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Abstract 

This research aims to present a pattern for measuring the quality of financial statements. To 
achieve this aim, firstly by reviewing the literature and theoretical background and also running 
an expert interview, a collection of indexes related to the quality of financial statements are 
identified, and then by using a questionnaire and performing Fuzzy Delphi method and 
confirmatory factor analysis we have identified indexes which have a significant effect on the 
quality of financial statements. After that, using the analytic network process, we have 
measured the relative weight of each of those indexes (7 indexes) regarding their effect on the 
quality of financial statements. Lastly, by measuring each of the indexes, and then computing 
the weighted average of measurements of all indexes (7 indexes), the measure of the quality of 
financial statements is computed. For assessing the validity of the presented pattern, we have 
used a regression model for 57 companies listed in Tehran Exchange for years from 1394 to 
1396. We have shown that consistent with the literature, there is a significant negative 
relationship between the quality of financial statements and cost of equity. This relationship 
proves that the presented pattern has enough validity for measuring the quality of financial 
statements. Results of this research have shown that average of measures of quality of financial 
statements for 57 selected firms during years 1394 to 1396 are improved.  
Keywords: Quality of financial statements, Measure of quality of financial statements, 
Financial statement quality indexes, Weight of financial statement quality indexes 
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 مالی صورتهاي کیفیت گیري اندازه الگوي

 
  چکیده

 با ابتدا هدف نای به دستیابی براي. باشد می مالی صورتهاي کیفیت گیري اندازه براي الگویی ارائه پژوهش، این هدف
 بر گذاراثر هاي شاخص و ها مولفه از اي مجموعه خبرگان، با مصاحبه همچنین و پژوهش پیشینه و نظري مبانی مطالعه
 عاملی لتحلی اجراي و خبرگان از نظرخواهی و فازي دلفی اجراي با سپس و شدند شناسایی مالی صورتهاي کیفیت

 وزن اي شبکه یلتحل فرآیند انجام با آن از پس. گردید شناسایی مالی صورتهاي کیفیت بر اثرگذار شاخصهاي تاییدي،
 اندازه اب نهایت در. گردید تعیین مالی صورتهاي کیفیت بر آنها تاثیرگذاري در)  شاخص 7(  ها شاخص از یک هر

 مالی صورتهاي کیفیت اندازه شده، گیري اندازه شاخص 7 اندازه موزون میانگین محاسبه و هاشاخص از یک هر گیري
 پذیرفته شرکت 57 براي که رگرسیون مدل یک بکارگیري با شده، ارائه الگوي اعتبارسنجی منظور به. گردید محاسبه

 ادبیات با همسو که گردید مشخص شد بکارگرفته 1396 تا 1394 سالهاي براي ایران بهادار اوراق بورس در شده
 امر ینا که دارد وجود معنادار منفی رابطه شرکت سرمایه هزینه اندازه و مالی صورتهاي کیفیت اندازه میان پژوهش،

 میانگین که هدد می نشان نتایج. باشد می مالی صورتهاي کیفیت گیري اندازه براي شده ارائه روش بودن معتبر از نشان
 است یافته بهبود 1396 الی 1394 سالهاي طی نمونه عنوان به شده انتخاب  شرکت 57 مالی صورتهاي کیفیت اندازه

 وزن الی،م صورتهاي کیفیت هاي شاخص مالی، صورتهاي کیفیت اندازه مالی، صورتهاي کیفیت ها:کلیدواژه .
   مالی صورتهاي کیفیت هاي شاخص
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  قدمهم

 در. دباش می مالی صورتهاي کیفیت گیري اندازه براي الگو یک ارائه پژوهش این هدف
 صورتهاي نبود مفید به منجر تواند می که اهمیتی با هايشاخص از دسته آن ابتدا پژوهش این

 شده حاسبهم یکدیگر به نسبت شاخصها از یک هر اهمیت سپس و شده شناسایی گردد مالی
 کیفیت شاخصها، از یک هر وزن از استفاده و شاخصها گیري اندازه با آن از پس است

 . است شده گیري اندازه مالی هاي صورت
 از مالی گزارشگري هاي استاندارد کننده تدوین هاي سازمان و گذار قانون نهادهاي

 هایی وصیهت و الاجرا لازم استانداردهاي ارائه بر سعی تکاملی فرآیند یک در دور هاي گذشته
 آنان طلاعاتیا نیاز رفع و گذاران سرمایه براي مالی اطلاعات گزارشگري کیفیت بهبود براي

 . اند داشته داراییهایشان تخصیص امر در
 استانداردهاي هیات هم و آمریکا مالی حسابداري استانداردهاي هیات هم اگرچه 

 چالشهایی از ییک اما اند کرده تاکید مالی گزارشهاي کیفیت اهمیت بر المللی بین حسابداري
 یريگ اندازه چگونگی است داشته وجود خصوص این در کنون تا گذشته سالهاي در که

 گري،گزارش مقررات و استانداردها جمله از مختلفی عوامل. است مالی گزارشگري کیفیت
 لذا باشد؛ ذارتاثیرگ مالی گزارشگري کیفیت بر تواند می...  صنعت نوع حسابرسی، مقررات
 اندازه و اساییشن با که اند کرده تلاش مالی گزارشهاي کیفیت گیري اندازه منظور به محققان

 کیفیت یريگ اندازه براي روشهایی مالی گزارشگري کیفیت بر تاثیرگذار متغیرهاي گیري
 این با).  2008 دیگران، و بارس ؛2004 کوهن، ؛2003 وینسنت، و اسچیپر( نمایند ارایه را

 کیفیت گیري اندازه براي جامع مدلی است نتوانسته مطالعات این از هیچکدام حال
 ارایه را نماید گیري واندازه شناسایی کیفیت بر گذار اثر مختلف عوامل که مالی گزارشگري

 . نمایند
 و مالی وضعیت با ارتباط در لازم اطلاعات شرکتها مالی گزارشهاي حاضر حال در

