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تاریخ دریافت95/9/23:
تاریخ پذیرش96/9/1:

چکیده:
سیستم گزارشگری  XBRLبه عنوان یک انقالب در گزارشگری مالی تلقی شده که باعث کاهش هزینه
تولید ،کاهش میزان خطا و دسترسی سریعتر و ارزانتر به اطالعات و افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن
اطالعات جهت تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از اطالعات صورتهای مالی میشود .استفاده از این زبان
گزارشگری مالی در حسابرسی نیز امکان تهیه ،انتشار و استخراج بی درنگ اطالعات مالی را فراهم مینماید و
موجب افزایش شفافیت گزارشگری و خدمات اطمینان دهی وایجاد اعتماد نسبت به گزارشهای مالی خواهد
شد .هدف اصلی پژوهش حاضراولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر
( )XBRLبه روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .اطالعات الزم
از طریق نظرات خبرگان وکارشناسان متخصص بوسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی مورد تجزیه وتحلیل و آزمون قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که چهار عاملی اصلی شامل؛ عوامل
سازمانی ،عوامل محیطی ،عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل حاکمیت شرکتی در بکار گیری زبان گزارشگری
مالی توسعهپذیر ( )XBRLدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند وازمیان آنها،
عوامل مربوط حاکمیت شرکتی مهمترین عامل و سپس به ترتیب عوامل مربوط به تکنولوژی ،عوامل سازمانی
و عوامل محیطی اولویت بندی گردید .همچنین در میان عوامل فرعی سازمانی ،عامل ساختار و فرآیندهای
سازمانی ،در مورد عوامل محیطی ،عامل زیرساختهای پشتیبان ودر عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی ،عامل
یکپارچهسازی سیستم جدید با سیستمهای موجود ،و در مورد عوامل فرعی حاکمیت شرکتی ،عامل سیستم
ارزیابی عملکرد مدون ،ازاهمیت باالیی قرار دارند .هچنین نتایج تحلیل محاسبه شده در میان کل عوامل فرعی
نشان میدهد که عامل ساختار و فرایندهای سازمانی در رتبه اول و پس از آن به ترتیب عامل سیستم ارزیابی
عملکرد مدون ،یکپارچهسازی سیستم جدید با سیستمهای موجود ،افراد عالقمند و با انگیزه و دانش فنی
کافی ،زیرساختهای فنی سازمان ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی قرار دارند.
کلمات کلیدی :زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( ،)XBRLعوامل سازمانی ،عوامل محیطی،
عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل حاکمیت شرکتی
 -1دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
 -2استادیار ،گروه حسابداری واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران (نویسنده مسئول) khozain@yahoo.com ،

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی
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مقدمه
زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را زبان گزارشگری مالی تجاری گویند ،زبان گزارشگری
مالی تجاری به عنوان ابزار قدرتمندی است که پیشرفت کارائی و اثر بخشی فرایند گزارشگری را
تسهیل مینماید با توجه به اهمیت و فواید قابل توجه این سیستم گزارشگری که میتواند تأثیر
بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطالعات مالی داشته باشد رئیس  3SECاز آن بعنوان
«گزارشگری (دادههای) تعاملی »4یاد کرده و آنرا به عنوان آینده گزارشگری مالی معرفی مینماید
(ایناچی وهمکاران .)2015،5و از طرفی همراه با تحقیقات در رابطه با گزارشگری تجاری آنالین،
استفاده از زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر برای شکل دادن به اطالعات تجاری به صورتی که
برای درخواستهای گوناگون قابل استفاده باشد ،متداول شده است (دیویس و همکاران)2002 ،6
زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر ،یک سیستم گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که
برای تهیه و مبادله الکترونیکی گزارشهای بازرگانی در سراسر جهان ایجاد شده است (بونسونو
همکاران .)2009،7این زبان در کل درباره برچسب گذاری الکترونیکی دادهها است و آن را میتوان با
رمزینه مقایسه کرد .این برچسبهای الکترونیکی این توانایی را به  XBRLمیدهند تا با استفاده از
آنها به جستجو و کشف اطالعات مورد نیاز بپردازد و از آنها برای مقایسه بین چند شرکت استفاده
نماید (بلفورد .)2000 ،8این زبان ،این فرصت را برای استفاده کنندگان فراهم میآورد که اطالعات
مورد نیاز خود را تنها از یک منبع تهیه کنند و برای دریافت اطالعات مورد نیاز به منابع مختلف
بی نیاز شوند .نظر به اهمیت و مزایای این نوع گزارشگری ،کشورهای متعددی در دنیا استفاده از
 XBRLرا شروع نمودهاند (کشورهای چین ،اسپانیا ،بلژیک ،هلند ،هند ،ژاپن ،انگلستان و آمریکا).
عالوه بر این سایر کشورها با تشکیل کارگروههای مربوطه ،در حال پیادهسازی و تهیه زیرساختهای
به کارگیری آن هستند (استرالیا ،فرانسه ،سوئد ،فنالند ،امارات عربی)(بورتزو همکاران .)2004،9روند
رو به رشد به کارگیری و استفاده از  XBRLدر دنیا نشانگر اینست که این روش به عنوان روش آتی
در گزارشگری مالی محسوب شده و چه بسا موجب کنار گذاشتن روشهای موجود برای گزارشگری
مالی گردد .تمامی سازمانها میتوانند از مزایای به کارگیری  XBRLدر اجرای وظایف سازمانی
و مالی بهره برندکه این مزایا را میتوان در موارد زیر خالصه کرد (عرب مازاریزدی :)1385 ،امکان
انتقال اطالعات به شکل زنده ،استفاده از ردهبندی واحد اطالعاتی و حذف مشکالت مفاهیم اطالعات،
امکان دسترسی ارقام توسط کاربر ،افزایش قابلیت مقایسه گزارشهای مالی ،قابلیت تطابق با پهنه
وسیعی از نیازمندیهای متفاوت ،دسترسی سریع به انواع اطالعات موجود در طبقه بندیهای تعریف
3 - Christopher Cox
4 - Interactive Data
5 - Enachi et al
6 - Davis et al
7 - Bonson et al
8 - Belford
9 - Boritz et al
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ظهور فناوری اطالعات و پیشرفت و گسترش آن سبب تحول و دگرگونی کسب و کارها شده است.
امروزه تمامی اطالعات کسب و کاری در قالبهای مختلف  Excel، Word، HTMLیا  PDFدر
سیستمهای رایانه ای ذخیره شده است (آلیس وهمکاران .)2008،10عدم وجود قالب یکسان ،باعث به
وجود آمدن مشکالت زیادی در تعامل بین سیستمهای کامپیوتری مختلف شده است .این مشکالت
به ویژه در مورد نهادهای نظارتی که مستندات زیادی را از شرکتهای مختلف دریافت میکنند جدی
تر بوده و تبدیل قالبها عالوه بر اینکه اتالف هزینه و زمان زیادی به دنبال دارد ،معموالً همراه با
بروز خطا میباشد .به همین دلیل در دهههای اخیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر به شکلی
گسترده از سوی نهادهای کسب و کاری مختلف پیاده سازی شده است (عبدالهیXBRL .)1393،
10 - Alles et al
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شده ،امکان ذخیره سازی دادهها توسط دریافت کننده و انجام عملیات محاسباتی بعدی روی آنها،
امکان داد و ستد اطالعات مالی بین سیستمهای مختلف و امکان استفاده از نرم افزارهای هوشمند
تحلیلگر مالی مبتنی بر دریافت مستقیم اطالعات از شرکتها.
از سوی دیگر ،سیاستهای دولت ایران مبنی بر توسعه بازار سرمایه از طریق اجرای اصل 44
قانون اساسی و تالش در جهت جذب سرمایههای خارجی در بازار سرمایه کشور ،نیازمند یک بازار
کارا با سیستمهای اطالعرسانی سریع ،دقیق و قابل اتکاست .سیستم گزارشگری  XBRLبه عنوان
ابزار کارای تهیه ،تبادل و تحلیل اطالعات مالی در بازارهای مهم سرمایه دنیا به شکل اجباری و یا
اختیاری مورد استفاده قرار میگیرد .این سیستم گزارشگری میتواند به تحقق سیاستهای دولت
در امر تعامل با بازارهای سرمایه دنیا و جذب سرمایهگذاران خارجی ممکن نماید (میرمجربیان و
شهشهانی.)1385 ،
از آنجایی که گزارشگری مالی توسعه پذیر ( ،)XBRLزبان جدیدی است که به عنوان استانداردی
برای هماهنگ کردن ساختار گزارشهای تجاری استفاده می شودو این کار برای بسیاری از شرکتها
به معنای یکنواختی در روند گزارش سازی و گزارش گری و کاهش هزینه و زمان اجرای ترکیب
اطالعات از منابع مختلف است .موانع بکارگیری این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته در
بورس اوراق بهادار تهران را میتوان به نبود الزامات قانونی و نبود زیر ساحتهای فنی وپشتبان آن
اشاره نمود همچنین عدم تمایل شرکتها به استفاده از این زبان ،بدلیل عدم آگاهی از مزایای بکار
گیری آن است و شاید یکی دیگر از موانع بکار گیری آن ،هزینههای بکار گیری آن باشد .لذا عوامل
سازمانی ،محیطی ،فنی وتکنولوژی و حاکمیت شرکتی در راستای بکار گیری این زبان میتواند مفید
و مؤثر واقع گردد .با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر به دنبال اولویت بندی عوامل مؤثر بر به
کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است.
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را استانداردی جهانی برای تبادل اطالعات کسب و کار دانست که امکان درک و پردازش اطالعات
توسط رایانهها را فراهم میکند (ایناچی XBRL .)2015،زبانی مبتنی بر  XMLاست که تولید
واژه نامههای 11استاندارد را برای مفاهیم و تولید گزارشهای نهایی بر مبنای آنها را پوشش میدهد.
این زبان ،استانداردی برای مفاهیم مالی نیست؛ ولی میتواند استانداردهای مختلف گزارشگری
مالی ،نظیر  12 IFRSرا پوشش دهد و امکان تهیه گزارشهای مالی بر مبنای این استانداردها را
میسر سازد .اصطالح گزارشگری تجاری در واقع ،بیانگر هدف  ،XBRLیعنی تسهیل امکان تهیه
انواع گزارشهای مالی و دیگر گزارشهای تجاری استفاده شده در فعالیتهای کسب و کار است
(عبداللهی.)1393،
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر منافع عمده ای را در همه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری
تجاری ارائه مینماید .این منافع را میتوان به کاهش هزینه تهیه اطالعات ،افزایش سرعت عمل،
عملیات خودکار ،اعتمادبخشی و بررسی دقیق تر دادهها ،ایجاد محیط نسبتاً امن وتسهیل یکسان
سازی و هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری تجاری بین المللی و تسهیل کار حسابرسان مستقل،
و افزایش کارآیی آزمونهای رعایت و محتوایی حسابرسان داخلی ،افزایش سرعت توسعه حسابرسی
مستمر وتلفیق اطالعات حسابداری سیستمهای مجزای موجود به ویژه برای تهیه صورتهای مالی
تلفیقی جهت مقاصد گزارشگری برون سازمانی ،شاره نمود (بیزارو XBRL .)2011،13از طریق
حذف قالبهای گزارشگری ناسازگار و ارسال قالبهای گزارشگری سازگار ،هزینههای مربوط به
تهیه و تحلیل اطالعات را کاهش میدهد و طریق توضیحات مناسب در تصمیم گیریهای صحیح
مالی میتواند به کاربران کمک کند .در  XBRLبه تمام دادههای مالی برچسبهایی زده میشود
که آنها را به عنوان دارایی ،بدهی ،سرمایه ،سود و غیره ازهم متمایزمی سازدو کاربران میتوانند به
آسانی ،دادهها راهمراه با برچسبهایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییرشکل دهند و به کمک نرم
افزارهای کاربردی تحلیلی ،تجزیه وتحلیل نمایند (ایناچی.)2015،
انجمن حسابداران رسمی امریکا )AICPA( 14برای سالهای متوالی به دلیل انعطاف پذیری ،راحتی
استفاده و به موقع بودن گزارشگری مالی در قالب زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر آن را در فهرست
 10فناوری برتر خود قرار داده است .این در حالی است که با توجه به رسواییهای مالی سالهای اخیر
و در پی آن تصویب قوانین و مقررات سخت گیرانه تر از سوی مقامهای ذیصالح ،محیطی ایجاد شده
است که در آن میتوان کیفیت اطالعات را از طریق به کارگیری زبان گزارشگری گری تجاری توسعه
پذیر بهبود بخشید (بالدوین .)2011،15برای مثال ،اگر انرون ( )Enronصورتهای مالی خود را با
استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر منتشر میکرد ،تشخیص اینکه ارقام گزارش شده مربوط
11 -Taxonomy
12 - International Financial Reporting Standards
13 - Bizarro
14 -American Institute of Certified Public Accountants
15- Baldwin& Brad
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شکل شماره  1فرآیند پیاده سازی XBRL

