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 مقدمه

 اهمیت دارای مختلف هایزمینه در گسترده گونه به و است متنی اطالعات ویژگی ترینمهم از خوانایی

 اخیر، هایسال در است. درکقابل خوانایی از باالیی سطح با تنها متن در شدهارائه اطالعات ارزش است.

 اطالعات نظری، ازلحاظ است. قرارگرفته سرمایه بازارهای توجه مرکز در ایفزاینده گونه به خوانایی مسئله

 است هاشرکت در کنندگاناستفاده و مدیران بین مهم ارتباطی پل یک ساالنه هایگزارش مانند افشاشده

 صورت هایپژوهش [.۳5] گذاردمی تأثیر هاشرکت سالیانه هایگزارش ارتباطی عملکرد بر آن، خوانایی که

 دهد. قرار تأثیر تحت را اطالعات کیفیت تواندمی مالی گزارشگری خوانایی که دهدمی نشان پیشین گرفته

 عدم سود، مدیریت جدی هایمشکل به منجر است ممکن مالی گزارشگری در ناخوانایی نمونه، برای

 و سالیانه هایگزارش به بازار ضعیف هایواکنش گران،تحلیل بینیپیش پایین کیفیت سود، پایداری

 [.40 و ۳4 ،۳۳ ،29 ،28 ،27 ،26 ،18] شود سهام قیمت سقوط ریسک

 به کمک هاآن اصلی ارزش کنندگان،استفاده گیریتصمیم در ساالنه هایگزارش سودمندی به توجه با

 طریق از که هستند اطالعاتی اصلی منابع هاگزارش این است. اقتصادی هایگیریتصمیم در گذارانسرمایه

 بهتر بنابراین، و کنندمی کسب اطالعات هاشرکت کارایی و مدیریت صالحیت مورد در سهامداران آن،

 سازیپنهان یا انتقال به مالی گزارشگری ناخوانایی ازآنجاکه کنند. نظارت شرکت مدیریت بر توانندمی

 موضوع این باشد، تأثیرگذار نفعانذی اقتصادی اهداف به دستیابی بر تواندمی و کندمی کمک اطالعات

 شود. واقع مفید مختلف هایجهت از تواندمی

 تعدیلگر نقش با هاشرکت نمایندگی هایهزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی رابطه مطالعه با پژوهش این

 ایران در تازگیبه آنکه اقتصادی پیامدهای و مالی گزارشگری خوانایی ادبیات به حسابرسی، کیفیت

 خوانایی با رابطه در گرفته صورت هایپژوهش عموم همچنین، کند.می کمک است، قرارگرفته موردتوجه

 وقوع به چین مانند آسیایی کشورهای برخی و آمریکا متحدهایاالت نندما کشورهایی در مالی گزارشگری

 گزارشگری خوانایی درزمینه آینده هایپژوهش برای مفیدی مرجع تواندمی مطالعه این و است پیوسته

 کیفیت به توجه و شرکتی راهبری بهبود و نمایندگی مشکالت کاهش آن، بر افزون باشد. ایران در مالی

 نیز دیدگاه این از مطالعه این هاییافته که است سرمایه بازارهای در مهم مباحث از یکی نیز حسابرسی

 است. اهمیت دارای

 نمایندگی هزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی بین آیا که است سؤال این به پاسخ پژوهش این اصلی هدف

 کهدرصورتی شود؟می تعدیل حسابرسی کیفیت با رابطه این آیا همچنین، دارد؟ وجود معناداری رابطه

 با همچنین، است؟ میزان چه به رابطه این سطح و است سمتی چه به آن جهت دارد وجود روابط این

 مورد مسئله این تا است ضروری پژوهشگران، ورود عدم و شد بیان باال در که موضوع اهمیت به توجه

 داد. انجام بهتری هایریزیبرنامه بتوان ها،یافته اساس بر تا گیرد قرار تجربی آزمون

 ازآنپس شود.می بیان پژوهش روش و پیشینه سپس، و پژوهش نظری مبانی ابتدا نوشتار، این ادامه در

 شود.می آورده گیرینتیجه و بحث درنهایت، و شدهارائه پژوهش هاییافته نیز
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 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 کنندگاناستفاده برای درک سهولت و خوانایی عالقه، ازجمله مختلف عوامل از ترکیبی به خواندن قابلیت 

 متن یک خواندن دشواری سطح به ناخوانایی، که کنندمی بیان [4۳] 1سان و یان [.15] دارد بستگی

 با هاشرکت آن، طریق از که است اصلی مسیرهای از یکی ساالنه، مالی هایگزارش همچنین، دارد. اشاره

 در .[۳5] شودمی محسوب مهم ویژگی یک خوانایی آن، در و کنندمی برقرار ارتباط خارجی ذینفعان

 مالی گزارشگری خوانایی کنندهتعیین عوامل بررسی به پژوهشگران از بسیاری نیز اخیر هایسال

 و مالی گری گزارش خوانایی رابطه بررسی به که است شخصی اولین [۳۳] لی زمینه، این در اند.پرداخته

