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 چکیده 

ق بهادار اوراس برحق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بور در پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب

بورس یرفته شده در فرضیه طراحی گردید.جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شرکتهای پذ 2تهران پرداخته شد. در این راستا 

 زا پژوهش های داده و دش استفاده ای کتابخانه روش از اطالعات، و ها داده آوری جمع برای پژوهش این در اوراق بهادار تهران می باشد

 بورس اهنامهم و هفتگی گزارش توضیحی، های یاددشت مالی، های صورت به مراجعه با نمونه های شرکت های داده آوری طریق جمع

 واهدخ استفاده 7ایویوز  ارافز نرم از چندگانه و ساده خطی رگرسیون آزمون پژوهش از های فرضیه آزمون برای .پذیرفت انجام بهادار اوراق

ندازه شرکت بطور معکوس با حق الزحمه حسابرسی که بطور مثبت با ا XBRLد. نتایج مقایسه ای حاکی از آن بود که کاربرد ش

 ارد.نقش تعدیل کنندگی بر ارتباط بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی د  XBRLو   همبستگی دارد در رابطه است

 

 گزارشگری مالی تحت وب حق الزحمه حسابرسی،اندازه شرکت،, XBRLواژگان کلیدی: 
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  مقدمه

صادی و بر اساس یکی از تعاریف حسابداری، هدف حسابداری عبارت از تهیه و ارائه اطالعات اساسأ مالی درباره یک واحد اقت

 اجزای آن به استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی برای تسهیل تصمیم گیری های اقتصادی و پاسخگویی استت  

 گان بخصوص استفاده کنندگان برون سازمانی از طریق صورتهای مالی نتاممکن تامین نیازهای اطالعاتی خاص استفاده کنند

الی، مت بوده و بنابراین تاکید بر نیازهای مشترک است  زیرا هر گروه از استفاده کنندگان از جنبه های گوناگون بته وعتعیت   

ل کارآمد و ویژگیهای الزم برای انتقا عملکرد مالی، و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری عالقه مند هستند  از سوی دیگر، نحوه

 جمله موارد اطالعات به استفاده کنندگان و میزان توانای و امکانات ایشان در دستیابی به اطالعات و استفاده از آن همواره از

 بحث انگیز بوده است  

سرعت سرسام آور عرعه اطالعات انبوه منتشره از طریق شبکه جهانی اینترنت، شکاف اطاعاتی بزرگتی را بترای شترکتها،    

ایجتاد   مدیران و سایر استفاده کنندگان از اطالعات مالی که از دانش کافی جهت بهره برداری از اطالعات متذکور را ندارنتد،  

 کرده است  

ری به ن شکاف، آشنایی با علم روز جهانی و همگام شدن با فناوری اطالعات جهانی عروبرای حل این مشکل و پر کردن ای

رتا ن در سنظر می رسد  یکی از فناوری های جدید در عرصه اطالعات و گزارشات مالی شرکتها جهت ارائه به استفاده کنندگا

ه باشد  زبان گزارشگری تجاری توسع می XBRL سر جهان، استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، مصطلح به 

ذاری ( دارد  در واقع، نسخه مالی شده زبان نشانه گXML(، ریشه در منطق زبان نشانه گذاری توسعه پذیر)XBRLپذیر )

بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده  XBRLبررسی تاثیر در این تحقیق یه  ( می باشد XMLتوسعه پذیر)

آن  ی تحققار تهران خواهیم پرداخت با توجه به مباحث گفته شده مهم ترین اهدافی که این پژوهش در پدر بورس اوراق بهاد

 می باشد به شرح زیر می باشد:

  بررسی چگونگی تاثیرگذاریXBRL  بر کاهش هزینه های نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی 
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 پژوهش ادبیات و  نظری مبانی بر مروری

 ابعاد کلیه اینترنت، ویژه به و( ICT) ارتباطات و اطالعات آوری فن حوزه در گرفته صورت های دگرگونی  پرشتاب روند

 و وینن روش یک معرفی به منجر حسابداری؛ یحوزه در مثال برای که ای گونه به داده قرار تأثیر تحت را بشری جوامع

  گویند وب تحت گزارشگری را جدید عصر در مالی گزارشگری نوین روش این  است شده مالی گزارشگری برای انقالبی

 مازار عرب) است اینترنت طریق از ذینفع های طرف با مالی اطالعات مبادله امکان از استفاده وب، تحت گزارشگری از منظور

