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 چکيده

 اجراييي،  و عملي بعد در گرفته، صورت تالشهاي همه عليرغم كه است موضوعي غيرمالي، گزارشگري براي مناسب چارچوب
 تيدوين  بيراي  ميدظرر  ويژگيهاي بررسي به حسابداري مفهومي مديريت دادن قرار مبنا با پژوهش اين. است يافته توسعه كمتر

 توصييفي،  پژوهشيهاي  ظيو   از حاضر مطالعه. پردازد مي ايران در( غيرمالي) محيطي و اجتماعي گزارشگري مفهومي چارچوب
 ميديران  حسابرسيان،  از متشيل   اي جامعيه  در سياتته،  محقي   پرسشينامه  توزيع و طراحي مبناي بر دادهها و بوده پيمايشي
 دولتي شركتهاي مديران و اجتماعي و محيطي زيست فعاليتهاي كارشناسان حسابداري، دكتري داظشجويان و استادان شركتها،
 هياي  مشيابهت  اطالعيات،  كيفيي  هاي ويژگي همچنين و گزارشگري اهداف ظرر از ميدهد، ظشان ظتايج. است شده گردآوري
 بيرتالف  چند هر. دارد وجود ايران در غيرمالي گزارشگري براي ارائه قاب  چارچوب و حسابداري مفهومي چارچوب بين زيادي

.   ميباشيد  گروههيا  و افيراد  سياير  از بيشيتر  دوليت  و زيست محيط مدافعان براي غيرمالي گزارشگري اهميت مالي، گزارشگري

 .  اجتماعي گزارشگري حسابداري، مديريت چارچوب شركتها، غيرمالي گزارشگري :کليد واژگان

 

 مقدمه
اجتماعي و محيطي )غيرمالي( موضوعاتي ظرير اين كه: شل  و شماي  اين گزارش ها چگوظه با فرض ضرورت گزارشگري 

باشد، افشاي اطالعات بر مبناي چه معياري صورت گيرد، اين كه گزارش ها، چه اطالعاتي را شام  شوظد و اين اطالعات چه 
ي اجتماعي و محيطي و پايداري بوده است و كيفيتي داشته باشند، همواره مورد توجه پژوهشگران و فعاالن حوزه گزارشگر

سبب شده است سازمان هايي براي وضع قواظين و رهنمودهاي گزارشگري غيرمالي در سطح بين المللي و ظيز در برتي از 
كه اوالً مخاطبان اصلي و اهداف  ي اين ظو  گزارشگري ،چارچوبي استبنا هاي توسعه يافته، ايجاد شود. سنگكشور

گزارشگري را شناسايي و ثاظياً ويژگي هاي كيفي اطالعات و اصول پايه گزارشگري را مشخص ظمايد و بتواظد مبنايي براي 
تدوين استاظداردهاي گزارشگري و زمينه ساز توسعه هاي آتي در اين حوزه باشد. از آن جايي اولين تالش ها براي گزارشگري 
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( و اين چارچوب در طول ساليان متمادي به تدريج تلام  يافته و ظقاط 2106 ترم، سابقه اي يلصد ساله دارد )زف،مالي من
ضعف تود را برطرف ظموده است، اظترار مي رود بتواظد تا حد زيادي، در توسعه و ايجاد چارچوب هاي گزارشگري در ديگر 

نوان يك الگو مورد مالحره قرار گيرد. همچنين وجود اشتراك در حوزه ها و به تصوص گزارشگري غيرمالي شركتها، به ع
منبع توليد گزارش يعني شركتها، كاربرد چنين چارچوبي را در ذهن پديدار مي ظمايد. اگر يك چارچوب مشتم  بر دو بخش 

تدوين كليات  (. اين پژوهش بر بخش ظخست يعني كليات متمركز شده و در جستجوي0 كليات و اصول باشد )ظمودار شماره
چارچوب مفهومي گزارشگري غيرمالي شركت هاست و هدف آن تعيين مخاطبين اصلي گزارشگري، تعيين اهداف اصلي 
گزارشگري و همچنين تعيين ويژگي هاي كيفي اطالعات در گزارش هاي غيرمالي بر مبناي چارچوب مفهومي حسابداري مي 

در سه مقوله گروه  ،ي هاي چارچوب مفهومي حسابداري رايزان تطاب  ويژگباشد. پژوهش پيش رو با رويلرد پژوهش ميداظي، م
هاي هدف گزارشگري، اهداف گزارشگري و ويژگي هاي كيفي اطالعات، با چارچوب قاب  توسعه براي گزارشگري غيرمالي 

راهنمايي در مسير تدوين  مورد بررسي قرار مي دهد تا شماي كلي چنين چارچوبي را ترسيم ظمايد و در ظتيجه بتواظد به عنوان
چارچوب ظهايي گزارشگري غيرمالي در كشور قرار گيرد. البته تدوين اصول بنيادي گزارشگري مستلزم در ظرر گرفتن ماهيت 

 گزارش هاي غيرمالي تواهد بود و در اين پژوهش بدان پرداتته ظمي شود.  

در سطح بين المللي استفاده گرديده است و مملن است  از آظجايي كه تاكنون از اسامي مختلفي براي اين ظو  گزارشگري
عنوان گزارشگري اجتماعي و محيطي مخصوصاً در حوزه گزارشگري توسعه پايدار، به تنهايي ظتواظد همه آظها پوشش دهد، در 
اين پژوهش از عنوان گزارشگري غيرمالي شركتها به منرور پوشش گسترده ديدگاه و تئوري هاي مختلف در زمينه 

 گزارشگري اجتماعي و محيطي شركتها استفاده مي گردد.  
 

   
 چارچوب مفهومي گزارشگری غيرمالي بر مبنای چارچوب مفهومي حسابداری :(9)نمودار 

 

 مباني نظری   

تدوين هر چارچوب گزارشگري مستلزم شناتت عناصر تشلي  دهنده آن مي باشد. ساتتار چارچوب مفهومي حسابداري ظشان 
مي دهد عناصر اين چارچوب شام : مخاطبان گزارشگري، اهداف، ويژگي هاي كيفي اطالعات و اصول و مفروضات بنيادي 

يرمالي شركتها ظيز اجزايي مشابه داشته باشد. همچنين اظترار مي مي شود. دور از ذهن ظخواهد بود اگر چارچوب گزارشگري غ
رود مشابهت هاي زيادي در اجزاي اين چارچوب به غير اصول و مفروضات بنيادي با چارچوب مفهومي حسابداري و 

   

   

   

   

   

   

   

   

چهارچوب مفهومي گزارشگری     
 
 

        اصول و مفروضات بنيادین
 کليات 

 
 

 مخاطبان   گزارشگری
 
 

 اطالعات کيفي ویژگي   های    
 
 

 اهداف
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غيرمالي  گزارشگري مالي وجود داشته باشد. در زير ابتدا با ظگاهي به ظرريه هاي پشتواظه گزارشگري )مسئوليت پذيري(
 شركتها، اين مشابهت ها و تفاوت ها مورد بررسي قرار تواهد گرفت.       

