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 چکيده
 .اطالعات حسابداری به عنوان پایه ای برای یک استراتژی سودآور سرمایه گذاری یک موضوع مهم است سودمندی

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای استفاده بهینه از فرصت های تازه ای که فناوری اطالعات و ارتباطات در 
از یک سو و برخی نقاط ضعف موجود در امر زمینه گزارشگری مالی پدید آورده است، با توجه به امکانات کشور 

گزارشگری مالی و حرفه حسابداری از سوی دیگر باید تدابیری جدی بیاندیشد و افق نگرش خود را فراتر از مرزهای شیوه 
به عنوان ترجمه کننده صورتها و گزارش های مالی  XBRLاستفاده از . های سنتی حسابداری و گزارشگری گسترش دهد

گام های زیرساختی و استراتژیک با همگرایی و عزم  است و الزم است IFRSیر پذیرش و به کارگیری بخشی از مس
رفه، از جمله وزارت دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس ایران، سازمان حراسخ بین نهادهای مؤثر 

گزارشگری،  م به منظور پذیرش این نظامحسابرسی و انجمن های حرفه ای برنامه ریزی شود تا تغییرات محتوایی الز

ها به سمت  یرا سیستم های اطالعات شرکتز افرادی که در حرفه کار می کنند باید با این ادبیات آشنا شوند. کامل شود
XBRL های حسابداری و  لذا در این مقاله به مطالعه نقش و تأثیر داده. و استفاده از فناوریهای نوین می رودXBRL  

 .شود ء پیش بینی حرکات سود پرد اخته میبرارتقا

 . ، داده های حسابداریXBRLپیش بینی حرکات سود،  :یديکل واژگان

 

 مقدمه 
مان و نپ) شناخته شده است ده به عنوان معیاری از کیفیت سوددرآمدها برای نشان دادن سودهای آینبررسی توانایی 
های درآمد فقط مقدار متوسطی از  گزارشکه  ندنتیجه گیری کرد( و همکارانشیواکومار )الی که در ح .(همکاران

که هنگام پیش بینی  دادندبه سرمایه گذاران نشان  (بلومفیلد و همکاران)د ، ناطالعات جدید را به بازار سهام ارائه می ده
     این مطالعات ضرورت توسعه ابزاری برای . است به عملکرد درآمد قدیمی متکیاین امر عملکرد درآمدهای آینده، 

بسیاری از .دنبهتر درآمد آینده و کمک به توسعه استراتژی های مختلف سرمایه گذاری را برجسته می کن پیش بینی
در این  .های سود و پیش بینی در تعیین تصمیمات سرمایه گذاری متمرکز شده اند گزارشمقاالت تحقیقاتی بر اهمیت 

در مورد درآمد بوده است ، مطالعات بعدی قادر به  ،کم که تحقیقات اولیه فقط قادر به نشان دادن آگاهی نسبتاً است حالی
نشان ( فینگر و همکاران ) به عنوان مثال. نشان دادن محتوای اطالعات افزایشی اجزای خاص صورتهای مالی بودند

درآمد کند و تغییرات عالمت در  اطالعاتی را برای درآمد آتی و جریان های نقدی فراهم می ،درآمدگزارش د که نده می
      های مختلف درآمد و مؤلفه های ترازنامه  هر سهم را با استفاده از مدل های پیش بینی شده تهیه شده از صورت
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 .کند پیش بینی می
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش 

 سهام در گذاری سرمایه
 معیارهای از یکی .است تجارت دنیای در پرسود گزینه های از یکی سرمایه، بازار کلی طور به و سهام در سرمایه گذاری

 نماید، هدایت بهینه اتخاذ تصمیمات در را می تواند سرمایه گذاران که سهام در سرمایه گذاری ارزیابی جهت مهم بسیار

این اهمیت و حساسیت سود هر سهم باعث شده است که اوال (. 4113 ،4تیاگاراجان و لو) است سهم هر سود مبلغ
بینی شده طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیا  سهم واقعی و پیشمحاسبه و گزارش سود هر 

مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز الزامات معینی را در خصوص محاسبه و افشای آن وضع نمایند تا 
و کاهش صالحدید ( وره های مختلفبین شرکت ها و طی د)سودمندی سود هر سهم را از طریق افزایش قابلیت مقایسه 

گیرندگان در  گذاران و تصمیم عالوه بر این مفهوم سود هر سهم از جمله مفاهیمی است که سرمایه. مدیریت ارتقاء دهند
، 8آباربانل و بوش)حوزه مسائل مالی از آن به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات مالی و عملکرد شرکت ها استفاده می کنند 

در . براین پیش بینی سود هر سهم یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذاران خارجی و مدیران داخلی استبنا(. 4111
خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی ها به عنوان معیاری برای تشکیل پرتفوهای سرمایه گذاری سودآور 

ز تصمیمات حیاتی نظیر بودجه بندی عملیاتی، استفاده می کنند و در داخل شرکت نیز مدیران جهت اتخاذ مجموعه ای ا

ژانگ و ) سرمایه گذاری بلند مدت و سایر تصمیمات مربوط به تخصیص منابع از این پیش بینی ها بهره می گیرند
از این رو دقت این پیش بینی ها هم برای مدیریت بهینه پرتفوهای سرمایه گذاری در بازارهای (. 8001 ،3همکاران

انتخاب متدولوژی پیش بینی هم به  .جهت تخصیص بهینه منابع در داخل شرکت ، امری بسیار حیاتی استسرمایه و هم 
در مطالعات فراوانی که در . نوبه خود یکی از تصمیمات عمده ای است که سرمایه گذاران و مدیران با آن روبه رو هستند

در . شیوه های متعددی طبقه بندی شده اند خصوص روش های متفاوت پیش بینی صورت گرفته است، این روش ها به
یک طبقه بندی این مدل ها به خطی و غیرخطی تقسیم شده اند و طبقه بندی دیگر، آنها را به یک متغیره و چند متغیره 

