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 مقدمه

 از یکی مالی، هایگزارش از خارجی کنندگان استفاده گیریتصمیم برای مفید اطالعات آوردن فراهم

 قابل باید گیریتصمیم برای بودن مفید منظور به اطالعات است. هاشرکت مالی گزارشگری مهم اهداف

 کنندگان استفاده نیازهای رافع هنگامی شودمی فراهم مالی هایگزارش این از که اطالعاتی [2.]باشند فهم

 در مندرج اطالعات خوانایی و فهم قابلیت[5.]برخوردارباشد مشخصی کیفی هایویژگی از که بود خواهد

 اخیر هاییافته است. گشته تبدیل حسابداری و مالی ادبیات در مهم موضوعات از یکی به مالی هایگزارش

 ذینفعان منافع از حمایت در زیادی اهمیت از مالی هایگزارش اینکه علیرغم که است این از حاکی

 .[21]است برخوردار خاصی پیچیدگی از معموالً هاگزارش این درک و خوانایی لیکن است، برخوردار

 هم و هاشرکت سایر و انرون کام، ورلد ماجرای افشای و جهان هایبورس در آمده وجود به هایبحران

 از تربیش مالی گزارشگری شفافیت بحث تا گردید باعث 94 و 83 هایسال در تهران بورس سقوط چنین

 عمدتا سهام بازارهای در مالی هایبحران وقوع اخیر دهه طی گفت توانمی .[6]گیرد قرار توجه مورد قبل

 بهادار اوراق بورس کمیسیون دلیل همین به .[33]است بوده مالی اطالعات شفافیت بودن ناکافی از ناشی

 و نویس پیش تهیه در دستورالعمل از استفاده و کرد منتشر ساده انگلیسی زبان به جدید دستورالعمل

 بهبود منظور به عملی هایراهنمایی کتاب این کند.می تشویق را عمومی عرضه در هامنشوره بندی قالب

 روزمره، و روشن کلمات از استفاده کوتاه، هایعبارت نوشتن مانند ساالنه، هایگزارش در افشا از شفافیت

 هایگزارش خوانایی ازآنجاکه [28.]کندمی ارانه غیره و خاص صنف یک اصطالحات از استفاده از جلوگیری

 برخوردار بسزایی اهمیت از آن بر مؤثر عوامل شناسایی لذا دارد، پی در مهمی اقتصادی پیامدهای مالی

 به گذاران سرمایه حساسیت سود، مدیریت چون عواملی که است آن از حاکی گذشته هایپژوهش است.

 بر مدیرعامل سن مدیریت، توانایی حسابرسی، هزینه تجاری، استراتژی حسابداری، اطالعات از استفاده

 مالی هایگزارش خوانایی اینکه وجود، این با .[13,2,14,34]هستند گذار تاثیر مالی هایگزارش خوانایی

 .است نگرفته قرار توجه مورد دارد؛ بستگی شرکت سازمانی فرهنگ به میزان چه تا

 متمایز هاسازمان دیگر از را سازمان یک اعضای که ذهنی هاییبرنامه مجموعه عنوان به سازمانی فرهنگ

 فرهنگ که دارند توافق اندنموده تعریف را فرهنگ که اندیشمندانی اغلب [19]است شده تعریف سازدمی

 در افراد زندگی شیوه به اشاره نیز سازمانی فرهنگ ترتیب بدین است. مردم زندگی خاص شیوه معنی به

 انسانی، علوم حوزه در آن بندی طبقه به توجه با و است ایرشته بین علمی حسابداری دارد. سازمان یک

 فردی هایویژگی و رفتار انسان، بیانگر که ارزشی دامنه گرفته نظر در بدون آن ابعاد تمامی تحلیل امکان

 آن هایآرمان و هاارزش فراگیر محیط و جوامع تمامی مرکزی هسته در ندارد. وجود باشدمی اجتماعی و

 تر)کهکیفیت با اطالعات ارائه [7.]دارد گفتن برای فراوانی هایسخن گویا، زبانی عنوان به فرهنگ جامعه،

 اجرای و تنظیم مستلزم اینکه بر عالوه شود(می کشورها اقتصـاد بـالتبع و سـرمایه بـازار رونق به منجر

 مرهون است، مرتبط نهادهای سایر و دولت سوی از حقوقی و مـالی اجتمـاعی، مقـررات قـوی

 در فرهنگ تاثیر باشد.می نیز هاشرکت درونی شخصیت بهبود جهت ریـزی برنامـه و گـذاریسرمایه

 سیستم یک عنوان به آن اثر اما است، شده تایید هاپژوهش در بارها اجتماعی هایسیستم رفتار تشریح
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 اقتصادی واحدهای تجاری عملکرد از بخشی عنوان به حسابداری است. پژوهشی جدید عناوین از اجتماعی

 هایسیستم که است معتقد [16] دارد. قرار سازمانی فرهنگ تاثیر تحت سخت و رودمی شمار به

 خوانایی رو، ایـن از کنند.می فعالیت آن در که گیرندمی قرار هایمحیط عوامل تأثیر تحت حسابداری

 حال این با دارد. قـرار محیطی عوامل تأثیر تحت است، حسابداری سیستم نتایج از که مالی هایگزارش

 و حسابداری ادبیات در خالی فضای یک و شده انگاشته نادیده موضوع این گرفته صورت مطالعات در

 .است پژوهش این انجام جهت ایانگیزه خود، این که دارد وجود بارهاین در پژوهش برای مالی گزارشگری

 اختیار در را مناسبی ابزار کشور، پژوهش ادبیات در موجود شکاف کردن پر ضمن حاضر پژوهش هاییافته

 خوانایی که دهدمی نشان نتایج که چرا داد. خواهد قرار سرمایه بازار گیرانتصمیم و پژوهشگران سایر

