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 چکیده

-های زبان گزارشگری تجاری توسعهبا توجه به وجود ضعف در گزارشگری مالیاتی در ایران از یک طرف و قابلیت

سازمان امور  دربررسی امکان بکارگیری این زبان نوین گزارشگری  ( از طرف دیگر، پژوهش حاضر بهXBRLپذیر )
این پژوهش در مرحله اول با بررسی مبانی مالیاتی کشور جهت بهبود گزارشگری مالیاتی در ایران پرداخته است. 

آوری، نظری و تجربی موجود به روش متاسنتز، به ارایه یک الگوی نظری پرداخته و با استفاده از مدل سه بخشی فن
در مرحله  را شناسایی نموده است.ها امکان بکارگیری این زبان در سازمانعوامل موثر بر  (،TOE) سازمانی و محیطی

ساختاریافته، الگوی نظری اولیه را اصالح و عوامل موثر بر امکان بکارگیری این مصاحبه نیمه 21دوم با تحلیل محتوای 
 70وم نیز، با تحلیل زبان نوین گزارشگری در سازمان امور مالیاتی کشور را شناسایی نموده است. در مرحله س

آوری شد به ارایه الگوی نهایی پرداخته و امکان جمع 1396پرسشنامه به روش دلفی فازی که در اسفند ماه سال 
هرچند از منظر دهد که ژوهش نشان میپنتایج بکارگیری آن در سازمان امور مالیاتی کشور را ارزیابی نموده است. 

پذیر است ( در سازمان امور مالیاتی کشور امکانXBRL) پذیرجاری توسعهآوری، بکارگیری زبان گزارشگری تفن
هایی در اما از منظر سازمانی و محیطی امکان بکارگیری آن در سازمان امور مالیاتی کشور وجود نداشته و با چالش

 روست.سطح سازمانی و محیطی روبه
سه سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشگری مالیاتی، مدل ، پذیرزبان گزارشگری تجاری توسعه :یدیکل واژگان

 آوری، سازمانی و محیطیبخشی فن
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 مقدمه
1پذیرزبان گزارشگری تجاری توسعه

 (XBRL)  است که در جهان یک رویکرد استاندارد
و متعالی را در سراسر جهان متحول  تجاریخصوص گزارشگری هتبادل اطالعات و ب

یافته در دنیا مورد استفاده قرار و در بسیاری از ادارات امور مالیاتی کشورهای توسعه ساخته
پروژه بکارگیری زبان  رسد،نظر می(. لذا به1393است )عبدالهی، یعقوبی رفیع،  گرفته

( در سازمان امور مالیاتی ایران نیز که نماینده XBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه
مالیات در کشور است، موجب بهبود گزارشگری و درنتیجه ارتقای دولت و متولی وصول 

 رسیدگی مالیاتی خواهد شد. 
سنجی آن پرداخت. چراکه ای، ابتدا باید به امکانطور کلی، قبل از اجرای هر پروژهبه 

 است.انجام یک پروژه، قطعا مستلزم تخصیص منابع محدود و صرف هزینه، زمان و انرژی 
های گیریتمال و میزان موفقیت آن پروژه، موضوع مهمی برای تصمیمهمچنین بررسی اح
توان با سنجی یک پروژه میشک، پس از مطالعه و بررسی دقیق امکانسازمانی است. بی

سازی، آزمون و اطمینان نسبی به سایر مراحل انجام آن که عبارتند از تحلیل، طراحی، پیاده
منظور تجویز نسخه برای بکارگیری زبان گزارشگری حفظ پروژه، پرداخت. بنابراین، به

سنجی آن، ( در سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید ابتدا امکانXBRLپذیر )تجاری توسعه
سنجی یا پذیرش زبان مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، بررسی امکان

 تی کشور است.( در سطح سازمان امور مالیاXBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه
( در XBRLپذیر )سنجی زبان گزارشگری تجاری توسعهجهت بررسی موضوع امکان 

یک سازمان، ابتدا باید به بررسی موضوع پذیرش و انتشار آن در سطح سازمان پرداخت. 
آوری را درنظر بگیرد. فن دنبال مدلی بود که عوامل سازمانی موثر بر پذیرشلذا باید به

 ها و فشارهاییروین در معرض، های موجودیچیدگیاندازه و پ یلدل، بههاسازمانچراکه 
. کنندبسزایی ایفا مینقش  هاآن یریگیمتصمفرایند در مسلما  که ،هستندمتعددی  یخارج
ی خارجعوامل  یرثات در سطح سازمان، باید نوین یورآفن یک در فرایند پذیرش ین،بنابرا
 . (2007گیرند )دولین و تروشانی،  قرار یمورد بررسنیز 
ها دهد که تئوری(، نشان میXBRLپذیر )های زبان گزارشگری تجاری توسعهویژگی 

آوری نوین در سطح سازمان جهت بررسی مساله پذیرش این زبان های پذیرش فنو مدل
 گزارشگری در سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار مناسب و مرتبط هستند. لذا در این

                                                                                                                   
1. eXtensible Business Reporting Language 
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آوری نوین در سطح پژوهش، ابتدا به واکاوی مدل مهم مطرح در زمینه پذیرش فن
پرداخته و سپس در  (،TOE) آوری، سازمانی و محیطیها یعنی مدل سه بخشی فنسازمان

پذیر چارچوب مدل پیشنهادی به بررسی مساله پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه
(XBRLدر سطح سازمان امور مالیاتی کش ) .ور پرداخته شده است 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
یک رویکرد استاندارد است که ( XBRLپذیر )در جهان، زبان گزارشگری تجاری توسعه

و متعالی را در سراسر جهان متحول  تجاریخصوص گزارشگری هتبادل اطالعات و ب
است. بکارگیری این زبان نوین گزارشگری، در برخی کشورها از جمله امریکا،  ساخته

انگلستان، دانمارک، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی الزامی و در برخی دیگر از جمله 
(. همچنین، در بسیاری 2017استرالیا، آلمان و هلند کامال داوطلبانه است )برت و همکاران، 

یافته از جمله انگلستان نیز مورد پذیرش و استفاده های توسعهاز ادارات امور مالیاتی کشور
است. در ایران نیز در چند سال اخیر تالش هایی برای بکارگیری زبان  قرار گرفته

( در گزارشگری مالی شرکت های بورسی XBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه
یری آن در سازمان (  اما برای بکارگ1393صورت گرفته است )عبدالهی، یعقوبی رفیع، 

 امور مالیاتی اقدامی انجام نشده است.  
با توجه به اینکه در کشور حرکت به سمت دولت الکترونیک و الکترونیکی نمودن  

فرایندها از جمله فرایند وصول مالیات آغاز شده است، لذا در آینده ای نه چندان دور زبان 
یکی از کلیدی ترین اجزای پروسه ( می تواند به XBRLگزارشگری تجاری توسعه پذیر )

-پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه بنابراین الکترونیکی نمودن فرایندها تبدیل شود.

