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چکیده
زبان نوين گزارشگري مالي در عصر جديد ،زبان گزارشگري مالي توسعهپذير است .اين زبان
بعنوان ابزاري قدرتمند ،کارائي و اثربخشي فرآيند گزارشگري مالي را تسهیل ،و فرآيند تحصیل
اطالعات و شفافیت در افشا را بهبود ميبخشد .بنابراين پژوهش حاضر به ،بررسي نقش پیادهسازي
زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLبر بهبود کیفیت گزارشگري مالي ،افزايش شفافیت
اطالعات مالي وکاهش عدم تقارن اطالعاتي ،ميپردازد .تحقیق از نوع کاربردي ،روش تحقیق
تحلیلي  -پیمايشي و جامعه آماري ،حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران هستندکه
به منظور کسب ديدگاههاي آنان پرسشنامهاي براي سه فرضیه ،و  21سئوال طراحي شد و بهصورت
تصادفي میان 165نفر از اعضاي جامعه ،در سال 1395توزيع گرديد و در نهايت  150پرسشنامه توسط
اعضاي نمونه تکمیل وجمعآوري شد و با استفاده از روشهاي آماري (آزمون دو جملهاي و آزمون
 )tمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت که نتايج پژوهش ،فرضیههاي تحقیق را تأيید نمود و نشان دادکه
پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث بهبود کیفیت گزارشگري مالي،
ارتقاي شفافیت اطالعات مالي و کاهش عدم تقارن اطالعاتي ميشود.
واژههای کلیدی :زبان گزارشگري مالي توسعهپذير () ،XBRLبهبود کیفیت ،شفافیت اطالعات ،تقارن
اطالعاتي ،گزارشگري مالي.
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مقدمه
نوآوريهاي مطرح شده در عرصه فناوري اطالعات ،باعث شده است تا اتکاپذيري و
شفافسازي اطالعات با استفاده از روشهايي مانند گزارشگري مالي اينترنتي وگزارشگري مالي
توسعهپذير ( )XBRL1افزايش يابد .زبان XBRLزيرمجموعهاي از 2XMLاست که براي
توصیف اطالعات گزارشگري مالي ايجاد شده است اين زبان براي تهیه ،انتشار ،تبادل ،تحصیل
و تحلیل دادههاي حسابداري و تجاري مفید بوده و شیوهاي استاندارد شده براي تبادل اطالعات
گزارشگري مالي بین نرمافزارهاي کاربردي مختلف فراهم مينمايد .در محیط  XBRLبه
اطالعات مالي بر چسبهايي نصب ميگردد که به نرمافزار اجازه ميدهد تا دادهها را درک
کند و بتواندگزارشهاي مد نظر کاربران را تولید کند (فلوردي و همکاران .)2006 ،3هدف از
بهکارگیري زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ،در بازار سرمايه ،گزارشدهي يکسان
صورتهاي مالي و کمک بیشتر به استفادهکنندگان از اطالعات و صورتهاي مالي است.
استفادهکنندگان اطالعات مالي ،با استفاده از زبان گزارشگري مالي توسعهپذير نیازي به تبديل
اطالعات مالي از شکلي به شکل ديگر ندارند و اين امر باعث افزايش سرعت گزارشگري و
همچنین ،استخراج اطالعات قابل اتکا ،و کارا ،خواهد شد (بزرگ اصل وپورکني.)1385 ،
کنسرسیوم  ،XBRLنیز آن را به اين گونه معرفي ميکند XBRL :زباني براي تبادل
الکترونیکي دادههاي مالي و تجاري است که گزارشگري مالي را در سراسر جهان دگرگون
کرده و منافع عمدهاي در تهیه ،تجزيه تحلیل و تبادل اطالعات واحد تجاري فراهم نموده و براي
تمام افرادي که با امر تهیه و استفاده از دادههاي مالي سر و کار دارند ،موجب صرفه جويي در
هزينهها ،کارايي بیشتر ،بهبود دقت و قابلیت اتکا شده است (آلس و پیچوکي .)2012 ،4از
آنجايي که بخش  409قانون ساربنزآکسلي لزوم ارايه خدمات اطمینانبخشي نسبت به صحت
گزارشهاي آنالين موجود را مطرح مينمايد ،XBRL ،قابلیت فراهمنمودن زمینه گزارشگري
مالي مستمر را که مي تواند باعث افزايش دقت درگزارشگري آنالين گزارشهاي مالي شود،
دارا ميباشد (افندي و همکاران .)2014 ،5همچنین ،XBRLامکان تسريع و تسهیل در تهیه ،
تحلیل اطالعات حسابداري از لحاظ بررسي صحت وشفافیت گزارشگري ،براي حسابرسان
فراهم ميکند (لیو وهمکاران .)2014 ،6اين زبان گزارشگري ،با استانداردسازي بین محتوا و متن
يا زمینه هماهنگي ايجاد ميکند و استفاده از اطالعات را براي مقاصد مختلف امکانپذير ميکند.
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دادههايي که از طريق  XBRLبرچسبگذاري ميشود ،استفادهکننده را قادر ميسازد تا
دادههاي مالي را در قالبهاي متفاوت و با به کارگیري مفروضات مختلف مشاهده نمايند.
بنابراين استفادهکنندگان از اطالعات مالي ديگر محدود به مشاهده دادهها تنها به شکلي که
شرکتها ارائه ميدهند ،نخواهند بود .بهعبارتي اين زبان گزارشگري مالي ،پتانسیل تسهیل
تبادل ،مقايسه و تجزيه و تحلیل اطالعات را دارد و همچنین عدم تقارن اطالعاتي را به دلیل
بهبود شفافسازي و قابلیت استفاده مجدد اطالعات گزارشگري کاهش ميدهد (عرب مازار و
سرافراز.)1395 ،
کگس ،7رئیس سابق کمیته مبادالت اوراق بهادار آمريکا ،بیان ميدارد که ،XBRLتسهیل
