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  21در قرن گزارشگري مالی ؛  XBRLضرورت 
  

  1مسعود حسنی القار
  و عضو انجمن حسابداري ایران دانشگاه بزرگمهر قایناتگروه حسابداري عضو هیأت علمی

  
  چکیده

شـیوه   ،عـات و گزارشـگري مبتنـی بـر شـبکه گسـترده جهـانی        فناوري مبادله الکترونیکـی اطـال  
ذینفعان مختلف را دچار ها به رسانی در مورد وضعیت و عملکرد مالی شرکت تعامالت و اطالع
یکی از ابزارهاي مبتنی بر این فناوري که مورد توجه زیادي قرار گرفته اسـت  . تغییر نموده است
کنـد، زبـان   اي را در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگري تجـاري ارائـه مـی   و منافع عمده

اري، اطالعـات  پذیر گزارشگري تجزبان توسعه.است) XBRL(پذیر گزارشگري تجاري توسعه
یکـی  . کند مالی را با روشی استاندارد شده در زمینه تهیه، انتشار و تبادل اطالعات مالی ارائه می

هـاي  هاي مهم استفاده از گزارشگري مبتنی بر شبکه گسـترده جهـانی  بـه جـاي روش    از ویژگی
در  جـویی  جـب صـرفه  عات است کـه مو  سنتی، کاهش هزینه گردآوري، پردازش و انتشار اطال

  .شودهاي مختلف مالی و تجاري میهزینه فعالیت
در دنیا نشانگر این است که این روش به عنـوان  XBRLروند رو به رشد بکارگیري و استفاده از 

آینده گزارشگري مالی محسوب شده و چه بسا موجب کنارگذاشتن روش هـاي موجـود بـراي    
چه زودتر در جهت پیوستن بـه ایـن   نماید که هر در چنین فضایی، ایجاب می. ري شودگزارشگ

عـالوه بـر   موج عظیم فناوري، مفاهیم و دستاوردها و ابـزار جدیـد را شناسـایی و بکاربنـدیم تـا      
  .از قافله پیشرفت و توسعه باز نمانیمموفقیت در عرصه رقابت بین المللی، 

  
گزارشـگري  پـذیر  توسـعه زبان ، )XBRL(پذیر گزارشگري تجاري زبان توسعه:واژگان کلیدي

  فناوري اطالعات، سازيحوزه، عوامل موفقیت پیاده، )XARL(اطمینان بخش 
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  مقدمه
هـاي غیـر قـانونی    بـرداري و سـوء اسـتفاده   نی که بهـره هاي پایان قرن بیستم و زمادر سال

سـابقه و بـین المللـی بـر     ، منجـر شـد تـا یـک عـزم بـی      که در بازارهاي مالی دنیا رخ دادفراوانی 
یکـی از عـواملی کـه بـه      .آیـد  حسابداري و شـفافیت بیشـتر در گزارشـات مـالی پدیـد     عملیات 
ــ ــودن اطالعــات در فرمــت در گزارشــات مــالی انجامیــدبحران ــا  ، نامناســب ب هــاي کاغــذي و ی

ات مـالی  هـاي الزم بـراي انتقـال کارآمـد اطالعـ     الکترونیکی مشابه کاغذ بود کـه فاقـد ویژگـی   
هـاي مـالی    گیـري  در تصـمیم .دباشـ ذینفعـان مـی  ذاران و سایر گ، قانونگذاران پیچیده به سرمایه

و   عات و برقراري ارتباط سریع با بازارها اهمیـت  و مطمئن به اطال توسط مدیران، دسترسی آسان 
امروزه گزارشگري تجاري با انبوهی از مشکالت مانند ناکارایی، تجزیـه   .دارد حساسیت خاصی

کننـدگان اطالعـات تجـاري     طالعات تجاري در بین اسـتفاده و تحلیل نامناسب، انتشار نامناسب ا
بنابراین دستیابی به یک سـامانه گزارشـگري تجـاري مناسـب بـراي حـل مسـایل و        . روبرو است
  .ها بسیار مهم است ناکارایی

ــه عنــوان نتیجــه نهــایی سیســتم گزارشــگري  ــراي  1هــاي اطالعــاتی حســابداريمــالی ب ب
نقـش   جهـت ارائـه وضـعیت مـالی و پاسـخگویی و نیـز در      کنندگان از اطالعـات مـالی    استفاده

در رایانـه و فنـاوري اطالعـات،    پیشـرفت هـاي سـریع    . شـود  مباشرت مدیریت، مهـم تلقـی مـی   
حـال  هـا در  عات را متحـول نمـوده اسـت و سـازمان    هاي کسب وکار و روش انتشار اطال روش

ی کاربران به اطالعات و تبـادل  تا امکان دسترس هستنداطالعات مالی در اینترنت تالشبراي ارائه 
به دلیل با این وجود، این امر . نفعان افزایش یابدمؤثر و به موقع اطالعات بین تهیه کنندگان و ذی

فقدان قالب هاي پذیرفته شـده عمـومی و مشـترك بـراي ارائـه اطالعـات، پرهزینـه و همـراه بـا          
  .این محدودیت ها ایجاد شد به منظور غلبه بر 2زبان گزارشگري تجاري توسعه پذیر. خطاست

ر و تبـادل  این زبـان اطالعـات مـالی را بـا روشـی اسـتاندارد شـده در زمینـه تهیـه، انتشـا          
اسـت  XMLزبان گزارشگري تجاري توسعه پذیر زبانی مبتنـی بـر   . کند اطالعات مالی ارائه می

                                                           
1- Accounting Information Systems 
2-eXtensible Business Reporting Language (XBRL) 



در واقع اقتباس حرفـه مـالی از   XBRLزبان . 1هاي تجاري استکه براي ارتباط الکترونیکی داده
XMLدر . براي گزارشگري مالی استXBRL شود  هایی زده میهاي مالی برچسبدادهبه تمام
اربران بنابراین ک. سازدهم متمایز میها را به عنوان دارایی، بدهی، سرمایه، سود و غیره از که آن
هایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییر شکل دهنـد  ها را همراه با برچسبتوانند به آسانی، دادهمی

ایکـس بـی آر ال منـافع    . ]1[و به کمک نرم افزارهاي کاربردي تحلیلی، تجزیه و تحلیـل کننـد   
این منافع، شامل . کند تحلیل و گزارشگري تجاري ارائه میاي را در همه مراحل تجزیه و عمده

ها،  اعتمادبخشی و بررسی دقیق تر دادهکاهش بهاي تمام شده، سرعت عمل، عملیات خودکار، 
. گیــري اســت ه، کیفیــت بــاالتر اطالعــات و تصــمیمبهبــود فرآینــدها، تجزیــه و تحلیــل پیشــرفت

سـازد تـا از فرآینـدهاي    هاي مـالی را قـادر مـی   کنندگان داده کنندگان و استفاده ، تهیههمچنین
-آوري و ثبت دوباره دادهجمعمصرف شده و دستی هزینه بر که به طور عام شامل مقایسه زمان 

در دنیا نشانگر ایـن اسـت   XBRLروند رو به رشد بکارگیري و استفاده از .ها است، دوري کنند
که این روش به عنوان آینده گزارشگري مالی محسوب شـده و چـه بسـا موجـب کنارگذاشـتن      

زودتـر  نماید که هـر چـه   در چنین فضایی، ایجاب می. هاي موجود براي گزارشگري شودروش
در جهت پیوستن به این موج عظیم فناوري، مفاهیم و دسـتاوردها و ابـزار جدیـد را شناسـایی و     

  .باشیم بکاربندیم تا بتوانیم در عرصه رقابت بین المللی موفق

 اي آنه و محدودیت گزارشگري مالی رایج
توضـیح آنچـه انجـام    از دیربـاز بـراي   انسـان  . گزارشگري الزمه پاسخگویی انسان اسـت 

رت شـفاهی و بـه   گـزارش ابتـدا بـه صـو    . داده اسـت  رفته، به باالدستان خود گزارش میپذی می
اي و سپس به صورت مکتوب و به وسیله نمادهاي نوشتاري بود و با پیـدایش  وسیله عالئم اشاره

بـود امـا بـا     گزارشگري مکتوب تا این اواخر تغییر چندانی نکرده. خط وارد مرحله جدیدي شد
اخیر در زمینه رایانه، فناوري اطالعات و در نهایت شبکه اینترنت گزارشگري مالی هاي پیشرفت

