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 چکیده
 بره  نسرتت  گرذاران  سررمایه  درک از مانع احتماالً کم، خوانایی و. دهد می قرار تاثیر تحت را گذاران سرمایه تصمیمات خوانایی،
 و اطالعراتی  نیازهرای  ترممی   بررای  گرذاران،  سرمایه خصوص به مالی، های صورت کنندگان استفاده. شود می مالی های گزارش
 مفید گیری تصمیم در اطالعات ای  باشد قرار اگر. کنند می ارزیابی را ها شرکت توسط شده ارائه طالعاتا صحیح، گیری تصمیم
 که شود می داده تشخیص کامل طور به زمانی تنها مت ، در موجود اطالعات ارزش باشند. آن درک به قادر باید آنان شود، واقع

 اعتتاردهندگان و گذاران سرمایه برای را اطمینان ای  تواند می شده برسیحسا مالی های صورت. باشد باال مت ، خوانایی قابلیت
 توانرد  مری  مرالی  هرای  صرورت  حسابرسری  بنرابرای ،  گیررد   مری  قرار ها آن اختیار در اتکا قابل و معتتر اطالعاتی که کند فراهم
 برر  مرالی  گزارشررری  خوانایی مثیرت بررسی پژوهش هدف رو ای  آورد. از وجود به شرکت یک برای را اقتصادی افزوده ارزش
است. برای آزمون  1931 تا 1931 های سال شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بی  حسابرسی های هزینه

 خوانرایی  کره  داد نشران  فرضریه  آزمرون  نترای   فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیر و داده های ترکیتی استفاده شده اسرت.  
 مرالی  گزارشررری  خوانرایی  چقدر هر دیرر عتارت به. دارد حسابرسی های هزینه با معکوسی و معنادار رابطه مالی گزارشرری

 گردد. می حسابرسی هزینه افزایش باعث مالی گزارشرری کمتر خوانایی و بود، خواهد کمتر حسابرسی های هزینه باشد باالتر

 مالی. های صورتهزینه حسابرسی، خوانایی گزارشرری مالی، کلید واژه ها: 

 
 مقدمه
 های شرکت دیرر و کام ورد و انرون آسای غول کمپانی دو رسوایی و ها بحران شاهد جهان جدید، هزاره اوایل و نود دهه اواخر

 حسابرسران  و مرالی  گزارشرری حسابداری، سوی به اتهام انرشت رفت  نشانه باعث مالی های رسوایی ای  وقوع. بود تر کوچک
 طتریعلوی) یافت نمود ها شرکت بر نظارت حوزه در گسترده و بنیادی  تغییرات شکل به ها نررانی ای  پیامد. دش ها شرکت ای 
 مردیریت،  برر  نظرارت  نترود  شررایط  در که است کرده مشخص ها فروپاشی وقوع شرایط و ها علت بررسی(. 1931 همکاران، و

ت )
یری
مد
 و 
ی
دار
ساب
 ح
داز
م ان
چش

وم
ه د
ور
د

)
ره 
ما
ش

 
11/ 

ان
ست
زم

 
19
31

 
ص 

ص
 /)
وم
 س
لد
)ج

11
1

-
11
1

 

 های حسابرسی و هزینهمالی   گزارشگری  خوانایی
 

 فریبا رضوانی

 .یل، ایراناردب (،س)فاطمه  یا حرفه و یدانشراه فنی، گروه حسابداری مرب
fariba.rezvani720@gmail.com 

 سجاد برندک
 .گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران، )نویسنده مسئول(

sajadbarandak@gmail.com 

 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم انداز   

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

119 
 
 

 بررای  مسراعدی  زمینره  اجرایری،  مردیران  بره  نامحردود  اختیارات سپردن و کارها اداره چرونری بر سهامداران ناقص حاکمیت
 دقیق نظارت طریق از سهامداران صحیح اشراف مستلزم وضعیتی چنی  بروز از جلوگیری. است کرده فراهم را آنان سوءاستفاده

 (.1911 بنویدی،) هاست شرکت منظم حسابرسی و مدیره هیئت بر
 از گسرتردهای  طیر   بره  اطالعرات مفیرد   ارائره  حسرابداری  فرایند نهایی ولمحص مالی، گزارشرری نظری مفاهیم اساس بر

 ترممی   بررای  گذاران، سرمایه خصوص به مالی، های کنندگان صورت استفاده. است گیری تصمیم به کمک برای کنندگان استفاده
 اطالعات ای  باشد قرار اگر. دکنن می ارزیابی را ها شرکت توسط شده ارائه اطالعات گیری صحیح، تصمیم و اطالعاتی نیازهای

 آن از برخی که است حدی مهم تا موضوع (. ای 1111، 1باشند )لی آن درک به قادر باید آنان شود، واقع مفید گیری در تصمیم
 نشود، درک اطالعات که زمانی تا دیرر عتارت اند. به یاد کرده مفید گیری تصمیم و کنندگان استفاده بی  ارتتاطی پل عنوان به

کره   اسرت  ایر   فهم قابل اطالعات به دستیابی برای مهم عوامل از یکی. داشت نخواهد نیز وجود آن از بعدی استفاده توانایی
 نظرری  مترانی  در قابلیت ای  کند. از پردازش راحتی به را آن اطالعات و بخواند را آن درستی به بتواند مطالعه، هنرام شخص
 کره  است آن از حاکی غیرمستقیم و مستقیم صورت به های پیشی ، پژوهش نتای . شود می یاد «1خوانایی»عنوان  با اخیر، دهه

 (1931است )باقری ازغندی و همکاران،  گذاران سرمایه تصمیمات بر اثرگذار مهم از عوامل یکی مالی های گزارش خوانایی
 از بره بخشری   انحصراری  دسترسی امکان باشد، می عام سهامی های شرکت مهم های ویژگی از که مدیریت از مالکیت تفکیک
 تقرارن  عردم  اقتصراد  در کره  شرود  می گفته وضعیتی چنی  در. است نموده فراهم عمده سهامداران و مدیران برای را اطالعات
 کیفیرت  و میرزان  برر  مستقیم طور به که است غیرممک  اعتتاردهندگان و سهامداران برای دیرر سوی از. دارد وجود اطالعاتی
 جهرت  ترالش  هرگونره  از مدیران که است ممک  حالتی چنی  در. باشند داشته نظارت تجاری امور انجام برای رانمدی تالش
 نسرتت  خرویش  کنتررل  از خرار   عواملی به را شرکت عملکرد در مشکل هرگونه و زنند سرباز تجاری واحد اهداف به رسیدن
 آمرد. بنرابرای    خواهرد  وجرود  بره  اقتصرادی  کارای عملیات یبرا هم و گذاران سرمایه برای هم جدی مشکالت بنابرای . دهند

