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 چكیده
 

و    پیچیدگی  بر  راهبرد کسب و کار  مقدمه: نوشتارگذارد و  می  تأثیر  محیطی شرکت  ی اطمینانناعملیاتی  و    یسبک 

راهبرد کسب    ری ثأت  کند. بر پایه این استدالل، پژوهش حاضر به بررسیرا تعیین می  هاشرکت ی مالی هاگزارش  ی محتوا

 پردازد.  می اهشرکت  مالی یگزارشگر ییبر خوانا و کار

نمونه    .رویدادی استتجربی و دارای رویکرد پسکاربردی، طرح آن شبهپژوهش حاضر از نظر هدف    روش پژوهش:

فرضیه  چنین،  هم.  است  1390-1396زمانی    در بازهشده در بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شرکت     84پژوهش شامل  

 . بررسی شده استاز رگرسیون چندمتغیره  استفادهپژوهش با 

وجود دارد.    داریمعنیو شاخص فوگ رابطه مثبت و    راهبرد کسب و کارکه بین    داد  نشان  پژوهش   نتایج  ها: یافته

 .تر استکم گزارشگری مالی ، خوانایی(محورنوآوری) تهاجمی  راهبرد دارای هایدر شرکت  ،بنابراین 

به شدت  فرد    به  تهاجمی برای کشف بازار جدید و تولید محصوالت منحصر  راهبردهای دارای  شرکت   گیری:نتیجه

  برای   ها، این شرکت  مدیران  ،در نتیجه و در محیطی رقابتی و نامطمئن فعالیت دارند.    دهندمیهای خود را تغییر  یآورفن 

رقابتی،  اطالعات  افشای  شده    کاهش  افشا  اطالعات  کموضوح  کاهش  مال  یگزارشگر  ییخواناو    دهکرتر  را  را  ی 

های  یافته های حوزه سالمت مالی است،  های کیفی اطالعات حسابداری یکی از شاخصهویژگی  که   جا   از آن   .دهندمی

می  پژوهش  س  توانداین  تا    گذاراناست ی به  کند  فهم  تریی جدیهاگامکمک  قابل  بیشترخوانا  و  بودندر جهت    یی 

  بردارند. مالی یهازارشگ

 

 شاخص فوگ. راهبرد کسب و کار،  خوانایی گزارشگری مالی، راهبرد تدافعی، راهبرد تهاجمی، :  های کلیدیواژه 
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 مقدمه 

 
حسمتن   مطالعه  هنگام م  ی،  یاسادگ  زانی درباره   ی 

خواننده  متن   ی دگی چی پ فهم  شود یم  جادی ا  در  در    که 

نامیده متن    یی سطح خوانا  و  داشته  بسزایی  ری ثأت  مطالب

جمله ها،  واژه  .شودمی ساطول  جمله ها،  طولختار    ها، 

متن سطح خوانایی  بند هر  مفهومی  انتزاعی  و سطح  ها 

حاوی  ها  های مالی شرکت کند. گزارش آن را تعیین می 

است.   اعداد  و    شاملشرکت  متنی    هایگزارشمتن 

حسابداری و توصیف عملیات تجاری    هایرویه افشای  

مدیران نسبت به محتوا، زبان  .  است  آن  و عملکرد مالی

  دارند  ات زیادیاختیار  هااین گزارش   و سبک نوشتاری

مختلف   هاآن  ؛(1) شرایط  محیطی   در  و    ،عملیاتی 

گزارش  این  می محتوای  تعیین  را  شرایط  کنند.  ها 

  راهبردناسب با نوع  ها مت در شرکت   عملیاتی و محیطی

که    دکرتوان استدالل  می   ،بنابراین متفاوت است.    هاآن

کار و  کسب  سطح،  شرکت   راهبرد  چارچوب  ها 

پیچیدگی افشاجمله را    های شرکتی گزارشبندی و 

ادبیات  .  (2)  کندتعیین می  این زمینه  مرور  پژوهش در 

می که  نشان  شرکتدهد  کلی  طور  دو  به    راهبردها 

مبتنی بر )  تدافعیراهبرد  و    (ینوآورمبتنی بر  )  تهاجمی

دارای  شرکت   دارند.  (کارایی به  تهاجمی    راهبردهای 

انتخاب   قی تحق  خطرزای  تیماه  دلیل و  توسعه    یهاو 

متغیر پری غو    بسیار  معرض    ،مشتریان  ی ن یبش یقابل  در 

قرار   بیشتری  یطی مح  ی نانیاطمناو    یاتیعمل  یدگی چی پ

برای کاهش  (3)  دارند این شرایط، شرکت  در    خطر. 

و   محصوالت  مورد  در  خاص  اطالعات  افشای 

تر و مبهمی  پیچیده  اطالعات  ، فرآیندهای نوآورانه خود

هایی که  شرکترود  انتظار می  ،بنابراین   .کندارائه می   را

دارند    راهبرد های تهاجمی  گزارش    مالی  خوانایی 

 (. 2) تری داشته باشندکم

اهمیت این پژوهش  بیان شد  در باال  چه    بر مبنای آن

می تبیین  را  جنبه  چند  از  بازنگری  د.  کرتوان 

راهبرد    زمینه   های داخلی بیانگر این است که در پژوهش 

  های پژوهش در حوزه حسابداری و مالی    کسب و کار

راهبرد کسب    ثیرتاکنون پژوهشی تأ  و  انجام شده  اندکی

کار  مالیبر    و  گزارشگری  نکرده    را   خوانایی  بررسی 

بودن شکل ارائه و  با توجه به یکنواخت  ،چنین هماست.  

در متون صورت مالی  ایران    های  موانع   وبازار سرمایه 

وجود دارد،  مالی  های  برای خوانایی گزارش   که  بیشتری

در  انجام   میاین  پژوهش  موانع زمینه  رفع  به  تواند 

مالی کمک کند.خوانایی گزارش این،   های  بر  افزون 

به عنوان    راهبرد کسب و کار  یدر مورد ضرورت بررس

م  یکی عوامل  بر  ؤاز  مالیثر  گزارشگری    خوانایی 

بیان  می کهکرتوان  به  هیسرما  د    هایگزارشگذاران 

  ی هاادداشتی  های مالی،صورتاز جمله    شرکت  مالی

گزارش  همراهتوضیحی     ه یتک  رهیمد  تأیه  یها و 

تصمیم تا  ت ی کنند  ق  یجارم    اتخاذ را    یگذارمتیو 

  ییتوانا بر  پیچیده های مالیگزارش که   جا  از آن. ندکن 

 ری ها تأث آن  یری گ می و تصم  ضاوتپردازش اطالعات و ق

کنندگان  و شرکت  گذاراناستی س  (،5و    4)  گذاردیم

سرما بازار  مورد    هیدر    مالی ی  هاگزارش   خواناییدر 

در    ییهاپژوهش باعث انجام    ینگران  این   .نگران هستند

رابطه  و  ها گزارش  خوانایی  ن یب  مورد    ی هایژگیو 

مدیریت    شرکت است  و   برای ،  بنابراین (.  6-8)شده 

پژوهش  این    پژوهش نظر  مورد موضوع،  هاتکمیل 
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  در  تواندمی  که  است  ضروری جهت این  از حاضر

  در مندرج  اطالعات فهم   قابلیت سطح ارتقای

نگرانیشرکت  مالی های گزارش رفع  و    باال های  ها 

  خوانایی  موضوع  بررسی ، چنین هم.  باشد ثرمؤ

  تواندمی آن  معرفی و  ایران در ساالنه  های گزارش

  و  مورد این   در دیگری هایپژوهش  آغاز ساززمینه

  مراجع به وسیله مناسب هایتصمیم اتخاذ همین طور

و   ذیصالح بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  جمله  )از 

حسابداریتدوین  استانداردهای  و    کنندگان 

مالی م  .باشد(  گزارشگری    نیانتایج  رود  یانتظار 

خوانایی    یبه مباحث نظر  دن ی بر غنا بخش  افزونپژوهش  

مالی از  کنندگان  استفاده  یبرا  ، گزارشگری 

داشته باشد و  های مختلفیکاربرد  نیز های مالیگزارش

تا    سرمایه  بازار  گذاراناستی به س الزامات  کمک کند 

  مالیهای  گزارش  یی بیشترخوانارا در جهت    تریجدی

 .تدوین کنند

ادامه   ب در  از  پیشینه و فرضیه    ،ینظر   یمبان   انی پس 

 پرداخته شده و  و الگوی پژوهش   روشپژوهش به ارائه  

  هاداده  ل ی و تحل  ه یتجز پژوهش، سرانجام آزمون فرضیه  

 شده است. بیان گیری و نتیجه

 

 مبانی نظری

 راهبرد کسب و کار 

واژه    راهبردلغت   معنا  « استراتجس »  یونان یاز    ی به 

ارتش«   شده  »ژنرال  هدا  روهای نکه  است  گرفته    تیرا 

از    راهبرد  چنین،هم  .کندمی پس  دستاورد  مفهوم  به 

س   یجنگ جهان  و حاصل  برنامه  ریدوم    یزیرو تحول 

براین،  .  است فرا  راهبردافزون  ،  تیمأمور  نییتع   ندیبه 

هدف  مقاصد و  شرکت  مدت  درازو    ی اساس  یهاو 

  یبرا  یمنابع ضرور  صیاقدامات و تخص  انیجر  رشیپذ

 .(9) شودمربوط میها به هدف یاب ی دست 

هدفها  شرکت  شتری ب به  رسیدن  جاها،  برای    ی به 

مجموعه  راهبرد  کیاتخاذ   از  واحد،  و  از    یاجامع 

م  مرتبط  یهاراهبرد هر    کنندی استفاده  در    کیکه 

مختلف طراح  یسطوح  سطح  دشویم  یاز شرکت  سه   .

