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 چکيده

حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در  اطالعات پیچیدگی بر شرکتی حاکمیت های مکانیزم هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر
باشدد   باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می بورس اوراق بهادار تهران می
 8333های  شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دوره مالی پژوهش حاضر بین سال 848ها  که پس از حذف محدودیت

ی. بدرای  مالکیدت نهداد  نقش مدیر عامد  و   استقالل هیات مدیره،های حاکمیت شرکتی عبارتند از  باشد. مکانیزم می 8339تا 
افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاص  از پژوهش نشان می دهد که  بررسی فرضیات از روش رگرسیون لوجستیک و از نرم

 اطالعدات  پیچیددگی  اری تداثیر معنداداری دارد. و نقدش مددیر عامد  بدر      حسابد اطالعات پیچیدگی استقالل هیات مدیره بر
 حسابداری تاثیر معناداری دارد. اطالعات پیچیدگی حسابداری تاثیر معناداری ندارد. همچنین مالکیت نهادی بر

 .حسابداری اطالعات پیچیدگی نهادی، مالکیت عام ، مدیر نقش مدیره، هیات استقالل شرکتی، حاکمیت :کليد واژگان

 

 مقدمه
وجود عدم  یکی از عواملی که باعث می شود منابع شرکت به درستی مدیریت شود، سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که با

منافع سهامداران  ، برای حفظتبع آن مشکالت نمایندگی که بر شرکت ها و بازارهای سرمایه حاکم است تقارن اطالعاتی و به
برای محافظت از منافع  نمایندگی، سهامداران شرکت از آن استفاده می شود. با گسترش تضادهایو به منظور افزایش ارزش 

در این راستا رویکردهای . ای بر مدیران اعمال کنند خود در برابر اقدامات خودسرانه مدیران، الزم بود توجه و کنترل ویژه
و در نهایت اصول وحاکمیت شرکتی توسعه پیدا کرد  گسترش یافت جدیدی برای همسو کردن منافع سهامداران با مدیران

است که بر اساس آن بین منافع انواع  (. هدف از حاکمیت شرکتی، ایجاد چارچوب مناسبی8333)صفری گرایلی و باالرستاقی، 
یان دیگر، (. به ب8333)نیکبخت و طاهری،  ذی نفعان، آزادی عم  مدیریت و پاسخ گویی مدیریت، توازن مناسبی برقرار شود
کند، کیفیت اطالعات افشا شده کاهش پیدا می حاکمیت شرکتی سازوکاری است که از طریق اعمال آن، مشکالت نمایندگی
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های حاکميت شرکتی بر پيچيدگی اطالعات حسابداری تاثير مکانيزم  
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از جمله دولت و عموم مردم جامعه در کانون توجه  توسط شرکت ها بهبود می یابد و رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذینفعان
بر میزان اطالعات افشا شده توسط شرکت ها تأثیر  (. سازوکارهای حاکمیت شرکتی8313قرار می گیرد )باباجانی و عبدی، 

سازوکارهای حاکمیت شرکتی  (.7009، 8دهد )لوبو و ژوان می گذاشته و احتمال افشا نشدن مطلوب و کام  اطالعات را کاهش
(؛ از این رو برای کاهش تعارضات و هزینه 8311، و همکاران با ایجاد ارزش برای سهامداران، رابطه مستقیمی دارد )رحیمیان

حاکمیت شرکتی درونی یکی از فرایندهای راهبری  .(7001، 7می شود )دی های نمایندگی به ساختار حاکمیت شرکتی توجه
سهامداران است و فلسفه و سازوکاری برای حمایت از منافع فردی و گروهی  تالش های شرکت به منظور ایجاد ارزش برای 

شرکتی به نوعی با ترکیبی از سازوکارهای  (. هر7003، 3شود )حسن و بوت محسوب می حبان منافع شرکت و تمام مدعیانصا
 (.7087، 4اداره می شود )باالسوبرامانیم و گروگ حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی

 پیچیدگی اطالعات باشد، گذار تاثیر شده حسابرسی مالی های صورت ارائه بودن موقع به بر است ممکن که عواملی از یکی

 اهداف از مالی یکی های صورت از خارجی کنندگان استفاده گیری تصمیم برای مفید اطالعات آوردن است. فراهم حسابداری

 قاب  و اعتماد مربوط، قاب  فهم، قاب  باید گیری تصمیم برای بودن مفید منظور به است. اطالعات ها شرکت مالی گزارشگری

 موقع است. به بودن اطالعات مربوط کننده تعیین عوام  مهمترین از یکی مالی های صورت بودن موقع ند. بهباش مقایسه