 سوال این پاسخ یافتن پی در حاضر پژوهش لذا باشد.می سازمانی فرهنگ تاثیر تحت مالی هایگزارش

  دارد؟ تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر سازمانی فرهنگ آیا که است

 پژوهش نظری مبانی

 سازمانی فرهنگ

 و کالن و خرد بین زیرا است، اجتماعی علوم هایپژوهش در اصلی مفاهیم از یکی فرهنگ تردید بدون

 به سازمانی فرهنگ از سخن که هنگامی .[22]کندمی ایجاد مفهومی پل یک مردم و تجاری بنگاه بین

 سازمان فرهنگ با که است خود خاص فرهنگ دارای نیز سازمانی هر که شویممی متوجه یدآمی میان

 و رفتار بر که باشدمی مشترک هایارزش و باورها از ایمجموعه سازمانی فرهنگ [26.]دارد فرق دیگر

 راه در مانعی یا و پویایی و حرکت برای شروعی نقطه را آن توانمی و گذاردمی اثر سازمان اعضای اندیشه

 پذیرش و بوده سازمان در تحول و تغییر هایزمینه تریناساسی از سازمانی فرهنگ آورد. شمار به پیشرفت

 واحد توسط اطالعات افشای بر سازمانی فرهنگ [8.]است سازمان پویایی و بقا ضامن کارکنان سوی از آن

 قـرار زیادی سازمانی و محیطی عوامل تأثیر تحت آن، خوانایی و اطالعات افشای است. گذارتاثیر تجاری

 [4.]شودمی قلمداد هاآن ترینمهم از سازمانی فرهنگ که دارد

 مالی هایگزارش خوانایی و سازمانی فرهنگ

 انگیزه تریناصلی عنوان به اقتصادی هایجاذبه توجه خور در اهمیت و سرمایه بازار افزون روز گسترش

 قرار فعاالن سوی از فساد بروز موقعیت در را سرمایه بازارهای همواره حوزه، این به اشخاص ورود برای

 را سرمایه بازار در فساد از پیشگیری راه ترینمهم سرمایه، بازار اندرکاران دست امروزه اینرو از دهد.می

 یکی عنوان به مالی گزارشگری خوانایی[20.]دانندمی مالی گزارشگری بودن خوانا و شفافیت به پایبندی

 پژوهشگران از بسیاری توجه شایان دهد، می افزایش را مالی های گزارش کیفیت که مهمی معیارهای از

 متن هر مطالعه هنگام شود.می گیری اندازه کیفی صورت به که است اطالعاتی ویژگی یک خوانایی است.

 تأثیر مطالب فهم در که شودمی ایجاد متن سادگی یا پیچیدگی میزان یدرباره حسی خواننده برای

 هرچه دهدمی نشان موجود تجربی شواهد است. متن خوانایی سطح همان واقع در این دارد. بسزایی
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-قانون توجه اخیرا مالی گزارشگری خوانایی[19.] رودمی باالتر آن درک میزان باشد؛ کمتر متن پیچیدگی

 کمیسیون توسط 1933 سال از هاییتالش مثال، برای است. نموده جلب خود به را سرمایه بازار گذاران

 که گرفت صورت هاشرکت ترفهم قابل و خواناتر هایگزارش انتشار منظور به آمریکا بهادار اوراق و بورس

 هاشرکت پیچیده هایگزارش سریع فهم به قادر گذارانسرمایه همه که آنجا از است آن بیانگر نتایج

 ادبیات در[12.] نمایند خودداری زائد، یا و طوالنی پیچیده، هایگزارش انتشار از باید هاشرکت لذا نیستند،

 آسان یا دشوار کنندگان،استفاده نظر از را مالی هایصورت که عواملی شناخت نیز، مالی و حسابداری

 بوده پژوهشگران توجه درخور همواره که است مهمی مسائل از مالی، گزارشگری خوانایی و کندمی

  [13.]است

 تیومتفا یهاوتقضا و هاشتدابر داـیجا ثـباع اریابدـحس یاـنید در فـمختل فرهنگی یهاوهگر دجوو

 و ختیایکنو اری،حسابد در فرهنگ دنبو نسبی د.ـش دـهاخو اریحسابد مفاهیم و بطروا ردمو در

 هداخو ارقر تاثیر تحت را حسابرسی و اریحسابد یهااردستاندا یگیرربکا و تفسیر وت،قضا در هماهنگی

 حسابداری مختلف اشکال و الگوها دارد. تاریخ اندازه به ایپیشینه و است تمدن همزاد حسابداری ،[9]داد

 را محیط که هاییزمینهپیش و تاریخچه و سیاسی هایسیستم مذهب، اجتماعی، مختلف، هایارزش با

 مالی گزارشگری و حسابداری هایرویه بر که محیطی عوامل از دیگر یکی است. ارتباط در دهند،می شکل

 و تفسیرها ،هاشتدابر تاثیر تحت که ستا انیـنسا الیتیـفع اریابدـحس [1.]است فرهنگ است، اثرگذار

 قـطب د.رـیگیـم اررـق اریابدـحس یهااردتاندـسا و مفاهیم یگیرراـبک هوـنح هـب طوـمرب یهاوتقضا

 اررـق اثیرـت تـتح ،فرهنگ صخا ربطو و محیطی ملاعو توسط اریحسابد انیـنسا رـعنص رارـپ رـنظ

 سامانه یعضاا بر اکمـح یهاارزش و هارهنجا طریق از فرهنگ سالتر و پینکدو هعقید به د،رـگییـم

 د.ـهدمی ارقر تاثیر تحت را اریحسابد یهرو اری،حسابد

 گرفته قرار بررسی مورد باشد،می بخش 9 شامل که گلوب دیدگاه از پژوهش این در سازمانی فرهنگ

 است.