چندبزرگ    ی هاشرکتدر    راهبرد   حصول م   دارای 

راهبرد کسب و    .2  ،شرکت  راهبرد  .1  : از  است  عبارت

  گفتنی (.  ی)کارکرد  یا فهی وظ   راهبرد  .3  و  ( ی)تجار  کار

اول و دوم   سطوح تر  کوچک  ی هاشرکتاست که در  

. دآییسطح بوجود م  کیو    دشویادغام م  گریکدیبا  

کسب و  و   یکل   هایهدفدر مورد   ، شرکت راهبرددر  

خواهد یمشرکت  که    شودیم  گیری میتصم  ییکارها

آن ا  یگذارهیسرما  در  عمدهسطح    نیکند.  طور    به 

 یادار  رانی عامل و مد  ر ی مد  ره،یمد  تأ ی ه یشامل اعضا

،  شرکتبخش    کی  شامل  راهبرد کسب و کاراست.  

و  تولید  خط    کی سودآور  ریسا  ایمحصول   ی مراکز 

واحدها به    ر یند به صورت مستقل از ساتوایمکه    است

در  بپرداز  تی فعال کار  یواحدها  سطحد.  و    ،کسب 

ا  بیشتر  هاموضوع به    داریپا  یرقابت  تیمز  جادی مربوط 

وظ  رده   نیسوم.  استمحصوالت    یبرا   ی افهیسطح 

محصول،   رانیمد به طور عمده  است که  )کارکردی(  

در این  .  ردی گیرا دربرم  یافهی وظ   یهاحوزه  و  ای جغراف

  یهاراهبرد و  انهی سال یها هدف ن یتدو تیمسئول ،سطح

  ق ی تحق  ات، یعمل  د،ی تول  مانند  یی هانهی زم  مدت درکوتاه

  ی و روابط انسان  یابیبازاری،  و حسابدار   یمال  ،و توسعه

ا با  به  تربزرگ  یها تیمسئول  وجود،  ن یاست.   مربوط 



 کریم ایمانیو دکتر اسفندیار ملکیان   

 117       1399، پاییز و زمستان 24دوم، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

سطح    رانیاست. مدشرکت   یراهبرد یهابرنامهی  اجرا

 به »انجام)تجاری(  و سطح کسب و کار  شرکت  راهبرد  

  هب)کارکردی(    ی افهیوظ  رانیمد  ودرست«    ی کارها

سه    نیا  (. بین10)  کنند توجه می»انجام درست کارها«  

تنگاتنگ وجود    رابطه  کی  یادیتا حد ز  راهبردسطح  

  راهنما   ن یریز  یها راهبرد  یدر هر سطح برا  راهبرددارد.  

با  نیریز  ی هاراهبردست.  ا ماه  دی هم    بان ی پشت  ت ی در 

سطوح    کیهر    ،بنابرایند.  باش  ترباال   یهاراهبرد از 

  ی و هماهنگ  کیتعامل نزد  راهبردسطوح    ریبا سا  راهبرد

سه    ن یا  دیدارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق شود با

، سطح  حسه سط  بین ایناز    (.11)  باشد  کپارچهیسطح  

تمرکز   دلیل  به  کار  و    رقابتی  پایداریبر    بیشترکسب 

شرکت تأمحصوالت  های  ویژگی  بر  زیادیثیر  ، 

محیطی   و  دارد.عملیاتی  میزان    چنین،هم  شرکت 

و   بر   یاطمینانناپیچیدگی عملیاتی  نیز  محیطی شرکت 

 .  (2) اثرگذار است مالیهای خوانایی گزارش

و    ج ی دو چارچوب را کسب و کار    ی ها راهبرد   ی برا 

چارچوب پورتر    . 1که عبارت است از:    وجود دارد حاکم  

بر    پورتر   چارچوب  . ( 3)  چارچوب مایلز و اسنو  . 2( و 12) 

  ی عام برا   راهبرد   از نظر وی و رقبا تمرکز دارد.    ان ی مشتر 

  است   تمرکز   و   ز ی تما   نه، ی هز   ی رهبر شامل    کسب و کارها 

کار به کار گرفته    کسب و   ی ند در سطح واحدها توا ی که م 

برا   ایجاد   موجب و   افزوده  کار    ی ارزش  و    د شو کسب 

تغ   ل ی تما   میزان بر    اسنو   و   لز ی ما   چارچوب   . ( 12)    ر یی به 

سطح    و   دارد   تمرکز   بازار   و محصول   در  معمواًل 

م   ی راهبرد محصوالت   موقع   شود ی اجرا  بهبود  بر    ت ی و 

  ا ی صنعت خاص    ک ی کاالها و خدمات شرکت در    ی رقابت 

انجام  ضمن    آنان دارد.    د ی از بازار خاص تأک   ی بخش   ک ی 

مختلف    پژوهش  انواع  مورد  نتیجه  ها  شرکت در  این  به 

  ی منف   ی ر ی رپذ ی ث أ ها به منظور کاهش ت شرکت که    رسیدند 

مح  افزا   ط ی از  فرصت   ی مند بهره   ش ی و  با    ها از  تطبیق  و 

نوع    ی ک ی عمدتًا    ، شرایط  چهار    ، تهاجمی   های راهبرد از 

و    3)   برند کار می را به   ی گر واکنش و    ی گر ل ی ، تحل تدافعی 

ویژگی خالصه   1  شماره   در جدول   (. 11 از  این  های  ای 

 ارائه شده است.   راهبرد چهار  

پژوهش  نشان  نتایج  و    دهدمیها  که راهبرد کسب 

آوری و دامنه بازار  کار با ساختار و فرآیند شرکتی، فن 

  (، ظرفیت و دامنه دانش تحقیق و توسعه 3و محصول )

عملکرد مورد   ها و(، نحوه دستیابی شرکت به هدف13)

 (، 15(، پیچیدگی عملیات و نااطمینانی محیطی )14نظر )

  ،(17(، پرخاشگری مالیاتی )16گزارشگری نادرست )

 ( قیمت سهام  داخلی و  18احتمال خطر سقوط  (، کنترل 

 ( ) 19کیفیت حسابرسی  میزان 20(، گزارش حسابرس   ،)  

) سرمایه  مدیران  پاداش  و  اطالعاتی (،  21گذاری   محیط 
 

 (3های کسب و کار مایلز و اسنو )های راهبرد: ویژگی1جدول 

 :  تهاجمی راهبرد 
 د.کنبه طور متوالی محصول جدید تولید می .1

 .  برخوردار است ریو ساختار متغ آوریفنچندگانه دارد و از  آوریفن .2

 د. تری دارتقسیم کار و رسمیت کم .3

 هماهنگی پیچیده و پرهزینه است.   ،بنابراین جریان اطالعات غیرمتمرکز است. .4

 ند.ک که رقبا را مجبور به واکنش می است یاطمینان نااغلب پدیدآورنده تغییر و   .5
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 )ادامه( 1جدول 

 :  تدافعی راهبرد 
  ف یط.  کندو آن را حفظ    دا یکاال پفروش   ایخدمت  ارائه  باثبات   یهامطمئن در حوزه   یگاهیتا جا  دکنیتالش م .1

 د.کنیبا رقبا عرضه م سه یخدمات را در مقا ایها از کاال یمحدودبه نسبت 

ثابتی  ساختار  د و  کن  رسانیروزحفظ کارایی به   برایفعلی را    آوریفن  دکنو سعی می  ددار  محورتک  آوریفن .2
   داشته باشد.

 .  ددار بیشتری ت یکار و رسم میتقس .3

   .است  نهیهزکمو  ساده  یهماهنگ ،نیبنابرا .است متمرکزاطالعات  انیجر .4

 .شودیقدم نمش یپ د یمحصوالت جد یدر صنعت خود و در توسعه و طراح معموالً .5

 : یگرلیتحل راهبرد 
   د.دارقرار  تدافعیو  تهاجمی راهبرددو  نیب .1
راهبرد  با    سهیاما در مقا  کندمی  بازار اعمالو    در محصول   ی تر و کندترکم  راتییتغ  یراهبرد تهاجمبا    سهیدر مقا .2

  دارد. اییبه ثبات و کار یترکم تمایل یتدافع

منتخب از    یااما با دقت از مجموعه   ابد یثبات از کاالها و خدمات دست  محدود و با  یابه مجموعه  کندیم  تالش .3
   .دکنیم ی رویدر صنعت خود پ هی آتو خوش دی تحوالت جد

 ن یسوم  ایو    نیمرتبط به بازار موجود خود دوم  بازارهای   واما اغلب در محصول    است کننده  اقدام  ن یندرت اول  به  .4
   .است

 . استبرتر باشد، همراه  تی فیاز نظر ک  ایتر نه یکه کم هز  یخدمت ا یبا عرضه محصول  اغلب .5

  :گریواکنش راهبرد 
   . نداردشده و مشخص   فیتعر یرقابت راهبردگونه  هیچ .1

به    ،بنابراین  . دهدیاز خود واکنش و پاسخ نشان م  ردگییقرار م  یطیمح  ی که تحت فشارها  یوقتدر بیشتر مواقع   .2
 .  دهدگیری به وقایع واکنش نشان میجای پیش 

   .ستیبرخوردار ن  یبازار ثابت و محصول  استیاز س رقبا همانند  .3

  .ردیرا بپذ دیبازار جد ای د یو توسعه محصول جد یطراحی  هاخطر ، رقبا مانندندارد  تمایل .4

 .شجاعت ندارد رقبا به اندازه  زی محصوالت جا افتاده ن یابیبازار در .5

 

   دارد.   رابطه (  2)   و خوانایی گزارشگری مالی (  17)   شرکت 

 
 خوانایی گزارشگری مالی 

بهادار    ون ی سی کم اوراق  و  درباره    کایمرآبورس 

  رانهی گسخت  ار ی بس  ، یشرکت  دهی چیپ  ی هاگزارش

ا  ستوفریکر.  کندیم  برخورد وقت  رئیس    ن ی کاکس، 

مع  ون،ی سی کم از    م ی مستق   یری گاندازه  ی ارهای استفاده 

  ی ها را الزامشرکت  یهاوضوح متن گزارش  نیی تع  یبرا

گزارش  دهی عق   ،رایز  .کرد جهت  یمال  ی هاداشت    یدر 

در حال دشوارتر شدن    کند که خواندن آنیحرکت م
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ا هدف  و  که  گزارش   ن یاست  این ها  از    پیش 

سرما  یرسان اطالع نوع هیبه  به  بود،  به  یگذاران    تبدیل 

(. 6)  شده است   ها گزارش  ن ی ا  کنندگانتهیهکردن  مهی ب

  کلیه جا که    از آن  کرد  هی توص این کمیسیون  چنین،  هم

گزارشگذاران  هیسرما آسان  فهم  پیچیده  توانایی  های 

ندارندشرکت را  انتشار    دیباها  شرکت  ،ها  از 

  دن نک  یخوددار  دئزا  ایو    یطوالن   ده،ی چیپ  یهاگزارش

(22.)   