 هايگزارش کیفیت خصوص در برآوردي هیچ اما دهند می نشان را شرکتها مالی عملکرد
 با حضوري مصاحبه اي، کتابخانه مطالعات انجام با پژوهش این در. شود نمی ارایه مذکور
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 یفیتک بر اثرگذار هاي شاخص تاییدي عاملی تحلیل انجام و فازي دلفی اجراي خبرگان،

 میزان يا شبکه تحلیل فرآیند روش از استفاده با سپس و شده شناسایی مالی صورتهاي
 مالی هايصورت کیفیت بر اثرگذار شده شناسایی هاي شاخص از هریک) وزن( تاثیرگذاري

 ورتهايص کیفیت گیري اندازه جامع الگوي یک ارائه با بعد، گام در. است شده محاسبه
 . تاس شده فراهم مختلف شرکتهاي مالی صورتهاي کیفیت گیري اندازه امکان مالی،

 پیشینه پژوهش

در  دچارچوب و یا تعریف واضح و آشکاري از کیفیت گزارشگري مالی که فراگیر باش
).2000حسابداران رسمی آمریکا،  حسابداري وجود ندارد (انجمنادبیات 

کیفیت گزارشگري مالی از دیدگاه برخی محققان داراي تعاریف متعددي است و نوع 
) کیفیت 2014( تعریف می تواند به دیدگاه فرد بستگی داشته باشد. از نظر دیفوند و ژانگ

گزارش هاي مالی، اقتصاد زیربنایی  گزارشگري مالی به این معنی است که تا چه اندازه
کیفیت گزارشگري مالی  )2015شرکت را به طور منصفانه نشان می دهد. والکر و دیگران (

را سودمند بودن اطلاعات حسابداري و رقم سود گزارش شده براي استفاده کنندگان می 
  داند.

. در برخی از دشناسایی معیار براي اندازه گیري کیفیت گزارشگري مالی مشکل می باش
مطالعات حسابداري از کیفیت سود به عنوان معیاري براي اندازه گیري کیفیت گزارشگري 
مالی استفاده شده است. زیرا سود بخش اصلی از خروجی هاي فرآیند گزارشگري مالی 

نیز بیان می کند که سود اگر چه معیاري کامل ) 1989لو ( ).2006است (فرانسیس و دیگران، 
گیري کیفیت گزارشگري مالی نمی باشد اما حداقل مهمترین خروجی فرآیند ازهبراي اند

  گزارشگري مالی است.
در رساله دکتري خود به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کیفیت  )2009گافارو (

گزارشگري مالی، از جمله نقش کنترلهاي داخلی، بر گزارشگري مالی پرداخت  و در نهایت 
اي اندازه گیري کیفیت گزارشگري مالی ارائه نمود که با اندازه گیري عوامل نیز الگویی را بر

اثرگذار شناسایی شده می توان اندازه کیفیت گزارشگري مالی را محاسبه نمود. وي بصورت 
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گیري  موردي کیفیت گزارشگري مالی یک شرکت بورسی در صنعت دارویی را اندازه
 درصد بدست آورد.  72کت را نمود و اندازه کیفیت گزارشگري مالی شر

با ارائه یک الگوي اندازه گیري ترکیبی تلاش کردند ویژگیهاي  )2009بست و دیگران (
و  )IASB( کیفی اطلاعات حسابداري که توسط هیات استانداردهاي بین المللی حسابداري

، ارائه شده است، شامل مربوط بودن) FASB( هیات استانداردهاي حسابداري مالی آمریکا
ارائه صادقانه، قابلیت مقایسه و ... را اندازه گیري نمایند. آنها با استفاده از داده هاي صورتهاي 

 2005شرکت بورسی در کشورهاي آمریکا، انگلیس و آلمان طی دوره زمانی سال  231مالی 
و مقایسه آن با روش هاي اندازه گیري کیفیت سایر محققان نشان دادند که الگوي  2007تا 
ائه شده، روشی قابل اتکا براي اندازه گیري کیفیت گزارشگري مالی را ارئه می نماید. ار

اطلاعات  "فانهارائه منص"نتایج تحقیق آنها همچنین حاکی از بالاتر بودن اندازه ویژگی کیفی 
براي صورتهاي مالی شرکتهاي آمریکایی که بر مبناي استانداردهاي حسابداري آمریکا تهیه 

مقایسه با صورتهاي مالی تهیه شده بر مبناي استانداردهاي بین المللی بود  و  شده است در
براي صورتهاي مالی تهیه شده بر مبناي استانداردهاي  "مربوط بودن"اندازه ویژگی کیفی 

بین المللی حسابداري در مقایسه با صورتهاي مالی تهیه شده بر مبناي استانداردهاي 
 باشد. حسابداري آمریکا بزرگتر می 

دو ویژگی کیفی مربوط بودن و ارائه صادقانه را براي نمونه اي از  )2014( کیتروت
کشور که استاندادهاي بین المللی حسابداري را پذیرفته و بکار گرفته بودند  15شرکتها از 

تا  2005) و دوره از سال IFRS (دوره قبل از پذیرش 2004تا  2000براي دو دوره از سال 
) اندازه گیري کردند. نتایج تحقیق وي حاکی از افزایش IFRS بعد از پذیرش(دوره  2009

اندازه ویژگی مربوط بودن و عدم تغییر اندازه ویژگی ارائه منصفانه براي دوره بعد از پذیرش 
IFRS .در مقایسه با دوره قبل از پذیرش آن بوده است 

ی بلیت پیش بینی کنندگبا ارائه یک سري زمانی از سود حسابداري، قا )2013هالت (
سود حسابداري با استفاده از سود سال گذشته شرکت را آزمون نمود. نتایج نشان داد که 
سود سال گذشته شرکت توان پیش بینی کنندگی معناداري براي سود سال بعد خود را دارد 
 و درصورت افزودن سود دوسال قبل شرکت، توان پیش بینی کنندگی افزایش می یابد. تانح
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در پایان نامه خود در سویس تاثیر کنترلهاي داخلی بر کیفیت گزارشهاي حسابداري ) 2010(

را مطالعه نمود. نتایج مطالعه وي وجود رابطه اي مثبت معنادار میان کنترلهاي داخلی 
 گزارشگري و کیفیت گزارشهاي حسابداري را نشان داد.   