 وجود به زیادی ارتباطی موانع سازمانی، ساختار شدن مرتفع دلیل به زیاد، قدرت فاصله با هاسازمان در

 عدم اینکه به توجه با و[22]کندنمی پیدا جریان صادقانه و باز طور به اطالعات جهت بدین آید، می

 فاصله بین که رودمی انتظار شود،می هاگزارش این خوانایی عدم به منجر مالی هایگزارش در صداقت

 باشد. داشته وجود معناداری ارتباط مالی هایگزاش خوانایی و قدرت

 نوآوری و تغییر برابر در که گرددمی بوروکراتیکی ساختارهای ایجاد به منجر باال اطمینان عدم از اجتناب

 به توجه با[32.]گرددمی سازمان در فساد افزایش موجب بوروکراتیک ساختارهای .[27]کنندمی مقاومت

 رودمی انتظار دارند، کمتر خوانایی با مالی هایگزارش جهت تریبیش انگیزه مدیران فساد شرایط در اینکه

 باشد. داشته وجود معناداری رابطه مالی هایگزارش خوانایی و اطمینان عدم از اجتناب بین که

 طلبانه فرصت رفتارهای به متوسل افراد که این احتمال گراجمع هایفرهنگ در که شودمی عنوان

 باشدمی طلبانه فرصت رفتار یک مالی هایگزارش خوانایی عدم اینکه به توجه با [25.]است شوند،کم
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 داشته وجود معنادار رابطه یک مالی هایگزارش خوانایی و گروهی بین گراییجمع بین که رودمی انتظار

 باشد.

 ارائه احتمال این ندارد، وجود همگان برای برابر هایفرصت گروهی درون گراییجمع با جوامعی در

 خوانایی بین که رودمی انتظار بنابراین .[25]دهدمی افزایش را کمتر شفافیت و خوانایی با هاییگزارش

 باشد. داشته وجود معناداری رابطه گروهی درون گرایی جمع و مالی هایگزارش

 مدیران در طلبی جاه ایجاد دلیل به ولی شودمی سازمانی درون قاطعیت افزایش باعث قاطعیت چند هر

 و قاطعیت بین که رودمی انتظار دلیل همین به شود. مالی هایگزارش خوانایی کاهش باعث تواندمی

 باشد. داشته وجود معناداری رابطه مالی هایگزارش خوانایی

 بروز خود از کننده کمک و حمایتی رفتارهای که دارند تمایل افراد عمدتا جنسیتی تساوی با جوامع در

 منجر مالی هایگزارش خوانایی افزایش[32.] کند کمک سازمان در اعتماد افزایش به تواندمی که بدهند

 جنسی برابری و مالی هایگزارش خوانایی بین که رودمی انتظار دلیل همین به شودمی اعتماد افزایش به

 باشد. داشته وجود معنادار رابطه

 به توجه با و باشد.می مالی هایگزارش در شفافیت افزایش طریق از اعتماد ایجاد مستلزم مدت بلند تفکر

 و مالی هایگزارش خوانایی بین رودمی انتظار شود،می مالی هایگزارش خوانایی به منجر شفافیت اینکه

 باشد. داشته وجود معناداری رابطه نگریآینده

 اینکه به توجه با[22.]کندمی تشویق را عملکرد بهبود سازمان یک که دارد اشاره میزانی به گراییعملکرد

 و عملکردگرایی بین رودمی انتظار شده، عملکردگرایی افزایش به منجر مالی هایگزارش شفافیت افزایش

 باشد. داشته وجود معناداری رابطه مالی هایگزارش خوانایی

 یکی که هستند اعتماد افزایش پی در هاشرکت باال دوستی نوع با جوامع در که دهدمی نشان هاپژوهش

 انتظار بنابراین باشد.می مالی هایگزارش خوانایی آن دنبال به و شفافیت افزایش اعتماد افزایش هایراه از

 باشد. داشته وجود معناداری رابطه مالی هایگزارش خوانایی و دوستی نوع بین رودمی

 مالی هایبحران شاهد مقاطعی در نیز ایران بورس که دهدمی نشان ایران در سهام بازار پیشینه در بررسی

 هم بر آن تناسب به و هاشرکت توسط صحیح گزارشات ارائه عدم بدلیل عمدتا هابحران این وقوع و بوده

 دولت خروج و اقتصادی ساختار مشکالت ها،شرکت سهام قیمت و آوری سود بین منطقی رابطه خوردن

 سلب موجب مجموع در که است؛ بوده بورس فعالیت طی بحران وقوع اصلی دالیل از نظارتی جایگاه از

 دیگر هایبخش به سهام بازار از سرمایه کردن خارج به هاآن گرایش و گذارانسرمایه عمومی اعتماد

 [3.]است گردیده

 کنندگان استفاده اختیار در مالی هایگزارش عنوان تحت دهدمی انجام حسابداری سیستم آنچه تمام

 خود حالت ترینبیش به هاگزارش این بیان نحوه در سازمانی فرهنگ اثر گفت توانمی پس گیرد،می قرار

 دسترسی مالی هایگزارش به تنها خارجی کنندگان استفاده که مطلب این بیان با و کند.می پیدا نمود

 به منجر که متفاوت هایفرهنگ وجود دهند،می انجام آن اساس بر را خود گیرهایتصمیم تمام و داشته

 سهام بازار در گذاریسرمایه نهایت در و هاگیریتصیم این بر است، گردیده هاگزارش در مختلفی هایبیان



 54 شماره ،1401تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار قاتتحقی                                        .74

 

 

