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 مقدمه

 مالی، مالیاتی،اطالعات  ارایه انواع گوناگون گزارش درخصوصبه ای، ملزم و دورهطور مرتب ها بهشرکت

ها جا که شرکتاز آن. ی متعدد هستنددولت هایسازمانبه ساالنه های مالی صورت یا یبازرس ی،آمار

 حجم یشافزا امر موجب یناها نیز مسئول پردازش آن اطالعات هستند، لذا مسئول تهیه اطالعات و دولت

پردازش تعداد  ،دولت یبرا شود.یم کننده اطالعات(کننده و استفاده)اعم از تهیه هر دو طرف برایکار 

رف ط از .]5[ باشدمیخطا توام با و  یرگزمان یز،چالش برانگبسیار  ها،شرکتاز  های دریافتیگزارشیاد ز

 یهامشابه در فرمتکامال یا نسبتا  یهاداده یدتولاوقات  یگاه و هاگزارشانواع گوناگون  ییهتهیگر، د

 ،اطالعات و ارتباطات یورآفن یشرفت. با پنمایدتحمیل میها شرکترا به  یادیز یهاینههز ،مختلف

و ها داده تبادل یکرد و فرایندرو. هستند یکدیگراطالعات با  تبادل بهترقادر به  هاو شرکت هاسازمان

منافع  که یشرفته تغییر نمودهپ هاییستمسسوی دو جانبه بهصورت صرفا بهاز تبادل اطالعات اطالعات، 

 .]16[ است یدولتهم بخش و  یبخش خصوصهم برای  آن

تجاری بان گزارشگری زبر  یمبتنگزارشگری  یستمس های پیشرفته تبادل اطالعات،یستمس ایناز  یکی

دهد ( نشان میXBRL)پذیر بان گزارشگری تجاری توسعه. نتایج بکارگیری زاست( XBRL)پذیر توسعه

های [ که منافع بسیاری برای سازمان1پذیرد ]که گزارشگری مالی با سرعت و شفافیت مالی زیاد صورت می

دنبال دارد. های مالیاتی بهارشها از جمله گزکنندگان گزارشدولتی از جمله سازمان امور مالیاتی و تهیه

ها، یا انجام شده یا در سراسر دنیا، حرکت به سوی الکترونیکی نمودن گزارشگری مالی و مالیاتی شرکت

بان های الکترونیکی، ززودی انجام خواهد شد. در بسیاری از این سیستمدر حال انجام است و یا به

یدی و بسیار مهم است که هم برای مودیان مالیاتی ( یک جزء کلXBRL)پذیر گزارشگری تجاری توسعه

توان ی این زبان گزارشگری، میو هم ماموران مالیاتی، مزایای بسیاری دارد. با توجه به مزایای گسترده

( در XBRL)پذیر بان گزارشگری تجاری توسعهادعا نمود که هرچند زمان دقیق بکارگیری رسمی ز

چندان دور اجتناب ناپذیر ای نهی آن در آینده، اما بکارگیری گستردهباشدگزارشگری مالیاتی مشخص نمی

 . ]12[است 

ای از های دورهگذار نیازمند دریافت گزارشهای قانونهایی که در آن، سازمان یا سازمانیکی از حوزه

مالیاتی، دلیل حجم زیاد و حساسیت اطالعات ههای تحت پوشش خود هستند، حوزه مالیات است. بشرکت

ال زیادی کرده و قبتسا( XBRLپذیر )زبان گزارشگری تجاری توسعه از مالیات یهگذاران حوزقانون

 اقدام ی مالیاتیهنامسازی واژهادهپیگذاران مرتبط در بسیاری از کشورها، برای ادارات مالیات و قانون

 .]1[ اندنامه ملزم کردهب این واژههای خود در قالزارشی گارایه به را هاشرکت چنینهم اند؛کرده

( در گزارشگری مالیاتی، این مزیت اساسی را دارد XBRL)پذیر بان گزارشگری تجاری توسعهبکارگیری ز

 ی وادار امور انجام ینههزها، مدت زمان انجام رسیدگی توانندکه ادارات امور مالیاتی با بکارگیری آن می

و یاتی مال ماموران، مودیان مالیاتی های زنجیره مالیات شاملگروهارتباط با همه اشتباه را کاهش و نرخ 

