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Abstract
In this study, the effect of financial reporting complexity on the accounting expertise of
board members and accounting expertise, members of the audit committee and the weakness
of internal control in companies listed on the Tehran Stock Exchange and Securities was
investigated.
The sample consisted of 100 companies from 1391 to 1398 and 800 years-company. And
because the dependent variables of the hypotheses are bi-quantitative qualitative scale, the
regression model of Logit model has been used.
In the first hypothesis, the effect of independent variable effect, financial reporting complexity
on the dependent variable, board accounting expertise has a positive and significant effect, and
in the second hypothesis, the effect of independent variable, financial reporting complexity has
a positive and significant effect on the dependent variable. The effect of independent variable,
financial reporting complexity on dependent variable, weak internal control has a positive and
significant effect and all three hypotheses were positive and accepted at 95% confidence level.
The more complex the financial reporting, the greater the need for accounting expertise of
the board and the audit committee, and the greater the weakness of internal control. As a result,
financial complexity is greater.
Key Words: Financial Reporting Complexity, Board Accounting Expertise, Audit Committee
Expertise, Weak Internal Control.

10.22034/JPAR.2022.545421.1070

1. Accounting Department, Qazvin Branch, KAR Institute of Higher Education, Qazvin, Iran
leilabakhtiarisafa@gmail.com
2. Accounting Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Corresponding Author)
farzin.rezaei@qiau.ac.ir
3. Accounting Department, Qazvin Branch, Kar Institute of Higher Education, Qazvin, Iran
babaktoolami@gmail.com
http://article.iacpa.ir
پژوهشهای حسابرسی حرف های
1400 سال دوم | شماره پنجم | زمستان

I
A
C

سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان  ،1400صص 180-158

جامعه ح

P

1380

ساب

دارا

A

ن رسمی ایران

بررسی اثر پیچیدگیگزارشگریمالی بر تخصصحسابداری
اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل
داخلی
لیال بختیاری صفا ،1فرزین رضایی  ،2بابک نژادتولمی

3

تاریخ دریافت1400/10/01 :

مقالهی پژوهشی

تاریخ پذیرش1400/12/15 :