ــده اســت   و غ ــوینی ش ــه ن ــالی وارد مرحل ــالی خروجــی .]8[یرم ــگري م ــد گزارش ــد  ،فرآین تولی
                                                           

این دو زبان توسعه پذیر هستند؛ بدین معنی که در تاریخ هاي بعد از طراحی به سهولت می توان ترکیب هاي جدید را به -1
 .آن افزود



همـواره فـرض بـر ایـن      وها بـوده  هاي ضمیمه این صورت هاي مالی اساسی و یادداشت صورت
امـا  . کند کنندگان خارجی و سایر ذینفعان را تامین می است که به نحوي منطقی نیازهاي استفاده

اي آن را از  هاي رایج یا به تعبیري سنتی گزارشگري مالی تـا انـدازه   هاي روش برخی محدودیت
مالً در اختیـار گـروه   هاي مالی عگزارش) 1: (توان بهجمله می از آن. سازد اهداف خود دور می

) 2(می تواند منجر به رانـت اطالعـاتی شـود     گیرد که بعضاً کنندگان قرار نمی دهوسیعی از استفا
کننـدگان را بـرآورده    گـذاران و سـایر اسـتفاده    ها تمامی نیازهاي اطالعـاتی سـرمایه   این گزارش

ط بـا تصـمیمات جـاري    هاي مالی آینده در ارتبا هایی درباره موفقیت فاقد شاخص) 3(کند،  نمی
هـا در گزارشـگري مرسـوم مـالی،     چارچوب مفهومی و معیارهـاي شـناخت دارایـی   ) 4(است و 
کـه بخـش   ( 2هـاي مبتنـی بـر دانـش و اطالعـات     و دارایی 1هاي مرتبط با ارتباطات نامشهود جنبه

  .]4[، اشاره کرددهدرا پوشش نمی )باشدمی 3هاي دانش محورزیادي از دارایی سازمان

  ضرورت وجود مدل جدید گزارشگري
هـاي  چگونـه فنـاوري اطالعـات بـه مـدل     "در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که 

  "؟تغییر نیاز خواهند داشتها به باشد و چرا این مدلگزارشگري مالی مرتبط می
دنبال منابع اطالعاتی متناوب بـراي ارزیـابی کـارایی    دگان نیز گذاران و اعتباردهنسرمایه
شـود  وري اطالعـات و مزایـاي آن باعـث مـی    از طرفـی پیشـرفت چشـمگیر فنـا    . شرکت هسـتند 
اینترنـت قابـل دسترسـی باشـد و در      مخصوصاً، 4هادي از طریق پایگاه عمومی دادهاطالعات زیا

ــوع    ــه موقــع و متن ــزون از اطالعــات ب ــه طــور روز اف ــدگان بتواننــد ب ــراي  نتیجــه تصــمیم گیرن ب
هـاي   ها هنوز مجبور به استفاده از اطالعات صورتدر حالیکه آن. یندگیري استفاده نما تصمیم

اي و بـر مبنـاي گذشـته قابـل     که این اطالعات فقط به صـورت دوره مالی حسابرسی شده هستند 
ها نیز براي دسترسی به اطالعـات  بنابراین منطقی است فرض کنیم که انتظار آن. دسترسی هستند

ات اطالعـ ،بنابراین.، بیشـتر خواهـد شـد   هااطالعاتی داخل شرکتهاي سیستمکلیدي موجود در 

                                                           
1- Invisible Relations 
2- Information and Knowledge Based Assets 
3- Knowledge Based Organizations 
4-Public Database 



اهمیت خواهنـد بـود مگـر اینکـه مـدلی جدیـد بـه        ، براي تصمیم گیري کمحسابداري ارائه شده
هـاي  تعـدادي از سیسـتم  . برطرف کردن این نیاز، ایجاد شود منظورتهیه اطالعات مالی به موقع و

  :ارتند از ثر در مدل گزارشگري جدید عبؤاطالعاتی م
زیـه و  کمـک بـه تج  ( 1هـاي خبـره  سیسـتم ،)هـا جهت تجزیه و تحلیل داده(ها پایگاه داده

نـرم افـزار   ،)به عنوان ابزار پیش بینـی ( 2هاي عصبیکهشب،)تحلیل انحرافات، وام و تحلیل ریسک
 ها را تجزیه و تحلیـل کنـد و تـاثیر   کند تا دادهبه تصمیم گیرندگان کمک می( 3پشتیبانی تصمیم

جیتـالی و  هاي دیمضـا ا،)تصمیمات را پشتیبانی کند قبل از اینکـه یـک تصـمیم را انتخـاب کنـد     
نی بـر هـوش   نرم افزارهاي مبت،)کنندمستمر را فراهم میبرسی امکان حسا( 4هاي دیجیتالیتاییدیه

زبــان گزارشــگري ،)کنــدبــا شــرایط امکــان پــذیر مــی هــا را مطــابقتغییــر گــزارش( 5مصــنوعی
XBRL) به منظور تسـهیل دسترسـی سـرمایه    ،اطالعات حسابداري به شبکه جهانی انتقالجهت-

  .)گران به اطالعاتگذاران و تحلیل
یک راه تعامل با این منبع عظیم اطالعات، خودکارسازي سازوکارهاي جستجوي شبکه 

ابـزار در  اما توسعه ایـن  . باشد میافزاري هوشمند گسترده به کمک توسعه و استفاده از ابزار نرم
تفاده اثربخش از شبکه سه عامل، پیش شرط اس. محیط کنونی شبکه گسترده، بسیار دشوار است

ي مالی در شـبکه گسـترده،   هاي مناسب همراه اطالعات گزارشگراول اینکه داده؛ گسترده است
هـاي  دوم اینکـه تمـام داده  ).6مشـکل کشـف منبـع   (کند که جستجوها را ارتقا بخشیم ایجاب می

اري درون صفحات شبکه گسترده، باید بـه شـکلی قابـل اعتمـاد امکـان تجزیـه و تحلیـل        حسابد
دي به منظور ترغیب یـا  سوم اینکه سازوکارهاي استاندارو ) 7مشکل شناسایی نشان(داشته باشند 
  ].8[باشده یکنواخت گزارشات، الزم میها براي ارائالزام شرکت

                                                           
1-Expert Systems 
2-Neural Network 
3-Decision Support Software 
4-Digital Signatures and Confirmations 
5-Artifical Intelligence 
6- The Resource Discovery Problem 
7- The Attribute Discovery Problem 



حقیقت شبکه گسترده این است که در هر سه زمینه فوق فاقد یک وسیله ارتبـاطی قابـل   
روشـی  XMLتوسـعه گذاري قابل زبان عالمت. باشدبراي حسابداري و اطالعات مالی میاعتماد 

اطالعـات  کند که بازیافت و تعیین خودکار محل برچسب زنی اطالعات مالی فراهم میرا براي 
شـکالت شـناخت   مهاي تکنیکی براي کشـف منبـع و   بخشد و راه حلد میرا تا حد زیادي بهبو

اي  هاي جدید حسابداري و گزارشگري مالی باید به گونه بنابراین، مدل.]6[آورد نشان فراهم می
کننـدگان   ل مسـئولیت از تهیـه  طراحی شود و مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه بتوانـد ضـمن انتقـا        

ــه کــاربران، گــزارش ــابی   هــا ب ــابی نیازهــاي کــاربران و ارزی ــراي ارزی ــده معیارهــایی ب دربردارن
هـا   ها باید در دسترس بـودن داده این مدل. در این محیط جدید باشد هاي اطالعات مفید ویژگی

تـر در مـورد    را با موضوع مفید بودن براي کاربر درهم آمیـزد و امکـان تولیـد اطالعـات افـزون     
هـاي مـالی   کـه در صـورت  هایی به ویژه در مورد دارایی(لف هاي مختهاي جاري داراییارزش

 .]5[فـراهم آورد را ) هـاي مبتنـی بـر دانـش و فرهیختگـی     شـود، مثـل دارایـی    رایج گزارش نمـی 
شوند و در بسیاري از نقاط سازمان که اغلب اطالعات تجاري توسط معامالت تجاري ایجاد می

