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فرﻫﻨﮓ از ﻃریﻖ ﻫﻨﺠارﻫا و ارزشﻫای حاکم بر اﻋﻀای سامانه حسابداری ،رویه حسابداری را تحت تاثیر
قرار میدﻫد .وﺟﻮد ﮔروهﻫای فرﻫﻨگی مﺨتﻠـﻒ در دنیـای حسـابداری باﻋـﺚ ایﺠـاد برداشتﻫا و
قﻀاوتﻫای متفاوتی در مﻮرد روابﻂ و مفاﻫیم حسابداری ﺧﻮاﻫـد شـد نسﺒی بﻮدن فرﻫﻨﮓ در حسابداری،
یکﻨﻮاﺧتی و ﻫماﻫﻨگی در قﻀاوت ،تفسیر و بکار ﮔیری استانداردﻫای حسابداری و حسابرسی را تحت تاثیر
قرار ﺧﻮاﻫد داد و با تﻮﺟه به ایﻨکه مدیران شرکتﻫا تحت تاثیر ﻫمین فرﻫﻨﮓﻫای ﮔﻮناﮔﻮن اقدام به تهیه
ﮔزارشگری مالی مینمایﻨد و با تاثیری که فرﻫﻨﮓ سازمانی بر نحﻮ بیان ﮔزارشگری مالی دارد ،در این
پژوﻫش تاثیر ویژﮔیﻫای فرﻫﻨﮓ سازمانی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی در نمﻮنهای متشکل از  29شرکت
پذیرفته شده در بﻮرس اوراق بهادار تهران ﻃی سالﻫای 1390تا 1397و با بهرهﮔیری از مدل رﮔرسیﻮن
چﻨد متغیره مﻮرد بررسی قرار میﮔیرد .ﺟهت اندازهﮔیری متغیر فرﻫﻨﮓ سازمانی از پرسشﻨامه ﮔﻠﻮب(شامل
 9متغیر) و متغیر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی از شاﺧص فﻮگ استفاده ﮔردیده است .نتایج نشان میدﻫد از
متغیرﻫای فرﻫﻨﮓ سازمانی تاثیر آیﻨدهﮔرایی ،تساوی ﺟﻨسیتی ،قاﻃعیت ،ﺟمعﮔرایی برون ﮔروﻫی ،ﺟمع-
ﮔرایی درون ﮔروﻫی و نﻮع دوستی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی معﻨیدار بﻮده است و ﻋمﻠکردﮔرایی ،اﺟتﻨاب
از ﻋدم اﻃمیﻨان و فاصﻠه قدرت بر ﺧﻮانایی ﮔزارشگری مالی تاثیر معﻨیدار نداشته است .متغیرﻫای اندازه
شرکت و اﻫرم مالی نیز در این پژوﻫش به ﻋﻨﻮان متغیرﻫای کﻨترلی استفاده شده است که نتایج نشان
میدﻫد اثر متغیر اندازه شرکت مثﺒت و غیر معﻨادار و اﻫرم مالی مثﺒت و معﻨادار بﻮده است.
واژههای کلیدی :فرﻫﻨﮓ سازمانی ،ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی ،پرسشﻨامه ﮔﻠﻮب ،شاﺧص فﻮگ.
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ریاحی نژاد و تﻮانگر

