه صادقانه  1

439 18 000/0 

2 
نه بر اساس شکل  ،بر اساس محتوا یبندطبقه

 ظاهری 
35/9 

 40/11 گیریمربوط بودن برای ت میی 3

 62/10 معتبر بودن  4

 22/10 کنندگیبینیدارای ارزش پیش 5

 76/10 بودن  تأییدپذیر 6

 50/10 بودن  پذیرفهی 7

 24/11 بودن پذیراتکا 8

 32/10 عاری از اشتباه و بطا بودن 9

 18/10 بودن  پذیراعتماد 10

 88/8 طرفی بی 11

 17/10 کامل بودن  12
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 های کیفیویژگی ردی 
میانگین 

 رتبه

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 86/9 بودن  پذیرمقایسه 13

 43/9 ثبات رویه  14

 06/9 هاهمسانی روش 15

 58/10 به موق  بودن  16

 34/10 دقی  بودن  17

18 
مرتبط بدودن بدا پایدداری شدرکت )اقت دادی، 

 ا تماعی و محیطی(
04/8 

 79/8 محورندهیآارائه اطالعات مبتنی بر رویکرد  19

 

 کیفدی یژگدیو، میدزان اهمیدت ودداقل دو 7 نگدارهدر  شددهدادهبا تو ه به نتایج نشدان 

دار کده بدا تو ده بده مقد ایگوندهبهاطالعات در گزارشگری یکپارچه با یکدیگر متفداوت اسدت. 

)بدا  یریگییت دمدریافدت مربدوط بدودن بدرای  تدوانیم، هایژگیومیانگین رتبه هر ی  از این 

  تیکپارچده اسد یهداگزارشویژگی کیفی اطالعدات در ارائده  نیترمهی(، 40/11میانگین رتبه 

کیفی فوق به  یهایژگیوبسیاری از  دهدیمویتنی نشان من Uهمچنین نتایج معناداری آزمون 

 05/0ر از لحاظ در ه اهمیت در ارائه اطالعات، با یکدیگر متفاوت هستند )در ه معناداری کمت

ادقانه، کیفدی ارائده صد یهایژگیو، ویژگی مربوط بودن دارای اهمیت یکسان با والباایناست(. 

 وز اشدتباه ابدودن، عداری  پدذیرفهیبودن، معتبر بودن، به موق  بودن،  پذیرتأییدبودن،  پذیرتکاا

هدای تدرین ویژگیویژگی فدوق مهیده بنابراین   بودن و کامل بودن است پذیراعتمادبطا بودن، 

 .استکیفی اطالعات در گزارشگری یکپارچه 

 

 

 

 



 127  هاي ایرانی در قالب گزارشگري یکپارچهبراي ارائه اطالعات شرکت الگویی

 آزمون فریدمن پرسش چهارم :8 نگاره 

 بی دو میانگین رتبه هاقیود و محدودیت ردی 
در ه 

 آزادی
 معناداری

 18/3 فزونی مناف  بر مخارج 1

225 4 000/0 

 19/3 میزان اهمیت اطالعات  2

 29/2 یکارمحافظهرعایت اوتیاط و  3

 13/3 ب وصیات صنعت 4

 21/3 کیفی اطالعات یهایژگیوموازنه بین  5
 

همیدت ااست، میدزان  05/0(، کمتر از 000/0که معناداری آزمون فریدمن )با تو ه به این

که با تو ده بده  یاگونهبهوداقل دو محدودیت در گزارشگری یکپارچه با یکدیگر متفاوت است  

 یهدایژگیودریافت موازنه بدین  توانیمها و قیود، مقدار میانگین رتبه هر ی  از این محدودیت

یکپارچده  یهداگزارشمحددودیت در ارائده  نیتدرمهی(، 21/3کیفی اطالعات )با میانگین رتبده 

در  از کمتدرین اهمیدت یکارمحافظه، رعایت اوتیاط و هاتیمحدوددر بین این  نیهمچن  است

ویتندی من Uیکپارچه بربوردار است. افزون بر ایدن، نتدایج معنداداری آزمدون  یهاگزارشارائه 

متفاوت  هاتیمحدودبا سایر  یکارمحافظهبه لحاظ اهمیت، تنها رعایت اوتیاط و  دهدیمنشان 

رائده از اهمیدت یکسدانی در ا هاتیمحددوداست( و مابقی  05/0است )در ه معناداری کمتر از 

