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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی و چنین نقش کیفیت
حسابرسیبر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده
از روش حذف سیستماتیک در مجموع  150شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان
نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده
شده است .نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی
گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد .کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های
مالی را تعدیل می کند.
واژههای کلیدی :اطمینان بیش از حد مدیران ،خوانایی گزارش های مالی ،کیفیت حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس.

42

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

مقدمه:
مدیریت یکی از مهمترین عوامل شرکت است و بهعنوان عوامل پنهان و غیر فیزیکی تولید نقش مستقیم و مهم در استفاده کارآمد
از منابع ایفا میکند .زندگی و بقا ،اهداف سازمانی و افزایش بهرهوری از سازمان و  ...همه مسئولیتهای عمدهای از سیستم
مدیریت است .در یککالم ،مدیریت نقش کلیدی در سازمان است .تمایالت شخصی ،سلیقهای و احساسات مدیران میتوانند
سیاستها و روشهای انتخاب در سازمان را تحت تأثیر قرار دهد .یکی از عوامل مهمی که رفتار مدیران را تحت تأثیر قرارمی دهد
مشکل بیش اطمینانی یا اعتماد بیشازحد است .بیش اطمینانی یک ویژگی شخصی است که میتواند بهعنوان رفتار اریب و
باورهای مثبت در رابطه با هر جنبهای از نتایج تحت شرایط عدم اطمینان تعریف شود .در این مورد ،برآورد اغراقآمیز است
(اسکاال .)2008 1،بیش اطمینانی باعث برآورد بیشازحد دانش و مهارتها و بیاهمیت جلوه دادن خطرات میشود .همچنین منجر
به این احساس میشود که میتوان مسائل و حوادث را کنترل کرد درحالیکه بهواقع چنین نیست .بیش اطمینانی مدیران
بهاحتمالزیاد به دست باال گرفتن بازده سرمایههای آتی است ،ازاینرو بیش اطمینانی مدیران بیشتر به دست باال گرفتن شدت
شوک جریان نقدی مثبت آتی از پروژههای در حال اجرا منجر شده بهطوریکه باعث دستکم گرفتن شوکهای منفی ناشی از
جریان نقدی آتی میشود (احمد 2و دوئلمن .)2013 3،بیش اطمینانی مدیران باعث ادامه درازمدت فعالیت شرکت آنها شده و
آنها را به کاهش هزینههای سرمایهگذاری ،خوشبین میکند؛ بنابراین بیش اطمینانی مدیران بهاحتمالزیاد منجر به دستکم
گرفتن هزینه خواهد شد .این اعتمادبهنفس کاذب مدیریتی در پیشبینی هزینهها و فروش اعمال میشود در این صورت،
تصمیمگیری مدیران که توسط حرکات و انگیزهشان منجر میشود میتواند تأثیری بر حفظ حیات ،موفقیت و شکست شرکت و در
یک کلمه ،عملکرد شرکت و ارزش شرکت داشته باشد .یکی از ریشه های وقوع بیش اطمینانی و اصالح نشدن آن در نتیجه
یادگیری ،پدیده فرافکنی است .پس از تجربه شکستها ،فرد عامل آن را به دیگران نسبت میدهد تا کماکان با اعتمادبه نفس راهش
را ادامه دهد که همین موضوع به بیش اطمینانی دامن می زند .علت وجودی بیش ،اطمینانی آرامشی است که افراد از آن به
دست می آورند  .حتی پدیده فرافکنی نیز این است که فرد خود را تبرئه می کند تا از عذاب وجدان یا احساس ضرر به علل
درونی خالصی یابد درعین حال افراد موفقیتها را به خود نسبت میدهند که این تمایل ،بیش اطمینانی را افزایش میدهد .ضمناً
افراد به دنبال اثبات خود به دیگران نیز هستند تا تحسین آن ها را نسبت به خود جلب کنند ،بنابراین گاهی در مورد موفقیتهای
قبلی خود در صحبت با دیگران اغراق می کنند و این خود از نظر درونی بر آن ها اثر گذاشته موجب تشدید پدیده بیش اطمینانی
میشود .به عبارت دیگر دربیان اغراق آمیز موفقیتها ،خود فرد بیش از دیگران تحت تأثیر سخنان خود قرار میگیرد (حساس یگانه و
همکاران .)1394،خوانایی و قابل فهم بودن گزارش های حسابداری یکی از موضوعاتی است ،که اخیراً مورد توجه محققان
حسابداری قرار گرفته است .عدهای از محققان معتقدند که شرکتها با عملکرد بهتر ،گزارشهای قابل فهم و خواناتری را ارائه
میدهند .خوانایی و قابل فهم بودن گزارشهای حسابداری یکی از موضوعاتی است که توجه حسابداران را به خود جلب کرده است.
خوانایی نشان دهنده میزان سهولت خواندن و فهمیدن نوشته ها است .یک متن خوانا متنی است که خواننده آن بتواند به صورت
روان آن را بخواند و به آسانی مفهوم آن را درک کند .اطالعات زمانی قابلیت استفاده دارد که استفاده کنندگان از آنها بتوانند به
شیوه ای مطلوب آن را بفهمند به بیان دیگر تا زمانی که اطالعات خاصی فهمیده نشود توانایی استفاده از آن وجود ندارد .بنابراین
میزان خوانایی در فهم و در ک گزارشهای مالی تاثیر بسیاری دارد .هرچه قدر اطالعات خواناتر باشند درک و فهمیدن آن راحتتر
خواهد شد .افشای شرکت معموال شامل سه عنصر است :محتوا (چه( ،زمان بندی (هنگامیکه) و ارائه (چگونه )،که سودمندی آن
بستگی به خوانایی و قابل فهم بودن دارد.این مطالعه بررسی می کند که آیا بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش
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های مالی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر .همچنین ایا کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی
گزارش های مالی تاثیر می گذارد یا خیر؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
واژة خوانا بودن ،ب ه معنای روش تخمینی احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک یک متن یا نوشته است .وسیله ارتباط جمعی که
تالش دارد به پرشمارترین مخاطب دست یابد ،باید به نوشتار و اشکال دیگر متعهد باشد به گونه ای که درک آنها آسان باشد .سرمقاله
روزنامه ممکن است مهم ترین اظهار نظر جهان باشد ،اما اگر به گونه ای تدوین گردد که برای فهم آن تحصیالت دانشگاهی مورد نیاز
باشد ،تاثیری در ذهن  80درصد مردم نخواهد داشت .همین مسئله در تبلیغ مجالت ،گزارش های خبری ،مقاله ها ،پیامهای صوتی و
تصویری رادیو و تلویزیون نیز صادق است .بنابراین ،شناخت عواملی که درک نوشته ای را دشوار یا ساده میکند و اندازه گیری دشواری
درک نوشته ها ،از مسائل مهمی است که بخشی از پژوهش های تحلیل محتوایی به آن پاسخ میدهد .سنجش خوانایی درحوزه های
مختلف ،از جمله ارزشیابی کتابهای درسی ،تحلیل ارتباطات جمعی و گروهی ،روزنامه ها و خبرگزاری ها ،داستان ها ،اخبار رادیو و
تلویزیون ،آگهی های تجاری ،گزارش های سالیانه شرکت ها ،موافقت نامه ها و اسناد ،بیمه نامه ها ،سطح سواد و سطح درک و فهم
فراگیران کاربرد دارد .خوانایی نشان دهنده میزان سهولت خواندن و فهمیدن نوشته ها است .یک متن خوانا متنی است که خواننده آن
بتواند به صورت روان آن را بخواند و به آسانی مفهوم آن را درک کند .اطالعات زمانی قابلیت استفاده دارد که استفاده کنندگان از آن
ها بتوانند به شیوه ای مطلوب آن را بفهمند به بیان دیگر تا زمانی که اطالعات خاصی فهمیده نشود توانایی استفاده از آن وجود ندارد.
بنابراین میزان خوانایی در فهم و درک گزارشهای مالی تاثیر بسیاری دارد .هرچه قدر اطالعات خواناتر باشند درک و فهمیدن آن
راحتتر خواهد شد .افشای شرکت معموال شامل سه عنصر است :محتوا (چه) ،زمان بندی (هنگامیکه) و ارائه (چگونه) ،که سودمندی
آن بستگی به خوانایی و قابل فهم بودن دارد .هدف از خوانایی عمدتا اطالعات پخش شده در بازارهای مالی دردسترس و قابل درک
است ،همچنین با هدف بهبود دسترسی به اطالعات مالی برای "شخص غیر حرفه ای"نیز انجام شده است.
عدهای از محققان معتقدند که شرکتها با عملکرد بهتر ،گزارشهای قابل فهم و خواناتری را ارائه میدهند(آیمن وهمکاران.)2016 ،
شاخص تعیین سطح خوانایی فلش این شاخص در سال  1948به منظور تعیین سطح سادگی یا دشواری و ضریب سادگی مطالب
درسی توسط رادلف اف فلش ارائه گردید این فرمول ،بر اساس دو عامل زبانی ،یعنی طول متوسط جمله و تعداد هجاها طراحی شده
است .فرایند و مراحل ارزیابی و تعیین سطح خوانایی یعنی درجه سادگی مطالب درسی ،به ترتیب زیر میباشد:
.1انتخاب سه نمونه یک صد کلمه ای از بخش های ابتدایی ،وسطی و انتهایی کتاب درسی به صورت تصادفی
.2تعیین طول کلمات از طریق شمارش تعداد سیالبها در کلمه های انتخاب شده؛
.3شمارش تعداد جمالت موجود در یک صد کلمه اول ،دوم و سوم؛
.4تعیین طول متوسط جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هرمتن یک صد کلمه ای؛
.5محاسبه میانگین طول کلمات و میانگین طول متوسط جمالت سه متن یک صد کلمه ای؛
.6ضرب میانگین طول کلمات ( تعداد هجاها) در عدد ثابت0,846
.7کسر کردن حاصل ضرب بند  6از عدد ثابت206,835
.8ضرب کردن متوسط طول جمالت در عدد1,015
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.9کم کردن حاصل ضرب از باقی مانده محاسبات بند 7؛
.10عدد به دست آمده را در جدول شمارة 1قرار داده و درجه سادگی یا دشواری کتاب را تعیین میکنیم

