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 چکیده
ـین مـدیر         امروزه، در اکثر کشورها به و  انمنظور کـاهش اثـرات منفـی عـدم تقــارن اطالعـاتی ب

ــه  ــاهش هزین ــان، ک ــه مالک ــاهش هزین ــدگی، ک ــاي نماین ــه   ه ــرکت ب ــزایش ارزش ش ــرمایه و اف س
ــی روي آورده   ــالی اینترنت ــگري م ــل گزارش ــازوکارهایی از قبی ــگري،  س ــوع گزارش ــن ن ــد. در ای ان

هـاي عملکـرد خـود از    ي به افشاي سـایر جنبـه  ا مالحظه قابلها عالوه بر عملکرد مالی، توجه  شرکت
فشـاي اطالعـات غیرمـالی    هـاي نظـارتی دارنـد. ا   قبیل عملکرد محیطی، عملکـرد اجتمـاعی و رویـه   

ـین اطالعـات مـالی ارائـه          می ـتن شـکاف ب ـین رف ـنتی و نیازهـاي      توانـد موجـب از ب شـده در مـدل س
کیفیـت گزارشـگري    بندي عوامل مـؤثر بـر   حاضر به رتبه مقالهکنندگان گردد. در اطالعاتی استفاده

 شـده اسـت.   هران پرداختهشده در بورس اوراق بهادار ت هاي پذیرفته مالی اینترنتی در تارنماي شرکت
ـیاري    اغلب آن نفر انتخاب شدند که 12، قضاوتی به روشتعداد نمونه پژوهش  ها داراي مرتبـه دانش

ي و بـا  فـاز  دلفـی  روشها با وتحلیل داده تجزیه هاي حسابداري و مالی هستند.در رشته ياریو استاد
نتایج حاصـل بیـانگر ایـن اسـت کـه      صورت گرفته است.  Excelو  SPSSافزارهاي  استفاده از نرم

ـند چشـم   هاي نهادهاي مرتبط سایت لینک به وب امکان دانلود و یا چاپ اطالعات مالی و انـداز   و س
 باشند.ترین عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی می شرکت مهم

اینترنتـی، اقـالم   گزارشگري مالی اینترنتی، اقالم محتوایی گزارشگري مالی  :هاي کلیدي واژه
 .نحوه ارائه گزارشگري مالی اینترنتی
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 مقدمه 
هاي سیستم حسابداري است کـه از اهـداف   ترین فرآورده گزارشگري مالی یکی از مهم

کننـدگان در   گیـري اقتصـادي اسـتفاده    عمده آن فراهم آوردن اطالعات الزم بـراي تصـمیم  
از زمــان انتشــار  اقتصــادي اســت.خصــوص ارزیــابی عملکــرد و توانــایی ســودآوري بنگــاه 

 ياسـتانداردها  رشیو اثـر پـذ   يعواقـب اقتصـاد   ،یمال يالمللی گزارشگر بین ياستانداردها
محافـل   زیـ برانگ  موضـوع بحـث   ،ياطالعات حسابدار تیفیبر ک یمال يگزارشگر یالملل  نیب

گیري و ارائـه   اندازه. شرط الزم براي دستیابی به این هدف، بوده است یو دانشگاه يا  حرفه
اطالعات، به نحوي است که ارزیابی عملکـرد گذشـته را ممکـن سـازد و در سـنجش تـوان       

عنـوان   ایـن مسـئله بـه    هاي آتی بنگاه اقتصادي مؤثر واقع شود. بینی فعالیت سودآوري و پیش
ها داراي اهمیت است. اینترنت اطالعات  گذاران براي اطالعات در مورد شرکت نیاز سرمایه

ــی، اطالعــات حسابرســی نشــده،     گســترده ــالی و اطالعــات کیف ــات غیرم ــل اطالع اي را مث
 ي جدیـد، دادهایـ روروز در مورد شرکت،  محیطی، اطالعات به اطالعات اجتماعی و زیست

بــا اســتفاده از  کنــد.روز در مــورد محصــوالت و خــدمات شــرکت منتشــر مــی بــه اطالعــات
ها در سراسر جهان با استفاده از اینترنت به  کتآوري اطالعات، شر هاي اخیر در فن پیشرفت

هـاي خـود    افشاي گسترده طیـف وسـیعی از گـزارش و اسـناد و مـدارك در مـورد فعالیـت       
 ).1396اعتمادي و همکاران، اند ( مبادرت ورزیده

گزارشــگري مــالی اینترنتــی امکــان ارائــه اطالعــاتی را فــراهم آورده کــه بــا اطالعــات   
ها را تقویت و ها، قابلیت دسترسی به دادهارد. ارتباط برتري دادههاي سنتی تفاوت دگزارش

مرحلــه اطالعــات را آســان کــرده اســت. افــزون بــر ایــن شــبکه جهــانی  بــه دسترســی مرحلــه
پـذیر   رسانی، سنجش عملکرد غیرمالی و استفاده از نمودارها را براي تفهیم بهتر امکان اطالع

هـاي جدیـدي را بـراي تکمیـل، جـایگزینی و      هـا راهکار ساخته اسـت. اینترنـت بـه شـرکت    
دهد تـا اطالعـات مـالی را    هاي قدیمی روابط میان مالکان و مدیران پیشنهاد میمدیریت راه

دهـد. نقـش بـالقوه     قـرار  هـا  آن اختیـار  در و کنـد  افشـا  است گذارانسرمایه به که مربوط
تواند با سـرعت  ردم، میعنوان یک وسیله جدید براي افشاي اطالعات به عموم م اینترنت، به
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بیشتر خواسته ذینفعان را براي رسیدن به حجم گسترده اطالعات برآورده سـازد. اسـتفاده از   
شود اطالعات به سراسر جهان منتشر شود و درنتیجـه تسـهیل در دسترسـی    اینترنت باعث می

مـالی   گذاري را بهتـر نمایـد. گزارشـگري    گیري براي سرمایه بهتر به اطالعات مالی، تصمیم
گذاران بالقوه، بهتـر عمـل    ها براي ارائه اطالعات به سرمایه دهد تا شرکتاجازه می 1اینترنتی

هاي ساالنه سـنتی   سازد تا افشاي گزارشکنند. گزارشگري مالی اینترنتی شرکت را قادر می
 دیـ نماتر ارائـه   هاي مختلف به مخاطبان گسترده با اطالعات مالی و غیرمالی اضافی در فرمت

هـا از گزارشـگري مـالی اینترنتـی اسـتفاده       ). زمانی که شرکت1393خسروي و همکاران، (
گیرنـدگان از طریـق   کنند. اگـر تصـمیم  کنند اطالعات مالی و غیرمالی اضافی را افشا میمی

هاي چـاپ و توزیـع   ها در هزینه رسانی اطالعات مالی را دریافت کنند، شرکت پایگاه اطالع
بهـاء،  طهـور و علیمـرادي  کـرد ( جـویی خواهنـد   اي صـرفه  دوره و میـان  هاي سـاالنه  گزارش

). 1386امینـی و مـرادي،   دارد (رسـانی سـریع اطالعـات را     ). و افزایش امکان بهنگـام 1394
رسـانی قـرار   ها در پایگاه اطـالع  که اطالعات مالی شرکت دهد؛ هنگامیها نشان می پژوهش

درنتیجه گزارشگري مالی اینترنتی تعداد بیشتري  شود؛گیرد، به کاالي عمومی تبدیل میمی
، 2احمـد ( ابنـد سازد که به حجـم بـاالیی از اطالعـات دسـت ی    کنندگان را قادر میاز استفاده

هـا اطالعـات زیـاد و متـراکم      شـود شـرکت  و منجـر مـی   )2006، 3؛ بنسون و اسـکوبار 2013
 ).2006، 3بنسون و اسکوبار ؛2006، 4مومانی و شرماندهند (اي را در سایت خود قرار  نشده

طلبد و چون بحث اینترنت یک بحث نوین ایجاد شرایط جدید هم افکار جدیدي را می
باشـد. بنـابراین کارکنـان    یکی از انواع نوآوري مـی  و نوپا در ایران است پس پرداختن به آن

اي نـوآور  روحیـه که به گزارشگري مالی اینترنتی بپردازند باید داراي ها نیز براي این شرکت
اي نـزد  باشند و افکار خود را با این شرایط تطبیق دهند. در صورت عدم وجود چنین روحیه

هـا در فرآینـد گزارشـگري مـالی      شـرکت  و خودها  ها، مدیران آن شرکت کارکنان شرکت
توسـعه   اینترنتی با مشکل مواجه خواهند شد. گزارشگري مالی اینترنتی در کشورهاي درحال

ها،  ایران، چندان همگام با کشورهاي دیگر نبوده است و فقط تعداد کمی از شرکتازجمله 
بیـگ  کنند (هم با تأخیر و معموالً ناکامل افشا می اطالعات مالی خود را در اینترنت آن
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توسـعه، بایـد بـراي بـاقی      ). در چنین فضایی کشورهاي درحـال 1391مرادي و صالحی،
هـاي سـنتی گزارشـگري     نگرش خود را به فراتـر از شـیو   المللی،در عرصه رقابت بین ماندن

بنابراین نیاز است که نقش اینترنت در ارتباط بـا اطالعـات مـالی در ایـران و      گسترش دهند.
شـود کـه   چگونگی افزایش استفاده از آن موردبررسی قرار گیرد. حال این مساله مطرح مـی 

اي  ار است؟ و این عوامـل چـه رتبـه   چه عواملی بر کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی تأثیرگذ
دارد؟ بنابراین هدف عمده این پژوهش فوق بررسی عوامـل مـؤثر بـر کیفیـت گزارشـگري      

شـده در بـورس اوراق    هاي پذیرفتـه  مالی اینترنتی و ارائه ابزاري براي ارزیابی آن در شرکت
ران، توانـد بـه مـدی   بهادار تهران اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه نتـایج پـژوهش حاضـر مـی         

گذاران مسئوالن و مشاوران کمک نموده تا ضمن آشنایی با مقوله گزارشگري مالی  سرمایه
 اینترنتی، تصمیمات مناسب و عملکرد بهتري داشته باشند.

