فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال هفتم  /شماره  /52بهار 7931

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش  XBRLدر شرکت ملی نفت ایران
و شرکتهای تابعه آن

سیدعلی حسینی
عضوهیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

ندا عبدالوند
عضوهیأت علمی گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

الهام حسنی آذر
دانشجوی دکترای حسابداری و مدرس دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت69/03/05 :

تاریخ پذیرش69/05/26 :

چكیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش  XBRLدر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن است .بدین منظور،
 141نفر از کارکنان امورمالی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن در پژوهش حاضر شرکت کردند .آنان به پرسشنامههای
ارتباط شغلی ،پیچیدگی ادراک شده ،سازگاری ادراک شده ،کیفیت نرمافزار ،تجربه نرم افزار ،حمایت سازمانی ،سودمندی و سهولت
ادراک شده و استفاده از  XBRLپاسخ دادند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل تحلیل مسیر با نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر استفاده از  XBRLمثبت و معنادار است.
تأثیر مستقیم سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده مثبت و معنادار است .تأثیر مستقیم متغیرهای حمایت سازمانی،
کیفیت نرم افزار ،تجربه نرم افزار و سازگاری ادراک شده بر سهولت ادراک شده مثبت و معنادار است .تأثیر مستقیم متغیرهای ارتباط
شغلی و سازگاری ادراک شده بر سودمندی ادراک شده مثبت و معنادار است .اما تأثیر متغیر پیچیدگی شغلی بر سودمندی ادراک
شده منفی و معنادار ا ست .عالوه بر این تأثیر غیر مستقیم متغیرهای سهولت ادراک شده ،ارتباط شغلی ،سازگاری ادراک شده،
کیفیت نرم افزار ،حمایت سازمانی و تجربه نرم افزار بر استفاده از  XBRLمثبت و معنادار است .اما تأثیر غیرمستقیم پیچیدگی ادراک
شده بر استفاده از  XBRLمنفی و معنادار است .در مجموع یافتهها نقش ارتباط شغلی ،پیچیدگی ادراک شده ،سازگاری ادراک شده،
کیفیت نرمافزار ،تجربه نرم افزار ،حمایت سازمانی ،سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از  XBRLرا مورد تأکید قرار میدهند.
واژههاي كلیدي :ارتباط شغلی ،پیچیدگی ،سازگاری ،کیفیت نرمافزار ،تجربه نرم افزار ،حمایت سازمانی ،سودمندی ،سهولت ادراک
شده ،استفاده از .XBRL
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 -1مقدمه
موج تازه و پرسرعت فناوری اطالعات و ارتباطات همه
عرصهها را در بر میگیرد .حرفه حسابداری شاید بیش از
دیگران در معرض برخورداری از امکانات محیط جدید باشد.
تالشهای کمتر از نیم دهه اخیر سبب شده تا فضای تازه و
اثربخش تری برای گزارشگری مالی فراهم شود (عربمازار
یزدی .) 1333 ،امروزه پیشرفت تکنولوژی اطالعات جوامع مالی
را متحول نموده است .توسعۀ بسترهای مالی همواره دغدغه
اساسی جوامع اقتصادی بوده است و راهکارهای گوناگون دراین
مسیر به چالش کشیده شدهاند .در قرن جاری تکنولوژی
اطالعات مسیر این توسعه را دچار تحول شگفتانگیزی نموده
است .با وارد شدن مقوله توسعه نرم افزاری ،سرعت این تحول
دوچندان گردیده است.
در ابتدا تهیه گزارشات مالی الکترونیکی با فرمت هایی
مانند  HTMLو PDFبا امکان قابلیت چاپ بوده است .اما
مشکل عدم قابلیت جستجوی خودکار ،باعث می شد استفاده
کنندگان برای تحلیل این اطالعات ،با چشم انسانی داده ها را
به صورت متن و یا مالتی مدیا مورد بررسی قرار می دادند و
جستجوی هوشمند و تبادل داده ها امکان پذیر نبود .لذا علی
رغم سهولت ارائه اطالعات روی اینترنت ،فقدان فرمت های
عمومی پذیرفته شده و قابل فهم برای تبادل اطالعات تجاری
موج ب تحمیل هزینه های ضروری و مضاعف می شد .مهم تر
از این مشکل ،اشتباهات بشری در ورود داده به کامپیوتر،
استفاده مجدد در سایر نرم افزارها را با مشکل یا غیرقابل
استفاده می نمود .برای غلبه بر این مشکالت ،زبان گزارشگری
تجاری توسعه پذیر با نام اختصاری  XBRLایجاد شد تا به
عنوان یک استاندارد گزارشگری شرکت ها در اینترنت عمل
نماید(برگرون 2003،1؛ بوریتز و نو  .) 2003 ،2در  XBRLبه
تمام داده های مالی برچسب هایی زده می شود که آن ها را به
عنوان دارایی ،بدهی ،سرمایه ،سود و غیره از هم متمایز می
سازد XBRL .را می توان به عنوان یک سیستم بارکد برای
صورتهای مالی در نظر گرفت که به شرکتها اجازه می دهد تا از
برچسبهای متداول ملی یا بین المللی برای مشخص کردن
مفاهیم گزارشگری خاص که در یک شرکت وجود دارد،
استفاده کنند.
بنابر این با توجه به مزایا و پیامدهایی که برای  XBRLذکر
شد شناسایی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از آن توسط کارکنان
امورمالی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از
اهمیت بسیاری برخوردار است .بنابر این در پژوهش حاضر به
بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از  XBRLیعنی سودمندی
ادراک شده ،سهولت استفاده اداراک شده ،ارتباط شغلی،
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پیچیدگی ادراک شده ،سازگاری ادراک شده ،حمایت سازمانی،
کیفیت نرمافزار و تجربه نرمافزاری توسط کارکنان امورمالی
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن پرداخته میشود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
استانداردسازی نرمافزاری بسترهای مالی ،خصوصاً بازار
سرمایه موجب باالبردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق،
سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه ،تسهیل پیادهسازی بورس
الکترونیک و اطالع رسانی سریع و عادالنه به سهامداران در
راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است
(باقریان XBRL .)1339،یک نوع زبان گزارشگری تجاری است
که قابلیت گسترش دارد .چارچوب  XBRLمبتنی بر XML
است که در زنجیره عرضه اطالعات تجاری جهانی جهت ایجاد،
تبدیل و تحلیل اطالعات تجاری استفاده میشود (پالملی و
پالملی  .)2003 ،3یک نوع فناوری است که میتواند دقت،
درستی ،کارآیی و شفافیت گزارشگری مالی را افزایش دهد
(بزرگاصل و ولیپور رکنی XBRL .)1335 ،سیستم یا روشی
است که می تواند گزارشهای تجاری و ارتباط بین اطالعات یا
حقایق تجاری را با کاهش زمان و هزینه عرضه کند .در واقع
شرکتها با استفاده از  XBRLمیتوانند از طریق حمایت از
تصمیمات تجاری و مالی ،رعایت الزامات قانونی ،و برقراری
ارتباط بین سرمایهگذار و کارکنان و شرکای تجاری به
منفعتهای زیادی دست یابند (بزرگاصل و ولیپور رکنی،
1335؛ بالدیون و ترانکل.)2011 ،
 XBRLسرعت کار با اطالعات مالی را به شدت افزایش
داده و شانس وقوع اشتباه را کاهش میدهد .در عین حال
 XBRLامکان بررسی اتوماتیک اطالعات را نیز میدهد.
شرکتها با استفاده از  XBRLهزینههای خود را کاهش داده و
فرآیند جمعآوری و گزارشگری اطالعات مالی خود را کاراتر
مینمایند (نیکومرام ،شکاری1336 ،؛ گروسو  4و همکاران،
 .)2010توان دستیابی به اطالعات قالببندی شده ،XBRL
موجب بهرهمندی استفادهکنندگان بسیاری از جمله
سرمایه گذاران ،تحلیلگران ،دولتها ،شرکتهای سهامی عام (برای
مقاصد درون و برون سازمانی) ،مصرفکنندگان ،سازمانهای
غیردولتی و البته حسابرسان خواهد شد .در واقع  XBRLدنیای
با شکوه جدید و کم هزینهای را از طریق دسترسی به اطالعات
بهطور یکسان برای استفادهکنندگان و نیز تولیدکنندگان
اطالعات به نمایش میگذارد .شبکههای حسابرسی همچنین
براین باورند که شرکتهای پذیرنده  XBRLدر طول زمان،
شاهد صرفهجوییهای چشمگیری در هزینه حسابرسی داخلی
و مستقل خود خواهند بود (منصوری.)1335 ،
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در مجموع  XBRLپردازش اطالعات را آسان میکند،
اطالعات تجاری را با سرعت بیشتری در اختیار
استفادهکنندگان قرار می دهد ،با کاهش زمان تهیه اطالعات
این امکان را به تحلیلگران مالی میدهد که وقت بیشتری را
به تحلیل اطالعات اختصاص دهند ،سرعت جستجوی اطالعات
را باال میبرد ،و مهمتر از همه عالوه بر کاهش زمان و هزینه،
شفافیت مراحل تبدیل اطالعات و گزارشگری مالی را باال
میبرد (افندی ،پارک و اسمیت  .)2014 ،5را به خصوص در
ایران در چارچوب یک الگوی ساختاری بررسی نکرده
است و خأل پژوهشی در این زمینه وجود دارد.
اهمیت بكارگیري XBRL