ها براي آن که این اطالعات را به داخـل  م سازمانتما. شوندبا یکدیگر مرتبط نیستند استفاده می
سازمان و به واحدهاي وابسته خارج از سازمان ابالغ کنند، نیـاز دارنـد کـه اطالعـات تجـاري را      

  .]4[آوري، بررسی، آماده و تجزیه و تحلیل کنند جمع
 

  تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگري مالی
XBRLهاي مالی در نظر گرفت کـه  براي صورتتوان به عنوان یک سیستم بارکد  را می

کـردن مفـاهیم    المللی بـراي مشـخص   دهد تا از برچسبهاي متداول ملی یا بین به شرکتها اجازه می
امکان مبادله بالدرنگ و دقیق . گزارشگري خاص که در یک شرکت وجود دارد، استفاده کنند

  .اردها وجود دشوند بین سیستم اطالعاتی که بدین ترتیب کدگذاري می
است که در زنجیره عرضـه اطالعـات تجـاري جهـانی     XMLمبتنی بر XBRLچارچوب 

یـک نـوع فنـاوري اسـت کـه      . شـود  جهت ایجاد، تبدیل، و تحلیل اطالعات تجاري استفاده می
در واقع یک زبـان  . تواند دقت، درستی، کارآیی و شفافیت گزارشگري مالی را افزایش دهد می

یـک برنامـه اسـتاندارد بـراي حـذف کـردن       XBRL.داردXMLگزارشگري است که ریشـه در  



ســاختار و اصــطالحات ناســازگار، و یــک روش جــاري در فنــاوري اســت کــه بــه عنــوان زبــان 
مهمتـرین  . ]2[ گیـرد و قابلیـت گسـترش دارد    گزارشگري واحد تجاري مورد اسـتفاده قـرار مـی   

عـات  تواند اطالاست که میاستفاده مجدد اطالعاتی مزیت این سیستم اثربخشی از طریق قابلیت 
زبـان  . سـتفاده و تجزیـه و تحلیـل قـرار دهـد     هاي متفاوت مورد ارا تغییر شکل و در قالب فرمت
شـود کـه نسـخه مـالی زبـان      به زبان گزارشگري مـالی اتـالق مـی    گزارشگري مالی توسعه پذیر

کنسرسـیوم  باشـد و بوسـیله یـک    بـراي گزارشـگري مـالی مـی    XMLگذاري قابل توسـعه   نشانه
اي یکنواخـت در گزارشـگري اطالعـات و وقـایع مـالی      ی از صنایع که بدنبال ایجاد شـیوه بزرگ
  ].15[د وجود آمه بودند ب

XBRLدهد که از راه عنـوان بنـدي بـه اطالعـات سـاختار بدهنـد      ها اجازه میبه سازمان .
زبـان گزارشـگري    شود،میعنوان درآمد عنوان بندي ه براي مثال هنگامیکه یک بخش از داده ب

یـک تعریـف دقیـق از درآمـد پیـروي      کند که عملیاتی را از این امکان را ایجاد میر توسعه پذی
) یکپـارچگی (کامل بـودن  . فاده کند، درك کنندکند و می تواند به همان صورت از آن استمی

 .رسـد  اي مـورد اسـتفاده مـی باشـند بـه یقـین مـی       طور گستردهه اطالعات با استانداردهایی که ب
هـاي   اي در مـورد محتـواي داده  اي گستردهاطالعات زمینهر بعالوه زبان گزارشگري توسعه پذی

در گزارشـی   1بـراي مثـال هنگـامی کـه جمـع اقـالم پـولی       . کنـد خاص در اسناد مالی ایجاد مـی 
وجـه  (نند کـه آیـا داده   مشخص ک توانندمیمشخص باشد، عناوین زبان گزارشگري توسعه پذیر

نشـان دهنـده   پذیر همچنین عناوین زبان گزارشگري توسعه .است) هاي دریافتنیسابح(یا ) نقد
براي آنکه .]11[باشد  ال تا کنون میچارچوب زمانی براي اطالعات خاص مثل فروش از اول س

را بهتر درك کنیم بهتر است به جریان اطالعات بااستفاده و بدون استفاده XBRLبتوانیم کاربرد 
  .بیاندازیمنگاهی XBRLاز 

                                                           
1-Particular Sum Of Money 



  
  

  1تعریف حوزه
رسانی و آگاهی  است که مسئولیت اطالع) محلی(یک واحد حقوقی ملی XBRLحوزه 

ــدوین واژه  ــی، ت ــه بخش ــارگیري  2نام ــ XBRLو بک ــدارده رادرمحدودهجغرافیائیحوزهب . عهده
ــازمانبینیکحوزهمعموالً ــی مربوطبهیککشوریاســـــــــــــــــــــــــــ  المللـــــــــــــــــــــــــــ

لی در مـوارد معـدود، برخـی کشـورها     استو) المللیحسابداري تتدویناستانداردهایبینأبهطورمثالهی(
توانند یک حوزه  ، می)زبان، فرهنگ و یا ساختار اقتصادي(هاي مشترکی بوده  که داراي ویژگی

ه بــه عنــوان مثــال، کشــورهاي اســپانیولی زبــان داراي حــوز      . المللــی تعریــف نماینــد   بــین
)IBEROAMERICA(هستند .  

مســئولیت گســترش آگــاهی عمــومی نســبت بــه مزایــاي ایــن نــوع  XBRLه ملــی حــوز
آزمایشـی و  XBRLاندازي پروژه هاي  گزارشگري را از طریق برگزاري همایش، کنفرانس، راه

ایـن  . عهـده دارد ه المللـی بـ   نامه ملی براساس استانداردهاي حسابداري ملی و یا بـین  تدوین واژه
زش، بازاریـابی و تشـریح ابعـاد و مزایـاي گزارشـگري      حوزه همچنین نقش مهمـی در امـر آمـو   

XBRL المللی  سازمان بین. داردبراي موسسات دولتیXBRL3  ه اهداف اصلی تشکیل هر حـوز
ــرکت،را ــگري فراهمنمودنشرایطموردنیازبرایمشارکتشـ ، XBRLهادرامربکارگیریوپذیرشگزارشـ

ــتفاده از گزارشــــــــگري   تشــــــــویق و ترغیــــــــب شــــــــرکت ــا بــــــــراي اســــــ هــــــ
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XBRL،نمودن زمینه افزایش آگاهی  فراهم، حمایتازپروژهتدوینواژهنامه،نگهداریوبهروزنمودنآن
هاي ذینفع در گزارشگري مالی و همچنین  عمومی نسبت به مزایاي این سیستم براي تمامی گروه

  .داندمیXBRLآموزش منظم و پیوسته 
مرحلـه  : اسـت مرحله جداگانه  دوعضویت کشورها داراي XBRLالمللی  در سازمان بین
پذیرفتـه    2؛ و مرحله دوم با کسب شرایط خاص بـه عنـوان عضـو پایـدار     1اول عضویت مشروط

ترین  است که مهم 4هاي کوچک یک سازمان متشکل از کارگروه نوعاً 3حوزه مشروط.شوند می
هـاي   در بـین گـروه  XBRLکارکرد آن افزایش آگاهی عمومی نسـبت بـه سیسـتم گزارشـگري     

هـا   هاي آموزشی، تشویق و کمک بـه شـرکت   مختلف بازار سرمایه با برگزاري سمینار و کارگاه
براساس (XBRLنامه مرتبط با  و کمک به فرایند تدوین واژهXBRLجهت بکارگیري آزمایشی 

وزه تشکیل حـ . است) المللی استانداردهاي حسابداري ملی و یا نسخه ملی شده استانداردهاي بین
در واقــع هــدف از تشــکیل حــوزه مشــروط،  بودهــو مشــروط پــیش نیــاز داشــتن حــوزه پایــدار 

تعـداد   5در حوزه پایدار.دباش جهت داشتن حوزه پایدار می آوردن شرایط و بسترهاي الزم فراهم
نامـه   همچنین حوزه در زمینه تـدوین واژه . باشد اعضاء نسبت به حوزه مشروط به مراتب بیشتر می

ــارگیر ــرکت XBRLي گزارشــــگري و بکــ ــا توسطشــ ــورتاختیاري( هــ عمــــل در) حتیبهصــ
بـوده و بنـابراین   XBRLالمللـی  حوزهپایدارعضـوکمیتهبین . هایقابلتوجهیکسبکردهاسـت  پیشرفت