تبادل اطالعات را در پي خواهد داشت و قابلیت ريشهکني مديريت سود را توسط ناظران
حاکمیتي در درون شرکت مانند هیأت مديران و حسابرسان داخلي دارد .از مزاياي ديگر استفاده
از زبان گزارشگري مالي را ميتوان به امکان انتقال اطالعات به شکل زنده ،افزايش قابلیت
مقايسه گزارشهاي مالي ،دسترسي سريع به انواع اطالعات موجود در طبقهبنديهاي تعريف
شده ،اشاره نمود .همچنین در زمینه حسابرسي ميتوان به اعتبارسنجي اتوماتیک مبالغ محاسبه
شده يا تطبیق آنها با چک لیستهاي افشاء شده و در ساير زمینهها نیز ميتوان به افزايش
محافظت از شرکتکنندگان در بازار سرمايه ،آشکارسازي سوءاستفادهها و اشتباههاي
پرداختکنندگان مالیات ،و همچنین ايجاد اطمینان در استقراضدهندگان اشاره نمود (آلیس و
پیچوکي .)2012 ،در سالهاي اخیر ،استفاده از اين زبان از سوي نهادهاي نظارتي در حوزههاي
مختلف بازار سرمايه ،بانکداري ،سرپرستي مالي ،مالیاتي ،نهادهاي مسئول ثبت شرکتها و غیره
الزامي شده و بیشتر کشورهاي توسعه يافته اقدام به پیادهسازي اين زبان نمودهاند (عزيزخاني و
همکاران .)1394 ،بنابراين ،XBRLتحول بزرگ در گزارشگري مالي در سطح جهان است و
مزاياي زيادي در تهیه ،تحلیل و مبادله اطالعات مالي ايجاد ميکند که باعث افزايش کارائي
اطالعات مالي ،ميگردد .ايناچي و آون 8در سال 2015بیان نمودند که سیستم
گزارشگري XBRLبه عنوان يک انقالب در گزارشگري مالي تلقي شده که باعث کاهش
میزان خطا ،دسترسي سريعتر و ارزانتر به اطالعات ،افزايش ويژگي کیفي مربوط بودن
اطالعات ،براي تولیدکنندگان و استفادهکنندگان از اطالعات صورتهاي مالي ميشود.
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مبانی نظری وپیشینه پژوهش
مبانی نظری
موسسه 9CFAدر سال  ،2007يک نظرسنجي به منظور سنجش سطح آگاهي در زمینه
 XBRLو کاربردهاي آن براي ارائه گزارشگري مالي و افشاگري براي کاربران نهايي شامل
تحلیلگران ،سرمايهگذاران ،اعتباردهندگان و مشاوران سرمايهگذاري ،انجام داد .نتايج اين
بررسي نشان داد  ،XBRLقابلیت ارزيابي تطابق اطالعات با اقالم استخراج شده از گزارش را
افزايش ميدهد و تجزيه و تحلیل دادهها را راحتتر و قابلیت بروزرساني به موقع گزارشها
افزايش و اشتباهات بالقوه انساني را در فرايندهاي گزارشگري ،حذف مينمايد .همچنین با
استفاده از  ،XBRLقابلیت قیاس اقالم اطالعاتي گزارشات با شرکتهاي ديگر و همچنین
دورههاي مالي مختلف افزايش مييابد .در دسامبر سال  ،2008کمیسیون بورس اوراق بهادار
آمريکا ( )SEC10به ضرورت تهیه صورتهاي مالي با استفاده از  XBRLراي داد .طبق اين
ضرورت ،از ژوئن  2009نزديک به  500شرکت بزرگ (براساس ارزش بازار) ملزم به انجام اين
الزام جديد شدند و استفاده از اين الزام براي ديگر شرکتها در ژوئن  2011کامل شد .در اين
راستا تالشهايي در میان مجامع حرفهاي و دانشگاهي مبني بر ضرورت استفاده از اين زبان در
تهیه صورتهاي مالي شکل گرفت (جیمز .)2007 ،11روند رو به رشد بهکارگیري و استفاده از
 XBRLدر دنیا نشانگر اينست که اين روش به عنوان روش آتي در گزارشگري مالي محسوب
شده و چه بسا موجب کنار گذاشتن روشهاي موجود براي گزارشگري مالي ميگردد (ثقفي
وهمکاران .)1384 ،پذيرش  XBRLدر سطح جهاني به سرعت رو به افزايش است .در سراسر
دنیا فعالیتها و دستهبنديهاي جديدي بر اساس اين زبان در حال ظهور هستند (آلیس و گري،12
 .)2012با وجود اينکه شرکتهايي از اکثرکشورهاي توسعه يافته ،قسمت اعظم گزارشگريهاي
خود را بااستفاده از زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ،انجام دادهاند ،در کشور ما اين زبان
گزارشگري آنگونه که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته و مديران اکثر شرکتهاي داخلي،
استفاده از زبان گزارشگري سنتي را ترجیح ميدهند .دراين پژوهش هدف ،بررسي میزان ارتباط
استفاده از زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ،توسط شرکتهاي ايراني و تأثیرآن بر بهبودکیفیت
گزارشگري مالي ،افزايش شفافیت اطالعات مالي و همچنین کاهش عدم تقارن اطالعاتي است.
بر اين اساس ،سئوالهاي پژوهش حاضر اين است که آيا پیادهسازي زبان گزارشگري مالي
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توسعهپذير توسط شرکتها ،در بهبود کیفیت گزارشگري مالي تأثیرگذار است؟آيا استفاده از
اين زبان ميتواند باعث ارتقاي شفافیت اطالعات مالي وکاهش عدم تقارن اطالعاتي شود؟ و از
طرفي ديگر ميتوان مزاياي بهکارگیري ،XBRLازقبیل افزايش سرعت دسترسي به اطالعات و
قدرت قیاس پذيري اطالعات حسابداري در راستاي افزايش شفافیت اطالعات مالي وارتقاي
کیفیت گزارشگري مالي ،براي استفادهکنندگان و تهیهکنندگان گزارشهاي مالي را تشريح
