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مقدمه 
گسترش اســتفاده از فناوری در محیط کسب و کار، تغییرهای 
زیــادی را در مفهوم ســنتی تجــارت به وجود آورده اســت؛ 
به  نحوی که با توســعه اقتصادی و مبادله های تجاری فراملی 
و فرامنطقه ای، گزارشگری الکترونیکی و استفاده از اینترنت، 
نقش بااهمیتی را در محدوده گزارشگری مالی شرکتها به خود 
اختصاص داده اســت (Ahmed, 2017). این رشد سریع، 
توجه نهادهای حرفه ای حســابداری همچون فدراســیون 
بین المللی حســابداران (IFAC) و هیئت استانداردهای 
اتخــاذ رویکردهای  برای  را   (FASB) حســابداری مالی 
پژوهشی و تدوین رویه های مربوط به سیاستگذاری پیرامون 
گزارشــگری مالــی الکترونیکی، بــه خود جلب کرده اســت 
(Mokhtar, 2017). در این راســتا، هیئت اســتانداردهای 

حســابداری مالــی در ســال 2000 اولین گــزارش تحلیلی- 
پژوهشــی خود را با عنوان »انتشــار الکترونیکــی اطالعات 
گزارشگری کســب و کار«، با هدف بررسی وضعیت شیوه های 

گزارشگری الکترونیکی در ایاالت متحد، منتشر کرد.
 نتایــج کلی برخاســته از این پــروژه، بیانگــر این موضوع 
اســت که گزارشــگری مالی الکترونیکی به عنوان یک راهبرد 
در فراینــد اطالع رســانی و انتشــار اطالعات، ممکن اســت 
پیامدهای مثبتی همچون کاهش هزینه انتشار اطالعات، ارائه 
اطالعات به موقع، افزایش میزان و نوع اطالعات افشاشــده 
برای شــرکتها و بهبــود دسترســی در فراینــد تصمیم گیری 
داشته باشد و از سوی ســرمایه گذاران، مورد توجه قرار گیرد. 
این رونــد افزون بر جذابیتهایی که بدان اشــاره شــد، ممکن 
اســت همراه با برخی چالشــها همچــون هزینه های اضافی 

محمد نوروزی، اسماء جوهری نیا 	

بررسیفراتحلیلیعواملتعیینکننده
گزارشگریمالیالکترونیکی
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آماده سازی گزارشــهای مالی، هزینه 
تأمین اطمینان بیشــتر در گزارشگری 
الکترونیکی، و هزینه دادرسی ناشی از 
اتکا بر اطالعات مالی حسابرسی نشده 
در فرایند تصمیم گیری باشــد. با این  
حال، گزارشــگری مالــی، اطالعات 
قابل استفاده، به موقع، و قابل دسترسی 
را ارائــه می دهد که ســودمندی چنین 
و  داده  افزایــش  را  افشــاگریهایی 
ناقرینگی اطالعاتی را کاهش می دهد 

.(Khlif and Souissi, 2010)

از  اســتفاده  اســاس،  ایــن  بــر 
در  ارتباطــی  نویــن  فناوریهــای 
گزارشــگری مالــی، باعــث رشــد 
ایــن  در  انجام شــده  پژوهشــهای 
حــوزه شــده اســت؛ به نحــوی که 
برخــی مســائل همچون تنــوع در 
شیوه های گزارشــگری الکترونیکی 
و متغیرهــای عملکــردی مؤثــر بر 
این رونــد، مورد توجه قــرار گرفته 
اســت. اگرچــه شــکل گیری چنین 
پژوهشــهایی مبتنی بــر نظریه های 
حــوزه مالی و حســابداری بوده، اما 
پژوهشهای  در  ساختاری  تفاوتهای 
انجام شــده حاکــی از بــروز نتایــج 
غیرقطعــی و متناقــص در حــوزه 
ارزشــهای اجتماعی و حســابداری 

