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Abstract:
The auditing report as the outcome of auditing and, in fact, the report that shows 

the result of the review of the financial statements, should be understandable in to 
users and be a source of information. In other  words, the auditing report should 
be able to influence the users’ decision. Au diting report readability means that it 
is understandable for users. Improving the auditing report readability is expected to 
improve the users’ decision mak ing quality. In other words, it is expected that the 
more readable the audit report, the greater the investment by investors and the easier 
it will be to recieve facilities from  creditors, and reducing the conflict of interests 
between managers and owners. The purpose of this study is to investigate the effect 
of auditing report readability on the users’ decision making quality. In this paper, 
three of the most important users, including investors, creditors and managers, have 
been con sidered. To investigate this issue, data from 61 firms listed on the Tehran 
Stock Exchange during the years 1392 to 1398 have been used. In general, the results 
indicate that there is a positive relationship between auditing report readability and 
investors’ decision making quality.

Key Words: Auditing report readability, Users of auditing report, Investors’ 
decision making quality, creditors’ decision making quality, Managers’ decision 
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چکیده
گزارش حسابرسی به  عنوان نتیجه ی کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجه ی بررسی صورت های مالی را 
نشان می دهد باید از دید استفاده کنندگان قابل فهم باشد و منبع اطالعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش 
قابل  فهم   معنای  به  حسابرسی  گزارش  خوانایی  بگذارد.  تأثیر  استفاده کنندگان  تصمیم  بر  بتواند  باید  حسابرسی 
تصمیم گیری  کیفیت  گزارش حسابرسی،  خوانایی  افزایش  با  می رود  انتظار  است.  استفاده کنندگان  برای  آن  بودن 
باشد،  خواناتر  حسابرسی  گزارش  هرچه  که  دارد  وجود  انتظار  این  دیگر  عبارت  به  شود.  بهتر  استفاده کنندگان 
سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین 

تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان است. در این 
پژوهش سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته 
است. برای بررسی این موضوع از اطالعات 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 
1392 تا 1398 استفاده شده است. به طورکلی نتایج نشان می دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت 

تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه ی مثبت وجود دارد.

واژههایکلیدی: خوانایی گزارش حسابرسی، استفاده کنندگان گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران، 
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1-مقدمه
بر اساس مفاهیم نظری اثربخشی گزارش گری مالی متکی به گزارش های ساالنه است که خواندن 
و تفسیر اطالعات مالی را آسان می کند. بنابراین الزم است از طریق کاهش اصطالحات تخصصی 
و تهیه ی متنی که توسط بیشتر افراد قابل درک است، اطالعاتی خوانا به بازار داده شود. خوانایی 
مفهومی زبان شناختی بر اساس چند فرضیه ی نظری )مانند ساختار متن، سبک نوشتن و روش 
ارائه اطالعات( است )ایمن و همکاران، 2018(. تعاریف متعددی از خوانایی ارائه شده است. مارنل 
)2008( خوانایی را در بافت زبانی مطرح کرده و بر این باور است که منظور از خوانایی، قابل درک بودن 
یا قابل  فهم  بودن متن است و چن )2012( خوانایی را میزان آسان فهمیده شدن نوشته می داند 
)صدیقی فر، 1396(. در تعریفی دیگر، دوبایی )2004( خوانایی یک نوشته را موفقیت در تحت تأثیر 
قراردادن خوانندگان می داند که این موفقیت شامل درک، سرعت مطلوب خواندن و عالقه مندشدن 

به متن است.
از جمله ویژگی های کیفی گزارش های حسابرسی، قابل فهم بودن است. در زبان شناختی، قابل 
 فهم  بودن به معنای درک صحیح متن است. قابل فهم بودن به عنوان ویژگی کیفی، به واسطه ی 
عوامل متعددی مانند مهارت نوشتن، قابلیت اطمینان ابزار ارتباطی و مهارت خواندن در نظر گرفته 
می شود )فخفاخ، 2015(. استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسی نیاز به اطالعات حسابرسی 
مربوط، قابل  فهم و قابل اطمینان دارند. در رابطه با قابل  فهم  بودن گزارش های حسابرسی، نتیجه ی 
استانداردهای  اساس  بر  که  حسابرسی  گزارش های  که  می دهد  نشان   )2015( فخفاخ  پژوهش 
بین المللی تهیه می شود، به طورکامل توسط استفاده کنندگان قابل فهم نیست. بنابراین حسابرسان 

باید به دنبال راهی برای افزایش قابلیت فهم اطالعات حسابرسی باشند.
تصمیم های  بتوانند  آن ها  تا  می شود  موجب  استفاده کنندگان  توسط  مالی  صورت های  درک 
و همچنین گزارش  مالی  بنابراین صورت های  و همکاران، 2016(.  کنند)آسای  اتخاذ  باکیفیتی 
حسابرسی که یکی از گزارش های مالی است و نتیجه ی بررسی صورت های مالی را نشان می دهد، 
باید خوانا باشد تا در تصمیم گیری مناسب و باکیفیت به استفاده کنندگان کمک کند. در این رابطه 

لی )2008( دریافت که هرچه گزارش های مالی خواناتر باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود.
انتظار می رود سهولت سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان 
و همچنین کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان بستگی به قابل فهم بودن گزارش حسابرسی 
دارد و در واقع گزارش حسابرسی در فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان مذکور به عنوان یکی از 
اطالعات سودمند در نظر گرفته می شود. ازین رو در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است 
که آیا خواناتربودن گزارش حسابرسی می تواند موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران، 
اعتباردهندگان و مدیران -که سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان گزارش  حسابرسی هستند- 
شود؟ این موضوع تاکنون در ایران بررسی نشده است. بنابراین نتایج این پژوهش می تواند مشخص 
کند که آیا تالش برای بهبود خوانایی گزارش حسابرسی فایده ای دارد یا خیر. به عبارت دیگر آیا 
تالش در جهت خواناترشدن گزارش حسابرسی می تواند به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند یا خیر.
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٢-مبانینظریوپیشینه پژوهش
اطالعات شفاف به حفظ تعادل بازارهای مالی کمک می کند و گسترش رسوایی مالی، اهمیت 
آن را برجسته کرده است. تنها یک سیاست ارتباط خوب می تواند اعتماد بین شرکت ها و ذی نفعان 
را تضمین کند )ایمن و همکاران، 2018(. آسای و همکاران )2016( معتقدند که تصمیم گیری 
مناسب و با کیفیت از سوی استفاده کنندگان صورت های مالی، مستلزم این است که آن ها بتوانند این 
صورت ها را درک کنند. با توجه به این که حسابرس نتیجه ی بررسی صورت های مالی را در گزارش 
حسابرسی ذکر می کند و در واقع گزارش حسابرسی راه ارتباطی بین حسابرس و استفاده کنندگان 
است، این انتظار وجود دارد که خواناتر بودن این گزارش موجب شود استفاده کنندگان بتوانند 
راحت تر و با کیفیت تر تصمیم گیری کنند. از طرف دیگر گزارش حسابرسی مانند صورت های مالی 
یکی از گزارش های مالی است و انتظار می رود در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین 

