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چکیده
گزارش حسابرسی به عنوان نتیجهی کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجهی بررسی
صورتهای مالی را نشان میدهد ،باید از دید استفادهکنندگان قابلفهم باشد و منبع اطالعاتی
محسوب گردد .به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفادهکنندگان تأثیر
بگذارد .خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابلفهم بودن آن برای استفادهکنندگان است .انتظار
میرود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان بهتر شود؛ به
عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد ،سرمایهگذاری از
سوی سرمایهگذاران 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 تصمیمگیری استفادهکنندگان
است .در این پژوهش سه مورد از مهمترین استفادهکنندگان شامل سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
مدیران مورد توجه قرار گرفته است .برای بررسی این موضوع از اطالعات  61شرکت پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای  1392تا  1398استفاده شده است .بهطورکلی نتایج
نشان میدهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران رابطهی
مثبت وجود دارد.
واژههای کلیدی :خوانایی گزارش حسابرسی ،استفادهکنندگان گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران ،کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان ،کیفیت تصمیمگیری مدیران
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 -1مقدمه
بر اساس مفاهیم نظری ،اثربخشی گزارشگری مالی متکی به گزارشهای ساالنه است که خواندن
و تفسیر اطالعات مالی را آسان میکند .بنابراین الزم است از طریق کاهش اصطالحات تخصصی و
تهیهی متنی که توسط بیشتر افراد قابل درک است ،اطالعاتی خوانا به بازار داده شود .خوانایی مفهومی
زبان شناختی بر اساس چند فرضیهی نظری (مانند ساختار متن ،سبک نوشتن و روش ارائه اطالعات)
است (ایمن و همکاران .)2018 ،تعاریف متعددی از خوانایی ارائه شده است؛ مارنل ( )2008خوانایی
را در بافت زبانی مطرح کرده و بر این باوراست که منظور از خوانایی ،قابلدرکبودن یا قابل فهم
بودن متن است و چن ( )2012خوانایی را میزان آسان فهمیدهشدن نوشته میداند (صدیقیفر.)1396 ،
در تعریفی دیگر ،دوبایی ( )2004خوانایی یک نوشته را موفقیت در تحت تأثیر قراردادن خوانندگان
میداند که این موفقیت شامل درک ،سرعت مطلوب خواندن و عالقهمندشدن به متن است.
از جمله ویژگیهای کیفی گزارشهای حسابرسی ،قابلفهم بودن است .در زبان شناختی ،قابل
فهمبودن به معنای درک صحیح متن است .قابلفهمبودن بهعنوان ویژگی کیفی ،به واسطهی عوامل
متعددی مانند مهارت نوشتن ،قابلیت اطمینان ابزار ارتباطی و مهارت خواندن در نظر گرفته میشود
(فخفاخ .)2015 ،استفادهکنندگان از گزارشهای حسابرسی نیاز به اطالعات حسابرسی مربوط ،قابل
فهم و قابلاطمینان دارند .در رابطه با قابل فهمبودن گزارشهای حسابرسی ،نتیجهی پژوهش فخفاخ
( )2015نشان میدهد که گزارشهای حسابرسی که بر اساس استانداردهای بینالمللی تهیه میشود،
بهطورکامل توسط استفادهکنندگان قابلفهم نیست .بنابراین حسابرسان باید به دنبال راهی برای
افزایش قابلیت فهم اطالعات حسابرسی باشند.
درک صورتهای مالی توسط استفادهکنندگان موجب میشود تا آنها بتوانند تصمیمهای
باکیفیتی اتخاذ کنند (آسای و همکاران .)2016 ،بنابراین صورتهای مالی و همچنین گزارش
حسابرسی که یکی از گزارشهای مالی است و نتیجهی بررسی صورتهای مالی را نشان میدهد،
باید خوانا باشد تا در تصمیمگیری مناسب و باکیفیت به استفادهکنندگان کمک کند .در این رابطه
لی ( )2008دریافت که هرچه گزارشهای مالی خواناتر باشد ،پایداری سود بیشتر خواهد بود.
انتظار میرود سهولت سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان
و همچنین کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان بستگی به قابلفهمبودن گزارش حسابرسی دارد
و در واقع گزارش حسابرسی در فرایند تصمیمگیری استفادهکنندگان مذکور به عنوان یکی از
اطالعات سودمند در نظر گرفته میشود .ازینرو در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است
که آیا خواناتربودن گزارش حسابرسی میتواند موجب بهبود کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان و مدیران که سه مورد از مهمترین استفادهکنندگان گزارش حسابرسی هستند ،شود؟
این موضوع تاکنون در ایران بررسی نشده است .بنابراین نتایج این پژوهش میتواند مشخص کند که
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آیا تالش برای بهبود خوانایی گزارش حسابرسی فایدهای دارد یا خیر .به عبارت دیگر آیا تالش در
جهت خواناترشدن گزارش حسابرسی میتواند به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند یا خیر.
در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینه و سپس روششناسی بیان شده است .در بخش بعد یافتهها و در
نهایت ،نتیجهگیری ارائه شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه
اطالعات شفاف به حفظ تعادل بازارهای مالی کمک میکند و گسترش رسوایی مالی ،اهمیت
آن را برجسته کرده است .تنها یک سیاست ارتباط خوب میتواند اعتماد بین شرکتها و ذینفعان
را تضمین کند (ایمن و همکاران .)2018 ،آسای و همکاران ( )2016معتقدند که تصمیمگیری
مناسب و با کیفیت از سوی استفادهکنندگان صورتهای مالی ،مستلزم این است که آنها بتوانند این
صورتها را درک کنند .با توجه به اینکه حسابرس نتیجهی بررسی صورتهای مالی را در گزارش
حسابرسی ذکر میکند و در واقع گزارش حسابرسی راه ارتباطی بین حسابرس و استفادهکنندگان
است ،این انتظار وجود دارد که خواناتر بودن این گزارش موجب شود استفادهکنندگان بتوانند
راحتتر و با کیفیتتر تصمیمگیری کنند .از طرف دیگر گزارش حسابرسی مانند صورتهای مالی
یکی از گزارشهای مالی است و انتظار میرود در تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین از
این جهت هم ،اهمیت خوانایی گزارش حسابرسی مشخص است.
یکی از مهمترین استفادهکنندگان از صورتهای مالی و گزارش حسابرسی ،سرمایهگذاران
هستند .به نظر آسای و همکاران ( )2016هر چه خوانایی صورتهای مالی کمتر باشد ،تحلیل و
ارزیابی آن برای سرمایهگذاران سختتر خواهد بود و در نتیجه کمتر به آن توجه میکنند .آنها
دریافتند که اعتماد سرمایهگذاران به اطالعات خواناتر ،بیشتر است و منابع اطالعاتی خارج از شرکت
را نمیپذیرند .همچنین بوباکر و همکاران ( )2019معتقدند که با افزایش پیچیدگی (کاهش خوانایی)
گزارشهای مالی ،توانایی سرمایهگذاران برای پردازش و تجزیه و تحلیل این گزارشها کاهش
مییابد؛ زیرا به صرف زمان و تالش بیشتری نیاز خواهد بود که این موضوع باعث کاهش معاملهی
سهام میشود .بنابراین گزارش حسابرسی که نتیجهی بررسی صورتهای مالی را نشان میدهد ،در
صورتی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر خواهد داشت که توسط آنها قابلدرک باشد .در این
رابطه یو و ژانگ ( )2009در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پیچیدگی گزارشهای مالی ،واکنش
کمتر از حد سرمایهگذاران را در پی خواهد داشت .در پژوهشی دیگر میلر ( )2010دریافت که با
افزایش پیچیدگی گزارشهای مالی ،میزان سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران کاهش مییابد؛
چون هر چه گزارشهای مالی پیچیدهتر باشد ،هزینه و زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل آن الزم
است .الورانس ( )2013سرمایهگذاران خرد را مورد توجه قرار داد و به این نتیجه رسید که هر چه
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خوانایی گزارشهای مالی بیشتر باشد ،سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران خرد بیشتر میشود .دی
فرانکو و همکاران ( )2013خوانایی گزارش تحلیلگران را بررسی کردند و نشان دادندکه با افزایش
خوانایی گزارش تحلیلگران ،حجم معاملههای سهام افزایش مییابد .اخیرا ً بوباکر و همکاران
( )2019به بررسی رابطهی بین خوانایی گزارشهای مالی و نقدینگی سهام پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که هر چه گزارشهای مالی خواناتر باشد ،نقدینگی سهام بیشتر میشود.

