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عنووا  دااايوي    هاست كه به انساني شركت ةيكي از ابعاد سرماي توانايي مديريت

توانمنود معموو ا از    يرا مود  ،دهي نظرية عالمتشود. بر اساس  بندي مي نامشهود طبقه

به پنها  نمود  عملكرد مطلوب خود ندااند.  يليبرخواداا بوده و تما يعملكرد بهتر

خوانواتر، عملكورد مطلووب و     يموا   يها گزااش تشااتا با ان كنند يم يسع او، يناز ا

اسوتد ،،   ينا ةيبر پا ،.  ذايندو بازاا مخابره نما ينفعا خود اا به عموم ذ هاي ييتوانا

ها  شركت يما  يگزااشگر ييبر خوانا يريتمد ييتوانا تأثیر يژوهش حاضر به براسپ

از دو شاخص فوگ و  يما  يگزااشگر ييسنجش خوانا ي. بدين منظوا، براپردازد يم

 یريگ اندازه يبرا (2102و همكااا  ) یا دمرج يا گواز  ین،شاخص طو، متن و همچن

 10اي متشكل از  با استفاده از نمونه یزتحقیق ن ة. فرضیيداستفاده گرد يريتمد ييتوانا

و بوا   0911تا  0910هاي  شركت پذيرفته شده دا بواس اوااق بهاداا تهرا  طي سا،

 يمواد براس یبيهاي ترك مبتني بر تكنیك داده یرهاگرسیو  چندمتغ يا گو زگیري ا بهره

 يريتمد ييتوانا دهدكه ينشا  م يجنتا دهي عالمت نظرية بیني یشقرااگرفت. مطابق با پ

و  يوه تجز يجنتوا  ین. همچنو گردد يها م شركت يما  يگزااشگر ييموجب بهبود خوانا
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 يريتمد ييتوانا ینبزاگتر، اابطه ب يها از آ  است كه دا شركت يحاك ياضاف یلتحل

 است. تر يقو يما  يگزااشگر ييو خوانا

 .دهي نظرية عالمت ي،ما  يگزااشگر ييخوانا يريت،مد ييتوانا های کلیدی: واژه
 مقدمه

 یبیرا  یمنیاب  االالایات   ینتیر  از مهی   یکیی ها، همواره  ساالنه شرکت یمال یها گزارش

(، یمیال  یلگیران سیهامدارن، ااتااردهنیدگان و ت ل   ییر )نظ یهفعاالن بیازار سیرما   گیری ی تصم

حیازز   ة، نکتی بیا وویود ایین   . شیوند  یم سیو  می   ینفعانذ یرو سا یهقانون گذاران بازار سرما

خواهد بود کیه از نظیر    یدمف ها گیری ی تصم یبرا یدر صورت تاست که االالاا ینا یتاهم

وملیه   از یهگیذاران بیازار سیرما    قیانون  رو، یین قابل فه  باشید. از ا  یکنندگان به آسان استفاده

 یهیا  فهی  گیزارش   ییت و قابل 8ییخوانیا  ییت بورس و اوراق بهادار، همواره بر اهم یسیونکم

راسییتا،  ییین(. در ا9189، 9حسیین) انیید اشییتهد یییدکأدر حفاظییت از منییاف  سییهامداران ت یمییال

ارازیه   یبیرا  یگیروه ماالعیات   یی   8299در سیال   یکیا بورس و اوراق بهیادار آمر  یسیونکم

داد.  یلهیا تشیک   شیرکت  یافشا های یهفه  رو یتو قابل ییبه منظور بهاود خوانا ییرهنمودها

از  کیرد  یمی  توصیهمنتشر شد،  یتبا انوان گزارش و 8292گزارشات که در سال  ینا یجنتا

 ،لیذا  یسیتند، هیا ن  شیرکت  یچییده گزارشیات پ  ی قادر به فه  سر گذاران یهآنجا که همه سرما

 یسیرهنگ ) یندنما یخوددار ید،زا یاو  یالوالن یچیده،پ یها از انتشار گزارش یدها با شرکت

کیه املکیرد    یزمیان  کنید  یمی  ییان ب 1میاه   یریتمید  یهحال، نظر ین(. با ا8121و همکاران، 

ارازیه   یچییده دارند تا االالاات را بیه صیورت میاه  و پ    یلتما یراناست، مد یفضع تشرک

واکین    یرافشاء شده با تاخ یچیدهکه به صورت پ یبازار ممکن است به االالاات یراز یند،نما

 کنید  یمی  ییان ب (9118) 5یلی  ییه، نظر یین (. همسیو بیا ا  9189، 4و همکیاران  ینیا آونشان دهد )

 یراز سیا  تیر  یچدهو پ یهستند، الوالن یسود کمتر یکه دارا اییه ساالنه شرکت یها گزارش

 یف،املکرد ضیع  یدارا یها که شرکت دارد یم یانب یزن (9118) 9یلدبلومفها است.  شرکت

 هستند. یالوالن یمال یها ناچار به انتشار گزارش
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 از میدیران فراتیر   شخصییتی  هیای  مووود، ویژگیی  نظری ادبیاتاساس  بربا ووود این 

دارنید کیه یکیی از ایین      میالی  گزارشیگری  بیر  بسیزایی  تیأییر  شرکت اقتصادی های ویژگی

 هیای  الوری که شرکت (. به9189 ،8همکاران و دمرویان) است 9ها، توانایی مدیریت ویژگی

 خیود  واقعیی  املکیرد  سیاختن  میاه   به اقدام ها شرکت سایر از کمتر توانمند مدیران دارای

 فعلیی  ارزش خیال   دارای های پروژه انتخا  به قادر هایی شرکت چنین که چرا. نمایند می

 شیود  میی  شرکت بیشتر سودآوری و بهتر املکرد به منجر خود نوبه به این که هستند؛ مثات

نظرییة  ایالوه بیراین مایابا بیا     (. 9181 ،81همکیاران  و چانی   ؛9189 ،2همکاران و آندرو)

 خود مالو  املکرد نمودن پیچیده و ماه  به تمایلی تنها  نه توانمند مدیران ،88دهی االمت

 و مالیو   املکرد از مالی گران ت لیل و گذاران سرمایه ساختن آگاه منظور به بلکه ندارند،

 نماینید  میی  تیری  فهی   قابیل  و تیر  خوانیا  میالی  هیای  گیزارش  انتشار به اقدام خود، های توانایی

خوانیایی   بهایود  بیه  منجیر  میدیریتی  توانیایی  که رود می انتظار اساس، براین .(9189حسن، )

در امده ماالعات داخلی صیورت گرفتیه ایین     ،حال با اینگردد.  گزارشگری مالی شرکت

 و گزارشیگری میالی   موضوع نادیده انگاشته شده و ی  فضای خالی در ادبیات حسابداری

. اسیت پیژوه    ایین  ای وهت انجام باره ووود دارد که این خود، انگیزه برای ت قیا در این

 توانایی میدیریت و  بین حاضر در پی یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا ، پژوه لذا

 بیودن  مثات صورت در و دارد؟ ووود معناداری ةرابا  ها شرکت خوانایی گزارشگری مالی

پژوه  بتوانید دسیتاوردها و ارزش    ینا یجنتا رود یانتظار م ؟است چگونه راباه نوع پاسخ،

 داشته باشد: یربه شرح ز یافزوده الم

 در گذشیته  هیای  پیژوه   نظیری  مایانی  بسط مووب تواند می پژوه  نتایج اینکه اول

 بیازار  نظییر  توسیعه  حیال  در کشورهای در شناختی گزارشگری مالی ارتااط با ماالعات زبان

توانیایی   انیدازه،  چیه  تیا  دادکیه  خواهید  نشان پژوه  شواهد اینکه، دوم. شود ایران سرمایه

 بیه  موضیوع  ایین  باشدکه ایرگذار ها شرکت خوانایی گزارشگری مالی بر تواند می مدیریت

 گیذاران،  سیرمایه  اختییار  در را سیودمندی  االالایات  توانید  میی  المیی  دسیتاورد  ی  انوان
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 سیییایر و کننیییدگان اسیییتانداردهای حسیییابداری تیییدوین سیییرمایه، بیییازار گیییذاران قیییانون

 هیای  ایده تواند می پژوه  نتایج درنهایت،. دهد قرار حسابداری االالاات کنندگان استفاده

های شخصیتی میدیران و سیا     ویژگی ۀحوز در ودید های پژوه  انجام برای را ودیدی

 .نماید پیشنهاد ها شرکت گزارشگری مالی

 پژوهش ینظر یمبان
 خوانایی گزارشگری مالی

 االالایات  ارازیه  ن یوه  و بنیدی  زمیان  م توا، شامل بخ  سه از معموالً االالاات افشاء