از این جهت هم، اهمیت خوانایی گزارش حسابرسی مشخص است.
سرمایه گذاران  حسابرسی،  گزارش   و  مالی  صورت های  از  استفاده کنندگان  مهم ترین  از  یکی 
هستند. به نظر آسای و همکاران )2016( هر چه خوانایی صورت های مالی کمتر باشد، تحلیل 
به آن توجه می کنند.  نتیجه کمتر  بود و در  برای سرمایه گذاران سخت تر خواهد  ارزیابی آن  و 
آن ها دریافتند که اعتماد سرمایه گذاران به اطالعات خواناتر بیشتر است و منابع اطالعاتی خارج 
از شرکت را نمی پذیرند. همچنین بوباکر و همکاران )2019( معتقدند که با افزایش پیچیدگی 
)کاهش خوانایی( گزارش های مالی، توانایی سرمایه  گذاران برای پردازش و تجزیه و تحلیل این 
گزارش ها کاهش می یابد. زیرا به صرف زمان و تالش بیشتری نیاز خواهد بود و این موضوع باعث 
کاهش معامله ی سهام می شود. بنابراین گزارش حسابرسی که نتیجه ی بررسی صورت های مالی را 
نشان می دهد، در صورتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر مثبت خواهد داشت که توسط آن ها 
قابل درک باشد. در این رابطه یو و ژانگ )2009( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پیچیدگی 
گزارش های مالی، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت. در پژوهشی دیگر 
افزایش پیچیدگی گزارش های مالی، میزان سرمایه گذاری از سوی  با  میلر )2010( دریافت که 
زمان  و  هزینه  باشد،  پیچیده تر  مالی  گزارش های  چه  هر  چون  می یابد.  کاهش  سرمایه گذاران 
بیشتری برای تجزیه و تحلیل آن الزم است. الورانس )2013( سرمایه گذاران خرد را مورد توجه 
قرار داد و به این نتیجه رسید که هر چه خوانایی گزارش های مالی بیشتر باشد، سرمایه گذاری 
گزارش  خوانایی   )2013( همکاران  و  فرانکو  دی  می شود.  بیشتر  خرد  سرمایه گذاران  سوی  از 
حجم  تحلیل گران،  گزارش  خوانایی  افزایش  با  دادندکه  نشان  و  کردند  بررسی  را  تحلیل گران 
معامله های سهام افزایش می یابد. اخیراً بوباکر و همکاران )2019( به بررسی رابطه ی بین خوانایی 
گزارش های مالی و نقدینگی سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر چه گزارش های مالی 

خواناتر باشد، نقدینگی سهام بیشتر می شود.
تأثیر نوع و بهبود در  ابراهیمی )1395( نشان داد که  ایران نتیجه ی پژوهش حاجی ها و  در 
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اظهارنظر حسابرس بر قیمت و حجم معامله های سهام شرکت ها مثبت است. در زمینه ی بررسی 
خوانایی گزارش های مالی، طالبی )1396( رابطه ی بین خوانایی صورت های مالی و هزینه سرمایه ی 
سهام عادی را بررسی کرد و دریافت که هر چه صورت های مالی پیچیده تر و در واقع از خوانایی 
دیگر  پژوهشی  در  بود.  خواهد  بیشتر  عادی  سهام  سرمایه ی  هزینه ی  باشد،  برخوردار  کمتری 
باقری ازغندی و همکاران )1397( نشان دادند که تأثیر خوانایی صورت های مالی بر حساسیت 
سرمایه گذاران به استفاده از اطالعات حسابداری منفی است. آن ها در توضیح نتیجه ی پژوهش 
خود بیان کرده اند که با افزایش خوانایی صورت های مالی، حساسیت سرمایه گذاران بر اطالعات 
متن صورت های مالی بیشتر و بر اعداد و ارقام حسابداری ارائه  شده در صورت های مالی کمتر 
خوانایی  و  زبانی  احساس  کاری  دست  تأثیر  بررسی  به   )1399( همکاران  و  سجادی  می شود. 
اطالعیه اعالن سود توسط مدیران بر قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران و میزان این تأثیر توسط 
سبک پردازش اطالعات سرمایه گذاران )خبرگی( پرداختند و نشان دادند که احساس زبانی مثبت 
و خوانایی ضعیف اطالعیه اعالن سود بر قضاوت سرمایه گذاران تأثیر مثبت دارد. همچنین احساس 
زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطالعیه اعالن سود بر قضاوت سرمایه گذارانی که از خبرگی کمتری 
برخوردارند و از سبک شهودی برای پردازش اطالعات استفاده می کنند، تأثیر مثبت و بر قضاوت 
اطالعات  پردازش  برای  تحلیلی،  از سبک  و  برخوردارند  بیشتری  از خبرگی  که  سرمایه گذارانی 

استفاده می کنند، تأثیر منفی دارد. 
با توجه به مطالب ذکرشده، فرضیه ها به صورت زیر مطرح می شود:

سرمایه گذاران  تصمیم گیری  کیفیت  حسابرسی،  گزارش  خوانایی  افزایش  با  اول:  فرضیهی
افزایش می یابد.

