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Abstract
Inadequate and inefficient provision of information in the last three decades has resulted in some problems in
global financial markets. As a result, XBRL international standard preparation was proposed as a solution for
financial reporting to associante with international markets. Because of the cost concerns of implementing this
standard, it is necessary to investigate its effects on different parts of countries` financial system to choose the
best performance scenario via cost-benefit analysis. This paper investigates the impact of implementing
extensible business reporting language (XBRL) on the financial analysts` behavior in Iran, by using AMOS
software for Structural Equation Modeling. We analyzed 140 financial Analysts responses that were gathered
via a questionnaire and found that XBRL has positive effects on financial analysts` behaviors in the decisionmaking process, as follows: 1) Analysis behavior (78%), 2) search behavior (75%), 3) validation behavior
(74%) and 4. behavioral biases (46%). Also the results of ANOVA show that analysts’ age and experience
affecnts their decision making behaviors.
Keywords: Extensible business reporting language (XBRL), Financial analysts behavior, Financial reporting
quality, Information transparency, Investment decision making process
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چکیده
 باهعناوانXBRL  اساتاندارد باینالمللای، بهدلیل ارائۀ نامناسب اطالعات و ناکارآیی اطالعاتی در بازارهای مالی دنیاا باروز کارد،در پی مشکالتی که سه دهۀ پیش
 یاروری اسات ادار آن در، بهدلیل هزیناهبرباودن راهانادازی و اساتارار ایان اساتاندارد.راهکار گزارشگری مالی برای پیوستن به بازارهای جهانی تدوین و ارائه شد
 در پاسخ به این یرورت؛ پژوهش حایر با بهرهگیاری از مدلساازی. بهترین سناریوی پیادهسازی اتّخاذ شود، فایده- ارکان مالی هر کشور ارزیابی و با تحلیل هزینه
 را-کاه متخصصاان تیزیاه و تحلیال اطالعاات هساتند-  بر ابعاد رفتااری تحلیلگاران ماالیXBRL  تأدیر استارار،)AMOS( معادالت ساختاری و نرمافزار آموس
 در بهبود ابعااد رفتااری تحلیلگارانXBRL  نشاندهندۀ تأدیرگذاری مثبت استارار، تحلیلگر که با پرسشنامه جمعآوری شد204  بررسی نظرات..بررسی کرده است
 رفتااار اعتبارساانیی-9 ،) درصااد19(  رفتااار جسااتیوگری-1 ،) درصااد17(  رفتااار تحلیلگااری-2 :مااالی طاای فراینااد تصاامیمگیااری و بااهترتیااب اولویاات
، نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد سن و تیربۀ تحلیلگر بر تفاوتهاای رفتااری وی در اخاذ تصامیم. درصد) بود04(  تورشهای رفتاری-0  درصد) و10(
.تأدیر معنادار دارد و سطح تحصیالت بدون تأدیر معنادار است
 کیفیت، فرایند تصمیمگیری سرمایهگذاری، شفافیت اطالعات،)XBRL(  زبان گزارشگری تیاری توسعهپذیر، رفتار تحلیلگران مالی:واژههای کلیدی
گزارشگری مالی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه

وسعت استفاده از  XBRLکشور ماا را نیاز تحات تاأدیر

سوء اساتفادههاای متعادد دهاههاای اخیار ،همناون

ارار خواهد داد و با آگاهی از هزینههای زیاد راهاندازی

رسوایی شرکت انرون ]1[ 2که در امریکا اتفاا افتااد و

سیستمهای ماالی مبتنای بار  XBRLبارای شارکتهاای

امثال آن در سایر کشورها موجب شد تمرکز بیساباه و

ایرانی ،الزم است تأدیر عریۀ اطالعاات ماالی در االاب

بینالمللیای بر عملیات مالی شرکتی و نیاز باه شافافیت

این بسترها 0در رفتار استفادهکننادگان و صااحبان مناافع

بیشتر در گزارشهای مالی پدید آیاد .عوامال متعاددی

(تحلیلگران مالی و )...و بازخورهای رفتاری ایان گاروه

به بحران در گزارشهای مالی انیامیاد .مسالما یکای از

بررسی شود .بدین ترتیاب ،تاأدیر ایان زیرسااختهاا در

این عوامل ،ناکافی و نامناسبباودن ارائاۀ اطالعاات در

بهبود شرایط کنونی بازار سرمایه ،از دیدگاه متخصصان

فرمتهای کاغذی و یا الکترونیکی مشابه کاغاذ 1اسات

مالی ارزیابی و با پیبردن به هزینه  -فایده و نااط ااوت

که ویژگیهای الزم را بارای انتااال کارآماد اطالعاات

و یااعف آن ،بهتاارین سااناریوی پی اادهسااازی اتّخاااذ و

مالی پینیده به سارمایه گاذاران ،ااانون گاذاران و ساایر

استراتژی مناساب بارای اساتارار سیساتمهاای مبتنای بار

صا ااحبان مناااافع نداشااات [ .]19بازارهاااای تیااااری و

 XBRLدر سازمان هاای ایرانای مشاخص مایشاود .در

اسااتفادهکنناادگان اطالعااات تیاااری بااه تمهیاادات و

پااژوهش حایاار بااا اسااتفاده از مطالعااات انیااامشااده در

شرایطی احتیاج دارند تا شفافیت مراحل گزارشاگری را

حااوزۀ گزارشااگری مااالی و بااا دااات نظاار در فراینااد

افزایش دهند؛ زیرا امروزه گزارشگری تیاری با انبوهی

تصمیم گیری و توجاه باه مفااهیم نظاری اساتانداردهای

از مشکالت مانند ناکارآیی ،تیزیه و تحلیال نامناساب،

گزارشگری مالی ،رفتارهای تحلیلگران ماالی در فرایناد

انتشاااااار نامناساااااب اطالعاااااات تیاااااری در بااا این

سهمرحلاهای تصامیمگیاری و در ههاار االاب رفتااری:

استفادهکننادگان اطالعاات تیااری (مانناد بخاشهاای

 -2جساااتیوگری -1 ،اعتبارسااانیی -9 ،تحلیلگاااری،

مختلف سازمان ،سهامداران و بانکهاا) روباهرو اسات؛

 -0تورشهای رفتاری تبیین شد .درنهایت ،ایان فریایۀ

بنابراین دساتیابی باه یاک ساامانۀ گزارشاگری تیااری

اصلی آزموده شد کاه اساتارار  XBRLدر هار یاک از

مناسب برای حل مسائل و ناکارآییها ،بسیار مهم است.

االبهای رفتاری تحلیلگران مالی تأدیرگذار است.

یکی از ابزارهای مبتنی بر فناوری وب کاه اخیارا باه آن
توجه شده است ،زبان گزارشگری تیاری توساعهپاذیر
( )9XBRLاست.
بااا توجااه بااه توسااعۀ جهااانی اسااتفاده از اسااتاندارد
 XBRLو نظر به این مهم که در ساالهاای آیناده ،ایان
1. Enron
 .1ارائۀ فرمتهای مشابه با اصطالح ( )mimicشناخته میشود که در لغت به

مبانی نظری
ااتصاد اطالعات ،مضمون تاازهای اسات کاه در آن
فرایناادهای تولیااد ،توزیااع و انتشااار ،ذخیاارهسااازی و
مصاارا اطالعااات [ ]29و انتاااال نمادهااا [ ]14و کلیّااۀ
درآمدهایی که بهطور مستایم یاا غیرمساتایم از راههاای
مذکور به دست میآید ،تیزیه و تحلیل مایشاود [.]24

معنی وانماگر ،به تالید درآوردن و همگونشدن است.
3. Extensible Business Reporting Language

4. Platform

بررسی تأدیر استارار زبان گزارشگری تیاری توسعهپذیر ()XBRLدر رفتار تحلیلگران مالی در ایران ا الگوی مدلیابی معادالت ساختاری 242 /

در ااتصاد اطالعات ،اطالعات باا ویژگایهاای متماایز،

 -0عوامل روانی؛ مانند ترس ،ایطراب و نگرانای [.]94

کاال محسوب میشود [ ]0و با کمترین سارمایۀ فیزیکای

زارع ( )273 :2973بااه نااال از کاااتلر ( )1424و وی بااه

و سرمایۀ کااری و کارمناد ،بیشاترین مصاراکنناده را

ناااال از ماااک دانیااال ،لماااب و هیااار )1444( 9فرایناااد

تحت پوشش ارار می دهد [ .]99بارها بهشکل خالصه و

تصمیم گیری را براساس الگاوی زیار تعریاف مایکناد

نمایه و اشاعۀ گزینشی به فروش رساد [ .]13پروفساور

[ ]17که در تعریف متغیرهای پژوهش بیشتر به آن توجه

شاکل ،2تصامیم گیاری را در کتااب «عادم اطمیناان و

خواهیم کرد.