چکیده
در این تحقیق ،بررسی تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و تخصص
حسابداری اعضای کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار
تهران پرداخته شد .نمونهی مورد بررسی شامل  100شرکت از سال  1391تا  1398و به تعداد  800سال -شرکت
بوده است .از آن جا که متغیرهای وابستهی فرضیهها با مقیاس کیفی دو ارزشی میباشد ،از مدل رگرسیون لوجیت
استفاده شده است .در فرضیهی اول تأثیر متغیر مستقل ،تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی بر متغیر وابسته ،تخصص
حسابداری هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری دارد .در فرضیهی دوم تأثیر متغیر مستقل ،پیچیدگی گزارشگری
مالی بر متغیر وابسته :تخصص کمیتهی حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد .در فرضیهی سوم تأثیر متغیر مستقل،
پیچیدگی گزارشگری مالی بر متغیر وابسته ،ضعف کنترل داخلی اثر مثبت و معناداری دارد .هر سه فرضیه ،در
سطح اطمینان  95درصد ،مثبت و مورد قبول واقع شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که هرچه پیچیدگی
گزارشگری مالی بیشتر باشد نیاز به تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیتهی حسابرسی بیشتر میشود و هرچه
ضعف کنترل داخلی هم بیشتر باشد ،پیچیدگی مالی بیشتر است.
واژههای کلیدی :پیچیدگی گزارشگری مالی ،تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره ،تخصص اعضای کمیتهی
حسابرسی ،ضعف کنترل داخلی.
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 -1مقدمه
پیچیدگی یکی از مهمترین موضوعات گزارشگری مالی است و در میان آنها ابزارهای
مالی از همه پیچیدهتر است (بورس اوراق بهادار آمریکا )2008 ،و از دالیل دیگر پیچیدگی
در گزارشگری مالی ،گزارشگری ابزار مالی میباشد که نتایج تحقیقات در مورد پیچیدگی
این اقالم در صورتهای مالی نشان میدهد که از الزامات افشای طوالنی و الزامات اندازهگیری
شروع میشود و در مورد تأخیر در گزارشگری مالی میتواند دلیل بر پیچیدگی صورتهای مالی
باشد (هیئت تدوین استانداردگذاری بینالمللی .)2008 ،در عین حال اطالعات پیچیدهای که
برای رفع نیازهای استفادهکنندگان تلقی میشود ،نباید به بهانهی اینکه در آن برای برخی از
استفادهکنندگان مشکل است ،از صورتهای مالی حذف شود (علیخانی.)1396 ،
با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی ،حسابرسان باید اعمال مراقبتهای حرفهای الزم را
در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند .زیرا وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتنابناپذیر است
و عواملی چون تنوع و پیچیدگی موضوعات ،حجم زیاد کار ،خستگی ،کسالت ،بیاطالعی ،بیدقتی
و عملیات تکراری احتمال اشتباه را افزایش میدهد و درصورتیکه این تحریف توسط حسابرس
کشف نشود ممکن است آثار زیانباری بر تصمیمگیری استفادهکنندگان بگذارد که این امر امکان
طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان را افزایش میدهد .بنابراین الزم است حسابرسان بهمنظور
کاهش خطرات ،شناخت کاملی از واحد اقتصادی و محیط آن داشته باشند .این شناخت ،آگاهی از
صنعت صاحبکار و محیط قانونی و عملیاتی حاکم بر آن را شامل میشود .پیچیدگی گزارشگری
مالی شرکت مورد بررسی و همچنین کیفیت گزارشگری مالی نیز میتواند بر میزان بهموقع
بودن گزارشات مالی تأثیرگذار باشد .کیفیت پایین گزارشگری مالی و پیچیدگی گزارشگری
مالی میتواند باعث افزایش زمان حسابرسی گردد که در نهایت منجر به افزایش تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرس و همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده خواهد شد (صالحی و همکاران،
 .)1396همچنین انتظار میرود که حسابرسان با کیفیت حسابرسی باال ،نقش اطالعاتی مهم
را ایفا کنند که میتواند پیچیدگی اطالعات را از تقلبهای شرکتها را کاهش دهد .در این
میان ،حسابرسی بهعنوان یکی از مکانیزمهای راهبری شرکتی ،بهطور معمول در شرایطی که
پیچیدگی اطالعات حسابداری حاکم است ،برای کاهش شکست حسابرسی در تقلب شرکتها
مطرح میشود.
یکی از عواملی که ممکن است بر بهموقع بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده تأثیرگذار
باشد ،پیچیدگی گزارشگری مالی است( .از دیدگاه هیئت تدوین استانداردگذاری بینالمللی،
 )2008پژوهشهای انجام شده در این زمینه بیانگر این موضوع است که وجود اعضایی با تخصص
مالی حسابداری در کمیتهی حسابرسی و هیئت مدیره با ویژگیهای گزارشگری مالی مرتبط
است ازجمله پیچیدگی گزارشگری مالی (چیچیال  )2018محافظهکاری حسابداری بیشتر
(کریشنان ،ویسوانادن ،)۲۰۰۸ ،کیفیت باالتر اقالم تعهدی (هالیوال و همکاران )۲۰۱۰ ،مدیریت
سود کمتر (بدارد و همکاران،۲۰۰۴ ،کار سلو و همکاران )۲۰۰۶ ،افزایش سطح نگهداری و
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مدیریت وجه نقد شرکت (حاجیها ،رجب دری )۱۳۹۶ ،و همچنین وقوع کمتر ضعفهای اساسی
کنترل داخلی (هویتاش و همکاران )۲۰۰۹ ،میتوان نام برد .مهارتها و تجارب حرفهای اعضای
کمیتهی حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی یک عامل کام ً
ال آشکار با اثربخشی کمیتهی
حسابرسی است (پوچتا مارتینز ،دیفوئنتس  .)۲۰۰۷ ،۱۳اگر پیچیدگی گزارشگری مالی باال
توسط استانداردها و ضوابط حسابداری اجرایی شود شرکتها در زمینه تخصص حسابداری
سرمایهگذاری میکنند تا خطر نتایج منفی گزارشگری کاهش یابد (دیر و همکاران.)2017 ،
همچنین هرچه کیفیت گزارشگری مطلوب و بهموقع باشد از پیچیدگیگزارشگریمالی کمتری
برخوردار است.
تحقیقات بسیار به بررسی عوامل تعیینکننده و آثار و نتایج نقاط ضعف بااهمیت کنترل
داخلی پرداختهاند .تحقیقات اولیه (اسکافی ،کولینز ،کینی )2007 ،ارتباطی بین این نقاط ضعف
و ویژگیهای شرکت همچون پیچیدگی شرکت ،تغییرات سازمانی ،اندازهی شرکت ،سودآوری
شرکت و سرمایهگذاری منابع روی کنترلهای داخلی نشان دادهاند .بنابراین مسئلهی مهم در این
تحقیق این است که پیچیدگیگزارشگری مالی چه تأثیری بر تخصص حسابداری هیئت مدیره
و کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی دارد.
ل ایجاد پیچیدگی
با توجه به تحقیق صورت گرفته در تشخیص برطرف کردن موانع و عوام 
گزارشگری مالی علیرغم مزایا و کاربردها ،چالشهایی دارند .در این تحقیق از یک رویکرد
مبتنی بر تخصص حسابداری هیئت مدیره و تخصص کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی
استفاده خواهد شد .بنابراین مهمترین جنبهی نوآوری این تحقیق رابطهی تخصص حسابداری
اعضای هیئت مدیره و تخصص اعضای کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی در شرکتهای
بورس اوراق بهادار تهران و شرکتها برای برطرف کردن عوامل ایجاد پیچیدگیگزارشگری مالی
میباشد.
نتایج پژوهش از لحاظ نظری موجب غنی شدن ادبیات نظری موضوعی میشود و ابعاد مؤثر
در مسئلهی پیچیدگی را گسترده میکند و از نظر عملی هم میتواند مورد توجه نهادهای حرفهای
در تدوین استانداردها قرار گیرد .از بابت کاهش پیچیدگیهای غیرضرور و از طرفی مورد توجه