ت خشی کنترلهاي داخلی بر کیفیتاثیر سیستم هاي حسابداري و اثرب )2015رامدنی (
گزارشگري مالی بررسی کرد. نتایج تحقیق وي نشان داد که سیستم هاي اطلاعاتی حسابداري 

) 2004و اثربخشی کنترلهاي داخلی تاثیر معناداري بر کیفیت گزارشگري مالی دارد.  کوهن (
شگري دست و کیفیت گزار در مطالعات خود به وجود رابطه منفی میان حاشیه سود آوري

به این نتیجه رسیدند که افزایش محافظه کاري عاملی براي  )2005یافتند و  فان و ژنگ (
؛ فرانکو 2002کاهش مربوط بودن اطلاعات است. برخی دیگر از محققان (ابودي و دیگران، 

 نیز در مطالعات خود روشهایی را) 2014شاست و ویس، ؛ 2012زاهرو، ؛ 2011و دیگران،

گیري ویژگیهاي کیفی اطلاعات حسابداري به منظور ارزیابی کیفیت گزارشگري براي اندازه 
 .مالی ارائه نمودند

) به بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگري مالی در 1388نیکومرام و بادآور نهندي (
ایران پرداختند و پس از شناسایی برخی از عوامل موثر بر کیفیت گزارشگري مالی، 

امل و کیفیت گزارشگري مالی را آزمون کردند. نتایج تحقیق آنها همبستگی میان آن عو
حاکی از وجود رابطه همبستگی مثبت میان کیفیت گزارشگري مالی با محافظه کاري 
مدیریت، اندازه شرکت، سرمایه بر بودن فعالیت هاي شرکت و کارایی مدیریت بود. سجادي 

 شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق ) ارتباط میان پنج ویژگی غیرمالی1388و همکاران (
بررسی کردند و نتایج  1386و  1385بهادار تهران با کیفیت گزارشگري مالی را براي سالهاي 

آنها نشان داد که اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار 
رسی با کیفیت موسسه حسابمالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگري مالی دارد اما رابطه نوع 

 گزارشگري مالی از لحاظ آماري معنادار نبود.
) در پژوهشی عوامل موثر بر رتبه بندي شرکتها از لحاظ 1389بنی مهد و محسنی شریف (

کیفیت افشا و به موقع بودن را بررسی کردند، نتایج تحقیق آنها نشان داد رتبه افشا با اندازه 
ت معناداري دارد اما با نوع گزارش حسابرس و درصد شرکت و نوع صنعت ارتباط مثب
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) که با 1390مالکیت سهام رابطه معنادار منفی دارد. نتایج تحقیق کردستانی و رحیمی (
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  101استفاده از اطلاعات مالی 

متغیره انجام گرفت حاکی از وجود  و با استفاده از رگرسیون خطی چند 1386تا  1378زمانی 
رابطه معنادار مثبت میان مالکیت نهادي شرکتها و سطح کیفیت گزارشگري مالی و عدم 
وجود رابطه معنادار میان رشد فروش، اندازه دارایی هاي ثابت و اهرم مالی با سطح کیفیت 

 گزارشگري مالی بود.
رکت پذیرفته شده در بورس ش 67) با آزمون اطلاعات 1393اثنی عشري و دیگران (

به این نتیجه رسیدند که معیارهایی از جمله  1390تا  1375اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 
) 1395کیفیت اقلام تعهدي و محافظه کاري بیشترین تاثیر را بر کیفیت سود دارند. عزیزپور (

تهاي پذیرفته کدر پژوهش خود تاثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت گزارشگري مالی در شر
شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمود. نتایج تحقیق وي نشان داد که بین کیفیت 

 حسابرسی و کیفیت گزارشگري مالی رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
) تاثیر کیفیت گزارشگري مالی و کیفیت افشاء را بر هزینه 1395افلاطونی و بختیاروند (

شرکت پذیرفته شده در  124قرار دادند. آنها با استفاده از داده هاي  سرمایه مورد مطالعه
نشان دادند که بین کیفیت  1394تا  1382بورس اوراق بهادار تهران براي بازه زمانی 

گزارشگري مالی و هزینه سرمایه رابطه منفی معناداري وجود دارد. آنها وجود چنین رابطه 
 ي مالی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی توجیه کردند. اي را از منظر تاثیر کیفیت گزارشگر

) در پژوهش خود تاثیر ویژگی هاي شرکت بر کیفیت گزارشگري 1393اخگر و کرمی (
مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را آزمون کردند. نتایج مطالعه آنها 

نجام گرفت نشان داد متغیرهاي ا 1391تا  1382شرکت در بازه زمانی سال  120که بر روي 
اندازه شرکت، سودآوري، نقدینگی و رشد شرکت داراي رابطه معنادار مثبت و متغیرهاي 

  اهرم مالی و ترکیب هیات مدیره رابطه معنادار منفی با کیفیت گزارشگري مالی دارد.
 ه) اهمیت نسبی ویژگیهاي کیفی اطلاعات حسابداري، ارائه شد1392آقایی و دیگران (

توسط هیات تدوین استانداردهاي حسابداري ایران، در میان گروههاي مختلف تصمیم 
گیرنده شامل تهیه کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان صورتهاي مالی را مورد مطالعه 
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آوري نظرات گروههاي مختلف با استفاده از قرار دادند آنها در تحقیق خود پس از جمع

مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج تحقبق نشان  1AHPاساس مدل پرسشنامه، نتایج را بر 
داد که از دیدگاه استفاده کنندگان از صورتهاي مالی ویژگی قابل فهم بودن، از دیدگاه 
حسابرسان ویژگی قابل اعتماد بودن و از دیدگاه تهیه کنندگان ویژگی مربوط بودن بیشترین 

 اهمیت را دارد.
که توسط سایر محققان در خارج و یا داخل ایران انجام شده است مقایسه پژوهشهایی 

