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Abstract
The usefulness of information provided by managers depends on the readability and ability
to understand financial reports. According to the signaling theory, capable executives are
not only reluctant to sophisticate and complicate their desirable performance, but in order
to inform investors and financial analysts of their desirable performance and capabilities,
publish more readable and understandable financial reports. Therefore, based on this
argument, the present study uses a structural equation modeling approach to examine the
relationship between financial reporting readability and the cost Agency and the study of
the moderating effect of managerial ability on this relationship. To this end, the financial
reporting readability of the company is evaluated using three Flash indicators, the Gunning
Fugue Index, and the Text Length Index. The statistical sample of this study consists of
116 listed companies in Tehran Stock Exchange between 2013 and 2017. After reassuring
the appropriateness of the measurement and structural models of the research, the findings
suggest that readability financial reporting reduces the cost Agency. In addition, the results
indicate that the ability to manage a negative relationship between financial reporting
readability and the agency cost is exacerbated.
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چکیده
سودمندی اطالعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابليت فهم گزارشهای مالی بستگی دارد .مطابق با
نظریه عالمتدهی ،مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پيچيده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به توانایی
های خود ،اقدام به انتشار گزارشهای مالی خواناتر و قابل فهمتری مینمایند .شرکتهایی که دارای گزارشهای
خواناتری هستند ،از کيفيت افشای بهتری نيز برخوردارند .لذا بر پایه این استدالل ،پژوهش حاضر با استفاده از
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی رابطه بين خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت و
مطالعه اثر تعدیلکنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه میپردازد .بدین منظور ،برای سنجش خوانایی گزارشگری
مالی شرکت از سه شاخص فلش ،شاخص گانينگ فوگ ،شاخص طول متن استفاده گردید .نمونه آماری پژوهش
حاضر متشکل از  990شرکت پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  9419تا  9410است .یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی شرکت میگردد .عالوه بر
این ،نتایج نشان میدهد که توانایی مدیریت رابطه منفی بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی شرکتها را
تعدیل و تضعيف میکند.
واژگان کلیدی :خوانایی گزارشگری مالی ،هزینه نمایندگی ،توانایی مدیریت.
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اقتصادی گزارشگری موالی در کشوور ایوران بررسوی

مقدمه
گزارشهای مالی ساالنۀ شرکتها ،هموواره یکوی

شدهاند .یو و یی ] [32بور ایون باورنود کوه خوانوایی

از مهمترین منابع اطالعاتی برای تصميمگيری فعواالن

گزارشگری مالی به کاهش ضعف کنترلهای داخلی و

بووازار سوورمایه ،قووانونگووذاران بووازار سوورمایه و سووایر

افشای بيشتر مسئوليت اجتماعی منجور خواهود شود.

ذینفعان محسوب میشوند ]41؛[0؛ بنابراین خوانایی

حسن و همکاران ] [49بيوان مویکننود شورکتهوای

گزارشگری مالی ،ویژگی مهم اطالعات متنی به شمار

دارای سطح خوانایی پذیرفتنی در گزارشوگری موالی،

میرود و بهطور گسترده در زمينههای مختلف بررسی

سودآورتر و دارای هزینۀ نمایندگی پایينتری هسوتند

شده است ] .[41اطالعات موجوود در موتن صوورت

که این مسئله نشان از نبود ابهام در صورتهای موالی

های مالی با سطح بواالی خوانوایی گزارشوگری موالی

گزارش شده است.

برای استفادهکنندگان از ارزش باالیی برخوردار است.

مطابق با نظریۀ مدیریت مبهم زمانی کوه عملکورد

در این راستا ،کميسيون بورس اوراق بهادار آمریکا در

شرکت ضعيف است ،مدیران تمایل دارند اطالعات را

گوووروه مطالعووواتی بووورای ارائوووۀ

بهصورت موبهم و پيچيوده ارائوه کننود ] .[94در ایون

رهنمودهایی بهمنظور بهبود خوانوایی و قابليوت فهوم

راستا ،لوی ] [40بيوان مویکنود گوزارشهوای سواالنۀ

رویههای افشای شرکتهوا شوکل داد ] .[91گوزارش

شرکتهای دارای سود کمتری ،طوالنی و پيچيدهتر از

های مربوط به هيئت مدیره توصيه میکنود بوه سوبب

سایر شرکتها است .بلومفيلد ] [91نيز بيوان مویدارد

اینکه همۀ سرمایهگذاران قادر به فهم سوریع گوزارش

شرکتهای دارای عملکرد ضعيف ،ناچوار بوه انتشوار

های پيچيده شرکتها نيستند ،شرکتها باید از انتشار

گزارشهای مالی طوالنیاند .با وجوود ایون ،براسواس

گووزارشهووای پيچيووده ،طوووالنی یووا زائوود خووودداری

ادبيات نظری موجود ،ویژگیهای شخصويتی مودیران

کنند].[94

فراتر از ویژگیهای اقتصادی شرکت تأثير بسزایی بور

سوووال  9101یوو

از دیوودگاه نظوووری ،اعووالن افشوووای اطالعوووات

گزارشگری مالی دارند کوه یکوی از ایون ویژگویهوا،

صورتهای مالی مانند گزارشهای ساليانه شرکتهوا،

توانایی مدیریت است ][53؛ بهطوریکه شورکتهوای

پل ارتباطی بسيار مهم بين مودیریت و سوهامداران در

دارای مدیران توانمند ،کمتر از سایر شرکتها به مبهم

شرکتهای سهامی بوا توجوه بوه جودایی مالکيوت از

ساختن عملکرد واقعی خود اقدام مویکننود] 92؛.[59

مدیریت محسوب میشود .پژوهشهوای حسوابداری

عالوه بر این ،مطابق با نظریوۀ عالموتدهوی ،مودیران

در این حوزه نشان میدهند خوانایی گزارشگری مالی

توانمند تموایلی بوه موبهم و پيچيوده کوردن عملکورد

موویتوانوود بوور کيفيووت اطالعووات صووورتهووای مووالی

مطلوب خود ندارند ] .[49بر اساس ایون ،انتظوار موی

تأثيرگذار باشد؛ بنابراین ،خوانایی ضعيف گزارشگری

رود توانایی مدیریت نقش تعدیلکننده بر ارتباط بوين

مالی بر مشکالت سازمان میافزایود]  .[50 ،42بيشوتر

خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نماینودگی شورکت

پژوهشهای صورتگرفته بر مبنای صورتهای موالی

داشته باشد؛ با این حال ،در عموده مطالعوات داخلوی

اسوتوار

صورتگرفته ،این موضوع نادیده انگاشته شده اسوت

است و در تعداد بسيار کموی از مطالعوات ،پيامودهای

و فضایی خالی در ادبيات حسوابداری و گزارشوگری

بورس اوراق بهادار ایاالت متحوده و انگلوي
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مالی بورای تحقيوق درایونبواره وجوود دارد کوه ایون

کمتووری را تجربووه موویکننوود ][91؛ بنووابراین ،چنووين

انگيزهای برای انجوام ایون پوژوهش اسوت؛ بنوابراین،

موودیرانی نووهتنهووا تمووایلی بووه مووبهم و پيچيووده کووردن

پژوهش حاضر در پی طراحی و ارزیابی مودلی بورای

عملکرد خود ندارند ،بهمنظوور آگواهسواختن سورمایه

سنجش خوانایی گزارشگری مالی بر هزینۀ نماینودگی

گوذاران و تحليولگوران موالی از عملکورد مطلووب و

با تأکيد بر نقش تعدیلی توانوایی مودیریت اسوت .بور

تواناییهای خود ،به انتشار گزارشهای مالی خوانواتر

از مورور مبوانی نظوری و

و فهمپذیرتری اقودام مویکننود ] .[41بودین ترتيوب،

پيشينۀ پژوهش ،فرضيههای پوژوهش بيوان شودهانود؛

استدالل میشود مدیران توانمنود گوزارشهوای موالی

روششناسی پژوهش ،ارائه و در پایوان ،دادههوا

خواناتری را منتشر میکنند توا بودین طریوق توانوایی

تجزیهوتحليول و نتوایج و پيشونهادات پوژوهش ارائوه

خود و عملکرد شرکت را به عموم ذینفعوان و بوازار

شدهاند.