 طرور  بره  سازمانی درون اطالعات ترتیب ای  به تا باشد می اطالعاتی تقارن عدم کاهش برای مکانیزمی گزارشرری و حسابداری
 جردایی  منفری  تاثررا  مرالی  های صورت حسابرسی دیرر عتارت به. شود منتقل سازمانی برون کنندگان استفاده به اتکایی قابل

 کراهش  مرالی،  هرای  صرورت  کنندگان تهیه و کنندگان استفاده بی  اطالعاتی تقارن عدم کاهش وسیله به را مدیریت از مالکیت
فرناندو و ) است مالی های صورت از کنندگان استفاده برای اطالعاتی ریسک کاهش برای ای وسیله حسابرسی بنابرای ،. دهد می

 (.1111 ،9همکاران
ارزیرابی   بررای  را سرودمندی  اطالعات تواند می حسابداری، اطالعات که میدارد اذعان حسابداری، استانداردهای نظری مفاهیم
نقش  تجربه، کسب با اجرایی مدیران که است حالی در ای . آورد فراهم آنها جایرزینی یا حفظ به منظور مدیر متاشرت وظیفه

اطالعات  مشخصات مهمتری  از یکی خوانایی رابطه، ای  در. (1111 همکاران، و 4)ژو کنند می ایفا سازمان در را تری اثربخش
 بره  مربرو   های زمینه در خوانایی، اهمیت درباره پژوهش. است گرفته قرار آزمون مورد گوناگونی های زمینه در که است متنی

 در موجود اطالعات ارزش. (1111 ،1میلر و بونسال  1114، 1)دوبای است بوده توجه مورد بسیار حقوقی و پزشکی امور نظامی،

                                                           
1 Li, F. 
2 Readbility 
3 Fernando, G. D; Elder, R. J and Abdel-Miguid, A.M 
4 Xu 
5 DuBay 
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 در را زیرادی  توجره  خوانرایی،  موضوع. باشد باال مت ، خوانایی قابلیت که شود می داده تشخیص کامل به طور زمانی مت ، تنها
 موجرب  ها، شرکت اطالعات افشای الزامات در تغییرات. است نموده جلب خود به اخیر های سال طی سرمایه های بازار پژوهش
 نمروده  جلرب  خرود  بره  را گذاران سرمایه و گذاران قانون توجه و است گردیده گزارش شده اطالعات کمیت قابل توجه افزایش
 درصد هشتاد تا مواردی در که گردد می ارائه توضیحی های یادداشت طریق از ها، شرکت اطالعات از قابل توجهی بخش. است

 تفسریر  و درک بررای  حیراتی  امرری  اختیراری،  افشرائیات  از عمده بخش ای  تشفافی. گیرد می دربر گزارش شده را اطالعات
 (.1111 همکاران، و 1)لو است مالی های مت  صورت در شده ارائه اطالعات
 اسراس  بر. کند می تممی  را شرکت یک اعتتاردهندگان و گذاران سرمایه موردنیاز اطالعات از عمدهای بخش مالی های صورت
 ضروری امری مالی های صورت حسابرسی. است حیاتی نقشی نیز حسابرسان نقش مالی، های صورت هب اعتمادی سطح چنی 
 کره  کنرد  فرراهم  اعتتاردهنردگان  و گرذاران  سررمایه  بررای  را اطمینان ای  تواند می شده حسابرسی مالی های صورت زیرا است

 را اقتصادی افزوده ارزش تواند می مالی های صورت حسابرسی بنابرای ، گیرد  می قرار ها آن اختیار در اتکا قابل و معتتر اطالعاتی
 کننردگان  اسرتفاده  بررای  اعتمادسرازی  و مرالی  گزارشرری به اعتتاربخشی حسابرسی، رسالت. آورد وجود به شرکت یک برای

 سابرسری، ح الزحمره  حرق . شرود  می تممی  الزحمه حق طریق از نیز حسابرس اقتصادی منافع مقابل در و است مالی های صورت
 حسابرسری  مؤسسه یا حسابرس به قرارداد اساس بر توافق، طتق و حسابرسی خدمات ارائه بابت که است وجهی هرگونه شامل
 حسرابرس،  منظرر  از. باشرد  مری  کارآمد حسابرسان اقتصادی های هزینه کننده منعکس حسابرسی، الزحمه حق. گردد می پرداخت

 حسابرسری  کرار  انجرام  هرای  هزینه) خود منابع های هزینه کردن تراز طریق از ها هزینه کل کردن حداقل دنتال به حسابرسان
 بدهی های زیان متهم حسابرسان اینکه احتمال بیشتر، حسابرسی تالش. باشند می قانونی بدهی از ناشی آتی های زیان و( بیشتر
 به نماید. پاسخرویی می ارائه کند، می اقلحد را ها هزینه کل که را حسابرسی کار از حجمی حسابرس و دهد می کاهش را شوند
 اقتصرادی،  هرای  فعالیرت  عرصره  در پاسرخرویی  اصلی ابزارهای از یکی اما است، دموکراسی فرایند کردن عملی الزمه عموم،

 از گسترده شکلی به و دارد جای سیستمی هر نظارتی بعد در دهی حساب و حسابرسی درواقع،. است دهی حساب و حسابرسی
 و نظارت به باشد، داشته دوام اینکه برای سیستمی هر زیرا دارد، کاربرد تجاری، واحد تری  کوچک تا کشور اداره سطح  باالتری
 یرک  بر ما کشور در خدمت ای  الزحمه حق تعیی  آن ضرورت به توجه با حسابرسی کارهای وسعت رغم به اما دارد، نیاز بازخورد
 مرورد  واحرد  هرای  ویژگری  بره  توجره  برا  کار ای  گفت توان نمی دفاع قابل و منطقی متنای یک بر و نیست استوار علمی مدل

 (.1913 تنانی،بخت و  نیک) است شدنی انجام ای هزینه چه با رسیدگی،
 خرود  های گزارش انواع ارائه در روان انرلیسی کارگیری به در ها شرکت تشویق به نستت آمریکا بهادار اوراق بورس کمیسیون