 کنندگان استفاده در دسترس ممکن شک  ترین سریع به و زمان ترین کوتاه در باید اطالعات که است مفهوم این به بودن

 بودن موقع به اهمیت شد. کمتر خواهد اطالعات این اقتصادی ارزش زمان بیشتر هرچه گذشت با اینصورت غیر در قرارگیرد

 از (. یکی8333 همکاران، و نیا ایزدی) است گرفته قرار بررسی مورد تحقیقات از بسیاری در گیری تصمیم برای اطالعات

 حسابداری اطالعات پیچیدگی تاثیرگذار باشد، شده حسابرسی مالی های صورت ارائه بودن موقع به بر است ممکن که عواملی

 حسابداری المللی بین استانداردهای تدوین هیات دیدگاه از. است
 :است زیر موارد از ناشی ( مشکالت پیچیدگی7001)5

 گیری اندازه مالی ابزارهای تعدد -الف

 ریسک پوشش حسابداری -ب

 مالی ابزارهای تعریف و مالی ابزارهای خصوص در حسابداری استانداردهای دامنه -ج

 مالی ابزارهای شناخت عدم -د
 افشا و ارائه -ه

 (...و حسابداری واحد قبی  از) موضوعات سایر -و

مسائ   دیگر، اقتصادی واحد توسط اقتصادی واحد یک تحصی  حسابداری صحیح رویه بستن کار به مثال، برای
مدت  فرایند افزایش به منجر تواند می شرکت محصول تعداد افزایش یا کند می ایجاد را مهمی و پیچیده نسبتا حسابداری

 (.7001 حسابداری، المللی بین استانداردهای تدوین گردد)هیات محصوالت شده تمام بهای تهیه زمان

                                                           
1
 Lobo and Zhou  

2
 Dey  

3
 Hasan and Butt 

4
 Balasubramanian and George 

5
 IASB 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

840 
 
 

 پیچیدگی که اند کرده اشاره نکته ( بر این7003، 3هیالری و و بیدل 7003 ،7لی ؛7001 ،8چنگ و ژائو) پیشین مطالعات

 باشد. از پی داشته در را گذاری سرمایه کارایی افزایش چون تواند پیامدی می حسابداری کیفیت افزایش و اطالعات حسابداری

 اصلی عملیات در گذاری تواند سرمایه می کیفیت، با حسابداری اطالعات که شود بینی می پیش پژوهش این در رو این

کنندگان  استفاده سایر و گذاران سرمایه بهینه بو انتخا آگاهی افزایش موجب تواند می تحقیق این افزایش دهد. را ها شرکت
 (.8339شود )باقرزادگان و خانمحمدی،  حسابداری اطالعات از
 

 حاکميت شرکتی
 کنترلی برقراری نظام متضمن که حسابرسان شرکت و مدیران سهامداران، بین است روابطی مجموعه یک حاکمیت شرکتی

 .می باشد احتمالی های سوء استفاده از و جلوگیری مجمع مصوبات درست اجرای و جزء سهامداران حقوق رعایت بمنظور
 باید که است مسئولیتهایی و وظایف از ای استوارست، مجموعه اجتماعی مسئولیت و پاسخگوئی نظام بر مبتنی که قانون این

 .گردد و شفافیت پاسخگوئی تا موجب گیرد صورت شرکت ارکان توسط
 اداره، نظر از یک شرکت روش به که شود می گفته نهادهایی و قوانین سیاستها، رسمها، فرایندها، مجموعه به راهبری شرکتی،

 .بگذارد تأثیر کنترل یا و راهبری
 .گیرد می را دربر شود می اداره شرکت آنها اساس بر که را متعدد وهدفهایی ذینفعان بین روابط راهبری شرکتی، همچنین،
 کاال، عرضه کنندگان کارمندان،: از عبارتند ذینفعان سایر. هستند مدیره هیئت و سهامداران مدیرعام ، اصلی، ذینفعان
 . جامعه کلی طور به و محیط گذاران، قانون دهندگان، وام سایر و بانکها مشتریان،

. است اقتصادیرشد  بهبود درنهایت و رقابتی حس ارتقای گذار، سرمایه اعتماد افزایش در اساسی عنصر یک راهبری شرکتی
 . دارد قرار بین المللی توسعه فهرست صدر در عنصر این

هدفهای  به دستیابی موجب که است سیستمهایی و فرهنگها فرایندها، ساختارها، مقررات، قوانین، راهبری شرکتی"
 ".می شود ذینفعان حقوق رعایت و عدالت شفافیت، پاسخگویی،