 میالی  های گزارش فه  تقابلی و خوانایی به آنها از ی  هر سودمندی که است شده تشکیل

 تخمینیی  روش معنیای  خوانیایی بیه   واژۀ(. 8129صفری گرایلیی و همکیاران،   ) دارد بستگی

الهیی و ملکیی    فضیل ) اسیت  نوشته یا متن ی  درك و خواندن در خواننده موفقیت احتمال

در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی نیز، خوانایی گزارشگری مالی اخییراً   (.8182توانا، 

هایی از سیال   را به خود ولب نموده است. برای مثال، تالش سرمایه بازار گذاران تووه قانون

های خواناتر و  منظور انتشار گزارش  به آمریکا بهادار اوراق و بورس وسط کمیسیونت 8211

از آنجیا کیه همیه     کیه  گرفت کیه نتیایج آن بییانگر آن اسیت     ها صورت تر شرکت قابل فه 

ها باید از  ها نیستند، لذا شرکت شرکت ۀپیچید هایگذاران قادر به فه  سری  گزارش سرمایه

همکیاران،   و سیرهنگی ) های پیچیده، الیوالنی و ییا زایید، خیودداری نماینید      انتشار گزارش

های متعیددی نییز در ادبییات حسیابداری و گزارشیگری میالی از        همچنین، پژوه  (.8121

هیای   خوانیایی گیزارش  بر  مؤیرها و اوامل بررسی پیامد شناختی برای ابزارهای ت لیلی زبان

 اند.  مالی استفاده نموده

های مالی حیاکی از آن   های صورت گرفته پیرامون پیامدهای خوانایی گزارش پژوه 

(، پوشی ، پراکنیدگی و   9118لیی،  ات بسیزایی بیر پاییداری سیود )    تأییراست که خوانایی 

، هزینیه بیدهی   رتاة ااتااری(، 9188، 89لهاوی و همکارانت لیلگران )بینی سود  ص ت پی 

(، 9189، 84ارتیوگرول و همکیاران  ؛ 9189، 81بونسیال و میلیر  و ریس  سقوط قیمت سیهام ) 

(، حجی  معیامالت   9185، 85الورنس-الن  و استایثنقدشوندگی سهام و مالکیت نهادی )
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گییای و هییای مییدیریتی )  بینییی ( و پییی 9181میلییر، ؛ 9185، 89دی فرانکییو و همکییاران )

هیا   های مالی شیرکت  بر خوانایی گزارش مؤیر( دارد. در خصوص اوامل 9189، 89همکاران

نیز نتایج ماالعات صورت گرفته بیانگر آن اسیت کیه ایواملی همچیون املکیرد شیرکت،       

مییدیریت سییود، قییوانین گزارشییگری مییالی، افشییاهای سییختگیرانه بییازار سییرمایه و توانییایی  

آوینیا و همکیاران،    ؛9118 لیی، ایرگیذار هسیتند )   گزارشیگری میالی   مدیریت بیر خوانیایی  

 (.9189حسن، ؛ 9189، 88لو و همکاران؛ 9189
 توانایی مدیریت

 داراییی  انیوان   بیه  کیه  هاسیت  شیرکت  انسیانی  ةسیرمای  ابعیاد   از یکی مدیریت توانایی

 انیوان  بیه  را میدیریت  توانیایی  (9189همکیاران )  و دمروییان  .شیود  بندی میی  الاقه نامشهود

 میدیران . کننید  میی  تعرییف  درآمید  بیه  مناب  شرکت تادیل در رقاا به نسات مدیران کارایی

 مثایت  خال  فعلی ارزش که کنند می گذاری سرمایه هایی الرح در بیشتر احتمال توانمند به

 توانیایی . داشیت  خواهنید  آن مناسیب  اویرای  در بیشیتری  توانیایی  همچنیین  و دارد باالتری

 در وییژه  بیه  شیود،  روزانیه شیرکت   املیات کاراتر مدیریت به منجر تواند باالتر می مدیریتی

 بیر املکیرد   بسیزایی  تأییر تواند می مدیریتی های گیری که تصمی  ب رانی املیات های دوره

 اسیت،  رو روبیه  ب یران  بیا  شیرکت  کیه  هیایی  دوره در ایین،  بیر  باشد. ایالوه  داشته شرکت

حسینی القیار و   داشیت )  خواهند نیاز مورد مناب  تأمین با ارتااط در تری مناسب گیری تصمی 

 آوری فن از تری درك مناسب توانمند مدیران که است این بر ااتقاد (.8129شعری آناقیز، 

 .کننید  بینیی پیی   را م صیوالت  تقاضیای  توانند می بیشتریاتکای  با و دارند صنعت روند و

 و دارنید  اقتصیادی  شرایط کالن و مشتریان با ارتااط در بیشتری آگاهی و این مدیران دان 

 به درسیتی  را آنها و داشته تر پیچیده استانداردهای با ارتااط بهتری در درك قادرند همچنین

 (.8129القار و مرفوع، حسنی کنند ) اورا

 رتایة ااتایاری   دارای توانمنید،  میدیران  بیا  های شرکت دهد که نشان می ماالعات اخیر

 ،(9181 ،82همکیاران  و فرانسییس ) کمتر مالیاتی اوتنا  ،(9189 همکاران، و بونسال) باالتر

 و لییورتی) تییر پییایین ورشکسییتگی احتمییال و (9189 ،91همکییاران و چییو) بییاالتر وری بهییره
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 ارزییابی  گذاران سرمایه که در صورتی دریافتند همچنین ها . پژوه هستند( 9189 ،98گریس

نشیان  ( منفیی ) مثایت  واکن  آنگاه باشند،( نداشته) داشته مدیران املکرد کیفیت از مناسای

 خواهند داد.

 االالایاتی  بهایود م ییط   در میدیریتی  توانیایی  نق  بررسی به نیز دیگری های پژوه 

 توانمنید،  میدیران  معتقدند کیه  (9188) 99همکاران و بی  مثال، به انوان. پرداختند شرکت

بیه ایین    (9181) همکیاران  و دمرویانراستا  همین در تری دارند. دقیا و بیشتر های بینی پی 

کیاه    هیای میالی   تجدید ارازه صورت باشد، باالتر مدیران توانایی هرچه که نتیجه رسیدند

الور کلیی،   یابد. به شرکت افزای  می تعهدی اقالم و کیفیت سود یافته و در مقابل، پایداری

 از فراتییر ،مییدیریت خییاص هییای ویژگییی کییه آن اسییت از حییاکی هییا پییژوه  اییین نتییایج

 .دارند افشا تصمیمات و مالی گزارشگری بر بسزایی تأییر شرکت، اقتصادی های ویژگی

 توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی

  -، خوانایی گزارشگری مالی را بیه برخیی از ویژگیی   اخیرهای صورت گرفته  پژوه 

؛ 9181، 91بیامار و همکیاران  داننید )  مرتاط میی های شخصیتی مدیران، نظیر توانایی مدیریت 

 کندکیه  میی  بییان  مدیریتی ابهام که، نظریه الوری (. به9189حسن، ؛ 9188، 94گی و همکاران

 و االالایاتی   ییط م شیفافیت  کیاه   برای بیشتری انگیزه مدیران دارای توانمندی کمتر، از

 نیامالو   واکین   بتواننید  الرییا  بیدین  تیا  برخوردارند؛ خود ضعیف املکرد نمودن پنهان

 منظیور  بیه  االالایاتی  م یط شفافیت کاه  های روش از یکی دهند. کاه  را سرمایه بازار

 لیی، ) است کمتر خوانایی با و پیچیده مالی های گزارش ارازه شرکت، بد اخاار ساختن پنهان

 کیه  نماینید  االالایاتی  نمیودن  پنهیان  بیه  اقیدام  میدیران  که شود می مووب امر این(. 8002

 ،95همکیاران  و دمپسیی ؛ 9118 بلومفیلید، ) شیوند  مالی   آنهیا  از گیذاران  سرمایه خواهند نمی

9189 .) 