بیش اطمینانی یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسکپذیری تأثیر میگذارد .بیش اطمینانی مدیران
میتواند بر ارزیابی ریسک گزارشگری مالی حسابرسان اثرگذار باشد؛ چراکه مدیران بیش اطمینان ،احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب
را بر جریانهای نقدی شرکت بیشتر از واقعیت تخمین میزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقعیت ارزیابی میکنند.
یکی از ریشههای وقوع بیش اطمینانی و اصالح نشدن آن درنتیجۀ یادگیری این است که افراد مسئولیت موفقیتهای خود را به عهده
میگیرند و مسئولیت شکست را به دیگران نسبت میدهند (مشایخ و بهزاد پور .)2015 ،بومن )2014(4در پژوهشی به بررسی بیش
اطمینانی مدیریت و هموارسازی سود پرداخت .وی از تصمیمات سرمایهگذاری مدیران و اعمال اختیار خرید سهام بهعنوان معیارهای
بیش اطمینانی استفاده نمود .یافتههای پژوهش نشان داد بین بیش اطمینانی مدیران و هموارسازی سود رابطۀ مثبت معناداری وجود
دارد .بهعبارتدیگر ،مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر مدیران بیشتر اقدام به هموارسازی سود میکنند .نتایج پژوهش (مشایخ و
بهزاد پور  )1393نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت ارتباط منفی معناداری وجود دارد؛ بهگونهای که
مدیران بیش اطمینان تقسیم سود کمتری دارند .عالوه بر این یافتههای پژوهش آنان نشان داد ،جدا از اینکه مدیر بیش اطمینان باشد
یا منطقی ،مدیر شرکت با فرصتهای رشد باالتر سود تقسیمی کمتری پرداخت میکند .در پژوهشی رامشه و مالنظری ( )2014به
بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی و محافظهکاری حسابداری پرداختند .نتایج پژوهش نشان میداد بین محافظهکاری شرطی و
غیرشرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .بهعالوه یافتههای پژوهش آنان نشان داد که نظارت خارجی
اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظهکاری شرطی را کاهش داده ،اما اثر مشابه در مورد محافظهکاری غیرشرطی نخواهد داشت .از سویی
ارتباط مستقیم بین افزایش خطر تحریف صورتهای مالی و بیش اطمینانی مدیران تائید کردهاند و از سویی دیگر شواهد زیادی ندارند
که نشان دهند ویژگیهای تبیینکننده بیش اطمینانی مدیران با افزایش ریسک حسابرسی ارتباط دارد .اگر حسابرسان از ویژگی
شخصیتی مدیران آگاه شوند ،میتوان انتظار داشت که آن را عامل ریسکی در برنامهریزی حسابرسی بدانند و در کانون توجه قرار دهند
و به دلیل تالشهای بیشتر برای کاهش خطر عدم کشف ،حق الزحمۀ بیشتری مطالبه کنند .ازاینرو این پیامد را میتوان اثر و پیامد
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ریسک گزارشگری مالی محسوب کرد .از دیدگاه نظری ،فرضیه سلسلهمراتب باالتر (همبرینگ 5و مبسون )1984 6،بیان میکند
خصوصیات مدیران ارشد ،سبک تصمیمگیری آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .یکی از این ویژگیهای جالب مدیریتی ،اطمینان
بیشازحد است .روان شناسان به این نتیجه رسیدهاند افرادی که اطمینان بیشازحد دارند ،امکان موفقیت خود را بیشازحد ارزیابی
میکنند ،موفقیتشان را مدیون تواناییهای خود میدانند و نقش شانس و عوامل خارجی را در این امر کمتر از حد ارزیابی میکنند
(وان7و همکاران.)2007 ،
اطمینان بیشازحد ویژگی شخصی است که میتواند بهصورت داشتن اعتقادهای غیرواقعی (مثبت) در رابطه با هریک از جنبههای
پیشامد در وضعیت بی اطمینانی تعریف شود ،در این صورت در برآورد میانگین اغراق خواهد شد (اسکاال .)2008 8،چایز9و همکاران
( )2014در پژوهشی با عنوان اطمینان بیشازحد مدیریتی و اجتناب مالیاتی به بررسی تأثیر اطمینان بیشازحد مدیریتی بر اجتناب
مالیاتی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد اطمینان بیشازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت معناداری میگذارد.
اطمینان بیشازحد مدیریتی ،نرخ مؤثر مالیات نقدی را  1,5درصد میافزاید.
چن10و همکاران ( )2010سطح اجتناب مالیاتی شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی را با یکدیگر مقایسه کردند و به این نتیجه
دست یافتند که شرکتهای خانوادگی نسبت به رقبای خانوادگی ،از پرداخت مالیات کمتر اجتناب میکنند .در این شرکتها تضاد
نمایندگی منحصربهفردی میان سهامداران عمده و خرد شکل میگیرد .هزینه نمایندگی ازآنجا ناشی میشود که مالیات یکی از
هزینههای مهم شرکت و سهامداران شمرده میشود و معموالً انتظار میرود سهامداران اجتناب مالیاتی را ترجیح دهند ،اما نتایج
پژوهش مؤید آن است که مالکان خانوادگی بیشتر از دیگران نگران جریمههای بالقوه و لطمه به خوشنامی و اعتبار از ممیزی دولت
هستند و انگیز کمتری برای اجتناب مالیاتی دارند.
پیرمرادی و همکاران ( )2013بیش اطمینانی مدیران باعث ادامه درازمدت فعالیت شرکت آنها شده و آنها را به کاهش هزینههای
سرمایهگذاری ،خوشبین میکند؛ بنابراین بیش اطمینانی مدیران بهاحتمالزیاد منجر به دستکم گرفتن هزینه خواهد شد .این
