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مقدمه 
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر1، موضوعی نوپدید اســت؛ اما با توجه به جذابیت آن نزد دانشــگاهیان و اعضای حرفه 
حســابداری، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، پس از معرفی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر که 

ایکس بی آرال نامیده می شود، به بررسی مزایای به کارگیری این زبان گزارشگری نوین پرداخته می شود.

تعریف 
سازمان بین المللی ایکس بی آرال (XBRL International)، زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر را چارچوبی مبتنی بر زبان 
نشانه گذاری توسعه پذیر2 تعریف کرده که به منظور ایجاد، تبادل و تحلیل اطالعات گزارشهای مالی شامل صورتهای مالی ساالنه 
و فصلــی، اطالعات عمومی و برنامه حسابرســی، در معرض اســتفاده زنجیره تأمین اطالعات کســب وکار بین المللی قرار می گیرد 

 .(Hoffman, 2006)

زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر را می توان اســتانداردی جهانی برای تبادل اطالعات کســب وکار دانست که امکان درک و 
پردازش اطالعات به وسیله رایانه ها را فراهم می کند. در واقع، این زبان یکی از شاخه های زبان ایکس ام ال است که برای گزارشگری 

 دکتر غالمرضا سلیمانی امیری، مینا ابوحمزه

زبانگزارشگریتجاریتوسعهپذیر؛

ارتقایارزشاطالعات
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نتایج مالی و تجاری از طریق شبکه گسترده جهانی3 توسعه 
یافتــه اســت (Strader, 2007). زبان گزارشــگری تجاری 
توسعه پذیر به تهیه کنندگان اطالعات اجازه می دهد که از طریق 
عنوان بندی، به نحوه ارائه اطالعات ســاختار دهند. برخی نیز 
معتقدند که اســتفاده از زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر 
موجب یکنواخت شدن محتوای گزارشهای تجاری نیز خواهد 

.(Wagenhofer, 2003) شد
ســالهای  برای  امریکا4  رســمی  حســابداران  انجمن 
متوالی به دلیل انعطاف پذیری، راحتی اســتفاده و به موقع بودن 
گزارشگری مالی در قالب زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، 
آن را در فهرســت 10 فنــاوری برتر خود قرار داده اســت. این 
درحالی اســت که با توجه به رســواییهای مالی سالهای اخیر و 
در پی آن تصویب قوانین و مقررات ســخت گیرانه تر از ســوی 
مقامهای ذیصالح، محیطی ایجاد شده است که در آن می توان 
کیفیت اطالعات را از طریق به کارگیری زبان گزارشگری تجاری 
 .(Baldwin & Brand, 2011) توسعه پذیر، بهبود بخشید

برای مثال، اگر انــرون (Enron) صورتهای مالی خود را 
با اســتفاده از این زبان منتشر می کرد، تشــخیص اینکه ارقام 
گزارش     شــده مربوط به درامدها، جریانهــای نقدی عملیاتی، 
ســود و نرخهای رشــد شــرکت با میانگینهای صنعت مربوط 
تناســبی نداشــتند، برای مقامهای ذیصالح راحت تر می شــد 
و کمیســیون بورس و اوراق بهادار (SEC) می توانست با 
دادن هشــدارهای الزم به ذینفعان، روند بازرسی انحرافهای 

.(McNamar, 2003) مشاهده شده را سرعت بخشد
هدف اولیه این زبان گزارشگری تسهیل تهیه، انتشار، تبادل 
و تحلیل اطالعات تجاری اســت. زبان گزارشــگری می تواند 
انواع گوناگون گزارشــگری مالی )از جمله گزارشگری مالیاتی( 
را براســاس طیف وســیعی از اســتانداردها و معیارها )از جمله 
قوانین و مقررات مالیاتی( تهیه و در یک قالب یکســان، ارائه 
کنــد (Hamscher, 2002)؛ از اینرو تهیــه کردن، خواندن، 
فهمیدن، تحلیل و مقایســه کــردن اطالعات فراهم شــده را 

 .(Roohani et al., 2010) تسریع و تسهیل می کند
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر از دو مؤلفه 
اصلی دانشــنامه5 و ســند مصداق6 تشــکیل شده 
اســــت (Ramin et al., 2006). دانشنـامـه هـای 

زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر، مراجعی هستند 
که مفاهیم مختلــف یک حوزه خــاص را از جهتهای 
گوناگــون تعریف کرده و اطالعــات الزم را درباره آنها 
فراهم می کنند. سند مصداق زبان گزارشگری تجاری 
توســعه پذیر نیز گزارش مشــخصی از کسب وکار است 
که با شــکل و قالب خاصی منتشر شــده و درواقع، با 
مقداردهــی به دانشــنامه ایجاد می شــود. دانشــنامه 
زبــان گزارشــگری تجــاری توســعه پذیر، بیان کننده 
مفاهیمی اســت که در سند مصداق از آن استفاده شده 
و سند مصداق زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر، 
خروجی این زبان گزارشگری می باشد که امکان انتقال 
اطالعــات کســب وکار را فراهم می کنــد )عبدالهی و 

یعقوبی رفیع، 1393(. 
ایــن زبــان، ترکیبــی از دو ویژگــی گزارشــگری تجاری و 
توســعه پذیری اســت (Van der Heiden, 2006). زبــان 
گزارشگری تجاری توسعه پذیر، امکان استاندارد کردن مفاهیم 
گزارشــگری تجــاری متــداول را هم زمــان بــا انعطاف پذیر و 
توسعه پذیر کردن دانشنامه، به منظور مواجهه با شرایط خاص، 
ایجاد می کند. شــرکتها می تواننــد از آن به عنوان قالب جهانی 
مبادلــه اطالعات برای افزایش در کارایی و بهبود گزارشــگری 
داخل شــرکت و ارتباط با استفاده کنندگان بیرونی، استفاده کنند 
و درصورت وجود نیاز به استفاده از یک برچسب منحصربه فرد 
برای واحد تجاری، می تواننــد در قالب چارچوب مفهومی این 
زبــان، برچســبهای الزم را ایجاد کنند. ایــن انعطاف پذیری، 
امــکان به کارگیری اســتانداردهای متفاوت حســابداری برای 
گزارشگری مالی را فراهم آورده و می تواند پاسخگوی نیازهای 
.(Boritz & No, 2003) متنوع استفاده کنندگان مختلف باشد

مزایای به کارگیری
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر، زبانی بــرای برقراری 
ارتباط الکترونیکی اطالعات مالی اســت که به عنوان انقالبی 
در گزارشــگری مالی در سراســر جهان مطرح شده است. این 
زبان دارای مزایای بســیاری در آماده ســازی، تجزیه وتحلیل 
و ارتباط اطالعات اســت. این زبان بــه صرفه جویی در هزینه 
منجر می       شــود و بازدهی بیشــتر و بهبود کیفیــت اطالعات و 
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قابلیت اطمینان اطالعات را برای اســتفاده کنندگان دربر دارد 
.(Pathak, 2010)

در دهه هــای اخیر، زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر 
به صورت گســترده از جانب نهادهای گوناگون پیاده سازی شده 
اســت. این ابزار نوین گزارشگری، قابلیت فراهم کردن زمینه 
گزارشــگری مالی مســتمر را دارد که باعــث افزایش دقت در 
گزارشگری برخط گزارشهای مالی شود. این زبان گزارشگری، 
اقدامهای مربوط به تهیه، انتقال، تحصیل و تحلیل اطالعات 
حسابداری و تجاری را آسان تر کرده است. افزون بر این، زبان 
گزارشگری تجاری توســعه پذیر، دارای قابلیت ارائه اطالعات 
مورد نیاز برای ارزیابی به هنگام از ســوی حسابرسان مستقل 

 .(Rechtman, 2004) نیز می باشد
به طور کلی، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر آثار مثبت 
نهفتــه متعــدد و متنوعــی دارد. در یک تقســیم بندی، آثار و 
مزایای به کارگیــری آن را می توان به صورت جدول1 خالصه 

.(Mȕller-Wickop et al., 2012) کرد
در مطالعه ای دیگــر، آثار نهفته زبان گزارشــگری تجاری 

توسعه پذیر که مورد توجه سرمایه گذاران، شرکتها و قانونگذاران 
اســت، به چهار طبقه کلی مطابق جدول2 تقســیم می گردد 

.(Baldwin et al., 2011)