مخابره کنند .بر پایوۀ ایون اسوتدالل ،ژانوگ و ویرزموا

اساس ایون ،در اداموه پو
سپ

] [30شواهدی مبنی بر وجود رابطۀ مثبت بين توانایی

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

مدیریت و خوانایی گزارشهای مالی شرکتهوا ارائوه

توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی

کردند .بهطور مشابه ،بوائی و همکواران ] [90بور ایون

پووژوهشهووای صووورتگرفتووۀ اخيوور ،خوانووایی

باورند که مدیران توانا ،بوا توجوه بوه عملکورد بواالی

گزارشگری مالی را به برخی از ویژگیهای شخصيتی

خووود ،بووه کوواهش عوودم تقووارن اطالعوواتی و هزینووۀ

مدیران ،نظير توانایی مدیریت مورتبط مویداننود ]41؛

نمایندگی در شرکت منجر میشوند .لی ] [40بيان می

[51؛ بهطوریکه ،نظریۀ ابهام مدیریتی 9بيوان مویکنود

کند کيفيت اطالعات منتشرشده از شرکتها میتوانود

مدیران دارای توانمندی کمتر ،از انگيزۀ بيشتری بورای

بر کيفيت افشوای اطالعوات و کيفيوت سوود شورکت

کاهش شفافيت محيط اطالعاتی و پنهانکردن عملکرد

تأثيرگذار باشد .خوانایی گزارشهای مالی بوه کيفيوت

ضعيف خوود برخوردارنود؛ توا بودین طریوق بتواننود

افشای اطالعات شرکت بستگی دارد.

واکنش نامطلوب بازار سورمایه را کواهش دهنود ].[0
یکی از روشهای کاهش شفافيت محيط اطالعاتی بوه
منظور پنهانساختن اخبار بود شورکت ،ارائوۀ گوزارش
های مالی پيچيده و با خوانایی کمتر است ] .[40ایون
امر موجب مویشوود مودیران اقودام بوه پنهوانکوردن
اطالعاتی کنند که نمیخواهند سرمایهگوذاران از آنهوا

برخی پژوهشگران بر این اسوتداللانود کوه کيفيوت
گزارشووگری سوواالنۀ سووود ،موویتوانوود بووه تقویووت
تأثيرگذاری خوانایی گزارشگری مالی بور هزینوههوای
نمایندگی منجر شود .به عقيودۀ سواموئل و همکواران
] [39کيفيت افشا ميزان اطالعاتی اسوت کوه از سووی

مطلع شوند ] .[52،91بر پایوۀ نظریوۀ عالموتدهوی،5
مدیران توانمند کمتر از سایر مدیران تمایول بوه ارائوۀ
اطالعات مبهم دارند ] [91و سودهای با کيفيوتتوری
را گووزارش ] [41و نوسووانات سووود و بووازده سووهام
Management Ambiguity Theory
Signaling Theory

خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

1
2

شرکتها در متن صوورتهوای موالی اساسوی یوا در
یادداشتهای همراه برای کم

به تصميمگيری ارائوه

میشود .شفافيت اطالعات مالی از جنبۀ اقتصادی نيوز
اهميت دارد؛ زیرا باعث بهبوود تخصويص منوابع موی
شود؛ ازاینرو ،در بسياری از شکستهای اخير بوازار
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سورمایه ،نبووود شووفافيت ،یکوی از عواموول تووأثيرگووذار

نقش تعدیلگری توانایی مددیریت در ارتبدا بدین

قلمداد شده اسوت]  .[4همچنوين ،اگور گوزارشهوای

خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

ساالنۀ شرکتها از قابليت خوانوایی کمتور برخووردار

مطابق با استدالل چال ] [51خوانایی گزارشوگری

باشووند ،سووهامداران زمووان و هزینووۀ بيشووتری را بوورای

مالی به عواملی ازجمله آسوانی متوون ،سوهولت درک

پردازش اطالعات صرف میکنند کوه ایون امور تضواد

متون برای استفادهکنندگان بستگی دارد .همچنين یوان

را تشدید مویکنود ].[43 ،31

و سوان ] [35در پووژوهش خووود بوور ایوون باورنوود کووه

نخست آنکه ،خوانایی بويشازحود گزارشوگری موالی

خوانایی گزارشهای مالی به ميزان سختی در خواندن

ممکوون اسووت سووهامداران اقليووت را از اسووتخرا

گزارشها مورتبط اسوت .گوزارشهوای هيئوتمودیرۀ

اطالعات دقيقتر درخصوص معامالت شرکت ،بورای

شرکت ،یکوی از گوزارشهوای اصولی شورکت بورای

نظارت بر سهامداران اکثریت بواز دارد .دوم ،گوزارش

ارتباط با ذینفعان محسووب مویشوود کوه ایون امور

منافع بين مدیر و مال

هووای مووالی خوانووا ،باعووث تسووهيل انتقووال اطالعووات
ارزشمند بوه سورمایهگوذاران بوالقوه مویشووند ].[41
پژوهشهای صورتگرفته در حسوابداری نشوان موی
دهند گزارشگری مالی با خوانایی کمتر دارای کيفيوت
پایينتوری از پويشبينوی تحليلگوران موالی و کواهش
وابستگی سرمایهگذاران نسبت به گوزارشهوای موالی
هستند که این امر باعث میشود سرمایهگذاران تمایلی
برای خرید سهام شرکتهایی با قابليت خوانایی کمتر
گزارشهوای موالی نداشوته باشوند ][31،51؛ بنوابراین
خوانووایی ضووعيف مووانع از گووزارشهووای سوواالنه
درخصوص انتقال اطالعات مرتبط و با ارزش به بازار
سوورمایه موویشووود؛ درنتيجووه ،خوانووایی ضووعيف

موجب پژوهشهای گسترده در این زمينه شده است؛
بهطور مثال؛ مطابق با پوژوهش لئوو و همکواران ][41
خوانایی گزارشگری موالی شورکتهوا باعوث کواهش
هزینۀ نمایندگی میشود .همچنين هوانگ و کيم ][44
و کيم و همکاران ] [42بر ایون باورنود کوه خوانوایی
گزارشهای مالی بهطور چشمگيری با ارزش شورکت
در ارتباط است .استدالل آنان بر این اساس است کوه
اگر گزارشهای مالی ارائهشده بوه ذینفعوان ،قابليوت
خوانایی بواالیی داشوته باشوند ،باعوث ایجواد اعتمواد
سرمایهگذاران به اطالعات منتشرشده از شرکتها می
شود و این امر به افوزایش ارزش شورکت منجور موی
شود؛ بنابراین ،تضاد منافع بين مودیر و مالو

کواهش

مییابد کوه ایون باعوث کواهش هزینوۀ نماینودگی در

درخصوص اطالعات منتشرشودۀ شورکتهوا موجوب

شرکت میشود .مطابق با نظریۀ عالمتدهوی ،مودیران

تضعيف بازار سرمایه خواهد شد و این امور درنهایوت

توانمند معموالً از عملکرد بهتری برخوردار بودهانود و

به تشدید هزینههوای نماینودگی منجور مویشوود .بوه

سعی دارند سرمایهگذاریهوای شورکت را بوه سومتی

طورکلی ،گزارشهای ساليانۀ شرکتهای برخوردار از

پيش ببرند کوه از کوارایی بواالیی برخووردار شووند و

قابليت خوانایی ،در کاهش عدم تقارن اطالعواتی کوه

همچنين آنان تمایلی به پنهانکردن عملکورد مطلووب

سهامداران و سرمایهگذاران بوالقوه بوا آن مواجوهانود،

خود ندارند؛ بنابراین سعی میکنند با انتشوار گوزارش

بسيار سودمندند و بنابراین نياز به نظوارت بيشوتر بور

های مالی خواناتر ،عملکورد مطلووب و توانواییهوای

شرکتها را کاهش میدهند و به تبع آن باعث کاهش

خووود را بووه عموووم ذینفعووان و بووازار مخووابره کننوود؛

هزینۀ نمایندگی در شرکت میشوند.