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ

دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮح
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

ارزﯾﺎﺑﯽ

اﺳﺘﻘﺮار

ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺼﺐ

اﺳﺘﻘﺮار
آﻣﻮزش

16- Securities and Exchange Commission
17- McNamar
18- American Accounting Association
19- Blankespoor et al
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به درآمدها ،جریانهای نقدی عملیاتی ،سود و نرخهای رشد شرکت با میانگینهای صنعت مربوط
تناسبی نداشتند برای مقامهای ذیصالح راحت تر میشد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار)SEC( 16
میتوانست با دادن هشدارهای الزم به ذینفعان ،روند بازرسی انحرافهای مشاهده شده را سرعت
دهد (مک نامر .)2003،17از دسامبر سال  2001زبان  XBRLبصورت یک راهکار تازه پیشنهادی
توسط انجمن حسابداران آمریکا )AAA( 18مطرح و عم ً
ال در امر گزارشگری مالی شرکتها مورد
استفاده قرار گرفت همچنین در سند استراتژی توسعه بازار سرمایه آمریکا برای سالهای 2004
تا  2009استفاده دادههای استاندارد برچسب زده مانند به عنوان یکی از بندهای اساسی در نظر
گرفته شده است (بلنک اسپور وهمکاران .)2012،19بنابر این فرآیند پیاده سازی زبان توسعه پذیر
گزارشگری مالی ( )XBRLو تفاوت اطالعات ارائه شده از طریق  XBRLو سنتی (بدون )XBRL
بطور اشکال ذیل میباشد.
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چاپ صورتهایﯽ
مالﯽ
وب سایت

سیستم حسابداري
متن توضیحﯽ

اظهارنامه مالیاتﯽ

اﻃالعات تﺠاري

ﺑﺎیگانﯽ معامالت
تﺠاري

شکل شماره  :3جریان گزارشگری با استفاده از XBRL

چاپ صورتهایﯽ
مالﯽ
وب سایت

مالیاتی
اظهارنامه مالیاتي
بایگانﯽ معامالت

سیستم حسابداري
XBRL

متن توضیحﯽ
اﻃالعات تﺠاري

تﺠاري

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر روش استانداردی را برای تهیه ،انتشار ،مبادله و استخراج
دادهها از صورتهای مالی به صورت الکترونیکی و خودکار ،فراهم می آوردو همچنین روش سریعتر
و کم خطاتری را برای استفاده از اطالعات مالی ارائه مینماید .این زبان گزارشگری مالی عالوه بر
تسهیل کار حسابداری ،میتواند کارایی آزمونهای رعایت و محتوایی که از سوی حسابرسان انجام
میشوند را نیز افزایش دهد .بدین ترتیب ،انتظار میرود که این زبان گزارشگری تأثیر گسترده ای را
بر حوزه گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد و به
عنوان یک زبان فراگیر و جدید ،به جای روشهای سنتی مورد استفاده قرار گیرد.
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پیشینه پژوهش
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پژوهشهای خارجی