تا کنون مورد استفاده قرار در رابطه با سود هر سهم، اکثر روش هایی که  (.8001، 1کاو و پاری)تفکیک کرده است 
لکن طی سال های اخیر مطالعاتی انجام شده که در آنها بر ماهیت غیر .ر دسته روش های خطی قرار می گیرند، دگرفته

بیان می کنند که سود هر سهم ( 4111)و همکاران 5به عنوان مثال کالن . خطی بودن اطالعات مالی تاکید شده است
. خطی برای پیش بینی آن مناسب نخواهد بودفصلی دارای ماهیت غیر خطی است و بنابراین استفاده از روش های 

بعالوه در ادبیات مربوط به پیش بینی سود هر سهم ، بسیاری از تحقیقات به جای استفاده از مدل های چند متغیره از 
آنها بیان کردند که . مدل های پیش بینی، مدل های چند متغیره نسبت به مدل های یک متغیره ، کارایی بیشتری دارند

طه با پیش بینی سود هر سهم، مجموعه ای از متغیرهای حسابداری وجود دارند که می توانند دقت و صحت پیش در راب

چرا که . دبینی را افزایش دهند که این متغیرها را در ادبیات حسابداری، اصطالحاً متغیرهای بنیادی حسابداری می نامن
آباربانل و ) ق بهادار و سودهای آتی عالئم با اهمیتی فراهم کننددر رابطه با ارزش های آتی اورااین متغیرها می توانند 

 (.4111بوش، 

                                                             
1 Lou&tiagarjan 
2 Abaianel &boosh 
3 jang 
4 Kav&pari 
5 kalen 
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 سيستم اطالعات حسابداری
سیستم اطالعات حسابداری، سیستمی است که به ذخیره سازی و جمع آوری داده های مالی در زمان عملیات حسابداری 

الزم و مورد استفاده مدیران و سرمایه گذاران را تولید  انجام می دهدو بعد از پردازش داده های جمع آوری شده، اطالعات
          این امکان را به مدیران و  سیستم اطالعات حسابداری با جمع آوری داده ها و ذخیره سازی مالی. می کند

 تصمیم گیرندگان شرکت و سازمان خواهد داد تا از طریق گزارش های ارائه شده و پردازش آن ها کمک فراوانی به
سیستم اطالعات حسابداری از سه بخش ورود ، پردازش و نتیجه داده ها . برنامه ریزی های راهبردی سازمان خواهد کرد

در یک سیستم حسابداری ورود داده ها با ثبت اسناد و مدارک مالی سازمان تحت عنوان داده وارد . تشکیل شده است
بعد  .های نقدی و رسید دریافت می باشد روش و خرید، پرداختداده های وارد شده شامل فاکتورهای ف. سیستم می شود

مدارک و اسناد مالی بعد  .از ورود داده های مالی به سیستم اطالعات حسابداری پردازش آن ها به ترتیب صورت می گیرد
و در . ثبت می شوداز تحلیل تاثیر آن ها بر هزینه و دارایی و درآمد و حقوق صاحبان سرمایه به صورت بستانکار و بدهکار 

سیستم  اهداف اصلی. پایان نتیجه تمامی پردازش داده ها به صورت گزارش مالی در سیستم حسابداری انجام می پذیرد
 گیری تصمیم جهت اطالعاتی ارائه چنین هم و قانونی نیازهای برای الزم اطالعات ارائه شامل اطالعات حسابداری

 مبادالت و اطالعات پردازش در فعالیت به نیاز حسابداری سیستم اهداف به یدنرس برای. است گذاران سرمایه و مدیران
شرفت در تکنولوژی قابلیت حسابداران را جهت تفسیر داده ها پی .کند می ایفا حسابداری در مهمی نقش فناوری. باشد می

قصد دارند در رشته های  کسانی که. افزایش داده و دقت در امور حسابداری و کاهش خطا را به همراه داشته است 
مختلف حسابداری مشغول به کار شوند پیشنهاد ما این است جهت اطالع از آگهی های استخدامی و اخبار و فراخوان 

در یک تعریف ساده  .نمایند مراجعه استخدام حسابدار های جذب نیرو به وبسایت حساب کاران برای ارسال رزومه جهت
می فعالیت های انجام شده توسط رایانه، در واقع یک سیستم اطالعاتی سیستمی است که سیستم اطالعاتی عبارتند از تما

رامنی ) داده های خام را به عنوان درون داد می پذیرد و پس از پردازش، برون دادهایی به صورت اطالعات تولید می کند
به منظور دست یابی به اهداف خاص با  سیستم عبارتند از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که(. 8044، 1و استینبارت

در اغلب موارد نیز این سیستم ها از چند ریز سیستم تشکیل شدند و هر یک فعالیت ویژه ای . هم در تعامل می باشند
سیستم های اطالعاتی حسابداری؛ . انجام می دهند و در نهایت نیز از یک سیستم بزرگ تر حمایت و پشتیبانی می نمایند

این سیستم ها ترکیبی از . هستند که برای ثبت معامالت و رویدادهای مالی مورد استفاده قرار می گیرندسیستم هایی 

متدولوژی ها، کنترل ها و تکنیک های حسابداری فناوری اطالعات است که در واقع حدفاصل کاربر کامپیوترها و نرم 
مشخصی برای فراهم نمودن اطالعات معامالت، نرم افزارها از یک سلسله مراتب . افزارهای پیشرفته و خبره است

سیستم اطالعاتی . گزارش اطالعات داخلی و خارجی، صورت های مالی و قابلیت تحلیل آن ها استفاده می نمایند
است؛ این سیستم ها عموما سه وظیفه ی مهم را در ( IT)حسابداری شامل افراد، روش ها و شیوه های فناوری اطالعاتی 

 : سازمان ها ایفا می نمایند
گردآوری و ذخیره اطالعات مربوط به فعالیت ها و رویدادها؛ به گونه ای که سازمان بتواند آن چه را قبال رخ داده را : الف