هاي این سازمان يگذار تواند در تدوین استاندارد و سیاست داراي کرسی و حق راي است و می
  . ثیرگذار باشدأت

  رتوسعه پذیاجزاء زبان گزارشگري 
تواننـد بـه   فهوم بنیـادي دارد کـه بـه سـادگی مـی     چندین مزبان گزارشگري توسعه پذیر 

،  حسـابدار خبـره کـه بـه عنـوان پـدر       6چـارلز هـافمن  . کی پایـه تبـدیل شـوند   مفـاهیم تکنولـوژی  
XBRLدارد که تالش براي فهمیدن ، بیان میشودشناخته میXBRL    بدون فهمیـدن یـک سـري
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ت بـدون اینکـه بفهمـیم جمـع و     درباره اطالعات مثل تالش بـراي فهمیـدن جبـر اسـ    مفاهیم پایه 
متشکل XBRLزبان گزارشگري توسعه پذیر.]13[شوند ، ضرب و تقسیم چگونه انجام میتفریق

  .باشدمی ها ، واژه نامه و اسناد نمونهاز چندین قسمت است که شامل ویژگی
  1هاویژگی
هـدف  . فنی براي ایجـاد واژه نامـه و اسـناد نمونـه اسـت     ها، شامل قواعد گرامري ویژگی

. اسـت XBRL، استانداردسازي ایجاد واژه نامه ها و اسناد نمونه هامجموعه مشخصات و ویژگی
باشــد کــه مــی) واحــد(نــد یــک اســتاندارد یگانــه همانXBRLهــا مجموعــه تعــاریف و ویژگــی

. دهـد ارائـه مـی  XBRLهایی راجع به چگونگی طراحی واژه نامه ها و اسناد نمونـه در   یایراهنم
توانند بـراي آمـاده    را که میXBRLهاي اجزاء و ویژگیXBRLها مجموعه تعاریف و ویژگی

ند کاي تعریف می، را به گونهدهاي مالی مورد استفاده قرار گیرکردن ، مبادله و تحلیل گزارش
ه توسـط کـاربران وجـود نداشـته     تناقضی و یا همپوشانی بین عنـاوین تعریـف شـد   که هیچ گونه 

  ].12[باشد ، اسناد نمونه و واژه نامه می2ها شامل دستورهاي منطقیاین اجزاء و ویژگی .باشد
 

  3نامهواژه
. دانـش ) طبقـه بنـدي  (از روشـی بـراي سـازماندهی     نامـه عبارتسـت  ، واژهدر مفهوم عـام 
) مفاهیم(ندارد تعریف و طبقه بندي محتوي سیستم استا"، واژه نامه راXBRLسازمان بین المللی

نامه شامل یک یـا چنـد جـزء    یک واژهXBRLدر .تعریف کرده است "هاي حسابداريگزارش
به عنوان مثـال  ( شما آن قسمتی است که تعریف جزء .می باشد 5و پایگاه ارتباطی 4مرکزي شما
ط بـین ایـن اجـزاء را    ، روابـ که پایگاه ارتبـاطی در حالی. گیردآن قرار می در درون) مثال دارایی
گـر  مثـل نـام و دی  (نامـه  اطالعاتی راجـع بـه اجـزاء واژه   XBRLیک شما  اینبنابر .کندایجاد می

شود آن  هم شناخته می 6پایگاه ارتباط که به عنوان سطوح. کندنگهداري می) مشخصات اجزاء
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و ارتبـاط ایـن   XBRLنامه است که اطالعاتی راجع به ارتباط بـین اجـزاء   آن بخشی از یک واژه
نامه شامل مفـاهیم و روابـط مـورد    بنابراین واژه.]18[ دهدزاء با مراجع خاص خارجی ارائه میاج

استفاده در نوع خاصی از گزارشگري تجاري است و براي ایجاد پیونـد بـا اسـناد نمونـه و قـادر      
  ].19[رودکار میه گزارشات بها براي تهیه آنساختن 

  1)بنديطبقه(اسناد نمونه 
اسـناد نمونـه    .گـردد توزیـع مـی  XBRLشـکل اسـناد نمونـه    ه معموالً بXBRLاطالعات  
XBRLبه همراه عناوین شامل اطالعات مالی ،XBRLطبقه(سند نمونه  .باشدها میمتناظر با آن-

اسـاس مجموعـه تعـاریف و    هـاي مـالی اسـت کـه بر    یک گزارش تجـاري مثـل صـورت   ) بندي
هایی که درون یک سند نمونـه وجـود   مفهوم اعداد و ارزش .آماده شده استXBRLها ویژگی

اسـتفاده  بنابراین یک سـند نمونـه بال   .شودبندي مورد استفاده توضیح داده میدارند توسط گروه
بـه  . است را بشناسیماي که براي ایجاد آن سند مورد استفاده قرار گرفته نامهگر آنکه واژهاست م

تواند شامل تنها دارد و میند نمونه حقایق تجاري را بیان میهر حال باید توجه داشت که یک س
  .هاي جاري باشد و یا شامل یک گزارش کامل باشدیییک قلم مثل دارا

اســت کــه شــامل یــک یــا چنــد جــزء XMLیــک ســند )طبقــه بنــدي(یــک ســند نمونــه 
XBRLیک سند نمونه . باشدمیXBRL نامـه کـه   ق تنـاظر اطالعـات مـالی بـه یـک واژه     از طریـ

-بنـابراین تمـام اسـتفاده    .آیـد دسـت مـی  ه کند بـ ها را توصیف میحقایق مالی و روابط میان آن

بایـد  .بندي شده خواهند داشتشتی یکسان از اطالعات مالی عنوانکنندگان این اسناد نمونه بردا
بدون مطابقت بـا یـک واژه نامـه خـاص تهیـه      XBRLتوجه داشت که در صورتیکه اسناد نمونه 

به اشتباه مورد استفاده قرار گیرند و به اشتباه تفسیر شـوند  XBRLشوند آنگاه ممکن است اجزاء 
 ].11[شامل اطالعاتی که بیانگر آن هستند نباشند XBRLو یا حتی اجزاء 
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  XBRLنحوه عملکرد 
فرض  .دهدرا شرح میXBRLپذیراستفاده از زبان گزارشگري توسعه چگونگی 3شکل 

  .باشدمالی براي تحلیلگران می هايشود یک شرکت سهامی عام خواهان تهیه صورت
تم حسابداري داخلـی خـود   هاي مالی خود را با استفاده از سیسبعد از اینکه شرکت صورت .1

نامه زبان اطالعات مالی به عناصر واژه) نگاشت(وسیله تناظر ه بXBRL، یک سند تهیه نمود
XBRLزبان . شودایجاد میXBRLگیـرد   قـرار مـی   ١سـایت شـرکت یـا سـرور    بمعتبر در و

  .)1مرحله (
نیاز داشـته  XBRLاي براي مقاصد تحلیل اطالعات مندرج در سند که استفاده کنندههنگامی .2

 .)3و 2مرحله (آورد دست میه از طریق اینترنت ب باشد آنرا

گـذاري فـرامتن   خواهـان تبـدیل آن سـند بـه زبـان کد     XBRLکنندگان از سند اگر استفاده .3
HTMLناسـب  توانند آنرا با الگوهاي گزارشـگري م ، مییک کاربرگ یا پایگاه داده باشند

البتـه اسـناد    .)4مرحلـه  (ن بیرونی نرم افزار انجام دهند کنندگاایجاد شده توسط خود یا تهیه
نرم افزارهاي  .اشخاص مشاهده شوند وسیلهه صورت اولیه به توانند بالزاماً نمیXBRLزبان 

طـور خودکـار محتـواي سـند     ه تواننـد بـ  مـی XMLگذاري توسعه پـذیر  متناسب با زبان کد
XBRLجهـت پـردازش    هاي دیگـر ها را به سیستمرا تجزیه و تغییر شکل دهند و سپس آن

 ].7[بیشتر تبدیل کنند 
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 (XBRL) نحوه عملکرد زبان گزارشگري توسعه پذیر - 3شکل 

 
 XBRLمنافع و مزایاي 

مزایاي فراوانی را در تمام مراحل گزارشگري تجاري و تحلیـل ایجـاد    ایکس بی آر ال 
تر ، اطالعات صـحیح ترجایی سریعها ، جابهاهش هزینه، کاین مزایا در خودکارسازي .می نماید

