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 مقدمه
ــا گســترش ــد ب ــه و شــدنجهــانی فرآین  ادغــام و ســازيیکســان مرزهــا، پیوســتگیمهــ ب

 اطالعـات  مقایسـه قابلیـت  و شـفافیت  افزایش جهت مالی گزارشگري بر حاکم استاندارهاي
 اسـتانداردهاي  بکـارگیري  و تـدوین . اسـت شـده مطـرح  ضـرورت  و نیـاز  یک عنوانبه مالی
 از بسـیاري  بهـادار  اوراق هـاي بورس در شدهپذیرفته هايشرکت براي حسابداري المللی بین

 حسـابداري  تـاریخ  در اهمیتبا بسیار رخدادهاي و تغییرات از یکی عنوان به دنیا کشورهاي
 اريحسابد سانیرعطالا نقش بر خیرا يهاههد در). 1392شــود (عزیزخــانی،مــی تلقــی دنیــا
 يهالمد يگیررکا بـــه در سیعو يهاپیشرفت. اســـت هشد کیدتـــأ يیگرد نماز هر از بیش

ــاوري و ريفتار معلو مـــــــیک  یفاا اريحسابد لتحو در توجهیقابل نقش ت،طالعاا فنـــــ
 مـالی يشگرارگز ابعـاد  متما بر که اسـت  اريحسابد سـی ساا لصوا از یکی فشاا. ستا دهنمو

شـرکت،   به طمربو همیتا با مالی قایعو و هاادیدرو ةکلی صلا ینا يمبنا بر. است ارگذثیرتأ
 ايبر زنیاردمو تطالعاتهیۀ ا به را شرکت صلا ینگردند. ا فشاا کامل و مناسب رطوبه  باید
گیري تصمیمبر  که طالعاتیا هرگونه کند. بنابراینمی مملز نهندگاردعتباا و ارانگذیهماسر

 ارشگز تهیهینـۀ  هز ینکها مگرگردد،  فشاا باید باشد ثرمو مالی هايرتصو نکنندگادهستفاا
 ).1392 (کرمی و همکاران، باشد آن يگیربکار از حاصل منافع از بیشتر ت،طالعاا ینا

 اطالعـاتی  نیازهـاي  واسـطه  و بـه  جهـانی  سطح در 1پذیرتوسعه تجاري گزارشگري زبان
 اجبــاري گزارشــگري الزامــات بــا و هــاخــارج شــرکت و داخــل در ســهامداران افــزونروز

دهـد  همچنین این زبان اجازه مـی ). 2011فلدن،  (توسعه است ودولتی، در حال رشد نهادهاي
تا عملکرد یک شرکت در طول زمان به سادگی مقایسه شود و به انتخاب اطالعات مربـوط  

مـالی نیـز بـا اسـتفاده از زبـان      شـفافیت اطالعـات  کند. گیري کمک میبراي اهداف تصمیم
است دار شدة آن واضحشود، زیرا اطالعات نشانپذیر تقویت می گزارشگري تجاري توسعه

دهد تـا اطالعـات را از جاهـاي مختلـف در     است و به کاربران اجازه میو خوب مستند شده
هـاي اطالعـاتی   کـه سیسـتم  از آنجـا  ).2017بـرت و همکـاران،   (کننـد مالی ادغـام هايگزارش

دربرگیرنده مقدار زیادي از اطالعات هستند، فرآیند گزارشگري مالی متمایل به تمرکـز بـر   
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اطالعـات،   مالی را پشتیبانی کند. مبادلـۀ روي شکلی از گزارشدهی است که تبادل اطالعات
 قابـل گـذاران  نیازمند یک منبع اطالعـاتی اسـت کـه بتوانـد بـراي تعـداد زیـادي از سـرمایه        

. زبـان  دسترسی باشد و بتوانند با استفاده از این اطالعات، تصمیمات استراتژیک اتخاذ کننـد 
کیفیـت بـاال در مـورد عملکـرد     باعـث ارائـه اطالعـات بـا     پـذیر  گزارشگري تجـاري توسـعه  

المللـی  سازي بـین بودن و یکسانفهمترین شاخص این اطالعات قابلمهم .شودها میشرکت
  ).2011لدن، ف (آنها است 

 
 مبانی نظري 

 افشـاي  باعـث بهبـود   توانـد مـی  هـا اطالعات شرکتفناوري و مالی اینترنتیگزارشگري

 تصـمیمات  بـر  توانـد می اطالعات افشاي در افزایش شود. سهامداران به داوطلبانه اطالعات

پینتـو و  ( باشـد  تأثیرگـذار  شـرکت  عملکـرد  بر  خودنوبه به که بگذارد، تأثیر گذارانسرمایه

 از اطالعات براي فزاینده تقاضاهاي و اینترنت گسترده کاربرد به واکنش در .)2016پیکوتو، 
 افشـاي  منظـور  بـه  اینترنـت  از اسـتفاده  حال در جهان سراسر هايسهامداران، شرکت جانب

چـوب مفهـومی حسـابداري،    در چهـار  ).2015خان، علی(هستند خود مالی و وضعیت تجاري
گیري  شود. بنابراین از این حیث اطالعاتی مربوط است که باعث تغییر در تصمیم اطالعاتی

هـاي مـالی بـه علـت نیازهـاي فزاینـده       گیري باشد، مفید هستند. گزارشکه مرتبط با تصمیم
 اند کـه ممکـن  یافتهاي گسترشاالجراي حسابداري به اندازهتحت استانداردها و قوانین الزم

  مـالی ارائـه  صدها صفحه براي یافتن اطالعات مربوط باشد. گـزارش است نیازمند جستجوي 
سـازد تـا بـه آسـانی     پذیر کاربران را قادر می شده در فرمت زبان گزارشگري تجاري توسعه