 و نحو   مانند مختلفی  علل متن یک  فهم دشواری 

 خوانابودن  مخاطب، ای زمینهپیش اطالعات معانی،

 ترکیب و   بندیطرح و تصاویر خواننده،  عالیق متن، 

  سنجش خوانایی یک متن   برایهر چند    .(23)  دارد  متن 

داردهای  رابطهو    ابزار   ها رابطهاین    اما   متفاوتی وجود 

  و  د ندار را ریاضی و فیزیک هایرابطه صحت و دقت

  ت تح را آن  درك که  ،متن  یک هایویژگی همه به

  درجه صرفاً بلکه ندکنمی  توجه دهد،می قرار ثیرتأ

  (. 25و    24)  ندکمی  مشخص را متن  زبانی پیچیدگی 

  جمله  از مختلف هایحوزه در خوانایی سنجش 

  گروهی،  ارتباطات  تحلیل درسی، هایکتاب ارزشیابی 

  و رادیو اخبار  ها، داستان ها،اری خبرگز و ها روزنامه

  سالیانه  هایگزارش تجاری،  های آگهی  تلویزیون،

  سطح به   هانامه بیمهو    اسناد و هانامه موافقت  ها،شرکت

 (.25) دارد بستگی فراگیران فهم و درك سطح، سواد

  و متن  خوانایی یکی  دارد: عدبُ  دو دشواری سطح

  نخست  عدبُ.  تن خواندن م  در مخاطب توانایی دیگری

  زبانی  امری و است  آن های ویژگی و متن به مربوط

 و مخاطب  به مربوط دوم عدبُ و شودمی  تلقی

  چنین، سطح هم.  است فرازبانی و بوده وی  هایتوانایی

  طریق از توانمی  را  متن  سادگی و دشواری

 متون بندیسطح به و کرد محاسبه  خاص هایشاخص

 (. 26) پرداخت

  را   بسیاری خوانایی و الگوهای  هارابطه ،متخصصان

  شده  مشهور خودشان نام  به معموالً که اندکرده پیشنهاد

 ، دیل: چال و  از  عبارت است آن از مورد چند  .است

  هارابطهاین  در  کلوز.    گانینگ و الفلین،  فلش،  فرای،

 بین  همبستگیی بررسی  برا رگرسیونی  هایتحلیلاز  

 فرهنگ و  کلمه  طول جمله، طول مانند انتخابی   عناصر

 یا متن زبانی پیچیدگی  درجه  سنجش  برای  واژگان

 از هدف(.  27)  دشومی  استفاده متن  خوانایی  درجه 

 با مخاطب توانایی تطبیق خوانایی، مربوط به  هایرابطه

 مخاطب برای نظر  مورد  متن  تا  است  متن درك  قابلیت

 اثرگذار متن خوانایی  بر زیادی  عوامل.  شود  خواناتر

 نظر در را هاآن از بسیاری  خوانایی هایرابطه  که  است

 پرتکرار، کلمات مانند متن  با مرتبط عوامل .گیردنمی

و  متن  ساختار هم،  با مطالب ارتباط اقتباس،  میزان

 کار بهقلم   نوع و اندازه ،بند طول مانند ظاهری  عوامل

 متن  در  شده استفاده   هایرنگ و تصاویر  رفته،

 های مربوط بهرابطه در که است مواردی  از هایینمونه

   .(25)  شودنمی  گرفته نظر در خوانایی

خوانایی    شدهانجامهای  پژوهش  پیرامون 

آن  گزارش از  حاکی  مالی  خوانایهای  که    یاست 

مالی  پیام   گزارشگری  حسابرسیبا  سود  27)  های   ،)

تر  )کم  واکنش بیش از حد(،  4)  جاری و پایداری سود

سرمایه حد(  و  (،  28)  گذاراناز  پراکندگی  پوشش، 

پیش  تحلیلصحت  نبودن  شفاف(،  29)  گرانبینی سود 

شرکت  مالی  وضعیت عملکرد  بدهی(،  30)  و    هزینه 
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حجم  گران و  توانایی تحلیل(،  32)  مالکیت نهادی  (،31)

اختیاری    ،(33)  معامالت سود ،  (34)افشای   مدیریت 

توانایی  (،  36)  هزینه بدهی  و   رتبه اعتباری(،  35و    22)

)حق،  (37)  مدیریت حسابرسی  (، 38الزحمه 

راهبرد کسب و  و    (39)   شرکت   حسابرسی   هایخروجی

   .اردد رابطه ( 2) کار

 
 و خوانایی گزارشگری مالی  راهبرد کسب و کار

ت  مستلزم تعهدات طوالنی مد  راهبرد کسب و کار

  و   دستاوردها  دستیابی،چگونگی    در زمینه منابع است و 

. (15)  کندهدایت می   شرکت را   عملکرد  بهبود حفظ یا  

خود را با الگوهای    راهبردها  برای حفظ رقابت، شرکت

و فرآیندها و   آوریفن ،  بازاردامنه  مختلف محصول و  

ترتیب،  این  (. به  21و    3)   دن دهتطبیق می  یشرکت ساختار  

کار و  کسب  و    راهبرد  شرکت  عملیاتی  پیچیدگی  بر 

ت  یاطمیناننا می  گذاردیم  ری ث أمحیطی  تواند سطح،  که 

را  نفعان  به ذی  ی اطالعاتو پیچیدگی افشا  نگاریواژه

  (.2) شکل دهد

دارای  شرکت تولید    تهاجمی  راهبردهای  برای 

فرصت کشف  و  جدید  بازارمحصوالت  به    ،های 

توسعه  قی تحق  یهات ی فعال فرد    ،و  به  مبادرت  منحصر 

به  .ورزندمی ، قطعیت  آوریفن   عیسر  راتیی تغ  این امر 

شرکت  نداشتن  این  رقابت  شدت  و  منجر    هابازار 

  را به دنبال دارد محیطی    یاطمینان نا  و  (41و    40)  شودیم

درجه  یاطمیناننا  (.42) به  تغییر محیطی  از  محیطی    ای 

بینی و  پیش   اقدامات غیرقابل  ثیر که تحت تأ  اشاره دارد

،  کنندگانعرضهتغییر مشتریان،    حال  در  به طور مداوم

 بر طراحی   تواندقرار دارد و میهای نظارتی  رقبا و گروه

شرکت  یشرکت عملیات  باشدثیر  أت و  داشته    بسزایی 

و  چنین هم(.  43) شدید  رقابت    نامعلومهای  انتخاب ، 

محص پیش   ،گانکنندمصرف نتایج  جدید والت  بینی 

محیط  شرکت می  متغیرهای  در  دشوار  و    44)  دکن را 

  یت اطالعا  بر نظام  یطی مح   ینناینااطمکه  جا    از آن  .(45

نظام اطالعاتی    شرکت(  46)  اثرگذار است  یحسابدار

برمی )را  کند  ایجاد  رقابتی  مزیت  که   (. 47گزیند 

تهاجم   ،بنابراین  و    یراهبرد  پیچیدگی  معرض  در 

قرار  محیط  ی اطمیناننا این    گرفته ی  و  و  پیچیدگی 

کاهش    گزارشگری  خوانایی   ، یمحیط  ی اطمیناننا را 

معتقدند   و همکاران  ددمن در این رابطه،  .  (43)دهد  می

تمایل    (نوآور)  تهاجمی  راهبرددارای    هایکه شرکت

ارائه در    به  بیشتر  فعااطالعات  و  های  یتلمورد  تحقیق 

خود   افشا  دارندتوسعه  این  مزیت   ءاما  حفظ  دلیل  به 

ارائه   و  مورد  نشدن  رقابتی  در  محرمانه  اطالعات 

جدید و  هپیچیداطالعات    حاوی  محصوالت    علمی 

فعالیت  دركکه    است  دشوار  فنی  کلمات را  این  ها 

انتظار    راهبرد تهاجمیبنابراین، در    .(48)  دکن می  سخت 

  ؛همراه باشد  سنگینی  که هر خبر بد با شکست  رودمی

.  استزیادی    مستلزم هزینه  نوآوریهای  تکه فعالی  چرا

این رو اطالعات    شکست  خطراز    برای جلوگیری،  از 

  افشا  و حاوی کلمات نامعلوم بیشتری  ترتر، فنیپیچیده

در   (.2)  دهدرا کاهش میکه قابلیت خوانایی    شودمی

کهقصد    تدافعیراهبرد  در  مقابل،   است  این    بر 

با   ارائه صرفه  محصوالتی  مشتریان  به  باال  کیفیت  با  و 

و  و    شده عملیاتی  کممحیط  ی اطمینانناپیچیدگی  تر  ی 

به    برای  .شود هدف،دستیابی  مداوم   این  طور  به 

از بهره و  شده  داده  افزایش    آوریفن   وری  نظارت  و 
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دقیق یکبه  کنترل    ،منسجمی  شرکت ساختار    وسیله 

 (.49) شودمی تسهیل 

 

 پیشینه پژوهش
پیته و رضایی  گرایلی  پژوهشی  صفری  در  به  نوئی 

خوانا  تیریمد  ییتوانابررسی     ی مال  یگزارشگر  ییو 

نظر  یمبتن بهادار    یدهعالمت  یهبر  اوراق  بورس  در 

 نیرادمکه    نشان داد پژوهش آنان  نتایج  پرداختند.    تهران

معمو برخو  از   الً توانمند  بهتری  و    هستند  ردارعملکرد 

پنهان به  ندا  ندکرتمایلی  خود  مطلوب    .ندرعملکرد 

های خواناتر،  شرگزار  کنند تا با انتشا، سعی میبنابراین 

  ن نفعاذی  کلیه  بهرا    های خودتوانایی  عملکرد مطلوب و

بازا   در پژوهشی رابطه   خانیعلی  (.7)  ندکن مخابره    رو 

خوان  بین  با  و    سودی  ن یبیش پ  یاه زارشگ  یی ابازده 

شده رفتهیپذ  هایشرکتی  آن را برا  یگزارش حسابرس

بهادار    بورسدر   نتاکرد  ی بررس  تهران اوراق    جی. 