 
 مبانی نظري و پیشینه

مـالی یکـی از منـابع اطالعـاتی در      يو گزارشـگر  اسـت  پاسخگویی الزمه گزارشگري
گـذاري ایفـا    ي در توسـعه سـرمایه  مـؤثر رود نقـش  دسترس بازار سرمایه است که انتظار مـی 

فراگیر شدن گزارشگري  باوجود ).1393خردیار و همکاران،؛ 1395کیانی و آقایی، ( دینما
هـاي  ازجملـه ایـران، از روش   توسـعه  درحـال مالی اینترنتی در سطح جهان، هنوز کشورهاي 

هـا   کنند و اسـتفاده از گزارشـگري مـالی اینترنتـی در آن    سنتی گزارشگري مالی استفاده می
باشد. اگر کشور ایـران نتوانـد خـود را بـا     رنگ میبسیار کم افتهی توسعهنسبت به کشورهاي 

 رقابـت  دور، در عرصـه  چنـدان  نـه اي این شـیوه جدیـد گزارشـگري پیونـد دهـد، در آینـده      
را از دسـت   وکـار  کسـب هـاي  به حاشیه رانـده خواهـد شـد و بسـیاري از فرصـت      المللی بین

ایـن   دهند که در کشور ایـران درزمینـه  خواهد داد. همچنین بررسی ادبیات موجود نشان می
 شیوه نوین گزارشگري مالی خأل تحقیقاتی وجود دارد.

ارتباطـات  آوري اطالعات و ي فنهاي صورت گرفته در حوزهروند پرشتاب دگرگونی
)ICT(5 اي کـه  گونـه قـرار داده بـه   تـأثیر ي ابعاد جوامع بشري را تحت ویژه اینترنت، کلیه به
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ي نــوین و انقالبــی بــراي  رشــته کي حســابداري منجــر بــه معرفــی یــبــراي مثــال در حــوزه
گزارشگري مالی شده است. این روش نوین گزارشـگري در عصـر جدیـد را گزارشـگري     

توانـد  ارائه اطالعات با فرمـت خـاص مـی   ). 1390ی و سنایی، (پور زمان ندیگومالی اینترنتی 
شده در بورس  هاي پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران، شرکتو افرادي نظیر  ها سازمانبراي 

مفیـد باشـد. بنـابراین     گـذاران بـالقوه و بالفعـل در بـورس     هاي سهامی عام، سرمایه و شرکت
بایستی مشخص گردد که وجود چه مواردي در گزارشگري مـالی اینترنتـی باعـث افـزایش     

 شود و ابزاري را براي سنجش و ارزیابی آن ارائه نمود.کیفیت آن می

اي دارد که براي تعیـین  متغیرهاي وابسته هاي گزارشگري مالی اینترنتی اشاره بهشاخص
). 2011، 6و بن اسماعیل خان یعلبن شود (گرفته می به کارسطح گزارشگري مالی اینترنتی 

).کیفیـت  2014، 7مـونتر و همکـاران  دهـد ( توانـد عـدم تقـارن اطالعـاتی را کـاهش      که مـی 
کلـی بـه شـرح ذیـل      دودسـته باشد کـه بـه   عواملی می تأثیرگزارشگري مالی اینترنتی تحت 

 شود:تقسیم می

نوع اطالعات اقالم محتوایی گزارشگري مالی اینترنتی،  شده: محتواي اطالعات ارائه-1
که شامل مـوارد   دهدو یا در دسترس بودن اطالعات را موردبررسی قرار می منتشرشدهمالی 

 باشد:ذیل می

و سـال جـاري،   سـاله، از سـال گذشـته     ماهـه، یـک   ماهـه، شـش   هـاي سـه   وجود گـزارش 
مـالی،   گردش هاي حسابرسی سال گذشته و سال جاري، صورت جریان وجوه نقد، گزارش

گـزارش مسـئولیت اجتمـاعی، گـزارش مسـئولیت اجتمـاعی،       -بینـی درآمـد یـا فـروش     پیش
هـاي خیـري،    زیست، سیاست بازیافت و انرژي، مسئولیت کمـک  گزارش حفاظت از محیط

سازمانی، ساختار سهامداران، ترکیب هیـات مـدیره،   هاي آموزش کارکنان، ساختار  گزارش
استقالل هیات مدیره، جلسـات هیـات مـدیره، اسـتقالل کمیتـه حسابرسـی، جلسـات کمیتـه         

و بـن اسـماعیل،    خـان  یعلبن باشد (ترین سهامدار و... می حسابرسی، درصد مالکیت بزرگ
2011.( 
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اینترنتی، کـاربرد جدیـدترین   اقالم نحوه ارائه گزارشگري مالی  نحوه ارائه اطالعات:-2
-سـایت شـرکت را انـدازه    معیارهاي نمایش جهت انتشار اطالعـات شـرکت و طراحـی وب   

 باشد:کند. که دربرگیرنده موارد ذیل میگیري می

و  PDFهـاي مـالی در قالـب     هاي مختلف مثل اکسل، گـزارش  ارائه اطالعات با فرمت
HTML ،ي صوتی، مشـخص بـودن آخـرین    ها لیفاي تصویري، ها لیفا، تصاویر گرافیکی

ي جـاري سـهام یـا قیمـت سـهام در آخـرین روز مبادلـه، فـروش یـا          هـا  متیقی، روزرسان به
، لیست پستی، گذار هیسرماسرویس سفارش اطالعات  عملیات مربوط به هفته یا ماه گذشته،

بـن  باشـد ( ارتبـاط بـا مـدیر سـایت و... مـی      موتور جسـتجوي داخلـی  -آدرس پستی شرکت
 ).2011خان و بن اسماعیل،  علی

گیـري  توانـد تـأثیر بسـزایی بـر تصـمیم     با توجه به اهمیت این نوع گزارشگري کـه مـی  
کنندگان از اطالعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر سعی در ارائـه ابـزاري جهـت     استفاده

شـده در بـورس    هاي پذیرفته در تارنماي شرکت گزارشگري مالی اینترنتی کیفیت بندي رتبه
 اوراق بهادار تهران دارد.

تـوان در سـه   مالی اینترنتی را می درزمینه گزارشگريشده  هاي انجام طورکلی پژوهشبه
 بندي کرد: دسته زیر طبقه

باشـد کـه سـطح گزارشـگري     اولین تحقیقات صورت گرفته شامل مطالعـاتی مـی   -الف
 کند.مالی اینترنتی در کشورهاي خاص را بررسی می

هـاي کـاربران در   حقیقات شامل مطالعاتی است که به بررسی دیدگاهدومین گروه ت -ب
انـد کــه کــاربران،  پــردازد. ایـن مطالعــات نشــان داده مـورد گزارشــگري مــالی اینترنتـی مــی  

کننــد امــا اي جدیــد و مفیــد تلقــی مــیهــا از طریــق اینترنــت را شــیوه گزارشــگري شــرکت
عنوان منبـع اطالعـات، تـرجیح    غذي را بههاي ساالنه کا ها، گزارش آن اتفاق به بیقر تیاکثر
 دهند.می
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دسته سوم تحقیقات شامل مطالعاتی است که ارتباط بین گزارشگري مالی اینترنتـی   -پ
انـد. ایـن   و برخی از متغیرهاي بازار سرمایه مانند هزینه سرمایه و قیمت سهام را بررسی کرده

ــ    ــدهاي اقتصــادي گزارشــگري م ــی پیام ــال بررس ــه دنب ــات ب ــیمطالع ــی م ــند الی اینترنت باش
 ).2013احمد،(

ــادي و  ــژوهش اعتم ــاران (در پ ــی در    )2018همک ــات تجرب ــل از مطالع ــرا تحلی ــک ف ی
المللـی گزارشـگري مـالی بـر ارتبـاط ارزشـی        خصوص اثـرات پـذیرش اسـتانداردهاي بـین    