 تریپایین درآمد که هاییشرکت سالیانه هایگزارش که دریافت وی پرداخت. شرکت آینده و فعلی عملکرد

 ثبات دارای دارد، بیشتری خوانایی هاآن سالیانه گزارش که هاییشرکت و دارد نیز کمتری خوانایی دارد،

 هستند. بیشتری درآمد

 دارای که هاییشرکت است ذکرقابل نیز نمایندگی هایهزینه و مالی گزارشگری خوانایی رابطه درزمینه

 عدم تواندمی که دارند بیشتری اطالعات افشای کیفیت هستند، باالتری خوانایی سطح با هایگزارش

 مدیریت، بر تا کند کمک هاآن به و دهد کاهش هستند روبرو آن با سهامداران که را اطالعاتی تقارن

 [.۳5] باشند داشته بهتری نظارت

 برای رو،ازاین است. گذارانسرمایه و مدیران بین اطالعات تقارن عدم نمایندگی، مشکالت اساسی علت

 اطالعات افشای هایمکانیسم باید شوند،می روروبه آن با طرف دو هر که اطالعاتی تقارن عدم مشکل حل

 از مشابه، موارد و ارتباطی مسیرهای ساالنه، هایگزارش و هااطالعیه [.21 و 10] شود تنظیم متنوعی

 گونه به نیز ذینفعان و سهامداران [.۳5] هستند هاشرکت در اطالعات افشای برای اصلی هایمکانیسم

 گزارش اگر حال،بااین [.24 و 22] هستند وابسته ساالنه هایگزارش به خود هایگیریتصمیم برای معمول

 اطالعات پردازش برای را بیشتری هزینه و زمان سهامداران باشد، داشته کمتری خوانایی هاشرکت ساالنه

 [.40]  شودمی منتشرشده هایگزارش از ارزشمند اطالعات برداشت از مانع که کنندمی صرف

 مدیریت عملکرد و صالحیت از کمتری اطالعات است ممکن سهامداران ناخوانا، مالی گزارشگرهای باوجود 

 مدیران و سهامداران بین تضاد تشدید و مدیریت بر نظارت تضعیف باعث مسئله این که آورند دست به

 قیمت در سرعتبه افشاشده ارزش با اطالعات کارا، بازار فرضیه به توجه با آن، بر افزون [.40] شودمی

 تخصیص ترتیب،اینبه و شود منجر سهامداران تجاری رفتار به است ممکن که شودمی منعکس سهام

 [.۳6] سازد بهینه نیز را سرمایه بازارهای در منابع

 هایبینیپیش باشد، داشته کمتری خوانایی ساالنه گزارشگری اگر که دهدمی نشان پیشین مطالعات

 کاهش هاگزارش به نسبت را خود وابستگی گذارانسرمایه درنتیجه، و دارد تریپایین کیفیت تحلیلگران

 خریداری را دارد کمتری خوانایی هاآن ساالنه هایگزارش که هاییشرکت سهام نیستند مایل و دهندمی

                                                           
1 Yan and Sun 
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 بازار به را ارزش با اطالعات ساالنه هایگزارش که شودمی مانع ناخوانایی بنابراین، [؛40 و ۳1 ،29] کنند

 .[۳5] شودمی تشدید هاشرکت نمایندگی هایهزینه درنتیجه، و دهند انتقال

 بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش برای دارد، بیشتری خوانایی که ساالنه مالی گزارشگری خالصه، گونه به

 و بخشد بهبود را هاشرکت بر نظارت تواندمی درنتیجه، و است سودمند گذارانسرمایه و سهامداران

 دهد. کاهش را نمایندگی هایهزینه
 شود.می مربوط اطالعات افشای کیفیت به مالی گزارشگری خوانایی که کندمی بیان [۳۳] لی همچنین،

 هاشرکت در سالیانه هایگزارش کیفیت تضمین برای اصلی مکانیسم یک مستقل حسابرسی راستا، این در

 راستای در را خود هایگزارش و دهندمی ارائه را حسابرسی ایحرفه خدمات مستقل حسابرسان است.

 اندداده نشان پیشین مطالعات کنند.می منتشر موردبررسی، هایشرکت ساالنه گزارش کیفیت دادن نشان

 داشت بیان توانمی درنتیجه، [.19 و 12] دارد مثبت رابطه ساالنه گزارش کیفیت با حسابرسی کیفیت که

 کاهش را نمایندگی هایهزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی بین مثبت رابطه تواندمی حسابرسی کیفیت که

 هایگزارش کیفیت بهبود با دیگر سوی از و شودمی نمایندگی هزینه کاهش موجب سویک از زیرا دهد؛

 [.۳5] کندمی تضعیف را نمایندگی هزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی بین مثبت رابطه مالی،

 و رضائی گرایلی،صفری نمونه، برای داخلی پژوهشگران میان در که داد نشان پژوهش پیشینه بررسی

 پژوهشی در یابد.می کاهش مالی گزارشگری خوانایی سود، مدیریت افزایش با که دریافتند [5] نوروزی