ترین عنوان مهمچنین با بهبود فرایندهای رسیدگی مالیاتی بهی را افزایش دهند. همدولت ینهادها یگرد

کین تر درآمد مشمول مالیات شده و لذا تمتر و صحیحرکن سازمان امور مالیاتی، موجب تعیین دقیق
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معنای ارتقای کارایی نظام مالیاتی و دهد. افزایش تمکین مالیاتی مودیان، بهمالیاتی مودیان را افزایش می

 تر درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. متعاقبا تحقق هرچه بیش

از یک سو، وجود مشکالت بسیار در گزارشگری مالیاتی در ایران و از سوی دیگر، قابلیت زبان گزارشگری 

حل ثابت شده این مشکل در جهان، موجب شد که این پژوهش عنوان راه( بهXBRLپذیر )تجاری توسعه

( توسط کارکنان XBRLپذیر )دنبال شناسایی مدل مناسب پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعهبه

 سازمان امور مالیاتی کشور باشد. 

 های نوین آوریهای پذیرش فنمدل

آوری ( به عنوان یک فنXBRLپذیر )پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه هدف این پژوهش، بررسی

باشد، لذا این پژوهش ابتدا آوری نوین مرتبط با گزارشگری میجا که این زبان، یک فننوین است. از آن

آوری نوین پرداخته و پس از مقایسه های متعدد مطرح در زمینه پذیرش فنها و مدلبه واکاوی تئوری

( توسط کارکنان XBRLپذیر )ای موجود، به شناسایی مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعههمدل

پردازد. الزم به ذکر است که تاکنون در ایران، پژوهشی با این ساختار در سازمان امور مالیاتی کشور می

رش زبان خصوص این موضوع انجام نشده است. با توجه به مغفول ماندن این موضوع مهم، بررسی پذی

های ها و مدل( در سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب تئوریXBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه

 رسد.نظر میهای نظری مرتبط، ضروری بهمتناسب و با استفاده از چارچوب

های پذیرش ها و مدلدهد که تئوری(، نشان میXBRLپذیر )های زبان گزارشگری تجاری توسعهویژگی

آوری نوین جهت بررسی مساله پذیرش آن، بسیار مناسب و مرتبط هستند. لذا در ادامه سعی شده فن

آوری نوین، مدل مناسب جهت بررسی پذیرش های پذیرش فنها و مدلاست با تشریح و مقایسه تئوری

بررسی موضوع  یتاهم، 1980اواسط دهه  طور کلی ازدست آید. بهاین زبان در سازمان امور مالیاتی، به

-صرف چراکه .شناخته شد یته رسمی آن، بکننده( توسط کاربر یا استفادهIT) اطالعات آوریفن یرشپذ

 یارزش بالقوه درکاستفاده و  شرطیشپآوری اطالعات، فن یشرفته بودن هر نوعپتوانایی و  میزان نظر از

 .]15[ استکننده مورد نظر استفاده آن، پذیرفته شدن توسط

شوند. در این های نوین به دو سطح فردی و سازمانی تقسیم میآوریفن یرشپذ هایها و مدلریتئو

کننده ( توسط افراد استفادهXBRLپذیر )ی پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعهپژوهش، که مطالعه

-فن یرشپذ هایها و مدلیرگذارترین تئوریتاثترین و شود. از مهمهای فردی بررسی میاست، تئوری

 زیر اشاره نمود: هایها و مدلتئوری توان بهدر سطح فردی، می اطالعاتهای نوین آوری

 ، ]9[و]TAM( ]8 (1آوریفن یرشپذمدل  .1

 ،]23[ (2TAM) 2آوریفن یرشپذیافته توسعهمدل  .2

 و ]24[ (UTAUT) 3آوریفنو استفاده از  ذیرشپ یتئوری یکپارچه .3

                                                           
1 Technology Acceptance Model 
2 Extended Technology Acceptance Model 
3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
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 .]18[و]17[ (DOI) 1یانتشار نوآورتئوری  .4

ی رفتار اساسا به بررسی تمایالت آوری نوین،فن یک مدل کردن فرایند پذیرش منظورهای مذکور بهتئوری