با اهداف این پژوهش چند تفاوت مهم و جنبه نوآوري تحقیق را آشکار می سازد. مهمترین 
) ، که در صفحات قبل شرح داده شد، عدم امکان تعمیم 2009نقطه ضعف تحقیق گافارو (

اشد. به عبارت دیگر، الگوي ارائه شده الگوي ارائه شده توسط وي به سایر شرکتها می ب
توسط وي تنها براي اندازه گیري کیفیت گزارشگري شرکت دارویی مورد پژوهش ، به 
عنوان یک پژوهش موردي، قابل استفاده می باشد. در حالی که هدف پژوهش حاضر ارائه 
یک الگوي جامع است که براي اندازه گیري کیفیت گزارشگري مالی همه شرکتهاي 

 رارگرفته در جامعه آماري پژوهش قابل استفاده باشد.ق
) عدم ارائه اندازه کیفیت صورتهاي مالی به 2009نقطه ضعف پژوهش بست و دیگران (

صورت یک مقدار واحد می باشد. به عبارت دیگر، مقایسه کیفیت صورتهاي مالی از طریق 
به   "هارائه منصفان"و   "نمربوط بود"مقایسه جداگانه هر یک از ویژگیهاي کیفی از جمله 

طور جداگانه صورت می گیرد و نه از طریق مقداري واحد که در برگیرنده اندازه همه 
ویژگیهاي کیفی باشد. این در حالی است که هدف تحقیق حاضر، ارائه یک الگوي اندازه 
گیري است که کیفیت صورتهاي مالی را  با لحاظ نمودن همه ویژگیهاي کیفی مرتبط با 

یفیت گزارشگري بصورت یک عدد واحد ارائه می نماید که این امر مقایسه صورتهاي ک
 مالی را بسیار آسان تر می نماید. 

  روش

1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات بنیادي، اکتشافی و از لحاظ رویکرد در حوزه 
قلمرو   و گیرد. قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران استتحقیقات اثباتی/توصیفی قرار می

موضوعی پژوهش تعیین شاخص هاي اثرگذار بر کیفیت گزارشگري مالی و اهمیت نسبی 
شاخص ها نسبت به یکدیگر و اندازه گیري کیفیت صورتهاي مالی می باشد. قلمرو زمانی 

 .بوده است 1396تا  1388پژوهش از سال 
 

 مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با خبرگان

رسی ادبیات پژوهش، مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار بر کیفیت ابتدا ضمن مطالعه و بر
گزارشگري مالی شناسایی شدند. در گام بعد به منظور شناسایی شاخص هاي جدید اثرگذار 

 21بر کیفیت گزارشگري مالی که در ادبیات پژوهش مورد بررسی قرارگرفته نشده است، با 
 ی با پاسخ دهنده، مصاحبه و نظرخواهینفر از خبرگان به صورت حضوري و با هماهنگی قبل

ار توان از نوع مصاحبه نیمه ساختصورت گرفته شد. مصاحبه انجام شده در این پژوهش را می
) مدیران موسسات 1شدگان عبارتند از: یافته طبقه بندي کرد. اعضاي گروه مصاحبه

عضاي کمیته ) مدیران و یا ا3) اعضاي هیات علمی گروه حسابداري دانشگاه 2حسابرسی 
) مدیران مالی 4هاي تخصصی سازمان هاي نظارتی (سازمان حسابرسی، سازمان بورس) 

 ) تحلیگران مالی خبره در بازار سرمایه. 5شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و 
 

 اجراي دلفی فازي و تحلیل عاملی تاییدي

 مورد اجماعبراي غربالگري شاخص ها از رویکرد دلفی فازي استفاده شد و شاخص هاي 
نفر بودند. همه پرسشنامه ها بصورت  21نظر خبرگان شناسایی شدند. تعداد اعضاي گروه 

حضوري در اختیار صاحبنظران قرار گرفته شد. براي فازي سازي دیدگاه خبرگان از اعداد 
؛  2015همکاران، و  اي استفاده شده است. (حبیبیدرجه 9فازي مثلثی معادل طیف لیکرت 

به عنوان آستانه  0,7براي این منظور مقدار فازي زدایی شده بزرگتر از  )2014 ،ماریتان
کسب کرده باشند تایید  0,7پذیرش در نظر گرفته شده است و شاخص هایی که امتیاز بالاي 
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) پس 2010حذف شدند.(هسو و همکاران،  0,7شده و سایر شاخص هاي با امتیاز کمتر از 

به منظور تعیین بار عاملی شاخص هاي هر یک از مولفه ها، از از انجام فرآیند دلفی  فازي، 
استفاده گردید. حداقل بارعاملی قابل قبول در برخی منابع  "تحلیل عاملی تاییدي"آزمون 

 می باشد. چنانکه آماره آزمون یعنی t ذکر شده است اما معیار اصلی براي قضاوت،آماره 0,5
t-value  ی مشاهده شده معنادار است. (باباجانی و محرمی، باشد بار عامل 1,96بزرگتر از

 استفاده شده است. Lisrel 8.8 ) براي انجام این آزمون از نرم افزار1396
 

 فرآیند تحلیل شبکه اي

، مقایسه زوجی اهمیت مولفه ها و شاخص ها بر 1مبناي کار تکنیک فرآیند تحلیل شبکه اي
. در این پژوهش پرسشنامه )1392(برزیده و همکاران،  اساس دیدگاه خبرگان می باشد

بیانگر  1کمیتی ساعتی تدوین شد بطوریکه عدد  9فرآیند تحلیل شبکه اي بر اساس مقیاس 
بیانگر بیشترین اهمیت یک شاخص در مقایسه با  9اهمیت مساوي بین دو شاخص و عدد 

وزیع و نتایج حاصل با استفاده نفر از خبرگان ت 16شاخص دیگر می باشد. پرسشنامه ها میان 
ارزیابی و وزن (اولویت) هر یک از شاخص هاي  Super Decision 2.1 از نرم افزار

 اثرگذار بر کیفیت گزارشگري مالی بدست آمد.
 

