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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.
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چکیده
در این تحقیق، بررسی تأثیر پیچیدگی گزارش گری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و تخصص 
بهادار  اوراق  و  بورس  پذیرفته شده  در شرکت های  داخلی  کنترل  و ضعف  اعضای کمیته ی حسابرسی  حسابداری 
تهران پرداخته شد. نمونه ی مورد بررسی شامل 100 شرکت از سال 1391 تا 1398 و به تعداد 800 سال- شرکت 
بوده است. از آن جا که متغیرهای وابسته ی فرضیه ها با مقیاس کیفی دو ارزشی می باشد، از مدل رگرسیون لوجیت 
استفاده شده است. در فرضیه ی اول تأثیر متغیر مستقل، تأثیر پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، تخصص 
حسابداری هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی دوم تأثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزارش گری 
مالی بر متغیر وابسته: تخصص کمیته ی حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی سوم تأثیر متغیر مستقل، 
پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، ضعف کنترل داخلی اثر مثبت و معناداری دارد. هر سه فرضیه، در 
سطح اطمینان 95 درصد، مثبت و مورد قبول واقع شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچه پیچیدگی 
گزارش گری مالی بیش تر باشد نیاز به تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی بیش تر می شود و هرچه 

ضعف کنترل داخلی هم بیش تر باشد، پیچیدگی مالی بیش تر است.

واژههایکلیدی: پیچیدگی گزارش گری مالی، تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره، تخصص اعضای کمیته ی 
حسابرسی، ضعف کنترل داخلی.
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1-مقدمه
ابزارهای  آن ها  میان  در  و  است  مالی  گزارش گری  موضوعات  مهم ترین  یکی  از  پیچیدگی 
پیچیدگی  دیگر  دالیل  از  و   )2008 آمریکا،  بهادار  اوراق  )بورس  است  پیچیده تر  همه  از  مالی 
پیچیدگی  مورد  در  تحقیقات  نتایج  که  می باشد  مالی  گزارش گری  ابزار  مالی،  گزارش گری  در 
این اقالم در صورت های مالی نشان می دهد که از الزامات افشای طوالنی و الزامات اندازه گیری 
شروع می شود و در مورد تأخیر در گزارش گری مالی می تواند دلیل بر پیچیدگی صورت های مالی 
بین المللی، 2008(. در عین حال اطالعات پیچیده ای که  باشد )هیئت تدوین استانداردگذاری 
برای رفع نیازهای استفاده کنندگان تلقی می شود، نباید به بهانه ی این که در آن برای برخی از 

استفاده کنندگان مشکل است، از صورت های  مالی حذف شود )علی خانی، 1396(. 
  با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت های حرفه ای الزم را 
در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند. زیرا وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر است 
و عواملی چون تنوع و پیچیدگی موضوعات، حجم زیاد کار، خستگی، کسالت، بی اطالعی، بی دقتی 
و عملیات تکراری احتمال اشتباه را افزایش می دهد و درصورتی که این تحریف توسط حسابرس 
کشف نشود ممکن است آثار زیان باری بر تصمیمگیری استفاده کنندگان بگذارد که این امر امکان 
طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان را افزایش می دهد. بنابراین الزم است حسابرسان به  منظور 
کاهش خطرات، شناخت کاملی از واحد اقتصادی و محیط آن داشته باشند. این شناخت، آگاهی از 
صنعت صاحب کار و محیط قانونی و عملیاتی حاکم بر آن را شامل می شود. پیچیدگی گزارش گری 
به موقع  میزان  بر  نیز می تواند  مالی  گزارش گری  و همچنین کیفیت  بررسی  مورد  مالی شرکت 
پایین گزارش گری مالی و پیچیدگی گزارش گری  باشد. کیفیت  تأثیرگذار  بودن گزارشات مالی 
مالی می تواند باعث افزایش زمان حسابرسی گردد که در نهایت منجر به افزایش تأخیر در ارائه ی 
گزارش حسابرس و همچنین صورت های مالی حسابرسی شده خواهد شد )صالحی و همکاران، 
مهم  اطالعاتی  نقش  باال،  با کیفیت حسابرسی  انتظار می رود که حسابرسان  1396(. هم چنین 
این  در  دهد.  کاهش  را  تقلب های شرکت ها  از  را  اطالعات  پیچیدگی  می تواند  که  کنند  ایفا  را 
به طور معمول در شرایطی که  راهبری شرکتی،  از مکانیزم های  به عنوان یکی  میان، حسابرسی 
پیچیدگی اطالعات حسابداری حاکم است، برای کاهش شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها 

مطرح می شود. 
یکی از عواملی که ممکن است بر به موقع بودن ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تأثیرگذار 
بین المللی،  استانداردگذاری  تدوین  هیئت  دیدگاه  )از  است.  مالی  پیچیدگی  گزارش گری  باشد، 
2008( پژوهش های انجام شده در این زمینه بیانگر این موضوع است که وجود اعضایی با تخصص 
مالی حسابداری در کمیته ی حسابرسی و هیئت مدیره با ویژگی های گزارش گری مالی مرتبط 
بیش تر  حسابداری  محافظه کاری   )2018 )چیچیال  مالی  گزارش گری  پیچیدگی  ازجمله  است 
)کریشنان، ویسوانادن، 2008(، کیفیت باالتر اقالم تعهدی )هالیوال و همکاران، 2010( مدیریت 
و  نگهداری  سطح  افزایش   )2006 همکاران،  و  سلو  2004،کار  همکاران،  و  )بدارد  کم تر  سود 
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مدیریت وجه نقد شرکت )حاجی ها، رجب دری، 1396( و همچنین وقوع کم تر ضعف های اساسی 
کنترل داخلی )هویتاش و همکاران، 2009( می توان نام برد. مهارت ها و تجارب حرفه ای اعضای 
کمیته ی  اثربخشی  با  آشکار  کاماًل  عامل  یک  مالی  گزارش گری  زمینه  در  حسابرسی  کمیته ی 
باال  پیچیدگی  گزارش گری  مالی  اگر   .)2007 ،13 دیفوئنتس  مارتینز،  )پوچتا  است  حسابرسی 
حسابداری  تخصص  زمینه  در  شرکت ها  شود  اجرایی  حسابداری  ضوابط  و  استانداردها  توسط 
یابد )دیر و همکاران، 2017(.  نتایج منفی گزارش گری کاهش  تا خطر  سرمایه گذاری می کنند 
همچنین هرچه کیفیت گزارش گری مطلوب و به موقع باشد از پیچیدگی  گزارش گری  مالی کم تری 

برخوردار است.                              
کنترل  بااهمیت  ضعف  نقاط  نتایج  و  آثار  و  تعیین کننده  عوامل  بررسی  به  بسیار  تحقیقات   
داخلی پرداخته اند. تحقیقات اولیه )اسکافی، کولینز، کینی، 2007( ارتباطی بین این نقاط ضعف 
اندازه ی شرکت، سودآوری  تغییرات سازمانی،  پیچیدگی شرکت،  و ویژگی های شرکت همچون 
شرکت و سرمایه گذاری منابع روی کنترل های داخلی نشان داده اند. بنابراین مسئله ی مهم در این 
تحقیق این است که پیچیدگی  گزارش گری مالی چه تأثیری بر تخصص حسابداری هیئت مدیره 

و کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی دارد. 
با توجه به تحقیق صورت گرفته در تشخیص برطرف کردن موانع و عوامل  ایجاد پیچیدگی 
رویکرد  یک  از  تحقیق  این  در  دارند.  چالش هایی  کاربردها،  و  مزایا  علی رغم  مالی  گزارش گری 
مبتنی بر تخصص حسابداری هیئت مدیره و تخصص کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی 
استفاده خواهد شد. بنابراین مهم ترین جنبه ی نوآوری این تحقیق رابطه ی تخصص حسابداری 
اعضای هیئت مدیره و تخصص اعضای کمیته ی حسابرسی و ضعف  کنترل داخلی در شرکت های 
بورس اوراق بهادار تهران و شرکت ها برای برطرف کردن عوامل  ایجاد پیچیدگی  گزارش گری مالی 

می باشد.                                                       
  نتایج پژوهش از لحاظ نظری موجب غنی شدن ادبیات نظری موضوعی می شود و ابعاد مؤثر 
در مسئله ی پیچیدگی را گسترده می کند و از نظر عملی هم می تواند مورد توجه نهادهای حرفه ای 
در تدوین استانداردها قرار گیرد. از بابت کاهش پیچیدگی های غیرضرور و از طرفی مورد توجه 
ارکان راهبری و نظارتی بنگاه ها می گردد تا به مسئله ی پیچیدگی و اثرات آن بر تخصص هیئت 

مدیره و کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی توجه ویژه نمایند. 

٢-مبانینظریوپیشینهیپژوهش
٢-1-پیچیدگیگزارشگریمالی

پیچیدگی را می توان به عنوان وضعیتی دشوار برای درک مسائل و پیش بینی ها توصیف نمود. 
بنابراین پیچیدگی  صورت های  مالی نشان دهنده ی افزایش دشواری  در فهم تفسیر و صورت های 
مالی می باشد )فیلزن، پترسون، 2015(. به طور کلی پیچیدگی  در گزارش گری مالی می تواند ناشی 
از پیچیدگی  در عملیات  یک واحد تجاری، استانداردهای گسترده ی حسابداری و اختیارات مدیریتی 
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در مورد نوع و میزان زبان استفاده شده در گزارش های مالی باشد. پیچیدگی  گزارش گری مالی یک 
مسئله نوظهور و جدید در حرفه ی حسابداری می باشد. این مسئله، حرفه ی حسابداری را از نظر ابعاد 
و مسائل مختلف تحت تأثیر قرار داده، به طوری که بروز پیچیدگی  گزارش گری  مالی در صورت های 
و  مالی  گزارش گری  انداختن  تأخیر  به  و  تقلب  باعث  و  به چالش می کشاند  را  مالی، حسابداری 
مخفی کردن سود توسط مدیران می شود. بحث و نگرانی هایی در خصوص پیچیدگی در نظام های 
گزارش گری مالی جاری درکل دنیا برای استانداردگذاران بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است. 
پیچیدگی سیستم ناشی از قواعد پیچیده نمی باشد بلکه ناشی از رفتار پیچیده ای است که از روابط 
درون سازمانی، تعامالت متقابل و ارتباط های دوجانبه عوامل در داخل و بین سیستم و محیط به 
وجود می آید )العمودی، کومار، 2017(. دیدگاه رایج این است که پیچیدگی  گزارش گری مالی در 
درجه ی اول یک انتخاب مدیریتی است. پیچیدگی  گزارش گری  مالی توسط مدیران برای پنهان 
کردن اطالعات منتقل شده به سهامداران شرکت هایشان استفاده می شود )چیچیال و همکاران، 
2018(. لی )2008( معتقد است که مدیران پیچیدگی  گزارش گری مالی را افزایش می دهند تا 
پنهان کنند. در  استراتژیک  به طور  را  نامطلوب  پردازش اطالعات، اطالعات  افزایش هزینه های  با 
چندین مقاله معاصر استدالل می کنند: پیچیدگی  گزارش گری  مالی عمدتاً توسط عملیات تجاری و 

استانداردها و مقررات پیچیده ی حسابداری هدایت می شود )چیچیال و همکاران، 2018(.       
   بر اساس تحقیقات )گای و همکاران، 2016( مدیران شرکت های دارای پیچیدگی  گزارش گری 
مالی باال، افشاگری داوطلبانه را برای کاهش تأثیر منفی پیچیدگی  گزارش گری مالی در محیط 
اطالعاتی خود افزایش می دهند. همچنین ورهرامی و محمدی در سال 1399 به تأثیر دوره ی 
همکاری بین مدیرعامل و مدیر حسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارش گری مالی پرداختند که در 
این صورت هرچه دوره ی همکاری بین آن ها طوالنی تر باشد، دست به تبانی می زنند و به منظور 
پیچیده تر(  و  بیش تر  )صفحات  طوالنی تر  گزارش های  مدیریت  ضعیف  عملکرد  ساختن  پنهان 
منتشر می کنند. فرهنگ دوست در سال 1393 به دست آورد که اگر پیچیدگی  گزارش گری مالی 

دارای شفافیت نباشد باعث تأخیر در گزارش گری مالی می شود. 