بنیادی که  یرفتار تمایالت هایها و مدلها، تئوریچارچوب بررسی ین. بنابراپردازندکنندگان میاستفاده

( و اجزن و فیشبن 1975مطالعات فیشبن و اجزن )ریشه در روانشناسی رفتاری افراد داشته و ابتدا در 

 .]10[و]2[طرح شدند، بسیار مفید خواهند بود  (1980)

 2یاقدام منطق بنیادی که ریشه در روانشناسی رفتاری افراد دارند شامل تئوری یرفتار های تمایالتتئوری

(TRA ) 3شده یزیررفتار برنامه تئوریو (TPBمی )به تشریح دو تئوری مذکور  باشند. بنابراین ابتدا

 های نوین هستند.آوریفن یرشپذ هایها و مدلپرداخته شده که زیربنای سایر تئوری

 (TRA)ی اقدام منطق تئوری

انتظارات فرد از  مبنایرا بر  خاصرفتار  یحی از یکتوض که کندیتالش م (TRA)ی اقدام منطق تئوری

ی اقدام منطق . در واقع تئوریکنندطور منطقی عمل میافراد به . طبق این مدل، ارایه نمایدرفتارآن  یجنتا

(TRA) ،یندفرا با ی مرتبطرفتار یباورها یابیبا محاسبه و ارز هموارهفرض استوار است که افراد  ینبر ا 

اقدام  تئوریکنند. یم یریگیمتصم ی و مستدلمنطقصورت بهرفتار، آن نگرش خود نسبت به  یریگشکل

 یهاکنندهیینتع قرار دارد و رفتار قصد و نیت، تر از رفتارخیلی پیشمعتقد است که  (TRA)ی منطق

 ترفتار اسآن مرتبط با  یذهن هایها نسبت به انجام رفتار و هنجار، نگرش آننیز رفتار افراد نیت یممستق

  :است یرشرح زمدل حاصل به. بنابراین، ]2[

 (TRA)ی اقدام منطق تئوری

 
                                                           
1 Diffusion of Innovation theory 
2 Theory of Reasoned Action  
3 Theory of Planned Behaviour 
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 (TPB) شده یزیررفتار برنامه تئوری

پرداختن به عوامل خارج از کنترل  افراد از طریقرفتار  یحتوض یرا در تالش برا تئوری ینا(، 1991اجزن)

 یزیررفتار برنامه .  تئوری]3[ گذارند، ارایه نمود  یرو رفتار او تاث قصد و نیت یفرد که ممکن است رو

است و صرفا عامل کنترل رفتاری درک شده به  (TRA)ی اقدام منطق تئوری یهشب یاربس (TPB) شده

اقدام  به تئوریدرک شده  یکنترل رفتار ید،ساختار جداین  آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، در

فرد از  یاست که عملکرد رفتار یدها ینبر اساس ا توسعه مدل در واقع و شدهاضافه  (TRA)ی منطق

 دربردارنده . این تئوری]11[ شودیم یین( تعی او)کنترل رفتاراو  یی( و تواناتو نی )قصد یزهانگ طریق

ادراک از عوامل  .باشدمی خاص و مشخصرفتار یک قادر به انجام او است که  در این خصوص فرد درک

 عواملشناخته شده است که شامل  یعنوان باورهای کنترلبه ،تسهیل یا جلوگیری از انجام رفتار جهت

ها، منابع و امکانات( های فردی( و عوامل کنترل بیرونی )فرصتها و تواناییکنترل درونی )اطالعات، مهارت

 .]7[باشند میبرای انجام رفتار 

باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به انجام ابتدا  این تئوریبر اساس 

در  ،نتیجه باورهای هنجاری و انگیزه تحقق انتظارات هنجاری دیگرانپس سکنند. رفتار در فرد ایجاد می

، کنترل رفتاری ادراک شده را تعیین نموده باورهای کنترلی نیز در نهایت کند وهنجار ذهنی نمود پیدا می

دنبال قصد و نیت ذهنی رفتار نیز، رفتار افراد به شوند. بهگیری قصد و نیت رفتار میو منجر به شکل

 یبا استفاده از روشرا  (TPB) شده یزیررفتار برنامه تئوری ،افرادطور کلی شود. بهعینیت تبدیل می