 .(Mokhtar, 2017) است
فـراتحلیلهــا  انجـــام  بنابــــراین، 
تعیین کننده  عوامــل  بررســی  بــرای 
گزارشــگری الکترونیکــی بــا در نظر 
گرفتن تمامی جوانــب، از جمله نقاط 
انجام گرفته، ممکن  ابهام پژوهشهای 
است در ایجاد بینشــی عمیق و درک 
فراتحلیل،  باشد.  مؤثر  بهتر موضوع، 

روشــی مهارتــی بــرای پژوهــش و 
شــناخت واقعیت و پدیده های موجود 
با تأکید بــر ترکیب و یکپارچه ســازی 
نتایج برای اســتفاده علمی و کاربردی 
است. این مقاله، با استفاده از رویکرد 
فراتحلیل به کشــف الگــوی نظام مند 
الکترونیکی  گزارشگری  شیوه های  در 
و انطبــاق نتایــج تجربی انجام شــده 

می پردازد. 
در ادامــه، بــا تبییــن مبانی نظری 
الکترونیکــی،  مالــی  گزارشــگری 
متغیرهــای اثرگذار در این بــاره مورد 
بررســی قرار گرفته و در پایــان نیز با 
تشریح روشهای فراتحلیلی، به بحث 

و بررسی نتایج پرداخته شده است.

ادبیات نظری 
بررســی روند پژوهشهای انجام شده، 
بیانگر دو رویکرد کلی در گزارشــگری 
الکترونیکی در شــبکه جهانی است. 
رویکــرد اول، بیانگــر تحلیــل کلــی 
الکترونیکــی  گزارشــگری  ماهیــت 
شرکتها به عنوان ابزاری برای برقراری 
ارتباط با ســهامداران و رویکرد دوم، 
نشان دهنده عوامل مؤثر بر گزارشگری 

الکترونیکی است. 
مــوج اول مطالعــات گزارشــگری 
الکترونیکی در دهه 1990، با استفاده 
از آماره های توصیفی و تحلیل ضریب 
همبســتگی متغیر هــا در اســتفاده از 
انجام گرفت.  الکترونیکی  گزارشگری 
این جریــان بیشــتر با هــدف تبیین 
تفاوتها در شــیوه های گزارشگری، به 
گزارشگری  از  که  بررسی شــرکتهایی 
مالی الکترونیکی اســتفاده می کردند و 

استفاده از فناوریهای 

نوین ارتباطی در 

گزارشگری مالی، 

باعث رشد 

پژوهشهای انجام شده

در این حوزه شده است؛ 

به نحوی که

برخی مسائل همچون 

تنوع در شیوه های 

گزارشگری الکترونیکی

 و

متغیرهای عملکردی مؤثر

بر این روند

مورد توجه

قرار گرفته است
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شــرکتهایی که چنین کاری را نمی کردند، پرداخت. تحلیل کلی 
این دوره، بیانگر این موضوع اســت که اســتفاده از فناوریهای 
الکترونیک در انتقــال اطالعات، نقش مؤثــری را در موفقیت 
شــرکتها و شهرت آنها ایفا کرده است. برخی نتایج به دست آمده 
نشــان می دهد اســتفاد فزاینده از اینترنت در افشای اطالعات 
داوطلبانــه، به نحو چشــمگیری مؤثر بــوده اســت. بنابراین، 
بررســی دقیق پیرامون میزان و عوامل تعیین کننده گزارشگری 