٢-٢-ارتباطپیچیدگیگزارشگریمالیباتخصصحسابداریهیئتمدیره
بنا بر تئوری هایی که متخصصان حسابداری برای شرکت های پیچیده مؤثر می دانند )چیچیال 
اثرات  کاهش  دنبال  به  حسابداری  تخصص  در  سرمایه گذاری  با  شرکت ها   )2018 همکاران،  و 
پیچیدگی  اگر  و همکاران )2017(  دیر  تحقیق  بر  بنا  مالی هستند.  پیچیدگی گزارش گری  سوء 
 گزارش گری مالی باال توسط استانداردها و ضوابط حسابداری قابل اجرا هدایت شود شرکت ها در 
زمینه ی تخصص حسابداری سرمایه گذاری می کنند تا خطر نتایج منفی گزارش گری  کاهش یابد. 
گای و همکاران )2016( بررسی می کنند که آیا افشاگری های داوطلبانه باعث بهبود فضای اطالعاتی 
ضعیف شرکت ها در هنگام باال بودن پیچیدگی  گزارش گری مالی می شود، تخصص حسابداری در 
شرکت ها برای کارکنان در نقش های اصلی گزارش گری  مالی، ازجمله اعضای هیئت مدیره، می تواند 
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به طور مؤثری پیچیدگی  گزارش گری مالی که نیاز به درک عمیق استانداردها و مقررات مربوط 
دارند، را مدیریت کنند. تخصص حسابداری به طور کامل اثرات منفی پیچیدگی  گزارش گری مالی 
را بر روی احتمال مشکالت کنترل داخلی، و سطح باالیی از تخصص حسابداری در هیئت مدیره 
و کمیته ی حسابرسی اثرات سوء پیچیدگی  گزارش گری مالی را کاهش می دهد. بنا بر تحقیقات 
چیچیال و همکاران )2018( سطح تخصص حسابداری در هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی را 
برای سطح کلی تخصص حسابداری یک شرکت استفاده می کنند. از این رو یافته های این تحقیق بر 
نقش تخصص حسابداری در اداره ی یک شرکت تأکید دارد. تحقیقات نشان می دهد که تخصص 
هیئت مدیره مربوط به گزارش گری مالی است. به همین ترتیب، هم تخصص حقوقی در هیئت 
مدیره )کریشنان و همکاران 2011( دارد و هم صنعت و حسابداری در کمیته ی حسابرسی )کوهن 
و همکاران 2014( ارتباط مثبتی با کیفیت گزارش گری مالی. از عواملی که کیفیت حسابرسی را 
باال می برد و موجب تمایز بین حسابرسان با خدمت دهی با کیفیت باال و حسابرسان با خدمت دهی 
با کیفیت پایین می شود، حسابداران متخصص هستند. اعضای هیئت مدیره برای مدیریت مؤثر 
پیچیدگی  گزارش گری مالی نیازمند درک عمیق استانداردها و مقررات مربوط می باشند. بنابراین 
و  بررسی چیچیال  بر  بنا  باشند.  تخصص حسابداری  دارای  مدیره  هیئت  اعضای  از  تعدادی  باید 
همکاران )2018( پیچیدگی گزارش گری مالی عمدتاً انتخاب عمدی مدیران برای منافع شخصی، 
برای دست کاری معامالت  پیچیده ی تجارت، استانداردها و مقررات افشای مربوط است و می توان 
گفت در مورد دوم، شرکت ها تالش می کنند پیچیدگی  گزارش گری مالی را مدیریت کنند. کیفیت 
اطالعات منفک  از ســایر  را  و ســودمند  مفید  اطالعات  اســت که  مالی ضوابطی  گزارش گری 
کرده و ســودمندی اطالعات را افزایش می دهد. به موقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهم ترین 
ارکان کیفیت ارائه اطالعات مالی شرکت ها است؛ زیرا به هنگام بودن اطالعات است که می تواند به 
استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطالعاتی منجر شود که محصول نهایی سیستم حسابداری 
مخابره می کند )مدهانی، 2013(. اگر کارشناسانی به دالیلی غیر از مدیریت پیچیدگی گزارش گری 
مالی به هیئت مدیره اضافه شوند و شرکت تخصص حسابداری داخلی را افزایش ندهد بعید است 
باشد  منفی گزارش گری همراه  نتایج  با کاهش  افزایش تخصص حسابداری در هیئت مدیره  که 
)چیچیال و همکاران 2018(. پیچیدگی  گزارش گری مالی به طور مثبت با تخصص حسابداری اعضای 
هیئت مدیره شرکت و کمیته ی حسابرسی مرتبط است. همچنین نتایج نشان می دهد که تخصص 
حسابداری رابطه ی بین پیچیدگی  گزارش گری مالی و نتایج منفی گزارش را کاهش می دهد. به طور 
خالصه، درک ما از فعالیت های شرکت ها برای کاهش پیامدهای منفی پیچیدگی گزارش گری مالی و 
نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزایش  می دهد. طبق تئوری و تحقیقات می توان فرضیه ی 
تأثیر و رابطه ی بین پیچیدگی  گزارش گری مالی بر تخصص حسابداری را مطرح کرد. در ایران هم 
بنا بر تحقیق فالح و متولی )1399( بین پیچیدگی  گزارش گری  مالی و تخصص حسابداری هیئت 

مدیره رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.   
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٢-3-ارتباطپیچیدگیگزارشگریمالیباتخصصمالیکمیتهیحسابرسی
است.  مشهود  واضح  به طور  مالی  گزارش گری  بهبود  بر  حسابرسی  کمیته ی  وجود  تأثیر 
به طوری که کمیته  حسابرسی مسئول ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره و حسابرسان داخلی 
پا گذاشتن کنترل های  از زیر  بازدارنده،  و حسابرسان مستقل شرکت می باشد و به عنوان عامل 
باعث  حسابرسی  کمیته ی  همچنین  می کند.  ایفا  مؤثری  نقش  ارشد  مدیریت  توسط  داخلی 
اثربخشی بیش تر گزارش گری مالی و اعتباردهی به آن می باشد. پیچیدگی  گزارش گری مالی را به 
حداقل ممکن می رساند)چیچیال و همکاران، 2018(. میزان پیچیدگی گزارش گری مالی به طور 
افشای گزارش ساالنه شرکت ها  بر  مستقیم، پیچیدگی استانداردها و مقررات حسابداری حاکم 
را نشان می دهد.  )ابوت و همکاران، 2004؛ چادها، آگراول، 2005( دریافتند که تخصص مالی 
منشور کمیته ی  در  است.  اظهارات همراه  تجدید  از  احتمال کم تری  با  در کمیته ی حسابرسی 
حسابرسی باید وظایف به طور مناسب و دقیق انجام شود. بر اساس منشور کمیته ی حسابرسی 
مصوب 1391سازمان بورس اوراق بهادار تهران کمیته ی حسابرسی از 3 تا 5 عضو که اکثریت 
آن ها مستقل و تخصص مالی دارند با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل می شود. تخصص 
از ویژگی های کمیته ی حسابرسی است  اعضای کمیته ی حسابرسی، یکی دیگر  مالی و مهارت 
تخصص  این  باشند.  داشته  باید  خود  وظایف  مؤثر  انجام  برای  حسابرسی  کمیته ی  اعضای  که 
 1 ماده ی  طبق   .)1395 همکاران،  و  است)صالحی  مالی  صورت های  با  صرف  آشنایی  از  فراتر 
کمیته ی حسابرسی، تخصص مالی این گونه تعریف می شود: مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه ای 
داخلی یا معتبر بین المللی در مسائل مالی )حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر 
رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی( همراه با توانایی تجزیه وتحلیل گزارش گری مالی 

و صورت های مالی و کنترل داخلی حاکم بر گزارش گری مالی. 
 در پژوهش های داخل و خارج از کشور اصاًل به بررسی هم زمان پیچیدگی گزارش گری مالی 
و تخصص حسابداری کمیته ی حسابرسی پرداخته نشده است ولی به صورت جداگانه متغیرهای 
برای متغیرهای مذکور استفاده  تئوری رویکرد استقرایی  از  و  قرار گرفتند  مذکور مورد بررسی 
شده که تجربی و قابل آزمون می باشد )صالحی و همکاران، 1395(. ابوت و همکاران )2000( در 
یک بررسی به مطالعه رابطه ی بین کیفیت گزارش گری مالی و ویژگی های کمیته ی حسابرسی 
پرداختند. آن ها با انجام پژوهشی دیگر دریافتند که ارائه ی نادرست صورت های مالی در شرکت های 
دارای کمیته ی حسابرسی مستقل، با متخصصان مالی، کم تر است )تختائی و همکاران، 2000(. 
قبیل  از  اقداماتی  طریق  از  باید  که  می رسد  نظر  به  شده،  انجام  پژوهش های  نتایج  به  توجه  با 
استقالل کمیته ی حسابرسی، وجود افرادی با تخصص مالی و حسابداری و حسابرسی در کمیته ی 
حسابرسی و افزایش بهبود اثربخشی کمیته ی حسابرسی به منظور اطمینان از ارائه ی صادقانه ی 
فرآیند گزارش گری مالی و گسترش پژوهش های انجام شده در زمینهی کمیته ی حسابرسی و 
ویژگی های آن، تأکید بیش تری در زمینه ی بهبود آثار کمیته ی حسابرسی بر فرآیند گزارش گری 
مالی انجام گیرد. پیچیدگی  گزارش گری مالی اساساً ناشی از گرفتگی عمدی نیست بلکه ناشی 
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تخصص  نقش  ما  پژوهش  نتایج  بعالوه،  است.  و حسابداری  تجارت  استانداردهای  پیچیدگی  از 
حسابداری در حاکمیت شرکت ها را برجسته می کند و متون رو به رشد در مورد عوامل تعیین کننده 
و عواقب تخصص هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی را تکمیل می کند. درنتیجه، میزان پیچیدگی 
افشای  بر  مقررات حسابداری حاکم  و  استانداردها  پیچیدگی  به طور مستقیم  مالی   گزارش گری 
گزارش ساالنه شرکت ها را نشان می دهد. به همین ترتیب، اقدامات پیچیدگی موجود را تکمیل 
می کند )چیچال و همکاران، 2018(. به طور کلی سطح باالیی از تخصص حسابداری در هیئت 
مدیره و کمیته ی حسابرسی اثرات سوء پیچیدگی  گزارش گری مالی را کاهش می دهد. تخصص 
مالی اعضای کمیته ی حسابرسی به عنوان بخش مهمی از سیستم نظارت داخلی، قدرت کمیته ی 
حسابرسی را تقویت کرده که می تواند باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارش های هیئت مدیره 