رویداد به معنی پدیده ها ،معامالت و عملیات است که
معموال قابل مشاهده است و تفسیری واقعی از اندازه ی ارزش
دارایی ها و بدهی ها دارد .نظریه رویدادها فرض می کند که
قیمت های معامالت مشاهده پذیر و مربوطند .به این ترتیب
ترازنامه انباشت تعداد کثیری از رویدادهاست که در گذشته
اتفاق افتاده است .در حسابداری رایج هر رویدادی ( معامله ای)
که تغییری در دارایی ها و یا بدهی ها ایجاد کند ،ثبت می
شود .بدیهی است حسابداری تنها خاصه ی مالی رویدادها را
اندازه گیری و ثبت می کند .برخی از ویژگی های رویدادها
قابل اندازه گیری نیست و تنها می توان توصیف کرد.
فعالیت های عملیاتی واحدهای گزارشگر ،در صورت سود و
زیان منعکس می شود و به همین لحاظ گزارش سود اهمیت
دارد .صورت جریان های نقدی نیز بر فعالیت واحد گزارشگر
تمرکز دارد .استفاده کنندگان گزارش های مالی گروه های
متعددی هستند و نیازهای اطالعاتی آنها نیز متفاوت است.
برای تدوین هدف های گزارشگری مالی باید به چند سوال
پاسخ داده شود .نیاز گروهی خاص باید تأمین شود یا تأکید به
همه ی استفاده کنندگان با نیازهای نامشخص باشد؟ چه نوع
اطالعاتی را باید انتخاب و گزارش کرد؟
یکی از مفروضات اصلی نظریه رویدادها ،تأمین نیاز همه ی
استفاده کنندگان است و تأکید بر نیاز گروه خاص مجاز نیست.
از طرفی در نظریه رویدادها ،فرض بر این است مدل تصمیم
گیری افراد و گروه ها متفاوت است و نمی توان مدل تصمیم
گیری را صورت بندی کرد و استفاده کتتده را وادار به استفاده
از مدل نمود .سرمایه گذاران تمایل دارند از داده های
حسابداری برای پیش بینی رویدادهای خاص استفاده کنند.
چنانچه داده های حسابداری به مدل های تصمیم گیری مربوط
باشد ،باید داده های زیادی در گزارش های مالی ارائه شود .به
این ترتیب فرض بر این است هر قدر جزئیات بیشتر و تجمیع

داده ها کمتر باشد ،گزارش های مالی اطالعات بهتری را منتقل
می کند .در نظریه رویدادها ،استفاده کنندگان باید بتوانند
اطالعات مورد نیاز را از میان انبوه داده های فراگیر انتخاب
کنند و سطح تجمیع را خودشان تصمیم بگیرند .به این ترتیب
به نظر می رسد با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به داده های
انبوه ،برنامه  XBRLکه توسط شرکت های بزرگ بین المللی
برای گزارشگری مالی در دست آزمون است ،در راستای نظریه
رویدادها باشد.
در حال حاضر در سراسر دنیا ،بنگاههای اقتصادی بسیاری
هستند که  XBRLرا به عنوان استانداردی برای تهیه
گزارشهای کاری خود مورد استفاده قرار میدهند .تصور کنید
که اگر همه شرکتها و سازمانها برای تهیه گزارشهای خود
یک زبان را قبول کنند ،این مسئله چطور به تجارت کمک
خواهد کرد .با پذیرش چنین استانداردی میتوان گزارشها را
صحیحتر و راحتتر تولید نمود .هرچند وقت یک بار از
شرکتهای کوچک و بزرگ خواسته میشود که گزارشات مالی
خود را به سازمانهای مسئول نظارت بر رعایت قوانین،
شرکتها یا افراد سرمایهگذار و غیره ارایه کنند .با وجود اینکه
محتویات این گزارشها طبق یک قاعده استاندارد تهیه شده
است اما ساختارها از انواع مختلفی هستند .در بین گزارشها
میتوانید فایلهایی با ساختار  Word ،Excel ،PDFپیدا کنید.
حتی بعضیها یک کپی از دیسک سخت خود را میفرستند!
 XBRLبرای این به وجود آمده تا یک ساختار مشترک ایجاد
کند .اگر همه شرکتها برای تهیه گزارشهای خود از یک زبان
استفاده کنند ،خیلی راحتتر میتوان گزارشهای صحیحتری
تهیه کرد و این گزارشها نیز توسط تمام گیرندهها کامال قابل
فهم خواهد بود.
امروزه  XBRLکلیه بسترهای مالی شامل اطالعات مربوط
به شرکتها شامل مجوزهای بورس به شرکتها ،گزارشات هئیت
مدیره ،گزارشات حسابرسی و حسابداری ،اطالعات معامالت،
سهامداران و مجامع و سایر اطالعات شامل اطالعات کارگزاران
و بازارگردانان ،اطالعات سرمایه گذاری ها ،اطالعات بانکی و
پس انداز و اطالعات بیمه ای را پوشش می دهد .بکارگیری
 XBRLبه سرعت در اروپا در حال گسترش است  .اهمیت
استفاده از  XBRLبه حدی است که موسسه مشاوره ای ITAC
 consultsدر گزارشی که در سپتامبر  2005منتشر کرده ،از
 XBRLبه عنوان یکی از  10تکنولوژی برتر روز نام برده است.
 XBRLچندین مفهوم بنیادی دارد که به سادگی می
توانند به مفاهیم تکنولوژیکی پایه تبدیل شوند .چارلز هافمن،
حسابدار خبره که به عنوان پدر  XBRLشناخته می شود ،بیان
می دارد که تالش برای فهمیدن  XBRLبدون فهمیدن یک