مطالعـه بـا    53کـارگیري ایـن روش روي    گرفته است. بر مبناي به اطالعات حسابداري انجام
 در تحلیـل  94 ،2017 تـا  2000 زمـانی  دورة در سـال   -شـرکت   72266اي مشتمل بر  هنمون
جـز   آمده حـاکی از آن اسـت کـه بـه     دست ف صورت گرفت. نتایج بهمختل کشورهاي میان

حالت پذیرش داوطلبانه، ارتباط ارزشی ارزش دفتري حقوق صاحبان سـهام در دوره بعـد از   
المللی گزارشگري مالی کاهش داشته است اما اندازه این کاهش،  پذیرش استانداردهاي بین

 هایی دیگر بیانگر وجـود  پژوهشی دارد. به شرایط قانونی و تجاري حاکم بر کشورها بستگ
خسـروي و همکـاران،   ( باشـد رابطه مستقیم بین عوامل فوق با گزارشگري مالی اینترنتی مـی 

به مقایسه گزارشگري مالی اینترنتی ) نیز 1393همکاران (انور خطیبی و  در پژوهش ).1393
انـد. نتـایج نشـان    سـنتی) اطالعـات پرداختـه   ( يکاغـذ ها و گزارشـگري  از طریق هایپرلینک

هـاي هـایپرلینکی    گیري و اطالعات مفیدي که کاربران از گـزارش که دقت تصمیمدهد  می
سنتی) بیشـتر اسـت و زمـانی کـه کـاربران      ( يکاغذهاي  کنند از کاربران گزارشکسب می

کننـد از اطالعـات   گیري از اطالعات هایپرلینکی شده صرف میکننده جهت تصمیماستفاده
 ی) کمتر است.سنت( يکاغذ

) در پژوهشی به بررسی وضعیت گزارشگري مالی اینترنتـی در  2017همکاران (احمد و 
اي پرداختنـد. بـدین منظـور از نمونـه     2011و  2010هاي هاي غیرمالی مصر طی سال شرکت
 2010ها در سال  درصد از شرکت 40شرکت استفاده کردند. نتایج نشان داد که  172شامل 

ــر  42و  ــد از ش ــال   کتدرص ــا در س ــر روي     2011ه ــود را ب ــالی خ ــات م ــی از اطالع برخ
ــارتاوي    وب ــین الس ــد. همچن ــر کردن ــان منتش ــال (در  8سایتش ــأثیر  2017س ــی ت ) در پژوهش

هاي اسالمی کشورهاي عضـو شـوراي    افزوده بازار بانک گزارشگري مالی اینترنتی بر ارزش
بانک اسـالمی   29اي شامل نمونهفارس موردبررسی قرار داد. بدین منظور از  همکاري خلیج

فارس استفاده کرد. نتایج نشان داد که بین گزارشـگري مـالی    بورس شوراي همکاري خلیج
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هاي اسالمی رابطه مثبت وجود دارد و گزارشگري مـالی   افزوده بازار بانک اینترنتی و ارزش
هـا در بـازار   کاینترنتی با افزایش شفافیت و تقارن اطالعات، موجب افزایش قیمت سهام بان

درصـد اسـت    77دریافت که سطح کل افشاي اینترنتـی   2017 گردد. السارتاوي در سالمی
مدیره و اثربخشـی   اما میزان افشا در کشورها و صنایع مختلف، متفاوت است. و اندازه هیئت
بـن غـانم و   دارنـد ( کمیته حسابرسی ارتباط معناداري بـا سـطح گزارشـگري مـالی اینترنتـی      

 10همکـاران یاسـین و  ) و بنـی 2014همکـاران ( ). پژوهشـگرانی نظیـر مـونتر و    2016، 9اریف

 هـا  به بررسی سطح گزارشگري اینترنتی و عوامل مـؤثر آن پرداختنـد. نتـایج آن    ) نیز2016(
سـایت بـوده و میـزان     هـاي نمونـه داراي وب   بیانگر این است کـه؛ اکثـر شـرکت از شـرکت    

) نیـز در تحقیـق خـود میـزان     2015( 11داسد اسـت.  درص 6.6هاگزارشگري اینترنتی در آن
درصد بیان نمودنـد. دیگـر    35درصد و میزان گزارشگري اختیاري  66گزارشگري اجباري 

سـایت و   هـاي موردبررسـی داراي وب   درصد شرکت 82ها حاکی از آن است که؛  پژوهش
نترنتـی  هـاي گزارشـگري مـالی ای   عملکرد گزارشگري مالی اینترنتی بودنـد و بـین شـاخص   

، 12پرتیـوي و هرمانـا  دارد (هـاي غیربـانکی تفـاوت وجـود      هـا و شـرکت  مورداستفاده بانـک 
بنابراین با توجه به هدف اصـلی و لـزوم پـژوهش، سـؤاالت تحقیـق      ). 2014، 13؛ ساهر2015

 شود:می مطرحفوق چنین 
شده در بـورس   هاي پذیرفته عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی شرکت )1

 اوراق بهادار تهران چیست؟
شده در بـورس   هاي پذیرفته عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی شرکت )2

 اي دارد؟-اوراق بهادار تهران چه رتبه
 

 شناسی روش
 گزارشـگري  کیفیت با مرتبط عوامل با توجه به اینکه پژوهش حاضر به تعیین شناسایی

همبسـتگی   -نظر ماهیـت و روش، از نـوع توصـیفی    پردازد، این پژوهش از اینترنتی می مالی
است. بر این اساس و با توجه به اهمیت و کـاربرد نتـایج ایـن پـژوهش، پـژوهش حاضـر بـر        

 هاي کاربردي خواهد بود. مبناي هدف از نوع پژوهش
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 جامعه و نمونه آماري  
 ضـمن  کـه  انـد  بوده افرادي موردنظر آماري جامعهبا توجه به موضوع پژوهش حاضر، 

 ارزشـمند  تجـارب  حسـابداري، داراي  یا مالی هاياز رشته دریکی دکتري مدرك داشتن
 م).اتـو  طـور  بـه  اي حرفـه  تجربه و دانشگاهی داشتن تحصیالت یعنی ( اند بوده نیز حرفه در

 شـده اسـت.   توصـیه  عضـو  20 تا 10 باشد، حدود داشته وجود پانل تجانس اعضاي بین اگر
 12 گردیـده  انتخـاب  قضـاوتی  روش به که پژوهش این در موردنظر نمونه تعداد بنابراین

 و حسـابداري  هـاي رشـته  دانشیاري و اسـتادیاري در  مرتبه داراي ها آن اغلب که بوده نفر
 .باشندمی مالی مدیریت

 
 وتحلیل اطالعات روش تجزیه

مبـانی  در ابتدا تمامی معیارهاي مؤثر بر کیفیت گزارشـگري مـالی اینترنتـی بـا توجـه بـه       
فـازي بـراي انتخـاب    -شود. سپس از روش دلفـی بندي می آوري و طبقه نظري پژوهش جمع

شود. معیارهاي برآمده از این روش بـا اسـتفاده از تکنیـک    مؤثرترین این معیارها استفاده می
AHP14 شـوند و درنهایـت ابـزاري بـراي سـنجش کیفیـت       بندي و سپس وزن دهی می رتبه

 شود.هاي حاصله ارائه می با استفاده از وزن گزارشگري مالی اینترنتی
 

 محاسبات فازي
 سـپس .شـود مـی  تشـریح  آن اجـراي  الگوریتم و فازي دلفی ابتدا روش بخش این در

 الزم فـازي  محاسـبات  و مثلثـی  اعداد فـازي  در قالب متغیرهاي زبانی گذاري نحوه ارزش
 .گرددمی تبیین دلفی روش جهت اجراي

 A�n،... ،A�2،A�1دلفی میـانگین فـازي بـراي اعـداد مثلثـی فـازي      در هر مرحله از آزمون 
 ).1390کرباسیان و همکاران، گردد (   صورت زیر تعریف می به

�̃�𝑚           )1رابطه ( = 𝐴�1+𝐴�2 ...+𝐴�n
𝑛

                                                                     
میـانگین فـازي    �̃�𝑚اسـت و   iعدد فازي مثلثی مربوط به فرد  1ci)،bi،Ai(aiرابطهدر 

مربوط به هر یک از سؤاالت است. پس از محاسبه میانگین فازي براي سـؤاالت پرسشـنامه،   
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در هر مرحله براي هر فرد خبره اختالف از میانگین جامعه با استفاده از فرمول ذیـل محاسـبه   
 ).169، 1381 آذر و فرجی،گردد (        می

A1) )2رابطه (
m-A1

i , B1m − B1i , C1m − C1i )                                                         

هاي پـائین، وسـط و بـاالي میـانگین اعـداد       به ترتیب کرانه 𝐴1𝑚 ،𝐵1𝑚 ،𝐶1𝑚 2رابطهدر 

𝐴1𝑖فازي مثلثی مربوط به هر یک از سؤاالت است.   ،𝐵1𝑖  ،𝐶1𝑖   هـاي پـائین،    به ترتیـب کرانـه
سپس در مرحله بعد، میـانگین جامعـه در مرحلـه قبـل و      است. iوسط و باالي مربوط به فرد 