20- Li& Lin
21- Michael et al
22- Berger& Hann
23- Hope& Thomas
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بین سال  2000تا  2012به گزارش موسسه  XBRLایاالت متحده امریکا بیش از  100محقق
و  800شرکت اقدام به تحقیق درباره این ابزار جدید گزارشگری کردهاند ( XBRL USو )2012
که بخشی از این تحقیقات بشرح زیر میباشد:
بلنک اسپور و همکاران در سال  2012به نقش  XBRLدر عدم تقارن اطالعاتی میان سرمایه
گذاران ،به تحقیق پرداختند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد در سالهای اولیه پذیرش این زبان از سوی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا ( )SECعدم تقارن اطالعاتی میان سرمایه
گذاران افزایش یافته و واکنش  SECرا بهمراه داشته است و کسانیکه از گزارشات با فرمت XBRL
استفاده میکنند ،اطالعات بیشتری را در اختیار داشته و توانایی آنها برای پیش بینی رویدادهای
آتی بیشتر شده است (بلنک اسپور و همکاران .)2012 ،لی ،لین و نی 20در سال  2012یک تحقیق
گسترده بر روی سه قانون الزامی به کارگیری  XBRLبین سالهای  2009تا  2011پرداختند و
متوجه شدند هزینههای سرمایه ای شرکتها پس از هر بار الزامی شدن اجرای این قوانین کاهش
یافته است و اعتماد بیشتری توسط سهامداران به گزارش مطرح شده در قالب  XBRLشده است.
عالوه بر این تحقیق آنها نشان میدهد پذیرش این زبان نیاز به نقدینگی شرکتها را کاهش داده
است و هزینه تهیه اطالعات را برای شرکتها تا حد قابل توجه ای پائین آورده است (لی ،لین و نی،
.)2012
مایکل و همکاران )2010( 21در پژوهشی با عنوان « چرا  XBRLبرای شرکتهای دولتی مهم
است؟ « به ضرورت استفاده از  XBRLدر گزارشگری شرکتهای دولتی میپردازند نتایچ پژوهش
آنها نشان میدهد استفاده از  XBRLکمک شایانی به مدیران دولتی جهت اتخاذ تصمیمات
صحیحتر اقتصادی مینماید (مایکل و همکاران.)2010،
برگر و هانن 22در سال  2007و هوپ و توماس 23در  2008در یک تحقیقی مشابه به این نتیجه
رسیدن که ارائه اطالعات منظم و مفصل از طریق  XBRLسهامداران خارج از سازمان را در شناخت
هر چه بهتر محیط خویش یاری میکنند و یک تقارن اطالعاتی بین سهامداران خارج از سازمان و
داخل سازمان (هیئت مدیره) فراهم میآورد (برگ و هانن 2007،و هوپ و توماس.)2008 ،
نتایج پژوهشی در مورد مراحل و چگونگی انتشار  XBRLدر آمریکا ،از سال  2000تا دسامبر
 2008نشان میدهد با وجود سرمایه گذاریها و تشویقهای  SECمبنی بر به کارگیری داوطلبانه
 XBRLتنها  137شرکت از  10000شرکتهای آمریکایی  XBRLرا به صورت داوطلبانه به کار
گرفتند و این مطالعه نشان داد ،عواملی مانند به دست آوردن دانش عمیقتر از  XBRLو به دست
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آوردن تصویر یک شرکت پیشرو در به کارگیری فناوری و بهبود شهرت بنگاه در بازارهای سرمایه
نقش قابل توجهی در پذیرش داوطلبانه  XBRLایفا مینماید.
یون و همکاران )2011( 24در پژوهشی تأثیر پذیرش  XBRLبر عدم تقارن اطالعاتی در
بورس اوراق بهادار کره را بررسی نمودند یافتههای پژوهش بر این موضوع داللت داشت که پذیرش
 XBRLباعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود که این تأثیر برای شرکتهای بزرگ قویتر از
شرکتهای متوسط و کوچک است درضمن بیان داشتند که تقاضا جهت به کارگیری  XBRLزمانی
روند رو به رشدی خواهد داشت که دولت پذیرش  XBRLرا برای گزارشگری مالی ترویج نماید
(یون و همکاران .)2011،پرمورسو و همکارانش 25در مارس  2008پژوهشی را بعنوان «آیا ناشرانی
که گزارشات مالی خود را به صورت داوطلبانه در  XBRLگزارش مینمایند ،کارایی عملیاتی و
حاکمیت شرکتی بهتری را دارا میباشند؟ « انجام دادند .در این پژوهش ارتباط بین تصمیمات
شرکت در رابطه با  32ناشر گزارشگری مالی قدیمی که در طرح ارسال داوطلبانه اطالعات در فرمت
 XBRLشرکت داشتهاند مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش شرکتهای دولتی و ویژگیهای
عملکرد چنین گزارشاتی بررسی میشود .آنها تعدادی از متغیرهای مالی ویژه شرکت برای این
تحقیق استفاده کردند و تجزیه و تحلیل آماری را اجرا نمودند که مشخص شود تا چه میزانی این
شرکتها با برنامه ارائه داوطلبانه صورتهای مالی در فرمت  XBRLاستقبال میکنند .نتایج این
پژوهش نشان داد که این شرکتها در مباحث مربوط با حاکمیت شرکتی و شفافیت اطالعاتی از
شرکتهای دیگر برترند و انتظار میرود که در درازمدت با به کارگیری  XBRLدر این فاکتورها
ارتقاء پیدا نمایندهمچنین خالصه نتایج پژوهش آنها پنج عامل را به عنوان محرک پذیرش زبان
گزارشگری مالی توسعه پذیر ،معرفی کرد ،این عواملی شامل :خصوصیات حاکمیت شرکتی ،عملکرد
شرکت ،نقدینگی ،اندازه شرکت و نوع حسابرسی بود (پرموروسوو همکاران.)2008،
مرکز انستیتوی  26CFAدر سال  ،2007یک نظر سنجی سه هفته ای را به منظور سنجش سطح
آگاهی در زمینه  XBRLو کاربردهای آن برای ارائه گزارشگری مالی و افشاگری برای کاربران نهایی
شامل تحلیل گران ،سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و مشاوران سرمایه گذاری ،انجام داد .این بررسی
از افراد مصاحبه شونده در مورد ویژگیهای کلیدی دادههای مهم در تحلیل شرکتها پرسش نمود
و همچنین سئوال نمود که این دادهها چگونه در تحلیل شرکتهایی که قرار است روی آن سرمایه
گذاریی شود ،مورد استفاده قرار میگیرد و سرانجام اینکه چگونه این دادهها را بدست میآورند .نتایج
این بررسی به شرح ذیل بوده است:
زمانیکه ویژگیهای مشخص شده در تحلیل شرکتها کام ً
ال یکپارچه میشود درک عملیات پیچیده
شرکتها و مقایسه آنها با سایر شرکتهای کاندید در سرمایه گذاری راحت تر خواهد شد.
ارزیابی تجزیه و تحلیل تنها زمانی خوب است که اطالعات یا دادهها در داخل مدل قرار گیرند.
24- Yoon et al
25 -Premuroso et al
26- Chartered Financial Analyst
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27- Rawashdeh & Selamat
28- Troshani & Rao
29 –Troshani& Doolin
30- Russell & Hoag
31- Troshani& Doolin
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پایایی ارزیابی هنگامی که از  XBRLدر تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود ،افزایش مییابد.
با تفکیک بیشتر دادهها توسط تکسونومی ،تحلیل گران سرمایه گذاری میتوانند به راحتی ارتباط
یادداشتهای همراه صورتهای مالی را با مقادیر مربوطه در صورتهای مالی پیدا نمایند.
با فرض در دسترس بودن اطالعات ثروت در گزارشات شرکت XBRL ،قابلیت ارزیابی تطابق آن
با اقالم استخراج شده از گزارش را افزایش میدهد.
داشتن گزارشات مالی کامپیوتری ،قابلیت بروزرسانی به موقع گزارشات افزایش و اشتباهات بالقوه
انسانی را در فرایندهای گزارشگری حذف مینماید.
با استفاده از  XBRLقابلیت قیاس اقالم اطالعاتی گزارشات با شرکتهای دیگر و همچنین
دورههای مالی مختلف افزایش مییابد.
نتایج پژوهش راوا شده وسالمت  )2013( 27با هدف یافتن عوامل اصلی موفقیت مرتبط با پذیرش
 XBRLدر کشور عربستان صورت گرفت ،نشان داد که مواردی از قبیل سهولت استفاده درک شده،
مزیتهای نسبی درک شده ،سازگاری درک شده ،نفوذ اجتماعی ،دانش درک شده و مهارتهای کار
با اینترنت به طور قابل توجهی در پذیرش  XBRLمؤثر است .تروشانی و رائو  )2007( 28در طی
پژوهشی عوامل بازدارندههای به کارگیری  XBRLرا مورد ارزیابی قراردادند ،نتایج تحقیق آنها
نشان داد که سه عامل محیطی ،سازمانی و نوآوری عامل اصلی در به کارگیری زبان گزارشگری
مالی توسعه پذیر توسط سازمانها مهم است تروشانی و دالین )2007( 29در طی پژوهشی عوامل به
کار گیری  XBRLتوسط شرکتها را مورد بررسی قرار دادند نتایج یافتههای آنها نشان داد که،
هیچیک از گروههای ذینفعان ضرورتی برای به کارگیری  XBRLاحساس نمیکنند .آنها برای
به کار گیری این زبان گزار شگری ،مواردی را از جمله ایجاد و به کارگیری دانش ،کمکهای مالی
دولتی و دستورالعمل ،پیشنهاد نمودند .راسل و هگ  )2004( 30طی پژوهشی اعالم میدارند که
به کارگیری از  XBRLزمانی خواهد بود که سازمانها در این زمینه سرمایه گذاری کرده و از این
فناوری استفاده نمایند (راسل و هگ.)2004،
تروشانی و دولین )2005( 31عوامل مرتبط با پذیرش زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر در کشور
استرالیا را در سه گروه شامل عوامل محیطی ،سازمانی و عوامل مربوط به خود تکنولوژی و نوآوری
طبقه بندی نموده است .عوامل سازمانی شامل آموزش کارکنان و سرمایه انسانی ،ویژگیهای مدیران
و منابع موجود بودهاند .مواردی مانند فشارهای خارجی ،فرهنگ ،موضوعات قانونی ،دولت ،انجمنها
و اصناف صنعت و پذیرشهای موفقیت آمیز در سایر شرکتها در گروه عوامل محیطی جای داشته
و عوامل مربوط به نوآوری نیز شامل مزایا و منافع ادراک شده ،هزینههای پیشبینی شده ،پیچیدگی
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و قابلیت سازگاری و قابلیت مشاهده و آزمون پذیری میباشد .آنها در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش
 XBRLبیان نمودند که زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر یک نوآوری مبتنی بر  XMLاست که
32
پتانسیل باالیی در تولید و مصرف اطالعات مالی و سازمانی دارد .به طور مشابه الوسون و همکاران
( )2003معتقدند عوامل فرهنگی مانند حفظ حریم خصوصی ،حفاظت و احراز هویت دیگران از
نگرانیهای فرهنگی مرتبط با چنین نوآوریهایی میباشد .دولت از طریق آموزش ،آگاهی رسانی و در
اختیار گذاشتن منابع مالی مورد نیاز در پذیرش به کار گیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ،تأثیر
دارد .نتایج پژوهش لین )2003( 33نشان داد که چهار خصوصیت اصلی که باعث افزایش پذیرش
 XBRLمیگردد شامل اندازه شرکت ،ریسک اطالعاتی ،تنوع علمکرد و تنوع مالکان شرکت است.
برخی از این عوامل در گروه عوامل مربوط به حاکمیت شرکتی میباشند؛ همانند نوع ،تنوع و ساختار
مالکیت و کنترلهای مربوط بر روی ارکان ادارهکننده شرکت (لین.)2003،
پژوهشهای داخلی