سال هفتم  /شماره بیست وپنج م /بهار 7931

14

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

سری مفاهیم پایه درباره اطالعات مثل تالش برای فهمیدن
جبر است بدون اینکه جمع و تفریق ،ضرب و تقسیم چگونه
انجام می شوند (اپنهیم  .)2003 ،9زبان گزارشگری تجاری
توسعه پذیر متشکل از چندین قسمت است که شامل ویژگی
ها ،واژه نامه و اسناد نمونه می باشد .ویژگی ها شامل قواعد
گرامری فنی برای ایجاد واژه نامه و اسناد نمونه است .هدف
مجموعه مشخصات و ویژگی ها ،استانداردسازی ایجاد واژه نامه
ها و اسناد نمونه  XBRLاست .واژه نامه عبارتست از روشی
برای سازماندهی دانش .سازمان بین المللی  ،XBRLواژه نامه را
"سیستم استاندارد تعریف و طبقه بندی محتوی (مفاهیم)
گزارش های حسابداری" تعریف کرده است .اسناد نمونه
 XBRLشامل اطالعات مالی به همراه عناوین  XBRLمتناظر
با آن ها می باشد .سند نمونه یک گزارش تجاری مثل صورت
های مالی است که براساس مجموعه تعاریف و ویژگی های
 XBRLآماده شده است .مفهوم اعداد و ارزش هایی که درون
یک سند نمونه وجود دارد توسط گروه بندی مورد استفاده
توضیح داده می شود .بنابراین یک سند نمونه بالاستفاده است
مگر آنکه واژه نامه ای که برای ایجاد آن سند مورد استفاده قرار
گرفته است ،شناخته شده باشد .به هرحال باید توجه داشت که
یک سند نمونه حقایق تجاری را بیان می دارد و می تواند
شامل تنها یک قلم مثل دارایی های جاری باشد و یا شامل یک
گزارش کامل باشد.
سودمندي و سهولت استفاده ادراک شده
جهت بررسی میزان پذیرش فناوری توسط کاربران،
الگوهای نظری مختلفی تدوین و آزمون شدهاند که مهمترین
آنها مدل پذیرش فناوری ( 7دیویس )1636 ،می باشد .مدل
پذیرش فناوری  )TAM( 3که توسط دیویس  )1636( 6ارائه شد،
مدل کالسیک پذیرش فناوری برای تشریح رفتار استفاده از
رایانه و متغیرهای مرتبط با پذیرش فناوری بود .مدل  TAMبر
اساس نظریه عمل مستدل  10بنا نهاده شده است .ادعا شده
است که نظریه عمل مستدل بهترین پیشبینی کننده رفتار
تمایل به استفاده است (فیشبین و آجزن  .)1675 ،11اساس
این مدل را دو عامل «سودمندی ادراک شده  »12و «سهولت
استفاده ادراک شده  »13تشکیل میدهند .سهولت استفاده
ادراک شده به میزان باور فرد به اینکه استفاده از فناوری نیازی
به تالش فیزیکی و ذهنی وی نخواهد داشت ،اشاره دارد
(دیویس 1636 ،14؛ باران و استوک 2015 ،15؛ مارتینز ،اولیورا و
پاپویچ )2014 ،19؛ بدین ترتیب که فناوریهای فوق هر چقدر به
تالش کمتری برای یادگیری و نحوة استفاده از آنها نیاز داشته
باشد ،بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند (کالپینگ و
11

مکینی  .)2004 ،17و سودمندی ادارک شده به میزان باور فرد
به اینکه استفاده از فناوری موجب باال بردن عملکرد کاری او
می شود ،اشاره دارد (دیویس1636 ،؛ آلکویسی  13و همکاران،
2014؛ مارتینز ،اولیورا و پاپویچ .)2014 ،بدین ترتیب که هر
چه این فناوریها عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود
بخشد ،مفیدتر بوده و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار می-
گیرند (شیخ شعاعی و علومی .)1336 ،پژوهشهای انجام شده
نشان داده اند سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده بر
نگرش (احساس منفی یا مثبت فردی (ناشی از ارزیابی) دربارة
انجام رفتاری مشخص) افراد نسبت به استفاده از یک فناوری
تاثیر گذاشته ،موجب تصمیمگیری برای استفاده از آن فناوری
میشوند و در نهایت در عمل استفاده صورت می گیرد
(اسرایت 2000 ،16؛ هرناندز  20و همکاران2003 ،؛ لین ،21
2003؛ چانگ  22و همکاران2003 ،؛ کو و لی 2011 ،23؛ اوه و
یون )2014 ،24
ارتباط شغلی
گودهو و تامپسون ( )1665مدل تناسب وظیفه -فناوری
را ارائه دادند .مطابق با این مدل کاربران تنها در صورتی فناوری
اطالعات را میپذیرند که مناسبب کارهبا و وظایفشبان باشبد و
کارآیی آنهبا را بهببود بخشبد .فرضبیه اصبلی ایبن نظریبه ببر
توانمندی و قابلیتهای فناوری در براببر بهببود اجبرای وظبایف
محوله به فرد تأکید دارد (لو و یانگ  .)2014 ،29بر اساس مبدل
تناسب وظیفه -فناوری افراد یک فناوری را ببر اسباس تناسبب
بین ویژگیهای فناوری و ویژگیهای وظیفه مبیپذیرنبد .بنبابر
این ممکن است یک فناوری از نظبر کباربران بسبیار پیشبرفته
باشد اما اگر با وظایف شغلی آنان تناسب نداشته باشد و کارآیی
آنها را بهبود نبخشد مورد پذیرش آنان قرار نمیگیبرد (کبو و
لی .) 2011 ،بنابر این پذیرش یک فناوری تنهبا توسبط درک و
نگرش کاربران تعیین نمیشود بلکه ارتباط شغلی فنباوری نیبز
نقببش تعیببینکننببدهای دارد (ژو  27و همکبباران .)2010 ،مببدل
تناسببب وظیفببه ب فنبباوری (گودهببو و تامپسببون )1665 ،از
چهارجزء تشکیل شده که عبارت اسبت از :ویژگیهبای وظیفبه،
ویژگیهببای فنبباوری ،تناسببب وظیفببه بببا فنبباوری ،عملکببرد یببا
بهره وری .جزء اول و دوم با هم بر روی جزء سوم اثر گذاشبته و
در نهایت جزء سوم بر بهره وری یا عملکرد نظام تأثیر میگذارد.
کاربران ،ابزارها یا روشهایی را به کار میبندند که آنهبا را قبادر
سازد تا وظایف محوله را ببا حبداکثر سبودمندی انجبام دهنبد.
پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که ارتباط شبغلی تبأثیر
مثبت و معنی داری بر سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده
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دارند (کالپینگ و مبککینبی2004 ،؛ لبو و همکباران2007 ،؛
چانگ2003 ،؛ کو و لی2011 ،؛ بالغیزاده و همکاران.)2014 ،
پیچیدگی ادراک شده
از جمله متغیرهای بیرونی که بر استفاده از فناوری تأثیر
دارد ،پیچیدگی ادراک شده  )PC(23است .پیچیدگی ادراک شده
اینگونه تعریف میشود "درجه یا میزان نسبتاً سخت در فهم یا
استفاده از فن آوری " (دیویس1636 ،؛ گاردنر و آموروسو ،26
 .)2004دیویس ( )1636و ایگباریا  30و همکاران ()1669
پیچیدگی را بر ح سب زمان مورد نیاز برای انجام وظایف،
یکپارچگی نتایج فناوری نسبت به کارهای موجود و قابلیت
آسیبپذیری نتایج به دست آمده تعریف میکنند .تامپسون و
همکاران ( )1661اظهار کردند که پیچیدگی ادراک شده توسط
کاربران در تضاد با سهولت استفاده است اما پژوهشهای دیگر
نشان دادند که رابطه قوی بین پیچیدگی ادراک شده و
سودمندی ادراک شده و استفاده از فناوری وجود دارد (ایگباریا
32
و همکاران1665 ،؛ لی ،هسیه و هسو  .)2011 ،31چآو و هیو
( )2001گزارش کردند که فناوری پیچیدهتر ،تجربه مربوط به
موضوع کمتر و در نتیجه ارتباط کمتر بین سودمندی ادراک
شده و سهولت استفاده ادراک شده در استفاده کردن واقعی از
سیستم را موجب میشود.