اعتمادبهنفس کاذب مدیریتی در پیشبینی هزینهها و فروش اعمال میشود .رول( )198611معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران
در فعالیتهای ادغام تحصیل نابودکننده ارزش شرکت ،اعتماد بیشازحد مدیریتی است .اختالل در فعالیتهای سرمایهگذاری ،تأمین
مالی سیاستهای حسابداری میتواند هزینهبر باشد .از سوی ،دیگر ،اعتماد بیشازحد مدیریتی میتواند تحت شرایطی منجر به ایجاد
منافعی برای شرکت گردد .برای مثال ،انگیزه ریسکپذیری بهوسیله مدیران دارای اعتماد بیشازحد نسبت به سایر مدیران دارای
هزینه کمتری است .
در ادبیات موضوعی تاکنون معیارهای متفاوتی برای اندازهگیری بیش اطمینانی ارائهشده است .یکی از این معیارها ،تصمیمات مدیران
در خصوص اعمال اختیارترید سهام آنها است؛ مدیران ریسک گریز تمایل دارند اختیار خرید سهام را زودتر اعمال کنند ،اما مدیرانی
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که بهصورت داوطلبانه اختیارهای ارزشمند خود را به مدت طوالنیتری حفظ میکنند ،احتماالً نسبت به تواناییهای خود و چشمانداز
شرکت بیش اطمینان هستند (احمد و دوئلمن.)2013،
معیار دیگر بیش اطمینانی ،خالص خرید سهام شرکت توسط مدیر است؛ مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر مدیران ،سهام شرکت
خود را بیشتر میخرند.شهرت رسانهای و پاداش نسبی مدیران معیار دیگری است که برای سنجش بیش اطمینانی مورداستفاده
قرارگرفته است .انتظار بر این است مدیرانی که ارزیابی عملکرد باالیی دارند ،پاداش زیادی دریافت میکنند و شهرت رسانهای خوبی
دارند ،تمایل بیشتری به بیش اطمینانی داشته باشند.معیارهای دیگری که در ادبیات موضوعی برای سنجش بیش اطمینانی
معرفیشده است ،شامل سوگیری در پیشبینی سود مدیران (تفاوت بین سود پیشبینیشده و سود واقعی) و تصمیمات سرمایهگذاری
شرکت است .بیش اطمینانی یا اعتماد بیشازحد به خود در بیان کلی میتواند بهعنوان یک اعتقاد بیاساس در مورد تواناییهای
شناختی ،قضاوتها و استدالل شهودی فرد خالصه شود .مفهوم بیش اطمینانی در مجموعۀ وسیعی از بررسیها و آزمایشهای
روانشناسانِ از نوع شناختی بررسیشده است که نشان میدهد افراد هم در مورد تواناییهای خود در پیشبینی و هم در مورد دقت
اطالعاتی که در اختیار آنان قرار میگیرد ،برآوردی بیشازاندازه دارند .همچنین در تخمین احتماالت ،عملکردی ضعیف دارند و
رویدادهایی را که حتمی میدانند ،غالب ًا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد در صد است .بهطور خالصه میتوان گفت که افراد خود
را ازآنچه واقعاً هستند ،باهوشتر میپندارند و بر این باورند که اطالعات بهتری نیز در اختیاردارند .بهعنوانمثال ،برای تصمیم
سرمایهگذاری در یک شرکت خاص ،اغلب انتظار زیان را نادیده میگیرند و بعداً درصورتیکه شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد،
احساس تعجب یا نارضایتی میکنند.
از انجا که کیفیت حسابرسی قبل از انجام حسابرسی ویا حین ان قابلیت مشاهده ندارد نیاز به متغیرهایی است تابر اساس ان بتوان
کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد .کیفیت حسابرسی ،یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی وبازار سرمایه است .به
منظور شناخت مفاهیم وابعاد مختلف کیفیت حسابرسی ،مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تارابطه بین کیفیت
حسابرسی ومتغیرهای دیگر کشف شود .به هرحال ازانجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است ،تحقیقات در این
زمینه همواره با مشکالت زیادی روبرو بوده است .هدف این پژوهش مرور ادبیات ومبانی نظری مرتبط با کیفیت حسابرسی با اشاره به
برخی تحقیقات انجام شده است.
در ادبیات حسابرسی تعاریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه شده است .برخی از افراد حرفه ای کیفیت حسابرسی را به عنوان
میزان انطباق حسابرسی با استاندارد های حسابرسی تعریف کرده اند .برعکس بسیاری از محققین حسابداری ابعاد گوناگونی برای
کیفیت حسابرس قائل هستند این ابعاد اغلب به تعاریفی کامال متفاوت منجر میشود.
متداولترین تعریف از کیفیت حسابرسی از نگاه محققان حسابداری عبارت است از:
 ) 1ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت باشدو حسابرسان توانسته باشند آن را کشف کرده باشند.
) 2احتمال آنکه حسابرسی در مورد صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت ،گزارش مقبول صادر نکند.
 ) 3صحت اطالعات گزارش شده توسط حسابرسی ،این تعاریف شامل ابعاد گوناگونی از استقالل و شایستگی واقعی و همچنین برداشت
از استقالل و شایستگی حسابرسان است .اگرچه برداشت از ک یفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط است لذا معنای
یکسانی ندارند .بدین لحاظ برای حفظ تمایز آن از واژگان (نظارت حسابرسی) و ((شهرت حسابرسی) به ترتیب برای توصیف (کیفیت
واقعی حسابرسی) و (برداشت از کیفیت حسابرسی) استفاده میشود .نظارت حسابرس ،کیفیت اطالعات صورت های مالی را تحت تاثیر