شود )صالح و همکاران،2017(. 
از آنجائی که پیچیدگی  گزارش گری مالی موضوع نسبتاً جدیدی است که کم تر در تحقیقهای 
خارجی و داخلی به آن پرداخته شده است، همچنین پیچیدگی  گزارش گری مالی و عدم شفافیت 
از اهمیت  بالقوه همیشه  بالفعل و  اطالعات برای  کلیه ذی نفعان شرکت به خصوص سهامداران 
انتخاب سرمایه گذاری مطلوب  به عنوان عامل مؤثری در  بوده است و می تواند  برخوردار  خاصی 
مورداستفاده قرار گیرد. چون سرمایه گذاران همواره نگران منافع خود در شرکت هستند و کیفیت 
بهتر حسابرسی همواره موجب باال رفتن اطمینان بخشی به گزارش های مالی می شود و تا حدود 
و  مدیران  اطالعاتی شرکت ها،  نیازهای  برآوردن  ریسک  و  نگرانی  اطالعاتی،  تقارن  عدم  زیادی 
ارائه ی نتایج کاربردی در خصوص، سرمایهگذاران را کاهش می دهد. عالوه بر این تأثیر پیچیدگی 
 گزارش گری مالی بر تخصص حسابداری کمیته ی حسابرسی به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و 

نیز به مدیران شرکت ها به منظور اتخاذ تصمیم های مالی صحیح و معقول کمک می کند.

٢-4-ارتباطپیچیدگیگزارشگریمالیباضعفکنترلداخلی
تحقیقات بسیار به بررسی عوامل تعیین کننده و آثار و نتایج نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی 
و ارتباط با پیچیدگی  گزارش گری مالی پرداخته اند. در تحقیقاتی که یازوا )2010( انجام داد به 
بررسی عوامل مؤثر بر نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی، ارتباط بین نقاط ضعف مواد و 

کیفیت سود و واکنش بازار سهام به افشای نقاط ضعف بااهمیت پرداخت. 
پیچیده تر،  کوچک،  شرکت هایی  داخلی  کنترل   ضعف های  دارای  شرکت های  که  دریافت  او 
ازنظر مالی ضعیف تر و دارای کاهش رشد هستند و نقاط ضعف کنترل داخلی در آن ها تأثیری 
را  عمده  نقاط ضعف  است  ممکن  این شرکت ها  دریافتند  دیگر  از سوی  ندارد.  قیمت سهام  بر 
شناسایی نکنند. ژانگ، جیان ژو و نان ژو )2006( نمونه هایی شامل شرکت های دارای نقاط ضعف 
کنترل داخلی را بر اساس نوع صنعت، اندازه و عملکرد شرکت طبقه بندی کرده و این شرکت ها 
را با نمونه هایی از شرکت های بدون نقاط ضعف کنترل داخلی مقایسه کردند. تحلیل های انجام 
شده نشان داد که میان کیفیت کمیته ی حسابرسی، استقالل حسابرس و نقاط ضعف کنترل های 
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داخلی رابطه وجود دارد. 
همچنین شواهدی وجود دارد که پیچیدگی  گزارش گری  مالی منجر به نتایج منفی گزارش گری 
 مالی می شود. دویل و همکاران )2007( عوامل تعیین کننده نقاط ضعف کنترل داخلی را بررسی 
کرده و دریافتند که پیچیدگی با بروز ضعف های کنترل داخلی ارتباط مثبت دارد. پیترسون )2012( 
و  ال جی  .دی  افزایش می دهد  را  تعدیل مجدد  احتمال  درآمد  پیچیدگی تشخیص  که  دریافت 
مکسوی )2007( نشان دادند که کنترل های داخلی اثربخش باعث کیفیت باالی گزارش گری مالی 
می گردد. ریچ )2009( معتقد است بسیاری از ضعف های کنترل داخلی، عامل بسیاری از گزاره های 
متقلبانه می باشد. به طوری که رسوایی های دهه های اخیر نشان می دهد از دست کاری در یک یا چند 
جزء گزارش های مالی برای مقاصد متقلبانه رسوایی های مالی به بار می آورد ازجمله پس از فروپاشی 
شرکت انرون، جهان شاهد گزارش گری مالی متقلبانه زیادی بود ویکی از تهدیدات بازارهای سرمایه 
گزارش گری مالی متقلبانه می باشد که از ضعف کنترل های داخلی ناشی می شود.  در ایران نیز زارعی 
در سال 1371 در تحقیقی به بررسی تحلیلی توصیفی نقاط ضعف کنترل های داخلی شرکت های 
سهامی خاص تولیدی ایرانی و با حداقل10 سال فعالیت از منظر حسابرس مستقل پرداخت. نتایج 
تحت  از شرکت های  بخشی  در  داخلی  کنترل های  بااهمیت  نقاط ضعف  وجود  از  حاکی  تحقیق 
بررسی کشور است. چنین نارسایی هایی می تواند زمینه ساز ناکارآمدی، بی برنامگی، اختالس و تبانی 
و سایر مشکالت ساختاری و عملکردی شرکت ها گردد. صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع 
در واحدهای اقتصادی، کنترل های داخلی را ابزاری برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی در نظر 

می گیرند. 

٢-5-پیشینهیپژوهش
پایک و همکاران )2020( ، به بررسی اثرات پیچیدگی سازمانی بر افشای داوطلبانه، مسیری 
که از طریق آن بر افشاگری تأثیر می گذارد، پرداختند.  به طور کلی، یافته ها حاکی از آن است 
که مدیران شرکت های پیچیده برای تقاضای بیش تر اطالعات با افزایش میزان پیش بینی درآمد 
به تقاضای بازار پاسخ می دهند. رومن و همکاران )2019( به بررسی شرکت ها به دنبال کاهش 
اثرات نامطلوب پیچیدگی گزارش گری  مالی با سرمایه گذاری در تخصص حسابداری پرداختند و 
دریافتند شورای گزارش گری مالی به طور مثبتی با تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیته ی 
حسابرسی شرکت ارتباط دارد. لینگ لی لیسیچ لیندا و همکاران )2019( به این تحقیق پرداختند 
که آیا مهارت حسابداری کمیته ی حسابرسی با ایجاد انگیزه در حسابرسان برای انجام ممیزی های 
کیفیت  حسابرسی  ارتقای  به  مناسب،  داخلی  کنترل  ارزیابی های  انجام  و  دقیق  داخلی  کنترل 
ممیزی کمک می کند؟ شرکت هایی که ضعف های اساسی کنترل داخلی موجود و احتمالی دارند 
اخراج  از  کم تری  احتمال  دارد  بیش تری  حسابداری  تخصص  حسابرسی  کمیته ی  هنگامی که 