مقدمه
فراﻫم آوردن اﻃالﻋات مفید برای تصمیمﮔیری استفاده کﻨﻨدﮔان ﺧارﺟی از ﮔزارشﻫای مالی ،یکی از
اﻫداف مهم ﮔزارشگری مالی شرکتﻫا است .اﻃالﻋات به مﻨظﻮر مفید بﻮدن برای تصمیمﮔیری باید قابل
فهم باشﻨد ]2[.اﻃالﻋاتی که از این ﮔزارشﻫای مالی فراﻫم میشﻮد ﻫﻨگامی رافع نیازﻫای استفاده کﻨﻨدﮔان
ﺧﻮاﻫد بﻮد که از ویژﮔیﻫای کیفی مشﺨصی برﺧﻮردارباشد]5[.قابﻠیت فهم و ﺧﻮانایی اﻃالﻋات مﻨدرج در
ﮔزارشﻫای مالی به یکی از مﻮضﻮﻋات مهم در ادبیات مالی و حسابداری تﺒدیل ﮔشته است .یافتهﻫای اﺧیر
حاکی از این است که ﻋﻠیرغم ایﻨکه ﮔزارشﻫای مالی از اﻫمیت زیادی در حمایت از مﻨافع ذیﻨفعان
برﺧﻮردار است ،لیکن ﺧﻮانایی و درک این ﮔزارشﻫا معمﻮالً از پیچیدﮔی ﺧاصی برﺧﻮردار است[.]21
بحرانﻫای به وﺟﻮد آمده در بﻮرسﻫای ﺟهان و افشای ماﺟرای ورلد کام ،انرون و سایر شرکتﻫا و ﻫم
چﻨین سقﻮط بﻮرس تهران در سالﻫای  83و  94باﻋﺚ ﮔردید تا بحﺚ شفافیت ﮔزارشگری مالی بیشتر از
قﺒل مﻮرد تﻮﺟه قرار ﮔیرد[ .]6میتﻮان ﮔفت ﻃی دﻫه اﺧیر وقﻮع بحرانﻫای مالی در بازارﻫای سهام ﻋمدتا
ناشی از ناکافی بﻮدن شفافیت اﻃالﻋات مالی بﻮده است[ .]33به ﻫمین دلیل کمیسیﻮن بﻮرس اوراق بهادار
دستﻮرالعمل ﺟدید به زبان انگﻠیسی ساده مﻨتشر کرد و استفاده از دستﻮرالعمل در تهیه پیش نﻮیس و
قالب بﻨدی مﻨشﻮرهﻫا در ﻋرضه ﻋمﻮمی را تشﻮیﻖ میکﻨد .این کتاب راﻫﻨماییﻫای ﻋمﻠی به مﻨظﻮر بهﺒﻮد
شفافیت از افشا در ﮔزارشﻫای ساالنه ،مانﻨد نﻮشتن ﻋﺒارتﻫای کﻮتاه ،استفاده از کﻠمات روشن و روزمره،
ﺟﻠﻮﮔیری از استفاده از اصطالحات یک صﻨﻒ ﺧاص و غیره ارانه میکﻨد ]28[.ازآنﺠاکه ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای
مالی پیامدﻫای اقتصادی مهمی در پی دارد ،لذا شﻨاسایی ﻋﻮامل مؤثر بر آن از اﻫمیت بسزایی برﺧﻮردار
است .پژوﻫشﻫای ﮔذشته حاکی از آن است که ﻋﻮامﻠی چﻮن مدیریت سﻮد ،حساسیت سرمایه ﮔذاران به
استفاده از اﻃالﻋات حسابداری ،استراتژی تﺠاری ،ﻫزیﻨه حسابرسی ،تﻮانایی مدیریت ،سن مدیرﻋامل بر
ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر ﮔذار ﻫستﻨد[ .]34,14,2,13با این وﺟﻮد ،ایﻨکه ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی
تا چه میزان به فرﻫﻨﮓ سازمانی شرکت بستگی دارد؛ مﻮرد تﻮﺟه قرار نگرفته است.
فرﻫﻨﮓ سازمانی به ﻋﻨﻮان مﺠمﻮﻋه برنامهﻫایی ذﻫﻨی که اﻋﻀای یک سازمان را از دیگر سازمانﻫا متمایز
میسازد تعریﻒ شده است[ ]19اغﻠب اندیشمﻨدانی که فرﻫﻨﮓ را تعریﻒ نمﻮدهاند تﻮافﻖ دارند که فرﻫﻨﮓ
به معﻨی شیﻮه ﺧاص زندﮔی مردم است .بدین ترتیب فرﻫﻨﮓ سازمانی نیز اشاره به شیﻮه زندﮔی افراد در
یک سازمان دارد .حسابداری ﻋﻠمی بین رشتهای است و با تﻮﺟه به ﻃﺒقه بﻨدی آن در حﻮزه ﻋﻠﻮم انسانی،
امکان تحﻠیل تمامی ابعاد آن بدون در نظر ﮔرفته دامﻨه ارزشی که بیانگر انسان ،رفتار و ویژﮔیﻫای فردی
و اﺟتماﻋی میباشد وﺟﻮد ندارد .در ﻫسته مرکزی تمامی ﺟﻮامع و محیﻂ فراﮔیر ارزشﻫا و آرمانﻫای آن
ﺟامعه ،فرﻫﻨﮓ به ﻋﻨﻮان زبانی ﮔﻮیا ،سﺨنﻫای فراوانی برای ﮔفتن دارد ]7[.ارائه اﻃالﻋات با کیفیتتر(که
مﻨﺠر به رونﻖ بـازار سـرمایه و بـالتﺒع اقتصـاد کشﻮرﻫا میشﻮد) ﻋالوه بر ایﻨکه مستﻠزم تﻨظیم و اﺟرای
قـﻮی مقـررات اﺟتمـاﻋی ،مـالی و حقﻮقی از سﻮی دولت و سایر نهادﻫای مرتﺒﻂ است ،مرﻫﻮن
سرمایهﮔـذاری و برنامـه ریـزی ﺟهت بهﺒﻮد شﺨصیت درونی شرکتﻫا نیز میباشد .تاثیر فرﻫﻨﮓ در
تشریح رفتار سیستمﻫای اﺟتماﻋی بارﻫا در پژوﻫشﻫا تایید شده است ،اما اثر آن به ﻋﻨﻮان یک سیستم
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اﺟتماﻋی از ﻋﻨاوین ﺟدید پژوﻫشی است .حسابداری به ﻋﻨﻮان بﺨشی از ﻋمﻠکرد تﺠاری واحدﻫای اقتصادی
به شمار میرود و سﺨت تحت تاثیر فرﻫﻨﮓ سازمانی قرار دارد ]16[ .معتقد است که سیستمﻫای
حسابداری تحت تأثیر ﻋﻮامل محیﻂﻫای قرار میﮔیرند که در آن فعالیت میکﻨﻨد .از ایـن رو ،ﺧﻮانایی
ﮔزارشﻫای مالی که از نتایج سیستم حسابداری است ،تحت تأثیر ﻋﻮامل محیطی قـرار دارد .با این حال
در مطالعات صﻮرت ﮔرفته این مﻮضﻮع نادیده انگاشته شده و یک فﻀای ﺧالی در ادبیات حسابداری و
ﮔزارشگری مالی برای پژوﻫش در اینباره وﺟﻮد دارد که این ﺧﻮد ،انگیزهای ﺟهت انﺠام این پژوﻫش است.
یافتهﻫای پژوﻫش حاضر ضمن پر کردن شکاف مﻮﺟﻮد در ادبیات پژوﻫش کشﻮر ،ابزار مﻨاسﺒی را در اﺧتیار
سایر پژوﻫشگران و تصمیمﮔیران بازار سرمایه قرار ﺧﻮاﻫد داد .چرا که نتایج نشان میدﻫد که ﺧﻮانایی
ﮔزارشﻫای مالی تحت تاثیر فرﻫﻨﮓ سازمانی میباشد .لذا پژوﻫش حاضر در پی یافتن پاسخ این سﻮال
است که آیا فرﻫﻨﮓ سازمانی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد؟
مبانی نظری پژوهش
فرهنگ سازمانی
بدون تردید فرﻫﻨﮓ یکی از مفاﻫیم اصﻠی در پژوﻫشﻫای ﻋﻠﻮم اﺟتماﻋی است ،زیرا بین ﺧرد و کالن و
بین بﻨگاه تﺠاری و مردم یک پل مفهﻮمی ایﺠاد میکﻨد[ .]22ﻫﻨگامی که سﺨن از فرﻫﻨﮓ سازمانی به
میان میآید متﻮﺟه میشﻮیم که ﻫر سازمانی نیز دارای فرﻫﻨﮓ ﺧاص ﺧﻮد است که با فرﻫﻨﮓ سازمان
دیگر فرق دارد ]26[.فرﻫﻨﮓ سازمانی مﺠمﻮﻋهای از باورﻫا و ارزشﻫای مشترک میباشد که بر رفتار و
اندیشه اﻋﻀای سازمان اثر میﮔذارد و میتﻮان آن را نقطه شروﻋی برای حرکت و پﻮیایی و یا مانعی در راه
پیشرفت به شمار آورد .فرﻫﻨﮓ سازمانی از اساسیترین زمیﻨهﻫای تغییر و تحﻮل در سازمان بﻮده و پذیرش
آن از سﻮی کارکﻨان ضامن بقا و پﻮیایی سازمان است ]8[.فرﻫﻨﮓ سازمانی بر افشای اﻃالﻋات تﻮسﻂ واحد
تﺠاری تاثیرﮔذار است .افشای اﻃالﻋات و ﺧﻮانایی آن ،تحت تأثیر ﻋﻮامل محیطی و سازمانی زیادی قـرار
دارد که فرﻫﻨﮓ سازمانی از مهمترین آنﻫا قﻠمداد میشﻮد]4[.
فرهنگ سازمانی و خوانایی گزارشهای مالی
ﮔسترش روز افزون بازار سرمایه و اﻫمیت در ﺧﻮر تﻮﺟه ﺟاذبهﻫای اقتصادی به ﻋﻨﻮان اصﻠیترین انگیزه
برای ورود اشﺨاص به این حﻮزه ،ﻫمﻮاره بازارﻫای سرمایه را در مﻮقعیت بروز فساد از سﻮی فعاالن قرار
میدﻫد .از ایﻨرو امروزه دست اندرکاران بازار سرمایه ،مهمترین راه پیشگیری از فساد در بازار سرمایه را
پایﺒﻨدی به شفافیت و ﺧﻮانا بﻮدن ﮔزارشگری مالی میدانﻨد]20[.ﺧﻮانایی ﮔزارشگری مالی به ﻋﻨﻮان یکی
از معیارﻫای مهمی که کیفیت ﮔزارش ﻫای مالی را افزایش می دﻫد ،شایان تﻮﺟه بسیاری از پژوﻫشگران