نمود .بنابراين انجام اين قبیل پژوهشها در ايران ،جهت شناساندن زبان گزارشگري مالي
توسعه پذير و تشريح نحوه عملکرد آن در تسهیل عملیات گزارشگري مالي ،ضروري است و از
طرفي چنانچه کشوري خود را با پیشرفتهاي فناوري اطالعات وفق ندهد و به اين موج شتابان
و فراگیر نپیوندد ،درآيندهاي نه چندان دور ،در رقابت بینالمللي به حاشیه رانده خواهد شد و
بسیاري از فرصتهاي کسب و کار را به سود ديگران از دست خواهد داد.
پیشینه پژوهش
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمريکا منافع بالقوه پذيرش  XBRLرا اينگونه بیان ميکنند؛
زبان ياد شده ،روشهاي هزينهبر جمعآوري دستي اطالعات را حذف ميکند و پردازش و
تجزيه و تحلیل اطالعات مالي و مقايسه مالي و عملکرد تجاري بین شرکتها ،دورههاي
گزارشگري و صنايع را تسهیل خواهد نمود (جیمز .)2007 ،چودهاري و همکاران)2014( 13
بیان ميکنند که  ،XBRLپتانسیل بهبود کارايي اطالعات و کاهش هزينههاي آن را دارد .از
طرفي ديگر آلس و پیچوکي ( )2012بیان ميکنند که  XBRLامکان گزارشگري بسیار به موقع
را فراهم ميکند و اين قابلیت ،تاخیر در فرايند پايش را کاهش ميدهد .بنابراين امکان انجام
تجزيه و تحلیلهاي به موقع نیز فراهم ميشود .لیو و همکاران ( ،)2014بیان ميکنند که
تحلیلگران مالي مهمترين و تخصصيترين استفادهکنندگان گزارشگري مالي هستند .با توجه به
نقشي که آنها به عنوان واسطهگران مالي در بازار سرمايه بر عهده دارند و همچنین از آنجايي
که از توانايي بهتري براي پردازش اطالعات برخوردار هستند ،بنابراين با اين پیشفرض که اگر
به کارگیري  XBRLبتواند دقت تحلیلي تحلیلگران و تعداد تحلیلگراني که فعالیتهاي
شرکت را دنبال ميکنند افزايش دهند ،اغلب مشخصه مناسبي براي سنجش محتواي اطالعاتي
محیط اطالعاتي خواهند بود .آنها اين موضوع را به صورت تجربي در بورس اوراق بهادار
آمريکا از طريق انجام يک مطالعه رويدادي بررسي کردند و نتیجه پژوهش آنها نشان دادکه
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بین تعداد تحلیگراني که اطالعات شرکت را پیگیري ميکنند و همچنین افزايش میزان دقت
پیشبیني تحلیلگران با اجباري شدن استفاده از  XBRLتوسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار
آمريکا رابطهاي مثبت وجود دارد .همچنین يافتههاي آنها به خوبي نشان داد که اجباري شدن
 XBRLتوسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمريکا باعث غنيتر شدن و افزايش کیفیت
اطالعاتي محیط اطالعاتي شده است .يون و همکاران )2011( 14در پژوهشي تأثیر پذيرش
 XBRLبر عدم تقارن اطالعاتي در بورس اوراق بهادار کره را بررسي نمودند .يافتههاي پژوهش
بر اين موضوع داللت داشت که پذيرش  XBRLباعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي ميشود و
تقاضا جهت بهکارگیري XBRLزماني روند رو به رشدي خواهد داشت که دولت پذيرش
 XBRLرا براي گزارشگري مالي ترويج نمايد .راسل و هاگ )2004( 15در طي پژوهشي بیان
کردند که بهکارگیري از  XBRLزماني اتفاق ميافتد که سازمان در اين زمینه سرمايهگذاري
کرده و از اين فناوري استفاده نمايد .اين امر در دو مرحله صورت ميگیرد ،مرحله اول شامل
تصمیمگیري براي بهکارگیري اين فناوري در سطح سازمان است و مرحله دوم بهکارگیري آن
توسط کاربران سازماني است.
برگ و هانن  )2007( 16و هوپ و توماس )2008( 17در پژوهشي مشابه ،به اين نتیجه رسیدند
که ارائه اطالعات منظم و مفصل از طريق  XBRLسهامداران خارج از سازمان را در شناخت
هر چه بهتر محیط خويش ياري ميکند و يک تقارن اطالعاتي بین سهامداران خارج از سازمان
و داخل سازمان (هیأتمديره) فراهم ميآورد .بلنک اسپور و همکاران18در سال  2012به نقش
 XBRLدر عدم تقارن اطالعاتي میان سرمايهگذاران ،به پژوهش پرداختند .نتیجه پژوهش آنها
نشان داد در سالهاي اولیه پذيرش اين زبان ازسوي شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق
بهادار آمريکا ( )SECعدم تقارن اطالعاتي میان سرمايهگذاران افزايش يافته و واکنش  SECرا
به همراه داشته است و کسانيکه از گزارشهاي با فرمت  XBRLاستفاده ميکنند ،اطالعات
بیشتري را در اختیار داشته و توانايي آنها براي پیشبیني رويدادهاي آتي بیشتر شده است.
ايناچي وآون ( )2015با استفاده از يک سیستم امتیازدهي ،کیفیت دادههاي مالي مبتني بر
 XBRLو ساير گزارشهاي مالي که بر مبناي  XBRLتهیه نشده بود را مقايسه نمودند و به اين
نتیجه رسیدند که کیفیت دادههاي مالي مبتني بر  XBRLنسبت به ساير دادهها برتري دارد .اين
برتري شامل دسترسي بیشتر ،دقت بیشتر و به موقع بودن ميشود.
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مسیح آبادي و برزگرخاندوزي در پژوهشي در سال  1388تحت عنوان " کاهش عدم تقارن