مسیح آبادی و برزگرخاندوزی در پژوهشی در سال  1388تحت عنوان « کاهش عدم تقارن
اطالعاتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر « به موضوع
چگونگی کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین استفاده کنندگان داخلی صورتهای مالی با استفاده
کنندگان برون سازمانی این صورتها ،پرداختند و زبان تجاری گزارشگری تجاری توسعه پذیر را
ابزار کارآمدی برای ایجاد تقارن اطالعاتی مطرح کردند .البته آنها پا را فراتر گذاشته و بیان داشتند
اگر این زبان را با استفاده از برنامههای هوش مصنوعی ،هوشمند ساخت ،میتوان صورتهای مالی
شرکت را به بهترین شکل در اختیار استفاده کنندگان قرار داد (مسیح آبادی و برزگر خاندوزی،
 )1388نیکومرام و شکاری ( )1389در پژوهش خود به بررسی ارتباط گزارشگری مالی قابل توسعه
( )XBRLبا ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار پرداختهاند .نتایج مبین تأیید ارتباط  XBRLبا هریک از متغیرهای
مربوط بودن ،قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بود .همچنین جهت بررسی
متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی از آماره فریدمن به کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد که
مشخص گردید بین متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی تفاوت وجود دارد.
احمدپور و همکاران ( )1388درپژوهشی به بررسی امکانسنجی بکارگیری  XBRLدر شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند نتایج پژوهش آنها نشان داد که شرکتهای
پذیرفته شده در بورس عالقمند به دریافت دانش فنی الزم برای بکارگیری  XBRLبوده و توان
فنی و اجرایی الزم برای بکارگیری این استاندارد در داخل کشور نیز موجود میباشد .نیکبخت
وگلکار ( )1390در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی در
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد
32- Lawson et al
33- Lin
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر نتیجه ،یک تحقیق کاربردی
است .نتایج این پژوهش کمک زیادی به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای
بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( ،)XBRLمینماید .تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
بر پایه مفاهیم ریاضی است .رویکرد مورد استفاده در این تحقیق برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر به
کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPخواهد بود .بر این اساس با
بررسی کلیه نقطه نظرات خبرگان ،مدیران ارشد و متخصصان ،آمار و دادههای مورد نیاز متناسب با
هریک از عاملهای موجود جمعآوری و نهایتاً رتبهبندی آنها محاسبه گردید .برای تدوین مباحث
علمی و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از مقالههای التین و فارسی و وب سایتها استفاده شده است.
برای مقایسه زوجی شاخصها با استفاده از پرسشنامه با فرمت پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی
( AHPمقیاس نه نقطهای و مقایسه دو به دو) که براساس درخت سلسله مراتب مسئله تحت مطالعه
طراحی شده ،استفاده گردیده است که تعداد مقایسات زوجی مربوط به پرسشنامه براساس رابطه
) n(n − 1بدست آمده است.
2
متدولوژی و گام اجرایی این پژوهش در قالب شکل شماره  4به شرح زیر میباشد