استفاده از آن در نظر گرفته شده است .تجربه استفاده از نرم-
افزار به مالکیت ،سالهای مورد استفاده ،دفعات مورد استفاده،
کارآموزی نرمافزار و چگونگی استفاده از آن اشاره دارد (آکور ،39
2009؛ اوه و یون  .)2014 ،37ونکاتش  33و همکاران ()2000
دریافتند که تجربه مستقیم افراد با فناوری در طول زمان باعث
ارزیابی بهتر مزایا و هزینههای مرتبط با استفاده از فناوری می-
شود .ایگباریا و همکاران ( )1665دریافتند که تجربه فناوری
بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق باورها و مهارتها و
تخصص افراد بر باورهای کاربران و استفاده آنان تأثیر میگذارد.
پژوهشهای انجام شده نیز نشان دادهاند که تجربه کاربران با
فناوری منجر به سهولت استفاده ادراک شده در آنان میشود
(ماتیسون 1661 ،36؛ تامپسون  40و همکاران1661 ،؛ ونکاتش و
دیویس1669 ،؛ ورکمن  .)2014 ،41بنابراین نگرشهایی که
بوسیله تجربه مستقیم شکل میگیرند ،نیرومندتر بوده و بهتر از
نگرشهای دیگر رفتار را پیشبینی میکنند .همچنین تجربه
مستقیم و منفعت شخصی نگرشها را دسترسپذیر میکنند و
42
این امر موجب افزایش اثر آنها بر رفتار میشوند .تیلور و تود
( ،) 1665در تحقیقی براساس مدل معادالت ساختاری تاثیر
هفت متغیر را بر استفاده از رایانه مورد بررسی قرار دادند.
نتیجه تحقیق نشان داد که تجربه استفاده از رایانه ،تمایل به
استفاده از رایانه و همچنین استفاده از رایانه را تحتتأثیر قرار
میدهد.

سازگاري ادراک شده
سازگاری به درجهای اطالق میشود که نوآوری متناسب با
ارزشهای بالقوة موجود ،تجربه قبلی و نیازهای کنونی و عادتها
است (روگرز  .)1633،33کاراهانا  34و همکاران ( )2009تعریف
مفهومی جامعی از سازگاری ادراک شده در چهار بعد فراهم
کردند :سازگاری با سبک کار مورد نظر ،سازگاری با روشهای
کاری موجود ،سازگاری با تجربه قبلی و سازگار با ارزشها.
بنابر این اگر فناوری با کار کاربران سازگارتر باشد ،کاربران
فناوری را برای تالش کاری خود مطلوب میدانند .در نتیجه
سازگاری باالتر منجر به پذیرش سریعتر فناوری و عملکرد
شغلی باالتر میشود (کو و لی .)2011 ،تحقیقات نشان می-
دهند که سازگاری ادراک شده عامل مهمی در پیشبینی و
تبیین پذیرش فناوری است (کاراهانا و همکاران2009 ،؛ هسو و
همکاران2007 ،؛ ریو  35و همکاران2006 ،؛ کو و لی.)2011 ،
تجربه نرمافزاري
تجربه استفاده از فناوری نیز از دیگر متغیرهایی است که
در ادبیات پژوهشی به عنوان عامل مرتبط و پیشبینیکننده