    

   نظریه های گزارشگری غيرمالي

اولين اقدامات شركتها در اظتشار گزارش هايي كه اغلب تنها جنبه هاي مثبت فعاليت هاي محيطي و اجتماعي آن ها را ظشان 
ي سبز لقب گرفت )مارلين و رو  از موجوديت آظها را دظبال مي ظمود، شستشومي داد و هدف ارائه تصويري مطلوب و مش

(. به تدريج با افزايش فشارهاي عمومي و بروز مشلالت زيست محيطي، ظاكارامدي اين شيوه گزارشگري ظمايان 2116، مارلين
چالشي بزرگ تبدي  گرديد، چالشي كه تاكنون پابرجا  گرديد و تالش ها براي تدوين چارچوبي مناسب براي گزارشگري به
( و به دظبال آن 2101، ميالدي، قوت گرفت )وود 31ماظده است. پژوهش هاي داظشگاهي در اين حوزه ظيز به تدريج از دهه 

ين ظرريه هاي متفاوتي براي گزارشگري و مسئوليت پذيري شركتها مطرح گرديد. به طور كلي تئوري هاي مطرح شده در ا
   .(2112، )كاريگا و مله حوزه در چهار دسته قرار مي گيرظد كه عبارتند از تئوري هاي ابزاري، سياسي، يلپارچه و اتالقي

دسته اول تئوري هاي ابزاري است. در اين دسته از تئوري ها بر دستيابي به اهداف اقتصادي از طري  فعاليت هاي اجتماعي 
ايجاد ارزش براي شركت ها  به ظيازهاي ساير ذينفعان شركت ،در شرايط مشخص، منجر بهتاكيد مي شود به بيان ساده پاسخ 

(. تئوري هاي سياسي دسته دوم مي باشد. تمركز در تئوري هاي سياسي بر اين است كه شركتها 2112، مي شود )كاريگا و مله
وري ها به رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي داراي قدرت اجتماعي هستند و در قبال آن مسئوليت اجتماعي دارظد. در اين تئ
و بنابراين مسئوليت ذاتي شركتها در قبال  (2111 شركتها و قرادادهاي ميان شركتها و جامعه اشاره مي گردد )داه  رظدوف،

 جامعه برجسته مي شود. 

يازهايي كه منجر به ايجاد تعام  بين گروه سوم، تئوري هاي يلپارچه هستند كه بر يلپارچه بودن ظيازهاي جامعه تاكيد دارظد ،ظ
شركت ها و جامعه مي شوظد. لذا، براي مشرو  بودن ،شركت ها بايستي در راستاي ارزش هاي جامعه عم  ظمايند و همواره 

 (.   2112 متناسب با تغيير ظيازها و ارزش هاي جامعه، اعمال تود را تنريم ظمايند )كاريگا و مله،

تالقي است. در اين تئوري ها، صرف ظرر از برآورده شدن و يا ظشدن اهداف اقتصادي، سياسي و دسته چهارم تئوري هاي ا
اجتماعي، تاكيد بر جنبه هاي اتالقي مسئوليت پذيري شركت ها است. يلي از مهمترين و شناتته شده ترين مفاهيم كه در 

: توسعه اي كه در آن تامين ظيازهاي امروز بدون تاثير بر اين دسته از تئوري ها قرار دارد توسعه پايدار مي باشد كه عبارتست از
به استناد تعريف كميسيون توسعه،  2112تواظايي ظس  هاي آينده در برآوردن ظيازهايشان محق  شود )استورر و هملاران 

لي در دهه اتير هرچند اين تعريف رويلردي كالن ظگر دارد و بيشتر براي مقاصد اقتصاد كالن بلار گرفته مي شود و .(0191
تالش هاي بين المللي زيادي براي توسعه اين رويلرد در سطح شركتها به وجود آمده است و همچنين چارچوب هاي 
گزارشگري غيرمالي بر مبناي اين مفهوم مورد استقبال قرار گرفته است )ماظند چارچوب هاي هيات استاظداردهاي حسابداري 

 (.  2106، هاظيو سازمان گزارشگري ج 2106 پايداري،

   

 

 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

و مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری  

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

026 
 
 

 مخاطبان گزارشگری غيرمالي شرکتها  

ظاكارا و بي ظتيجه تواهد بود.  گزارشگري غيرمالي بدون توجه به ظيازهاي مخاطباظي كه گزارش ها براي آظها تهيه مي گردد،
در تئوري تفليك  بنابراين در تدوين يك چارچوب مناسب، اولين سوال اين است كه گزارش بايد براي چه كسي تهيه شود.

شخصيت كه زيربناي گزارشگريمالي تلقي مي شود، ذينفعان مالي شركتها، به جاي تاكيد صرف بر ماللان، مورد توجه قرار 
(. آظچه 2106 گرفته و گزارش هاي مالي ابزار ارتباطي بين شركت و ذينفعان مالي )و ظه فقط سهامداران( تلقي مي شود )ادوارد،

طبان گزارشگري تلقي مي شوظد بر طب  چارچوب مفهومي حسابداري بين المللي، عبارتند از: سهامداران،  امروز به عنوان مخا
تامين يا  سرمايه گذاران بالقوه و اعتباردهندگاظي كه اطالعات را براي تصميمات تريد، فروش، ظگهداري سهام، اوراق بدهي،

(. و در بياظيه مفاهيم 2101 يات استاظداردهاي بين المللي حسابداري،تسويه وام ها و يا ساير اشلال اعتبار بلار مي برظد )ه
اعتباردهندگان، تامين كنندگان كاال و تدمات و ساير  ،ابداري ايران شام  سرمايه گذارانكميته تدوين استاظداردهاي حس

 حسابداري، ين استاظداردهايبستاظلاران، مشتريان ،كاركنان، دولت، جامعه و ساير استفاده كنندگان مي شوظد )كميته تدو
(. هرچند تاكيد اصلي بر سهامداران بوده است و از درجه اهميت مخاطبان به ترتيب كاسته مي شود ولي اظترار مي رود 0612

 تاكيد بر ذينفعان بتواظد ظقطه اشتراك با گزارشگري غيرمالي تلقي شود.   

گري اجتماعي شركتها، متفاوت است. تاكيد بيشتر تئوريهاي تعريف ذينفعان در تئوري هاي مختلف مطرح در حوزه گزارش
طرفدار ملاظيسم بازار )ابزاري( تنها بر منافع سهامداران است ولي با يك جهش كوچك در گروهي ديگر از تئوري ها، به 

ن را شام  مي مشاركت كنندگان داتلي شركتها به عنوان ذينفعان گزارشگري اجتماعي اشاره مي شود كه سهامداران و كاركنا
گردظد، در مقاب  اين رويلرد، گروهي بر منافع افراد تارج از شركت ماظند مشتريان، تاكيد دارظد و در ديدگاهي فراتر و جامع تر، 

(. صرف از ظرر از اشتراك 0192تئوري هاي سياسي بر گروه هاي ذي ظفوذ به عنوان مخاطبان اصلي تليه مي كنند )تئوبنر، 
ع ميزان اهميت هر يك از افراد و گروه ها، ظيز مملن است متفاوت باشد مثالً آن چنان كه در تئوري در گروه هاي ذينف

مشروعيت در حوزه تئوري هاي سياسي بحث مي شود ميزان پاسخگويي متناسب با قدرت گروه يا افراد ذي ظفوذ مي باشد در 
(. با وجود 2112كسب اطالعات تاكيد مي گردد. )ديگان، صورتي كه در شاته اتالقي همين تئوري، بر حقوق برابر افراد در 
مطاب  رد توجه بيشتري قرار گرفته است. مو)توسعه پايدار( 01اين كثرت ديدگاه ها، در سالهاي اتير رويلرد گزارشگري پايداري

با ديدگاه توسعه پايدار ذينفعان گزارشگري شام  كليه كساظي هستند كه بر تواظايي شركت در رسيدن به اهدافش تاثيرگذار 
بنابراين در چارچوب هاي ارائه شده،  .(10ص  0196 به ظق  از فريمن و ريد، 2101ت، يا تحت تاثير آن قرار گيرظد )تيلباشند و 

ماظند چارچوب هاي حسابداري مالي، سهامداران و سرمايه گذاران مي باشند )ماظند چارچوبهاي  اولين گروه مورد تاكيد به
پاسخگويي اجتماعي شركتهاي  سازمان گزارشگري جهاظي، هيات تدوين استاظداردهاي حسابداري پايداري آمريلا، سازمان

ي چه كساظي هستند در يك پرسش اصلي از (. براي تعيين اين كه در ايران مهمترين مخاطبان گزارشگري غيرمالاكاظاد
 پاسخدهندگان تواسته شده است ميزان اهميت گزارش ها را براي گروه هاي متعدد و متفاوت ،مشخص ظمايند.    