در ایران نتیجهی پژوهش حاجیها و ابراهیمی ( )1395نشان دادند که تأثیر نوع و بهبود در اظهارنظر
حسابرس بر قیمت و حجم معاملههای سهام شرکتها مثبت است .در زمینهی بررسی خوانایی
گزارشهای مالی ،طالبی ( )1396رابطهی بین خوانایی صورتهای مالی و هزینه سرمایهی سهام
عادی را بررسی کرد و دریافت که هر چه صورتهای مالی پیچیدهتر و در واقع از خوانایی کمتری
برخوردار باشد ،هزینهی سرمایهی سهام عادی بیشتر خواهد بود .در پژوهشی دیگر باقری ازغندی
و همکاران ( )1397نشان دادند که تأثیر خوانایی صورتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاران به
استفاده از اطالعات حسابداری منفی است .آنها در توضیح نتیجهی پژوهش خود بیان کردهاند که
با افزایش خوانایی صورتهای مالی ،حساسیت سرمایهگذاران بر اطالعات متن صورتهای مالی
بیشتر و بر اعداد و ارقام حسابداری ارائهشده در صورتهای مالی کمتر میشود .سجادی و همکاران
( )1399به بررسی تاثیر دست کاری احساس زبانی و خوانایی اطالعیه اعالن سود توسط مدیران بر
قضاوت و تصمیم سرمایهگذاران و میزان این تاثیر توسط سبک پردازش اطالعات سرمایهگذاران
(خبرگی) پرداختند و نشان دادند که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطالعیه اعالن سود بر
قضاوت سرمایهگذاران تاثیر مثبت دارد .همچنین احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطالعیه
اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذارانی که از خبرگی کمتری برخوردارند و از سبک شهودی برای
پردازش اطالعات استفاده میکنند ،تاثیر مثبت و بر قضاوت سرمایهگذارانی که از خبرگی بیشتری
برخورداند و از سبک تحلیلی ،برای پردازش اطالعات استفاده میکنند ،تاثیر منفی دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،فرضیه ها به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیهی اول :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران
افزایش مییابد.
در این پژوهش از دو شاخص برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و همچنین دو شاخص
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران استفاده شده (که در ادامه معرفی شده است) و
بنابراین سوال اول در چهار حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
گزارشهای حسابرسی ارتباط مالی و اطمینان اطالعات حسابداری را تقویت میکند .استانداردهای
بینالمللی حسابرسی ،محتوای گزارشهای حسابرسی و کیفیت آن را تعیین میکند .از لحاظ نظری
استانداردهای حسابرسی باید برای خوانندگان ،گزارشهایی خوانا که قابلفهم و روشن است ،ارائه
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دهد .در عمل ،اثربخشی این گزارشها مورد انتقاد قرار میگیرد؛ زیرا کاربران ،اطالعات حسابرسی
را درک نمیکنند (فخفاخ .)2015 ،نتیجهی پژوهش گزارششده توسط فخفاخ ( )2015نشان
میدهد که گزارشهای حسابرسی تهیهشده بر اساس استانداردهای بینالمللی ،از قابلیت فهم کاملی
برخوردار نیست و باید به دنبال راهی برای رفع این مشکل بود.
مانند سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان نیز از استفادهکنندگان صورتهای مالی و گزارش حسابرسی