 (32 ، 1384 ، یزدی

 ستندنی مرتبط یکدیگر با اغلب که سازمان نقاط از بسیاری در و شوند می ایجاد تجاری معامالت توسط تجاری اطالعات

 این اکندگیپر  کنند نمی پیروی توافق مورد و باز شیوه یک از تجاری گزارشگری واحد و مدیریت واقع در  شوند می استفاده

 می محدود هابخش بین در اطالعات تقسیم و تجاری اطالعات از استفاده برای سازمان توانائی مانند عواملی به اطالعات

 (83، 1385 ، رکنی پور ولی ، اصل بزرگ )شود

: کرد انبی گونه بدین وب تحت مالی گزارشگری با آن تفاوت در را سنتی مالی گزارشگری های محدودیت توان می عبارتی به

 که ردندا وجود مرزی هیچ اینترنت، با که است این وب تحت و( چاپی نسخه) مالی اطالعات سنتی ارائه بین عمده تفاوت

 از استفاده رد که تفاوت دومین  است جهان کل آن محدوده واقع در کند،می استفاده اطالعات از کسی چه که فهمید بتوان

 وجود آن امکان چاپی نسخه در که است گرانیتحلیل قبیل از ثالث اشخاص عقاید همزمان انتشار دارد، وجود اینترنت

 در الیم گزارش گونه هیچ حالیکه در  باشد می ثالث اشخاص های سایت وب در شرکت اطالعات انتشار دیگر، تفاوت  نداشت

 (Tehmina , 2006 , 4  )ندارد وجود شرکت اولیه سایت وب

 لزمم تجاری های واحد   دهد می نشان را ،(XBRL) مالی گزارشگری پذیر توسعه زبان کلی فرآیند  1 ی شماره نمودگر

 بین اتاطالع این بیشتر   کنند گزارش نظارتی مراجع ویژه به بسیار کنندگان استفاده به را بازرگانی اطالعات هستند

   باشد متفاوت کننده استفاده هر نیاز مورد های داده شکل است ممکن ولی است مشترک کنندگان استفاده از بسیاری

 مشترک اطالعات فقط مثال این در ولی ، باشند داشته نیاز دیگری اطالعات کنندگان استفاده از برخی است ممکن همچنین

   گیرد می قرار بحث مورد

 زبان های دفه از یکی   کند می بیان یکسان های داده اساس بر را گوناگون های گزارش به نیاز از هایی مثال ، نمودگر این

 یک هر های نیاز کردن برآورده برای معموال که است دستی های کاری دوباره کاهش(XBRL) مالی گزارشگری پذیر توسعه

 پذیر توسعه نزبا یا ، ال ام ایکس آوری فن از استفاده با بتوان را ها نیاز ی کلیه اگر   است عروری کنندگان استفاده از

 رآیندف از بسیاری گاه آن ، کرد برآورده گوناگون اشکال به یکسان های داد تبدیل وسیله به و(XBRL) مالی گزارشگری

   نمود حذف را گزارشگری تکراری های
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 XBRL فرآیند  1 شکل

 

 ملزم تجاری های واحد   دهد می نشان را ،(XBRL) مالی گزارشگری پذیر توسعه زبان کلی فرآیند1ی شماره نمودگر

 بین اتاطالع این بیشتر   کنند گزارش نظارتی مراجع ویژه به بسیار کنندگان استفاده به را بازرگانی اطالعات هستند

   باشد متفاوت کننده استفاده هر نیاز مورد های داده شکل است ممکن ولی است مشترک کنندگان استفاده از بسیاری

 مشترک اطالعات فقط مثال این در ولی ، باشند داشته نیاز دیگری اطالعات کنندگان استفاده از برخی است ممکن همچنین

   گیرد می قرار بحث مورد

 زبان های هدف از یکی   کند می بیان یکسان های داده اساس بر را گوناگون های گزارش به نیاز از هایی مثال ، نمودگر این

 یک هر های نیاز کردن برآورده برای معموال که است دستی های کاری دوباره کاهش(XBRL) مالی گزارشگری پذیر توسعه

 پذیر توسعه زبان یا ، ال ام ایکس آوری فن از استفاده با بتوان را ها نیاز ی کلیه اگر   است عروری کنندگان استفاده از