دو  همچنین  و  حسابرسی  گزارش  خوانایی  اندازه گیری  برای  شاخص  دو  از  پژوهش  این  در 
شاخص برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران استفاده شده )که در ادامه معرفی 

شده است( و بنابراین سؤال اول در چهار حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
می کند.  تقویت  را  حسابداری  اطالعات  اطمینان  و  مالی  ارتباط  حسابرسی  گزارش های 
تعیین  را  آن  کیفیت  و  حسابرسی  گزارش های  محتوای  حسابرسی،  بین المللی  استانداردهای 
که  خوانا  گزارش هایی  خوانندگان،  برای  باید  استانداردهای حسابرسی  نظری  لحاظ  از  می کند. 
قابل فهم و روشن است، ارائه دهد. در عمل، اثربخشی این گزارش ها مورد انتقاد قرار می گیرد. زیرا 
کاربران، اطالعات حسابرسی را درک نمی کنند )فخفاخ، 2015(. نتیجه ی پژوهش گزارش شده 
توسط فخفاخ )2015( نشان می دهد که گزارش های حسابرسی تهیه شده بر اساس استانداردهای 
بین المللی از قابلیت فهم کاملی برخوردار نیست و باید به دنبال راهی برای رفع این مشکل بود. 

گزارش   و  مالی  صورت های  استفاده کنندگان  از  نیز  اعتباردهندگان  سرمایه گذاران،  مانند 
حسابرسی هستند. به نظر ایمن و همکاران )2018( خوانایی گزارش های مالی، کیفیت اطالعات 
کمک  برون سازمانی  و  درون سازمانی  استفاده کنندگان  نیازهای  رفع  به  و  می دهد  افزایش  را 
تصمیم گیری  کیفیت  می رود  انتظار  می شود،  بیشتر  اطالعات  کیفیت  وقتی  بنابراین  می کند. 
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استفاده کنندگان از جمله اعتباردهندگان نیز افزایش یابد. نتیجه ی کار حسابرسی در تصمیم گیری 
این موضوع  برای اعطای تسهیالت به شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که  اعتباردهندگان 
نشان دهنده ی اهمیت گزارش حسابرسی برای اعتباردهندگان است. بنابراین انتظار می رود هرچه 
گزارش حسابرسی قابل فهم تر و در واقع خواناتر باشد، اعتباردهندگان بتوانند با کیفیت بیشتری 
تصمیم گیری کنند. در این رابطه شاهیوآ و همکاران )2014( رابطه ی بین خوانایی گزارش های 
مالی و هزینه ی بدهی را بررسی کردند و دریافتند که افزایش خوانایی گزارش های مالی، کاهش 
هزینه ی بدهی را در پی دارد. در پژوهشی دیگر ایمن و همکاران )2018( نشان دادند که هر چه 
گزارش های مالی خواناتر باشد، توجه تحلیل گران مالی به این گزارش ها بیشتر می شود. بنابراین با 
توجه به نتیجه ی پژوهش ایمن و همکاران )2018( می توان گفت که با افزایش توجه تحلیل گران 

به گزارش های مالی، تصمیم گیری اعتباردهندگان راحت تر می شود. 
اعتباردهندگان  تصمیم گیری  کیفیت  گزارش حسابرسی،  خوانایی  افزایش  با  فرضیهیدوم: 

افزایش می یابد.
ادامه  اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی )که در  از دو شاخص برای  با توجه به استفاده 

معرفی شده است( فرضیه ی دوم در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
یکی دیگر از استفاده کنندگان صورت های مالی و گزارش  حسابرسی، مدیران هستند. با توجه 
به نظریه ی نمایندگی، منافع مدیران و مالکان همسو نیست. بنابراین احتمال اتخاذ تصمیم هایی 
نشریه ی  طبق  دارد.  وجود  نباشد،  مالکان  ثروت  حداکثرسازی  راستای  در  که  مدیران  از سوی 
159 سازمان حسابرسی، استفاده از ابزارها و روش هایی که موجب کاهش احتمال بروز رفتارها و 
اقدام های نامطلوب از سوی مدیران می شود، از مطلوبیت زیادی برخوردار و دارای ارزش اقتصادی 
است. از چنین ابزارهایی با نام فعالیت های نظارتی یاد می شود و ناگزیر حسابرسی را نیز به عنوان 

یکی از روش های پیشگیری و کشف اقدام های نامطلوب مدیران دربر می گیرد.
ایمن و همکاران )2018( معتقدند که با افزایش خوانایی گزارش های مالی، هزینه های نمایندگی 
کاهش می یابد. بنابراین این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، این حس 
اقدام های  نتیجه  در  و  است  راحت تر  مالکان  توسط  او  کارهای  درک  که  شود  ایجاد  مدیر  در 
فرصت طلبانه ی خود را کاهش دهد که این کار نشان دهنده ی کاهش تضاد منافع بین مدیران 
و مالکان است. لی )2008( در پژوهشی نشان داده است که با کاهش سود، گزارش های مالی 
ناخواناتر می شود. او همچنین مشاهده کرده است که افزایش خوانایی گزارش های مالی موجب 
افزایش پایداری سود می شود. در پژوهشی دیگر آژینا و همکاران )2016( دریافته اند که هر چه 
مدیریت سود بیشتر باشد، خوانایی گزارش های مالی کمتر خواهد بود. لو و همکاران )2017( و 
در ایران صفری گرایلی و همکاران )1396( نیز به نتیجه ای مشابه با آژینا و همکاران )2016( 

دست یافته اند. 
فرضیهیسوم: با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری مدیران افزایش می یابد.

مانند فرضیه ی دوم، با توجه به استفاده از دو شاخص برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی 
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)که در ادامه معرفی شده است( فرضیه ی سوم نیز در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته است.

3-روششناسی
این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگي است که براي کشف همبستگي بین متغیر ها 
به روش پس رویدادي عمل شده است. از نظر هدف نیز این پژوهش در حوزه ی پژوهش های کاربردی 
قرار دارد. دوره ی مورد مطالعه سال های 1392 تا 1398 و جامعه ی آماری، بورس اوراق بهادار تهران 
است. برای نمونه گیری از روش حذفی استفاده و برای حضور یک شرکت در نمونه شرایط زیر اعمال 

شده است: 
1- قبل از آغاز سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

2- جزء شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ، بانک ها و مؤسسه های مالی نباشد.
3- پایان سال مالی 29 اسفند باشد و طی دوره ی زمانی موردنظر تغییر سال مالی نداده باشد.

4- بیش از شش ماه وقفه معامالتی در سال نداشته باشد.
5- داده های مورد استفاده در پژوهش برای آن در دسترس باشد.