   

 اهداف گزارشگری غيرمالي  

ر وجود دارد. در در مورد اهداف گزارشگري غيرمالي ظيز، با توجه به تئوري ها و ديدگاه هاي مختلف مطرح شده، اتتالف ظر
تئوري هاي ابزاري هدف بيشينه سازي منافع سهامداران دظبال مي شود، بنابراين هدف گزارشگري غيرمالي بطور كام  منطب  
بر اهداف گزارشگري مالي تواهد بود. در دسته تئوري هاي سياسي هدف گزارشگري، حفظ و گسترش قدرت اجتماعي شركت 
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يلپارچه، اهدافي همچون بيشينه سازي ميزان هملاري ذينغعان در جهت منافع شركت  ها مي باشد. در دسته تئوري هاي
دظبال مي شود، در ظتيجه گزارشگري بايد به سمتي جهت يابد كه تناقض ها را به حداق  برساظد و متناسب با ظياز ذينفعان 

ي بر پوشش متفارن و متعادل ظيازهاي گزارش ها را تنريم ظمايد و ظهايتاً در دسته تئوري هاي اتالقي اهداف گزارشگر
 (.  2112 اطالعاتي همه ذينفعان صرف ظرر از ظفوذ آظها در شركت متمركز مي باشد )كاريگا و مله،

بطور كلي مي توان اهداف گزارشگري را بر پايه دو ديدگاه طبقه بندي ظمود: در ديدگاه اول هدف گزارشگري، ارائه اطالعات 
ست و در ديدگاه دوم ارائه اطالعات به منرور پاسخگويي. ديدگاه اول در مورد هدف گزارشگري مفيد براي تصميم گيري ا

مالي كامالً پذيرفته شده و از ابتداي شل  گيري تالش هاي براي تدوين چارچوب مفهومي حسابداري بر روي آن تواف  ظرر 
ي در تدوين چارچوب مفهومي حسابداري و ولي اين بدان معنا ظيست كه هدف پاسخگوي .(0111 )زف، وجود داشته است

گزارشگري مالي كنار گذاشته شده باشد. به بيان ديگر در بسياري از موارد همراستا با هدف ارائه اطالعات مفيد براي تصميم 
ري (. با ظگاهي به تاريخچه شل  گي2106گيري، هدف پاسخگويي ظيز بطور غيرمستقيم وجود دارد )گروه مشاوران مالي اروپا، 

گزارشگري غيرمالي مي توان دريافت كه اظترارات اوليه بر ايفاي مسئوليت پاسخگويي شركتها متلي بوده است. با اين كه در 
گذشته، اغلب هدف پاسخگويي در گزارشگري غيرمالي ،تنها محدود به ارزيابي عمللرد گذشته بوده است ولي اين ظگرش به 

گيري آينده در  نده ظگر تغيير جهت داده و هدف ارائه اطالعات مفيد براي تصميمتدريج از اف  گذشته ظگر به سوي اف  آي
و  2106 چارچوبهاي كنوظي گزارشگري غيرمالي، به روشني، قاب  مشاهده است )چارچوبهاي سازمان گزارشگري جهاظي ،

رمالي را تركيبي از هر دو ديدگاه (. بنابراين مي توان اهداف كنوظي گزارشگري غي2106 هيات استاظداردهاي پايداري آمريلا،
داظست. از اينرو در پرسشنامه تدوين شده يلي از سواالت اصلي كه از پاسخ دهندگان پرسيده مي شود، اين است كه هدف 

 داده شود.     اصلي گزارشگري غيرمالي چيست كه بايستي با توجه به هدف هاي فوق الذكر به آظها پاسخ

   

 ویژگي های کيفي اطالعات  

صرف از ظرر از جنبه هاي گزارشگري، ويژگي هاي كيفي اطالعات قاب  گزارش داراي اهميت هستند. اطالعات با كيفيت به 
(. در تدوين چارچوب مفهومي 0113عنوان داده هايي كه براي استفاده كننده، مناسبند، تعريف مي شود )واظگ و استراظگ، 

سابداري ،بخش ظخست به ويژگي هاي كيفي اطالعات اتتصاص يافته است زيرا بدون داشتن اطالعات گزارشگري مالي و ح
با كيفيت، هدف گزارشگري كه كمك به تصميم گيري است، محق  ظخواهد شد. در يك طبقه بندي جامع لي و هملاراظش 

 ( ويژگي هاي كيفي اطالعات را در چهار دسته قرار دادظد: 2112)

سودمند بودن و كاربردي  ،لوبيت مي شوظد همچون: دقت، عينيتژگي هاي كيفي ذاتي كه اصالتاً موجب مطدسته اول: وي
 .قاب  دسترس بودن، امنيت دسترسي بودن. دسته دوم: ويژگي هايي كه به قابليت دسترسي اطالعات مربوط مي شوظد ماظند:

مقدار آن تاكيد دارظد ماظند مربوط بودن، كام  بودن، به دسته سوم: ويژگي هاي متني كه بر زمان مناسب ارائه اطالعات و 
موقع بودن و ارزش افزوده داشتن. دسته چهارم: ويژگي هاي تبييني كه ظشان دهنده شل  ظاهري و معني اطالعات است 

نرور رسيدن به بنابراين براي داشتن اطالعاتي با كيفيت به م .(2113 و هملاران، ظرير: تفسير پذيري، قاب  فهم بودن )پاركر
اهداف گزارشگري غيرمالي، بايستي مفاهيم كيفي مربوط شناسايي و مورد توجه قرار گيرظد. به ظرر مي رسد مفاهيم كيفي مورد 
اشاره در چارچوب مفهومي حسابداري بتواظند تا حد زيادي در تعيين ويژگي هاي كيفي اطالعات گزارشگري غيرمالي مثمرثمر 

ظد، همچنان كه در چارچوب هاي كنوظي گزارشگري پايداري به تعدادي از اين مفاهيم كيفي اشاره شده باشند و مبنا قرار گير
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(. از اينرو در 2106 ،وين استاظداردهاي پايداري آمريلاو هيات تد 2106 است )ببينيد: چارچوبهاي سازمان گزارشگري جهاظي،
مناسب براي اطالعات گزارشگري غيرمالي را در ايران،  پرسشهايي از پاسخ دهندگان تواسته شده است ويژگي هاي كيفي

 مشخص ظمايند.  
 