اطالعاتي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و زبان گزارشگري تجاري توسعهپذير " به
چگونگي کاهش عدم تقارن اطالعاتي بین استفادهکنندگان داخلي صورتهاي مالي با
استفادهکنندگان برون سازماني اين صورتها ،پرداختند و زبان تجاري گزارشگري تجاري
توسعهپذير را ابزار کارآمدي براي ايجاد تقارن اطالعاتي مطرح کردند .البته آنها پا را فراتر
گذاشته و بیان نمودند که اگر اين زبان را با استفاده از برنامههاي هوش مصنوعي ،هوشمند
ساخت ،ميتوان صورتهاي مالي شرکت را به بهترين شکل در اختیار استفادهکنندگان قرار داد
(مسیحآبادي و برزگر خاندوزي .)1388 ،نیکومرام و شکاري ( )1389در پژوهش خود به بررسي
ارتباط گزارشگري مالي قابل توسعه ( )XBRLبا ويژگيهاي کیفي اطالعات حسابداري از
ديدگاه حسابداران ارشد شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار پرداختهاند .اهداف اين
پژوهش شامل بررسي رابطه  XBRLو ويژگيهاي کیفي اطالعات حسابداري ،شناسايي
 XBRLوکاربردآن درحسابداري ،تشريح و ارائه نحوه عملکرد  XBRLو تحلیل معايب و
مزاياي  XBRLبا عنوان ارتباط  XBRLبا ويژگيهاي کیفي اطالعات حسابداري از ديدگاه
حسابداران ارشد شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بود .نتايج ارتباط
 XBRLبا هر يک از متغیرهاي مربوط بودن ،قابلیت اعتماد و قابلیت مقايسه اطالعات حسابداري
را تأيید نمود .عزيزخاني وهمکاران ( )1394در پژوهشي با عنوان تأثیر زبان گزارشگري مالي
گسترشپذير بر حسابرسي ،فرصت يا چالشها ،دريافتند که بهکارگیري زبان گزارشگري مالي
گسترشپذير ،در سه حوزه ،قابلیت مقايسه وصحت اطالعات و شکل ارائه اطالعات براي حرفه
حسابرسي باعث ايجاد فرصت شده و ميتواند باعث بهبود کیفیت حسابرسي گردد.
عرب مازار و جابري نسب ( )1388در مقالهاي با عنوان " XBRLانقالب گزارشگري مالي
در دهه اخیر" ،بیان نمودند که زبان گزارشگري تجاري توسعهپذير ،يک ابزار ضروري
گزارشگري عصر جديد بوده و دوره گزارشات سنتي (گزارشات چاپي) رو به اتمام ميباشد.
عرب مازار وسرافراز ( )1395در مقالهاي با عنوان"بهبود راهبري شرکتها به کمک زبان
گزارشگري مالي توسعهپذير" بیان نمودند که بین بهبود شفافیت و کارايي اطالعات ،با بهبود
راهبري شرکتها رابطه مستقیم وجود دارد .از اينرو استفاده از تکنولوژي XBRLتوانسته است
در عرضه بهبود راهبري شرکتها تأثیر بسزايي بگذارد.
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فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLدر بهبود کیفیت
گزارشگري مالي تأثیرگذار است.
فرضیه دوم :پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث ارتقاي شفافیت
اطالعات مالي ميشود.
فرضیه سوم :پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث کاهش عدم تقارن
اطالعاتي ميشود.
روش پژوهش
اين پژوهش از نظر روش پژوهش ،تحلیلي پیمايشي است که ارتباط میان متغیرها بر اساس
هدفهاي پژوهش تحلیل ميشوند .از لحاظ مکاني اين تحقیق در زمره پژوهشهاي میداني و
کتابخانهاي است .بر اساس هدف پژوهش که بررسي نقش پیادهسازي زبان گزارشگري مالي
توسعهپذير ( )XBRLبربهبود کیفیت گزارشگري مالي ،افزايش شفافیت اطالعات مالي
وکاهش عدم تقارن اطالعاتي ميباشد ،حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،
در سال  1395به عنوانجامعه آماري انتخاب گرديد ،تا با استفاده از ديدگاهها و نظرات اين گروه
تخصصي (به علت آشنايي کامل با انواع سیستمهاي حسابداري و نحوه کارکرد باآن بخصوص
در حوزه گزارشگري مالي) پژوهش انجام شود .بر اين اساس با استفاده از روش کوکران حجم
نمونه جهت بررسي آماري تعیین گرديد .ابزار مورد استفاده جهت جمعآوري اطالعات ،در اين
پژوهش پرسشنامه است.
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مدل پژوهش و ساختار پرسشنامه
در اين پژوهش براي اعتبار و روايي پرسشنامه ،پرسشنامه اولیهاي تنظیم و به رويت
صاحبنظران رسید و نکات مبهم و نارسا برطرف و برخي از گونهها که ارتباطي با فرضیهها و
اهداف پژوهش نداشتند ،حذف يا اصالح شدند .پس از اعمال نظرات اصالحي ،پرسشنامه نهايي
تنظیم گرديد که روايي آن را بیان ميکند .همچنین براي تعیین پايايي يا قابلیت اعتماد نتايج از
ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است .پس از تايید صاحبنظران تعداد  165پرسشنامه (با
استفاده از فرمول کوکران) بین اعضاي جامعه توزيع گرديد که 150پرسشنامه جمعآوري
گرديد .نتايج آزمون آلفاي کرونباخ برابر با  %81تعیین گرديد .يعني پرسشنامه از پايايي الزم
برخوردار است .براي ارزيابي نتايج از مقیاس لیکرت استفاده شده است که براي آزمون هر
فرضیه مجموع امتیاز هر يک از افراد نمونه پس از تقسیم بر تعداد سئواالت لحاظ شده است.