 اندازه گیري شاخص ها و اندازه گیري کیفیت صورتهاي مالی

زن هر ین تعیین وپس از شناسایی شاخص هاي اثرگذار بر کیفیت صورتهاي مالی و همچن
یک از شاخص ها، هر کدام از شاخص ها را با استفاده از روش هاي اندازه گیري که در 
ادبیات پژوهش ارائه شده است، اندازه گیري شدند و پس از آن میانگین موزون اندازه 
شاخصها که از حاصلضرب اندازه شاخص در وزن شاخص ها بدست می آید به عنوان اندازه 

 هاي مالی تعیین شده است. کیفیت صورت

 ها یافته

1 Analytic Network Process 
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 الف) مطالعه کتابخانه اي و مصاحبه با خبرگان
با مطالعه مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران و چارچوب نظري هیات استانداردهاي بین 

و بیانیه هاي مفاهیم بنیادي هیات استانداردهاي حسابداري مالی  )IASB( المللی حسابداري
خصوصیات کیفی مرتبط با اطلاعات مفید حسابداري را شرح داده است ) که FASB( آمریکا

و مطالعه ادبیات پژوهش مرتبط با خصوصیات کیفی اثرگذار بر صورتهاي مالی و همچنین 
شاخص مرتبط با کیفیت صورتهاي مالی  25نفر از خبرگان،  21پس از انجام مصاحبه با 

ر خواهی از خبرگان به روش دلفی شناسایی و به عنوان شاخص هاي پیشنهادي جهت نظ
 .فازي ارائه گردید

 
 ب) دلفی فازي و تحلیل عاملی تاییدي

نتایج حاصل از نظرخواهی خبرگان با روش دلفی فازي، با توجه به شرح این روش که در 
) ارئه شده است. شاخص هایی که امتیاز 1بخش روش پژوهش ارائه شد، در جدول شماره (

 0,7اند، حذف شده اند و شاخص هاي باقی مانده ( با امتیاز بالاتر از کسب کرده 0,7کمتر از 
)، به عنوان شاخص هاي اثرگذار بر کیفیت صورتهاي مالی که 1)، به شرح جدول شماره (

 اند.مورد اجماع نظر خبرگان قرارگرفته شده است، شناسایی شده
 

 ) : میانگین فازي و غربالگري فازي شاخص ها1جدول شماره (

Result Crisp U M L شاخص هاي پژوهش 
 ارزش پیش بینی کنندگی 0,555 0,92 1 0,82 پذیرش

دن
 بو

وط
مرب

 

 ارزش تایید کنندگی 0,555 0,809 1 0,78 پذیرش

 ارتباط ارزشی سود 0,555 0,904 1 0,82 پذیرش

 پایداري سود 0,666 0,92 1 0,86 پذیرش

 محافظه کاري 0,444 0,915 1 0,78 پذیرش

انه
ادق

 ص
ائه

ار
 

 کیفیت اقلام تعهدي 0,333 0,888 1 0,74 پذیرش

 هموارسازي سود 0,444 0,851 1 0,76 پذیرش

 نزدیک به نقد بودن سود 0,555 0,894 1 0,81 پذیرش
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 کامل بودن 0,555 0,931 1 0,83 پذیرش

 بی طرفی 0,444 0,91 1 0,78 پذیرش

 از اشتباهعاري بودن  0,375 0,939 1 0,77 پذیرش

 رجحان محتوا بر شکل 0,222 0,931 1 0,71 پذیرش

 
براي تعیین بار عاملی شاخص هاي هر یک از مولفه ها، از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده 

شاخص مورد اجماع خبرگان چه شاخص هایی به طور معناداري  12است تا مشخص گردد از 
 4تحلیل عاملی تاییدي نشان می دهد که از میان حایز اهمیت می باشند. نتایج حاصل از 

شاخص مرتبط با مولفه  8شاخص و از میان   3تعداد  "مربوط بودن"شاخص مرتبط با مولفه 
شاخص مورد تایید قرار گرفته شده است. نتایج حاصل در جدول  5تعداد   "ارائه صادقانه"

 ) ارائه شده است.2شماره (
 عاملی تاییدي ) : نتایج تحلیل2جدول شماره (

 
شاخص با استفاده از روشهاي  7شاخص نهایی اثرگذار بر کیفیت صورتهاي مالی  8از میان 

ه بمختلف کمی که در ادبیات پژوهش ارائه شده است قابل اندازه گیري می باشند. با توجه 
یک شاخص کاملا کیفی می باشد و از آنجا که در این پژوهش  "بی طرفی"اینکه شاخص 

تهاي گیري کیفیت صورتهاي مالی، کیفیت صورتلاش بر آن بود که براي ارائه الگوي اندازه
بی "گیري شود و با توجه به اینکه شاخص مالی بر مبناي داده هاي صورتهاي مالی اندازه

 مولفه شاخص بار عاملی استاندارد tآماره  وضعیت
 ارزش پیش بینی کنندگی 0,83 4,05 پذیرش

دن
 بو

وط
مرب

 

 ارتباط ارزشی سود 0,86 4,27 پذیرش
 پایداري سود 0,51 2,29 پذیرش
 محافظه کاري 0,91 5,23 پذیرش

انه
ادق

 ص
ائه

ار
 

 کیفیت اقلام تعهدي 0,55 2,64 پذیرش

 هموارسازي سود 0,61 2,97 پذیرش

 نزدیک به نقد بودن سود 0,60 2,95 پذیرش

 بی طرفی 0,98 5,93 پذیرش
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گیري بود. لذا این شاخص به عنوان محدودیت قابل اتکا براي اندازهفاقد یک روش  "طرفی
 پژوهش در نظر گرفته شد و در محاسبات لحاظ نگردید.

 
 ج) فرآیند تحلیل شبکه اي

همانگونه که در بخش روش پژوهش شرح داده شد، براي تعیین وزن هر یک از شاخص ها 
بکه اي حاصل از اجراي فرآیند تحلیل شاز فرآیند تحلیل شبکه اي استفاده شده است. نتایج 

) ارائه شده 3انجام شده است در جدول شماره  ( Super Decision 2.1  که با نرم افزار
اقلام  کیفیت"و  "ارزش پیش بینی کنندگی"است. نتایج نشان می دهد که شاخص هاي 

الی را اي مبیشترین اثرگذاري بر کیفیت صورته %24و  %29به ترتیب با وزن هاي   "تعهدي
  دارند.