 هیایی  االمیت  از اسیتفاده  بیا  هیا  شیرکت  ،دهیی  نظرییة االمیت   اسیاس  بر دیگر سوی از

 در و داده قیرار  خیود  املکرد وریان در را آنها و هستند تعامل در خود ذینفعان با مشخ ،

ایین نظرییه،    ةبیر پایی  (. 9119 ،99اسیپنس ) شوند می االالااتی تقارن ادم کاه  بااث نتیجه،
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 دسیته  ایین  که چرا. دارند االالاات ماه  ةاراز به تمایل مدیران سایر از توانمند کمتر مدیران

 شیرایط  و صینعت  کیار،  و کسیب  وضیعیت  بیه  نسیات  که بیشتری آگاهی دلیل به مدیران از

 ،99شیوار  و برترانید ) برخوردارنید  نییز  بهتیری  املکیرد  از دارنید  خود های شرکت اقتصادی

 و سود نوسانات و( 8221 ،98الفت و لیای) نموده گزارش را تری کیفیت با سودهای ،(9111

 میدیرانی  چنیین  بنیابراین، (. 9189 همکاران، و بونسال) کنند می تجربه را کمتری سهام بازده

 سیاختن  آگیاه  منظیور  بیه  بلکیه  ندارنید،  خود املکرد نمودن پیچیده و ماه  به تمایلی تنها نه

 انتشیار  بیه  اقیدام  خیود،  های توانایی و مالو  املکرد از مالی گران ت لیل و گذاران سرمایه

(. بدین ترتییب، اسیتدالل   9189حسن، نمایند ) می تری فه  قابل و تر خوانا مالی های گزارش

کننید تیا بیدین الرییا      های مالی خواناتری را منتشیر میی   شود که مدیران توانمند گزارش می

بیر پاییه ایین     .نماینید  مخیابره  بیازار  و ذینفعیان  امیوم توانایی خود و املکرد شیرکت را بیه   

مثایت بیین توانیایی     ةشیواهدی مانیی بیر وویود رابای      (9112) 92ویرزمیا  و ژانی  استدالل، 

نییز   (9189حسین )  الور مشابه، بهها ارازه نمود.   های مالی شرکت گزارش مدیریت و خوانایی

هیای میالی خوانیاتری را منتشیر      هیای دارای میدیران توانمنید، گیزارش     دریافت که شیرکت 

بیه صیورت زییر تیدوین      فرضییة پیژوه   با تووه بیه ماالیب ماروحیه فیوق،      ،لذاکنند.  می

 گردد: می

 .گردد یها م شرکت یمال یگزارشگر ییبااث بهاود خوانا یریتمد ییتوانا :فرضیه

 پژوهش ۀیشینپ

ای  را برای نمونه خوانایی گزارشگری مالیو  مدیریتتوانایی بین  ةرابا (9189)حسن 

 مورد بررسی قیرار داد. در  سرمایة آمریکامشاهده در بازار شرکت  -سال 59594متشکل از 

 و کینکید -فل  فوگ، سه شاخ  از مالی گزارشگری پژوه  برای سنج  خوانایی این

 گییری  انیدازه  بیرای  (9189) همکیاران  و دمروییان  یالگیو  از همچنین، و متن الول شاخ 

 میدیران  دارای هیای  نشیان دادکیه شیرکت    پیژوه  گردید. نتیایج   استفاده توانایی مدیریت

 بررسیی  بیه  (9189)همکاران  بونسال وکنند.  می خواناتری منتشر مالی های گزارش توانمند،
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 هیای  شیرکت  دریافتندکیه  و پرداختنید  هیا  شیرکت  ریس  ااتااری بر توانایی مدیریت تأییر

 کنند. ریس  ااتااری کمتری را تجربه می مدیران توانمند، دارای

 را ها هزینه بدهی شرکت و بین خوانایی گزارشگری مالی ةرابا (9189) بونسال و میلر

 میورد  انگلسیتان  سیرمایه  بیازار  در مشیاهده شیرکت   -سیال  1952 از متشیکل  ای نمونیه  برای

 بیدهی  ةهزینی  کیاه   باایث  خوانیایی گزارشیگری میالی    دریافتندکیه  و دادنید  قرار بررسی

بیین   ةبررسیی رابای   الیی پژوهشیی بیه    (9189) همکیاران  و ارتیوگرول گیردد.   می ها شرکت

 تیا  8225 های سال آمریکایی بین های شرکت هزینه تأمین مالی و خوانایی گزارشگری مالی

 پیژوه   نتایج مشاهده،شرکت  -سال 19919بر  مشتمل ای نمونه انتخا  با. پرداختند 9181

 دهید.  را کیاه  میی   آنها ها هزینه تأمین مالی خوانایی گزارشگری مالی شرکت دادکه نشان

 میالی  هیای  گزارش خوانایی و سود مدیریتبه بررسی ارتااط بین  (9189)همکاران  و آوینا

نمونه آماری این پژوه  شیامل  های حاضر در بورس سهام فرانسه پرداختند.  شرکت ساالنه

بوده است. نتایج پژوه  حاکی از  9181تا  9181های  مشاهده الی سالشرکت  -سال 959

خوانیایی   بیا  و تیر  پیچییده  میالی  های گزارش سود، مدیریت دارای های شرکتآن است که 

   کنند. می منتشر کمتری

توانیایی میدیریت و اوتنیا  مالییاتی      ةبیه بررسیی رابای    (9189) 11کوزستر و همکاران

در ایین پیژوه  بیرای     آنهیا پرداختنید.   9181تا  8224های  های آمریکایی الی سال شرکت

نیید و دنمواسییتفاده  (9189دمرویییان و همکییاران )  یالگییوسیینج  توانییایی مییدیران از   

دی از اوتنا  مالیاتی بیشیتری برخوردارنید.    توانمند، مدیران دارای های دریافتندکه شرکت

کینکیید و   -کارگیری سیه شیاخ  فیوگ، شیاخ  فلی      ه با ب (9185فرانکو و همکاران )

گران میالی بیه    های ت لیل گیری خوانایی گزارش شاخ  سهولت خوانایی فل  برای اندازه

هیا در   گران و حج  معامالت سیهام شیرکت   های ت لیل بررسی ارتااط بین خوانایی گزارش

شیرکت   -سیال  159491آمیاری ایین پیژوه  شیامل      ةپرداختند. نمونی  سرمایة آمریکابازار 
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های پیژوه  حیاکی از آن اسیت کیه      بوده است. یافته 9112تا  9119های  مشاهده الی سال

 شود.   گذاران می های ت لیلگران، منجربه افزای  حج  معامالت سرمایه خوانایی گزارش

هیای   خوانیایی گیزارش   تیأییر »در پژوه  خود بیا انیوان    (9184) 18فان  و همکاران

-9119هیای   های آمریکایی الی سیال  ای از شرکت و با انتخا  نمونه «ساالنه بر هزینه بدهی

بیدهی بیشیتری را    ةتر، هزینی  های مالی پیچیده های دارای گزارش که شرکت دریافتند 8224

 -سیال  11914 ای متشکل از نمونه انتخا  با (9188لهاوی و همکاران )شوند.  نیز مت مل می

را  گیران  ت لییل  سیود  بینیی  پی  ص ت بر مالی گزارشگری خوانایی تأییر مشاهده،شرکت 

 دارای هیای  شیرکت  نمودند و بیه ایین نتیجیه رسییدندکه در     بررسی سرمایة آمریکادر بازار 

 صی ت  و بیشیتر  ت لیلگیران  سیود  بینی پی  پراکندگی کمتر، خوانایی با مالی های گزارش

 بیر  توانیایی میدیریت   تیأییر  بررسیی  بیه  (9188) همکیاران  و بیی   .اسیت  تیر  پایین بینی پی 

پرداختنید و بیه ایین نتیجیه      9115 تیا  8225 هیای  سیال  هیا الیی   شرکت بینی سود مدیران پی 

 دهید.  میی افزای   را ها بینی سود شرکت دفعات و دقت پی  توانمندی مدیریت، رسیدندکه

بیر املکیرد شیرکت و پاییداری     خوانایی گزارشگری مالی را  تأییردر پژوهشی  (9118لی )

هیای   از دو شاخ  فوگ و الول متن، به انیوان شیاخ    پژوه سود بررسی نمود. در این 

هیای مییالی   گیییری خوانیایی اسییتفاده گردیید. نتییایج پیژوه  نشییان داد کیه گییزارش     انیدازه 

هایی کیه دارای سیودهای کمتیری هسیتند، پیچییدگی بیشیتری دارد. ایالوه بیراین،          شرکت

 ارند.های مالی خواناتر، از پایداری سود بیشتری برخورد های با گزارش شرکت

 بینیی  ی پی  یهیا  گیزارش  ییبازده با خوانیا  ارتااط ،در پژوه  خود (8129خانی ) الی