ي توانـد بـه همـه   هـاي مربـوط بـه آن مـی    بنديو طبقه این زباناطالعات مرتبط را پیدا کنند. 
کند گیریشان کمکاطالعات مربوط براي تصمیمکاربران جهت جستجوي درست و آنالیز 

مـالی  هـاي مالی براي کـاربران گـزارش  و از این حیث باعث افزایش سطح شفافیت اطالعات
مـالی بـا ایـن فرمـت اسـتفاده      هـاي رسد کـاربرانی کـه از گـزارش   نظر میشود. بنابراین بهمی
مـالی  بـا   یسـه بـا گـزارش   گیرشـان را در مقا کنند بتوانند اطالعـات مـرتبط بـراي تصـمیم     می
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زبــان .  )2017بــرت و همکــاران، (کننــد هــاي ســنتی گزارشــگري بازیــابی و اســتفاده فرمــت
از  رایـ ز ،را بهبود بخشـد  یتواند کنترل داخلیم یطور ذاتبه پذیر گزارشگري تجاري توسعه

بـر  کند. عالوه یم يریخطا جلوگبروز و احتمال  هاي سیستمیيدستکار ای یمداخالت دست
روش  تشـریح و  یمـال  هـاي صـورت در  تمیـ منحصـر بـه فـرد هـر آ     ییشناسابا این زبان  ن،یا

 یناشـ  يریپـذ سـه یحل مسائل مربوط به مقا يبرارا  یمالاطالعات مورد استفاده،  يحسابدار
 بـدین طریـق،  اطالعات تیفیک بهبودکه کند،حسابداري، استاندارد می مختلف مالحظاتاز 

لیـو و همکـاران،   (شـود  مـی  یتقـارن اطالعـات  عـدم کاهش اطالعات و  بیشتر تیمنجر به شفاف

ــان گزارشــگري تجــاري توســعه  ).2016 ــذیرزب ــه پ ــل  هزین ــه و تحلی هــاي دسترســی و تجزی
ســازد. گــذاران مفیــد مــیدهــد و  اطالعــات را بــراي ســرمایهمــیمــالی را کــاهشاطالعــات

پـذیري و ارزش  مقایسـه  هـا، بنـدي گـزارش  باعـث بهبـود زمـان    ایـن زبـان   پـذیري  انعطـاف 
تواند ممیـزي داخلـی و اجـراي حسابرسـی     به عنوان یک ابزار که می .شودشده میبینی پیش

اطمینان و کـاهش اشـتباهات   اطالعات را با افزایش قابلیتبودنکند و مفیدمستمر را پشتیبانی

 ).2010افندي و همکاران، (و بهبود کنترل افزایش دهد 

ــن ــاي ای ــالقوه، مزای ــعه   ب ــاري توس ــگري تج ــان گزارش ــذیرزب ــراي پ ــابداران،  را ب حس
 جهـان  سراسـر  در نهاد هـاي دولتـی   و بازار خصوصی، و دولتیهاي شرکت گذاران، سرمایه

 اجرایـی  کشـورها  از بسـیاري  در و دارد المللـی بـین  کـاربردي  ایـن زبـان  . استجذاب کرده
 قابـل  باعـث مزایـاي   هـا، بـودن داده موقـع به و دقت افزایش ضمن ،آن استفاده از است و شده

(رینـر و چنـدلر،    شـود مـالی مـی   هـاي ثبت صورت پیچیدگی و هاهزینه کاهش در توجهی
ندهد و به این موج شتابان و چنانچه کشوري خود را با پیشرفت تکنولوژي وفق .)2008

خواهد شـد و   المللی به حاشیه راندهاي نه چندان دور در رقابت بینفراگیر نپیوندد، در آینده
کار را بـه سـود دیگـران از دسـت خواهـد داد. بـدین جهـت        وهاي کسببسیاري از فرصت

اي کـه فنـاوري   هـاي تـازه  کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران براي اسـتفاده از فرصـت  
دارد اسـت، راه زیـادي در پـیش   مالی پدید آوردهاطالعات و ارتباطات در زمینه گزارشگري
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برسـد و امـروزه سـازمان     پـذیر زبان گزارشـگري تجـاري توسـعه   ردهاي جهانی تا به استاندا
 عنـوان ترجمـه  بـه   است. اسـتفاده از ایـن زبـان   بورس در این رابطه اقدامات مثبتی انجام داده

اسـتانداردهاي   هاي مالی بخشـی از مسـیر پـذیرش و بکـارگیري    ها و گزارشکننده صورت
ساختی و استراتژیک بـا همگرایـی و   هاي زیرست گاماست و الزم ا المللیمالی بینگزارش

عزم راسخ بین نهادهاي موثر حرفه، از جمله وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان بورس 
ریزي شود تا تغییرات محتوایی اي برنامههاي حرفه، سازمان حسابرسی و انجمناوراق بهادار

شـود. در ایـن راسـتا سـازمان بـورس و      ، کامـل الزم به منظور پذیرش این نظام گزارشـگري 
 را در سـامانه کـدال اجرایـی کـرده     پـذیر  زبان گزارشگري تجاري توسعهاوراق بهادار اخیراً 

در تمـامی   المللـی مـالی بـین  اسـتانداردهاي گـزارش   است که گام مهمی در راستاي پذیرش
مـالی،  تخصصگروهی با آغاز و در سازمان بورس، کار 1386از سال  هاست. پروژةشرکت

حسابداري و فناوري اطالعات براي درك و شناخت ایـن زبـان انجـام گرفـت. همچنـین از      
هـاي  شد و در نهایت در فاز اول پـروژه ، خروجـی  مشاوران خارجی نیز در این زمینه استفاده