 و خوانرایی  مفهروم  اهمیرت  بره  همواره نیز دانشراهی در ادبیات. سازد می نمایان بیشتر هرچه رو موضوع اهمیت که کرد اقدام
، 1مرکلی و   لیوی1119، 4دیویس مرکل و   برنان1113، 9است )بیدله و همکاران تمکید شده باال خوانایی با هایی گزارش انتشار
 و نیابرد  اتکا قابل را اطالعات کافی، خوانایی عدم علت به ممک  است گذار سرمایه که است آنجا موضوع دیرر اهمیت (.1111
سرهام   برازار  و تجاری واحد برای بزرگی ضع  خود که باشد سازمانی برون منابع همچون اطالعاتی دیرر منابع جستجوی در

                                                                                                                                                                                               
1 Bonsall and Miller 
2 Luo 
3 Biddle, G. C., Hilary, G. & Verdi. R. S 
4 Brennan, N., & Merkl-Davies D 
5 Lehavy, R., Li, F., Merkley, K 
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 اخرذ  در حسابداری اطالعات یریبه کارگ نستت گذار سرمایه افراد نستی اطمینان عدم افزایش شامل عمومی، نررانی دو و است
(. در 1931ازغنردی و همکراران،    داشرت )براقری   خواهرد  را بره دنترال   عدم شفافیت افزایش و گذاری سرمایه بهینه تصمیمات
هایی مانند مدیریت سود، محدودیت مرالی )جترارزاده کنررلرویی،     های پیشی  رابطه خوانایی گزارشرری مالی با مولفه پژوهش
گرذاران )براقری    (، حساسریت سررمایه  1931 ،سود واقعی )احمدی و قرائمی  (، مدیریت1931یلی و همکاران، گرا   صفری1931

( بررسی شده بود و پژوهشی در رابطه برا رابطره   1931گرایلی و رضایی،  (، توانایی مدیریت )صفری1931ازغندی و همکاران، 
که در ای  پژوهش به دنتال بررسی ای  موضوع هستیم کره  های حسابرسی انجام نشده بود  خوانایی گزارشرری مالی و هزینه

 های حسابرسی تمثیردارد. آیا خوانایی گزارشرری مالی بر هزینه
 و مردنظر  های شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی روش پژوهش، های فرضیه پژوهش، پیشینۀ و نظری بیان ادامه، در
 .است شده ارائه پیشنهادها و نتای  پایان، در و هشپژو های یافته ،(پژوهش متغیرهای و ها الرو نیز
 

 بیان نظری

 های حسابرسی هزینه
 زیادی مطالعات تاکنون و است حسابرسی محققان از بسیاری موردعالقه های موضوع از یکی حسابرسی، خدمات گذاری قیمت
 در مورداستفاده تحقیق روش اگرچه. است دهش اشاره تحقیق پیشینه بخش در ها آن از برخی به که است شده انجام زمینه ای  در
 بر مؤثر عوام تشخیص آن و کنند می دنتال را عمده هدف یک ها آن اکثر ولی است، متفاوت یکدیرر با حدودی تا مطالعات ای 
 از بسریاری  بررای . اسرت  مفیرد  حسرابرس  بررای  هرم  و کرار  صراحب  برای هم عوام ای  از آگاهی. است حسابرسی الزحمه حق

 نقردینری  و فرروش  حجم با بزرگ های شرکت در است ممک  اگرچه. است توجه درخور رقمی حسابرسی هزینه اران،ک صاحب
 یرا  کوچرک  تجراری  هرای  شررکت  اکثرر  ولی باشد، میسر راحتی به هزینه ای  پرداخت توانایی دولتی، های شرکت برخی یا باال
 ناگزیرند که ای هزینه باشد  سنری  و بااهمیت بسیار تواند می ینههز رقم نیستند، برخوردار مناستی مالی وضعیت از که هایی آن
 زنی چانه و مذاکره با هم حسابرسی، الزحمه حق میزان بر مؤثر عوام شناخت با کار، صاحب منظر از درنتیجه،. کنند پرداخت را آن
 را آن تحمل و آورد فراهم را ای هزینه چنی  کاهش موجتات توان می سازمان، داخل در عوامل ای  کنترل با هم و ها آن سر بر

 (.1913 تنانی، بخت و نیک) نمود تر آسان
 یرا  حسابرس به قرارداد یا توافق طتق و حسابرسی خدمات ی ارائه بابت که است وجهی هرگونه شامل حسابرسی ی الزحمه حق

 نرر   حرداقل  تعیری   اضرر ح حرال  در حسرابداری  ی حرفره  اصرلی  مناقشرات  از یکری . شرود  می پرداخت حسابرسی ی موسسه
 بره  حاضرر  آن از اسرتفاده  بررای  کننرده  مصرف که است قیمتی کاال یا خدمت هر بهای واقع در. است حسابرسی ی الزحمه حق

 یرا  انحصرارت  برا  را قیمرت  و نداشته کارایی هستند رقابتی اقتصاد فاقد که کشورهایی در فرمول ای  غم در اما. است پرداخت
 سرازمان  ی الزحمره  حق دارایی، و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد به ساله همه اقتصاد شورای. کند می  تعیی معیشتی مزد حداقل

 شرده  تمرام  بهرای  اسراس  بر حسابرسی الزحمه حق(. 1911 دوانی، و امانی) کند می تعیی  حسابرسی خدمات برای را حسابرسی
 صادرشرده،  گرزارش  برابرر  در حسرابرس  مسئولیت از ناشی های زیان از تخمینی بعالوه حسابرسی فرآیند در رفته بکار خدمات
 از ناشری  آتری  زیران  وقروع  از حسرابرس  ارزیابی اول، مرحله. گیرد می انجام مرحله سه در فرایند ای  اجرای. شد خواهد تعیی 
 عملیات اجرای در منابع کارگیری به دوم، مرحله. شود می متحمل سهامدار مثال برای ذینفع یک آینده در که حسابرس قضاوت
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 همکراران،  و مهرد  بنری ) دهرد  پوشرش  را حسابرسری  هزینه که قیمتی تعیی  درنهایت، و انسانی نیروی مثال برای حسابرسی
1931.) 
 حسابرسران . شرود  می عاید کاران صاحب با قرارداد انعقاد از که شود می تممی  ای الزحمه حق طریق از حسابرس اقتصادی منافع
 ارزیابی و شناسایی با رابطه در نیز زیادی تحقیقات و کنند می استفاده گوناگونی عوامل از حسابرسی خدمات گذاری قیمت برای
 مورد واحد عملیات پیچیدگی و حجم ریسک، عوامل شام مطالعات اغلب در مدنظر توصیفی عوامل. است شده انجام عوامل ای 