معن  یاک حوی  ش  پژوه   رات یی تغ  رابطه  نبودن  دار یاز 

و  سود   ین یبیش گزارش پ ییبازده با خوانا یو منف تب مث 

حسابرسی  و  صفری  (.  50)  بود  گزارش  گرایلی 

سود   تیریمددر پژوهشی به بررسی رابطه بین   همکاران

خوانا بهادار  مال  یگزارشگر  یی و  اوراق  بورس  در  ی 

از وجود    ی حاکآنان  پژوهش    یها افتهتهران پرداختند. ی

منف با خوانا  تیریمد  ن یبی  رابطه    یگزارشگر  ییسود 

رو.  بود  هاشرکت  یمال اساس  سود   تیریمد  کردیبر 

شرکتفرصت  ،سود  تیریمد  یدارا  یهاطلبانه، 

منتشر    یترکم  ییتر و با خوانادهی چیپی  مال  یهاگزارش

را   رانیطلبانه مدرفتار فرصت  ق،یطر  ن ی به اتا    کنندیم

تأثیر در پژوهشی  سرهنگی و همکاران  (.8) کنند پنهان

  در گذاران  بر رفتار سرمایه  مالی  هایپیچیدگی گزارش 

تهران  بورس بهادار  نتایج کردند  بررسی  را  اوراق   .

منجر به    دهی چیهای پنشان داد که گزارشپژوهش آنان  

  یتوافق معامالت و  گذاران  هیکاهش حجم معامالت سرما

مهیسرما  ن ی ب در    (.51)  شود ی گذاران  ماهر  و  مهدوی 

ب بررس پژوهشی  علوم  مدیران  نگرش    یه  دانشگاه 

استان فارس نسبت    یدرمان  یو خدمات بهداشت   یپزشک

 1390در سال    ارائه شده  ی مال  ی هاگزارش  یفیت به ک 

از  رداخت پ که  داد  نشان  آنان  پژوهش  نتایج    نظرند. 

گزارش  یرانمد در  ارائه شده  تنها    ی مال  ی هااطالعات 

قابل فهم بودن و به موقع بودن   یفیک   هاییژگیو  یدارا

بودن، صداقت در  مربوط  یفیک   هاییژگیو  ازاست و  

  یتقابل  بودن،یدگیرسقابل  بودن،یسهمقاقابل  ،ارائه

قابل   کنندگیبینییش پ نقش    ، ییدکنندگیتأ  یتو  که 

برخوردار نیست    ،گیری مدیران داردمهمی در تصمیم

(52 .) 

راهبرد  ثیر  أدر پژوهشی به بررسی ت  همکاران و    لیم 

کار و  پرداختند.    بر  کسب  مالی  گزارشگری  خوانایی 

آنان   پژوهش  دادنتایج  شرکت  نشان  دارای  که  های 

)مبتنی بر نوآوری( به دلیل پیچیدگی و    تهاجمی  راهبرد

به    ی اطمیناننا نسبت  با  شرکتمحیطی    راهبردهای 

گزارش  تدافعی خوانایی  کارایی(  بر  مالی)مبتنی    های 

  یی توانا ن یب  طهرابدر پژوهشی    حسن (.  2تری دارند )کم

.  بررسی کردرا    یمال  ی گزارشگر  ییو خوانا  تیریمد

سه    یمال  یگزارشگر  ییخوانا  ش سنج  یبرا  وی از 

ک   صشاخ  فل  استفاده  ط و    دی نکی فوگ،  متن  .  دکرول 

 ران یدم  با  یا هرکتش  ه ک   داد  اننشحسن    ش ژوهپ  جیانت 

م  یخواناتر  یمال  ی هاگزارش  توانمند،   کنندیمنتشر 
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  نیب  رابطهی  به بررس   در پژوهشی  و همکاران  نای آج  .(37)

خوانا  تیریمد و  ساالنه    یمال   یهاگزارش  ییسود 

بورس  ها شرکت بهادار  ی  پرداختند.    فرانسهاوراق 

سود و   تیریمد  ن یداد که ب  نشانآنان    پژوهش   یهاافتهی

منفشرکت  یمال  ی هاگزارش  یی خوانا رابطه  و    یها 

دارای  ها  شرکت  این معنا کهبه    .دارد  وجود  داریمعنی

طلبانه هستند و در زمان مدیریت سود  رویکرد فرصت

پیچیدهگزارش میهای  ارائه  رفتارهای  ای  تا  کنند 

 (.22طلبانه را پنهان کنند )فرصت

پژوهشی  همکاران و فانگ   خوانایی  تأثیر در 

شرکت هزینه  بر ساالنه  های گزارش   هایبدهی 

  که به این نتیجه رسیدندآمریکایی را بررسی کردند و  

  هزینه  تر،پیچیده مالی های گزارش دارای هایشرکت

به اطالعات  افزایش  وسیلهپردازش  را    اعتباردهندگان 

  به شرکت بیشتری را بدهی  هزینهد و در نتیجه  ن دهمی

می )تحمیل  دی31کنند    درهمکاران   و فرانکو (. 

  گرانتحلیل هایگزارش خوانایی بین  رابطهپژوهشی  

  سرمایه  بازار در هاشرکت سهام معامالت حجم و

  نشان  پژوهش آنان هاییافته  .را بررسی کردند آمریکا

که منجرتحلیل های گزارش خوانایی داد    به  گران 

 (.33شود )می گذارانسرمایه معامالت حجم افزایش 

  خوانایی تأثیر  یپژوهش در همکاران و لهوی

 گرانتحلیل سود بینیپیش  صحت بر مالی گزارشگری

 در که داد نشانآنان    پژوهش  دند. نتایجکر بررسی را

  تر، کم  خوانایی با های مالیگزارش دارای هایشرکت

  صحت و بیشتر گرانتحلیل سود بینیپیش  پراکندگی

  ی پژوهش در ژانگ و (. یو 29)  است ترپایین  بینی پیش 

  واکنش بر گزارشگری مالی پیچیدگی تأثیر بررسی به

پژوهشپرداختند.   گذاران سرمایه حد از ترکم   نتایج 

دادآنان     سبب مالی  گزارشگری پیچیدگی که  نشان 

  سرمایه بازار  در گذارانسرمایه حد از ترکم واکنش 

)می لی  28شود  پژوهشی  (.  بررسی  در    بین  رابطهبه 

  پایداری سودخوانایی گزارشگری مالی، سود جاری و 

  گزارشگری  که  نشان دادپژوهش وی  پرداخت. نتایج  

جاری   کم  ،ترپایین سود    در و    داردتری  خوانایی 

  ی بیشتر پایداری گزارشگر  های دارای خواناییشرکت

 (. 4) مثبت سود بیشتر است

 

 پژوهش فرضیه
به   توجه  پژوهشبا  پیشینه  و  نظری    مبانی 

  پیچیده  عملیات دارند  تهاجمی    راهبردهایی که  شرکت

میو    داشتهبیشتری    محیطی  یاطمینان ناو   ند  ن ک سعی 

رقابتی از استفاده  دید از را اطالعات    کنندگان 

دارند پنهان  مالی  هایصورت   بنابراین،  .نگه 

  که  کنندمی افشا ایگونه به را خود مالی هایگزارش

اساس،.  دباش  داشته تریکم خوانایی این  فرضیه    بر 

 :تدوین شدزیر  شرحپژوهش به  

کاربا    هایشرکت و  کسب  ،  تهاجمی  راهبرد 

کم گزارشگری  شرکتخوانایی  به  نسبت  با  های  تری 

 .تدافعی دارند راهبرد کسب و کار

 
 پژوهش  روش

 
نظر هدف،  پژوهش  از  نظر ش   ی کاربرد   حاضر  از   وهی و 

نوع    ی گردآور  از   و   یتجرب شبه   های پژوهش داده 

حوزه    ی داد ی رو پس   ی حسابدار   یاثبات   هایپژوهش در 
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رگرس  روش  از  استفاده  با  که   و  ره ی متغ چند   ون ی است 