   تحقيقپيشينه 

هر چند تا كنون پژوهش هاي بسيار زيادي در رابطه با ابعاد مختلف گزارشگري و مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها صورت 
گرفته است ولي به موضو  تدوين چارچوب گزارشگري غيرمالي كمتر پرداتته شده است. در زير به برتي از پژوهش هاي 

 ارتباط هستند اشاره مي گردد.    تارجي و داتلي كه تا حدودي با موضو  اين پژوهش در

كشور  12شركت در  6111( در مطالعه اي عوام  مالي تاثيرگذار بر گزارشگري غيرمالي را دربيش از 2102و هملاران ) ارتاس
بررسي ظمودظد. آظها شاتصي را بر مبناي چارچوب سازمان گزارشگري جهاظي طراحي ظمودظد و با استفاده از رگرسيون تعادلي به 

نجش عوام  تاثيرگذار بر گزارشگري غيرمالي پرداتتند. ظتايج ظشان داد تركيبي از تئوري هاي پايه گزارشگري پايداري، س
شام : تئوري هاي ظمايندگي، هزينه هاي سياسي، عالمت، مشروعيت مي تواظد به درك كام  تر ارتباط بين ظسبتهاي مالي 

 رمايه گذاري با سطح گزارشگري غيرمالي كمك ظمايد.   همچون: اظدازه شركت، اهرم مالي، بازده روي س

گزارش با رويلرد توسعه پايدار، مورد  11( موضو  اظدازه گيري كمي را در گزارشگري غيرمالي در ميان 2119اسلات و برون )
، 02110گواهي ايزو   بررسي قرار دادظد. آظها با مد ظرر قرار دادن عوام  داتلي و تارجي موثر بر گزارشگري دريافتند كه اتذ

منجر به افزايش استفاده از معيارهاي آينده محور شده است. همچنين در شركتهاي بزرگتر استفاده از معيارهاي آينده محور 
 بيشتر از شركتهاي كوچك تر بوده است و تفاوتهاي زيادي در معيارهاي اظدازه گيري در ظواحي و كشورهاي مختلف وجود دارد.     

شركت بين المللي  223( با تليه بر تئوري ذينفعان به عوام  موثر در اظتشار گزارشگري يلپارچه در 2106) ملارنفرياس و ه
غيرمالي پرداتتند. يافته ها ظشان داد، عوام : فرصتهاي رشد، اظدازه شركت، شاكله مديريت به همراه تنو  جنسيتي مهمترين 

 .      عوام  در اظتشار گزارش هاي يلپارچه بوده است

( در پژوهشي با موضو  ارتقا گزارشگري اجتماعي پيشنهاد ظمود. به منرور كاراتر شدن گزارشگري اجتماعي مي 2119) هس
بايستي همواره تعادل ميان سه جنبه افشا، گفتمان ميان ذينفعان و توسعه اتالقي در ظرر گرفته شود و قاظون گذاري بدون 

 و ظاكارامد تواهد بود.   توجه به هريك از اين جنبه ها ظاقص

( در پژوهشي با عنوان ارائه مولفه ها و شاتص هاي بعد اجتماعي مسئوليت شركتها و وضعيت 0612حساس يگاظه و برزگر )
موجود آن در ايران با استفاده از مدل ساتتاري تحلي  مسير، مولفه هاي با اهميت مسئوليت پذيري اجتماعي در شركتهاي 

تهران را مشخص ظمودظد. بر طب  ظتايج پژوهش، مهمترين مولفه هاي اجتماعي شام : اتالق كسب و كار،  بورس اوراق بهادار
فساد و رشوه تواري و مشاركت در توسعه جامعه و همچنين مهمترين ظو  گزارشگري هاي موجود شام  مولفه هاي كار و 

 ات جامعه و سطح افشا فاصله زيادي وجود دارد.    كاركنان، مشتريان و مصرف كنندگان مي باشد و در مجمو  بين اظترار

 02111( موضو  املان سنجي پياده سازي گزارشگري زيست محيطي را در شركتهاي داراي ايزو 0611جناظي و حيدري )
ايج سوال تدوين و در بين پاسخ دهندگان توزيع گرديد. تحلي  ظت 92مورد بررسي قرار دادظد. به همين منرور پرسشنامه اي با 

حاص  از جمع آوري داده ها با روش تحلي  جدول توافقي و آزمون تي دو حاكي از اين بود كه، بين املان تهيه گزارشهاي 
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زيست محيطي و استقرار قواظين و مقررات الزام آور، داظش مديران مالي در زمينه گزارشگري زيست محيطي و اعتقاد مديران 
 حيطي رابطه معنادار وجود دارد.  مالي به ظتايج مثبت گزارشگري زيست م

وهش تود رابطه ميان مسئوليت پذيري اجتماعي و تعهدسازماظي با محافره كاري در ژ( در پ0691جبارزاده و بايزيدي )
در شركتهاي بورسي بررسي ظمودظد. ظتايج ظشان داد رابطه ميان مسئوليت پذيري  0691تا  0690گزارشگري مالي را در دوره 

اجتماعي و تعهد سازماظي با محافره كاري مثبت بوده است ولي اين رابطه فقط در مورد مسئوليت پذيري اجتماعي و محافره 
وده و رابطه بين اهرم مالي و كاري معنادار مي باشد. همچنين شركتهاي بزرگ و رشدي، در گزارشگري محافره كارتر ب

 محافره كاري منفي بوده است.     
 

 فرضيه ها  

با توجه به هدف پژوهش كه تدوين چارچوب اوليه گزارشگري غيرمالي بر مبناي چارچوب مفهومي حسابداري مي باشد، سه 
 فرضيه اصلي زير مطرح مي شوظد:  

 طبان اصلي گزارشگري مالي مشابهت وجود دارد.  : ميان مخاطبان اصلي گزارشگري غيرمالي و مخا0فرضيه 

 : ميان اهداف گزارشگري غيرمالي واهداف گزارشگري مالي مشابهت وجود دارد.  2فرضيه 

 همچنين به منرور بررسي جامع تر فرضيه سوم، فرضيه هاي فرعي زير مطرح مي گردد:  

چارچوب مفهومي حسابداري و چارچوب قاب  در  ((مربوط بودن))ميان اجزاي تشلي  دهنده ويژگي : 0-6 فرضيه

 ارائه براي گزارشگري غيرمالي مشابهت وجود دارد.   

در چارچوب مفهومي حسابداري و چارچوب قاب   ((قابليت اتلا)): ميان اجزاي تشلي  دهنده ويژگي 2-6 فرضيه

 ارائه براي گزارشگري غيرمالي مشابهت وجود دارد.  

   

 شناسي تحقيقروش 

پيمايشي است. براي گردآوري داده هاي مورد ظياز براي پوشش  -پژوهش از ظرر هدف كاربردي، از ظرر ماهيت توصيفياين 
مباظي ظرري، از روش كتابخاظه اي و براي گردآوري داده هاي مورد ظياز براي آزمون و تحلي  فرضيه هاي پژوهش از 

  پرسشنامه محق  ساتته، استفاده شده است.

 

 نه آماری  جامعه و نمو

از آظجايي كه اظترار مي رود، موضو  گزارشگري غيرمالي شركتها بر طيف وسيعي از جامعه اثرگذار باشد، با بررسي چارچوب 
هاي گزارشگري بين المللي و كسب مشورت از افراد ذيصالح، جامعه آماري مناسب براي اظجام پيمايش به شرح ذي  تعيين 

 گرديد:  

 كتري حسابدارياساتيد و داظشجويان د -1
 

 مديران شركتهاي تصوصي -2
 

 تحليلگران مالي -3
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 كارشناسان و فعاالن در حوزه امور اجتماعي و حفاظت از محيط زيست  -4
 

 حسابرسان -5
 

 ساير افراد و گروه ها )شام  مديران دولتي، اعتبار دهندگان و ساير اساتيد( -6
 

عه ظامحدود استفاده گرديد. بر مبناي اين فرمول با در ظرر در اين پژوهش براي تعيين حجم ظموظه از فرمول كوكران براي جام
 عدد محاسبه مي گردد.    231% تعداد ظموظه 3و در سطح تطاي  692% تعداد ظموظه 2گرفتن سطح تطاي 

با توجه به حجيم بودن محتواي پرسشنامه براي پاسخ دهندگان و ظگراظي از وجود پاسخ هاي ظادرست و بي دقت، براي ظموظه 
ري از روش غير تصادفي به شل  ظموظه در دسترس استفاده گرديد. اين روش براي اين پژوهش اين مزيت را دارد كه اوالً گي