 .(Mokhtar, 2017) الکترونیکی، ضروری است
دوره دوم مطالعات، در دهه 2000، با هدف شناســایی و 
تحلیل عوامل تعیین کننده در گزارشگری مالی الکترونیکی، 
بــر متغیرهایی متمرکز می باشــد که ممکن اســت تنوع در 
گزارشگری الکترونیکی را تشریح کند. پژوهشهای متعددی، 
ارتباط متغیرهای عملکردی را در گزارشــگری الکترونیکی 
مورد بررسی قرار دادند (Mokhtar, 2017). در نسل دوم 
تحقیقهــای صورت گرفته، با اتکا بــر نظریه های مطرح در 
حوزه مالی، از جمله نظریه نمایندگی، نظریه عالمت دهی، 
فرضیه هزینه سیاســی و نظریه انتشار نوآوری، به تبیین و 
پیش بینی تنوع شیوه های گزارشگری الکترونیکی پرداخته 
شده اســت. اگرچه پژوهشــهای انجام شــده، تبیین کننده 
عواملی هســتند که گزارشــگری الکترونیکی را تحت تأثیر 
قــرار می دهند، اما نتایج مختلف به دلیــل تفاوتها در اندازه 
نمونه، زمینه مطالعه و جنبه های روش شناســی پژوهشها، 
نیــاز به یک فراتحلیــل پیرامون گزارشــگری الکترونیکی 
به عنوان یک ضرورت در حل و فصل ابهام را مطرح می سازد 

.(AbuGhazaleh et al., 2012)

ویژگیهای خاص شرکتها و گزارشگری الکترونیکی
مطابــق با پژوهشــهای انجام شــده، بــا اســتفاده از روش 
فراتحلیــل، اثر تعدیلی برخی متغیرهــا و عوامل تعیین کننده 
گزارشــگری الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفته تا به نوعی 
پایایی و روایی نتایج به دســت آمده بــا در نظر گرفتن تمامی 
جوانب مترتب بر موضــوع گزارشــگری الکترونیکی، مورد 
بررســی قرار گیرد. بر این اســاس، در ادامه به ارزیابی دقیق 
رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت و گزارشگری الکترونیکی 

پرداخته شده است.

اندازه شرکت
در دیدگاه هــای مختلــف نظری، اندازه شــرکت به عنوان 
یکی از عوامل اصلی تعیین کننده گزارشــگری مالی است. 
در نظریه نمایندگی، با توجه به جدایی مالکیت و مدیریت 
شــرکتهای بــزرگ، گزارشــگری الکترونیکــی به عنوان 
ســازوکاری برای کاهــش هزینه ها و مســائل ناقرینگی 
 .(Khlif and Souissi, 2010) اطالعاتی مطرح است
فرضیه هزینه سیاســی با اشاره به تمایل افشای داوطلبانه 
شــرکتهای بزرگ کــه ناشــی از توجه نهادهــای نظارتی 
می باشد، مطرح می سازد که شرکتها ممکن است با اصالح 
و یا بازیابی نگرش جامعه نســبت به خود، هزینه هایشان 
را کاهــش دهند. از ســوی دیگر، پیچیدگــی فرایندهای 
کســب و کار در شــرکتهای بزرگ، باعث شــده اســت تا با 
استفاده از گزارشگری الکترونیکی، دستیابی به منابع مالی 
 (AbuGhazaleh et al., با سهولت بیشتری انجام گیرد
(2012. تحلیــل کلی پژوهشــهای انجام شــده، حاکی از 

نبود قطعیت وجود یک رابطه نظام مند بین اندازه شــرکت 
و گزارشگری الکترونیکی است؛ اگرچه بخش عمده ای از 
پژوهشها مطابق با مبانی تبیین شده، وجود ارتباط مستقیم 
بین اندازه شرکت و میزان گزارشگری الکترونیکی را مطرح 
می سازند، اما پژوهشهایی نیز ارتباط بااهمیتی بین این دو 

.(Mokhtar, 2017) متغیر پیدا نمی کنند
سوداوری

مطابق با نظریه عالمت دهی، مدیران باتجربه انگیزه بیشتری 
برای نمایش شــرکت خود در بازار دارند. بنابراین، شــرکتهای 
ســوداور از گزارشــگری الکترونیکی به عنــوان مجرایی برای 
تســهیل فراینــد عالمت دهی اســتفاده می کننــد. ارائه چنین 
اطالعاتی، ممکن اســت به مدیران در جبران خدمات و اعتبار 
خــود، کاهش هزینــه تأمین مالی و افزایش ارزش شــرکت در 
بازارهای مالی، کمک کند؛ چرا که ممکن اســت نبود افشاگری 
 .(Boubaker et al., 2012) به عنوان خبر بد تفســیر شــود
از ســوی دیگر، شرکتهای با عملکرد نامطلوب نیز ممکن است 
به افشــای داوطلبانه بپردازند؛ زیرا ممکن اســت با ارائه دالیل 
و توجیه منطقی عملکرد نامطلوب خود، از مکدر شــدن تصور 
سرمایه گذاران نسبت به عملکردشان جلوگیری کنند. بنابراین، 
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تنها ســوداوری دلیلی بر ارائه اطالعات بیشتر و گزارشگری 
داوطلبانــه در قالب گزارشــهای الکترونیکــی نخواهد بود 
(Ahmed, 2017). در همین حال، ممکن اســت شرکتها 