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

که عوامل فرهنگ ،فشارمحیط رقابتی ،فشار نهادهای بیرونی ،نگرش وحمایت مدیریت ،الگوی موفق
پیاده سازی ،آموزش و آگاهی کارکنان ،تخصص فنی درون سازمانی ،فزونی مزایای نسبی در مقابل
هزینههای به کارگیری و ادراک سهولت کاربرد سیستم در پذیرش  XBRLدر شرکت ملی صنایع
پتروشیمی و های تابعه تأثیر گذار است .عزیز خانی وهمکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «تأثیر
زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر بر حسابرسی ،فرصت یا چالش» ،یافتند که به کار گیری زبان
گزارشگری مالی گسترش پذیر ،در سه حوزه ،قابلیت مقایسه وصحت اطالعات و شکل ارائه اطالعات
برای حرفه حسابرسی باعث ایجاد فرصت شده و میتواند باعث بهبود کیفیت حسابرسی گردد.
عرب مازار و جابری نسب ( )1388در مقاله ای با عنوان « XBRALانقالب گزارشگری مالی
در دهه اخیر» ،بیان نمودند که زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر ،یک ابزار ضروری گزارشگری
عصر جدید بوده و دوره پارادایم گزارشات سنتی (گزارشات چاپی) رو به اتمام میباشد .باغومیان
( )1392در طی مقاله ای با عنوان» تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر حرفه حسابرسی»،
بیان نمودکه زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر روش استانداردی را برای تهیه انتشار و مبادله و
استخراج داد ه ها ازصورتهای مالی به صورت الکترونیکی و خودکار فراهم می نمایدو انتظار میرود
که زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر تأثیر گسترد ه ای را بر حوزه گزارشگری مالی داشته باشد
وبه عنوان یک زبان فراگیر و جدید به جای روشهای سنتی مورد استفاده قرار گیرد.
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شکل -4متدولوژی و گامهای اجرایی این پژوهش

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ()XBRL

ابتدا برای درک کامل مفاهیم و استخراج عوامل مهم و مؤثر و تدوین و ایجاد سلسله مراتبی و توافق
بر سر آن ،با جستجو در ادبیات موضوع و مطالعات کتابخانهای و با استفاده از روش تصمیمگیری
گروهی مانند روش دلفی ،نظرات تیم تحقیق (مدیران ،کارشناسان و متخصصان) دریافت شده است.
با توجه به جمعبندی نظرات در مسأله مطروحه حاصل این مرحله در مجموع  16عامل فرعی مهم
و مؤثر در  4دسته عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش
 AHPدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،مورد توافق قرار گرفت که به شرح جدول
ذیل میباشد:
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ﺟدول  1درﺧﺖ ﺗحﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣراﺗﺒﯽ ،اولﻮیﺖﺑﻨدي ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

 -1-1اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ

در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

ي ) (XBRLﺑﻪ روش AHP
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي زﺑﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎلي ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺬ ر

ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )(1

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
)(2

 -1-2ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 - 1-3ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 -1-4آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
 -2-1وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ

 -2-2زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
 -2-3اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

 -2-4ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮان
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي )(3

 -3-1زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

 -3-2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 -3-3ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 -3-4ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ادراك ﺷﺪه

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺘﯽ )(4

 -4-1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
 -4-2رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮي ﻣﺪﯾﺮان

 -4-3ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 -4-4ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

سؤاالت تحقیق
اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه
روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
اولویتبندی عوامل زیرمجموعه عامل سازمانی ،موثربر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر
( )XBRLبه روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
اولویتبندی عوامل زیرمجموعه عامل محیطی ،مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی
توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چگونه است؟
اولویتبندی عوامل زیرمجموعه عامل فنی و تکنولوژیک ،مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی
توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

ﻫﺪف

ﻋﻮاﻣﻞ

ﻋﻮاﻣﻞ
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اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

چگونه است؟
اولویتبندی عوامل زیرمجموعه عامل سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،مؤثر بر به کارگیری زبان
گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPدر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران چگونه است؟
تعاریف عملیاتی متغیرها
عوامل فنی وتکنولوژیک :به خصوصیات تکنولوژی که در حال حاضر یک سازمان در اختیار
دارد و همچنین به خصوصیات تکنولوژی جدید مربوط میگردد .عوامل مربوط به تکنولوژی شامل
وجود زیرساختهای مورد نیاز ،ویژگیهای تکنولوژی موجود است .سایر عوامل مربوط به نوآوری
و تکنولوژی نیز شامل مزایا و منافع ادراک شده ،هزینههای پیشبینی شده ،پیچیدگی و قابلیت
سازگاری و قابلیت مشاهده و آزمون پذیری میباشد( .تروشانی و دولین 2007 ،و .)2005
عوامل سازمانی :شامل ساختارها و فرایندهایی است که پذیرش را سهولت بخشیده و یا مانع آن
میگردند و همچنین منابع داخلی که سازمان را آماده پذیرش مینماید .شرکتهای بزرگتر چنین
منابع را بیشتر در اختیار دارند .عوامل سازمانی شامل آموزش کارکنان و سرمایه انسانی ،ویژگیهای
مدیران و منابع موجود بودهاند (تروشانی و دولین 2005 ،وراواشده .)2013
عوامل محیطی :شامل رابطه با سایر شرکاء ،وضعیت رقابت ،روابط صنعتی و دولت ممکن است
بر تصمیمات مربوط به پیادهسازی مؤثر افتد همچنین مواردی مانند فشارهای خارجی ،فرهنگ،
موضوعات قانونی ،دولت ،انجمنها و اصناف صنعت و پذیرشهای موفقیت آمیز در سایر شرکتها در
گروه عوامل محیطی جای دارند (تروشانی و دولین 2007 ،وروچاناکیتومنای .)2008،34
عوامل حاکمیت شرکتی :شامل عواملی هستند که مربوط به چگونگی اداره شرکت میشود.
ویژگیهای مدیران مانند سطح مهارت و دانش آنها و یا ریسکپذیری آنها در پذیرش مؤثر است
(لین 2003،و پرموروسو .)2008
جامعه آماری و حجم نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش خبرگان ،مدیران ارشد و متخصصان سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعالت الزم از  78نفر از کارشناسان و متخصصین این حوزه
بصورت نمونه دردسترس استفاده شده است و برای نظرخواهی از تیم حل مسئله تحقیق که شامل
خبرگان ،مدیران ارشد و متخصصان که آشنایی با این حوزه تحقیق دارند کمک گرفتهایم.
آمار توصیفی پاسخ دهندگان:
مشخصات کلی پاسخ دهندگان به شرح جداول  2تا  4میباشد:

34- Rotchanakitumnuai
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جدول شماره  -2توزیع مقطع تحصیلی پاسخگویان

245

تعداد

2

12

28

32

4

78

درصد

3

15

36

41

5

100

جدول شماره  -3توزیع رشته تحصیلی پاسخگویان
رشته تحصیلی

حسابداری

مدیریت

اقتصاد

فناوری اطالعات

سایر

جمع

تعداد

34

17

14

10

3

78

درصد

43

22

18

13

4

100

جدول شماره -4وضعیت سابقه کار پاسخگویان
سابقه کار

کمتراز  5سال  5الی  10سال

 10الی 15
سال

 15الی  20سال باالی  20سال

جمع

تعداد

12

16

25

14

11

78

درصد

15

21

32

18

14

100

 روش آزمون و تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر بر پایه مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد که بر پایه
استدالت ریاضی است همچنین دراین تحقیق دربخش تجزیهوتحلیل دادهها از نرم افزارهای؛
 Team Expert Choiceبرای مدلهای تصمیمگیری گروهی و  EXCELبا توجه به توانایی
محاسباتی آن در جهت انجام محاسبات روی دادهها در قالب ماتریسهای تصمیمگیری در روشهای
تصمیمگیری چندشاخصه ( )MADMاستفاده شده است .آزمون سئوالهای تحقیق در طی چهار
مرحله صورت گرفته است که در مرحله اول ،ابتدا با توجه به مرور متون و تحقیقات پیشین صورت
گرفته و استفاده از نظرات کارشناسان (خبرگان) بمنظور شناسایی عوامل مؤثر به کارگیری زبان
گزارشگری مالی توسعهپذیر درخت تصمیم سلسله مراتبی طراحی گردید که حاصل این مرحله 16
عامل مؤثر در قالب  4عامل اصلی دسته بندی شده است که این درخت سلسله مراتبی در نمودار
( )1زیر تهیه گردید.