تا حداملان به پاسخ دهندگاظي مراجعه شود كه تماي  بيشتري براي پاسخگويي دارظد و در ظتيجه با دقت بيشتري به پرسشنامه 
آظها موجب سهولت بيشتر در پيگيريهاي بعدي مي شود و بنابراين ظرخ بازگشت پاسخ مي دهند. همچنين سهولت دسترسي به 

پرسشنامه ها بيشتر مي گردد. پرسشنامه ها به دو شل  كاغذي و آظالين طراحي و در بين پاسخ دهندگان )ظموظه اظتخابي( 
عدد بالغ گرديد كه در سطح  600ظهايت تعداد پرسشنامه هاي جمع آوري شده قاب  استفاده در ك  به  توزيع گرديد كه در

 % طب  فرمول كوكران ظموظه مناسبي مي باشد.   2.2تطاي حدود 

   

 ساختار ابزار اندازه گيری  

به منرور گرداوري داده هاي مورد ظياز براي آزمون فرضيه ها، ابتدا با مراجعه به متون ظرري مربوطه، پرسشنامه اوليه طراحي 
گرديد و سپس در اتتيار تعدادي از متخصصين و صاحبنرران قرار گرفت و پس از اظجام اصالحات پيشنهادي، ظسخه ظهايي 

سوال اصلي )براي هر فرضيه يك  3د. اين پرسشنامه در بخش اتتصاصي داراي جهت توزيع بين پاسخ دهندگان تهيه گردي
گويه بوده است كه پاسخ دهندگان مي بايستي ظرر تود را در رابطه با هر گويه با اظتخاب يك گزينه در  22سوال( با مجمو  

اصلي يك پرسش باز در ظرر  تايي از تيلي بي اهميت تا تيلي با اهميت مشخص ظمايند. همچنين براي هر سوال 1طيفي 
گرفته شد تا پاسخ دهندگان بتواظند در صورت لزوم، به موارد ديگري به غير از گويه هاي طراحي شده براي سواالت، اشاره 

 ظمايند.   

   

 روایي و پایایي ابزار اندازه گيری   

متخصصين و صاحبنرران قرار گرفت تا ظرر تود را همان گوظه كه در سطور باال اشاره شد، پرسشنامه اوليه در اتتيار تعدادي از 
در مورد مفاهيم و سازه هاي ظامربوط در پرسشنامه اعالم ظمايند. با توجه به پاسخ هاي جمع آوري شده و وجود اصالحات 
. پيشنهادي جزئي مي توان چنين استدالل ظمود كه پرسشنامه مذكور از روايي صوري و محتوايي الزم برتوردار بوده است
همچنين بررسي پايايي پرسشنامه با روش آلفاي كروظباخ مورد آزمون واقع گرديد كه با استفاده از ظرم افزار اس پي اس اس 

% براي ك  پرسشنامه محاسبه گرديد. بنابراين پرسشنامه مذكور به ظسبت بسيار زيادي، از اعتبار 16، ضريب پايايي 09ظسخه 
 بيروظي برتوردار مي باشد.  

ز اشلاالتي كه مملن است ظتايج پرسشنامه را تحت تاثير قرار دهد تعصب ظاشي از پاسخ هاي بالقوه پاسخ دهندگان در يلي ا
زمان پاسخگويي مي باشد. براي اطمينان از عدم تاثير زمان براي روي پاسخ دهندگان ،ظتايج حاص  از پرسشنامه هاي جمع 

دود بيست روز براي هر گروه( از ظرر مياظگين پاسخ ها براي هر گويه، از آوري شده در سه مقطع زماظي )با فاصله زماظي ح
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يعني تساوي مياظگين  H0طري  دو آزمون كروسلال واليس و مياظه مورد بررسي قرار گرفت. ظتايج دو آزمون ظشان داد فرضيه 
مي باشد. بنابراين پاسخ هاي  1.21گتر از مابين سه گروه قاب  رد ظمي باشد، زيرا سطح معناداري براي تقريباً همه گويه ها، بزر

 داده شده فاقد سوگيري هاي ظاشي از زمان پاسخگويي بوده اظد.  

   

 سواالت پرسشنامه  

به منرور آزمون فرضيه شماره يك پژوهش در مورد مخاطبان اصلي گزارشگري غيرمالي شركتها، ابتدا كليه افراد و گروه هايي 
گروه قرار گرفتند. سپس با طرح سوالي مبني بر اين  00گزارشگري قلمداد شوظد شناسايي و در كه مي تواظستند جز مخاطبين 

تايي از  1كه ميزان اهميت گزارشگري غيرمالي براي هر گروه چقدر است، از پاسخ دهندگان تواسته شد تا براساس يك طيف 
    يند.تيلي بي اهميت تا تيلي با اهميت، ظرر تود را براي هر گروه بيان ظما

براي آزمون فرضيه دوم پژوهش، مي بايستي ابتدا، اهداف گزارشگري غيرمالي را مشخص ظمود و سپس با اهداف تعيين شده 
براي گزارشگري مالي مقايسه ظمود. براي اين منرور دو هدف اصلي ارائه اطالعات مفيد براي تصميم گيري و ارائه اطالعات 

ايي و اظدازه گيري درجه سودمندي شركت براي جامعه و ارائه اطالعات در زمينه براي پاسخگويي و دو هدف فرعي شناس
مطابقت فعاليت هاي سازمان با اولويت هاي جامعه، تعيين گرديد و در سوالي از پاسخ دهندگان تواسته شد بر اساس درجه 

   اهميت هر يك از آظها براي گزارشگري غيرمالي ظرر تود را بيان كنند.

ررسي تطاب  بين ويژگي هاي كيفي اطالعات در گزارشگري غيرمالي با گزارشگري مالي كه فرضيه سوم پژوهش به منرور ب
ويژگي كيفي تعيين گرديد كه در بين آظها ويژگي  22تعداد  ،گرفتن ابعاد مختلف كيفيت اطالعاترا شل  مي دهد، با در ظرر 

هاي مطرح در چارچوب مفهومي حسابداري ظيز وجود داشتند و در پرسشي از پاسخ دهندگان تواسته شد با توجه به موضو  
 گزارشگري غيرمالي، ظرر تود را در مورد هر كدام از ويژگي هاي مطرح شده، بيان ظمايند. 

هاي فرعي مرتبط با ويزگي هاي كيفي اطالعات، در سه سوال اصلي جداگاظه با محوريت ويژگي همچنين براي بررسي فرضيه 
هاي مربوط بودن، قابليت اتلا )ارائه منصفاظه( و قابليت مقايسه از پاسخ دهندگان تواسته شد ظرر تود را در مورد اجزاي تعيين 

 شده براي هر ويژگي مشخص ظمايند.  

   

   ها یافته

 ي  آمار توصيف

به ترتيب مربوط به توزيع فراواظي پاسخ ها و منتخبي از آمار توصيفي سواالت مرتبط با دو فرضيه اول و  6و  2، 0جداول 
ظرر پاسخ دهندگان، در مورد اهميت گزارشگري  0مهمترين ويژگي هاي كيفي اطالعات )فرضيه سوم(، مي باشد. در جدول 

ده شده است. همان گوظه كه مشاهده مي شود، شش گروه اصلي مخاطبان از براي مخاطبين اصلي گزارشگري غيرمالي آور
گروه مطرح شده، شام : مدافعان محيط زيست، دولت، جامعه، مديران شركتها، سرمايه گذاران و سهامداران بوده اظد.  00بين 

بقيه گزينه ها بسيار بيشتر بوده و از ظرر تعداد و درصد فراواظي، اظتخاب طيف تيلي با اهميت توسط پاسخ دهندگان ،ظسبت به 
اين موضو  در همه گروه ها ظيز مصداق داشته است. همچنين پاسخ هاي مربوط به طيف هاي بي اهميت و تيلي بي اهميت 

% مي 01كمترين درصد و تعداد فراواظي را در ك  گروه ها به تود اتتصاص داده است و در گروه هاي اول تا چهارم كمتر از 
 باشد.  