 :که دارد آن از حکایت صاحبنظران، دیدگاههای مرور و راهبری شرکتی مفاهیم و تعریف ها بررسی
 :دارد دنبال به را واحد اهدافی که است )حوزه ای( رشته ای چند مفهوم یک راهبری شرکتی -
 :شرکتهاست در زیر مورد چهار به دستیابی راهبری شرکتی نهایی هدف -
 ذینفعان حقوق رعایت -4 )انصاف(، عدالت -3 شفافیت، -7 پاسخگویی، -8

 می حاص  اطمینان آنها وسیله به ها، شرکت سرمایه کنندگان تامین که هستند روشهایی شام  شرکتی حاکمیت های مکانیزم
 .(8334عزیزی و همکاران، ) گشت خواهد بر آنها به آن، سود همراه به آنها سرمایه که کنند
 حقوق که کند می هایی تصمیم اتخاذ به مجاب را مدیران که است هایی مکانیزم شام  شرکتی حاکمیت دیگری تعریف در

 بر جدید تعاریف در(. 7003 دنیس و میهو،) کنند ماکزیمم آن سهامداران برای را بنگاه ارزش و کنند رعایت را سهامداران

                                                           
1
 Zhou and Chen 

2
 Li 

3
 Biddle and Hilary  
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 توسعه، اقتصادی همکاری سازمان) شود می تاکید نیز دولت و جامعه مشتریان، کنندگان، تامین کارکنان، مانند ذینفعان حقوق
7004.) 
 شرکت در که است این نخست معض . شود احساس بیشتر شرکتی حاکمیت به نیاز که شود می باعث اساسی معض  دو

 هایی مطلوبیت و اهداف است ممکن مدیران واقع در .باشد داشته وجود مدیران و مالکان اهداف در تناقض یا و نظارت مشک 
 که است این دوم باشد. معض  نداشته سازگاری سهامداران سرمایه بازگشت حداق  و آوری سود اهداف با که باشند داشته
 .کنیم صرف باید را زیادی هزینه و زمان کنیم، بینی پیش را شرایط همه بخواهیم اگر سو یک باشد. از باال قرارداد بستن هزینه

 پیش را آینده شرایط همه توان نمی که آنجا از. اند نشده بینی پیش که داشت خواهند وجود شرایطی همواره دیگر سوی از
 در. کند قضاوت آن مورد در بتواند قانونی نهاد آن از تخلف صورت در که کرد تنظیم کاملی و جامع قرارداد توان نمی کرد بینی
 (.8334و همکاران، عزیزی )باشند  خود سرمایه اختیاردار است، نشده بینی پیش قرارداد که شرایطی در مالکان شرایطی چنین
 خرد، سهامداران این معموالً. دهد رخ هستند، متعددی مالکان دارای که بزرگ های سازمان در معضالت این است ممکن حال
 ای حرفه مدیران از داشتند قدرتی چنین اگر. ندارند را اطمینان عدم و نشده بینی پیش شرایط در گیری تصمیم قدرت خود

 یکسان تصمیم یک به رسیدن برای آنها کردن هماهنگ است زیاد سهامداران تعداد چون دیگر سوی از کردند نمی استفاده
 مدیران این حال. ماند خواهد باقی مدیران دست در گیری تصمیم اختیار عمال شرایطی چنین در بنابراین. است دشوار بسیار
 هر است، زیاد آنها تعداد و هستند کوچک سهامداران از یک هر چون. کنند عم  خواهند می که طور هر خود می  به توانند می
 تالش از بتوان که این به امید با و داشت نخواهند نظارت سنگین های هزینه پذیرفتن برای ای انگیزه هیچ تنهایی به یک

 نهایت در و کنند می فکر طور همین اینکه حال. سپارند می دیگران به را وظیفه این برد منفعت خود برای نظارت، در دیگران
 (.8334عزیزی و همکاران، )شد  نخواهد انجام مدیریت عملکرد بر نظارتی

 پاداش بیشتر خود به مثال عنوان به. کنند دنبال را خود شخصی اهداف مالکان، هزینه به مدیران است ممکن ترتیب این به
 به را شرکت محصوالت. نکنند اخراج ندارند وری بهره که را کارکنانی بروند، سودده غیر های گذاری سرمایه دنبال یا بدهند
کنند  خودداری گیری کناره از ندارند کارایی دیگر که حالی در یا و بفروشند ارزانتر هستند آن مالک خود که دیگر شرکت