کیفیـت بهتـر بـه    اطالعات بـا  گیري بهتر و در نهایت ، تصمیمابل اتکاتر، تجزیه و تحلیل بهترو ق
کننـدگان اطالعـات   تولیدکنندگان و استفادهXBRLزبان گزارشگري توسعه پذیر .آیدچشم می

، کنـد زمان بر و پرمشقت هستند می هاي پر هزینه دستی که معموالًمالی را قادر به حذف فعالیت
کـردن   زینه ورود مجـدد و سـرهم  هاي زمان بر و پر هفعالیتXBRLاز طرف دیگر با استفاده از 

افزارهـایی کـه بـراي ارزیـابی و کـار بـا اطالعـات        بـا اسـتفاده از نـرم   . شوندها نیز حذف میداده
XBRLبه عنوان مثال جسـتجویی  . توان بر تجزیه و تحلیل اطالعات تمرکز کرداند میتعبیه شده

ثانیـه  در کسـري از  XBRLها تالش بود در حـال حاضـر و بـا اسـتفاده از     که قبالً مستلزم ساعت
باري گزارشـگري  زبان گزارشگري تجاري توسعه پذیر، استاندارد کردن اج.]18[گیرد انجام می

هـاي رایـج   نعطافی اسـت کـه پشـتیبانی همـه جنبـه     کند؛ برعکس، زبان قابل امالی را ایجاب نمی
  ].6[گزارشگري در کشورها و صنایع مختلف را در نظر دارد 



XBRLبراي حسابداران مدیریت  

تعـددي اسـت کـه بـه طـور قابـل       هـاي م حاضـر شـامل روش  فرآیند حسابداري در حـال  
هـا بـه صـورت دسـتی اسـتفاده      رآیند انتقال اطالعات و ثبت دادهها از فاي در این روشمالحظه

در . این امر باعث از بین رفتن یا کم دقتی، کم اعتباري و نادرستی اطالعات مـی شـود  . شود می
شـوند  ها میدقت و به موقع بودن قربانی هزینهرود، استفاده اطالعات باال مینتیجه هزینه تولید و 

جـه  پذیر تمام توزبان گزارشگري توسعه. گذاردزیه و تحلیل اطالعات اثر منفی میو بر روي تج
دهـد و از ایـن طریـق    هـا قـرار مـی   ها و اطالعات و ارائه آنو قدرت خود را روي توصیف داده

هاي را با اشتباه کمتر، بر روي داده گذارد تا زمان بیشترير کاروزان مالی میتی را در اختیافرص
از طرف دیگر هنگامی که از یک منبع اطالعاتی یکسان براي تهیه گزارش . اساسی صرف کنند

کـه در ایـن حالـت    ها یا اطالعات ناهمگن وجود نـدارد، بل فاده شود، دیگر نگرانی براي دادهاست
  .ها و اطالعات گزارش را مورد توجه قرار دادباید ساختار داده

علت مهم دیگري که باعث شده اسـت تـا حسـابداران مـدیریت الزم بداننـد خـود را از       
XBRL       بـودن  مطلع سازند، این است که بـا وجـود گسـترش و توسـعه ارتباطـات و در دسـترس

اســاس اینترنــت و مــدیریتی برهــاي اداري کننــدگان مــالی، تمــام سیســتماینترنــت بــراي اســتفاده
گزارشـات بـا صـفحات زیـاد بـراي      هاي سنتی مانند تهیـه  شوند و دیگر از روشریزي می برنامه
هـا و  خـود را بـا ایـن برنامـه    بنابراین حسـابداران مـدیریت بایـد    .هاي بزرگ خبري نیستشرکت
 .]2[ ها آشنا و تجهیز سازند تا بتوانند از کارایی باالیی برخوردار شوندسیستم

XBRLبراي حسابرسان 

اي پیوسـته  آید، انجام حسابرسی به گونـه که از نام آن برمیچنان 1مفهوم حسابرسی مستمر
این در مقابل مفهومی است که در آن حسابرسی . گیردکه همه طول دوره مالی را در برمیاست 

بـه  تـوان   شود که از مزایـاي آن مـی  مقطعی انجام می به صورت ادواري و گاه به صورت کامالً
نشانی از اشراف بهتر ، هادر زمانی نزدیک به زمان وقوع آن هابرخورد با نارسایی، ي چونموارد
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ارتقاي سـطح روابـط بـا    ، اي حسابرسرائه به موقع حرفه، اقابلیت توزیع حجم کار، بر اداره امور
هـا  ذیر براي مدیریت و حسابرسان شرکتزبان گزارشگري تجاري توسعه پ. اشاره نمود کارفرما

هـاي تجـاري بیشـتري در مـدت زمـان کمتـري        آورد کـه بـه داده  این کارایی را بـه وجـود مـی   
تـر شـود   حلیل اطالعات تجاري آسـان این امر باعث می شود تا تجزیه و ت. دسترسی داشته باشند

امکـان بـراي حسابرسـان بـه      زیرا این. که در نهایت به افزایش کارایی حسابرسی خواهد انجامید
سـی  هـاي حسابر شـبکه . ]2[آید تا زمان بیشتري را براي تجزیه و تحلیـل صـرف کننـد    وجود می

هـاي  جـویی  در طول زمان، شـاهد صـرفه  XBRLهاي پذیرنده همچنین بر این باورند که شرکت
  .سی داخلی و مستقل خود خواهند بودچشمگیري در هزینه حسابر

XBRLو بهبود در زنجیره عرضه اطالعات  

تحلیـل و  اي را در همه مراحل تجزیه و تجاري توسعه پذیر منافع عمدهگري زبان گزارش
ایـن منـافع، شـامل کـاهش بهـاي تمـام شـده، سـرعت عمـل،          . کندگزارشگري تجاري ارائه می

ها، بهبود فرآیندها، تجزیه و تحلیل پیشـرفته،  ر، اعتمادبخشی و بررسی دقیق دادهعملیات خودکا
پــذیر، زبــان گزارشــگري تجــاري توســعه. باشــدري مــیعــات و تصــمیم گیــکیفیــت بــاالتر اطال

یندهاي دستی هزینه بر آسازد تا از فرهاي مالی را قادر میکنندگان و استفاده کنندگان داده تهیه
باشـد، دوري  ها مـی ده و جمع آوري و ثبت دوباره دادهشامل مقایسه زمان مصرف ش که عموماً

سـازد، تـالش   ات را صحیح و معتبر مـی افزاري که اطالعشوند به کمک نرمها قادر میآن. کنند
تواننـد اسـتخراج   بـه عنـوان مثـال پژوهشـگران مـی     . زندخود را بر تجزیـه و تحلیـل متمرکـز سـا    

در کسـري از  XBRLها به طول انجامـد، بـا   صی را که در گذشته ممکن بود ساعتاطالعات خا
  .ثانیه انجام دهند

نماینـد، یعنـی   اري را دریافت میهاي مؤسسه تجهن شامل همه آن کسانی است که دادای
هاي اقتصادي، بازارهاي بورس، مؤسسه اطالعـات مـالی و   گذاران، سازمانها، قانونشامل دولت

ن شـامل حسـابداران، حسابرسـان، مـدیرا    (کننـد  انی که آن را تهیه یا استفاده مـی نظایر آن و کس
از جملـه کسـانی کـه از مزیـت     ). ردهنـدگان گـذاران و اعتبا مؤسسـه، تحلیلگـران مـالی، سـرمایه    



XBRLــرمبرخــوردار مــی ات مــالی، افزارهــاي حســابداري، صــنایع خــدمشــوند، فروشــندگان ن
  ].6[گذاري و صنعت فناوري اطالعات هستند مؤسسات ارتباطات سرمایه

دربـاره آن   کننـد کـه اوالً  گذاري مـی زمانی در یک واحد اقتصادي سرمایهگذارانسرمایه
اعتباردهنـدگان نیـز بـدون    . به ایـن اطالعـات اطمینـان نماینـد     اطالعات کافی داشته باشند و ثانیاً

آن  توانند منـابع مـالی خـود را در اختیـار    مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی اطالع از وضعیت
بـه  هـاي مـالی مختلـف در سـطح اقتصـاد خـرد و کـالن        گیـري دولت هم در تصمیم. قرار دهند