6- دارای گزارش حسابرسی شرکت اصلی باشد.
بعد از اعمال محدودیت ها 61 شرکت از 10 صنعت به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های مورد 
نیاز از پایگاه های اطالعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس 
اوراق بهادار1، ناشران اوراق بهادار )کدال2( و مرکز پردازش اطالعات مالی ایران3 و نرم افزار ره آورد نوین 
گرد آوری شده است. برای آزمون فرضیه ها مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی روش 
 F برآورد شده است. قبل از برآورد هر مدل آزمون های Eviews حداقل مربعات معمولی و نرم افزار
»لیمر« و »هاسمن« به ترتیب برای تعیین نوع و اثر مدل انجام شده و همچنین در مورد هر مدل 
مشکالت خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل نیز بررسی شده است. همچنین 

پایایی متغیرها با استفاده از آزمون »دیکی فولر تعمیم یافته« مورد آزمون قرار گرفته است.

4-متغیرها
1-4-متغیرهایوابسته

یکی از متغیرهای وابسته در این پژوهش کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران است که با نماد 
QODI نشان داده شده است. طبق متون حسابداری، بازده و سود هر سهم از مهم ترین عوامل 
مؤثر بر سرمایه گذاری در شرکت ها است. لذا برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران 
از ضریب واکنش به سود استفاده می گردد. این ضریب از یک رابطه ی رگرسیونی به دست می آید 
متغیر  عنوان  به  هر سهم  و سود  وابسته  متغیر  عنوان  به  غیرعادی(  یا  )عادی  بازده  آن  در  که 
مستقل در نظر گرفته می شود. ضریب واکنش به سود همان ضریب سود هر سهم در این معادله 
است. هرچه ضریب واکنش به سود بیشترباشد، نشان دهنده ی باالتربودن کیفیت تصمیم گیری 

سرمایه گذاران است.
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برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران از دو شاخص استفاده شده است. یکی از 
شاخص ها ضریب واکنش بازده ی عادی به سود است که نماد ERC_R برای آن مورد استفاده 
قرار گرفته است. این شاخص به طور مستقیم کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران را نشان می دهد 

و به صورت زیر اندازه گیری می شود:
   Riوt= β0+ β1 EPSiوt+ ɛiوt                            )1 مدل

نمادهای مدل )1( به شرح زیر است:
از  ابتدای دوره  بازده ی عادی، ارزش سهم در  بازده ی عادی )به طور ساده برای محاسبه ی   :R
ارزش آن در پایان دوره کسر و عدد به دست آمده بر ارزش سهم در ابتدای دوره تقسیم می شود(، 
EPS: سود هر سهم، : ضریب، ɛ: خطا، i: شرکت و t: زمان. در این مدل ضریب واکنش بازده ی 

عادی به سود است.
شاخص دیگری که برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران استفاده شده، ضریب 
با نماد ERC_AR نشان داده شده است. روش های  بازده ی غیرعادی به سود است که  واکنش 
متفاوتی برای محاسبه ی بازده ی غیرعادی سهام وجود دارد. در این پژوهش برای محاسبه ی بازده ی 
غیرعادی سهام، میانگین بازده صنعت از بازده ی عادی کسر شده است. این شاخص نیز به طور 

مستقیم کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران را نشان می دهد و به صورت زیر اندازه گیری می شود:
 ARiوt= β0+ β1 EPSiوt+ ɛiوt                  (2 مدل

در مدل )AR )2 نماد بازده ی غیرعادی، نماد ضریب واکنش بازده ی غیرعادی به سود و سایر 
نمادها مانند مدل )1( است.

یکی دیگر از متغیرهای وابسته در این پژوهش کیفیت تصمیم گیری اعتباردهندگان است که با 
نماد QODC نشان داده شده است. مهم ترین شاخص برای اندازه گیری توان پرداخت بدهی توسط 
شرکت، اهرم مالی است. پایین بودن اهرم مالی برای اعتباردهندگان ارزشمند است. افزایش تفاوت 

اهرم مالی شرکت و صنعت، نشان دهنده ی کاهش کیفیت تصمیم گیری اعتباردهندگان است.
برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری اعتباردهندگان، اهرم مالی صنعت از اهرم مالی شرکت 
کیفیت  مستقیم  طور  به  حاصل  تا  است  شده  معکوس  به دست آمده  عدد  سپس  و  شده  کسر 
تصمیم گیری اعتباردهندگان را نشان دهد. در ضمن اهرم مالی از طریق تقسیم جمع بدهی های 

بهره دار بر جمع دارایی ها محاسبه شده است.
کیفیت تصمیم گیری مدیران، سومین متغیر وابسته در این پژوهش است. نماد استفاده  شده برای 
معرفی این متغیر QODM است. بازده ی دارایی ها پرکاربردترین شاخص برای اندازه گیری عملکرد 
واحد اقتصادی یا عملکرد مدیر است. سود هنگامی ایجاد می شود که شرکت به صورت اثربخش عمل 
کند. در نتیجه می توان گفت گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده است. بازده ی دارایی های 
شرکت به شدت به صنعت وابسته است. بنابراین هرچه تفاوت بازده ی دارایی های شرکت با بازده ی 

دارایی های صنعت بیشتر باشد، نشان دهنده ی کمتر بودن کیفیت تصمیم گیری مدیران است.
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تصمیم گیری  کیفیت  اندازه گیری  مانند  نیز  مدیران  تصمیم گیری  کیفیت  اندازه گیری  برای 
منهای  شرکت  دارایی های  بازده ی  ابتدا  یعنی  است.  شده  توجه  صنعت  اثر  به  اعتباردهندگان، 
بازده ی دارایی های صنعت و سپس معکوس شده است. عدد به دست آمده شاخص مستقیم کیفیت 
بر جمع  بازده ی دارایی ها، سود عملیاتی  برای محاسبه ی  تصمیم گیری مدیران است. در ضمن 

دارایی ها تقسیم شده است.