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

و مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری  

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

021 
 
 

 
توزیع نظرات پاسخ دهندگان در مورد اهميت مخاطبان گزارشگری غيرمالي برای شش گروه نخست  (:9)جدول 

 از نظر اهميت
بي اهميت و تيلي بي 

 اهميت  

ظه با اهميت ظه  با اهميت   
 بي 

 شرح   تيلي با اهميت  

  اهميت   

درصد   درصد   فراواظي   درصد  
 فراواظي  

  فراواظي   درصد   فراواظي  

مدافعان محيط  223  16.0 32   21.106 2.2 3   0.1
 زيست  

 دولت   212   32.9 96   23.101 2.2 3   0.1

 جامعه   093   31.1 12   21.101 3.2 3   2.2

مديران  062   26.3 020 61.061 1.1 26   1.2
 شركتها  

 سرمايه گذاران   009   69.2 013 62.222 03.1 60   01.1

 سهامداران   026   21.0 019   62.261 02.1 63   00.1

 
كوچلتر بوده است كه به  2بيشتر و حداكثر اظحراف معيار ظيز از  3.2 تايي از 1 مياظگين كليه گروه ها در طيف 6بر طب  جدول 

 ظوعي ظشان دهنده ميزان تواف  ظرر پاسخ دهندگان براي اهميت مخاطبان گزارشگري مي باشد.  
 

مطابقت فعاليت شرکت با اولویت  در مورد اهداف گزارشگری غيرمالي توزیع نظرات پاسخ دهندگان (:2)جدول 

 های جامعه

اهميت و تيلي  بي
 بي اهميت  

ظه با اهميت ظه 
 بي اهميت  

 شرح   تيلي با اهميت   با اهميت  

  فراواظي   درصد   فراواظي   درصد   فراواظي  درصد   فراواظي  درصد  

مفيد  اطالعات ارائه 039   22.0 002  61.1 2.909 2.11
 براي تصميم گيري  

 ارائه اطالعات در 016   32.2 012 66.1 6.902 1.32
جهت ايفاي ظقش 
 پاسخگويي  

درجه  اظدازه گيري 092   31.2 011 62.9 6.102 1.16
سودمندي شركت 
 براي جامعه  

 اظدازه گيري ميزان  036 22.2 021   21.1 2.2 1.16
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مربوط به توزيع فراواظي پاسخ ها ظسبت به اهداف مطرح شده براي گزارشگري غيرمالي مي باشد. ظتايج حاكي از  2جدول 
% 21اينست كه توزيع و درصد فراواظي پاسخ ها به طيف تيلي با اهميت براي همه اهداف بيشتر از ساير پاسخ ها بوده و از مرز 

اي دو هدف اصلي ارائه اطالعات مفيد براي تصميم گيري و پاسخگويي بر 6گذشته است. همچنين آمار توصيفي در جدول 
ظشان دهنده، ظزديلي مياظگين اهميت آظها در منرر پاسخ دهندگان مي باشد. هرچند اظحراف معيار و ضريب تغييرات هدف 

 ارائه اطالعات مفيد براي تصميم گيري بيشتر از هدف پاسخگويي بوده است.     
 

 اصلي فرضيه های وصيفي منتخبي از سواالت مربوطآمار ت (:3) دولج
 شرح   مياظگين   مياظه   اظحراف معيار   ضريب تغييرات  

 مخاطبان گزارشگري   0سوال 

 مدافعان محيط زيست   1.11 9   0.63 1.01

 دولت   1.91 9   0.61 1.09

 جامعه   1.39 9   0.20 1.09

 مديران   1.16 1   0.39 1.22

 سرمايه گذاران   3.19 1   0.96 1.21

 سهامداران   3.12 1   0.91 1.29

 اهداف گزارشگري    2سوال             

  
ارائه اطالعات براي تصميم  1.22 9   0.29 1.21

 گيري  

ارائه اطالعات براي  به 1.16 9   0.02 1.02
 پاسخگويي  

ويژگي هاي كيفي  6 سوال            
 اطالعات  

 مربوط بودن   9.22 1   0.12 1.02

ارائه منصفاظه )قاب  اتلا  1.16 9   0.20 1.03
   21بودن(

 قاب  مقايسه بودن   1.21 9   0.20 1.03

 قاب  فهم بودن   9.22 1   0.12 1.02

   
(، به دلي  حجيم بودن جداول فراواظي و آمار توصيفي تك تك ويژگي 3 الي 6ر مورد ويژگي هاي كيفي اطالعات )سواالت د

ويژگي، تنها آمار توصيفي چهار ويژگي اصلي مربوط بودن، ارائه منصفاظه )قابليت اتلا(، قاب  مقايسه بودن و قاب   22ها، از بين 
 1تايي باالتر از  1ژگي ها در طيف آورده شده است. اين آمار ظشان مي دهد، مياظگين اهميت اين وي 6فهم بودن در جدول 

 بوده است.    0بوده و اظحراف معيار آظها ظيز ظزديك به هم و حدود 
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 نتایج آزمون فرضيه ها    

هرچند مي توان تحلي  هاي آماري پارامتريك را براي داده هاي رتبه اي ظيز بلار برد و طب  قضيه حد مركزي در آمار، 
هنگامي كه داده ها به سمت بي ظهايت مي  مي كنند، منحني توزيع به سمت توزيع ظرمال سوق مي يابد. ولي از آظجايي كه 

( و به ظسبت بسيار 1الي  1تايي مي شدظد )طيف  1تايي از بين طيف  6اي  پاسخ ها در اين پژوهش، اغلب محدود به دامنه
اسميرظف براي ظرمال بودن(، به همين دلي  در -زيادي توزيع داده ها، چوله و كشيده بود )با توجه به ظتايج آزمون كلموگروف
 اين پژوهش، تحلي  هاي آماري ظاپارامتريك به پارامتريك ترجيح داده شد.   

       

 نتایج آزمون فرضيه اول  

شش گروه اصلي براساس ميزان اهميت شناسايي گرديدظد. ولي  0در مورد مخاطبان اصلي گزارشگري غيرمالي بر طب  جدول 
از اين اولويت بندي به تودي تود ظمي توان ظتيجه گرفت كه از ظرر آماري گروه هاي شناسايي شده با هم متفاوت هستند يا 

مشل  از آزمون آماري فريدمن كه براي مقايسه تفاوت معنادار بين رتبه ها بلار مي رود، استفاده گرديد كه  تير. براي ح  اين
 آورده شده است.   2ظتايج آن در جدول شماره 

   
 آزمون فریدمن برای مقایسه رتبه ها در مورد مخاطبان گزارشگری غيرمالي (:4) جدول

 گروه ها   رتبه ها   ميانگين  انحراف معيار  آزمون فریدمن   

 مدافعان محيط زيست   2.03 1.12 0.69 كاي مربع   090.612

 دولت   2.11 1.92 0.69  

 جامعه   6.19 1.31 0.20 درجه آزادي   2  

 مديران   6.09 1.12 0.39  

 سهامداران   2.91 3.91 0.96 سطح معنادري   1.1111

 سرمايه گذاران   2.91 3.13 0.91  

 