 . بررسی نماید
 . ی در جنبه های مختلف سودمند واقع شودپردازش و تبدیل داده ها به اطالعاتی که برای تصمیم گیر: ب
طراحی کنترل های داخلی کافی و مناسب برای حفاظت از دارایی ها؛ از جمله مدارک و اطالعات سازمان؛ این کنترل : ج

رامنی و ) ها این اطمینان را فراهم می نماید که اطالعات را می توان به موقع و به صورت دقیق و قابل اتکا فراهم نمود

                                                             
6 Rameni& stinbart 
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 (. 8044ینبارت، است
 

 
 عوامل موثر بر طراحی سيستم اطالعاتی حسابداری -9شکل 

 
نشان می دهد پیشرفت های اخیر فناوری اطالعات بر طراحی سیستم های اطالعاتی حسابداری، روش های  4شکل 

هم چنین سیستم . ودحسابداری و هم چنین سایر فعالیت های سازمان ها تاثیرگذار بوده و مسلما بعد از این نیز خواهد ب
های اطالعاتی می بایست به گونه ای طراحی شوند که با فرهنگ و ارزش های سازمانی هم خوانی داشته باشد و طبق 

به عبارتی دیگر فرهنگ سازمانی عاملی اثرگذار و موثر بر طراحی و اجرا سیستم های اطالعاتی . آن طراحی و اجرا شوند
می توان گفت سیستم های اطالعاتی نیز عاملی اثرگذار بر فرهنگ سازمانی می حسابداری می باشد؛ در این خصوص 

اطالعات فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ « چگونه و برای چه کسی»این سیستم ها از طریق انتخاب . باشد
ی تواند عاملی موثر برای برای مثال یک سیستم اطالعاتی حسابداری که اطالعات الزم را به راحتی فراهم می نماید، م

در خصوص افزایش قابلیت های سیستم های اطالعاتی نیز راهکارهای . افزایش فشار برای تمرکززدایی و استقالل شود
توان  بسیاری وجود دارد؛ با این حال به دلیل محدودیت های مختلف؛ که عمده ترین آن محدودیت منابع است؛ نمی

ممکن و سودمند را به کار گرفت؛ بنابراین سازمان ها می بایست با توجه به استراتژی ی راهکارها و استراتژی های  همه
به هر حال مسلما سیستمی . های خود اقدام به طراحی و اجرای سیستم های اطالعاتی نمایند تا به اهداف خود نایل شوند

 (. 8044رامنی و استینبارت، ) اشدباید اجرا شود که بیش ترین بازدهی را برای سازمان و صاحبان سرمایه داشته ب
هر چند سیستم های اطالعاتی حسابداری می تواند نقش مهمی در کمک به سازمان در خصوص پذیرش و حفظ یک 

موقعیت استراتژیک داشته باشند که البته این مستلزم آن است که اطالعات به شیوه ی مناسب گردآوری، تجزیه و تحلیل 
امال واضح است که انتخاب یک موقعیت استراتژیک بسیار مهم است؛ چرا که سازمان را قادر و گزارش شوند با این حال ک

در غیاب یک موقعیت . می سازد فعالیت ها و تالش های خود را در حول و حوش این موقعیت استراتژیک متمرکز نماید
کرد که سیستم اطالعاتی زمانی می  می توان این گونه بیان. استراتژیک، هر تصمیم و فعالیتی می تواند خطرساز باشد

تواند این پتانسیل را داشته باشد که در ارزیابی عملکرد سازمان و بخش ها موثر باشد که وظیفه مباشرتی مورد توجه 
سازمان باشد؛ به بیان دیگر در غیاب استراتژی مباشرتی و پاسخ گویی؛ نمی توان انتظار داشت سیستم اطالعاتی ما را به 

در نتیجه پس از انتخاب موقعیت استراتژیک؛ فعالیت ها و برنامه های سازمان می بایست به گونه . نائل نماید این موضوع
 (. 8005، 1هانگ و لیو)ای طراحی و اجرا شوند که حداکثر کارآیی و اثربخشی داشته باشند

به طور سنتی سیستم های اطالعاتی حسابداری به یک سیستم پردازش اطالعات اشاره دارد؛ چرا که این سیستم های 
این سیستم ها برای فعالیت های محدود . حسابداری تنها با اطالعات مالی و معامالت حسابداری سروکار داشتند

ای گردآوری، پردازش، ذخیره و گزارش اطالعات مشخصی تعریف شده بودند و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها بر
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این موضوع عالوه بر تحمیل هزینه های مختلف، باعث . های اطالعاتی دیگری پیاده سازی نمایند مجبور بودند سیستم
ی یکپارچه کردن موثر  امروزه سیستم های اطالعاتی مدرن به وسیله. کاهش کارایی و اثربخشی سازمان ها نیز می شد

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یکی از . در سیستم های متعدد؛ سعی در برطرف نمودن این کاستی ها دارندداده ها 
این سیستم ها است که با تلفیق و یکپارچه کردن کلیه جنبه های فعالیت های سازمان با سیستم های اطالعاتی 

 (. 8044نی و استینبارت، رام)حسابداری سنتی، برخی از مشکالت مربوطه را برطرف نموده است 
پیش تر سیستم های اطالعاتی حسابداری روی ثبت، تلخیص و اعتبار اطالعات رویدادهای تجاری واحدهای اقتصادی 
متمرکز شده بودند و عموما به صورت دستی مورد استفاده قرار می گرفتند؛ چیزی که امروزه به کمک کامپیوترها اجرا می 

امروزه فن آوری . فن آوری اطالعات زمینه را برای توسعه و جهانی شدن فراهم نموده است در دهه های اخیر نیز. شوند
ای برای حمایت از  این استراتژی های می تواند به مثابه ی حربه. اطالعات نقش مهمی در حرفه حسابداری ایفا می نماید

قع رگ حیاتی سازمان می باشد و زمینه را از این منظر فن آوری اطالعات در وا. اهداف و استراتژی های سازمان باشد
 (.4111، 2پایرات و همکاران) برای تداوم و بهبود عملکرد سازمان فراهم می نماید