 8188 یشده بورس در بازه زمان یرفتهشرکت پذ 812 یبرای آن را سود و گزارش حسابرس

 یییرات تغ ةرابای  داری امعنی از ایدم   یحیاک  پژوه  یج. نتادادندقرار یمورد بررس 8121 یال

ماهیه در   89ماهیه و   2ماهه،  9ماهه،  1سود  بینی ی گزارش پ ییبازده با خوانا یمثات و منف

 ینرابایه بی   داری ااز ایدم معنی   یحیاک  هیا  یافتیه  ین. همچنی اسیت  ینی  فلی  و گان  یها روش

حسنی القیار   .استسود  بینی ی پ یگزارش حسابرس ییبازده با خوانا یمثات و منف ییراتتغ
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 شیرکت  888در  سیود  تقسیی   سیاسیت  بر مدیریت توانایی تأییر بررسی به (8129)و مرفوع 

 نتیایج  پرداختنید.  8121 تیا  8189 هیای  سیال  الیی  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 بیر  معنیاداری  مثایت  تیأییر  میدیریت  توانیایی  داد کیه  نشان فرضیة پژوه  آزمون از حاصل

 دارد.  شرکت سود تقسی 

 اوتنیا   بیر  میدیریت  توانیایی  تیأییر  در پژوهشیی  (8129حسنی القار و شعری آنیاقیز ) 

 معنیاداری  مثایت  تیأییر  مدیریت، توانایی مالیاتی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که

کمیالی  . دارد تهیران  بهیادار  اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالیاتی اوتنا  بر

 در مالیییاتی اوتنیا   بییر میدیریت  توانیایی  تییأییر بیه بررسیی   (8129منفیرد و الیی احمییدی )  

 آماری این پیژوه   نمونة. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

. بیود  8129 تیا  8184 دورۀ الی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 88 شامل

 نتیجیه  ایین  و دارد مالییاتی  اوتنا  بر منفی تأییر مدیریت توانایی داد که نشان پژوه  نتایج

 بیا  آن تعامیل  و مالییاتی  اوتنیا   االوه براین،. است نمایندگی تئوری بر ماتنی دیدگاه مؤید

 واکین   بیر  توانید  نمیی  و نیدارد  معنیاداری  تیأییر  شیرکت  بیازار  ارزش بیر  میدیریت  توانایی

 .شود واق  مؤیر سرمایه بازار در گذاران سرمایه

 خوانییایی بییر سییود مییدیریت تییأییر بررسییی بییه (8129صییفری گرایلییی و همکییاران )

 21 از متشیکل  ای نمونیه  از اسیتفاده  با پژوه  فرضیه پرداختند. ها شرکت مالی گزارشگری

 میورد  8124 تیا  8121 هیای  سیال  الیی  تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پذیرفته شرکت

 خوانایی با سود مدیریت بین منفی راباه ووود بیانگر پژوه  های یافته. قرارگرفت آزمون

 .بیود  اللاانیه  فرصت سود مدیریت رویکرد تایید دیگر، بیان به و ها شرکت مالی گزارشگری

 الیول میتن بیرای    شیاخ   و فوگ شاخ  دو کارگیریه ب با (8121سرهنگی و همکاران )

 رفتییار بییر هییایگییزارش پیچیییدگی تییأییرهییای مییالی،  پیچیییدگی گییزارش گیییری انییدازه

 بهیادار  اوراق و بیورس  در شیده  پذیرفتیه  شرکت 11 های داده از استفاده با گذاران را سرمایه

 هیای  گیزارش  کیه  داد نشیان  نتیایج . دادنید  قیرار  بررسی مورد 8189-8121 ۀدور الی تهران
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 ایییرات همچنییین. شییود مییی گییذاران سییرمایه معییامالت حجیی  کییاه  بییه منجییر پیچیییده

 سیرمایه  با مقایسه در کوچ  گذاران سرمایه معامالت حج  کاه  بر پیچیده گزارشگری

 معیامالتی  توافیا  کیاه   بااث ها گزارش پیچیدگی نهایت در. است بیشتر بزرگ، گذاران

 شود. می گذاران سرمایه بین

 پژوهش یشناس روش

هیا از   گیردآوری داده  ۀاز نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شییو  حاضر پژوه 

ت قیقات ایایاتی حسیابداری اسیت کیه بیا       ۀرویدادی در حوز تجربی پس نوع ت قیقات نیمه

 ةوامعی . سینجی انجیام شیده اسیت     های اقتصاد الگواستفاده از روش رگرسیون چند متغیره و 

هیای پذیرفتیه شیده در بیورس اوراق بهیادار       آماری مورد ماالعه در این پژوه  را شیرکت 

نیییز  پییژوه دهیید و نمونییه انتخییابی  تشییکیل مییی 8125الییی  8128هییای  تهییران الییی سییال

 که مجمواه شرایط زیر را دارا باشند: هستندهایی  شرکت

 8128بهیادار قایل از سیال    هایی که تاریخ پذیرش آنهیا در سیازمان بیورس اوراق     شرکت .8

 های بورسی باشند. نیز در فهرست شرکت 8125بوده و تا پایان سال 

 به منظور افزای  قابلیت مقایسه ، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. .9

 الی سال های مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند. .1

گیذاری   هیای سیرمایه   گری مالی نااشند )شرکت و واساهگذاری  های سرمایه ء شرکتوز .4

 ها در وامعه آماری منظور نشدند(. به الت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیه شرکت

 ماه نااشد. 9مذکور بیشتر از  دورۀ زمانیالول وقفه انجام معامالت در این شرکت ها الی  .5

انیوان نمونیه آمیاری    شرکت بیه   -سال  455فوق تعداد  های م دودیتپس از اامال 

هیای   های منتخب بیا مراوعیه بیه صیورت     های مورد نیاز شرکت داده پژوه  انتخا  شدند.

های پذیرفته شده در بیورس   های مالی شرکت های توضی ی همراه صورت مالی و یادداشت

اوراق بهادار تهران مووود در سامانه کیدال، پایگیاه اینترنتیی بیورس اوراق بهیادار و نییز از       

 استخراج گردید. آورد نوین رهافزار  نرم

 



 یده المتع ۀی: آزمون نظریمال یگزارشگر ییو خوانا یریتمد ییتوانا/ 212

 

 پژوهش الگوی

رگرسییونی چنیدمتغیره زیرکیه برگرفتیه از      الگیوی ، از فرضیة پژوه منظور آزمون  به

 ، استفاده شده است:است (9189حسن )پژوه  

(8) READi,t= β0+ β1 MAi,t+ β2 SIZEi,t+ β3 LEVi,t+ β4 ROEi,t+ β5GWTHi,t+ 

β6 AGEi,t+εi,t  
 فوق: الگویدر 

READi,t،  شیرکت  یکی از دو شاخ  خوانایی گزارشگری مالیi  در سیالt  ؛MAi,t ،

، معادل لگاریت  خال  فیروش  اندازۀ شرکت، SIZEi,t؛  tدر سال iشرکت مدیریتی   توانایی

،  اهرم مالی که برابر اسیت بیا نسیات بیدهی بیه مجمیوع       LEVi,t؛  tدر سال iشرکت سالیانه 

، GWTHi,t ؛  tدر سییال iشییرکت ، سییودآوری ROEi,t ؛ tدر سییال iشییرکت هییای  دارایییی

، ویزء خایای   εi,tو  tدر سیال   iشرکت ، سن AGEi,t  ؛ tدر سال iشرکت های رشد  فرصت

 .استرگرسیون  الگوی
 وابسته یرمتغ

اسیت کیه بیرای     (READ) پژوه  حاضیر، خوانیایی گزارشیگری میالی     ةمتغیر وابست

صفری گرایلی ، (9189آوینا و همکاران )، (9189حسن )گیری آن ماابا با پژوه   اندازه

از دو شاخ  زییر کیه رواییی و ااتایار      (8121همکاران )سرهنگی و و  (8129و همکاران )

فضیل الهیی و   آن برای سنج  خوانایی متون فارسیی توسیط برخیی م ققیان داخلیی نظییر       

شده است. شیاخ  اول   مورد تازید قرارگرفت، استفاده (8192دیانی )و  (8182ملکی توانا )

دو متغییر الیول    ( است کیه تیابعی از  FOG INDخوانایی گزارشگری مالی، شاخ  فوگ )

شده به صورت تعداد کلمات بیا سیه ییا     ومله )بر حسب کلمات( و کلمات پیچیده )تعریف

 شود: که به صورت زیر م اساه می استچند بخ ( 

 = شاخ  فوگ 4/1)میانگین تعداد کلمات در هر ومله + درصد کلمات پیچیده(  (9)