گیـرد و مجـدداً هـر فـرد بـا                اختالف هر فرد خبره از میانگین جامعه، در اختیار وي قرار مـی 
تواند نظر خـود را          ین مرحله فرد میدهد. در ا          توجه به اختالف مربوطه، به سؤاالت پاسخ می

تعدیل کرده یا نظر مرحله قبلی خود را تکرار کند. حال مجدداً میانگین فـازي بـراي مرحلـه    
گـردد و چنانچـه              جدید محاسبه و اختالف میانگین دو مرحله بـراي هـر سـؤال محاسـبه مـی     

 15/0گردد کمتـر از       محاسبه می 3اره اختالف میانگین دو مرحله که با استفاده از فرمول شم
شده است. این مرحله تـا زمـان دسـتیابی بـه      باشد اجماع کافی در خصوص آن سؤال حاصل

 ).169، 1381 آذر و فرجی،(یابد           اجماع کافی ادامه می

𝑆�𝑁�𝑖 )3رابطه ( ,𝑁�𝑗� = (𝑎1+2𝑎2+𝑎3)−(𝑏1+2𝑏2+𝑏3)
4(𝐵2−𝐵1)

                                                               

ترین کـران بـین میـانگین دو مرحلـه اسـت.       کوچک 𝐵1ترین و  بزرگ 𝐵2، 3 رابطهدر 
هاي پائین، وسط و باالي مربوط به میانگین هر سؤال در مرحله  کرانه 𝑎1 ،𝑎2 ،𝑎3همچنین 

هاي پـائین، وسـط و بـاالي مربـوط بـه میـانگین مرحلـه جدیـد          نیز کرانه 𝑏1 ،𝑏2 ،𝑏3قبل و 
 باشد.           می

 نهایی سازي معیارهاي مؤثر بر کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی توسط تکنیک دلفی فازي
شـده اسـت. در ایـن سـؤال آمـده اسـت کـه         داده پاسـخ  1در این بخش به سـؤال شـماره   

منظـور پاسـخگویی بـه ایـن      . به"؟اند کدمري مالی اینترنتی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگ"
سؤال، ابتدا بـا بررسـی ادبیـات مـرتبط در خصـوص کیفیـت گزارشـگري مـالی اینترنتـی و          

کارگیري تکنیک دلفی فـازي   شده و با به نظرخواهی از اساتید، معیارهاي موردنظر، شناسایی
شده است. به ایـن   یالت موردنیاز انجاممعیارهاي موردنظر از نظر روایی تأیید گردیده و تعد
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منظور از خبرگان فعال در این حوزه، کمک گرفتـه شـد تـا معیارهـاي اثرگـذار از فهرسـت       
پیشنهادي بـراي بررسـی بیشـتر در مراحـل بعـدي انتخـاب شـوند. پرسشـنامه نظرخـواهی از          

د میـزان  ها توزیع شد. در ایـن پرسشـنامه از خبرگـان خواسـته شـ      خبرگان طراحی و میان آن
ي اهمیت در این پرسشنامه در طیفی سـه   اهمیت هر یک از معیارها را مشخص نمایند. درجه

. امتیازبندي طیـف  "زیاد"و  "متوسط"، "کم"اند از:  شده است که عبارت اي منعکس گزینه
 است.   شده گرفتهصورت  1مذکور طبق جدول 

 
 پرسشنامهطیف و امتیازبندي . 1جدول 

 امتیاز درجه اهمیت

 1 کم
 2 متوسط

 3 زیاد

 
جدول زیر به اعداد فازي تبدیل  طبقدر ادامه، امتیاز قطعی که توسط خبرگان ارائه شد، 

شـده   اي اسـتفاده  شد. در این مرحله براي حساسیت موضوع موردنظر از اعداد فازي ذوزنقـه 
 بودن آن نسبت به اعداد مثلثی است. تر اي، دقیق است. دلیل استفاده از اعداد ذوزنقه

 
 شناسایی مؤثر بر کیفیت گزارشگري به مقادیر فازي . تبدیل امتیازهاي قطعی معیارهاي قابل2جدول 

 امتیاز طیف درجه اهمیت
 اي متناظر عدد فازي ذوزنقه

 چهارم سوم دوم اول

 4 2 0 0 1 کم
 7 6 4 3 2 متوسط

 10 10 8 6 3 زیاد
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 .آیدمی در  1تابع عضویت متغیرهاي زبانی به شکلبنابراین 

 . تابع عضویت متغیرهاي زبانی1شکل 

 
 

هاي فازي با استفاده از روابط بـاال بـه اعـداد قطعـی تبـدیل شـدند. امتیـاز         درنهایت، داده

 است. 3 صورت جدول ها به شده هر یک از طیف فازي زدایی

 شده پرسشنامه عدد فازي و مقدار فازي زدایی. طیف، امتیاز، 3جدول

 امتیاز طیف درجه اهمیت
 اي متناظر عدد فازي ذوزنقه

 شده اعداد فازي زدایی
 چهارم سوم دوم اول

 5/1 4 2 0 0 1 کم
 5 7 6 4 3 2 متوسط

 5/8 10 10 8 6 3 زیاد

 
 فازي دلفی بر مبتنی پژوهش الگوریتم

 شـود. سـپس   مـی  تشـریح  آن اجـراي  الگـوریتم  و فازي دلفی ابتدا روش بخش این در
 الزم فـازي  محاسـبات  و مثلثـی  اعـداد فـازي   در قالب متغیرهاي زبانی گذاري نحوه ارزش

 .گرددمی تبیین دلفی روش جهت اجراي
 

 روش دلفی فازي

ي  دربـاره  خبرگان گروهی توافق ترین مطمئن به دسترسی دلفی روش کاربرد از هدف
بـا   و دفعـات  بـه  خبرگان، از نظرخواهی و پرسشنامه از استفاده با که است خاص موضوعی
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 منظـور  بـه  کـاربرد روش دلفـی فـازي    .پذیرد می صورت ها آن از حاصل بازخورد به توجه

 منجـر  مشخص نیستند صراحت به پارامترها و اهداف که مسائلی در اجماع و گیري تصمیم

 پـذیر  چـارچوب انعطـاف   ارائـه  ، روش ایـن  مهم ویژگی .شود می اي ارزنده بسیار نتایج به

 دهـد قـرار مـی   پوشـش  تحت را صراحت و دقت عدم به مربوط موانع از بسیاري که است
 ). 1381 فرجی، و آذر(

 
 ي تحلیلی ها تکنیک
 ي تحلیلی مرتبط با تهیه پرسشنامه استاندارد ها تکنیک

گزارشگري مالی اینترنتـی  در این پژوهش براي تهیه پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت 
گذاري متغیرهـاي زبـانی و    شده است. در این بخش نحوه ارزش از روش دلفی فازي استفاده

 گردد. محاسبات فازي موردنظر ارائه می
 

 توزیع پرسشنامه
نظر درباره معیارهاي مؤثر بـر کیفیـت    در این مرحله براي اولین بار، پرسشنامه براي اتفاق

اینترنتی توزیـع شـد. محتویـات ایـن پرسشـنامه در سـه بخـش کلـی ارائـه          گزارشگري مالی 
شـد، در   گردید که در بخش نخست، اطالعاتی کافی درباره پرسشنامه بـه خبـره منتقـل مـی    
داد و در  بخش دوم، پرسشنامه اطالعات جمعیت شـناختی خبـره را مـورد کـاوش قـرار مـی      

صـورت چیـدمان در    شـده بودنـد بـه    بخش آخر معیارهایی که از ادبیـات مربوطـه اسـتخراج   
جداول، آورده شدند. همچنین در انتهاي عبارات اصلی پرسشنامه جاهاي خالی تعبیه شد تـا  
خبره بتواند معیارهایی که مدنظر او است و در پرسشنامه آورده نشده است، پیشـنهاد بدهـد.   