تصمیم های بازرگانی» ،به خوبی تعریف کرده است .از
نظر شاکل« ،تصامیم گیاری» عباارت اسات از ترکیاب
دانش ،فکر ،احساس و تصور بهگوناهای کاه میموعاۀ
حاصل اجراشدنی باشد .جان برج وگری گرادنیتزگی

1

نیز در کتاب «سیستم های اطالعاتی در نظریاه و عمال»
تصمیم گیری را فرا یناد یاافتن و انتخااب یاک سلساله
عملیات برای حل یک مشکل معین تعریف کرده اناد؛
به مفهوم وایاحتار« ،تصامیمگیاری» عباارت اسات از
انتخاب یک راهکار از میان دو یا هناد راهکاار [.]23
براسااااس مطالعاااات پژوهشاااگران ،عوامااال ماااؤدر در
تصمیم گیری عبارت است از -2 :ارزش مادّنظر فارد و
احتمال نیل به نتایج مطلوب [ -1 ،]12عوامال عاالیای
اناادازهگیااری شاادنی؛ همنااون زمااان و هزینااه [،]3
 -9عوامل روان شناختی مانناد شخصایت تصامیمگیار،
توانایی ها و تیربیات فرد -0 ،عوامال اجتمااعی مانناد
موافات دیگران -9 ،عوامل فرهنگی همنون هنیارهاا
[.]92
برخااای از شااااخصهاااا نیاااز در درجاااۀ ساااختی
تصاامیمگیااری تأدیرگذارنااد -2 :سااطح دسترساای بااه
اطالعات [ -1،]10نامعلومی؛ مانناد اساتابال مشاتریان از
کاااالی جدیااد -9 ،نیاااز بااه ارزشاایابی منااابع کمیاااب،

Shackle
John G. Burch Jr., Gary Grudnitski

1
2

MC Daniel, C. Lamb, C. & Hair, J
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شکل ( )1الگوی رفتار مصرفکنندگان (فرایند تصمیمگیری مصرفکنندگان)
رفتار پس از
خرید

تصمیم
خرید

ارزیابی
انتخابها

جستجوی
اطالعات

شناخت نیاز

بااا توجااه بااه مبااانی نظااری در گزارشااگری مااالی،

حسابداری یک مؤسسه فاراهم مایشاود (صاورتهاای

محصول نهایی فرایناد حساابداری ماالی ،ارائاۀ اطالعاات

مالی) .بادینترتیاب آنهاا خواهناد توانسات آگاهاناهتار

مالی به استفادهکنندگان مختلف ،اعم از استفادهکننادگان

تصمیمگیری کنند [ -1 .]9سرمایهگذاران (متضمنهاای

داخلای و اساتفادهکننادگان خاارج از واحاد تیااری ،در

ریسک واحد تیاری) :تمرکز سرمایهگذاران بر ریسک

االب گزارشهای حسابداری است و صورتهاای ماالی،

ذاتی و بازده سرمایهگذاریهاای خاود اسات؛ بناابراین،

بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل مایدهاد.

این گروه به اطالعاتی نیاز دارند که براساس آن درباارۀ

اجزای صورتهای مالی با یکدیگر ارتبااط متاابال دارد؛

خرید ،نگهداری یا فروش ساهام بتوانناد تصامیم گیاری

زیرا منعکسکنندۀ جنبههاای مختلاف معاامالت یاا ساایر

کنند و عملکرد مادیریت واحاد تیااری و تاوان واحاد

رویدادهای یکسان است .اگرهه هر یک از صورتهاای

تیاری را برای پرداخت سود سهام ارزیابی کنند.

مااالی ،اطالعااات متفاااوت بااا دیگ ار صااورتهااا را ارائااه

 -9اعطاکنناادگان تسااهیالت مااالی :ایاان گااروه بااه

میکند ،احتماال هیچ یک از صورتهاا تنهاا در خادمت

اطالعاتی عالاهمند هستند که براسااس آن ،تاوان واحاد

یک هدا واحد نیسات یاا هماۀ اطالعاات الزم را بارای

تیاااری را در بازپرداخاات بااهمواااع اصاال و متفرعااات

نیازهااای خااات اسااتفادهکنناادگان فااراهم نماایآورد.

تسهیالت دریافتی ارزیابی کنند.

اسااتفادهکنناادگان صااورتهااای مااالی ،باارای اتّخاااذ

 -0تاااأمینکننااادگان کااااال و خااادمات و ساااایر

تصاامیمهااای ااتصااادی ،غالبااا خواهااان ارزیااابی و یف اۀ

بستانکاران :این گروه به دنبال اطالعاتی هستند که آنهاا

مباشاارت یااا مساالولیت ماادیریت هسااتند .تصاامیمهااای

را در اتّخاذ تصمیم در زمینۀ فروش کااال و خادمات باه

ااتصادی مزباور باهعناوان نموناه شاامل ماواردی از ابیال

واحااد تیاااری و ارزیااابی تااوان واحااد تیاااری باارای

فروش یا حفظ سرمایهگذاری در واحد تیاری و انتخاب

بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید یاری رساند.

میاادد یااا جااایگزینی ماادیران اساات [ .]2بااهطااور کلاای،
اساااتفادهکننااادگان از گااازارشهاااای ماااالی و نیازهاااای

 -9مشااتریان :مشااتریان بااه کسااب اطالعااات دربااارۀ
تداوم فعالیت واحد تیاری عالاهمندند.

اطالعاتی آنها را در نه گروه زیر میتوان طباهبندی کرد:

 -4کارکنان واحاد تیااری:کارکناان و نماینادگان

 -2ادارهکنندگان یک مؤسسه شامل هیأت مادیره و

آنها به اطالعاتی دربارۀ دبات و ساودآوری کارفرمایاان

مدیر عامل ،مدیران اجرایی و سرپرساتان عملیاات یاک

خود عالاه مندند؛ زیرا موارد مذکور بر تاأمین حااو و

مؤسسه ،استفاده کننادگان درون ساازمانی گازارش هاای

مزایا ،اییاد فرصتهای شغلی و پرداخت مزایاای پایاان

مااالی هسااتند .ایاان افااراد در سااطوح مختلااف ماادیریت

خدمت احاطه دارد.

بااهترتیااب باارای برنامااهریاازی ،بودجااهبناادی ،هاادایت

 -1دولاات و مؤسسااات دولتاای :ایاان گااروه دربااارۀ

عملیات ،کنترل فعالیتها و انیامدادن اادامات عاادی و

تخصیص منابع به فعالیت های واحاد تیااری عالااه مناد

روزمااره از اطالعاااتی بهااره ماایگیرنااد کااه از سیسااتم

هسااتند .همننااین باارای تنظاایم فعالیااتهااای واحاادهای
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تیاری ،تعیین سیاست های مالیاتی و تشخیص مالیاات و

پذیرفتااهشااده در بااورس اورا بهااادار بررساای کردنااد.

تهیااۀ آمااار ملاای بااه اطالعااات نیاااز دارنااد -7 .سااایر

نتایج تحلیل  79نموناه از  013شارکت پذیرفتاهشاده در

استفاده کنندگان :اشخات دیگری که به طاور عماده باه

بورس اورا بهاادار تهاران (در نیماۀ دوم ساال ،)2977

ارائۀ انواع خدمات به استفاده کننادگان پیشاین ،باه ویاژه

نشااااندهنااادۀ تأییا اد ارتبااااط  XBRLباااا هریا ااک از

سرمایه گذاران اشتغال دارند ،برای رفاع برخای نیازهاای

متغیارهای پژوهش شامل مربوطبودن ،اابلیات اعتمااد و

اطالعاتی خاود باه صاورت هاای ماالی تکیاه مای کنناد.

اابلی ات ماایسااۀ اطالعااات حسااابداری باااود .همننااین

اشخات مزبور شامل باورس اورا بهاادار ،کاارگزاران

مشاااخص شاااد باااین متغیرهاااای پاااژوهش از لحاااا

بورس ،تحلیلگران مالی و پژوهشگران هستند.