بنابراین انتظار میرود توانوایی مودیریت بور خوانوایی
گزارشگری مالی ارتباط مثبوت داشوته باشود .صوفری

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی2/

گرایلی و رضائی پيتهنووئی ] [0بيوان کردنود توانوایی

و کيفيووت بوواالتر اقووالم تعهوودی ناشووی از مشووکالت

مدیریت در شرکتهای بزرگتر میتواند اثر قوی بور

نمایندگی اسوت کوه ایون امور باعوث کواهش هزینوۀ

خوانایی گزارشگری مالی داشوته باشود .شورکتهوای

سهامداران برای نظوارت و پوایش مودیران و انتخواب

دارای مدیران توانمند ،کمتر از سایر شرکتها به مبهم

صحيح پروژههای سرمایهگوذاری مویشوود؛ بنوابراین

ساختن عملکرد واقعی خود اقدام میکنند؛ زیرا چنين

تووأثير توانووایی موودیران بوور ارتبوواط بووين خوانووایی

شرکتهوایی بوه انتخواب پوروژههوای دارای خوالص

گزارشهوای موالی و هزینوۀ نماینودگی ،از دو طریوق

ارزش فعلی مثبت قادرنود کوه ایون بوهنوبوهخوود بوه

نظریۀ عالمتدهی (مدیران توانا کمتر از سایر مودیران

عملکرد بهتر و سودآوری بيشتر شرکت منجر میشود

به ارائۀ مبهم اطالعات تمایل دارند و درنتيجه این امور

] .[59،92عالوه بر این ،مطابق با نظریۀ عالموتدهوی،

باعث کاهش گزارشهای پيچيده و نامفهوم میشوود)

مدیران توانمند نهتنها تمایلی به مبهم و پيچيده کوردن

و نظریۀ قراردادهای کوارا (مودیران توانوا بوا افوزایش

عملکرد مطلوب خود ندارند ،به انتشار گوزارشهوای

ارزش شرکت و کاهش عدم تقوارن اطالعواتی باعوث

مالی خواناتر و فهومپوذیرتوری اقودام مویکننود ].[41

کاهش تضاد منافع بين سهامداران و مالکان مویشووند

بنابراین ،مطابق با نظریۀ عالمتدهی ،مدیران توانمنود

و درنتيجه ،این امر باعث کاهش هزینوۀ نماینودگی در

سعی بر افشای اطالعات بيشوتر دارنود .ایون موضووع

شرکت میشود) بررسوی مویشوود؛ بنوابراین اینگونوه

باعث افزایش خوانایی گزارشگری مالی میشود و نيز

استدالل میشود که توانایی مدیران بر کاهش گوزارش

خوانایی گوزارشهوای موالی بوه کواهش هزینوههوای

های پيچيده و درنتيجه ،افزایش خوانایی گزارشوگری

نمایندگی شرکت منجور مویشوود .بوائی و همکواران

مالی کم

شایانی میکند و این امر میتوانود نظوارت

] [90بر این باورنود کوه مودیران توانوا ،بوا توجوه بوه

بر شرکتها را کاهش دهد و به تبع آن باعث کواهش

عملکرد باالی خود به کاهش عدم تقارن اطالعواتی و

هزینۀ نمایندگی در شرکت شود .بنابراین ،اگر توانایی

هزینووۀ نماینوودگی در شوورکت منجوور موویشوووند.

مدیر ،یکی از متغيرهای پور نفووذ بور عملکورد بنگواه

تأثيرگووذاری توانووایی موودیریت بوور هزینووۀ نماینوودگی

اقتصادی ،در نظر گرفته شود ،به کوارایی و بهورهوری

شوورکت ،از جنبووۀ نظریووۀ قراردادهووای کووارا درخووور

باالتر منجر میشود؛ آنگواه چنوين ادعوا مویشوود کوه

بررسی است؛ بر اساس این تفکر ،هدف ایون مودیران

توانایی مدیر ،نقوش اصولی بور خوانوایی گزارشوگری

کاراتر ،حداکثرکردن ثروت سهامداران است .مطابق بوا

مالی و هزینۀ نمایندگی دارد.

نظریۀ قراردادهای کوارا هوي گونوه قوراردادی وجوود
نوودارد کووه بتوانوود بووهطووور کاموول منووافع موودیران و
سهامداران را هم راستا و در یو

پیشینه پژوهش

جهوت قورار دهود؛

حسن و همکاران ] [49در پژوهشوی بوه بررسوی

بنابراین قرارداد کارا ،قراردادی اسوت کوه بوه حوداقل

خوانووایی گزارشووگری مووالی ،حاکميووت شوورکتی و

کووردن هزینووۀ نماینوودگی منجوور موویشووود ] .[91اگوور

عملکرد موالی شورکتهوای پذیرفتوهشوده در بوورس

توانایی مدیریتی بوه نظریوۀ قراردادهوای کوارا مربووط

اوراق بهادار قطر با استفاده از نمونوۀ متشوکل ،شوامل

شود ،آنگواه توانوایی مودیریت باعوث افوزایش ارزش

 951سال  -مشاهده در بورس اوراق بهادار قطر طوی

شرکت خواهد شد و افزایش ارزش شرکت براسواس
توانایی مدیران حاکی از کاهش عدم تقارن اطالعواتی

سالهای  5193تا  5190پرداختند .یافتههای پوژوهش
آنهووا نشووان موویدهنوود شوورکتهووای دارای خوانووایی
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گزارشگری مالی ،سودآورتر و از هزینههای نمایندگی

عملکرد آتی شرکت منعک

پایينتری برخوردارند که این حاکی از نبود «ابهام» در

بازار در روزهای حول انتشار گزارشهای مالی ،پاسخ

صورتهای مالی گزارشگری سواالنۀ شورکت اسوت.

معنیداری به لحن استفادهشده در گزارشهوای موالی

حسن ] [41رابطۀ بوين توانوایی مودیریت و خوانوایی

نمیدهد .صفری گرایلی و همکاران ] [3در پژوهشوی

گزارشگری مالی را برای نمونهای متشوکل از 20213

به بررسی مدیریت سود و خوانایی گزارشگری موالی

سال  -شرکت مشاهده در بازار سرمایه آمریکا بررسی

شرکتها با استفاده از نمونهای متشکل از  302سال -

کوورد .در ایوون پووژوهش بوورای سوونجش خوانووایی

شرکت مشاهده پرداختند .یافتههای آنان نشوان دادنود

گزارشگری مالی از سه شاخص فوگ ،فلش  -کينکيد

بين مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی ارتبواط

و شاخص طول متن و همچنين ،از الگوی دمرجيان و

منفووی و معنوواداری وجووود دارد .علوویخووانی ] [1در

همکاران ] [54بورای انودازهگيوری توانوایی مودیریت

پژوهش خود ،ارتباط بازده با خوانوایی گوزارشهوای

استفاده شد .نتایج پژوهش نشوان دادنود شورکتهوای

پيشبينی سود و گزارش حسابرسوی آن را بورای 911

دارای مدیران توانمند ،گزارشهوای موالی خوانواتری

شرکت پذیرفتهشدۀ بوورس در بوازه زموانی  9411توا

منتشر میکنند .لئو و همکواران ] [41در پژوهشوی بوه

 9414بررسوووی کووورد .نتوووایج پوووژوهش حووواکی از

بررسی رابطۀ بين خوانایی گزارشگری موالی و هزینوۀ

معنادارنبودن رابطۀ تغييرات مثبوت و منفوی بوازده بوا

نمایندگی با استفاده از نمونۀ متشوکل از  91559سوال

خوانایی گزارش پيشبينوی سوود  4ماهوه 0 ،ماهوه1 ،

 -شرکت طی سالهای  5119تا  5192در شرکتهای

ماهه و  95ماهه در روش های فلش و گانينگ اسوت.