 سودمندی اطالعات حسابداری 
بینی ورشکستگی یکی از حوزه هایی است که تاکنون پژوهش گران بسیاری به بررسی سودمندی اطالعات  پیش

نسبت های مالی همواره شاخص های مناسبی برای پیش بینی ورشکستگی بوده اند، به . اندحسابداری در آن پرداخته 
این نسبت ها با نزدیکتر شدن . طوری که پژوهش گران اغلب در قالب الگوهای مختلف از این متغیرها استفاده کرده اند

. ف از این متغیرها استفاده کرده اندگران اغلب در قالب الگوهای مختل تاریخ ورشکستگی بوده اند، به طوری که پژوهش
این نسبت ها با نزدیکتر شدن تاریخ ورشکستگی تقریبا به طور یکنواخت بدتر می شوند و رفتاری قابل پیش بینی از خود 

 . شناسایی این متغیرها و استفاده از آن در الگوهای مختلف می تواند فرایند پیش بینی را تسهیل نماید. گذارند به جای می
این گزارش ها نتیجه نهایی پردازش . ورت های مالی اساسی از جمله منابع استخراج نسبت های مالی تلقی می شوندص

انبوهی از اطالعات مالی وارد شده به سامانه حسابداری و گزارشگری مالی است که تلخیص، طبقه بندی و عرضه می 
های مالی ارائه خالصه هایی مفهوم و سودمند از به طور کلی هدف تلخیص و طبقه بندی اطالعات در صورت . شود

 (.4310پورحیدری، ) اطالعات مالی است

 پذیر زبان گزارشگری توسعه
1

 

. «یک نوع زبان گزارشگری که قابلیت گسترش دارد»:را می توانیم اینگونه تعریف کنیم زبان گزارشگری توسعه پذیر
است که در زنجیره عرضه اطالعات تجاری جهانی جهت ایجاد، تبدیل، و تحلیل اطالعات  XML چارچوب آن مبتنی بر

یک نوع فناوری است که می تواند دقت، درستی، کارایی و شفافیت گزارشگری مالی و سیستم . تجاری استفاده می شود
گزارشگری مالی توسط انجمن حسابدارن رسمی آمریکا طراحی  برای منحصراً این راهکار . حسابداری را افزایش دهد

سازمان از آن استفاده می  48بر می گردد، در آن زمان  4111به سال  زبان گزارشگری توسعه پذیر کاربرد. شده است

د سازمان کشور از آن استفاده می کنند و روز به روز به تعدا 30سازمان جهانی در بیش از  850کردند، ولی در حال حاضر 
یک برنامه  زبان گزارشگری توسعه پذیر. استفاده می کنند افزوده می شود زبان گزارشگری توسعه پذیر هایی که از

استاندارد برای حذف کردن ساختار و اصطالحات ناسازگار، و یک روش جاری در فناوری است که به عنوان زبان 
چارچوب  زبان گزارشگری توسعه پذیر در. قابلیت گسترش داردگزارشگری واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و 

 برای را تجاری واحد استاندارد های مربوط به گزارشگری در نرم افزار های مربوط طراحی می شود تا اطالعات 
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ه به تمام داده های مالی بر چسب هایی زد زبان گزارشگری توسعه پذیر در. کند عرضه و پردازش الکترونیکی گزارشگری
      بنابراین کاربران. می شود که آن ها را به عنوان دارایی، بدهی، سرمایه، سود و زیان و غیره از هم متمایز می سازد

می توانند به آسانی، داده ها را همراه با برچسب هایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییر شکل دهند، و به کمک نرم افزار 
فناوری گزارشگری تجاری است که به منظور تقویت گزارش  یک ارشگری توسعه پذیرزبان گز .های تحلیلی، آنالیز کنند

، 8001از آغاز سال .های داخلی و خارجی ، تشکیل پرونده های الکترونیکی و به اشتراک گذاری اطالعات اجرا می شود
که تمام شرکتهای دارای معامله عمومی باید گزارشهای مالی را در  دانستالزم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا  

به سیستم جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل و بازیابی  زبان گزارشگری توسعه پذیر یک ساختار استاندارد با استفاده از
لترهای شتاب بزرگ که ، فی8001ژوئن  45در مرحله اول، از تاریخ . ارسال کنند تحت برنامه زمانی سه ساله اطالعات

میلیارد دالر از پایان سه ماهه مالی دوم آخرین سال مالی  5دارای سهام عادی عمومی در سطح جهانی هستند ، بیش از 
( ایاالت متحده اصول حسابداری پذیرفته شده)صورتهای مالی خود را مطابق با کسانی که  تکمیل شده ، شناور هستند و

 8040ژوئن  45در مرحله دوم، از تاریخ  .هستند زبان گزارشگری توسعه پذیر ای سه ماهه ی، مشمول پرونده هکنندتهیه 

آغاز شده است، کلیه  8044ژوئن  45در مرحله آخر که از . هستند آن ، همه فیلترهای شتاب بزرگ دیگر ملزم به رعایت
 ی سه ماهه زبان گزارشگری توسعه پذیرفیلترهای باقیمانده، از جمله شرکتهای گزارش دهنده کوچکتر، موظفند گزارشها

زبان گزارشگری توسعه  ساختاری جدیدترین گزارشهای مالی.را به عنوان یک نمایشگاه به پرونده های سنتی ارائه دهند
 تبلیغاتی لیست یک از (زبان گزارشگری توسعه پذیر های برچسب) استاندارد عناصر با گزارش محتوای که است این پذیر

 بندی طبقه ، مثال عنوان به. شده باشند مشخص (زبان گزارشگری توسعه پذیر بندی طبقه) شده تعریف پیش از موارد از

 زبان گزارشگری توسعه پذیر برچسب 41000 تقریبا حاوی 8043 سال در متحده ایاالت اصول حسابداری پذیرفته شده