( در سطح سازمان امور مالیاتی ایران نیز که نماینده دولت و متولی وصول XBRLپذیر )
ی مالیات در کشور است، موجب بهبود گزارشگری و درنتیجه ارتقای رسیدگی مالیات

 خواهد شد. 
( و 1990همکاران ) و تورناتزکیتوسط  (،TOE) 1آوری، سازمانی و محیطیمدل فن 

( و درخصوص 2012)ازم،  شدمعرفی  سازمان آوری در سطحفن یرشمطالعه پذ منظوربه
ها نیز بسیار مورد در سطح سازمان (XBRLپذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر )

بر پذیرش  را عوامل خارجی یرتاث(. این مدل سه بخشی، 2016استفاده قرار گرفت )دیوید، 

                                                                                                                   
1. Technology Organization Environment Model 
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 آوری در سطحفن پذیرشبر  آن،از  های پیشکه مدلگیرد درحالیها در نظر میسازمان
ه کباشد مبنی بر این( می1999این مدل، کامال مطابق با نظر بونر ) .بودندمتمرکز فردی 

گیری در حسابداری به سه گروه )متغیر فاعل، متغیر عوامل موثر بر قضاوت و تصمیم
( که در ادامه بیشتر توضیح داده شده 1999شوند ) بونر، موضوع و متغیر محیط( تقسیم می

 است.

 (TOE) آوری، سازمانی و محیطیمدل سه بخشی فن
بر روند  عوامل موثراز  بخشسه  دربردارنده ،جامعکامل و چارچوب  یک در این مدل،

 یسازمان منظر ی،فن منظر معرفی شد که شاملها سازمانسطح در آوری فنانتشار پذیرش و 
ی یا نوآوردر معرض  سه بخش توسط افراد . آگاهی نسبت به اینهستند یطیمح منظرو 
(. 2008، هوانگ و همکاران)آوری نوین، ممکن است پذیرش را تشویق یا منع نماید فن
-یانتشار نوآورپذیرش و مربوط به  یاتکه در ادب نمودند( اشاره 1975و همکاران ) یجبالر
عوامل توجه به ، پس از آن. یرندگیبه ندرت مورد توجه قرار م سازمانیعوامل  ،ها

-فنچارچوب افزایش یافته و در نهایت،  آوری نوینفن یک مربوط به پذیرش سازمانی

 .انجام پذیرفت در این خصوص بود که یمطالعات یجهنت (،TOE) آوری، سازمانی و محیطی
طور که در شکل زیر نشان داده شده است، این مدل دارای سه بخش به این ترتیب، همان
 باشد که در ادامه تشریح خواهند شد.مهم و تاثیرگذار می

 

 

 (1990همکاران،  و ( )تورناتزکیTOE) آوری، سازمانی و محیطی: مدل سه بخشی فن1نگاره
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 منظر فنی

-ویژگی دربردارنده (،TOE) آوری، سازمانی و محیطیمدل سه بخشی فندر  فنی عوامل

در واقع، د. ندارتاثیر  یرشاحتمال پذ بر( معتقد است 1983است که راجرز ) انهنوآور های
-پذیرش آن فنتواند پذیرش یا عدمآوری، میمشاهده شده مرتبط با یک فن هایویژگی

 یتئور آوری نوین،فن یرشمطالعه پذ در بنیادی هایتئوری آوری را توضیح دهد. یکی از
آوری، سازمانی مدل سه بخشی فن و (1995، 1983است )راجرز،   (DOI)ینوآور انتشار

انه نوآور هایویژگی ازدرک شده  خصوصیات دهد کهنشان می ( نیزTOE) و محیطی
 را تشویق یا منع نماید. تواند پذیرش آنمی آوری،فن

 یتمزآوری، باید تولید فن هایکه شرکت یافتنددر( 1992اوکالگان و همکاران ) 
آوری فنکه  دهند یناناطمنمایند و  یجاداآوری نوین یرش فنپذ ترغیب یبرا یکاف ینسب

 که یستن یچیدهپقدر هم های پیش از خود، بهتر و برتر است و آنمعرفی شده نسبت به ایده
 پذیرش( 1994همکاران )ایجاد نماید. پریمکومار و تحمل  یرقابلغ یسازیادهمشکالت پ

 یبررس نشر آن،و  تطبیق یانتشار به دو مرحله یندفرآ یمرا با تقس هاتبادل الکترونیکی داده
-ی )میزانی که فنو سازگار ینسب یتدهد که مزیها نشان مآن پژوهش یجکنند. نتایم

دو عامل  نیازها و فرایندهای موجود در سازمان تطابق و سازگاری دارد(،آوری نوین با 
  هستند. آوری اطالعاتبا فن تطبیقموثر بر  یاصل
همراه با عوامل  ینسب یتو مز یکه سازگار یافتنددر( 1999رمامورتی و پریمکومار ) 

. تئو و دنکنیم تعیین را سازمانسطح  در هانشر تبادل الکترونیکی داده یزانم یگر،د
 یبرا  (DOI)ینوآور انتشار یتئورهای مشخص شده در ویژگیاز (، 1995همکاران )

تند که یافدرنموده و در سنگاپور استفاده  های نوینآوریفن یسازمانپذیرش  یبررس
باشد آوری نوین مشکل و درک آن سخت مییعنی این تصور که استفاده از فن یچیدگی،پ

 به پذیرشسازمان  تمایلبر  یطور قابل توجهبه یاتی،عمل یسکند رمان یگرید یرهایو متغ
 د. نگذاریم یرثات ها،تبادل الکترونیکی داده

آوری نوین ساخته شود کنند تا یک فنمناسبی ایجاد می بستر ی،ورآفن یهایرساختز 
 یکاربرد یهاتوسعه برنامه یبرا الزم دانش و مهارت اطالعات، یورآفن یمنابع انسان و

هایی ا و سازمانهبنابراین، شرکت(. 2005 ،مراکر)ژو و سازند یفراهم مآوری را، آن فن
یک جذب و بکارگیری دارند، در موقعیت بهتری برای  تریبیش آوریآمادگی فن که
 .(2007ن، و همکارا )ییهستند  آوری نوینفن
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 منظر سازمانی

 یسازوکار سازمان (،TOE) سازمانی و محیطیآوری، در مدل سه بخشی فن یسازمان منظر
عوامل موجود در منظر  کند.یم یبررس را درون سازمان ینوآورو انتشار نفوذ  یبرا

-آوری نوین را تحمیل یا تسهیل نمایند و در واقع بیشتوانند فرایند پذیرش فنسازمانی می

رند. در این راستا، آوری نوین داترین اثرگذاری را بر روند پذیرش یا عدم پذیرش فن
 ی،رسمیرغ /یرسم یسازمانکه سازوکار درون ( ثابت کردند1990همکاران ) و تورناتزکی

-ایفا می نوین در سطح سازمان یورآفن یرشدر پذ ینقش مهم ی،و نوآور یمنابع سازمان

 نامند. می یسازمان یآمادگرا  منظر ینا ی افراد،(. برخ2003، دیدریک و وست)نمایند 
با مطالعه  مطابق کهشده  یفعرت( 1995) انو همکارایاکاوو  توسط آمادگی سازمانی 