 حوزه گسترش و سازی متنوع مساٌله شود، می بحث آن ی باره در بسیار ادبیات در که موردی(. 8334عزیزی و همکاران، )
 می چون مالکان معموالً. دارد قرار مالکان اهداف خالف در مدیران اهداف راستای در رسد می نظر به که باشد می کار و کسب
 چون مدیران اما کنند می پخش ها شرکت این بین در را خود ریسک کنند گذاری سرمایه مختلفی های شرکت در توانند

 با را خود ریسک مدیران معموالً. کنند نمی تحم  را عملکرد در شکست ریسک کنند، مدیریت خاص شرکت یک در مجبورند
 باشد، داشته وجود شرکت در آزادی نقد وجه که صورتی در. دهند می کاهش سازمان کاری حوزه گسترش و از تنوع استفاده
. نباشند برخوردار خوبی پذیری توجیه از ها پروژه این اگر حتی. کنند گذاری سرمایه جدیدی پروژه در را آن دارند تمای  مدیران

 تا تنوع و گسترش است ممکن چه اگر. گردد باز آنها بر آزاد نقد وجوه این باشند داشته تمای  مالکان است ممکن که حالی در
 با جدید کار و کسب که درجایی اما باشد، عملکرد افزایش باعث است، مربوط شرکت اصلی کار و کسب حوزه به که جایی
 .(8338 سرشت، جعفری)شود  می عملکرد کاهش باعث ندارد، ای رابطه سازمان اصلی کار و کسب

 برای بنگاه بنابراین و ندهند قرار بنگاهها اختیار در را خود سرمایه سهامداران دیگر که است ممکن مشکالتی چنین وجود با
 از یکی گذاران سرمایه که آنجا از. کند پیدا مشک  است، بنگاهها عملکرد بر موثر اساسی ارکان از یکی که خود مالی تامین
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 بروز از جلوگیری برای(. 7003 ،8میهو و دنیس) شد خواهد همراه مشک  با کشور اقتصادی رشد باشد، می اقتصادی رشد ارکان
 اهداف به رسیدن جهت در مدیران شود حاص  اطمینان ها آن وسیله به که دارد هایی مکانیزم به نیاز بنگاه مشکالت این

 مشکالت این بروز از کنند می سعی که شرکتی حاکمیت های مکانیزم معرفی به بعدی قسمت در. دارند می بر قدم سهامداران
 . پردازیم می کنند جلوگیری

 

 مکانيزم های حاکميت شرکتی
هربنگاهی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، عده ای ممکن است اعتقاد داشته باشند از آنجا که مالکان اختیار دارند در 

رقابت در بازار باعث می شود که سرمایه ها در بنگاهی که کارایی بیشتری دارد جذب شود. به این ترتیب مدیران برای جذب 
رای سرمایه ها سعی می کنند که کارا عم  کنند و دیگر نیازی به مکانیزم خاصی نباشد. اما از آنجا که این سرمایه ها ب

سهامداران به عنوان هزینه از دست رفته تلقی می شود. مالکان از سرمایه خود جدا می شوند و این رقابت نمی تواند به صورت 
لحظه به لحظه اتفاق بیفتد. بنابراین افرادی که سرمایه گذاری می کنند باید با مکانیزم هایی اطمینان حاص  کنند که سرمایه 

(. در بسیاری از جوامع که نه نهادهای قانونی محکم و نه مکانیزم 8334گشت )رضازاده و کامیابی،  آن ها به آن ها باز خواهد
خاصی وجود دارد، سرمایه گذاری صورت می گیرد. دو عام  وجود دارد که می تواند این پدیده را توضیح دهد: یکی اهمیت 

انگیزه سود سرمایه سهامداران را به آنها پرداخت می کنند سابقه برای مدیران و دیگری خوشبینی سهامداران. مدیران با این 
که مجددا در آینده بتوانند سرمایه جذب کنند. این مدیران خود در بازار مخصوصی با یکدیگر رقابت می کنند و سابقه برای 

در کوتاه مدت سرمایه  ایشان مهم است. از سوی دیگر در برخی موارد صاحبان سرمایه بدون بررسی بنگاه، تنها با این دید که
آن ها به آن ها باز خواهد گشت با خوشبینی سرمایه خود را در اختیار بنگاه قرار می دهند. ساختارهای هرمی که در آن بنگاه با 

)رضازاده  گرفتن سرمایه از سرمایه گذاران جدید سود سرمایه گذاران قبلی را به آن ها می پردازند این عم  را توجیه می کنند
(. اما این عوام  اگر چه در کوتاه مدت قادر به جذب سرمایه برای بنگاه می باشند، در بلند مدت اثر خود را از 8334امیابی، و ک

دست می دهند. برای جذب سرمایه در بلند مدت، بنگاه به مکانیزم هایی نیازدارد که به وسیله آن ها بتواند بر عملکرد مدیران 
(. در ادامه به توضیح مکانیزم های داخلی که باعث نظارت بر عملکرد مدیران می شود 8334بی، )رضازاده و کامیا نظارت کند
 می پردازیم.