هستند .به نظر ایمن و همکاران ( )2018خوانایی گزارشهای مالی ،کیفیت اطالعات را افزایش
میدهد و به رفع نیازهای استفادهکنندگان درونسازمانی و برونسازمانی کمک میکند .بنابراین
وقتی کیفیت اطالعات بیشتر میشود ،انتظار میرود کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان از جمله
اعتباردهندگان نیز افزایش یابد .نتیجهی کار حسابرسی در تصمیمگیری اعتباردهندگان برای اعطای
تسهیالت به شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد که این موضوع نشاندهندهی اهمیت گزارش
حسابرسی برای اعتباردهندگان است .بنابراین انتظار میرود هرچه گزارش حسابرسی قابلفهمتر
و در واقع خواناتر باشد ،اعتباردهندگان بتوانند با کیفیت بیشتری تصمیمگیری کنند .در این رابطه
شاهیوآ و همکاران ( )2014رابطهی بین خوانایی گزارشهای مالی و هزینهی بدهی را بررسی
کردند و دریافتند که افزایش خوانایی گزارشهای مالی ،کاهش هزینهی بدهی را در پی دارد.
در پژوهشی دیگر ایمن و همکاران ( )2018نشان دادند که هر چه گزارشهای مالی خواناتر باشد،
توجه تحلیلگران مالی به این گزارشها بیشتر میشود .بنابراین با توجه به نتیجهی پژوهش ایمن و
همکاران ( )2018میتوان گفت که با افزایش توجه تحلیلگران به گزارشهای مالی ،تصمیمگیری
اعتباردهندگان راحتتر میشود.
در ادامه فرضیهی دوم ذکر شده است:
سوال دوم پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان
افزایش مییابد.
با توجه به استفاده از دو شاخص برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی (که در ادامه معرفی
شده است) فرضیهی دوم در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
یکی دیگر از استفادهکنندگان صورتهای مالی و گزارش حسابرسی ،مدیران هستند .با توجه به
نظریهی نمایندگی ،منافع مدیران و مالکان همسو نیست .بنابراین احتمال اتخاذ تصمیمهایی از سوی
مدیران که در راستای حداثرسازی ثروت مالکان نباشد ،وجود دارد .طبق نشریهی  159سازمان
حسابرسی ،استفاده از ابزارها و روشهایی که موجب کاهش احتمال بروز رفتارها و اقدامهای
نامطلوب از سوی مدیران میشود ،از مطلوبیت زیادی برخوردار و دارای ارزش اقتصادی است.
از چنین ابزارهایی با نام فعالیتهای نظارتی یاد میشود و ناگزیر حسابرسی را نیز به عنوان یکی از
روشهای پیشگیری و کشف اقدامهای نامطلوب مدیران دربر میگیرد.
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ایمن و همکاران ( )2018معتقدند که با افزایش خوانایی گزارشهای مالی ،هزینههای نمایندگی
کاهش مییابد .بنابراین این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد ،این
حس در مدیر ایجاد شود که درک کارهای او توسط مالکان راحتتر است و در نتیجه اقدامهای
فرصتطلبانهی خود را کاهش دهد که این کار نشاندهندهی کاهش تضاد منافع بین مدیران و
مالکان است .لی ( )2008در پژوهشی نشان داده است که با کاهش سود ،گزارشهای مالی ناخواناتر
میشود .او همچنین مشاهده کرده است که افزایش خوانایی گزارشهای مالی موجب افزایش
پایداری سود میشود .در پژوهشی دیگر آژینا و همکاران ( )2016دریافتهاند که هر چه مدیریت
سود بیشتر باشد ،خوانایی گزارشهای مالی کمتر خواهد بود .لو و همکاران ( )2017و در ایران
صفری گرایلی و همکاران ( )1396نیز به نتیجهای مشابه با آژینا و همکاران ( )2016دست یافتهاند.
در ادامه فرضیهی سوم ذکر شده است:
فرضیهی سوم :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری مدیران افزایش
مییابد.
مانند فرضیهی دوم ،با توجه به استفاده از دو شاخص برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی
(که در ادامه معرفی شده است) فرضیهی سوم نیز در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته است.

 -3روششناسی
این پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي از نوع همبستگي است که براي کشف همبستگي بين
متغيرها به روش پسرويدادي عمل شده است .از نظر هدف نیز این پژوهش در حوزهی پژوهشهای
کاربردی قرار دارد .دورهی مورد مطالعه سالهای  1392تا  1398و جامعهی آماری ،بورس اوراق
بهادار تهران است .برای نمونهگیری از روش حذفی استفاده شده و برای حضور یک شرکت در
نمونه شرایط زیر را اعمال شده است:
 -1قبل از آغاز سال  1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 -2جز شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانکها و مؤسسههای مالی نباشد.
 -3پایان سال مالی  29اسفند باشد و طی دورهی زمانی موردنظر تغییر سال مالی نداده باشد.
 -4بیش از شش ماه وقفه معامالتی در سال نداشته باشد.
 -5دادههای مورد استفاده در پژوهش برای آن در دسترس باشد.
 -6دارای گزارش حسابرسی شرکت اصلی باشد.

