
 

 مالی گزارشگری خوانایی بر جبری_فکری وسواس بیماری تأثیر 

 2معطوفی رضا علی، 1احمدی شهرزاد

 .(مسئول نویسنده) ایران گرگان، اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد حسابداری، گروه حسابداری، دکترای دانشجوی .1

 .ایران گرگان، اسالمی، آزاد دانشگاه ،واحد گرگان حسابداری، گروه .2

 064-044، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره له پیشرفتمج

 14/30/1431تاریخ پذیرش:                                                                                                    22/32/1433تاریخ وصول: 

 چکیده

 هدف، لحاظ از حاضر پژوهش. باشدمی مالی گزارشگری خوانایی در جبری_فکری وسواس بیماری بررسی پژوهش از هدف

 رانمدی تمامی شامل آماری جامعه. باشدمی کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش نوع از آزمایشی شبه روش، اظلح به و کاربردی

 ساسا بر جبری_فکری وسواس بیماری به مربوط اطالعات. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی

 که دش آوریجمع تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت الیم مدیران میان در پادوا جبری_فکری وسواس پرسشنامه

 بررسی برای. گرفتند قرار( نفر 51) کنترل گروه و( نفر 51) آزمایش گروه در و انتخاب تصادفی شیوه به نفر 03 شامل نهایی نمونه

 بر الیم گزارشگری خوانایی شاخص سه اساس براین. گردید تدوین سؤال سه مالی گزارشگری خوانایی در جبری_فکری بیماری

 چندمتغیره کوواریانس تحلیل از هافرضیه آزمون برای. گرفت قرار بررسی مورد متن طول و فلش فوگ، هایشاخص اساس

 و اردد وجود کنترل و آزمایش هایگروه بین معناداری تفاوت که داد نشان پژوهش یهافرضیه از حاصل نتایج. است شدهاستفاده

 هب شایانی کمک پژوهش این نتایج. شودمی مالی گزارشگری خوانایی سطح افت باعث جبری_فکری وسواس بیماری ودوج

 .ایدنممی مالی گزارشگران شخصیتی هایویژگی به توجه با تجارت قوانین همچنین و حسابرسی و حسابداری استانداردهای

 .متن طول شاخص فلش، شاخص فوگ، شاخص جبری،_فکری وسواس بیماری مالی، گزارشگری خواناییکلیدواژه: 

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 644                                                                                                                    1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  نوین در علوم رفتاری، مجله پیشرفت های

 قدمهم

 النهنفعان، گزارشگری مالی ساو سایر ذی گذارانسرمایهگیری فعاالن بازار سرمایه، ترین منابع اطالعاتی برای تصمیمیکی از مهم

گذاران بازار سرمایه و تدوین کنندگان استاندارد، در مورد های اخیر، قانوندر سال (.4356، 5باشد )دفونت و ذانگها میشرکت

 اندراننگهای مالی خوانا و قابل فهم، و افشاگری گزارش هاآنکنندگان ها توسط استفادهمالی شرکت هایگزارشگریتوانایی درک 

 0(. در این راستا، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا4355، 4ه که اقدامات الزم را انجام دهند )بل و همکارانو این امر باعث گردید

ل ها، یک گروه مطالعاتی تشکیهای افشای شرکتبهبود خوانایی و قابلیت فهم رویه منظوربهبرای ارائه رهنمودهایی  5641در سال 

ها کند که شرکتمنتشر شد(، توصیه می 1با عنوان گزارش ویت 5646ها )که در سال ن گزارش(. نتایج ای4351، 6داد )بالسون و میلر

ی پیچیده هاگذاران قادر به فهم سریع گزارشگریباید از انتشار گزارشگری پیچیده، طوالنی و زائد بپرهیزند، زیرا تمامی سرمایه

معتقد است که مدیران اطالعاتی را که تمایلی به افشا آن ندارند،  (4332) 1(. بلومفید4354، 4ها نیستند )آجینا و همکارانشرکت

( نیز معتقد است که مدیران 4353) 2گردد. لیگذاران میهای مالی برای سرمایهپنهان کرده که باعث دشواری درک گزارشگری

( نیز 4356) 6د. آبرناسی و همکارانهای مالی پیچیده، پنهان نماینتوانند انتقال خبر خوب یا خبر بد را از طریق گزارشگریمی