حسابرس با نظر حسابرسی کنترل داخلی منفی را دارد. 
چایچاال و همکاران )2018( به بررسی »پیچیدگی گزارش گری مالی و تخصص حسابداری« 
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پرداختند. یافته ها نشان می دهد که پیچیدگی گزارش گری مالی به طور مثبت با تخصص حسابداری 
نتایج نشان می دهد  اعضای هیئت مدیره شرکت و کمیته ی حسابرسی مرتبط است. همچنین 
که تخصص حسابداری رابطه ی بین پیچیدگی گزارش گری مالی و نتایج منفی گزارش را کاهش 
می دهد. به طور خالصه، این مطالعه درک ما از فعالیت های شرکت ها برای کاهش پیامدهای منفی 

پیچیدگی  گزارش گری مالی و نقش تخصص حسابداری در این زمینه را افزایش می دهد. 
هانگ و چنگ )2018( به بررسی »بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات بر احتمال وقوع تقلب« 
پیچیدگی  افزایش  یعنی:  می کند.  حمایت  اطالعات  نامتقارن  فرضیه  از  نتایج  این  پرداختند. 
بین  اطالعات  تقارن  عدم  بنابراین  و  می دهد  کاهش  را  اطالعات  شفافیت  شرکت ها،  اطالعات 
مدیران و حسابرسان، و ریسک حسابرسی را افزایش می دهد. این تحقیقات نشان می دهد زمانی 
که شرکت دارای معامالت پیچیده مرتبط و تنوع محصول است، حسابرسان باید به ارائه ی کار 

حرفه ای حسابرسی توجه کنند. 
رفتار  و  مالی  پیچیدگی  گزارش گری  بین  رابطه ی  بررسی  به   )2017( همکاران  و  هیتاش   
تحلیل گر پرداختند. نتایج نشان دادند که تحلیلگران مالی، پیچیدگی  گزارش گری مالی را کم تر 
پوشش می دهند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که پیچیدگی اطالعات حسابداری منجر 
به افزایش تأخیر در ارائه ی صورت های مالی حسابرسی نشده  توسط شرکت ها نمی شود. اندازه ی 
اقالم غیرمترقبه و عدم  بندهای گزارش حسابرس، درصد  تعداد  شرکت، حق الزحمه حسابرس، 
اطمینان در گزارش حسابرس به طور معناداری بر تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیرگذار نیست. 

در گزارش گری های مالی و اعالن سود شرکت ها، هدف بررسی تخصص و استقالل کمیته ی 
حسابرسی می باشد. استفاده کنندگان اطالعات مالی به منظور تعیین مبنایی برای تصمیمات مهم 
اقتصادی و سرمایه گذاری خود متقاضی دریافت اطالعات به موقع درباره سود شرکت می باشند 

)حقانی، ارزنگ نیا، 1400(.                                   
برهم  مالی  پیچیدگی  گزارش گری  تأثیر  بررسی   ،)1399( همکاران  و  رحیمی  تحقیق  هدف 
حرکتی سهام، عوامل  ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت گذاری سهام در 
میان سهامداران کوچک و بزرگ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده 
است. نتایج نشان داد میزان هم حرکتی سهام در بین شرکت های دارای پیچیدگی  گزارش گری 

مالی باال، بیش تر از شرکت های با پیچیدگی های  گزارش گری پایین می باشد. 
  هدف مسعود جامی )1399( از انجام تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی 
کنترل داخلی در شرکت ها می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های حسابرسی 
بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها تأثیر بسزایی داشته و نقشی کلیدی و مهم ایفا می نماید.                                                                                                   
فالح و متولی )خرداد 1399( رابطه پیچیدگی  گزارش گری مالی با تخصص حسابداری را بررسی 
کرده نتایج تحقیق نشان داد که بین پیچیدگی  گزارش گری مالی با تخصص حسابداری اعضای 

هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. 
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3-فرضیههایتحقیق
فرضیهیاصلی: بین پیچیدگی  گزارش گری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره 

و تخصص اعضای کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی رابطه ی معناداری وجود دارد. 
فرضیهیفرعیاول: بین تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و پیچیدگی  گزارش گری 

مالی رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد. 
پیچیدگی  و  حسابرسی  کمیته ی  اعضای  حسابداری  تخصص  بین  دوم:  فرعی فرضیهی

 گزارش گری مالی رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد. 
ارتباط  فرضیهیفرعیسوم: بین ضعف های کنترل داخلی و پیچیدگی  گزارش گری مالی 

معنادار و مستقیم وجود دارد. 

4-روششناسیپژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی و شبه تجربی است.  همچنین از رویکرد پس رویدادی و طرح 
پس آزمون استفاده می شود.  این تحقیق ازنظر فرآیند اجرا )نوع داده ها( یک تحقیق کمی است، 
زمره ی  در  آن ها  بین  روابط  توصیف  و  متغیر  بین چند  رابطه ی  وجود  بررسی  با  تحقیق حاضر 

تحقیق های توصیفی قرار می گیرد.  

4-1-جامعهیآماریپژوهش
در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه ها از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران و برای انتخاب نمونه ی آماری مناسب از روش غربالگری استفاده شده است بشرطی که 
دارای توقف نماد بیش از 6 ماه نباشد، طی دوره ی زمانی تحقیق از بورس بیرون نرفته باشد، سال 
مالی آن  منتهی به آخر اسفند باشد و اطالعات مورد نیاز در بانک های اطالعاتی در دسترس و جزء 

مؤسسات مالی و اعتباری، بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری نباشند. 

جدول)1(غربالگری
تعداد شرکت هاعنوان ردیف

635تعداد کل شرکت ها بورسی1
 )220(تعداد شرکت های واسطه گری مالی2
 )142(تعداد شرکت هایی که سال مالی آن ها منتهی به29 اسفند نمی باشد3
 )81(تعداد شرکت های کم تر از180 روز فعالیت داشته اند4
 )92(تعداد شرکت هایی که  اطالعات آن ها در دسترس نیست5
100جمع6

با توجه به شرایط و محدودیت های ذکرشده از تعداد 800 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 
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بهادار طی دوره ی زمانی 1391تا 1398 در نمونه ی آماری از داده های 100 شرکت برای آزمون 
فرضیه ها استفاده شده  است. 

4-٢-مدلهایتحقیق
مدل فرضیه ی اول: 

 

مدل فرضیه ی دوم: 

 

مدل فرضیه ی سوم:   

4-3-تعریفمتغیرهایتحقیقونحوهیاندازهگیریآنها
4-3-1-متغیرهایوابسته:

تخصص حسابداری هیئت مدیره )Accounting Experts(: هرگاه اعضای هیئت مدیره دارای 
حداقل مدرک کارشناسی در حسابداری یا عضو جامعه ی حسابداران رسمی و یا سوابق حرفه ای 
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 کمیته ی حسابرسی )ACE( : بیانگر تعداد اعضای کمیته ی حسابرسی است که در 
زمینه ی 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، ابراهیمی1393(. 
ضعف کنترل داخلی )Intauweak(: ضعف هایی است که حسابرس در گزارش های خود به 
آن اشاره می کند و معموالً طی سال مالی برطرف می شود و در برخی موارد برطرف نمی گردد. 
درصورتی که شرکت ضعف کنترل داخلی داشته باشد برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر 

خواهد بود )این اطالعات از گزارش کمیته ی حسابرسی دریافت می شود(. 