بعد از اعمال محدودیتها  61شرکت از  10صنعت به عنوان نمونه انتخاب شد .دادههای مورد
نیاز از پایگاههای اطالعاتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس
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اوراقبهادار ،1ناشران اوراق بهادار (کدال )2و مرکز پردازش اطالعات مالی ایران 3و نرمافزار رهآورد
نوین گردآوری شده است .برای آزمون فرضیهها مدلهای رگرسیونی با استفاده از دادههای ترکیبی
روش حداقل مربعات معمولی و نرمافزار  Eviewsبرآورد شده است .قبل از برآورد هر مدل
آزمونهای « Fلیمر »4و «هاسمن »5به 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 تعمیمیافته »6مورد آزمون قرار گرفته است.

 -4متغیرها
 1-4متغیرهای وابسته
یکی از متغیرهای وابسته در این پژوهش کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران است که با نماد
 QODIنشان داده شده است .طبق متون حسابداری ،بازده و سود هر سهم از مهمترین عوامل مؤثر
بر سرمایهگذاری در شرکتها است .لذا برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران از
ضریب واکنش به سود استفاده میگردد .این ضریب از یک رابطهی رگرسیونی به دست میآید که
در آن بازده (عادی یا غیرعادی) به عنوان متغیر وابسته و سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته میشود .ضریب واکنش به سود همان ضریب سود هر سهم در این معادله است .هرچه ضریب
واکنش به سود بیشترباشد ،نشان دهندهی باالتربودن کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران است.
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران از دو شاخص استفاده شده است .یکی از
شاخصها ضریب واکنش بازدهی عادی به سود است که نماد  ERC_Rبرای آن مورد استفاده قرار
گرفته است .این شاخص به طور مستقیم کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران را نشان میدهد و به
صورت زیر اندازهگیری میشود:
مدل (1
tوt+ ɛiوt= β0+ β1 EPSiوRi
نمادهای مدل ( )1به شرح زیر است:
 :Rبازدهی عادی (بهطورساده برای محاسبهی بازدهی عادی ،ارزش سهم در ابتدای دوره از ارزش آن
در پایان دوره کسر و عدد بهدستآمده بر ارزش سهم در ابتدای دوره تقسیم میشود) :EPS ،سود هر
سهم : ،ضریب :ɛ ،خطا :i ،شرکت و  :tزمان .در این مدل ضریب واکنش بازدهی عادی به سود است.
1. www.rdis.ir
2. www.codal.ir
3. www.fipiran.com
4. Limier
5. Hausman
6. ADF
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شاخص دیگری که برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران استفاده شده ،ضریب
واکنش بازدهی غیرعادی به سود است که با نماد  ERC_ARنشان داده شده است .روشهای
متفاوتی برای محاسبهی بازدهی غیرعادی سهام وجود دارد .در این پژوهش برای محاسبهی بازدهی
غیرعادی سهام ،میانگین بازده صنعت از بازدهی عادی کسر شده است .این شاخص نیز به طور
مستقیم کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران را نشان میدهد و به صورت زیر اندازهگیری میشود:
مدل (2
tوt+ ɛiوt= β0+ β1 EPSiوARi
در مدل ( AR )2نماد بازدهی غیرعادی ،نماد ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود و سایر
نمادها مانند مدل ( )1است.
یکی دیگر از متغیرهای وابسته در این پژوهش کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان است که با
نماد  QODCنشان داده شده است .مهمترین شاخص برای اندازهگیری توان پرداخت بدهی توسط
شرکت ،اهرم مالی است .پایین بودن اهرم مالی برای اعتباردهندگان ارزشمند است .افزایش تفاوت
اهرم مالی شرکت و صنعت ،نشاندهندهی کاهش کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان است.
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان ،اهرم مالی صنعت از اهرم مالی شرکت کسر
شده و سپس عدد بهدستآمده معکوس شده است تا حاصل به طور مستقیم کیفیت تصمیمگیری
اعتباردهندگان را نشان دهد .در ضمن اهرم مالی از طریق تقسیم جمع بدهیهای بهرهدار بر جمع
داراییها محاسبه شده است.
کیفیت تصمیمگیری مدیران سومین متغیر وابسته در این پژوهش است .نماد استفادهشده برای معرفی
این متغیر  QODMاست .بازدهی داراییها پرکاربردترین شاخص برای اندازهگیری عملکرد واحد
اقتصادی یا عملکرد مدیر است .سود هنگامی ایجاد میشود که شرکت به صورت اثربخش عمل
کند .در نتیجه میتوان گفت گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده است .بازدهی داراییهای
شرکت به شدت به صنعت وابسته است .بنابراین هرچه تفاوت بازدهی داراییهای شرکت با بازدهی
داراییهای صنعت بیشتر باشد ،نشاندهندهی کمتر بودن کیفیت تصمیمگیری مدیران است.
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری مدیران نیز مانند اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری
اعتباردهندگان ،به اثر صنعت توجه شده است؛ یعنی ابتدا بازدهی داراییهای شرکت منهای بازدهی
داراییهای صنعت شده و سپس معکوس شده است .عدد بهدستآمده شاخص مستقیم کیفیت
تصمیمگیری مدیران است .در ضمن برای محاسبهی بازدهی داراییها ،سود عملیاتی بر جمع
داراییها تقسیم شده است.
 2-4متغیر مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش خوانایی گزارش حسابرسی است که با نماد  REDنشان داده شده
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است .برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی از دو شاخص استفاده شده است« .شاخص
فاگ »7یکی از این دو شاخص است که از نماد  FOGبرای آن استفاده شده است .این شاخص
توسط لی ( )2008معرفی شده و مراحل محاسبهی آن به صورت زیر است:
حذف اعداد ،اسامی خاص و عنوانها از گزارش
شمارش تعداد جملههای گزارش