 می نشان نتایج.کند آنالیز آنها استخراج اهداف و برای را نظر مورد اطالعات راحتی به تا دهد می اجازه کاربر به که است
 تحقیقات و سرمایه بازارهای همچنین و پذیرنده برای شرکتهای زبان گزارشگری توسعه پذیرفیلترهای  از استفاده که دهد

 های شماره از اعتماد قابل استخراج و فرد به منحصر شناسایی زبان گزارشگری توسعه پذیر ساختار :دارد بسیاری مزایای
 از استفاده دلیل به و شوند می خورده برچسب اضافی اطالعات - کند می پذیر امکان مالی های گزارش از را حسابداری

 هیچ مختلف، های داده پایگاه دهندگان ارائه بین اختالف دلیل به .ندارد وجود تحریف هیچ امکان مختلف های قالب
 .ندارد وجود انتظار مورد رقمی توزیع از انحرافی

 انداز پس به منجر و کند تر ساده را داخلی حسابداری های شیوه که دارد پتانسیل این را زبان گزارشگری توسعه پذیر
 به منجر که شود پیشرفته داخلی کنترل همچنین و مالی امور و حسابداری عملکرد در اثربخشی و کارایی بهبود و هزینه
 تقارن عدم کاهش زبان گزارشگری توسعه پذیر از دستور هدف.شود می وری بهره بهبود و هزینه در جویی صرفه

زبان  های پرونده که شود می بینی پیش .است نظارتی های پرونده اطالعات پردازش قابلیت بهبود با اطالعات
 بخشند بهبود دستی، های داده ورودی کاهش با را ها داده تحلیل و تجزیه و ها داده آوری جمع ،گزارشگری توسعه پذیر

 ضروری غیر های افزونه یا خطاها ، ها ناسازگاری اولیه تحقیقات اگرچه. برساند مشترک زمینه یک به را ها پرونده همه و
زبان  های داده اخیرنشان می دهد مطالعات از بسیاری ، است داده نشان را زبان گزارشگری توسعه پذیر های پرونده در

 کیفیت با اطالعات ارائه به بلکه ، ها دارند داده اشکال سایر به نسبت کمتری خطاهایتنها  نه گزارشگری توسعه پذیر
به کمیسیون بورس و  شده ارسال زبان گزارشگری توسعه پذیر های داده ،( 40همکاران و بوریتز.)نیزمی انجامند باالتر

 میزان آنها کردند نتایج مقایسه COMPUSTAT داده کننده جمع توسط شده ارائه های داده با اوراق بهادار آمریکا  را
  تعاملی های داده با مقایسه در را تجمعات توسط شده ارائه مالی خطاهای صورتهای ٪50 از بیش حذف از توجهی قابل
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 پیدا را تطابق عدم ٪2-5 بین آنها ، اند نشده حذف که مواردی مورد در.نشان داده است زبان گزارشگری توسعه پذیر
زبان  اطالعات که است این آنها مطالعه پیامدهای. است معمولی نوع از بیشتر ها تفاوت ٪51 تقریباً که کردند،

 مقادیر که دریافتند ،(همکاران و چیچیال.)است شرکت اطالعات منبع ترین دقیق و ترین کامل گزارشگری توسعه پذیر
 توجهی قابل طوربه  گزارشگری توسعه پذیرزبان  پرونده در شده گزارش مقادیر با COMPUSTAT در شده گزارش
 کنند، نمیزبان گزارشگری توسعه پذیر و  COMPUSTAT های فیلترینگ مقایسه در سعی آنها اگرچه.است متفاوت

( 30 از) 41 خاص طور به ، دهد می تغییر را شده گزارش شماره توجهی قابل طور به COMPUSTAT که دانند می اما
 زبان گزارشگری توسعه پذیر های پرونده توسط شده گزارش مقادیر با COMPUSTAT توسط شده گزارش متغیر

 خودکار صورت به زبان گزارشگری توسعه پذیر های داده از توان می چگونه که دهند نشان توانند می آنها. است متفاوت
 های داده توانایی ،(همکاران و افارل ) کند پردازش و استخراج را متداول حسابداری اعداد تا کرد استفاده بزرگ مقیاس در

 بررسی بینی پیش دقت با مطابق مالی حسابداری اطالعات کیفیت و شفافیت بهبود نظر از را زبان گزارشگری توسعه پذیر
 نشان را زبان گزارشگری توسعه پذیر تصدی زمان از تحلیلگر بینی پیش دقت در توجهی قابل بهبود آنها نتایج. کردند

 اقدامات است ممکن زبان گزارشگری توسعه پذیر های داده که باشید داشته اطالع(: همکاران و 44هانسلمان.)است داده
اختیار کمیسیون بورس و اوراق بهادار  در انسانی تعامل از باالتر احتمال با مالی های گزارش نمایش برای را ای ساده

به  شده ارائه زبان گزارشگری توسعه پذیر های پرونده اساس بر که آنها، مطالعه. دهد قرار گذاران سرمایه آمریکا  و
 را طبیعی غیر رقمی فرکانس ساالنه سطح بود، 8043 مارس و 8001 ژوئیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا  بین

 که است فرضیه این با مطابق آنها های یافته. است داده قرار بررسی مورد را سود کیفیت با آن ارتباط و کرده گیری اندازه
 منعکس مالی های شده و گزارش گزارش های حساب ,ارقام  فراوانی  ,باالتر های نظمی بی در درآمدی باالتر دستکاری

 مطالعه و زبان گزارشگری توسعه پذیر های داده اگرچه.باشد درآمد پایین کیفیت دهنده نشان است ممکن که ، است شده
 و مفید ابزاری زبان گزارشگری توسعه پذیر های داده که دهد می نشان مطالعات این اما ، است اولیه مرحله در هنوز آن

 قرار استفاده مورد درآمدها آینده حرکت جهت بینی پیش برای است ممکن و است مالی های صورت تحلیل برای دقیق
 .گیرد