پذیرفتهشدۀ بورس اوراق بهادار چين پرداختند .نتوایج

همچنين یافتههوا حواکی از معنوادارنبودن رابطوۀ بوين

آنان نشان دادند شرکتهایی با خوانوایی گزارشوگری

تغييرات مثبوت و منفوی بوازده بوا خوانوایی گوزارش

مالی باالتر از هزینۀ نمایندگی پایينتری برخوردارنود.

حسابرسی پيشبينی سود است.

صفری گرایلی و رضائی پيتهنوئی ] [0در پژوهشی بوه
بررسی توانایی مدیریت و خوانایی گزارشوگری موالی
با استفاده از نمونۀ متشکل از  19شرکت پذیرفتهشوده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهوای  9419توا
 9412پرداختنووود .مطوووابق بوووا پووويشبينوووی نظریوووۀ
عالمتدهی ،نتایج نشان مویدهنود توانوایی مودیریت
موجب بهبود خوانایی گزارشگری مالی شرکتها موی
شود .ميرعلی و همکاران ] [95در پژوهشی به بررسی

مویکنود؛ بوا ایون حوال،

فرضیههای پژوهش
فرضيۀ اول :خوانایی گزارشگری مالی بر
هزینههای نمایندگی تأثير منفی دارد.
فرضوويۀ دوم :توانووایی موودیریت ،تووأثير خوانووایی
گزارشگری مالی بر هزینههای نمایندگی را تعدیل می
کند.

روششناسی پژوهش

رابطۀ لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شورکت و

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،پژوهشی کواربردی و

بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران طوی سوال

از حيوث نحوووۀ گووردآوری دادههوا از نوووع تحقيقووات

های  9411تا  9412بوا اسوتفاده از نمونوۀ متشوکل از

توصيفی  -همبستگی اسوت .همچنوين ،ازنظور شويوۀ

 931شرکت پرداختند .نتایج پژوهش نشان مویدهنود

استدالل ،قياسی  -استقرایی بووده و بوه دليول مطالعوۀ

لحوون گووزارشهووای مووالی ،انتظارهووای موودیران را از

مقطوع زموانی خواص ،روش

دادههای مربوط به یو

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی1/

تحليل دادهها بهصورت سری زمانی و مبتنی بر روش

اسفندماه باشد؛  -4طی سال مذکور تغيير فعاليت یا

تحليل مسير اسوت .دادههوای موردنيواز شورکتهوای

تغيير سال مالی نداده باشند؛  -3جزء شرکتهای

منتخب با مراجعه بهصورتهای مالی و یادداشتهای

سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای

توضيحی همراه بوا صوورتهوای موالی شورکتهوای

سرمایهگذاری به علت تفاوت ماهيت فعاليت با بقيۀ

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهوران موجوود در

شرکتها در جامعۀ آماری منظور نشدند).
پ

سامانۀ کودال ،پایگواه اینترنتوی بوورس اوراق بهوادار،

از اعمال محدودیتهای یادشده تعداد 010

اسووتخرا شوود .جامعووۀ آموواری مطالعووهشووده در ایوون

سال – شرکت ،نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند.

پژوهش شامل کليۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

تجزیهوتحليل نهایی دادههای گردآوریشده نيز با

اوراق بهووادار تهووران طووی سووالهووای  9419تووا 9410

استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم

است .با توجه به دسترسینداشتن به دادههای صورت

افزار  PLSصورت گرفته است .مراحل انجام مدل

مالی شورکتهوا در سوال  ،9411دورۀ زموانی پایوانی

سازی معادالت ساختاری بدین ترتيب است که ابتدا

پژوهش سال  9410انتخاب شد .همچنوين ،بوه دليول

برازش مدل (شامل برازش مدلهای اندازهگيری،

استفاده از مدل رگرسيونی تابلویی و نياز به دادههوای

برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی) و سپ

بيش از  2سال مالی شرکتها ،سال ابتدایی پوژوهش،

آزمون فرضيههای پژوهش بررسی میشود.

سال  9419انتخاب شد .نمونۀ انتخوابی پوژوهش نيوز

مدل مفهومی و متغیرهای پژوهش

شرکتهایی هستند که مجموعوه شورایط زیور را دارا

با توجه به مبانی نظری پژوهش ،چارچوب مدل

باشند:

مفهومی پژوهش حاضر براساس رویکرد مدلسازی

 -9شرکتهایی که از ابتدا تا انتهای سال 9410

معادالت ساختاری در شکل ( )9ترسيم شده است.

در عضویت بورس اوراق بهادار باشند؛  -5بهمنظور
افزایش قابليت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان
معیار سودآوری

مدل دمرجیان و همکاران ()2012

توانایی مدیریت

اندازۀ شرکت

شاخص فلش
نسبت بهکارگیری داراییها
شاخص گانینگ فوگ

شاخص طول متن

H2
خوانایی
گزارشگری مالی

هزینه نمایندگی

نسبت هزینههای اختیاری

H1
نسبت اهرمی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
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ی صد کلمهای؛  .2جمعکردن تعداد کلموات پيچيوده

خوانایی گزارشگری مالی
متغير مستقل پژوهش حاضر ،خوانایی گزارشگری

با تعداد متوسط کلمات در جموالت؛ .0ضوربکوردن

مالی 9است که برای اندازهگيری آن مطابق با پوژوهش

حاصل جمع تعداد کلمات دشوار و متوسوط کلموات

حسن ] [41و قادری مقدم و سبحانینژاد ] [91از سوه

در جمالت بوا عودد ثابوت 1/3؛  .1انجوام محاسوبات

شاخص زیر استفاده شده است که برخی پژوهشگران

بندهای  0 ،2 ،3برای دو نمونه یکصد کلمهای دیگور؛

داخلی نظير فضولالهوی و ملکوی توانوا ] [1روایوی و

 .1محاسبۀ ميانگين نتایج هر سه نمونه ازطریوق جموع

اعتبار آن را برای سنجش خوانایی متون فارسی تأیيود

کردن و تقسيم به تعداد ].[1

کردنوود .شوواخص اول خوانووایی گزارشووگری مووالی،

دومووين شوواخص خوانووایی گزارشووگری مووالی،

شاخص فوگ [51]5است که تابعی از دو متغير طوول

شوووووووواخص کوووووووول طووووووووول مووووووووتن

جمله (بر حسب کلمات) و کلمات پيچيوده (تعریوف
شده بهصورت تعداد کلموات بوا سوه یوا چنودبخش)
است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
شاخص فوگ = ( 41/3ميانگين تعوداد کلموات در
هر جمله  +درصد کلمات پيچيده)

شود ].[41،0

های مالی ارائه کرد .ایون فرموول براسواس دو عامول

نمونه یکصد کلمهای از ابتدا ،یو
نمونوه یکصود

کلمووهای از اواخوور گووزارش بووهصووورت تصووادفی؛
از نمونوههوا3؛ .4

مشخصکردن متوسط طول جمالت با تقسويم تعوداد
کلمات به تعداد جمالت کامل هر نمونه یکصد کلموه
ای؛  .3شمارش تعداد کلمات سههجایی و بيش از سه
هجایی موجود (کلمات پيچيده) در هر کدام از متوون
1