ترکیبی  داده  آمار های  است. جامعه  مورد   یانجام شده 

شده در   رفته ی پذ   ی هات پژوهش را شرک  ن یدر ا   بررسی

تهران   بهادار  اوراق  زمانی  بورس  بازه   1390- 1396در 

 یی ها شرکت   ز ی ن  پژوهش   ی انتخابدهد و نمونه  ی م   لی تشک

 :را دارا باشند   ر ی ز  ط یکه مجموعه شرا  است 

ها در بورس  آن  رشیپذ  خ یکه تار  یی هاشرکت.  1

  سال   انیو تا پا  بوده  1390  قبل از سال   تهران  اوراق بهادار 

. به  2باشند.    یبورس   یها در فهرست شرکت  زی ن  1396

به    یمنته ها  آن  یسال مال  سه، یمقا  ت ی قابل  ش یمنظور افزا

باشد.    انیپا ط3اسفندماه  تغ  یهاسال  ی.    ری یمذکور 

مال  ریی تغ   یا   تی فعال باشند  یسال  جزء  4  و  نداده   ،

واسطه  ی گذارهیسرما  یها شرکت   نباشند  ی مال  یگرو 

شرکت) ماه  به  ها این  تفاوت  بق   تیفعال  تی علت    هیبا 

 ند(.  اهمنظور نشد یها در جامعه آمارشرکت

-سال  588  تعداد،  باال نظرگرفتن شرایط  در  از    پس 

انتخاب شد. داده ش پژوهش  نمونه  عنوان  به    یهارکت 

برا فرض  یالزم  هیأ  از   پژوهش   ه ی آزمون  ت  گزارش 

هم  مدیره   ی هاادداشت یو    یمال  یهاصورت  چنینو 

  منتخب   ی هاشرکت  یمال  ی هاصورتهمراه  ی  حیتوض

اطالع  ینترنت یا  گاهیاپاز   جامع  ناشران  سامانه  رسانی 

بهادار  شرکت    )کدال( اوراق    سایر و  تهران  بورس 

 .شدمرتبط استخراج   یهاگاهیپا

 
 الگوی پژوهش  

راهبرد کسب و  ثیر  بررسی تأ   برای لگوی پژوهش  ا

روی از  به پی   هابر خوانایی گزارشگری مالی شرکت   کار

 1  شماره  رابطه  صورتبه    (2پژوهش لیم و همکاران )

 است:  زیر در

 1 رابطه
FOGi.t = β0 + β1BSi.t + β2DAi.t + β3PROFITi.t

+  β4SIZEi.t + β5MTBi.t + β6SEOi.t + 

β7AGEi.t + β8LEVi.t + β9INDEFFECTi.t

+  β10YEAREFFECTi.t +  ℰi.t 
 

آن در  مالی،:  FOG  ،که  گزارشگری  :  β  خوانایی 

 ،راهبرد کسب و کار: BS ،مبدأ )مقدار ثابت( ازعرض 

DA  :  ی،اری اخت   یتعهداقالم  PROFIT  سودآوری  :

شرکت،  :  SIZE،  شرکت بازار  :  MTBاندازه  ارزش 

:  AGE،  : انتشار سهامSEO،  دفتری آن  ارزش شرکت به  

مالیLEV،  کتسن شر اهرم   :  ،INDEFFECT  :آثار  

:  ε  و  آثار ثابت سال :  YEAREFFECT،  ثابت صنعت

باقیمقد الگو ار  ادامه،    .است  مانده  تشریح  در  به 

وابسته، مستقل    متغیرهای)  متغیرهااین    چگونگی محاسبه

 . شودپرداخته می (یو کنترل 

 

 خوانایی گزارشگری مالیمتغیر وابسته:  
تمرکز پژوهش  در خوانایی   بر اصلی حاضر 

که طبق بند   است هاشرکت مدیره  هیأت گزارش ساالنه

مالی منتشر شده به وسیله    گزارشگریاز مفاهیم نظری    7

مالی    هایگزارش انواع از یکی حسابرسی،  سازمان

دلیل انتخاب  (.  53)  شودمی  محسوب هاشرکت  ساالنه

صورت جای  به  مدیره  هیأت  این  گزارش  مالی  های 

متنی   اطالعات  مدیره  هیأت  گزارش  که  است 

ها،  ها، محیط فعالیت، رویه تری در مورد هدفتفصیلی

می  آوریفن ساختار   ارائه  شرکت  عملیات  در  و  کند، 

صورت که  رعایت  حالی  بر  بیشتری  تأکید  مالی  های 

تعیین پیش  از  حسابداری  ساختار  استانداردهای  شده 
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است.   ارقام  و  اعداد  حاوی  و  سنجش  داشته  برای 

مالی گزارشگری  پژوهش مطابق    خوانایی  و   با  لیم 

استفاده شده است که    فوگ از شاخص    (2)  همکاران 

  یمتون فارس   ییسنجش خوانا  یو اعتبار آن برا  ییروا

وسیله  داخل  یبرخ  به  و   ی الهفضل  مانند  یپژوهشگران 

د(  54)توانا    یملک است  دیی تأ  ( 55)  یانیو  در    .شده 

پژوهش   هایپژوهش  جمله  از  و    هایحسابداری  لیم 

( )(،  2همکاران  همکاران  و  و    گوآی(،  22آجینا 

و همکاران    یلیگرا(، صفری  37(، حسن )34همکاران )

پیته8) و رضایی  و صفری گرا(  )نویی  این  (  56یلی  از 

است شده  استفاده  شاخص.  شاخص  دو    این  از  تابعی 

  )بر حسب کلمات( و کلمات پیچیده   متغیر طول جمله

کلمات تعداد  صورت  به  شده  چند    )تعریف  یا  سه  با 

است   از    وبخش(  استفاده  زیر   در  2شماره    رابطهبا 

 :(50شود )محاسبه می

 2رابطه 
میانگین تعداد 

 کلمات در هر جمله 
 + 

تعداد کلمات  
 پیچیده

 شاخص فوگ  = 4/0 × 

 

گزارشگری   خوانایی  سطح  تعیین  نحوه  و  فرآیند 

. 1، عبارت است از:  به ترتیبفوگ،  مالی در شاخص  

  ای از ابتدا، یک نمونه صد کلمهانتخاب یک نمونه یک

ای  صد کلمهیکای از وسط و یک نمونه  صد کلمهیک

ارش تعداد  مش.  2،  گزارش به صورت تصادفی  انتهایاز  

کردن متوسط  مشخص.  3ها،  جمالت هر یک از نمونه

تعداد   به  کلمات  تعداد  تقسیم  طریق  از  طول جمالت 

شمارش تعداد  .  4ای،  صد کلمه جمالت هر نمونه یک

از آنمات سهکل بیشتر  و  پیچیده(    هجایی  در  )کلمات 

یک متون  از  کدام  کلمههر  از  )کلمه  ایصد  که  ای 

و  شود  هجایی خوانده می هجا تشکیل شده باشد سهسه

بیش    ایکلمه سهکه  چنده از  باشد  داشته  جایی  هجا 

پیچیدهجمع.  5،  شود(خوانده می  کردن تعداد کلمات 

با تعداد متوسط کلمات در جمالت    هجایی و بیشتر()سه

م  انجا.  6  ،4/0عدد ثابت  آن در  ضرب کردن حاصل  و  

ای  صد کلمهبرای دو نمونه یک  5و    4محاسبات بندهای  

میانگین نتایج هر سه نمونه از طریق  به  محاس.  7و    دیگر

 .(50) کردن و تقسیم به تعدادجمع

فوگ   شاخص  بین  این    ورابطه  به  خوانایی  سطح 

 باشد  18اگر شاخص فوگ بیشتر از    صورت است که

  ،یعنی متن سختباشد    18تا    14  ، یعنی متن بسیار پیچیده

یعنی  باشد    12تا    10  ،یعنی متن مناسب باشد    14تا    12

  است   یعنی متن آسان باشد    10تر از  کممتن قابل قبول و  

(50) . 

 

 راهبرد کسب و کار مستقل: متغیر
  ف ی ط یک  در دو سر    تهاجمی و تدافعی   های راهبرد

دارد شرکتقرار  پیچیده.  عملیات  تهاجمی  و  های  تر 

  دافعی ت  یهاشرکتنااطمینانی محیطی بیشتری نسبت به  

پذیری پژوهش حاضر برای سنجش . بنابراین، در  دارند

و تفسیر راهبرد کسب و کار به پیروی از پژوهش لیم و  

تدافعی    راهبرددو  به    کسب و کار  راهبرد(،  2همکاران )

  روشمتغیر با استفاده از    ایند.  شوو تهاجمی تقسیم می 

و ایتنر  (  15)  بنتلی و همکاران  هایدر پژوهش   امتیازدهی 

امتیازات    محاسبه  به منظور  .دشمحاسبه    (49)  الرکرو  

 د: شمتغیر زیر استفاده  ترکیبی از پنج 

فروش سال.   جمعنسبت هزینه تبلیغات و بازاریابی به  .  1

 برای   بازاریابی  بر شرکت    دهنده تمرکزاین نسبت نشان 
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جدید   معرفی ( 15)   استمحصوالت  برای   .

های شرکت جدید به مشتریان،  و  محصوالت متمایز  

در (.  49)   به بازاریابی و تبلیغات متکی هستند   تهاجمی 

از آن  با صرفه   با که مشتریان    جا   مقابل،   محصوالت 

تر ها کم هستند، این شرکت های تدافعی آشنا شرکت 

می  فعالیت  تبلیغات  و  بازاریابی  زمینه  (. 57)   کنند در 

باالتر شرکت   ،بنابراین  نسبت  دارای  تهاجمی  های 

 هستند. به فروش   هزینه تبلیغات و بازاریابی

  ا یشامل رشد    ری متغاین    .درصد تغییر در فروش سال.  2

با تغ  یگذارهیسرما  یهافرصت درصد   ریی است که 

قبلفروش    جمع سال  به  نسبت    یری گاندازه  سال 

تهاجمی  شرکت  (.15)  شودیم   بازار  درهای 

طر  تریباال فروش  رشد    محصوالت، فروش    قیاز 

جد مقابل،  دارند  دیمحصوالت  در  های  شرکت. 

نفوذ    قیو از طر  بندندیپا  داریبازار پا  دامنه به    تدافعی

  هایشرکت  جه، ینت در  (.  58)کنند  یبازار رشد مدر  

 تهاجمی دارای رشد فروش باالتری هستند. 