اولویت بندی ،تفاوت معنادار وجاود دارد [ .]91تااکنون

 -3جامعااه بااهطااور اعاام :افااراد جامعااه از راههااای

فرض بر آن بوده است که صورتهای مالی باهگوناهای

مختلف تحت تأدیر واحدهای تیااری اارار مای گیرناد؛

منطای ،نیاز استفاده کنندگان خاارجی و ساایر صااحبان

به طور مثال ،واحدهای تیاری ممکان اسات در ااتصااد

منااافع هاادا را تااأمین مایکنناد؛ امااا محاادودیتهااایی

محلااای باااا اییااااد اشاااتغال و اساااتفاده از محصاااوالت

همنون  -2دسترسای نداشاتن کلیّاۀ اساتفادهکننادگان،

فروشندگان محلی ناش مهمی بر عهده بگیرند .باا ارائاۀ

 -1ناااتوانی گاازارشهااا در رفااع نیازهااای اطالعاااتی،

اطالعات دربارۀ روندها و تحوالت اخیر در رشد واحاد

 -9نبود شاخصهاایی بارای تعیاین موفایات ماالی آتای

تیاری و طیف فعالیت های آن ،صورت های مالی برای

[ -0 ،]9ارائااهنشاادن اطالعااات بااهمواااع و هزینااۀ زیاااد

افراد جامعه میتواند مفید باشد [.]2

اطالعات [ -9 ،]97نباود امکاان جساتیوی اطالعااتی و

بهمنظور آنکه اطالعات ارائاهشاده در صاورتهاای

تبادل اطالعات باین سیساتمهاای مختلاف [ ،]24 ،7نیااز

مالی برای استفادهکنندگان در راستای ارزیابی ویاعیت

بهکارگیری فناوری اطالعات را برای رفاع ایان شاکاا

مالی ،عملکرد مالی و انعطااپذیری مالی واحد تیاری

نمایان تر می کناد .یاون ،زو و سایگانک )1422( 2تاأدیر

مفید وااع شود ،باه خصوصایات کیفای اطالعاات ماالی

اسااتارار  XBRLرا در کاااهش عاادمتاااارن اطالعاااتی

توجه میشاود .برخای خصوصایات کیفای باه محتاوای

بررساای کردنااد .اطالعااات یااروری ایاان پااژوهش از

اطالعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر باه

 994شرکت در بازار سهام کره جماعآوری شاد .نتاایج

هگونگی ارائۀ این اطالعات مربوط مایشاود .براسااس

پااژوهش نش اان داد تصااویب  XBRLموجااب افاازایش

مااواردی کااه در مفاااهیم نظااری اسااتانداردهای ملاای

شفافیت و کیفیت اطالعات شرکتهاا در باازار سارمایه

حسابداری [ ]2ارائه شده اسات« ،مرباوط باودن«« ،اابال

میشود که نتییۀ آن بهباود اابلیات جساتیو و گاردش

اتکابودن» ،دو ویژگی اصلی مرتبط با محتوای اطالعات

اطالعات شرکتها است و درنهایت ،تصاویب XBRL

و «ااباال ماایسااهباودن» و «ااباال فهمبااودن« ،دو ویژگای

موجب تساهیل افشاای شارکتهاا مایشاود کاه باعا

اصلی مرتبط با کیفیت ارائاه اطالعاات هساتند .در ساال

کاهش عدم تاارن اطالعاتی باازار سارمایه خواهاد شاد

 2973نیکااومرام و شااکاری ،ارتباااط گزارشااگری مااالی

[ .]02نتایج این پژوهش ،خود ناطۀ امیدواری برای رفاع

توسعهپذیر ( )XBRLرا با ویژگیهای کیفای اطالعاات

1

حسااابداری از دیادگاه حسااابداران ارشااد شاارکتهااای

محدودیتهای  2و  9است .افنادی ،پاار

و اسامیت

1. Yoon, H. Zo, H. Ciganek, A. P
2. Efendi, J. Jin Dong Park, L. Smith, M
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( )1429نیز استفاده از گزارشگری صورتهای ماالی را

صورتهاای ماالی ،آن هام فااط در پایاان ساال ماالی و

بر مبنای  XBRLو تأدیر آن را در بازار سرمایه ،باهطاور

میاندورهای نخواهد بود .به ایان ناوع گزارشاگری ماالی

خات دربارۀ کارآیی اطالعاتی بازار سارمایه نسابت باه

که در آن دسترسی به اطالعاات باا اینترنات (یاا جانشاین

اعالمیاااۀ تعااادیل منفااای ( )PEADباااهعناااوان نماینااادۀ

آن) در همه حال امکاانپاذیر اسات ،گزارشاگری ماالی

ناکارآیی اطالعاتی بررسی کردند .آنها با تحلیال 1423

بههنگام (پیوسته) میگویند]97[ .

مشاااهده از  010شاارکت ،تااأدیر مثباات  XBRLرا در

 XBRLبااا تهیااۀ ساااز و کااار اسااتانداردی باارای

کارآیی اطالعااتی باازار سارمایه تأییاد کردناد [ .]20از

نامگذاری ،طباهبندی ،تولید ،مصارا ،انتشاار و تبادیل

نظر تانسی ،دانتن و وتریج )1449( 2فنااوری اطالعاات؛

اطالعات مالی ،موانع و مشکالت مربوط به ناتوانیهاای

یعنااای اساااتفاده از رایاناااه و ارتبااااط از راه دور بااارای

ساختار تولید برنامههای غیرمتصل به سطوح دادهها را از

جمعآوری ،پردازش ،ذخیارهساازی و انتشاار اطالعاات

بین مایبارد [ .]22شارکت  KPMGکاه یکای از ههاار

صوتی ،تصویری ،متنی و عددی است [ .]93در تعریفای

شاارکت برتاار جهااان در حااوزۀ ارائااۀ خاادمات مااالی،

دیگر از اعتمادی ،الهی و حسنآاایی ( )2979مایتاوان

مالیاااتی ،حسابرساای و مشاااوره اساات XBRL ،را ی اک

فناوری اطالعات را فنون و ابزارهایی برای بهینهسازی و

سیستم بارکد برای صورتهای مالی معرفی میکند کاه

پشااتیبانی فعالیااتهااای سااازمانی دانساات کااه باار محااور

به شرکتها اجازه میدهد از برهسبهای متداول ملای

اطالعات و داناش باه کاار گرفتاه مایشاود [ .]29تاأدیر

یا بین المللی برای مشاخصکاردن مفااهیم گزارشاگری

فناوری اطالعات در گزارشاگری ماالی بادین صاورت

خات موجود در یک شرکت اساتفاده کنناد .وی بیاان

اساات کااه سیسااتم مااالی یکپاره اۀ شاارکت ب اهصااورت

میکند که امکان مبادلۀ بیدرنگ و دایق اطالعاتی کاه

مستایم به اینترنت وصل میشاود و اساتفادهکننادگان از

بدینترتیب کدگذاری میشوند ،باین سیساتمهاا وجاود

اطالعااات مااالی در هاار ناطااه از جهااان بااه وبسااایت

دارد .آدار اساتفاده از فنااوریهاای اطالعااتی مبتنای بار

شرکت مراجعه کرده و هر لحظه میتوانند صورتهاای

پلتفااارمهاااای  XBRLرا در عناصااار زنییااارۀ عریاااۀ

مالی را با آخارین تغییارات مشااهده و تیزیاه و تحلیال

اطالعات به تلخیص در موارد پیشرو میتوان برشامرد:

کننااد؛ حتاای بااا اسااتفاده از ناارمافزارهااای هوشاامند،

 -2تااأمین اطالعااات دایااقتاار و بااهمواااعتاار باارای

برنامااااهریاااازی منااااابع سااااازمانی ( ،)1ERPزبااااان

تصمیم گیری -1 ،ارتاای امکانات تحلیلگری -9 ،اییاد

عالمااتگااذاریشاادۀ فااو مااتن ( ،)9HTMLزبااان

محیط کنترلی بهتر -0 ،انطبا و پذیرش سریع الگو های

عالمااتگااذاریشاادۀ گسااترشیافتااه ( ،)0XMLزبااان

گزارشگری -9 ،کاهش هزینه های تولیاد گازارشهاا و

گزارشااگری تیاااری توسااعهپااذیر ( )XBRLو ،...حتاای

تهیاااۀ اطالعاااات در تماااام فرماااتهاااا -4 ،افااازایش

استفادهکنندگان میتوانند با بهرهگیری از -ادامۀ جمله-

انعطاااااپاااذیری اطالعاااات بااارای تیزیاااه و تحلیااال،

( )XBRLو ،...نسااخۀ خااود را باارای گاازارش دلخااواه

 -1تیزیااه و تحلیاال ادااربخشتاار اطالعااات در مااوارد

دستکاری کنند .بادینترتیاب ،نیاازی باه هااو و توزیاع

خالا ااعده و غیرعاادی -7 ،افازایش تعاداد و تنااوب

1. Tansey, D.T, Darnton, G. and Wateridge, J
2. Enterprise resource planning
3. HyperText Markup Language
4. Extensible Markup Language

ارزیابی هاا -3 ،پاساخگویی باه تاایاای ااانون گاذاران
برای گزارشگری تفضیلی تر و متناسب تر -24 ،افازایش

بررسی تأدیر استارار زبان گزارشگری تیاری توسعهپذیر ()XBRLدر رفتار تحلیلگران مالی در ایران ا الگوی مدلیابی معادالت ساختاری 249 /

اعتبار اطالعات گزارششده -22 ،اابلیت انعطااا زیااد

المااروی مویااوعی پااژوهش ،در حااوزۀ گزارشااگری

در انتخاب نحوۀ نمایش ،درنتییاۀ وابساتگینداشاتن باه

مالی ،فناوری نوین اطالعاتی و فرایند تصمیمگیری ارار

فایاالهااای  EXCEL ،2PDFبااا تفکیااک داده از طاارز

ماایگیاارد .باارای دسااتیابی بااه نظاارات اعضااای نمونااه،

نمایش [ -21 ،]19دسترسی به زمان بیشتری برای تیزیه

گااردآوری اطالعااات بااا پرسشاانامه انیااام شااد .اباال از

و تحلیل داده های ارزشمند در ماابل داده های کم ارزش

توزیع پرسشنامه و برای تأیید اولیۀ روایی پرسشانامه ،آن

[ -29 ،]22امکاااان انتااااال و تبااادیل اطالعاااات باااین

در معرض اضاوت هندتن از خبرگاان ،اعضاای هیاأت

سیستم های گوناگون -20 ،اساتفاده از رده بنادی واحاد

علمی دانشگاهها ،مدیران سارمایهگاذاری و تحلیلگاران

اطالعااااتی و حاااذا مشاااکالت مفاهماااۀ اطالعاااات،

شرکتهای آشنا باا مویاوع پاژوهش اارار داده شاد و

 -29امکان استفاده از نارم افزارهاای هوشامند تحلیلگار

پرسشاانامۀ نهااایی ،متشااکل از  93پرسااش تخصصای بااه

مالی مبتنی بر دریافات مساتایم اطالعاات از شارکت هاا

 0341پست الکترونیکی از اعضای نمونه ارسال ،حادود

[.]9

 94مصاحبه برگازار و درنهایات ،تعاداد  204پرسشانامه
برای تیزیه و تحلیل دادهها جمعآوری شد .از این باین،