ها را هاي تولیدي که بخش عمدة شرکتبراي شرکت پذیرزبان گزارشگري تجاري توسعه
). 1395(نوجـوان و همکـاران ،   گردیـد منتشـر  1392مـاه  شد و از آبـان نهاییدهند میتشکیل

آمـده بـا توجـه بـه کـارآیی نـامطلوب بـازار ایـران و از آنجـا کـه           هاي به عمـل طبق بررسی
گــذاران و گیــري ســرمایههــا، یکــی از مبــانی اصــلی تصــمیمشــده شــرکتاطالعــات منتشــر

توجـه بـه مزایـایی کـه ایـن نـوع گزارشـگري        هاي مالی است و  با کنندگان صورت استفاده
نسبت به گزارشگري سنتی دارد و بـه منظـور پیوسـتن بـه مـوج شـتابان و رونـد رو بـه رشـد          

رسـد تـا   هاي کسب وکار، ضـروري بـه نظـر مـی    فناوري اطالعات و از دست ندادن فرصت
بـا   پـذیر زبان گزارشگري تجاري توسـعه کشور ما هم همگام با کشورهاي توسعه یافته براي 

با توجه به مبانی  .اي قائل شود. توجه به تأثیر بسزایی که بر ارتقا شفافیت دارد ، اهمیت ویژه
 گردد: فرضیۀ پژوهش به شرح زیر بیان مینظري پیشگفته، 
 مالی تأثیر دارد.بر شفافیت اطالعات پذیرزبان گزارشگري تجاري توسعهبکارگیري 
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 پیشینه  
تجزیـه و تحلیـل بـه موقـع بـودن      « ) در پژوهشـی بـا عنـوان    2019( 2المبرت و همکاران

دادند که این ، نشان»پذیر زبان گزارشگري تجاري توسعه هايها و دقت ارسال دادهبینی پیش
)، 2016(3سـییل  هـا نـه.  بینـی پـیش است ولی بر دقـت ها اثرگذاربینیپیشبودن موقعزبان بر به

و کنتـرل   یکپارچـه  هـاي مناسـب گـزارش   باعث ترکیب رپذیتوسعهتجاريزبان گزارشگري
شـدن گزارشـات و   دیجیتـالی  بـا  هماهنـگ  تغییـر  این شود.عملکرد توسط مخاطبان می بهتر

خـارجی را نیـز در    ذینفعـان  و مـدیران  هاي مالی بـراي ، شفافیت گزارشاین زباناستفاده از 
 داشته است.پی

ــوان 2015( 4چیمــا و همکــاران ــا عن ــان گزارشــگري تجــاري  «) در پژوهشــی ب ــأثیر زب ت
 حقـایق  غربـالگري  بـا  ایـن زبـان  به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     » مالیبر گزارشگري پذیر توسعه

 بـدون  مالیاطالعات پردازش و آسان دسترسی امکان و هاسازمان توسط شدهارائه اطالعات
دارد.  مـالی اطالعـات  شـفافیت  و یکپارچگی مثبتی برزبان، تأثیر  ارائه در تنوع گرفتننظر در

 جـویی صرفه در مهمی نقش پذیر زبان گزارشگري تجاري توسعه داد کههمچنین نتایج نشان
 کـه  کسـانی  همۀ براي را اطمینانقابلیت و دقت و بیشتر کارایی ها،داده یکپارچگی ها،هزینه

 داشته است.کنند، در پیتجاري استفاده می و مالیاطالعات از
ــر ــدینی و بریک ــوان   2012( 5نان ــا عن ــی ب ــت  «) در پژوهش ــودن، قابلی ــوط ب ــا و مرب اتک
 بـا  جـزء  اتکاقابلیت و بودنرسیدند که مربوطبه این نتیجه»  هاي ارزش منصفانه محدودیت

 کیفـی  هـاي ویژگی اطالعات، فناوري همچنین کیفی بوده واطالعات ویژگی ترینارزش
 ویژگـی  دو ایـن  کـه  داشـتند اظهار نتیجه این بیان از دهد. پسمیافزایش را مالیاطالعات

 مالی گزارشگري که اندازه همان به وجود این با .یابندکاهش چیزي هیچ تأثیرتحت نباید
دهـد، موجـب افـزایش    مـی  افـزایش  بودن راموقعبه ویژه به اطالعات بودناینترنتی، مربوط
 امنیـت عـدم  حسابرسـی و عـدم  همچنـین  .شـود اطالعـات نیـز  مـی     اعتمـاد ریسک قابلیـت 

 کردنـد کـه  بیـان  بـاالخره  و کردندعنوان اعتمادقابلیت کاهش دیگر دالیل را هاسایت وب
اضافی  مالیهايداده افشا طریق از که دهدمیامکان هاشرکت به اینترنتی مالیگزارشگري

 دهند.افزایش را شانمالی افشاهاي شرکت، سایتوب در شدهتفکیک و
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 مـالی بخـش  در پاسخگویی و اطالعاتشفافیت بهبود«) در پژوهشی با عنوان 2010(6چن
 دولـت  تـأثیر اجـراي  » پـذیر  زبـان گزارشـگري تجـاري توسـعه     بـا  الکترونیکی دولت تطبیق

 و پاسـخگویی  افـزایش  پـذیر بـر   زبان گزارشگري تجاري توسـعه با  گزارشگريالکترونیکی
 و اهمیـت  دهنـدة پـژوهش نشـان   هـاي یافتـه . دادنـد قـرار  بررسیمورد مالیاطالعات شفافیت

 حیـاتی  را نیـاز  ایـن زبـان  شفافیت بوده و  و پاسخگویی به دستیابی در استراتژیک هماهنگی
  .کندمیمطرح مالی،گزارشگري سودمندي براي