بــرای حفــظ مزیت رقابتــی خــود، تمایلی به اســتفاده از 
گزارشگری الکترونیکی نداشــته باشند؛ بنابراین در افشای 
داوطلبانه اطالعات، امکان زیان و کاهش ســود شرکت نیز 

 .(Bollen et al., 2006) وجود دارد
تحلیــل کلی پژوهشــهای انجام شــده، رابطــه قطعی بین 
ســوداوری و گزارشــگری الکترونیکــی را تجویــز نمی کند؛ 
اگرچه برخی پژوهشــها وجود رابطه مســتقیم بین سوداوری و 
گزارشگری مبتنی بر شبکه جهانی را مستند کرده اند، اما ارتباط 
بین ســوداوری و گزارشگری الکترونیکی، مبهم است؛ زیرا در 

این زمینه یافته های تجربی از پایایی برخوردار نیستند.
اهرم مالی

براســاس نظریه نمایندگی، افزایش بدهی در ساختار سرمایه 
شرکت ممکن است باعث هزینه نظارت باالتر و انتقال ثروت 
بیشــتر از اعتباردهنــدگان به ســهامداران شــود. در نتیجه، 
شــرکتهای با اهرم مالی باال، دارای انگیزه هایی برای افشای 
بیشــتر اطالعات به صورت داوطلبانــه و از طریق مجراهای 
مختلف ارتباطی، از جمله گزارشــگری الکترونیکی هستند تا 
هزینه ها و ناقرینگی اطالعاتی را کاهش دهند. گزارشــگری 
الکترونیکــی ممکن اســت در کاهش مســائل و مشــکالت 
ســازمان، کمک کننده باشــد؛ به نحوی که به اعتباردهندگان 
اجازه می دهد تا به طور مؤثر بر شــرکت نظارت و اطالعات را 
به موقع دریافت کنند (Boubaker et al., 2012). در مقابِل 
این دیدگاه، نظریه متضاد آن تبیین کننده این موضوع است که 
شــرکتهایی با اهرم مالی بسیار باال، اطالعات خصوصی تری 
به اعتباردهندگان خود ارائــه می دهند و از اینرو، نیاز کمتری 
بــه هرگونه اطالعات اضافــی وجود دارد. نتایــج تجربی در 
مورد ارتباط بین اهرم مالی و گزارشگری الکترونیکی، به طور 
فزاینــده ای بیانگر وجود ارتباط مســتقیم بین اهــرم مالی و 

.(Mokhtar, 2017) گزارشگری الکترونیکی است
نوع حسابرس

مطابق با نظریه انتشار نواوری، عامل دگرگونی و تغییر، اجرایی 
شدن یک ایده و یا شخصی است که براساس آن، مسیر حرکت 

واحد تجــاری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این راســتا، 
مؤسسه های بزرگ حسابرســی ممکن است عامل دگرگونی در 
نظر گرفته شــوند؛ زیرا این مؤسســه ها می توانند به عنوان یک 
راهبر، بر تصمیم مشــتریان خود برای اعمال نواوری و تغییرها 
مانند استفاده از فناوری گزارشگری الکترونیکی، اثرگذار باشند 

 .(AbuGhazaleh et al., 2012)