 یبرا یآورو فن یمنابع مالبه  ی سازماندسترس عبارت است از (2004) یرسونگراندون و پ
-جنبه ،(2004) یرسون(. گراندون و پنوین آوریفن یک) یکتجارت الکترون یسازیادهپ

 نمودند.خالصه دست آمده بود را به یدر مطالعات قبل که یسازمان یمختلف آمادگ یها
هایی تمیزدهنده جهت تفکیک سازمان ینبهتر ی،سازمان یها نشان داد که آمادگمطالعه آن
و  ییتوسط پذیرند که ی را نمیآورفن هایی کهپذیرند از آنی را میآورفناست که 
 .شد نیز تایید( 2007همکاران )

نسبت به  افراد اجتماعی و جمعیدهنده واکنش نشان آوری نوین،ی فنسازمان پذیرش 
ها، باید سازمان یاحتمال پذیرشقبل از اظهارنظر در خصوص  رواز ایناست. آوری آن فن
را  یسازمان یرهایمتغ ینا گرانلذا، پژوهش. درنظر گرفتدقت به را  یسازمانمتعدد  شرایط

عنوان . بهاندمورد آزمون قرار داده ،سطح سازمان آوری نوین درفن پذیرشدر مطالعات 
-مبنی بر پذیرش فن سازمانیم بر تصمکه  کلیدیعامل  یکعنوان به یمثال، اندازه سازمان

و لی،  1995داگرتی و همکاران، )ارزیابی قرار گرفته است مورد تاثیر دارد،  آوری نوین
و  ی، کلیکامصنعت یهازماندر سا لکترونیکتجارت ا یسازیادهپدر بررسی  (.2001

بزرگ از تجارت  یهاشرکت( به این نتیجه رسیدند که میزان استفاده 2005)همکاران 
 .است ، بیشترکوچک یهاشرکتنسبت به  یکیالکترون

-قابلطور بهآوری موردنظر، در خصوص فن و دانش یسازمان یادگیری همچنین 

(. 1998، گاون و مادیسیام) نمایدمیآوری کمک فناز به میزان استفاده  ایمالحظه
داشتن دانش و شناخت از نوآوری، به احتمال زیاد منجر به پذیرش آن خواهد شد، چراکه 

  دهد.انگیزه سازمان را به سمت پذیرش آن نوآوری افزایش می



  113 ...  پذیرسنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعهامکان

تخصص و تجربه  به سازمان ممکن است ی نوین،هایآورفن یچیدگیپهمچنین با توجه به 
از  یانمونه ها،روز رسانی رایانهبهباشد. ها، نیاز داشته یآورفنآن از  یریگهرهب یبرا فنی
سازمان لزوما به  یکحال، تجربه  یناست. با ا یورآفن موضوع پذیرش بر یدانش فن آثار

-فرایند تغییر رویهدر مطالعه (، 2006ژو و همکاران )شود. نمیمنجر  ی نوینآورفن پذیرش

ینترنت، ا های مبتنی برسمت استفاده از سیستم به هاالکترونیکی داده تبادلشرکت از  ی
و شود  تغییر یهاینههزموجب ایجاد ممکن است  یمیقد یآورفنکار با  تجربهدریافتند که 

  آوری نوین و پیشرفته را دشوار سازد.این ترتیب حرکت به سمت فنبه
-فنحمایت مدیران ارشد سازمان، یکی از عوامل بسیار مهمی است که فرایند پذیرش  

انداز مثبت خود ها با حمایت و چشمنماید، چراکه آننوین در سازمان را تسهیل می یورآ
-آوری و انتشار نوآوری فراهم میدر تمام سطوح سازمان، بستر مناسبی برای پذیرش فن

 آوری، سازمانی و محیطیسه بخشی فن مدل منظر سازمانیعوامل در  ینا همهنمایند. 
(TOE ) شوندمیدر نظر گرفته. 

 منظر محیطی

کار خود را وکسبفعالیت و  سازمان، ،که در آن یاعرصهعبارت است از  یطی،مح منظر
همکاران،  و )تورناتزکی در ارتباط است دولتمشتریان و صنعت، رقبا، و با دهد یانجام م
 به پذیرشرا  انسازم یکتواند یاست که م یرویین یط،فرض شده مح کلیطور به(. 1990
  .(2006، لیپرت و گویندراجوال)یب نموده یا از پذیرش آن بازدارد ترغ ینوآور

 اند. عدمثابت کرده ینوآور یرشبر پذ یط رامح نیروی یتاهم بسیاری، مطالعات 
 های محیطیعنوان فشاربههمه  ی،دولت یاستو س یفشار صنعت ی،فشار رقابت یطی،مح یناناطم

از  یاریدر بس . حتی(2006، لیپرت و گویندراجوال) دنشویم درنظر گرفتهها بر سازمان
آوری نوین تحت فن یک سازمان را برای پذیرش یفشار خارجصرفا  رد ممکن است،موا

، به تنهایی شار دولتف دریافتند که (1995عنوان مثال، تئو و همکاران )به تاثیر قرار دهد.
 یاهبود. اثرات شبک یسنگاپور یهااز شرکت یاریتوسط بس ینترنتا یرشمهم پذ یلتنها دل

 یمطالعات متعددو  دارد شبکهیک در موجود  یهاشرکت یگرد یاشاره به اقدامات جمع
 یورآفن یرشپذ در یطیعوامل مح ینتراز مهم یکی اید که اثرات شبکهندهینشان م

 . (2000 ،و همکاران چاولسارتباطات است )
د نتوانیم هافشاراین . شوندناشی می یاز منابع مختلف یطیمح یخالصه، فشارهاطور به 

، نظر از منبع فشارصرفد. اما نباش یاز منابع اطالعات یحت یاکنندگان یناز دولت، رقبا، تام
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 یندهد که اینشان م( TOE) آوری، سازمانی و محیطیسه بخشی فن منظر محیطی مدل
ممکن  تاثیر و میزان درجه اما گذاردیم یرتاث آوری نوینفن یک یسازمان پذیرشفشارها بر 

هوانگ و های (. در پژوهش2008)هوانگ و همکاران،  ها متفاوت باشداست در سازمان
-(، جهت تحلیل پذیرش فن1993و گراور ) (2003دیدریک و وست )(، 2008) همکاران

 (TOE) آوری، سازمانی و محیطیسه بخشی فن ، از مدلسازمانی نوین در سطح آور
توان اذعان نمود که این مدل، مبنای محکم تئوری و طور کلی میبه شده است.استفاده 
  (.2004او و همکاران، ی کامل تجربی دارد )اکسپشتوانه

و استخراج و تجمیع باتوجه به بررسی مبانی نظری و تجربی موجود به روش متاسنتز  
آوری، سازمانی و سه بخشی فن های انجام شده بر اساس مدلهای اصلی پژوهشمایهدرون