ارکان راهبری و نظارتی بنگاهها میگردد تا به مسئلهی پیچیدگی و اثرات آن بر تخصص هیئت
مدیره و کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی توجه ویژه نمایند.
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
 -1-2پیچیدگی گزارشگری مالی
پیچیدگی را میتوان بهعنوان وضعیتی دشوار برای درک مسائل و پیشبینیها توصیف نمود.
ی در فهم تفسیر و صورتهای
ی صورتهای مالی نشاندهندهی افزایش دشوار 
بنابراین پیچیدگ 
مالی میباشد (فیلزن ،پترسون .)2015 ،بهطور کلی پیچیدگیدر گزارشگری مالی میتواند ناشی
ت یک واحد تجاری ،استانداردهای گستردهی حسابداری و اختیارات مدیریتی
از پیچیدگیدر عملیا 
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در مورد نوع و میزان زبان استفاده شده در گزارشهای مالی باشد .پیچیدگیگزارشگری مالی یک
مسئله نوظهور و جدید در حرفهی حسابداری میباشد .این مسئله ،حرفهی حسابداری را از نظر ابعاد
و مسائل مختلف تحت تأثیر قرار داده ،بهطوریکه بروز پیچیدگیگزارشگریمالی در صورتهای
مالی ،حسابداری را به چالش میکشاند و باعث تقلب و به تأخیر انداختن گزارشگری مالی و
مخفی کردن سود توسط مدیران میشود .بحث و نگرانیهایی در خصوص پیچیدگی در نظامهای
گزارشگری مالی جاری درکل دنیا برای استانداردگذاران بینالمللی اهمیت فزایندهای یافته است.
پیچیدگی سیستم ناشی از قواعد پیچیده نمیباشد بلکه ناشی از رفتار پیچیدهای است که از روابط
درونسازمانی ،تعامالت متقابل و ارتباطهای دوجانبه عوامل در داخل و بین سیستم و محیط به
وجود میآید (العمودی ،کومار .)2017 ،دیدگاه رایج این است که پیچیدگیگزارشگری مالی در
درجهی اول یک انتخاب مدیریتی است .پیچیدگی گزارشگری مالی توسط مدیران برای پنهان
کردن اطالعات منتقل شده به سهامداران شرکتهایشان استفاده میشود (چیچیال و همکاران،
 .)2018لی ( )2008معتقد است که مدیران پیچیدگی گزارشگری مالی را افزایش میدهند تا
با افزایش هزینههای پردازش اطالعات ،اطالعات نامطلوب را بهطور استراتژیک پنهان کنند .در
چندین مقاله معاصر استدالل میکنند :پیچیدگیگزارشگریمالی عمدتاً توسط عملیات تجاری و
استانداردها و مقررات پیچیدهی حسابداری هدایت میشود (چیچیال و همکاران.)2018 ،
بر اساس تحقیقات (گای و همکاران )2016 ،مدیران شرکتهای دارای پیچیدگیگزارشگری
مالی باال ،افشاگری داوطلبانه را برای کاهش تأثیر منفی پیچیدگی گزارشگری مالی در محیط
اطالعاتی خود افزایش میدهند .همچنین ورهرامی و محمدی در سال  1399به تأثیر دورهی
همکاری بین مدیرعامل و مدیر حسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی پرداختند که در
این صورت هرچه دورهی همکاری بین آنها طوالنیتر باشد ،دست به تبانی میزنند و بهمنظور
پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت گزارشهای طوالنیتر (صفحات بیشتر و پیچیدهتر)
منتشر میکنند .فرهنگ دوست در سال  1393بهدست آورد که اگر پیچیدگیگزارشگری مالی
دارای شفافیت نباشد باعث تأخیر در گزارشگری مالی میشود.
 -2-2ارتباط پیچیدگیگزارشگری مالی با تخصص حسابداری هیئت مدیره
بنا بر تئوریهایی که متخصصان حسابداری برای شرکتهای پیچیده مؤثر میدانند (چیچیال
و همکاران )2018 ،شرکتها با سرمایهگذاری در تخصص حسابداری به دنبال کاهش اثرات
سوء پیچیدگی گزارشگری مالی هستند .بنا بر تحقیق دیر و همکاران ( )2017اگر پیچیدگی
گزارشگری مالی باال توسط استانداردها و ضوابط حسابداری قابل اجرا هدایت شود شرکتها در
زمینهی تخصص حسابداری سرمایهگذاری میکنند تا خطر نتایج منفی گزارشگریکاهش یابد.
گای و همکاران ( )2016بررسی میکنند که آیا افشاگریهای داوطلبانه باعث بهبود فضای اطالعاتی
ضعیف شرکتها در هنگام باال بودن پیچیدگیگزارشگری مالی میشود ،تخصص حسابداری در
شرکتها برای کارکنان در نقشهای اصلی گزارشگریمالی ،ازجمله اعضای هیئت مدیره ،میتواند
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بهطور مؤثری پیچیدگی گزارشگری مالی که نیاز به درک عمیق استانداردها و مقررات مربوط
دارند ،را مدیریت کنند .تخصص حسابداری بهطور کامل اثرات منفی پیچیدگیگزارشگری مالی
را بر روی احتمال مشکالت کنترل داخلی ،و سطح باالیی از تخصص حسابداری در هیئت مدیره
و کمیتهی حسابرسی اثرات سوء پیچیدگی گزارشگری مالی را کاهش میدهد .بنا بر تحقیقات
چیچیال و همکاران ( )2018سطح تخصص حسابداری در هیئت مدیره و کمیتهی حسابرسی را
برای سطح کلی تخصص حسابداری یک شرکت استفاده میکنند .ازاینرو یافتههای این تحقیق بر
نقش تخصص حسابداری در ادارهی یک شرکت تأکید دارد .تحقیقات نشان میدهد که تخصص
هیئت مدیره مربوط به گزارشگری مالی است .به همین ترتیب ،هم تخصص حقوقی در هیئت
مدیره (کریشنان و همکاران  )2011دارد و هم صنعت و حسابداری در کمیتهی حسابرسی (کوهن
و همکاران  )2014ارتباط مثبتی با کیفیت گزارشگری مالی .از عواملی که کیفیت حسابرسی را
باال میبرد و موجب تمایز بین حسابرسان با خدمتدهی با کیفیت باال و حسابرسان با خدمتدهی
با کیفیت پایین میشود ،حسابداران متخصص هستند .اعضای هیئت مدیره برای مدیریت مؤثر
پیچیدگیگزارشگری مالی نیازمند درک عمیق استانداردها و مقررات مربوط میباشند .بنابراین
باید تعدادی از اعضای هیئت مدیره دارای تخصص حسابداری باشند .بنا بر بررسی چیچیال و
همکاران ( )2018پیچیدگی گزارشگری مالی عمدتاً انتخاب عمدی مدیران برای منافع شخصی،
برای دستکاری معامالت پیچیده ی تجارت ،استانداردها و مقررات افشای مربوط است و میتوان
گفت در مورد دوم ،شرکتها تالش میکنند پیچیدگیگزارشگری مالی را مدیریت کنند .کیفیت
گزارشگری مالی ضوابطی اســت که اطالعات مفید و ســودمند را از ســایر اطالعات منفک
کرده و ســودمندی اطالعات را افزایش میدهد .بهموقع بودن گزارشهای مالی ،یکی از مهمترین
ارکان کیفیت ارائه اطالعات مالی شرکتها است؛ زیرا بههنگام بودن اطالعات است که میتواند به
استفاده بهتر و مفیدتر استفادهکنندگان اطالعاتی منجر شود که محصول نهایی سیستم حسابداری
مخابره میکند (مدهانی .)2013 ،اگر کارشناسانی به دالیلی غیر از مدیریت پیچیدگی گزارشگری
مالی به هیئت مدیره اضافه شوند و شرکت تخصص حسابداری داخلی را افزایش ندهد بعید است
که افزایش تخصص حسابداری در هیئت مدیره با کاهش نتایج منفی گزارشگری همراه باشد
(چیچیال و همکاران  .)2018پیچیدگیگزارشگری مالی بهطور مثبت با تخصص حسابداری اعضای
هیئت مدیره شرکت و کمیتهی حسابرسی مرتبط است .همچنین نتایج نشان میدهد که تخصص
حسابداری رابطهی بین پیچیدگیگزارشگری مالی و نتایج منفی گزارش را کاهش میدهد .بهطور
خالصه ،درک ما از فعالیتهای شرکتها برای کاهش پیامدهای منفی پیچیدگی گزارشگری مالی و
ش میدهد .طبق تئوری و تحقیقات میتوان فرضیهی
نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزای 
تأثیر و رابطهی بین پیچیدگیگزارشگری مالی بر تخصص حسابداری را مطرح کرد .در ایران هم
بنا بر تحقیق فالح و متولی ( )1399بین پیچیدگیگزارشگریمالی و تخصص حسابداری هیئت
مدیره رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.

پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال دوم | شماره پنجم | زمستان 1400

|| 164

 -3-2ارتباط  پیچیدگیگزارشگریمالی با تخصص مالی کمیتهی حسابرسی
تأثیر وجود کمیتهی حسابرسی بر بهبود گزارشگری مالی بهطور واضح مشهود است.
بهطوریکه کمیته حسابرسی مسئول ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره و حسابرسان داخلی
و حسابرسان مستقل شرکت میباشد و بهعنوان عامل بازدارنده ،از زیر پا گذاشتن کنترلهای
داخلی توسط مدیریت ارشد نقش مؤثری ایفا میکند .همچنین کمیتهی حسابرسی باعث
اثربخشی بیشتر گزارشگری مالی و اعتباردهی به آن میباشد .پیچیدگیگزارشگری مالی را به
حداقل ممکن میرساند(چیچیال و همکاران .)2018 ،میزان پیچیدگی گزارشگری مالی بهطور
مستقیم ،پیچیدگی استانداردها و مقررات حسابداری حاکم بر افشای گزارش ساالنه شرکتها
را نشان میدهد( .ابوت و همکاران2004 ،؛ چادها ،آگراول )2005 ،دریافتند که تخصص مالی
در کمیتهی حسابرسی با احتمال کمتری از تجدید اظهارات همراه است .در منشور کمیتهی
حسابرسی باید وظایف بهطور مناسب و دقیق انجام شود .بر اساس منشور کمیتهی حسابرسی
مصوب 1391سازمان بورس اوراق بهادار تهران کمیتهی حسابرسی از  3تا  5عضو که اکثریت
آنها مستقل و تخصص مالی دارند با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل میشود .تخصص
مالی و مهارت اعضای کمیتهی حسابرسی ،یکی دیگر از ویژگیهای کمیتهی حسابرسی است
که اعضای کمیتهی حسابرسی برای انجام مؤثر وظایف خود باید داشته باشند .این تخصص
فراتر از آشنایی صرف با صورتهای مالی است(صالحی و همکاران .)1395 ،طبق مادهی 1
کمیتهی حسابرسی ،تخصص مالی اینگونه تعریف میشود :مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفهای
داخلی یا معتبر بینالمللی در مسائل مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،سایر
رشتههای مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه وتحلیل گزارشگری مالی
و صورتهای مالی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.
در پژوهشهای داخل و خارج از کشور اص ً
ال به بررسی همزمان پیچیدگی گزارشگری مالی
و تخصص حسابداری کمیتهی حسابرسی پرداخته نشده است ولی بهصورت جداگانه متغیرهای
مذکور مورد بررسی قرار گرفتند و از تئوری رویکرد استقرایی برای متغیرهای مذکور استفاده
شده که تجربی و قابل آزمون میباشد (صالحی و همکاران .)1395 ،ابوت و همکاران ( )2000در
یک بررسی به مطالعه رابطهی بین کیفیت گزارشگری مالی و ویژگیهای کمیتهی حسابرسی
پرداختند .آنها با انجام پژوهشی دیگر دریافتند که ارائهی نادرست صورتهای مالی در شرکتهای
دارای کمیتهی حسابرسی مستقل ،با متخصصان مالی ،کمتر است (تختائی و همکاران.)2000 ،
با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده ،به نظر میرسد که باید از طریق اقداماتی از قبیل
استقالل کمیتهی حسابرسی ،وجود افرادی با تخصص مالی و حسابداری و حسابرسی در کمیتهی
حسابرسی و افزایش بهبود اثربخشی کمیتهی حسابرسی بهمنظور اطمینان از ارائهی صادقانهی
فرآیند گزارشگری مالی و گسترش پژوهشهای انجام شده در زمینهی کمیتهی حسابرسی و
ویژگیهای آن ،تأکید بیشتری در زمینهی بهبود آثار کمیتهی حسابرسی بر فرآیند گزارشگری
مالی انجام گیرد .پیچیدگی گزارشگری مالی اساساً ناشی از گرفتگی عمدی نیست بلکه ناشی
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از پیچیدگی استانداردهای تجارت و حسابداری است .بعالوه ،نتایج پژوهش ما نقش تخصص
حسابداری در حاکمیت شرکتها را برجسته میکند و متون رو به رشد در مورد عوامل تعیینکننده
و عواقب تخصص هیئت مدیره و کمیتهی حسابرسی را تکمیل میکند .درنتیجه ،میزان پیچیدگی
گزارشگری مالی بهطور مستقیم پیچیدگی استانداردها و مقررات حسابداری حاکم بر افشای
گزارش ساالنه شرکتها را نشان میدهد .به همین ترتیب ،اقدامات پیچیدگی موجود را تکمیل
میکند (چیچال و همکاران .)2018 ،بهطور کلی سطح باالیی از تخصص حسابداری در هیئت
مدیره و کمیتهی حسابرسی اثرات سوء پیچیدگی گزارشگری مالی را کاهش میدهد .تخصص
مالی اعضای کمیتهی حسابرسی بهعنوان بخش مهمی از سیستم نظارت داخلی ،قدرت کمیتهی
حسابرسی را تقویت کرده که میتواند باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشهای هیئت مدیره
شود (صالح و همکاران.)2017،
ً
از آنجائی که پیچیدگیگزارشگری مالی موضوع نسبتا جدیدی است که کمتر در تحقیقهای
خارجی و داخلی به آن پرداختهشده است ،همچنین پیچیدگیگزارشگری مالی و عدم شفافیت
اطالعات برای کلیه ذینفعان شرکت بهخصوص سهامداران بالفعل و بالقوه همیشه از اهمیت
خاصی برخوردار بوده است و میتواند بهعنوان عامل مؤثری در انتخاب سرمایهگذاری مطلوب
مورداستفاده قرار گیرد .چون سرمایهگذاران همواره نگران منافع خود در شرکت هستند و کیفیت
بهتر حسابرسی همواره موجب باال رفتن اطمینان بخشی به گزارشهای مالی میشود و تا حدود
زیادی عدم تقارن اطالعاتی ،نگرانی و ریسک برآوردن نیازهای اطالعاتی شرکتها ،مدیران و
ارائهی نتایج کاربردی در خصوص ،سرمایهگذاران را کاهش میدهد .عالوه بر این تأثیر پیچیدگی
گزارشگری مالی بر تخصص حسابداری کمیتهی حسابرسی به سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه و
نیز به مدیران شرکتها بهمنظور اتخاذ تصمیمهای مالی صحیح و معقول کمک میکند.
 -4-2ارتباط پیچیدگیگزارشگریمالی با ضعف کنترل داخلی
تحقیقات بسیار به بررسی عوامل تعیینکننده و آثار و نتایج نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی
و ارتباط با پیچیدگیگزارشگری مالی پرداختهاند .در تحقیقاتی که یازوا ( )2010انجام داد به
بررسی عوامل مؤثر بر نقاط ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی ،ارتباط بین نقاط ضعف مواد و
کیفیت سود و واکنش بازار سهام به افشای نقاط ضعف بااهمیت پرداخت.
او دریافت که شرکتهای دارای ضعفهای کنترل داخلی شرکتهایی کوچک ،پیچیدهتر،
ازنظر مالی ضعیفتر و دارای کاهش رشد هستند و نقاط ضعف کنترل داخلی در آنها تأثیری
بر قیمت سهام ندارد .از سوی دیگر دریافتند این شرکتها ممکن است نقاط ضعف عمده را
شناسایی نکنند .ژانگ ،جیان ژو و نان ژو ( )2006نمونههایی شامل شرکتهای دارای نقاط ضعف
کنترل داخلی را بر اساس نوع صنعت ،اندازه و عملکرد شرکت طبقهبندی کرده و این شرکتها
را با نمونههایی از شرکتهای بدون نقاط ضعف کنترل داخلی مقایسه کردند .تحلیلهای انجام
شده نشان داد که میان کیفیت کمیتهی حسابرسی ،استقالل حسابرس و نقاط ضعف کنترلهای
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داخلی رابطه وجود دارد.
همچنین شواهدی وجود دارد که پیچیدگیگزارشگریمالی منجر به نتایج منفی گزارشگری
مالی میشود .دویل و همکاران ( )2007عوامل تعیینکننده نقاط ضعف کنترل داخلی را بررسی
کرده و دریافتند که پیچیدگی با بروز ضعفهای کنترل داخلی ارتباط مثبت دارد .پیترسون ()2012
دریافت که پیچیدگی تشخیص درآمد احتمال تعدیل مجدد را افزایش میدهد .دی ال جی و
مکسوی ( )۲۰۰۷نشان دادند که کنترلهای داخلی اثربخش باعث کیفیت باالی گزارشگری مالی
میگردد .ریچ ( )2009معتقد است بسیاری از ضعفهای کنترل داخلی ،عامل بسیاری از گزارههای
متقلبانه میباشد .بهطوریکه رسواییهای دهههای اخیر نشان میدهد از دستکاری در یک یا چند
جزء گزارشهای مالی برای مقاصد متقلبانه رسواییهای مالی به بار میآورد ازجمله پس از فروپاشی
شرکت انرون ،جهان شاهد گزارشگری مالی متقلبانه زیادی بود ویکی از تهدیدات بازارهای سرمایه
گزارشگری مالی متقلبانه میباشد که از ضعف کنترلهای داخلی ناشی میشود .در ایران نیز زارعی
در سال  1371در تحقیقی به بررسی تحلیلی توصیفی نقاط ضعف کنترلهای داخلی شرکتهای
سهامی خاص تولیدی ایرانی و با حداقل 10سال فعالیت از منظر حسابرس مستقل پرداخت .نتایج
تحقیق حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی در بخشی از شرکتهای تحت
بررسی کشور است .چنین نارساییهایی میتواند زمینهساز ناکارآمدی ،بیبرنامگی ،اختالس و تبانی
و سایر مشکالت ساختاری و عملکردی شرکتها گردد .صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع
در واحدهای اقتصادی ،کنترلهای داخلی را ابزاری برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی در نظر
میگیرند.
 -5-2پیشینهی  پژوهش
پایک و همکاران ( ، )2020به بررسی اثرات پیچیدگی سازمانی بر افشای داوطلبانه ،مسیری
که از طریق آن بر افشاگری تأثیر میگذارد ،پرداختند .بهطور کلی ،یافتهها حاکی از آن است
که مدیران شرکتهای پیچیده برای تقاضای بیشتر اطالعات با افزایش میزان پیشبینی درآمد
به تقاضای بازار پاسخ میدهند .رومن و همکاران ( )2019به بررسی شرکتها به دنبال کاهش
اثرات نامطلوب پیچیدگی گزارشگری مالی با سرمایهگذاری در تخصص حسابداری پرداختند و
دریافتند شورای گزارشگری مالی بهطور مثبتی با تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیتهی
حسابرسی شرکت ارتباط دارد .لینگ لی لیسیچ لیندا و همکاران ( )2019به این تحقیق پرداختند
که آیا مهارت حسابداری کمیتهی حسابرسی با ایجاد انگیزه در حسابرسان برای انجام ممیزیهای
کنترل داخلی دقیق و انجام ارزیابیهای کنترل داخلی مناسب ،به ارتقای حسابرسی کیفیت
ممیزی کمک میکند؟ شرکتهایی که ضعفهای اساسی کنترل داخلی موجود و احتمالی دارند
هنگامیکه کمیتهی حسابرسی تخصص حسابداری بیشتری دارد احتمال کمتری از اخراج
حسابرس با نظر حسابرسی کنترل داخلی منفی را دارد.
چایچاال و همکاران ( )2018به بررسی «پیچیدگی گزارشگری مالی و تخصص حسابداری»
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پرداختند .یافتهها نشان میدهد که پیچیدگی گزارشگری مالی بهطور مثبت با تخصص حسابداری
اعضای هیئت مدیره شرکت و کمیتهی حسابرسی مرتبط است .همچنین نتایج نشان میدهد
که تخصص حسابداری رابطهی بین پیچیدگی گزارشگری مالی و نتایج منفی گزارش را کاهش
میدهد .بهطور خالصه ،این مطالعه درک ما از فعالیتهای شرکتها برای کاهش پیامدهای منفی
پیچیدگیگزارشگری مالی و نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزایش میدهد.
هانگ و چنگ ( )2018به بررسی «بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات بر احتمال وقوع تقلب»
پرداختند .این نتایج از فرضیه نامتقارن اطالعات حمایت میکند .یعنی :افزایش پیچیدگی
اطالعات شرکتها ،شفافیت اطالعات را کاهش میدهد و بنابراین عدم تقارن اطالعات بین
مدیران و حسابرسان ،و ریسک حسابرسی را افزایش میدهد .این تحقیقات نشان میدهد زمانی
که شرکت دارای معامالت پیچیده مرتبط و تنوع محصول است ،حسابرسان باید به ارائهی کار
حرفهای حسابرسی توجه کنند.
هیتاش و همکاران ( )2017به بررسی رابطهی بین پیچیدگی گزارشگری مالی و رفتار
تحلیلگر پرداختند .نتایج نشان دادند که تحلیلگران مالی ،پیچیدگی گزارشگری مالی را کمتر
پوشش میدهند .همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که پیچیدگی اطالعات حسابداری منجر
به افزایش تأخیر در ارائهی صورتهای مالی حسابرسی نشده توسط شرکتها نمیشود .اندازهی
شرکت ،حقالزحمه حسابرس ،تعداد بندهای گزارش حسابرس ،درصد اقالم غیرمترقبه و عدم
اطمینان در گزارش حسابرس بهطور معناداری بر تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیرگذار نیست.
در گزارشگریهای مالی و اعالن سود شرکتها ،هدف بررسی تخصص و استقالل کمیتهی
حسابرسی میباشد .استفادهکنندگان اطالعات مالی بهمنظور تعیین مبنایی برای تصمیمات مهم
اقتصادی و سرمایهگذاری خود متقاضی دریافت اطالعات بهموقع درباره سود شرکت میباشند
(حقانی ،ارزنگ نیا.)1400 ،
هدف تحقیق رحیمی و همکاران ( ،)1399بررسی تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی برهم
ل ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمتگذاری سهام در
حرکتی سهام ،عوام 
میان سهامداران کوچک و بزرگ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده
است .نتایج نشان داد میزان هم حرکتی سهام در بین شرکتهای دارای پیچیدگیگزارشگری
مالی باال ،بیشتر از شرکتهای با پیچیدگیهای گزارشگری پایین میباشد.
هدف مسعود جامی ( )1399از انجام تحقیق بررسی اثر ویژگیهای حسابرسی بر اثربخشی
کنترل داخلی در شرکتها میباشد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگیهای حسابرسی
بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکتها تأثیر بسزایی داشته و نقشی کلیدی و مهم ایفا مینماید.
فالح و متولی (خرداد  )1399رابطه پیچیدگیگزارشگری مالی با تخصص حسابداری را بررسی
کرده نتایج تحقیق نشان داد که بین پیچیدگی گزارشگری مالی با تخصص حسابداری اعضای
هیئت مدیره رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد.
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 -3فرضیههای تحقیق
فرضیهی اصلی :بین پیچیدگیگزارشگری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره
و تخصص اعضای کمیتهی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی فرعی اول :بین تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و پیچیدگیگزارشگری
مالی رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد.
فرضیهی فرعی دوم :بین تخصص حسابداری اعضای کمیتهی حسابرسی و پیچیدگی
گزارشگری مالی رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد.
فرضیهی فرعی سوم :بین ضعفهای کنترل داخلی و پیچیدگی گزارشگری مالی ارتباط
معنادار و مستقیم وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی و شبه تجربی است .همچنین از رویکرد پس رویدادی و طرح
پسآزمون استفاده میشود .این تحقیق ازنظر فرآیند اجرا (نوع دادهها) یک تحقیق کمی است،
تحقیق حاضر با بررسی وجود رابطهی بین چند متغیر و توصیف روابط بین آنها در زمرهی
تحقیقهای توصیفی قرار میگیرد.
 -1-4جامعهی آماری پژوهش
در تحقیق حاضر بهمنظور آزمون فرضیهها از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران و برای انتخاب نمونهی آماری مناسب از روش غربالگری استفاده شده است بشرطی که
دارای توقف نماد بیش از  6ماه نباشد ،طی دورهی زمانی تحقیق از بورس بیرون نرفته باشد ،سال
مالی آن منتهی به آخر اسفند باشد و اطالعات مورد نیاز در بانکهای اطالعاتی در دسترس و جزء
مؤسسات مالی و اعتباری ،بانکها ،بیمهها و صندوقهای سرمایهگذاری نباشند.