 
 ): وزن مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار بر کیفیت صورتهاي مالی3جدول شماره(

رتبه 
 شاخص ها

وزن نرمال شده 
 شاخص ها

 شاخص ها
رتبه 

 مولفه ها
وزن نرمال 
 شده مولفه ها

 مولفه ها

 ارزش پیش بینی کنندگی 0,293457 1
1 0,50001 

دن
 بو

وط
مرب

 

 پایداري سود 0,109646 4
 ارتباط ارزشی سود 0,096897 6
 کیفیت اقلام تعهدي 0,245059 2

2 0,49999 

انه
ادق

 ص
ائه

ار
 

 نزدیک به نقد بودن سود 0,113937 3
 محافظه کاري 0,098868 5
 هموارسازي سود 0,042137 7

 
 د) اندازه گیري شاخص ها و اندازه گیري کیفیت صورتهاي مالی

) با استفاده از روش هایی که در ادبیات پژوهش ارائه شده 3شماره (هفت شاخص جدول 
 است اندازه گیري شده اند. نحوه محاسبه هر یک از شاخص ها به شرح ذیل می باشد.
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 نندگیک بینی پیش ارزش داراي صورتی در مالی ارزش پیش بینی کنندگی: اطلاعات

 ورودي هاي داده انعنو به آن از بتوانند آتی نتایج بینی پیش براي کنندگان استفاده که است
 کنند. استفاده پردازش قابل

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 =  سود قبل از اقلام غیر مترقبه تقسیم بر میانگین موزون سهام طی سال  

کوچکتر باشد )  εi,t(  مانده رگرسیوندر رابطه فوق هر چقدر مقدار انحراف معیار باقی 
نشان از قابلیت پیش بینی بیشتر سود می باشد و لذا کیفیت صورتهاي مالی بالاتر می باشد. 

با اندازه کیفیت صورتهاي مالی )  εi,t(   بنابراین اندازه انحراف معیار باقی مانده رگرسیون
 )2018؛ مازیونی و کلان، 2010؛ گایو، 2004رابطه اي منفی دارد.(فرانسیس و همکاران، 

 به معناي میزان تکرار پذیري سود می باشد. "پایداري سود"پایداري سود:  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 =    سود قبل از اقلام غیر مترقبه تقسیم بر میانگین موزون سهام طی سال  

بزرگتر باشد بیانگر پایداري بیشتر سود و لذا کیفیت   β1 ر چقدر اندازهدر رابطه فوق ه
با اندازه کیفیت صورتهاي مالی رابطه مثبت    1β صورتهاي مالی بالاتر می باشد. بنابراین اندازه

 )2018؛ مازیونی و کلان، 2010؛ گایو، 2004(فرانسیس و همکاران،  . دارد
به معناي توانایی سود در توضیح تغییرات  "ارزشی سودارتباط "ارتباط ارزشی سود:  -

 بازدهی شرکت می باشد.

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡  
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 = قیمت هر سهم      𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1  سود هر سهم=

رگرسیون بزرگتر باشد بیانگر ارتباط ارزشی سود  2R  اندازه در رگرسیون فوق هر چقدر
رگرسیون با اندازه کیفیت  2R تهاي مالی بالاتر است. بنابرین اندازهبزرگتر و لذا کیفیت صور

 ) 2017صورتهاي مالی رابطه مثبت دارد.( سودیه، 
کیفیت اقلام تعهدي: کیفیت اقلام تعهدي بیانگر میزان بکارگیري اقلام تعهدي اختیاري  -

عیف تر ضتوسط مدیریت می باشد. بکارگیري بیشتر اقلام تعهدي اختیاري معیاري براي 
 )2003بودن کیفیت گزارش عملکرد شرکت می باشد (اسچیپر و وینسنت، 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 �1
𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� �   + 𝛽𝛽2�∆𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − ∆𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡� + 𝛽𝛽3 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
TA      مجموع اقلام تعهدي =  Aمجموع داراییها =    ∆REVتغییرات درآمد فروش = 

∆REC تغییر حسابهاي دریافتنی تجاري =PPE   ناخالص داراییهاي ثابت مشهود == εi,t 
 خطاي برآورد

 CFOi,t –TA= OPi,t           OP           سود عملیاتی =CFO  جریان نقد حاصل از =
 عملیات

، مدل رگرسیون فوق بیانگر اقلام تعهدي غیر عادي  𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 انحراف معیار پس مانده هاي،
باشد بیانگر کوچکتر بودن اقلام تعهدي غیر عادي کوچکتر اشد و هر چقدر این مقدار می ب

مدل ، 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 و بالاتر بودن کیفیت تعهدات می باشد. لذا اندازه انحراف معیار پس مانده هاي،
  )2013رگرسیون با اندازه کیفیت صورتهاي مالی رابطه منفی دارد.(کرمدار و همکاران، 

ورد آبر انجام براي از مراقبت ايکاربرد درجهحافظه کاري به معناي محافظه کاري: م -
ا بدهیها ها یو هزینه درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع که ايگونهبه است ابهام شرایط در

سرمایه گذاران محافظه کاري را معیاري براي کیفیت بالاتر  نشود. ارائه کمتر از واقع
 )2004(فرانسیس و همکاران،  گزارش عملکرد شرکت می دانند.

𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 = (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸 − 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷)/𝑇𝑇𝑇𝑇                 
 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸        سود قبل از اقلام غیر مترقبه ==  𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶جریان وجه نقد عملیاتی 

  = 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷     هزینه استهلاك= 𝑇𝑇𝑇𝑇 جمع داراییها 
هر چقدر مقدار رابطه فوق بزرگتر باشد نشان از محافظه کاري کمتر است و لذا کیفیت 
صورتهاي مالی کمتر می باشد. بنابراین اندازه مقدار رابطه فوق با اندازه کیفیت صورتهاي 

 )2007مالی رابطه منفی دارد.  (احمد و دولمان، 
به نقد بودن سود: پژوهشگران نزدیک به نقد بودن سود  را به عنوان معیاري نزدیک  -

   )2005مطلوب از کیفیت سود می دانند. (ابدلقانی، 
𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 

               𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 = جریان وجه نقد عملیاتی                𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 = سود خالص   
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بزرگتر باشد بیانگر نزدیک به نقد بودن بیشتر سود و  1β چقدر اندازه در رابطه فوق هر

با اندازه کیفیت صورتهاي   1β لذا بالاتر بودن کیفیت صورتهاي مالی می باشد. بنابراین اندازه
  )1393(اثنی عشري و دیگران،  مالی رابطه مثبت دارد.

راي کاهش نوسانات به معناي تلاش مدیریت ب "هموارسازي سود"هموارسازي سود: 
موقتی سود به منظور محاسبه سود قابل اتکا تر و در نتیجه مفید تر به سرمایه گذاران می باشد. 
چرا که مدیریت اطلاعات کاملی، در مقایسه با سرمایه گذاران، از وضعیت و عملکرد مالی 

 شرکت دارد.

𝐸𝐸𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑆𝑆 =
𝛿𝛿�𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡�
𝛿𝛿�𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡�

 

𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 =[(CAt – CASHt) – (CLt – DEBTt)] – [(CAt-1 – 
CASHt-1) – (CLt-1 – DEBTt-1)]-DEP 
CAt= داراییهاي جاري   CLt  = بدهیهاي جاري    DEBTt =  تسهیلات کوتاه    
 وجه نقد = CASHtمدت

کوچکتر باشد به معناي هموارسازي بیشتر سود و لذا  SMOOTH  هر چقدر مقدار
با اندازه کیفیت   SMOOTHکیفیت بالاتر صورتهاي مالی می باشد. بنابراین اندازه 

 )2018؛ مازیونی و کلان، 2010صورتهاي مالی رابطه منفی دارد دارد.(گایو، 
ین موزون یانگپس از محاسبه اندازه شاخص ها، اندازه کیفیت صورتهاي مالی که برابر م

ا، با هاندازه شاخص ها می باشد به شرح زیر محاسبه می شود. میانگین موزون اندازه شاخص
توجه به وزن آنها و با توجه به رابطه مثبت (یا منفی) که اندازه شاخص با اندازه کیفیت 

ر تمحاسبه شده طبق رابطه زیر بزرگ Q هر چقدر اندازه. صورتهاي مالی دارد محاسبه می شود
 باشد نشان از بهتر بودن کیفیت صورتهاي مالی می باشد.

𝑄𝑄 = � 𝑊𝑊𝑖𝑖 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

Q        اندازه کیفیت صورتهاي مالی =Wi  وزن شاخص  =i         Di  اندازه شاخص =i 
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)  نتایج حاصل از اندازه گیري شاخص هاي اثرگذار بر 5) و شماره (4جدول شماره (
شرکت   57کیفیت صورتهاي مالی و همچنین اندازه گیري کیفیت صورتهاي مالی براي 

ا رسال شرکت)  171( 1396و  1395و  1394پذیرفته شده در بورس تهران براي سالهاي 
یان شرکتهایی که از ویژگیهاي زیر برخوردار باشند نشان می دهد. نمونه انتخاب شده از م

 انتخاب شده اند:
) داده هاي مورد نیاز از 2گذاري، بانکها و بیمه ها نباشند.  ) جزء شرکتهاي سرمایه1

)پایان سال مالی 4) بیش از شش ماه وقفه معاملاتی نداشته باشد. 3شرکت در دسترس باشد. 
 اسفند ماه باشد. 29آن 

دازه کیفیت صورتهاي مالی عدد بزرگتري باشد به معناي بالاتر بودن کیفیت هر چقدر ان
) ارائه شده است میانگین اندازه 5صورتهاي مالی است. همانطور که در جدول شماره (

و براي سال    -0,025برابر  95براي سال    -0,042برابر  94کیفیت صورتهاي مالی براي سال 
د لذا اندازه کیفیت صورتهاي مالی طی سه سال افزایش یافته واحد می باش  -0,005برابر  96

 است که این مساله نشان از بهبود کیفیت صورتهاي مالی طی دوره سه ساله می باشد.
 ): آمار توصیفی اندازه شاخص ها 4جدول شماره (

 
 

 ):  آمار توصیفی اندازه کیفیت صورتهاي مالی5جدول شماره (

 نام متغیر
تعداد مشاهده 

 )شرکت -(سال
 میانه مینیمم ماگزیمم میانگین

انحراف 
 معیار

 0,065 0,075 0,012 0,498 0,084 171 پیش بینی کنندگی ارزش
 0,0337 0,443 -0,724 1,448 0,410 171 پایداري سود

 0,237 0,124 0,0004 0,977 0,213 171 ارتباط ارزشی سود
 0,067 0,067 0,013 0,529 0,082 171 کیفیت اقلام تعهدي

 0,079 0,037 -0,185 0,282 0,061 171 محافظه کاري
 0,810 -0,005 -1,968 1,368 -0,037 171 نزدیک به نقد بودن سود

 0,383 0,775 0,085 2,145 0,818 171 هموارسازي سود
 0,109 -0,016 -0,606 0,167 -0,024 171 کیفیت صورتهاي مالی
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 اعتبارسنجی الگوه) 

افلاطونی و بختیاروند،  ،2010 با توجه به آنچه در ادبیات پژوهش وجود دارد (اوتمان،
رکتهاي با بالا در مقایسه با شانتظار بر این است که شرکتهاي با کیفیت گزارشگري  )1395

کیفیت گزارشگري پایین هزینه تامین مالی کمتري داشته باشند. لذا با استفاده از مدل 
ند کرگرسیون زیر که رابطه میان هزینه سرمایه و کیفیت صورتهاي مالی را اندازه گیري می