قرار می دهد .هر چه توان نظارتی حسابرس باالتر باشد ،گزارش های مالی ارائه کننده وضعیت اقتصادی صاحب کار از کیفیت باالتری
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برخوردار است .حسابرسی میتواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی
شده ارائه می کنند دارای محتوای اطالعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند(احمدپور و همکاران.)1389،
یکی از شاخص های اندازه گیری مراقبت حرفه ای حسابرس و توانایی نظارت آن ،دوره تصدی حسابرس است .هرچه دوره تصدی
حسابرس بیشتر باشد ،شناخت او از صاحبکار وتخصص اودر آن صنعت خاص باال رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرس خواهد
شد(حساس یگانه و آذین فر.)1389،
پیشینه تحقیق:
میرجعفری وهمکارن( )1398به بررسی ارتباط بین تغییرات سود با خوانایی گزارش ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .به منظور دستیابی به این هدف یک فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه،نمونه ای از بین شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های  1395-1391انتخاب گردید .یافته های پژوهش حاضر ،حاکی از آن است که بین
تغییرات سود و خوانایی گزارش ساالنه ،رابطه ی معنادار وجود دارد.
بهاروندی و همکاران( )1397به بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و خوانایی گزارشگری مالی با تاکید بر نقش حسابرسان در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده
های تابلویی استفاده شد .نتایج تحق یق نشان داد بین هزینه نمایندگی و خوانایی گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
همچنین نوع حسابرسی بر ارتباط بین هزینه نمایندگی و خوانایی گزارشگری مالی تاثیر ندارد.
صفری گرایلی و همکاران( )1395در پژوهشی با عنوان "مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی :آزمون تجربی رویکرد فرصت
طلبانه" به بررسی تأثیر مدیریت سود بر خوانایی گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد .یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی
بین مدیریت سود با خوانایی گزارشگری مالی شرکتها و به بیان دیگر ،تأیید رویکرد مدیریت سود فرصت طلبانه است.
عرب صالحی و هاشمی ( )1394با بررسی  76شرکت پذیرفتهشده در بهابازار اوراق بهادار تهران طی سالهای  1385تا  1392نشان
دادند که اثر اطمینان بیشازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی ،مثبت و معنادار است .بهبیاندیگر ،اطمینان بیشازحد به مدیران ارشد
سبب افزایش اجتناب مالیاتی در فرایند گزارشگری مالی میشود.
لو و همکاران( )2018ارتباط بین خوانایی گزارش سالیانه و هزینه های نمایندگی را بررسی کردند که در آن خوانایی با طول یا اندازه
متن گزارش است .آنها دریافتند که شرکت هایی که با قابلیت خوانایی گزارش ساالنه ،هزینه های نمایندگی را پایین می آورد و ارتباط
منفی بین قابلیت خوانایی و هزینه های نمایندگی در شرکت هایی با کیفیت باالتر حسابرسی خارجی ،کیفیت کنترل داخلی یا پوشش
تحلیلگر برجسته تر است.
جینستی وهمکاران()2018به بررسی ارتباط بین مشارکت زنان هیئت مدیره و خوانایی گزارش ساالنه پرداختند .با استفاده از جمع
آوری داده ها از یک "بازار شبکه ای" در ایتالیا شامل  435گزارش ساالنه و یک تحلیل رگرسیون برای بررسی اینکه آیا مشارکت
زنان هیئت مدیره بر خوانایی گزارش ساالنه تأثیر می گذارد ،استفاده کردند .مشارکت زنان هیئت مدیره تأثیر مثبتی بر خوانایی
افشای در شرکت هایی با روابط هیئت مدیره کوچک دارد ،اما اثر متضاد در شرکت هایی با روابط هیئت مدیره بزرگ دارد.
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 )201812در پژوهشی با عنوان" تاثیر خوانایی گزارش مالی بر همزمانی بازده سهام" در کشور چین و با استفاده از شاخص
بای و هو (
فوگ و بکار بردن رگرسیون خطی چند متغیره به برسی تاثیر خوانایی گزارش مالی بر همزمانی بازده سهام پرداختند .نشان دادند که
خوانایی صورت های مالی تاثیر معناداری بر همزمانی بازده سهام دارد.
هو و همکاران( )2017در پژوهشی با" عنوان خوانایی گزارش سالیانه به شرکت کنندگان در بازار سوآپ نکول سهام" بررسی کردند
که خوانایی گزارش سالیانه به شرکت کنندگان در بازار سوآپ نکول سهام اهمیت می دهد یا خیر ،و چگونه بر ارزیابی آنها بر ریسک
اعتباری شرکت تاثیر می گذارد ،که توسط انتشار سوآپ نکول اعتباری اندازه گیری می شود.آنها دریافتند که گزارش های ساالنه ای
کمتر قابل خواندن باشد ،سوآپ نکول اعتباری را باالتر می برد .عالوه بر این ،تاثیر قابلیت خوانایی در گسترش سوآپ نکول اعتباری
بیشتر بر شرکت هایی با عدم تقارن اطالعاتی و رتبه بندی سرمایه گذاری تمرکز دارد .به نظر میرسد که اعتبار دهندگان با ریسک
باالتر از سوآپ نکول اعتباری در برابر بدهی مواجه میشوند ،اگر شرکتهای گزارشهای ساالنه ای با خوانایی کمتر داشته باشند.

روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی است .ازنظر زمانی مقطعی است .ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-
همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده میشود .به
منظور گردآوری داده ها ،ازصورتهای مالی شرکت ها شامل صورت سود و زیان شرکت و از صورت های مالی تاریخی به کمک نرم
افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری خواهد شد .به
منظور گردآوری داده های بخش تئوریک و ادبیات موضوع تحقیق ،از روش کتابخانه ای (با سود بردن از ابزارهایی همچون کتابها،
مقاالت ،پایان نامه ها و متون دیجیتالی) استفاده می شودآزمون فرضیه ها با روش رگرسیون چند متغیره(با استفاده از نرم افزار
ایویوز)13صورت خواهد گرفت.
مدل آزمون فرضیه های تحقیق:
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
مدل آزمون فرضیه 1

مدل آزمون فرضیه 2

نحوه محاسبه و گردآوری داده ها در مدل:
12

Bai & Hu

13

EViews
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متغیر وابسته:
خوانایی گزارشگری مالی(:)FOG14متغیر مستقل پژوهش حاضر ،خوانایی گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن مطابق
 15همکاران( )2016از شاخص زیر که روایی و اعتبار آن برای سنجش خوانایی متون فارسی توسط برخی محققان
با پژوهش آجینا و
داخلی نظیر دیانی (  ) 1379مورد تائید قرار گرفت ،استفاده شده است .شاخص خوانایی گزارشگری مالی ،شاخص
فوگ( )FOGINDاست که تابعی از دو متغیر طول جمله) بر حسب کلمات (و کلمات پیچیده) تعریف شده به صورت تعداد کلمات
با سه یا چند بخش( است که به صورت زیر محاسبه می شود:
شاخص فوگ=)میانگین تعداد کلمات در هر جمله  +درصد کلمات پیچیده )*0,4
فرایند و نحوه تعیین سطح خوانایی گزارش های مالی در شاخص فوق به ترتیب زیر است:
.1انتخاب یک نمونه یک صد کلمه ای از ابتدا ،یک نمونه یک صد کلمه از وسط ،و یک نمونه یک صد کلمه ای از اواخر گزارش به
صورت تصادفی.
 .2شمارش تعداد جمالت هر یک از نمونه ها.
.3مشخص کردن متوسط طول جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هر نمونه یک صد کلمه ای؛
 .4شمارش تعداد کلمات سه هجایی و بیش از سه هجایی موجود) کلمات پیچیده (در هر کدام از متون یک صد کلمه ای؛
.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 ثابت0,4
 .7انجام محاسبات بندهای  ،4،5،6برای دو نمونه یک صد کلمه ای 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؛-14
(18متن سخت)؛(14-12متن مناسب)؛(12-10متن قابل قبول)؛(10-8متن آسان) است.
متغیر مستقل:
اطمینان بیش از حد