4-3-٢-متغیرمستقل:
پیچیدگی  اندازه گیری  برای  تحقیق  این  در   :)Complexity( مالی  پیچیدگی  گزارش گری 
 گزارش گری مالی بر اساس تحقیق بیگلرخانی و طالب نیا )1399( صورت های مالی تلفیقی، وجود 
بیش از یک نوع محصول و وجود اقالم تعهدی بیش از سطح میانگین اقالم  تعهدی شرکت های 
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به عنوان  باشند،  دارا  را  فاکتور  هر یک  استفاده خواهد شد. درصورتی که شرکت ها  باشد،  نمونه 
شرکت های دارای پیچیدگی و در صورت هر سه فاکتور دارای پیچیدگی بیش تر شناسایی و در آن 
صورت مقدار متغیر پیچیدگی برابر 1می باشد و در غیر این صورت متغیر تحقیق برابر صفر است.  

4-3-3-متغیرهایکنترلی:
عمر شرکت )Age(: لگاریتم طبیعی تعداد سال های عمر شرکت )چیچیال و همکاران، 2018(. 
ریسک ورشکستگی )BR(: ریسک ورشکستگی، به وسیلهی مدل سوم شاخص آلتمن محاسبه 
می شود هر زمان z<1.2 گردید مقدار BR معادل یک می شود و در غیر این صورت عدد صفر 

می گردد )چیچیال و همکاران، 2018(. 
زیان شرکت )Loss(: اگر شرکت در سال گذشته یا سال جاری زیان داشته باشد عدد یک و 

در غیر این صورت صفر می گیرد )چیچیال و همکاران، 2018(. 
رشد شرکت )Growth(: تغییر 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 )MTB(: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سالی. 

لگاریتم فروش )Lnsales(: لگاریتم طبیعی مجموع فروش های شرکت.
بازده دارایی ها )ROA(: از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به ارزش دفتری دارایی ها 

به دست می آید. 
اهرم مالی )Lev(: بدهی کل دفتری ارزش تقسیم بر دارایی کل دفتری ارزش   

                        
4-3-4-اقالمتعهدی

ACCi,t = OIi,t  - CFOi,t

ACC اقالم تعهدی
OI سود عملیاتی

CFO جریان نقد عملیاتی

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

X1 سرمایه در گردش به کل دارایی  
X2 سرمایه ی انباشته به کل دارایی

X3 سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی
X4 ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی    

X5 فروش به کل دارایی
با این تفسیر که 
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حالت ورشکستگی کامل: مقدار Z کوچک تر از 1. 2
حالت مابین ورشکستگی و غیر ورشکستگی: مقدار Z بین 1. 2 و 2. 9 

حالت سالمت کامل: مقدار Z بزرگ تر از 2. 9          

4-4-تجزیهوتحلیلدادههایپژوهش
4-4-1-آمارتوصیفی

مهم ترین ویژگی استفاده از آمار توصیفی برای خالصه کردن اطالعات جمع آوری شده تحقیق که 
حجم بزرگی را تشکیل می دهد. جدول2، شاخص های مرکزی شامل: میانگین و میانه و شاخص های 
پراکندگی شامل: انحراف معیار، ضریب کشیدگی و ضریب چولگی داده ها را نشان می دهد. میانگین 
رشد شرکت 0. 24 که نشان دهنده این است که مقدار متوسط رشد شرکت ها 24 صدم است و 
میانه ی 0. 20 یعنی نیمی از شرکت ها کم تر از 20% رشد داشتند و نیمی دیگر 20% رشد داشتند. 
در جدول طبق خروجی داده ها، اهرم مالی و رشد شرکت و لگاریتم فروش به نرمال نزدیک می باشد 

و متغیرهای سن شرکت، ارزش شرکت و بازده دارایی ها از توزیع نرمال فاصله دارند. 
جدول)٢(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین نماد نام متغیر
Kurtosis Skew-ness Std.DEV Median Mean

9/8576 -2/9762 0/2790 1/0000 0/9150 COM-
PLEXITY

پیچیدگی 
گزارش گری مالی

2/7575 -1/3257 0/4170 1/0000 0/7762 AE
تخصص حسابداری 

هیئت مدیره

4/4879 -1/8676 0/3657 1/0000 0/8412 ACE
تخصص کمیته ی 

حسابرسی

3/4332 1/5599 0/3945 1/0000 0/1925 BR
ورشکستگی 

شرکت ها

2/3157 -1/1470 0/4340 1/0000 0/7487 intaweak
ضعف کنترل 

داخلی
5/4971 2/1207 0/3433 1/0000 0/1363 loss زیان شرکت
2/4045 -0/7044 0/3419 3/7612 3/6416 AGE سن شرکت

2/0879 -0/0938 0/1729 0/5769 0/5768 LEVER-
AGE

اهرم مالی

2/5185 0/4438 0/3201 0/1986 0/2395 Growth رشد شرکت
2/9729 0/4376 1/3272 14/0395 4/1560 Lansales لگاریتم فروش
5/5947 1/8235 6/0121 3/7160 6/0582 MTB ارزش شرکت
2/4812 0/5383 0/1072 0/1065 0/1212 ROA بازده دارایی
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4-5-آزمونفرضیهها
با توجه به متغیرهای وابسته دوارزشی در مدل های تحقیق باید از آزمون مدل الجیت استفاده 
کرد و این مدل رگرسیونی باینری می باشد که با استفاده از آزمون الجیت برای برآورد مدل و 

صحت متغیرهای مدل انجام می شود. 
4-5-1-آزمونفرضیهیاول:

پیچیدگی  گزارش گری  مالی 8/223112  متغیر  در   Z آماره ی   ،3-4 مشاهدات جدول  طبق 
و آماره ی معنادار آن 0/0000 است که فرض صفر با اطمینان 95 درصد رد گردید یعنی مدل 
فرضیه ی اول مورد قبول و معناداری می باشد و چون ضریب رگرسیون و آماره ی Z هردو مثبت 
هستند رابطه ی مثبت و معنادار دارند و مقدار آماره ی LR 191/9628 و سطح معنادار آن تقریباً 
0/0000 است که از 5 درصد کم تر می باشد و بر معناداری کلی مدل صحه می گذارد و ضریب 
مک – فادن، که نشان دهنده توان توضیح دهندگی بیش تر مدل می باشد و در نقطه ی مطلوبی 
می باشد که طبق آزمون فرضیه ی اول ضریب مک فادن 0/23 که برای این مدل مناسب است 
و برای درصد صحت پیش بینی مدل را محاسبه تا از نیکویی برازش آن اطمینان حاصل نمایید 
)بنی مهد و همکاران، 1397( و درصد کلی پیش بینی مدل فرضیه ی اول 75/12 درست می باشد.

درنتیجه مدل فرضیه ی اول مورد قبول و قوی و معنادار و مثبت می باشد.