 بره  متعرددی  تحقیقات در و بوده حسابرسی های پژوهش زا بسیاری موضوع تاکنون حسابرسی الزحمه حق. است بوده رسیدگی
 (.1913 تنانی، و نیکتخت) است شده پرداخته حسابرسی الزحمه حق بر مؤثر عوامل بررسی
 یکی. است مختل  متفاوت کشورهای در عوامل ای  اهمیت میزان که دارد بستری متعددی عوامل به حسابرسی ی الزحمه حق
 مؤسسات از برخی شکنی نر  و حسابرسی ی الزحمه حق نر  حداقل تعیی  حاضر حال در ابرسیحس ی حرفه اصلی مناقشات از

 کیفیرت  و اسرتقالل  آن، غیررقرابتی  گرذاری  قیمت و همر  کاالی یک عنوان به حسابرسی گرفت  نظر در اما. است حسابرسی
 تروان  می مختل  کشورهای در حسابرسی ی الزحمه حق مقایسه با(. 1911 اصل، بزرگ) اندازد می خطر به را حسابرسی خدمات

 کشورهای مخصوصاً و کشورها سایر با مقایسه قابل ایران در حسابرسان سوی از دریافتی ی الزحمه حق که برد پی نکته ای  به
 (.1911 دوانی، و امانی) نیست پیشرفته
 بررای  حسابرسران . شود می عاید کاران صاحب با قرارداد انعقاد از که شود می تممی  درآمدی طریق از حسابرس اقتصادی منافع
 بررای  هرم  حسابرسری  هزینره  برر  مرؤثر  عوامل از آگاهی. کنند می استفاده گوناگونی عوامل از حسابرسی خدمات گذاری قیمت
 اگرچره . اسرت  توجه درخور رقمی حسابرسی هزینه کاران، صاحب از بسیاری برای. است مفید حسابرسی برای هم و کار صاحب
 را هزینره  ایر   پرداخرت  توانایی دولتی، های شرکت برخی یا باال نقدینری و فروش حجم با بزرگ های شرکت در است ممک 

 رقم نیستند، برخوردار مناستی مالی وضعیت از که هایی آن یا کوچک تجاری های شرکت اکثریت برای اما باشد، میسر راحتی به
 (.1913 تنانی، و نیکتخت) کنند پرداخت را آن ناگزیرند که ای زینهه باشد  سنری  و بااهمیت بسیار تواند می ها هزینه
 

 خوانایی گزارشگری مالی
کنند.  های مالی استفاده می های مالی اشخاصی هستند که جهت رفع نیازهای اطالعاتی خود از صورت کنندگان گزارش استفاده

هرا   مچنی  نیاز اطالعاتی هر گروه بسیار متنروع بروده، گرزارش   کنندگان مزبور و میزان آگاهی آنها و ه از آنجا که تعداد استفاده
ای تهیه شوند که به راحتی قابل فهم باشند و با ای  فرض تهیه شوند که استفاده کنندگان از آگاهی متعارفی  بایست به گونه می

طالعات و تمایل به انجرام ایر    های واحد گزارشرر و نحوه حسابداری برخور دارند و همچنی  توانایی مطالعه ا در مورد فعالیت
شوند، نتاید بره   ای که جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان مربو ، تلقی می کار را داشته باشند. در عی  حال، اطالعات پیچیده
های مالی حذف شود، گرچه ای  گونه اطالعات نیز باید ترا   کنندگان از صورت بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده

ای ساده ارائه شود. در بخش مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران، قابل فهم بودن به عنوان یکی از  مکان به گونهحد ا
شرود اطالعرات    سازد. ای  ویژگی موجب می کنندگان را به درک معنای اطالعات قادر می های کیفی اطالعات، استفاده ویژگی

تواند به قابل فهم  ای  راستا خوانایی به عنوان مفهومی جدید در عرصه حسابداری می کنندگان قابل درک باشد. در برای استفاده
 (.1931بودن بیشتر اطالعات حسابداری کمک کند )قلیان، 
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نامند که خواننرده بتوانرد آن را    کند. متنی را خوانا می خوانایی میزان سهولت خواندن و همچنی  فهمیدن نوشته را مشخص می
واند و به آسانی آن را بتواند درک کند. تمکید بر خوانا بودن به معنی روش تخمی  احتمال موفقیت خواننرده  به صورت روان بخ

های مختلفی کراربرد   (. خوانایی یک مت  در حوزه1913در خواندن و درک یک مت  یا نوشته است )فضل الهی و ملکی توانا، 
هرای   هرای سراالنه مرالی، گرزارش     حوزه حسابداری به خوانایی گرزارش  تواند در دارد عالوه بر خوانایی کتاب و سایر متون می

های مالی به عنروان یکری از معیارهرای     های پیش بینی سود اشاره نمود. خوانایی گزارش حسابرسی پیش بینی سود و گزارش
اکی از آن اسرت  ( ح1931پشتی و همکاران )دهد. مطالعه رهنمای رود های مالی را افزایش می مهمی است که کیفیت گزارش

گرذاران   که افزایش صراحت زبان )بدون در نظر گرفت  ساخت و لح ( تمثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سررمایه 
 (.1931دارد )قلیان، 

تواند تصرمیمات بهترر    های مالی کمک نماید و می کنندگان از صورت تواند به درک بهتر استفاده های مالی می خوانایی گزارش
گذاران  کنندگان را به همراه داشته باشد. در نتیجه منجر به تصمیمات بهینه استفاده کنندگان و سرمایه گذاران و استفاده مایهسر
(. بررسی 1111، 1دهد )بردشاو های مالی، حجم معامالت را افزایش می (. خوانایی گزارش1111، 1تان و همکاران شود )تانگ می

 4دهد. میل و مولردن  گذاران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که خوانایی، تصمیمات سرمایه ان می( نش1111و همکاران ) 9فرانکو
شرود. همچنری     هرای مرالی مری    کند که خوانایی کم، احتماال مانع از درک سرمایه گذاران نستت به گرزارش  ( بیان می1111)

 1محمرد شرود. سرلطان   های مالی مری  ن نستت به گزارشگذارا کند که خوانایی کم مانع درک سرمایه ( بیان می1111) 1بلومفید
های حسابرسری براالتری را بره دنترال دارد. وی      های مالی با خوانایی کم، هزینه کند صورت ( در پژوهش خود بیان می1111)

هرای مرالی دسرت یافرت. کری  لرو و        همچنی  به رابطه منفی بی  تغییر حسابرس و دوره تصدی حسابرس با خوانایی گزارش
گیری خوانایی و همچنی  تمرکز در بحث مدیریت و تجزیه و  ( با استفاده از شاخص گانینگ فوگ برای اندازه1111) 1مکارانه