شمارش تعداد کلمههای گزارش
شمارش «تعداد کلمههای دارای بیش از دو بخش» (کلمههای پیچیده) در گزارش
تقسیم تعداد کلمههای گزارش بر تعداد جملههای گزارش (محاسبهی میانگین تعداد کلمهها در هر جمله)
تقسیم «تعداد کلمههای دارای بیش از دو بخش» (کلمههای پیچیده) در گزارش بر تعداد کلمههای
گزارش و سپس ضربدر ( 100محاسبهی درصد کلمههای پیچیده)
ضرب حاصلجمع «نتیجهی مراحل  5و ( »6میانگین تعداد کلمهها در هر جمله و درصد کلمههای
پیچیده) در 0/4
هر چه شاخص فاگ بیشتر باشد نشاندهندهی کمتربودن خوانایی است .در این پژوهش این
شاخص در منفی یک ضرب شده تا حاصل بهطور مستقیم خوانایی را نشان دهد.
دومین شاخص استفادهشده برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی ،طول سند نام دارد که با
نماد  LENGHTمعرفی شده است .این شاخص به صورت لگاریتم طبیعی تعداد کلمههای گزارش
محاسبه شده است .شاخص طول سند نیز مانند شاخص فاگ به طور معکوس خوانایی را نشان
میدهد .بنابراین در منفی یک ضرب شده است تا حاصل بهطور مستقیم نشاندهندهی خوانایی باشد.
 4-3متغیرهای کنترلی
اندازهی شرکت :به صورت لگاریتم طبیعی جمع داراییها محاسبه و با نماد  SIZEنشان داده شده است.
سن شرکت :برای محاسبهی سن شرکت در هر سال ،تعداد سالهای پس از پذیرفته شدن
شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تا آن سال شمارش شده است .برای این متغیر از نماد AGE
استفاده شده است.
اهرم مالی :از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییها محاسبه و با نماد  LEVنشان داده شده است.
داراییهای ثابت مشهود :از تقسیم جمع داراییهای ثابت مشهود بر جمع داراییها محاسبه و
با نماد  TANGنشان داده شده است.
فرصت رشد :به صورت نسبت ارزش بازار سهام به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه و با نماد
 MTBنشان داده شده است.
7 . FOG Index
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 -5مدلهای آزمون فرضیهها
برای آزمون فرضیههای اول ،دوم و سوم به ترتیب از مدلهای ( )4( ،)3و ( )5استفاده 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 مدلهای ( )4( ،)3و ( )5به شرح زیر است:
 :QODIکیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران (برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران
از دو شاخص شامل «ضریب واکنش بازدهی عادی به سود» و «ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود»
استفاده شده و این دو شاخص به ترتیب با نمادهای  ERC_Rو  ERC_ARنشان داده شده است)،
 :QODCکیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان :QODM ،کیفیت تصمیمگیری مدیران:RED ،
خوانایی گزارش حسابرسی (برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی از دو شاخص شامل «فاگ»
و «طول سند» استفاده شده و این دو شاخص به ترتیب با نمادهای  FOGو  LENGHTنشان داده شده
است) :SIZE ،اندازهی شرکت :AGE ،سن شرکت :LEV ،اهرم مالی :TANG ،داراییهای ثابت
مشهود :MTB ،فرصت رشد : ،ضریب :ɛ ،خطا :i ،شرکت و  :tزمان
 -5یافتهها
 1-5آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرها در جدول ( )1آورده شده است .میانگین متغیر اهرم مالی ( )0/64نشان
میدهد که در شرکت-سالهای مورد بررسی ،به طور میانگین بیش از نیمی از داراییها از طریق
بدهیها تأمین مالی شده است .با توجه میانگین متغیر داراییهای ثابت مشهود ( )0/29مشخص است به
طور میانگین  29درصد داراییها را داراییهای ثابت مشهود تشکیل میدهد .ضریب چولگی متغیرها
نشان میدهد که عدمتقارن متغیر فرصت رشد نسبت به منحنی نرمال ،از سایر متغیرها بیشتر است.
ضریب کشیدگی متغیر ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود ( )3/84از سایر متغیرها بیشتر است
که نشاندهندهی بیشترین برجستگی نسبت به منحنی نرمال ،بین همهی متغیرهای پژوهش است.
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ش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان
بررسی رابطهی بین خوانایی گزار 

جدول ( .)1آمار توصیفی
نماد

متغیر
شاخصهای ضریب واکنش
«کیفیت

بازدهی عادی

تصمیمگیری

به سود

(:)QODI

بازدهی

سرمایهگذاران» ضریب واکنش
وابسته
وابسته

وابسته

ERC_R

تصمیمگیری

ERC_AR

QODC

234

QODM

234

FOG

234

LENGHT

234

SIZE

234

اعتباردهندگان
کیفیت

تصمیمگیری
مدیران

شاخصهای شاخص فاگ
«خوانایی
گزارش

حسابرسی»
(:)RED
مستقل

شاخص طول
سند

کنترلی

اندازهی شرکت

کنترلی

اهرم مالی

کنترلی
کنترلی
کنترلی

سن شرکت
داراییهای

ثابت مشهود

فرصت رشد

234

234

غیرعادی به سود
کیفیت

تعداد

میانگین میانه حداکثر حداقل
0/05

0/02

0/04

0/01

انحراف ضریب ضریب

معیار چولگی کشیدگی

0/45 0/11 -0/22 0/38

0/33 0/07 -0/18 0/21

3/57

3/84

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

1/53

2/29 -0/06 22/10 -50/74 46/37 3/17

0/26 1/53 -30/02 -22/26 -26/34 -26/19

2/70

2/53 -0/01 0/26 -7/43 -6/30 -6/86 -6/85

3/40 -0/07 0/47 10/63 13/18 11/96 11/96

AGE
LEV

234
234

TANG

234

0/29

MTB

234

1/83

15/44

15

0/67

0/92

0/26

0/72

0/03

1/60

3/94

0/89

0/64

25

0/22

0/21 4/23

2/22

8

2/26 -0/51 0/15
0/69 0/17

2/82

1/02 0/73

3/12

منبع :یافتههای پژوهش
 2-5پایایی
جدول ( )2نتایج بررسی پایایی متغیرها را با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته نشان میدهد.