 یکپارچه بربوردارند. یهاگزارش
 

 : آزمون فریدمن پرسش پنجم9نگاره 

 بی دو میانگین رتبه نوع شرکت ردی 
در ه 

 آزادی
 معناداری

1 

 اندازه

 46/1 کوچ  و متوسط یهاشرکت

453 2 000/0 
 63/2 بزرگ یهاشرکت 2

3 
بزرگ،  یهاشرکتتمامی 

 کوچ  و متوسط
91/1 

1 

 مالکیت

 2 های دولتیشرکت

 13/2 های غیردولتیشرکت 2 000/0 2 37

 88/1های دولتی و شرکتتمامی  3
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 بی دو میانگین رتبه نوع شرکت ردی 
در ه 

 آزادی
 معناداری

 غیردولتی

1 

پذیرش در 

 بورس

 48/2 بورسی یهاشرکت

373 2 000/0 
 68/1 غیربورسی یهاشرکت 2

3 
بورسی و  یهاشرکتکلیه 

 غیربورسی
84/1 

 

( بدرای 000/0فوق، معنداداری آزمدون فریددمن ) نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

در  میزان اهمیت ودداقل دو ندوع شدرکت درنتیجه  است 05/0، کمتر از هاشرکتانواع مختل  

ن ار میانگیکه با تو ه به مقد یاگونهبهکارگیری گزارشگری یکپارچه با یکدیگر متفاوت است. به

یکپارچه  ، الگوی گزارشگریدهندگانپاسخ ازنظردریافت  توانیم، هاشرکترتبه هر ی  از انواع 

 وغیردولتدی )بده لحداظ مالکیدت(  یهاشدرکتبزرگ )به لحداظ انددازه(،  یهاشرکتباید برای 

ری بورسی )به لحاظ پذیرش در بورس( تدوین شدود. افدزون بدر ایدن، نتدایج معندادا یهاشرکت

تدوین  های فوق، به لحاظ نیاز بهبندیدر انواع طبقه هاشرکت دهدیمویتنی نشان من Uآزمون 

 ست(. ا 05/0اداری کمتر از یکپارچه، با یکدیگر متفاوت هستند )در ه معن یهاگزارشالگوی 
 

 : آزمون فریدمن پرسش ششم10نگاره 

 مسئولیت تهیه و ارائه ردی 
میانگین 

 رتبه
 بی دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 18/3 شرکت مدیرههیئت 1

316 3 000/0 
 60/2 مدیرعامل 2

 01/2 کمیته وسابرسی 3

4 
ای متشکل از کمیته وسابرسدی، واود مستقل )کمیته

 مدیر وسابرسی دابلی و وسابداران مدیریت(
21/2 

 

، از میان این چهار گروه، ودداقل دو گدروه در 10 نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

کده بدا  یاگونهبههای یکپارچه، با یکدیگر متفاوت هستند. دار شدن مسئولیت تهیه گزارشعهده

، دهندگانپاسدخ ازنظدردریافدت  تدوانیم، هداگروهتو ه به مقدار میانگین رتبه هر ید  از ایدن 
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( است. افدزون 18/3شرکت )با میانگین رتبه  مدیرههیئتیکپارچه با  یهاگزارشمسئولیت تهیه 

، بده لحداظ تقبدل هداگروهتمدامی  دهددیمویتندی نشدان من Uبر این، نتایج معناداری آزمدون 

 های یکپارچه، با یکدیگر متفاوت هستند.سئولیت تهیه گزارشم
 

 : آزمون فریدمن پرسش هفتم11نگاره 

 بی دو میانگین رتبه تقبل هزینه ردی 
در ه 

 آزادی
 معناداری

 10/5 شرکت 1

642 5 000/0 

 10/3 دولت 2

 53/3 نف ذی یهاگروه 3

4 
نف  ذی یهاگروهبین شرکت و  هانهیهز

 شود. تقسیی
58/3 

 88/2 بین شرکت و دولت تقسیی شود. هانهیهز 5

6 
نف  ذی یهاگروهبین دولت و  هانهیهز

 تقسیی شود.
81/2 

 

کمتدر از  (000/0، معناداری آزمون فریددمن )11 نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

تهیده  یهاندهیهزاز میدان ایدن شدش گدروه، ودداقل دو گدروه در تقبدل  درنتیجه  است 05/0

ر هگین رتبه که با تو ه به مقدار میان یاگونهبههای یکپارچه، با یکدیگر متفاوت هستند. گزارش