 هیات مدیره -8 
از جانب خود افراد خبره ای را انتخاب می کنند که با نظارت بر عملکرد مدیران از منافع و اهداف ایشان  سهامداران معموالً

(. هیاٌت مدیره دو وظیفه اصلی دارند که یکی نظارت بر 8339 ،7)شلیفرو ویشنی ه نام دارنددفاع کنند. این گروه هیاٌت مدیر
عملکرد مدیران است و دیگری کمک به مدیران در تصمیم گیری های حساس مانند تعیین ماموریت، چشم انداز ویا حوزه 

به مدیران بر عملکرد مدیران نظارت کنند و در  کسب و کار می باشد. این گروه می توانند با استخدام، استخراج، و پاداش دهی
(. اعضای هیاٌت مدیره باید نسبت به موقعیت، 3،7003)دنیس و میهو نتیجه از منافع سهامداران در مقاب  مدیران دفاع کنند

ز شرایط و ریسک شرکت آگاه باشند، نسبت به حوزه کسب و کار شرکت کامال مطلع باشند و در نهایت نسبت به حمایت ا
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اعضای هیاٌت  (. ساختار هیاٌت مدیره می تواند بسیار متفاوت باشد. معموال8311ً)صدیقیان،  حقوق سهامداران وفادار باشند
مدیره از مدیران، کارکنان داخلی، سهامداران، تامین کنندگان، مشتریان و یا افرادی که کامالٌ از بنگاه مستق  هستند تشکی  

در واقع در ژاپن  شور ژاپن اعضای هیاٌت مدیره را اغلب افراد داخلی شرکت تشکی  می دهند.می شوند. به عنوان مثال در ک
برای هویت اعضای هیاٌت مدیره قانون تعیین نمی کنند. تنها وظایفی را که آنها باید در قبال حفاظت از منابع سهامداران و 

 (.8311نظارت بر عملکرد مدیران انجام دهند، معین می کنند )صدیقیان، 
  8تئوری ساختار مالکیت -7

ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلی  انواع  باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت
توان به تضاد منافع بین مالکان و  توان انتظار داشت که از جمله آنها می ها را می تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه

مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی 
شود که موضوع اصلی اکثر  ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می از مهم

نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت  دهد. به اعتقاد صاحب تحقیقات در این زمینه را تشکی  می
های مدیران جلوگیری شود. البته در  اعمال نمایند و همواره تالش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تالش

ه آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار گیری ب هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم
)فخاری  داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت

 (.8313تبار،  و یوسفعلی
 نظریه نمایندگی -3

ست. این تئوری در اص  به مبحث تضاد ها یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت
پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختالف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت  منافع بین مالکان و مدیران می

گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معموالً  می
شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و  ال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع میدنب

 .(8334شوند )رضازاده و کامیابی،  ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می
الک، نماینده یا عام  را از رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا م"لینگ  طبق تعریف جنسن و مک

 ."کند گیری را به او تفویض می جانب خود منصوب و اختیار تصمیم
کنند  در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می

 دهند.  و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می
مایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقاب  ریسک معقول در یک شرکت براساس تئوری ن

کنند اما در  اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می گذاری کرده سرمایه
اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در موارد زیادی به دلی  جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است 

شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع  کار گرفته نمی های مدیران لزوماً در راستای نی  به اهداف سهامداران به نتیجه، تالش
گذاری قرار  ه مالی و سرمایهها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوز آید. این معض  که از سال بین آنها به وجود می
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هایی از  گرفته است منجر این امر گردیده که برای ح  مشک  از عوام  و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه
های  کارگیری عوام  انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به

 شود. های نمایندگی یاد می تی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینهنظار
طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه  های سهامی به توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت بدین ترتیب می

هام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از س
شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت  % نصیب خودشان نمی800طور  ها و تدابیر آنان به حاص  تالش

ز سهام کند که مدیران درصد کمی ا های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت
 را در تملک خود دارند.

 توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:  های نمایندگی را می بندی کلی هزینه در یک دسته
 های حسابرسی؛  ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه هزینه -8
فرادی خارج از های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبی  انتصاب ا هزینه -7

 شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛ 

 تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید های فرصت از دست رفته که می هزینه -3
 (.8338 ،)جعفری سرشت

هایی  فرصتها و یا  تواند هزینه ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می حال که ترکیب سهامداری و به
توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد  های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می را در موقعیت

های نمایندگی  االمکان هزینه های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی که از یک سو تالش
این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی اثر به حداق  ممکن برسد. در 

 (.7007 ،8)کلین اند اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته
 

 پيچيدگی اطالعات حسابداری
 هیسرما ن،ی. همچنکنندیم فایا یدر داد و ستد اطالعات حسابدار نیچ را در یمهم ارینقش بس کی زینگذاران صنعتی  سرمایه

بازار را بهبود دهند. ما  ییکارا جهیناهنجار پاسخ داده و در نت یبه اطالعات حسابدار یشتریبا سرعت ب توانند یمی گذاران صنعت
 یکارا ییگذاران در جهت شناسا هیسرما نیبه ا توانندیباال، م تیفیباک یمدت، اطالعات حسابدار یطوالن در که میاعتقاد دار

 اریها، توجه بس و رسانه یگذاران تک هیبازار مانند سرما گرید یفشارها ن،ی. همچن(7007، 7)دچو کنند کمک هایگذار هیسرما
 یگذار هیرفتار سرما تیریمد یاضطرار و نظارت بر رو جهیو در نت کنندیمعطوف م یحسابدار اطالعات ریتفس یرا برا یادیز

این تئوری رویدادی را کند.  نظر گرفتن  جهان ارائه می تئوری پیچیدگی چارچوبی برای فکر کردن و در. شود یحاکم م
ها کمک کند. پیچیدگی سیستم  های آن ها و یافتن ریسک کند، اما قادر است به سازمان جهت شناسایی قابلیت بینی نمی پیش

سازمانی، تعامالت متقاب  و ارتباطات  ای است که از روابط درون ناشی از رفتار پیچیده باشد، بلکه ناشی از قواعد پیچیده نمی
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ترین  (. پیچیدگی یکی از مهم7089، 8)العمودی و کومار آید دوجانبه عوام  در داخ  و بین سیستم و محیط به وجود می
( 7001تر است. بورس اوراق بهادار آمریکا ) موضوعات گزارشگری مالی است و در میان آنها ابزارهای مالی از همه پیچیده

های مالی به منظور درک و تجزیه و  کنندگان صورت مشک  استفاده"کند:  پیچیدگی گزارشگری مالی را اینگونه تعریف می
)بورس "k-10های اقتصادی و عملکرد شرکت از طریق پر کردن افشای اطالعات حسابداری در فرم  تحلی  جزییات فعالیت

پیچیدگی ناشی از "( نیز پیچیدگی اطالعات حسابداری را چنین بیان کرد: 7087) 7(. پترسون7001هادار آمریکا، اوراق ب
های اقتصادی یک شرکت برای شناخت و  مشکالت ذاتی در استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری و ترسیم فعالیت

 (. 7087)پترسون،  "داری است.های مالی با استفاده از قواعد حساب گیری عناصر صورت اندازه
 

 پيشينه پژوهش
 پیشینه داخلی

 شکستهای تلفیقی( بر مالی های صورت و محصول حسابداری )تنوع اطالعات پیچیدگی ( تاثیر8331نظری و همکاران )
 تهران اوراق بهادار بورس عضو شرکت 801 از تحقیق این آماری شرکت را بررسی  کردند. جامعه کالهبرداری از حسابرسی

 های که صورت داد نشان تحقیق این دهد می نشان تجربی است. نتایج شده تشکی  8335 الی 8330 های سال فاصله در
 های بر شکست محصول تنوع دارد. همچنین معناداری تاثیر شرکت کالهبرداری از حسابرسی های شکست بر تلفیقی مالی

. یابد می ارزش افزایش افزایش با ها شرکت اطالعات پیچیدگی افزایش دارد. معناداری تاثیر شرکت کالهبرداری از حسابرسی
  درآمد پیچیدگی بر مبتنی مبادالت بر مبتنی معامالت ویژه به شخص، به مربوط معامالت کلی پولی (RPTs، )شافزای

 افزایش ریسک به منجر حسابرسان و مدیران بین تقارن عدم دهد می کاهش را اطالعات شفافیت ها، شرکت طالعات
 .شود می حسابرسی

را بررسی  کیفیت حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، عدم تقارن اطالعاتی و نگهداشت وجه نقد( 8331جودی و همکاران )
در شرایط عدم تقارن اطالعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی )ضعیف( بر رابطه بین نگهداشت کردند. یافته ها نشان دادند 