 گزارشگری خوانایی افزایش موجب مدیریت، توانایی که دریافتند [4] رضائی و گرایلیصفری نیز دیگر

 موردتوجه تاکنون مالی گزارشگری خوانایی داخلی، پژوهشگران میان در که است ذکر به الزم شود.می مالی

 است. نگرفته قرار شایسته

 معناداری و مثبت رابطه [1۳] 1وردی و هایالری بیدل، نمونه، برای خارجی پژوهشگران میان در همچنین،

 با هایشرکت دهدمی نشان که یافتند هاشرکت گذاریسرمایه کارایی و مالی گزارشگری خوانایی بین

 مواجه کمتری جدی گذاریسرمایه غیر و گذاریسرمایه مشکالت با مالی، گری گزارش بهتر خوانایی

 هاشرکت توسط افشاشده اسناد که زمانی دریافتند [11] 2رنکامپ و الیوت آسای، آن، بر افزون شوند.می

 آجینا، آن، بر افزون کنند.می جستجو خارجی منابع از را اطالعات گذارانسرمایه دارد، کمتری خوانایی

 سالیانه گزارش کنند،می کاریدست را خود درآمد که هاییشرکت دریافتند نیز [9] ۳مسولی و الئویتی

 [۳4] 4روگو و راموس لو، مشابه، گونه به کند. پنهان را هاآن کاریدست تا دارد کمتری خوانایی هاآن

 تریپیچیده هایگزارش دارای دارند سود، کاریدست برای تریقوی انگیزه که هاییشرکت دریافتند

 را ساالنه هایگزارش خوانایی استراتژیک گونه به تواندمی مدیریت که دهدمی نشان هایافته این هستند.
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 [2۳] 1کیم و هوانگ [.41 و 26] کندمی کمک استراتژیک افشای نظریه ادبیات به که کند کاریدست

 اگر زمینه، این در باشد. تأثیرگذار شرکت ارزش بر توجهیقابل گونه به تواندمی خوانایی که دریافتند نیز

 هاشرکت توسط منتشرشده اطالعات به گذارانسرمایه اعتماد باشد، کم شرکت مالی گزارشگری خوانایی

 رساند.می آسیب شرکت ارزش به ترتیب، بدین و یابدمی کاهش

 سطح در توجهیقابل اثرهای دارای مالی گزارشگری خوانایی شرکت، سطح در شدهبیان موارد بر افزون

 [29] 4الورنس و [۳0] لی [،40] رنکامپ [،۳7] ۳میلر [،44] 2ژانگ و یو نمونه، برای است. نیز بازار

 نشان تریضعیف واکنش دارد؛ کمتری خوانایی که افشا هایاعالمیه به نسبت گذارانسرمایه که دریافتند

 معنا بدین بگذارد. تأثیر سرمایه بازار کارایی بر است ممکن خوانایی که کندمی مشخص امر این دهند.می

 اسناد به شرکت ارزش به مربوط اطالعات استخراج برای بیشتری هزینه و زمان به گذارانسرمایه اگر که

 بازار بازخوردهای و کمتر معامالت حجم کنند، برخورد هاشرکت توسط افشاشده ترپیچیده و طوالنی

 [.20 و 14] آورندمی دست به تریپایین

 دریافتند و کرده بررسی را تحلیلگران رفتار بر خوانایی تأثیر خود پژوهش در [۳1] 5مرکلی و لی لهاوی،

 را دارند کمتری خوانایی که ایسالیانه هایگزارش تا دارند نیاز بیشتری انرژی و زمان به تحلیلگران که

 دست به بیشتری بینیپیش نوسان و کمتر بینیپیش دقت با هاییگزارش ها،آن مطالعه با و کنند بررسی

 گذارانسرمایه قضاوت بر مالی گزارشگری خوانایی اثر بررسی برای نیز [42] 6ژو و وانگ تان، آورند.می

 همچنین، بخشد. بهبود شرکت فعلی عملکرد از را گذارانسرمایه درک تواندمی بهتر خوانایی که دریافتند

 گران تحلیل شدهبینیپیش هایگزارش خوانایی بر خود پژوهش در [16] 7ژو و ویاس هوپ، فرانکو،دی

 هایهزینه تا کند کمک گذارانسرمایه به تواندمی مالی گزارشگری بهتر خوانایی که دریافتند و کرده تمرکز

 کوئایو، همچنین، گذارند.می تأثیر سهام معامالت حجم بر درنتیجه، و دهند کاهش را اطالعات آوریجمع

 هایگزارش خوانایی که هاییشرکت به بیشتری توجه تحلیلگران اگر حتی که دریافتند [۳9] 8دنگ و ژنگ

 شدهبینیپیش هایگزارش کیفیت یا و اطالعات محتوای توانندنمی باشند، داشته دارند کمتری ساالنه

 گزارشگری ناخوانایی بین که دریافتند [۳5] همکاران و لو آن، بر افزون بخشند. بهبود را هاشرکت این برای

 به حسابرسی کیفیت اثر با رابطه این که دارد وجود معناداری و مثبت رابطه نمایندگی هایهزینه و مالی