 و سرمایه بازار در مالی هایگزارش خوانایی اهمیت و شده ذکر مطالب به توجه با است. گذاشته تاثیر

 سازمانی فرهنگ تاثیر به پژوهش این در ایران، در اخیر سال چند در سازمانی فرهنگ هایویژگی چنینهم

 است. شده پرداخته مالی هایگزارش خوانایی بر

 پژوهش پیشینه

 سال -شرکت 24871 از متشکل اینمونه برای را مالی گزارشگری خوانایی بر تجاری استراتژی تاثیر [30]

 هایشرکت مالی هایگزارش که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد استرالیا سرمایه بازار در مشاهده

 برخوردارند. کمتری خوانایی از تهاجمی
 میان در ساالنه گزارش بودن خوانا و فهم قابل و سود مدیریت میان ارتباط هدف با پژوهشی [31]

 در شرکت-سال 26967 شامل هاآن نمونه دادند. انجام متحده ایاالت بازار در شده پذیرفته هایشرکت

 با هاشرکت که داد نشان دیتا پنل رگرسیون روش با آمده بدست نتایج است. 2012 تا2000 زمانی بازه

 دارند. مالی هایگزارش در تریکم خوانایی سود، مدیریت

 نظر از و ترطوالنی هستند، تریکم سود دارای هاشرکت که هنگامی ساالنه هایگزارش داد نشان [33]

 تغییر را مالی هایگزارش خوانایی طلبانهفرصت طور به مدیران دهدمی نشان این که است، دشوارتر بافت

 کنند. پنهان را نامساعد اخبار تا دهندمی

 که دریافتند گزارشات این اطالعاتی محتوای تحلیل و مصری هایشرکت مالی گزارشات بررسی با [27]

 مدیران است، حاکم مصر فرهنگ بر که زیادی قدرت فاصلۀ و اطمینان( عدم از بالتکلیفی)اجتناب بدلیل

 کمتر بسیار توجهی قابل میزان به هاشرکت این توسط منتشره اطالعات دارند پنهانکاری به شدیدی تمایل

  باشد. می المللی بین استانداردهای در افشا ازموارد

 27 در اطالعات( شفافیت پنهانکاری/ حسابداری)بعد اطالعات افشای بر فرهنگ تاثیر بررسی به [26]

 به را اختیاری( غیر و اختیاری از مالی)اعم غیر و مالی اقالم یکسری افشای میزان آنان پرداختند. کشور

 روابط وجود مؤید آنان پژوهش نتایج گرفتند. درنظر اطالعات شفافیت پنهانکاری/ عملیاتی تعریف عنوان

 افشای میزان و فردگرایی( و اطمینان عدم از اجتناب خصوص جوامع)به فرهنگی هایارزش بین قوی

 باشد. می جوامع آن در مالی اطالعات

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذیرش بر کشورها محیطی عوامل تاثیر بررسی به [8]

 نظام اقتصاد، بودن باز اقتصادی، رشد سرمایه، بازار وجود شامل پژوهش این محیطی عوامل پرداختند.

 هاآن در که کشورهایی در که دهدمی نشان نتایج است. فرهنگی هایشاخص و آموزش سطح حقوقی،

 شاخص و فردگرایی شاخص اقتصادی، رشد همچنین و باال قدرت فاصله شاخص و عمومی آموزش سطح

 گزارشگری المللی بین استانداردهای پذیرش بر تریبیش تمایل باشد،می پایین اطمینان عدم از اجتناب

 دارد. وجود مالی

 با هاییگزارش تهاجمی استراتژی دارای هایشرکت که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در [14]

 کنند.می منتشر کمتر خوانایی
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 از که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد را حسابرسان کاری تعهد و سازمانی فرهنگ بین رابطه [4]

 رابطه حسابرسان کاری تعهد با اطمینان عدم از اجتناب میزان بین سازمانی، فرهنگ متغیرهای میان

 خواهد کاهش حسابرسان کاری تعهد یابد، افزایش اطمینان عدم از اجتناب میزان چه هر و دارد. وجود

 یافت.

 پژوهش روش

 هاداده گردآوری شیوه نظر از و توصیفی ماهیت لحاظ از کاربردی، پژوهشی هدف، نظر از حاضر پژوهش

 استفاده با که است حسابداری اثباتی هایپژوهش حوزه در رویدادی پس تجربی نیمه هایپژوهش نوع از

  .است شده انجام اقتصادسنجی هایمدل و متغیره چند رگرسیون روش از

 هاآن گیریاندازه نحوه و پژوهش متغیرهای و مدل

 باشد:می زیر شرح به پژوهش کلی مدل

 (1مدل)
𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝛽

0
+ 𝛽

1
𝐷𝐴𝑖.𝑡 +  𝛽

2
𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑔𝑎𝑝

𝑖.𝑡
+  𝛽

3
𝐷𝐴𝑖.𝑡 ×

𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑 𝑢𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦
𝑖.𝑡

+ 𝛽
4
𝐷𝐴𝑖.𝑡  × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚

𝑖.𝑡
+  𝛽

5
𝐷𝐴𝑖.𝑡  ×

𝑂𝑢𝑡𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚
𝑖.𝑡

+  𝛽
6
𝐷𝐴𝑖.𝑡 ×  𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 +  𝛽

7
𝐷𝐴𝑖.𝑡 ×

 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖.𝑡 +  𝛽
8
𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑞𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑖.𝑡
+  𝛽

9
𝐷𝐴𝑖.𝑡  × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 +

 𝛽
10

𝐷𝐴𝑖.𝑡 × 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑖.𝑡 +  𝛽
11

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝐿𝑒𝑣𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖  

 آن: در که 

 تعریف عملیاتی نام متغیر

READi.t های مالی شرکتخوانایی گزارشi در سالt ** 

Power gapi.t فاصله قدرت شرکتi در سالt (1) 