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

مدرک
تحصیلی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

جمع
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نمودار -1نموداردرخت سلسله مراتبی  AHPعوامل مؤثر به کارگیری زبان گزارشگری
مالی توسعهپذیر

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

مرحله دوم :محاسبه وزن عوامل اصلی (سطح یک)
در گام دوم ،برای محاسبه اهمیت (وزن) نسبی هریک از عوامل اصلی پرسشنامهای مطابق با فرمت
پرسشنامه ( AHPمقایسه دو به دو) برای کسب نظرات کارشناسان تهیه و توزیع شد .این پرسشنامه
شامل یک ماتریس برای مقایسه زوجی عوامل میباشد .بنابراین به تعداد مقایسه وجود دارد .با توجه
)n( n − 1
)4( 4 − 1
=
به اینکه سطح یک دارای  4عامل بودند تعداد مقایسات و یا سئواالت برابر با= 6 :
2
2
پس از تکمیل پرسشنامهها نرخ ناسازگاری هریک ازآنها بصورت جداگانه مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار  Expert Choice Teamنظرات افراد با یکدیگر تلفیق
گردید .این نرم افزار دارای امکانات گستردهای جهت اخذ ماتریسهای مقایسات زوجی افراد و سپس
تلفیق ماتریسهای افراد گوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد است که از طریق میانگین هندسی
تک تک عناصر ماتریسهای افراد بدست میآید.

سال هفدهم

شماره  69زمستان 96

جدول  5ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح یک
رتبه

وزن

عوامل محیطی عوامل سازمانی عوامل مربوط به تکنولوژی حاکمیت شرکتی

عوامل اصلی

4

0.076

0.354

0.192

1

0.213

عوامل محیطی

2

0.301

0.780

1

5.216

0.935

عوامل مربوط به
تکنولوژی

1

0.322

1

1.282

2.821

1.310

حاکمیت شرکتی

IR=0.03<0.1

نمودار وزنی عوامل اصلی

نتایج تحلیل جدول  5محاسبه شده وزن عوامل اصلی نشان میدهد که عوامل حاکمیت شرکتی
با وزن نسبی  0.322در رتبه اول و عوامل مربوط به تکنولوژی با وزن نسبی  0.301در رتبه دوم و
عوامل سازمانی با وزن نسبی  0.300در رتبه سوم و عوامل محیطی با وزن نسبی  0.076در رتبه
چهارم اهمیت قرار دارد.
تشریح کامل نحوه محاسبات صورت گرفته جدول باال توسط نرم افزار ()Expert Choiceجدول فوق به صورت زیر محاسبه میشود.
برای مثال میانگین هندسی درایه

و با توجه به اصل معکوسپذیری در روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPعناصر زیر قطرماتریس
به صورت زیر بدست میآید.
معکوس عناصر باالی قطر میباشند .برای مثال درایه

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

3

0.300

0.763

1.069

4.685

1

عوامل سازمانی
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اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

بقیه عناصر جدول نیز به این صورت بدست میآید که نتایج حاصل به شرح جدول  2میباشد.
نحوه محاسبه اوزان سطح یک بصورت زیر تشریح میگردد .بدین ترتیب پس از محاسبه میانگین
هندسی نظرات کارشناسان ابتدا ماتریس تصمیمگیری مسئله را با استفاده از رابطه زیر نرمالیزه
مینماییم.

ماتریس نرمالیزه شده به صورت زیر عمل
و
بعنوان مثال برای بهدست آوردن درایه
میکنیم .ابتدا کلیه درایههای ستون اول از ماتریس تلفیق شده (هندسی) را با هم جمع میکنیم:

از ماتریس تلفیق شده (هندسی) را بر جمع کل ستون اول (

سپس درایه

) تقسیم

میکنیم.

بقیه عناصر ماتریس نرمالیزه شده طبق فرمول باال محاسبه میشود که نتایج آن در جدول  6آمده
است.
جدول  6ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی

رتبه

اوزن

جمع سطری

D

C

B

A

3

0.300

1.196

0.263

0.302

0.341

0.289

A

4

0.076

0.311

0.122

0.054

0.073

0.062

B

2

0.301

1.202

0.269

0.282

0.380

0.270

C

1

0.322

1.291

0.345

0.362

0.206

0.379

D
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بعنوان مثال برای محاسبه وزن  Aابتدا کلیه عناصر سطر اول از ماتریس نرمالیزه شده را با هم
جمع میکنیم و سپس تقسیم بر تعداد کلیه عاملهای اصلی مورد نظر که  4تا میباشد میکنیم.
بنابراین داریم:
بدین ترتیب بقیه اوزان بطریق باال محاسبه گردیده که نتایج آن درجدول  3آمده است.

نحوه محاسبه نرخ سازگاری ماتریس تصمیمگیری گروهی (جدول :)2
برای اینکه بتوان به رتبه (اولویت) عوامل مؤثر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر اعتماد
کرد بایستی نرخ ناسازگاری ( )I.Rماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرد .بدین ترتیب مراحل
محاسبه نرخ ناسازگاری بصورت زیر میباشد:
گام اول) محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV = D × W :)WSV
ابتدا ماتریس مقایسه زوجی ( Dجدول  )2را در بردار وزنهای نسبی ( )Wضرب میکنیم:

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

پس از نرمالیزه نمودن ماتریس تصمیمگیری گروهی حاال نوبت به محاسبه وزندهی مؤلفههای
سطح یک میرسد .که در این مرحله با استفاده از روش میانگین سطری که رابطه آن بصورت زیر
میباشد وزن هریک از آنها را محاسبه مینمایم.

249

سال هفدهم

250

شماره  69زمستان 96

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

گام دوم) محاسبه بردار سازگاری (:)CV
عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزنهای نسبی تقسیم میکنیم .به بردار حاصل ،بردار
سازگاری گفته میشود.

گام سوم) محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی ( :) λ max

4.078 + 4.101 + 4.083 + 4.085
= 4.087
4

= λ max

گام چهارم) محاسبه شاخص ناسازگار ( :)IIشاخص ناسازگاری بصورت زیر حساب میشود:

گام پنجم) محاسبه نرخ ناسازگاری ( :)IRبه این منظور ،به ترتیب زیر عمل میشود:

جدول -7شاخص تصادفی .RI (Saatey.1980)I

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

1.51

1.45

1.41

1.32

1.24

1.12

0.9

0.58

0

0

I.R.I

در اینجا ( IRIشاخص ناسازگاری تصادفی) مقداری است که از جدول مربوطه استخراج میشود.
که این مقدار برای ماتریس با بعد  4=nبرابر با  0.9میباشد .درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد
نظر برابر ( )IR=0.03است و چون این مقدار کمتر از  0.1است ) ( IR ≤ 0.1بنابراین در مقایسات
زوجی ،سازگاری وجود دارد.
مرحله سوم :محاسبه وزن عناصر سطح دو (اوزان محلی):
سومین قدم محاسبه وزن عوامل فرعی مؤثر در هر زیرگروه میباشد که نتایج بشرح جداول زیر
میباشد:
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جدول  8ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی سازمانی
2

0.313

1.742

2.696

0.881

1

A1

1

0.413

2.967

3.835

1

1.134

A2

3

0.146

1.844

1

0.260

0.370

A3

4

0.127

1

0.542

0.337

0.574

A4

IR=0.05<0.1

نمودار وزنی عوامل فرعی سازمانی

نتایج تحلیل جدول  8محاسبه شده اوزان عوامل فرعی سازمانی نشان میدهد که عامل ساختار
و فرآیندهای سازمانی با وزن نسبی  0.413در رتبه اول و پس از آن عامل افراد عالقمند و با انگیزه
و دانش فنی کافی با وزن نسبی  0.313در رتبه دوم و عامل منابع مورد نیاز با وزن نسبی 0.146
در رتبه سوم و عامل آموزش کارکنان و مدیران با وزن نسبی  0.127در رتبه چهارم اهمیت قرار
دارد .درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر ( )IR=0.05است و چون این مقدار کمتر از
 0.1است ) ( IR ≤ 0.1بنابراین در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر ،سازگاری در قضاوت خبرگان
وجود دارد.