 شود.می تعدیل منفی گونه

                                                           
1 Hwang and Kim 
2 You and Zhang 
3 Miller 
4 Lawrence 

5 Lehavy, Li and Merkley 
6 Tan, Wang and Zhou 
7 De Franco, Hope, Vyas and Zhou 
8 Qiu, Zheng and Deng 
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 برای اقتصادی جدی عواقب مالی، گزارشگری ناخوانایی صورت در که داد نشان پژوهش پیشینه بررسی

 از نمونه این داشت. خواهد وجود بد، اخبار کردن پنهان و کردن مبهم امکان کاهش قبیل از سهامداران

 نمایندگی هایهزینه ایجاد باعث ناچاربه بنابراین، و است مدیریتی طلبیفرصت اصل در اطالعات، افشای

 یک عنوانبه و باشد مؤثر میان این در تواندمی نیز حسابرسی کیفیت همچنین، شود.می هاشرکت برای

 هاییافته به و گرفته صورت زمینه این در مفیدی هایپژوهش اگرچه حال،بااین کند. عمل بازدارنده عامل

 در نمایندگی هایهزینه و مالی گزارشگری خوانایی رابطه تاکنون اما است، یافتهدست نیز ارزشمندی

 نیز رابطه این بر حسابرسی کیفیت تعدیلگر نقش همچنین، است، نگرفته قرار تجربی موردبررسی کشور

 است. ضروری آن بررسی درنتیجه، که نیست مشخص کشور محیط در

 است: زیر شرح به پژوهش هایفرضیه شده،مطرح پژوهش پیشینه و نظری مبانی به توجه با

 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه نمایندگی هزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی بین :اول اصلی فرضیه

 را نمایندگی هزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی بین رابطه حسابرسی، کیفیت :دوم اصلی فرضیه

 کند.می تعدیل منفی صورتبه

 شناسیروش

 شده،تعیین قبل از پژوهشی هایطرح و هافرضیه اساس بر که است کمّی هایپژوهش نوع از پژوهش این

 و است کمّی هاداده گیریاندازه معیار که شودمی استفاده زمانی هاپژوهش دسته این از است. شدهانجام

 شود.می استفاده آماری هایروش از هانتیجه استخراج برای

 پژوهش نمونه و جامعه

 هایسال طی بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت را پژوه این در موردمطالعه آماری جامعه

 شد: گرفته نظر در زیر شرایط نیز نمونه انتخاب برای دهد.می تشکیل 1۳96 تا 1۳92

 باشد. فعال 1۳96 سال انتهای تا و شدهپذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1۳92 سال از قبل شرکت -1

 باشد. اسفندماه پایان به منتهی هاآن مالی سال مقایسه، قابلیت افزایش منظوربه -2

 باشد. نداده مالی سال تغییر یا فعالیت تغییر مذکور هایسال در -۳

 نباشد. ذکرشده هایشرکت جزء گذاری،سرمایه و گریواسطه هایشرکت تفاوت به توجه با -4

 نباشد. ماه 6 از بیش شرکت در معامالتی وقفه -5

 باشد. دسترس در پژوهش متغیرهای موردنیاز اطالعات -6

 شد. انتخاب نمونه عنوانبه شرکت 160 ذکرشده، موارد به توجه با

 پژوهش متغیرهای

 نمایندگی(، )هزینه وابسته مالی(، گزارشگری )خوانایی مستقل متغیرهای دسته چهار از پژوهش این در

 مشهود، دارایی مدیریتی، مالکیت رشد، فرصت مالی، اهرم )اندازه، کنترلی و حسابرسی( )کیفیت تعدیلگر

 است. گیریاندازهقابل زیر شرح به که شد استفاده مدیره(هیئت استقالل و مدیرههیئت اندازه
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 مالی گزارشگری ناخوانایی

 با همسو آن گیریاندازه برای که است مالی گزارشگری ناخوانایی حاضر، پژوهش وابسته متغیر

 برخی توسط فارسی متون خوانایی سنجش برای آن اعتبار و روایی که زیر شاخص از [۳5 و 1۳ ،12]

 شد. استفاده است، قرارگرفته تائید مورد [2] دیانی و [6] تواناملکی و الهیفضل مانند داخلی پژوهشگران

 و کلمات( )برحسب جمله طول متغیر دو از تابعی فوگ( )شاخص مالی گزارشگری ناخوانایی شاخص

 محاسبه 1 رابطه صورتبه که است بخش( چند یا سه با کلمات تعداد صورتبه شده)تعریف پیچیده کلمات

 شود:می

 فوگ شاخص =4/0 پیچیده( کلمات درصد جمله+ هر در کلمات تعداد )میانگین 1 رابطه

 است: زیر ترتیب به فوق شاخص در مالی گزارشگری ناخوانایی سطح تعیین نحوه و فرایند

 اواخر از ایصدکلمه نمونه یک و وسط از ایصدکلمه نمونه یک ابتدا، از ایصدکلمه نمونه انتخاب -1