آماره مربوط به اين آزمون ظشان  ميدهد كه، رتبه اتتصاص يافته در حداق ، يلي از  گروهها با گروه هاي ديگر از ظرر آماري 
هاي متفاوت و يا همسان بين گروه ها بايد از آزمون مقايسه مياظگين بين دو ظموظه وابسته  متفاوت است. براي يافتن  رتبه
تالصه ظتايج بر  2آزمون )دو تايي( مي شود. در جدول  20تعداد آزمون هاي قاب  اظجام  ،گروه 3استفاده ظمود. به دلي  وجود 

 اساس آزمون آماري ويللاكسون و عالمت قاب  مشاهده مي باشد. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

و مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری  

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

062 
 
 

 آزمون ویلکاکسون و عالمت برای مقایسه زوجي رتبه ها (:5)جدول 

مقايسه دو تايي مدافعان محيط دولت مدافعان محيط جامعه و مديران و سهامداران و رتبه ها  زيست و دولت  و زيست و مديران  سهامداران  
 گذاران   جامعه    سرمايه

 

   1.22   1.110   1.11   1.110   1.03   1.19  آزمون ويللاكسون )دو طرفه(   معناداري  سطح

 

   0   1.110   1.11   1.112   1.12   1.02        آزمون عالمت )دو طرفه(سطح معناداري 

 
با توجه به ظتايج جدول فوق، از آظجايي كه سطح معناداري در مقايسه بين مدافعان محيط زيست و جامعه، جامعه و مديران، 

است بنابراين رتبه هاي آظها از ظرر آماري با يلديگر متفاوتند و از طرف ديگر رتبه هاي  1.122مديران و سهامداران كمتر از 
لت، دولت و جامعه، سهامداران و سرمايه گذاران تفاوت معناداري با هم ظدارظد. ظلته قاب  مربوط به مدافعان محيط زيست و دو

توجه اين كه از ظرر آماري رتبه مربوط به دولت با رتبه هاي دو گروه مدافعان محيط زيست و جامعه از ظرر آماري بي تفاوت 
ر دارظد و بنابراين ظمي تواظند در يك گروه طبقه بندي است ولي رتبه هاي مدافعان محيط زيست و جامعه با هم تفاوت معنادا

شوظد. به هرحال با توجه به آزمون هاي آماري فوق مي توان چنين ظتيجه گرفت كه اهميت گزارشگري غيرمالي در درجه اول 
اري فرض براي مدافعان محيط زيست و دولت بيشتر از ساير گروه ها مي باشد در حالي كه بر طب  چارچوب مفهومي حسابد

 بر اينست كه مخاطب اصلي گزارشگري سهامداران و سرمايه گذاران مي باشند، بنابراين فرضيه اول پژوهش تائيد ظمي گردد.  
 

 نتایج آزمون فرضيه دوم  

يار با توجه به اين كه پاسخ هاي داده شده به سوال باز پرسشنامه در رابطه با ساير اهداف مد ظرر براي گزارشگري غيرمالي، بس
اظدك و فاقد اتفاق ظرر بوده است، مي توان ظتيجه گرفت اهداف مطرح شده براي گزارشگري غيرمالي در پرسشنامه مناسب 

 بوده است.   

ظتايج حاص  از آزمون دو جمله اي )طبقه بندي طيف پاسخ ها به دو گروه بااهميت و بي اهميت( حاكي از ان است كه اهميت 
غيرمالي از ظرر آماري قاب  تائيد مي باشد. در اينجا ظيز موضو  اولويت بندي اهداف وجود دارد  كليه اهداف براي گزارشگري

ظتايج حاص  از آزمون  3كه با استفاده از آزمون فريدمن مي توان درك بهتري از اولويت ها به دست آورد. در جدول شماره 
ي دهد، تفاوت معناداري از ظرر اهميت، بين اهداف مطرح شده فريدمن براي اولويت بندي اهداف ارائه شده است. ظتايج ظشان م

براي گزارشگري غيرمالي وجود ظدارد و بنابراين ميزان اهميت دو هدف اصلي ارائه اطالعات براي كمك به تصميم گيري و 
ي ظدارد، زيرا ارائه اطالعات براي پاسخگويي يلسان مي باشد. اما اين موضو  تناقضي با اهداف چارچوب مفهومي حسابدار

هرچند تاكيد اوليه گزارشگري مالي بر ارائه اطالعات مفيد براي كمك به تصميم گيري سرمايه گذاران مي باشد ،ولي همواره 
اين موضو  مطرح بوده است كه در بسياري از موارد هدف پاسخگويي ظتاقضي با برآورده شدن هدف ارائه اطالعات مفيد براي 

(. ضمن اين كه دو هدف فرعي مطرح شده ظيز ظشان دهنده ماهيت 9ص ، 2106 ،مشاوره مالي اروپا )گروه ري ظداردتصميم گي
اظترارات از گزارشگري غيرمالي يعني مطابقت عمللرد شركتها با معيارهاي جامعه مي باشند. بنابراين فرضيه دوم پژوهش 

 ئيد مي گردد.  مبني بر مشابهت اهداف گزارشگري مالي با اهداف گزارشگري غيرمالي تا
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 آزمون رتبه بندی فریدمن برای مقایسه اهداف (:3)جدول 

ارائه اطالعات مفيد براي تصميم گيري ارائه اطالعات در جهت ايفاي ظقش آزمون فريدمن   اظحراف  رتبه ها  مياظگين  اهداف  
 0.02  1.16   2.29   1.29   0.29  1.22   2.26 كايمربع  پاسخگويي  

    0.02  1.31   2.26 جامعه    6درجه اظدازه گيري درجه سودمندي شركت براي 

     0.20  1.29   2.63 با اولويت هاي جامعه   اظدازه گيري ميزان مطابقت فعاليت شركت

   1.136 سطح آزادي معناداري 

  
 

 بررسي بيشتر ویژگي های کيفي           

، به صورت سازه هايي تعريف مربوط بودنمهمترين ويژگي هاي كيفي، ظرير ويژگي  در چارچوب مفهومي حسابداري، برتي از
شده اظد كه داراي اجزايي منحصر به فرد مي باشند. به عبارت ديگر تحق  يك ويژگي اصلي منوط به تحق  ريز ويژگي هايي 

رچوب مفهومي حسابداري شام  است كه با همديگر مفهوم ويژگي اصلي را شل  مي دهند. اين ويژگي هاي اصلي در چا
)ارائه منصفاظه( و قابليت مقايسه مي شوظد، اظترار بر اينست كه اين سازه ها داراي مفاهيمي  مربوط بودن، قاب  اتلا بودن

مشابه براي گزارشگري غيرمالي ظيز باشند زيرا با توجه به ظتايج بخش قبلي، رويلرد آينده محور براي گزارشگري غيرمالي بر 
رد گذشته ظگر تفوق دارد و دقيقاً منطب  بر ديدگاه غالب بر گزارشگري مالي است، بنابراين اين موضو  منجر به همسويي رويل

بيشتر دو ظو  گزارشگري مالي و غيرمالي و در ظتيجه تشابه در ماهيت ويژگي هاي كيفي اطالعات قاب  گزارش مي گردد. به 
چند سوال كه هر كدام متلي بر يك سازه اصلي بود از پاسخ دهندگان تواسته منرور بررسي درستي اين فرضيه، با طراحي 

شد ظرر تود را در مورد اهميت اجزاي سازظده اين ويژگي ها بر مبناي اجزاي مورد تاكيد در چارچوب مفهومي حسابداري، در 
زه هاي مربوط بودن، قاب  اتلا بودن، يك طيف ظه تايي بيان كنند. براي آزمون فرضيه مطابقت بين اجزاي مورد تاكيد براي سا