توسط معیارهـاي  الزم به ذکر است که هیچ معیار پیشنهادي توسط خبرگان ارائه نشد و کار 
 شده توسط پژوهشگر پیش رفت. از پیش تعیین
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 هایافته
 میتعمـ در  توانـد  یمـ ي آماری نمونه شناخت تیجمعي ها یژگیوشناخت  نکهیابا توجه به 

باشـد،   دیـ مفی عمـوم ي ها یژگیوبا در نظر گرفتن تشابهات در  گریدي آماربه جوامع  جینتا
ي هـا  دادهدهنـدگان بـر اسـاس     ی پاسخشناخت تیجمعي ها یژگیو فیتوصقسمت به  نیادر 

 شده است: شده پرداخته آوري ی جمعشناخت تیجمع

ي اعضـا درصد از کل  7/66که معادل  باشند یمنفر مرد  8ي پژوهش، نفر 12ي  نمونهاز 
درصـد از کـل    3/33که معـادل   باشند یمنفر زن  4ی عني نمونه ی هیبق. باشد یمي آمارنمونه 
ي نمونـه  اعضـا درصد از کـل   3/8که معادل  اشندبیمنفر مجرد  1. و باشد یمي نمونه اعضا
درصـد از کـل    7/91کـه معـادل    باشـند یمنفر متأهل  11ی عني نمونه ی هیبق. باشد یمي آمار
 . باشدیمي نمونه اعضا

، دهنـد یمـ  لیتشـک درصد از کل نمونه را  50سال سن دارند که  40تا  30نفر از نمونه  6
 3/33کـه   باشـند  یمـ نفر در نمونـه   4سال سن دارند،  40تا  30 نیبي که افرادی فراوانتعداد 

سـال   50تـا   40ي سـن  دارانفـر   2. از کـل نمونـه،   دهنـد  یمـ  لیتشـک درصد از کل نمونه را 
 درصد است.   7/16طبقه نیای فراوان، که درصد باشند یم

درصد از کـل   50 ي ندهده تشکیلکه  باشند یمنفر استادیار  6ي پژوهش نفر 12  نمونهاز 
ي که دانشـیار و اسـتاد هسـتند بـه     افرادی فراوان. تعداد باشدیمي پژوهش آماري نمونه اعضا

ي آمـار ي نمونـه  اعضـا درصد از کل  3/8و  7/41باشند که معادل نفر می 1و  5ترتیب برابر 
 باشد. پژوهش می

درصـد از کـل نمونـه را     3/33سـال سـابقه دارنـد کـه      15تا  10ي نفر 12نفر از نمونه  4
نفـر در نمونـه    5سال سـابقه دارنـد،    20تا  15 نیبي که افرادی فراوان، تعداد دهندیم لیتشک

ي سـابقه  دارانفـر   2. از کل نمونه، دهندیم لیتشکدرصد از کل نمونه را  7/41که  باشندیم
درصـد اسـت. همچنـین تعـداد      7/16طبقـه   نیـ ای وانـ فرا، که درصد اشندبیمسال  25 تا 20

 باشند.  درصد از کل نمونه می 3/8سال سابقه دارند برابر با  25ي که باالي افراد
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هـاي نحـوه ارائـه بـه شـرح       آمـده،  نتیجـه نظرخـواهی مؤلفـه     دست هاي بهبا توجه به داده
 باشد:می 4جدول

 هاي نحوه ارائه . نتیجه نظرخواهی مؤلفه4جدول

ف
ردی

 

 معیار
میانگین  اي اعداد فازي ذوزنقه

 چهارم سوم دوم اول قطعی
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 تعداد و تاریخ آخرین بروز رسانی 1
 80/7 40/9 20/9 20/7 40/5 پاسخ به سؤاالت متداول 2
 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 روزرسانی شدن سایت زمان به 3
 70/5 60/7 80/6 80/4 60/3 سایتوجود موتور جستجو در  4
 70/5 60/7 80/6 80/4 60/3 هاي قبلی سایت وجود سرویس 5
 65/4 70/6 60/5 60/3 70/2 هاي فرعی ارائه لینک به شرکت 6
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 وجود ابزارهاي فنی در سایت 7
 40/6 20/8 60/7 60/5 20/4 امکان دانلود و یا چاپ اطالعات مالی  8
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 قسمت تماس با ما 9

 70/6 60/7 80/6 80/4 60/3 گذاران و اطالعات مالی دسترسی آسان به روابط سرمایه 10
 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 گذاران مرتبط وجود ایمیل سرمایه 11
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 وجود ایمیل مدیر مالی شرکت 12
 40/6 20/8 60/7 60/5 20/4 هاي نهادهاي مرتبط سایت وبلینک به  13
 95/3 10/6 80/4 80/2 10/2 وجود نقشه سایت 14
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 هاي ساالنه وجود هایپر لینک در گزارش 15
 10/7 80/8 40/8 40/6 80/4 هاي مالی از طریق پاورپوینت و یا ...ارائه داده 16
 10/7 80/8 40/8 40/6 80/4 هاي مختلف مالی در فرمتارائه اطالعات  17
 10/7 80/8 40/8 40/6 80/4 ارائه نمودارهاي مالی مرتبط 18
 65/4 80/8 60/5 60/3 70/2 هاي مرتبط ارائه فراخوان کنفرانس 19
 65/4 70/6 60/5 60/3 70/2 هاي صوتی وجود فایل 20
 05/6 70/6 20/7 20/5 90/3 هاي تصویري وجود فایل 21
 95/3 10/6 80/4 80/2 10/2 وجود تصاویر گرافیکی پویا 22
 30/4 40/6 20/5 20/3 40/2 هاي مختلف سایت به زبان وب 23
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 سایت نمایش تعداد افراد آنالین در وب 24
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 هاي مختلف سایت دسترسی راحت به بخش 25
 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 ي فرعی و تابعهها شرکت دهی آدرسنمایش  26

27 
ــرم  ــود ن ــان دانل ــفحه   امک ــاي الزم از ص افزاره

 سایت اصلی وب
30/3 40/4 40/6 30/7 35/5 
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 هاي محتواي ارائه . نتیجه نظرخواهی مؤلفه5جدول 

 معیار ردیف
میانگین  اي اعداد فازي ذوزنقه

 چهارم سوم دوم اول قطعی
 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 هاي مالی حسابرسی شده تهیه و ارائه صورت 1
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 اي دوره هاي مالی میان تهیه و ارائه صورت 2
 65/4 70/6 60/5 60/3 70/2 تهیه و ارائه اطالعات قیمتی سهام 3
 70/5 60/7 80/6 80/4 60/3 هاي قبلاي دوره هاي مالی مقایسه ارائه صورت 4
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 هاي قبلهاي مالی دوره ارائه نسبت 5
 60/3 80/7 40/4 40/2 80/1 هاي ارتباطی با شرکت ارائه کانال 6
 50/8 00/10 00/1 00/8 00/6 هاي قیمتی روزانه تخمین 7
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 مدیریت نمادارائه  8
 70/5 60/7 80/6 80/4 60/3 شرکتهاي پیش روي  ارائه ریسک 9

 65/4 70/6 60/5 60/3 70/2 ارائه جداگانه سود قیمتی هر سهم 10
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 ارائه جداگانه سود هر سهم 11
 75/6 50/8 00/8 00/6 50/4 ارائه تاریخچه شرکت 12
 40/6 20/8 60/7 60/5 20/4 ارائه معیارهاي حاکمیت شرکتی مرتبط با شرکت 13
 45/7 10/9 80/8 80/6 10/5 ارائه تقویم مالی شرکت 14
 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 سهامدار بزرگ شرکت 10ارائه  15
 95/3 10/6 80/4 80/2 10/2 مدیره و مدیرعامل  ارائه اطالعات اعضاي هیئت 16
ارائه جدول مقایسه قیمت سهام شرکت بـا شـاخص قیمتـی     17

 70/5 60/7 80/6 80/4 60/3 صنعت
 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 شده توسط شرکت نمایش خدمات یا محصوالت ارائه 18
 00/5 00/7 00/6 00/4 00/3 ارائه میزان فروش محصوالت کلیدي شرکت به تفکیک  19
 95/3 10/6 80/4 80/2 10/2 قیمت بازار محصوالت کلیدي 20
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 اي شرکت ارائه اصول اخالق حرفه 21
 65/4 70/6 60/5 60/3 70/2 هاي مدیریت شرکت از سود بینی برآوردها و پیش 22
 10/7 80/8 40/8 40/6 80/4 هاي مرتبط با شرکت ارائه تحلیل 23
 45/7 10/9 80/8 80/6 10/5 انداز شرکت متن سند چشم 24
 10/7 80/8 40/8 40/6 80/4 ارائه ساختارهاي مربوط به ساختار مالکیت شرکت 25

ــورت  26 ــه ص ــه اعالمی ــمیمات   جلس ــرکت و تص ــاي ش ه
 05/6 90/7 20/7 20/5 90/3 مدیره اتخاذشده در هیئت

 35/5 30/7 40/6 40/4 30/3 اطالعیه مجمع صاحبان سهام 27
 95/3 10/6 80/4 80/4 10/2 مدیره ارائه اطالعات حقوق و پاداش اعضاي هیئت 28
 95/3 10/6 80/4 80/4 10/2 اجتماعی شرکتارائه عملکرد  29
 15/8 70/9 60/9 60/9 70/5 هاي شرکت در صنعت خودارائه رتبه 30
 05/6 90/7 20/7 20/7 90/3 هاي تحقیق و توسعهارائه هزینه 31
 05/6 90/7 20/7 20/7 90/3 انداز آتی شرکت ارائه اطالعات مربوط به چشم 32
 35/5 30/7 40/6 40/6 30/3 شرکتارائه قوانین مربوط به  33
 10/7 80/8 40/8 40/8 80/4 ارائه چارت سازمانی 34
 75/6 50/8 00/8 00/8 50/4 ارائه اطالعات مربوط به رقباي شرکت  35
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 انتخاب معیارهاي مؤثر 
معیـار   28بین خبرگان دربـاره   نظر تکنیک دلفی فازي که در قبل توضیح داده شد، اتفاق

گـر را ثابـت کـرد. حـال در      مؤلفه محتواي ارائه پیشنهادي از طرف پژوهش 35نحوه ارائه و 
اینجا باید حدي تعریف شود که توسط آن بتوان معیارهاي انتخابی به مراحل بعـدي اجـراي   

ه توسـط  شـد  امتیـاز داده درصـد   67طورکلی،  پژوهش ارسال شود. بزرگان تکنیک دلفی، به
کنند. در ایـن پـژوهش، عامـل     خبرگان به معیارها، را عاملی براي انتخاب معیارها معرفی می

درصد امتیـاز بـوده    70ها به مراحل بعدي تحلیل، کسب حداقل  انتخاب معیارها و ارسال آن
 است.