ــابی و همکــاران ( ــوان 1396ودیعــی نوق ــا عن ــاوري«) در پژوهشــی ب ــأثیر فن اطالعــات  ت
 بـه بررسـی  » خصوصـی عـراق  هايمالی در بانکبر شفافیت اطالعات گزارشات حسابداري

حسـابداري بـر   اوري اطالعـات است که فناین موضوع پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن
هـاي  صحت، جامعیـت و بـه هنگـام بـودن انتشـار اطالعـات مـالی در بانـک         سرعت، دقت،

 د.خصوصی عراق تأثیر دار

ــوان 1396(خــوزین ودي حمــم ــا عن ــاده«) در پژوهشــی ب ــان بررســی نقــش پی ســازي زب
 اطالعـات  مـالی، افـزایش شـفافیت   گزارشگريکیفیت بهبود بر پذیرتوسعه مالی گزارشگري

این موضـوع پرداختنـد و    به صورت توصیفی به بررسی» مالی وکاهش عدم تقارن اطالعاتی
مـالی، ارتقـاي   گزارشـگري باعث بهبود کیفیـت  ین زباناسازي که پیادهبه این نتیجه رسیدند 

 شود .مالی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی میاطالعات شفافیت
مـالی  ررسی نقـش زبـان گزارشـگري   ب«در پژوهشی با عنوان ) 1396(خوزین  وحمدي م

صـورت  بـه » شـرکتی  بهبود حاکمیت عنوان یک تکنولوژي اطالعاتی نوین دربه پذیرتوسعه
 تحقیقـات مـرتبط بـا حاکمیـت     ۀبررسـی پیشـین  ایـن موضـوع پرداختنـد.     توصیفی به بررسی

 سـازي اطالعـات و حاکمیـت   مستقیمی بین کارایی و شـفاف ۀ دهد که رابطمیشرکتی نشان
در بهبـود کـارایی و    پـذیر  زبـان گزارشـگري تجـاري توسـعه      دارد. بنـابراین شرکتی وجـود 

 تواند نقش مهمی ایفا نماید.تی، میشرک سازي اطالعات در حاکمیتشفاف
ــوي ــاران( موس ــیري و همک ــوان  هشی وپژ) در 1395ش ــا عن ــأثیر«ب ــاوري ت ــات فن ــر  اطالع ب

 ایـن موضـوع   بـه بررسـی  » ايرتبـه  مـاتریس  از بـا اسـتفاده   مـالی اطالعات کیفی هاي ویژگی
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کـامپیوتري،   هـاي سیسـتم  کارشناسان و مالی مدیران انیپرسشنامه م عیپس از توزپرداختند. 
 از اجـزاي  یـک  هـر  بـر  اطالعـات  فنـاوري  تـأثیر  کـه   آن اسـت از  یآمده حاکبدست جینتا

مقایسه) قابلیت و بودنفهمقابل اتکا، قابلیت بودن،مربوط اطالعات (شامل کیفی هايویژگی
 .است متفاوت حسابداري

زبان گزارشـگري  ( مالیتأثیر سیستم«با عنوان هشی وپژدر  )1394(دلفانیو شاهوردیانی 
شـده در بـورس اوراق   هـاي پذیرفتـه  مـالی شـرکت   اطالعات بر کیفیت )پذیرتجاري توسعه

هـا کـه   تحقیق شواهدي بر رد فرضـیه در این  پرداختند. این موضوع به بررسی» بهادار تهران
اتکـا  بودن ، قابـل هنگامبه  شده شفافیت، دقت،هاي تعریفشاخصه رباین زبان  تأثیر مبنی بر 

 وجود نداشت.  بود، مالیبخشی به صحت اطالعاتبودن و اطمینان
بـا   يارتباط افشـا اطالعـات حسـابدار   «با عنوان هشی وپژدر  )1394رستمی و اسداللهی(

در  يحسـابدار  ۀرشـت  انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د ریپذگسترش تجاري يگزارشگرزبان 
زبان گزارشـگري   استفاده از رسیدند کهبه این نتیجه» و آزاد استان کرمانشاه یدانشگاه دولت

گـذاران از  هیسـرما  ي، درك بهتـر موجب افشا بهتر اطالعـات حسـابدار  پذیر، تجاري توسعه
 گردد.دهی اطالعات حسابداري میگزارش سهولتحسابداري و اطالعات
زبـان گزارشـگري تجـاري     رابطـۀ  «بـا عنـوان   ی هشوپژ) در 1389مرام و شـکاري( نیکو
ــا ویژگــیتوســعه ــذیر ب ــدگاه حســابداران ارشــد  کیفــی اطالعــات هــايپ حســابداري از دی
رداختنـد.  به بررسـی ایـن موضـوع پ   » هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

اعتماد با هر یک از متغیرهاي مربوط بودن، قابلیت این زباننتایج پژوهش مبین تأیید ارتباط 
 مقایسه اطالعات حسابداري بود. و قابلیت

 
 شناسی روش

لحاظ بررسی رابطۀ متغیرها همبسـتگی اسـت و   روش تحقیق از نظر هدف کاربردي و به
هاي پنل استفاده شـده  رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادهها از به منظور تجزیه و تحلیل داده

آوري جمـع  اياطالعات مورد نیاز جهت ادبیات و پیشـینه تحقیـق بـه روش کتابخانـه     .است

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/569237
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پـژوهش، از   ههاي مورد نیـاز بـراي تأییـد یـا رد فرضـ     آوري دادهشود. در خصوص جمعمی
افزارهـاي  از پایگاه اطالعـاتی نـرم   شده در بورس اوراق بهادارهاي پذیرفتهاطالعات شرکت