است .ﺧﻮانایی یک ویژﮔی اﻃالﻋاتی است که به صﻮرت کیفی اندازه ﮔیری میشﻮد .ﻫﻨگام مطالعه ﻫر متن
برای ﺧﻮانﻨده حسی دربارهی میزان پیچیدﮔی یا سادﮔی متن ایﺠاد میشﻮد که در فهم مطالب تأثیر
بسزایی دارد .این در واقع ﻫمان سطح ﺧﻮانایی متن است .شﻮاﻫد تﺠربی مﻮﺟﻮد نشان میدﻫد ﻫرچه
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پیچیدﮔی متن کمتر باشد؛ میزان درک آن باالتر میرود ]19[.ﺧﻮانایی ﮔزارشگری مالی اﺧیرا تﻮﺟه قانﻮن-
ﮔذاران بازار سرمایه را به ﺧﻮد ﺟﻠب نمﻮده است .برای مثال ،تالشﻫایی از سال  1933تﻮسﻂ کمیسیﻮن
بﻮرس و اوراق بهادار آمریکا به مﻨظﻮر انتشار ﮔزارشﻫای ﺧﻮاناتر و قابل فهمتر شرکتﻫا صﻮرت ﮔرفت که
نتایج بیانگر آن است از آنﺠا که ﻫمه سرمایهﮔذاران قادر به فهم سریع ﮔزارشﻫای پیچیده شرکتﻫا
نیستﻨد ،لذا شرکتﻫا باید از انتشار ﮔزارشﻫای پیچیده ،ﻃﻮالنی و یا زائد ،ﺧﻮدداری نمایﻨد ]12[.در ادبیات
حسابداری و مالی نیز ،شﻨاﺧت ﻋﻮامﻠی که صﻮرتﻫای مالی را از نظر استفادهکﻨﻨدﮔان ،دشﻮار یا آسان
میکﻨد و ﺧﻮانایی ﮔزارشگری مالی ،از مسائل مهمی است که ﻫمﻮاره درﺧﻮر تﻮﺟه پژوﻫشگران بﻮده
است]13[.
وﺟﻮد ﮔروهﻫای فرﻫﻨگی مﺨتﻠـﻒ در دنیـای حسـابداری باﻋـﺚ ایﺠـاد برداشتﻫا و قﻀاوتﻫای متفاوتی
در مﻮرد روابﻂ و مفاﻫیم حسابداری ﺧﻮاﻫـد شـد .نسﺒی بﻮدن فرﻫﻨﮓ در حسابداری ،یکﻨﻮاﺧتی و
ﻫماﻫﻨگی در قﻀاوت ،تفسیر و بکارﮔیری استانداردﻫای حسابداری و حسابرسی را تحت تاثیر قرار ﺧﻮاﻫد
داد[ ،]9حسابداری ﻫمزاد تمدن است و پیشیﻨهای به اندازه تاریخ دارد .الگﻮﻫا و اشکال مﺨتﻠﻒ حسابداری
با ارزشﻫای مﺨتﻠﻒ ،اﺟتماﻋی ،مذﻫب ،سیستمﻫای سیاسی و تاریﺨچه و پیشزمیﻨهﻫایی که محیﻂ را
شکل میدﻫﻨد ،در ارتﺒاط است .یکی دیگر از ﻋﻮامل محیطی که بر رویهﻫای حسابداری و ﮔزارشگری مالی
اثرﮔذار است ،فرﻫﻨﮓ است ]1[.حسـابداری فعـالیتی انسـانی است که تحت تاثیر برداشتﻫا ،تفسیرﻫا و
قﻀاوتﻫای مربـﻮط بـه نحـﻮه بکـارﮔیری مفاﻫیم و اسـتانداردﻫای حسـابداری قـرار مـیﮔیـرد .ﻃﺒـﻖ
نظـر پـررا ﻋﻨصـر انسـانی حسابداری تﻮسﻂ ﻋﻮامل محیطی و بطﻮر ﺧاص فرﻫﻨﮓ ،تحـت تـاثیر قـرار
مـیﮔیـرد ،به ﻋقیده دوپیﻨک و سالتر فرﻫﻨﮓ از ﻃریﻖ ﻫﻨﺠارﻫا و ارزشﻫای حـاکم بر اﻋﻀای سامانه
حسابداری ،رویه حسابداری را تحت تاثیر قرار میدﻫـد.
فرﻫﻨﮓ سازمانی در این پژوﻫش از دیدﮔاه ﮔﻠﻮب که شامل  9بﺨش میباشد ،مﻮرد بررسی قرار ﮔرفته
است.
در سازمانﻫا با فاصﻠه قدرت زیاد ،به دلیل مرتفع شدن ساﺧتار سازمانی ،مﻮانع ارتﺒاﻃی زیادی به وﺟﻮد
می آید ،بدین ﺟهت اﻃالﻋات به ﻃﻮر باز و صادقانه ﺟریان پیدا نمیکﻨد[]22و با تﻮﺟه به ایﻨکه ﻋدم
صداقت در ﮔزارشﻫای مالی مﻨﺠر به ﻋدم ﺧﻮانایی این ﮔزارشﻫا میشﻮد ،انتظار میرود که بین فاصﻠه
قدرت و ﺧﻮانایی ﮔزاشﻫای مالی ارتﺒاط معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان باال مﻨﺠر به ایﺠاد ساﺧتارﻫای بﻮروکراتیکی میﮔردد که در برابر تغییر و نﻮآوری
مقاومت میکﻨﻨد[ .]27ساﺧتارﻫای بﻮروکراتیک مﻮﺟب افزایش فساد در سازمان میﮔردد]32[.با تﻮﺟه به
ایﻨکه در شرایﻂ فساد مدیران انگیزه بیشتری ﺟهت ﮔزارشﻫای مالی با ﺧﻮانایی کمتر دارند ،انتظار میرود
که بین اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان و ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی رابطه معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
ﻋﻨﻮان میشﻮد که در فرﻫﻨﮓﻫای ﺟمعﮔرا احتمال این که افراد متﻮسل به رفتارﻫای فرصت ﻃﻠﺒانه
شﻮند،کم است ]25[.با تﻮﺟه به ایﻨکه ﻋدم ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی یک رفتار فرصت ﻃﻠﺒانه میباشد
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انتظار میرود که بین ﺟمعﮔرایی بین ﮔروﻫی و ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی یک رابطه معﻨادار وﺟﻮد داشته
باشد.
در ﺟﻮامعی با ﺟمعﮔرایی درون ﮔروﻫی فرصتﻫای برابر برای ﻫمگان وﺟﻮد ندارد ،این احتمال ارائه
ﮔزارشﻫایی با ﺧﻮانایی و شفافیت کمتر را افزایش میدﻫد[ .]25بﻨابراین انتظار میرود که بین ﺧﻮانایی
ﮔزارشﻫای مالی و ﺟمع ﮔرایی درون ﮔروﻫی رابطه معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
ﻫر چﻨد قاﻃعیت باﻋﺚ افزایش قاﻃعیت درون سازمانی میشﻮد ولی به دلیل ایﺠاد ﺟاه ﻃﻠﺒی در مدیران
میتﻮاند باﻋﺚ کاﻫش ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی شﻮد .به ﻫمین دلیل انتظار میرود که بین قاﻃعیت و
ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی رابطه معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
در ﺟﻮامع با تساوی ﺟﻨسیتی ﻋمدتا افراد تمایل دارند که رفتارﻫای حمایتی و کمک کﻨﻨده از ﺧﻮد بروز
بدﻫﻨد که میتﻮاند به افزایش اﻋتماد در سازمان کمک کﻨد ]32[.افزایش ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی مﻨﺠر
به افزایش اﻋتماد میشﻮد به ﻫمین دلیل انتظار میرود که بین ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی و برابری ﺟﻨسی
رابطه معﻨادار وﺟﻮد داشته باشد.
تفکر بﻠﻨد مدت مستﻠزم ایﺠاد اﻋتماد از ﻃریﻖ افزایش شفافیت در ﮔزارشﻫای مالی میباشد .و با تﻮﺟه به
ایﻨکه شفافیت مﻨﺠر به ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی میشﻮد ،انتظار میرود بین ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی و
آیﻨدهنگری رابطه معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
ﻋمﻠکردﮔرایی به میزانی اشاره دارد که یک سازمان بهﺒﻮد ﻋمﻠکرد را تشﻮیﻖ میکﻨد]22[.با تﻮﺟه به ایﻨکه
افزایش شفافیت ﮔزارشﻫای مالی مﻨﺠر به افزایش ﻋمﻠکردﮔرایی شده ،انتظار میرود بین ﻋمﻠکردﮔرایی و
ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی رابطه معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
پژوﻫشﻫا نشان میدﻫد که در ﺟﻮامع با نﻮع دوستی باال شرکتﻫا در پی افزایش اﻋتماد ﻫستﻨد که یکی
از راهﻫای افزایش اﻋتماد افزایش شفافیت و به دنﺒال آن ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی میباشد .بﻨابراین انتظار
میرود بین نﻮع دوستی و ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی رابطه معﻨاداری وﺟﻮد داشته باشد.