٢-4-متغیرمستقل
متغیر مستقل در این پژوهش خوانایی گزارش حسابرسی است که با نماد RED نشان داده 
شده است. برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی از دو شاخص استفاده شده است. »شاخص 
فاگ1« یکی از این دو شاخص است که از نماد FOG برای آن استفاده شده است. این شاخص 

توسط لی )2008( معرفی شده و مراحل محاسبه ی آن به صورت زیر است:
حذف اعداد، اسامی خاص و عنوان ها از گزارش 

شمارش تعداد جمله های گزارش 
شمارش تعداد کلمه های گزارش 

شمارش »تعداد کلمه های دارای بیش از دو بخش« )کلمه های پیچیده( در گزارش
تقسیم تعداد کلمه های گزارش بر تعداد جمله های گزارش )محاسبه ی میانگین تعداد کلمه ها در هر 

جمله(
تعداد  بر  در گزارش  پیچیده(  )کلمه های  از دو بخش«  بیش  دارای  کلمه های  »تعداد  تقسیم 

کلمه های گزارش و سپس ضرب در 100 )محاسبه ی درصد کلمه های پیچیده(
درصد  و  هر جمله  در  کلمه ها  تعداد  )میانگین   »6 و   5 مراحل  »نتیجه ی  ضرب حاصل جمع 

کلمه های پیچیده( در 0/4
هر چه شاخص فاگ بیشتر باشد نشان دهنده ی کمتربودن خوانایی است. در این پژوهش این 

شاخص در منفی یک ضرب شده تا حاصل به  طور مستقیم خوانایی را نشان دهد.
دومین شاخص استفاده شده برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی، طول سند نام دارد 
که با نماد LENGHT معرفی شده است. این شاخص به صورت لگاریتم طبیعی تعداد کلمه های 
گزارش محاسبه شده است. شاخص طول سند نیز مانند شاخص فاگ به  طور معکوس خوانایی 
را نشان می دهد. بنابراین در منفی یک ضرب شده است تا حاصل به  طور مستقیم نشان دهنده ی 

خوانایی باشد.

3-4-متغیرهایکنترلی
اندازهیشرکت:به صورت لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها محاسبه و با نماد SIZE نشان داده 

شده است.
سنشرکت: برای محاسبه ی سن شرکت در هر سال، تعداد سال های پس از پذیرفته شدن 
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 AGE شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تا آن سال شمارش شده است. برای این متغیر از نماد
استفاده شده است.

اهرممالی: از تقسیم جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه و با نماد LEV نشان داده شده 
است.

داراییهایثابتمشهود: از تقسیم جمع دارایی های ثابت مشهود بر جمع دارایی ها محاسبه 
و با نماد TANG نشان داده شده است.

فرصترشد: به صورت نسبت ارزش بازار سهام به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه و با 
نماد MTB نشان داده شده است.

5-مدلهایآزمونفرضیهها
برای آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم به ترتیب از مدل های )3(، )4( و )5( استفاده شده که 

به شرح زیر است: 
مدل 3(

QIDIi،t = β0 + β1REDi،t + β2SIZEi،t + β3AGEi،t + β4LEVi،t + β5TANGi،t + β6MTBi،t + εit

مدل 4(
QIDCi،t = β0 + β1REDi،t + β2SIZEi،t + β3AGEi،t + β4LEVi،t + β5TANGi،t + β6MTBi،t + εit

مدل 5(
QODMi،t = β0 + β1REDi،t + β2SIZEi،t + β3AGEi،t + β4LEVi،t + β5TANGi،t + β6MTBi،t + εit

نمادهای موجود در مدل های )3(، )4( و )5( به شرح زیر است:
QODI: کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران )برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران 
از دو شاخص شامل »ضریب واکنش بازده ی عادی به سود« و »ضریب واکنش بازده ی غیرعادی به 
سود« استفاده شده و این دو شاخص به ترتیب با نمادهای ERC_R و ERC_AR نشان داده شده 
اعتباردهندگان، QODM: کیفیت تصمیم گیری مدیران،  است(، QODC: کیفیت تصمیم گیری 
RED: خوانایی گزارش حسابرسی )برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی از دو شاخص شامل 
 LENGHT و FOG فاگ« و »طول سند« استفاده شده و این دو شاخص به ترتیب با نمادهای«
 :TANG ،اهرم مالی :LEV ،سن شرکت :AGE ،اندازه ی شرکت :SIZE ،)نشان داده شده است

دارایی های ثابت مشهود، MTB: فرصت رشد، : ضریب، ɛ: خطا، i: شرکت و t: زمان

6-یافتهها
1-6-آمارتوصیفی

آمار توصیفی متغیرها در جدول 1 آورده شده است. میانگین متغیر اهرم مالی )0/64( نشان 
می دهد که در شرکت-سال های مورد بررسی، به طور میانگین بیش از نیمی از دارایی ها از طریق 
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بدهی ها تأمین مالی شده است. با توجه به میانگین متغیر دارایی های ثابت مشهود )0/29( مشخص 
ضریب  می دهد.  تشکیل  مشهود  ثابت  دارایی های  را  دارایی ها  درصد   29 میانگین  طور  به  است 
چولگی متغیرها نشان می دهد که عدم تقارن متغیر فرصت رشد نسبت به منحنی نرمال، از سایر 
متغیرها بیشتر است. ضریب کشیدگی متغیر ضریب واکنش بازده ی غیرعادی به سود )3/84( از 
نرمال، بین  سایر متغیرها بیشتر است که نشان دهنده ی بیش ترین برجستگی نسبت به منحنی 

همه ی متغیرهای پژوهش است.
جدول)1(آمارتوصیفی

ضریب 
کشیدگی

ضریب 
چولگی

انحراف 
معیار حداقل حداکثر میانه میانگین تعداد نماد متغیر

3/57 0/45 0/11 -0/22 0/38 0/04 0/05 234 ERC_R
ضریب واکنش 
بازده ی عادی 

به سود

شاخص های 
»کیفیت 

تصمیم گیری 
سرمایه گذاران« 

 :)QODI(
وابسته

3/84 0/33 0/07 -0/18 0/21 0/01 0/02 234 ERC_AR
ضریب واکنش 

بازده ی غیرعادی 
به سود

3/16 -0/10 11/67 -32/53 23/02 -4/78 -4/36 234 QODC
کیفیت 

تصمیم گیری 
اعتباردهندگان

وابسته

2/29 -0/06 22/10 -50/74 46/37 3/17 1/53 234 QODM
کیفیت 

تصمیم گیری 
مدیران

وابسته

2/70 0/26 1/53 -30/02 -22/26 -26/34 -26/19 234 FOG شاخص فاگ شاخص های 
»خوانایی 
گزارش 