همچنین تهیه کنندگان اطالعات مالی بر این باور هستند 
که زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر، مزایای بسیاری 
بــرای ســازمانهای متبــوع به منظــور تصمیم گیری های 
تجاری خواهد داشــت. مزایای مورد انتظــار به کارگیری 
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر به   شرح ذیل است 

:(Ghani & Muhammad, 2014)

• حسابرسی مستمر را تسهیل می کند،
• بهای حسابرسی صورتهای مالی را کاهش می دهد،

• موجب بهبود کنترلهای داخلی می شود،
• تبدیل داده های مالی در قالب اشکال مختلف استانداردهای 

گزارشگری مالی را ساده تر می کند،
• یکنواختی اطالعات مالی میان شرکتها را افزایش می دهد،

• مقایســه پذیری اطالعــات مالــی میان شــرکتها را افزایش 
می دهد،

جدول1- مزایای به کارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

آثار و مزایای

به کارگیری 

ایکس بی آرال

کیفیت

با استانداردسازی و رعایت یکنواختیافزایش مقایسه پذیری

باتسهیل ردیابی اطالعاتافزایش شفافیت

افزایش صحت و درستی
با کاهش اشتباه های ناشی از تهیه و انتقال اطالعات 

و بهبود کیفیت حسابرسی

با دسترسی به اطالعات مربوطبهبود تحلیلها

انعطاف پذیری
نرم افزاری و سامانه ایانعطاف پذیری سامانه ای

ماهیت اطالعاتیانعطاف پذیری مفهومی

کارایی

ورود یک باره اطالعاتکاهش تالش و هزینه

با تسهیل ایجاد، تهیه و انتقال اطالعاتصرفه جویی در زمان و تصمیم گیری به موقع

با افزایش قابلیت فهم اطالعاتبهبود ارتباطات

توسعه
بهبود کارایی بازار

بــا افزایش کیفیت و شــفافیت اطالعــات مالی و در 

نتیجه کاهش نبود تقارن اطالعاتی

با یکسان سازی و اجرای شفافیت، افشا و پاسخگوییاستانداردگذاری پیشرفته
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• هزینه سرمایه سازمان را کاهش می دهد،
• کسب سرمایه جدید برای سازمان را آسان تر می کند،

• هزینه تولید گزارشهای مالی را کاهش می دهد،
• تصمیم گیری را بهبود می بخشد،

• کارایی فرایند گزارشگری مالی را بهبود می بخشد،
• گزارشگری مستمر را تسهیل می کند،

• این امکان را فراهم می کند که داده ها از سامانه  های اطالعاتی 
حسابداری متفاوت، به گونه ای کاراتر یکپارچه شوند،

• قابلیت اتکای اطالعات مالی را افزایش می دهد،
• دقت و صحت اطالعات مالی را بهبود می بخشد،

• بــه ســرمایه گذاران بالقــوه نشــان می دهد که ســازمان در 

گزارشگری مالی مبتکر و خالق است،
• تجزیه وتحلیل اطالعات مالی را آسان تر می کند،

• اطالعات مالی را شفاف تر می کند،
• امکان پیروی آسان تر از مقررات را فراهم می کند، و

• انتشار صورتهای مالی گمراه کننده را دشوارتر می سازد.
مزایــای مــورد انتظــار ذکرشــده، مطابــق بــا یافته های 
پژوهشــهای پیشــین اســت؛ مبنی بر اینکه زبان گزارشگری 
تجاری توســعه پذیر، کارایی فرایند گزارشــگری مالی را بهبود 

.(Debreceny & Gray, 2001) می بخشد
ادبیــات معاصــر در خصــوص زبــان گزارشــگری تجاری 
توسعه پذیر، به بررسی مزایای به کارگیری این زبان گزارشگری 

جدول2- آثار نهفته زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

شرکت و پذیرش
• کارایی تصمیم گیری تجاری را افزایش می دهد،

• اثربخشی تصمیم گیری مدیریت را افزایش می دهد،
• پیروی آسان تر از مقررات را امکان پذیر می  کند، و

• انتشار صورتهای مالی گمراه کننده از سوی مدیریت را دشوارتر می سازد.

گزارشگری مالی
• کارایی فرایند گزارشگری مالی را افزایش می دهد،

• وقوع اشتباه در گزارشهای مالی را کم می  کند،
• بهای تولید گزارشهای مالی را کاهش می دهد،

• گزارشگری مستمر را تسهیل می کند،
• قابلیت دسترسی به گزارشهای مالی را افزایش می دهد، و

• نیاز به همگرایی اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی را حذف می کند.