، ممکن است ریسک دادخواهی بیشتری را تحمل کنند. دهندمی ارائههای مالی با خوانایی کمتر معتقدند، صاحبکارانی که گزارشگری

ده ئد و پیچیهای زاها باید از انتشار گزارشگریکنند که شرکت( به هیات مدیره توصیه می4356) 53در این راستا بوباکر و همکاران

(، لذا شناسایی 4351اجتناب کنند. از آنجایکه خوانایی گزارشگری مالی پیامدهای اقتصادی بااهمیتی را به دنبال دارد )بونسال و میلر، 

های روانشناسی، مدیریت و حسابداری به اهمیت محققان رشته روزافزون طوربهبر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.  مؤثرعوامل 

، 54؛ کیدا و اسمیت5621، 55: بیچ و میشلمثالعنوانبهاند )ن نمودهذعاهای فردی و شخصیتی ااحساسات و خصیصه وخویخلق

، 51؛ شری و همکاران4354، 54؛ آبدین و احمد4334، 51؛ جالین و همکاران4333، 56؛ مرس4333، 50؛ فینوکان و همکاران5661

ود شکارکنان در سازمان پرداخته می وخویخلقکه به بررسی نقش هیجانات و  ( تحقیقات متعددی4351) 52(. کاشدان و رابرتز4356

                                                           
1. DeFond & Zhang 
2 . Bell et al 
3 . SEC (Securities and Exchange Commission) 
4 . Bonsall & Miller 
5 . Whit report 
6 . Ajina et al 
7 . Bloomfield 
8 . Li 
9 . Abernathy et al 
10 . Boubaker et al 
11 . Beach & Mitchell 
12 . Kida & Smith 
13 . Finucane et al 
14 . Mellers 
15 . Julien et al 
16 . Abidin & Ahmad 
17 . Sherry et al 
18 . Kashdan & Roberts 
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 641                                                                                                                    1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  نوین در علوم رفتاری، مجله پیشرفت های

هایی برای ارزیابی کارکنان مدیریت و شخصیتی واکنش وخوهایخلقنشان دادند که هیجانات و  هاآنرا مورد بررسی قرار دادند. 

ی شخصیتی، اثربخشی و کارآیی سازمان را تحت هاباشد. آنان بیان کردند که نادیده گرفتن این ویژگیحسابداری در سازمان می

 دهد.قرار می تأثیر

افکار مزاحم و اجبارهای تکراری است )کاپاالن و  شناختیروان منشأبا  4یک بیماری اختالل اضطرابی 5جبری_وسواس فکری

، 6دوری کند )آبروماتیز و همکاران اهآنتواند از که فرد نمی اندمقاوم(. وسواس فکری، تصورات، امیال و یا تفکراتی 4331، 0سادوک

گردد )آندروز های فکری آشکار میاند که از فرونشاندن وسواسهای عادی و یا رفتارهای تکراریهای جبری جریان(. وسواس4351

 ها یا اجبارها و یا هر دو.جبری عبارت است از حضور وسواس_( اختالل فکری4333) 4(. طبق تعریف ولز4354، 1و همکاران

های غیرقابل تشخیص اختالل درصد جمعیت عمومی، نشانه 41تا  45ای برآورد کردند که ( در مطالعه4351) 1چمپرلین و همکاران

 شناختیروانجبری را چهارمین تشخیص شایعه اختالل فکری ایمطالعه( در 4352) 2دهد. هنسلر و همکارانوسواسی را نشان می

کنند. لوسی و را گزارش می 53کنندهتسریعکه تعدادی از بیماران رویدادهای  کنندمی( بیان 4354) 6اعالم کردند. ساکنا و همکاران

را شامل: فشارهای روانی در محیط کار و خانواده، افزایش سطح مسئولیت در محیط  کنندهتسریع( رویدادهای 4351) 55همکاران

ها از عالئم اصلی اختالل ( معتقدند که وسواس4354) 54ت و کلزدانند. هبرمی دیدگیداغکار و خانه و مشکالت سالمتی مانند 

 ایمطالعه( در 4351) 50آیند. واتکینز و همکاراندهند، به وجود میطبیعی رخ می طوربهجبری هستند و از افکار مزاحمی که _فکری

 کنند.وسواس را تجربه میبیشتری  احتمالبهدهند، ی خود اهمیت میبیان کردند که اشخاصی که به افکار ناخوانده