قاب  مقايسه بودن در چارچوب مفهومي حسابداري با چارچوب گزارشگري غيرمالي، ابتدا اهميت اجزا به صورت اظفرادي )مشابه 
روش استفاده شده براي ارزيابي ويژگي هاي كيفي در بخش گذشته( مورد بررسي قرار گرفت كه ظتايج ظشان دهنده اهميت 

اجزا براي گزارشگري غيرمالي مي باشد. سپس با استفاده از تحلي  عاملي، ماتريس همبستگي بين اجزاء يك سازه )ماظند كليه 
مربوط بودن( محاسبه و از طري  آزمون بارتلت مورد تجزيه و تحلي  قرار گرفت. ظتايج ماتريس همبستگي ظشان داد، 

هر سازه وجود دارد. ولي براي اين كه بتوان به ظتايج ماتريس همبستگي همبستگي مثبت بين كليه اجزاي در ظرر گرفته براي 
اجزاي سازظده سازه هاي  3اتلا ظمود، مي بايستي از طري  آزمون بارتلت، معنادار بودن ظتايج را بررسي ظمود. در جدول شماره 

ارتلت براي معني دار بودن ضرايب همبستگي مربوط بودن، قاب  اتلا بودن و قاب  مقايسه بودن ارائه و در پي آن ظتايج آزمون ب
براي تشخيص و تعيين مناسب بودن داده ها براي تحلي  عاملي بلار مي رود و عددي  KMOارائه شده است. آماره آزمون 

باشد، مي توان داده ها را براي تحلي  عاملي مناسب تلقي  1.2بين صفر و يك مي باشد. اگر آماره محاسبه شده بزرگتر از 
مي باشد، بنابراين  1.3ود. با توجه به داده هاي جدول مشاهده مي شود كه مقدار اين آماره براي هر سه سازه بزرگتر از ظم

اجزاي در ظرر گرفته شده قاب  تجزيه و تحلي  مي باشند. همچنين آزمون بارتلت براي معنادار بودن ضرايب همبستگي بين 
براي سطح اهميت، ظشان دهنده معنادار بودن ضرايب مي باشد، بنابراين با توجه به  1.21اجزاء بلار مي رود و مقادير كمتر از 
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صفر بودن سطح معناداري براي هر سه ويژگي، مي توان بيان ظمود كه كليه اجزاء در ظرر گرفته شده براي ويژگي هاي كليدي 
 الي 0مي باشند و بنابراين فرضيه هاي فرعي مبتني بر چارچوب مفهومي حسابداري، براي گزارشگري غيرمالي ظيز قاب  قبول 

 قاب  تائيد مي باشند.   6
    

 ویژگي های اصلي و اجزای سازنده آنها بر طبق چارچوب مفهومي حسابداری (:7)جدول 

براي كفايت  KMOمعيار اظدازه گيري  آزمون بارتلت   
 ظموظه  

   

626.00 
1.111 

كاي مربع  سطح 
 معناداري  

سازظده  اجزاي 1.122
 مربوط بودن  

2.1.99 
1.111 

كاي مربع  سطح 
 معناداري  

سازظده  اجزاي 1.921  
 قاب  اتلا بودن  

231.39 
1.111 

كاي مربع  سطح 
 معناداري  

 سازظده  اجزاي 1.321  

قاب  مقايسه 
 بودن  

 
اطالعات ارائه ثبات در رويه ها و تشلي  ارزيابي گذشته  شده و رويداد اجزاي تواظايي پيش بيني آينده يا تطاب  منطقي بين 

واقعي  معيارهاي اظدازه گيري  دهنده  اظتخاب شيوه مناسب براي عاري بودن از تطا و اشتباهات يلسان بودن رويه ها و ارائه 
دم جاظبداري  تجديد ارائه گزارش هاي اطالعات  با اهميت  معيارهاي اظدازه گيري بين شركتها  اهميت داشتن  بي طرفي و ع

با توجه به  به موقع بودن  كام  بودن  قبلي در صورت تغيير در اظترام زماظي  رجحان محتوا بر شل   رويه ها  قاب  تائيد بودن
، براي گزارشگري غيرمالي ظيز 1اين كه تمامي ويژگي هاي مطرح شده در چارچوب مفهومي حسابداري، بر طب  جدول شماره 

با اهميت قلمداد مي شوظد و همچنين تائيد فرضيه هاي فرعي، فرضيه سوم پژوهش، مبني بر مطابقت ويژگي هاي كيفي 
 اطالعات گزارشگري مالي با ويژگي هاي قاب  تصور براي گزارشگري غيرمالي، تائيد مي گردد.  

  
  

 نتيجه گيری   

ي به تدريج توقعات از گزارشگري غيرمالي ظيز افزايش يافته است و اظترار مي رود فشارهاي با افزايش آگاهي هاي عموم
جامعه به اظسجام گزارشگري غيرمالي منجر شود. آن گوظه كه ظتايج ظشان داد تليه بر چارچوب مفهومي حسابداري مي تواظد 

ئه دهد. در اين پژوهش اين كليات مشخص مبنايي براي تدوين چارچوب گزارشگري غيرمالي حداق  در بخش كليات ارا
گرديد. بطور تالصه ظتايج ظشان داد ذينفعان گزارشگري مالي و غيرمالي با هم مشترك هستند ولي ميزان اهميت آظها متفاوت 
است. در بررسي اهداف مشخص گرديد دو هدف اصلي پاسخگويي و ارائه اطالعات مفيد براي تصميم گيري از ظرر اهميت 

ارشگري غيرمالي با هم تفاوت معناداري ظدارظد و از آظجايي كه تاكيد پاسخ دهندگان بر ترجيح رويلرد آينده ظگر در براي گز
گزارشگري ظسبت به رويلرد گذشته ظگر بوده است، لذا مفهوم پاسخگويي، با رويلرد چارچوب مفهومي حسابداري بين المللي 

 هم تواظي دارد. 
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ت ظشان داد، تفاوتهاي چنداظي بين ويژگي هاي مورد تاكيد در چارچوب مفهومي حسابداري و بررسي ويژگي هاي كيفي اطالعا
چارچوب قاب  ارائه براي گزارشگري غيرمالي وجود ظدارد و ويژگي هاي كيفي كليدي داراي همان اجزا و عناصر چارچوب 

( در مورد ويژگي هاي كيفي 0113) لومنمفهومي حسابداري مي باشند. اين ظتايج در بسياري از موارد با يافته هاي سو
اطالعات در چارچوب ضمني گزارشگري محيطي در اظگلستان و ويژگيهاي كيفي اطالعات در چارچوب سازمان گزارشگري 

 ظيز مطابقت دارد.  ( 2106) جهاظي

ظتايج به تصوص در  از مهمترين محدوديت هاي حاكم بر اين پژوهش مي توان به ظارساييهاي ذاتي پرسشنامه در تعميم دهي
روش ظموظه گيري ظموظه هاي در دسترس، و همچنين كمبود شديد سواب  تحقيقاتي مرتبط با موضو  پژوهش و عدم هملاري 

( اشاره ظمود. بنابراين در تفسير ظتايج 0611 )باباجاظي و رسولي، برتي از پرسش شوظدگان در پاسخگويي به سواالت پرسشنامه
 مورد مالحره قرار گيرد.   اين محدوديتها بايستي،

 براي اظجام پژوهش هاي بيشتر در اين حوزه، موارد زير پيشنهاد مي گردد:   

 اظجام پژوهشهايي با هدف يافتن اصول بنيادين گزارشگري غيرمالي شركتها   -1

 تعيين محدوديت هاي گزارشگري غيرمالي و تفاوتهاي عمده آن با گزارشگري مالي   -2

 ارشگري غيرمالي در حوزه بين المللي  بررسي عل  ظاكامي گز -3
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