پذیر زبان گزارشگری تجاری توسعه (، عوامل موثر بر امکان بکارگیریTOE) محیطی
(XBRL ) شناسایی شد: 1شرح جدول ها، بهسطح سازماندر  

 TOE سطح سازمان در مدلدر  XBRL: عوامل موثر بر پذیرش 1جدول 
 عوامل منظر محیطی عوامل منظر سازمانی آوریعوامل منظر فن

 برتری نسبی ادارک شده و یتمز
 یچیدگیپعدم 

 سادگی
 تطابق با نیازها

با وضعیت موجود در  سازگاری
 سازمان
 آوری آمادگی فن

 افزاری(افزاری و نرم)سخت

آمادگی سازمانی )سازگاری فیزیکی 
 و فنی(

 بها و هزینه تحمیلی
 اندازه سازمان

 دانش، تخصص و تجربه سازمان
 آگاهی مدیران از منافع و مزایا
 حمایت مدیران ارشد سازمان

 فشار دولت
 فشار رقبا
 فشار شرکا

 فشار مشتریان
 کنندگانفشار تامین

ارتباطات  یفشارهاطور کلی به
 یخارج

 

( در سازمان XBRLپذیر )سنجی زبان گزارشگری تجاری توسعهمدل امکان
 امور مالیاتی کشور

 هایپژوهش اکثر یاز سو یدر تمام ابعاد حسابدار آوریفن روزافزون یرثاتهر چند که  
 یمحدود مطالعات تجرب شمار (، اما2000)ساوتن،  گرفته شده است یدهناد یحسابدار

گزارشگری زبان با ظهور یگزین، جا یمال های گزارشگریسامانه پذیرش درخصوص
 وجود پژوهش یافته است. اما همچنان خال یشافزا( XBRLپذیر )تجاری توسعه

 یک پذیرش خصوصبه ی مالیاتحوزهدر  یورآفن یعوس آثار حسابداری درخصوص
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که این پژوهش به این مهم  است بسیار محسوس یگزین،جا یاتیمال یگزارشگر یسامانه
 پردازد.می

(، تروشانی و رائو 2007از جمله دولین و تروشانی ) گران بسیاریهمچنین پژوهش 
(، هندرسون و 2011(، موسا )2011(، ازم و تیلور )2009(، ماندیالس و همکاران )2007)

 آوری، سازمانی و محیطی(، از مدل سه بخشی فن2016( و دیوید )2012همکاران )
(TOEبرای توضیح الگوی پذیرش فن )ی آن در سطح سنجآوری نوین و بررسی امکان

در سطح سازمانی  مدل ینا اعتبار باالیدهنده نشان ین امرا اند کهسازمان استفاده نموده
سنجی و در نهایت پذیرش زبان امکان یبرااین مدل از  لذا در این پژوهش نیز است،

( در سطح سازمان امور مالیاتی کشور استفاده XBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه
 شده است. 

جامع  یچارچوب مفهوم یک (،TOE) آوری، سازمانی و محیطیل سه بخشی فنمد 
-یسازمان را در مرکز مطالعه قرار م این مدل،کند. یفراهم م یسازمان یرشمطالعه پذ یبرا

دنبال و به( TOE) آوری، سازمانی و محیطیمدل سه بخشی فن هایبرتریدهد. بر اساس 
(، 1995) همکارانو  (، ایکاوو2001)و همکاران  چاولسمانند  گرانیپژوهش یکارها

 آوری نوینفن یرش(، مدل پذ2008(، هوانگ و همکاران )1995و همکاران ) پریمکومار
بنابراین، عوامل موثر بر امکان است.  یافتهتوسعه  سازمان در سطح پژوهش یندر ا

نظر با استفاده مورد  ( در سازمانXBRLپذیر )بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه
ترین عوامل ( که دربردارنده مهمTOE) آوری، سازمانی و محیطیاز مدل سه بخشی فن

باشد، ( در سطح سازمان میXBRLپذیر )موثر بر پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه
 گردد:ترسیم می ذیلشرح به
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امور مالیاتی کشور با استفاده از  در سازمان XBRL: عوامل موثر بر امکان بکارگیری 2نگاره  

 در این پژوهش TOEمدل 

 
( در این XBRLپذیر )سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعهامکان : الگوی3نگاره

 پژوهش

در نتیجه مطالعه مبانی نظری و تجربی موجود در مرحله اول پژوهش، عوامل مهم موثر  
ها، در قالب ( در سازمانXBRLپذیر )توسعهبر امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری 

( بررسی و شناسایی شدند. در این TOE) آوری، سازمانی و محیطیمدل سه بخشی فن
شرح ذیل که بر امکان بکارگیری زبان مولفه به 3شاخص در قالب  25طور کلی، مرحله به
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ی و در ( در سطح سازمان موثر هستند، شناسایXBRL) پذیرگزارشگری تجاری توسعه
 شرح ذیل لحاظ شدند:الگوی نظری پژوهش به

 های پژوهشسوال
سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان

( در سازمان امور مالیاتی کشور است. به همین منظور، پس از XBRLپذیر )توسعه
(، XBRLپذیر )توسعه شناسایی عوامل موثر بر امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری

 دنبال پاسخ به سوال زیر است:به
ادراک کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور از امکان بکارگیری زبان گزارشگری  

( در گزارشگری مالیاتی در ایران چگونه است؟ در پی یافتن XBRLپذیر )تجاری توسعه
ارشگری تجاری سنجی بکارگیری زبان گزپاسخ این سوال زیربنایی، موضوع امکان

( با توجه به عوامل گوناگون در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی، XBRLپذیر )توسعه
 کارهای احتمالی پیشنهاد شده است.های موجود شناسایی و راهچالش

 شناسی پژوهشروش

 گیری و اندازه نمونهدامنه پژوهش، روش نمونه

را  1396ه و از لحاظ دوره زمانی، سال از منظر بعد زمانی، از نوع مقطعی بوداین پژوهش 
، گیرد. پژوهش حاضر در تهران انجام شده و با توجه به موضوع پژوهشدر بر می

ی تلیاما امور سازمان خبرگان( و XBRLپذیر )متخصصان زبان گزارشگری تجاری توسعه
 اند. عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدهبه کشور

برای انجام مصاحبه با متخصصان زبان گزارشگری تجاری پژوهش با توجه به اهداف  
 یعنوان روش اصلبهمبتنی بر هدف )هدفمند(  یریگنمونهروش  ،(XBRLپذیر )توسعه

 یشافزا یبرا گیری گلوله برفینمونهروش مورد استفاده قرار گرفته و  ،هاداده گردآوری
شد که در اعمال  د،دارناین خصوص در  یکافو تخصص که تجربه  اعضای نمونهتعداد 

 اندازهمعموال شد. انجام در تهران  1396های آذر تا اسفند سال در ماهمصاحبه  21مجموع، 
شود یم تعییناشباع  یطاساس شرا کم است و بر یاربس یفیک هایپژوهش درنمونه 