Avoid unceraintyi.t اجتناب از عدم اطمینان شرکتi در سالt (2) 

Intergroup collectivismi.t جمع گرایی درون گروهی شرکتi در سالt (3) 

Outgroup collectivismi.t  گروهی شرکتجمع گرایی برونi در سالt (4) 

Assertivenessi.t قاطعیت شرکتi در سالt (5) 

Gender qualityi.t تساوی جنسیتی شرکتi در سالt (6) 

Futurismi.t آینده گرایی شرکتi در سالt (7) 

Functionalismi.t عملکرد گرایی شرکتi در سالt (8) 

Alturismi.t نوع دوستی شرکتi در سالt (9) 

Sizei.t های شرکتاندازه شرکت، لگاریتم داراییi در سالt (10) 
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 تعریف عملیاتی نام متغیر

𝐿𝑒𝑣𝑖.𝑡 
 tدرسال iهای شرکتها بر ارزش دفتری دارییاهرم مالی، تقسیم مجموع بدهی

(11) 

  مستقل متغیر

 قرار تایید مورد همکاران و پور قلی توسط آن روایی که گلوب پرسشنامه از استفاده با سازمانی فرهنگ

 مورد را بعد 9 سواالت این که باشد.می سوال 18 دارای پرسشنامه این شود.می سنجیده است، گرفته

 آن سواالت تک تک به مربوط امتیازات مجموع بعد هر امتیازات آوردن بدست برای و داده قرار بررسی

  نماییم.می محاسبه هم با را بعد

  وابسته متغیر

 است. شده استفاده فوگ شاخص از [13],[29] مانند مالی هایگزارش خوانایی گیری اندازه برای

 جمله( هر در کلمات تعداد میانگین پیجیده+ کلمات )درصد0.4فوگ= شاخص (2مدل)

 هایصورت توضیحی هاییادداشت در جمالت تعداد بر کلمات تعداد کل تقسیم جمله)با هر کلمات تعداد

 شود(می محاسبه مالی

 موجب پیچیده کلمات زیاد نسبت و طوالنی .جمالت هستند تربیش یاب سیالب سه دارای پیجیده کلمات

 شود.می خوانایی کاهش نتیجه در و شاخص این افزایش

ای از وسط و یک نمونه یک صد ای از ابتدا، یک نمونه یک صد کلمهانتخاب یک نمونه یک صد کلمه .1

 ای از اواخر گزارش به صورت تصادفیکلمه

 هاجمالت هر یک از نمونهشمارش تعداد  .2

مشخص کردن متوسط طول جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هر نمونه  .3

 اییک صد کلمه

شمارش تعداد کلمات سه هجایی و بیش از سه هجایی موجود)کلمات پیچیده( در هر کدام از متون  .4

 اییک صد کلمه

 وسط کلمات در جمالتجمع کردن تعداد کلمات پیچیده با تعداد مت .5

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

 ای دیگر، برای هر دو نمونه یک صد کلمه 6،  5، 4انجام محاسبات بندهای  .7

 محاسبه میانگین نتایج هر سه نمونه از طریق جمع کردن و تقسیم به تعداد  .8

≤FOG: که است شرح بدین واناییخ سطح و فوگ شاخص بین رابطه  نبوده خواندن قابل متن یعنی 18

-8 و قبول( قابل )متن 12-10 مناسب(؛ )متن14-12 سخت(؛ )متن18-14 است؛ پیچیده بسیار و

 است. آسان( )متن10
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 کنترل متغیر

 است. شرکت اندازه دارد، تاثیر هاآن سودآوری و بازده بر که شرکت درونی و ساختاری عوامل از یکی

 مالی هایگزارش که رودمی انتظار و داشته تریپیچیده و گسترده عملیات معموالً بزرگ هایشرکت

 شرکت اندازه متغیر سنجش جهت [15.]نمایند ارائه هاشرکت سایر با مقایسه در تریطوالنی و پیچیده

 است. شده استفاده هادارایی لگاریتم از[13],[2] مانند

 دارد. داللت است، نموده مالی تأمین استقراض، یا وام طریق از شرکت یک که ایاندازه و حد به مالی اهرم

 که کنند ارائه نحوی به را خـود مـالی هایگزارش دارند، باالتری مالی اهرم که هاییشرکت رودمی انتظار

 ارزش بر هابدهی مجموع از[15],[13] مانند متغیر این سنجش جهت و .[3]باشد داشته کمتری خوانایی

 است. شده استفاده هادارایی دفتری

 دو هر از گیرینتیجه و هایافته ترکیب ها،داده تحلیل و آوری جمع در آن در محقق که هستند تحقیقاتی

 توانمی دیگر عبارت به [11.]کندمی استفاده واحد تحقیقاتی طرح یا مطالعه یک در کیفی و کمی رهیافت

 کیفی و کمّی اطالعات از تحقیق مسألۀ شناخت منظور به واحد مطالعۀ یک در تحلیل و آوری جمع برای

 در روش دو هر از زمانهم استفاده انسانی علوم حوزه در خصوص به گذشته سال ده نموددر استفاده

 به اجتماعی علوم پدیدهای از بهتر درک امکان که چرا. است داشته توجهی قابل افزایش هاپژوهش

  .[16]کندمی فراهم سازمانی رفتار خصوص

 متغیر هایداده و پرسشنامه از استفاده با سازمانی( مستقل)فرهنگ متغیر هایداده نیز فوق پژوهش در

 ابزار که است، شده گردآوری هاشرکت مالی اطالعات از استفاده با مالی هایگزارش وابسته)خوانایی(