بع کمیـاب اقتصـادي کشـور را    همه این تصمیمات، سرنوشت اداره منـا . اطالعات مالی نیاز دارد
بنابراین در صورتی کـه تصـمیمات آگاهانـه و مبتنـی بـر اطالعـات شـفاف و قابـل         . زندرقم می

کنندگان اطالعـات  از دید تهیه.بیندتصادي تلف و اقتصاد کشور آسیب میمقایسه نباشد، منابع اق
نـه  جویی قابل توجـه در زمـان و هزی  رون سازمانی، این سیستم سبب صرفهبراي گزارشات ب مالی

کننـدگان اطالعـات مـالی    همچنـین از دیـد اسـتفاده   . گـردد براي واحدهاي صف در سازمان می
هاي ایـن سیسـتم در   ها از جمله مهمترین مزیتافت و سهولت پردازش و تحلیل دادهسرعت دری

ر منافع این سیستم این اسـت  از دیگ.و پاسخگویی به نیازهاي کابران است زنجیره اطالعات مالی
توان اطالعات قابل دسترسی در هر صنعت را با یک فرمت استاندارد ارائه نمود تـا بتـوان   که می

ن طریـق موجـب   قابلیت مقایسه و توان تجزیه و تحلیل و ارزیابی کاربران را افـزایش داد و از ایـ  
  ].14[گذاري گردید هاي بالقوه سرمایهگذاران در فرمتمایههاي مالی سرلتقویت و بهبود تحلی

  XBRLچالش هاي 

هــا اســت و بــه دلیــل بکــارگیري سیســتم جدیــد، ادغــام دادهیکــی از مــوارد اساســی در 
ها، صنایع و حتی کشورهاي مختلف در ابعاد اقتصادي، اجتماعی هاي موجود در شرکت تفاوت

براي همسان سازي و یکنواختی گزارشگري و افزایش قابلیـت دسترسـی   و حقوقی مشکالتی را 
اطالعات ایجاد خواهند نمود و تا زمانی که این ناهمسانی رفع نگـردد زنجیـره عرضـه اطالعـات     

تکثیــر انبــوهی از   .ایی و اثربخشــی مطلــوب نخواهــد داشــت   در سیســتم گزارشــگري کــار  
توانـد اهـداف استانداردسـازي،    مـی  بر پایـه اصـول حسابرسـی متفـاوت    XBRLهاي  بندي طبقه



بنـابراین  . هـا را یافتـه را بـه خطـر بیانـدازد     آنXBRLقابلیت قیاس و کابرد مجدد اطالعاتی کـه  
را XBRLبنـدي   عنوان پایگاه مهمـی کـه در آن طبقـه   توسعه استانداردهاي حسابرسی جهانی به 

استانداردهاي گزارشگري مالی بـین  بندي ر همین راستا، طبقهد.بتواند ایجاد نمود، ضروري است
هـا و  ا ایجاد شـده و سـکویی اسـت کـه مزیـت     هي ایجاد زمینه متداولی براي شرکتبرا 1المللی
  ].10[دهد را افزایش میXBRLمنافع 

ــه اجــراي  یکــی دیگــر از چــالش ــان جدیــد ایــن اســت کــه طراحــان  هــاي مربــوط ب زب
اي ، نـرم افزارهـاي موجـود را بـه گونـه     مـدرن هـاي  ي حسابداري باید با انجام فعالیتافزارها نرم

ا حسـابداران بتواننـد در قالـب    باشـد، تـ  XBRLهاي زبان نمایند که قابل انطباق با ویژگی تعدیل
همچنین بایـد  . افزارهاي حسابداراي از مزایاي گوناگون این تکنولوژي جدید استفاده نمایند نرم

حال حاضـر   کار بسیاري از فرایندهایی که دراین نرم افزارهاي حسابداري قادر باشند بطور خود
هـا نیـاز   این مستلزم آن است که سازمان. ندشود پردازش و کامل نمایبه صورت دستی انجام می

بـه عبـارتی دیگـر توسـعه تجـارت      . به تهیـه اطالعـات تلفیقـی را احسـاس نماینـد و بکارگیرنـد      
توسـعه نـرم افزارهـاي حسـابداري     الکترونیکی در بازارها بایـد متناسـب و همگـام بـا چگـونگی      
به اطالعات پـردازش شـده مـالی     تعریف شود و در بلندمدت از طریق معامالت تجاري مستقیماً

اسـتانداردي نیسـت کـه در خـأل و     XBRLبـه هـر حـال،    .در این زنجیره اطالعاتی دسـت یافـت  
بکـارگیري   طریـق  محدوده یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد و مزایاي اجتمـاعی آن تنهـا از  

  ].17[آید میانبوه به دست 

XARL : زبان اطمینان بخش براي اطالعاتXBRL  

هـاي مـورد اسـتفاده    ، به قابلیت اتکاي پردازشXBRLصحت مالی مندرج در یک سند 
براي ایجاد سند، ماهیت و میزان مطمئن بودن فرایندهاي انجام شده روي آن اطالعـات و مقـدار   

زبـان گزارشـگري اطمینـان    . حفاظت از صـحت اطالعـات بسـتگی دارد   امنیت برقرار شده براي 
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اســت کــه XMLمبتنــی بــر XBRLاي از صــورت توســعه یافتــه) XARL1(پــذیر بخــش توســعه
سـازد تـا صـحت اطالعـات     ن بخشی و تضمین کیفیت را قادر مـی کنندگان خدمات اطمینا ارائه

بـه کـاربران و   ایـن زبـان   . منتشرشده در اینترنت را تأیید و گزارش کننـد XBRLداراي برچسب 
در صـورت وجـود   . کند تا به ایـن قبیـل اطالعـات مـالی اعتمـاد کننـد      شرکت ها نیز کمک می

تواند روشی را براي ایجاد اطمینان نسـبت بـه صـحت اطالعـات     میXARLزیرساخت مناسب،  
  .فراهم کندXBRLمالی مندرج در اسناد 

عناصـر نشـان دهنـده اطالعـات مربـوط بـه فراینـد اطمینـان         XBRLنیز مثل XARLن زبا
کند تا به کاربران اجازه دهـد  ، تعریف میXBRLبخشی و اجزاي پشتیبان آن را براي ترکیب با 

کننـد، قضـاوت   هـاي دریافـت شـده مـی    تمـادي کـه بـه هـر یـک از اقـالم داده      درباره میـزان اع 
هـایی اسـت کـه نـوع     شامل برچسبXARLبه عبارت دیگر، یک سند . اي داشته باشند آگاهانه

تکاي سیستم و غیره را نشـان  تضمین، تاریخ اطمینان بخشی، امضاي دیجیتالی حسابرس، قابلیت ا
  ].5[دهد می

  XBRLعوامل موفقیت پیاده سازي 
چنـین  ) 2004(والـف  . ]17[بکارگیري نوآوري ترکیبی از تأثیرات کشش و فشار اسـت  

مطالعه ادبیـات  . کند که بکارگیري نوآوري پیچیده و وابسته به محیط بکارگیري استبحث می
موضوعی بیانگر آن است که محققان عوامل محیطی، سازمانی، فنـاوري و آگـاهی را مهمتـرین    

هـایی اسـت کـه     زمینـه محیطـی شـامل حـوزه    . داننـد مـی XBRLسازي عوامل موفقیت در پیاده
عوامــل ســازمانی شــامل . باشــنداکننــده در آن بــه کســب و کــار مشــغول مــیهــاي اجرســازمان
هایی مثل کیفیت ودر دسترس بودن نیروي انسانی، مهیابودن منـابع مـالی و سـاختارهاي     ویژگی

هاي ادراکی  فناوري عبارتند از مزایا و هزینهمدیریتی است و برخی از مهمترین متغیرهاي عامل 
، عوامـل  )1994(و والـف  ) 1990(دي پیتـرو  .ت یکپـارچگی در سـازمان  از بکارگیري و مشکال

. دانندصمیم پذیرش نوآوري مؤثر و مهم میمحیطی، سازمانی و عوامل مرتبط به فناوري را در ت
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در مـورد  ) 2007(در پـژوهش تروشـانی و دالـین    ) محیطی، سـازمانی و فنـاوري  (گانه عوامل سه
) 1388(سـهرابی و خـانلري   .تایید واقع گردیده اسـت  مورد مطالعه وXBRLبکارگیري نوآوري 