روش پژوهش
جامعاااۀ مااادّنظر پاااژوهش حایااار ،دربردارنااادۀ
استفادهکنندگانی از اطالعات مالی است که باه مفااهیم
اطالعات ارائهشده در صورتهای مالی ،در

علمی و

عملیاتی دارند و باهعناوان تحلیلگاران باازار سارمایه در
االااب وکااالی ساارمایهگااذاران و خااود ساارمایهگااذار،
اطالعات مالی را استفاده و تیزیه و تحلیل میکنند .این
گروه شامل کلیّۀ افراد دارندۀ گواهینامههاای حرفاهای
بازار سرمایه از سازمان باورس ،باهعاالوۀ دانشایویان و

بیشااترین ناارا مشااارکت و پاسااخگویی مربااوط باااه
تحلیلگران شرکت های کارگزاری ،مدیر صاندو هاا و
شرکت کنندگان در دوره های اصول بازار سارمایه باود.
پایایی ابزار گردآوری اطالعات با استفاده از نارم افازار
 SPSSو باا یاریب آلفاای کرونبااا سانییده شاد کااه
نتایج آن براساس جدول  ،2برای تمام متغیرهاا بیشاتر از
 4/1بود.
جدول ( )1آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی
پایایی پرسشنامه

فااااار التحصاااایالن رشااااتههااااای ماااارتبط مااااالی و

تعداد

تعداد

آلفای

پرسش

نمونه

کرونباخ

24

4/13
4/12

شرکت کنندگان در دورههای آشنایی با اصول و تحلیل

متغیر

بااازار ساارمایه اساات .نمونااهگیااری از جامعااۀ مااذکور
بااهصااورت تصااادفی و باار مبنااای حیاام مطلااوب در

استارار XBRL

4

رفتار اعتبارسنیی

4

24

الگوسازی معادالت ساختاری (براسااس توصایۀ حبیبای

رفتار تحلیلگری

24

24

4/73

( ))2932انیااام شااد .المااروی مکااانی پااژوهش ،بااازار

رفتار

سرمایۀ ایران (باازار دانویاه) و باهطاور دایاقتار ،باورس

جستیوگری

21

24

4/11

اورا بهادار ایران اسات و الماروی زماانی پاژوهش از

تورشهای

میانۀ دوم سال  2930تا ششماهۀ اول سال  2939اسات.

رفتاری

9

24

4/14

93

24

4/327

کل پرسشنامه
1. Portable Document Format
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بااا توجااه بااه هاادا پااژوهش کااه آزمااودن الگااوی

خواه در سطح انتزاعی که اعمال ذهنای ،نظیار اضااوت

خاصی از رابطه بین متغیرهاا باود ،از روشهاای تحلیال

دربارۀ ربط دادههاا یاا اطالعاات بازیاابیشاده را شاامل

عاملی برای سنیش نیکاویی بارازش هار ساازه و تأییاد

میشود [ .]04متنا ر با مرحلۀ دوم فرایند تصامیمگیاری

جاگذاری مناسب گویهها ،آزماون معاادالت سااختاری

که مکدانیل ،لماب و هیار ( )1444مطارح کردناد ،در

( )SEMبرای تأیید الگوی مفهاومی پاژوهش و بررسای

این گام ،تحلیلگر یا سرمایه گذار باه شناساایی وااعای و

روابط بین متغیرهاا ،آزماون -tاساتیودنت بارای بررسای

عینی گزینههای سارمایهگاذاری براسااس اطالعاات در

معناداری روابط در الگوهای ارزیابی و الگوی مفهاومی

دسترس مبادرت مایورزد .باا توجاه باه مفااهیم نظاری

پااژوهش و آزمااون تحلیاال واریااانس باارای بررساای

اسااتانداردهای ملاای گزارشااگری ( ،)2974تلخاایص و

تأدیرپااذیری پاسااخهااای ارائااهشااده ،از طباااهبناادیهااای

طباااهبناادی جزئیاات اطالعااات دربااارۀ ویااعیت مااالی،

مختلف متغیرهای جمعیت شناختی گروه سانی و ساطح

عملکرد مالی و انعطااپاذیری ماالی واحاد تیااری در

تحصیالت ،باه کماک نارمافزارهاای  AMOSو SPSS

این بخش اهمیت دارد و وجود باناک هاای اطالعااتی،

اسااتفاده شااد .بااا اسااتناد و اسااتفاده از منااابع نظااری و

توصیهها و مشاورهها در این مرحلاه کارسااز اسات و باا

مطالعااات موجااود پیرامااون فراینااد تصاامیمگیااری و

توجااه بااه دو ویژگای مربااوطبااودن و ااباال فهاامبااودن،

رفتارهای فعاالن بازار سرمایه و دات در مفااهیم نظاری

رفتارهاااااای جساااااتیویگاااااری از تحلیلگاااااران و

پیرامون گزارشگری مالی ،رفتار تحلیلگر ماالی یاا یاک

سرمایه گذاران سر میزند .به عاالوه پاژوهشهاا نشااان

ساارمایهگااذار را بااا توجااه بااه مفهااوم ساارمایهگااذاری

مایدهاد زماانی که انتخااب باین مناابع پایش مایآیاد،

(خارجکاردن پااول بارای کسااب مناافع آتاای) مشاابه بااا

فرد ،میزان سودمندی یک منبع اطالعااتی را مایسانید

مصرا و رفتار مصراکننده (شکل  )2در نظار گرفتاه

[.]1

شد و تصمیمهای سرمایهگذاری و تحلیلگاری ماالی باه

 -1رفتار اعتبارسانیی اطالعاات توساط تحلیلگاران

آن تسری یافت .در این راساتا ،رفتاار تحلیلگاران ماالی

مالی :متنا ر با مرحلۀ سوم فرایند تصمیمگیری که ماک

بااهعنااوان متغیرهااای وابسااتۀ پااژوهش ،در ههااار االااب

دانیل ،لمب و هیر ( )1444مطرح کردناد و باا داات در

رفتاری اصلی در نظر گرفته شد:

پاااژوهش حیا ادری ( )2970کاااه معیارهاااای ارزیا اابی

 -2رفتار جستیوگری اطالعات توساط تحلیلگاران

اطالعات و منابع اطالعاتی را ارائه میکند [ ]14در ایان

مالی :ماارهیونین )2339( 2اطاالع یاابی را «رونادی کاه

گام ،تحلیلگر یاا سارمایهگاذار باه ارزیاابی انتخاابهاا،

در آن بشار ،هدفمنداناه باارای تغییار مواعیات دانااش در

کیفیت و نحوۀ ارائۀ اطالعاات باهدساتآماده (صاحت

1

اطالعات) از نظر کاملبودن ،بیان صاداانه ،بیطرفی و...

( )1444رفتااار اطااالعیااابی را سااطح جزئاایتاار رفتااار

توجااه دارد کااه در مفاااهیم نظااری اسااتانداردهای مل ای

بااهکارگرفتااهشاادۀ جسااتیوگر در تعام ال بااا نظ اامهااای

گزارشگری ( )2974متنا ر با ویژگیهای اابلیت اتکای

اطالعرسانی میداند که در آن رفتاار اطاالعیاابی تماام

اطالعات مالی و اابلیت ماایسۀ اطالعات است.

تالش است» تعریف میکناد [ ،]11باه عاالوه ویلساون

تعاملها با نظام ،خواه در ساطح تعامال انساان باا رایاناه،
1. Marchionini, Gary
2.Wilson, T.D

 -9رفتااار تحلیلگااری اطالعااات توسااط تحلیلگااران
مالی :براساس تعریف ارائهشده در گازارش آشانایی باا
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روشهای تحلیل کاه باورس اورا بهاادار تهاران ارائاه

از این بین ،پنج تورش رفتاری بررسی شاد کاه احتماال

کرد ،به انتخاب اطالعات مالی ،ماایسه و مشخصکردن

تأدیرپذیری آنان از استارار  XBRLداده میشد.

رابط اۀ اطالعااات مااالی ،تفس ایر و ارزی اابی ماایس اههااا و

استارار  :XBRLتنها متغیر مستال پژوهش حایر

ارتباطات تعیینشده تیزیه و تحلیل مالی میگویناد .در

«اسااتارار  »XBRLاساات .بااا توجااه بااه آنکااه صاارا

تیزیه و تحلیل مالی نیز فرض بر این است کاه گذشاته،

عملی اات پی ااده سااازی  ،XBRLب اه صااورت مسااتایم،

زمینهساز آینده میشود؛ بنابراین متنا ر با مرحلۀ سوم از

شاخص تأدی رگذاری د ر رفتار نیست ،استارار XBRL

فرایناااد تصااامیمگیااری ،هریااک از تحلیلگاااران و یااا

در تاابل با رفتارهای تحلیلگران مالی ناا ر بار نتاایج

ساارمایهگااذارن بااا اسااتناد بااه اطالعاااتی کااه ب اه دساات

حاصاال از ای ان پی ااده سااازی اساات؛ بنااابراین بهتاارین

آورده اند ،ویعیت گذشاته ،حاال و آینادۀ گزیناههاای

شاخص هاا بارای سانیش ایان متغیار براسااس آنناه

مختلااف را بااا اسااتفاده از روشهااای تحلی ال مطلوبشااان

عرب مازار یزدی ( ،)2974بااریان ( )2974و ماداحی

(تکنیکی 2یا بنیاادی )1بررسای مایکنناد .در مسایر ایان

( )2974برش مردند ،نتایج حاصال از اساتارار XBRL

تحلیل ،تعاملپذیری ،اابلیت و تواناایی اطالعاات بارای

است.