میانگین بدست آمده بیشتر از عدد  3نشاندهنده موافقت با فرضیه ميباشد.
آمار توصیفی
يافتههاي توصیفي پژوهش بهصورت زير ميباشد:
 48%پاسخدهندگان بین  31تا  40سال سن دارند و  %59پاسخدهندگان داراي مدرک تحصیلي
فوق لیسانس يا دکتري ميباشند که اين امر تحقیق را از نظر مباني تئوريکي قويتر ميسازد.
 42%پاسخدهندگان داراي سابقه باالي  10سال در حرفه حسابرسي هستند که درصد قابل
توجهي است.
 76%پاسخدهندگان داراي ردههاي شغلي بااليي در حرفه حسابداري و حسابرسي ميباشندلذا
پاسخ آنان ميتواند از اطمینان قابل مالحظهاي برخوردار باشد.
آمار تحلیلی
بررسي فرضیه اول:
فرضیه صفر و فرضیه مقابل مربوط به فرضیه اول پژوهش ،به صورت زير تعريف شدهاند:
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 :H0پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLدر بهبود کیفیت گزارشگري
مالي تأثیرگذارنیست.
 :H1پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLدر بهبود کیفیت گزارشگري
مالي تأثیرگذار است.
مقدار احتمال آزمون کولموگروف اسمیرنف برابر  0/002است که از  0/05کوچکتر است
بنابراين با اطمینان  0/95فرض نرمال بودن رد ميشود در نتیجه براي بررسي فرضیه شماره اول،
از آزمون تي يک نمونهاي نميتوان استفاده کرد.
نگاره ذيل نتیجه آزمون کولموگروف -اسمیرنف يک نمونهاي را که جهت بررسي فرض
نرمال بودن داده ها که از شروط استفاده از آزمون مقايسه میانگین جامعه با يک عدد ثابت براي
فرضیه اول ميباشد را نشان ميدهد.
نگاره ( :)1نتیجه آزمون نرمالیتي فرضیه
فرضیه 1