بررسی در پیشیﻨه بازار سهام در ایران نشان میدﻫد که بﻮرس ایران نیز در مقاﻃعی شاﻫد بحرانﻫای مالی
بﻮده و وقﻮع این بحرانﻫا ﻋمدتا بدلیل ﻋدم ارائه ﮔزارشات صحیح تﻮسﻂ شرکتﻫا و به تﻨاسب آن بر ﻫم
ﺧﻮردن رابطه مﻨطقی بین سﻮد آوری و قیمت سهام شرکتﻫا ،مشکالت ساﺧتار اقتصادی و ﺧروج دولت
از ﺟایگاه نظارتی از دالیل اصﻠی وقﻮع بحران ﻃی فعالیت بﻮرس بﻮده است؛ که در مﺠمﻮع مﻮﺟب سﻠب
اﻋتماد ﻋمﻮمی سرمایهﮔذاران و ﮔرایش آنﻫا به ﺧارج کردن سرمایه از بازار سهام به بﺨشﻫای دیگر
ﮔردیده است]3[.
تمام آنچه سیستم حسابداری انﺠام میدﻫد تحت ﻋﻨﻮان ﮔزارشﻫای مالی در اﺧتیار استفاده کﻨﻨدﮔان
قرار میﮔیرد ،پس میتﻮان ﮔفت اثر فرﻫﻨﮓ سازمانی در نحﻮه بیان این ﮔزارشﻫا به بیشترین حالت ﺧﻮد
نمﻮد پیدا میکﻨد .و با بیان این مطﻠب که استفاده کﻨﻨدﮔان ﺧارﺟی تﻨها به ﮔزارشﻫای مالی دسترسی
داشته و تمام تصمیمﮔیرﻫای ﺧﻮد را بر اساس آن انﺠام میدﻫﻨد ،وﺟﻮد فرﻫﻨﮓﻫای متفاوت که مﻨﺠر به
بیانﻫای مﺨتﻠفی در ﮔزارشﻫا ﮔردیده است ،بر این تصیمﮔیریﻫا و در نهایت سرمایهﮔذاری در بازار سهام
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تاثیر ﮔذاشته است .با تﻮﺟه به مطالب ذکر شده و اﻫمیت ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی در بازار سرمایه و
ﻫمچﻨین ویژﮔیﻫای فرﻫﻨﮓ سازمانی در چﻨد سال اﺧیر در ایران ،در این پژوﻫش به تاثیر فرﻫﻨﮓ سازمانی
بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی پرداﺧته شده است.
پیشینه پژوهش
[ ]30تاثیر استراتژی تﺠاری بر ﺧﻮانایی ﮔزارشگری مالی را برای نمﻮنهای متشکل از  24871شرکت -سال
مشاﻫده در بازار سرمایه استرالیا مﻮرد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که ﮔزارشﻫای مالی شرکتﻫای
تهاﺟمی از ﺧﻮانایی کمتری برﺧﻮردارند.
[ ]31پژوﻫشی با ﻫدف ارتﺒاط میان مدیریت سﻮد و قابل فهم و ﺧﻮانا بﻮدن ﮔزارش ساالنه در میان
شرکتﻫای پذیرفته شده در بازار ایاالت متحده انﺠام دادند .نمﻮنه آنﻫا شامل  26967سال-شرکت در
بازه زمانی 2000تا  2012است .نتایج بدست آمده با روش رﮔرسیﻮن پﻨل دیتا نشان داد که شرکتﻫا با
مدیریت سﻮد ،ﺧﻮانایی کمتری در ﮔزارشﻫای مالی دارند.
[ ]33نشان داد ﮔزارشﻫای ساالنه ﻫﻨگامی که شرکتﻫا دارای سﻮد کمتری ﻫستﻨد ،ﻃﻮالنیتر و از نظر
بافت دشﻮارتر است ،که این نشان میدﻫد مدیران به ﻃﻮر فرصتﻃﻠﺒانه ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی را تغییر
میدﻫﻨد تا اﺧﺒار نامساﻋد را پﻨهان کﻨﻨد.
[ ]27با بررسی ﮔزارشات مالی شرکتﻫای مصری و تحﻠیل محتﻮای اﻃالﻋاتی این ﮔزارشات دریافتﻨد که
بدلیل بالتکﻠیفی(اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان) و فاصﻠۀ قدرت زیادی که بر فرﻫﻨﮓ مصر حاکم است ،مدیران
تمایل شدیدی به پﻨهانکاری دارند اﻃالﻋات مﻨتشره تﻮسﻂ این شرکتﻫا به میزان قابل تﻮﺟهی بسیار کمتر
ازمﻮارد افشا در استانداردﻫای بین المﻠﻠی می باشد.
[ ]26به بررسی تاثیر فرﻫﻨﮓ بر افشای اﻃالﻋات حسابداری(بعد پﻨهانکاری /شفافیت اﻃالﻋات) در 27
کشﻮر پرداﺧتﻨد .آنان میزان افشای یکسری اقالم مالی و غیر مالی(اﻋم از اﺧتیاری و غیر اﺧتیاری) را به
ﻋﻨﻮان تعریﻒ ﻋمﻠیاتی پﻨهانکاری /شفافیت اﻃالﻋات درنظر ﮔرفتﻨد .نتایج پژوﻫش آنان مؤید وﺟﻮد روابﻂ
قﻮی بین ارزشﻫای فرﻫﻨگی ﺟﻮامع(به ﺧصﻮص اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان و فردﮔرایی) و میزان افشای
اﻃالﻋات مالی در آن ﺟﻮامع می باشد.
[ ]8به بررسی تاثیر ﻋﻮامل محیطی کشﻮرﻫا بر پذیرش استانداردﻫای بین المﻠﻠی ﮔزارشگری مالی
پرداﺧتﻨد .ﻋﻮامل محیطی این پژوﻫش شامل وﺟﻮد بازار سرمایه ،رشد اقتصادی ،باز بﻮدن اقتصاد ،نظام
حقﻮقی ،سطح آمﻮزش و شاﺧصﻫای فرﻫﻨگی است .نتایج نشان میدﻫد که در کشﻮرﻫایی که در آنﻫا
سطح آمﻮزش ﻋمﻮمی و شاﺧص فاصﻠه قدرت باال و ﻫمچﻨین رشد اقتصادی ،شاﺧص فردﮔرایی و شاﺧص
اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان پایین میباشد ،تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردﻫای بین المﻠﻠی ﮔزارشگری
مالی وﺟﻮد دارد.
[ ]14در پژوﻫش ﺧﻮد به این نتیﺠه رسیدند که شرکتﻫای دارای استراتژی تهاﺟمی ﮔزارشﻫایی با
ﺧﻮانایی کمتر مﻨتشر میکﻨﻨد.
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[ ]4رابطه بین فرﻫﻨﮓ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان را مﻮرد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که از
میان متغیرﻫای فرﻫﻨﮓ سازمانی ،بین میزان اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان با تعهد کاری حسابرسان رابطه
وﺟﻮد دارد .و ﻫر چه میزان اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان افزایش یابد ،تعهد کاری حسابرسان کاﻫش ﺧﻮاﻫد
یافت.
روش پژوهش
پژوﻫش حاضر از نظر ﻫدف ،پژوﻫشی کاربردی ،از لحاظ ماﻫیت تﻮصیفی و از نظر شیﻮه ﮔردآوری دادهﻫا
از نﻮع پژوﻫشﻫای نیمه تﺠربی پس رویدادی در حﻮزه پژوﻫشﻫای اثﺒاتی حسابداری است که با استفاده
از روش رﮔرسیﻮن چﻨد متغیره و مدلﻫای اقتصادسﻨﺠی انﺠام شده است.
مدل و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
مدل کﻠی پژوﻫش به شرح زیر میباشد:
مدل()1
× 𝑡𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐴𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑔𝑎𝑝𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐷𝐴𝑖.
× 𝑡𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑 𝑢𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 + 𝛽5 𝐷𝐴𝑖.
× 𝑡𝑂𝑢𝑡𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 + 𝛽6 𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝐷𝐴𝑖.
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖.𝑡 + 𝛽8 𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑞𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖.𝑡 + 𝛽9 𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 +
𝑖𝜀 𝛽10 𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 + 𝛽11 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝐿𝑒𝑣𝑖.𝑡 +