مدیران(:)Overconf16

سرمایه گذاری بیش از حد در مخارج سرمایه ای می تواند نشانه ای از بیش

اعتمادی مدیران باشد .جهت ندازه گیری این متغیر از مخارج سرمایه ای ،میانه گرفته و برای مقادیر بزرگتر از میانه که بیانگر بیش
اطمینانی است عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می شود.
متغیر تعدیل کننده:
کیفیت حسابرسی(:)AQ17درصورتی که حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد 1و در غیر این صورت عدد 0را میگیرد.
متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت(:)SIZE18برای محاسبه اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع کل فروش شرکت استفاده می شود.
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اهرم مالی(:)LEV19نسبت بدهی ها به دارایی ها معرف اهرم مالی شرکت بوده و نشان دهنده میزان تأمین مالی بلند مدت برون
شرکتی واحد تجاری است .در این مطالعه ،این نسبت از طریق تقسیم بدهی ها به مجمع کل دارایی ها بدست می آید.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(:)MTB20نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم حاصلضرب قیمت پایانی سهام در تعداد
سهام منتشر شده و در دست سهامداران به ارزش دفتری جمع کل حقوق صاحبان سهام شرکت بدست می آید.
سودآوری(:) ROA21بازده دارایی ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارائی های است
دوره تصدی مدیرعامل(:)tenure22تعداد سالهایی در یک شرکت که مدیر عامل منصوب شده است.
نقدینگی (:)LI23برابر است با نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری.
ضرر وزیان24شرکت( :)LOSSاگر شرکت درسال قبل ضرر و زیان داشته عدد 1و در غیر این صورت عدد 0را می گیرد.
نوسانات قیمت سهام(:)volatility25برای اندازه گیری نوسانات قیمت سهام از تفاضل قیمت سهام در سال جاری با قیمت سهام در
سال قبل تقسیم بر قیمت سهام در سال قبل استفاده می شود.
تغییر حسابرس(:)Change26اگر حسابرس شرکت در سال  tتغییر کند برابر  1و در غیر این صورت برابر  0است.
دوره تصدی حسابرس( :)Tenure27برابر تعداد سالهای متوالی است که شرکت حسابرس خود را حفظ کرده است.

جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این پژوهش برای این ک ه
نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیس تماتیک اس تفاده ش ده اس ت .ب رای ای ن
منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز ک رده باش د ب ه عن وان نمون ه پ ژوهش
انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
 )1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال باشد.
 )2به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت
قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده نباشد.
 )3از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال
مالی نداشته باشد.
19
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)4
)5

سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد
اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.

جدول(  )3-1روند انتخاب نمونه
513

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 97
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  91-97در بورس فعال نبوده اند
تعداد شرکت هایی بعد از سال  91در بورس پذیرفته شده اند

()185
()53

تعداد شرکت هایی که جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده اند

()50

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

()53

تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

()22
150

تعداد شرکت های نمونه

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  150شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است .که همه آن ها به
عنوان نمونه انتخاب شده اند .از این رو مشاهدات ما طی بازه زمانی  1391لغایت  1397به  1050سال  -شرکت( 7سال ×150
شرکت) می رسد.

یافته های تحقیق:
آمار توصیفی:
آمار توصیفی28تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه و  ...میباشد که
حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول ( )1-4اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی (میانگین،
میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) ارائهشده است.

28

- Descriptive statistics
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جدول ( )1-4آمار توصیفی متغیرها
متغبر

کیفیت
اطمینان
خوانایی
گزارش های بیش از حد حسابرسی
مدیران
مالی

اندازه شرکت

اهرم مالی

ارزش بازار به سودآوری
ارزش دفتری

میانگین

-16.00484

0.495238

0.234286

13.91586

0.630144

2.443886

0.095512

میانه

-15.51800

0.000000

0.000000

13.77544

0.617672

2.036009

0.082909

ماکسیمم

-13.90400

1.000000

1.000000

19.72257

4.002704

121.5096

0.626784

مینیمم

-21.90800

0.000000

0.000000

8.899731

0.108494

-53.21793

-1.063252

انحراف معیار

1.558329

0.500216

0.423753

1.490523

0.255054

6.139267

0.144552

چولگی

-1.132664

0.019048

1.254696

0.788515

3.446115

8.266898

-0.521517

کشیدگی

4.213023

1.000363

2.574263

4.859551

36.99769

187.4198

10.03186

تعدادمشاهدات

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

دوره تصدی نقدینگی
مدیرعامل

ضرر وزیان

نوسانات
قیمت سهام

تغییر حسابرس

میانگین

3.507619

1.362176

0.120952

0.208395

0.263810

میانه

3.000000

1.236474

0.000000

-0.054446

0.000000

ماکسیمم

14.00000

6.138485

1.000000

8.056850

1.000000

مینیمم

1.000000

0.164266

0.000000

-0.913739

0.000000

انحراف معیار

2.811599

0.666593

0.326227

0.911549

0.440907

چولگی

1.433642

2.109409

2.324933

3.041138

1.071895

4.585850

10.35148

6.405311

17.74015

2.148958

1050

1050

1050

1050

1050

متغبر

کشیدگی
تعدادمشاهدات
آزمون  Fلیمر:

ابتدا بهمنظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .اگر احتمال (p-
 )valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای  0,05باشد از دادههای تلفیقی استفاده شده که دیگر نیازی به آزمون هاسمن
نیست و در غیر این صورت از دادههای تابلویی استفاده خواهد شد .در داده های تابویی از آزمون هاسمن برای انتخاب روش
آزمون فرضیه ها استفاده می گردد .اگر سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از  0,05باشد از روش اثرات ثابت و در غیر این
صورت از روش تصادفی استفاده می گردد .جدول ( )8-4نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن را برای مدل های پژوهش نشان
میدهد.
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جدول ( )8-4آزمون  Fلیمر
مدل

آماره

1

آزمون F
آزمون هاسمن

2

سطح معناداری

 08721تلفیقی
-

-

آزمون F
آزمون هاسمن

نتیجه

 0.7771تلفیقی
-

-

بر اساس جدول( ،)8-4با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیه ها ،نوع داده ها و روش آزمون
هریک از فرضیه هامشخص شده است
آزمون نرمال بودن خطاها
بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارک برا است .چنانچه سطح احتمال آزمون جارک برا پایین و کمتر از 0,05
باشد ،فرض صفر ،یعنی نرمال بودن سری رد میشود .نتایج این آزمون در جدول ( )4-4ارائهشده است .یکی از فروض مهم
راجع به جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون
جارکو-برا29استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،احتمال آزمون جارکو -برا ،برای مدلهای پژوهش کمتر از 5
درصد می باشد .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میشود .با این وجود زمانی که اندازه نمونه به
اندازه کافی بزرگ باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه
به قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون به طور مجانبی از توزیع نرمال
پیروی می کنند ،بدون تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این مطالب میتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را
نادیده گرفت.
جدول ( )4-4آزمون نرمال بودن خطای مدل
مدل

نوع آزمون

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
1

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

2

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

عدم خود همبستگی متغیرها
اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دوره های قبل خودش وابسته باشد خود همبستگی می گویند که اگر به یک دوره قبل
وابسته باشد خودهمبستگی مرتبه اول و اگر به دوره های قبل تر وابسته باشد همبستگی آن دوره یا سریالی گویند.به عبارت
دیگر هر گاه دو مقدار متفاوت برای متغیرهای مستقل را در نظر بگیریم ،فرض بر این است که جملههای اخالل متناظر با آنها
از یکدیگر مستقلند .در چنین حالتی میگوییم که جملههای اخالل خود همبستگی ندارند .آزمون دوربین واتسون از
مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خودهمبستگی است .زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود  1,5تا  2,5باشد ،معرف آن
29

- Jarque-Bera
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است که خودهمبستگی وجود ندارد ،ولی مقادیر باالتر یا کمتر از  1,5تا  2,5معرف آن است که جمالت خطا بهصورت تصادفی
اتفاق نمیافتند و بنابراین ،نتایج غیرواقعی است.
جدول ( :)7-4خودهمبستگی آزمون دوربین -واتسون
آزمون

مدل

آماره آرمون

نتیجه

1

دوربین واتسون

عدم وجود خودهمبستگی

2

دوربین واتسون

عدم وجود خودهمبستگی

مقدار آماره دوربین -واتسون بین  1,5تا  2,5است که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد.
آزمون همسانی واریانس خطاها
یکی از پیشفرض های مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهطوریکه باوجود ناهمسانی واریانس در مدل ،افزایش یا
کاهش در متغیر مستقل ،واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند .در این پژوهش برای اطمینان از
نتایج بهدستآمده ،برای بررسی همسانی واریانسها در دادههای ترکیبی از روش بارتلت استفاده میشود .در روش همسانی
واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانسها در نظر گرفته میشود .جدول
( )5-4نتایج حاصل از آزمون همسانی مدل  1پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)5-4آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل
مدل

نوع آزمون

احتمال آزمون

نتیجه آزمون

1

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

2

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

با توجه به نتایج جدول()5-4که نشاندهنده مقدار احتمال کوچکتر از  0,05است ،میتوان گفت واریانس خطاها ناهمسان است
و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است .بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل
مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش:
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانای ی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم
مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از
مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مشکل ناهمسانی واریانس رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی
واریانس ها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است.
الزم به ذکر است که در مدلهای مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده
است .در نهایت نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیه اول از
نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )9-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر
 0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار
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است .مقدار آماره دوربین -واتسون  2,177میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر اطمینان بیش از حد مدیران منفی بوده که نشان دهنده تاثیر
منفی اطمینان بیش از حد مدیران بر خوانایی گزارش های مالی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل
اطمینان بیش از حد مدیران که برابر 0,000بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول
تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)9-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اطمینان بیش از حد مدیران

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

-16.95125

0.613092

-27.64878

0.0000

-0.087350

0.020336

-4.295265

0.0000

اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
سودآوری
دوره تصدی مدیرعامل
نقدینگی
ضرر وزیان
نوسانات قیمت سهام
تغییر حسابرس