اشد. بجبری بر خوانایی گزارشگری مالی می_بیماری وسواس فکری تأثیر، هدف این پژوهش بررسی شدهبیانبا توجه به مطالب 

ها و افزایش دانش در خصوص گزینش مدیران مالی با توجه به برخی اختالالت شخصیتی نتایج این پژوهش به آگاهی مدیران شرکت

آورد که عالوه بر صالحیت ای را فراهم میگذاران زمینهنماید. همچنین برای سرمایهکمک می هاآنشخصیتی در  ایهویژگیو 

های رفتاری مدیران مالی طور این پژوهش در تحلیلشخصیتی و روانی مدیران مالی را مدنظر قرار دهند و همین سالمتبهای حرفه

شخصی  اند این پژوهش به عاملهای پیشین که بیشتر به عوامل غیرشخصی توجه داشتهشنماید. برخالف پژوهنیز کمک شایانی می

 جبری در گزارشگری مالی دیده نشده است._همچنین پژوهشی مشابه در مورد بررسی بیماری وسواس فکری و ؛کندتوجه می

                                                           
1 . Obsessive Compulsive Disorder(OCD) 
2 . Anxiety disorder 
3 . Kaplan & saduk 
4 . Abramowitz et al 
5 . Andouz et al 
6 . Wells 
7 . Chamberlain et al 
8 .Henseler et al 
9 . Saxena et al 
10 . Precipiating event 
11 . Lucey et al 
12 . Herbst & Kulz 
13 . Watkins et al 
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 642                                                                                                                    1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  نوین در علوم رفتاری، مجله پیشرفت های

 پژوهش روش

امعه باشد. جبا گروه کنترل می آزمونپس-آزمونپیش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، شبه آزمایشی از نوع

اوطلبانه د صورتبهگیری اولیه باشد. نمونهدر بورس اوراق بهادار تهران می شدهپذیرفتههای آماری شامل تمامی مدیران مالی شرکت

، افراد مبتال به اختالل هاآن نفر پرسشنامه پادوا را تکمیل کردند. سپس از میان 61توسط فراخوان اجرای پژوهش انجام شد که 

رمان دارویی و تحت د حالتابهروانشناس بالینی نیز رسیده است( که  تائیدجبری بر اساس پرسشنامه پادوا )که به _وسواس فکری

 گرفتند. ( قرارنفر 51( و گروه کنترل )نفر 51به شیوه تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش ) نفر 03قرار نگرفته بودند،  شناختیروان

 ابزارهای پژوهش

یک اختالل »تعریف کرده است:  گونهاینجبری را _( وسواس فکری4351) 5کاپالن پزشکیروانکتاب جبری: _وسواس فکری

دی که تا ح است هاضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال طلبی همرا

اولین بار توسط  4جبری پادوا_اولین بار پرسشنامه وسواس فکری«. انجامدپذیری صراحت و کارایی میطافبه از دست دادن انع

، بر اساس سؤال 06جبری ساخته شد. این پرسشنامه شامل _( در کشور ایتالیا برای ارزیابی اختالل وسواس فکری5623) 0سانایو

دهد. جبری را مورد ارزیابی قرار می_( وسواس فکری6خیلی زیاد= ،0، زیاد=4=تا حدودی، 5، کمی=3=ابداًلیکرت ) طیف پنج

جبری را _( معتقدند که پرسشنامه پادوا مقیاس ابعاد وسواس فکری5666) 1( و مک دوناد و دسیوا5663) 6استرون برگر و بورن

ی مورد ارزیابی قرار دادند. اعتبار ( پرسشنامه پادوا را برای جمعیت ایران5024کند. برای اولین گودرزی و فیروزآبادی )گزارش می

برای کل پرسشنامه در  61/3برآورد شد. ثبات درونی با آلفای کرونباخ  41/3تا  11/3همگرایی همبستگی پرسشنامه پادوا بین 

، پرسشنامه بنابراین ؛ارزیابی شد 16/3شد. پایایی آزمون باز پرسشنامه پادوا به مدت چهار هفته برای نمره کل  تائیدجمعیت ایرانی 

فاده گردد جبری است_توان از آن برای سنجش اختالل وسواس فکریپادوا در جمعیت ایرانی دارای اعتبار و پایایی باالیی است و می

 (.4331، 4)گودرزی

وهش گیری آن مطابق با پژمتغیر وابسته پژوهش حاضر خوانایی گزارشگری مالی است که برای اندازهخوانایی گزارشگری مالی: 