کپارچه یتهیه گزارش  یهانهیهز، تقبل دهندگانپاسخ ازنظردریافت  توانیمها، ی  از این گروه

ویتنی من U ( است. افزون بر این، نتایج معناداری آزمون10/5انگین رتبه بر عهده شرکت )با می

 ونفد  و ترکید  دولدت ذی یهداگروه) 6و  3 یهداگروه، تنهدا هاندهیهزدر تقبل  دهدیمنشان 

 یهداگروه)ترکید  شدرکت و دولدت و ترکید  دولدت و  6و  5 یهداگروهنفد ( و ذی یهاگروه

عنداداری مبا یکدیگر متفداوت هسدتند )در ده  هاگروهنف ( با یکدیگر تفاوتی ندارند و مابقی ذی

 است(.  05/0کمتر از 
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 آزمون فریدمن پرسش هشتم :12 نگاره 

 بی دو میانگین رتبه نحوه انتشار ردی 
در ه 

 آزادی
 معناداری

 25/2 در سایت شرکت 1

156 3 000/0 
 45/2 تحت وب صورتبهگزارشگری  2

 XBRL 43/2با استفاده از  3

 87/2 انتشار گزارش در سایت کدال 4

 

شدار فدوق، میدزان اهمیدت ودداقل دو روش انت نگدارهدر  شددهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

 تبه هدر ید که با تو ه به مقدار میانگین ر یاگونهبهگزارش یکپارچه، با یکدیگر متفاوت است. 

ایت یکپارچده در سد یهداگزارش، انتشدار دهندگانپاسدخ ازنظردریافت  توانیم، هاشرو این از

 Uآزمدون  چنین نتایج معنداداریهی  نحوه انتشار است نیترمهی(، 87/2کدال )با میانگین رتبه 

 XBRLتحدت وب یدا اسدتفاده از  صدورتبهتفاوتی میان نحدوه انتشدار  دهدیمویتنی نشان من

فداوت تهدای یکپارچده، انتشدار گزارش یهاروشدهندگان بین سایر پاسخ ازنظرو ود ندارد  اما 

 و ود دارد.

 : آزمون فریدمن پرسش نهم13نگاره 

 ابعاد و عناصر ردی 
میانگین 

 رتبه

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 62/8 مالی یهاگزارشعناصر مربوط به  1

337 14 000/0 

 27/8 های کلیدی عملکردشابص 2

 45/7 سازمان اندازچشی 3

 17/8 توسعه پایدار  4

 87/6  وکارکس های مدل 5

 27/7 هاو فرصت هاریس  6

 34/8 های دابلیکنترل 7

 47/7 و تخ یص مناب  راهبرد 8
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 ابعاد و عناصر ردی 
میانگین 

 رتبه

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 05/8 راهبری شرکتی 9

 95/6 نفعان کلیدیاطالعات ذی 10

 45/8 ها سرمایه 11

 59/9 شرکتازسوی  جادشدهیاافزایش و کاهش ارزش  12

 72/7 مبنای تهیه گزارش  13

 11/8  ایگاه شرکت در بازار و وضعیت رقابتی آن 14

ها و نحوه نظارت سازمانمورد اطالعات در  15

 های شرکت نهادهای ناظر بر فعالیت
68/8 

 

ناصدر و ع، میزان اهمیت ودداقل دو گدروه از 13 نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

 ر میدانگینکه با تو ده بده مقددا یاگونهبهابعاد در گزارشگری یکپارچه با یکدیگر متفاوت است. 

ش و کداهش اطالعات مربوط بده افدزای یدریافت افشا توانیمرتبه هر ی  از این عناصر و ابعاد، 

ی تدرین عن در و بعدد گزارشدگر(، مهی59/9شرکت )با میدانگین رتبده ازسوی  جادشدهیاارزش 

بسدیاری از  دهددیمویتندی نشدان من Uیکپارچه است. افزون بر این، نتدایج معنداداری آزمدون 

یکددیگر  اطالعدات، بدا یدر افشا هاآنعناصر و ابعاد گزارشگری یکپارچه به لحاظ در ه اهمیت 

 متفاوت هستند.