جدول)3(برآوردرگرسیونباینریفرضیهیاول
AE i,t = γ0 + γ1 Complexityi,t + γ2 Agei,t + γ3 Lossi,t + γ4 BRi,t  +  γ5Growthi,t  + γ6MT-
Bi,t + εi,t

نتیجهسطح معناداریآماره یZخطای استانداردمقدارضریب رگرسیوننام متغیر
_C4/4237711/160698-3/8113020/0001عرض از مبدأ

ردCOMPLEXITY4/3668110/5310418/2231120/0000H0پیچیدگی  گزارش گری  مالی
_AGE0/4751240/3025361/5704710/1163عمر شرکت

_LOSS-0/5400150/303426-1/7797280/0751زیان شرکت

_BR0/6405830/3102092/0650070/0389ریسک ورشکستگی

_GROWTH0/1716020/3378050/5079910/6115رشد شرکت

_MTB-0/0109920/017281-0/6360860/5247ارزش شرکت

LR0/0000سطح معناداری راست نماییLR 0/225684ضریب مک- فادن191/9628آماره ی راست نمایی
نتایج محاسبه ی درصد صحت پیش بینی مدل فرضیه ی اول

75/12درصد پیش بینی مشاهدات درست کل800تعداد مشاهدات کل

4-5-٢-آزمونفرضیهیدوم
همانطور که در جدول 4 مشاهده می کنید آماره ی Z در متغیر پیچیدگی  گزارش گری مالی 
9/9145 و آماره ی معنادار آن 0/0000 است که فرض صفر با اطمینان 95 درصد رد گردید. یعنی 
مدل فرضیه ی اول مورد قبول و معنادار می باشد و چون ضریب رگرسیون و آماره ی Z هردو مثبت 
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هستند رابطه ی مثبت و معنادار دارند مقدار آماره ی LR 150/5632 و سطح معنادار آن تقریباً 
0/0000 است که از 5 درصد کم تر می باشد و بر معناداری کلی مدل صحه می گذارد و ضریب 
مک – فادن که نشان دهنده توان توضیح دهندگی بیش تر مدل می باشد و در نقطه ی مطلوبی 
می باشد که طبق آزمون فرضیه ی دوم ضریب مک فادن 0/22 که برای این مدل مناسب است  و 
برای درصد صحت پیش بینی مدل را محاسبه تا از نیکویی برازش آن اطمینان حاصل نمایید )بنی 
مهد و همکاران، 1397( و در صد کلی پیش بینی مدل فرضیه ی دوم80/21 درست می باشد. در 

نتیجه مدل فرضیه ی دوم هم مورد قبول و قوی، معنادار و مثبت می باشد.

جدول)4(برآوردرگرسیونباینریفرضیهیدوم
ACE i,t  =  γ0 + γ1 Complexityi,t + γ2 Agei,t + γ3 Lossi,t +  γ4  BRi,t +  γ5Growthi,t + 
γ6MTBi,t +  εi,t

نتیجهسطح معناداریآماره یZ  خطای استانداردمقدارضریب رگرسیوننام متغیر
_C-3/2799691/168270-2/8075440/0050عرض از مبدأ

ردCOMPLEXITY3/2468960/3274879/9145900/0000H0پیچیدگی  گزارش گری  مالی
_AGE0/5128710/3306341/5511760/1209عمر شرکت

_LOSS-0/5120570/343332-1/4914340/1358زیان شرکت

_BR0/3732850/3294601/1330200/2572ریسک ورشکستگی

_GROWTH-0/1573300/374566-0/4200340/6745رشد شرکت

_MTB0/0695360/0237822/9239490/0035ارزش شرکت

LR0/0000سطح معناداری راست نماییLR0/215045ضریب مک- فادن150/5632آماره ی راست نمایی
نتایج محاسبه ی درصد صحت پیش بینی مدل فرضیه ی اول

80/21درصد پیش بینی مشاهدات درست کل800تعداد مشاهدات کل

4-5-3-آزمونفرضیهیسوم
بنابر مشاهدات در جدول4-5، آماره ی Z در متغیر پیچیدگی  گزارش گری مالی 7/911407 
و آماره ی معنادار آن 0/0000 است که فرض صفر با اطمینان 95 درصد رد گردید. یعنی مدل 
Z هردو مثبت  آماره ی  و  و معنادار می باشد وچون ضریب رگرسیون  قبول  اول مورد  فرضیه ی 
هستند رابطه ی مثبت و معنادار دارند مقدار آماره ی LR، 171/41213 و سطح معنادار آن تقریباً 
0/0000 است که از 5 درصد کم تر می باشد و بر معناداری کلی مدل صحه می گذارد و ضریب 
مک – فادن که نشان دهنده ی توان توضیح دهندگی بیش تر مدل می باشد و در نقطه ی مطلوبی 
می باشد که طبق آزمون فرضیه ی سوم ضریب مک فادن 0/19 که برای این مدل مناسب است 
و برای درصد صحت پیش بینی، مدل را محاسبه تا از نیکویی برازش آن اطمینان حاصل نمایید 
)بنی مهد و همکاران، 1397( و درصد کلی پیش بینی مدل فرضیه ی سوم 71/43 درست می باشد.

درنتیجه مدل فرضیه ی سوم هم  مورد قبول و قوی، مثبت و معنادار می باشد. 
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جدول)5(برآوردرگرسیونباینریفرضیهیسوم
Intauweak i,t = β0 +β1 Complexity i,t +β3 Lnsales i,t +β4 Ages i,t +β5  ROA i,t + β5Levei,t 
+ εi,t

نتیجهسطح معناداریآماره یZخطای استانداردمقدارضریب رگرسیوننام متغیر

_C-4/3934101/475458-2/9776580/0029عرض از مبدأ

پیچیدگی 
ردCOMPLEXITY4/2214400/5335897/9114070/0000H0 گزارش گری  مالی

_LNSALS0/04522800/0739900/6119720/5406فروش شرکت

_AGE0/3097320/2784371/1123950/2660عمر شرکت

_ROA-1/5718401/091042-1/4406780/1497بازده دارایی

_LEV0/1251700/6768880/1849208533/0اهرم مالی

سطح معناداری 
LRآماره  ی راست نمایی0/0000 راست نمایی

LR171/41230/190051ضریب مک- فادن

نتایج محاسبه ی درصد صحت پیش بینی مدل فرضیه ی اول
71/43درصد پیش بینی مشاهدات درست کل800تعداد مشاهدات کل

5-نتیجهگیریوپیشنهاد
5-1-بحثونتیجهگیری

در فرضیه ی اول به این مطلب پرداخته شده است که بین پیچیدگی  گزارش گری مالی وتخصص 
حسابداری اعضای هیئت مدیره رابطه ای وجود دارد که در این تحقیق نتیجه شده است که رابطه ی 
هیئت مدیره  اعضای  تخصص حسابداری  و  پیچیدگی  گزارش گری  مالی  بین  معناداری  و  مثبت 
تخصص  به  بیش تری  نیاز  باشد  بیش تر  مالی  پیچیدگی  گزارش گری  هرچه  یعنی  دارد  وجود 
حسابداری اعضای هیئت مدیره است یعنی اثر مثبت معناداری باهم دارند که این نتیجه با مبانی 
نظری مبنی بر این که اعضای هیئت مدیره برای مدیریت مؤثر، پیچیدگی  گزارش گری  مالی نیاز به 
درک عمیق استانداردها و مقررات مربوطه می باشد. بنابراین با این تئوری که تعدادی از اعضای 
با تحقیقات چایچاال و  باشند منطبق است و همچنین  هیئت مدیره دارای تخصص حسابداری 
همکاران )2018( تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی به طور مثبت با 
پیچیدگی گزارش گری مالی ارتباط دارد و با نظر رومن و همکاران )2019( شورای گزارش گری 
نتایج منفی گزارش گری  ارتباط دارد و  با تخصص حسابداری هیئت مدیره  به طور مثبتی  مالی 