هايتوصيه Wac 

XML 

هايطبقه بندي  

XBRL 

هايفايل  

XSL 

 خصوصيات

XBRL 

 مستندات نمونه

XBRL 

 امور مالياتي

بورس اوراق 

 بهادار

هاي مالي صورت

(WORD) 

هاي مالي صورت

(EXCEL) 

 مستندات وب سايت

هاي تهيه صورت

 مالي

 ايجاد مستندات نمونه

XBRL 

 افزارنرم
سازگار باحسابداري  

XBRL                   

 

افزار نرم

سازگار باحسابداري  

XBRL 

 نرم افزار

XBRL  

لث ثااشخاص  
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 فرآیند از بسیاری گاه آن ، کرد برآورده گوناگون اشکال به یکسان های داد تبدیل وسیله به و(XBRL) مالی گزارشگری

  نمود حذف را گزارشگری تکراری های

 :است شده پرداخته حوزه این در  گرفته صورت تحقیقات  ترین مهم به ادامه در حال

 می که است بااهمیتی ساختارهای از حسابرسان قضایی دعوی ریسک که نمودند بیان تحقیقی در ،( 2013) همکاران و براون

  اساس، این بر  کند تشریح را آن اقتصادی ارزش و حسابرسی کیفیت بین ارتباط تواند

 از ناشی بالقوه زیان پوشش جهت حسابرسان توسط شده ارائه اطمینان تاثیر تحت تواند می حسابرسی کیفیت ارزش

  باشد اساسی قصور و ها دستکاری شامل تواند می دستکاری این  باشد شده دستکاری مالی صورتهای

 هزینه که ، رسیدند نتیجه این به و پرداختند xbrlو نمایندگی های هزینه بررسی به تحقیقی در(  2011) همکاران و لونتیس

 که دهد می نشان حسابرسی الزحمه حق در کاهش  است حسابرسی الزحمه حق تاثیر تحت گیری اندازه قابل نمایندگی های

 دهد یم نشان این و است نمایندگی های هزینه دهنده ارائه حسابرسی الزحمه حق و است یافته کاهش نمایندگی های هزینه

  است نمایندگی های هزینه تاثیر تحت حسابرسی الزحمه حق که

 شانن او تحقیق نتایج  است پرداخته اطالعات کیفی های ویژگی بر وب تحت گزارشگری تاثیر بررسی به ،(1390) سعیدی

 چنین،هم و  دهد می قرار تأثیر تحت گیری تصمیم برای را اطالعات کیفی های ویژگی وب تحت مالی گزارشگری که دهد می

 که است تهیاف او نهایت در و  کاهد می گیری تصمیم برای اطالعات  اعتماد قابلیت کیفی ویژگی از وب تحت مالی گزارشگری

  دهد می افزایش گیری تصمیم برای را اطالعات بودن دسترس در کیفی ویژگی وب، تحت مالی گزارشگری

 اداربه اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اینترنتی مالی گزارشگری وععیت بررسی به ،(1391) صالحی و مرادی بیگ

 و ولفهم 36 با مالی اطالعات قسمت دو به که شده تهیه مولفه 84 شامل لیستی چک آنها منظور همین به  پرداختند تهران

 تحقیقات به نسبت ایران در اینترنتی گزارشگری که داد نشان آنها نتایج  گردید تفکیکی مولفه 48 با مالی غیر اطالعات

 حقیقاتت با مقایسه به توجه با ها شرکت این حسابداری و مالی اطالعات افشای سطح همچنان اما  است یافته بهبود قبلی

 مالی اطالعات افشای به نسبت مالی غیر اطالعات افشای به بیشتری تمایل ها شرکت این و است ععیف زمینه این در مهم

  دارند

 

 روش تحقیق 

 حقیقاتاین پژوهش در تقسیم بندی تحقیقات بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی و توسعه قرار می گیرد تقسیم بندی ت

ظر شیوه نباشد و از جز تحقیقات توصیفی می ,بر اساس ماهیت نیز به دلیل اینکه دنبال دانستن چگونگی متغیرهای تحقیق است 

می شوند یعنی نتایج حاصل از آن نمونه به کل  تحلیلی محسوب-نگارش و پرداختن به مساله تحقیق  جز تحقیقات توصیفی

 جامعه تعمیم داده شده است و در آن محقق به بررسی عریب همبستگی بین متغیرها درصدد آزمون فرعیه های تحقیق می