 پذیر زبان گزارشگری توسعه مزایای

 :توان در موارد زیر خالصه کرد را می گزارشگری توسعه پذیرزبان  بطور کلی مزایای استفاده از

 امکان انتقال اطالعات به شکل زنده .4

 استفاده از رده بندی واحد اطالعاتی و حذف مشکالت مفاهیم اطالعات .8

 امکان دسترسی ارقام توسط کاربر .3

 سیستم حسابداری افزایش قابلیت مقایسه گزارش های مالی در  .1

ریزی منابع  برنامه دسترسی سریع به انواع اطالعات موجود در طبقه بندی های تعریف شده مخصوصا در سیستم  .5

 سازمانی

 ها توسط دریافت کننده و انجام عملیات محاسباتی بعدی روی آن ها امکان ذخیره سازی داده .1

 امکان داد و ستد اطالعات مالی بین سیستم های مختلف حسابداری در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  .1

 ها امکان استفاده از نرم افزار های هوشمند تحلیل گر مالی مبتنی بر دریافت مستقیم اطالعات از شرکت .2

مانند فناوری های دیگر است چون کارایی مبادله ی اطالعات را افزایش داده و  زبان گزارشگری توسعه پذیر اساس( 4
هزینه های مربوطه را کاهش می دهد لذا برای تمام گروه های درگیر صورت های مالی مانند تهیه کنندگان، توزیع 

                                                             
11 hanselman 
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 . کنندگان و استفاده کنندگان منفعت دارد
برای صورت های مالی فعلی ما را قادر می سازد از نرم افزارهای دسترسی به  گزارشگری توسعه پذیرزبان استفاده از ( 8

و سایر تهیه کنندگان نرم افزارهای  43، ای بی ام48شرکت مایکروسافت،اوراکل. اطالعات به نحو بهتری استفاده کنیم
 . در دست طراحی دارند پذیر زبان گزارشگری توسعهحسابداری، ابزارهایی را برای سهولت استفاده از 

که به منظور دریافت اعتبار تهیه شده  زبان گزارشگری توسعه پذیرتحلیل گران اعتبارات از طریق صورت ها مالی ( 3
 . است تحلیل ها را به هنگام و با هزینه ی اندک تر انجام می دهند

یک بار تهیه می شود و طبق نیاز استفاده  رزبان گزارشگری توسعه پذیدر زمینه گزارشگری مالی؛ اطالعات مالی ( 1
بنابراین منجر به کاهش هزینه های انتشار، مبادله و تحلیل داده ها و . کنندگان به شکل های مختلف عرضه می شود

 . گزارش ها می شود
 . یک ابزار قوی برای استخراج و ارزیابی درست داده ها برای سهامداران و سایر استفاده کنندگان است( 5

 . در گزارشگری مالی به شرح شکل زیر است زبان گزارشگری توسعه پذیرنقش 

 
 در گزارشگری زبان گزارشگری توسعه پذیرنقش   -8شکل 

 
 مدیریت بر پذیر توسعه گزارشگری زبان پذیر توسعه مالی گزارشگری زبان بکارگیری تاثیر به بررسی( 4311 ) حیدرپور

 تحلیل بهبود منظور به استاندارد تجاری گزارشگری زبان یک ارایه پذیر توسعه گزارشگری زبان هدف. پرداخته اند سود
 گزارشگری زبان بکارگیری تاثیر بررسی به حاضر پژوهش. آنهاست بین نهادها داخل در تجاری اطالعات تبادل ها داده

 حاضر پژوهش در استفاده مورد آماری نمونه. پردازد می سود مدیریت بر پذیر توسعه گزارشگری زبان پذیر توسعه مالی
 متغیر. باشد می 4315 تا 4310 های سال زمانی فاصله در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 481 شامل
 از ها فرضیه آزمون همچنین. گیرد می قرار بررسی مورد حالت دو در که باشد می سود مدیریت حاضر پژوهش در وابسته

 که دهد می نشان ها، آزمون از حاصل نتایج به توجه با. شد انجام Eviews9 افزار نرم از استفاده با چندمتغیره رگرسیون
 تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت کاهش با پذیر توسعه گزارشگری زبان پذیر توسعه مالی گزارشگری زبان بکارگیری

 مدیریت افزایش با پذیر توسعه گزارشگری زبان ورود که دریافتیم تحقیق دیگر فرضیه بررسی در همچنین. است همراه
                                                             

12 ORACLE 
13 IBM 

http://www.jamv.ir/


 www.jamv.ir 
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 (                                             جلد چهارم) 9311 ، تابستان82 ، شماره3دوره 

 

88 

 

 .است همراه واقعی های فعالیت بر مبتنی سود
: زبان گزارشگری توسعه پذیر زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر در مقاله ای با عنوان( 4311 )ابراهیمی کردلر 

با گذشت زمان پیشرفت تکنولوژی،  بیان می دارد که استانداردی کارا در گزارشگری مالی شرکت های بازار سرمایه
فناوری کانال های ارتباطی منتج به آنان، امکان سرمایه گذاری انجام مبادالت مالی سرمایه گذاران، شرکت های بورسی 
. دیگر بخش های بازار سرمایه در فراسوی مرزها فراهم شده بازارهای مالی سراسر جهان را به هم مرتبط ساخته است

همزمان با جهانی شدن سرمایه گذاری، نیاز استفاده کنندگان به اطالعات صحیح، قابل اتکاء قابل اعتماد در مورد وضعیت 
لذا در راستای تامین نیازهای فوق، فناوری های استاندارد در . عملکرد مالی شرکت ها به نحوی الزام پیدا می کند

کی از ابزارهای مبتنی بر این فناوری که اخیرا مورد استقبال شرکت ها ی. گزارشگری مالی نقش بسزایی را ایفا می کنند
زبان گزارشگری توسعه  .می باشد زبان گزارشگری توسعه پذیر پذیر قرار گرفته است، زبان گزارشگری تجاری گسترش