های مالی در شاخ  فیوق بیه ترتییب زییر      تعیین ساح خوانایی گزارش ۀن وفرایند و 

 :است
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و  ای از وسیط صید کلمیه   ای از ابتدا، یی  نمونیه یی     صد کلمه انتخا  ی  نمونه ی  .8

 .ای از اواخر گزارش به صورت تصادفی صد کلمه ی  نمونه ی 

 ها. شمارش تعداد ومالت هر ی  از نمونه .9

الت ومالت از الریا تقسی  تعیداد کلمیات بیه تعیداد ومی     مشخ  کردن متوسط الول  .1

 ای. صد کلمه کامل هر نمونه ی 

ر هیر  یی موویود )کلمیات پیچییده( د   هجا سهیی و بی  از هجا سهشمارش تعداد کلمات  .4

 ای. صد کلمه کدام از متون ی 

 .وم  کردن تعداد کلمات پیچیده با تعداد متوسط کلمات در ومالت .5

کلمیات در ومیالت بیا ایدد      ل وم  تعداد کلمات دشوار و متوسیط . ضر  کردن حاص9

 .4/1یابت 

 ای دیگر. صد کلمه رای دو نمونه ی ، ب9، 5، 4های  انجام م اساات بند .9

الهیی و   فضیل ) به تعدادمیانگین نتایج هر سه نمونه از الریا وم  کردن و تقسی   م اساه .8

 (.8182ملکی توانا، 

یعنی میتن   FOG ≥ 88بین شاخ  فوگ و ساح خوانایی بدین شرح است که:  ةرابا

-81)میتن مناسیب(؛    84-89)متن سخت(؛  88-84ناوده و بسیار پیچیده است؛  خواندن قابل

 .است)متن آسان(  81-8( و قاول قابل)متن  89

(  IND LENGTHدومین شاخ  خوانیایی گزارشیگری میالی، شیاخ  الیول میتن)      

 شود: م اساه می زیرصورت  بوده که به

 = شاخ  الول متن Ln)تعداد کلمات متن(  (1)

هیای   های فوق، بیانگر مییزان خوانیایی کمتیر گیزارش     مقادیر بیشتر شاخ  که آنجا از

( ضیر   -8مذکور در ادد منفی یی  )  ۀشد م اساههای  مالی است؛ لذا هر ی  از شاخ 

 دست آید.ه شود، تا معیار مستقیمی از شاخ  خوانایی گزارشگری مالی ب می
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 مستقل یرمتغ

است کیه بیه منظیور سینج  آن از      (MA) مدیریتی  متغیر مستقل این پژوه ، توانایی

، بییا اسییتفاده از الگییواسییتفاده شییده اسییت. در اییین   (9189و همکییاران ) دمرویییان یالگییو

گیری کارایی شرکت و سپس وارد کردن آن در رگرسیون خای چندمتغیره به انوان  اندازه

گیردد. بیه    های ذاتیی شیرکت، توانیایی میدیریت م اسیاه میی       متغیر وابسته و کنترل ویژگی

ت لییل پوششیی    یالگیو از  (9189همکیاران ) دمروییان و  منظور سنج  کیارایی شیرکت،   

آمیاری اسیت    یالگیو ها، نیوای   ت لیل پوششی داده یالگو( استفاده نمودند. DEAها ) داده

های ورودی و خرووی کیاربرد دارد   گیری املکرد سیست  با استفاده از داده که برای اندازه

 :است 4راباة صورت   و به

(4) 
     = 

       

                                                                           
 
 فوق: ةدر رابا

بهیای تمیام شیده     ،      ؛ tدر سیال   i درآمد حاصیل از فیروش شیرکت    ،       

هیای اداری، امیومی و فیروش     هزینیه  ،      ؛ tدر سیال   i کاالی فیروش رفتیه شیرکت   

 ؛tدر سیال   i هیای یابیت مشیهود شیرکت     خال  داراییی  ،        ؛ tدر سال  i شرکت

ت قییا و توسیعه     هزینیه  ،      ؛tدر سیال   i اویاره املییاتی شیرکت     هزینه ،        

 ،        ؛tدر سیال   i سرقفلی خرییداری شیده شیرکت    ،        ؛tدر سال  i شرکت

 tدر سال  i کارایی کل شرکت،      و  tدر سال  i های نامشهود شرکت خال  دارایی

اویاره   و االالاات میرتاط بیا   های ت قیا و توسعه هزینهاز آنجا که الزم به ذکر است  .است

 شیده در بیورس اوراق بهیادار تهیران    هیای پذیرفتیه    هیای میالی شیرکت    املیاتی در صورت

حسینی  ؛ 8125 مشیایخی و اظیمیی،  ) حذف شیده اسیت   الگوایر آن از ، گردد شناسایی نمی

 (.8129القار و مرفوع، 

( در نظر گرفتیه شیده    ی  از متغیرهای ورودی، ضریب خاص) برای هر الگودر این 

. مقدار م اساه شیده  استای ورودی بر خرووی )فروش( یکسان زیرا ایر همه متغیره ،است
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کارایی یی ،   ۀهای با نمر گیرد. شرکت قرار می 8صفر تا  ۀبرای کارایی شرکت در م دود

ها کمتیر از یی     هایی که نمره کارایی آن هایی هستند که بسیار کارا بوده و شرکت شرکت

ها و یا بیا افیزای  درآمیدها بیه میرز       زینهاست، زیر مرزکارایی قرار دارند و باید با کاه  ه

کارایی برسند. هدف از م اساه کارایی شرکت، سنج  توانایی میدیریت اسیت و از آنجیا    

تیوان   های ذاتی شرکت نیز دخالیت دارنید، نمیی    که در م اساات مربوط به کارایی، ویژگی

ها، بیشیتر ییا کمتیر     گی ویژگیری نمود. زیرا متأیر از این  اندازه توانایی مدیریت را به درستی

بییه منظییور کنتییرل ایییر  (9189دمرویییان و همکییاران ) گییردد. از مقییدار واقعییی م اسییاه مییی

خود، کارایی شرکت را بیه دو بخی  وداگانیه، یعنیی      یالگوهای ذاتی شرکت در  ویژگی

این کار  آنهامودند. های ذاتی شرکت و توانایی مدیریت تفکی  ن کارایی بر اساس ویژگی

، سیه  بیازار شیرکت، ورییان     انیدازۀ شیرکت  را از الریا کنترل پنج ویژگی ذاتی شرکت )

نقدی شرکت، امر پذیرش شرکت در بورس و فروش خاروی( انجیام دادنید. هیر یی  از     

تواننید بیه میدیریت کمی  کننید تیا        های ذاتیی شیرکت، میی    انوان ویژگی این پنج متغیر به

اتخاذ نماید یا در وهت اکس امل کرده و توانیایی میدیریت را م یدود    تصمیمات بهتری 

 میدیریت   بییانگر توانیایی   مانیده  بیاقی  مقدار شرکت، ذاتی های ویژگی حذف از نمایند. پس

ارازیه شیده، ایین پینج ویژگیی       (9189دمرویان و همکاران )زیر که توسط  یالگودر  .است

 اند: کنترل شده

(5)      =   +        +                             +      

  که در آن:

 ،      م اسیاه شیده اسیت؛     4رابایة  کیه از   tدر سیال   i کارایی کل شرکت ،    

در سیال   iشیرکت   هیای  که برابیر اسیت بیا لگیاریت  الایعیی مجمیوع داراییی        اندازۀ شرکت

tسییه  بییازار شییرکت، معییادل نسییات فییروش شییرکت ،     ؛ i  در سییالt  بییه کییل فییروش

هیای نقیدی املییاتی     متغیری مجازی است که در صورت مثات بودن وریان ،     صنعت؛

 شیود؛  نظیر گرفتیه میی    صیورت صیفر در   مقدار آن یی  و در یییر ایین    tدر سال  i شرکت
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امر پذیرش شرکت در بورس اوراق بهیادار کیه از الرییا لگیاریت  الایعیی تعیداد        ،      

متغییری مجیازی    ،      شود؛ گیری می هایی که شرکت در بورس پذیرفته شده، اندازه سال

فروش خاروی )صادرات( داشته باشد مقدار آن یی    tدر سال  i چه شرکت است که چنان

دهنیده   ( نییز نشیان     ) الگیو مانیده   شیود و بیاقی   ته میصورت صفر، درنظر گرف و در ییر این

حسینی القیار و مرفیوع،    ؛ 9189حسین،  ) اسیت  tدر سیال   i میزان توانایی میدیریت شیرکت  