 

 آزمون خی دو پرسش دهم :14 نگاره 

 الزامی یا ابتیاری بودن ردی 
تعداد 

 مشاهدات

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 161 ا باری باشد 1

129 2 000/0 
 56 ابتیاری باشد 2

3 
بیشتر  یا باری و افشا صورتبهوداقل افشا 

 ابتیاری باشد صورتبه
259 
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بدا در ده  (000/0فوق، معناداری آزمون بی دو ) نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

مربدوط بده  یهاندهیگزدر انتخداب  دهندگانپاسدخبین  درنتیجه  است 05/0، کمتر از 2آزادی 

ه تعدداد های یکپارچه، تفداوت معندادار و دود دارد. بدا تو ده بدالزامی یا ابتیاری بودن گزارش

گری مدالی و غیرمدالی در قالد  گزارشداطالعات  ینتیجه گرفت افشا توانیم(، 259مشاهدات )

 اضافی، یاا باری باشد و افش ،ترکیبی باشد  بدین معنی که وداقل افشا صورتبهیکپارچه باید 

 هدای یکپارچده،دیدگاه غال  برای تعیین الزامی یا ابتیاری بودن گزارش درواق ابتیاری باشد. 

 ش است.یعنی ترکیبی از الزامی و ابتیاری بودن گزار ،گزینه سوم

 

 آزمون خی دو پرسش یازدهم: 15 نگاره 

 رویکرد گزارشگری ردی 
تعداد 

 مشاهدات

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 105 محور باشداصول 1

286 2 000/0 
 42 محور باشدقانون 2

4 
و محور ترکیبی از دو دیدگاه اصول

 محور باشدقانون
329 

 

ا در ده بد( 000/0، معناداری آزمون بی دو )15 نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

مربدوط بده  یهاندهیگزدر انتخداب  دهندگانپاسدخبین  درنتیجه  است 05/0تر از م، ک2آزادی 

(، 329)های یکپارچه، تفاوت معنادار و ود دارد. بدا تو ده بده تعدداد مشداهدات رویکرد گزارش

ی بدر ترکیبدی از رویکدرد مبتند صورتبهه باید نتیجه گرفت رویکرد گزارشگری یکپارچ توانیم

رشدگری دیددگاه غالد  بدرای تعیدین رویکدرد گزا درواق قانون و رویکرد مبتنی بر اصول باشد. 

  است. یعنی ترکیبی از دو رویکرد مبتنی بر اصول و مبتنی بر قانون ،یکپارچه، گزینه سوم
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 آزمون خی دو پرسش دوازدهم :16 نگاره 

 گزارشگریدوره  ردی 
تعداد 

 مشاهدات
 بی دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 105 مستمر صورتبه 1

154 3 000/0 
 112 ساالنه 2

 35 یادورهانیم 3

 224 یادورهانیمساالنه و  4

 

( کمتر از 000/0، معناداری آزمون بی دو )16 نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

ر مربوط به دوره انتشا یهانهیگزدر انتخاب  دهندگانپاسخبین  درنتیجه  است 05/0

 توانیم(، 224های یکپارچه، تفاوت معنادار و ود دارد. با تو ه به تعداد مشاهدات )گزارش

 درواق باشد.  یادورهانیمساالنه و  صورتبهیکپارچه باید  یهاگزارشنتیجه گرفت دوره انتشار 

 یادورهانیم ویعنی ساالنه  ،یکپارچه، گزینه چهارم یهاگزارشتشار دیدگاه غال  برای دوره ان

  است.

 

 آزمون فریدمن پرسش سیزدهم :17 نگاره 

 شکل گزارش ردی 
میانگین 

 رتبه

بی 

 دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

1 
کمددی و  صددورتبهاطالعددات مددالی و غیرمددالی 

 های مالیهمانند صورت
76/2 

172 3 000/0 

2 
اطالعددددات کیفددددی و در قالدددد   صددددورتبه

 مالی یهاصورت یهاادداشتی
99/1 

3 
اطالعددات کمددی و کیفددی و در قالدد   صددورتبه

 مدیرههیئتساالنه  یهاگزارش
51/2 

4 

اطالعددات کمددی و کیفددی و در قالدد   صددورتبه

ماننددد صددورت گزارشددگری  ،گددزارش  داگاندده

  افزودهارزش

84/2 

 



  134 1398بهار و تابستان ، اول، شماره یازدهمهاي حسابداري، دوره مجله پيشرفت

تر از م( ک000/0فوق، معناداری آزمون فریدمن ) نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

ت متفاو از میان این چهار شکل گزارشگری، وداقل دو مورد با یکدیگر درنتیجه  است 05/0

دریافت  توانیم، هاشکلکه با تو ه به مقدار میانگین رتبه هر ی  از این  یاگونهبههستند. 