نتایج نشاندهندهی پایابودن همهی متغیرها در سطح اطمینان  99درصد است.
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ش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان
بررسی رابطهی بین خوانایی گزار 

جدول ( .)2پایایی
متغیر

نماد

شاخصهای «کیفیت تصمیمگیری ضریب واکنش بازدهی عادی به سود

ERC_R

سرمایهگذاران» ( :)QODIوابسته ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود ERC_AR
وابسته

کیفیت تصمیمگیری اعتیاردهندگان

وابسته

کیفیت تصمیمگیری مدیران

شاخصهای «خوانایی گزارش

شاخص فاگ

حسابرسی» ( :)REDمستقل

شاخص طول سند

کنترلی

اندازهی شرکت

کنترلی

سن شرکت

کنترلی

اهرم مالی

کنترلی

داراییهای ثابت مشهود

کنترلی

فرصت رشد

QODC

QODM
FOG
LENGHT
SIZE
AGE
LEV
TANG
MTB

سطح معناداری آمارهی

آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
0/0000
0/0000
0/0000
0/0002
0/0001
0/0001
0/0052
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

منبع :یافتههای پژوهش

 -6آزمون فرضیهها
نتیجهی آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران (برآورد مدل  )3با استفاده از شاخصهای «فاگ» ( )FOGو «طول
سند» ( )LENGHTبرای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و شاخصهای «ضریب واکنش
بازدهی عادی به سود» ( )ERC_Rو «ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود» ( )ERC_ARبرای
اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران که در مجموع چهار حالت میشود ،در بخشهای
(الف( ،)1-الف( ،)2-ب )1-و (ب )2-جدول ( )3آورده شده است.
با توجه به نتیجهی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن مشخص است که مدل در بخشهای (الف )1-و (ب )1-از
نوع تابلویی و با اثر تصادفی و در بخشهای (الف )2-و (ب )2-از نوع تابلویی و با اثر ثابت است .آمارهی F
و معناداری آن در هر چهار حالت (چهار بخش) نشاندهندهی معناداری مدل از نظر کلی است .ضریب تعیین
تعدیلشده در بخشهای (الف( ،)1-الف( ،)2-ب )1-و (ب )2-نشان میدهد که به ترتیب  11درصد43 ،
درصد 11 ،درصد و  44درصد از تغییرات کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران با استفاده از خوانایی گزارش
حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده میشود .آمارهی دوربین واتسون 8در هر چهار حالت بین 1/5
و  2/5است که نشاندهندهی عدم وجود خودهمبستگی مرتبهی اول در اجزای اخالل است .در ضمن در
همهی حالتها مشکل واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل (در صورت وجود) برطرف شده است .ضریب
متغیر خوانایی گزارش حسابرسی در حالتهای «شاخص فاگ برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی
8. Durbin-Watson
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ش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان
بررسی رابطهی بین خوانایی گزار 

و ضریب واکنش بازدهی عادی به سود برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران» ( )0/004و
«شاخص طول سند برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران» ( )0/04که در بخشهای (الف )1-و (ب )2-آمده،
مثبت و معنادار است که نشان میدهد سوال اول پژوهش در این دو حالت تأیید میشود.
جدول( .)3سوال اول پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران افزایش مییابد
بخش (الف) .شاخص فاگ (:)FOG

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
بخش (الف.)1-

بخش (الف.)2-

بخش (ب.)2-

بازدهی عادی به

بازدهی غیرعادی به

حسابرسی» ()RED

ضریب واکنش

نماد

متغیر

سود (:)ERC_R

ضریب واکنش

سود (:)ERC_AR

یکی از شاخصهای یکی از شاخصهای

«کیفیت تصمیمگیری «کیفیت تصمیمگیری
سرمایهگذاران»
()QODI

سطح

ضریب
C
عرض از مبدا
خوانایی گزارش حسابرسی 0/004 RED

معناداری

0/10

اندازهی شرکت
سن شرکت
اهرم مالی

SIZE
AGE
LEV

**

0/01

0/001

آمارهی F

-0/01 MTB

0/6124
0/0278
0/5472

سرمایهگذاران»

*
*

0/37

معناداری
0/0458

**

0/002

0/6092
0/3814

-0/01
***

0/2700
0/0032

0/001

4/25

سطح

ضریب

-0/15

0/0000

«خوانایی گزارش حسابرسی» ()RED
بخش (ب .)1-ضریب
واکنش بازدهی عادی
به سود (:)ERC_R
یکی از شاخصهای