 یاتی عمل  یی ا کار .  فروش سال   به جمع   کارکنان تعداد  .  3

نشان یا   فروش،  به  کارکنان  توانا تعداد   یی دهنده 

. ( 17) محصوالت و خدمات است    د ی شرکت در تول

 روشن در کسب و کار  و فرآیند  استاندارد    ات ی عمل 

تدافعی شرکت  را    ،های  می کارکنان  که قادر   سازد 

باالتر  و  از    ی سطح  همان تولید  به  نسبت  را  فروش 

 ؛ داشته باشند  های تهاجمی در شرکت تعداد کارکنان  

در شرکت   ،زیرا  درگیری  دلیل  به  تهاجمی  های 

عملیات استاندارد   ، ت ی قطع  نبود   ونوآورانه    یها ت فعالی 

و فرآیند کسب و کار روشنی نداشته و بنابراین الزم 

بیشتری   کارکنان  تعداد  باشند است  در .  ( 59)   داشته 

نسبت   های تهاجمیشرکت رود که  ی انتظار م   ،نتیجه 

 کارکنان به فروش را داشته باشد.تعداد  باالتر 

استاندارد تعداد کارکنان.  4 را    شرکتثبات  .  انحراف 

تعداد کل کارکنان    اری انحراف مع   توان از طریقمی

معیار    چه انحراف  طوری که هر  . بهکرد  یری گاندازه

که   است  معنا  این  به  باشد،  بیشتر  کارکنان  تعداد 

کم ثبات  دارد  شرکت  در  15) تری  کارکنان   .)

  یترکوتاه  دوره تصدی   ی داراهای تهاجمی  شرکت

های  قسمتدر  ها  طرح  بر اساس  معموالً  ها. آنهستند

  لی دل   ن ی به احتی  و    شوندجا میشرکت جابهمختلف 

مهارت ب  یعموم   یهاکه  نیز  ها  شرکت   ن ی دارند 

کارکنان  60)  دنشومیجا  هجاب برعکس،   .)

تدافعیشرکت بیشتری    های  تصدی  دوره  دارای 

آنان   از    یاگسترده  فیط  یدارا  معموالًهستند. 

که  مهارت  هستند  میها  بخش  در    شودباعث 

حرکت  تخصصی   آموزش  کردهشرکت    یهاو 

و    بگذرانند  را  شرکت  یتجار  یهاتیفعال  با  ییآشنا

شرکت  آن  حاصطال به   به    شوندیم  « دهی چسب »ها 

در   کارکنانتعداد  انحراف استاندارد  ،بنابراین (. 59)

 . باالتر استهای تهاجمی شرکت

این  ها.  دارایی  جمعبه  های ثابت مشهود  دارایینسبت  .  5

نمایشگر     آوریفن   ییکاراو    هیسرما  تمرکزمتغیر 

است تدافعیشرکت(.  15)  شرکت  به    معموالً  های 

  دارند  متمرکز  هیو سرماعمل کرده    خودکارصورت  

به   به  یورود  سازینهکمیتا  و  سازی  بیشینهها 

دست  یخروج موجب    سرانجامکه    ابندیها 

مق   یی جوصرفه مقابل،  61)  شود می  اسی در  در   .)

  یها، که به طور مداوم فرصتهای تهاجمیشرکت

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
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م  دیجد کشف  را  کمیبازار  صورت  کنند،  به  تر 

توجه    و  ندارندمتمرکز    هیو سرماعمل کرده  خودکار  

این  کنندمی  آوریفن   بهبودبه    یترمک در عوض   .

  یها وریآفن به طور مرتب  کنند  سعی می  ها شرکت

بنابرا62)کنند    نیگزیخود را جا های  شرکت   ن،ی(. 

از   باالتری  نسبت  دارای  ثابت  داراییتدافعی  های 

 ها هستند. به کل داراییمشهود 

  ها بر اساس این متغیرها شرکت  ،ابتدادر این پژوهش  

از باال به پایین    ،به ترتیب  ، ( در هر سالمتغیر آخر)به جز  

  گروهد. شرکتی که در باالترین  شدر پنج گروه تقسیم  

امتیاز   قرار    5قرار گرفت  بعدی  رتبه  و شرکتی که در 

امتیاز   پایین   4گرفت  تا  ترتیب  همین  به   گروه ترین  و 

پایین   یافتادامه   در  که  شرکتی  قرار    گروهترین  و 

امتیاز   کسب    1گرفت  یعنی  کردرا  آخر  متغیر  برای   .

مشهود  دارایینسبت   ثابت  به  یی دارا  جمعبه  های  ها 

شرکتی که در باالترین    ،یعنی  ؛دشصورت عکس عمل  

امتیاز   گرفت  قرار  شرکت  1گروه  در    هاییو  که 

امتیاز    گروهترین  پایین  ها  بقیه شرکتو    5قرار گرفت 

باامتیاز   آن،  .  ندرا کسب کردترتیب    متناسب  از  پس 

جمع یکدیگر  با  شرکت  هر  نهایی   امتیازات  امتیاز    و 

بود   15تا    5بین  که  هایی  شرکتامتیاز  .  ها تعیین شدآن

امتیاز شرکت و  تدافعی  بین   یهایبه عنوان شرکت    که 

شرکت  بود  25تا    15 عنوان  ش  به  تلقی  د.  تهاجمی 

 و   1عدد  با  تهاجمی    راهبرد   باهای  شرکت ،  سرانجام

 (.2) مشخص شدصفر   با تدافعی  های با راهبردشرکت

 
   متغیرهای کنترلی

تعهدی  ا  متغیر    :اختیاری قالم  مدیریت شاخص  این 

 اختیاری  تعهدیاقالم    از  که برای محاسبه آن  است  سود 

 شماره  به شرح رابطه   جونز شده  تعدیل  الگوی با استفاده از  

مطابق پژوهش آجینا و   . ( 63)   شوداستفاده میدر زیر    3

می انتظار  خوانایی بین    رودهمکاران  و  سود  مدیرت 

 (.22)   منفی وجود داشته باشد گزارشگری مالی رابطه  

 3رابطه 

TACCi.t

TAi.t−1
= β0 + β1(

1

TAi.t−1
) + β2(

ΔREVi.t − ΔARi.t

TAi.t−1
)

+  β3(
PPEi.t

TAi.t−1
) + β4ROAi.t + ℰi.t  

رابطه در    تعهدی اقالم  جمع    :TACCi.t  ،باال  که 

که خالص   است  سود  با  کسر  شرکتبرابر  از   پس 

  شرکتهای عملیاتی نقد حاصل از فعالیت خالص وجه 

است جاری  سال  های  دارایی  جمع:  TAi.t−1  ،در 

ابتدای سال تΔREVi.t  ،شرکت در  غییرات درآمد که : 

درآمد سال   پس از کسربرابر است با درآمد سال جاری  

سا  یتجار  یها یافتنیدرتغییرات  :  ΔARi.t  ،قبل  ریو 

  ریو سا  یتجار  یهایافتن یدرکه برابر است با    هایافتنیدر

جاری    یهایافتنیدر کسرسال  از    ی هایافتنیدر  پس 

سا  یتجار  قبل  ی هایافتنیدر  ریو  : PPEi.t  ،سال 

مشهوددارایی ثابت  داراییROAi.t  ،های  بازده  های  : 

بر   بـه  دسـت  دارایی   جمعسال که از تقسیم سود  ها  

نشانباقیمقدار  :  ℰi.t  و  آیدمـی   مقدار  دهندهمانده که 

 اقالم تعهدی اختیاری شرکت است.

پس از کسر  سود  با    استبرابر  :  سودآوری شرکت

دارایی مالیات   بازار  ارزش  بر  بازار    هاتقسیم  )ارزش 

برابر است با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام    هادارایی 

  یهاشرکت  .های شرکت(ارزش دفتری بدهی   اضافهبه

  ی برااطالعات مبهمی را    ،)زیان(  ف ی عملکرد ضع  یدارا

بد    تشریح میاخبار  از  کنندارائه  را  اخبار  این  دید   تا 
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کنندتحلیل پنهان  قانونی  نهادهای  و   (.64)  گران 

می   ،بنابراین  با  انتظار  سودآوری  متغیر  رابطه  که  رود 

 مثبت باشد. خوانایی گزارشگری مالی

سهام    لگاریتم حاصل    : اندازه شرکت  بازار  ارزش 

  تر پیچیدهتر عملیات  های بزرگ. شرکتاست  شرکت

های طوالنی و  گزارش  تری داشته و معموالً و گسترده

(. 22کنند )ها ارائه میای نسبت به سایر شرکتپیچیده

  شاخص فوگ رابطه این متغیر با رود انتظار می  بنابراین،

 (.2منفی باشد )

این متغیر    :دفتری آن  ارزشارزش بازار شرکت به  

شرکت  نشان رشد  فرصت  ودهنده  میزان    است 

را  محیط  و    عملیات  یدگی چی پ شرکت  کار  و  کسب 

ارزش بازار شرکت  رود رابطه  . انتظار میدهدینشان م

 (.  2با شاخص فوگ منفی باشد ) آن یبه ارزش دفتر

  است به این شکل که  : متغیر دو وجهیانتشار سهام 

 1طی سال سهام منتشر کرده باشد عدد در  شرکت اگر 

این  غیر  در  صفر  و  می  صورت  تعلق  آن    .گیردبه 

مشرکت منتشر  سهام  که  گزارشیهایی  با های  کنند 

می منتشر  زیادی  کاهش  جزئیات  باعث  که  کنند 

گزارش مالی  خوانایی  بنابراین شودمیهای  انتظار    ،. 