كیفیت نرم افزار
تعریف درست کیفیت ،برآورده ساختن و پیشی گرفتن از
انتظارات کاربران است (کلمن  43و همکاران .)2014 ،هنوز هم
بین محققان سیستم های اطالعاتی در بارة مفهوم سازی و
عملیاتی کردن کیفیت نرمافزار اتفاق نظری وجود ندارد.
رویکردهایی که در تحقیقات قبلی ،برای سنجش کیفیت نرم-
افزارها ،مورد استفاده قرار گرفته اند ،عبارتند از :تجزیه و تحلیل
هزینه و منفعت ،تخمین میزان کاربرد سیستم ،رضایت
کارببببببر ،عملکرد جزئی ب تدریجی در اثربخشی تصمیم
گیری ،تجزیه و تحلیل مطلوبیت ،و بررسی ویژگی اطالعاتی
(کینگ و رودریگز .)1673 ،44
حمایت سازمانی
حمایت سازمانی به معنی دسترسی به راهنمای سیستم،
آموزش و راهنمایی برای استفاده از برنامههای رایانهای است
(ایگباریا و ایواری 1665 ،45؛ ازن و ازبگ  .)2014 ،49چنین
حمایتی از طرف یک سازمان میتواند شامل فراهم کردن
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شرایط یادگیری مهارتهای مربوطه ،منابع مورد نیاز ،ساز و
کارهای حمایتی و فرهنگ سازی مناسب باشد (سبحانینژاد و
همکاران .)1336 ،مدیران با حمایت مناسب از کارکنان در
زمینه کاربرد فناوری اطالعات میتوانند تأثیر مهمی در پذیرش
این فناوری توسط آنها بگذارند که این امر نیز موجب بهبود
باورها و نگرش افراد نسبت به فناوری میشود .بنابراین سازمان
مسئول فراهم کردن بستر الزم برای فعالیت های فناوری
هستند .مشارکت مدیران ارشد یک عامل مهم در موفقیت
پذیرش فناوری است (دال  .)1635 ،47پژوهشهای انجام شده
نیز نشان داده اند که حمایت سازمانی تأثیر مثبتی بر سهولت
استفاده و سودمندی ادراک شده نسبت به فناوری دارد (اژهای
و همکاران1336 ،؛ آکور2009 ،؛ رامیرز 2014 ،43؛ پارک  46و
همکاران.)2014 ،
در تحقیق امکان سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری
قابل توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران نشان داده شد که شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران عالقمند به دریافت دانش فنی الزم برای
بکارگیری  XBRLهستند .همچنین از نظر صاحبنظران توان
فنی و اجرایی الزم برای بکارگیری این استاندارد در داخل
کشور موجود می باشد( احمد احمدپور و همکاران.)1333 ،
در تحقیق با عنوان عوامل موثر بر پذیرش زبان توسعه
پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و
شرکتهای تابعه ،تأثیر عوامل فرهنگ ،فشار محیط رقابتی ،فشار
نهادهای بیرونی ،نگرش و حمایت مدیریت ،الگوی موفق پیاده
سازی ،آموزش و آگاهی کارکنان ،تخصص فنی درون سازمانی،
فزونی مزایای نسبی در مقابل هزینه های به کارگیری و ادراک
سهولت کاربرد سیستم در پذیرش  XBRLتأیید شدند ولی
تأثیر مهارتها و تجربه ها ی فردی کارکنان و ویژگی انطباق با
سیستم های قبلی تأیید نشد ( محمد رضا نیکبخت و
همکاران.)1360 ،
در مجموع بررسی پیشینه تجربی نشان میدهد که تاکنون
پژوهشی به بررسی تأثیر سودمندی ادراک شده ،سهولت
استفاده اداراک شده ،ارتباط شغلی ،پیچیدگی ادراک شده،
سازگاری ادراک شده ،حمایت سازمانی ،کیفیت نرمافزار و
تجربه نرمافزاری بر استفاده از  XBRLدر چارچوب یک الگوی
علی نپرداخته است  .بنابر این پژوهش حاضر قصد دارد با
بررسی رابطه بین این متغیرها بر غنای ادبیات پژوهشی در این
زمینه بیفزاید.
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 -3روش شناسی پژوهش
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و
طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است؛ زیرا در
این پژوهش ،روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّی مورد
بررسی قرار میگیرد.
مدل پذیرش تکنولوژی ( )TAMاولین بار توسط دیویس
در سال  1636جهت پژوهش در زمینه روانشناسی اجتماعی
مطرح شد .این مدل تئوریک همچنان بطور گستردهای توسط
محققان مورد استفاده قرار میگیرد TRA50 .و  TPB51دو
تئوری پایه ای روانشناسی اجتماعی هستند که منجر به خلق
 TAMشدند .بر اساس تئوری  ،TRAعملکرد فرد در زمینه یک
رفتار خاص توسط تصمیم رفتاری آن فرد برای مشغول شدن
در آن فعالیت مشخص میشود .تئوری  TPBبر این فرض
داللت دارد که نیت رفتاری فرد به انجام رفتارهای مختلف را
می توان با نگرش فرد نسبت به آن رفتار ،هنجارهای ذهنی و
کنترل رفتاری ادراک شده پیش بینی کرد TAM .بعنوان یک
مدل فشرده ،پیشگویانه و قدرتمند برای توضیح و پیشگویی
رفتار در زمینه تصمیم گیری و پذیرش استفاده از یک
تکنولوژی خاص خلق شده است .این مدل ادعا میکند که
تصمیم یک فرد برای استفاده از تکنولوژی به دو باور رفتاری
بخصوص شامل سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده
ادراک شده بستگی دارد .سودمندی ادراک شده عبارتست از
انتظار ذهنی استفاده کننده یک تکنولوژی از این که استفاده از
آن تکنولوژی خاص ،عملکرد وی را بهبود بخشد .سهولت
استفاده ادراک شده عبارتست از میزان انتظار فرد از این که
استفاده از آن تکنولوژی ،بی زحمت و آسان باشد .گذشته از
این ،مدل فوق ادعا میکند که سودمندی ادراک شده یک
تکنولوژی ،تحت تاثیر سهولت استفاده ادراک شده آن قرار
دارد ،چرا که هرچقدر استفاده از یک تکنولوژی برای یک فرد
آسانتر باشد ،آن تکنولوژی برای فرد سودمندتر بنظر خواهد
رسید.
با توجه به مدل  ، TAMادبیات نظری و پژوهشی مدل
مفهومی پژوهش در شکل شماره 1ترسیم شده است .همانطور
که مالحظه می شود در این مدل ارتباط شغلی ،پیچیدگی
ادراک شده ،سازگاری ادراک شده ،حمایت سازمانی ،کیفیت
نرمافزار و تجربه نرمافزای به عنوان متغیرهای مستقل،
سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده اداراک شده به عنوان
متغیرهای میانجی و استفاده از  XBRLبه عنوان متغیر وابسته
در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان امور مالی شرکت
ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن بودند 154 .نفر از آنان
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در پژوهش شرکت کردند که از این تعداد  147نفر به
پرسشنامهها پاسخ دادند .از این تعداد  9پرسشنامه به دلیل
اینکه ناقص پاسخ داده شده بودند از تحلیل حذف شدند .در
نهایت  141پرسشنامه وارد تحلیل شدند 10 .نفر از پاسخ
دهندگان از مدیران امور مالی 33 ،نفر از رؤسا و مابقی از
کارشناسان امور مالی بودند 14 .نفر از پاسخ دهندگان دارای
مدرک کارشناسی ارشد 35 ،نفر از آنها دارای مدرک
کارشناسی و مابقی دارای دیپلم هستند.
در پژوهش حاضر از پرسشنامه های ارتباط شغلی،
پیچیدگی ادراک شده ،سازگاری ادراک شده ،حمایت سازمانی،
کیفیت نرم افزار ،تجربه نرمافزار ،سودمندی ادراک شده،
سهولت استفاده اداراک شده و استفاده از  XBRLبرای اندازه
گیری متغیرها استفاده گردید .جهت بررسی روایی و پایایی
متغیرها از تحلیل تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
تحلیل عامل تأییدی در واقع یک مدل آزمون تئوری است ،که
در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز میکند.
این مدل ،که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است،
مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عاملها و کدام
عاملها با کدام عاملها همبسته شود و برای ارزشیابی اعتبار
سازه نیز یک روش قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه میکند ،تا از
این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیههایی را درباره ساختار
عاملی داده ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با
تعداد و ترکیب مشخصی از عاملهاست ،بیازماید .روش تأییدی
بعد از مشخص کردن عاملهای پیش تجربی ،از طریق تعیین
برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده ،تطابق بهینه
ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه
دادهها آزمون میکند .در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل
عامل تأییدی از مشخصه های  GFI ،RMSEA ،2/dfو AGFI
استفاده شده است .شاخص  2/dfفاقد یک معیار ثابت برای
یک مدل قابل قبول است ،اما مقدار کوچک  2/dfداللت بر
برازش بهتر مدل دارد (هومن.)1337،
براونی و کادک توصیه کرده اند از جذر برآورد واریانس
خطای تقریب ( )RMSEAکه استیگر( )1660به عنوان اندازه
تفاوت برای هر درجه آزادی ارائه کرده است ،استفاده شود.
شاخص  RMSEAبرای مدلهای خوب برابر با  0/05یا کمتر
است .مقادیر پایینتر از آن تا حد  0/03نشان دهنده خطای
معقولی برای تقریب در جامعه است .مدلهایی که RMSEA
آنها  0/10یا بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارند .جارزکاگ و
سوربوم ( )1636در برنامه لیزرل شاخص های برازندگی
()GFIو شاخص تعدیل شده برازندگی( )AGFرا معرفی کرده
اند و نشان می دهند که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود

GFIو AGFI

آن ،برازندگی بهتری دارد .بر پایه قرارداد ،مقدار
باید برابر یا بزرگتر از  0/60باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته
شود (هومن.)1337،
ارتباط شغلی  :برای اندازه گیری ارتباط شغلی از
پرسشنامه کیم و همکاران ( )2006استفاده شد .این پرسشنامه
 9سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت از
کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازهگیری شدند .ضریب
همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ  0/60به دست
آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از تحلیل عامل تأییدی
 AGFI= 0/61 ، RMSEA= 0/051 ،GFI=0/64و 0/66
= CFIنشان از برازندگی مناسب الگو با داده ها دارد.
پیچیدگی ادراک شده :برای اندازه گیری پیچیدگی
ادراک شده از پرسشنامه گاردنر و آموروسو ( )2004استفاده
شد .این پرسشنامه  3سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج
درجه ای لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه
گیری شدند .ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای
کرونباخ  0/33به دست آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده
از تحلیل عامل تأییدی 0/69 ، RMSEA= 0/026 ،GFI=0/63
= AGFIو  CFI=1نشان از برازندگی مناسب الگو با داده ها
دارد.
سازگاري ادراک شده  :برای اندازه گیری سازگاری ادراک
شده از پرسشنامه جارواچیراتاناکول و فینک ( )2005استفاده
شد .این پرسشنامه  3سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج
درجه ای لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه
گیری شدند .ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای
کرونباخ  0/30به دست آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده
از تحلیل عامل تأییدی 0/64 ، RMSEA= 0/033 ،GFI=0/67
= AGFIو  CFI=1نشان از برازندگی مناسب الگو با داده ها
دارد.
حمایت سازمانی  :برای اندازه گیری حمایت سازمانی از
پرسشنامه آکور ( )2009استفاده شد .این پرسشنامه  5سؤال
دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت از کامالً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه گیری شدند .ضریب
همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ  0/39به دست
آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از تحلیل عامل تأییدی
 AGFI= 0/62 ، RMSEA= 0/047 ،GFI=0/64و 0/63
= CFIنشان از برازندگی مناسب الگو با داده ها دارد.
كیفیت نرم افزار  :برای اندازه گیری کیفیت نرم افزار از
پرسشنامه فردمال و کشوری کامران ( )1363استفاده شد .این
پرسشنامه  9سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای
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لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه گیری
شدند .ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ
 0/63به دست آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از
تحلیل عامل تأییدی 0/64 ، RMSEA= 0/059 ،GFI=0/65
= AGFIو  CFI=0/63نشان از برازندگی مناسب الگو با داده
ها دارد.
تجربه نرمافزار :برای اندازه گیری تجربه نرمافزار از
پرسشنامه آکور ( )2009استفاده شد .این پرسشنامه  4سؤال
دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت از کامالً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه گیری شدند .ضریب
همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ  0/76به دست
آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از تحلیل عامل تأییدی
 AGFI= 0/64 ، RMSEA= 0/033 ،GFI=0/69و CFI=0/66
نشان از برازندگی مناسب الگو با داده ها دارد.
سودمندي ادراک شده  :برای اندازه گیری سودمندی
ادراک شده از پرسشنامه داویس ()1636استفاده شد .این
پرسشنامه  4سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای
لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه گیری
شدند .ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ
 0/75به دست آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از
تحلیل عامل تأییدی 0/62 ، RMSEA= 0/023 ،GFI=0/65