که در آن:
نام متغیر
READi.t
Power gapi.t

تعریﻒ ﻋمﻠیاتی
ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی شرکت iدر سال** t
فاصﻠه قدرت شرکت iدر سال)1( t

Avoid unceraintyi.t

اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان شرکت iدر سال)2( t

Intergroup collectivismi.t

ﺟمع ﮔرایی درون ﮔروﻫی شرکت iدر سال)3( t

Outgroup collectivismi.t

ﺟمع ﮔرایی برون ﮔروﻫی شرکت iدر سال)4( t

Assertivenessi.t

قاﻃعیت شرکت iدر سال)5( t

Gender qualityi.t

تساوی ﺟﻨسیتی شرکت iدر سال)6( t

Futurismi.t
Functionalismi.t
Alturismi.t
Sizei.t

آیﻨده ﮔرایی شرکت iدر سال)7( t
ﻋمﻠکرد ﮔرایی شرکت iدر سال)8( t
نﻮع دوستی شرکت iدر سال)9( t
اندازه شرکت ،لگاریتم داراییﻫای شرکت iدر سال)10( t

.76

تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،تابستان  ،1401شماره 54
نام متغیر
𝑡𝐿𝑒𝑣𝑖.

تعریﻒ ﻋمﻠیاتی
اﻫرم مالی ،تقسیم مﺠمﻮع بدﻫیﻫا بر ارزش دفتری دارییﻫای شرکت iدرسالt
()11