 (.8121 اصل و صالح زاده، بزرگ؛ 8129

 پژوهش کنترلی متغیرهای

کیه بیر مانیای ماالعیات قالیی بیه انیوان         متغیرهاییترین  در این پژوه  برخی از مه 

انید، بیه انیوان متغیرهیای      شیرکت شیناخته شیده   هیای میالی    خوانایی گزارش بر مؤیراوامل 

 کنترلی مد نظر قرار گرفتندکه ااارتند از:

 تیری  یچییده گسیترده و پ  ییات بزرگ معمیوالً امل  یها شرکت :(SIZE) اندازۀ شرکت

 یربیا سیا   یسیه در مقا تیری  یو الیوالن  یچییده پ یمیال  یهیا  کیه گیزارش   رود یداشته و انتظار م

 ییا، ت ق یین رو در ا یین (. از ا9189 و همکیاران،  یناآو ؛9189حسن،) یندها ارازه نما شرکت

بیه   شود، یم یریگ شرکت اندازه یانهاز لگاریت  خال  فروش سال یاکه از الر اندازۀ شرکت

 در نظر گرفته شده است. یرکنترلیانوان متغ

 هیای  ییدارا یبه ارزش دفتر یکل بده نسات یااز الر یرکهمتغ ینا :(LEV) یاهرم مال

و همکییاران  ینیا آوو  (9189لیو و همکییاران ) در پییژوه   شیود،  یمیی ییری گ شیرکت انییدازه 

 ل اظ شده است. یرکنترلیانوان متغ به  یزن (9189)

و  (9118) یلی  ییا از ت ق ییروی در پژوه  حاضیر، بیه پ   :(GWTH) رشد یها فرصت

 ییار حقیوق صیاحاان سیهام بیه انیوان مع      ینسات ارزش بازار بیه ارزش دفتیر   (9189حسن )

 شده است. الگووارد  یکنترل یرهایاز متغ یگرد یکیرشد و  یها فرصت

 ییان ب (9118) یلید بلومفنیاق  مایرح شیده توسیط      یافشیا  یهفرض :(ROE) یسودآور

 هیای  ینیه هز تیر،  یچییده و پ یالیوالن  یمیال  هیای با انتشار گزارش توانند یم یرانمد که کند یم
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اخایار   یین بیازار بیه ا   یواکن  منف یزاناز م یب،ترت ینداده و بد ی پردازش اخاار بد را افزا

 یین پنهیان نمیودن ا   یبیرا  یرانمید  ،است یفاملکرد شرکت ضع که یزمان ین،بکاهند. بنابرا

دشیوار و   یمیال  هیای اقیدام بیه ارازیه گیزارش     یلگیران، و ت ل یقانون یها نهاد یدموضوع از د

بیه انیوان    ییز شیرکت ن  یاسیاس در پیژوه  حاضیر، سیودآور     یین . بیر ا نماینید  یمی  یچیدهپ

صیاحاان   قسود خال  بر ارزش بازار حقو ی مدنظر قرار گرفته شده که از تقس کنترلی یرمتغ

 .شود یسهام شرکت م اساه م

بیا قیدمت    یهیا  رودکه شیرکت  در راباه با سن شرکت انتظار می :(AGE) سن شرکت

 ،(. لیذا 9189حسین،  ؛ 9189لو و همکیاران،  منتشرکنند ) یخواناتر یمال یها گزارش یشتر،ب

کار گرفته شیده  ه ب یکنترل یرهایاز متغ یگرد یکیبه انوان  یزپژوه ، سن شرکت ن یندر ا

 دورۀ زمیانی  ییان شیرکت در بیورس تیا پا    یرشپذ یختار ینب یزمان ةاست که بر اساس فاصل

 .شود یم یریگ پژوه ، اندازه

بیرای سینج  خوانیایی گزارشیگری میالی از دو شیاخ         پژوه از آنجا که در این 

 ،( اسیتفاده شیده اسیت، لیذا    IND LENGTH( و شیاخ  الیول میتن )   FOG INDفیوگ ) 

وداگانیه  صیورت   فوق، برای هر یی  از معیارهیای خوانیایی گزارشیگری میالی بیه       یالگو

 بیودن  پیایین  مشیاهدات،  تعیداد  نظیر  از ترکیایی  هیای  داده کیه  گردد. به دلییل آن  برآورد می

 هیای  الگیو  بیر  وارییانس  انیسی ناهم و بیرآورد  تیورش  کیاه   متغیرها، بین همخای احتمال

 پیژوه   هیای  الگیو  برآورد منظور به ،(9112 گجراتی،)دارند  برتری زمانی سری یا مقاعی

 .است شده استفاده ترکیای های داده تکنی  از

 پژوهش یها یافته

 یفیآمار توص

هیای   ، آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شیامل برخیی شیاخ    8ودول شمارۀ 

ة مشاهده در فاصلشرکت  -سال 455ای متشکل از  را برای نمونه استمرکزی و پراکندگی 

شود،  یمالحظه م ودول ینکه در اهمان گونه دهد.  نشان می 8125 -8128های  زمانی سال

 ییشاخ  خوانا یانگینو م 144/82فوگ برابر  یمال یها گزارش ییشاخ  خوانا یانگینم
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نمیره   یانیه مثات بیودن مقیدار م   ین،. االوه برااست 188/8الول متن، برابر  یمال یها گزارش

درصید مشیاهدات بیر     51داقلحی  یرانمثایت مید   تأییردهنده  ( نشان115/1) یریتمد ییتوانا

از آن  ییت حکا یاهرم میال  یرمتغ یانگینمالحظه مقدار م ین،کل شرکت است. همچن ییکارا

 ییا از الر یمورد بررسی  یها شرکت های ییدرصد از دارا 98که به الور متوسط حدود  دارد

 2به الیور متوسیط، معیادل     یزنمونه ن یها کتاند. سود خال  شر  شده یمال یناستقراض، تام

 ست.ا آنهادرصد ارزش بازار حقوق صاحاان سهام 
 پژوهشآمار توصیفی مربوط به متغیرهای  .1جدول شمارۀ 

 ان راف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین نماد متغیر متغیر

 FOG IND 144/82- 928/82- 185/94- 814/89- 188/9 شاخ  فوگ

 LENGTH متنالول  شاخ 

IND 
188/8- 989/8- 881/8- 898/8- 511/8 

 MA 111/1 115/1 999/1- 591/1 819/1 توانایی مدیریت

 SIZE 189/89 289/88 895/2 594/84 998/1 اندازۀ شرکت

 LEV 981/1 988/1 128/1 594/8 994/1 اهرم مالی

 ROE 125/1 889/1 189/8- 192/8 988/1 سودآوری

 GWTH 598/9 121/9 289/18- 512/898 954/5 های رشد فرصت

 AGE 818/88 89 5 42 915/1 سن شرکت

 فرضیه آزموننتایج 

بیودن   ییتیابلو  ییا  یقیشود تا تلف یاستفاده م یمرل Fابتدا از آزمون  یایترک یها در داده

ارازیه شیده    9ۀ شیمار  ویدول دست آمیده کیه در   ه ب یجها مشخ  گردد. با تووه به نتا داده

 یهفرضی  ،یناسیت، بنیابرا   15/1کمتر از  الگوهر دو  یبرا یمرل Fآمارۀ  یاست، ساح معنادار

از روش  یید پیژوه  با  یهیا  الگیو  ینتخمی  یآن است که بیرا  یانگرب وصفر آزمون رد شده 

 استفاده شود. ییتابلو یها داده

)روش ییتیابلو  یهیا  نیوع داده  ییین تع یبیرا  یید بیودن الگیو، با   ییسپس با تووه به تابلو

 ییز ن 1ۀ شمار ودولالورکه در  ( از آزمون هاسمن استفاده شود. همانیتصادف یاایرات یابت 
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 یهها فرض الگو یآن، در تمام یآزمون و ساح معنادار ینا یجبا تووه به نتا شود، یمالحظه م

 ردد.ها به روش ایرات یابت برآوردگ الزم است که الگو ،. لذاشود یصفر رد م
 یقتحق یها الگو یبرا یمرل Fآزمون  یجنتا. 2ۀ شمار جدول

 نتیجه ساح معناداری Fمقدار آمارۀ  شاخ  خوانایی الگو

 تابلویی های داده 111/1 188/5 شاخ  فوگ (8الگو )

 تابلویی های داده 111/1 919/5 شاخ  الول متن (9الگو )

 آزمیون  از اخالل الگو نییز  اوزای توزی  بودن نرمال تشخی  منظور بهاالوه بر این، 

هیای   بیرا، بیرای الگیو    -وارك آمارۀ احتمال نتیجة که برا استفاده گردید. از آنجا -وارك