 تصادفی. صورتبه گزارش

 ها.نمونه از یک هر جمالت تعداد شمارش -2

 نمونه هر کامل جمالت تعداد به کلمات تعداد تقسیم طریق از جمالت طول متوسط کردن مشخص -۳

 ای.صدکلمه

 متون از هرکدام در پیچیده( )کلمات موجود هجاییسه از بیش و هجاییسه کلمات تعداد شمارش -4

 ای.صدکلمه

 جمالت. در کلمات متوسط تعداد با پیچیده کلمات تعداد کردنجمع -5

 .4/0 ثابت عدد با جمالت در کلمات متوسط و دشوار کلمات تعداد جمع حاصل کردن ضرب -6

 دیگر. ایصدکلمه نمونه دو برای 6 و 5 ،4 بندهای محاسبات انجام -7

 [.6] تعداد به تقسیم و کردنجمع طریق از نمونه سه هر نتایج میانگین محاسبه -8

 است: 1 جدول شرح به مالی گزارشگری ناخوانایی و فوگ شاخص بین رابطه
 [5رابطه بین شاخص فوگ و ناخوانایی گزارشگری مالی ] -1جدول 

 10 -8 12 -10 14 -12 18 -14 18باالتر از  شاخص فوگ

 آسان قبولقابل مناسب سخت پیچیده خوانایی

 نمایندگی هزینه

 ترکیب است. نمایندگی هزینه سنجش برای معیاری آزاد نقدی هایجریان و رشد هایفرصت بین تعامل

 شود.می نمایندگی هایهزینه ایجاد باعث پایین، رشد هایفرصت با آزاد نقدی هایجریان نگهداری و

 مدیران هایتصمیم بر نظارت برای سرمایه بازار توانایی کاهش موجب آزاد نقد هایجریان نگهداری

 شودمی مدیران قدرت و کنترل تحت منابع افزایش موجب آزاد، نقدی هایجریان افزایش رو،ازاین شود.می

 [.17] داشت خواهد دنبال به را نمایندگی هایهزینه افزایش درنتیجه، که
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 هایفرصت گیریاندازه جهت [25] 1وودارد و پارک جورکاس، هایپژوهش با مطابق حاضر، پژوهش در

 شود.می استفاده 2 رابطه صورتبه [۳2] 2پولسن و لن مدل از آزاد، نقدی هایجریان نسبت از رشد

FCF = (OIBD-CITAXP-INTEXP-DIVP) /TA                                                  2 رابطه 

 آن: در که

FCF: آزاد، نقدی جریان OIBD: استهالک، هزینه کسر از قبل عملیاتی سود CITAXP: درآمد بر مالیات 

 ارزش جمع TA و سهامداران به پرداختی سود :DIVP بهره، هایهزینه :INTEXP شرکت، پرداختی

 تبدیل 5 جدول صورتبه آزاد نقدی هایجریان و رشد هایفرصت سپس است. شرکت هایدارایی دفتری

 دهد.می نشان را اطالعات این 2 جدول شوند.می چارک به
 های نقد آزاد به چارکهای رشد و جریان. تبدیل فرصت2جدول 

 های رشدفرصت جریان نقدی آزاد متغیر

 معکوس مستقیم نوع رتبه

 4 1 چارک اول

 ۳ 2 چارک دوم

 2 ۳ چارک سوم

 1 4 چارک چهارم

 آید.می دست به نمایندگی آزاد( نقدی هایجریان و توبین Q )نسبت یکدیگر در باال عامل دو ضرب با

 اساس بر است. شرکت برای باالتر نمایندگی هایهزینه بیانگر مذکور ضربحاصل بودن باالتر درنتیجه،

 است. 16 تا 1 عدد بین رشد هایفرصت و آزاد نقدی هایجریان بین تعامل مقدار 2 جدول محاسبات

-انواری زمانی، مانند داخلی پژوهش در نمایندگی هایهزینه گیریاندازه شیوه این که است ذکر به الزم

 است. قرارگرفته مورداستفاده نیز [1] زادهداداش و بادآورنهندی و [4۳] سعیدی و بادآورنهندی رستمی،

 حسابرسی کیفیت

 بازار سهم رویکرد دو از استفاده با که [7] است حسابرسی کیفیت از معیاری صنعت در حسابرس تخصص

 مدل مطابق نیز حسابرسی موسسه بازار سهم [.8] است شدهمعرفی حسابرسی موسسه پرتفوی سهم و

 :شودمی محاسبه ۳ رابطه صورتبه [۳8] ۳پالمرز

(1/(FN))*(1/2)≤(SR/(SRT))                                                                             ۳ رابطه 

 آن: در که

                                                           
1 Jurkus, Park and Woodard 
2 Lehn and Poulsen 

3 Palmrose 
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SR بر تقسیم ،خاص صنعت دریک خاص حسابرسی موسسه یک کارانصاحب تمام هایدارایی مجموعه 

 حسابرس [،۳4] پالمرز از پیروی با شود.می (SRT) صنعت این در کارانصاحب کل هایدارایی مجموع

 بیش راست( سمت )معادله هاآن بازار سهم که شودمی گرفته نظر در صنعت در متخصص عنوانبه زمانی

 چپ( سمت )معادله دومیک در ضرب (FN) صنعت یک در موجود هایشرکت تعداد روی بر یک معادله از

 صورت، این غیر در و یک مصنوعی متغیر از باشد، صنعت در متخصص حسابرسی موسسه چنانچه باشد.