بر این اساس، از آنجایی که مؤسسه های بزرگ حسابرسی 
بــا توجه به کیفیت فرایند اجرایی حسابرســی خود، تقاضای 
افشای اطالعات باکیفیت را دارند، از اینرو به نوعی مشتریان 
خود را به افشــای بیشــتر اطالعات وادار می کننــد تا از این 
طریق، از اعتبار حرفه ای خــود نیز محافظت کنند. افزون بر 
این، مدیــران نیز با رویکرد آشکارســازی حســن نیت خود 
در اجرای امــور و گزارش باکیفیت اطالعات، به اســتفاده از 
خدمات مؤسسه های حسابرسی بزرگ و باکیفیت، عالقه مند 
نتایــج  بررســی   .(Boubaker et al., 2012) هســتند 
پژوهشــهای انجام شــده در مورد ارتباط بین نوع حسابرس 
و گزارشــگری الکترونیکی، تأییدکننده رابطه مستقیم نوع و 

کیفیت حسابرسی با گزارشگری الکترونیکی است.

عوامل تعدیل کننده رابطه ویژگیهای عملکردی 
شرکتها و گزارشگری الکترونیکی

بررســی پژوهشــهای انجام شــده در ارتبــاط با گزارشــگری 
الکترونیکی طی ســه دهه اخیر، حاکی از نبود دستیابی به نتایج 
قطعی پیرامون اثرگذاری ویژگیهای عملکردی شرکتها بر روند 
گزارشــگری الکترونیکی است. ناهمگونی نتایج به دست آمده، 
ممکن اســت مبتنی بر دالیلی همچــون حجم نمونه پژوهش، 
نوع و تعداد ویژگیهای مورد بررســی، تعدد بانکهای اطالعاتی 
جمع آوری اطالعات، روش شناسی پژوهش و فرایند پردازش و 
تحلیل اطالعات، کیفیت متفاوت نوع داده های مورد اســتفاده 
با توجه به ویژگیهای ملی کشــورها و عوامــل محیطی اثرگذار 
باشــد (Mokhtar, 2017). بر این اساس، افزون بر توجه به 
متغیرهایی که به طور مســتقیم نشــان دهنده عملکرد شــرکتها 
هســتند، عوامل تعدیل کننده این ویژگیها نیز مورد بررسی قرار 
گرفت. این مــوارد عبارتند از نظام حقوقــی، فرایند حفاظت و 
ارتقای سرمایه گذاری، ارزشــهای فرهنگی،  توسعه اقتصادی، 
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شاخص ســازی و اندازه گیــری افشــا و ســنجش اندازه گیری 
ویژگیهای عملکردی شرکت.

نظام حقوقی
نظــام حقوقی حاکم، تأثیــر درخور توجهی بر حســابداری و 
شیوه های افشای اطالعات دارد. به طور کلی، مبنای قانونی 
و نظام حقوقی از جمله عوامل تعیین کننده واکنش اشــخاص 
و ارتباط آنان با مقررات اســت. در مبانی نظری پژوهشهای 
انجام شــده، ویژگیهای خــاص و مبانی حســابداری، قانون 
عرفــی و قانــون مدنی متفاوت اســت. ایــن تفاوتها به طور 
مســتقیم بــر روند گزارشــگری به طــور عام و گزارشــگری 
الکترونیکــی به طور خــاص، اثرگذار اســت؛ به نحوی که در 
کشــورهای با حقوق عرفی، کــه قوی ترین نظامهای نظارت 
و گزارشــگری را دارا بوده و با تمرکز بر توسعه سرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و حمایــت از بازارهای ســرمایه و مالی 
مشارکتی، افشای اطالعات و در نتیجه استقبال از تسهیل در 
شــیوه های انتقال اطالعات و گزارشگری الکترونیکی نسبت 
به کشورهای با نظام مدنی، از اهمیت بیشتری برخوردار است 
(Ahmed, 2017). بنابراین، نظــام حقوقی مبنای قانونی 

حاکم، به عنوان متغیر تعدیل کننده بر ارتباط بین گزارشــگری 
الکترونیکی و ویژگیهای شرکت، اثرگذار است.