شده  قدرت درک دررا  باور یرویافراد نبه این ترتیب که کنند. یم تعیین مورد انتظار،مدل ارزش  مشابه

 :است یرشرح زحاصل بهمدل بنابراین با توجه به توضیحات فوق، . کنندمیضرب  ،عامل کنترل از
 (TPB) شده یزیررفتار برنامه تئوری

 
 هایی تئوریدر حوزههر دو ، (TPB) شده یزیررفتار برنامه و تئوری (TRA)ی اقدام منطق تئوری

 ینتفکر دارند و ا ییها تواناکه انسان هستندفرض استوار  ینبر ا تئوریدو  . هر]11[ قرار دارند یشناخت
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 مختلف هایحوزهدر  تئوریدو  ینا. است یریگیمتصمفرایند در مطرح  یشناختروان ییهاول عامل موضوع،

 گیرند.  مورد استفاده قرار می آوری اطالعات،از جمله حوزه پذیرش فن

تجارت ، هاداده یکیتبادل الکترون ،ی گسترده جهانیمرتبط با شبکهنوین  یهایآورفن ظهور با توجه به

ضروری  هایآورفن ینا یرشپذ یمنظور بررسبه یمطالعات کاربردعات مشابه دیگر، یک و موضوالکترون

 شایدو  ین. اولشوداستفاده ی کاربرد هایموضوعات، باید از تئوریتر یقدرک عم جهت رسد کهنظر میبه

 آوریفن یرشپذمدل  های نوین در سطح فردی،آوریهای پذیرش فنتئوری ترین و پرکاربردترینرایج

(TAM) .است 

 (TAM) آوری فن یرشپذمدل 

 هایو نگرش باورهاچگونه های بسیاری به بررسی این موضوع پرداختند که پژوهش های اخیر،طی سال

 ]13[، ]19[، ]8[دهند یر قرار میثاترا تحت  ی نوینآورفن یک کنندگان، پذیرشو استفاده کاربران

-معروف (، بهTAMآوری )فن یرشکه مدل پذ منجر شد های متعددیتئوریبه  هاپژوهش . این]20[و

 ترین تئوریرایجو  موثرترینعنوان به(، TAMآوری )فن یرشمدل پذ در واقع. تبدیل گشت هاترین آن

 .]14[شود یشناخته م ینظام اطالعات ساختاردر 

او در پی  .]9[ شد ( مطرح1986در رساله دکتری دیویس ) بار(، اولینTAMآوری )فن یرشمدل پذ

بینی، بر جنبه پیشاین مدل عالوهکنند. یرد م یارا قبول  آوریفن یک درک این موضوع بود که چرا افراد

آوری خاص ممکن است مورد توانند تشخیص دهند که چرا یک فنرویکرد توصیفی هم دارد و مدیران می

را دنبال نمایند. در واقع با استفاده های اصالحی مناسبی پذیرش واقع نشود و بر اساس شناخت حاصله، گام

توان درصورت آوری نوین، میکنندگان در مواجهه با یک فنبینی واکنش استفادهاز این تئوری، ضمن پیش

-کنندگان تاثیر منفی داشتهآوری نوین، عواملی که بر فرایند پذیرش استفادهتشخیص عدم پذیرش آن فن

ظار داشت که تصمیمات و اقدامات اصالحی مربوطه را اتخاذ نموده و اند، شناسایی نموده و از مدیریت انت

( TAMآوری )فن یرشمدل پذ ،اساساتا رفع موانع پذیرش شناسایی شده، موضوع را پیگیری نماید. 

 توسط کاربر، اطالعات یورآفن یرشپذ توضیح یاست که برا (TRA)ی اقدام منطق مبتنی بر تئوری

تابعی است از اطالعات و ، اوسترفتار  دلیل بالفصل که قصد و نیت فرد کهدهد و نشان میشده  یطراح

 .]21[ای مشخص منجر خواهد شد باورهای فرد در این خصوص که انجام یک رفتار خاص، به نتیجه

 تئوری،ساختار  یکعنوان به (TRA)ی اقدام منطق تئوری درنظر گرفتنبا ( TAMآوری )فن یرشمدل پذ

باشد. مهم و کلیدی می دو باور تحت تاثیر آوری،فن یکاستفاده از  یفرد برا و نیت صدقدهد که نشان می