 قبول انتخاب معیارهاي مؤثر . محاسبه حد قابل6جدول
امتیاز بیشترین 

 مقدار معیار
کمترین امتیاز 

 مقدار معیار
دامنه امتیازي 

 هر معیار
عامل انتخاب 

 معیار
سهم 
 دامنه

تعیین حد امتیاز 
 قبول قابل

 4/6 9/4 درصد 70 7 5/1 5/8
 4/6قبول )، میزان قابل5/1مقدار (است که با جمع آن با کمترین  9/4سهم دامنه امتیاز 

محتواي ارائه در جدول زیر شده است. در ادامه، وضعیت انتخاب یا رد معیارهاي  حاصل
 شده است. محاسبه

 هاي محتواي ارائه قبول انتخاب معیارهاي مؤثر در مؤلفه . محاسبه حد قابل7جدول 
 نتیجه میانگین قطعی معیار ردیف

 رد 35/5 هاي مالی حسابرسی شده تهیه و ارائه صورت 1
 رد 00/5 اي دوره هاي مالی میان تهیه و ارائه صورت 2
 رد 65/4 ارائه اطالعات قیمتی سهام تهیه و 3
 رد 70/5 هاي قبلاي دوره هاي مالی مقایسه ارائه صورت 4
 رد 05/6 هاي قبلهاي مالی دوره ارائه نسبت 5
 رد 60/3 هاي ارتباطی با شرکت ارائه کانال 6
 تائید 50/8 هاي قیمتی روزانه تخمین 7
 رد 05/6 ارائه نماد مدیریت 8
 رد 70/5 هاي پیش روي شرکت ریسکارائه  9

 رد 65/4 ارائه جداگانه سود قیمتی هر سهم 10
 رد 05/6 ارائه جداگانه سود هر سهم 11
 تائید 75/6 ارائه تاریخچه شرکت 12
 تائید 40/6 ارائه معیارهاي حاکمیت شرکتی مرتبط با شرکت 13
 تائید 45/7 ارائه تقویم مالی شرکت 14
 رد 35/5 سهامدار بزرگ شرکت 10ارائه  15
 رد 95/3 مدیره و مدیرعامل  ارائه اطالعات اعضاي هیئت 16

ارائه جـدول مقایسـه قیمـت سـهام شـرکت بـا شـاخص قیمتـی          17
 صنعت

 رد 70/5

 رد 35/5 شده توسط شرکت نمایش خدمات یا محصوالت ارائه 18
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 نتیجه میانگین قطعی معیار ردیف
 رد 00/5 ارائه میزان فروش محصوالت کلیدي شرکت به تفکیک  19
 رد 95/3 قیمت بازار محصوالت کلیدي 20
 رد 05/6 اي شرکت ارائه اصول اخالق حرفه 21
 رد 65/4 هاي مدیریت شرکت از سود بینی برآوردها و پیش 22
 تائید 10/7 هاي مرتبط با شرکت ارائه تحلیل 23
 تائید 45/7 انداز شرکت متن سند چشم 24
 تائید 10/7 مالکیت شرکتارائه ساختارهاي مربوط به ساختار  25

هاي شـرکت و تصـمیمات اتخاذشـده در     جلسه اعالمیه صورت 26
 مدیره هیئت

 رد 05/6

 رد 35/5 اطالعیه مجمع صاحبان سهام 27
 رد 95/3 مدیره ارائه اطالعات حقوق و پاداش اعضاي هیئت 28
 رد 95/3 ارائه عملکرد اجتماعی شرکت 29
 تائید 15/8 صنعت خودهاي شرکت در ارائه رتبه 30
 رد 02/6 هاي تحقیق و توسعهارائه هزینه 31
 رد 05/6 انداز آتی شرکت ارائه اطالعات مربوط به چشم 32
 رد 35/5 ارائه قوانین مربوط به شرکت 33
 تائید 10/7 ارائه چارت سازمانی 34
 تائید 75/6 ارائه اطالعات مربوط به رقباي شرکت  35

رهـاي  هـاي محتـواي ارائـه موردبررسـی، معیـا      مؤلفه 35شود که از  مشاهده میطبق جدول باال، 
عنـوان معیارهـاي مـؤثر بـر      معیار) بـه  10(35و  34و  30و  25و  24و  23و  14و  13و  12و  7 شماره

بنـدي   کیفیت گزارشگري مالی انتخاب شـدند. در مرحلـه بعـد، ایـن معیارهـا وزن دهـی و اولویـت       
 شوند.   می

 شده است. وضعیت انتخاب یا رد معیارهاي نحوه ارائه در جدول زیر محاسبه .8در جدول 
 هاي نحوه ارائه در مؤلفهقبول انتخاب معیارهاي مؤثر  . محاسبه حد قابل8جدول 

ف
ردی

 

 معیار
میانگین 

 نتیجه قطعی

 رد 00/5 تعداد و تاریخ آخرین بروز رسانی 1
 تائید 80/7 پاسخ به سؤاالت متداول 2
 رد 35/5 سایتروزرسانی  به زمان  3
 رد 70/5 وجود موتور جستجو در سایت 4
 رد 70/5 هاي قبلی سایت وجود سرویس 5
 رد 65/4 هاي فرعی ارائه لینک به شرکت 6
 رد 00/5 وجود ابزارهاي فنی در سایت 7
 تائید 40/6 امکان دانلود و یا چاپ اطالعات مالی  8
 رد 00/5 قسمت تماس با ما 9

 تائید 70/6 گذاران و اطالعات مالی دسترسی آسان به روابط سرمایه 10
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ف
ردی

 

 معیار
میانگین 

 نتیجه قطعی

 رد 35/5 گذاران مرتبط وجود ایمیل سرمایه 11
 رد 05/6 وجود ایمیل مدیر مالی شرکت 12
 تائید 40/6 هاي نهادهاي مرتبط سایت لینک به وب 13
 رد 95/3 وجود نقشه سایت 14
 رد 00/5 ساالنههاي  وجود هایپر لینک در گزارش 15
 تائید 10/7 هاي مالی از طریق پاورپوینت و یا ...ارائه داده 16
 تائید 10/7 هاي مختلف ارائه اطالعات مالی در فرمت 17
 تائید 10/7 ارائه نمودارهاي مالی مرتبط 18
 رد 65/4 هاي مرتبط ارائه فراخوان کنفرانس 19
 رد 65/4 هاي صوتی وجود فایل 20
 رد 05/6 هاي تصویري فایلوجود  21
 رد 95/3 وجود تصاویر گرافیکی پویا 22
 رد 30/4 هاي مختلف سایت به زبان وب 23
 رد 00/5 سایت نمایش تعداد افراد آنالین در وب 24
 رد 05/6 هاي مختلف سایت دسترسی راحت به بخش 25
 رد 35/5 هاي فرعی و تابعه دهی شرکت نمایش آدرس 26
 رد 35/5 سایت افزارهاي الزم از صفحه اصلی وب دانلود نرمامکان  27

نحوه ارائه موردبررسـی، معیارهـاي     مؤلفه 27شود که از  ، مشاهده می8طبق جدول 
عنوان معیارهاي مؤثر بر کیفیت گزارشـگري مـالی انتخـاب     معیار) به 6(18و  17و  16و  13و  8و  2

 شوند.  بندي می و اولویتشدند. در مرحله بعد، این معیارها وزن دهی 
هـا توسـط تکنیـک فراینـد تحلیـل       بنـدي آن  شـده و اولویـت   دهی به معیارهـاي شناسـایی   وزن

 مراتبی فازي سلسله
عوامـل مـؤثر بـر کیفیـت     "کـه  دهد. در ایـن سـؤال آمـده اسـت     پاسخ می 2این بخش به سؤال 

بهـادار تهـران از چـه اولـویتی     شـده در بـورس اوراق    هاي پذیرفته گزارشگري مالی اینترنتی شرکت
منظور پاسخگویی به ایـن سـؤال، خروجـی بخـش اول، ورودي ایـن بخـش قـرار         . به"برخوردارند؟

شـده در بخـش قبـل بودنـد، مقایسـات       اي که حاوي معیارهـاي انتخـاب   گرفت و با توزیع پرسشنامه
خبرگـانی   الزم به ذکر است که خبرگـان در ایـن بخـش همـان     .زوجی از خبرگان درخواست شد

 بودند که در بخش قبل همکاري کردند.  
هاي این مرحله توسط اعداد فازي مثلثی تحلیل شدند. در این راستا، نظـر خبرگـان در یـک     داده