اي از هــاي محاســبه. همچنــین جهــت انجــام فعالیــتاســتشــده   اســتفاده و کــدال آوردره
براي تجزیـه و تحلیـل آمـاري    . شوداستفاده می نسخۀ نه افزاري اکسل و ایویوزهاي نرم بسته
معیـار) و آمـار   انحـراف و  پژوهش حاضر از آمار توصیفی (میـانگین   ها و آزمون فرضیه داده

) اسـتفاده  عیـین چندگانـه، ضـریب همبسـتگی و ضـریب ت    استنباطی (مـدل رگرسـیون خطـی   
 :استشده استفاده  1از مدل  پژوهشبه منظور تجزیه و تحلیل فرضیۀ . شود می

 )1( مدل
disQi,t= α0+α1XBRL i,t+α2 Sizei,t + α3LEVi,t +α4ROAi,t+ εi,t   ) 

disQ i,t: افشا شرکتکیفیت i دوره در t  
XBRLi,t: شرکت پذیرزبان گزارشگري تجاري توسعه i دوره در t 

Size i,tي شرکت: اندازه i دوره در t 
LEVi,t: شرکت اهرم مالی i دوره در t 

ROAi,t:  بازده داراییهاي شرکت i دوره در t 
 

 کیفیت افشا

هـا  اطالعاتی است که از سـوي شـرکت  افشا به عنوان متغیر وابسته است و  میزان کیفیت 
گیـري  هاي همراه، براي کمـک بـه تصـمیم   هاي مالی اساسی یا در یادداشتدر متن صورت

مـالی و نتـایج حاصـل از    شود. این اطالعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیتارائه می
معناي ارائه ترین مفهوم خود، به کند و همچنین اصالح افشا در گستردهعملکرد آن ارائه می

 کننـد و منظـور آن  مـی صورت محدودتر استفادهاطالعات است. حسابدارن از این عبارت به
هاي مالی ساالنه است. در برخی ها، انتشار اطالعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش

 هـاي موارد، این مفهوم باز هم محدودتر و به معنی ارائه اطالعاتی است که در مـتن صـورت  
 براي تهران بهادار اوراق بورس سازمان ).1392فر و مقدسی،است (همتظور نشدهمالی من
 را ناشـران  رسـانی اطـالع  اطالعـات، امتیـاز   و انتشار عمومی تولید بین شکاف دادنکاهش

 اطالعـات،  ارسـال  بـودن موقـع بـه  و اتکاقابلیت نظر از هارسانی آناطالع وضعیت براساس
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مهــرآذین و  کــه در ایــن پــژوهش هماننــد).1393مرادیــان ، اســت(حاجیها ونمــوده محاســبه
بندي کـه در سـایت کـدال موجـود     ) از این رتبه1389) و بولو و همکاران(1391همکاران (

 است.شدهمالی استفادهاست، به عنوان معیاري براي شفافیت اطالعات
 پذیر زبان گزارشگري تجاري توسعه

ابـزاري اسـت کـه     و اسـت  به عنوان متغیـر مسـتقل   پذیرزبان گزارشگري تجاري توسعه
 کننـده اطالعـات مـورد اسـتفاده قـرار     تواند براي ورود اطالعات به سامانه، از سوي تولید می

کنـد. بـه   گیرد و افزون بر آن طبقاتی را که اطالعات ورودي به آن تعلق دارد، نیـز مشـخص  
نده ماهیت هر یک از اطالعـات  دهعبارت دیگر این زبان در سطح وسیعی از جزئیات، نشان

اوغـانی و  (اسـدیان  درآمـد، هزینـه، دارایـی و یـا بـدهی اسـت      عنـوان  شده به سـامانه بـه  وارد
الیـی و  ). با بررسی ادبیات موجود در سایر کشورها همانند پژوهش چینـگ 1387همکاران،
محاسـبۀ ایـن   است که براي دهندة این، نشان)2017( 8بیرت و همکاران ) و2015( 7همکاران

دلیـل  باشد. اما بـه توجه میبودن ارائه این نوع گزارشگري موردشاخص، اختیاري یا اجباري
بـراي   1392نیسـت و ارائـه ایـن زبـان از سـال     بودن مطـرح اینکه در ایران اختیاري یا اجباري

 اسـت، لـذا در ایـن   بهـادار  اجبـاري شـده   اوراق شـده در بـورس   پذیرفتههاي تمامی شرکت
)، لیـو  2014(9هاي ونگ و همکـاران گرفتن چنین شرایطی همانند پژوهشپژوهش با در نظر

) و 1396)، نقـدي و همکـاران (  1395آبادي و همکـاران ( حسین)، زارع2016(10و همکاران
، یعنـی بـراي   شـده صـفر و یـک اسـتفاده   )، از متغیـر مصـنوعی   1397الدین و همکاران(معین

شـدن ایـن نـوع    هاي قبل از اجراییبراي سالبهادار اوراق ر بورسشده دهاي پذیرفتهشرکت
-1395(شـدن آن هـاي بعـد از اجرایـی   ) عدد صـفر و بـراي سـال   1388-1391(گزارشگري

 ) عدد یک لحاظ شده است.  1392
 است: متغیرهاي کنترلی این پژوهش به شرح زیر

 اندازه
 دارد مثبـت  تأثیر مالیگزارشگري کیفیت بر شرکت اندازة که کنندمی استدالل گروهی

 حسابرسـی  هـاي مؤسسـه  بـا  ارتبـاط  و کارآمـد  داخلـی کنترل سیستم برقراري مانند دالیلی و
انـدازة   کـه  کنندمی استدالل دیگر گروهی. کنندمی تلقی آن اصلی عوامل از را... و بزرگ