Financial Reporting Readability
FOG IND
3
ایوون شوواخص بوور مبنووای قووادریمقوودم و سووبحانینووژاد ( )9412و
2

فضلالهی و ملکی توانا ( )9411سنجش شده کوه بوومی سوازی شوده
است.
4

شاخص فلش است که بهصورت زیور محاسوبه موی

سادگی یا دشواری و ضریب سادگی متنهای گزارش

مالی در شاخص یادشده بهترتيب زیر است:

.5شمارش تعداد جمالت هور یو

2

رودلف فلش ،این روش را بهمنظور تعيوين سوطح

فرآیند و نحوۀ تعيين سطح خوانوایی گزارشوگری

نمونه یکصد کلمهای از وسوط و یو

(تعداد کلمات متن)  = Lnشاخص طول متن
سووومين شوواخص خوانووایی گزارشووگری مووالی،

رابطه (:)9

 .9انتخاب ی

است که بهصورت زیر محاسبه میشود ].[41،0

درخور ذکر استت بته دلیتج وجتود میتدودیتهتای ختاد در میتی

زبوانی ،یعنووی متوسووط طوول جملووه و تعووداد هجاهووا
طراحی شده است .فرآیند و مراحل ارزیوابی و تعيوين
سطح خوانایی یعنی درجۀ سادگی مطالوب بوهترتيوب
زیر است:
 .9انتخاب سه نمونه یکصد کلمهای از بخشهوای
ابتدایی ،وسطی و انتهایی متن گزارشهای هيئتمدیره
بهصورت تصادفی؛  .5تعيين طول کلمات با شومارش
دستی تعداد هجاها (سيالبها) در کلمههای انتخواب
شده؛  .4شمارش تعداد جموالت موجوود در یکصود
کلمووۀ اول ،دوم و سوووم؛  .3تعيووين طووول متوسووط
جمالت با تقسيم تعوداد کلموات بوه تعوداد جموالت
کامل هر موتن یکصود کلموهای؛  .2محاسوبۀ ميوانگين

گزارشگری شرکتها در ایران ازقبیتج منتشترنکردن گتزار هتای متالی
بیشتر شرکتها بهصورت فایج  ،WORDشمار
شمار

کلمات و جمتتت و

واژههای سه هجایی و بیشتر بهصورت دستی انجام شده است.

Flesch

5

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی1/

طول کلمات و ميانگين طول متوسط جمالت سه متن

] [41و حيدری و همکاران ] [5از چهار معيار استفاده

یکصوود کلمووهای؛  .0ضووریب ميووانگين طووول کلمووات

شده است.

(تعداد هجاها) در عدد ثابت 91/130؛  .1حاصلضرب

اندازۀ شرکت :با افزایش اندازۀ شرکتها ،سواختار

بند  0از عدد ثابت  510/142کسر میشوود کوه بورای

مالکيت پراکندهتر میشود و حضور مدیران در عرصۀ

بومیسازی و اعتبار در زبان فارسی ،دیانی ] [55و یار

مالکيت افزایش مییابد و به طبع آن ،مسئلۀ نمایندگی

محمدیان ] [33عدد ثابوت  505/142را پيشونهاد موی

از اهميت بيشتری برخوردار میشود ] .[99این معيوار

دهند؛  .1ضربکردن متوسط طول جموالت در عودد

با استفاده از لگاریتم طبيعی کل دارایویهوای شورکت

 9/192؛  .1کوومکووردن حاصوولضوورب از بوواقیمانوودۀ

برآورد شده است.

محاسبات بند 1؛  .91عودد بوهدسوتآموده در جودول

نسبت بهکارگيری داراییهوا :نسوبت بوهکوارگيری

تعيين دشواری یوا سوادگی فلوش قورار داده و درجوۀ

داراییها ،چگونگی بهرهوری و استفاده از داراییهوای

سادگی یا دشواری متن تعيين میشود.

شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش و سود بيشتر

رابطۀ بين شاخصهای یادشده و سوطح خوانوایی
بدین شرح است:

را اندازهگيری میکند .ایون نسوبت ،معيوار معکوسوی
برای هزینههای نمایندگی به کار میرود؛ به این معنی

اگر شاخص بهدستآمده بزرگتر از مسواوی 91

که هرچه این نسبت باالتر باشد ،هزینههای نماینودگی

باشد؛ یعنی متن قابل خواندن نبووده و بسويار پيچيوده

پایينتر خواهد بود .جهت برآورد نسبت بوهکوارگيری

است؛ به همين ترتيوب( 91-93 ،موتن سوخت)؛ -95

داراییها از حاصول تقسويم فوروش خوالص بور کول

(93مووتن مناسووب)؛ (95-91مووتن پووذیرفتنی) و 91-1

داراییهای شرکت به دست میآید ].[5
نسبت هزینوههوای اختيواری :نسوبت هزینوههوای

(متن آسان) است.
به سبب اینکه مقادیر بيشتر شاخصهای یادشوده،

اختياری ،چگونگی کنترل هزینههای عملياتی مودیران

بيانکنندۀ ميزان خوانایی کمتر گزارشهای مالی است،

را اندازهگيری مویکنود و معيوار مسوتقيم هزینوههوای

از شاخصهای محاسبهشودۀ موذکور در عودد

نمایندگی به کار میرود .جهوت بورآورد ایون نسوبت

( )-9ضرب میشود ،تا معيوار مسوتقيمی از

ازطریق حاصل نسبت هزینههوای فوروش ،عموومی و

هر ی
منفی ی

شاخص خوانایی گزارشگری مالی به دست آید.5
هزینۀ نمایندگی
متغير وابستۀ پژوهش ،هزینۀ نماینودگی اسوت کوه
برای اندازهگيری آن مطابق با پژوهش لئو و همکواران
1

این شاخص بر مبنای قادریمقدم و سبحانینژاد ( )9412و

فضلالهی و ملکی توانا ( )9411بومیسازی و سنجش شده است.

2

درخور ذکر است به دليل وجود محدودیتهای خاص در محيط

گزارشگری شرکتها در ایران ازقبيل منتشرنشدن گزارشهای مالی

اداری 4به جمع کل فروش شرکت به دسوت مویآیود.
].[5
نسووبت اهرمووی :نسووبت بوودهی بوواال ،بووه افووزایش
فعاليتهای نظارتی اعتباردهنودگان منتهوی مویشوود؛
درنتيجه ،هزینههای نمایندگی کاهش مییابد .بنابراین،
بووا افووزایش نسووبت بوودهی ،اعتباردهنوودگان از انگيووزۀ
3

با توجه به محاسبۀ نسبت هزینههای اختياری باید هزینههایی مدنظر

بيشتر شرکتها بهصورت فایل  ،WORDشمارش کلمات و

قرار داده شود که هزینههای اختياری محسوب میشوند؛ بنابراین کليۀ

جمالت و شمارش واژه های سه هجایی و بيشتر بهصورت دستی

هزینههای اداری ،عمومی و فروش جزء هزینههای اختياری نيستند؛

انجام شده است.

درنتيجه هزینههایی اختياری از هزینههای غيراختياری تفکي

شدهاند.

 /91پژوهشهای حسابداری مالی ،سال دوازدهم ،شماره اول ،پياپی ( ،)34بهار 9411

بيشتری برای اعمال نظارت بور مودیریت و درنتيجوه،

فروش .درخور ذکر است به سبب اینکه شورکتهوای

کاهش هزینههای نمایندگی برخووردار خواهنود بوود؛

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،هزینههوای

ازاینرو ،نسبت اهرمی مویتوانود معيوار و نماینودهای

تحقيق و توسعه و اطالعات مرتبط با اجوارههوا را در

برای سونجش هزینوههوای نماینودگی شوناخته شوود.