ردیف عنوان

جدول ( )1غربالگری

تعداد شرکتها

1

تعداد کل شرکتها بورسی

3

تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29اسفند نمیباشد ()142

2
4
5
6

635

تعداد شرکتهای واسطهگری مالی

()220

تعداد شرکتهای کمتر از 180روز فعالیت داشتهاند

()81

تعداد شرکتهایی که اطالعات آنها در دسترس نیست
جمع

()92

100

با توجه به شرایط و محدودیتهای ذکرشده از تعداد  800شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
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بهادار طی دورهی زمانی 1391تا  1398در نمونهی آماری از دادههای  100شرکت برای آزمون
فرضیهها استفاده شدهاست.
 -2-4مدلهای تحقیق
مدل فرضیهی اول:
مدل فرضیهی دوم:

مدل فرضیهی سوم:

 -3-4تعریف متغیرهای تحقیق و نحوهی اندازهگیری آنها
 -1-3-4متغیرهای وابسته:
تخصص حسابداری هیئتمدیره ( :)Accounting Expertsهرگاه اعضای هیئتمدیره دارای
حداقل مدرک کارشناسی در حسابداری یا عضو جامعهی حسابداران رسمی و یا سوابق حرفهای
در حسابداری باشد برای آن شرکت عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته خواهد
شد (چیچیال و همکاران.)2018 ،
تخصص کمیتهی حسابرسی ( : )ACEبیانگر تعداد اعضای کمیتهی حسابرسی است که در
زمینهی حسابداری و حسابرسی مالی فعالیت دارند و دارای علم و دانش هستند عدد یک و در
غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد (رویایی ،ابراهیمی.)1393
ضعف کنترل داخلی ( :)Intauweakضعفهایی است که حسابرس در گزارشهای خود به
آن اشاره میکند و معموالً طی سال مالی برطرف میشود و در برخی موارد برطرف نمیگردد.
درصورتیکه شرکت ضعف کنترل داخلی داشته باشد برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر
خواهد بود (این اطالعات از گزارش کمیتهی حسابرسی دریافت میشود).
 -2-3-4متغیر مستقل:
پیچیدگی گزارشگری مالی ( :)Complexityدر این تحقیق برای اندازهگیری پیچیدگی
گزارشگری مالی بر اساس تحقیق بیگلرخانی و طالب نیا ( )1399صورتهای مالی تلفیقی ،وجود
بیش از یک نوع محصول و وجود اقالم تعهدی بیش از سطح میانگین اقالم تعهدی شرکتهای
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نمونه باشد ،استفاده خواهد شد .درصورتیکه شرکتها هر یک فاکتور را دارا باشند ،بهعنوان
شرکتهای دارای پیچیدگی و در صورت هر سه فاکتور دارای پیچیدگی بیشتر شناسایی و در آن
صورت مقدار متغیر پیچیدگی برابر 1میباشد و در غیر این صورت متغیر تحقیق برابر صفر است.
 -3-3-4متغیرهای کنترلی:
عمر شرکت ( :)Ageلگاریتم طبیعی تعداد سالهای عمر شرکت (چیچیال و همکاران.)2018 ،
ریسک ورشکستگی ( :)BRریسک ورشکستگی ،بهوسیلهی مدل سوم شاخص آلتمن محاسبه
میشود هر زمان  z<1.2گردید مقدار  BRمعادل یک میشود و در غیر این صورت عدد صفر
میگردد (چیچیال و همکاران.)2018 ،
زیان شرکت ( :)Lossاگر شرکت در سال گذشته یا سال جاری زیان داشته باشد عدد یک و
در غیر این صورت صفر میگیرد (چیچیال و همکاران.)2018 ،
رشد شرکت ( :)Growthتغییر نسبی در کل فروش نسبت به سال قبل .کل فروش در سال
جاری تقسیم بر کل فروش سال گذشته منهای یک (چیچیال و همکاران.)2018 ،
ارزش شرکت ( :)MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سالی.
لگاریتم فروش ( :)Lnsalesلگاریتم طبیعی مجموع فروشهای شرکت.
بازده داراییها ( :)ROAاز تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به ارزش دفتری داراییها
به دست میآید.
اهرم مالی ( :)Levبدهی کل دفتری ارزش تقسیم بر دارایی کل دفتری ارزش
 -4-3-4اقالم تعهدی