ستفاده می وع همبستگی نیز می باشد و از آنجا که داده ها و اطالعات تاریخی جهت محاسبه اپژوهش حاعر از ن,باشد بنابراین

 نماید ازجمله تحقیقات پس رویدادی است 
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س در بتور  1392لغایتت   1388جامعه آماری این پژوهش کلیه گروههای صنعت بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال    

ن متی  عاتی تحقیق حاعر ، شامل کلیه شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرای مطالنمونه  فعال بوده اند 

 باشد که می بایستی حائز کلیه ی شرایط زیر باشند :  

 زمانی تحقیق(  قلمرو به توجه باشند)با شده تهران پذیرفته بهادار اوراق بورس در 1388 قبل از سال (1

 زمانی تحقیق(  قلمرو به توجه )با باشند فعال اوراق بهادار بورس در 1392 تا 1388 مالی دوره طی (2

 زا نیاز مورد استخراج داده های منظور به مالی صورت های یادداشت های همراه ویژه به نیاز مورد مالی اطالعات (3

 باشد  دسترس در تعهدی اختیاری اقالم حساب جمله

 و هلتدینگ، بانتک هتا    های شرکت مالی، گری واسطه سرمایه گذاری، مالی)شرکت های موسسات و بانکها جزو (4

   است آن ها متفاوت در شرکتی حاکمیت ساختارهای و اطالعات مالی افشای زیرا نباشند لیزینگ ها(

 می باشد شرکت  91در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش غربالگری و بر اساس معیارهای فوق 

مع اخلی جداطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقاالت خارجی و 

الع رسانی سازمان پایگاه اط,آوری شد داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموما با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین 

تحلیل گزارشات منتشر شده توسط بورس بدست آمد  به منظور تجزیه و,ی مالی شرکتها صورتها,بورس اوراق بهادار تهران

 استفاده شد  EVIEWSداده ها از مدل های رگرسیونی و اقتصادسنجی و نرم افزاز 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 در جدول زیر آمار توصیفی متغیرهای پژوهش آورده شده است 

پژوهش آمار توصیفی متغیرهای 1جدول   

 
حق الزحمه 

 حسابرسی

اندازه 

 شرکت
 توبینQ اهرم مالی

زبان گزارشگری تجاری 

اندازه  * توسعه پذیر

 شرکت

زبان گزارشگری 

 تجاری توسعه پذیر

 0.292952 1.705853 5.555439 0.687224 5.887227 1082.054 میانگین

 0.000000 0.000000 1.488030 0.664183 5.853573 602.5000 میانه

 1.000000 7.956776 202.9402 2.077506 8.014712 14867.00 بیشینه

 0.000000 0.000000 0.036592 0.089110 4.562067 18.00000 کمینه

-انحراف

 معیار
1722.096 0.641732 0.260002 17.50310 2.669770 0.455618 

 0.909870 0.952700 7.304407 1.210410 0.687260 4.875802 چولگی

 1.827864 1.975617 65.90913 6.954166 3.459071 31.02035 کشیدگی

-آماره

برا-جارک  
16651.09 39.72595 406.6288 78900.97 88.52831 88.63137 
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احتمال 

 آماره
1.34E+09 186.5546 30.62336 138780.4 3228.835 94.03744 

تعداد 

 مشاهدات
454 454 454 454 454 454 

 

یر حق عریب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می دهد  نتایج نشان می دهد متغیر اندازه شرکت   با متغ 2جدول 

درصد  5ح خطای درصد می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداری فوق در سط0-/71 3الزحمه حسابرسی دارای همبستگی

 ار می باشد معناد معنادار می باشد می توان بیان داشت که همبستگی فوق

  عریب همبستگی پیرسون بین متغیرها2جدول 

زبان 

گزارشگری 

تجاری 

 توسعه پذیر

زبان گزارشگری 

تجاری توسعه 

اندازه  * پذیر

 شرکت

Qاهرم مالی توبین 
اندازه 

 شرکت

حق الزحمه 

 حسابرسی
 

     1.000000 

حق الزحمه 

 حسابرسی

    1.000000 
-

0.071371 
 اندازه شرکت

   1.000000 0.053929 
-

0.071371 
 اهرم مالی

  1.000000 0.086797 
-

0.035545 
0.051266 Qتوبین 

 1.000000 0.005487 -0.003596 
-

0.020840 

-

0.077045 

زبان 

گزارشگری 

تجاری توسعه 

اندازه  * پذیر

 شرکت
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1.000000 0.993741 --0.003384 
 