به محاسبات مبنی بر اعـداد فـازي    (با توجه سیماترصورت که در این  ماتریس کلی تلفیق شد. بدین
ـترین مقـدار پاسـخ        مثلثی)، عدد فازي اول کمتـرین مقـدار پاسـخ خب    رگـان، عـدد فـازي سـوم، بیش

ـبات و    خبرگان و عدد فازي دوم میانگین هندسی پاسـخ خبرگـان را نمـایش مـی     دهـد. نتـایج محاس
 ه شده است.ارائ 9تلفیق نظر خبرگان در جدول 
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 شده نظر خبرگان براي معیارهاي محتواي ارائه . ماتریس تلفیق9جدول 

 معیار ردیف
 اعداد فازي

 سوم دوم اول
 00/6 39/0 11/0 هاي قیمتی روزانه تخمین 1
 00/8 46/0 11/0 ارائه تاریخچه شرکت 2
 00/9 66/0 13/0 ارائه معیارهاي حاکمیت شرکتی مرتبط با شرکت 3
 00/8 84/0 14/0 ارائه تقویم مالی شرکت 4
 00/8 95/0 14/0 هاي مرتبط با شرکت ارائه تحلیل 5
 00/9 57/1 14/0 شرکتانداز  متن سند چشم 6
 00/7 52/1 14/0 ارائه ساختارهاي مربوط به ساختار مالکیت شرکت 7
 00/6 23/2 20/0 هاي شرکت در صنعت خودارائه رتبه 8
 00/7 97/1 14/0 ارائه چارت سازمانی 9

 00/9 81/0 13/0 ارائه اطالعات مربوط به رقباي شرکت  10

ـبه شـد کـه خروجـی      10رابطه شماره  از طریق Zدر ادامه، مقادیر  براي هریک از معیارها محاس
 است. 10آن به شرح جدول 

 براي معیارها Z. ماتریس مقادیر 10جدول

 اعداد فازي معیار ردیف

 سوم دوم اول
 00/6 39/0 11/0 هاي قیمتی روزانه تخمین 1
 00/8 46/0 11/0 ارائه تاریخچه شرکت 2
 00/9 66/0 13/0 شرکتی مرتبط با شرکتارائه معیارهاي حاکمیت  3
 00/8 84/0 14/0 ارائه تقویم مالی شرکت 4
 00/8 95/0 14/0 هاي مرتبط با شرکت ارائه تحلیل 5
 00/9 57/1 14/0 انداز شرکت متن سند چشم 6
 00/7 52/1 14/0 ارائه ساختارهاي مربوط به ساختار مالکیت شرکت 7
 00/6 23/2 20/0 خود هاي شرکت در صنعتارائه رتبه 8
 00/7 97/1 14/0 ارائه چارت سازمانی 9

 00/9 81/0 13/0 ارائه اطالعات مربوط به رقباي شرکت  10

 درآمده است: 11جدولصورت  توسط و معکوس آن به Zسپس جمع مقادیر 
 براي معیارها Z. محاسبه مقادیر کلی 11جدول

 Zمقدار 
 اعداد فازي مثلثی

 سوم دوم اول
 00/68 59/10 26/1 جمع

 79/0 09/0 01/0 معکوس
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ـبه شـد    که به( اریمعوزن نهایی هر  11رابطه شماره  از طریقدر ادامه،  صورت فازي است) محاس
 مقیاس شدند. هاي نهایی، فازي زدایی و در آخر بی وزن 16و توسط رابطه شماره 

 . وزن نهایی معیارهاي مؤثر12جدول 

ف
ردی

 

 معیار
ــازي  هر معیاروزن نهایی فازي  فـــــــ

زدایی وزن 
 نهایی

ــی ــاس  بــ مقیــ
 3 2 1 ها سازي وزن

 08/0 59/1 76/4 04/0 000/0 هاي قیمتی روزانه تخمین 1
 11/0 12/2 34/6 04/0 000/0 ارائه تاریخچه شرکت 2
 13/0 39/2 13/7 06/0 000/0 ارائه معیارهاي حاکمیت شرکتی مرتبط با شرکت 3
 11/0 14/2 34/6 08/0 000/0 شرکتارائه تقویم مالی  4
 11/0 14/1 34/6 09/0 000/0 هاي مرتبط با شرکت ارائه تحلیل 5
 13/0 42/2 13/7 15/0 000/0 انداز شرکت متن سند چشم 6
 10/0 89/1 55/5 14/0 000/0 ارائه ساختارهاي مربوط به ساختار مالکیت شرکت 7
 09/0 65/1 76/4 21/0 000/0 هاي شرکت در صنعت خودارائه رتبه 8
 10/0 91/1 55/5 19/0 000/0 ارائه چارت سازمانی 9

 12/0 60/1 81/5 16/0 000/0 ارائه اطالعات مربوط به رقباي شرکت  10

بنـدي معیارهـا    توان به اولویتآمده، می دست و نیز میزان وزن معیارها که به 12با توجه به جدول 
ـتر     پی برد. بدین ي اولویـت بـاالتر و رتبـه کمتـر اسـت. درنتیجـه        دهنـده  نشـان صـورت کـه وزن بیش

 باشد.می 13بندي معیارها به شرح جدول  اولویت
 بندي معیارهاي مؤثر محتواي ارائه . اولویت13جدول 

 اولویت معیار ردیف
 9 هاي قیمتی روزانه تخمین 1
 4 ارائه تاریخچه شرکت 2
 2 شرکتارائه معیارهاي حاکمیت شرکتی مرتبط با  3
 3 ارائه تقویم مالی شرکت 4
 10 هاي مرتبط با شرکت ارائه تحلیل 5
 1 انداز شرکت متن سند چشم 6
 6 ارائه ساختارهاي مربوط به ساختار مالکیت شرکت 7
 7 هاي شرکت در صنعت خودارائه رتبه 8
 5 ارائه چارت سازمانی 9

 8 ارائه اطالعات مربوط به رقباي شرکت  10
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 شده است:  هاي نحوه ارائه پرداخته بندي معیارهاي و مؤلفه ادامه رتبهدر 
 . وزن نهایی معیارهاي مؤثر14جدول

ف
ردی

 معیار 
ــی   وزن نهایی فازي هر معیار ــازي زدای ف

 وزن نهایی
مقیاس سازي  بی

 3 2 1 ها وزن
 82/0 81/1 21/4 05/0 000/0 پاسخ به سؤاالت متداول 1
 12/0 65/2 70/6 04/0 000/0 امکان دانلود و یا چاپ اطالعات مالی  2

3 
گـذاران و   دسترسی آسان به روابـط سـرمایه  

 اطالعات مالی
000/0 07/0 22/7 54/2 21/0 

 10/0 65/2 63/7 015/0 000/0 هاي نهادهاي مرتبط سایت لینک به وب 4
 10/0 60/2 01/6 09/0 000/0 هاي مالی از طریق پاورپوینت و یا ...ارائه داده 5
 12/0 20/2 47/6 08/0 000/0 هاي مختلف ارائه اطالعات مالی در فرمت 6
 13/0 01/2 33/5 013/0 000/0 ارائه نمودارهاي مالی مرتبط 7

بندي  توان به اولویتآمده، می دست و نیز میزان وزن معیارها که به 14با توجه به جدول  
ي اولویت باالتر و رتبه کمتـر اسـت.    دهنده صورت که وزن بیشتر نشان معیارها پی برد. بدین

 باشد.می 15بندي معیارها به شرح جدول  درنتیجه اولویت
 بندي معیارهاي مؤثر محتواي ارائه . اولویت15جدول 

 اولویت معیار ردیف
 7 متداول سؤاالتپاسخ به  1
 1 امکان دانلود و یا چاپ اطالعات مالی  2
 4 و اطالعات مالی گذاران سرمایهدسترسی آسان به روابط  3
 2 نهادهاي مرتبط هاي سایت وبلینک به  4
 3 هاي مالی از طریق پاورپوینت و یا ...ارائه داده 5
 5 مختلف هاي فرمتارائه اطالعات مالی در  6
 6 ارائه نمودارهاي مالی مرتبط 7

 
 گیري نتیجهبحث و 

در راستاي تحقق اهداف پژوهش، دو سؤال اصلی تدوین و براي و هر یک از سـؤاالت تحقیـق   
ـین مطـرح شـد؛ عوامـل مـؤثر بـر         صورت مجزا مورد آزمون قرار گرفت.  به سـؤال اول پـژوهش چن

 چیست؟شده در بورس اوراق بهادار تهران  هاي پذیرفته کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی شرکت
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گیـري اسـت و    ي اطالعـات مفیـد بـراي تصـمیم     یکی از اهداف مهم گزارشـگري مـالی، ارائـه   
ـبرد فعالیـت   سیستم ـیط      هاي اطالعاتی حسابداري، نقش بسزایی در پیش ـین مح هـاي سـازمان و همچن

طـور خالصـه نقـش گزارشـگري مـالی در اثرگـذاري بـر عملکـرد          کند. بـه اقتصادي کشور ایفا می
تواند توسـط مـدیران و    حسابداري مالی می سه مورد خالصه کردند:  اول، اطالعاتاقتصادي را در 