ACCi,t = OIi,t - CFOi,t

 ACCاقالم تعهدی
 OIسود عملیاتی
 CFOجریان نقد عملیاتی
مدل آلتمن

Z =0.717* X1 +0.84*X2 +3.1*X3 +0.42*X4 +0.998*X5

 X1سرمایه در گردش به کل دارایی
 X2سرمایهی انباشته به کل دارایی
 X3سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی
 X4ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی
 X5فروش بهکل دارایی
با این تفسیر که
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حالت ورشکستگی کامل :مقدار  Zکوچکتر از 2 .1
حالت مابین ورشکستگی و غیر ورشکستگی :مقدار  Zبین  2 .1و 9 .2
حالت سالمت کامل :مقدار  Zبزرگتر از 9 .2
 -4-4تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
 -1-4-4آمار توصیفی
مهمترین ویژگی استفاده از آمار توصیفی برای خالصه کردن اطالعات جمع آوری شده تحقیق که
حجم بزرگی را تشکیل میدهد .جدول ،2شاخصهای مرکزی شامل :میانگین و میانه و شاخصهای
پراکندگی شامل :انحراف معیار ،ضریب کشیدگی و ضریب چولگی دادهها را نشان میدهد .میانگین
رشد شرکت  24 .0که نشان دهنده این است که مقدار متوسط رشد شرکتها  24صدم است و
میانهی  20 .0یعنی نیمی از شرکتها کمتر از  %20رشد داشتند و نیمی دیگر  %20رشد داشتند.
در جدول طبق خروجی دادهها ،اهرم مالی و رشد شرکت و لگاریتم فروش به نرمال نزدیک میباشد
و متغیرهای سن شرکت ،ارزش شرکت و بازده داراییها از توزیع نرمال فاصله دارند.
جدول( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

نماد

پیچیدگی
گزارشگری مالی

COMPLEXITY

0/9150

AE

0/7762

1/0000

ACE

0/8412

1/0000

0/3657

BR

0/1925

1/0000

0/3945

1/5599

intaweak

0/7487

1/0000

0/4340

-1/1470

2/3157

loss

0/1363

1/0000

0/3433

2/1207

5/4971

AGE
LEVERAGE
Growth

تخصص حسابداری
هیئت مدیره
تخصص کمیتهی
حسابرسی
ورشکستگی
شرکتها

ضعف کنترل
داخلی
زیان شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
رشد شرکت

لگاریتم فروش
ارزش شرکت
بازده دارایی

Lansales
MTB
ROA

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

Mean

Median

Std.DEV

Skew-ness

Kurtosis

1/0000

0/2790

-2/9762

9/8576

0/4170

-1/3257

2/7575

-1/8676

4/4879
3/4332

-0/7044

2/4045

3/6416

0/5768

0/5769

0/1729

-0/0938

2/0879

0/2395

0/1986

0/3201

0/4438

2/5185

4/1560
6/0582

0/1212

3/7612

14/0395
3/7160
0/1065

0/3419

1/3272
6/0121

0/1072
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 -5-4آزمون فرضیهها
با توجه به متغیرهای وابسته دوارزشی در مدلهای تحقیق باید از آزمون مدل الجیت استفاده
کرد و این مدل رگرسیونی باینری میباشد که با استفاده از آزمون الجیت برای برآورد مدل و
صحت متغیرهای مدل انجام میشود.
-1-5-4آزمون فرضیهی اول:
طبق مشاهدات جدول  ،3-4آمارهی  Zدر متغیر پیچیدگی گزارشگری مالی 8/223112
و آمارهی معنادار آن  0/0000است که فرض صفر با اطمینان  95درصد رد گردید یعنی مدل
فرضیهی اول مورد قبول و معناداری میباشد و چون ضریب رگرسیون و آمارهی  Zهردو مثبت
هستند رابطهی مثبت و معنادار دارند و مقدار آمارهی  191/9628 LRو سطح معنادار آن تقریباً
 0/0000است که از  5درصد کمتر میباشد و بر معناداری کلی مدل صحه میگذارد و ضریب
مک – فادن ،که نشان دهنده توان توضیح دهندگی بیشتر مدل میباشد و در نقطهی مطلوبی
میباشد که طبق آزمون فرضیهی اول ضریب مک فادن  0/23که برای این مدل مناسب است
و برای درصد صحت پیشبینی مدل را محاسبه تا از نیکویی برازش آن اطمینان حاصل نمایید
(بنی مهد و همکاران )1397 ،و درصد کلی پیشبینی مدل فرضیهی اول  75/12درست میباشد.
درنتیجه مدل فرضیهی اول مورد قبول و قوی و معنادار و مثبت میباشد.
جدول( )3برآورد رگرسیون باینری فرضیهی اول

AE i,t = γ0 + γ1 Complexityi,t + γ2 Agei,t + γ3 Lossi,t + γ4 BRi,t + γ5Growthi,t + γ6MTBi,t + εi,t
مقدارضریبرگرسیون

خطایاستاندارد

آمارهیZ

سطحمعناداری

نتیجه

عرض از مبدأ

C

4/423771

1/160698

-3/811302

0/0001

_

نام متغیر
پیچیدگیگزارشگریمالی

COMPLEXITY

4/366811

0/531041

8/223112

0/0000

ردH0

عمر شرکت

AGE

0/475124

0/302536

1/570471

0/1163

_

زیان شرکت

LOSS

-0/540015

0/303426

-1/779728

0/0751

_

ریسک ورشکستگی

BR

0/640583

0/310209

2/065007

0/0389

_

رشد شرکت

GROWTH

0/171602

0/337805

0/507991

0/6115

_

ارزش شرکت

MTB
0/0000

-0/010992

0/017281

-0/636086

0/5247

_

آمارهیراستنمایی LR

191/9628

سطحمعناداریراستنماییLR

ضریب مک -فادن

0/225684

نتایج محاسبهی درصد صحت پیشبینی مدل فرضیهی اول

تعداد مشاهدات کل

800

درصد پیشبینی مشاهدات درست کل

75/12

-2-5-4آزمون فرضیهی دوم
همانطور که در جدول  4مشاهده میکنید آمارهی  Zدر متغیر پیچیدگی گزارشگری مالی
 9/9145و آمارهی معنادار آن  0/0000است که فرض صفر با اطمینان  95درصد رد گردید .یعنی
مدل فرضیهی اول مورد قبول و معنادار میباشد و چون ضریب رگرسیون و آمارهی  Zهردو مثبت
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال دوم | شماره پنجم | زمستان 1400

رضایی
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هستند رابطهی مثبت و معنادار دارند مقدار آمارهی  150/5632 LRو سطح معنادار آن تقریباً
 0/0000است که از  5درصد کمتر میباشد و بر معناداری کلی مدل صحه میگذارد و ضریب
مک – فادن که نشاندهنده توان توضیح دهندگی بیشتر مدل میباشد و در نقطهی مطلوبی
میباشد که طبق آزمون فرضیهی دوم ضریب مک فادن  0/22که برای این مدل مناسب است و
برای درصد صحت پیشبینی مدل را محاسبه تا از نیکویی برازش آن اطمینان حاصل نمایید (بنی
مهد و همکاران )1397 ،و در صد کلی پیشبینی مدل فرضیهی دوم 80/21درست میباشد .در
نتیجه مدل فرضیهی دوم هم مورد قبول و قوی ،معنادار و مثبت میباشد.
جدول( )4برآورد رگرسیون باینری فرضیهی دوم

ACE i,t = γ0 + γ1 Complexityi,t + γ2 Agei,t + γ3 Lossi,t + γ4 BRi,t + γ5Growthi,t +
γ6MTBi,t + εi,t
مقدارضریبرگرسیون خطایاستاندارد