 بـر  بیشـتر  شـده وارد فشار مانند دالیلی و دارد منفی تأثیر مالیگزارشگري کیفیت بر شرکت 
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 تـر گسـترده  و حسابرسـان  بـا  بـزرگ  هايشرکت بیشتر زنیچانه قدرت بزرگ، هايشرکت
). 1393اند(پورحیـدري و همکـاران،  کردهبیان را حسابداري هايرویه از استفاده دامنه بودن

باعث کاهش عـدم   این کنند کهمی افشا را بیشتري اطالعات بزرگتر هايشرکت همچنین،
نژاد ستایش و کاظم ).1393(خواجوي و طالتپه ،شودگذاران میاطالعاتی بین سرمایهتقارن 

 فـرد و شـربتی  )، نـوري 1392کمالیـان و همکـاران (  )، 1390( )، کردستانی و رحیمی1391(
)، پورحیـدري و همکـاران   1393()، اخگـر و کرمـی  1392( ، خدامی پور و بزرایـی )1394(
) از ایـن متغیـر در   1394(طالتپـه ) و مهدوي و علیـزاده 1390(میمندابراهیمی، بولو و )1392(

مـالی اسـتفاده    گـذار بـر شـفافیت اطالعـات    تـأثیر متغیـر کنترلـی    هاي خود به عنوانپژوهش
هـا اسـتفاده   طبیعی جمع دارایـی اند. در این پژوهش براي محاسبه این متغیر از لگاریتم نموده

  ).2015ران، هول و همکا دي( است شده
  اهرم مالی

 بـا  را مالیاطالعات احتمال بیشتر با برخوردارند باالتري مالی اهرم از که هاییشرکت

 بـاال، کیفیـت   مـالی  اهـرم  بـا  هـاي شـرکت  دیگـر،  بیـان  کننـد. بـه  مـی  ارائـه  بـاالتر  کیفیت
شـود  ). افزایش بـدهی سـبب مـی   1393دارند (پورحیدري و همکاران، باالتري گزارشگري

گـذاري اتخـاذ کننـد و در نتیجـه     ها تصمیمات بهتري را در سـرمایه مدیران مالی شرکتکه 
ــرمایه      ــدم تقــارن اطالعــاتی میــان مــدیران و س یابــد (شــمس و  گــذارن کــاهش مــی  ع

 شـــتر،بی يفشاا با کوشندمی هاشرکت ،هابدهی مبلغ یشافزا با). همچنـــین 1396همکـــاران،
برآینـد   نناآ تیعاطالاي هازنیا آوردنبر و نهندگادرعتباا نطمیناامعد دادنکاهش ددـصدر

هـا هماننـد سـتایش و    با این وجـود در برخـی از پـژوهش     ).1394طالتپه،(مهدوي و علیزاده
مـالی و میـزان   ) اشاره به رابطۀ معکوس میان اهرم 1391) و اخگر و کرمی(1391نژاد (کاظم

ــا    ــه ب ــه ک ــن توجی ــا ای ــا دارد، ب  اضستقرا ظرفیت دنبوپائین معنی به بدهی نسبت دنبوالافش
 تتبعا ندامیتو بهتر فشاا حالت ینا در. ستا شکستگیور یسکر دنبوباال نیز و شرکت

 يفشاا کیفیت دبهبو از شرکت رودمیرنتظاا و باشدشتهدا لنباد به شرکت ايبر منفی
)، کردسـتانی و  1391(نـژاد ستایش و کاظم). 1393(اخگر و کرمی ،نماید دداريخو خویش
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فــرد و )، نــوري1392)، کمالیــان و همکــاران ( 1393()، اخگــر و کرمــی 1390رحیمــی(
) و مهـدوي و  1392( )، پورحیـدري و همکـاران  1392پور و بزرایی(، خدامی)1394شربتی(

گذار بر هاي خود به عنوان متغیر کنترلی تأثیراز این متغیر در پژوهش) 1394علیزاده طالتپه(
نسـبت  اند. در این پژوهش بـراي محاسـبۀ ایـن متغیـر از     نمودهمالی استفادهیت اطالعاتشفاف

 ).2015هـول و همکـاران،    دي(اسـت   شـده هاي پایان سال اسـتفاده کل بدهی به کل دارایی
 سودآوري

هـاي  هـایی کـه طـرح پـاداش دارنـد، احتمـال بیشـتري دارد کـه روش        مدیران شـرکت  
بگذارنـد. بـر همـین اسـاس، اگـر بخشـی از پـاداش مـدیران بـه سـود           کارانه را کنار محافظه

ها) مربوط باشد، مدیریت این شرکت تمایـل بـه   حسابداري (صورت کسر نرخ بازده دارایی
)، بنـابراین  1389یگانـه و شـهریاري ،  (حسـاس کارانـه دارنـد  هـاي نامحافظـه  استفاده از روش

یکـی از  سازي هـر چـه بیشـتر هسـتند.     فبه دنبال شفامدیران در راستاي منافع شخصی خود 
طوري که باشد بهمی هاترین معیارهاي سودآوري شرکت در بازار سرمایه، بازده داراییمهم

)، 1392عظیمـی(  ، نیکبخـت و حـاجی  )1395)، مشایخ و نصـیري ( 1396( شمس و همکاران
-، خـدامی )1394فرد و شـربتی ( )، نوري1393)، اخگر و کرمی(1391نژاد (ستایش و کاظم

هـاي خـود   از این متغیر در پژوهش) 1394طالتپه() و مهدوي و علیزاده1392پور و بزرایی (
اند. در این پـژوهش  نمودهمالی استفادهبه عنوان متغیر کنترلی تأثیرگذار بر شفافیت اطالعات