آوری موردنظر به چه میزان یعنی باور فرد در این خصوص که استفاده از فن درک شده یسودمنداول، 

آوری فن عملکرد او را بهبود بخشیده و دوم، سهولت استفاده یعنی  باور فرد در این خصوص که استفاده از

 .]9[موردنظر به چه میزان ساده بود و نیاز به تالش زیادی ندارد 

 یرهایکند: متغیم یشنهادپ (، عوامل موثر بر رفتار فرد را به این ترتیبTAMآوری )فن یرشمدل پذ 

و  یریگیمتصم، هانگرش ،استفاده یامدهایپ یابیو ارز باورها آوری،ی فنطراح یهایژگیمانند و یخارج

 :است یرشرح زمدل حاصل بهبنابراین با توجه به توضیحات فوق،  استفاده.در نهایت صد استفاده و ق
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(TAMآوری )فن یرشمدل پذ

 
 و همکاران یویستوسط د(، TAMآوری )فن یرشپذمدل  شده نظریدتجدی ها، نسخهی پژوهشدر ادامه

قصد و  عامل شاملبر اساس سه تنها  را رفتار کاربر شده، نظرید. مدل تجددش یشنهادپ 1989و در سال 

قبل از ی دو نسخه یدارا شده، توضیح داده ودرک  استفاده درک شده و سهولت ی، سودمندتمایل

درک شده و سهولت  یسودمند ستقیم، اثر مشده نظرید. مدل تجدباشدی میسازیادهو پس از پ یسازیادهپ

 اثر یسودمند یارتنها مع یسازیادهپاز  پسدهد، اما ینشان می سازیادهقبل از پ یدر مرحلهرا استفاده 

سهولت استفاده ی، سازیادهپی پس از مرحلهدر  دهد کهداشته و نشان می قصد و تمایل فردبر  یمیمستق

ترین توان گفت که سودمندی درک شده، مهم. بنابراین میدرک شده دارد یبا سودمند یمیارتباط مستق

چراکه . یستنفرد نگرش  ی عاملدربردارنده، شده نظریدتجدآوری نوین است. مدل فنعامل استفاده از 

 .]8[است  اقدام و عملخاص برای ای نیست، بلکه انگیزه ررفتا موجب مسایل،نگرش نسبت به 

 (TAM2آوری )فن یرشپذیافته مدل توسعه

های گوناگونی آزمون شده و های مختلف و در موقعیتبا نمونه(، TAMآوری )فن یرشپذمدل اگرچه 

یافته های توسعهمدل ،یید شده، با این حالااطالعات ت آوریفناعتبار آن در توضیح پذیرش و استفاده از 

آوری فن یرشپذ ی مدلهای تجدیدنظر شدهی نسخهی ارایهدر ادامه پیشنهاد شده است.آن بسیاری برای 

(TAM( ونکاتش و دیویس ،)مدل ثانویه2000 ) فن یرشپذ( آوریTAM2 را پیشنهاد نمودند )]23[ .

-ها بین مجموعهترین واسطهعنوان مهمدر این مدل، سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده، به

 آوری قرار گرفتند. ی متغیرهای خارجی و قصد استفاده از فن

امل سودمندی درک شده ی آن، ع( و مدل ثانویهTAMآوری )فن یرشپذترین تفاوت بین مدل مهم

ها، سهولت کدام از آنکه هیچبینی شده درحالیباشد که در مدل ثانویه با تمامی عوامل محتمل، پیشمی

 . ]23[بینی نکردند استفاده درک شده را پیش
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ها های نوین، از آنآوریدلیل سهولت استفاده از فندلیل سودمندی و سپس بهطور کلی، افراد ابتدا بهبه

به مدل  ی اخیر، ایناز دو دهه یشدر ب .  و]4[ رسدینظر مبه تریمنطق ثانویهمدل کنند. لذا استفاده می

مدل . بنابراین، ]20[شده است  یلتبدنوین  یورآفن یرشپذ یاتدر ادب استفادهمدل گسترده و مورد  یک

 :است یرشرح زحاصل به
 (TAM2آوری )فن یرشپذیافته توسعهمدل 

 
 