تأثیر مثبت )منفی( و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت  توجه نقد و ارزش شرک
در و همچنین  رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد. شرکتی به صورت مجزا به تأیید

از این  شود و میت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه های نمایندگی میشرایط عدم تقارن اطالعاتی، وجود سازوکارهای حاک
 یابد. طریق ارزش شرکت افزایش می

های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن  ( تاثیر پیچیدگی اطالعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت8333صالحی و همکاران )
شرکت پذیرفته شده در بورس  13رای آزمون فرضیات تعداد اطالعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی را بررسی کردند. ب

های  های ترکیبی بررسی شده است. یافته از طریق رگرسیون داده 8334تا  8313اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 
ها ندارد های مالی توسط شرکت دهد پیچیدگی اطالعات حسابداری تاثیر معناداری بر مدت زمان تهیه صورت پژوهش نشان می

های مالی حسابرسی شده  تاخیر در ارائه صورت گردد. از سوی دیگر ولی منجر به افزایش تاخیر در زمان فرآیند حسابرسی می

                                                           
1
 Alamoudi and Kumar 

2 
Petersen 
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تاخیر  س و پیچیدگی اطالعات حسابداری باگردد. همچنین اثر تعاملی تخصص حسابر سبب افزایش عدم تقارن اطالعاتی می
 بطه منفی معناداری دارد. مدت زمان فرایند گزارش حسابرسی را

نشان در پژوهشی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد را بررسی کردند. آنها ( 8334محمدی و گلدوست )
مالکیت نهادی و استقالل هیئت مدیره با سطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و  که بین متغیرهای اتکا بر بدهی، دادند

 .معناداری وجود دارد
 شینه خارجیپی

را بررسی کرد. نتایج حاص  از  بر عدم تقارن اطالعات یاسیو ارتباطات س یشرکت تیحاکم ریتاثای  ( در مقاله7083) 8ابیوت
پژوهش نشان می دهد که به جز نقش مدیر عام  بقیه عوام  حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطالعات تاثیر معناداری دارد. و 

 همچنین ارتباطات سیاسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطالعات را تعدی  می کند. 
کردند. نتایج آنها نشان می دهد  حاکمیت شرکتی را بر عدم تقارن اطالعات بررسیدر پژوهشی اثر ( 7081) 7و همکاران موسوا

شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ به طوری که هر چه حاکمیت شرکتی قوی  بین حاکمیت
 کند. تری بر شرکت ها حاکم باشد، عدم تقارن اطالعاتی کاهش پیدا می

ها در این  گر پرداخت. آن ( به بررسی رابطه بین پیچیدگی گزارشگری حسابداری و رفتار تحلی 7089) 3نهیتاش و همکارا
گری  گران مالی، پیچیدگی گزارش به عنوان معیار پیچیدگی حسابداری استفاده کردند و دریافتند که تحلی  XBRLپژوهش از 

 دهند.  حسابداری را کمتر پوشش می
 

 فرضيه پژوهش 
 های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد. مکانیزم

 فرضیات فرعی پژوهش
 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی مدیره بر هیات اعضا بر موظف اعضا نسبت -8
 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر کمیته حسابرسی -7
 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات چیدگیپی بر مالکیت نهادی -3

 

 گيری متغيرها معرفی و اندازه

 متغير مستقل
  حاکمیت شرکتی

  (7083زیر اندازه گیری می شود )آبیونت،  معیار 5حاکمیت شرکتی بر اساس 
 (MBM) استقالل هیات مدیره

 مدیره هیات اعضای ک  تعداد بر تقسیم مدیره هیات ترکیب در مستق  اعضای تعداد

                                                           
1
 Abiot 

2
 Musova at el 

3
 Hoitash at el 
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 (CEOR) نقش مدیر عام 
 نشان است، آمده بدست شرکت، آن های بدهی کسر از پس که شرکت، های دارایی در را شرکت مالکین منافع بر اساس

 .دهد می
 (IO) مالکیت نهادی

  مالی نهادهای ها، بیمه ها، بانک به متعلق که شرکت سهام درصد مجموع
 

 متغير وابسته
 مالیپیچیدگی اطالعات 

های مالی تلفیقی، وجود بیش از  باشد که از سه فاکتور صورت پیچیدگی اطالعات حسابداری به عنوان متغیر وابسته پژوهش می
شود در صورتی که شرکتها هر سه فاکتور زیر را  یک نوع محصول و وجود اقالم تعهدی بیش از سطح میانگین را شام  می