 اخیالل  اویزای  توزیی   بیودن  نرمیال  لذا، فرض صیفر مانیی بیر   است،  15/1ت قیا بیشتر از 

 بررسیی  برای( LRنمایی ) نسات درست آزمون نتایج  شود. های مورد بررسی تایید می الگو

وویود ناهمسیانی وارییانس     از نییز حیاکی   واریانس در اوزای اخالل الگیو  ناهمسانی فرض

هیا   بوده که برای رف  این مشکل، از روش حداقل مربعات تعمیی  یافتیه بیرای بیرآورد الگیو     

استفاده شده است. همچنین، برای االمینان از ایدم وویود مشیکل همخایی بیین متغیرهیای       

( میورد بررسیی قیرار    VIFای بیا اسیتفاده از اامیل تیورم وارییانس )     توضی ی، آزمون همخ

 است، لیذا،  81که مقادیر این آماره برای متغیرهای توضی ی کمتر از  گرفت که با تووه آن

در نهایت، به منظور آزمون هماستگی بین اوزاء خاای الگو ندارد.  آنها ووود بین خای ه 

 ارازیه شیده اسیت.    4که نتایج آن در ودول شمارۀ واتسون استفاده گردید -از آماره دوربین

الیور وداگانیه بیر اسیاس هیر یی  از دو شیاخ          به فرضیة پژوه نتایج حاصل از آزمون 

ارازیه شیده    4های مالی، در ودول شیمارۀ   برای خوانایی گزارش فوگ و شاخ  الول متن

 است.
 یاثرات تصادف اثرات ثابت و ینانتخاب ب یآزمون هاسمن برا یجنتا .3شمارۀ جدول 

Xمقدار آمارۀ  شاخ  خوانایی الگو
2

 نتیجه ساح معناداری 

 ایرات یابت 112/1 249/89 شاخ  فوگ (8) الگو

 ایرات یابت 118/1 998/99 شاخ  الول متن (9) الگو
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های رگرسیونی  الگوبیانگر معناداری کلی  در این ودول، F های مقادیر آماره ةمالحظ

نییز  حکاییت از    نودرصد است. مقادیر آماره دوربیین واتسی   5برازش شده در ساح خاای 

الورکه در نگاره فوق  همان ادم ووود مشکل خود هماستگی درمیان ومالت پسماند دارد.

در  (MA) مربوط به متغیر توانایی میدیریت  tضریب برآوردی و آمارۀ  شود، نیز مالحظه می

مثایت   ةبوده که حاکی از وویود رابای   درصد معنادار 5در ساح خاای مثات و  الگوهر دو 

. بر این اساس، است ها های مدیریتی و خوانایی گزارشگری مالی شرکت معنادار بین توانایی

 شود. درصد پذیرفته می 5در ساح خاای  فرضیة پژوه 
 یمال یگزارشگر ییپژوهش بر اساس دو شاخص خوانا الگوبرآورد  یجنتا. 1جدول شمارۀ 

 متن شاخ  الول  شاخ  فوگ 

 tآمارۀ  ان راف معیار ضریب  tآمارۀ  ان راف معیار ضریب متغیر

C 
**444/1 899/1 488/1  *189/1 119/1 882/9 

MA *194/1 188/1 999/9  * 199/1 181/1 195/9 

SIZE **158/1 181/1 891/1  **158/1 182/1 529/9 

LEV 114/1 191/1 822/1  185/1 198/1 551/1 

ROE *112/1 189/1 189/9  **815/1 111/1 159/4 

GWTH 115/1- 119/1 885/1-  848/1- 915/1 992/1- 

AGE * 118/1 118/1 951/9  815/1 999/1 525/1 

 Fآمارۀ 
 F **981/81آمارۀ  898/88**

 999/1 ضریب تعیین تعدیل شده 952/1  ضریب تعیین تعدیل شده

 285/8 واتسونآماره دوربین  828/8 آماره دوربین واتسون

 .استبیانگر معنادار %8% و 5در ساح به ترتیب   **و*

 تحلیل حساسیتتجزیه و 

هیای   حساسییت نتیایج پیژوه ، آزمیون     ت لیلو برای  منظور بررسی بیشتر موضوع  به

 هیا  با تووه بیه انیدازۀ شیرکت    الگونتایج مربوط به  دیگری اورا شده است. در آزمون اول،

هیا بیر اسیاس انیدازه بیه       بررسی قرار گرفت. بیرای ایین منظیور شیرکت    تر مورد  الور دقیا به

 ۀهیای کوچی  )بیا انیداز     های بزرگ )با اندازه بیشتر از میانة کل نمونیه( و شیرکت   شرکت
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هیای کوچی     و شیرکت  8های بزرگ ایدد   کمتر از میانة کل نمونه( تفکی  و به شرکت

توانیایی  بیین   ةشیرکت بیر رابای   کنندگی انیدازۀ   اختصاص داده شد. سپس ایر تعدیل 1ادد 

مورد بررسی قرار گرفت که نتیایج مربیوط    ها مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی شرکت

 ارازه شده است. 5ودول شمارۀ برازش شده در  یالگوبه 

مربیوط بیه متغییر     tشود ضریب برآوردی و آمیارۀ   الور که در ودول مشاهده می همان

تیوان گفیت    درصد معنادار اسیت. یعنیی میی    8مثات و در ساح خاای  SIZE*MAتعاملی 

 میالی  گزارشیگری  خوانیایی  و میدیریت  توانیایی  تیر، رابایه بیین    های بیزرگ  که در شرکت

 تر است. ها قوی شرکت

 ها شرکت ۀبا توجه به انداز  الگوحاصل از برازش  یجنتا .1جدول شمارۀ 

 متغیر
 شاخ  الول متن شاخ  فوگ

 tآمارۀ  ان راف معیار ضریب tآمارۀ  ان راف معیار ضریب

C 
**948/1 841/1 515/4 *199/1 199/1 594/9 

MA **148/1 188/1 598/1 **111/1 189/1 981/9 

SIZE 
**152/1 182/1 199/1 **159/1 188/1 818/1 

SIZE*MA 
**119/1 118/1 428/1 **189/1 119/1 989/9 

LEV 185/1 198/1 599/1 119/1 198/1 181/1 

ROE 
**154/1 189/1 199/1 **819/1 114/1 298/1 

GWTH 114/1- 119/1 918/1- 592/1- 194/1 598/8- 

AGE 118/1 111/1 129/1 192/1 185/1 899/8 

 Fآمارۀ 

  ضریب تعیین تعدیل شده

 نوآماره دوربین واتس

**988/88 

999/1 

294/8 

 Fآمارۀ 

 ضریب تعیین تعدیل شده

 نودوربین واتسآماره 

**525/81 

988/1 

298/8 

 بیانگر معنادار است. %8% و 5به ترتیب در ساح   **و*

هیا   و خوانایی گزارشگری مالی شیرکت  وانایی مدیریتتدر آزمون دیگری، راباة بین 

معنیاداری متغییر    9ویدول شیمارۀ    کهبررسی شید  الور مجزا پژوه  به سال 5در هر ی  از 

 الور . هماندهد نشان می مجزاها به الور  را برای هر ی  از سال الگوهر در  توانایی مدیریت

 دست به مثات ،های پژوه  همه سال در توانایی مدیریت متغیر ضریب شود، مشاهده می که
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نتایج ک  است. این موضوع ماین آن  های ابتدایی پژوه ، معناداری اما در سال .است آمده

کار گرفته ه ها ب ت مدیره شرکتئهای اخیر مدیران توانمندتری از سوی هی است که در سال

املکیرد  شده که از کارایی بیشتری برخیوردار بیوده و بیه منظیور آگیاه نمیودن ذینفعیان از        

 کنند. ، گزارش های مالی خواناتری را منتشر میمالو  خود
 پژوهش یها از سال یکدر هر  یونرگرس یجنتا .1جدول شمارۀ 

 شاخ  الول متن  شاخ  فوگ سال

8128 
189/1 

(998/8) 
 

198/1 

(894/8) 

8129 
192/1 

(518/8) 
 

*188/1 

(184/9) 

8121 
*189/1 

(888/9) 
 

119/1 

(882/1) 

8124 
*188/1 

(419/9) 
 

*159/1 

(958/9) 

8125 
**128/1 

(219/9) 
 

**199/1 

(922/9 ) 