ـتفاده شـود. دوم، کیفیـت        گذاران براي شناسایی پـروژه  سرمایه هـاي مطلـوب در برابـر نـامطلوب اس
تواند به کار گرفتـه شـود؛ کـه بـه      کنترلی می سمیمکانعنوان یک  باالي اطالعات حسابداري مالی به

-عنوان مطلـوب و دوري از پـروژه   شده به هاي شناساییسوي پروژه اداره کردن منابع بهمدیران براي 
توانـد   کنـد. درنهایـت، گزارشـگري مـالی مـی      عنوان نامطلوب کند کمک مـی  شده به هاي شناسایی

عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد و موجب کاهش هزینه حقوق صـاحبان سـهام و بـدهی گـردد     
 کند.گزارشگري مالی به رشد اقتصادي کشورها کمک میدرنتیجه کیفیت 

ها و واحدهاي اقتصادي، گزارشگري براي سهامداران، ذینفعان و سـایر  یکی از وظایف سازمان
هاسـت کـه برحسـب    تـرین گـزارش   کنندگان اطالعات مالی است. گزارشگري مالی از مهماستفاده

سـهامداران،  ( یسـازمان  ارشـگري بـرون  شـده حسـابداري بـراي گز    مورد بـر اسـاس اصـول پذیرفتـه    
شـود.  سازمانی تهیه مـی  اعتباردهندگان و ... ) و یا بر اساس نیازهاي مدیریت براي گزارشگري درون

 روابـط  سـریع  دگرگونی و رشد گذاران اثر بسزایی دارند.هاي مالی در تصمیمات سرمایه گزارش
 لـذا .اسـت  شـده  گـذاري سـرمایه  و صنعت تجارت، عرصه در شدیدي به رقابت منجر اقتصادي،

 و هـاي مناسـب   گـذاري  سـرمایه  انجـام  بـه  نیـاز  خـود، هاي  گسترش فعالیت و بقاء براي ها شرکت
گـذاران  سـرمایه  بـراي  کـه  نمایـد  فـراهم  اطالعاتی ها باید شرکت مالی هايگزارش موقع دارند. به

 اعتبـار  منطقـی، اعطـاي   هاي گذاري سرمایهدر  کنندگاناستفاده سایر و بستانکاران بالفعل، و بالقوه
 وضـعیت  ارزیابی براي الزم بایستی اطالعات مالی هاي باشد. گزارش سودمند تصمیمات مشابه و

 و مـالی  تـأمین  چگـونگی  سودآوري، ارزیابی توان و عملکرد ارزیابی بنگاه، بنیه اقتصادي و مالی
 قـانونی  تکـالیف  و انجام مدیریت مباشرت مسئولیت ایفاي چگونگی نقد، ارزیابی وجوه مصرف

ـیش  و شـده  ارائه مالی اطالعات بهتر درك مکمل براي اطالعات کردن فراهم و  بینـی وضـعیت   پ
 نماید. فراهم را آتی

عوامــل مـؤثر بــر کیفیــت گزارشـگري مــالی اینترنتــی   سـؤال دوم پــژوهش چنــین مطـرح شــد؛   
 اي دارد؟ هشده در بورس اوراق بهادار تهران چه رتب هاي پذیرفته شرکت

ـتانداردهاي حسـابداري مـالی، گزارشـگري مـالی بایـد        طبق بیانیه مفهومی شماره یک هیات اس
هـاي   گیـري  گذاران بالفعل و بـالقوه را در انجـام تصـمیم    اطالعات سودمندي فراهم نماید که سرمایه

ــماره     ــه ش ــق بیانی ـین طب ــد. همچنـ ــاري نمای ــی ی ــالی،   37منطق ــابداري م ـتانداردهاي حس ــات اسـ هی
گـذاران بالفعـل و بـالقوه را در ارزیـابی مبـالغ،       کند که سرمایهگزارشگري مالی اطالعاتی فراهم می
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گیـري کیفیـت اقـالم     نماید. لـذا از انـدازه  بندي و عدم قطعیت وجوه نقد دریافتی آتی یاري می زمان
گاه کـه  شود. بر اساس ایـن دیـد  عنوان شاخصی براي کیفیت گزارشگري مالی استفاده می تعهدي به

هـاي نقـدي بهبـود     اقالم تعهدي، ارزش اطالعاتی سود را با کاهش اثر نوسـانات ناپایـدار در جریـان   
 بخشد.  می

ـتفاده مـی      ها براي گزارشگري جنبه شرکت کننـد.  هاي گونـاگون عملکـرد خـود از اینترنـت اس
ی ایـن تنهـا یـک    کند، ولاگرچه عملکرد مالی توجه افراد بسیاري را در محافل دنیا به خود جلب می

اي نیـز بـه    مالحظـه  ها افزون بـر عملکـرد مـالی توجـه قابـل      ها است. شرکت از عملکرد شرکت جنبه
هـاي  هاي عملکرد خـود همچـون عملکـرد محیطـی، عملکـرد اجتمـاعی و رویـه       افشاي دیگر جنبه

هـا از   تاي براي ارزیابی عملکـرد بلندمـدت شـرک   گران مالی حرفهنظارتی در اینترنت دارند. تحلیل
ـتفاده مـی     معیارهاي غیرمالی نیـز در تحلیـل   کننـد. شـواهدي وجـود دارد کـه افشـاي      هـاي خـود اس

ـتفاده  اطالعات غیرمالی می کننـدگان اطالعـات ارزشـمند باشـد، زیـرا از ایـن طریـق        تواند بـراي اس
ـتفاده  شکاف بین اطالعات مالی ارائه عـات،  کننـدگان اطال شده در مدل سنتی و نیازهاي اطالعاتی اس

 رود.  از بین می
 اخذشـده  يهـا  نمونهاست و یا  توزیع جامعه آماري نرمالکه یم کن یمفرض پارامتریک  آمار رد

و یا اگر بیش از یـک جامعـه آمـاري داریـم واریـانس جوامـع        هستند مستقل از هماز جامعه آماري 
یـا جوامـع    کیـ ناپارامترآمار  حال اگر یکی از شروط باال نقض شود بحث هستند. باهم برابرآماري 

ـتفاده   کیـ پارامتربتـوان در بحـث آمـار نا    يبنـد  رتبهکه براي  یآزمون .دیآ یمتوزیع پیش  -آزاد اس
در ایـن   اسـت.  کیـ پارامترکه ادامـه آزمـون عالمـت در آمـار نا      است دار عالمتآزمون رتبه کرد 

و  مثبــتکــه از میــانگین بیشــتر باشــند را بــا عالمــت  ییهــا دادهآزمــون مقــدار میــانگین مشــخص و 
کـه از صـفر    ییها عالمتمشخص کرده و به  منفیکه از میانگین کمتر باشند را با عالمت  ییها داده

بـراي  و  نیـز بیـان کـرد    کیـ ناپارامتر. این مطلب را می تون با آمـار  دهد یمدور هستند وزن بیشتري 
 T مقـدار مثبـت   ستیبا یمدر توزیع نرمال   Zهمانند مقداراد. انجام د شده انتخاب هايمقایسه معیار

ـتاندا   T ارمحاسبه گردد که نیاز به میانگین و واریانس مقد ـپس   رد مثبت دارد. مقـدار اس ـبه و س محاس
 AHP نتـایج حاصـل بـا روش    اگرچـه .شـود  یمـ صفر تعیین تکلیف  Hفرضیه  دیتائدر مورد رد یا 

 .است کیپارامتر نااز روش آمار  تر يقو و تر کاملفازي بسیار 
ها و نظر به اینکـه هـر عـاملی کـه داراي وزن بـاالتري باشـد داراي       وتحلیل داده با توجه به تجزیه

توان چنین بیـان نمـود کـه؛ بـا توجـه بـه        بیشترین تأثیر بر کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی است، می
در رتبـه اول قـرار    42/2تواي ارائه، بـا وزن  هاي مح انداز شرکت، از مؤلفه ، متن سند چشم12جدول 

ـین عامـل   هسـت ترین عامل مؤثر بر کیفیت گزارشگري مـالی اینترنتـی    مهمگیرد و می ارائـه  . همچن
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دیگـر ایـن عامـل کمتـرین تـأثیر       عبارت گیرد. بهدر رتبه دهم قرار می 14/1هاي مرتبط با وزن  تحلیل
 کیفیت گزارشگري مالی اینترنتی گذاشته است.    را بر 

توان چنین بیان نمـود کـه؛ امکـان دانلـود و یـا      ، می14ها در جدول وتحلیل داده با توجه به تجزیه
هـاي نحـوه ارائـه، بـا وزن      از مؤلفـه  هاي نهادهاي مـرتبط،  سایت لینک به وب چاپ اطالعات مالی و

ـین عامـل   شگري مالی اینترنتی میترین عوامل مؤثر بر کیفیت گزار مهم 65/2 پاسـخ بـه   باشند. همچن
دیگر این عامل کمتـرین تـأثیر را    عبارت گیرد. بهرتبه هفتم قرار می در 81/1سؤاالت متداول، با وزن 
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