 ( UTAUT)آوری فنو استفاده از  ذیرشپ یتئوری یکپارچه

افراد،  رفتار بر یخارج یرهایمتغ یرتاث کلی درخصوصچارچوب  (، یکTAMآوری )فن یرشپذمدل 

کمک نماید.  ها،آن نقش یو بررس یخارج یرهایانتخاب متغ مدلی الزم است که به اما .]8[دهد ارایه می

 یتها، اهماز رشته یاگسترده یفدر ط( TAMآوری )فن یرشپذمدل مطالعات مرتبط با ی توسعه

بیان داشتند که  ،]24[ونکاتش و همکاران  .دهدمیرا نشان  یرشدر مدل پذ خارجی مختلف یرهایمتغ

با  ،هاهای مدلدر انتخاب سازه هستند وهای بسیاری مواجه اطالعات با مدل آوریفن یمحققین حوزه

 لذاپوشی کنند. ها چشممجبورند از مزایای سایر مدل ،یا با انتخاب یک مدل خاص اندمحدودیت مواجه

تواند این مشکالت را می ،توسط کاربران آوریفنیابی به یک دیدگاه یکپارچه نسبت به پذیرش دست

 برطرف سازد. 

تشکل از )م سازهکند که سه یم یشنهادپ (UTAUT) یورآو استفاده از فن یرشپذ ییکپارچه تئوری

 نوین یورآقصد استفاده از فن یاصل یکنندهیین( عوامل تعپیشین یهاتئوری یهاسازه ینتریرگذارتاث
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 یرشرح زمدل حاصل بهی. بنابراین، اجتماع یرتالش و تاثانتظار عملکرد،  رانتظا که عبارتند از هستند

 دست آمد:به
 (UTAUT) یورآو استفاده از فن یرشپذ ییکپارچه تئوری

 
طور مدل به یناست که ا ینا (،UTAUT) یورآو استفاده از فن یرشپذ ییکپارچه نقطه ضعف تئوری

شود. اما یم یو رفتار واقع یاست که منجر به قصد رفتار جیخار یطاز شرا افراددرک  یبر رو یانحصار

)مثال در یک  موردنظری ورآفن بکارگیریاز  یناناطمحصول  یافراد برا یرفتارهابسیاری از  یقت،در حق

 .]4[ است یضرورسازمان( 

 ( DOI)ی انتشار نوآورتئوری 

ی نوآور انتشار وجود آمده است، تئوری( بهTAMآوری )فن یرشپذی مدل توسعهکه از  یگرید یتئور

(DOI ) (، 2000) و همکارانچاولس  طبق نظر. مطرح شد( 1995، 1983توسط راجرز )اوین بار است که

مطالعه آوری مورد فن یفرد یهایژگیو ( رویDOIی )نوآور انتشار های مبتنی بر تئوریپژوهشتمرکز 

( نوآوری 1995به عقیده راجرز ). ]6[دارد آوری نوین ترغیب نموده یا بازمیفرد را به پذیرش فن است که

 نماید.که تازه جلوه تازه و بکری باشد یا این شی تواند ایده، شیوه یامی

را  این امکان گرانپژوهش برایمدل  یناست که ا ینا (DOIی )نوآور انتشار تئوری جهقابل تو کمک

های مختلف افراد و گروه ینب نوین یهاینوآور گی انتشار، اشاعه و گسترشچگون هاآن کهنماید فراهم می

فرض بر این است که نرخ پذیرش با توجه به برداشت  (،DOIی )نوآور انتشار تئوری. در را بررسی نمایند

مزایای نسبی، سازگاری،  شامل ویژگی نوآوری. پنج شودیک نوآوری تعیین میهای ویژگیافراد از 
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کننده هستند که پذیری، در میزان گسترش و انتشار یک نوآوری، تعیینپذیری آزمونپیچیدگی، مشاهده

 :]18[دامه تعریف خواهند شد در شکل زیر نشان داده شده و در ا

خواهد جایگزین قبلی که نوآوری می یمیزان درک فرد از بهتر بودن نوآوری نسبت به ایده ،مزیت نسبی

های گذشته و های موجود، تجربهمیزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش، سازگاری. آن شود

 نوآوری و آسانی استفاده از آن ادگیری بکارگیریمیزان درک فرد از دشواری ی ،پیچیدگی. نیازهای اوست