استفاده کنندگان از گزارشهای مالی
• گزارشهای مالی در دسترس تری را برای استفاده کنندگان فراهم می  کند،

• گزارشهای مالی قابل فهم تری را برای استفاده کنندگان فراهم می کند،
• به دلیل دسترسی به داده های مالی دقیق تر، انجام تحقیقهای کامل تر به وسیله تحلیل گران را فراهم می سازد،

• استفاده از اطالعات حسابرسی نشده از سوی سرمایه گذاران را افزایش می دهد،
• اتکای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به اشخاص ثالث تهیه کننده اطالعات را کاهش می دهد،

• توانایی تحلیلگران مالی در انجام تجزیه و تحلیل مقطعی بین صنایع را کاهش می دهد،
• توانایی تحلیلگران مالی در انجام تجزیه و تحلیل مقطعی در صنایع را افزایش می دهد،

• بهای تجزیه وتحلیل مالی انجام شده به وسیله استفاده کنندگان از گزارشهای مالی را کاهش می دهد، و
• اخذ تصمیمهای سرمایه گذاری کاراتر به وسیله استفاده کنندگان از گزارشهای مالی را امکان پذیر می سازد.

حسابرسی
• حسابرسی مستمر را تسهیل می کند،

• بهای حسابرسی صورتهای مالی را کاهش می دهد، و
• موجب بهبود کنترلهای داخلی می شود.
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پرداختنــد. زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر به شــرکتها 
کمک می کند که از طریق حذف شــکل بندی ها و ســاختارهای 
گزارشــگری ناســازگار، زمان و هزینه الزم برای گزارشــگری 
 (Weber, 2003; Hao et al., اطالعــات را کاهــش دهنــد
 (Markelevich & Riley, 2014. مارکلویــچ و ریلــی)

(2013 ادعا می کنند که زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر 

می تواند کیفیت و جریان اطالعات را بهبود بخشــد. آساتیانی 
(Asatiani, 2012)، مهم تریــن ویژگیهــای کلــی مرتبط با 

پذیرش و به کارگیری زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر را در 
.(Asatiani, 2012) جدول3 جمع آوری و خالصه کرده است
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر، یک زبان انتقال 

مشــترک اســت کــه امــکان بــه اشــتراک گذاری داده ها و 
برنامه هــای کاربــردی در مقیاس بــزرگ را فراهم می کند. 
مقاله های پژوهشــی بســیاری وجود دارند که مزایای عمده 
پذیرش زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر در گزارشگری 
مالــی را طرح می کننــد. مزایای زبان گزارشــگری تجاری 
توسعه پذیر را می توان در چارچوب سه ویژگی مهم دسترسی، 
مقایســه پذیری و قابلیت استفاده خالصه کرد. خالصه ای از 
مزایا، همراه با توضیحهــا و منابع مرتبط، در جدول4 آمده 

.(Taylor & Dzuranin, 2010) است
جــدول4 نشــان می دهد کــه چگونــه زبان گزارشــگری 
تجاری توســعه پذیر بــه تســریع تصمیم گیری هــای مالی از 

جدول 3- مهمترین ویژگیهای مرتبط با پذیرش و به کارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

منابعشرحویژگی

دسترسی
ایکس بی آرال، اســتاندارد بازی اســت که می تواند به راحتــی از طریق اینترنت 
توزیع شود. اسناد ایجادشده در ایکس بی آر ال با گروه گسترده ای از نرم افزارهای 

کمک کننده به منظور دسترسی بیشتر به اطالعات، سازگار هستند.

 (Baldwin et al., 2006; Farewell
& Pinsker, 2005)

دقت و صحت
کاهش دخالت انســان در فرایند گزارشــگری و توانایی برای دسترسی و بررسی 
اطالعــات در هــر زمان، افزایش دقت گزارشــهای منتشرشــده با اســتفاده از 

ایکس بی آر ال.

(Baldwin et al., 2006; Vasarw-
helyi et al., 2010)

مقایسه پذیری
مقایســه پذیری حاصــل از واژه نامه هــای استانداردشــده که تضمیــن می کنند 
بخشــهای برچسب  زده شــده در گزارشــهای مختلف به موضوع مشابهی اشاره 

دارند، درنتیجه آنها به راحتی مقایسه پذیر هستند.