 تری دارند. های مالی پیچیده هایی که دست به هموارسازی سود زدند گزارش های ساالنه دریافتند، شرکت تحلیل گزارش
 

 پیشینه پژوهش
 و 1111سرال   یمال به بحران ییدر پاسخرو یحسابرس یها ینههز یرتمث یبررس در پژوهشی به( 1113) 1چ ، هوآ، لیو و ژانگ

ها نشران   های آن یافته .کردند یرا بررس یدر بحران مال یسکر یابیدرک شده حسابرسان و نحوه ارز ریسک یبررس ی همچن
هرا نشران    یافتره  ی همچنر یابرد.   ایش مری یجه ریسک سیستماتیک کالن در بحران مالی افزدرنتهای حسابرسی  داد که هزینه

 یسرک عنوان عوامل مؤثر در ر جود دارد که بهو یدار یمعنمستقیم و ارائه رابطه  یدو تجد یحسابرس یها ینههز ی که ب دهد می
دهرد کره در دوره بحرران     ینشان م ی ، نتاحال ی باای وجود دارد. حسابرس یفیتو ک یمال یگزارشرر ی ضع یفیتمربو  به ک

 وجود ندارد. تجدید ارائهها و  ینهدر رابطه هز یدار یمعن ییرتغ یمال

                                                           
1 Tang tan 
2 Bradshaw 
3 Franco 
4 Miele, Molden 
5 Bloomfield 
6 Sultan Mohammad 
7 Kin Lo 
8
 Chen, H., Hua, Sh., Liu, Z., & Zhang, M  
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حضرور   ی ارتترا  بر   های حسابرسی به بررسی ( در پژوهشی با عنوان مشکل مدیران و هزینه1113) 1بهاییان، حتیب و رحمان
چون حضرور مردیران    پرداختند.ها  شرکت هزینه حسابرسیو  یحسابرس یها یتهشرکت و کم مدیره هیئتدر دار  مشکل یرانمد

کنرد.   ها را بیان مری  های گذشته و ناسازگاری آن ای از شکست های حسابرسی، نشانه مدیره شرکت و کمیته یئتهدار در  مشکل
های  های حسابرسی بیشتری را داشته باشد که باعث افزایش هزینه مدیره ممک  است نیاز به روش یئتهچنی  نقا  ضع  در 

هرای   با هزینه درواقعمدیره  یئتههای حسابرسی و  دار در کمیته ته نشان داد که حضور مدیران مشکلحسابرسی شود. نتای  یاف
ترمثیر   قرانون گرذران  گرذاران، حسابرسران، مردیران و     حسابرسی ارتتا  مستقیم و معناداری دارد که ای  مسئله بررای سررمایه  

 گذارد. می
های حسابرسری پاسر     های حسابرسی به فشار بر روی هزینه شرکت( در بررسی اینکه چرونه 1113) 1اریک، دنیس و توماس

هرا   هرای آن  . نتای  یافتره قراردادندی موردبررسی و تمثیر آن بر کیفیت حسابرسی حسابرس یرغدهند؟ شواهدی را بر خدمات  می
دهرد ارائره    ، شرواهد نشران مری   درمجموعدهد.  های حسابرسی بزرگ ر  می نشان داد که کاهش کیفیت حسابرسی در شرکت

ی اضافی در حضور فشار بر روی هزینه حسابرسی، یک بعد مهم برای بررسری ترمثیر کراهش حسابرسری     حسابرس یرغخدمات 
 برای کیفیت حسابرسی است.

 هرای  بررسی نتای . پرداختند ها شرکت مالی های گزارش خوانایی و س  مدیرعامل ارتتا  بررسی به نیز (1111همکاران ) و ژو
 ترتیب، ای  به. شوند می مدارتر اخالق و تواناتر زمان، مرور به تر، عامل با تجربه مدیران که داد نشان آنان توسط گرفته صورت
 .کند می رعایت شرکت ساالنه مالی های گزارشرری در بیشتری به میزان را اخالقی مسائل باشد، بیشتر مدیرعامل س  هرچه
 نمودند اظهار شرکت، نمایندگی های هزینه و مالی های گزارش خوانایی نوانتحت ع بررسی پژوهشی در (1111همکاران ) و لو
 را سرهامداران  و هستند سازمانی برون گذاران سرمایه گذاران سرمایه برای تصمیمات اطالعات اصلی منتع مالی، های گزارش که
 داشرته  جدی عواقب تواند می های گزارش ای  خوانایی مشکالت بنابرای ، .نمایند نظارت شرکت، مدیریت بر که سازند می قادر
 نیرز  را کمترری  نماینردگی  های هزینه دهند، می ارائه را خواناتری های مالی گزارش که هایی شرکت داد نشان آنان نتای . باشد
 .نمود خواهند تجربه
شرده در   یرفتهپذای ه ( در بررسی تمثیر کیفیت سود و سیاست تقسیم سود بر هزینه حسابرسی شرکت1931)و همکاران  مرادی

هایی که سود سهام بره شرکل    به ای  نتای  دست یافتند که در شرکت 1931تا  1931های  بورس اوراق بهادار تهران بی  سال
ی انجرام داد  کرار  دسرت تروان در درآمرد    تداوم درآمد نمی باوجودکه  ییازآنجادرآمد وجود دارد و  تداومشود،  نقدی پرداخت می

دارد و سیاست تقسیم سود به شکل  موجودهایی که کیفیت سود  کند. همچنی  در شرکت کاهش پیدا میهای حسابرسی  هزینه
 بخشد. یافته پس هزینه حسابرسی را به سمت مناستی بهتود می کاهششود ریسک درآمد نیز  مناستی انجام می

یه گذاران بره اسرتفاده از اطالعرات    ( در بررسی خوانایی صورت های مالی و حساسیت سرما1931باقری ازغندی و همکاران )
پرداختند که نتای  نشان داد بی  خوانایی صرورت هرای مرالی و حساسریت سررمایه       1931تا  1913حسابداری بی  بازه زمانی 

گذاران به استفاده از اطالعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد، همچنی  حساسیت یادشده برای شرکت هایی که سرمایه 
 یرعمده و غیرحرفه ای بیشتری دارند، باالتر است.گذاران غ

                                                           
1 Bhuiyan, B. U., Habib, A., & Rahman, A. R. 
2 Erik, L. B., Dennis, R. L., & Thomas, C. O. 
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های حسابرسی انجام دادند  های نامشهود در ترازنامه و هزینه ( در بررسی پژوهشی با عنوان دارایی1931) همکارانو  گردیزعز
های نامشهود  یهایی که دارای مقداری بیشتری دارای های باالتری برای شرکت به ای  نتیجه دست یافتند که حسابرسان هزینه