امکان پذیری نیز بوده و آزمون میزان قابل رویت بودن نتایج نوآوری برای دیگرانپذیری، است. مشاهده

 است. بررسی و آزمون نوآوری

 (DOIی )نوآور انتشار تئوری

 
( توسط کارکنان سازمان XBRLپذیر )مدل مناسب پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه

 امور مالیاتی 

بان گزارشگری تجاری ی مالیات از جمله انگلستان، بکارگیری زدر برخی کشورهای پیشرفته در حوزه

بر تمام مزایای ( در گزارشگری مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. چراکه عالوهXBRL)پذیر توسعه

ترین رکن سازمان امور مالیاتی، به ماموران عنوان مهممالیاتی، بهگفته شده، با بهبود فرایندهای رسیدگی 

شود. این امر، تر درآمد مشمول مالیات میتر و صحیحتر، دقیقمالیاتی کمک نموده و موجب تعیین سریع

تر اعتماد و تمکین مالیاتی مودیان را افزایش داده و با ارتقای کارایی نظام مالیاتی موجب تحقق هرچه بیش

 شود. درآمدهای مالیاتی دولت می

عنوان ( توسط کاربران در حوزه مالیات، بهXBRLپذیر )بنابراین، پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه

تردید نقطه عطفی است که تحوالت اساسی حلی متعالی جهت بهبود گزارشگری مالیاتی در ایران، بیراه

پذیر م فواید و مزایای پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعهرغم تمادنبال خواهد داشت. البته، علیرا به

(XBRLدر گزارشگری مالی و مالیاتی، مهم این است که این زبان از نگاه استفاده )،سودمندتر و  کننده

. درغیر ]22[دست آورد اصلی و واقعی را به یرشپذهای گزارشگری موجود باشد، تا تر از سایر فرمتساده

شود و هیچ گروهی از مزایای آن ( پذیرفته نمیXBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه صورت، زباناین

 یابد.را درنمیای، که کسی آنی جواهر در بستهمند نخواهد شد. درست مانند جعبهبهره
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(، سودمند XBRLپذیر )بنابراین، از جمله عوامل مهم موثر بر پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه

باشد که این عوامل در کنندگان یعنی کارشناسان ارشد مالیاتی میبودن از منظر استفادهبودن و ساده 

ها و ترین مدلگیرند. لذا پس از مرور و بررسی مهم(، مورد توجه قرار میTAMآوری )فن یرشمدل پذ

زبان  منظور بررسی موضوع پذیرشترین مدل بهرسد مناسبنظر میآوری نوین بههای پذیرش فنتئوری

آوری نوظهور در عرصه گزارشگری مالیاتی، عنوان یک فن(، بهXBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه

 باشد.( میTAMآوری )فن یرشدل پذم

گام با های نوین در تمامی ابعاد دانش بشری هستیم. همآوریگیر و روزافزون فنامروزه شاهد نفوذ چشم

عنوان یکی از ( نقش شایانی ایفا نموده و بهTAMآوری )فن یرشدل پذجانبه، ماین نفوذ گسترده و همه

ها آوری نوین در سطح فردی، در تمامی رشتههای پذیرش فنتئوری ها وترین و پرکاربردترین مدلرایج

(، بر سودمندی TAMآوری )فن یرشمدل پذجا که تمرکز .  از آن]4[مورد استفاده قرار گرفته است 

باشد، این عوامل با توجه به مفاهیم اساسی موجود در هر استفاده درک شده میدرک شده و سهولت 

آوری نوین موردنظر ی فنکنندهشوند. در واقع، عامل سودمندی درک شده توسط استفادهرشته تعریف می

گیرد. ی همان رشته تعریف شده و مورد آزمون قرار میهای برجستهدر یک رشته، با توجه به ویژگی

 شوند:شرح ذیل تعریف می( بهTAMآوری )فن یرشدل پذی ماجزا

خاص، عملکرد شغلی او را  آوریفنباور دارد استفاده از یک  فردای که سودمندی درک شده: درجه .1

 .]19[بخشد بهبود می

موردنظر، نیازی به تالش  آوریفنسهولت استفاده درک شده: میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده از  .2