فرایند حفاظت و ارتقای سرمایه گذاری
فراینــد حفاظــت و ارتقای ســرمایه گذاری، عاملــی مهم در 
راستای حمایت از سرمایه گذار و ایجاد انگیزه و اطمینان برای 
آنهــا و جلوگیــری از خطرهای ســرمایه گذاری و از بین رفتن 
ثروتهای سرمایه گذاران با استفاده از روشهایی همچون بیمه 
یا تضمین دولتی، محســوب می شــود؛ به نحوی که استفاده 
از ســازوکارهای نظارتــی و اندازه گیری شــاخص حمایت از 
ســرمایه گذاران خرد، از جمله عواملی است که در پروژه های 
»فرایند کســب و کار« بانک جهانی در ســالهای مختلف، مورد 

تأکید قرار گرفته است. 
بنابرایــن، براســاس مطالعــات صورت گرفته و مقایســه 
پژوهشــهای انجام شده در کشــورهای با شــاخص حمایتی 
متفاوت از ســرمایه گذار، نوع ارتبــاط و ضریب اثرگذاری بین 
ویژگیهــای عملکردی شــرکتها و گزارشــگری الکترونیکی، 

.(Mokhtar, 2017) متفاوت است

ارزشهای فرهنگی
فرهنگ، ارزشــها و هنجارهــای اجتماعــی، از جمله عوامل 
رفتــاری و غیرکالمی اســت که نظامهای مالــی را تحت تأثیر 
قــرار می دهــد. مطابق بــا شــاخصهای اصلی تعریف شــده 
به وسیله هافستد (Hofstede)، اختالفهای میان شیوه های 
عملیاتی حســابداری، برخاســته از همین تفاوتهای فرهنگی 
اســت؛ به طوری که حســابداری به عنوان بخشــی از عملکرد 
تجاری واحدهای اقتصادی، ســخت تحت تأثیر فرهنگ ملی 
و ســازمانی قرار دارد. در این راســتا، وی مطرح می ســازد که 
اختالف طبقاتی کــم در جامعه، آینده نگــری و افق درازمدت 
افراد جامعه، جمع گرایی در برابر فردگرایی، نگرش جنســیتی 
به حقوق مرد و زن، همگی ممکن اســت یک پیامد مهم برای 
روند اطالع رسانی، بهبود کیفیت زندگی، تغییر ترکیب اجتماعی 
جمعی، و اتکای جوامع به ظرفیتهــای تجزیه و ترکیبی را دربر 
داشته باشــد (Hofstede, 2012). این ویژگیهای فرهنگی، 
ممکن است فضای افشــای داوطلبانه و همچنین کیفیت افشا 
و روشــهای افشــای اطالعات مالی برای اســتفاده کنندگان و 

تصمیم گیرندگان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. 
توسعه اقتصادی

نظامهای اقتصادی کشــورها، از منظر توســعه یافتگی و ماهیت 
ممکن اســت معیاری در گزارشــگری مالی شــرکتها در راستای 
رفع نیازهای اطالعاتی اســتفاده کنندگان باشــد. رشد اقتصادی 
بــا افزایش تقاضا از طــرف کاربران مختلــف، نهادهای نظارتی 
و گروه هــای سیاســی برای افشــای اطالعات، همــراه خواهد 
بــود؛ زیرا، به دلیــل مبادله های فراملی و جهانی در کشــورهای 
توســعه یافته، افشــای به موقع اطالعات و به روزرسانی سریع، 
نقش بااهمیتی را ایفا می کند. بر این اســاس، توسعه اقتصادی، 
نقش تعدیل کننده ای در گزارشگری مالی و عوامل تعیین کننده آن 

.(Khlif and Souissi, 2010) ایفا می کند
شاخص سازی و اندازه گیری افشا 

تفاوتها در ایجاد شــاخص افشــاگری ممکن اســت باعث نتایج 
متفاوتی شــود. در ادبیات موضوعی گزارشگری، از رویکردهای 
مختلفی برای ســنجش میزان افشــا و گزارشــگری الکترونیکی 