-0.001957 
 

0.012191 
-

0.067662 

زبان 

 گزارشگری

تجاری توسعه 

 پذیر

 

 نیناهمسا آزمون نتایج  است شده انجام تحقیق در LM آرچ آزمون اخالل جمالت واریانس ناهمسانی وجود بررسی برای

 :باشد می زیر جدول شرح به LM آرچ واریانس

 تحقیق مدل ناهمسانی آزمون   نتایج3 جدول

 احتمال مقدار آماره شرح

F-statistic 0.926521 0.241 

Obs*R-squared 1 141489 0.241 

 

 ناهمسانی و شده تایید واریانس همسانی فرض بنابراین نیست، معنادار درصد 5 سطح در آزمون F آماره 3جدول  به توجه با

   شود می رد اخالل جمالت واریانس

به منظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون 

و  Eviews 8افزار آزمون مزبور با استفاده از نرم   شده استEGLSمانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش در مدل 

فیلیپس، پرون و با استفاده از مقیاس  -دیکی فولر تعمیم یافته و فیشر -آزمون های لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، فیشر

دهند، لذا فرعیه صفر مبنی بر ریشه واحد ( مانایی متغیرها را نشان می4جدول شماره )ها نتایج آزمون  انجام شده است 1بارتلت

 .ودشداشتن متغیرها رد می

 
  

 

                                                           
3 Bartlett 
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 های تحقیقآزمون فرعیه 

  آزمون فرعیه اول:

: XBRL حق الزحمه حسابرسی را کاهش نمی دهد  

: XBRL حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد  

 آزمون فرعیه دوم:

: XBRL  نقش تعدیل کنندگی بر ارتباط بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی ندارد 

: XBRL نقش تعدیل کنندگی بر ارتباط بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی دارد  

 

   آزمون رگرسیون و معناداری مدل5جدول

 سطح معناداری tآماره  انحراف برآوردعرایب  نام متغیر

   آزمون مانایی متغیر های پژوهش4جدول

یلیپس، ف -فیشر

 پرون

دیکی فولر  -فیشر

 تعمیم یافته
 لوین، لین و چو ایم، پسران و شین

 متغیر ها  آزمون

 آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال

0.0000 238.731 0.0106 185.976 0.0000 -4.29977 0.0000 -18.0120 
حق الزحمه 

 حسابرسی

0.0026 196.047 0.0630 160.607 0.0091 -2.36156 0.0000 -12.36156 

زبان گزارشگری 

تجاری توسعه 

 پذیر

 اندازه شرکت 8.24321- 0.0000 6.05144 0.0000 91.5397 0.0007 133.496 0.0241

0.0000 223.553 0.0583 171.558 0.0022 2.85044 0.0000 -12.6212 

زبان گزارشگری 

تجاری توسعه 

اندازه  * پذیر

 شرکت

 اهرم مالی 305.870- 0.0000 31.8118- 0.0000 197.464 0.0021 225.476 0.0000

0.0000 270.245 0.0000 236.589 0.0000 -8.41646 0.0000 -33.1676 Qتوبین 
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 برآوردی

 *0.000 6.550 187.2021 1224.297 ثابت

XBRL 41.604- 210.086 0.198 0.044* 

FIRMSIZE 13.107 30.876 0.424- 0.041* 

XBRL*FIRMSIZE 4.521- 36.912 0.122 0.000* 

LEV 129.364- 0.639 0.519 0.036* 
QTOBIN 0.332 187.202 6.550 0.000* 

 1.992 واتسون -دوربین 

 F 16.3110آماره 

 0.000 سطح معناداری

 0.762 عریب تعیین تعدیل شده

 درصد  5سطح خطای *

 

 خطا ینب همبستگی وجود فرض دارد قرار 2.5 تا 1.5 فاصلۀ در واتسون دوربین آزمون آمارۀ مقدار چون5با توجه به جدول 

طای ( در سطح خ16.3110) Fبا توجه به معنی داری مقدار آزمون   کرد استفاده رگرسیون از توان می و شود می رد ها

دل مرکب از متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته، م، می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق 0.05کوچک تر از 

 عدیلت تعیین عریب را تبیین کنند  مقدار سهام خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی قادرند تغییرات قیمت