این  می گزارشگری  رود  خوانایی  با  منفی  رابطه  متغیر 

 (.2مالی داشته باشد )

شرکت  ساسن  تعداد  وارد  ل :  شرکت  که  هایی 

تهران   بورس بهادار  است  اوراق    ی هاشرکت  .شده 

مطمئن   یمیقد میاطالعات  ارائه  آگاه   کنندتری    یو 

از  هیسرما کار   یهاالگو گذاران  و  بیشتر    ها آن  کسب 

می پیش   است. شرکتشود  بینی  گزارش این  های  ها 

 (.2خواناتری داشته باشند )

 جمع  ی شرکت به ها بدهی   جمع   از تقسیم :  اهرم مالی   

می ها دارایی دست  به  آن  دارای شرکت   . آید ی  های 

 (.22تری دارند ) کم گزارش مالی بدهی بیشتر خوانایی  

ثیر  برای کنترل تأتغیر مجازی  م:  ثابت صنعت  آثار 

بر که  .  است  شرکت   صنعت  این شکل  هر  به  ازای  به 

شرکتی  به  شود و  صنعت یک متغیر مجازی تعریف می

می  فعالیت  صنعت  آن  در  ارزش  که  بقیه    1کند  و 

میشرکت اختصاص  صفر  ارزش  عنوان    .یابدها  به 

فعالیت    1برای شرکت آلفا که در صنعت شماره    ،نمونه

ارزش    IND1  متغیردارد   و  شده  این برای    1تعریف 

اختصاص  ها  شرکت  سایربرای  ارزش صفر  و  شرکت  

صورتنیز    صنایع  سایربرای  یابد.  می همین  متغیر    به 

 شود.  تعریف می

ثیر سال  برای کنترل تأمتغیر مجازی  :  ثابت سال  آثار

  ،مالیدوره  به ازای هر  به این شکل که  .  است  بر شرکت

-سالاگر مشاهده    ؛یک متغیر مجازی تعریف می شود

  صورت  و در غیر این   1باشد ارزش    دورهشرکت در آن  

اختصاص   صفر  نمونه  .یابدمیارزش  عنوان  برای   ،به 

متغیر    1391سال   تعریف    YEAR1عنوان    به یک 

 1391شرکت در سال  - مشاهده سال  چه شود. چنانمی

ارزش    صورت  این و در غیر    1رزش  باشد به این متغیر ا

ها نیز به همین  برای سایر دورهیابد.  صفر اختصاص می

  شود.صورت متغیر سال تعریف می

 

 ها یافته

 

  یهایالزم است بررس  ،الگوی پژوهش از برآورد  پیش 

پژوهشو    رهای متغ  هی اول مانا  الگوی    رها،ی متغ  ییشامل 
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  انجام  ونی رگرس   کی و فروض کالس  الگوانتخاب نوع  

که  رها ی متغ  ییماناشود.   است  معنا  این    ن، یانگی م  به 

  یدر طول زمان ثابت باق   رها ی متغ  انس یاروو کو  انس یوار

نت   ماندمی در  ا   جهی و  از    ون ی رگرس  رهای متغ  ن یاستفاده 

در    رهای متغ  ییآزمون مانا  ی. اجراشودمینایجاد  کاذب  

  ترکیبی   یهاسال با ساختار داده  10تر از  کم  یدوره زمان

ا(.  65)  ستی ن  یضرور به  توجه  زمان  که  ن یبا    یدوره 

حاضر   بررس  ،ن یبنابرا  است.سال    6پژوهش    یآزمون 

با کنترل    رها ی متغ   ییمانا نشده است.  و    آثار انجام  سال 

  ی الگوتعیین   یهاآزمون  یبه اجرا  یازی ن   گریصنعت، د

برآورد آزمون  مناسب  هاسمن(  یها )شامل  و  و    چاو 

اجرا  ستی ن  الگو انتخاب    یها آزمون  یاجرا   نیا  ی و 

  (.66) دکن یارائه م ی متناقض جیها نتاآزمون

تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده  

برقرار   است فروض  این  از  مورد  یا چند  اگر یک  که 

نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده  

م شده بر اساس آن ضعیف خواهد  های انجابینیو پیش 

پژوهش    .بود این  به صورت زیر مورد    فروض این  در 

 بررسی قرار گرفته است: 

جمله ثابت    ک یخطاها برابر صفر است. اگر    نیانگی م.  1

رگرس ا  ونی در  شد  ن یباشد  نخواهد  نقض    فرض 

در  67) مبد   الگوی(.  از  عرض  حاضر،  أ  پژوهش 

بنابرا و  ثابت( وارد شده است  فرض    ن ی ا  ن ی)مقدار 

   برقرار است.

  نبود بررسی بین خطاها همبستگی وجود ندارد. برای. 2

  آماره  از  رگرسیونی   الگوی  نتایج   در  خودهمبستگی

  این   نتیجه  .است  شده   استفاده  واتسون-دوربین

در جدول است.  2  شماره  آزمون  شده    آماره  ارائه 

  2/ 5  و  5/1  بین   پژوهش این    الگویواتسون  -دوربین

 . ندارد وجود خودهمبستگی  ،بنابراین  .است

همد  یح ی توض  ی رهای متغ.  3 برامستقل  گریاز    ی اند. 

استفاده   انس یموضوع از عامل تورم وار  نیا  یبررس

بشد تجرب   کیعنوان  ه  .  مقدار  یقاعده  عامل   اگر 

 د یشد  یخطباشد، هم 10تر از بزرگ انس یتورم وار

این مورد هنگام آزمون فرضیه پژوهش  (.  66)  است

 ها بررسی شده است.در بخش یافته

توز  الگو  یبرآورد  یخطاها.  4 برخوردار   عیاز    نرمال 

قضاست اساس  بر  مرکز  ه ی.  تعداد    ،یحد  چنانچه 

به    ابدی  شیافزا  ی آمار  یهانمونه  ا ی  هامشاهده و 

ب توز   ل ی م  تی نهایسمت  سمت  آن  عیکند،   به  ها 

  ن یبا توجه به ا  ،ن یخواهد کرد. بنابرا  لی نرمال م  عیتوز

  30از    شتری ب  ژوهش پ  ن یا  نمونه  یهاتعداد شرکت  که

 .فرض برقرار است ن ی ا است،

ثابت  خطا  واریانس .  5 بودن )همساناست  ها 

  از  هاواریانس   ناهمسانی  بررسیبرای  .  ها(واریانس 

  آزمون  این   صفر  فرضیه.  شد  استفاده  وایت  آزمون

  فرضیه  و  ها واریانس   بودن   همسان  دهندهنشان

.  است  هاواریانس   بودنناهمسان  بیانگر  آن  مخالف

تر از سطح  کم  این آزمون  محاسبه شدهآماره احتمال  

نشان  است  %5خطای   ناهمسانکه  بودن دهنده 

خطاها و  ا  واریانس  ناهمسانی  ست  رفع  برای 

یافتهواریانس  تعمیم  مربعات  حداقل  روش  از    ها 

 .(2)جدول شماره  استفاده شده است

 
 توصیفی  آمار

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره  
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طور که در این جدول مشخص  ارائه شده است. همان  3

است   متغیر  شده  برای  میانگین    یی خوانامقدار 

دهد  است که نشان می  601/13ی برابر با  مال  یگزارشگر

متوسط شرکت دارای  به طور  پژوهش  این  نمونه  های 

هم است.  خوانایی  نظر  از  مناسبی  این  گزارش  چنین، 

با   برابر  کار  و  راهبرد کسب  متغیر  برای    593/0مقدار 

های نمونه  شرکتاز    %59دهد حدود  است که نشان می

است.   تهاجمی  راهبرد  دارای  پژوهش  متغیر  این  میانه 

)  یمال  یگزارشگر  ییخوانا ا(  8/12شرکت  ین بیانگر 

تر از این مقدار و نیمی دیگر  ها کماست که نیمی از داده 

نکته است.  مزبور  مقدار  از  مقایسه    بیشتر  از  که  مهمی 

می  میانه  و  موضوع  میانگین  کرد،  استنباط  توان 

ها است. اگر میانه و میانگین یک متغیر  بودن دادهنرمال 

اختالف زیادی با یکدیگر نداشته باشد توزیع آن متغیر  

مشخص  نرم باال  اطالعات  مشاهده  با  بود.  خواهد  ال 

دادهمی توزیع  که  است.  شود  نرمال  مقدار  کمها  ترین 

متغیر   برای  شاخص  با    شرکت  یسودآوراین  برابر 

متغیر    0/ 076 برای  آن  بیشترین  شرکت و  با    سن  برابر 

 است. 8/ 354

 

   پژوهش فرضیه آزمون

تهاجم  یها شرکت کار  و  کسب  راهبرد    ی، با 

شرکت  یترکم  یگزارشگر  ییخوانا به  با    یهانسبت 

تدافع  و کار  فرضیه    دارند.  یراهبرد کسب  تأیید  برای 

رود که در سطح اطمینان مورد نظر  انتظار می پژوهش  

  ؛ مثبت باشد  راهبرد کسب و کار  متغیر  ضریب برآوردی

گزارشگری مالی بیشتر  چه شاخص خوانایی    هر  چرا که

دهنده پیچیدگی بیشتر گزارشگری مالی و در باشد نشان

 

 : نتیجه آزمون همبستگی و ناهمسانی بین خطاها2جدول 
 نتیجه  داری معنی مقدار آماره  نوع آزمون 

 نبود خودهمبستگی بین خطاها -  52/1 واتسون -دوریین
 ناهمسانی واریانس  046/0 47/1 وایت 

 

 : آمار توصیفی3جدول 
 انحراف معیار  میانگین  میانه  بیشینه  کمینه  متغیر

46/7 خوانایی گزارشگری مالی  31/20  8/12  601/13  793/0  

000/0 شرکت  راهبرد کسب و کار  1 1 593/0  491/0  

000/0 اقالم تعهدی اختیاری   341/0  083/0  109/0  091/0  

(233/0) سودآوری شرکت   415/0  057/0  06/0  076/0  

132/10 اندازه شرکت  712/19  099/14  428/14  721/1  

403/0 ارزش دفتری آنبه شرکت ارزش بازار   414/3  543/1  75/1  725/0  

000/0 شرکت  انتشار سهام  1 000/0  282/0  45/0  

682/3 سن شرکت   356/49  941/16  21/18  354/8  

012/0 مالی شرکت اهرم   188/2  591/0  59/0  251/0  
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کمنتی خوانایی  است. جدولجه  آن  نتایج    4  شماره  تر 

گرسیون  برآورد را بعد از اعمال روش راین  حاصل از  

یافته   تعمیم  مربعات  ناهمسانی  حداقل  رفع  برای 

در این جدول که  طور  همان  دهد.ها نشان میواریانس 

است شده  داده  متغیر    نشان  برآوردی  راهبرد  ضریب 

داری آن  و سطح معنی  0/ 6برابر با    شرکت  کسب و کار

با   خطایکم  و  001/0برابر  سطح  از  .  است  %1  تر 

 %99در سطح اطمینان متغیر مستقل   داریمعنی بنابراین،

میتأ است  شود.یید  معنا  این  به  نتیجه  راهبرد که    این 

کار و  افزایش شاخص  شرکت  تهاجمی    کسب  باعث 

مالی   گزارشگری  خوانایی  کاهش  نتیجه  در  و  فوگ 

می رو،شود.  شرکت  این  اطمینان    از  سطح   %99در 

اندازه  متغیر    ، چنین فرضیه پژوهش رد نخواهد شد. هم

با شاخص فوگ دارد   داری معنیرابطه مثبت و   شرکت

باشد اندازه شرکت بزرگچه    دهد هرکه نشان می تر 

می کاهش  مالی  گزارشگری  متغیرخوانایی  دو    یابد. 