نام متغیر

آمارهیZ

سطحمعناداری

نتیجه

عرض از مبدأ

C

-3/279969

1/168270

-2/807544

0/0050

_

پیچیدگیگزارشگریمالی

COMPLEXITY

3/246896

0/327487

9/914590

0/0000

ردH0

عمر شرکت

AGE

0/512871

0/330634

1/551176

0/1209

_

زیان شرکت

LOSS

-0/512057

0/343332

-1/491434

0/1358

_

ریسک ورشکستگی

BR

0/373285

0/329460

1/133020

0/2572

_

رشد شرکت

GROWTH

-0/157330

0/374566

-0/420034

0/6745

_

ارزش شرکت

MTB

0/069536

0/023782

2/923949

0/0035

_

سطحمعناداریراستنماییLR

0/0000

آمارهیراستنماییLR

150/5632

ضریب مک -فادن

0/215045

نتایج محاسبهی درصد صحت پیشبینی مدل فرضیهی اول
تعداد مشاهدات کل

800

درصد پیشبینی مشاهدات درست کل

80/21

 -3-5-4آزمون فرضیهی سوم
بنابر مشاهدات در جدول ،5-4آمارهی  Zدر متغیر پیچیدگی گزارشگری مالی 7/911407
و آمارهی معنادار آن  0/0000است که فرض صفر با اطمینان  95درصد رد گردید .یعنی مدل
فرضیهی اول مورد قبول و معنادار میباشد وچون ضریب رگرسیون و آمارهی  Zهردو مثبت
هستند رابطهی مثبت و معنادار دارند مقدار آمارهی  171/41213 ،LRو سطح معنادار آن تقریباً
 0/0000است که از  5درصد کمتر میباشد و بر معناداری کلی مدل صحه میگذارد و ضریب
مک – فادن که نشان دهندهی توان توضیح دهندگی بیشتر مدل میباشد و در نقطهی مطلوبی
میباشد که طبق آزمون فرضیهی سوم ضریب مک فادن  0/19که برای این مدل مناسب است
و برای درصد صحت پیشبینی ،مدل را محاسبه تا از نیکویی برازش آن اطمینان حاصل نمایید
(بنی مهد و همکاران )1397 ،و درصد کلی پیشبینی مدل فرضیهی سوم  71/43درست میباشد.
درنتیجه مدل فرضیهی سوم هم مورد قبول و قوی ،مثبت و معنادار میباشد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول( )5برآورد رگرسیون باینری فرضیهی سوم

Intauweak i,t = β0 +β1 Complexity i,t +β3 Lnsales i,t +β4 Ages i,t +β5 ROA i,t + β5Levei,t
+ εi,t
آمارهیZ