  باشد.می [17] و [16] پژوهش مشابه اطالعات گردآوری جهت شده استفاده

 Eviews10 افزار نرم از آماری هایتحلیل و تجزیه و شده ارائه هایفرضیه آزمون برای که است ذکر شایان

 است. شده استفاده

 پژوهش هایداده

 بر سعی که باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت آماری جامعه پژوهش این در

 مجموعه از اینمونه باشد ایران سرمایه بازار وضعیت بر منطبق که شرایطی به توجه با که است آن

  است: ذیل شرح به نمونه انتخاب برای مدنظر شروط و معیارها گردد. انتخاب فوق، هایشرکت

 باشند.می هاشرکت حسابداری کارمندان و مدیران پرسشنامه به دهندگان پاسخ

 نمونه در 1397سال تا 1390ازسال تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی اطالعات

 .گیرندمی قرار

 مورد پژوهش این در مالی تأمین مؤسسات و هابانک بیمه، هـایشـرکت گـذاری، سـرمایه هـایشـرکت

 .گیرندنمی قرار بررسی

  باشند. نداشته سال طول در معامالتی وقفه ماه 6از بیش که گیرندمی قرار نهایی نمونه در هاییشرکت

 سال تغییر به اقدام پژوهش زمانی بازه طی همچنین و باشد 29/12 به منتهی هاشرکت همه مالی سال

 باشد. نکرده خود مالی
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 هایصورت همراه هاییادداشت جمله از نیاز، مورد غیرمالی و مالی اطالعات کلیه مراحل این طی از پس

 .باشد دسترس در مالی،

 انتخابی نمونه تعداد که است گرفته قرار بررسی مورد مانده باقی هایشرکت تمامی مراحل این طی از پس

 است. شرکت 29

 پژوهش تحلیل و تجزیه

 گفت توانمی جدول نتایج به توجه با است. شده ارائه 1جدول در پژوهشی متغیرهای توصیفی آمار

 نکته این ذکر باشند.می 17.82 مالی هایگزارش خوانایی دارای میانگین طور به تهران بورس در هاشرکت

 وابسته متغیر تغییر ضریب باشد.می 17.64 مالی هایگزارش خوانایی میانه که رسدمی نظر به ضروری

 باال پایداری و ثبات نتیجه در 0.15 پژوهش، ساله 8 دوره طی در مالی هایگزارش خوانایی یعنی پژوهش

  است. بوده
 : آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش1جدول

 متغیرها مشاهده میانگین میانه ماکزیمم مینیمم انحراف معیار چولگی کشیدگی

 های مالیخوانایی گزارش 232 80/17 65/17 90/28 12 66/2 70/0 56/4

 عملکردگرایی 232 26/5 5 8 2 11/2 -15/0 67/1

 نگری آینده 232 71/5 6 8 3 36/1 -33/0 28/2

 تساوی جنسیتی 232 44/6 6 10 3 20/2 03/0 91/1

 اجتناب از عدم اطمینان 232 41/6 7 9 2 47/1 -78/0 80/3

 قاطعیت 232 86/5 6 8 3 60/1 -03/0 85/1

 فاصله قدرت 232 13/6 6 9 4 11/1 10/0 52/3

 جمع گرایی برون گروهی 232 15/6 6 10 3 52/1 44/0 81/2

 جمه گرایی درون گروهی 232 48/6 7 10 2 16/2 -08/0 36/2

 نوع دوستی 232 10/5 5 7 2 60/1 -28/0 78/1

 اندازه شرکت 232 23/5 5 7 2 26/1 -41/2 84/10

 اهرم مالی 232 14/2 94/1 68/5 02/0 23/1 60/0 70/2

 به وابستگی این است، بیشتر متغیر دو وابستگی میزان باشد نزدیکتر یک به همبستگی ضریب چه هر

 به است معلول کدام و علت کدام اینکه از حرفی همبستگی ضریب و نیست معلولی و علت رابطه معنای

-نمی خودهمبستگی مشکل دارای متغیرها داد نشان اسپیرمن همبستگی آژمون نتایج آورد.نمی میان

 باشند.

 پرداخته رگرسیون مدل و توصیفی آمار قالب در هاشرکت کل سطح در هافرضیه آزمون به بخش این در

 F آزمون از تابلویی رگرسیون یا مشترک الگو با رگرسیون روش دو از استفاده تشخیص برای است. شده

 آزمون از تصادفی اثرات یا ثابت اثرات الگوی دو از یکی انتخاب تعیین برای سپس شود. می استفاده لیمر
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 Fمقدار که این به توجه با پژوهش این در که است ذکر به الزم (.1995شود)گجراتی،می استفاده هاسمن

 (0.00آن) مقدار که هاسمن آزمون اساس بر و شودمی استفاده تابلویی هایداده روش از %5 از ترکم لیمر

 است. شده استفاده اثرات دارای رگرسیونی هایمدل از است بوده %5 از ترکم
 لیمر برای مدل پژوهش F: نتایج آزمون 2جدول

 نتیجه سطح معناداری Fمقدار آماره  مدل

 داده تابلویی 000/0 72/1 1مدل 

 گیرینتیجه

 اصلی فرضیه

 اثر و بوده مثبت متغیرها تمام اثر سازمانی فرهنگ هایویژگی بین در که دهدمی نشان جدول نتایج

 و گروهی درون گراییجمع گروهی، برون گراییجمع قاطعیت، جنسیتی، تساوی گرایی،آینده هایمتغیر

 مالی اهرم و معنادار غیر و مثبت شرکت اندازه اثر است. بوده مالی هایگزارش خوانایی بر دوستی نوع

 که دهدمی نشان شده تعدیل شده تعیین ضریب به مربوط نتایج آن، بر عالوه است. بوده معنادار و مثبت