یرهای متغ به وابسته تحقیق، وابسته متغیر تغییرات کل از درصد 76.2 که دهد می نشان باشد، می 0.762 با برابر شده

یر متغیر در صد می باشد  همچنین، عریب تاث5کمتر از  xbrlسطح معناداری متغیر   باشد میدر این مدل  مستقل و کنترلی

مه حق الزح بر xbrl منفی است، که حکایت از تاثیر منفی ومعنادار  حق الزحمه حسابرسی بر وب تحت مالی گزارشگری

را رد نمود و می  درصد فرعیه  95درصد می توان با اطمینان  5می باشد  ، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای  حسابرسی

 در نتیجه فرعیه اول اثبات می شود    بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد XBRLتوان بیان کرد، 

 مالی عریب تاثیر متغیر گزارشگریصد می باشد  همچنین، در 5کمتر از  XBRL*FIRMSIZEسطح معناداری متغیر  

حق الزحمه  XBRL*FIRMSIZE منفی است، که حکایت از تاثیر منفی ومعنادار  بر حق الزحمه حسابرسی بر وب تحت

را رد نمود و می  درصد فرعیه  95درصد می توان با اطمینان  5می باشد  ، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای  حسابرسی

 وراقا بورس در شده پذیرفته بر رابطه بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای xbrl  توان بیان کرد،که

 در نتیجه فرعیه دوم اثبات می شود   دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار

    . 
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 گیریبحث و نتیجه

 نبر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا XBRLبررسی تاثیر  تحقیق  این هدف

زمانی سال  و قلمرو تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه شامل مکانی قلمرو تحقیق این در  بوده است

 نوع زا ها، داده ماهیت اساس برهمبستگی،  -توصیفی تحقیقات نوع از حاعر بوده است  پژوهش 1392تا  1388های بین 

  آید می حساب به کاربردی تحقیق نوع از نیز اهداف اساس و بر کمی تحقیق

 بر اساس آنچه گفته شد فرعیه تحقیق به قرار زیر است :

XBRL  حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد 

 :نتیجه آزمون فرعیه تحقیق نشان داد 

ه شرکت بطور معکوس با حق الزحمه حسابرسی که بطور مثبت با انداز XBRLنتایج مقایسه ای حاکی از آن بود که کاربرد 

  همبستگی دارد در رابطه است

 نقش تعدیل کنندگی بر ارتباط بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی دارد   XBRL :2فرعیه 

سی نقش تعدیل کنندگی بر ارتباط بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابر  XBRL داد نشان تحقیق فرعیه آزمون نتیجه

 پیشنهادهایی که در این راه به نظر می رسد عبارتند از : حال  دارد 

دم آشنایی کافی مدیران شرکتهای ایران با گزارشگری مالی تحت وب ، پیشنهاد می شود واحد درسی با توجه به ع-1

ای هگری مالی تحت وب در برنامه درسی رشته های حسابداری ، مدیریت و سایر رشته تحت عنوان حسابداری و گزارش

 مرتبط گنجانده شود  

غیر قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی تحت وب پیشنهاد می شود شرکتها گزارشها را در دو بخش  برای حل مشکل-2

ه امضاهای الکترونیکی برای دادن اعتبار بحسابرسی شده و حسابرسی نشده در سایت قرار دهند و حسابرسان از 

 گزارشهای خود استفاده نمایند  

( توسط XBRLستانداردهایی برای فرم استاندارد گزارشگری مالی تحت وب مثل زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی )ا-3 

 سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی تدوین گردد   

 ح ذیل می باشد:ها روبرو است به شرق در این پژوهش با آنمهم ترین محدودیت هایی که محق

ا اشاره هایی که در فصل سوم به آنه های جامعه آماری، ویژگی که برای انتخاب نمونه از میان شرکت از آن جائی -1

وراق های پذیرفته شده در بورس ا شد مبنا قرار داده شده است، لذا تعمیم نتایج تحقیق به آن گروه از شرکت

  که دارای ویژگی متفاوتی با نمونه مورد نظر هستند باید با احتیاط صورت گیردتهران بهادار 
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اده از ت استفبه دلیل عدم مطالعه موعوع تحقیق این پایان نامه در کشور و همسو با آن، نبود منابع اطالعاتی مناسب در جه

 از جمله در بخش پیشینه تحقیقات از محدودیت ویژه ایی برخوردار بودیم  این منابع در پایان نامه حاعر
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