دستیابی به ارزیابیهای سریع و دایق اهمیت دارد.
 -0تورشهای رفتااری تحلیلگاران ماالی :منظاور از
«تورش» ،انحراا از تصمیمگیریهاای درسات و بهیناه
است .بهدلیال آنکاه زماان و مناابع شاناخت محدودناد،
دادههایی را که از محیط اخذ میشود ،بهصاورت بهیناه
نمیتاوان تیزیاه و تحلیال کارد؛ بناابراین ،ذهان انساان
بااهطااور طبیعای از اواعااد خاصای باارای تصاامیمگی اری
استفاده میکند .اگر از این اواعد بهطور مناسب استفاده
شود ،میتواند ماؤدر واااع شاود .در غیار ایان صاورت،
تورشهای اجتنابناپذیری پیش خواهد آماد؛ بناابراین،
بهطور کلای ممکان اسات اشاخات در فرایناد تفکار و
تصمیمگیری خطا کنند [ .]99با توجه به نتایج مطالعااتی
همنااون ساایفاللهاای ،کردلااوئی و دشااتی ( )2930و
رهنمایرودپشتی ،هیبتی و موسوی ( ،)2932تعادد ایان
انحرااهای ادراکی برای تحلیلگران ماالی بسایار زیااد
است .بسیاری از تورشهاای رفتااری باهشادت متاأدر از
ویژگیهای شخصیتی افاراد اسات [ 90و ]94؛ بناابراین،

1. Technical Analysis
2. Fundamental Analysis
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الگوی مفهومی پژوهش

شکل ( )2الگوی مفهومی پژوهش

یافتهها

عالوه غالب پاسخ دهندگان در بازه سنی  19تا  93سال

تحلیل آمار توصیفی نشان می دهد آاایان با فراوانی

با فراوانی  243نفر ( 11/74درصد) ارار دارند30/92 .

 214نفااار ( 79/12درصاااد) از باااین  204پرسشااانامۀ

درصاااد از مشاااارکت کننااادگان در مطالعاااۀ حایااار،

جمع آوری شده ،بیشترین نارا مشاارکت را دارناد .باه

تحصاایالت آکادمیااک دارن ا د و از ایاان بااین ،ماادر
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تحصاایلی  74نفاار ( 91/20درصااد) کارشناساای ارشااد

رابطاۀ هار یاک از شااخصهاا باا متغیرهاای مسااتال و

است .براساس تحلیل نتایج آمار توصیفی و با استناد به

وابسته در هریک از الگو های تحلیال عااملی و در هار

میانگین امتیازهای گویه های هر متغیر رفتاری ،به عنوان

بخش از سازه های الگوی مفهومی پژوهش که متشکل

اولاین اولویات ،بیشااترین تمرکاز تحلیلگاران مااالی در

از متغیر مکنون و گویه های مستال آن بود ،به صاورت

فرایند تصمیم گیاری بار اعتبارسانیی اطالعاات اسات

میزا بررسای و اابلیات شااخص هاای هار ساازه بارای

(میانگین امتیاز  )0/91و اهمّ شااخص هاای رفتااری در

سنیش متغیرهاای پاژوهش ،ارزیاابی و تأییاد شاد .باا

االااب ایاان متغیاار متعلااق بااه بررساای کاماالبااودن

ارزیابی نیکویی بارازش هار ساازه (الگاوی ارزیاابی)،

صورت های مالی و وجود اطالعات با اهمیت (میانگین

ودو آن برای سنیش متغیر متبوعش بررسی شد.

امتیاز  )0/49و بیاان صااداانۀ اطالعاات ( )0/94اسات.

الگااوی ارزی اابی متغی ار اسااتارار  :XBRLکلیّااۀ 4

پااس از آن تحلیلگااران مااالی باار تااوان گاازارشهااای

شاخص سازه ،باا مااادیر بایش از  2/34بارای آماارۀ t

ارائه شاده بارای ماایساۀ عملکارد شارکت باا متوساط

( C.Rدر آموس) ،در سطح اطمیناان  39درصاد بارای

صنعت ( )0/02و عملکرد گذشاتۀ شارکت ( )0/17در

سنیش متغیر استارار  XBRLمعنادار اسات و تخماین

االااب رفتااار تحلیلگااری توجااه دارنااد و جسااتیوی

بارهااای عاااملی استانداردشااده (یاارایب رگرساایون

اطالعات ،کماهمیت ترین متغی ر در نظر گرفته میشود.

استانداردشده) نشان می دهد متغیر مذکور با بار عاملی

اهم شاخص های رفتاری این متغیر ،دسترسی بی واسطه

 4/74بیشترین ارتباط را با شاخص «تسهیل نظاارت بار

به صاورت هاای ماالی ( )0/93و سارعت دسترسای باه

گزارشهای شرکتها» و پس از آن با بار عاملی 4/71

اطالعاات ( )0/99اسات .نتااایج آماار توصایفی وجااود

باا شااخص « افازایش ساارعت دسترسای باه اطالعااات»

منابع اطالعاتی متعدد در بازار سرمایه را نشان میدهاد

دارد؛ یعنی شاخص های مذکور ،متغیر استارار XBRL

این تعدد ،خود پاشنۀ آشیل ارائۀ اطالعاات متناااو و

را بااه بهتاارین شااکل تبیااین ماایکنااد .پااس از بررساای

گسترش شایعات در باازار اسات؛ بناابراین تحلیلگاران

یرایب رگرسیونی ،برازش کلی سازه بررسی خواهاد

مااالی باار اعتبارساانیی اطالعااات باارای دسااتیابی بااه

شد .در ابتدا ،یریب تعیین هندگانۀ سازۀ برازشیافتاه

اطالعااات مااالی صااحیح تمرکااز دارنااد و در االااب

بررساای ماایشااود .یااریب تعیااین هندگانااه ،مااادار

رفتارهای تحلیلگری ،به طور صحیح ،عملکرد شارکت

واریانس تبیینشدۀ متغیرهاای وابساته باا متغیار مساتال

را با گذشتۀ خودش و شرایط کناونی آن درماایساه باا

مربوط در الگو را نشان می دهد .مادار این آماره برای

رابا بررسی میکنند.

هر یک از گویه ها بهطور میزا محاسبه مای شاود .ایان

تحلیل عاملی الگوهای ا رزیابی متغیرهای پاژوهش:

یرایب که معادل میذور بارهای عااملی هار شااخص

در تحلیل عااملی و تحلیال معاادالت سااختاری ،بایاد

است ،نشان میدهد هر گویه بهتنهاایی هناد درصاد از

ابتدا معنا داری متغیرها و سپس معنااداری کال بررسای

تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکناد .تفسایر یارایب

شود .بدین منظور ،ابتدا باا بررسای مااادیر باار عااملی،

تعیین هندگانۀ شاخص های منتساب باه متغیار اساتارار

یاریب تعیااین هندگانااه ،آمااارۀ  tو سااطح معناااداری،

 XBRLنشااان ماایدهااد شاااخص «تسااهیل نظااارت باار
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گزارشهای شارکتهاا» ( )xbrl 4باا داشاتن بیشاترین

الگوی ارزیابی متغیر رفتاار جساتیوگری :از باین

یریب تعیاین ،باهتنهاایی و بادون درنظرگارفتن ساایر

 21شاخص سنیش رفتار جساتیوگری ،دو شااخص

شاخص ها ،متغیر نتایج استارار  XBRLرا تا  10درصد

« دسترسااای باااه اطالعاااات محرماناااۀ شااارکت هاااا» و

تبیین می کند .الگوی ارزیابی متغیر رفتار اعتبارسانیی:

«کوتاه شدن بازه های زمانی ارائۀ صورت های ماالی»،

کلیّۀ  4شاخص ساازه ،باا مااادیر بیشاتر از  2/34بارای

از نظر بار عاملی ،ویژگی های مطلوب بارای ارزیاابی

آماارۀ  ،tدر سااطح اطمینااان  39درصاد باارای ساانیش

رفتار جستیوگری را نداشتند و از الگو حذا شدند.

متغیر رفتار اعتبارسنیی معنادار است و متغیار ماذکور،

سایر  24شاخص سازۀ رفتار جستیوگری ،باا مااادیر

بااا بااار عاااملی  4/19بیشااترین ارتباااط را بااا شاااخص

بااایش از  2/34بااارای آماااارۀ  ، tدر ساااطح اطمیناااان

«بی طرفی صورت های مالی» و پس از آن با بار عااملی

 39درصد برای سانیش ایان متغیار معناادار اسات و

 4/11بااا شاااخص «طباااهبناادی مناسااب سرفصاالهااای

رفتار جستیوگری ،با بار عاملی  4/90بیشترین ارتباط

گزارشهای مالی» دارد؛ یعنای شااخصهاای ماذکور،

را با شاخص « سرعت دسترسی به اطالعات» و پس از

متغیاار رفتااار اعتبارساانیی را بااه بهتاارین شااکل تبیااین

آن با بار عاملی  4/91با شاخص «دسترسی بی واساطه

می کناد .در یامن شااخص «بای طرفای صاورت هاای

بااه صااورت هااای مااالی» دارد؛ یعناای شاااخص هااای

مالی» ( )validation 9با داشتن بیشترین یریب تعیین،

مذکور ،متغیر رفتار جستیوگری را به بهتارین شاکل

بااهتنهااایی و باادون درنظرگاارفتن سااایر شاااخصهااا،

تبیین می کند .به عالوه شاخص « سرعت دسترسای باه

می تواند متغیر رفتار اعتبارسنیی را تا  90درصد تبیاین

اطالعااات» ( )search 1بااا داشااتن بیشااترین یااریب

کند.