شده  مالی محاسبهمی توان این فرضیه را آزمون نمود که آیا میان اندازه کیفیت صورتهاي 
طبق الگوي فوق و هزینه سرمایه شرکتها رابطه منفی معناداري وجود دارد یا خیر. تایید وجود 
رابطه معنادار میان هزینه سرمایه شرکت و اندازه کیفیت صورتهاي مالی نشان از اعتبار قابل 

 باشد. قبول الگوي اندازه گیري کیفیت صورتهاي مالی ارائه شده می
𝑘𝑘 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑄𝑄 + 𝛽𝛽1𝑁𝑁𝑆𝑆+𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐸𝐸𝑅𝑅 + 𝛽𝛽3𝑅𝑅𝐶𝐶𝑇𝑇 + 𝛽𝛽4𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝐶𝐶 

k  میانگین موزون هزینه سرمایه که  برابر با میانگین موزون هزینه بدهی (نسبت هزینه هاي =
مالی سال جاري به بدهی هاي بهره دار ابتداي سال) و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. 

گذاري داراییهاي سرمایه اي استفاده  براي محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل قیمت
 شده است. 

Q      اندازه کیفیت صورتهاي مالی =BM نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام = 

 
کیفیت صورتهاي 

 94مالی سال 
صورتهاي کیفیت 

 95مالی سال 
کیفیت صورتهاي 

 96مالی سال 
کیفیت صورتهاي مالی 

 96تا  94سالهاي 
 171 57 57 57 تعداد مشاهده

 0,167 0,154 0,167 0,128 ماگزیمم

 0,087 0,089 0,085 0,091 دهک نهم

 -0,024 -0,005 -0,025 -0,042 میانگین
 -0,016 -0,006 -0,010 -0,30 میانه

 -0,137 -0,100 -0,134 -0,170 دهک اول
 -0,606 -0,266 -0,492 -0,606 مینیمم

 0,109 0,082 0,116 0,123 انحراف معیار
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LEV (نسبت جمع بدهی هاي به جمع داراییها) نسبت اهرمی =ROA       بازده داراییها =
 اریتم ارزش سهام)= اندازه شرکت (لگSize(نسبت سود خالص به جمع داراییها)       

به عنوان متغیرهاي کنترلی درنظر گرفته  Sizeو BM ،LEV ، ROAدر رابطه فوق متغیرهاي 
 شده است. 

الی  1394شرکت و براي سالهاي  57نتایج حاصل از اجراي مدل رگرسیون فوق براي 
 .) می باشد6سال شرکت) به شرح جدول شماره ( 171( 1396

 و نتایج رگرسیون هزینه سرمایه و اندازه کیفیت صورتهاي مالی ): آمار توصیفی6جدول شماره (

 
 همانطور که جدول فوق نشان می دهد ضریب بتا متغیر اندازه کیفیت صورتهاي مالی

)Q (در مدل رگرسیون عددي منفی )رابطه میان اندازه  ) است که نشان از منفی بودن-0,059
کیفیت صورتهاي مالی و هزینه سرمایه شرکت می باشد. به عبارت دیگر با افزایش کیفیت 
صورتهاي مالی، هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. با توجه به اینکه در ادبیات تحقیق نیز 

وان توجود رابطه منفی میان کیفیت صورتهاي مالی و هزینه سرمایه تایید شده است لذا می 
بولی کیفیت صورتهاي مالی با اعتبار قابل ق گیريانتظار داشت الگوي ارائه شده براي اندازه

 می تواند کیفیت صورتهاي مالی را اندازه گیري نماید.

 گیري بحث و نتیجه

 نام متغیر
تعداد مشاهده 

 )شرکت -(سال
 میانه میانگین

انحراف 
 معیار

ضریب بتا 
 رگرسیون

p-
value 

k 171 0,215 0,216 0,033 - - 
Q 171 0,024- 0,016- 0,109 0,059- 0,014 

BM 171 0,406 0,360 0,293 0,004- 0,752 

LEV 171 0,531 0,523 0,235 0,045- 0,020 

ROA 171 0,116 0,108 0,132 0,079- 0,017 

Size 171 6,332 6,280 0,396 0,009 0,319 
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یري گارائه شده است؛ مفید بودن گزارشهاي مالی براي تصمیم همچنانکه در ادبیات پژوهش

ز جمله سرمایه گذاران را می توان تحت عنوان کیفیت گزارشگري مالی استفاده کنندگان ا
 )2014؛ نورافیا و راهماتیکا، 2007تعریف نمود.(بوسلینک و مانیگارت، 

هاي با اهمیت اثرگذار بر کیفیت صورتهاي مالی شرکتهاي پذیرفته در این پژوهش شاخص
اي  اجراي فرآیند تحلیل شبکه شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شدند و سپس با

وزن هر یک از شاخص ها و اولویت آنها نسبت به یکدیگر محاسبه شد. پس از آن با اندازه 
گیري هر یک از شاخصها و محاسبه میانگین موزون اندازه شاخص ها اندازه کیفیت 

فیت یصورتهاي مالی محاسبه گردید.  نتایج این پژوهش با ارائه الگویی براي اندازگیري ک
صورتهاي مالی می تواند سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت صورتهاي مالی و مقایسه 
کیفیت صورتهاي مالی شرکتهاي مختلف کمک نماید نتایج این پژوهش به خصوص 
همچنین می تواند راهنمایی براي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رتبه بندي 

 تهاي مالی آنها باشد.شرکتهاي بورسی از منظر کیفیت صور
لاش گیري کیفیت صورتهاي مالی تدر سالهاي اخیر برخی از پژوهشگران به منظور اندازه  

گیري شاخص هاي اثرگذار بر کیفیت گزارشگري مالی کرده اند که با شناسایی و اندازه
 یگیري کیفیت صورتهاي مالی را ارایه نمایند. نتایج این پژوهش مروشهایی براي اندازه

تواند تکمیل کننده پژوهش هاي مذکور در خصوص چگونگی اندازه گیري کیفیت 
 )2017؛ سودیه، 2004؛ کوهن، 2008صورتهاي مالی باشد. (بارس و همکاران، 
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