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

رتبه

وزن

A4

A3

A2

A1

عوامل سازمانی ()A
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جدول  9ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی محیطی

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

رتبه

اوزان

B4

B3

B2

B1

عوامل محیطی ()B

4

0.094

0.492

0.318

0.223

1

B1

1

0.433

1.224

3.706

1

4.478

B2

3

0.161

0.344

1

0.269

3.140

B3

2

0.313

1

2.904

0.816

2.030

B4

IR=0.09<0.1

نمودار وزنی عوامل فرعی محیطی

نتایج تحلیل جدول  9محاسبه شده اوزان عوامل فرعی محیطی نشان میدهد که عامل زیرساختهای
پشتیبان با وزن نسبی  0.433در رتبه اول و پس از آن عامل تجربههای موفقیتآمیز دیگران با
وزن نسبی  0.313در رتبه دوم و عامل الزامات قانونی با وزن نسبی  0.161در رتبه سوم و عامل
وجود وضعیت رقابتی با وزن نسبی  0.094در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد .درنهایت نرخ ناسازگاری
ماتریس مورد نظر برابر ( )IR=0.09است و چون این مقدار کمتر از  0.1است ) ( IR ≤ 0.1بنابراین
در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر ،سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.
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جدول  10ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی
رتبه

اوزان

C4

C3

C2

C1

2

0.308

1.708

0.550

3.419

1

C1

4

0.112

0.567

0.372

1

0.292

C2

1

0.362

1.209

1

2.685

1.817

C3

3

0.218

1

0.827

1.762

0.585

C4

IR=0.04<0.1

نمودار وزنی عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی

نتایج تحلیل جدول  10محاسبه شده اوزان عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی نشان میدهد که
عامل یکپارچهسازی سیستم جدید با سیستمهای موجود با وزن نسبی  0.362در رتبه اول و پس از
آن عامل زیرساختهای فنی سازمان با وزن نسبی  0.308در رتبه دوم و عامل مزایا و منافع اداری
شده با وزن نسبی  0.218در رتبه سوم و عامل قابلیت دسترسی به تکنولوژیهای مورد نیاز با وزن
نسبی  0.112در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد .درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر
( )IR=0.04است و چون این مقدار کمتر از  0.1است ) ( IR ≤ 0.1بنابراین در مقایسات زوجی
ماتریس مورد نظر ،سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

عوامل مربوط به تکنولوژی

()C
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جدول  11ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی حاکمیت شرکتی

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

عوامل حاکمیت شرکتی

رتبه

اوزان

D4

D3

D2

D1

3

0.236

0.524

0.978

1.853

1

D1

4

0.145

0.527

0.479

1

0.539

D2

2

0.280

0.916

1

2.085

1.022

D3

1

0.339

1

1.091

1.894

1.906

D4

()D

0.1<IR=0.02

نمودار وزنی عوامل فرعی حاکمیت شرکتی

نتایج تحلیل جدول  11محاسبه شده اوزان عوامل فرعی حاکمیت شرکتی نشان میدهد که
عامل سیستم ارزیابی عملکرد مدون با وزن نسبی  0.339در رتبه اول و پس از آن عامل گزارشگری
مسئولیت اجتماعی با وزن نسبی  0.280در رتبه دوم و عامل ساختار مالکیت سازمان با وزن نسبی
 0.236در رتبه سوم و عامل ریسکپذیری مدیران با وزن نسبی  0.145در رتبه چهارم اهمیت قرار
دارد .درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر ( )IR=0.02است و چون این مقدار کمتر از
 0.1است ) ( IR ≤ 0.1بنابراین در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر ،سازگاری در قضاوت خبرگان
وجود دارد.
مرحله چهارم :وزن نهایی عناصر:
وزن نهایی عناصر هر گروه برابر است با حاصلضرب وزن محلی عناصر در وزن سر گروه خود (عوامل
اصلی) و نهایت رتبه هر یک از عوامل مؤثر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر مشخص
میگرددکه نتایج این گام در جدول  12آمده است.
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جدول  12رتبهبندی عوامل مؤثر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر براساس
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

4

0.094

0.313

A1

1

0.124

0.413

A2

10

0.044

0.146

A3

11

0.038

0.127

A4

16

0.007

0.094

B1

13

0.033

0.433

B2

15

0.012

0.161

B3

14

0.024

0.313

B4

5

0.093

0.308

C1

12

0.034

0.112

C2

3

0.108

0.362

C3

8

0.066

0.218

C4

7

0.076

0.236

D1

9

0.047

0.145

D2

6

0.090

0.280

D3

2

0.109

0.339

D4

0.300

0.076

0.301

0.322

عوامل سازمانی

عوامل محیطی

عوامل مربوط به
تکنولوژی

عوامل حاکمیت
شرکتی

تجزیه و تحلیل آماری ویافته ها
تجزیه و تحلیل جدول  13نشان می دهدکه از میان عوامل اصلی ،عوامل مربوط حاکمیت شرکتی
(با وزن  )0.322مهمترین عامل و سپس به ترتیب عوامل مربوط به تکنولوژی (با وزن  ،)0.301عوامل
سازمانی (با وزن  )0.300و عوامل محیطی (با وزن  )0.076قرار دارند .در میان عوامل فرعی سازمانی،
عامل ساختار و فرآیندهای سازمانی در باالترین رتبه قرار داشته و پس از آن عامل افراد عالقمند و
با انگیزه و دانش فنی کافی ،عامل منابع مورد نیاز و در انتها عامل آموزش کارکنان و مدیران قرار
دارد .در مورد عوامل محیطی باید گفت که عامل زیرساختهای پشتیبان در رتبه اول و پس از آن
عامل تجربههای موفقیتآمیز دیگران در رتبه دوم ،عامل الزامات قانونی در رتبه سوم و عامل وجود
وضعیت رقابتی در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد .وزنهای عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی نشان
میدهد که عامل یکپارچهسازی سیستم جدید با سیستمهای موجود در رتبه اول و پس از آن به

اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

رتبه (اولویت)

وزن نهایی

وزن محلی عوامل
فرعی

عوامل فرعی

وزن عوامل اصلی

عوامل اصلی
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اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

ترتیب عامل زیرساختهای فنی سازمان ،عامل مزایا و منافع ادراک شده و عامل قابلیت دسترسی
به تکنولوژیهای مورد نیاز قرار دارند .نتایج تحلیل کمی محاسبه شده در مورد اوزان عوامل فرعی
حاکمیت شرکتی نشان میدهد که عامل سیستم ارزیابی عملکرد مدون در رتبه اول و پس از آن
عامل گزارشگری مسئولیت اجتماعی در رتبه دوم ،عامل ساختار مالکیت سازمان در رتبه سوم و عامل
ریسکپذیری مدیران در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.
در میان کل عوامل فرعی نیز نتایج تحلیل محاسبه شده نشان میدهد که عامل ساختار و فرایندهای
سازمانی در رتبه اول و پس از آن به ترتیب عامل سیستم ارزیابی عملکرد مدون ،یکپارچهسازی
سیستم جدید با سیستمهای موجود ،افراد عالقمند و با انگیزه و دانش فنی کافی ،زیرساختهای
فنی سازمان ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی قرار دارند.
جدول  13نتیجه گیری آماری
وزن
رتبه بندی
محلی
عوامل
وزن نهایی
عوامل
فرعی
فرعی

عوامل فرعی

وزن
اولویت
بندی درون عوامل
اصلی
گروهی

2

0.109

0.339

عامل سیستم ارزیابی عملکرد

1

6

0.090

0.280

گزارشگری مسئولیت اجتماعی

2

7

0.076

0.236

ساختار مالکیت سازمان

3

9

0.047

0.145

ریسک پذیری مدیران

4

3

0.108

0.362

یکپارچه سازی سیستم جدید با
سیستمهای موجود

1

5

0.093

0.308

زیر ساختهای فنی سازمان

2

8

0.066

0.218

مزایا و منافع ادراک شده

3

12

0.034

0.112

قابلیت دسترسی به تگنولوژی مورد نیاز

4

1

0.124

0.413

ساختار و فرایندهای سازمانی

1

4

0.094

0.313

افراد عالقمند و با انگیزه و دانش فنی
کافی

2

10

0.044

0.146

منابع مورد نیاز

3

11

0.038

0.127

آموزش کارکنان و مدیران

4

13

0.033

0.433

زیر ساختهای پشتیبان

1

14

0.024

0.313

تجربههای موفقیت آمیز دیگران

2

15

0.012

0.161

الزامات قانونی

3

16

0.007

0.094

وجود وضعیت رقابتی

4

اولویت بندی
عوامل اصلی به
ترتیب

 -1عوامل حاکمیت
0.322
شرکتی

 -2عوامل مربوط
0.301
به تکنولوژی

-3 0.300عوامل سازمانی

-3 0.076عوامل محیطی
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اولویتبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPوتاثیر آن درتسهیل امر حسابرسی