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال ()P-Value

فرضیه نرمال بودن

0/101

0/002

اگر میانگین امتیازات داده شده به گويههاي مربوط به اين فرضیه که "پیادهسازي زبان
گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLدر بهبود کیفیت گزارشگري مالي تأثیرگذار است" .
بزرگتر از عدد  3باشد فرض  H0رد ميگردد و در نتیجه ادعاي مطرح شده در فرض  H1تأيید
ميگردد.
مقدار احتمال مربوط به آزمون ويلکاکسون يک نمونهاي جهت بررسي فرضیه آماري
 H0 : μ ≤ 3در مقابل  H1 : μ > 3برابر  0/002است که از  0/05کوچکتر است .بنابراين با
اطمینان  0/95فرضیه  H0رد ميشود و فرضیه مقابل آن  H1تأيید ميشود .ضمناً مقادير میانگین
و میانه گزينههاي انتخابي به ترتیب برابر  4/14و  4/20شده که به طور تقريبي آنرا معادل 4
ميتوان در نظر گرفت که معادل گزينه زياد خواهد بود و اين مسئله مويد نتیجه حاصل از آزمون
آماري انجام شده است .نمودار زير در برگیرنده اطالعات مربوط به فرضیه يک است.
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نمودار ( :)1اطالعات مربوط به فرضیه شماره یک

نتیجه :پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLدر بهبود کیفیت گزارشگري
مالي تأثیرگذار است.
بررسي فرضیه دوم:
فرضیه صفر و فرضیه مقابل مربوط به فرضیه 2پژوهش ،به صورت زير تعريف شدهاند:
 :H0پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث ارتقاي شفافیت اطالعات
مالي نميشود.
 :H1پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث ارتقاي شفافیت اطالعات
مالي ميشود.
مقدار احتمال آزمون کولموگروف اسمیرنف برابر  0/000است که از  0/05کوچکتر است
که با اطمینان  0/95فرض نرمال بودن رد ميشود .بنابراين براي بررسي فرضیه شماره دو از آزمون
تي يک نمونهاي نميتوان استفاده کرد.
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نگاره ذيل نتیجه آزمون کولموگروف  -اسمیرنف يک نمونهاي را که جهت بررسي فرض
نرمال بودن دادهها که از شروط استفاده از آزمون مقايسه میانگین جامعه با يک عدد ثابت براي
فرضیه دوم ميباشد را نشان ميدهد.
نگاره ( :)2نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه دو
فرضیه2