 این مستقل متغیرهای تاثیر تحت مالی هایگزارش خوانایی تغییرات از %37 حدود پژوهش دوره کل در

 است. بوده مالی اهرم و شرکت اندازه چنینهم و پژوهش

 : اثر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارشگری مالی3جدول

 متغیرها
 آمار

 tاحتمال  tآماره  ضرایب

 00/0 41/6 02/13 متغیر ثابت

 85/0 -18/0 -01/0 عملکرد گرایی

 00/0 87/7 09/1 آینده گرایی

 00/0 -04/6 -51/0 تساوی جنسیتی

 56/0 57/0 07/0 اجتناب از عدم اطمینان

 00/0 -61/5 -66/0 قاطعیت

 86/0 16/0 02/0 فاصله قدرت

 00/0 41/7 10/1 جمع گرایی برون گروهی

 00/0 46/4 37/0 جمع گرایی درون گروهی

 00/0 -72/2 -28/0 نوع دوستی

 41/0 82/0 10/0 اندازه شرکت

 00/0 -23/7 -53/0 اهرم مالی

 40/0 ضریب تعیین
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 متغیرها
 آمار

 tاحتمال  tآماره  ضرایب

 37/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 50/2 واتسون -آماره دوربین

 F 22/13آماره

 F 00/0احتمال آماره 

 فرعی فرضیات

 نتیجه فرضیه

 تایید عدم دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر قدرت فاصله

 تایید دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر اطمینان عدم از اجتناب

 تایید دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر گروهی درون گراییجمع

 تایید دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر گروهی برون گراییجمع

 تایید عدم دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر قاطعیت

 تایید عدم دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر جنسیتی تساوی

 تایید دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر گراییآینده

 تایید دارد. تاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر گراییعملکرد

 تایید عدم دوستی نوع

 نتایج تحلیل

 طیف به مفید اطالعات ارائه حسابداری فرایند نهایی محصول مالی، گزارشگری نظری مفاهیم اساس بر

 به مالی، هایصورت کنندگان استفاده است. گیریتصمیم به کمک برای کنندگان استفاده از ایگسترده

 توسط شده ارائه اطالعات صحیح، گیریتصمیم و اطالعاتی نیازهای تأمین برای گذاران،سرمایه خصوص

 قادر باید آنان شود، واقع مفید گیری تصمیم در اطالعات این باشد قرار اگر کنند.می ارزیابی را هاشرکت

-استفاده بین ارتباطی پل عنوان به آن از برخی که است مهم حدی تا موضوع این .[20]باشند آن درک به

 هایبازار در هاشرکت که است آن گربیان هاپژوهش [.21]اندکرده یاد مفید گیریتصمیم و کنندگان

 دارند. را خود دلخواه نحو به مالی هایگزارش بیان جهت و... خاص اصطالحات از استفاده به تمایل امروزی

 هایگزارش خوانایی و حسابداری شد بیان که همانطور باشد.می سازمان هر فرهنگ با مرتبط تمایل این و

  باشد. سازمان هر فرهنگ تاثیر تحت تواندمی مالی
  است. بوده معنادار و مثبت مالی اهرم و معنادار غیر و مثبت شرکت اندازه کنترلی متغیر اثر
 زیاد، قدرت فاصله با هاسازمان در که است انتظار مالی هایگزارش یتهیه در مدیریت نقش دلیل به

 دو این بین معناداری رابطه پژوهش در که صورتی در گیرد. قرار تاثیر تحت مالی هایگزارش خوانایی
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 تاثیر عاملی قدرت فاصله که که دادند نشان 1394 سال در همکاران و زاده نصیر نشد. مشاهده متغیر
 باشد.می مالی هایگزارش کیفیت بر گذار

 کاسپر و گروت پژوهش نتیجه است. تردید و ابهام مقابل نقطه شفافیت با اطمینان عدم از اجتناب مفهوم
 دارند. پنهانکاری به تریبیش تمایل مدیران اطمینان عدم از اجتناب افزایش با که است آن کننده بیان

 معناداری رابطه مالی گزارشگری کیفیت و متغیر این بین که کندمی بیان نیز همکاران و زاده نصیر پژوهش
 نشد. مشاهده متغیر دو این بین معناداری رابطه پژوهش در که صورتی در دارد. وجود

 در[. 21]است شوند،کم طلبانهفرصت رفتارهای به متوسل افراد که این احتمال گراجمع هایفرهنگ در
 در مالی هایگزارش خوانایی کاهش طریق از مدیریت باال گراییجمع با جوامع در که است انتظار نتیجه

 کند.می تایید را این پژوهش نتیجه که نباشد، شخصی نفعت کسب پی
-فرصت رفتار احتمال باالست گروهی درون گراییجمع آنها در که هاییسازمان در دهدمی نشان مطالعات

 باشد. گذارتاثیر مالی هایگزارش خوانایی بر طلبانهفرصت رفتار این که است انتظار و است. باال نیز طلبانه
 باشد.می مطلب همین موید پژوهش نتیجه که

 مالی هایگزارش خوانایی بر تاثیر نهایتا و مدیر طلبیفرصت و طلبی جاه افزایش باعث تواندمی قاطعیت
 در که رسدمی نظر به باشد.می متغیر دو این بین رابطه وجود کننده تایید نیز پژوهش نتیجه گردد.