 54( و آبرناسی4352و همکاران ) 55(، لیم4352) 53(، حبیب و حسن4354و همکاران ) 6(، آجینا4350) 2(، اورنس4336) 1یو و ژانگ

                                                           
1 .Kaplan 
2 .Padua 
3.Sanavio 
4 .Strenberger & Burn 
5. Mac Donald & De Silva 
6 . Goodarzi 
7 . You & Zhang 
8 .Orens 
9 . Ajina et al 
10 .Habib & Hasan 
11 .Lim et al 
12 .Abernasi et al 
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 646                                                                                                                    1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  نوین در علوم رفتاری، مجله پیشرفت های

ریاضی  استفاده گردیده است. برخی از پژوهشگران داخلی نظیر 0و طول متن 4، فلش5( از سه شاخص فوگ4356و همکاران )

( از سه شاخص 5066( و داداشی و نوروزی )5061ضایی پیته نوئی و صفری گرایلی )(، ر5026(، فضل الهی و ملکی توانا )5061)

 خوانایی گزارشگری مالی استفاده کردند. گیریاندازهفوق برای 

(شاخص فوگ: اولین شاخص خوانایی گزارشگری مالی، شاخص فوگ است که تابعی از دو متغیر طول جمله )برحسب کلمات( 5

 گردد:( محاسبه می5کلمات با سه یا چند بخش( است که از طریق رابطه ) صورتبه دهشتعریفو کلمات پیچیده )

= شاخص فوگ 4/0+ درصد کلمات پیچیده(  هر جمله)میانگین تعداد کلمات  (1) رابطه  

 صدیک انتخاب یک نمونه (5و نحوه تعیین سطح خوانایی گزارشگری مالی هیات مدیره در شاخص فوق به ترتیب زیر است:  فرآیند

شمارش  (4تصادفی،  صورتبهاز اواخر گزارش  ایکلمه صدیکو یک نمونه  کلمه از وسط صدیکاز ابتدا، یک نمونه  ایکلمه

 ،هانمونهتعداد جمالت هر یک از 

شمارش  (6، ایکلمه صدیکمشخص کردن متوسط طول جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هر نمونه  (0

تعداد  کردنجمع (1، ایکلمه صدیکاز متون  هرکدامموجود )کلمات پیچیده( در  هجاییسهو بیش از  6هجاییسهتعداد کلمات 

ضرب کردن حاصل جمع تعداد کلمات دشوار و متوسط کلمات در جمالت  (4کلمات پیچیده با تعداد متوسط کلمات در جمالت، 

محاسبه میانگین نتایج هر سه نمونه از  (2دیگر،  ایکلمه صدیکبرای دو نمونه  6،1،4ای انجام محاسبات بنده (1، 6/3با عدد ثابت 

 (.5026تعداد )فضل الهی و توانا،  برتقسیمو  کردنجمعطریق 

-56نبوده و بسیار پیچیده است؛  خواندنقابلیعنی متن  FOG ≥52رابطه بین شاخص فوگ و سطح خوانایی بدین شرح است که: 

 )متن آسان( است. 53-2(؛ و قبولقابل)متن  54-53)متن مناسب(؛  56-54خت(؛ )متن س 52

شاخص فلش برای تعیین سطح  5662(شاخص فلش: دومین شاخص خوانایی گزارشگری مالی، شاخص فلش است. در سال 4

ه است ک شدهطراحی سادگی یا دشواری و ضریب سادگی متون بر اساس دو عامل زبانی، یعنی طول متوسط جمله و تعداد هجاها

 آید:می به دست( 4از طریق رابطه )

= شاخص فلش 430/206 -در هر جمله ( تعداد کلمات)میانگین  010/1 –)میانگین تعداد هجاها در هر کلمه(  6/44( 2رابطه )  

طول کلمات از  (تعیین4تصادفی،  صورتبههای ابتدایی وسطی و انتهایی گزارش ای از بخشکلمه صدیک(انتخاب سه نمونه 5

(تعیین 6کلمه اول، دوم و سوم،  صدیک(تعداد شمارش جمالت موجود در 0، شدهانتخابهای طریق شمارش تعداد هجاها در کلمه

(محاسبه میانگین طول کلمات 1ای، کلمه صدیکطول متوسط جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هر متن 