0.082723

0.037642

2.197593

0.0282

-0.316230

0.139680

-2.263952

0.0238

0.004770

0.002159

2.209478

0.0274

-0.183540

0.232615

-0.789029

0.4303

0.016787

0.005214

3.219270

0.0013

-0.018666

0.036730

-0.508208

0.6114

-0.080144

0.054434

-1.472319

0.1413

-0.012463

0.005508

-2.262798

0.0239

0.028730

0.013903

2.066467

0.0391

ضریب تعیین تعدیل شده

0.865

دوربین -واتسون

2.177

سطح معناداری (آماره )F

0.000

به منظور آزمون فرضیه دوم از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )10-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا
سطح معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد
میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون  2,177میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی
خطاها (مرتبه اول) را نشان میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر (اطمینان بیش از حد مدیران *کیفیت
حسابرسی) منفی بوده که نشان می دهد کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های
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مالی را تعدیل می کند.با توجه به سطح معنیداری متغیر (اطمینان بیش از حد مدیران *کیفیت حسابرسی) که برابر 0,0059
بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)10-4نتایج تخمین مدل دوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اطمینان بیش از حد مدیران
کیفیت حسابرسی
اطمینان بیش از حد مدیران *کیفیت حسابرسی

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

-16.89818

0.594925

-28.40386

0.0000

-0.083157

0.021105

-3.940141

0.0001

-0.052193

0.092606

-0.563605

0.5732

-0.021124

0.070918

-0.297868

0.7659

اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
سودآوری
دوره تصدی مدیرعامل
نقدینگی
ضرر وزیان
نوسانات قیمت سهام
تغییر حسابرس

0.081886

0.036590

2.237969

0.0255

-0.330379

0.137551

-2.401857

0.0165

0.004786

0.002162

2.213225

0.0271

-0.200400

0.229691

-0.872476

0.3832

0.016152

0.005073

3.184013

0.0015

-0.019535

0.035194

-0.555060

0.5790

-0.078475

0.054357

-1.443715

0.1492

-0.012154

0.005518

-2.202405

0.0279

0.028085

0.013637

2.059445

0.0397

ضریب تعیین تعدیل شده

0.864

دوربین -واتسون

2.177

سطح معناداری (آماره )F

0.000
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نتایج تحقیق و پیشنهادات:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی:نقش کیفیت حسابرسی است.بر
این اساس ،در این پژوهش بررسی در دوره زمانی  7ساله از  1391الی  1397انجام شده است و آزمون فرضیه ها با استفاده از
نرم افزار ایویوز انجام شده است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
آزمون فرضیه اول:
فرضیه  :1بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر اطمینان بیش از حد مدیران برابر  0,000که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار اطمینان بیش از حد مدیران ،و خوانایی
گزارش های مالی کاهش می یابد.
آزمون فرضیه اول:
فرضیه :2کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی را تعدیل می کند.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر(اطمینان بیش از حد مدیران *کیفیت حسابرسی) برابر  0,0059که کمتراز 5
درصد بوده ،معنیدار می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود یعنی کیفیت حسابرسی رابطه بین
اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی را تعدیل می کند.
.جدول ( )1-5نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره
فرضیه

عنوان فرضیه

تایید /رد

1

بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد.

تایید

2

کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی را تعدیل می کند.

تایید

پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
 .1توصیه می گردد که به این موضوع توجه شود که برخی از مدیران سعی دارند تا درآمد را با ا ستفاده از سطح باالیی
از پیچیدگی در گزارش ساالنه پنهان کنند .بنابراین خوانایی یک اقدام مهم برای قضاوت در مورد کیفیت اسناد مالی
است و ارائه خوانایی گزارش ساالنه به عنوان یک عامل تعیین کننده عملکرد مالی آینده می باشد قرار گیرد.
 .2توجه شود که مدیرانی که سودآوری خود را بیش از حد تخمین میزنند یا به سودآوری واحد تجاری خوش بین
هستند ،احساس میکنند بازار سرمایه اوراق سهام آن ها را کمتر از واقع ارزشگذاری میکند.
 .3یکی از پیامدهای ضمنی بیش اطمینانی ،عدم وجود آیندهنگری واقعی است؛ بنابراین ،الزم است مدیران و
تصمیمگیرندگان خود را در برابر بیش اطمینانی محافظت کرده و مشاوران مالی در این زمینه به آنها کمک کنند.
 .4تشخیص و تعدیل بیش اطمینانی ،یک مرحله اساسی در طراحی پایههای یک طرح مالی مناسب است .مدیران و
سرمایهگذاران بیش اطمینان درنتیجۀ این باور که آنها اطالعات ویژهای در اختیاردارند ،معامالت پرحجمی را نیز
انجام میدهند .مطالعات تجربی نشان میدهد که انجام معامالت زیاد ،غالباً منجر به بازدهی ضعیف در بلندمدت
میشود .در وضعیت فعلی بهترین توصیه این است که از آنان بخواهیم سوابق تاریخی معامالت خود را مرور کرده و
بازده خود را محاسبه نمایند.
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 .5این پژوهش به مدیران شرکت ها جهت گزارش های مالی خود را با ترکیب جدول های بیشتر ،جهت خوانایی بیشتر
کمک می کنند .خوانایی گزارش های تحلیلگران به افزایش حجم معامالت سرمایه گذاران کمک می کند.
. .6نتایج این پژوهش پیامدهای مهمی برای هدایت مدیریت در تهیه گزارش مالیشان دارد ،به ویژه هنگامی که شرکت
هایشان با تقسیم اطالعات ناقص و محدود بودن تحلیلگر یا سرمایه گذاران نهادی مواجه هستند.
محدودیت پژوهش حاضر به شرح ذیل میباشد:
 .1فروش برخی از شرکتها در سال برابر عدد  0بود که طبق تعریف اندازه شرکت(لگاریتم فروش می باشد) محاسبه اندازه
شرکت امکان پذیر نبود (زیرا لگاریتم عدد صفر تعریف نشده است) بنابراین این شرکتها از نمونه حذف شدند.
.2بررسی تک تک گزارشات مالی شرکتها برای محاسبه شاخص فوگ که کاری سخت و طاقت فرسا و زمان بر بود.
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