 و زاده نصیر پژوهش یابد. افزایش مالی هایصورت خوانایی و کیفیت جنسیتی تساوی با هاییسازمان
 بیان نیز پژوهش نتیجه باشد. می گذار تاثیر مالی هایگزارش کیفیت بر مردگرایی که داد نشان همکاران

 مدت بلند تفکر باشد.می مالی گزارشگری خوانایی و جنسیتی تساوی بین معنادار رابطه وجود کننده
 موید نیز پژوهش نتایج که باشد.می مالی هایگزارش در شفافیت افزایش طریق از اعتماد ایجاد مستلزم
 سازمان رهبران باالست، هاآن در عملکردگرایی که هاییسازمان در[ 26]نظر به باشد.می رابطه همین
 هایگزارش خوانایی و شفافیت کاهش باعث موضوع این و کنندمی تدوین سازمان برای طلبانه جاه اهداف

 نوع با هاییسازمان در نشد. دیده معناداری رابطه متغیر دو این بین حاضر پژوهش در الیته شود.می مالی
 خوانایی با هاییگزارش دارای هاسازمان این شودمی موجب هستند، اعتماد افزایش دنبال باال دوستی
 کند.می تایید را متغیرها این بین معنادار رابطه وجود نیز پژوهش نتیجه که باشند. باالتری

 این نتیجه گذارد،می تاثیر طلبانهفرصت رفتارهای بر سازمانی فرهنگ هایویژگی عمده اینکه به توجه با
  باشد.می جهتهم[13,2,14,33] با پژوهش

 هامحدودیت و پیشنهادات
 و گرانتحلیل گذاران،سرمایه به هاشرکت حسابداری سیستم بر سازمانی فرهنگ تاثیر اهمیت به توجه با

 نظر مورد شرکت سازمانی، فرهنگ به مالی هایگزارش بررسی هنگام در شودمی پیشنهاد گذارانسرمایه
 باشند. داشته توجه نیز شرکت مالی اهرم به بهتر گیریتصمیم جهت همچنین و نمایند. بیشتری توجه

 تکمیل در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت همکاری عدم پژوهش، اصلی محدودیت
 .باشدمی نظر مورد پرسشنامه

 منابع فهرست
بررسی نظری تاثیر فرهنگ بر رویه های بین المللی "(؛ 1391آراد، حامد؛ عبداهلل زاده، سالم،) .1

 .13-33، 18، فصلنالمه حسابدار رسمی، "حسابداری
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های مالی خوانایی صورت"(؛ 1397باقری ازغندی، ابوطالب؛ رضا، حصارزاده؛ عباس زاده، محمدرضا،) .2
، 33 چشم انداز مدیریت مالی،، "اطالعات حسابداریو حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از 

103-87. 

فصلنامه ، "رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشا"(، 1387بداغی، حمید؛ بزاززاده، حمیدرضا،) .3
 .173-212، 17، مطالعات تجربی حسابداری مالی

، "رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان"(، 1395بنی مهد، بهمن؛ نجاتی، امیر،) .4
 .119-137، 30، های حسابداری مالی و حسابرسیپژوهش

های با اهیمت کنترل داخلی و بررسی ارتباط ضعف"(،1399بیات.علی؛ جدیری نقاش کار، جهانگیر،) .5
، "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت

 . 114-101، 47 انجمن حسابداری ایران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی،
گر ریسک سقوط قیمت سهام: احساسات سرمایه گذاران و نقش تعدیل"(، 1399تنایی، محسن،) .6

 .132-115، 47 انجمن حسابداری ایران، ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی، "مدیریت سود
، پژوهش حسابداری، "نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری"(؛ 1393حاجیها، زهره؛ سلطانی، مریم،) .7

15 ،83-107. 

تاثیر "(، 1398حیدری، محمد؛ طاهری آبادی، علی اصغر؛ جمشیدی نوید، بابک؛ قنبری، مهرداد،) .8
فصلنامه حسابداری ، "های بین المللی گزارشگری مالیعوامل محیطی کشورها بر پذیرش استاندارد

 .46-69، 41، مالی

تأثیر فرهنگ بر درک حسابداران از مفاهیم حسابداری بکار "(؛ 1389دارابی، رویا؛ رام روز، علی رضا،) .9
پژوهشنامه حسابداری مالی و ، "المللیگرفته شده در استانداردهای گزارشگری مالی بین

 .174-143، 11، حسابرسی

مدل بندی نقش تعدیلی حاکمیت "(؛ 1395ی گرایلی، مهدی و نوروزی،)رضایی پیته نوئی، یاسر؛ صفر .10
های تجربی فصلنامه پژوهش، "شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی

 .136-115، 6، حسابداری
های پژوهش روش"(؛ 1392سجادی،موسی؛ رسولی، مریم؛ عباس زاده، عباس؛ علوی مجد، حمید) .11

 .66-54، 2، عات ناتوانیمجله مطال، "ترکیبی
بررسی اثر پیچیدگی مالی بر "(؛ 1393سرهنگی، حجت، ابراهیمی، سعید؛ الهیاری ابهری، حمید،) .12

 .59-78، 27، بورس اوراق بهادار، "رفتار معامالتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران

خوانایی گزارشگری مالی:  توانایی مدیریت و"(؛ 1397صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نویی، یاسر،) .13
 .218-191، 2، شماره مجله دانش حسابداری، "نظریه عالمت دهی

استراتژی تجاری و خوانایی گزارشگری "(؛ 1398صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نویی، یاسر،) .14
 . 130-150، 42، فصلنامه حسابداری مالی، "مالی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی با  "(؛1394قدمی، محسن؛ علی نیای الکانی، پریسا،) .15
 .29-36، 22، مجله مدیریت توسعه و تحول، "استفاده از مدل گلوب
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عنوان  های تحقیق ترکیبی بهروش  "(، 1389محمدپور، احمد؛ صادقی، رسول ؛ رضایی، مهدی، ) .16
 .100-77، 21، جامعه شناسی کاربردی، "ی نظری و اصول عملیشناختی: مبانسومین جنبش روش 
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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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