تعیین ،به تنهایی و بدون درنظرگرفتن سایر شاخص ها،

الگوی ارزیاابی متغیار رفتاار تحلیلگاری :کلیّاۀ 24
شاخص سازه ،با ماادیر بیشاتر از  2/34بارای آماارۀ ،t

متغیر رفتار جساتیوگری را تاا  13درصاد مای تواناد
تبیین کند.

در سطح اطمینان  39درصد برای سنیش متغیار رفتاار

الگوی ارزیابی متغیر تاورش هاای رفتااری :باهجاز

تحلیلگری معنادار است و متغیر مذکور ،با باار عااملی

شاااخص «عملکاارد انطباااای (توجااه بااه فشااار نظاارات

 4/44بیشااترین ارتباااط را بااا شاااخص «امکااان ماایس اۀ

اطرافیان)» سایر  0شاخص سازۀ تاورش هاای رفتااری،

عملکاارد شاارکت بااا گذشااتۀ آن» و پااس از آن بااا بااار

با ماادیر بیش از  2/34برای آمارۀ  ،tدر سطح اطمینان

عاملی  4/49با شاخص «امکان ماایسۀ عملکرد شرکت

 39درصااد باارای ساانیش ایاان متغیاار معنااادار اساات و

با رابا» دارد؛ یعنی شاخص هاای ماذکور ،متغیار رفتاار

تورش های رفتاری ،با بار عاملی  4/19بیشترین ارتبااط

تحلیلگری را به بهترین شکل تبیین میکناد .در یامن

را با شاخص « مراجعه به شایعات» و پاس از آن باا باار

شاخص « امکان ماایسۀ عملکرد شرکت با گذشتۀ آن»

عاملی  4/42باا شااخص « بایش اعتماادی تحلیلگاران»

( )analyst 9با داشتن بیشترین یریب تعیین ،بهتنهاایی

دارد؛ یعنی شااخص هاای ماذکور ،متغیار تاورش هاای

و بادون درنظرگاارفتن سااایر شاااخصهااا ،متغیاار رفتااار

رفتاری را به بهتارین شاکل تبیاین مایکناد .باه عاالوه

تحلیلگری را تا  09درصد میتواند تبیین کند.

شاخص « مراجعه به شایعات» ( )behavioral bias 1باا
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داشااتن بیشااترین یااریب تعیااین ،بااهتنهااایی و باادون

شاخص ها و معیارهایی اساتفاده مای شاود کاه باه آنهاا

درنظرگرفتن سایر شاخص ها ،متغیر تورش های رفتاری

شاخص های نیکویی برازش یا شاخص های برازنادگی

را تا  99درصد میتواند تبیین کند.

می گویند؛ زیرا هرهه ماادار ایان شااخصهاا افازایش

یکی از اهداا اصالی اساتفاده از تحلیال عااملی و

می یابد ،نشانه ای از حمایت اوی تار داده هاا از الگاوی

الگوساااازی معاااادالت سااااختاری ،شاااناخت میااازان

نظاااری تفسااایر ماایشاااود .در الگوساااازی معاااادالت

همخوانی بین داده هاای تیربای باا الگاوی مفهاومی و

ساااختاری از شاااخصهااای متفاااوتی باارای حصااول

نظری است؛ به بیان ساده تر ،ماا آزماون مای کنایم کاه

اطمینان از نیکویی برازش الگو استفاده می شود؛ اماا از

الگوی پژوهشاگران هاادر براسااس داده هاای وااعای

آنیا که در ارزیابی نیکویی برازش الگوهای ارزیاابی،

پشتیبانی می شود؛ یعنی هاادر یاک الگاوی نظاری باا

هر نوع شاخص برازش و سطح پذیرفتنی آن در مباانی

یااک الگااوی تیرباای سااازگاری دارد .باارای شااناخت

مختلااف ،متفاااوت اساات ،ارزیااابی هااا براساااس مبااانی

میزان همخوانی داده های تیربی و الگاوی مفهاومی از

ارائهشده در جدول  1انیام میشود [.]11

جدول ( )2شاخصهای مهم برازش الگو
گروه شاخص نام شاخص
RMSEA1

مقدار مطلوب

مقدار مطلوب

مقدار قابل قبول

<4/47

کوهکتر از 4/47

از  4/49تا 4/2

برازش مطلق
GFI3

>4/34

بزرگتر از 4/34

از  4/1تا 4/3

برازش افزایشی

CFI5

>4/34

بزرگتر از 4/34

از  4/1تا 4/3

برازش صرفهجو

Chisq/df

<9/4

کوهکتر از 9 /4

کمتر از 9

مبانی مربوط
براون و کودِ

1

( ،)2339ااسمی

()2973
جورسکوگ و سوربم،)2370( 0
ااسمی ()2973
بنتلر ،)2334( 4ااسمی ()2973
مارش و هوسور ،)2379( 1ااسمی
()2973

1

Root Mean Square Error of Approximation
Browne and Cudeck
3
Goodness of Fit Index
4
Joreskog And Sorbom
5
Comparative Fit Index
6
Bentler
7
Marsh and Hocevar
2
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حال با مبنا اراردادن جدول  ،1نیکویی برازش تماام
الگااوهااای ارزیااابی مربااوط بااه متغیرهااای پااژوهش ،در

جاادول  9بررساای و صااالحیت آنهااا باارای ساانیش
متغیرهای پژوهش تأیید میشود.

جدول ( )3نیکویی برازش الگوهای ارزیابی پژوهش
گروه
شاخص

شاخص

استقرار XBRL

اعتبارسنجی

تحلیلگری

جستجوگری

تورشرفتاری

RMSEA

4/43

4/49

4/47

4/44

4/41

شاخص ( RMSEAریشۀ میانگین میذور خطای بارآورد) ،معاادل جاذر بارآورد واریاانس خطاای تاریاب اسات.
براساس ماادیر ارائهشده در جدول  ،1تمامی سازههای بهکار رفته در الگوی پژوهش ،ماادیر مطلوب ایان شااخص
برازش مطلق

را دارند.
GFI

4/34

4/34

4/37

4/30

4/37

شاخص ( GFIنیکویی برازش)  ،نسبت میموع میذوراتی که الگو تبیین کارده اسات باه کال میماوع میاذورات
ماتریس برآوردشده رامحاسبه میکند .براساس ماادیر ارائاهشاده در جادول  ،1ساازههاای الگاو ،مااادیر مطلاوب
نیکویی برازش را دارند.
CFI

4/37

4/79

4/33

4/32

4/34

برازش

شاخص ( CFIبرازش ماایسهای) ،با ماایسۀ یک الگوی به اصطالح مستال که در آن بین متغیرهاای هایچ رابطاهای

افزایشی

نیست با الگوی پیشنهادی مدّنظر ،مادار بهبود را می آزماید ،منطبق بر ماادیر ارائهشده در جدول  ،1کلیّۀ الگوهاای
ارزیابی به بهترین وجه ممکن بهبود یافته است.
Chisq/df

1/29

1/41

2/20

2/09

2/12

برازش

یکی از شاخص های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهاای آزاد در محاسابۀ شااخص بارازش ،کاای اساکوئر

صرفهجو

نسبی 2است که سازههای الگو همنون سایر شاخصهای برازندگی ،ماادیر مطلوب ارائهشده در جدول  1را کسب
کرده است.

بررساای معااادالت ساااختاری الگااوی مفهااومی و

می شود؛ اما روابط متغیرهای مکنون بررسی نمی شاود؛

آزمون فرییه ها :به روشهای استفادهشاده در بررسای

بنابراین درانتها با انیام معادالت ساختاری کاه در آن،

میزای سازه های الگاو ،تحلیال عااملی تأییادی گفتاه

روابط بین متغیرهای مکنون نیاز بررسای مایشاود ،باه

ماایشااود کااه زیرمیموعااهای از تحلیاال معااادالت

رواباااط متغیرهاااا در الگاااوی اصااالی پاااژوهش کاااه

ساااختاری اساات .در تحلیاال عاااملی تنهااا روابااط بااین

میموعه ای از سازه های مذکور اسات ،توجاه خواهاد

شاااخصهااا (گویااههااا) بااا متغیرهااای مکنااون بررساای

شد.