دهند کره   تر هستند و نشان می هایی با نر  باالی ارزش دفتری به بازار ای  نتای  قوی گیرند. و برای شرکت هستند در نظر می
 کند. هایی می های باالتر برای چنی  شرکت زیان ارزش بالقوه، حسابرسان را مجتور به دریافت هزینه

های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس  طه س  مدیرعامل و خوانایی گزارش( در بررسی راب1931عزیزگرد و همکاران )
با استفاده از رگسیون چند متغیره انجام دادند نشان دادند که بی  سر  مردیر    1931تا  1931های  اوراق بهادار تهران بی  سال

 های مالی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. گزارش عامل و خوانایی
 اوراق برورس  در شرده  پذیرفته های شرکت حسابرسی هزینه بر حسابرسی تجربه تمثیر بررسی در( 1931) و همکاران بابایی آقا

 هزینره  و حسابرسری  تجربره  بری   کره  داد نشران  فرضیه آزمون نتای . دادند انجام 1939 تا 1911 های سال بی  تهران بهادار
 .دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه تهران بهادار قاورا بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی

 

 های پژوهش یهفرض
 های حسابرسی تمثیر معناداری دارد. خوانایی گزارشرری مالی بر هزینه: اول فرضیه

 روش پژوهش
 ابرزاری  تعیری   بررای  الزم دانش یا درک آوردن دست به کاربردی تحقیق از هدف است، کاربردی هدف لحاظ از تحقیق ای 
 طرر   ازلحاظ. است کاربردی هدف ازلحاظ حاضر تحقیق لذا گردد  برطرف شده شناخته و مشخص نیازی آن وسیله به که است

 کره  شرود  می استفاده زمانی رویدادی پس روش از. است رویدادی پس رویکرد از استفاده با و تجربی نیمه نوع از آن پژوهشی
 فراهم داده، ر  پژوهشرر مستقیم دخالت بدون که ای واقعه از یا پردازد می عموضو بررسی به رویدادها وقوع از پس گر پژوهش
 پرژوهش  اسرت،  توصریفی  نوع از روش و ماهیت لحاظ از. ندارد وجود مستقل متغیرهای کاری دست امکان ای  بر افزون شود 

 از پرژوهش  ایر  . اسرت  بررسری  مورد های پدیده یا وضعیت توصی  ها آن هدف که است هایی روش مجموعه شامل توصیفی
 کرل  بررای  الررویی  ارائره  بره  نستت( نمونه) جامعه از اجزایی مشاهده با که است استقرایی های پژوهش نوع از استدالل لحاظ
 مرالی  هرای  صرورت  واقعری  اطالعرات  بر و حسابداری اثتاتی های پژوهش حوزه در پژوهش ای  همچنی  و نماید اقدام جامعه
 .است متتنی ها شرکت
 ای  درهست.  1931تا  1931تهران بی  بازه زمانی  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه پژوهش، آماری جامعه

 موجود های شرکت کلیه بی  از مرحله هر در که صورت بدی : شد استفاده غربالرری روش از آماری نمونه تعیی  برای پژوهش،
 :شردند  انتخراب  آزمرون  انجرام  بررای  مانده باقی شرکت و شده حذف اند، نتوده زیر شرایط دارای که هایی شرکت سال، پایان در

 و مرالی  هرای  گرری  واسطه و ها بانک بیمه، های شرکت شود، جزء می ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالی سال که هایی شرکت
 اطالعرات  که هایی باشند و شرکت شتهندا مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در که هایی نتاشند، شرکت مالی تممی  مؤسسات

نمونره پرژوهش    عنروان  بهشرکت  111بعد از اعمال ای  شرایط  .باشند دسترس در متغیرها سنجش جهت ها آن موردنیاز مالی
 انتخاب شد.
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 ها گیری آن متغیرهای عملیاتی پژوهش و نحوه اندازه

 متغیر مستقل: 

گیررد و   ای مورد استفاده قرار مری  زه شاخص فوگ به صورت گستردهامرو(: Readabilityخوانایی گزارشگری مالی ) -

برای بررسی خوانرایی گزارشررری   شود و در ای  پژوهش  امروزه افزایش استفاده از ای  شاخص در ادبیات حسابداری دیده می
 ( استفاده شده است.1931( مطابق با پژوهش قلیان )1311مالی از شاخص گانینگ فوگ )

Fog=0.4 × (words per sentence + percent of complex words) 

Fog=0.4 × (میانری  تعداد کلمات در هر جمله + درصد کلمات پییچده) 
تعداد لغت موجود در هر جمله، از نستت تعداد کل لغات تقسیم بر تعداد جمالت در بخشی از گزارش ساالنه شرکت که مربو  

شود. در ای  شاخص لغاتی پیچیرده   عملیاتی و مالی شرکت است محاسته می به بحث مدیریت و تجزیه و تحلیل نتای  حاصل
هجا یا بیشتر باشند. جمالت طوالنی یا نستت براالتری از لغرات پیچیرده شراخص فروگ را       9اند که دارای  در نظر گرفته شده

 (.1111، 1دهند که ای  به معنا کاهش در خوانایی است )لو و همکاران افزایش می

 

 (:LAF) های حسابرسی سته: هزینهمتغیر واب
 شرده  پذیرفته های شرکت سوی از مالی سال جدیدتری  برای مالی های صورت بررسی و سالیانه حسابرسی برای که ای هزینه
  حسرابداران  بخرش  اخالقری  قروانی   بره  توجره  با ضمنا،. شود می پرداخت حسابرسی موسسات به تهران بهادار اوراق بورس در
 بررای  الزم تخصص سطح شده، ارایه خدمات پیچیدگی ریسک، تخصیص به بسته است ممک  حسابرسی ایه هزینه مومی،ع

 پژوهش در رو، ای  باشد. از متفاوت تواند می تخصصی مالحظات سایر و شرکت به مربو  هزینه ساختار خدماتی، چنی  انجام
 حسابرسی خدمات ارایه بابت سیحسابر موسسات به ختیداپر هزینه طتیعی یتمرلرا از ستا رتعتا حسابرسی های هزینه حاضر
 .آید مالی به دست می سال
 

 متغیر کنترلی 
 MBitارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحتان سهام شرکت :i  در سال مالیtهای رشرد   . ای  شاخص جهت کنترل فرصت