مناسب که اندازه  کند( بیان می2007(. همچنین کرسول )2010، و همکاران یسفرانس)
ها . با توجه به روند انجام مصاحبهاستنده کنشرکت 25تا  5 ها، بیندر این پژوهش هنمون
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رسیده و اشباع  در مصاحبه چهاردهم به نقطه پژوهش که در پژوهش حاضر مشخص شد
دست نیامد. با توجه به توضیحات فوق، در نهایت به ها و اطالعات جدیدیپس از آن، داده

  اد مناسبی است.مصاحبه انجام شد که تعد 21

حاصل از مبانی  یچارچوب نظرعوامل موجود در  درخصوص هاشوندهمصاحبهاز  
موثر باشند اما در که ممکن است ی نظرخواهی شد عواملسایر درمورد نظری، پرسیده شد و 

ها نیز با پرسش درخصوص معرفی سایر افراد اند. تمام مصاحبهمصاحبه، اشاره نشده
با دو دستگاه  افراد،ها با مجوز مصاحبه حوزه موردنظر، پایان یافت. متخصص و باتجربه در

های در تحلیل دادهشد.  سپس به نوشتار تبدیل )گوشی همراه و ضبط صوت( ضبط و
از کل  جزییعنوان متن بههر یک از اجزای  ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده ومصاحبه

 (. 2015ن و کر، متن مورد بررسی، در نظر گرفته شد )رابینس
مبتنی بر  یریگنمونهبرای اجرای پرسشنامه که به روش دلفی فازی انجام شد نیز از  

)هدفمند( استفاده شده است. در این پژوهش، از میان کارشناسان سازمان امور  هدف
عنوان افراد مالیاتی کشور، کارشناسان شاغل در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، به

حوزه گزارشگری و رسیدگی مالیاتی انتخاب شدند. در نهایت پس از برگزاری  خبره در
-یک کارگاه آموزشی جهت آشنایی با مفاهیم و کارکرد زبان گزارشگری تجاری توسعه

-جمع کارشناسان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگاز پرسشنامه  70، (XBRLپذیر )

اضر، روش دلفی دستیابی به اهداف مورد با توجه به نوع پژوهش ح آوری و تحلیل شد.
(، لذا در نهایت اعضای گروه دلفی 1392نظر را میسر خواهد ساخت )باباجانی و همکاران، 
های متخصص، آگاهی عمیق از موضوع با رعایت سه ویژگی یعنی حضور نمایندگان گروه

تعداد ه اینکه با توجه ب(. 1396و وسعت نظر و آگاهی انتخاب شدند )باباجانی و محرمی، 
 گرانبرخی پژوهشو باشد نفر می 50ها کمتر از ، در اغلب پژوهشدر روش دلفی خبرگان

(، 2003پاول، ) ره برای ارایه اطالعات کافی استنفر خب 30اند که معموال تاکید کرده نیز
 د.باشپژوهش می اینتعداد بسیار مناسبی برای  پرسشنامه، 70لذا تحلیل 

 های پژوهشتحلیل دادهروش گردآوری و 
در این پژوهش، ابتدا از روش )ابزار( اسنادکاوی جهت مطالعه پیشینه نظری و تجربی و 
استخراج الگوی نظری پژوهش، بهره گرفته شده است. سپس بر اساس چارچوب نظری 

نامه مورد ساختاریافته استفاده شده است. در نهایت نیز پرسشتدوین شده، از مصاحبه نیمه
-تحلیل نتایج حاصل از مصاحبهبر اساس  نامهپرسش هایسوالاده قرار گرفته است و استف



  119 ...  پذیرسنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعهامکان

 اند.شدهتنظیم های انجام شده، 
های حاصل از مصاحبه، روش کیفی و برای تحلیل در پژوهش حاضر، برای تحلیل داده

 یتبا توجه به ماههای حاصل از پرسشنامه، روش کمی استفاده شده است. در واقع، داده
مصاحبه حاصل از انجام  یهاداده یلتحل یبرا ی کیفیمحتوا یل، تحلپژوهش یاکتشاف

چارچوب در این مرحله از پژوهش،  لذا. (2012، حسین 2012)برگ و لون  مناسب است
مورد استفاده قرار گرفته و  یهاول یکشف کدها یبرا حاصل از مطالعه مبانی نظری، ینظر
 .اندشدهها شمارش تم

های حاصل از پرسشنامه نیز، روش دلفی فازی مورد استفاده قرار دادهتحلیل جهت  
میالدی توسط کافمن و گوپتا ابداع گردید  1980گرفته است. روش دلفی فازی در دهه 

های تکنیک دلفی فازی نسبت به تکنیک ترین مزیت(. یکی از مهم2002)چنگ و لین، 
توان از یک راند برای تلخیص آن است که می ها،دلفی سنتی جهت انتخاب و غربال گزینه

بار پرسشنامه بین خبرگان عبارت دیگر، در این حالت تنها یکو غربال استفاده نمود. به
(. این ویژگی دلفی فازی در 1393گردد )حبیبی و همکاران، توزیع و نظر آنان دریافت می

-یز از روش دلفی فازی تکافزایش کارایی پژوهش اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش ن

 راند استفاده گردیده است.  
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 های پژوهشیافته

 . نتایج حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته2جدول

 سنجیامکان
ابعاد 
 )مناظر(

 های موجودیافته

هایی شوندهمصاحبه
ها را تایید که یافته

 نتیجه نمودند

 درصد تعداد

عوامل موثر 
بر امکان 
بکارگیری 

زبان 
گزارشگری 

تجاری 
پذیر توسعه

(XBRL )
در سازمان 
امور مالیاتی 
 کشور ایران

 آوریفن

 تایید XBRL 20 %95. مزیت و برتری نسبی 1

 تایید 76% 16 . فرایند نسبتا ساده و بدون پیچیدگی آن2

 تایید 86% 18 کنندگان. تطابق آن با نیازهای استفاده3

-و سازگار بودن با انواع فن. قابل ویرایش 4

 های موجودآوری
 تایید %90 19

 تایید 81% 17 . سازگار بودن با توان فنی واحدهای سازمان5

 سازمانی

 تایید 86% 18 . سازگاری با توان فیزیکی و فنی موجود6

 تایید 90% 19 . سازگاری با فرایندهای مورد استفاده7

 تایید 81% 17 مهارتی موجودهای . مطابقت با توانایی8

 تایید 76% 16 کارکنان . میزان دانش، تخصص و تجربه9

ی تحمیلی با توجه به مالحظات . بها و هزینه10
 هزینه -منفعت

 تایید %71 15

 تایید 62% 13 داری. هزینه استقرار، آموزش، اجرا و نگه11

 تایید 86% 18 . ابعاد و حجم فعالیت سازمان متولی12

. آگاهی مدیران ارشد از منافع و مزایای 13
XBRL 

 تایید %90 19

. دید مثبت مدیران ارشد درخصوص استقرار 14
 و بکارگیری

 تایید %100 21

. اطالعات کامل، جامع و مناسب مدیران 15
 XBRLارشد در زمینه بکارگیری 

 تایید %76 16

 . آمادگی مدیران ارشد درخصوص دریافت16
 مشاوره و راهنمایی

 تایید %71 15

. حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد 17
 XBRLدرخصوص بکارگیری 