 مالی راکاهش می دهد، رابطه همسو و هماهنگ دارد. 
حسابرسی  کمیته ی  اعضای  تخصص  و  مالی  گزارش گری  پیچیدگی  بین  دوم  فرضیه ی  در 
رابطه وجود دارد. در این تحقیق نتیجه شده است که رابطه ی مثبت و معناداری بین پیچیدگی 
پیچیدگی  هرچه  یعنی  دارد  وجود  حسابرسی  کمیته ی  اعضای  تخصص  و  مالی   گزارش گری 
 گزارش گری مالی بیش تر باشد نیاز بیش تری به تخصص اعضای کمیته ی حسابرسی است یعنی 
تأثیر وجود کمیته ی  بر  نظری مبنی  مبانی  با  نتیجه  این  دارند که  باهم  معناداری  و  اثر مثبت 
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حسابرسی بر بهبود گزارش گری مالی به طور واضح مشهود است به طوری که کمیته ی حسابرسی 
ارتباط مناسب بین هیئت مدیره و حسابرسان داخلی و مستقل شرکت می باشد و بر  به ایجاد 
مدیریت ارشد شرکت به عنوان بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی که تحت 
نظر هیئت مدیره می باشد، نقش مؤثری ایفا می کند و کمیته ی حسابرسی باعث اثربخشی بیش تر 
گزارش گری مالی و اعتباردهی به آن می باشد و پیچیدگی  گزارش گری  مالی را به حداقل ممکن 
با کیفیت  با تحقیقات )بنی مهد،1397( کیفیت حسابرسی  می رساند منطبق است و همچنین 
حسابداری   )2021( گوآ  و  هان  تحقیق  و  دارد  معناداری  و  مستقیم  ارتباط  مالی  گزارش گری 
الکترونیکی در حال حاضر می تواند داده کاوی و تجزیه و تحلیل داده ها را از چند بعد بکار گیرد و 
این فناوری به اهداف حسابرسی که یکی از این اهداف، گزارش گری مالی بدون مانع و پیچیدگی 
باشد کمک کند و تحقیق تختائی و همکاران )2000( وجود افرادی با تخصص مالی و حسابداری 
به منظور  حسابرسی  کمیته ی  اثربخشی  بهبود  افزایش  و  حسابرسی  کمیته ی  در  حسابرسی  و 
اطمینان از ارائه صادقانه فرآیند گزارش گری است. درنتیجه کمیته ی حسابرسی بر کیفیت و بدون 
پیچیدگی  گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معناداری دارد، و همسو و هماهنگ می باشد.                                     
در فرضیه ی سوم بین پیچیدگی  گزارش گری  مالی و ضعف کنترل داخلی رابطه وجود دارد که 
در این تحقیق نتیجه شده است که رابطه ی مثبت و معناداری بین پیچیدگی  گزارش گری  مالی و 
ضعف کنترل داخلی وجود دارد یعنی هرچه پیچیدگی گزارش گری مالی زیاد باشد درنتیجه ضعف 
کنترل داخلی بیش تری در گزارش های مالی وجود دارد، یعنی یک رابطه ی مثبت و معناداری 
ازنظر اخالقی  با مبانی نظری مبنی بر گزارش های مالی متقلبانه نه تنها  این نتیجه  باهم دارند. 
در سطح افراد و شرکت ها موجب نگرانی هایی بلکه تحمیل زیان مالی بسیاری به افراد و جامعه 
می شود. این پدیده روند افزایشی داشته و امری اجتناب ناپذیر است که بازار سرمایه ی ایران نیز 
در معرض چنین تهدیدی است. این یکی از تهدیدات بازارهای سرمایه گزارش گری مالی متقلبانه 
می باشد که از ضعف  کنترل های  داخلی ناشی می شود و همچنین با تحقیقات پرویزلو و همکاران 
را  مالی  از صورت های  استفاده کنندگان  اعتماد  در شرکت  داخلی  کنترل های  )1399( سیستم 
و  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  دوگانگی  بین   )1399( مرتضی  و  رضایی  می دهد.  افزایش 
ضعف کنترل های داخلی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. ژانگ، جیان ژو و نان ژو )2006(: 
اغلب شرکت های طبقه بندی  شده به عنوان شرکت های دارای نقاط ضعف کنترل داخلی، اعضای 
نتایج  نیز زارعی در سال )1371(  ایران  با دانش مالی کم تری داشتند. در  کمیته ی حسابرسی 
از شرکت های تحت  بااهمیت کنترل های داخلی در بخشی  نقاط ضعف  از وجود  تحقیق حاکی 
اثربخشی کنترل داخلی و  ارتباط مثبت میان  بررسی کشور است. فنگ و همکارانش )2005( 
عملیات شرکت ارائه می دهند. )هویتاش 2018( ارتباط مثبتی بین نقاط ضعف کنترل داخلی، و 

پیچیدگی  گزارش مالی وجود دارد. همسو و هماهنگ است.                        
5-٢-پیشنهادکاربردی

با توجه به پژوهش حاضر بنا بر فرضیه ی اول تحقیق اثر مثبت و معناداری پیچیدگی  گزارش گری 
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باید  پیچیدگی  دارای  بورسی  پیشنهاد می شود: 1- شرکت های  مدیره،  بر تخصص هیئت  مالی 
هیئت مدیره دارای تخصص حسابداری داشته باشد. 2- برای مدیران متخصص در این شرکت ها 
با برنامه ریزی دوره های ضمن خدمت و آموزش هایی در حوزه تخصصی حسابداری جهت به روز 

بودن در زمینه استانداردها، قوانین مقررات تدوین گردد.
تخصص  بر  مالی  گزارش گری  پیچیدگی  معناداری  و  مثبت  اثر  تحقیق  دوم  فرضیه ی  بر  بنا 
حسابرسی  کمیته ی  اعضای  انتصاب  در   -1 می شود:  پیشنهاد  حسابرسی،  کمیته ی  حسابداری 
کمیته  اعضای  برای   -2 شود.  شایان  توجه  حسابرسی  کمیته ی  اعضای  حسابداری  تخصص  به 

دوره های ضمن خدمت در زمینه ی تخصص های حسابداری در نظر گرفته شود.
 بنا بر فرضیه ی سوم تحقیق با توجه به اثر مثبت و معناداری پیچیدگی  گزارش گری مالی بر 
ضعف کنترل داخلی پیشنهاد می شود: 1- برای درک پیچیدگی ها و انتخاب راهکارهای مناسب 
برای برخورد با پیچیدگی ها از متخصصان در ارکان حاکمیتی استفاده گردد تا موجب کاهش نقاط 
ضعف گردد. 2- از حسابرسی داخلی برای پیش گیری از نقاط ضعف به طور کارا و اثربخش استفاده 

گردد و در شرکت های با پیچیدگی به این واحد توجه خاص گردد. 
5-3-پیشنهادبرایتحقیقاتبعدی

بر محافظه کاری حسابداری،  مالی  پیچیدگی گزارش گر  تأثیر  آینده  انتظار می رود محققان    
حاکمیت شرکتی و بررسی تأثیر تورم سود، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها، ساختار سرمایه، تأثیر 
جنسیت هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی مورد و بررسی قرار دهند. همچنین تأثیر پیچیدگی 
گزارش گری مالی بر ساختار سرمایه و ضعف  کنترل داخلی و تأثیر پیچیدگی  گزارش گری مالی بر 

ورشکستگی شرکت از ضعف کنترل داخلی. 
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