 در بازار سرمایه است.
Sizei,t لراریتم طتیعی جمع دارایی های سال مالی :t رکتشi ها. ای  شاخص جهت کنتررل انردازه   جهت کنترل اندازه شرکت

 ها، بازده بیشتری را ایجاد نمایند.ها بزرگتر با توجه به وسعت داراییشرکت در بازار سرمایه است. انتظاربر آن است که شرکت
LEVit بدهی بلندمدت سال مالی :t  شرکتi ها  ای  شاخص جهرت   تها جهت کنترل ریسک شرک تقسیم بر جمع کل دارایی

 (.1931،مظاهریو  فروغیمدیران است ) طلتیکنترل پوشش بدهی و کنترل فرصت 
 است. tدر سال  i های پایان دوره شرکت : نستت سود خالص به کل دارایی      

Growthit :رشد فروش است که از نستت فروش سال  انرریبt  به سالt-1 شود یمحاسته م. 
 صنعت( به طور کامل در نظر گرفته شده و کنترل شد.-انی و مقطعی )سالضم  آنکه اثرات زم

                                                           
1 Lo, K. Ramos,F. Rogo, R 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم انداز   

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

111 
 
 

 شود: ( به صورت زیر ارائه می1بدی  ترتیب برای آزمون فرضیه پژوهش مدل شماره )
 (  1مدل 

                                                                            
                      

 

 های پژوهش یافته

 شراخص  و اسرت  توزیرع  ثقرل  مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است میانری  مرکزی، شاخص تری  اصلی آمار توصیفی:

 نشران  کره  باشرد  می/.( 11) با برابر ها دارایی بازده برای میانری  مقدار مثال برای. هاست داده مرکزیت دادن نشان برای خوبی
 مثتت دارایی بازده دارای بررسی مورد های شرکت  اکثر دیرر عتارت به یا. اند یافته تمرکز نقطه ای  حول ها داده بیشتر دهد می

 بره  نسرتت  ها آن پراکندگی میزان یا یکدیرر از پراکندگی انمیز تعیی  برای معیاری پراکندگی، پارامترهای طورکلی هستند. به
هزینره هرای    بررای  توصریفی،  آمار در پارامتر ای  مقدار. است معیار انحراف پراکندگی، پارامترهای تری  مهم از. است میانری 

 و بیشرتری   دارای ترتیرب  بره  متغیرر  دو ای  دهد می نشان که باشد می 11/1 با است برابر بازده دارایی برای و33/1حسابرسی 
که نتای  حاصل از آماری توصریفی در   شرکت است-سال 111همچنی  تعداد مشاهدات برابر با  .هستند معیار انحراف کمتری 
 ( ارائه شده است.1جدول )

 
 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص :8جدول 

 کمتری  بیشتری  انحراف معیار میانه میانری  متغیر

 11/9 91/3 33/1 11/1 31/1 های حسابرسی هزینه

 19/3 11/11 11/1 31/14 11/14 خوانایی گزارشرری مالی

 1811 1811 1811 31/1 1811 ارزش بازار به ارزش دفتری

 11811 13814 1819 11/14 14811 اندازه شرکت

 1811 1891 1811 11/1 1811 اهرم مالی

 -1841 1819 1811 19/1 1811 بازده دارایی

 -1 4811 1849 11/1 1811 رشد فروش

 

یکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود همسانی واریانس جمالت اختالل می  آزمون همسانی واریانس:

ها مقطعی ممک  است واریرانس جمرالت اخرتالل ثابرت نمروده و از       های سری زمانی و داده اما به طور متعارف در داده باشد.
کنرد   تعیت نماید.در ای  صورت مشکل ناهمسانی واریانس بری  جمرالت اختردالل برروز مری     دار جمالت اختالل ت مقادیر وقفه

 .های رگرسیون علی رغم بدون تورش بودن دارای کارایی نخواهد بود وتخمی  زننده
 های آماری ای  آزمون به شر  ذیل است. فرض
 است. همسان خطا مقادیر واریانس: (H0) صفر فرضیه
 نیست. همسان خطا مقادیر انسواری: (H1) مقابل فرضیه
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 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس  :2جدول 
 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش

 واریانس ناهمسانی وجود 18111 1491811 مدل اصلی

 
باشرد و   درصد مری  1داری آزمون تعدیل شده در مدل پژوهش کمتر از  دهد که سطح معنی نشان می 1نتای  حاصل در جدول 

ایر  مشرکل در تخمری  نهرایی مردل      توضیح اسرت کره    بهباشد. الزم  بیانرر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می
 ( است.glsها از طریق دستور  دهی به داده پژوهش رفع گردیده )با روش وزن

گردد کره   یک شاخص معرفی می کند. در واقع خطی چندگانه را ارزیابی می شدت هم 1عامل تورم واریانس خطی: آزمون هم

را با  خطی چندگانه خطی افزایش یافته است. شدت هم بابت هم دارد چه مقدار از تغییرات مربو  به ضرایب برآورد شده بیان می
به یک نزدیک بود نشران   واریانس تورم توان تحلیل نمود. اگر آماره آزمون عامل می واریانس تورم عامل  بررسی بزرگی مقدار

باشد همخطی چندگانره   11بزرگتر از  واریانس تورم عامل قاعده تجربی مقدار ه عدم وجود همخطی است. به عنوان یکدهند
 181 عردد  از بیشرتر  تلورانس و 1 عدد از کمتر واریانس تورم عامل مقادیر آزمون نشان داد، خطی هم باشد. نتای  آزمون باال می
 .باشد می خطی هم وجود عدم بیانرر که است
 

شده است که در ادامه برای بررسری آن از رگرسریون چنرد     فرضیه تحقیق به صورت زیر بیانهای تحقیق:  آزمون فرضیه

 شود. متغیره استفاده می
 ندارد. معناداری تمثیر حسابرسی های هزینه بر مالی گزارشرری خوانایی :  

 دارد. معناداری تمثیر حسابرسی های هزینه بر مالی گزارشرری خوانایی :  