 .]8[هد داشت نخوا

های ذهنی افراد از مفید بودن و سهولت استفاده که بر برداشتعواملی  یمجموعه: خارجیمتغیرهای  .3

 .]8[گذارند تأثیر می آوری،فناز 

 گیرینتیجه

های نوین، زبان آوریهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور و یکی از مصادیق فنیکی از سازمان

ی مالیات از جمله ( است. در برخی کشورهای پیشرفته در حوزهXBRLپذیر )گزارشگری تجاری توسعه

( در گزارشگری مالیاتی مورد پذیرش XBRL)پذیر بان گزارشگری تجاری توسعهانگلستان، بکارگیری ز

ترین رکن سازمان امور مالیاتی، عنوان مهمقرار گرفته است. چراکه با بهبود فرایندهای رسیدگی مالیاتی، به

شود. تر درآمد مشمول مالیات میتر و صحیحتر، دقیقماموران مالیاتی کمک نموده و موجب تعیین سریع به

این امر، اعتماد و تمکین مالیاتی مودیان را افزایش داده و با ارتقای کارایی نظام مالیاتی موجب تحقق 

( XBRLپذیر )ی توسعهشود. پذیرش زبان گزارشگری تجارتر درآمدهای مالیاتی دولت میهرچه بیش

حلی متعالی جهت بهبود گزارشگری مالیاتی در ایران، عنوان راهی مالیات، بهتوسط کاربران در حوزه

 دنبال خواهد داشت. تردید نقطه عطفی است که تحوالت اساسی را بهبی

-استفادهبا درک  آوری نوینفنهر  پذیرشکند که یفرض م( TAMآوری )فن یرشدل پذطور کلی، مبه

 ارتباط داردآوری که متاثر از متغیرهای خارجی هستند، فن ینو سهولت استفاده از ا یاز سودمند کننده
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ها استفاده های نوین، از آنآوریدلیل سهولت استفاده از فندلیل سودمندی و سپس بهو افراد ابتدا به

آوری نوین مشخص گردید از ذیرش فنهای اساسی پها و مدل. درواقع پس از بررسی تئوری]4[کنند می

 لذا از نظر مفهومی پردازد،ی نهایی میکنندهاستفادهبه  (، اساساTAMآوری )فن یرشدل پذجا که مآن

 (، کامال مناسب است. XBRLپذیر )زبان گزارشگری تجاری توسعه ی بررسی پذیرشبرا

زبان گزارشگری  جهت بررسی مساله پذیرشعمل آمده مشخص گردید که های بهبه عبارت بهتر، با بررسی

( TAMآوری )فن یرشدل پذم ( در سازمان امور مالیاتی کشور، استفاده ازXBRLپذیر )تجاری توسعه

 یسودمندهدف هیات تدوین استانداردهای حسابداری که تحقق به  هخصوص با توجبهبسیار مناسب است، 

(، سودمندی درک شده TAMآوری )فن یرشدل پذاطالعات حسابداری است. چراکه از یک سو، طبق م

 بخشدخاص، عملکرد شغلی او را بهبود می آوریفنباور دارد استفاده از یک  فردای که درجهعبارت است از 

 کنندگان باشند. گیری استفادهو از سوی دیگر، اطالعاتی در حسابداری سودمند هستند که موثر بر تصمیم

 منابع فهرست
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Due to the unique features of the Extensible Business Reporting Language (XBRL), 

its application to organizations has many benefits. Therefore, the present study tries 

to identify the appropriate acceptance model of Extensible Business Reporting 

Language (XBRL) by employees of Iranian National Tax Administration as a 

prerequisite for its use and application in the organization, by examining the basic 

acceptance models of new technologies. The tax affairs organization of the country as 

an executive body of the tax system plays an important role in achieving tax revenues 

and undoubtedly the adoption and application of advanced technologies, including the 

Extensible Business Reporting Language (XBRL), improves the performance of its 

employees and consequently increases revenues Government tax and, consequently, 

realization of macroeconomic goals. Therefore, it is expected that the staff of Iranian 

National Tax Administration adopt the eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL) and according to the Technology Acceptance Model (TAM), the main factor 

in accepting this new technology by employees of Iranian National Tax 

Administration is perceived usefulness as a result of its positive impact on the 

qualitative information characteristics. 
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