صورتهای مالی شناسایی نمیکننود ،اثور آن از مودل

جهت به دست آوردن محاسبۀ این معيار از نسبت کل

حذف شده است.

بدهیهای شرکت به کل داراییها برآورد شوده اسوت
].[34

مقدار محاسبهشده بورای کوارایی شورکت پو

از

محاسووبه رابطووه ( )9در محوودودۀ صووفر تووا  9قوورار
میگيرد؛ این رابطه متغيور وابسوته در مودل ( )5قورار

متغیر تعدیلگر
متغير تعدیلگر استفادهشده در این پژوهش،

میگيرد که هدف از محاسبۀ کارایی شرکت ،سونجش
توانایی مدیریت 9است.

توانایی مدیریت است که به پيروی از دمرجيان و

دمرجيوان و همکواران ] [53بوهمنظوور کنتورل اثور

همکاران ] [53برای اندازهگيری آن از متغيرهای

ویژگیهای ذاتی شرکت در مدل خود کارایی شورکت

مشاهدهپذیر زیر استفاده شده است:

را بووه دو بخووش جداگانووه ،یعنووی کووارایی براسوواس

معیار اول  -مدل دمرجیان و همکاران ][53

برای سنجش توانایی مدیریتی از الگوی دمرجيوان
و همکاران ] [53استفاده شده است .در این الگوو ،بوا

ویژگيهای ذاتوی شورکت و توانوایی مودیریت تقسويم
کردهاند .در مدل زیر کوه دمرجيوان و همکواران ][53

ارائه کردهاند ،این پنج ویژگی کنترل شدهاند.

استفاده از ویژگیهای ذاتی شرکت ،توانوایی مودیریت

1

محاسبه میشود .بهمنظوور سونجش کوارایی شورکت،

از مدل تحليل پوششی داده ها استفاده کرده اند .مودل تحليول پوششوی

دمرجيان و همکاران ] [53از الگوی تحليول پوششوی

دمرجيان و همکاران ( ،)5195بهمنظور اندازه گيری توانایی مودیریت

دادهها ،نوعی مدل آماری است که برای اندازه گيری عملکرد سيستم با

اسووتفاده از دادههووای ورودی و خروجووی کوواربرد دارد .در الگوووی

دادهها استفاده کردند .آنها برای اندازهگيوری عملکورد

استفاده شده در این پژوهش ،درآمد حاصول از فوروش ،خروجوی و 0

سيستم از دادههای ورودی و خروجی استفاده کردنود

متغير دیگر یعنی بهای تمامشده کاالی فروشرفته ،هزینه های عمومی،

که بهصورت رابطه ( )9است.

اداری و فروش ،خالص اموال ،ماشين آالت و تجهيزات ،هزینوۀ اجوارۀ
عملياتی ،هزینه های پژوهش و توسعه ،سرقفلی و دارایی های نامشهود،

رابطه

ورودی در نظر گرفته شده اند که به مقدار زیادی حق انتخاب مدیریت

( )9

در دستيابی به درآمد مدنظر را پوشش میدهند .الگوی کارایی شورکت

در این مدل :COGS ،بهای کاالی فوروشرفتوه در

همانند الگوی فاما و فرن ( )9111برای صنعت طراحی شده است توا
عملکرد هر شرکت با شرکت های فعال در صنعت مدنظر مقایسه پوذیر

سال t؛  :SG&Aهزینههای عموومی ،اداری و فوروش

باشد .در این الگو همچنين برای هر کودام از متغيرهوای ورودی یو

در سال t؛  :NetPPEمانده خالص اموال ،ماشوينآالت

ضریب خاص در نظر گرفتوه شوده اسوت؛ زیورا اثور هموۀ متغيرهوای

و تجهيوزات در ابتوودای سووال t؛  :Goodwillسوورقفلی

ورودی بر خروجی (فروش) یکسان نست .مقدار محاسوبهشوده بورای
کارایی شرکت نيز عددی بين صفر تا ی

را در بر می گيرد که حداکثر

خریداریشده در ابتدای سال t؛  :Intanمانده خوالص

کارایی برابر ی

دارایووی نامشووهود در ابتوودای سووال  tو  :Salesميووزان

شرکت پایين تر است .هر صنعت شرکتی که باالترین مقدار کوارایی را

است و هرچه مقدار بهدستآمده کمتر باشد ،کوارایی

داشته باشد ،در آن صنعت پيشرو است.

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی99/
رابطه ()4

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
نگاره ( ،)9آمار توصيفی متغيرهای آزمودهشوده را
 :انداز ،شرکت و برابر بوا لگواریتم

برای نمونهای متشکل از  010سال  -شرکت مشواهده

که در آن

:

در فاصلۀ زمانی  9419تا  9410نشان میدهود .هموان

سهم بازار شرکت و برابر با نسبت فروش شورکت بوه

گونه کوه در ایون جودول مالحظوه مویشوود ،مقودار

 :این متغير در صورت مثبت

ميانگين متغير نسوبت بوهکوارگيری دارایوی (،)1/102

و در

حاکی از آن است که بهطور متوسط حدود  10درصد،

صورت منفیبودن ،برابور صوفر در نظور گرفتوه شوده

نسبت بهکارگيری دارایی شورکتهوا توسوط مودیران

 :عمر پوذیرش شورکت در بوورس اوراق

برای ایجواد فوروش و سوود بيشوتر اسوت .همچنوين

بهادار و برابر با لگاریتم طبيعی تعوداد سوالهوایی کوه

ميانگين شواخص خوانوایی گزارشوگری موالی فووگ

شوووورکت در بووووورس پذیرفتووووه شووووده اسووووت؛

برابووور  -91/295و ميوووانگين شووواخص خوانوووایی

 :متغيووور مجوووازی

گزارشگری مالی طول متن ،برابور  -1/402و ميوانگين

است که برای شرکتهای دارای صادرات (فروش بوا

شوواخص خوانووایی گزارشووگری مووالی فلووش برابوور

ارز خارجی) ،برابر  9و در غير این صورت ،صوفر در

 -2/021است .ميانگين شاخص فوگ نشان مویدهود

نظر گرفته شده است و باقیماندۀ مدل نيوز مطوابق بوا

مووتن شوورکتهووای نمونووه ،پيچيوودگی بوورای اسووتفاده

پژوهش دمرجيان و همکاران ] [53نشاندهندۀ ميوزان

کنندگان ندارد .همچنين مطابق با شاخص طوول موتن

توانایی مدیریت است ].[0

با توجه به معيار اندازهگيوری آن ،نشواندهنودۀ متوون

معیار دوم  -سودآوری

آسان در متن گزارشهای هيئت مدیره اسوت .عوالوه

طبيعی مجموع داراییهای شرکت؛
فروش کل صنعت؛

بودن جریوانهوای نقودی عمليواتی ،برابور یو
است؛

با توجه به مدل توسعهیافتۀ دمرجيوان و همکواران

بر این ،مثبتبودن مقدار ميانه نمره توانوایی مودیریت

] ،[54اجزای تشکيلدهندۀ مدل توسعهیافتۀ دمرجيوان

برای دو معيوار در نظور گرفتوه شوده نشوان مویدهود

و همکاران ] - [54کوه بيوانکننودۀ عملکورد شورکت

مدیران شرکتها بيشتر تمایل به سرمایهگذاریهایی با

است – بهطور غيرمسوتقيم بوا خوانوایی گزارشوگری

خالص ارزش مثبت دارند که این امر حاکی از توانایی

مالی در ارتباط است .معيوار مودنظر در ایون پوژوهش

مدیران درخصوص سرمایهگذاریهای شرکت اسوت.