حسابرسی« 
 :)RED(

مستقل

2/53 -0/01 0/26 -7/43 -6/30 -6/86 -6/85 234 LENGHT شاخص طول 
سند

3/40 -0/07 0/47 10/63 13/18 11/96 11/96 234 SIZE اندازه ی شرکت کنترلی
2/22 0/21 4/23 8 25 15 15/44 234 AGE سن شرکت کنترلی
2/26 -0/51 0/15 0/22 0/92 0/67 0/64 234 LEV اهرم مالی کنترلی

2/82 0/69 0/17 0/03 0/72 0/26 0/29 234 TANG دارایی های 
ثابت مشهود کنترلی

3/12 1/02 0/73 0/89 3/94 1/60 1/83 234 MTB فرصت رشد کنترلی

٢-6-پایایی
نشان  تعمیم یافته  فولر  دیکی  آزمون  از  استفاده  با  را  متغیرها  پایایی  بررسی  نتایج   2 جدول 

می دهد. نتایج نشان دهنده ی پایا بودن همه ی متغیرها در سطح اطمینان 99 درصد است.
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جدول)٢(پایایی
سطح معناداری آماره ی

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
نماد متغیر

0/0000 ERC_R ضریب واکنش بازده ی عادی به سود شاخص های »کیفیت تصمیم گیری 
0/0000سرمایه گذاران« )QODI(: وابسته ERC_AR ضریب واکنش بازده ی غیرعادی به سود

0/0000 QODC کیفیت تصمیم گیری اعتیاردهندگان وابسته
0/0002 QODM کیفیت تصمیم گیری مدیران وابسته
0/0001 FOG شاخص فاگ شاخص های »خوانایی گزارش 

0/0001حسابرسی« )RED(: مستقل LENGHT شاخص طول سند
0/0052 SIZE اندازه ی شرکت کنترلی
0/0000 AGE سن شرکت کنترلی
0/0000 LEV اهرم مالی کنترلی
0/0000 TANG دارایی های ثابت مشهود کنترلی
0/0000 MTB فرصت رشد کنترلی

7-آزمونفرضیهها
نتیجه ی آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت 
تصمیم گیری سرمایه گذاران )برآورد مدل 3( با استفاده از شاخص های »فاگ« )FOG( و »طول 
سند« )LENGHT( برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی و شاخص های »ضریب واکنش 
 )ERC_AR( »و »ضریب واکنش بازده ی غیرعادی به سود )ERC_R( »بازده ی عادی به سود
در  می شود،  حالت  چهار  مجموع  در  که  سرمایه گذاران  تصمیم گیری  کیفیت  اندازه گیری  برای 

بخش های  )الف-1(، )الف-2(، )ب-1( و )ب-2( جدول 3 آورده شده است.
با توجه به نتیجه ی آزمون های F لیمر و هاسمن مشخص است که مدل در بخش های )الف-1( و 
)ب-1( از نوع تابلویی و با اثر تصادفی و در بخش های )الف-2( و )ب-2( از نوع تابلویی و با اثر ثابت است. 
آماره ی F و معناداری آن در هر چهار حالت )چهار بخش( نشان دهنده ی معناداری مدل از نظر کلی است. 
ضریب تعیین تعدیل شده در بخش های )الف-1(، )الف-2(، )ب-1( و )ب-2( نشان می دهد که به ترتیب 
11 درصد، 43 درصد، 11 درصد و 44 درصد از تغییرات کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران با استفاده 
از خوانایی گزارش حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده می شود. آماره ی دوربین واتسون1 در 
هر چهار حالت بین 1/5 و 2/5 است که نشان دهنده ی عدم وجود خودهمبستگی مرتبه ی اول در اجزای 
اخالل است. در ضمن در همه ی حالت ها مشکل واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل )در صورت وجود( 
برطرف شده است. ضریب متغیر خوانایی گزارش حسابرسی در حالت های »شاخص فاگ برای اندازه گیری 
خوانایی گزارش حسابرسی و ضریب واکنش بازده ی عادی به سود برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری 
سرمایه گذاران« )0/004( و »شاخص طول سند برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی و ضریب 
واکنش بازده ی غیرعادی به سود برای اندازه گیری کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران« )0/04( که در 
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بخش های )الف-1( و )ب-2( آمده، مثبت و معنادار است که نشان می دهد فرضیه اول پژوهش در این 
دو حالت تأیید می شود.

جدول)3(فرضیهاولپژوهش:باافزایشخواناییگزارشحسابرسی،کیفیت
تصمیمگیریسرمایهگذارانافزایشمییابد

بخش )ب(. شاخص طول سند
)LENGHT(: یکی از شاخص های »خوانایی 

)RED( »گزارش حسابرسی

:)FOG( شاخص فاگ .)بخش )الف
یکی از شاخص های »خوانایی گزارش 

)RED( »حسابرسی

نماد متغیر

بخش )ب-2(. ضریب 
واکنش بازده ی 

غیرعادی به سود 
)ERC_AR(: یکی از 
شاخص های »کیفیت 

تصمیم گیری 
سرمایه گذاران« 

)QODI(

بخش )ب-1(. ضریب 
واکنش بازده ی عادی 
 :)ERC_R( به سود
یکی از شاخص های 

»کیفیت تصمیم گیری 
سرمایه گذاران« 

)QODI(

بخش )الف-2(. 
ضریب واکنش 

بازده ی غیرعادی به 
 :)ERC_AR( سود
یکی از شاخص های 

»کیفیت تصمیم گیری 
سرمایه گذاران« 

)QODI(

بخش )الف-1(. 
ضریب واکنش 

بازده ی عادی به سود 
)ERC_R(: یکی از 

شاخص های »کیفیت 
تصمیم گیری 

سرمایه گذاران« 
)QODI(

سطح 
معناداری

ضریب
سطح 

معناداری
ضریب

سطح 
معناداری

ضریب
سطح 

معناداری
ضریب

0/0001 *0/58 0/4603 -0/19 0/0458 **0/37 0/6124 0/10 C عرض از مبدأ
0/0413 **0/04 0/3259 -0/03 0/6092 0/002 0/0278 **0/004 RED خوانایی گزارش حسابرسی
0/4936 -0/01 0/5608 0/01 0/3814 -0/01 0/5472 0/01 SIZE اندازه ی شرکت
0/1067 -0/003 0/7957 0/0004 0/0755 ***-0/003 0/6851 0/001 AGE سن شرکت
0/0205 **-0/15 0/1603 -0/08 0/0193 **-0/15 0/2700 -0/07 LEV اهرم مالی
0/7259 -0/01 0/0000 *-0/09 0/7734 -0/01 0/0000 *-0/09 TANG دارایی های ثابت مشهود
0/7249 0/002 0/0000 *-0/02 0/8551 0/001 0/0032 *-0/01 MTB فرصت رشد