= AGFIو  CFI=1نشان از برازندگی مناسب الگو با داده ها
دارد.
سهولت استفاده اداراک شده :برای اندازه گیری سهولت
استفاده اداراک شده از پرسشنامه داویس ( )1636استفاده شد.
این پرسشنامه  4سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه
ای لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5اندازه گیری
شدند .ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ
 0/71به دست آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از
تحلیل عامل تأییدی 0/60 ، RMSEA= 0/046 ،GFI=0/63
= AGFIو  CFI=0/66نشان از برازندگی مناسب الگو با داده
ها دارد.
استفاده از  :XBRLبرای اندازه گیری استفاده از

XBRL

از پرسشنامه زاین و همکاران ( )2005استفاده شد .این
پرسشنامه  4سؤال دارد سؤاالت بر اساس طیف پنج درجه ای
لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم( )5اندازه گیری
شدند .ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ
 0/39به دست آمد .همچنین شاخصهای بدست آمده از
تحلیل عامل تأییدی 0/61 ، RMSEA =0/041 ،GFI=0/64
= AGFIو  CFI=0/63نشان از برازندگی مناسب الگو با داده
ها دارد.

شكل -1مدل مفهومی پژوهش
 -4فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اول :ارتباط شغلی تاثیر معناداری بر سودمندی ادراک
شده از  XBRLدارد.
فرضیه دوم :پیچیدگی ادراک شده تاثیر معناداری بر
سودمندی ادراک شده از  XBRLدارد.
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فرضیه سوم :سازگاری ادراک شده تاثیر معناداری بر سودمندی
ادراک شده از  XBRLدارد.
فرضیه چهارم :سازگاری ادراک شده تاثیر معناداری بر سهولت
استفاده اداراک شده از  XBRLدارد.
فرضیه پنجم :حمایت سازمانی تاثیر معناداری بر سهولت
استفاده اداراک شده از  XBRLدارد.
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ضریب
همبستگی متغیرهای حمایت سازمانی ( ،)r= 0/44کیفیت نرم
افزار ( ،)r= 0/49تجربه نرم افزار ( )r= 0/45و سازگاری ادراک
شده ( )r= 0/47با سهولت ادراک شده در سطح ()P>0/01
مثبت و معنادار است .ضریب همبستگی متغیرهای ارتباط
شغلی ( )r= 0/34و سازگاری ادراک شده ( )r= 0/41با
سودمندی ادراک شده در سطح ( )P>0/01مثبت و معنادار
است .اما ضریب همبستگی پیچیدگی شغلی با سودمندی
ادراک شده ( )r= -0/39در سطح ( )P>0/01منفی و معنادار
است .ضریب همبستگی سهولت استفاده ادراک شده با
سودمندی ادراک شده ( )r=0/43در سطح ( )P>0/01مثبت
و معنادار است .ضریب همبستگی سهولت استفاده ادراک شده
( )r= 0/54و سودمندی ادراک شده ( )r= 0/53با استفاده از
 XBRLدر سطح ( )P>0/01مثبت و معنادار است.
شکل  2الگوی برازش شده پیشبینی استفاده از  XBRLرا
نشان می دهد .اعداد روی مسیرها ،پارامترهای استاندارد شده-
اند .مطابق با شکل  ،2تمام مسیرها معنیدار هستند .سودمندی
ادراک شده بیشترین تأثیر را بر استفاده از  XBRLدارد.
از آنجا که در پژوهش حاضر نقش واسطهای سودمندی و
سهولت استفاده ادراک شده در میان متغیرهای ارتباط شغلی،
پیچیدگی ادراک شده ،سازگاری ادراک شده ،حمایت سازمانی،
کیفیت نرم افزار ،تجربه نرمافزار با استفاده از  XBRLبه روش
تحلیل مسیر بررسی میشود ،در جدول  2ضرایب اثر مستقیم،
غیر مستقیم ،کل ،واریانس تبیین شده و سطح معناداری بین
متغیرهای پژوهش آورده شده است.

فرضیه ششم :کیفیت نرم افزار تاثیر معناداری بر سهولت
استفاده اداراک شده از  XBRLدارد.
فرضیه هفتم :تجربه نرم افزاری تاثیر معناداری بر سهولت
استفاده اداراک شده از  XBRLدارد.
فرضیه هشتم :سهولت استفاده اداراک شده تأثیر معناداری بر
سودمندی ادراک شده دارد.
فرضیه نهم :سودمندی ادراک شده تاثیر معناداری بر استفاده
از  XBRLدارد.
فرضیه دهم :سهولت استفاده اداراک شده تباثیر معنباداری ببر
استفاده از  XBRLدارد.
 -5روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از محاسبه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش،
به منظور بررسی روابط علّی بین متغیرها از روش تحلیل مسیر
استفاده شد .تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول
رایت ( )1634توسعه یافت گسترش روشهای رگرسیون ،و در
حقیقت ،کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز
مدل های علی است .هدف آن به دست دادن برآوردهای کمی
روابط علی بین مجموعه ای از متغیرهاست (هومن.)1337 ،
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو LISREL
استفاده گردید.
 -6یافته هاي پژوهش
با توجه به اینکه مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علّی،
ماتریس همبستگی است ،ماتریس همبستگی ،میانگین و
انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی ،در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  -1ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیرها

1

 .1ارتباط شغلی

2

4

3

6

5

 .2پیچیدگی ادراک شده
 .3سازگاری ادراک شده

**

-0/51
0/53

1
**

1

- 0/90

 .4حمایت سازمانی

**0/37

**-0/46

**0/53

1

 .5کیفیت نرمافزار
 .9تجربه نرمافزاری

**

0/53
**0/27

**

-0/56
**-0/41

**

0/90
**0/57

**

0/47
**0/94

1
**0/32

1

 .7سودمندی ادراک شده

**0/34

**- 0/39

**0/41

**0/44

**0/33

**0/44

 .3سهولت ادراک شده

**

**

**

**

**

**

 .6استفاده از

7

1
**

XBRL

8

9

0/53

**

0/54

-0/41

**

- 0/49

0/47

**

0/41

0/44

**

0/49

0/49

**

0/47

0/45

**

0/31

1
**

0/43

**

0/53

1
**

0/54

1

میانگین

2/60

3/21

3/06

3/23

2/33

3/53

3/50

3/20

3/10

انحراف معیار

0/63

0/67

0/69

0/36

0/69

0/34

0/32

0/79

1/01

P>0/01

**
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شكل - 2الگوي آزمون شده پیش بینی استفاده از XBRL

جدول -2برآورد ضرایب استاندارد شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم ،كل و واریانس تبیین شده الگو
مسیر
به روی استفاده از  XBRLاز
سودمندی ادراک شده
سهولت استفاده ادراک شده
پیچیدگی ادراک شده
ارتباط شغلی
سازگاری ادراک شده
حمایت سازمانی
کیفیت نرم افزار
تجربه نرمافزار

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم
**0/42
**0/34
-

-

**0/15
**-0/13
**0/11
**0/24
**0/15
**0/12
**0/19

**0/42
**0/46
**-0/13
**0/11
**0/24
**0/15
**0/12
**0/19

به روی سودمندی ادراک شده از:
سهولت استفاده ادراک شده
پیچیدگی ادراک شده
ارتباط شغلی
سازگاری ادراک شده
حمایت سازمانی
کیفیت نرم افزار
تجربه نرمافزار