سودآوری است .سوودآوری شورکت بوهمنزلوۀ معيوار

همچنين ،ميانگين متغير اهرم مالی حکایت از آن دارد

جووایگزین بوورای سوونجش توانووایی موودیریت ،مجوودد

که بهطور متوسوط حودود  03درصود از دارایویهوای

آزموده شود کوه ازطریوق تفواوت بوازده دارایویهوای

شرکتهای بررسیشده ازطریق استقراض ،تأمين مالی

شرکت با ميانوه بوازده دارایویهوای صونعت محاسوبه

شدهاند.

میشود ].[52،41
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نگاره  -1آمار توصیفی مربو به متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

متغیر
اندازۀ شرکت

95/1921

95/1943

91/4519

93/1142

1/0019

نسبت بهکارگيری داراییها

1/1021

1/1144

1/1432

1/1412

1/4391

نسبت هزینههای اختياری

1/1219

1/1293

1/1904

1/3041

1/1331

نسبت اهرمی

1/0344

1/0951

1/4413

1/1295

1/9011

شاخص کل طول متن

-1/402

-1/519

-1/119

-1/993

9/035

شاخص فلش

-2/021

-2/493

-1/191

-3/911

9/291

شاخص گانينگ فوگ

-91/295

-91/315

-53/103

-90/921

5/155

توانایی مدیریت – معيار اول

1/115

1/111

-1/391

1/492

1/914

توانایی مدیریت  -معيار دوم

1/112

1/990

-9/490

9/451

1/591

ی

برازش مدلهای اندازهگیری

سازه مشخص بيشتر باشد ،آن شاخص سهم

در برازش مدل اندازهگيری از معيار پایایی نيز

بيشتری در تبيين آن سازه دارد ] .[45با توجه به نگاره

استفاده شده است که از سه طریق سنجش بارهای

( ،)5تمامی ضرایب بارهای عاملی از  1/3بيشتر است

عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی بررسی می

که نشاندهندۀ مناسببودن مدلهای اندازهگيری

شود .مقدار مالک برای مناسببودن ضرایب بارهای

استفادهشده در این پژوهش است.

عاملی  1/3است؛ زیرا هرچه این ميزان در رابطه با
نگاره  -2بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش
سازهها

عنوان در مدل

زیر سازه

هزینۀ نمایندگی

AC

خوانایی گزارشگری مالی

ARR

SIZE
ASSET-UT
DIS-EX
LEV
LENGTH
Flesch
Gunning Fog

ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی نيز در

بار عاملی
1/191
1/105
1/114
1/125
1/144
1/131
1/100

ميزان پایایی و آلفای کرونباخ به عدد ی

نزدی تر

صورتی که باالتر از  1/1باشد ،حاکی از پایایی

باشد ،بهتر است ] .[45با توجه به نگاره ( ،)4مقادیر

مناسب مدلاند .ضریب پایایی عددی بين صفر تا

مربوط برای تمامی سازهها باالتر از  1/1بوده که نشان

است که صفر نشاندهندۀ نبود پایایی است و ی

دهندۀ پایایی مناسب مدلهای اندازهگيری پژوهش

ی

پایایی صد درصد را نشان میدهد؛ درنتيجه ،هرچه

است.

نگاره  -4ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی متغيرهای پنهان
متغیرهای پنهان

عنوان در مدل

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

خوانایی گزارشگری مالی

ARR

1/193

1/144

هزینۀ نمایندگی

AC

1/101

1/153

توانایی مدیریت

MgrAbility
MgrAbility
*ARR

1/111

1/110

1/103

1/102

توانایی مدیریت × خوانایی گزارشگری مالی

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی94/

در نظر گرفته میشوند؛ بدین معنی که ایون شواخص،

برازش مدل ساختاری
بخش مدل ساختاری بورخالف مودلهوای انودازه

توانایی پيشبينی کلی مدل را بررسی مویکنود؛ یعنوی

گيری پژوهش ،به متغيرهای آشکار کاری ندارد؛ بلکوه

اینکه آیا مدل آزمونشده در پيشبينی متغيرهای پنهان

تنها متغيرهای پنهان پژوهش همراه با روابط ميان آنهوا

درونزا موفق بوده اسوت یوا خيور ] .[45،3مطوابق بوا
5

بررسی میشوند .نخستين معيار برای بررسوی بورازش

نگاره ( ،)3مقدار  Rبورای متغيور درونزای پوژوهش

پژوهش ،ضرایب  R5مربوط به

محاسبه شده است که با توجه به مقوادیر موالک ،موی

متغيرهای درونزا (وابسوته) مودل اسوت R5 .معيواری

توان مناسببودن برازش مودل سواختاری پوژوهش را

مدل ساختاری در ی

است که نشاندهندۀ تأثير ی

تأیيوود کوورد .درخووور ذکوور اسووت ایوون ضووریب بوورای

متغير بورونزا بور یو

متغيرهای برونزا محاسبه نمیشود.

متغير درونزا است و سه مقودار 1/91؛  1/44و 1/01
5

مقدار مالک برای مقادیر ضعيف ،متوسوط و قووی R
نگاره  -4نتایج معیار  R2متغیر درونزا
متغیر درونزا

عنوان در مدل

هزینۀ نمایندگی

AC

دومين معيار برای بررسی برازش مودل سواختاری

R2
1/433

ضعيف ،متوسط و قوی دربارۀ سوازۀ مربوطوه معرفوی

پژوهش ،مقدار  Q 5متغيرهای درونزای مودل اسوت.

کردهاند .با توجه به نگاره ( ،)2مقدار  Qمتغير درونزا

این معيار قدرت پيشبينی مدل را مشخص مویسوازد

از  1/92بيشتر شده است که نشان از قدرت پيشبينوی

از سه مقدار  1/92 ،1/15و  1/42بورای

قوووی موودل دارد و بوورازش مناسووب موودل سوواختاری

] .[45هر ی

این معيار را بهترتيوب بيوانکننودۀ قودرت پويشبينوی

5

پژوهش را تأیيد میکند.

نگاره  -5نتایج معیار  Q 2در پیشبینی مدل
کل
هزینۀ نمایندگی

SSE
32

SSO
411

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ :ميوووانگين مقوووادیر اشوووتراکی

برازش مدل کلی
پ

=
1/129

از بررسی برازش مودلهوای انودازهگيوری و

متغيرهای پنهان و

9

 :ميانگين مقادیر ضوریب تعيوين

مدل ساختاری ،مدل کلی معادالت ساختاری پوژوهش

متغيرهای درونزای مدل است .سه مقدار 1/52 ،1/19

بایوود بووا اسووتفاده از معيووار نيکووویی بوورازش ()GOF

و  1/40بهترتيب مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی بورای

بررسی شود .مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

 GOFدر نظر گرفته میشوند .با توجه به اینکه مقودار

گيری و سواختاری مویشوود و بوا تأیيود بورازش آن،

بهدستآمده برای مدل پژوهش 1/311 ،است ،برازش

بررسی برازش در یو

مودل کامول مویشوود .بورای

بسيار مناسب مدل کلی پژوهش تأیيد میشود.