داده تبادل یک رویکرد استاندارد جهانی است که سرعت پردازش اطالعات مالی را به طرز چشمگیری افزایش  پذیر
با گزارش دهی  زبان گزارشگری توسعه پذیر .اطالعات در زمینه گزارشگری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته است

بموقع یکپارچه صورت های مالی شرکت ها، نقش بسزایی را در تقارن اطالعاتی سرمایه گذاران بالقوه ایفا می کند 
اسبی را برای سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه در عرصه بین المللی همچنین با کاهش مرزهای جغرافیایی، فرصت من

 .را فراهم می نماید
در شبکه بانکی  زبان گزارشگری توسعه پذیر نیازمندی ها و الزامات پیاده سازیدر مقاله ای به بررسی ( 4312) طاهری

بانکی جهت تامین نیاز اطالعاتی و  ی توسعه پذیرزبان گزارشگر در این مقاله با تاکید بر راه اندازی .پرداخته است ایران
نظارتی شبکه بانکی و بانک مرکزی، الزامات و نیازمندی های این مساله از منظر بانکی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 

تک بانکی توجه به مغایرت های  زبان گزارشگری توسعه پذیر یکی از چالش ها و در عین حال الزامات پیاده سازی. است
سونومی های موجود با قوانین و مقررات شریعت اسالمی در بانکداری بدون ربای ایران است که در این مقاله این مهم 

با توجه به نتایج تحلیل، نیازمندی های اطالعاتی، نیازها و الزامات حسابداری و : مورد توجه قرار گرفته است یافته ها
زبان  ر بانک ها شناسایی گردید و در پایان چالش ها و مزایای پیاده سازید زبان گزارشگری توسعه پذیر توسعه پذیری

 .ارائه گردید گزارشگری توسعه پذیر
به نسبت  اولین کسانی بودند که به سودمندی اطالعات حسابداری برای پیش بینی روند سود ( 4121 اوو و همکاران)

براساس این پیش بینی ها به تدوین استراتژی  (همکاراناوو و ) .جهت حرکت تنظیم شده توجه داشتنددر درآمد فعلی 
اختصاص داده  مدت موقعیت های سرمایه گذاری طوالنی و کوتاهدر سهام بر اساس احتمال آنها . ندمعامالتی ادامه داد

 آن ها  در دسترس بودن خریداری کردند که احتمال تخمین زده شده را از کلیه سهام میزان آنها یک سبد به همان. شد
بود ( موقعیت کوتاه) 0.1آنها زیر  بود و یک سبد به همان اندازه وزنی را از تمام سهام که احتمال( موقعیت طوالنی) 0.1

افزایشی در  ٪5.1را در مدت زمان برگزاری یک سال،  ٪2.3بازگشت   , این استراتژییافته ها نشان دادند که . فروختند

 .ست آورددر سال سوم به د ٪5.5سال دوم و 
سود )جهت حرکت در هر سهم ( متغیر حسابداری 12)این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای گسترده مالی 

 که آنجا تا مطالعه ،(همکارانش و اوو)نشر نتایج مطالعات  برای تالش در.در هر سال را مدل سازی کرده است (هرسهم
را با استفاده از یک دوره ( اوو)نتایج  مجدداً ،( هولتوزن و همکاران).شد استفاده اصلی متغیر 12 متغیر از 10 است ممکن

مورد  اصلیمورد   12نسبت به  مورد 10از جمله بنگاههای بدون نسخه ، و استفاده از  ،(4112 -4122)زمانی متفاوت 
با این حال ، (. بود نسبت 42دارای  (اوو)مطالعه اصلی که  )نسبت را حفظ کرده است  45این مطالعه . ندبررسی قرار داد

نتیجه همان نتیجه  این. ه شددر طول دوره مطالعه آنها تحقق بخشید سودآوری استراتژی معامالتی ارزش افزوده کمی
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سودآوری متوسط . پرداختند با استفاده از همان مدل (اوو) تکرار مطالعهبا  (برنارد و همکاران).است (شو همکاران اوو)
  ،(استوبر و همکاران.)در سال دوم داشته است ٪81/4در سال اول و  ٪1.11استراتژیهای سرمایه گذاری آنها بازده بیش از 

توانایی مدل پیش بینی نسبت به پیش بینی درآمد تحلیلگران با استفاده از مدت زمان  ،(و همکاران  اوو)با مقایسهدر 
از زمان  ٪11یک ساله جلوتر از  سود هر سهم  آنها دریافتند که این مدل عالئم. را بررسی کردند(  و همکاران اوو) مشابه

را به  مواقعاز  ٪12صحیح است اما یک مدل ترکیبی  مواقعاز  ٪51پیش بینی تحلیلگران در حدود  .را پیش بینی می کند
با استفاده از یک  یمدل. ندداد را مورد بررسی قرار (شاوو و همکاران) ،(و همکاران سنتیونو.)درستی پیش بینی می کند

کارها بر اساس از که یک نمونه  ندو نشان دادانتخاب کردند  4122تا  4120از  زمانی طی یک دوره یینمونه بریتانیا
را گسترش  (شوهمکاراناوو ) ، نظر(برد و همکاران.)احتماالت پیش بینی شده بازده غیر طبیعی را بدست آورده است

و با احاطه بازارهای انگلیس و استرالیا عالوه بر بازار ( 4111-4123سالهای )با پوشش دوره زمانی بعدی  یمدل. ندداد
بسته به کشور مورد .  نشان می داد (و همکاران اوودر مقایسه با ) را متغیر 48نتایج آنها . را مطرح کردند ایاالت متحده

در بررسی صنایع .ندبازده منفی داشت ی بامدل شو همکاران  (اوو)نظر بررسی ، استراتژی سرمایه گذاری آنها ،بر اساس

به کار ش و همکاران (اوو) متغیر مورد استفاده 85تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده را در هر  (جردن و همکاران)خاص ، 
می در طی شرکت های نفت و گاز با داد و ستد عمو قیمت به سود  تغییرات در نسبت های ,به منظور توضیح  .بردند