کسر (1،  4/26(ضرب میانگین طول کلمات )تعداد هجاها( در عدد ثابت 4ای، کلمه صدیکجمالت متن و میانگین طول متوسط 

                                                           
1 . Fog Ind 
2 . Flesch Ind 
3 . Length 

ای را که بیش از سه هجا داشته شود )شبیه کلمه سه بخشی(. کلمهای که از سه هجا تشکیل شده باشد )مانند کلمه نوشتار( سه هجایی خوانده میکلمه 4

 خوانند )مانند نمایشگاه(.باشند چند هجایی می
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(کم کردن حاصل از 6، 351/5(ضرب کردن متوسط طول جمالت در عدد 2، 201/434از عدد ثابت  4حاصل از ضرب بند کردن

 (.5026)فضل الهی و توانا،  1محاسبات بند  ماندهباقی

)متن  63-23به معنای متن بسیار ساده؛  533-63فلش و سطح خوانایی گزارشگری مالی به این صورت است: رابطه بین شاخص 

)متن دشوار(  13-03)متن قدری دشوار(؛  43-13)متن معمولی(؛  13-43)متن قدری ساده(؛  23-13)متن ساده(؛  23-13ساده(؛ 

 )متن بسیار دشوار( است. 03-3و 

باشد )رضا پیته نوئی و صفری گرایلی، خص خوانایی گزارشگری مالی، شاخص طول متن می(شاخص طول متن: سومین شا0

 گردد:( محاسبه می0( که از طریق رابطه )5061
 = شاخص طول متن LNتعداد کلمات متن( ) (0رابطه )

)متن  53-54سب؛ به معنای متن منا 56-52رابطه بین شاخص طول متن و سطح خوانایی گزارشگری مالی به این صورت است: 

)متن آسان(. از آنجایکه مقادیر بیشتر سه شاخص فوق، بیانگر میزان خوانایی کمتر گزارشگری مالی است، بنابراین  53-2( و قبولقابل

 5آید به دستشود تا معیار مستقیمی از شاخص خوانایی گزارشگری مالی ( ضرب می-5در عدد منفی یک ) شدهمحاسبهمقدار 

 (.5066، داداشی و نوروزی؛ 5061، وئی و صفری گرایلیرضایی پیته ن)

 جلسات درمانی

 شدهتدوینای دقیقه 63جلسه  53 صورتبهباشد که ( می4336ولز )محتوای جلسات درمانی، برگرفته از جلسات درمانی فراشناختی 

 مورداستفادهجبری _ان وسواس فکری( برای درم5064است. جلسات درمانی فراشناختی ولز در مطالعه علوی پایدار و همکاران )

 است. قرارگرفته

 (2002فته از ولز )گر. محتوای جلسات درمانی فراشناختی بر1جدول

تعداد 

 جلسات

 موردنظراهداف/ محتوا/ تغییر رفتار 

جویان توسط پرسشنامه پادوا. آشنایی کلی با عالئم اختالل. معرفی اعضا / ارزیابی درمان جلسه اول

بر روی  4ندی موردی. اجرای آزمایش سرکوب فکر. تمرین آگاهی گسلیدهبتدوین فرمول

 افکار خنثی / آگاهی نسبت به کنترل افکار.

 آگاهیهنذموردی. تمرین بیشتر بر  بندیفرمولهای غلبه بر کنترل فکر/ معرفی تکنیک جلسه دوم

ختن تعویق انداهمراه با انجام پاسخ و به  رؤیاییگسلیده بر روی افکار وسواسی. معرفی 

 ها/ کاهش افکار مزاحم و اضطراب حاصل از آن.آیین مدنی

و  رؤیایی. تمرین بیشتر 0ATTهای غلبه بر اعمال وسواس / اجرای تکنیکمعرفی تکنیک جلسه سوم

و جلوگیری از پاسخ مبتنی بر مدل فراشناختی و طرح  رؤیاییانجام پاسخ. معرفی 

 حال و کاهش اعمال وسواسی. زمانهای رفتاری/ تمرکز بر آزمایش

                                                           
های مالی بیشتر ها در ایران از قبیل عدم انتشار گزارشگریهای خاص در محیط گزارشگری مالی شرکتالزم به ذکر است که به دلیل وجود محدودیت 1

 ر به صورت دستی انجام شده است.های سه هجاهایی و بیشتشمارش کلمات و جمالت و شمارش واژه WORDها به صورت فایل شرکت
2 . detachment mindfulness 
3 . attention training technique 
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جلسه چهارم 

 تا هشتم

ای ههای پیشین و معرفی آزمایش رفتاری/ چالش کالمی و اجباری آزمایشمرور تکنیک

و جلوگیری از پاسخ/ کاهش  رؤیاییرفتاری درباره باورهای مربوط به اهمیت افکار. 