متغیر مستقل
فرﻫﻨﮓ سازمانی با استفاده از پرسشﻨامه ﮔﻠﻮب که روایی آن تﻮسﻂ قﻠی پﻮر و ﻫمکاران مﻮرد تایید قرار
ﮔرفته است ،سﻨﺠیده میشﻮد .این پرسشﻨامه دارای  18سﻮال میباشد .که این سﻮاالت  9بعد را مﻮرد
بررسی قرار داده و برای بدست آوردن امتیازات ﻫر بعد مﺠمﻮع امتیازات مربﻮط به تک تک سﻮاالت آن
بعد را با ﻫم محاسﺒه مینماییم.
متغیر وابسته
برای اندازه ﮔیری ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی مانﻨد [ ]13],[29از شاﺧص فﻮگ استفاده شده است.
مدل( )2شاﺧص فﻮگ=(0.4درصد کﻠمات پیﺠیده +میانگین تعداد کﻠمات در ﻫر ﺟمﻠه)
تعداد کﻠمات ﻫر ﺟمﻠه(با تقسیم کل تعداد کﻠمات بر تعداد ﺟمالت در یادداشتﻫای تﻮضیحی صﻮرتﻫای
مالی محاسﺒه میشﻮد)
کﻠمات پیﺠیده دارای سه سیالب یاب بیشتر ﻫستﻨد .ﺟمالت ﻃﻮالنی و نسﺒت زیاد کﻠمات پیچیده مﻮﺟب
افزایش این شاﺧص و در نتیﺠه کاﻫش ﺧﻮانایی میشﻮد.
 .1انتﺨاب یک نمﻮنه یک صد کﻠمهای از ابتدا ،یک نمﻮنه یک صد کﻠمهای از وسﻂ و یک نمﻮنه یک صد
کﻠمهای از اواﺧر ﮔزارش به صﻮرت تصادفی
 .2شمارش تعداد ﺟمالت ﻫر یک از نمﻮنهﻫا
 .3مشﺨص کردن متﻮسﻂ ﻃﻮل ﺟمالت از ﻃریﻖ تقسیم تعداد کﻠمات به تعداد ﺟمالت کامل ﻫر نمﻮنه
یک صد کﻠمهای
 .4شمارش تعداد کﻠمات سه ﻫﺠایی و بیش از سه ﻫﺠایی مﻮﺟﻮد(کﻠمات پیچیده) در ﻫر کدام از متﻮن
یک صد کﻠمهای
 .5ﺟمع کردن تعداد کﻠمات پیچیده با تعداد متﻮسﻂ کﻠمات در ﺟمالت
 .6ضرب کردن حاصل ﺟمع تعداد کﻠمات دشﻮار و متﻮسﻂ کﻠمات در ﺟمالت با ﻋدد ثابت 0/4
 .7انﺠام محاسﺒات بﻨدﻫای  ، 6 ، 5، 4برای ﻫر دو نمﻮنه یک صد کﻠمهای دیگر
 .8محاسﺒه میانگین نتایج ﻫر سه نمﻮنه از ﻃریﻖ ﺟمع کردن و تقسیم به تعداد
رابطه بین شاﺧص فﻮگ و سطح ﺧﻮانایی بدین شرح است که  FOG≥ 18:یعﻨی متن قابل ﺧﻮاندن نﺒﻮده
و بسیار پیچیده است؛ (18-14متن سﺨت)؛ (14-12متن مﻨاسب)؛ ( 12-10متن قابل قﺒﻮل) و -8
(10متن آسان) است.
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متغیر کنترل
یکی از ﻋﻮامل ساﺧتاری و درونی شرکت که بر بازده و سﻮدآوری آنﻫا تاثیر دارد ،اندازه شرکت است.
شرکتﻫای بزرگ معمﻮالً ﻋمﻠیات ﮔسترده و پیچیدهتری داشته و انتظار میرود که ﮔزارشﻫای مالی
پیچیده و ﻃﻮالنیتری در مقایسه با سایر شرکتﻫا ارائه نمایﻨد ]15[.ﺟهت سﻨﺠش متغیر اندازه شرکت
مانﻨد []13],[2از لگاریتم داراییﻫا استفاده شده است.
اﻫرم مالی به حد و اندازهای که یک شرکت از ﻃریﻖ وام یا استقراض ،تأمین مالی نمﻮده است ،داللت دارد.
انتظار میرود شرکتﻫایی که اﻫرم مالی باالتری دارند ،ﮔزارشﻫای مـالی ﺧـﻮد را به نحﻮی ارائه کﻨﻨد که
ﺧﻮانایی کمتری داشته باشد[ .]3و ﺟهت سﻨﺠش این متغیر مانﻨد []15],[13از مﺠمﻮع بدﻫیﻫا بر ارزش
دفتری داراییﻫا استفاده شده است.
تحقیقاتی ﻫستﻨد که محقﻖ در آن در ﺟمع آوری و تحﻠیل دادهﻫا ،ترکیب یافتهﻫا و نتیﺠهﮔیری از ﻫر دو
رﻫیافت کمی و کیفی در یک مطالعه یا ﻃرح تحقیقاتی واحد استفاده میکﻨد ]11[.به ﻋﺒارت دیگر میتﻮان
برای ﺟمع آوری و تحﻠیل در یک مطالعۀ واحد به مﻨظﻮر شﻨاﺧت مسألۀ تحقیﻖ از اﻃالﻋات کمّی و کیفی
استفاده نمﻮددر ده سال ﮔذشته به ﺧصﻮص در حﻮزه ﻋﻠﻮم انسانی استفاده ﻫمزمان از ﻫر دو روش در
پژوﻫشﻫا افزایش قابل تﻮﺟهی داشته است .چرا که امکان درک بهتر از پدیدﻫای ﻋﻠﻮم اﺟتماﻋی به
ﺧصﻮص رفتار سازمانی فراﻫم میکﻨد[.]16
در پژوﻫش فﻮق نیز دادهﻫای متغیر مستقل(فرﻫﻨﮓ سازمانی) با استفاده از پرسشﻨامه و دادهﻫای متغیر
وابسته(ﺧﻮانایی) ﮔزارشﻫای مالی با استفاده از اﻃالﻋات مالی شرکتﻫا ﮔردآوری شده است ،که ابزار
استفاده شده ﺟهت ﮔردآوری اﻃالﻋات مشابه پژوﻫش [ ]16و [ ]17میباشد.
شایان ذکر است که برای آزمﻮن فرضیهﻫای ارائه شده و تﺠزیه و تحﻠیلﻫای آماری از نرم افزار Eviews10
استفاده شده است.
دادههای پژوهش
در این پژوﻫش ﺟامعه آماری شرکتﻫای پذیرفته شده در بﻮرس اوراق بهادار تهران میباشد که سعی بر
آن است که با تﻮﺟه به شرایطی که مﻨطﺒﻖ بر وضعیت بازار سرمایه ایران باشد نمﻮنهای از مﺠمﻮﻋه
شرکتﻫای فﻮق ،انتﺨاب ﮔردد .معیارﻫا و شروط مدنظر برای انتﺨاب نمﻮنه به شرح ذیل است:
پاسخ دﻫﻨدﮔان به پرسشﻨامه مدیران و کارمﻨدان حسابداری شرکتﻫا میباشﻨد.
اﻃالﻋات مالی شرکتﻫای پذیرفته شده در بﻮرس اوراق بهادار تهران ازسال 1390تا سال 1397در نمﻮنه
قرار میﮔیرند.
شـرکتﻫـای سـرمایه ﮔـذاری ،شـرکتﻫـای بیمه ،بانکﻫا و مؤسسات تأمین مالی در این پژوﻫش مﻮرد
بررسی قرار نمیﮔیرند.
شرکتﻫایی در نمﻮنه نهایی قرار میﮔیرند که بیش از 6ماه وقفه معامالتی در ﻃﻮل سال نداشته باشﻨد.
سال مالی ﻫمه شرکتﻫا مﻨتهی به  12/29باشد و ﻫمچﻨین ﻃی بازه زمانی پژوﻫش اقدام به تغییر سال
مالی ﺧﻮد نکرده باشد.
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پس از ﻃی این مراحل کﻠیه اﻃالﻋات مالی و غیرمالی مﻮرد نیاز ،از ﺟمﻠه یادداشتﻫای ﻫمراه صﻮرتﻫای
مالی ،در دسترس باشد.
پس از ﻃی این مراحل تمامی شرکتﻫای باقی مانده مﻮرد بررسی قرار ﮔرفته است که تعداد نمﻮنه انتﺨابی
 29شرکت است.
تجزیه و تحلیل پژوهش
آمار تﻮصیفی متغیرﻫای پژوﻫشی در ﺟدول 1ارائه شده است .با تﻮﺟه به نتایج ﺟدول میتﻮان ﮔفت
شرکتﻫا در بﻮرس تهران به ﻃﻮر میانگین دارای ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی  17.82میباشﻨد .ذکر این نکته
ضروری به نظر میرسد که میانه ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی  17.64میباشد .ضریب تغییر متغیر وابسته
پژوﻫش یعﻨی ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی در ﻃی دوره  8ساله پژوﻫش 0.15 ،در نتیﺠه ثﺒات و پایداری باال
بﻮده است.
جدول :1آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش
متغیرﻫا