را در پـذیرش  ) محیط بیرونی، شرایط سازمانی، وضعیت فناوري و میزان آگاهی(عواملی شامل 
هاي مطرح در عوامل کلـی مـذکور   شاخص. ]3[ اندها مهم و مؤثر دانستهازماناین فناوري در س

  ؛در زیر بیان گردیده است
  عوامل محیطی

موضوعی بکارگیري نوآوري، چنـدین عامـل محیطـی کـه بـر تصـمیمات پیـاده        ادبیات 
زمینـه محیطـی   ) 19990(ر طبق نظر تورنـاتزکی و فلشـ  . سازي تأثیر دارد را شناسایی نموده است

و  باشـند مـی  هاي اجراکننـده در آن بـه کسـب وکـار مشـغول     هایی است که سازمانشامل حوزه
از جمله تید و همکـاران،  (برخی محققان . روابط با دولت، رقبا، قوانین و عبارت است از صنعت

هـا در  را شـامل قابلیـت سـازمان   آمیـز نـوآوري   سـازي موفقیـت  ي پیـاده عوامل حیاتی برا) 2001
طبـق بـاور آنـان، فشـارهاي     . انـد تغییرات بـازار و صـنعت نیـز دانسـته    بینی و پاسخگویی به  پیش

تواند بـر بکـارگیري   و پیشنهادات ارزش مشتري جدید می خارجی همچون رقابت، جهانی شدن
کـاوي بکـارگیري بانکـداري اینترنتـی در میـان مشـتریان       موردبا اسـتفاده از  .نوآوري مؤثر باشد

نتیجـه گرفتنـد کـه ابعـاد فرهنگـی      چنین ) 2008( 1شرکتی در تایلند، روچاناکیتومناي و اسپیسی
همچنین، مباحث قانونی شامل حـریم  . ي داشته باشددار بر بکارگیري نوآورتواند اثري معنی می

هـاي مـرتبط بـا اینترنـت      ل عمده دیگري هسـتند کـه از نـوآوري   خصوصی و اعتبارسنجی عوام
  .]16[ گیرندنشأت می

فشارهاي خارج از سازمان، فرهنگ جامعـه، مباحـث قـانونی، دولـت و      تروشانی و دالین
-مـؤثر دانسـته  XBRLتأثیر الگوهاي پذیرش موفق را تحت عنوان عوامـل محیطـی در پـذیرش    

هـاي  ادر خواهنـد بـود کـه هزینـه    قـ XBRLگـذاران و نماینـدگان دولتـی بااسـتفاده از     قـانون .اند
هـاي  اي بـر روي شـرکت  کارانش با مطالعههمالوسون و . آوري اطالعات را کاهش دهند جمع

هـاي دولتـی و صـنعتی از طریـق     ی دریافتند که ارتباطـات بـا انجمـن   کوچک و متوسط استرالیای
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سیمپســون و . افــزایش آگــاهی، آمــوزش و بودجــه نقشــی حیــاتی در بکــارگیري نــوآوري دارد
ایی تجربـه کردنـد ولـی    نیز در انگلستان نتایج مشابهی نسبت به محیط اسـترالی ) 2004( 1دوچرتی
بـراي موفقیـت    امـا هاي صـنعتی ضـروري هسـتند    فتند که اگر چه نقش دولت و انجمننتیجه گر
  ].17[این نوآوري کافی نیستند  بکارگیري

  عوامل سازمانی
به طور مثال، رابطـه مثبتـی   . سازي یک نوآوري دارندعوامل سازمانی نقشی مهم در پیاده

هـا و  دانـش شـامل مهـارت   . آوري وجـود دارد بکـارگیري نـو   بین دانش کارکنان و گـرایش بـه  
نـین،  همچ. هـاي کـاربردي نوآورانـه اسـت    آمیز برنامـه هاي مورد نیاز براي اجراي موفقتنگرش

هـا و نیـز مزایـاي ادراکـی از اهمیتـی عمـده بـراي بکـارگیري         نگرش مدیران نسبت به نـوآوري 
ها دارند بـه  ریسک گریزانه نسبت به نوآوريهاي به طور مثال، مدیرانی که گرایش. برخوردارند
از پیامـدهاي ممکـن   . اشتهاي منفی خواهند داد در مورد بکارگیري نوآوري نگرشاحتمال زی

انـد  بیـان نمـوده   اي از محققـان عده.هایی، قصور در تخصیص منابع الزم خواهد بودچنین نگرش
بودن نیروي انسـانی، مهیـابودن   هایی مثل کیفیت و در دسترس که محیط سازمانی شامل ویژگی

  ].9[بع مالی و ساختارهاي مدیریتی است منا
بـه طـور مثـال، رابطـه     . عوامل سازمانی نقش مهمی در پیاده سازي یـک نـوآوري دارنـد   

تحصـیالت شـامل   . ي وجـود دارد ایش به بکارگیري نـوآور مثبتی بین تحصیالت کارکنان و گر
هـاي کـاربردي   آمیـز برنامـه  ز بـراي اجـراي موفقیـت   نفـس موردنیـا   ها، دانش و اعتماد بهمهارت

بنابراین تحصیالت نه تنها بر پذیرش نوآوري مؤثر است بلکه بر سرعت و میـزان  . نوآورانه است
، کیفیـت نیـروي انسـانی و    )2007(تروشـانی ودالـین   .اجراي نوآوري در سازمان هم مؤثر اسـت 

را بـه  XBRLازمان جهت پیاده سازي تحصیالت کارکنان، نگرش هاي مدیریتی و منابع مادي س
  .عنوان عوامل سازمانی، مهم و مؤثر دانسته اند

اي بـراي  مـده نگرش مدیران نسبت بـه نـوآوري هـا و نیـز مزایـاي ادراکـی از اهمیـت ع       
هـا  ریزانه نسبت به نـوآوري گر مثال مدیرانی که گرایشات ریسکبه طو. بکارگیري برخوردارند
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از پیامدهاي . اشتهاي منفی خواهند دمورد بکارگیري نوآوري نگرشاد در دارند به احتمال زی
دسـت   شکسـت در بـه  .]16[هایی، قصور در تخصیص منابع الزم خواهد بود ممکن چنین نگرش

. یــت بــر پــذیرش فنــاوري شــودتوانــد منجــر بـه عــدم موفق آوردن حمایـت مــدیریت ارشــد مــی 
ت منافع بیشتري براي پذیرش یـک  هاي کوچک ممکن اسهاي بزرگ به نسبت سازمان سازمان

ر برابـر  انـد کـه د  هاي کوچکی پیدا شـده در مقابل سازمان. ]3[داشته باشند XBRLفناوري مانند 
  ].17[کار باشند و باز عمل کنند ها کمتر محافظهعقاید نوآورانه و فناوري

  آوريعوامل فن
در مجمـوع،  . باشـد ي آن مـؤثر  تصور از ویژگی هاي یک نوآوري می تواند بر بکارگیر

شامل مزایاي نسبی در مقابـل  هاي مختلفی که تأثیري عمده بر بکارگیري نوآوري دارند ویژگی
ده بودن هاي بکارگیري، پیچیدگی و قابلیت تطبیق با سازمان اجراکننده و میزان قابل مشاههزینه

کیفیـت و خـدمات،   اء تواننـد از طریـق مزایـایی چـون ارتقـ     ها مـی نوآوري. نتایج نوآوري است
آگـاهی از مزایـاي یـک نـوآوري خـاص از      . ت اطمینان مزیت رقابتی ایجاد کنندکارایی و قابلی

بکـارگیري،   انـدازي و هـاي راه از طرفی، هزینه. شودهاي بکارگیري آن محسوب میرطپیش ش
آوري هاي غیـر جـذاب و بازدارنـده نـو    ویژگی هاي نوآورانه از جملهمشکالت فنی و پیچیدگی

هاي کاربردي مرتبط با نوآوري جدیـد و  معتقدند که یکپارچگی بین برنامهبرخی محققان. هستند
هـاي مثبـت و   مجموع برداشت. شود سیستم هاي قدیمی به آسانی و بدون مقاومت حاصل نمی 
کارگیري یـک نـوآوري خـاص تعیـین     منفی نسبت به نوآوري، میزان آمادگی سازمان را براي ب