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال ()P-Value

فرضیه نرمال بودن

0/126

000 .0

اگر میانگین امتیازات داده شده به گويههاي مربوط به اين نظريه که "پیادهسازي زبان
گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث ارتقاي شفافیت اطالعات مالي ميشود " .بزرگتر
از عدد  3باشد فرض  H0رد ميگردد و در نتیجه ادعاي مطرح شده در فرض  H1تأيید ميگردد.
مقدار احتمال مربوط به آزمون ويلکاکسون يک نمونهاي جهت بررسي فرضیه آماري
 H0 : μ ≤ 3در مقابل  H1 : μ > 3برابر  0/000است که از  0/05کوچکتر است .بنابراين با
اطمینان  0/95فرضیه  H0رد ميشود و فرضیه مقابل آن  H1تأيید ميشود .ضمناً مقادير میانگین
و میانه گزينههاي انتخابي به ترتیب برابر  4/13و  4/20شده که به طور تقريبي آنرا معادل 4
ميتوان در نظر گرفت که معادل گزينه زياد خواهد بود و اين مسئله مويد نتیجه حاصل از آزمون
آماري انجام شده است .نمودار زير در برگیرنده اطالعات مربوط به فرضیه دو است.
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نمودار ( :)2اطالعات مربوط به فرضیه شماره دو

نتیجه :پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث ارتقاي شفافیت
اطالعات مالي ميشود.
بررسي فرضیه سه:
فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن به صورت زير تعريف شدهاند.
 :H0پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث کاهش عدم تقارن
اطالعاتي نميشود.
 :H1پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث کاهش عدم تقارن
اطالعاتي ميشود.
مقدار احتمال آزمون کولموگروف اسمیرنف برابر  0/003است که از  0/05کوچکتر است.
بنابراين با اطمینان  0/95فرض نرمال بودن رد ميشود در نتیجه براي بررسي فرضیه شماره سه،
از آزمون تي يک نمونهاي نميتوان استفاده کرد.
نگاره ذيل نتیجه آزمون کولموگروف -اسمیرنف يک نمونهاي را که جهت بررسي فرض
نرمال بودن داده ها که از شروط استفاده از آزمون مقايسه میانگین جامعه با يک عدد ثابت براي
فرضیه سوم ميباشد را نشان ميدهد.
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نگاره ( :)3نتیجه آزمون نرمالیتی فرضیه 3
فرضیه3

آماره کولموگروف -اسمیرنف

مقدار احتمال ()P-Value

فرضیه نرمال بودن

0/121

0/003

اگر میانگین امتیازات داده شده به گويههاي مربوط به اين نظريه که "پیادهسازي زبان
گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي ميشود " .بزرگتر
از عدد  3باشد فرض H0رد ميگردد و در نتیجه ادعاي مطرح شده در فرض  H1تأيید ميگردد.
مقدار احتمال مربوط به آزمون ويلکاکسون يک نمونهاي جهت بررسي فرضیه آماري
 H0 : μ ≤ 3در مقابل  H1 : μ > 3برابر  0/003است که از  0/05کوچکتر است .بنابراين با
اطمینان  0/95فرضیه  H0رد ميشود و در نتیجه فرضیه مقابل آن  H1تأيید ميشود .ضمناً مقادير
میانگین و میانه گزينههاي انتخابي به ترتیب برابر 4/25و  4/40شده که به طور تقريبي آن را
معادل  4ميتوان در نظر گرفت که معادل گزينه زياد خواهد بود و اين مسئله مويد نتیجه حاصل
از آزمون آماري انجام شده است .نمودار زير در برگیرنده اطالعات مربوط به فرضیه سوم است.

نمودار ( :)3اطالعات مربوط به فرضیه شماره سه

نتیجه :پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث کاهش عدم تقارن
اطالعاتي ميشود.
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نگاره ( :)4خالصه نتایج آزمون فرضیه ها
رديف

فرضیه

1

فرضیه اول

2

فرضیه دوم

3

فرضیه سوم

عنوان فرضیه
پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLدر بهبود
کیفیت گزارشگري مالي تأثیرگذار است.
پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث
ارتقاي شفافیت اطالعات مالي ميشود.
پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير ( )XBRLباعث
کاهش عدم تقارن اطالعاتي ميشود.