مشاﻫده میانگین میانه ماکزیمم میﻨیمم انحراف معیار چﻮلگی کشیدﮔی
12

2/66

0/70

4/56

28/90 17/65 17/80

ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی

232

5

8

2

2/11

-0/15

1/67

ﻋمﻠکردﮔرایی

232

5/26

8

3

1/36

-0/33

2/28

آیﻨده نگری

232

5/71

6

3

2/20

0/03

1/91

تساوی ﺟﻨسیتی

232

6/44

6

10

1/47

-0/78

3/80

اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان

232

6/41

7

9

2

-0/03

1/85

قاﻃعیت

232

5/86

6

8

3

1/60

3/52

فاصﻠه قدرت

232

6/13

6

9

4

1/11

0/10

ﺟمع ﮔرایی برون ﮔروﻫی

232

6/15

6

10

3

1/52

0/44

2/81

ﺟمه ﮔرایی درون ﮔروﻫی

232

6/48

7

10

2

2/16

-0/08

2/36

نﻮع دوستی

232

5/10

5

7

2

1/60

-0/28

1/78

اندازه شرکت

232

5/23

5

7

2

1/26

10/84 -2/41

اﻫرم مالی

232

0/02 5/68 1/94 2/14

1/23

2/70

0/60

ﻫر چه ضریب ﻫمﺒستگی به یک نزدیکتر باشد میزان وابستگی دو متغیر بیشتر است ،این وابستگی به
معﻨای رابطه ﻋﻠت و معﻠﻮلی نیست و ضریب ﻫمﺒستگی حرفی از ایﻨکه کدام ﻋﻠت و کدام معﻠﻮل است به
میان نمیآورد .نتایج آژمﻮن ﻫمﺒستگی اسپیرمن نشان داد متغیرﻫا دارای مشکل ﺧﻮدﻫمﺒستگی نمی-
باشﻨد.
در این بﺨش به آزمﻮن فرضیهﻫا در سطح کل شرکتﻫا در قالب آمار تﻮصیفی و مدل رﮔرسیﻮن پرداﺧته
شده است .برای تشﺨیص استفاده از دو روش رﮔرسیﻮن با الگﻮ مشترک یا رﮔرسیﻮن تابﻠﻮیی از آزمﻮن F
لیمر استفاده می شﻮد .سپس برای تعیین انتﺨاب یکی از دو الگﻮی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمﻮن
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ﻫاسمن استفاده میشﻮد(ﮔﺠراتی .)1995،الزم به ذکر است که در این پژوﻫش با تﻮﺟه به این که مقدارF
لیمر کمتر از  %5از روش دادهﻫای تابﻠﻮیی استفاده میشﻮد و بر اساس آزمﻮن ﻫاسمن که مقدار آن()0.00
کمتر از  %5بﻮده است از مدلﻫای رﮔرسیﻮنی دارای اثرات استفاده شده است.
جدول :2نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل پژوهش
مدل

مقدار آماره F

سطح معﻨاداری

نتیﺠه

مدل 1

1/72

0/000

داده تابﻠﻮیی

نتیجهگیری
فرضیه اصلی
نتایج ﺟدول نشان میدﻫد که در بین ویژﮔیﻫای فرﻫﻨﮓ سازمانی اثر تمام متغیرﻫا مثﺒت بﻮده و اثر
متغیرﻫای آیﻨدهﮔرایی ،تساوی ﺟﻨسیتی ،قاﻃعیت ،ﺟمعﮔرایی برون ﮔروﻫی ،ﺟمعﮔرایی درون ﮔروﻫی و
نﻮع دوستی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی بﻮده است .اثر اندازه شرکت مثﺒت و غیر معﻨادار و اﻫرم مالی
مثﺒت و معﻨادار بﻮده است .ﻋالوه بر آن ،نتایج مربﻮط به ضریب تعیین شده تعدیل شده نشان میدﻫد که
در کل دوره پژوﻫش حدود  %37از تغییرات ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تحت تاثیر متغیرﻫای مستقل این
پژوﻫش و ﻫمچﻨین اندازه شرکت و اﻫرم مالی بﻮده است.
جدول :3اثر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارشگری مالی
متغیرﻫا

آمار
ضرایب

آماره t

احتمال t

متغیر ثابت

13/02

6/41

0/00

ﻋمﻠکرد ﮔرایی

-0/01

-0/18

0/85

آیﻨده ﮔرایی

1/09

7/87

0/00

تساوی ﺟﻨسیتی

-0/51

-6/04

0/00

اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان

0/07

0/57

0/56

قاﻃعیت

-0/66

-5/61

0/00

فاصﻠه قدرت

0/02

0/16

0/86

ﺟمع ﮔرایی برون ﮔروﻫی

1/10

7/41

0/00

ﺟمع ﮔرایی درون ﮔروﻫی

0/37

4/46

0/00

نﻮع دوستی

-0/28

-2/72

0/00

اندازه شرکت

0/10

0/82

0/41

اﻫرم مالی

-0/53

-7/23

0/00

ضریب تعیین

0/40

.80

تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،تابستان  ،1401شماره 54
متغیرﻫا

آمار
ضرایب

آماره t

ضریب تعیین تعدیل شده

0/37

آماره دوربین -واتسﻮن

2/50

آمارهF

13/22

احتمال آماره F

0/00

احتمال t

فرضیات فرعی
فرضیه
فاصﻠه قدرت بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

نتیﺠه
ﻋدم تایید

اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

تایید

ﺟمعﮔرایی درون ﮔروﻫی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

تایید

ﺟمعﮔرایی برون ﮔروﻫی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

تایید

قاﻃعیت بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

ﻋدم تایید

تساوی ﺟﻨسیتی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

ﻋدم تایید

آیﻨدهﮔرایی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

تایید

ﻋمﻠکردﮔرایی بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیر دارد.