4/02 4/33 3/91 4/25 F آماره ی
0/0000 0/0000 0/0000 0/0000  F سطح معناداری آماره ی
0/44 0/11 0/43 0/11 ضریب تعیین تعدیلشده
1/5 1/57 1/5 1/57 آماره ی دوربین واتسون

0/0000 0/0000 0/0000 0/0000
 F سطح معناداری آماره ی آزمون

لیمر

0/0064 0/1685 0/0317 0/1150
سطح معناداری آماره ی آزمون 

هاسمن
234 234 234 234 تعداد

*: سطح اطمینان 99 درصد، **: سطح اطمینان 95 درصد، ***: سطح اطمینان 90 درصد

بر  حسابرسی  گزارش  خوانایی  مثبت  تأثیر  بر  مبنی  پژوهش  دوم  فرضیه ی  آزمون  نتیجه ی 
کیفیت تصمیم گیری اعتباردهندگان )برآورد مدل 4( با استفاده از شاخص های »فاگ« )FOG( و 
»طول سند« )LENGHT( برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی و در واقع در دو حالت، 
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به ترتیب در بخش های )الف( و )ب( جدول 4 ارائه شده است.
نتیجه ی آزمون های F لیمر و هاسمن نشان می دهد که در هر دو حالت، مدل از نوع تابلویی و 
با اثر ثابت است. آماره ی F و معناداری آن در هر دو حالت نشان دهنده ی معناداری مدل از نظر 
کلی است. ضریب تعیین تعدیل شده در بخش های )الف( و )ب( نشان می دهد که به ترتیب 54 
درصد و 53 درصد از تغییرات کیفیت تصمیم گیری اعتباردهندگان با استفاده از خوانایی گزارش 
حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده می شود. با توجه به این که آماره ی دوربین واتسون 
در هر دو حالت بین 1/5 و 2/5 است، مشخص است که مشکل خودهمبستگی مرتبه ی اول در 
اجزای اخالل وجود ندارد. برای آزمون این فرضیه نیز مشکل واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل 
)در صورت وجود( برطرف شده است. ضریب متغیر خوانایی گزارش حسابرسی در هر دو حالت، 

مثبت و غیرمعنادار است که نشان دهنده ی عدم  تأیید فرضیه ی دوم است.

جدول)4(فرضیهدومپژوهش:باافزایشخواناییگزارشحسابرسی،کیفیت
تصمیمگیریاعتباردهندگانافزایشمییابد

LENG- )بخش )ب(. شاخص طول سند 
HT(: یکی از شاخص های »خوانایی گزارش 

)RED( »حسابرسی

:)FOG( شاخص فاگ .)بخش )الف
یکی از شاخص های »خوانایی گزارش 

)RED( »حسابرسی
نماد متغیر

سطح معناداری ضریب سطح معناداری ضریب
0/4385 47/66 0/2954 66/66 C عرض از مبدا
0/7017 1/11 0/1890 0/70 RED خوانایی گزارش حسابرسی
0/2070 -7/27 0/1631 -8/18 SIZE اندازه ی شرکت
0/0012 *2/54 0/0009 *2/66 AGE سن شرکت
0/7567 3/90 0/7080 4/66 LEV اهرم مالی
0/4707 6/34 0/4605 6/28 TANG دارایی های ثابت مشهود
0/9379 -0/10 0/9574 -0/06 MTB فرصت رشد

5/07 5/15 F آماره ی
0/0000 0/0000  F سطح معناداری آماره ی
0/53 0/54 ضریب تعیین تعدیلشده
2/39 2/41 آماره ی دوربین واتسون

0/0000 0/0000 سطح معناداری آماره ی آزمون F لیمر
0/0001 0/0001 سطح معناداری آماره ی آزمون هاسمن

234 234 تعداد
*: سطح اطمینان 99 درصد - منبع: یافته های پژوهش

کیفیت  بر  حسابرسی  گزارش  خوانایی  مثبت  تأثیر  بر  مبنی  سوم  فرضیه ی  آزمون  نتیجه ی 
تصمیم گیری مدیران )برآورد مدل 5( با استفاده از شاخص های »فاگ« )FOG( و »طول سند« 
)LENGHT( برای اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرسی و در واقع در دو حالت، به ترتیب در 

بخش های )الف( و )ب( جدول 5 ارائه شده است.
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نتیجه ی آزمون های F لیمر و هاسمن نشان می دهد که در هر دو حالت، مدل از نوع تابلویی و با اثر 
تصادفی است. آماره ی F و معناداری آن در هر دو حالت نشان دهنده ی معناداری مدل از نظر کلی است. 
ضریب تعیین تعدیل شده در بخش های )الف( و )ب( نشان می دهد که 7 درصد از تغییرات کیفیت 
از خوانایی گزارش حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده  با استفاده  تصمیم گیری مدیران 
می شود. با توجه به این که آماره ی دوربین واتسون در هر دو حالت بین 1/5 و 2/5 است، مشخص است 
که مشکل خودهمبستگی مرتبه ی اول در اجزای اخالل وجود ندارد. برای آزمون این فرضیه نیز مشکل 
واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل )در صورت وجود( برطرف شده است. ضریب متغیر خوانایی گزارش 
حسابرسی در هر دو حالت، مثبت و غیرمعنادار است که نشان دهنده ی عدم  تأیید فرضیه ی سوم است.