1. Chi-Square / df
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شکل ( )3تخمین بارهای عاملی استانداردشدۀ الگوی مفهومی پژوهش

همانگونه که در الگوی مفهومی پاژوهش مشااهده

پرسشنامه -در ماایسه باا حاداال حیام نموناۀ توصایه

میشود ،روابط شااخص هاا باا متغیرهاای پاژوهش باه

شدۀ حبیبی ( )2932برای تحلیلی عاملی تأییدی 144-

میزان اندکی با روابط مشخصشده در الگوهای تحلیل

عدد -و علم به ایان مهام کاه برخای از شااخص هاای

عاملی متفاوت است که علت آن ،آداار متااابلی اسات

برازشِ الگو  ،متأدر از حیم نموناه اسات و باا افازایش

که متغیرها در یکدیگر دارند .این تفاوت بسیار اند

دادههای دریافتی در نمونه پژوهش ،باه سامت مااادیر

است و تفاوت هندانی در نتایج اییاد نمیکند .نظر به

مطلوب پیش خواهند رفت ،میتوان نتییه گرفات کاه

اراام شاخص های برازش الگوی مفهومی پژوهش کاه

الگااوی مفهااومی پااژوهش ،صااالحیت ساانیش تااأدیر

در جدول  0به آنها اشاره شد و تأیید نیکاویی بارازش

استارار  XBRLبار ابعااد رفتااری تحلیلگاران ماالی را

تمام الگو هاای ارزیاابی متغیرهاای پاژوهش ،در کناار

دارد.

آگاهی از تعداد پرسشنامههای جمع آوری شاده 204-
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جدول ( )4نیکویی برازش الگوی مفهومی پژوهش
گروه شاخص

نام شاخص

مقدار در الگو

مقدار مطلوب

مقادیر یا مقدار

نتیجۀ برازش

قابل قبول

RMR

4/434

نزدیک به صفر

کوهک بودن

برازش مطلوب

RMSEA

4/71

<4/47

از  4/49تا 4/2

برازش مناسب

GFI

4/47

>4/34

از  4/1تا 4/3

برازش مناسب

برازش افزایشی

CFI

4/41

>4/34

از  4/1تا 4/3

برازش مناسب

برازش صرفهجو

Chisq/df

2/39

<9/4

کمتر از 9

برازش مطلوب

برازش مطلق

در مسیر انیام آزمون فرییه ها و با توجه به ماادیر
بارهای عاملی در الگوی مفهاومی پاژوهش ،جادول 9

می کناد و نتاایج در االاب آزماون فریایههاا تفسایر و
تحلیل میشود.

به تلخیص ،معناداری هر یک از روابط فو را بررسای
جدول ( )5شدت رابطۀ مستقیم متغیرهای پژوهش و معناداری روابط
متغیر وابسته
تحلیلگری

جستجوگری اعتبارسنجی تورش رفتاری

متغیر مستقل

استقرار XBRL

بار عاملی

4/17

4/19

4/10

4/04

آمارۀ t

0/19

0/17

9/09

1/13

مادار آمارۀ *P

***

***

***

4/449

آر -اسکوئر

4/42

4/91

4/90

4/12

خطای استاندارد

4/29

4/21

4/24

4/21

* :Pوجود *** در سطر  ،Pمعادل ماادیر کمتر از  4/442است.

فرییۀ  -2استارار پلتفرمهاای مبتنای بار  XBRLبار

آماری ،فرییه را تأیید میکند.

رفتار تحلیلگری اطالعات تحلیلگران مالی ،تاأدیر مثبتای

فرییۀ  -9استارار پلتفرمهاای مبتنای بار  XBRLبار

معااادل  17درصااد (بارعاااملی در شااکل  )9دارد و ای ان

رفتار اعتبارسنیی اطالعات تحلیلگران مالی ،تأدیر مثبتی

نتییه با توجه به ماادار آماارۀ  tمعاادل  ،0/19در ساطح

معااادل  10درصااد (بارعاااملی در شااکل  )9دارد و ای ان

اطمینااان  39درصااد معنااادار اساات؛ بنااابراین آزمااون

نتییه با توجه به ماادار آماارۀ  tمعاادل  ،9/09در ساطح

آماری ،فرییه را تأیید میکند.

اطمینااان  39درصااد معنااادار اساات؛ بنااابراین آزمااون

فرییۀ  -1استارار پلتفرمهاای مبتنای بار  XBRLبار

آماری ،فرییه را تأیید میکند.

رفتااار جسااتیوگری اطالعااات تحلیلگااران مااالی ،تاأدیر

فرییۀ  -0استارار پلتفرمهاای مبتنای بار  XBRLبار

مثبتی معادل  19درصاد (بارعااملی در شاکل  )9دارد و

تورشهای رفتاری تحلیلگران مالی ،تاأدیر مثبتای معاادل

این نتییه باا توجاه باه ماادار آماارۀ  tمعاادل  ،0/17در

 04درصد (بارعاملی در شاکل  )9دارد و ایان نتییاه باا

سطح اطمینان  39درصد معنادار است؛ بناابراین آزماون

توجه به مادار آمارۀ  tمعاادل  ،1/13در ساطح اطمیناان
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 39درصد معنادار است؛ بنابراین آزمون آماری ،فریایه

 ،4سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای

را تأیید میکند.

رفتار جستیوگری ،رفتار اعتبارسانیی ،رفتاار تحلیلگاری

باارای بررساای تأدیرپااذیری پاسااخهااای ارائااهشااده ،از

و تااورشهااای رفتاااری تحلیلگااران مااالی کوهااکتاار از

طباهبندیهای مختلف متغیرهای جمعیاتشاناختی گاروه

مادار خطای  4/49شد که نشان میدهاد ایان متغیرهاا در

سنی و سطح تحصایالت ،باا اساتفاده از نارمافازار SPSS

گروههای سنی مختلف یکسان نیستند و از سن و متعاااب

تحلیل واریانس  Anovaانیام شد .مطابق با مباانی تحلیال

آن ،تیربۀ افراد متأدر هستند؛ اما آزمون تحلیال واریاانس

واریانس؛ توزیعِ نرمالِ پاسخهاا ،باا سانیش کشایدگی و

باارای سااطوح مختلااف تحصاایالت در سااطح خطااای 9

هولگی دادههای هر متغیر تأیید شد و نتاایج آزماون لاون

درصد ،تفاوت معنااداری را در پاساخهاای ارائاهشاده باه

 ،Leveneمؤیااد همسااانی واریااانسِ پاسااخهااای تمااام

پرسشهای مرتبط با متغیرهای پژوهش نشان نداد.

متغیرهای پژوهش بود .براساس نتایج ارائهشده در جادول
جدول ( )6آزمون تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش با توجه به گروههای مختلف سنی
متغیرهای پژوهش
رفتار
جستیوگری

بین گروهها

1/791

9

4/941

درون گروهها

92/120

290

4/191

کل

90/991

293

بین گروهها

9/419

9

4/119

90/494

290

4/190

کل

91/411

293

بین گروهها

9/109

9

4/403

درون گروهها

91/143

290

4/171

کل

02/421

293

بین گروهها

4/439

9

2/993

درون گروهها

99/142

290

4/024

کل

41/930

293

رفتار تحلیلگری درون گروهها

رفتار
اعتبارسنیی
تورشهای
رفتاری

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات

نتایج و پیشنهادها

آمارۀ F

سطح معناداری

1/937

4/402

1/792

1/942

9/112

4/427

4/407

4/443

پااژوهش 19/11 ،درصااد آنهااا باارای اخااذ تصاامیم بااه

نظر به تعریفها و ویژگیهایی کاه در مناابع متعادد

گزارش های مالی مراجعه می کنناد؛ اماا تحلیال آمااری

بارای پلتفارمهااای مبتنای بار  XBRLذکاار شاده اساات،

کاال دادههااا ،شااامل موافاااان و مخالفااان اسااتفاده از

هدا اصلی از استارار این ابازار را ارائاۀ گازارش هاای

گزارشهای مالی در فرایند تصمیمگیاری ،نشااندهنادۀ

مااالی ایاادهآل بااا درنظرگاارفتن تمااامی ابعاااد مهاام آنهااا

تأدیر مثبت  XBRLدر بهبود و تاویت ااساام رفتارهاای

میتوان دانست .با استناد به نتایج آمااری پرسشانامه نیاز

تحلیلگران مالی است .حاال باا توجاه باه ایان مهام کاه

ماایتااوان دریافاات از بااین تحلیلگااران حایاار در نمونااۀ

شاااخصهااای ساانیش رفتارهااای تحلیلگااران مااالی ،بااا
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ویژگی های کیفای و محتاوایی گزارشاگری همپوشاانی

آتی شرکت را پیشبینی و باا اساتفاده از خروجایهاای

زیادی دارد ،می توان نتییه گرفت با اساتارار  XBRLو

این نرمافزارهاا ،باه اخاذ تصامیم مطلاوب ااادام کنناد.

بهبااااود شاااااخصهااااای گزارشااااگری ،باااار تعااااداد

استارار  XBRLبا فراهمآوردن توان تعاملپذیری بارای

استفاده کنندگان از گزارش های ماالی شارکتهاا بارای

اطالعات و ارائۀ نمودارها و گزارشهای شرطی مختص

اخذ تصمیمهاای سارمایه گاذاری افازوده خواهاد شاد.

هاار کاااربر ،اابلیاات انتاااال و تباادیل اطالعااات بااین

پژوهش حایر ،تأدیرپذیری ااسام رفتارهای تحلیلگاران

سیسااتمهااای گوناااگون و کاااهش خطااای ورود دسااتی

مالی از مزایاای اساتارار  XBRLرا باهشارح زیار تبیاین

اطالعااات ،بااه بهبااود رفتارهااای تحلیلگااری اطالعااات

میکند:

تحلیلگران مالی کمک میکند.