استفاده شده است. 
اولین رویکرد، استفاده از یک متغیر ساختگی است؛ به نحوی 
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گزارشــگری  شــرکتی  در  اگــر  کــه 
الکترونیکی وجود داشته باشد، مقدار 
یک و در غیر این صورت، مقدار صفر 
استفاده می شــود. در رویکرد دوم، از 
معیارهای  مبتنی بر  کلی  یک شاخص 
مربوط بــه محتوا و جنبه هــای ارائه 
اســتفاده می شود. رویکرد  اطالعات 
ســوم نیز با اســتفاده از یک شاخص 
نســبی، متشــکل از شــاخص کلــی 
معیارهای  تعــداد  بر حداکثر  تقســیم 
مربوط به محتوای اطالعات اســت. 
انتخاب بین ســه رویکرد، بر انتخاب 
می گــذارد.  تأثیــر  آمــاری  تحلیــل 
رویکرد اول تنهــا در تحلیل دوجانبه 
و با اســتفاده از رگرســیون لجستیک 
قابــل انجام اســت؛ در حالــی که در 
رویکردهای دوم و ســوم از رگرسیون 
حداقــل مربعات اســتفاده می شــود. 
بنابراین، روش تجزیه و تحلیل و نحوه 
در  اطالعات  افشــای  شاخص سازی 
نتایج و ضریب اثرگــذاری متغیرهای 
عملکردی شرکت و گزارشگری مالی 
 (Mokhtar, الکترونیکی، مؤثر است

.2017)

اندازه گیری ویژگیهای  ســنجش 
عملکردی شرکت 

چنین مطرح شــده است که سنجش 
متغیرهــای  اندازه گیــری  نحــوه  و 
عملکردی ممکن اســت با اســتفاده 
از معیارهــای مختلفی صورت گیرد؛ 
معیارهــای  از  اســتفاده  بنابرایــن، 
ارتباط  بر  اندازه گیری،  برای  مختلف 
بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل 
اثرگذار اســت. بررســی پژوهشهای 
اثرگــذاری  زمینــه  در  انجام شــده 

ویژگیهای عملکردی و گزارشــگری 
الکترونیکی، تأیید کننده این موضوع 
اســت؛ برای نمونه، اندازه شرکت با 
داراییها، میزان  از مجموع  اســتفاده 
سرمایه گذاری بازار و یا میزان فروش 
شــرکت، قابــل اندازه گیری اســت. 
همچنین، ســوداوری با اســتفاده از 
بازدهی حقوق صاحبان سهام، بازده 
داراییها و دیگر معیارها همچون سود 
هر ســهم، ســود خالص عملیاتی و 
بازدهی فروش، اندازه گیری می شود 

.(Mokhtar, 2017)

خالصه و جمع بندی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در طــی دهه هــای گذشــته، ســیر 
صعــودی و فزاینده ای را در توســعه 
روزافــزون اقتصــاد جهانــی، رقــم 
زده اســت. پیشــرفتهای فنــاوری، 
و  ارتباطــی  محدودیتهــای  رفــع 
سرمایه گذاری را در فراتر از مرز های 
کشورها رقم زده اســت. این تحول 
در فرایندهای مالی و کســب و کار نیز 
به طور عمده ای اثرگذار بود؛ به نحوی 
که شــرکتها از ابزار نویــن اینترنتی و 
اطالعات،  افشای  برای  الکترونیکی 
انتشــار صورتهــای مالــی و ارتباط 
پیوسته با سهام داران و سرمایه گذاران 
خود، اســتفاده می کنند. اســتفاده از 
اینترنــت و فناوریهــای نوین ارتباط 
جمعی در گزارشــگری مالی و فرایند 
کســب و کار، منجــر به آن شــده تا 
پژوهشــهای متعــددی در این حوزه 
انجام گیــرد و به ارزیابی دقیق رابطه 
و  ویژگیهــای خاص شــرکت  بیــن 