جدول)5(فرضیهسومپژوهش:باافزایشخواناییگزارشحسابرسی،کیفیت
تصمیمگیریمدیرانافزایشمییابد

 :)LENGHT( شاخص طول سند .)بخش )ب
یکی از شاخص های »خوانایی گزارش 

)RED( »حسابرسی

:)FOG( شاخص فاگ .)بخش )الف
یکی از شاخص های »خوانایی گزارش 

)RED( »حسابرسی
نماد متغیر

سطح معناداری ضریب سطح معناداری ضریب
0/2915 70/17 0/2021 62/66 C عرض از مبدا
0/5470 4/04 0/2953 0/49 RED خوانایی گزارش حسابرسی
0/5543 -2/55 0/4595 -3/18 SIZE اندازه ی شرکت
0/0526 ***-0/82 0/0794 ***-0/78 AGE سن شرکت
0/7768 3/21 0/8046 2/81 LEV اهرم مالی
0/0002 *-18/80 0/0003 *-18/96 TANG دارایی های ثابت مشهود
0/2089 3/08 0/2321 3/02 MTB فرصت رشد

2/92 2/90 F آماره ی
0/0027 0/0029  F معناداری آماره ی

0/07 0/07 ضریب تعیین تعدیلشده
1/80 1/78 آماره ی دوربین واتسون

0/0000 0/0000 سطح معناداری آماره ی آزمون F لیمر
0/2056 0/1839 سطح معناداری آماره ی آزمون هاسمن

234 234 تعداد
*: سطح اطمینان 99 درصد، **: سطح اطمینان 95 درصد، ***: سطح اطمینان 90 درصد - منبع: یافته های پژوهش

8-نتیجهوپیشنهاد
استفاده کنندگان از صورت های مالی برای این که بتوانند تصمیم های مناسب و باکیفیتی اتخاذ کنند، 
باید بتوانند آن را درک کنند )آسای و همکاران، 2016(. با توجه به حجم صورت های مالی و استفاده 
از روش ها و برآوردهای مختلف و همچنین واژه های تخصصی در آن، طبیعی است که درک آن برای 
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استفاده کنندگان دشوار است. در این رابطه ایمن و همکاران )2018( بیان کرده اند که الزم است از 
طریق کاهش اصطالحات تخصصی و تهیه متنی که توسط بیشتر افراد قابل درک است، اطالعاتی 
خوانا به بازار داده شود. با توجه به این که حسابرسان صورت های مالی را بررسی و نتیجه ی بررسی را در 
گزارش حسابرسی ذکر می کنند که پل ارتباطی بین حسابرسی و استفاده کنندگان است و همچنین 
با توجه به این که گزارش حسابرسی یکی از گزارش های مالی است، انتظار می رود هر چه گزارش 
حسابرسی قابل فهم تر و در واقع خواناتر باشد، کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان بیشتر شود. 
به عبارت دیگر و به طور خاص انتظار می رود خواناترشدن گزارش حسابرسی موجب آسان ترشدن 
سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان شود و همچنین تضاد 
منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد. در این پژوهش تأثیر خوانایی گزارش حسابسی بر کیفیت 
سرمایه گذاران،  شامل  حسابرسی  گزارش   استفاده کنندگان  مهم ترین  از  مورد  سه  تصمیم گیری 

اعتباردهندگان و مدیران بررسی شد.
نتیجه ی آزمون فرضیه ی اول مبنی بر وجود رابطه ی مثبت بین خوانایی گزارش حسابرسی و 
کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران، به طورکلی نشان دهنده ی تأیید این فرضیه است. با توجه به 
این نتیجه مشخص است که در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران گزارش حسابرسی را 
مطالعه و از آن در تصمیم گیری استفاده می کنند. این نتیجه با مبانی نظری موجود و همچنین 
نتایج پژوهش های یو و ژانگ )2009(، میلر )2010(، الورنس )2013(، دی فرانکو و همکاران 
)2013(، آسای و همکاران )2016(، بوباکر و همکاران )2019(، حاجی ها و ابراهیمی )1395( و 

طالبی )1396( مطابقت دارد.
طبق فرضیه دوم تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری اعتباردهندگان 
بررسی شد که رابطه ی مثبت اما غیرمعنادار به دست آمد و در واقع این فرضیه مورد تأیید قرار 
نگرفت. در رابطه با این نتیجه می توان گفت شاید در شرکت- سال های مورد بررسی، اعتباردهندگان 
بیشتر به نظر تحلیل گران توجه کرده و توجه چندانی به گزارش حسابرسی نداشته اند. نتیجه ی 
مشاهده شده بدون توجه به سطح معناداری و فقط با توجه به جهت رابطه که مثبت است با مبانی 
نظری و همچنین نتیجه ی پژوهش شاهیوآ و همکاران )2014( مطابقت دارد. این نتیجه همچنین 
نشان داد گزارش های حسابرسی  به دست آمده توسط فخفاخ )2015( که  نتیجه ی  با  تا حدودی 
تهیه شده بر اساس استانداردهای بین المللی، به طور کامل توسط استفاده کنندگان قابل درک نیست، 

همراستا است.
سوم  فرضیه ی  در  مدیران،  تصمیم گیری  کیفیت  بر  حسابرسی  گزارش  خوانایی  مثبت  تأثیر 
مطرح شد. نتیجه ی بررسی این فرضیه نیز مانند فرضیه دوم مثبت و غیرمعنادار بود و بنابراین 
خوانایی  بین  معنادار  و  مثبت  رابطه ی  وجود  عدم  مورد  در  نشد.  تأیید  پژوهش  سوم  فرضیه ی 
گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم گیری مدیران می توان گفت احتماالً مدیران با توجه به اهداف 
خود به گزارش حسابرسی توجه می کنند و خوانایی این گزارش اهمیتی برایشان ندارد. این نتیجه 
بدون درنظرگرفتن سطح معناداری و فقط با توجه به مثبت بودن جهت رابطه ی به دست آمده، با 
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مبانی نظری موجود مطابقت دارد. با توجه به عدم گزارش پژوهش های مربوط، این نتیجه قابلیت 
مقایسه ندارد.

سرمایه گذاران،  تصمیم گیری  کیفیت  بر  حسابرسی  گزارش  خوانایی  مثبت  تأثیر  به  توجه  با 
به  حسابرسی،  گزارش  خواناتر شدن  برای  بیشتر  تالش  با  می شود  پیشنهاد  مربوط  نهادهای  به 
سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه بهبود شرابط اقتصادی کشور کمک کنند. پژوهشگران می توانند 
تأثیر خوانایی استانداردهای حسابرسی و همچنین خوانایی استانداردهای حسابداری را به ترتیب 

بر کیفیت گزارش  حسابرسی و کیفیت افشاء صورت های مالی بررسی کنند. 
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