بررسی برازش مودل کلوی ،از معيوار  GOFبوه شورح

1

رابطه زیر استفاده میشود ]:[45

پيشبينی متغيرهای وابسته میشوند .درواقع این شاخص نشان

GOF  communalities  R 2

که در آن:

شاخصهای برازش این رویکرد مربوط به بررسی کفایت مدل در

میدهد برای مدل اندازهگيری شاخصها تا چه حد توانایی پيشبينی
سازۀ زیربنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری ،متغيرهای بيرونی
تاچهحد و با چه کيفيتی توانایی پيشبينی متغيرهای درونی مدل را
دارند.
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به شکلهای ( )5و ( ،)4نتایج آزموون فرضيههای

نتایج آزمون فرضیهها
پ

پوژوهش بررسی میشوند که نتایج آن در نگاره ()0

از بررسی برازش مدلهای اندازهگيری و مدل

ارائه شدهاند:

ساختاری و داشتن برازش مناسب مدل کلی و با توجه

مدل دمرجیان و همکاران

معیار سودآوری
0.912

()2012

0.708

اندازۀ شرکت

0.910
0.000

شاخص فلش

0.940

شاخص فوگ

0.962

0.710
0.003

شاخص طول متن

-0.712

0.866

ARR

نسبت هزینههای اختیاری

0.983

MgrAbility

0.866

نسبت بهکارگیری داراییها

0.001

نسبت اهرمی

0.752

AC

0.914

0.000

MgrAbility*ARR

شکل  -2مدل پژوهش همراه با ضریب استانداردشدۀ مسیر
معیار سودآوری

مدل دمرجیان و همکاران ()2012
34.018

21.413

اندازۀ شرکت

7.124

شاخص فلش

9.518

75.326

شاخص فوگ

12.227

MgrAbili
ty

94.904

شاخص طول متن

نسبت بهکارگیری داراییها
6.360

-5.608

86.774

نسبت هزینههای اختیاری

9.814

ARR

نسبت اهرمی

AC
6.310

MgrAbility*ARR

شکل -3مدل پژوهش همراه با مقادیر t-values
نگاره  -6نتایج مربو به آزمون فرضیۀ پژوهش
مسير

عالمت اختصاری

خوانایی گزارشگری مالی  <---هزینۀ نمایندگی
توانایی مدیریت خوانایی گزارشگری مالی
هزینۀ نمایندگی

<---

ضریب
مسير

آماره t

نتيجۀ آزمون
فرضيه

ARR ---> AC

-1/195

-2/011

پذیرش فرضيه

MgrAbility*AR
R ---> AC

1/193

0/491

پذیرش فرضيه

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بين خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی92/

با توجه به جدول باال ،ضریب مسير بين خوانایی

گزارشگری موالی بواال ،بوه دليول وجوود هنجارهوای

گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی شرکت ،منفی

اخالقی حاکم بر محيط ایون شورکتهوا ،مودیران بوه

( )-1/201و آماره  tآن ( )3/911بزرگتر از مقدار

تعهوودات خووود در مقابوول جامعووه پایبنوود بووودهانوود و

 9/10بوده که حاکی از وجود رابطۀ منفی معنادار بين

گزارشهای مالی صادقانهتری از خود نشان میدهنود؛

خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی شرکتها

بنابراین ،خوانایی گزارشوگری موالی ضوعيف موانع از

است .بر اساس این ،فرضيۀ اول پژوهش رد نمیشود.

گزارشهای ساالنه درخصوص انتقال اطالعات مرتبط

همچنين ،نتایج نشان میدهند آماره  tمربوط به متغير

و با ارزش به بازار سرمایه میشود و درنتيجه ،موجب

اثر تعاملی توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری

تضعيف فشوار بوازار در مواجهوه بوا عوامول داخلوی

مالی ( )1/311بزرگتر از مقدار  9/10بوده و ضریب

شرکتها و تشدید هزینههای نماینودگی شورکت موی

مسير آن نيز ( )1/193مثبت به دست آمده است .بدین

شود .بهطورکلی ،گزارشهای ساليانۀ شرکتها کوه از

ترتيب ،فرضيۀ دوم پژوهش نيز در سطح خطای 2

قابليت خوانایی برخوردارند ،در کواهش عودم تقوارن

درصد رد نمیشود.

اطالعاتی که سهامداران و سرمایهگذاران بوالقوه بوا آن
مواجهاند ،بسيار سودمند بودهانود؛ بنوابراین مویتوانود

نتیجهگیری و پیشنهادها

نظارت بر شرکتها را کاهش دهد و به تبع آن باعوث

پژوهشهای اخير نشان میدهند مودیران توانمنود

کاهش هزینۀ نماینودگی در شورکت شوود .نتيجوۀ بوه

کمتر از سایر شرکتها به مبهمساختن عملکرد واقعی

دستآمده در این پژوهش با یافتههای پژوهش لئوو و

خود اقدام میکنند .همچنين این مدیران بوا توجوه بوه

همکوواران ] [41و حسوون و همکوواران ] [49مبنووی بوور

نظریۀ عالمتدهی ،نهتنها تمایلی بوه موبهم و پيچيوده

وجود رابطۀ منفی بين خوانوایی گزارشوگری موالی و

کردن عملکرد مطلوب خوود ندارنود ،بوهمنظوور آگواه

هزینۀ نمایندگی شرکتها مطابقت دارد.

ساختن سرمایهگذاران و تحليلگران مالی از عملکورد

در فرضيۀ دوم پژوهش ،اثر تعدیلی توانایی مدیریت

مطلوب و تواناییهای خود ،بوه انتشوار گوزارشهوای

بر رابطوۀ بوين خوانوایی گزارشوگری موالی و هزینوۀ

مووالی خوانوواتر و فهمپووذیرتووری اقوودام موویکننوود ].[2

نمایندگی شرکتها بررسی شد؛ بوهطووریکوه نقوش

همچنين ،خوانوایی گزارشوگری موالی شورکت نقوش

خوانووایی گزارشووگری مووالی در شوورکتهووای دارای

بسزایی در کاهش هزینۀ نمایندگی دارد ][41؛ ازاینرو

مدیران با توانمندی کمتور ،پررنوگتور شوده اسوت و

در پژوهش حاضر ،رابطۀ بوين خوانوایی گزارشوگری

درنتيجه ،تأثير خوانایی گزارشوگری موالی بور کواهش

مالی با هزینوۀ نماینودگی شورکتهوا و همچنوين اثور

هزینههای نماینودگی در شورکتهوای دارای توانوایی

تعدیلی توانایی مدیریت بهعنوان یکی از ویژگیهوای

مدیریت کمتر ،به مراتب بيشتر از سایر شرکتهاست.

مدیریتی بر رابطۀ بين آنها بررسی شود .نتوایج آزموون

درمقابل ،نقش خوانایی گزارشگری موالی در نظوارت

فرضيۀ اول پژوهش نشان دادند خوانایی گزارشوگری

بر رفتار مدیران و کاهش هزینههای نمایندگی ،زموانی

مالی ،ميزان هزینۀ نمایندگی شرکتها را کواهش موی

که شرکت دارای مدیران توانمندتری باشد ،کمرنگتر

دهد .درخصوص تأیيد فرضيۀ یادشده ،میتوان چنوين

خواهد بود .بنابراین ،نتيجۀ بوهدسوتآموده بوا ادبيوات

استدالل کرد که در شورکتهوایی بوا سوطح خوانوایی

نظووری موجووود و پووژوهش حسوون ] [41و ژانووگ و
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ویرزما ] [30همسو نيست .علت این امور ،تفواوت در

برای کاهش مشکالت نمایندگی در شرکت به افشای

شيوۀ محاسبۀ توانایی مدیریتی اسوت؛ زیورا بوه دليول

اطالعات بيشتر و ازجمله گزارشهایی با خوانایی

افشانشدن یا دردسترسنبوودن متغيرهوای هزینوههوای

بيشتر برای استفادهکنندگان بپردازند.

تحقيووق و توسووعه و خووالص اجووارۀ عمليوواتی در
شرکتهای نمونه ،ایون متغيرهوا در محاسوبۀ کوارایی

منابع

شرکتها به کار گرفته نشدهاند؛ بنابراین ممکن اسوت

 .9برزگووری خانقوواه ،جمووال ،اخوووان بهابووادی ،فاطمووه،

نمرۀ توانایی مدیریتی محاسوبهشوده در ایون پوژوهش

قائوودی ،سووليمه ،حسووين زارع ،اميوور و حميوود زارع

همراه با خطای اندازهگيری باشد .عوالوه بور ایون ،از
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