 و اعمال وسواسی. افکار

های مندیندرباره آیی باورها ییرتغهای پیشین/ رین تکنیکتغییر باورهای فراشناختی و تم جلسه نهم

. طراحی برنامه ماندهباقیهای رفتاری. کار بر روی افکار مزاحم وسواسی توسط آزمایش

 جدید برای مقابله با افکار مزاحم/ تغییر باورهای وسواسی.

 شناختی و کار بر رویهای مرور فنون فراتدوین برنامه پیشگیری از عود و مرور تکنیک جلسه دهم

. توضیح پیشگیری از عود و تحکیم برنامه جدید ماندهباقیباورها و رفتارهای وسواس 

ها در آینده. ارزیابی مجدد توسط پرسشنامه پادوا/ کاهش اعمال و برای مقابله با وسواس

 عود. ازافکار وسواسی و آگاهی 

 هایافته

میانگین، انحراف استاندارد و نیز روش آمار استنباطی  محاسبهآمار توصیفی مانند  هایروشپژوهش از  هایداده وتحلیلتجزیهبرای 

و انحراف  40/65نفر با میانگین سنی  51مربوط به گروه آزمایش )شامل  یهادادهاستفاده شد.  5چندمتغیرهتحلیل کوواریانس 

قرار گرفت. جدول  وتحلیلتجزیه( مورد 42/6راف معیار و انح 56/01سنی  با میانگیننفر  51شامل کنترل )( و گروه 46/1معیار

 یگزارشگر ییخواناسه گانة  هایشاخص مربوط به یهامؤلفه آزمونپس – آزمونیشپ، میانگین و انحراف معیار نمرات 4 شماره

 .دهدیمدر دو گروه آزمایش و کنترل را نشان  طول متنو  فلش ،فوگ هایشاخصی شامل مال

 پژوهش یرهایمتغ آزمونپس – آزمونپیشو انحراف استاندارد نمرات  نیانگیم .2جدول 

 زمان متغیر
 (n=10گروه کنترل ) (n=10گروه آزمایش )

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 فوگ شاخص
 54/4 60/51 40/0 66/55 آزمونپیش

 30/5 23/51 61/4 62/50 آزمونپس

 فلش شاخص
 56/0 46/16 34/6 65/04 آزمونپیش

 41/4 56/13 46/0 40/61 آزمونپس

 طول متن شاخص
 14/4 65/51 65/0 61/53 آزمونپیش

 56/5 40/51 56/4 54/56 آزمونپس

 یهاشاخص مربوط به هایمؤلفهتمامی  آزمونپسدر گروه آزمایش، میانگین نمرات  کهبیانگر آن است  4در جدول  شدهارائهنتایج 

 چندمتغیرهنتایج تحلیل کوواریانس  0است. در جدول  یافتهافزایش آزمونپیش مرحلهی نسبت به مال یگزارشگر ییة خواناسه گان

 است. شدهارائهی مال یگزارشگر ییخوانادو گروه آزمایش و کنترل در  مقایسه

 یمال یگزارشگر ییسه گانة خوانا هایشاخص ی مربوط بهمتغیرها در کنترل و آزمایش گروه دو مقایسه چندمتغیره کوواریانس تحلیل نتایج. 3جدول

 درجه مقدار المبدا

 آزادی فرضیه

 درجه

 آزادی خطا

 ضریب اتا سطح معناداری Fمقدار آمارة 

51/3 0 40 54/03 314/3 21/3 

                                                           
1 Multiple analysis of covariance 
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از  که یمال یارشگرگز ییسه گانة خوانا هایشاخص ری، در متغآزمونپیشآن است که با کنترل اثر نمرات  انگریب 0جدول  جینتا

اما در  ؛وجود دارد یمعنادار تفاوت و کنترل شیدو گروه آزما نیشده است، ب لیآن تشک هایمؤلفه آزمونپسنمرات  یخط بیترک

 دارند. یتفاوت معنادار هامؤلفهادامه الزم است که مشخص شود کدام 

 را نشان داده است. یمال یگزارشگر ییسه گانة خوانا هایصشاخ ریمتغ هایمؤلفهدر  هاآزمودنی نیآزمون اثرات ب جینتا 6 جدول