«کیفیت تصمیمگیری
سرمایهگذاران»
()QODI

()QODI

-0/003 0/6851

-0/07

داراییهای ثابت مشهود -0/09 TANG
فرصت رشد

بخش (ب) .شاخص طول سند

( :)LENGHTیکی از شاخصهای

**

-0/01

0/0755
0/0193
0/7734
0/8551

3/91

ضریب

سطح

معناداری

-0/19

0/4603

0/01

0/5608

-0/03

0/3259

0/0004

0/7957

*

0/0000

-0/08

-0/09
-0/02

*

ضریب واکنش

بازدهی غیرعادی به

سود (:)ERC_AR
یکی از شاخصهای

«کیفیت تصمیمگیری
سرمایهگذاران»
()QODI

ضریب
0/58

0/04

*

4/33

معناداری

**

-0/01

0/0001
0/0413
0/4936

0/1067 -0/003

-0/15 0/1603
0/0000

سطح

**

-0/01

0/0205
0/7259
0/7249

0/002

4/02

سطح معناداری آمارهی F

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

آمارهی دوربین واتسون

1/57

1/5

1/57

1/5

ضریب تعیین تعدیلشده

0/11

0/43

0/11

0/44

سطح معناداری آمارهی آزمون  Fلیمر

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

تعداد

234

234

234

234

سطح معناداری آمارهی آزمون هاسمن

0/1150

0/0317

0/1685

* :سطح اطمینان  99درصد :** ،سطح اطمینان  95درصد :*** ،سطح اطمینان  90درصد
منبع :یافتههای پژوهش
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ش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان
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نتیجهی آزمون فرضیهی دوم پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت
تصمیمگیری اعتباردهندگان (برآورد مدل  )4با استفاده از شاخصهای «فاگ» ( )FOGو «طول
سند» ( )LENGHTبرای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و در واقع در دو حالت ،به ترتیب
در بخشهای (الف) و (ب) جدول ( )4ارائه شده است.
نتیجهی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن نشان میدهد که در هر دو حالت ،مدل از نوع تابلویی و با اثر ثابت

است .آمارهی  Fو معناداری آن در هر دو حالت نشاندهندهی معناداری مدل از نظر کلی است .ضریب
تعیین تعدیلشده در بخشهای (الف) و (ب) نشان میدهد که به ترتیب  54درصد و  53درصد از تغییرات
کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان با استفاده از خوانایی گزارش حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح
داده میشود .با توجه به اینکه آمارهی دوربین واتسون در هر دو حالت بین  1/5و  2/5است ،مشخص است
که مشکل خودهمبستگی مرتبهی 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 نشاندهندهی عدمتأیید فرضیهی دوم است.
جدول( .)4سوال دوم پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری اعتباردهندگان افزایش مییابد

بخش (الف) .شاخص فاگ ( :)FOGبخش (ب) .شاخص طول سند (:)LENGHT

نماد

متغیر
عرض از مبدا

C

خوانایی گزارش حسابرسی
اندازهی شرکت
سن شرکت
اهرم مالی

داراییهای ثابت مشهود
فرصت رشد

RED

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
حسابرسی» ()RED

ضریب

سطح معناداری

ضریب

0/70

0/1890

1/11

0/7017

66/66

SIZE
AGE

*

TANG
MTB

آمارهی F

حسابرسی» ()RED

سطح معناداری

-8/18

LEV

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش

2/66

0/2954
0/1631
0/0009

4/66

0/7080

-0/06

0/9574

0/4605

6/28

5/15

0/4385

47/66

-7/27
2/54

0/2070
0/0012

*

3/90

0/7567

-0/10

0/9379

0/4707

6/34

5/07

سطح معناداری آمارهی F

0/0000

0/0000

آمارهی دوربین واتسون

2/41

2/39

ضریب تعیین تعدیلشده

سطح معناداری آمارهی آزمون  Fلیمر

سطح معناداری آمارهی آزمون هاسمن
تعداد

0/54

0/53

0/0000

0/0000

234

234

0/0001

* :سطح اطمینان  99درصد  -منبع :یافتههای پژوهش
| |158شماره یک | زمستان 1399

0/0001

ش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان
بررسی رابطهی بین خوانایی گزار 

نتیجهی آزمون فرضیهی سوم مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری
مدیران (برآورد مدل  )5با استفاده از شاخصهای «فاگ» ( )FOGو «طول سند» ( )LENGHTبرای
اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و در واقع در دو حالت ،به ترتیب در بخشهای (الف) و
(ب) جدول ( )5ارائه شده است.
نتیجهی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن نشان میدهد که در هر دو حالت ،مدل از نوع تابلویی و با اثر

تصادفی است .آمارهی  Fو معناداری آن در هر دو حالت نشاندهندهی معناداری مدل از نظر کلی است.
ضریب تعیین تعدیلشده در بخشهای (الف) و (ب) نشان میدهد که  7درصد از تغییرات کیفیت
تصمیمگیری مدیران با استفاده از خوانایی گزارش حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده میشود.
با توجه به اینکه آمارهی دوربین واتسون در هر دو حالت بین  1/5و  2/5است ،مشخص است که مشکل
خودهمبستگی مرتبهی 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 نشاندهندهی عد م تأیید فرضیهی سوم است.
جدول( .)5سوال سوم پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری مدیران افزایش مییابد