 تایید %100 21
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 21های شود، تحلیل محتوای کیفی دادهطور که از جدول فوق استنباط میهمان 

مهم موثر بر ساختار یافته ضمن تایید مبانی نظری پژوهش، نشان داد که عوامل مصاحبه نیمه
( در سازمان امور مالیاتی XBRL) پذیرامکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

شرح شاخص به 24آوری، سازمانی و محیطی قرار گرفته و کشور نیز در سه بخش کلی فن
شاخص شناسایی شده، تایید و وارد مرحله بعدی شدند. در واقع، بر اساس  25از  3جدول 
 گرفتند. های پرسشنامه تدوین مورد استفاده قرارسوال  ها،شده در مصاحبه های تاییدشاخص

 های تایید شده جهت ورود به پرسشنامه پژوهشها و شاخص: فهرست مولفه3جدول

 نماد شاخص هاشاخص هامولفه

 آوریمنظر فن

 XBRL C01مزیت و برتری نسبی 

 C02 فرایند نسبتا ساده و بدون پیچیدگی آن

 C03 کنندگانتطابق آن با نیازهای استفاده

 C04 های موجودآوریقابل ویرایش و سازگار بودن با انواع فن

 C05 سازگار بودن با توان فنی واحدهای سازمان

 C06 سازگاری با توان فیزیکی و فنی موجود منظر سازمانی

 محیطی

 تایید 95% 20 ها. فشار و الزام دولت18

. تاکید سازمان متولی بر نحوه انجام امور در 19
 محیط

 تایید %71 15

توسط سایر رقبای  XBRL. بکارگیری 20
 سازمان متولی

 رد %38 8

ها و توسط سایر سازمان XBRL. بکارگیری 21
 نهادهای موازی

 تایید %76 16

. تمایل سازمان متولی به پیشرو بودن در 22
 های نوینآوریاستفاده از فن

 تایید %81 17

 تایید 57% 12 . نیاز و فشار مشتریان سازمان متولی23

-های نرمو شرکتکنندگان . حمایت تامین24

 افزاری
 تایید %86 18

های حمایت . ارتباط سازمان متولی با سازمان25
 XBRLکننده از 

 تایید %71 15
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 C07 سازگاری با فرایندهای مورد استفاده

 C08 های مهارتی موجودمطابقت با توانایی

 C09 کارکنان میزان دانش، تخصص و تجربه

 C10 هزینه -ی تحمیلی با توجه به مالحظات منفعتبها و هزینه

 C11 داریهزینه استقرار، آموزش، اجرا و نگه

 C12 ابعاد و حجم فعالیت سازمان متولی

 XBRL C13آگاهی مدیران ارشد از منافع و مزایای 

 C14 مثبت مدیران ارشد درخصوص استقرار و بکارگیریدید 

 XBRL C15اطالعات کامل، جامع و مناسب مدیران ارشد در زمینه بکارگیری 

 C16 آمادگی مدیران ارشد درخصوص دریافت مشاوره و راهنمایی

 XBRL C17حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد درخصوص بکارگیری 

 منظر محیطی

 C18 هادولتفشار و الزام 

 C19 تاکید سازمان متولی بر نحوه انجام امور

 C20 ها و نهادهای موازیتوسط سایر سازمان XBRLبکارگیری 

 C21 های نوین و کارآمدآوریتمایل سازمان متولی به پیشرو بودن در استفاده از فن

 C22 نیاز و فشار مشتریان سازمان متولی

 C23 افزاریهای نرمشرکتکنندگان و حمایت تامین

 XBRL C24های حمایت کننده از ارتباط سازمان متولی با سازمان

 
ارایه شده  مورد در الگوی نظری موجود،در رابطه با هر  هاشوندهنظرات مصاحبه ابتدا،  

 ییدتا هر یک از موارد مورد بررسی،دهندگان پاسخ یدگاهبراساس د تا مشخص شود که
در مرحله  حاصل از بررسی مبانی نظری، اصالح و ینظر بدین ترتیب الگویخیر و  یا شده

ها در جدول زیر نشان داده شده بعدی پژوهش استفاده شود. نتایج حاصل از انجام مصاحبه
 است:
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های تخصصی انجام  سپس بر اساس بررسی مبانی نظری و تجربی موجود و مصاحبه 
شاخص،  25پژوهش پرداخته شده است. از بین  های شده، به شناسایی و غربالگری شاخص

ادامه پژوهش اند. درشاخص جهت ورود به پرسشنامه پژوهش شناسایی شده 24در مجموع 
( XBRLپذیر )و طی چهار گام، موضوع امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

های احتمالی کارهای موجود شناسایی و راهدر سازمان امور مالیاتی کشور بررسی، چالش
 پیشنهاد شده است.

 گام اول: شناسایی طیف مناسب برای فازی سازی عبارات کالمی
درجه گردآوری  7ها با طیف فازی  دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخص

راند استفاده گردیده که در این پژوهش از روش دلفی فازی تکشده است. نظر به این
درجه لیکرت با اعداد  7تر نظرات خبرگان، مقیاس بهتر و دقیقآوری منظور جمعاست، به

 کار گرفته شده است: مثلث فازی متناظر، به شرح جدول زیر به

 ها گذاری شاخص ارزشای لیکرت با اعداد مثلث فازی متناظر برای درجه 7: مقیاس 4جدول
 مقیاس عدد فازی متغیر زبانی معادل قطعی

 (0.1 ,0 ,0) کامال بی اهمیت 1

 (0.3 ,0.1 ,0) خیلی بی اهمیت 2

 (0.5 ,0.3 ,0.1) بی اهمیت 3

 (0.75 ,0.5 ,0.3) متوسط 4

 (0.9 ,0.75 ,0.5) با اهمیت 5

 (1 ,0.9 ,0.75) خیلی با اهمیت 6

 (1 ,1 ,0.9) کامال با اهمیت 7

 

 گام دوم: تجمیع فازی مقادیر فازی شده
صورت فازی )در اینجا آوری و بهخبرگان جمعپس از انتخاب طیف فازی مناسب، نظرات 

در قالب اعداد مثلث فازی( ثبت گردید. درواقع ابتدا به فازی سازی دیدگاه پنل خبرگان 
های پژوهش پرداخته شد، سپس با استفاده از روش میانگین فازی،  برای هریک از شاخص

در قالب یک عدد به تجمیع نظرات خبرگان پرداخته شد که نتایج مربوط به هر شاخص 
 شرح زیر ارایه شده است:مثلث فازی به
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 های پژوهش: میانگین فازی دیدگاه پنل خبرگان برای هر یک از شاخص5جدول
 نماد شاخص

X 

 مقدار کمینه
L 

 ترین مقدارمحتمل
M 

 مقدار بیشینه
U 

 میانگین نظرات خبرگان
mean 

C01 0.62 0.80 0.92 (0.619,0.802,0.921) 