اسـت  شده هاي پایان سال استفادهنسبت سود خالص به کل داراییبراي محاسبۀ این متغیر از 
 ).2014لیژانگ و همکاران، (

 
 هاداده

 را حاضـر  تحقیق آماري جامعه تهران، اوراق بهادار دربورس شدهپذیرفته هايشرکت

 بـراي  زیر شرایط میان اعضاء جامعه، ها ناهماهنگی برخی وجود علت دهند. بهمیتشکیل

انتخـاب  سیسـتماتیک حذف  روش به نمونه رو و از این شدداده قرار آماري ۀنمون انتخاب
  عبارتند از: شده یاد شد. شرایط
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در بـورس   01/01/1388از  قبـل  یعنـی  تحقیـق  زمانی دوره از قبل که هاییشرکت . 1
 .باشند شده اوراق بهادار تهران پذیرفته

 سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد. . 2
مالی نـداده باشـد و در بـورس    تغییر سال  1395الی  1388هاي مالیشرکت طی سال . 3

 فعالیت داشته باشد.
 کامل باشد. 1395الی  1388ها از سال بانک اطالعاتی آن .4

گـري مـالی،   واسـطه  ، گـذاري سـرمایه  هاي مالی(شرکت مؤسسات و هابانک جزء - 5
 نباشد.   لیزینگ ها) و هلدینگ هايشرکت

 پذیر را ارائه نموده باشند. عه، زبان گزارشگري تجاري توس 1392ها از سال شرکت . 6

این شرایط  1395الی  1388هاي شرکت در طی سال 158ا توجه به شرایط فوق، تعداد ب
 .اندشدهاند که به عنوان نمونه آماري انتخابرا دارا بوده

 
 ها داده تجزیه وتحلیل

ه، شدآوريجمعي هادادهکندگی اپري و مرکزي هاشاخصو توصیفی ي هارهمانتــایج آ
 گزارشـگري  شود، زبـان میطورکه در این جدول مشاهدهاست. همانشدهئه ارا 1در جدول 

 73/69افشـا  کیفیـت   باشـد. میـانگین شاخصـه   مـی  49/0پـذیر داراي میـانگین   وسعهتجاري ت 
، 88/13شـرکت بـه ترتیـب   حـداقل متغیـر کنترلـی انـدازة     وحداکثر  ،باشد. میانگین، میانه می
 60/0شـرکت مـالی  کنترلـی، اهـرم  باشـد. میـانگین دیگـر متغیـر    می 95/10و  43/18، 73/13
باشد و میانـۀ آن نیـز   میهاي مورد بررسی باالي بدهی شرکتدهندة نسبت باشد که نشان می
دهندة این موضـوع اسـت کـه    بودن میانگین و میانۀ این متغیر نشانباشد که نزدیک می 61/0

هـاي  نترلی دیگر، بـازده دارایـی  کتوزیع این متغیر تقریباً نرمال است. همچنین میانگین متغیر 
هـاي  الزم به توضیح است کـه بـه منظـور اجتنـاب از تـأثیر داده     باشد. می 10/0شرکت عدد 

ح یـک درصـد   افـزار ایویـوز در سـط   در نـرم  11برنامه ترمینگ پرت بر نتایج پژوهش، از ریز
 .استفاده گردیده است
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  متغیرهاآمار توصیفی -1جدول
 disQ XBRL SIZE LEV ROA شاخصه ها

73/69 میانگین  49/0  88/13  60/0  10/0  

85/71 میانه  0 73/13  61/0  08/0  

64/98 حداکثر  1 43/18  19/1  50/0  

57/10 حداقل  0 95/10  11/0  23/0-  

15/20 انحراف معیار  50/0  41/1  19/0  11/0  

 1168 1168 1168 1168 1168 تعداد مشاهدات

 در این ارگیرد کهقر سیربر ردمو متغیرها (پایائی)مانایی ستازمال لمد تخمین از قبل
 دارياست و به دلیل معنااستفاده شده 12چو و لوین، لین واحد ریشۀ آزمون از پژوهش،
لیمرو  F هايبه اینکه احتمال آزمونهستند. همچنین با توجه  پایا % ، همۀ متغیرها5کمتر از 

تخمین مدل تابلویی با اثرات ثابت می  روش % بوده،5 از کمتر هاسمن در این پژوهش
است و از آنجایی شده باشد.براي شناسایی همخطی از معیار عامل تورم واریانس استفاده

نشان Fآماره احتمال  نتایج مربوط به که مقادیر کمتر از ده است، همخطی وجود ندارد.
 5/2تا  5/1بین واتسون -دوربین ةآمار بوده و چون دار امعن یرگرسیوندهد که مدل می

بررسی فرضیه پژوهش در در نتیجه مدل فاقد مشکل خودهمبستگی است. نتیجه  ،داردقرار
 شده است. ئهارا 2جدول 

 مالی طالعاتپذیر  بر شفافیت ا تأثیر بکارگیري زبان گزارشگري تجاري توسعه-2جدول 

disQi,t = α0 + α1XBRL i,t + α2 Size i,t + α3 LEVi,t + α4ROAi,t+ ε i,t 

تعیینضریب  58/0 F 000/0آماره احتمال    
شدهضریب تعیین تعدیل  51/0 76/1 واتسون -آماره دوربین   

 معناداري احتمال tآماره ضرایب متغیرها
48/46 عرض از مبدا  42/2  01/0  معنادار 

XBRL 29/3  70/2  00/0  معنادار 

27/2 اندازه شرکت  65/1  09/0  معنی بی 

-64/17 اهرم مالی  65/3-  00/0  معنادار 

36/7 ها نرخ بازده دارایی  05/1  29/0  معنیبی 
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زبان گزارشگري گرفت که ارائه توان نتیجهو احتمال متناظر با آن می  tبا توجه به آماره
مالی بر  مالی تأثیر مثبت معنادار دارد، اما اهرمبر شفافیت اطالعات پذیرتجاري توسعه