تایید

نﻮع دوستی

ﻋدم تایید

تحلیل نتایج
بر اساس مفاﻫیم نظری ﮔزارشگری مالی ،محصﻮل نهایی فرایﻨد حسابداری ارائه اﻃالﻋات مفید به ﻃیﻒ
ﮔستردهای از استفاده کﻨﻨدﮔان برای کمک به تصمیمﮔیری است .استفاده کﻨﻨدﮔان صﻮرتﻫای مالی ،به
ﺧصﻮص سرمایهﮔذاران ،برای تأمین نیازﻫای اﻃالﻋاتی و تصمیمﮔیری صحیح ،اﻃالﻋات ارائه شده تﻮسﻂ
شرکتﻫا را ارزیابی میکﻨﻨد .اﮔر قرار باشد این اﻃالﻋات در تصمیم ﮔیری مفید واقع شﻮد ،آنان باید قادر
به درک آن باشﻨد[ .]20این مﻮضﻮع تا حدی مهم است که برﺧی از آن به ﻋﻨﻮان پل ارتﺒاﻃی بین استفاده-
کﻨﻨدﮔان و تصمیمﮔیری مفید یاد کردهاند[ .]21پژوﻫشﻫا بیانﮔر آن است که شرکتﻫا در بازارﻫای
امروزی تمایل به استفاده از اصطالحات ﺧاص و ...ﺟهت بیان ﮔزارشﻫای مالی به نحﻮ دلﺨﻮاه ﺧﻮد را دارند.
و این تمایل مرتﺒﻂ با فرﻫﻨﮓ ﻫر سازمان میباشد .ﻫمانطﻮر که بیان شد حسابداری و ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای
مالی میتﻮاند تحت تاثیر فرﻫﻨﮓ ﻫر سازمان باشد.
اثر متغیر کﻨترلی اندازه شرکت مثﺒت و غیر معﻨادار و اﻫرم مالی مثﺒت و معﻨادار بﻮده است.
به دلیل نقش مدیریت در تهیهی ﮔزارشﻫای مالی انتظار است که در سازمانﻫا با فاصﻠه قدرت زیاد،
ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تحت تاثیر قرار ﮔیرد .در صﻮرتی که در پژوﻫش رابطه معﻨاداری بین این دو
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متغیر مشاﻫده نشد .نصیر زاده و ﻫمکاران در سال  1394نشان دادند که که فاصﻠه قدرت ﻋامﻠی تاثیر
ﮔذار بر کیفیت ﮔزارشﻫای مالی میباشد.
مفهﻮم اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان با شفافیت نقطه مقابل ابهام و تردید است .نتیﺠه پژوﻫش ﮔروت و کاسپر
بیان کﻨﻨده آن است که با افزایش اﺟتﻨاب از ﻋدم اﻃمیﻨان مدیران تمایل بیشتری به پﻨهانکاری دارند.
پژوﻫش نصیر زاده و ﻫمکاران نیز بیان میکﻨد که بین این متغیر و کیفیت ﮔزارشگری مالی رابطه معﻨاداری
وﺟﻮد دارد .در صﻮرتی که در پژوﻫش رابطه معﻨاداری بین این دو متغیر مشاﻫده نشد.
در فرﻫﻨﮓﻫای ﺟمعﮔرا احتمال این که افراد متﻮسل به رفتارﻫای فرصتﻃﻠﺒانه شﻮند،کم است[ .]21در
نتیﺠه انتظار است که در ﺟﻮامع با ﺟمعﮔرایی باال مدیریت از ﻃریﻖ کاﻫش ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی در
پی کسب نفعت شﺨصی نﺒاشد ،که نتیﺠه پژوﻫش این را تایید میکﻨد.
مطالعات نشان میدﻫد در سازمانﻫایی که در آنها ﺟمعﮔرایی درون ﮔروﻫی باالست احتمال رفتار فرصت-
ﻃﻠﺒانه نیز باال است .و انتظار است که این رفتار فرصتﻃﻠﺒانه بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی تاثیرﮔذار باشد.
که نتیﺠه پژوﻫش مﻮید ﻫمین مطﻠب میباشد.
قاﻃعیت میتﻮاند باﻋﺚ افزایش ﺟاه ﻃﻠﺒی و فرصتﻃﻠﺒی مدیر و نهایتا تاثیر بر ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای مالی
ﮔردد .نتیﺠه پژوﻫش نیز تایید کﻨﻨده وﺟﻮد رابطه بین این دو متغیر میباشد .به نظر میرسد که در
سازمانﻫایی با تساوی ﺟﻨسیتی کیفیت و ﺧﻮانایی صﻮرتﻫای مالی افزایش یابد .پژوﻫش نصیر زاده و
ﻫمکاران نشان داد که مردﮔرایی بر کیفیت ﮔزارشﻫای مالی تاثیر ﮔذار می باشد .نتیﺠه پژوﻫش نیز بیان
کﻨﻨده وﺟﻮد رابطه معﻨادار بین تساوی ﺟﻨسیتی و ﺧﻮانایی ﮔزارشگری مالی میباشد .تفکر بﻠﻨد مدت
مستﻠزم ایﺠاد اﻋتماد از ﻃریﻖ افزایش شفافیت در ﮔزارشﻫای مالی میباشد .که نتایج پژوﻫش نیز مﻮید
ﻫمین رابطه میباشد .به نظر[ ]26در سازمانﻫایی که ﻋمﻠکردﮔرایی در آنﻫا باالست ،رﻫﺒران سازمان
اﻫداف ﺟاه ﻃﻠﺒانه برای سازمان تدوین میکﻨﻨد و این مﻮضﻮع باﻋﺚ کاﻫش شفافیت و ﺧﻮانایی ﮔزارشﻫای
مالی میشﻮد .الیته در پژوﻫش حاضر بین این دو متغیر رابطه معﻨاداری دیده نشد .در سازمانﻫایی با نﻮع
دوستی باال دنﺒال افزایش اﻋتماد ﻫستﻨد ،مﻮﺟب میشﻮد این سازمانﻫا دارای ﮔزارشﻫایی با ﺧﻮانایی
باالتری باشﻨد .که نتیﺠه پژوﻫش نیز وﺟﻮد رابطه معﻨادار بین این متغیرﻫا را تایید میکﻨد.
با تﻮﺟه به ایﻨکه ﻋمده ویژﮔیﻫای فرﻫﻨﮓ سازمانی بر رفتارﻫای فرصتﻃﻠﺒانه تاثیر میﮔذارد ،نتیﺠه این
پژوﻫش با []33,14,2,13ﻫمﺟهت میباشد.
پیشنهادات و محدودیتها
با تﻮﺟه به اﻫمیت تاثیر فرﻫﻨﮓ سازمانی بر سیستم حسابداری شرکتﻫا به سرمایهﮔذاران ،تحﻠیلﮔران و
سرمایهﮔذاران پیشﻨهاد میشﻮد در ﻫﻨگام بررسی ﮔزارشﻫای مالی به فرﻫﻨﮓ سازمانی ،شرکت مﻮرد نظر
تﻮﺟه بیشتری نمایﻨد .و ﻫمچﻨین ﺟهت تصمیمﮔیری بهتر به اﻫرم مالی شرکت نیز تﻮﺟه داشته باشﻨد.
محدودیت اصﻠی پژوﻫش ،ﻋدم ﻫمکاری شرکتﻫای پذیرفته شده در بﻮرس اوراق بهادار تهران در تکمیل
پرسشﻨامه مﻮرد نظر میباشد.
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The existence of different cultural groups in the accounting world causes various
perceptions and judgments about accounting relationships and concepts. Therefore,
this research investigates the impact of Corporate Culture Characteristics on the
Readability of Financial Reports among 29 companies listed on the Tehran Stock
Exchange, using multi-regression analysis model during the years 2011 to 2018.
Globe questionnaire was used to measure organizational culture and Foge index was
used to study the readability of the financial reports. Results demonstrate futurism,
gender equality, assertiveness, intra-group collectivism, out-group collectivism and
altruism were significant on the readability of financial statements. Functionalism,
avoidance of uncertainty, and power gap were not significant. The effect of control
variable on company size was positive and non-significant and financial index was
positive and significant.
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