 یمال یگزارشگر ییسه گانة خوانا هایشاخص ریمتغ هایمؤلفهدر  هاآزمودنی نیآزمون اثرات ب جینتا .4جدول 

سطح معناداری  Fآمارة  میانگین مربعات آزادی درجه مجموع مربعات متغیر

 اریاثرگذعدم 

 ضریب اتا

 10/3 333/3 42/6 12/511 5 12/511 فوگ شاخص

 42/3 333/3 32/56 36/055 5 36/055 شاخص فلش

 14/3 333/3 44/6 14/514 5 14/514 شاخص طول متن

د ی( و گروه کنترل )افراد فاقجبر_یافراد وسواس فکر افراد دارای)آزمایش گروه  سهیمقا یبرا هاآزمودنی نیآزمون اثرات ب جینتا

 یرهایمتغ یبرا شدهمشاهده Fآمارة نشان داد که  یمال یگزارشگر ییگانة خوانا سه هایشاخص ریمتغ هایمؤلفه تکتکدر بیماری( 

وسواس وجود بیماری و کنترل وجود دارد و  شیآزما هایگروه نیب یتفاوت معنادار هامؤلفهاین فوق معنادار است و در 

 (.>31/3P) شودمیی مال یگزارشگر ییخوانا ی باعث افت سطحجبر_یفکر

 گیرییجهنتبحث و 

نه که در مبانی نظری و پیشی طورهمانباشد. جبری در خوانایی گزارشگری مالی می_هدف از پژوهش بررسی بیماری وسواس فکری

انایی آن بر خو تأثیرهستند، یکی از عواملی که تاکنون  مؤثرپژوهش مطرح گردید، عوامل متعددی بر خوانایی گزارشگری مالی 

های خارجی و داخلی بررسی نشده است، ویژگی فردی شامل داشتن یا نداشتن بیماری وسواس ری مالی در پژوهشگزارشگ

ردید. تدوین گ سؤالجبری در خوانایی گزارشگری مالی سه _باشد. برای بررسی بیماری فکریجبری در مدیران مالی می_فکری

های فوگ، فلش و طول متن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج صاساس سه شاخص خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخ براین

، های فوگجبری بر خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص_پژوهش نشان داد که بیماری وسواس فکری سؤاالتحاصل از 

 مبتال به جبری نشان داد که افراد_( در اختالل وسواس فکری5626دارد. نتایج پژوهش سالکوسکسیس ) تأثیرفلش و طول متن 

جبری احساس مسئولیت بیشتری در قبال خطر احتمالی دارند و ارزیابی مسئولیت با هدف ایجاد و آسیب از ممانعت _وسواس فکری

جبری گرایش به این فکر دارند که آنان مسئول ایجاد و یا جلوگیری _خطر اهمیت بسزایی دارد. به این معنی که افراد وسواس فکری

جبری و _رابطه بین وسواس فکری ( معتقدند که در این مورد5664هستند. راچمن و همکاران ) باریبتمصاز افزایش یک واقعه 

اساس مدیران مالی که دچار اختالل وسواس  براینجبری )عملی( نامیدند. _مندی شناختی وجود دارد که آن را همجوشی فکریدسو

تن نظیر نوش شدهانجامگردد که کارهای ند و این امر باعث میدهند اطمینان ندارجبری هستند، از درستی اعمالی که انجام می_فکری

جبری دارای _( افراد مبتال به وسواس فکری5661گزارشگری مالی را دوباره ارزیابی کنند. مطابق با پژوهش لوپاتیک و راچمن )

طوح جبری هستند، از س_س فکریتوان از نتایج پژوهش چنین تبیین کرد که مدیران مالی که دچار وسواباشند. میگرایی میکمال

باال رای و نقص بودن استانداردها ب عیبیبگرایی ویژگی شخصیتی است که با تالش فرد برای برخوردارند. کمال ییگراکمالباال 
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وان تانتقادی و نگرانی در مورد ارزیابی دیگران همراه است. با این توضیح می یابیخودارزگردد که با سطح عملکرد توصیف می بردن

جبری به علت داشتن انتظارات از خود و دیگران، در نوشتن گزارشگری مالی _ین کرد که مدیران مالی دچار وسواس فکرییتب