ه داگان چه به شکل اطالعات کمی و کیفی و در قال  گزارش یکپار یهاگزارشارائه محتوای 

است.  ترمناس گزارشگری،  یهاشکلنسبت به سایر  افزودهارزشمانند صورت گزارشگری 

برای شگری هر چهار شکل گزار دهدیمویتنی نشان من Uافزون بر این، نتایج معناداری آزمون 

 با یکدیگر متفاوت هستند.  ،ارائه محتوای گزارشگری یکپارچه

 

 آزمون فریدمن پرسش چهاردهم :18 نگاره 

 مسئولیت تدوین استانداردها ردی 
میانگین 

 رتبه
 بی دو

در ه 

 آزادی
 معناداری

 82/3 تدوین استانداردها(  تهیکمسازمان وسابرسی ) 1

241 4 000/0 

 92/2 دابلی  یاورفه یهاانجمن 2

 90/2 المللی بین یاورفه یهاانجمن 3

 88/2 سازمان بورس و اوراق بهادار 4

 48/2 نهادهای غیردولتی عمومی 5

 

و گدروه در ، از میان این پنج گدروه، ودداقل د18 نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

وت هدای یکپارچده، بدا یکددیگر متفداشدن مسئولیت تدوین اسدتانداردها بدرای گزارش دارعهده

دریافدت  تدوانیم، هداگروهکه با تو ه به مقدار میانگین رتبه هر ید  از ایدن  یاگونهبههستند. 

وین مسئولیت تدوین استاندارهای گزارشگری یکپارچه بر عهده سازمان وسابرسدی )کمیتده تدد

تنهدا  دهددیمویتندی نشدان من Uافزون بدر ایدن، نتدایج معنداداری آزمدون  استانداردها( است.

و  2 یهداگروه( و یالمللنیب یاورفه یهاانجمنای دابلی و های ورفه)انجمن 3و  2 یهاگروه

قی رند و مدابدابلی و سازمان بورس و اوراق بهادار( با یکدیگر تفاوتی ندا یاورفه یهاانجمن) 4

 با یکدیگر متفاوت هستند.  هاگروه
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 : آزمون نسبت پرسش پانزدهم19نگاره 

 تعداد طبقه اعتباربخشی
اوتمال 

 شدهمشاهده

اوتمال 

 آزمون
 معناداری

وسابداران رسمی برای 

 های غیردولتیشرکت

 07/0 35 تر مساوی میانهکوچ 
50/0 000/0 

 93/0 441 تر از میانهبزرگ

برای نهادهای نظارتی دولتی 

 های دولتیشرکت

 18/0 84 تر مساوی میانهکوچ 
50/0 000/0 

 82/0 392 تر از میانهبزرگ

 

تدر از مک ،فوق، معناداری واصل از آزمون نسدبت نگارهدر  شدهدادهبا تو ه به نتایج نشان 

من ددفانه بددودن  ۀکنندددنییتعگددروه  عنوانبدده تواندددیمهددر دو گددروه  درنتیجدده  اسددت 05/0

 ای کده وسدابداران رسدمیگوندههای یکپارچده در نظدر گرفتده شدوند. به)اعتباربخشی( گزارش

هدای های غیردولتی باشدند و نهادهای یکپارچه در شرکتتوانند مسئول اعتباربخشی گزارشمی

ر هدای یکپارچده دتوانند مسئول اعتباربخشی گزارشنظارتی دولتی )مانند دیوان محاسبات( می

 های دولتی باشند.شرکت

 

 یریگجهینتبحث و  .6

قالد   تهیده اطالعدات مدالی و غیرمدالی، درمدورد در  نقشده راههد  این پژوهش ارائده الگدو و 

ه پدانزدوداوی  اینامهایرانی است. بر این اسداس، پرسدش یهاشرکتگزارشگری یکپارچه برای 

ر گرفدت. ابتیار نمونه آماری پژوهش قراپرسش طراوی شد و پس از بررسی روایی و پایایی، در 

 کلیدات بده شدر  پرسدیده شدد: در پرسشنامه مذکور، ا زای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچده

رویکدرد   هاهای کیفی اطالعات، قیود و محددودیتشامل اهدا ، مخاطبان، ویژگی ،مبانی نظری

رج عات منداطال یبودن افشا ا باری یا ابتیاری  مبتنی بر اصول یا مبتنی بر قانون ،گزارشگری

  گدزارش یهاندهیهزتقبدل   مسئول تهیه و ارائه گزارش  مسئول تدوین استانداردها  در گزارش