سطحمعناداری

نتیجه

نام متغیر

-4/393410

1/475458

-2/977658

0/0029

_

4/221440

0/533589

7/911407

0/0000

ردH0

فروش شرکت

LNSALS

0/0452280

0/073990

0/611972

0/5406

_

عمر شرکت

AGE

0/309732

0/278437

1/112395

0/2660

بازده دارایی

ROA

-1/571840

1/091042

-1/440678

0/1497

اهرم مالی

LEV

0/125170

0/676888

0/184920

8533/0

سطحمعناداری
راستنماییLR

0/0000

آمارهی راستنمایی
LR

171/4123

عرض از مبدأ

مقدارضریبرگرسیون خطایاستاندارد
C

پیچیدگی
گزارشگریمالی COMPLEXITY

ضریب مک -فادن

_
_
_
0/190051

نتایج محاسبهی درصد صحت پیشبینی مدل فرضیهی اول
تعداد مشاهدات کل

800

درصد پیشبینی مشاهدات درست کل

71/43

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
 -1-5بحث و نتیجهگیری
در فرضیهی اول به این مطلب پرداخته شده است که بین پیچیدگیگزارشگری مالی وتخصص
حسابداری اعضای هیئتمدیره رابطهای وجود دارد که در این تحقیق نتیجه شده است که رابطهی
مثبت و معناداری بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تخصص حسابداری اعضای هیئتمدیره
وجود دارد یعنی هرچه پیچیدگی گزارشگری مالی بیشتر باشد نیاز بیشتری به تخصص
حسابداری اعضای هیئتمدیره است یعنی اثر مثبت معناداری باهم دارند که این نتیجه با مبانی
نظری مبنی بر اینکه اعضای هیئتمدیره برای مدیریت مؤثر ،پیچیدگیگزارشگریمالی نیاز به
درک عمیق استانداردها و مقررات مربوطه میباشد .بنابراین با این تئوری که تعدادی از اعضای
هیئت مدیره دارای تخصص حسابداری باشند منطبق است و همچنین با تحقیقات چایچاال و
همکاران ( )2018تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و کمیتهی حسابرسی بهطور مثبت با
پیچیدگی گزارشگری مالی ارتباط دارد و با نظر رومن و همکاران ( )2019شورای گزارشگری
مالی بهطور مثبتی با تخصص حسابداری هیئت مدیره ارتباط دارد و نتایج منفی گزارشگری
مالیراکاهشمیدهد ،رابطه همسو و هماهنگ دارد.
در فرضیهی دوم بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تخصص اعضای کمیتهی حسابرسی
رابطه وجود دارد .در این تحقیق نتیجه شده است که رابطهی مثبت و معناداری بین پیچیدگی
گزارشگری مالی و تخصص اعضای کمیتهی حسابرسی وجود دارد یعنی هرچه پیچیدگی
گزارشگری مالی بیشتر باشد نیاز بیشتری به تخصص اعضای کمیتهی حسابرسی است یعنی
اثر مثبت و معناداری باهم دارند که این نتیجه با مبانی نظری مبنی بر تأثیر وجود کمیتهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال دوم | شماره پنجم | زمستان 1400
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حسابرسی بر بهبود گزارشگری مالی بهطور واضح مشهود است بهطوریکه کمیتهی حسابرسی
به ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره و حسابرسان داخلی و مستقل شرکت میباشد و بر
مدیریت ارشد شرکت بهعنوان بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترلهای داخلی که تحت
نظر هیئت مدیره میباشد ،نقش مؤثری ایفا میکند و کمیتهی حسابرسی باعث اثربخشی بیشتر
گزارشگری مالی و اعتباردهی به آن میباشد و پیچیدگیگزارشگریمالی را به حداقل ممکن
میرساند منطبق است و همچنین با تحقیقات (بنی مهد )1397،کیفیت حسابرسی با کیفیت
گزارشگری مالی ارتباط مستقیم و معناداری دارد و تحقیق هان و گوآ ( )2021حسابداری
الکترونیکی در حال حاضر میتواند دادهکاوی و تجزیه و تحلیل دادهها را از چند بعد بکار گیرد و
این فناوری به اهداف حسابرسی که یکی از این اهداف ،گزارشگری مالی بدون مانع و پیچیدگی
باشد کمک کند و تحقیق تختائی و همکاران ( )2000وجود افرادی با تخصص مالی و حسابداری
و حسابرسی در کمیتهی حسابرسی و افزایش بهبود اثربخشی کمیتهی حسابرسی بهمنظور
اطمینان از ارائه صادقانه فرآیند گزارشگری است .درنتیجه کمیتهی حسابرسی بر کیفیت و بدون
پیچیدگیگزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری دارد ،و همسو و هماهنگ میباشد.
در فرضیهی سوم بین پیچیدگیگزارشگریمالی و ضعف کنترل داخلی رابطه وجود دارد که
در این تحقیق نتیجه شده است که رابطهی مثبت و معناداری بین پیچیدگیگزارشگریمالی و
ضعف کنترل داخلی وجود دارد یعنی هرچه پیچیدگی گزارشگری مالی زیاد باشد درنتیجه ضعف
کنترل داخلی بیشتری در گزارشهای مالی وجود دارد ،یعنی یک رابطهی مثبت و معناداری
باهم دارند .این نتیجه با مبانی نظری مبنی بر گزارشهای مالی متقلبانه نهتنها ازنظر اخالقی
در سطح افراد و شرکتها موجب نگرانیهایی بلکه تحمیل زیان مالی بسیاری به افراد و جامعه
میشود .این پدیده روند افزایشی داشته و امری اجتنابناپذیر است که بازار سرمایهی ایران نیز
در معرض چنین تهدیدی است .این یکی از تهدیدات بازارهای سرمایه گزارشگری مالی متقلبانه
ف کنترلهایداخلی ناشی میشود و همچنین با تحقیقات پرویزلو و همکاران
میباشد که از ضع 
( )1399سیستم کنترلهای داخلی در شرکت اعتماد استفادهکنندگان از صورتهای مالی را
افزایش میدهد .رضایی و مرتضی ( )1399بین دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و
ضعف کنترلهای داخلی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .ژانگ ،جیان ژو و نان ژو (:)2006
اغلب شرکتهای طبقهبندی شده بهعنوان شرکتهای دارای نقاط ضعف کنترل داخلی ،اعضای
کمیتهی حسابرسی با دانش مالی کمتری داشتند .در ایران نیز زارعی در سال ( )1371نتایج
تحقیق حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی در بخشی از شرکتهای تحت
بررسی کشور است .فنگ و همکارانش ( )۲۰۰۵ارتباط مثبت میان اثربخشی کنترل داخلی و
عملیات شرکت ارائه میدهند( .هویتاش  )2018ارتباط مثبتی بین نقاط ضعف کنترل داخلی ،و
پیچیدگی گزارش مالی وجود دارد .همسو و هماهنگ است.
 -2-5پیشنهاد کاربردی
با توجه به پژوهش حاضر بنا بر فرضیهی اول تحقیق اثر مثبت و معناداری پیچیدگیگزارشگری
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال دوم | شماره پنجم | زمستان 1400
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مالی بر تخصص هیئت مدیره ،پیشنهاد میشود -1 :شرکتهای بورسی دارای پیچیدگی باید
هیئت مدیره دارای تخصص حسابداری داشته باشد -2 .برای مدیران متخصص در این شرکتها
با برنامهریزی دورههای ضمن خدمت و آموزشهایی در حوزه تخصصی حسابداری جهت بهروز
بودن در زمینه استانداردها ،قوانین مقررات تدوین گردد.
بنا بر فرضیهی دوم تحقیق اثر مثبت و معناداری پیچیدگی گزارشگری مالی بر تخصص
حسابداری کمیتهی حسابرسی ،پیشنهاد میشود -1 :در انتصاب اعضای کمیتهی حسابرسی
به تخصص حسابداری اعضای کمیتهی حسابرسی توجه شایان شود -2 .برای اعضای کمیته
دورههای ضمن خدمت در زمینهی تخصصهای حسابداری در نظر گرفته شود.
بنا بر فرضیهی سوم تحقیق با توجه به اثر مثبت و معناداری پیچیدگیگزارشگری مالی بر
ضعف کنترل داخلی پیشنهاد میشود -1 :برای درک پیچیدگیها و انتخاب راهکارهای مناسب
برای برخورد با پیچیدگیها از متخصصان در ارکان حاکمیتی استفاده گردد تا موجب کاهش نقاط
ضعف گردد -2 .از حسابرسی داخلی برای پیشگیری از نقاط ضعف بهطور کارا و اثربخش استفاده
گردد و در شرکتهای با پیچیدگی به این واحد توجه خاص گردد.
 -3-5پیشنهاد برای تحقیقات بعدی
انتظار میرود محققان آینده تأثیر پیچیدگی گزارشگر مالی بر محافظهکاری حسابداری،
حاکمیت شرکتی و بررسی تأثیر تورم سود ،کارایی سرمایهگذاری شرکتها ،ساختار سرمایه ،تأثیر
جنسیت هیئتمدیره و کمیتهی حسابرسی مورد و بررسی قرار دهند .همچنین تأثیر پیچیدگی
گزارشگری مالی بر ساختار سرمایه و ضعف کنترل داخلی و تأثیر پیچیدگیگزارشگری مالی بر
ورشکستگی شرکت از ضعف کنترل داخلی.
منابع:
افالطونی ،عباس .)1396( .اقتصادسنجی در پژوهشهای مالی و حسابداری با نرمافزار ایویوز،
تهران :ترمه.
بیگلرخانی ،غالمرضا؛ طالبنیا ،قدرتاله .)1400( .بررسی اثرات کاهش پیچیدگی گزارشگری
مالی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود .فصلنامهی علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی
مدیریت.21-1 :)38( 10 .
بنی مهد ،بهمن؛ عربی ،مهدی؛ حسنپور ،شیوا .)1397( .پژوهشهای تجربی و روششناسی
در حسابداری ،تهران :ترمه.
بذرافشان ،آمنه .)1395( .اثرگذاری کیفیت کمیتهی حسابرسی بر تحقق اهداف کنترلهای داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی .فصلنامهی مطالعات تجربی حسابداری مالی.196-171 :)52( 13 ،
پیشوایی ،سید تقی .)1395( .سیر تکاملی حسابرسی در جهان و ایران .کنفرانس جامع علوم
مدیریت و حسابداری ،تهران.15-1 :
حقانی ،علی؛ ارژنگ نیا ،مائده .)1400( .بررسی تخصص و استقالل کمیتهی حسابرسی در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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گزارشگریهای مالی و اعالن سود شرکتها .پنجمین کنفرانس بینالمللی چشماندازهای نوین
در مدیریت ،حسابداری و کارآفرینی ،تهران.13 -1 :
حاجیها ،زهره؛ محمدحسین نژاد ،سهیال .)1394( .عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخل .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.137-119 :)26( 7 ،
خوشکار ،فرزین؛ نظری ،فرشته؛ عباسی ،سمیه .)1399( .بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات
حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس .فصلنامهی رویکردهای پژوهشی نوین در
مدیریت و حسابداری.59-40 :)44( 4 ،
خالقی کسبی ،پروانه؛ آقایی ،محمدعلی؛ رضایی ،فرزین .)1399( .تأثیر کیفیت اطالعات
حسابداری بر پدیدهی برجستگی .حسابداری مدیریت.89 -77 :)45(13 ،
سرهنگی ،حجت؛ ابراهیمی ،سعید؛ اله یاری ابهری ،حمید .)1393( .بررسی پیچیدگی
گزارشگری مالی بر رفتار معامالتی سرمایهگذاران در بازار سرمایه ایران .فصلنامه بورس اوراق
بهادار.78-59 ، )27( 7 .
رضایی ،مرتضی .)1399( .بررسی رابطهی بین ویژگیهای هیئت مدیره و ضعف کنترلهای
داخلی .پنجمین کنفرانس بینالمللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران ،تهران.1-29 .
رشیدی ،سعید؛ جلیلیان ،امید .)1396( .مطالعه تأثیر پیچیدگی حسابداری بر ساختار سرمایه.
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،کازرون.1-10 .
رشیدی ،سعید .)1396( .مطالعه تأثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی بر
ساختار سرمایه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.
الحی ،اله کرم؛ بزرگمهریان ،شاهرخ؛ جنتمکان ،حسین .)1396( .بررسی تأثیر پیچیدگی
اطالعات حسابداری بر تأخیر ارائهی صورتهای مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطالعاتی با
تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی .دانش حسابداری مالی.116-87 :)3( 14 ،
علی پناه ،حکیمه .)1399( .مطالعهی رابطهی بین افشای ضعف کنترل داخلی و ویژگیهای
کمیتهی حسابرسی برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.25-1 :
فتحی ،وحید .)1400( .تأثیر ویژگیهای مالکیتی بر نقاط ضعف کنترل داخلی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .هشتمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در
مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و بانکداری.11-1 :
فالح ،رضا؛ متولی ،خدیجه .)1399( .پیچیدگی گزارشگری مالی و تخصص حسابداری در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری و
مدیریت ،استانبول.13-1 :
فرهنگ دوست ،شایان .)1393( .بررسی تأثیر پیچیدگیهای حسابداری ،واحد تجاری و
اطمینان بخشی حسابرسان بر حقالزحمهی حسابرسی .پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه
امام رضا (ع).
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 تأثیر کمیتهی حسابرسی بر رابطهی میان کیفیت.)1399( . فرشته، رجبعلی؛ درویشی،کیوانی
، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت.گزارشگری مالی و ارزش سهامداران
.112 -1 :تهران
 تأثیر.)1399( . مهدی، غالمرضا؛ فالح برندق، رضوان؛ جندقی، محمد؛ حجازی،کاشانی پور
 شواهد:پیچیدگی گزارشگری ابزارهای مالی بر مؤلفههای شناختی و قضاوتی سرمایهگذاران
-191 :17 . پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی.آزمایشی در چارچوب نظریهی بارشناختی
.226
 بررسی اثر روابط سیاسی.)1396( . منصور، محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ جندقی قمی،مهربان پور
:)3(2 ، حسابداری ارزشی و رفتاری.شرکتها بر بهکارگیری معامالت غیرعادی با اشخاص وابسته
.168-147
 تأثیر دورهی همکاری مدیرعامل و مدیر حسابرسی.)1399( . پویان، ویدا؛ محمدی،ورهرامی
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