 (Baldwin et al., 2006; Farewell
 & Prinsker, 2005; Vasarhelyi
et al., 2010)

قابلیت استفاده

ایکس بی آرال به طور کامل ســازگار و قابــل ویرایش با انواع نرم افزارهاســت، 
 (HTML) یــا اچ تی ام ال (PDF) برخالف برای نمونــه فایلهای پی دی اف
اســت و نیازی بــه انتقال دســتی داده ها به قالب قابل اســتفاده وجــود ندارد و 

اطالعات، آماده خواندن است.

(Farewell & Pinsker, 2005)

مربوط بودن
قابلیت خودکارســازی، ارائه به موقع اطالعات و گزینــش داده های مورد نیاز از 

طریق سامانه را پشتیبانی می کند.
 (Baldwin et al., 2006,
Vasarhelyi et al., 2010)

شفافیت
شــفافیت در ایکس بی آرال به معنای تعریف روشــن هر یــک از اجزای گزارش، 

توانایی تجزیه وتحلیل ساده و سریع گزارشهای مالی است.

(Baldwin et al., 2006; Pin-
 sker & Li, 2008; Vasarhelyi
et al., 2010; Hao et al., 2014)

فهم پذیری
ایکس بی آر ال دارای قابلیت برای تبدیل گزارشهای مالی به اطالعات برای همه 

 (Vasarhelyi et al., 2010)و نه فقط حسابداران است. 
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سوی اســتفاده کنندگان اطالعات مالی اعم از درون سازمانی و 
برون ســازمانی، کمک می کند. طبق نظر تیلور و دی زورانین 
(Taylor & Dzuranin, 2010)، برخــی دیگــر از مزایای 

به کارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر عبارتند از: 
• کاهش هزینه ها: به کارگیری این زبان، زمان تهیه صورتهای 
مالی را کاهش داده و در هزینه های حسابرسی صورتهای مالی 

از طریق تسهیل فرایند حسابرسی، صرفه جویی می شود؛
• مربــوط بودن: با به کارگیری این زبان، اســتفاده کنندگان از 
اطالعات مالی می توانند اطالعات مربوط را به راحتی جستجو 

و جمع آوری کنند؛ 
• قابلیت اتکا: با به کارگیری این زبان، خطاهای انسانی کاهش 

و قابلیت اطمینان اطالعات افزایش می یابد؛ 
• به موقــع بــودن: به کارگیری ایــن زبان موجب تســهیل 
جمع آوری، بازیابی، مقایسه و تجزیه وتحلیل داده ها می شود. 
این امر موجب بهبود فرایند تهیه گزارشــهای مالی و تســریع 

انتشار آنها در رسانه های گوناگون می شود؛  و
• شــفافیت: به کارگیری این زبان موجب افزایش شفافیت در 

گزارشگری مالی می شود.
مزیت زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر برای تحلیلگران 
مالی و حسابداران نیازمند تجزیه وتحلیل اطالعات صورتهای 

مالــی، افزایش یکســانی و کاهــش زمان صرف شــده برای 
طبقه بندی مجدد اطالعات اســت. به محــض اینکه یکی از 
اقالم مالی در قالب برچســبی مناســب تعریف می شــود، این 
اطالعــات به صورت خودکار بــرای دیگر کاربردهــا و تحلیلها 
مورد اســتفاده قرار می گیرند و نیازی به تجدید طبقه بندی آنها 
برای مصارف بعدی نیســت. این فرایند، اشتباه              های ممکن و 
زمان تجزیه وتحلیل داده ها را کاهش می دهد. همچنین، تولید 
گزارشهای داخلی راحت تر می شود، مقایسه با متوسط صنعت 
به       صورت خودکار صورت می گیرد و اطالعات برای حسابداران 
و حسابرسان به روشهایی مانند بررسی تحلیلی، ذخیره و تولید 

می شود و تجزیه و تحلیلها باسرعت بیشتری انجام می گردد.
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار پیش بینــی کــرده کــه 
هزینه هــای ارائه الکترونیکی اطالعات بــرای تهیه کنندگان با 
گذشت زمان به شدت کاهش می یابد و از این فرایند شرکتهای 
کوچک بیشــتر منتفع می شوند؛ زیرا به دلیل سهولت دسترسی 
و اســتفاده، اطالعات آنان بیشــتر مورد توجه تحلیلگران قرار 