 
 تحقیقفرضیه  نیتخم جینتا :3جدول 

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا ضریب متغیر متغیر

 18111 9841 18111 18111 مقدار ثابت

 11/1 -1839 1819 -1811 خوانایی گزارشرری مالی

 1811 -4833 18119 -18111 ارزش بازار به ارزش دفتری

 1811 1844 1811 1814 اندازه شرکت

 1811 -1831 1814 -1819 اهرم مالی

 1811 -1811 1811 -1811 بازده دارایی

 18411 1819 18111 18111 رشد فروش

 F 14/11141آماره  31/1 ضریب تعیی 

 11/1 داری کل مدل سطح معنی 31/1 شده ضریب تعیی  تعدیل

   14/1 دوربی  واتسون

 کنترل شد صنعت(اثرات مقطعی ) کنترل شد اثرات زمانی )سال(

                                                           
1 variance inflation factor=VIF 
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 تر اسرت  کوچکدرصد  1از  Fی آماره معنادارکه سطح  ی ادار بودن کل مدل با توجه به  ( در بررسی معنی9با توجه به جدول )
هرای پرژوهش    شود و همره مردل   درصد پذیرفته می 33در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه امعن( لذا مدل 11/1)

درصرد تغییررات    31دهرد   درصد به دست آمده است که نشان مری  31دل رگرسیونی ضریب تعیی  مدل دار هستند. در م معنی
بدست امده که  14/1گردد. آماره دوربی  واتسون  های حسابرسیی، توسط متغیر خوانایی گزارشرری مالی تتیی  می متغیر هزینه

 که سطح معناداری متغیر خوانایی گزارشرری مرالی  ییازآنجاچون در بازه قابل قتولی است مشکل خود همتستری وجود ندارد. 
های حسابرسی در سطح اطمینان  داری خوانایی گزارشرری مالی و هزینه یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  1از  تر کوچک

 معنراداری  ترمثیر  حسابرسری  های هزینه بر مالی گزارشرری شود. از ای  رو فرضیه تحقیق متنی بر خوانایی درصد تمیید می 33
توان نتیجه گرفت که متغیرهرای ارزش برازار بره     شود. همچنی  با توجه به سطح معناداری متغیرهای کنترلی می دارد تایید می

های حسابرسی دارنرد امرا رشرد فرروش رابطره       ارزش دفتری، اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی رابطه معناداری با هزینه
 برسی ندارند.های حسا معناداری با هزینه

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنتبحث و 
 حسابرسران . شرود  می عاید کاران صاحب با قرارداد انعقاد از که شود می تممی  ای الزحمه حق طریق از حسابرس اقتصادی منافع
 ارزیابی و شناسایی اب رابطه در نیز زیادی تحقیقات و کنند می استفاده گوناگونی عوامل از حسابرسی خدمات گذاری قیمت برای
 مورد واحد عملیات پیچیدگی و حجم ریسک، عوامل شام مطالعات اغلب در مدنظر توصیفی عوامل. است شده انجام عوامل ای 

 کره  نامند می خوانا را متنی. کند می مشخص را نوشته فهمیدن همچنی  و خواندن سهولت میزان خوانایی. است بوده رسیدگی
 تخمری   روش معنری  بره  برودن  خوانرا  بر تمکید. کند درک بتواند را آن آسانی به و بخواند روان صورت به را آن بتواند خواننده
 بهترر  درک بره  توانرد  مری  مرالی  هرای  گرزارش  اسرت. خوانرایی   نوشته یا مت  یک درک و خواندن در خواننده موفقیت احتمال
 داشته همراه به را کنندگان استفاده و گذاران سرمایه بهتر تصمیمات تواند می و نماید کمک مالی های صورت از کنندگان استفاده
 معامالت حجم مالی، های گزارش خوانایی. شود می گذاران سرمایه و کنندگان استفاده بهینه تصمیمات به منجر نتیجه در. باشد
 درک از مرانع  احتمراال  کرم،  خوانرایی  و. دهرد  مری  قرار تاثیر تحت نیز را گذاران سرمایه تصمیمات دهد. خوانایی، می افزایش را

از ای  رو هردف پرژوهش بررسری ترمثیر خوانرایی گزارشررری مرالی برر         . شود می مالی های گزارش به نستت گذاران سرمایه
بود که نتای  آزمون فرضیه نشان داد که خوانایی گزارشرری مرالی رابطره    1931تا  1931های  های حسابرسی بی  سال هزینه

هرای   های حسابرسی دارد. به عتارت دیرر هر چقدر خوانایی گزارشرری مالی براالتر باشرد هزینره    زینهمعنادار و معکوسی با ه
گردد. نتای  ای  آزمون با نتای   حسابرسی کمتر خواهد بود، و خوانایی کمتر گزارشرری مالی باعث افزایش هزینه حسابرسی می

 ( همسو است.1113) 1کیاو و همکاران
 بهرادار  اوراق برورس  کمیسیون» روان انرلیسی دستورالعمل دستورالعملی مشابه وضع ضرورت تواند یم پژوهش ای  های یافته
گذاران، ذینفعران و   سرمایه برای مالی های صورت خوانایی افزایش به کمک برای بهادار اوراق بورس و سازمان توسط« آمریکا

شرود در   برسری برر جسرته کنرد. پیشرنهاد مری      هرای حسا  های پذیرفته شده در بورس بررای کراهش هزینره    بخصوص شرکت
ها )بزرگ، کوچک( مورد بررسی قررار گرفتره و ترمثیر ایر       های آتی ای  پژوهش رو به تفکیک صنایع و اندازه شرکت پژوهش

                                                           
1 Qiao Xu, Guy Fernando, Kinsun Tam, Wei Zhang 
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ها بررسی شود. همچنی  در ای  پژوهش برای بررسی خوانایی گزارشرری مالی از شاخص فوگ  رابطه در ای  صنایع و شرکت
گیری خوانایی گزارشرری مالی استفاده کرد  ها و نحوه اندازه توان از دیرر شاخص های آتی می ده بود که در پژوهشاستفاده ش

های اندازه گیری خوانایی گزارشرری مالی  تر پرداخت. یکی از محدودیت و دوباره به بررسی ای  موضوع در بازه زمانی طوالنی
تروان خوانرایی    های مالی به صورت مت  و گزارش است در حالی کره نمری   ورتای  است که برای بررسی آن نیاز به وجود ص

گیری کرد عالوه بر ای  برای اندازه گیری خوانایی گزارشررری مرالی    های مالی که فاقد مت  هستند رو اندازه برخی از صورت
ف زبان انرلیسری نررم افرزاری بررای     ها است که در زبان فارسی بر خال نیاز به محاسته متغیرهایی مانند سیالب و تعداد جمله

گیری شود. محاسته دستی عالوه بر زمان برر برودن باعرث     گیری ای  نوع متغیر وجود نداد و باید به صورت دستی اندازه اندازه
های پژوهش، مستند نتودن نتای  بره دلیرل عردم وجرود نررم افرزار        ها نیز خواهد شد. همچنی  از دیرر محدودیت ایجاد اشتتاه

 اشد.ب می
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