0/39
**-0/31
**0/27
**0/34
-

*0/07
**0/11
*0/06
**0/11

0/39
**-0/31
**0/27
**0/41
**0/11
*0/06
**0/11

به روی سهولت استفاده ادراک شده از:
سازگاری ادراک شده
حمایت سازمانی
کیفیت نرم افزار
تجربه نرمافزار

*0/20
**0/31
**0/25
**0/32

-

*0/20
**0/31
**0/25
**0/32

**

P >0/01, *P >0/05
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0/42

**

0/43

0/30
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود تأثیر مستقیم
متغیرهای سهولت استفاده ادراک شده ( )r=0/34و سودمندی
ادراک شده ( )r= 0/42با استفاده از  XBRLدر سطح
( )P>0/01مثبت و معنادار است .تأثیر مستقیم متغیرهای
حمایت سازمانی ( ،)r= 0/31کیفیت نرم افزار ( ،)r= 0/25تجربه
نرم افزار ( )r= 0/32و سازگاری ادراک شده ( )r= 0/20بر
سهولت ادراک شده مثبت و معنادار است .تأثیر مستقیم
متغیرهای ارتباط شغلی ( )r= 0/27و سازگاری ادراک شده
( )r= 0/34بر سودمندی ادراک شده در سطح ()P>0/01
مثبت و معنادار است .اما تأثیر متغیر پیچیدگی شغلی بر
سودمندی ادراک شده ( )r= -0/31در سطح ( )P>0/01منفی
و معنادار است .تأثیر مستقیم سهولت استفاده ادراک شده بر
سودمندی ادراک شده ( )r= 0/39در سطح ( )P>0/01مثبت
و معنادار است .عالوه بر این تأثیر غیر مستقیم متغیرهای
سهولت ادراک شده ،ارتباط شغلی ،سازگاری ادراک شده،
کیفیت نرم افزار ،حمایت سازمانی و تجربه نرم افزار بر استفاده

از  XBRLمثبت و معنادار است .اما تأثیر غیرمستقیم پیچیدگی
ادراک شده بر استفاده از  XBRLمنفی و معنادار است.
مطابق با جدول 2؛  42درصد از واریانس استفاده از ، XBRL
 43درصد از واریانس سودمندی ادراک شده و  30درصد از
واریانس سهولت استفاده ادراک شده توسط مدل پژوهش
تبیین میشود.
مشخصه های برازندگی الگوی تحلیل مسیر در جدول شماره 3
آورده شده است.
بر اساس جدول  3نسبت خی دو به درجه آزادی (1/41
= ) 2/dfشاخص نکویی برازش ( ،)GFI=0/69شاخص تعدیل
شدهی نکویی برازش ( (AGFI=0/63و ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب () RMSEA=0/054در سطح مناسبی
هستند .بنابر این برازش الگوی پیشبینی استفاده از  XBRLدر
سطح مناسبی است.

جدول  -3مشخصههاي برازندگی مدل آزمون شده
2

 / df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

1/41

0/054

0/69

0/63

0/66

0/63

جدول  -4خالصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها
فرضیه ها

متغیر مستقل

نتیجه آزمون

متغیر وابسته

فرضیه 1

ارتباط شغلی

سودمندی ادراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 2

پیچیدگی ادراک شده

سودمندی ادراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 3

سازگاری ادراک شده

سودمندی ادراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 4

سازگاری ادراک شده

سهولت استفاده اداراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 5

حمایت سازمانی

سهولت استفاده اداراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 9

کیفیت نرم افزار

سهولت استفاده اداراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 7

تجربه نرم افزاری

سهولت استفاده اداراک شده از

XBRL

تأیید فرضیه

فرضیه 3
فرضیه 6

سهولت استفاده اداراک شده از
سهولت استفاده اداراک شده از XBRL

فرضیه10

XBRL

سودمندی ادراک شده از

XBRL

 -7نتیجهگیري و بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش
در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه با استفاده از مدل
تحلیل مسیر بود .نتایج معادالت ساختاری نشان داد که الگوی
پیشنهادی با دادههای این پژوهش برازش نسبتاً خوبی دارد و
میتواند  42درصد از واریانس استفاده از  XBRLرا تببین کند.
XBRL

سودمندی ادراک شده از
استفاده ازXBRL
استفاده ازXBRL

XBRL

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارتباط شغلی تاثیر
معناداری بر سودمندی ادراک شده از  XBRLدارد .این یافته
با نتایج پژوهشهای کالپینگ و مککینی()2004؛ لو و
همکاران ()2007؛ چانگ ()2003؛ کو و لی ()2011؛ بالغیزاده
و همکاران ( )2014همخوانی دارد .بر اساس مدل تناسب
وظیفه -فناوری افراد یک فناوری را بر اساس تناسب بین
ویژگیهای فناوری و ویژگیهای وظیفه میپذیرند .بنابر این
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اگر نرم افزار یا فناوری با وظایف شغلی آنان تناسب داشته باشد
بر سودمندی ادراک شده آنان تأثیر گذاشته و مورد پذیرش
قرار میگیرد .پس میتوان نتیجه گرفت که اگر کارکنان
 XBRLرا متناسب با ماهیت و انجام وظایف شغلی بدانند ،باور
داشته باشند که فرآیندهای شغلی را تسهیل میکند ،استفاده
از آن در شغل آنان زیاد باشد و آشنایی همکاران با نرم افزار را
ضروری بدانند بر سودمندی ادراک شده آنان از نرمافزار افزوده
میشود.
یافته دیگر پژوهش این است که پیچیدگی ادراک شده
تاثیر معناداری بر سودمندی ادراک شده از  XBRLدارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای ایگباریا و همکاران ( )1665و لی،
هسیه و هسو ( )2011همخوانی دارد .در تبیین این یافته می-
توان گفت که به هر اندازه کاربران استفاده از  XBRLبرای
انجام وظایف را وقت گیر بدانند ،هنگام استفاده از  XBRLبه
مشکالتی برخورد میکنند که یکپارچگی نتایج با کار موجود را
برایشان دشوار سازد و هنگام استفاده از  XBRLدر معرض
خطر از دست دادن دادهها و اطالعات باشند به همان اندازه
سودمندی ادراک شده آنان از نرمافزار کاهش مییابد.
از دیگر نتایج تحلیل مسیر این است که سازگاری ادراک
شده تاثیر معناداری بر سهولت استفاده و سودمندی ادراک
شده از  XBRLدارد .این یافته با نتایج پژوهشهای کاراهانا و
همکاران ()2009؛ هسو و همکاران ()2007؛ ریو و همکاران
( )2006و کو و لی ( )2011همخوانی دارد .پس اگر فناوری
با کار کاربران سازگارتر باشد ،کاربران فناوری را برای تالش
کاری خود مطلوب میدانند .با توجه به این یافته میتوان
نتیجه گرفت که اگر کاربران استفاده از  XBRLرا برای کاربرد
در زندگی کاری مناسب بدانند ،استفاده از  XBRLرا با نوع و
سبک کار در شرکت خود مطابق بدانند و مراحل استفاده از
 XBRLمطابق با تواناییهای فردی آنان طراحی شده است بر
سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده آنان از نرمافزار افزوده
میشود.
یافته دیگر تحلیل مسیر این اسبت کبه حمایبت سبازمانی
تاثیر معناداری بر سهولت استفاده اداراک شده از  XBRLدارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای اژهای و همکاران ()1336؛ آکبور
()2009؛ رامیرز ( )2014و پارک و همکاران ( )2014همخوانی
دارد .بنابر این حمایت سازمانی از طریق فبراهم کبردن شبرایط
یادگیری مهارتهای مربوطه ،منابع مورد نیباز ،سباز و کارهبای
حمایتی و فرهنگ سازی ببر سبهولت اسبتفاده از XBRLتبأثیر
میگذارد .پس میتوان گفت که اگر هنگام مواجهه کاربران ببا
مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری در زمینبه  ، XBRLمبدیر
سازمان شرایط الزم برای رفع مشبکالت را فبراهم کنبد ،مرکبز
44