.(Miller, 2008) می گیرد
شــرکتها، در حال رقابت شــدید برای افزایش یکنواختی در 
برنامه های حســابداری خود هستند و زبان گزارشگری تجاری 
توســعه پذیر برای ادغام واحدها در طول نظامهای حسابداری، 

جدول 4- خالصه ای از مزایای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

منابعشرحمزایای اصلی 

دسترسی

ایکس بی آرال یک اســتاندارد باز اســت و می توانــد آزادانه به گروه وســیعی از 
نرم افزارهای حسابداری یا صفحات گسترده برای انجام کار بیشتر، وارد شود.

یک ســند مصداق ایکس بــی آرال را می توان به صورت برخط ارســال کرد؛ این 
امر موجب می شــود که این ســند به آســانی در دســترس بوده و به وسیله همه 

استفاده کنندگان بازیابی شود.

 (Farewell & Pinsker, 2005;
Taylor & Dzuranin, 2010)

مقایسه پذیری

واژه نامه های ایکس بی آرال، کارایی جمع آوری داده ها در زبانها و اســتانداردهای 
حســابداری مختلف را به منظــور هماهنگ کردن گزارشــگری مالــی افزایش 
می دهد. بنابراین، ایکس بی آرال به انقالبی جهانی در مقایسه گزارشگری مالی 

کمک خواهد کرد.

(Southwell, 2005)

قابلیت استفاده
داده هــای ایکس بی آرال در قالبی هســتند که می توانند به آســانی دیده شــده، 
پیاده ســازی گردد و مــورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد؛ بدون نیاز به انتقال دســتی 

داده ها که به بهبود قابلیت استفاده از اطالعات مالی کمک می کند.
(Chan et al., 2008)
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بسیار مناسب است. داده های تفصیلی زبان گزارشگری تجاری 
توســعه پذیر می توانند به صورت حسابهای چندوجهی و مطابق 
با حســابهای واحدهای مشمول تلفیق تهیه گردند. به کارگیری 
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر نه تنها تهیه صورتهای 
مالــی تلفیقــی را تســهیل می کنــد، بلکه امکان حسابرســی 
صورتهای مالی تلفیقی را از طریق ردیابی به حســابهای اولیه 
.(Mc Guire et al., 2006) قبل از تلفیق(، فراهم می آورد(

درواقع، استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
می تواند زمینه پیاده ســازی حسابرسی مســتمر را فراهم 
آورد. در حسابرســی مستمر، حسابرس به صورت مستمر 
و از طریق دسترســی برخط به ســامانه  های حســابداری 
صاحــب کار، می توانــد بر جریــان پــردازش رویدادهای 

تجاری صاحــب کار نظارت کند؛ امری که در حسابرســی 
ســنتی به دلیل زمان بر بودن و هزینه زیاد، مقدور نیست 
رویه هــای  از  اســتفاده   .(Du & Roohani, 2007)

حسابرســی خودکار )سیســتمی( در حسابرســی مستمر، 
افزایــش دقت و صرفه جویی در زمان انجام رســیدگیها را 
به دنبال خواهد داشت. با وجود این، طراحی و به کارگیری 
چنین رویه هایی زمان بر است. افزون بر این، لزوم استفاده 
از قضــاوت و تردیــد حرفه ای حسابرســی در به کارگیری 
رویه هــای حسابرســی، امری اســت که باید بــه آن در 

.(Alles et al., 2008) حسابرسی مستمر توجه شود
از آنجــا که زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر برای 
تبادل اطالعــات مالی برخط به صورت راحت تر، ســریع تر 
و قابل اتکاتر به وجود آمده اســت، برای اســتفاده کنندگان از 
اطالعات حســابداری و تدوین کنندگان مقــررات بازارهای 
ســرمایه، اطالعــات به موقع و همچنین اطالعات شــفاف 
فراهــم می کنــد (Roohani et al., 2010). وانــگ و 
گائو (Wang & Gao, 2012) با اســتفاده از یک ســامانه 
امتیازدهی، کیفیت داده های مالی مبتنی بر زبان گزارشگری 
تجاری توســعه پذیر و دیگر گزارشــهای مالی را که بر مبنای 
زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر تهیه نشــده بودند، 
مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که کیفیت داده های مالی 
مبتنی بر زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر نیز از برتری 
بســیار نســبت به دیگر داده ها، برخوردار است. این برتری 
شامل دسترسی بیشتر، دقت بیشتر و به موقع بودن می شود.
این زبان افزون  بر انتقال ســریع تر و آسان تر اطالعات، 
در نهایت اطالعاتــی به موقع، اتکاپذیر، مقایســه پذیر و 
 (Roohani شفاف برای اســتفاده کنندگان فراهم می کند
(et al., 2010. همچون اســتانداردهای حسابداری که 