C02 0.54 0.72 0.85 (0.536,0.719,0.854) 

C03 0.59 0.77 0.90 (0.589,0.773,0.899) 

C04 0.54 0.72 0.86 (0.544,0.718,0.856) 

C05 0.54 0.71 0.84 (0.539,0.711,0.844) 

C06 0.46 0.64 0.81 (0.456,0.644,0.806) 

C07 0.42 0.61 0.78 (0.424,0.611,0.777) 

C08 0.45 0.64 0.80 (0.449,0.641,0.804) 
C09 0.39 0.56 0.73 (0.389,0.563,0.725) 

C10 0.59 0.78 0.91 (0.594,0.784,0.91) 

C11 0.44 0.63 0.79 (0.439,0.626,0.788) 

C12 0.62 0.81 0.93 (0.624,0.809,0.927) 

C13 0.33 0.51 0.69 (0.334,0.511,0.694) 

C14 0.49 0.68 0.83 (0.494,0.676,0.832) 

C15 0.33 0.50 0.68 (0.334,0.503,0.681) 

C16 0.38 0.57 0.75 (0.381,0.568,0.754) 

C17 0.38 0.57 0.76 (0.384,0.572,0.763) 

C18 0.55 0.74 0.88 (0.55,0.743,0.883) 

C19 0.57 0.76 0.89 (0.567,0.757,0.89) 

C20 0.49 0.68 0.84 (0.489,0.68,0.837) 

C21 0.51 0.71 0.86 (0.507,0.71,0.856) 

C22 0.60 0.79 0.91 (0.596,0.786,0.914) 

C23 0.42 0.61 0.78 (0.421,0.614,0.784) 

C24 0.43 0.63 0.80 (0.433,0.63,0.803) 

 

 زدایی مقادیر فازی شده گام سوم: فازی
-روش مرکز سطح، به فازیدر این گام، پس از تجمیع فازی دیدگاه خبرگان، با استفاده از 

زدایی و دست آمده برای هر شاخص اقدام شده است. نتایج حاصل از فازیزدایی مقادیر به
 ارایه شده است. 6تعیین مقدار قطعی هر شاخص در جدول

 های اثرگذارگام چهارم: انتخاب آستانه تحمل و غربال شاخص
های منظور غربال شاخصبه زدایی و تعیین مقادیر قطعی برای هر شاخص،پس از فازی

و  پژوهش، با توجه به نوع پژوهشاثرگذار باید یک آستانه تحمل در نظر گرفت. در این 
( 2011؛ وو و فانگ، 1393انجام شده )حبیبی و همکاران،  هایپژوهشنیز به تبعیت از 

اه زدایی دیدگدر نظر گرفته شده است. اگر مقدار قطعی حاصل از فازی 7/0 آستانه تحمل
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عنوان یک باشد شاخص موردنظر به( 7/0) تر از آستانه تحملتجمیع شده خبرگان، بزرگ
دست (. نتایج به2011شود )وو و فانگ، میصورت رد شاخص اثرگذار تایید و در غیر این

 آمده، در جدول ذیل نشان داده شده است:

 هاگری آن از غربال های پژوهش و نتایج حاصل: تعیین مقدار قطعی هر یک از شاخص6جدول
 نماد شاخص

X 

 میانگین نظرات خبرگان
Mean 

 مقدار قطعی شاخص
Crisp 

 نتیجه
Result 

C01 (0.619,0.802,0.921) 0.78 پذیرش 

C02 (0.536,0.719,0.854) 0.70 پذیرش 

C03 (0.589,0.773,0.899) 0.75 پذیرش 

C04 (0.544,0.718,0.856) 0.71 پذیرش 

C05 (0.539,0.711,0.844) 0.70 رد 

C06 (0.456,0.644,0.806) 0.64 رد 

C07 (0.424,0.611,0.777) 0.60 رد 

C08 (0.449,0.641,0.804) 0.63 رد 

C09 (0.389,0.563,0.725) 0.56 رد 

C10 (0.594,0.784,0.91) 0.76 پذیرش 

C11 (0.439,0.626,0.788) 0.62 رد 

C12 (0.624,0.809,0.927) 0.79 پذیرش 

C13 (0.334,0.511,0.694) 0.51 رد 

C14 (0.494,0.676,0.832) 0.67 رد 

C15 (0.334,0.503,0.681) 0.51 رد 

C16 (0.381,0.568,0.754) 0.57 رد 

C17 (0.384,0.572,0.763) 0.57 رد 

C18 (0.55,0.743,0.883) 0.73 پذیرش 

C19 (0.567,0.757,0.89) 0.74 پذیرش 

C20 (0.489,0.68,0.837) 0.67 رد 

C21 (0.507,0.71,0.856) 0.69 رد 

C22 (0.596,0.786,0.914) 0.77 پذیرش 

C23 (0.421,0.614,0.784) 0.61 رد 

C24 (0.433,0.63,0.803) 0.62 رد 
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پرسشنامه به روش دلفی  70گردد، با تحلیل طوری که در جدول فوق مالحظه میهمان 
مؤلفه مورد پذیرش کارکنان سازمان امور  3شاخص، در قالب  9فازی مشخص شد که تنها 

 اند.مالیاتی کشور قرار گرفته

 گیرینتیجه
این پژوهش برای نخستین بار، با تاکید بر ابزار انتقال اطالعات مالیاتی و کیفیت 

کنندگان مالیاتی، به بررسی مساله گیری رسیدگیتصمیم گزارشگری مالیاتی و فرایند
( در سازمان امور مالیاتی کشور XBRLپذیر )بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

هایی که تاکنون انجام شده به اهمیت و نقش کلیدی که در پژوهشپرداخته است. در حالی
( XBRLپذیر )ی تجاری توسعهابزار گزارشگری مالیاتی اشاره نشده و به زبان گزارشگر

-های نوین گزارشگری است جهت بهبود گزارشگری مالیاتی بهآوریکه یکی از انوع فن

های مالیاتی، پرداخته نشده است. لذا باتوجه به شناسایی خال دانشی منظور ارتقای رسیدگی
یج موجود در این خصوص، این پژوهش در سه مرحله به بررسی موضوع پرداخته است. نتا

تواند به آوری شواهد نظری و تجربی در این زمینه است میاین پژوهش که حاصل جمع
 افزایش غنای ادبیات موجود در رشته کمک نماید.