پشتیبانی برای کمک به حبل مشبکالت  XBRLوجبود داشبته
باشببد ،کارکنببان را بببرای اسببتفاده از  XBRLدر فعالیببتهببای
کاریشان تشویق کنند ،نسببت ببه رضبایتمنبدی کارکنبان در
اسببتفاده از  XBRLاهمیببت قائببل شببوند و کمببکهببا و منببابع
ضروری را ببرای اسبتفاده از  XBRLفبراهم کننبد ببر سبهولت
استفاده ادراک شده کارکنان از نرمافزار افزوده میشود.
نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت نرم افزار تاثیر
معناداری بر سهولت استفاده اداراک شده از  XBRLدارد .در
تبیین این یافته میتوان گفت که اگر  XBRLطوری که
کاربران انتظار دارند کار کند ،از دیدگاه آنان  XBRLفوق العاده
باشد ،سرعت پردازشی و تعاملی ،قابلیت تصحیح اشتباهات
کاربری نرم افزار و قابلیت اطمینان  XBRLمطلوب باشد و نرم
افزار دارای امکانات تبادل دادهها با نرمافزارهای دیگر باشد بر
ادراک سهولت استفاده از  XBRLافزوده میشود.
یافته دیگر تحلیل مسیر این است که تجربه نرم افزاری
تاثیر معناداری بر سهولت استفاده اداراک شده از  XBRLدارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای ماتیسون ()1661؛ تامپسون و
همکاران ()1661؛ ونکاتش و دیویس ( )1669و ورکمن
( ) 2014همخوانی دارد .در راستای این یافته ونکاتش و
همکاران ( )2000اظهار میکنند که تجربه مستقیم افراد با
فناوری در طول زمان باعث ارزیابی بهتر مزایا و هزینههای
مرتبط با استفاده از فناوری میشود و در نتیجه منجر به
سهولت استفاده ادراک شده میشود .بنابر این در تبیین این
یافته میتوان گفت که اگر کاربران تجربه استفاده از  XBRLرا
داشته باشند ،از مهارت کافی برای استفاده از  XBRLبرخوردار
باشند و به طور معمول از  XBRLاستفاده کرده باشند ،بر
سهولت استفاده اداراک شده آنان از  XBRLتأثیر دارد.
نتایج همچنین نشان داد که سهولت استفاده ادراک شده
بر سودمندی ادراک شده تأثیر معناداری دارد .این یافته با
نتایج پژوهشهای اسرایت ()2000؛ هرناندز و همکاران
()2003؛ لین ()2003؛ جانگ و همکاران ()2003؛ کو و لی
( )2011و اوه و یون ( )2014همخوانی دارد .بدین ترتیب که
کاربران XBRLهر چقدر به تالش کمتری برای یادگیری و
نحوة استفاده از آن نیاز داشته باشند ،آن را سودمندتر میدانند
زیرا باور دارند که این نرمافزار موجب باال بردن عملکرد کاری
آنان میشود.
از دیگر نتایج پژوهش این است سودمندی ادراک شده
تاثیر معناداری بر استفاده از  XBRLدارد .این یافته با نتایج
پژوهشهای اسرایت ()2000؛ هرناندز و همکاران ()2003؛ لین
()2003؛ جانگ و همکاران ()2003؛ کو و لی ( )2011و اوه و
یون ( )2014همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت
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کارکنانی که باور دارند استفاده از  XBRLاثربخشی آنان را
افزایش می دهد ،نقش مفیدی در شغل آنان دارد ،بهرهوری
شغلی آنان را افزایش می دهد و عملکرد کاری آنان را بهبود می
بخشد بر تمایل به استفاده آنان از نرمافزار افزوده میشود .در
تبیین تأثیر سودمندی ادراک شده بر تمایل به استفاده از
 XBRLمیتوان گفت که استفاده از  XBRLموجب باال رفتن
عملکرد کاری کاربران می شوند .در نتیجه آن ها میتوانند با
صرف انرژی کم عملکرد بیشتری هنگام کار داشته باشند.
بنابراین منجر به تمایل به استفاده از آن میشود.
نتایج نشان داد که سهولت استفاده اداراک شده تاثیر
معناداری بر استفاده از  XBRLدارد .این یافته با نتایج
پژوهشهای اسرایت ()2000؛ هرناندز و همکاران ()2003؛ لین
()2003؛ جانگ و همکاران ()2003؛ کو و لی ( )2011و اوه و
یون ( )2014همخوانی دارد .این یافته نشان میدهد که اگر
کارکنان بهدست آوردن مهارت استفاده از  XBRLدر انجام
فعالیتهای کاری را آسان بدانند ،استفاده از  XBRLبرای انجام
وظایف شغلی را آسان بدانند ،یادگیری استفاده از  XBRLرا
آسان بدانند ،احساس کنند که استفاده از  XBRLاثربخشی
آنان را افزایش میدهد و  XBRLنقش مفیدی در شغل آنان
ایفا میکند بر تمایل به استفاده آنان از  XBRLافزوده می-
شود .بر اساس الگوی پذیرش فناوری سهولت استفاده اداراک
شده از مهمترین متغیرهایی است که بر پذیرش فناوری رایانه
ای تأثیر می گذارد .دیویس باگوزی و وارشاو ( )1636براین
باورند که اگر فناوری کارایی و عملکرد فرد را باال ببرد آنها
نگرش مثبتی را نسبت به آن پرورش می دهند و در نتیجه
تمایل بیشتری به استفاده از آن دارند.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که یافتههای پژوهش
نقش ارتباط شغلی ،پیچیدگی ادراک شده ،سازگاری ادراک
شده ،کیفیت نرمافزار ،تجربه نرمافزار ،حمایت سازمانی،
سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از  XBRLرا مورد
تأکید قرار میدهند .متغیرهای حمایت سازمانی ،سازگاری
ادراک شده ،کیفیت نرمافزار و تجربه نرمافزار باعث میشوند
که کارکنان مهارت استفاده از  XBRLدر انجام فعالیتهای
کاری و وظایف شغلی و همچنین یادگیری استفاده از آن را
آسان بدانند و از این طریق بر استفاده از XBRLتأثیر می-
گذارند .همچنین متغیرهای ارتباط شغلی و سازگاری ادراک
شده موجب میشوند که کارکنان استفاده از  XBRLرا در
بهبود عملکرد و بهره وری شغلی مفید بدانند و از این طریق بر
استفاده از  XBRLتأثیر میگذارند .اما پیچیدگی نرمافزار به
دلیل پیامدهای منفی از قبیل وقت گیر بودن و عدم توانایی در
یکپارچگی نتایج شغلی منجر به کاهش استفاده از  XBRLمی-

شود .در این پروژه تنها نمونهای از کارکنان در شرکت ملی نفت
و شرکتهای تابع بررسی شد؛ بنابراین تعمیم یافته ها به دیگر
سازمانها و شرکتها با محدودیت مواجه است .همچنین،
یافتهها بر اساس دادههای خودگزارش دهی هستند .این
پژوهش دارای محدودیتهایی بوده است که ممکن است
یافتههای تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد ،ازجمله میزان دانش و
تجربه پاسخ دهندگان است که به دلیل عدم تجربه و دانش
کافی با این فنآوری در ایران محدود بوده است.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده از روشهای تحقیق
کیفی و آمیخته برای شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از
 XBRLاستفاده گردد .همچنین پیشنهاد می شود که عوامل
موثر بر پذیرش  XBRLرا در صنایع دیگر و سیستم بانکهای
ایرانی شناسایی نموده و با عوامل موثر در این تحقیق مقایسه
نمایند.
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