مدیران مالی را هدایت می کند تا معامله های کسب وکار را 
بررسی و اطالعات مالی را گزارش کنند، زبان گزارشگری 
تجاری توســعه پذیر نیز مدیران را هدایــت می نمایند که 
چگونه اطالعات مالی را به صورت استاندارد و الکترونیکی 
گزارش کنند. درواقع، این زبان گزارشــگری ایجاد شد تا 
به عنوان ابزار اســتاندارد گزارشــگری شــرکتها عمل کند 

 .(Bergeron, 2004; Boritz et al., 2004)

 پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر
به طور کلی می تواند به تسهیل مقایسه

ارتباط و تحلیل گزارشهای مالی
افزایش شفافیت و کیفیت 

و کاهش هزینه های 
تهیه و تولید گزارشهای مالی

اعتبار و شهرت فناوری شرکت
حمایت از پژوهش و مشاوره

سازگاری با دیگر
 برنامه های کاربردی حسابداری

ارتباط با مقامهای قانونی و نظارتی 
و در نهایت

ارتقای ارزش اطالعات
کمک کند
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یاســین و همکاران (Yassin et al., 2012) به این 
نتیجه رســیدند که مزایای به کارگیری این زبان که در ادبیات 
دانشــگاهی و حرفه ای ذکر شــده، تا حد زیادی مورد تأیید 

پاسخ دهندگان آگاه و مطلع نیز بوده است. 
این مزایا را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

• تسهیل مقایسه، ارتباط و تجزیه وتحلیل گزارشهای مالی،
• افزایش شفافیت و کیفیت و کاهش هزینه های تهیه و تولید 

گزارشهای مالی،
• شهرت و اعتبار فناوری شرکت،

• حمایت از تحقیق و مشاوره،
• سازگاری با دیگر برنامه های کاربردی حسابداری،

• ارتباط با مقامهای قانونی و نظارتی، و
• ارتقای ارزش اطالعات.

جمع بندی
همــه چیز در جهــان و به طور خــاص به اشتراک گذاشــتن 
داده ها، به گونه ای فزاینــده و روزافزون به صورت دیجیتالی 
و الکترونیکی انجام می شــود. همچنین، باتوجه به افزایش 
تعداد افــرادی کــه در تصمیم گیری های خــود از داده های 
موجــود و مربــوط اســتفاده می کنند، نیاز بــه اطالعات نیز 
افزایش چشــم گیری یافته اســت. این تحولها، نیاز به یک 
ســازوکار باز، شــفاف و ســاده دارد تا اطمینان حاصل شود 
کــه همه به یک زبــان واحد صحبت می کننــد. از نظر افراد 
حرفه ای در حسابداری، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
این ســازوکار را فراهم می کند. همچنیــن، نتایج حاصل از 
پژوهشهای پیشین نشان می دهد که از نظر افراد دانشگاهی 
نیــز پذیرش این زبان گزارشــگری، مزایا و منافع بســیاری 
دارد. همان طور که اشــاره شــد، پذیرش زبان گزارشــگری 
تجاری توسعه پذیر به طور کلی می تواند به تسهیل مقایسه، 
ارتباط و تحلیل گزارشــهای مالی، افزایش شفافیت، کیفیت 
و کاهــش هزینه های تهیه و تولید گزارشــهای مالی، اعتبار 
و شــهرت فناوری شــرکت، حمایت از پژوهش و مشاوره، 
ســازگاری با دیگر برنامه های کاربردی حســابداری، ارتباط 
بــا مقامهــای قانونی و نظارتــی و درنهایــت ارتقای ارزش 

اطالعات، کمک کند.

پانوشتها:
1- eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
2- eXtensible Markup Language (XML)
3- World Wide Web
4- American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA)
5- Taxonomy
6- Instance Document
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