این مطالعه با دیدگاه 

فراتحلیلی

مطابق با نتایج

به دست آمده از

پژوهشهای 

انجام شده

 در حوزه

 گزارشگری 

الکترونیکی

ارتباط نظری بین

اندازه شرکت

سوداوری

اهرم مالی

نوع حسابرس و

گزارشگری 

الکترونیکی را

مورد بررسی 

قرار داده است
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گزارشگری الکترونیکی پرداخته شود. 
ایــن مطالعه با دیــدگاه فراتحلیلی مطابــق با نتایج 
به دســت آمده از پژوهشــهای انجام شــده در حــوزه 
گزارشــگری الکترونیکی، ارتباط نظــری بین اندازه 
شــرکت، ســوداوری، اهرم مالی و نوع حســابرس و 
گزارشــگری الکترونیکــی را مورد بررســی قرار داده 

است. 
آنچه به طــور درخور توجهی با مــرور مبانی نظری 
و ادبیات علمی حوزه گزارشــگری مالــی الکترونیکی 
قابل مشــاهده اســت، ارتبــاط بیــن اندازه شــرکت، 
ســوداوری، اهرم مالی، نوع حســابرس و گزارشگری 
الکترونیکی است. شرکتهای بزرگ، سوداور و با اهرم 
مالی باال، به وسیله مؤسســه های حسابرسی بزرگ و 
باکیفیت، حسابرسی می شوند و سطح افشای داوطلبانه 
بیشتری در مرکز اطالع رســانی اینترنتی و درگاه های 
ارتباطــی خود، در مقایســه با شــرکتهای کوچک، با 

سوداوری کم و اهرم مالی پایین، ارائه می دهند. 
ایــن نتایج، مبتنی بــر مبانی مطرح شــده در نظریه 
نمایندگی، نظریه عالمت دهی، فرضیه هزینه سیاسی 
و نظریه انتشــار نوآوری است. با این حال، مطابق با 
برخی پژوهشهای صورت گرفته، ناهمگونی در برخی 
نتایج به دســت آمده مبتنی بر دالیلــی همچون حجم 
نمونه پژوهش، نوع و تعداد ویژگیهای مورد بررســی، 
تعــدد بانکهــای اطالعاتــی جمــع آوری اطالعات، 
روش شناســی پژوهــش و فرایند پــردازش و تحلیل 
اطالعات، کیفیت متفاوت نوع داده های مورد استفاده 
توجه به متغیرهای تعدیل کننــده را نیز بااهمیت کرده 

است.
 بــر این اســاس، افزون بر توجه بــه متغیرهایی که 
به طور مستقیم نشان دهنده عملکرد شرکتها هستند، 
عوامــل تعدیل کننده ایــن ویژگیها نیز مورد بررســی 
قــرار گرفته اســت. این موارد، عبارت اســت از نظام 
حقوقــی، فراینــد حفاظت و ارتقای ســرمایه گذاری، 
ارزشهای فرهنگی، توسعه اقتصادی، شاخص سازی 
و اندازه گیری افشا و ســنجش اندازه گیری ویژگیهای 

عملکــردی شــرکت کــه در ســنجش متغیرهــای 
عملکردی شرکتها و گزارشگری الکترونیکی، اثرگذار 
هســتند. در یک برایند کلــی از بررســی فراتحلیلی 
متغیرهای تعیین کننده گزارشــگری الکترونیکی، این 
مطالعه ممکن است در روشن کردن فضای پژوهشی 
آینــده، نظریه های افشــای اطالعــات، متغیرهای 
تعدیلی و جنبه های روش شناســی پژوهشــهای این 
حوزه، مؤثر باشــد. همچنیــن، تحلیل کلــی روابط 
منطقــی متغیرها ممکن اســت در ترویج شــیوه های 
بهتر گزارشــگری الکترونیکی و تدوین خط مشی های 
راهبری برای شرکتها و نهادهای سیاستگذار در حوزه 
مالی و حســابداری در ایران، همچون سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران و یا کمیته تدوین اســتانداردهای 

حسابداری و حسابرسی، مفید واقع شود. 
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