ساختار یافته در مرحله دوم پژوهش مصاحبه نیمه 21های تحلیل محتوای کیفی داده 
( در XBRL) پذیرعوامل موثر بر امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

ها را مشخص نموده است. در ادامه، ارزیابی وضعیت موجود در سازمان امور سازمان
-مالیاتی کشور با توجه به عوامل موثر بر امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

پرسشنامه به  70( که در مرحله دوم شناسایی شده و در مرحله سوم با تحلیل XBRL) پذیر
آوری، بکارگیری دهد که هرچند که از منظر فنبررسی شدند، نشان می روش دلفی فازی

پذیر ( در سازمان امور مالیاتی کشور امکانXBRL) پذیرزبان گزارشگری تجاری توسعه
 پذیراما از منظر سازمانی و محیطی امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه ،است

(XBRLدر سازمان امور مالیاتی کشور وج )هایی از منظر سازمانی و ود ندارد و با چالش
 روست.محیطی روبه

( در XBRL) پذیرآوری، امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعهاز منظر فن 
سازمان امور مالیاتی کشور فراهم است چراکه خبرگان مالیاتی معتقدند زبان گزارشگری 

های در مقایسه با سایر قالب ینسب یو برتر یتمز( دارای XBRL) پذیرتجاری توسعه
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با  مطابق یچیدگی داشته ونسبتا ساده و بدون پ یندیفراگزارشگری مالیاتی است. همچنین 
در  موجود هایآوریسازگار با انواع فن بر این،کنندگان است. عالوهاستفاده یازهاین

زبان نوین گزارشگری، سازمان امور مالیاتی کشور است. البته طبق نظر خبرگان مالیاتی این 
باشد که این موضوع محل سازگار با توان فنی واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور نمی

 تامل است.  
های منظر سازمانی، دهد که به لحاظ شاخصتحلیل نتایج نشان می 6اما طبق جدول  

اتی ( در سازمان امور مالیXBRL) پذیرامکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه
با کشور فراهم نیست. خبرگان مالیاتی معتقدند که بکارگیری این زبان نوین گزارشگری، 

در سازمان امور مالیاتی  مورد استفاده یندهایفرا و همچنین موجود یو فن یزیکیتوان ف
دانش، تخصص و  یزانم و موجود یمهارت هایییبا توانا کشور سازگار نیست و تطابقی

داری سازمان وجود ندارد. هرچند که هزینه استقرار، آموزش، اجرا و نگه نکارکناتجربه 
( ناچیز نیست اما بکارگیری آن، بها و هزینه XBRL) پذیرزبان گزارشگری تجاری توسعه

ابعاد و دهد، لذا با توجه به های مالیاتی را کاهش میها و رسیدگیتهیه و تولید گزارش
بلندمدت به نفع سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. سازمان مذکور و در  یتحجم فعال

 یایارشد از منافع و مزا یرانمداما خبرگان مالیاتی معتقدند که آگاهی و اطالعات 
( اندک است، لذا دید مثبتی XBRL) پذیربکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

از  ییراهنمامشاوره و  یافتدریری آن ندارند. همچنین درخصوص بکارگنسبت به 
( اقدام مشخصی XBRL) پذیربکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعهمتخصصان 

( XBRL) پذیربکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه طور کلیانجام نشده است. به
 باشد.برخوردار نمیارشد  یرانمد یبانیو پشت یتحمادر سازمان امور مالیاتی کشور از 

های منظر محیطی نیز امکان بکارگیری دهد که به لحاظ شاخصهمچنین نتایج نشان می 
( در سازمان امور مالیاتی کشور فراهم XBRL) پذیرزبان گزارشگری تجاری توسعه

سازمان  یدتاک، فشار و الزام دولتنیست. چراکه خبرگان مالیاتی معتقدند هرچند با توجه به 
-نین و مقررات مالیاتی رو نیاز استفادههای مالیاتی طبق قوابر لزوم انجام رسیدگی یمتول

دلیل عدم رسد، اما به اعتقاد خبرگان مالیاتی، بهنظر میکنندگان، بکارگیری آن ضروری به
های مختلف مانند بانک، ها و نهادهای نظارتی در حوزهبکارگیری آن توسط سایر سازمان

های نوین و آوریفاده از فنبورس و بیمه، عدم تمایل سازمان متولی به پیشرو بودن در است
افزاری و عدم ارتباط سازمان امور های نرمکنندگان و شرکتکارآمد، عدم حمایت تامین
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 پذیرهای حمایت کننده از زبان گزارشگری تجاری توسعهمالیاتی کشور با سازمان

(XBRL.امکان بکارگیری آن در سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد ) 

 پیشنهادها
آوری دهد در شرایط کنونی و از منظر فنبا توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان می

( در سازمان امور مالیاتی XBRL) پذیر امکان بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه
شود اقدامات الزم درخصوص بکارگیری این زبان نوین کشور فراهم است، پیشنهاد می

تی کشور انجام پذیرد و در ادامه مسیر تحول نظام مالیاتی گزارشگری در سازمان امور مالیا
سازی آن در سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کشور، زمینه الزم برای بکارگیری و پیاده

 شود. 
طور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله انگلستان، نهاد مسئول در همان 

نمایند، پیشنهاد ( استفاده میXBRL) پذیروسعهحوزه مالیات از زبان گزارشگری تجاری ت
شود سازمان امور مالیاتی کشور ایران نیز از این زبان نوین در گزارشگری استفاده نماید می

مند شود. چراکه تعیین ابزار مناسب گزارشگری مالیاتی ها، مزایا و منافع آن بهرهتا از قابلیت
یاتی به استفاده از آن، موجب بهبود کیفیت گذاران و الزام مودیان مالاز سوی سیاست

گزارشگری مالیاتی شده و با ارتقای کیفیت گزارشگری مالیاتی، متعاقبا کیفیت رسیدگی 
 یابد. مالیاتی نیز افزایش می

کار نوین، درآمد مشمول مالیات مودیان به بهترین نحو توسط عبارت بهتر با این راهبه 
ان( سازمان امور مالیاتی تعیین و قطعی شده و مورد تمکین کارشناسان ارشد مالیاتی )ممیز

شود. در واقع، مودیان مالیاتی قرار گرفته و مراحل وصول مالیات نیز به سرعت طی می
پذیرد، دنبال گزارشگری مالیاتی باکیفیت صورت میرسیدگی مالیاتی باکیفیت که به

صل اعتماد متقابل موجب افزایش زیربنای تشکیل یک نظام مالیاتی کاراست که با تحقق ا
شود. این امر رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از سوی رضایت و اعتماد مودیان می

معنای  افزایش تمکین مالیاتی مودیان و متعاقبا افزایش دنبال دارد که بهها را بهشرکت
 درآمدهای مالیاتی دولت است.

دهد در حال حاضر و از که نشان می اما با توجه به آن بخش از نتایج پژوهش حاضر 
 پذیر منظر سازمانی، شرایط مناسبی جهت بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه

(XBRLدر سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد، پیشنهاد می ) شود شرایطی فراهم شود
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آن بخش  تا دانش، آگاهی و حمایت مدیران ارشد سازمان افزایش یابد. همچنین با توجه به
دهد در حال حاضر و از منظر محیطی، شرایط مناسبی از نتایج پژوهش حاضر که نشان می

( در سازمان امور مالیاتی XBRL) پذیر جهت بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه
شود تدابیر حمایتی اندیشیده شود تا شرایط الزم در محیط کشور وجود ندارد، پیشنهاد می

 پذیر مور مالیاتی کشور جهت بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعهفعالیت سازمان ا

(XBRLو بهره ).مندی از مزایا و منافع آن فراهم شود 
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