با توجه به آنکاه تحلیلگاران ماالی باه دنباال کساب

همانگونه که نتایج پژوهش نشان میدهاد باا وجاود

اطالعااتی تلخایص و طبااهبناادیشاده درباارۀ ویااعیت

تأدیر استارار  XBRLبر تورشهای رفتاری تحلیلگاران،

مالی ،عملکرد مالی و انعطاا پذیری مالی واحد تیاری

شدت این تاأدیر باه انادازۀ ساایر شااخصهاای رفتااری

هستند ،استارار  XBRLبا افزایش سارعت دسترسای باه

نیست؛ زیرا تورشهاای رفتااری بیشاتر از ویژگایهاای

اطالعات ،از بین باردن واساطههاای اطالعااتی و اییااد

شخصیتی افراد متأدر هستند؛ اما هارا نتاایج پاژوهش ماا

امکان دساتیابی باه جزئیاات دایاق و طبااهبنادیشاده و

نشاندهندۀ تأدیر مثبت  XBRLبار تاورشهاای رفتااری

متعااب آن ،کاهش زمان و هزینۀ دستیابی به اطالعاات،

است؟ علت آن را اینگونه میتوان مطرح کرد :اساتارار

موجب بهینهشدن فرایند رفتاار جساتیوگری اطالعاات

 XBRLبا تعدیل روابط بیهوده بین افراد باا واساطههاای

میشود و با کاهش زمان دستیابی باه اطالعاات ،امکاان

اطالعاتی و کاهش پینیدگی اطالعاتی محیط ،ناشای از

افزایش ابعاد تحلیل اطالعات را فراهم میکند.

وجود منابع اطالعاتی مختلاف و ناامعتبر در کناار خلاق

استارار  XBRLبا بههنگامساازی ارائاۀ اطالعاات و

زمان برای تحلیلگاران ،امکاان افازایش داات و تمرکاز

اییااااد سااااز و کاااار کنتااارل لحظاااهای اطالعاااات

ایشان بر انیاام تحلیال را فاراهم مایکناد ،لاذا موجاب

طباااهبناادیشااده باارای حسابرسااان ،وجااود ساااختارهای

کاااهش ادرپااذیری افااراد از خطاهااای ادراک ای محاایط

کنترل داخلی این پلتفارمهاا براسااس الگاوریتمهاای از

پیرامون در مسیر اخذ تصمیم میشود.

پیشتعیینشده برای سانیش صاحت اطالعاات ابال از

نتااایج آزمااون تحلیاال واریااانس یکطرفااه مبناای باار

عریااۀ آنهااا نیااز موجااب بهبااود رفتااار اعتبارساانیی

بررسی تأدیر متغیرهای جمعیتشناختی سطح تحصیالت

تحلیلگران مالی خواهد شد.

و گااروه ساانی در متغیرهااای پااژوهش ،نشااان ماایدهااد

رفتارهااای تحلیلگااری ،آن دسااته از فعالیااتهااای

سطوح مختلف تحصایلی افاراد ،در متغیرهاای پاژوهش

تحلیلگران را پوشش میدهد که آنان اطالعاات مکفای

تأدیر نادارد .مصااحبه هاایی کاه باا تحلیلگاران ماالی در

و معتباار خااود را بااه روشهااای مطلوبشااان (تکنیکاای و

حاشیۀ برگازاری نمایشاگاه باورس ،باناک و بیماۀ ساال

بنیادی) بهعنوان دیتاای خاام وارد نارمافزارهاای متعادد
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تحلیلگری میکنند تا ابعاد مختلاف ماالی و عملکاردی

تحلیلگری مالی موجب آشنایی یمنی و سریع باا ابعااد

شرکتها را با صنعت و گذشتۀ شرکت ایاس ،ویاعیت

رفتااااری مختلاااف اخاااذ تصااامیم در شااااخههاااای
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جستیوگری ،اعتبارسانیی و تحلیلگاری مای شاود کاه

زمان بیشتر برای تمرکز بر تحلیل را به جای جماعآوری

ناشی از آموزش های طی دوره و شارکت در دوره هاای

اطالعات مطلوب فراهم میآورد.

اصول و تحلیل باازار سارمایه اسات؛ بناابراین مای تاوان

با توجه به مصااحبههاا و تحلیال نتاایج پاژوهش ،در

نتییااه گرفاات هرهنااد سااطوح مختلااف تحصاایلی در

حوزۀ اجرایای و کااربردی پیراماون مویاوع پاژوهش،

شکل دهی ابعاد رفتاری تحلیلگران بی تأدیر نیست ،فاار

پیشنهاد میشود سازمان باورس کاه متاولی پیاادهساازی

از سااطح تحصاایالت ،صاارا ورود افااراد بااه حرفااۀ

 XBRLدر کشور است ،به برگزاری یک وبیناار ،بارای

تحلیلگری ،همراه با افازایش داناش یامنی ایان گاروه

ساارمایهگااذاران و تحلیلگااران بااا دادههااای مبتناای باار

برای اخذ تصمیمهای در خور اتکا برای سرمایهگاذاری

 XBRLااااااادام کناااااد تاااااا در آن ،تحلیلگاااااران و

است .به عالوه نتایج تحلیل واریاانس و آزماون تعایبای

سرمایه گذاران ،صورتهای ماالی را باا فرمات XBRL

گابریل نشاندهنادۀ تأدیرگاذاری گاروه سانی افاراد در

تحلیل و بحا

و تباادل نظار کنناد .ایان اتفاا موجاب

متغیرهای پژوهش بود؛ بهگونهای کاه گاروههاای سانی

بهبااود آشاانایی متخصصااان حااوزه بااا ایاان پلتفاارمهااا و

باالتر ،اختالا امتیاز با گروههای سنی جوانتر داشاتند.

آمااادهسااازی آنهااا باارای پااذیرش تکنولااو ی پیشاارو

این خود ،نشاندهندۀ تأدیر میزان تیربه در اخاذ تصامیم

میشود .با وجود دیدگاه آیندهنگر سازمان بورس ،مبنی

و ریسک پاذیری گاروههاای سانی جاوانتار نسابت باه

بر اییاد اابلیت های داخلی بارای پیوساتن باه بازارهاای

ردههای با تیربهتر این حرفه است.

جهانی در روند پیادهسازی پلتفرمهای  ،XBRLبایاد باه

نتایج پژوهش حایر همسو با پژوهش لیاو ،وناگ و

ناش مهم سیستم  EDGARدر افشای عمومی اطالعات

یاو )1429( 2است که در مطالعهای تیربی و باا اساتفاده

مالی دهها هازار ناشار و شارکت سارمایهگاذاری توجاه

از بانااک اطالعاااتی  ،1EDGARمنااافع اتّخاااذ اجباااری

داشت؛ زیرا با پیشرفت روزافزون تکنولاو ی ،نوساازی

 XBRLدر امریکا را در سالهای  1443و  1424بررسی

این پایگاه داده به صورت مستمر در دستور کار اسات و

کردنااد .نتااایج ،نشاااندهناادۀ تااأدیر مثباات پیااادهسااازی

تدوین عملیات اجرایی پرو ۀ  XBRLدر ایاران بایاد باا

بسترهای مبتنی بر  XBRLدر بهبود فرایند تصمیمگیری

دااات نظاار در اااادامات اصااالحی در پایگاااه EDGAR

فعاالن بازار سرمایه ازجمله تحلیلگران ماالی باود .نتاایج

انیام شاود .در حاوزۀ پژوهشای نیاز پیشانهاد مایشاود،

بررساایهااای ایاان سااه پژوهشااگر ،همبسااتگی مثباات

پژوهشگران با توجه به خا موجاود ،باه تبیاین الگاویی

معناااداری را بااین اتّخاااذ اجباااری  XBRLو صااحت

برای شناسایی ابعااد مختلاف رفتااری تحلیلگاران ماالی

پیشبینی و تعداد تحلیلگران ماالی شارکت ادباات کارد

ب اهعنااوان متخصص اان اماار تیزی اه و تحلی ال اطالعااات

[ .]21ما نیز دریافتیم از دیدگاه اعضای نموناۀ پاژوهش،

(بااهطااور مشااخص ،شناسااایی شاااخصهااای رفتاااری

استارار  XBRLناطاۀ بهباودی بارای عریاۀ اطالعاات

تحلیلگاااران ماااالی) ااااادام کنناااد .همنناااین نظااار باااه

شفاا ،بههنگام ،تعاملپذیر و شایستۀ اساتناد اسات کاه

راهاندازینشدن کامال  XBRLدر الماروی زماانی ایان

این مهم ،نیازهای اطالعاتی تحلیلگران را تا حاد زیاادی

پااژوهش و انیااام تحلیاالهااا براساااس مبااانی ذهناای

هموار مای کناد و در کمتارین اولویات ،امکاان صارا
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 باا داده هاای وااعای صاورتهاای ماالی در،تحلیلگران
 و پااس از آن بررساای و ارزیااابیXBRL دورۀ اباال از
 همنناین پژوهشاگران باا الگوساازی موردکاواناه.شود
باارای یکپارهااهکااردن اطالعااات بااا بااهکااارگیری اباازار
 به مزایاای، در شرکت های بورسی و فرابورسیXBRL
عملیاتی این پلتفرمها بر سیستمهای حساابداری (پلتفارم
، حساابداری انباار، حسابداری فاروش،حسابداری مالی
) توجه کنناد... حوزۀ بازرگانی و،حسابداری وجوه ناد
و تااأدیر پیشااگامبااودن شاارکتهااا باارای پااذیرش و
 در ساازمان خاود را بار روناد آتایXBRL پیاده سازی
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