وقتی به  قیمت به سود  نتایج آنها نشان داد که سه متغیر مستقل در رابطه با نسبت. بررسی شدند 8001-8005سالهای 
صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند معنی دار هستند و وقتی در یک مدل رگرسیون چندگانه با هم ترکیب می 

شرکتها  قیمت به سود  از تغییرات در نسبت ٪18قادر به توضیح تقریبا  این مدل. شوند از نظر آماری باقی مانده است
در صنعت بانکی را مورد  بازده حقوق صاحبان سهام  توانایی درآمد حاصل از تفکیک در پیش بینی (و همکاران آلم.)بود

بینی درآمد در طی تنظیم شده با تفکیک پیش  نشان می دهد که میانگین مربعات حاصل نتایج. ندبررسی قرار داد
نتایج همچنین نشان می دهد که مؤلفه های تفکیک شده . افزایش یافته است 0.183به  0.511از  4111-4111سالهای 

همه این مطالعات نشان می دهد که در حالی که ممکن .قادر به پیش بینی درآمد دوره بعدی نسبت به درآمد کل هستند
ابزار دقیق تر و به موقع تری الزم  اما وجود داشته باشد ، ،برای پیش بینی سوداست اعتبار استفاده از اطالعات مالی 

 . نتایج مدلهای نهایی حاکی از توانایی چشمگیر توصیف کنندگان در توصیف مشترک تغییرات سود بعدی است.است
 

 بحث و نتيجه گيری 
و نگرش کند سنتی جای خود را به  همگام با حرکت بسوی دنیای دیجیتال و ظهور رویکرد های پست مدرن، شیوه

سرعت و دقت باالی . رویکرد های پست مدرنی داده است که در کمتر از چند ثانیه قابلیت واکاوی میلیون ها داده را دارند
و حسابداری تحت وب به دلیل بهره گیری از جدید  XBRL سیستم های حسابداری و گزارشگری حال حاضر همچون

یر، یک امر بدیهی و واضح است و این دقت و سرعت، همان دغدغه مدیران مالی و حسابداران های قرن اخ ترین یافته

اطالعاتی که اگر عالوه بر دقت  .گذشته است که به دلیل درگیری روزانه با اعداد و ارقام، همواره به آن می اندیشیده اند
نداشته باشند و یا قابلیت دسترسی آنها برای هر  و سرعت، به موقع در اختیار کاربران قرار نگیرند و قدرت قیاس پذیری

شخصی سهل باشد ارزش واقعی خود را در جهانی که سرعت به روز رسانی داده ها از سال و ماه به دقیقه و ثانیه رسیده 
ز زبان گزارشگری مالی قابل توسعه با باال بردن سرعت انجام کار و افزایش دقت، منجر به ا .است، از دست خواهد داد

بین رفتن ناامنی داده ها شده و منتج به برنامه ریزی، ارزیابی رویداد ها و برآورد انتظارات و نیازهای مالی گشته و ابهام و 
این زبان با ارائه اطالعات عاری از تمایالت جانبدارانه، . سردرگمی در تصمیم گیری مدیران ارشد مالی را کاهش می دهد

داده و به علت ثبات رویه،  حتوا نیز می باشد، قابلیت اعتماد به داده ها را افزایشکامل و جامع که دارای رجحان م
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 .شفافیت و هماهنگی با دیگر رویکردها ،قدرت قیاس پذیری اطالعات حسابداری را فزونی می بخشد

 :را می توان در موارد زیر خالصه کرد XBRL طور کلی مزایای استفاده از

 ل زندهامکان انتقال اطالعات به شک .4

 استفاده از رده بندی واحد اطالعاتی و حذف مشکالت مفاهیم اطالعات .8

 امکان دسترسی ارقام توسط کاربر .3

 سیستم حسابداری افزایش قابلیت مقایسه گزارش های مالی در  .1

برنامه ریزی منابع  سریع به انواع اطالعات موجود در طبقه بندی های تعریف شده مخصوصا در سیستم دسترسی  .5

 سازمانی

 امکان ذخیره سازی داده ها توسط دریافت کننده و انجام عملیات محاسباتی بعدی روی آن ها .1

 اطالعات مالی بین سیستم های مختلف حسابداری در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانیامکان داد و ستد   .1

 امکان استفاده از نرم افزار های هوشمند تحلیل گر مالی مبتنی بر دریافت مستقیم اطالعات از شرکت ها .2

 کمتر این انحراف میزان چه هر .است وابسته دارد آن واقعی با مقدار که انحرافی میزان به شده، بینی پیش سود اهمیت 

 هر سود انتظارات برآورده شدن برای بازار که است داده نشان تحقیقات .برخوردار است بیشتری دقت از بینی پیش باشد،

هر  سود که زمانی. دهد نشان می واکنش نیز آن شدن برآورده به نسبت و قائل است ای مالحظه قابل ارزش سهم
 سود زمانی که .کند می تلقی خوب خبر را آن و دارد ای بینانه دید خوش آن به نسبت بازار ، رود انتظارات از فراتر سهم

سیستم گزارشگری مالی  .شود می کم انتظارات برآوردن در اعتبار شرکت باشد، آنها بینی پیش از تر پایین سهم هر
کاهش میزان خطا، دسترسی به عنوان یک انقالب در گزارشگری مالی تلقی شده که باعث   (XBRL)پذیر توسعه

کنندگان از  سریعتر و ارزانتر به اطالعات و افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن اطالعات برای تولیدکنندگان و استفاده
با استفاده از داده های حسابداری می توان پیش بینی بهتر و دقیق تری از سود سهام .شود اطالعات صورتهای مالی می

در نتیجه می توان . می توان سود را با درصد خطای کمتری پیش بینی کرد  XBRLفاده از همچنین با است. را داشت
 .می توان حرکات سود را پیش بینی کرد XBRLگفت با استفاده از داده های حسابداری و 
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