  .صنعت و اندازه سازمان بستگی دارد کند که به نوعمی
طبـق نظـر   . توانـد بربکـارگیري آن مـؤثر باشـد    هاي یک نـوآوري مـی  ادراك از ویژگی

، برخی از مهمترین متغیرهاي عامل فناوري عبارتند از، مزایا و هزینـه  )1990(تورناتزکی و فلشر 
  ].17[شکالت یکپارچگی نوآوري در سازمان هاي ادراك از بکارگیري، م

هـاي بکـارگیري، پیچیـدگی و    شامل مزایاي نسبی در مقابـل هزینـه  هاي نوآوري ویژگی
هـا  نـوآوري .قابلیت تطبیق با سازمان اجراکننده و میزان قابل مشاهده بودن نتـایج نـوآوري اسـت   

اطمینـان، مزیـت   توانند از طریق مزایایی همچون ارتقا کیفیـت و خـدمات، کـارایی، قابلیـت     می



هـاي بکـارگیري آن محسـوب    رطآگاهی از مزایاي یک نوآوري از پیش ش .درقابتی ایجاد کنن
هـاي نوآورانـه   بکارگیري، مشکالت فنی و پیچیدگی هاي راه اندازي واز طرفی هزینه. می شود

معتقدنــد کــه  برخــی محققــان.یرجــذاب و بازدارنــده نــوآوري هســتندهــاي غاز جملــه ویژگــی
بـه آسـانی و   هاي قـدیمی،  با نوآوري جدید و سیستم دي مرتبطهاي کاربریکپارچگی بین برنامه

مجمـوع ادراکـات مثبـت و منفـی نسـبت بـه نـوآوري، میـزان         . شـود  بدون مقاومت حاصل نمی
صـنعت و  کـه بـر نـوع    کند،گیري یک نوآوري خـاص تعیـین مـی   آمادگی سازمان را براي بکار

  ].10[اندازه سازمان بستگی دارد 
  میزان آگاهی

توانـد بـه   اي سازمانی آن میو کارکنان از این فناوري و دستاورده میزان آگاهی مدیران
اطـالع رسـانی و    تواند از طریـق باشد که میXBRLعنوان یک پیش نیاز اولیه براي پیاده سازي 

و بـه دسـت   XBRLتـر از  مانند بـه دسـت آوردن یـک دانـش عمیـق     عواملی .آموزش ارتقا یابد
آوردن تصویر یک شرکت پیشرو در بکـارگیري فنـاوري و بهبـود شـهرت بنگـاه در بازارهـاي       

چنـین  تروشـانی و دالـین    .نماینـد ایفا مـی XBRLسرمایه نقش قابل توجهی در پذیرش داوطلبانه 
  ].22[اندرا درك ننمودهXBRLهاي ذینفع هنوز ضرورت بکارگیري نمایند که گروهبحث می

  گیرينتیجه
عات و گزارشگري مبتنی بر شبکه گسترده جهـانی، تنهـا    فناوري مبادله الکترونیکی اطال

بلکـه   ،شودهاي مبتنی بر کاغذ، محدود نمیبه کارسازي عملیات دسترسی و کنار گذاشتن شیوه
ها، بهبود مدیریت و روان وري سازمان اي در افزایش کارایی و بهره کنندهکاربرد آن نقش تعیین

ها را بـه صـورت   ت و مراودات بازرگانی دارد و به طور کلی نحوه فعالیت سازمان معامالساختن 
و مطمئن بـه    هاي مالی توسط مدیران، دسترسی آسان گیري زیرا در تصمیم ،دهد بنیادي تغییر می

گیري از مبادله با بهره.دارد وحساسیت خاصی  عات و برقراري ارتباط سریع با بازارها اهمیت اطال
عات حسابداري و گزارشگري مبتنی بـر شـبکه گسـترده جهـانی، هزینـه تهیـه،        لکترونیکی اطالا

یابد، فاصله جغرافیایی و زمان بـین واحـدهاي سـازمان از    عات کاهش می پردازش و کاربرد اطال
هم پیوسته و بـدون مـرز در   صورت یک عرصه بههاي گسترده و منشعب بهرود و سازمانبین می



شـود و خـود    هاي سـنتی مـی  جایی مزیت عات سبب جابه ثر اطالؤحقیقت مدیریت مدر . آیدمی
هـاي مهـم   یکـی از ویژگـی  . شودعنوان یک برتري رقابتی نیرومند در صحنه تجارت ظاهر می به

هاي سنتی مبتنـی بـر کاغـذ،    به جاي روشگري مبتنی بر شبکه گسترده جهانی استفاده از گزارش
جـویی در هزینـه    عات است کـه موجـب صـرفه    نتشار اطالپردازش و اکاهش هزینه گردآوري، 

  .شودتلف مالی و تجاري میهاي مخفعالیت
می ایران، ناگزیر باید  در چنین فضایی، کشورهاي در حال توسعه از جمله جمهوري اسال

آنچـه بـه   .هاي سنتی حسابداري و گزارشگري گسترش دهندافق نگرش خود را به فراتر از شیوه
هر علت نتواند به این موج شتابان و فراگیـر   توان گفت این است که چنانچه کشوري، بهن مییقی

المللی به حاشیه رانده خواهد شد و بسـیاري از   اي نه چندان دور، در رقابت بین بپیوندد، در آینده
لذا با توجه به وجـود بسـترهاي   . به سود دیگران از دست خواهد دادهاي کسب و کار را فرصت

فنی الزم جهت بکارگیري استانداردهاي نوین گزارشگري، اصالح قـانون بـازار اوراق بهـادار و    
ها و نیز با عنایـت بـه لـزوم پاسـخگویی      سانی شرکتر وجود الزامات قانونی مناسب جهت اطالع

گذاران بر اساس  ها در قبال صحت و قابلیت اتکاي اطالعات منتشره براي سرمایه مدیران شرکت
هـاي نـوین گزارشـگري مـالی      شـیوه نمودن تري در راستاي اجرایـی  جدي  هاي توان گام میقانون، 

اطالعـات   گذاران، تسـهیل در ارائـه   تر سرمایهگیري مناسب وسیله شرایط تصمیمبرداشت و بدین
هــاي تهیــه و نشــر اطالعــات، تســهیل در ایفــاي مســئولیت   هــا و کــاهش هزینــه توســط شــرکت

ها  و نهایتاً تسهیل در امر رسیدگی و نظارت بر گزارشگري شرکتها  پاسخگویی مدیران شرکت
 موضوع در وهلـه  رسد، تحقق این نظر میه توسط حسابرسان و مقامات ناظر را فراهم نمود؛ که ب

اسـاس اسـتانداردهاي ملـی و    برXBRLنامـه  هـا و واژه  تدوین سرفصل حسـاب  اول مستلزم تهیه و
ه سازي و آموزش، و سـپس دریافـت اطالعـات بـ     ی، فرهنگالملل انطباق آن با استانداردهاي بین
شـده نـزد    هاي ثبت شده در بورس و پس از آن شرکت  هاي پذیرفته صورت داوطلبانه از شرکت

رد اسـاس اسـتاندا  راطالعـات ب  هـا بـه ارائـه    در نهایت الـزام شـرکت   و تست آن، و بورس سازمان
  .باشد مزبور می
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Abstract: 
 
Electronic data interchange technology and reporting on the World Wide 
Web, way interactions and informing about status and financial 
performance of the companies various stakeholders has changed. One 
of the tools based on these technologies, which has been of great 
interest and the major benefits at all stages of the analysis providing 
trade reporting, eXtensible Business Reporting Language (XBRL). 
Extensible Business Reporting Language, Financial information with 
standardized way in the preparation, dissemination and exchange of 
financial information provided. One of the important features of the World 
Wide Web based reporting rather than the traditional method, reduces 
the cost of collecting, processing and disseminating information, which 
saves the cost of business and financial activities. 
The growing use of XBRL in the world shows, which this method is 
considered as the future of financial reporting and may lead to 
abandonment of existing methods for reporting. In such an environment 
requires which the sooner in order to join the great wave of technology, 
achievements and new tools and concepts use to identify and applied, in 
addition to successfully compete in the international arena, the convoy 
got back  development. 
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