 نشان داده شده است. داخل پرانتز  tآمارۀ

 بیانگر معنادار است. %8% و 5به ترتیب در ساح   **و*

 و پیشنهادها گیری نتیجه

نوشیته، اشیاره    ییا  میتن  یی   درك و خوانیدن  در خواننیده  موفقیت به احتمال خوانایی

را از هیای میالی    صیورت  درك کیه  اواملی دارد. در ادبیات حسابداری و مالی نیز، شناخت

 مهمیی  مسیازل  از خوانایی گزارشگری مالی، کند و می آسان یا کنندگان، دشوار نظر استفاده

 مختلیف  هیای  پیژوه   اسیاس،  ایین  همواره مورد توویه م ققیان بیوده اسیت. بیر      که است

و   پرداختیه  هیا  میالی شیرکت   گزارشیگری  خوانیایی  بر مؤیراوامل  بررسی به گرفته صورت

 میدیریت  توانیایی  هیای شخصییتی میدیران نظییر     اوامل، ویژگی این از نشان دادند که یکی

اییر توانیایی میدیریت بیر خوانیایی گزارشیگری میالی         ،رو، در پژوه  حاضیر  از این .است
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ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوه  حاکی از آن است کیه توانیایی میدیریت     شرکت

بینیی   پیی   بیا  یافتیه مایابا  گردد. این  ها می مووب بهاود خوانایی گزارشگری مالی شرکت

 نسیات  کیه  بیشتری آگاهی دلیل به توانمند کند، مدیران است که بیان می دهی نظریة االمت

 املکیرد  از دارنید  خیود  هیای  شیرکت  اقتصیادی  شرایط و صنعت کار، و کسب وضعیت به

 نمیودن  پیچییده  و میاه   بیه  تمیایلی  تنهیا   نیه  میدیرانی  چنین برخوردارند. بنابراین، نیز بهتری

 از میالی  گیران  ت لییل  و گیذاران  سیرمایه  سیاختن  آگیاه  منظور به بلکه ندارند، خود املکرد

 قابیل  و تیر  خوانیا  میالی  هیای  گیزارش  انتشیار  بیه  اقیدام  خود، های توانایی و مالو  املکرد

 (9189) حسین  پیژوه   های یافته با پژوه  این در آمده دسته ب ةنمایند. نتیج می تری فه 

 ماابقت ، شرکت مالی گزارشگری خوانایی و مدیران توانایی مثات بین ةرابا ووود بر مانی

 دسیت  پیژوه   ایین  بیا  مشیابهی  نتایج به خود پژوه  در نیز (9112) ویرزما و ژان . دارد

 هیا  شرکت مالی گزارشگری خوانایی بهاود بااث مدیریت توانایی داشتند که اذاان و یافتند

 .شود  می

 میالی پیشینهاد   گیذاران و ت لیلگیران   حاضیر، بیه سیرمایه    پیژوه  هیای   اساس یافتیه  بر

 توانیایی  های میالی،  صورت ت لیل و تجزیه بر االوه ها، شرکت هنگام ارزیابی که گردد می

 بیرای  را مناسیای  پرتفیوی  بتواننید  تیا  نمیوده  نییز ارزییابی   را هیا  شیرکت  از ی  هر مدیریت

 پیشینهاد  هیا  همچنین، به مجم  امومی صاحاان سهام شیرکت  .نمایند انتخا  گذاری سرمایه

 بهاود بخشند. االوه بر را خوانایی گزارشگری مالی توانمند، مدیران انتخا  با گردد که می

 بهادار بورس اوراق سازمان به مدیران، توانایی اهمیت بر مانی پژوه  ةنتیج به تووه این، با

 و هیا  بنیدی شیرکت   رتایه  بیه  اقیدام  میدیران  توانیایی  اسیاس  بر که شود می پیشنهاد تهران نیز

 در رقابتی ایجاد فضایی برای تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده های شرکت مدیران

 .کند مدیران بین

وویود دارد کیه خیارج از کنتیرل      یایمجموایه شیرا   ی،انجام پژوه  الم ینددر فرآ

از  یکیی قیرار دهید.    تیأییر پیژوه  را ت یت    یجنتا تواند یبه الور بالقوه م یول ،م قا است
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 یرهیای متغ ی،قالی  یقیات پژوه  حاضر آن است که مایابا بیا ت ق   هاییتم دود ینتر مه 

بودند، درنظر گرفته شید و   مؤیرها  شرکت خوانایی گزارشگری مالیکه بر  یمتعدد یکنترل

در  یتجربیی یهییا پییژوه  یرحییال، هماننیید سییا ییین. بییا ایدنییدل ییاظ گرد الگییودر بییرآورد 

در  توانید  یمرتاط حذف شده ووود دارد که م یرهایهمچنان احتمال ووود متغ ی،حسابدار

هیای آتیی    تواننید در پیژوه    در ادامه، برخی از میواردی کیه میی   . گذارد تأییر یجنتا ی تعم

 مورد بررسی قرار گیرند ااارتند از:

 ها. بررسی ایر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت .8

 خوانایی گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام.  تأییربررسی  .9

های نظارتی بر راباه بین توانایی میدیریت و خوانیایی    مکانیزم گی کنند تعدیل بررسی ایر .1

 گزارشگری مالی.

 ها یادداشت
1. Readability   2. Hasan 

3. Management obfuscation theory   4. Ajina 

5. Li   6. Bloomfield 

7. Managerial ability   8. Demerjian 

9. Andreou    10. Chang 

11. Signaling theory   12. Lehavy 

13. Bonsall and Miller   14. Ertugrul 

15. Lang and Stice-Lawrence   16. De Franco 

17. Guay   18. Lo 

19. Francis   20. Cho 

21. Leverty and Grace   22. Baik 

23. Bamber   24. Ge  

25. Dempsey   26. Spence 

27. Bertrand and Schoar   28. Libby and Luft 

29. Zhang and Wiersema   30. Koester 

31. Fang 

 منابع

(، 89)5 ،یدان  حسیابدار . یاقالم تعهد یفیتو ک یریتمد یی(. توانا8121. )یستونو صالح زاده، ب یاصل، موس بزرگ

812- 882. 

 ،یدان  حسیابدار . یاتیبر اوتنا  مال یریتمد ییتوانا تأییر ی(. بررس8129صابر. ) یز،آناق یالقار، مسعود و شعر حسنی
8(98 ،)814- 819. 
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 یهیا  پیژوه  سیود.   ی تقسی  یاسیت بیر س  یریتمید  ییتوانیا  تیأییر  ی(. بررس8129القار، مسعود و مرفوع، م مد. ) حسنی
 .811 -892(، 91)9 ،یحسابدار یتجرب

. های فارسی، خوانانویسیی بیرای کودکیان، نوسیوادان و نوووانیان      سنج  خوانایی نوشته(. 8192دیانی، م مدحسین. )

 ای، مشهد. انتشارات کتابخانه رایانه

بیر رفتیار    یمیال  یگزارشیگر  یچییدگی اییر پ  یبررس(. 8121. )یدحم ی،ابهر یاری اله؛ یدسع یمی،حجت؛ ابراه سرهنگی،

 .52 -98، 99، بورس اوراق بهادار. یرانا یهدر بازار سرما گذاران یهسرما یمعامالت

: یمیال  یگزارشیگر  ییو خوانیا سود  یریت(. مد8129م مد. ) ی،نوروز یاسر؛ نوزی، یتهپ یرضاز ی؛مهد یلی،گرا صفری

 .989 -911(، 92)89 ،یحسابرسدان  اللاانه .  فرصت یکردرو یآزمون تجرب

 یحسابرسی  یهیا  سود و گیزارش  بینی ی پ یها گزارش ییارتااط بازده با ساح خوانا ی(. بررس8129. )میراس خانی، الی

 .دانشگاه فردوسی مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشدآن، 

های خوانایی سینجی و   شناسی ت لیل م توا با تأکید بر تکنی  (. روش8182توانا، منصوره. ) یملک ؛اله  یفس ی،اله فضل

 .98-24(، 8)9، پژوه تعین ضریب درگیری متون. 

و ارزش شرکت بیا اسیتفاده    یاتیبر اوتنا  مال یریتمد ییتوانا تأییر(. 8129. )یدسع ی،احمد یو ال یمامنفرد، ش کمالی

 .815-854(، 98)8 ،یدان  حسابدارها،  داده یپوشش یلاز روش ت ل

های مدیریت بر رابایة بیین میدیریت سیود واقعیی و املکیرد آتیی         (. تأییر توانایی8125بیتا و اظیمی، اابد. ) مشایخی،

 .951-999(، 91)9 ،یو حسابرس یحسابدار های یبررسشرکت، 
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