آن و سن شرکت   یدفترارزش  به  شرکت  ارزش بازار  

داری با شاخص فوگ دارد که نشان  رابطه منفی و معنی

با  می خوانایی  دهد  میزان  متغیر  دو  این  افزایش 

ضریب   ،یابد. افزون براین گزارشگری مالی افزایش می

از    %22  دهد نشان می  که  است  22/0  الگو برابر با تعیین  

وسیله   وابسته  متغیر  تغییرات   و  مستقل  هایمتغیر  به 

مربوط به آماره    جینتا  چنین،همقابل تبیین است.    کنترلی

F  م کلی که    دهدینشان  حالت  در  پژوهش     الگوی 

 

: نتیجه آزمون فرضیه پژوهش4جدول   

𝐅𝐎𝐆𝐢.𝐭 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐁𝐒𝐢.𝐭 + 𝛃𝟐𝐃𝐀𝐢.𝐭 + 𝛃𝟑𝐏𝐑𝐎𝐅𝐈𝐓𝐢.𝐭 +  𝛃𝟒𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢.𝐭 +  𝛃𝟓𝐌𝐓𝐁𝐢.𝐭 + 𝛃𝟔𝐒𝐄𝐎𝐢.𝐭 +  𝛃𝟕𝐀𝐆𝐄𝐢.𝐭 + 𝛃𝟖𝐋𝐄𝐕𝐢.𝐭

+  𝛃𝟗𝐈𝐍𝐃𝐄𝐅𝐅𝐄𝐂𝐓𝐢.𝐭 + 𝛃𝟏𝟎𝐘𝐄𝐀𝐑𝐄𝐅𝐅𝐄𝐂𝐓𝐢.𝐭 + 𝓔𝐢.𝐭 

 نماد  نام متغیر
ضریب 
 برآوردی

انحراف 
 معیار

 داری معنی tآماره 
عامل تورم  

 انسیوار

BS 6/0 شرکت  راهبرد کسب و کار  163/0  666/3  100/0  3/1  

DA 746/0 ی اریاخت یاقالم تعهد   829/0  899/0  368/0  14/1  

PROFIT (15/1) سودآوری شرکت   411/1  (815/0)  415/0  17/2  

SIZE 228/0 اندازه شرکت  075/0  039/3  002/0  02/2  

MTB (511/0) آندفتری ارزش به شرکت ارزش بازار   142/0  (598/3)  100/0  72/1  

SEO (198/0) انتشار سهام شرکت   169/0  (172/1)  241/0  09/1  

AGE (027/0) سن شرکت   009/0  (02/3)  002/0  78/1  

LEV 299/0 اهرم مالی شرکت   427/0  7/0  483/0  03/2  

B0 617/6 عرض از مبدأ   303/1  609/6  100/0   - 
 کنترل شد  سال و صنعت  آثار

  223/0 ضریب تعیین
  178/0 ضریب تعیین تعدیل شده 

F 99/4آماره   
F 100/0احتمال آماره   

 

 



 کریم ایمانیو دکتر اسفندیار ملکیان   

 131       1399، پاییز و زمستان 24دوم، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

،  انسیمقدار عامل تورم وارگفتنی است  دار است.  معنی

  توضیحی   یرهای متغ  ان ی م  یخطهم  نبود  هدهندنشان

 .پژوهش است

 
 گیری نتیجه

 
متن  خوانایی آن    یک  و درك  به  به سهولت خواندن 

در ادبیات  در این رابطه، شود. اطالق میخواننده  وسیله

گزارش خوانایی  نیز  مالی  و  مالی  حسابداری  های 

گرفتهشرکت قرار  توجه  مورد  پژوهش   ها  های  و 

  آن انجام شده است  بر  ثرمؤ  عوامل  مختلفی به بررسی

مؤ(4و    2) عوامل  از  یکی  میزان  .  بر   خواناییثر 

مالی کار  ،گزارشگری  و  است    راهبرد کسب  شرکت 

می  جملهکه  وضوحتواند  میزان  و    اطالعات   بندی 

را    های مالیاز گزارش  کنندگاناستفاده  برای  افشاشده

بررسی  به  پژوهش حاضر  در    در این راستا،  .تعیین کند

بر خوانایی گزارشگری مالی    راهبرد کسب و کار ثیر  تأ

این   .شده  پرداخت  ها شرکت و  منظور    به  راهبرد کسب 

  راهبردبه دو    امتیازدهی  نظامبا استفاده از    هاشرکت  کار

و  تقسیم    ی تهاجمو    ی تدافع میزان  برایشد    سنجش 

فوگ   شاخص  از  شرکت  مالی  گزارشگری  خوانایی 

  مثبت   که رابطه  نشان داد  نتایج پژوهش شد.    بهره گرفته

شاخص فوگ    و  راهبرد کسب و کار  بین   داریمعنیو  

راهبرد کسب و  اگر شرکت    ،بیان دیگربه  .  وجود دارد

تری  خوانایی گزارشگری کم  داشته باشدتهاجمی    کار

کنند  تالش می  تهاجمی  راهبردهای دارای  شرکت .  دارد

جدید کرده  محصوالت  فرصت  تولید  را  و  بازار  های 

بنابراین کشف   را  وریآفن شدت  به    ، کنند.  های خود 

ها در محیطی  که این شرکت  جا  آن  زا  .دهندیتغییر م

می  کاماًل فعالیت  نتایج  پیش   کنندرقابتی  بینی 

این  چنین، هم.  دشوار است  جدیدمحصوالت   دلیل    به 

که هر خبر بد با  دارند  انتظار    های تهاجمیکه شرکت 

باشد  سنگینی  شکست پیچیده  ،همراه    و  تراطالعات 

های دارای  شرکت  ، کنند. در نتیجهمی  ء افشا   را   یترفنی 

تهاجمی به دلیل فعالیت در محیطی نامطمئن و    راهبرد

فرآیندها و محصوالت  رقابتی سعی می  کنند در مورد 

های  یافته.  ای ارائه کنندو پیچیده  اطالعات مبهمجدید  

پژوهش حاضر  پژوهش   نتایج    (2)  همکارانو    می ل   با 

افزون براین، نتایج پژوهش حاضر از این  است.    همسو

محیطی   نااطمینانی  و  عملیات  پیچیدگی  که  جهت 

می شده  افشا  اطالعات  وضوح  کاهش  با  موجب  شود 

نیز   (15)  و همکاران  یبنتل  و  (4ی )ل   های پژوهش نتایج   

   .همسو است

ویژه هب  گذارانبه سیاست  حاضر  پژوهش   هاییافته 

کند که  کمک می  تهران  بهاداربورس اوراق    مسئوالن

جهت  درستی درك   ها  شرکت   راهبرد های  گیریاز 

باشند بهبود    چنین،هم  .داشته  بتوانند راهکارهایی برای 

گزارش شرکتخوانایی  مالی  الزام  ها،  های  جمله  از 

  ،ترهای حاوی جمالت سادهها به ارائه گزارششرکت

باشند می  .داشته  طریق  این  فرصت  تواناز  طلبانه  رفتار 

نفعان گام  و در جهت منافع ذی  کردهرا محدود    مدیران

براین   .برداشت پژوهش  افزون  نتایج  بر  مبتنی    به، 

  که  شودمی  پیشنهاد  گران مالیگذاران و تحلیلسرمایه

تجاری    محیطی  ی اطمیناننا واحد  عملیات  پیچیدگی  و 

متأ  نوع  که  از    را است    شرکت  راهبرد کسب و کارثر 

مؤ   دهند.  قرار  توجه   مورد نیز  به  حسابرسی  سسات 
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می حسابرسیپیشنهاد  گزارش  خوانایی  به  توجه    شود 

  به اطالعات مورد   نداشتن   دسترسیگفتنی است    ند.کن 

نیاز برای محاسبه برخی متغیرها از جمله هزینه تبلیغات  

ترین محدودیت در  مهمها  در مورد تعدادی از شرکت

بود که منجر به کاهش تعداد  فرآیند انجام این پژوهش 

شد است  و  نمونه  با    الزم  پژوهش  این  نتایج  تعمیم 

شوداحتیاط   و    پژوهشاین  نتایج  تکمیل    برای.  انجام 

حوزه  هایپژوهشانجام   در  این  بیشتر  با  مرتبط  های 

به    پژوهش حاضرموضوع  که    شودپیشنهاد می  پژوهش 

  با استفاده از مالی  گزارشگری    خواناییسنجش    وسیله

جمله  روش از  دیگر  فلش،  های  فرای،  دال،  و  چال 

کلوز  ن ی الفل شود.    و  براین،  انجام  تأثیر  افزون  بررسی 

راهبرد کسب  غیر از    شرکت  راهبرد  دیگری از سطوح  

کار مالی شرکت بر    و  گزارشگری  )شامل    هاخوانایی 

تأ ای(وظیفه  راهبردو  شرکت    راهبرد بررسی  ثیر  ، 

گزارشگری   های حاکمیت شرکتی بر خوانایی ویژگی

تأ  هامالی شرکت  بر    راهبرد کسب و کارثیر  و بررسی 

به پژوهشگران آینده    ها ورشکستگی شرکت بینی  پیش 

 شود. پیشنهاد می
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