 تأثیر منفی معنادار دارد.  مالیشفافیت اطالعات
 

 گیرينتیجهبحث و 

 و نشد لمللیابین حرکت به سمت ،قابتر ن،شدجهانی ةپدید نشدحمطر با وزهمرا
اعتماد اي جلببراست و همچنین دادهژي رخ تکنولو هایی که در زمینه فناوري وفتپیشر

 توسط تطالعاا يفشاا ،کافیتطالعاا ي آنان بهمندزنیا اران وگذو حمایت سرمایه
 د.شومیحمطر قابتیر مزیت یک انعنوبه و هشدرداربرخو باالیی همیتا از هاکتشر

 دسترسی مالی،هايمقایسه گزارشگزارشگري اینترنیتی داراي مزایایی چون افزایش قابلیت
 تولید اطالعات،کاهشجویی در زمان و هزینۀکنندگان به اطالعات، صرفۀسریعتر استفاده

 خطا در اطالعات، افزایش شفافیت ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی، کاهش ریسک
به عنوان  پذیر توسعهزبان گزارشگري تجاري باشد. اطمینان و .... میاطالعاتی، کاهش عدم

ان با زبانی مشترك و فرمتی خاص، منجر به کاهش یک فناوري نوین در سراسر جه
گردد وگامی موثر کنندگان اطالعات میگیري استفادهنمایندگی و بهبود تصمیمهاي هزینه

ها که موجب جذابیت هرچه بیشتر شرکت مالی شرکتدر جهت افزایش شفافیت اطالعات
تقارن اطالعاتی بین مدیریت و شود، برداشته و از این طریق عدم گذاران میاز دید سرمایه

داده و به کارایی گذاران و همچنین ریسک عدم اطمینان و هزینۀ سرمایه را کاهشسرمایه
حاضر بررسی تأثیر  پژوهشهدف  ،رونماید. از اینهر چه بیشتر بازار سرمایه کمک

 هايدر شرکتمالی پذیر بر شفافیت اطالعاتبکارگیري زبان گزارشگري تجاري توسعه
شرکت در بازه زمانی  158س از بررسی پ  .است شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته

شفافیت بر  این زباندهند که ارائه گزارشگري مبتنی برمینتایج نشان 1395تا  1388
مالی و باعث بهبود کیفیت گزارشگري تواندمی معنادار دارد و تأثیر مثبتمالی اطالعات

از آنجایی که براي سنجش شفافیت اطالعات مالی از  اطالعات شود.کیفی هايویژگی
رتبه نهایی کیفیت افشا (که خود ترکیبی از دو شاخص به موقع بودن و قابلیت اتکا به 
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چن هاي با پژوهشاین نتیجه  عنوان دو ویژگی کیفی اطالعات است)، استفاده شده است،
) ، المبرت و 2016) ، سییل (2015کاران ()، چیما و هم2012ناندینی ( و ) ، بریکر2010(

)، رستمی و 1394)، شاهوردیانی و دلفانی(1389نیکومرام و شکاري()، 2019همکاران (
) و محمدي و 1396)، ودیعی نوقابی (1395شیري و همکاران (، موسوي)1394اسداللهی(
منفی  ثیرمالی تأشفافیت اطالعاتمالی بر اهرم ) سازگار است. همچنین 1396خوزین (

 وام قرارداد مفاد رعایت لزوم از ناشی نتیجه، این بروز رسدمی نظر به دارد کهمعنادار 
 چنین لذا. بر اساس تئوري اثباتی حسابداري باشد بیشتر بدهی با هايشرکت توسط

 شرکت از بهتري تصویر ارائه در سعی کاريمحافظه باالتر  سطح اعمال با هاییشرکت
مالی را براي شرکت گزارشگرياین موضوع، کاهش شفافیت و کیفیت دارند و در نتیجۀ

)، کمالیان 1391نژاد (، ستایش و کاظميهاپژوهشاین نتیجه با نتایج  داشت.خواهددر پی
) سازگار 1393) و پورحیدري و همکاران (1392فرد و بزرایی (، نوري)1392و همکاران (
) ناسازگار 1392پور و بزرایی (و خدامی )1390رحیمی(،کردستانی و هاي و با پژوهش

و تأثیر بسزایی که این نوع گزارشگري بر افزایش  پژوهشبا توجه به نتیجۀ این  است.
گردد تا میاي حسابداري پیشنهادمالی دارد، به دولت و مجامع حرفهشفافیت اطالعات

به دلیل  نمایند. همچنینفراهم سازي هر چه بهتر این سیستم رااقدامات مناسب جهت پیاده
و این زبان مالی با گزارشگري مبتنی بر هايکنندگان صورتعدم آشنایی کافی استفاده

انجام منظور  گردد. بههاي آموزشی تدوینافزایش ارتقا سطح آگاهی این گروه برنامه
 گردد موضوعات زیر مدنظر قرار گیرد:هاي بیشتر پیشنهاد می وهشپژ

مالی با بر شفافیت اطالعات پذیرزبان گزارشگري تجاري توسعهبررسی تأثیر  .1
تعهدي، سود، اقالمسود از قبیل پایدارياستفاده از سایر معیارهاي کیفیت

 هموارسازي سود و...
 شرکتی یتمبر سازوکارهاي حاکپذیر  زبان گزارشگري تجاري توسعهبررسی تأثیر  .2
 سود بر مدیریتپذیر  زبان گزارشگري تجاري توسعهبررسی تأثیر  .3
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