نتیجه
تأيید
تأيید
تأيید

نتیجهگیری
امروزه سیستم گزارشگري مالي توسعهپذير ( ،)XBRLبه عنوان يک انقالب در گزارشگري
مالي تلقي شده که باعث کاهش میزان خطا ،دسترسي سريعتر و ارزانتر به اطالعات و افزايش
ويژگي کیفي مربوط بودن اطالعات براي تولیدکنندگان و استفادهکنندگان از اطالعات
صورتهاي مالي ميشود .بنابراين زبان گزارشگري مالي توسعهپذير به برچسبدار و نشانهدار
کردن اطالعات الکترونیکي استوار است و اين امکان را براي تهیه و استفادهکنندگان از اطالعات
فراهم ميکند تا گزارشهاي مالي مد نظر خود را بتوانند تهیه نمايند .پیادهسازي زبان گزارشگري
مالي توسعهپذير توسط شرکتها منجر به شفافسازي اطالعات و باعث کاهش چشمگیر عدم
تقارن اطالعاتي موجود در بازار سرمايه خواهد شد و همچنین بهکارگیري اين زبان گزارشگري
مالي منجر به تسريع در قابلیت مقايسهپذيري اطالعات مالي بین شرکتهاي مختلف خواهد شد.
در اين پژوهش نقش پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير بربهبود کیفیت گزارشگري
مالي و افزايش شفافیت اطالعات مالي وکاهش عدم تقارن اطالعاتي ،بررسي شده است .نتايج
حاصل از تجريه و تحلیل دادهها وآزمون فرضیهها ،حاکي از مورد تائید قرار گرفتن کلیه
فرضیهها است .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که پیادهسازي زبان گزارشگري مالي توسعهپذير
توسط شرکتها ،باعث بهبود کیفیت گزارشگري مالي ،ارتقاي شفافیت اطالعات مالي و کاهش
عدم تقارن اطالعاتي ميشود .نتايج آزمون فرضیه اول اين پژوهش همسو با پژوهش نیکومرام و
شکاري ( ،)1389ايناچي و آون ( )2015و لیو و همکاران ( )2014و نتايج آزمون فرضیه دوم
اين پژوهش همسو با پژوهش عرب مازار و سرافرازان ( ،)1395آلس پیچوکي ( )2012و دلیو و
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همکاران ( )2014و نتايج آزمون فرضیه سوم اين پژوهش همسو با پژوهش مسیحآبادي و برزگر
خاندوزي ( ،)1388برگ و هانن ( ،)2007هوپ و توماس ( ،)2008يون و همکاران ( )2011و
بلنک اسپور و همکاران ( )2012ميباشد.
پیشنهادات
به مديران و کمیته حسابرسي شرکتها پیشنهاد ميگردد تا با آشنايي بیشتر با زبان گزارشگري
مالي توسعهپذير و مزاياي حاصل از بهکارگیري آن ،همگام با تحوالت جهاني در حوزه
گزارشگري مالي ،استراتژيهاي مناسبي را جهت پیادهسازي اين فناوري نوين ،اتخاذ نمايند.
همچنین پیشنهاد ميشود در ادامه اين پژوهش موضوعاتي همچون بررسي نقش زبان گزارشگري
مالي توسعهپذيردر تسهیل امر پاسخگويي مديران ،در کاهش مديريت سود و اثر آن بر حاکمیت
شرکتي بررسي شود.
محدودیتها
در فرآيند انجام پژوهش علمي مجموعه شرايط و مواردي وجود دارد که خارج از کنترل و
اختیار پژوهشگر بوده و به صورت بالقوه ميتواند نتايج را تحت تأثیر قرار داده و تعمیمپذيري
آن را دچار مشکل سازد .پژوهش حاضر نیز از اين موارد مستثني نبوده است .از محدوديتهاي
حاکم بر اين پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .1از آنجايي که جامعه و نمونه آماري پژوهش مربوط به حسابرسان مستقل اعضاي جامعه
حسابداران رسمي ايران ميباشد ،بنابراين يافتههاي پژوهش فقط برگرفته از ديدگاه و نقطه
نظرات آنان ميباشدکه تعمیم نتايج آن از ديدگاه ساير صاحبنظران ،بايد با احتیاط انجام گیرد.
 .2با توجه به عدم عملیاتي شدن  XBRLدر ايران در زمان انجام اين پژوهش ،احتمال تفاوت
نظرات پاسخدهندگان بعد از پیادهسازي و اجرايي شدن  XBRLدر ايران را بايد لحاظ نمود.
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