عی این نو درواقعکنند. وسواسی نسبت به اعمال خود عمل می یاگونهبهیعنی این افراد ؛ عملکرد بهتری برای خوانایی آن دارند

شود. جبری است که وسواس فرد نسبت به کارها و اعمال خویش می_ان مالی دچار وسواس فکریگرایی جامعه مدار مدیرکمال

 منظوربهاز سوی افراد و جامعه را  تجویزشدهردها و برآورده ساختن انتظارت ادنهمانند اینکه فرد احساس ضرورت رعایت استا

ستفاده شدن توسط جامعه بیشتر ا تائیدای گزارشگری مالی به علت گردد که افراد از استانداردهداند. این امر منجر میمی تائیدکسب 

 گرایی باالتری هستند که باعثشوند دارای کمالجبری می_کنند. مدیران مالی که در نوشتن گزارشگری مالی دچار وسواس فکری

کنند تا به اهداف ند و تالش میاز تالش و عملکرد خویش لذت ببرند زیرا برای رسیدن به اهداف خود انگیزه دار هاآنگردد می

بر پژوهش  تأکیدیتوان از آن نام برد. پژوهش حاضر گرایی سازگار با جامعه میکمال عنوانبه درواقعخود نائل شوند که 

رایی گپذیری هستند که منجر به کمالجبری مستعد مسئولیت_کند افراد وسواس فکریباشد که بیان می( می5621سالکوسکسیس )

شان باشد، اما نتایج پژوهش نهای مثبت و منفی )در مبانی نظری بحث گردید( میجبری دارای جنبه_ردد. اگرچه وسواس فکریگمی

هتر کارها تواند به عملکرد بهای خوشایند آن مییک فرصت است که جنبه عنوانبهجبری _داد که افکار مثبت و منفی وسواس فکری

اطالعات  مالی هایگیرییمتصمهای مالی برای الی نسبت به جامعه مسئولیت دارند زیرا گزارشگریو اعمال منجر گردد. گزارشگران م

ها نقش بسزایی دارد. لذا افراد و سازمان مؤثرهای گیریدهد. این گزارشات در تصمیمها ارائه میحیاتی در مورد سالمت شرکت

ی های شخصیتو حسابرسی و قانون تجارت با توجه به ویژگینتایج این پژوهش کمک شایانی به استانداردهای حسابداری 

ای شخصیتی ههای روانشناسی جهت آشنایی با ویژگیگردد که کالسنماید. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میگزارشگران مالی می

ها برگزار شرکت یرعاملمد وهای شخصیتی در حسابداران، مدیران مالی های الزم جهت کنترل ویژگیخود و همچنین ارائه آموزش

داران جبری در مسئولیت اجتماعی حساب_بیماری وسواس فکری تأثیرهای آتی، گردد که در پژوهشگردد. به پژوهشگران پیشنهاد می

جبری در اظهارنظر حسابرسان و بندهای گزارش _گردد که بیماری وسواس فکریمورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

رابطه  باشد که درها با پرسشنامه میترین محدودیت پژوهش حاضر، مربوط به گردآوری دادهمورد بررسی قرار گیرد. مهمحسابرسی 

 های پرسشنامه و عدم دقتها و همچنین برداشت نادرست از سوالبا عدم همکاری برخی از مدیران مالی مبنی بر پرکردن پرسشنامه

 شد.بامی سؤاالتگویی به کافی در پاسخ

 منابع

 حسابرسی.  پروژه ریسک معیارهای بر مالی گزارشگری خوانایی تأثیر(. 5066)سین ح و جاللوند، سنح زلقی، ؛هدیم علوم، کاظمی

 .403- 434 (،4) 41، حسابرسی و حسابداری های بررسی

 تعیین ضریب های خوانایی سنجی و شناسی تحلیل با تاکید بر تکنیک(. روش5026) نصورهو ملکی توانا، م یف اهللفضل الهی، س

 .66-15(، 0) 4، های علوم انسانیپژوهشدرگیری عیار. 
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 اریحسابد دانشسرمایه.  هزینه و سود مدیریت بین رابطه بر مالی ریگزارشگ خوانایی میانجی اثر (. بررسی5066)یمان داداشی، ا، 
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 552-554(، 4) 52 ،مدیریت و حسابداری انداز چشمحسابرسی.  هایهزینه و مالیگزارشگری(. خوانایی5062) ریبارضوانی، ف. 
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