 شد. خواهد استفاده صفر متغیر از

 کنترلی متغیرهای

 نظر در زیر کنترلی متغیرهای [،۳5] همکاران و لو ویژهبه پیشین و گرفته صورت هایپژوهش از پیروی به

 شد. گرفته

 فرصت شود.می محاسبه هادارایی بر هابدهی تقسیم از که مالی اهرم است. فروش لگاریتم که شرکت اندازه

 مدیرههیئت اندازه مشهود، دارایی است. شرکت در مدیران سهام میزان بیانگر که مدیریتی مالکیت رشد،

 مدیره.هیئت استقالل و

 هاداده تحلیلوتجزیه

 است ذکر به الزم است. شدهداده نشان موردمطالعه متغیرهای به مربوط توصیفی هایآماره ۳ جدول در

 ذکرشده، کنترلی و تعدیلگر مستقل، وابسته، متغیرهای محاسبه برای موردبررسی هایمشاهده تعداد که

 است. شرکت -سال 800
 توصیفی متغیرهای پژوهشهای آماره -3جدول 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانگین نام متغیر

 5492/۳ 1 16 1110/6 هزینه نمایندگی

 ۳862/2 0400/8 ۳700/19 6490/12 ناخوانایی گزارش مالی

 4799/0 0 1 6412/0 تخصص حسابرس در صنعت

 4482/1 ۳742/19 5۳۳1/10 1858/14 اندازه شرکت

 2221/0 0657/0 9967/0 570۳/0 اهرم مالی

 6۳82/0 6919/0 9۳08/۳ 6669/1 فرصت رشد

 6640/2۳ 0 05/99 0095/64 مالکیت مدیریتی

 7102/0 5250/۳ 8۳50/7 4۳87/4 دارایی مشهود

 2714/0 5 7 0۳75/5 مدیرهاندازه هیئت

 19۳0/0 1 0 6674/0 مدیرهاستقالل هیئت
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 قرار مناسب سطح در مالی هایگزارش عموم ،1 جدول به استناد با که دارد آن از نشان توصیفی آمار

 است. (5/0) میانگین از بیش نیز مدیرههیئت استقالل و مالی اهرم همچنین، دارد.

 پژوهش هایفرضیه آزمون

 خطی هم بررسی

 هایافته باشد، داشته وجود خطی هم مشکل مستقل متغیرهای بین موردمطالعه هایداده در که زمانی

 خطی هم مشکل بررسی برای کرد. استفاده متغیره چند خطی رگرسیون از تواننمی و نبوده اتکاقابل

 واریانس تورم عامل که زمانی شد. استفاده تلورانس و واریانس تورم عامل از پژوهش این در چندگانه

 است. هاداده در خطی هم وجود عدم دهندهنشان باشد، 1 از ترکوچک تلورانس عامل و 5 از ترکوچک

 دهد.می نشان را آزمون این هاییافته 4 جدول
 های مربوط به بررسی هم خطی بین متغیرهایافته -4جدول 

 VIF TOLERANCE متغیر

 186/0 422/۳ ناخوانایی گزارش مالی

 627/0 764/1 تخصص * ناخوانایی

 29۳/0 410/۳ تخصص حسابرس در صنعت

 829/0 206/1 اندازه شرکت

 820/0 220/1 مالی اهرم

 817/0 224/1 فرصت رشد

 921/0 086/1 مالکیت مدیریتی

 ۳24/0 084/۳ دارایی مشهود

 915/0 09۳/1 مدیرهاندازه هیئت

 895/0 118/1 مدیرهاستقالل هیئت

 1 از ترکوچک نیز تلورانس عامل و 5 از ترکوچک واریانس تورم عامل موارد همه در ها،یافته به توجه با

 ندارد. وجود هاداده در خطی هم درنتیجه است،

 ناهمسانی واریانس بررسی

 بخش این هاییافته 5 جدول شد. استفاده وایت آزمون از ناهمسانی واریانس بررسی برای پژوهش این در

 دهد.می نشان را
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 های مربوط به بررسی واریانس ناهمسانی بین متغیرهایافته -5جدول 

 F ۳24/1آماره 

 ۳75/0 معناداری

 مشکل پژوهش، الگوی درنتیجه، و بوده 05/0 از بیشتر ذکرشده آماره احتمال میزان که داد نشان هایافته

 ندارد. ناهمسانی واریانس

 الگو انتخاب آزمون

 است. شدهارائه 6 جدول در مناسب، رگرسیون الگوی برآورد از حاصل هاییافته
 هاانتخاب الگوی مربوط به آزمون فرضیههای مربوط به یافته -6جدول 