بخش (الف) .شاخص فاگ ( :)FOGبخش (ب) .شاخص طول سند (:)LENGHT

نماد

متغیر
عرض از مبدا

C

خوانایی گزارش حسابرسی

RED

اندازهی شرکت

SIZE

سن شرکت

AGE

اهرم مالی

داراییهای ثابت مشهود

LEV
TANG

فرصت رشد

MTB

آمارهی F

معناداری آمارهی F

ضریب تعیین تعدیلشده

آمارهی دوربین واتسون

سطح معناداری آمارهی آزمون  Fلیمر

سطح معناداری آمارهی آزمون هاسمن
تعداد

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
حسابرسی» ()RED

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
حسابرسی» ()RED

ضریب

سطح معناداری

ضریب

سطح معناداری

0/49

0/2953

4/04

0/5470

0/2021

62/66

-3/18

-0/78

0/4595

***

0/0794

*

0/0003

2/81

-18/96
3/02

0/8046

2/90

0/2321

0/2915

70/17

-2/55

-0/82

0/5543

***

0/0526

*

0/0002

3/21

-18/80

0/7768

3/08

2/92

0/0029

0/0027

1/78

1/80

0/07

0/2089

0/07

0/0000

0/0000

234

234

0/2056

0/1839

* :سطح اطمینان  99درصد :** ،سطح اطمینان  95درصد :*** ،سطح اطمینان  90درصد  -منبع :یافتههای پژوهش
| زمستان  | 1399شماره یک ||159
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 -7نتیجهگیری
استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای اینکه بتوانند تصمیمهای مناسب و باکیفیتی اتخاذ کنند،
باید بتوانند آن را درک کنند (آسای و همکاران .)2016 ،با توجه به حجم صورتهای مالی و استفاده
از روشها و برآوردهای مختلف و همچنین واژههای تخصصی در آن ،طبیعی است که درک آن برای
استفادهکنندگان دشوار است .در این رابطه ایمن و همکاران ( )2018بیان کردهاند 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 اینکه حسابرسان صورتهای مالی را بررسی و نتیجهی بررسی را در گزارش
حسابرسی ذکر میکنند که پل ارتباطی بین حسابرسی و استفادهکنندگان است و همچنین با توجه به
اینکه گزارش حسابرسی یکی از گزارشهای مالی است ،انتظار میرود هر چه گزارش حسابرسی
قابلفهمتر و در واقع خواناتر باشد ،کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان بیشتر شود .به عبارت دیگر و به
طور خاص انتظار میرود خواناترشدن گزارش حسابرسی موجب آسانترشدن سرمایهگذاری از سوی
سرمایهگذاران 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 تصمیمگیری سه مورد از مهمترین
ش حسابرسی شامل سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و مدیران بررسی شد.
استفادهکنندگان گزار 
نتیجهی آزمون فرضیهی اول مبنی بر وجود رابطهی مثبت بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران ،بهطورکلی نشاندهندهی تأیید این فرضیه است .با توجه به این نتیجه
مشخص است که در بورس اوراق بهادار تهران ،سرمایهگذاران گزارش حسابرسی را مطالعه و از آن
در تصمیمگیری استفاده میکنند .این نتیجه با مبانی نظری موجود و همچنین نتایج پژوهشهای یو و
ژانگ ( ،)2009میلر ( ،)2010الورنس ( ،)2013دی فرانکو و همکاران ( ،)2013آسای و همکاران
( ،)2016بوباکر و همکاران ( ،)2019حاجیها و ابراهیمی ( )1395و طالبی ( )1396مطابقت دارد.
طبق فرضیه دوم تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان
بررسی شد که رابطهی مثبت اما غیرمعنادار به دست آمد و در واقع این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت.
در رابطه با این نتیجه میتوان گفت شاید در شرکت -سالهای مورد بررسی اعتباردهندگان بیشتر
به نظر تحلیلگران توجه کرده و توجه چندانی به گزارش حسابرسی نداشتهاند .نتیجهی مشاهدهشده
بدون توجه به سطح معناداری و فقط با توجه به جهت رابطه که مثبت است ،با مبانی نظری و
همچنین نتیجهی پژوهش شاهیوآ و همکاران ( )2014مطابقت دارد .این نتیجه همچنین تا حدودی با
نتیجهی بهدستآمده توسط فخفاخ ( )2015که نشان داد گزارشهای حسابرسی تهیهشده بر اساس
استانداردهای بینالمللی ،به طور کامل توسط استفادهکنندگان قابلدرک نیست ،همراستا است.
تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری مدیران ،در فرضیهی سوم مطرح
شد .نتیجهی بررسی این فرضیه نیز مانند فرضیه دوم مثبت و غیرمعنادار بود و بنابراین فرضیهی سوم
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پژوهش تأیید نشد .در مورد عدم وجود رابطهی مثبت و معنادار بین خوانایی گزارش حسابرسی
و کیفیت تصمیمگیری مدیران میتوان گفت احتماالً مدیران با توجه به اهداف خود به گزارش
حسابرسی توجه میکنند و خوانایی این گزارش اهمیتی برایشان ندارد .این نتیجه بدون درنظرگرفتن
سطح معناداری و فقط با توجه به مثبت بودن جهت رابطهی بهدستآمده ،با مبانی نظری موجود
مطابقت دارد .با توجه به عدم گزارش پژوهشهای مربوط ،این نتیجه قابلیت مقایسه ندارد.
با توجه به تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران ،به
نهادهای مربوط پیشنهاد میشود با تالش بیشتر برای خواناترشدن گزارش حسابرسی ،به سرمایهگذاری
بیشتر و در نتیجه بهبود شرابط اقتصادی کشور کمک کنند .پژوهشگران میتوانند تأثیر خوانایی
استانداردهای حسابرسی و همچنین خوانایی استانداردهای حسابداری را به ترتیب بر کیفیت گزارش
حسابرسی و کیفیت افشاء صورتهای مالی بررسی کنند.
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The relationship between auditing report readability
and users’ decision making quality
Dr. Farzin rezaei1، Narges norozi2

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 the eyes of users and be a source of information. In the other
words، the auditing report should be able to influence the users’ decision. Auditing report readability means that it is understandable for users. Improving
the auditing report readability is expected to improve the users’ decision making quality. In the other words, it is expected that the auditing report is more
readable, investing more easily from investors and obtaining 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 considered. To investigate this issue, data from 61 firms listed in Tehran Stock
Exchange during the years 1392 to 1398 has been used. In general, the results
indicate that there is a positive relationship between auditing report readability and investors’ decision making quality.
Keywords: Auditing report readability، Users of auditing report، Investors’
decision making quality، creditors’ decision making quality، Managers’ decision making quality.
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