  هاشدرکتندوع   نحدوه انتشدار گدزارش  شکل گدزارش  عناصر و ابعاد گزارش  دوره گزارشگری

 .گزارش یاعتباربخشمسئول 
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ئده ارا ،در ایدن ندوع گزارشدگری، هدد  اصدلیهدا نشدان داد وتحلیل دادهنتایج واصل از تجزیه

 گدروهسده کنندگان اصدلی از ایدن گدزارش را اسدت. اسدتفاده یریگییت ماطالعات مفید برای 

ده دهدد. گران مالی و مر   پذیرش اوراق بهادار تشکیل مدیو سهامداران، تحلیل گذارانهیسرما

وقد  مبودن، به  بودن، معتبر پذیرتأیید بودن، پذیراتکاویژگی کیفی، مربوط بودن، ارائه صادقانه، 

ین تربااهمیت بودن و کامل بودن، پذیراعتمادبودن، عاری از اشتباه و بطا بودن،  پذیرفهیبودن، 

ت، در گزارشگری یکپارچه هستند. فزوندی منداف  بدر مخدارج، میدزان اهمیدت اطالعدا هایژگیو

و قیدود در  هاتیمحددودتدرین ، مهیهای کیفی اطالعاتب وصیات صنعت و موازنه بین ویژگی

یدین بررسدی و تعمنظور بدههای آماری های یکپارچه هستند. نتایج واصل از آزمونتهیه گزارش

نشدان داد  هاشدرکتتفاوت معنادار در ارائه گزارش یکپارچه با تو ه بده ندوع  نداشتنِیا  داشتن

غیردولتدی  یهاشرکتهای بزرگ )به لحاظ اندازه(، الگوی گزارشگری یکپارچه باید برای شرکت

ر ایدن، بورسی )به لحاظ پذیرش در بورس( تدوین شود. افزون ب یهاشرکت)به لحاظ مالکیت( و 

ن، تهیده آ یهاندهیهزبر عهده گرفتن مسئولیت تهیه و ارائه گدزارش یکپارچده و تقبدل مورد در 

آن بدر عهدده  یهانهیهزشرکت است و تقبل  مدیرههیئتیکپارچه با  یهاگزارشمسئولیت ارائه 

دال کدیکپارچه، سدایت  یهاگزارشها واکی است بهترین گزینه برای انتشار شرکت است. یافته

ازسدوی  هجادشددیابر بعد افزایش و کاهش ارزش  تأکیدابعاد و عناصر آن،  یافشامورد در  .است

گدوی تددوین المنظور بهسایر مباوث مربوط به گزارشگری، مورد است. دیدگاه غال  در  شرکت

ویکدرد ر  ا باری و ابتیداری یبر ترکیبی از افشا تأکید به شر  ذیل است: گزارشگری یکپارچه

 دوره  ترکیبدی از رویکدرد مبتندی بدر قدانون و رویکدرد مبتندی بدر اصدول صورتبهگزارشگری 

طالعدات یکپارچه به شکل ا یهاگزارشارائه محتوای   یادورهانیمساالنه و  صورتبهگزارشگری 

مسدئول   افدزودهارزشمانندد صدورت گزارشدگری  ،کمی و کیفدی و در قالد  گدزارش  داگانده

 مسدئول تددوین عنوانبده)سازمان وسابرسی های غیردولتی، در شرکت اعتباربخشی به گزارش

 ،ولتدیدنهادهدای نظدارتی های دولتدی در شرکتو ید باشند باو وسابداران رسمی  (استانداردها

  دار شوند.، این مسئولیت را باید عهدهمانند دیوان محاسبات
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 هاو محدودیت شنهادهایپ .7

زارشدگری و با تو ه به بدی  و ندو بدودن مفهدوم گن پژوهش یدر ا آمدهدستبهج یبا تو ه به نتا

در ودوزه  شدودیمیکپارچه، به دانشگاهیان در ووزه وسابداری و گزارشدگری مدالی، پیشدنهاد 

ها گاهآموزش و دانش مرتبط با گزارشگری یکپارچه، تو ه  دی به آموزش این مباوث در دانشد

، مربدوط در انجام این پدژوهش ار مهیی بسیهایکی از موان  و محدودیت درنهایتداشته باشند. 

های گیری نموندهدر روش نمونه ب وصبهدهی نتایج نامه در تعمییهای ذاتی پرسشبه نارسایی

 غیراوتمالی بود.
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