خالصه و نتیجه گیری
گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستمهای اطالعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از
اطالعات مالی چه در بخش خصوصی ودولتی ازجهت ارائه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش
مباشرت مدیریت ،مهم تلقی میگردد .و از طرفی پیشرفتهای سریع در رایانه و فناوری اطالعات،
روشهای کسب وکار و روش انتشار اطالعات را متحول نموده است بطوریکه سازمانها درتالشند
تا اطالعات مالی را طوری ارائه نمایند تا امکان دسترسی کاربران به اطالعات و امکان تبادل مؤثرو
به موقع اطالعات بین تهیه کنندگان و ذینفعان افزایش یابد .زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
( ،)XBRLیک زبان الکترونیکی برای گزارشگری اطالعات مالی است که اطالعات مالی را با روشی
استاندارد شده در زمینه تهیه ،انتشار و تبادل اطالعات مالی ارائه میکند .بنابراین استفاده از این زبان
گزارشگری مالی نه تنها بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری تأثیر میگذارد بلکه برهزینه و زمان
وکیفت حسابرسی نیزمی تواند تأثیر گذار باشد .روند رو به رشد به کارگیری و استفاده از XBRL
در دنیا نشانگر اینست که این روش به عنوان روش آتی در گزارشگری مالی محسوب شده و چه
بسا موجب کنار گذاشتن روشهای موجود برای گزارشگری مالی گردد .پذیرش  XBRLدر سطح
جهانی به سرعت رو به افزایش است .در سراسر دنیا فعالیتها و دستهبندیهای جدیدی بر اساس این
زبان در حال ظهور هستند .بنابراین چنانچه کشوری خود را با پیشرفتهای تکنولوژی وفق ندهد و به
این موج شتابان و فراگیر نپیوندد ،در آینده ای نه چندان دور ،در رقابت بین المللی به حاشیه رانده
خواهد شد و بسیاری ازفرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست خواهد داد در کشور ما با
توجه به پسا تحریم ضروری است که این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد .بر این اساس این پژوهش در خصوص اولویت بندی عوامل مؤثر
بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر ( )XBRLبه روش  AHPدر شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفت .نتایج تجزیه وتحیلیل آماری نشان داد که چهار
عوامل اصلی شامل :عوامل سازمانی ،عوامل محیطی ،عوامل مربوط به تکنولوزی وعوامل حاکمیت
شرکتی در پذیرش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران موثرند واز میان این عوامل به ترتیب؛ عوامل مربوط حاکمیت شرکتی مهمترین عامل
و سپس عوامل مربوط به تکنولوژی ،عوامل سازمانی و عوامل محیطی اولویت بندی گردید .نتایج
این پژوهش با نتایج پژوهش نیکبخت وگلکار ( )1393و وارانت ( ،)2004لین ( ،)2003تروشانی
و دولین ( ،)2005پرموروسو و بهاتاچاریا ( )2008همسو می باشدیعنی عوامل حاکمیت شرکتی
وعوامل محیطی و عوامل سازمانی و عوامل مربوط به تکنولوژی عوامل اصلی و مؤثر در به کار گیری
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ( )XBRLمیباشند .بر اساس نتایج این پژوهش باید ساختارها
و فرایندهای سازمانی در جهت آمادگی بیشتر و انعطافپذیری برای پذیرش این سسیستم جدید
گزارشگری تقویت شده و شاخصهای ارزیابی عملکرد در گزارشات زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر
قرار داده شود .همچنین باید در جهت آموزش کارکنان و افزایش آگاهی و دانش آنها در مورد زبان
گزارشگری مالی توسعهپذیر و جمعآوری اطالعات و تاریخچه مربوط به سایر شرکتها و سازمانهای
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موفق که از زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر استفاده نموده و از مزایای آنها بهرمند شدهاند و در
راستای استفاده از تجارب آنها ،تالش گردد.
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پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش
از آنجائیکه که هدف نهایی این پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری
مالی توسعهپذیر ( )XBRLدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و
در این راستا پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
-1تقویت ساختارها و فرایندهای سازمانی در جهت آمادگی بیشتر و انعطافپذیری برای پذیرش
این سسیستم جدید گزارشگری
-2قراردادن شاخصهای ارزیابی عملکرد در گزارشات زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر.
-3آموزش کارکنان و افزایش آگاهی و دانش آنها در مورد زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر.
 -4جمعآوری اطالعات و تاریخچه مربوط به سایر شرکتها و سازمانهای موفق داخلی و خارجی
که از زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر استفاده نموده و از مزایای آنها بهرمند شدهاند و استفاده از
تجارب آنها.
-5فراهم آوردن زیرساختهای فنی الزم در جهت پیادهسازی زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر.
-6اطالعرسانی به جامعه در جهت استفاده از خروجیهای زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر در
راستای تأمین اهداف گزارشگری مسئولیت اجتماعی.
 -7اعالم مزایا و منافع زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر به کارکنان و همه ارکان سازمان و
سازمانهای شریک.
 -8توجیه مدیران در خصوص مزایا و منافع زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر برای آنها و سازمان.
 -9پیش بینی منابع و امکانات مورد نیاز برای پیادهسازی زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر و تالش
در جهت تأمین منابع و امکانات و زیرساختهای مورد نیاز.
 -10یکی از ابزارهای الزم برای دستیابی به اهداف بکارگیری ( )XBRLدر فرایند گزارشگری
مالی ،ضرورت توجه به ارائه خدمات اعتباربخشی به این گزارشها توسط حسابرسان میباشد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
برای تقویت پژوهش حاضر مواردی به شرح زیر برای سایر پژوهشگران پیشنهاد میگردد:
 -1شناسایی و اولویتبندی سایر عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر
( )XBRLدر سایر سازمانها و شرکتها.
-2مطالعه تطبیقی در خصوص میزان موفقیت در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهپذیر
( )XBRLدر میان کشورهای مختلف.
 -3مطالعه و شناسایی کمبودهای قانونی و آموزشی در محیط ایران در مورد زبان گزارشگری مالی
توسعهپذیر (.)XBRL
 -4بررسی تأثیر زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ( )XBRLبر حرفه حسابرسی.
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سایر پیشنهادها
 -1تشکیل حوزه  XBRLایران و عضویت آن در سازمان بینالمللی XBRL
 -2شروع فرایند الزم جهت اجرایی نمودن گزارشگری XBRL
 -3برقراری تماس با حوزههای سازمان بینالمللی ( XBRLجهت کسب اطالعات الزم درخصوص
چگونگی اجرای پروژه در مراحل مختلف ،و همچنین امکان استفاده از تجربیات کشورهای دیگر).
 -4همکاری و مشارکت دستگاههای در جهت کمک به تشکیل پروژه حوزه ملی  XBRLدر ایران
و نیز مشارکت فعال آنان در کارگروههای الزم جهت اجرای پروژه (از قبیل سازمان حسابرسی ،شرکت
بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه حسابداران رسمی ،سازمان امورمالیاتی کشور ،بانکها وشرکتهای
بیمه).
 -5با توجه به اینکه این زبان گزارشگری ،ارتباط تنگاتنگی با برخی از کارکردهای حسابرسی داردو
استفاده ازآن در حرفه حسابرسی میتواند در بر کیفیت و کارایی حسابرسی تأثیر گذار باشد.
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