 معناداری آماره آزمون آزمون فرضیه

 الگوی پژوهش
 آزمون چاو

 آزمون هاسمن

6771/2 

1264/24 

0000/0 

007۳/0 

 05/0 از کمتر هاسمن و چاو آزمون معناداری سطح ازآنجاکه و 5 جدول در شدهارائه هاییافته به توجه با

 کرد. استفاده ثابت اثرهای الگوی از توانمی پژوهش فرضیه آزمون برای است،

 پژوهش هایفرضیه آزمون

 دهد.می نشان را پژوهش هایفرضیه آزمون به مربوط هاییافته ،7 جدول
 های پژوهشهای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیهیافته -7جدول 

 متغیر وابسته: هزینه نمایندگی

 معناداری tآماره  ضریب متغیرها

 0000/0 2۳87/4 7528/1 ناخوانایی گزارش مالی

 0000/0 -8۳46/6 -0۳21/۳ ناخوانایی* تخصص حسابرس 

 4197/0 -8075/0 -2955/0 تخصص حسابرس در صنعت

 4688/0 7249/0 0۳27/0 اندازه شرکت

 0000/0 -1104/5 -۳585/5 اهرم مالی

 0000/0 -۳946/1۳ -0751/۳ فرصت رشد

 7909/0 2652/0 00۳5/0 مدیریتیمالکیت 

 0561/0 91۳7/1 4126/1 دارایی مشهود

 0010/0 -۳127/۳ -0427/2 مدیرهاندازه هیئت

 48۳0/0 -7018/0 -72۳6/0 مدیرهاستقالل هیئت
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 متغیر وابسته: هزینه نمایندگی

 معناداری tآماره  ضریب متغیرها

 0014/0 2162/۳ 2696/16 مقدار ثابت

 6162/0 ضریب تعیین

 5060/0 شدهضریب تعیین تعدیل

 F 5879/5آماره 

 F 0000/0معناداری آماره 

 4۳07/2 واتسون -دوربین

 یابد.می افزایش نمایندگی هزینه مالی، گزارش در ناخوانایی افزایش با که داد نشان پژوهش هاییافته

 نمایندگی هزینه و مالی گزارش در ناخوانایی بین مثبت رابطه صنعت، در حسابرس تخصص آن، بر افزون

 مالی، اهرم بین که داد نشان نیز کنترلی متغیرهای با مرتبط هاییافته کند.می تضعیف منفی صورتبه را

 وجود درصد 99 سطح در معناداری و منفی رابطه نمایندگی، هزینه و مدیرههیئت اندازه و رشد فرصت

 شد. مشاهده درصد 90 سطح در معناداری و مثبت رابطه نیز نمایندگی هزینه و نامشهود دارایی بین دارد.

 به مربوط متغیرهای همه در معناداری سطح شود،می مالحظه فوق هاییافته در که گونههمان همچنین،

 اطمینان سطح در معناداری رابطه وجود بیانگر امر، این که است 05/0 از کمتر مالی گزارشگری خوانایی

 خودهمبستگی بررسی از حاصل هاییافته آن، بر افزون است. آزمون مورد متغیرهای بین درصد 95

 است. خودهمبستگی خطای نبود دهندهنشان نیز واتسون -دوربین آماره از استفاده با خطا هایجمله

 نبودن معنادار فرضیه که است این بیانگر آماره، این به مربوط معناداری سطح و F آماره مقدار همچنین،

 است. معنادار کل در شده برآورده رگرسیون الگوی و شودمی رد ضرایب( تمام بودن )صفر الگو کل

 گیرینتیجه و بحث

 تعدیلگر نقش با نمایندگی هایهزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 در شدهپذیرفته شرکت 160 اطالعات از استفاده با پژوهش این تجربی آزمون است. حسابرسی کیفیت

 ایفزاینده توجه اخیر هایسال در پذیرفت. صورت 1۳96 تا 1۳92 هایسال در تهران بهادار اوراق بورس

 و است گرفته صورت المللیبین سطح در دانشگاهی جامعه در آن اهمیت و مالی هایگزارش خوانایی به

 مشکل با را شدهارائه اطالعات کیفیت و اطالعات از کنندگاناستفاده درک ناخوانایی افزایش با ازآنجاکه

 سازیپنهان از ناشی تواندمی مالی هایگزارش ناخوانایی همچنین، است. اهمیت دارای کند،می مواجه

 باشد. تأثیرگذار نفعانذی اقتصادی اهداف به دستیابی بر و باشد اطالعات

 یابد.می افزایش نمایندگی هایهزینه ناخوانایی، افزایش با که داد نشان پژوهش اول فرضیه هاییافته

 یابد،می کاهش افشاشده اطالعات کیفیت مالی هایگزارش در پیچیدگی و ناخوانایی افزایش با ازآنجاکه

 تقارن عدم افزایش با شود.می مدیریت بر نظارت کاهش و اطالعاتی تقارن عدم افزایش موجب مسئله این
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 مالی هایگزارش در پیچیدگی و ناخوانایی صورت در یابد.می افزایش نمایندگی هایهزینه نیز اطالعاتی

 بین شکاف نیز موضوع این که شودمی منتقل گذارانسرمایه به مدیریت عملکرد از کمتری اطالعات نیز

 اطالعات ساالنه هایگزارش که شودمی مانع ناخوانایی درمجموع، دهد.می افزایش را سهامداران و مدیران

 این هاییافته شود.می تشدید هاشرکت نمایندگی هایهزینه درنتیجه، و دهند انتقال بازار به را ارزش با

 است. [۳5] همکاران و لو هاییافته با همسو فرضیه

 صورتبه را نمایندگی هایهزینه و ناخوانایی رابطه حسابرسی، کیفیت که داد نشان نیز پژوهش دوم فرضیه

 هایگزارش کیفیت تضمین برای اصلی مکانیسم یک مستقل حسابرسی ازآنجاکه کند.می تعدیل منفی

 زیرا کند، کمک شدهارائه اطالعات کیفیت بهبود به تواندمی حسابرسی کیفیت است، هاشرکت در سالیانه

 رابطه مالی، هایگزارش کیفیت بهبود با دیگر سوی از و شودمی نمایندگی هزینه کاهش موجب سویک از

 همسو نیز بخش این هاییافته کند.می تضعیف را نمایندگی هزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی بین مثبت

 است. [۳5] همکاران و لو پژوهش با

 و بهادار اوراق و بورس سازمان مانند کالن ریزانبرنامه که شودمی پیشنهاد پژوهش هاییافته به توجه با

 به بیشتری توجه رسمی حسابداران جامعه و حسابرسی سازمان مانند کیفیت کنندهتضمین نهادهای

 پژوهشگران به گذاشت. مثبت تأثیر اطالعات کیفیت به آن، اساس بر بتوان تا نمایند گزارشگری خوانایی

 نقش با نمایندگی هایهزینه و مالی گزارشگری ناخوانایی رابطه بررسی به تا شودمی پیشنهاد نیز آتی

 مختلف هایجنبه تا بپردازند مدیرههیئت در زنان حضور و مدیران اعتمادی بیش مدیریت، احتیاط تعدیلگر

 شود. روشن مسئله این

 بودن محدود و هلدینگ و گریواسطه هایشرکت حذف مانند هاییمحدودیت با پژوهش این همچنین،

 نمود. توجه آن به باید هایافته تعمیم در که است بوده روبرو سال 5 به پژوهش دوره

 منابع فهرست
گذاری های نمایندگی و قیمتارتباط بین هزینه(. »1۳94زاده. )بادآور نهندی، یونس و قادر داداش .1

-51(: 4) ۳، راهبرد مدیریت مالی«. مدیرهنادرست سهام با تأکید بر نقش میانجی پاداش هیئت
71. 

های فارسی، خوانا نویسی برای کودکان، سنجش خوانایی نوشته(. 1۳79دیانی، محمدحسین. ) .2
 ای، مشهد.کتابخانه رایانه . انتشاراتنو سوادان و نوجوانان

بررسی (. »1۳96رستمی و یونس بادآورنهندی و علی سعیدی. )اصغر انواریاصغر و علیزمانی، علی .۳
«. های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرانتأثیر هزینه

 .44 -25(: 4) 5 ،راهبرد مدیریت مالی

مدیریت سود و خوانایی گزارشگری (. »1۳96اسر رضائی و محمد نوروزی. )گرایلی، مهدی و یصفری .4
 .2۳0 -217(: 69) 17، دانش حسابرسی«. طلبانهمالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت

توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون (. »1۳97گرایلی، مهدی و یاسر رضائی. )صفری .5
 .218 -191(: 2) 9، دانش حسابداری« دهینظریه عالمت
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های شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیکروش(. »1۳89توانا. )اله و منصوره ملکیالهی، سیففضل .6
 .94 -71(: 1) 2 پژوهش،«. خوانایی سنجی و تعیین ضریب درگیری متون

 تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر(. »1۳98لطیفی، علی و آزیتا جهانشاد. ) .7
 انجمن حسابداری ایران، ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی«. های مالیتجدید ارائه صورت

 پذیرفته شده و در انتظار انتشار.

های بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس بر مدیریت سود شرکت(. »1۳88ناظمی اردکانی، مهدی. ) .8
راهنمایی دکتر حسین اعتمادی. نامه منتشرنشده به پایان«. شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته
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The purpose of the present study was to investigate the relationship between 

unreadability of financial reporting and agency cost with the moderate role of auditing 

quality. To examine the unreadability of financial reporting, the Fog Index was used 

and to examine the agency cost the interaction between growth opportunities and free 

cash flows was used. This research is in terms of its purpose and its time period is 

from 2013 to 2017 and the selected sample consists of 160 companies accepted in 

Tehran Stock Exchange (TSE). To test the hypothesis of the research, the ordinary 

least squares method was used in Eviews software. The findings of the research 

hypothesis test show that there is a positive and significant relationship between 

financial reporting unreadability and agency costs. Also, the positive relationship 

between financial reporting unreadability and agency cost moderating with the 

presence of audit quality is negatively corrected. Considering the findings of the 

research in order to control the agency cost, paying more attention to the readability 

of financial reporting is necessary. 
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