در غیر این  8دارای پیچیدگی بیشتر شناسایی و در آن صورت مقدار پیچیدگی برابر همزمان دارا باشند به عنوان شرکتهای 
 (. 8333)صالحی و همکاران،  0صورت برابر 

 

 متغيرکنترلی
 ( در این تحقیق گنجانده شده است. 7083متغیرهای کنترلی بر اساس تحقیقات  آبیونت )

 اد اعضا: برابر است با لگاریتم تعد(AFI)اندازه موسسه حسابرسی 
 (: برابر است با لگاریتم طبیعی ک  داراییSIZEاندازه شرکت )
 (: برابر است با ک  بدهی بر داراییLEVاهرم مالی )

 (ITAموجودی به ک  دارایی )
 (CTAمطالبات به ک  دارایی )

 
 روش تحقیق

از  یهمبستگ قاتیانجام کار جزء تحق رویه دیدگاهبوده و از  یکاربرد تحقیقهای بخشهدف  پایهبر  روپیش تحقیق
شبه  گونه. طرح پژوهش از جویی خواهد گردیدبهره یپانل ونیها از رگرسداده  یو تحل هیمنظور تجزباشد و بهیم ینوع عل
جویی بهره هنگامی یدادیروپس رویهباشد. از یاطالعات گذشته( م راه)از ی دادیروپس کردیاز رو بهره جوییو با  یتجرب
ممکن  مستق  یرهایمتغ یدستکار نیبر ا عالوهپردازد. یموضوع م تجسسبه  دادهایکه پژوهشگر پس از وقوع رو گردد می

 نیست
 جامعه آماری و حجم نمونه

 تحقیق آماری جامعه ،8339 تا 8333 های سال بین در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت تمامی
 .دهند  می تشکی  را حاضر

 آماری، نمونه انتخاب برای. گردیده بهره جویی غربالگری تکنیک رویه از آماری نمونه تعیین برای پژوهش این در
 :شدند حذف بقیه و انتخاب نمونه به مثابه بودند ذی  خصوصیتهای دارای که  هایی شرکت
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 .باشند بهادار اوراق بورس عضویت در تحقیق انتهای تا ابتدا از نظر مورد های شرکت -8
 . نباشند لیزینگ و هلدینگ های شرکت مالی، گری واسطه های بانک جزو نظر مورد های شرکت  -7
 دسترس در اطالعات) گردند می حذف جامعه از نداشت وجود متغییرها به مربوط اطالعات که هایی شرکت -3

 (. باشند
 .باشد شده معامله بهادار اوراق بورس در 8339 تا 8333 های سال در ها شرکت سهام -4
 .باشد اسفند 73 به منتهی ها شرکت مالی سال -5

 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 848ها  پس از حذف محدودیت
 

 تحليل اطالعات    روش تجزیه و
تجزیه و تحلی   ایویوزافزار  از نرم جوییبهرهها با  ها، داده ها و ساختار و قالب فرضیه در تحقیق حاضر نیز با توجه به ماهیت داده

 حهافزار صف های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در نرم از شرکت شدهکسبهای خام  دادهبه اینصورت که  میشوند.
ار افز بعدی به کمک نرم گامو در  مبدل گشته تفحصبه متغیرهای مورد  متناسبهای  از فرمول جوییبهره( با excelگسترده )
آمارهای  در آغاز روپژوهش پیشآمار توصیفی در  اند. تجزیه و تحلی  شدهبه صورت توصیفی و استنباطی ایویوز آماری 

های مرکزی )میانگین شاخص دربردارندهها، های توصیف دادهشاخص .شده استارائه  یونتوصیفی برای متغیرهای مدل رگرس
. این شده استمحاسبه  پژوهشمتغیرهای  یکبهیکبرای  واریانس و انحراف معیار( مث ) های پراکندگیو میانه(، شاخص

شود. برای آمار توصیفی پژوهش از روش رگرسیون لوجستیک  حاص  میمتغیرهای مدل  جزء جزءها شمای کلی از آماره
 استفاده شده است. 

 

 آمار توصيفی پژوهش
 آمار توصيفی متغير های تحقيق (:9)جدول 

 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر 

پیچیدگی 
 اطالعات مالی

AC 547159/0 431305/0 897037/0- 073305/8 0000/0 0000/8 

استقالل هیات 
 مدیره

MBM 371083/0 833143/0 470058/0 704371/3 0000/0 000/8 

 CEOR 830393/0 844115/0 579910/5 83180/33 000313/0 013399/7 نقش مدیر عام 

 IO 87448/91 30985/87 994830/0- 114383/7 94000/31 35000/48 مالکیت نهادی

اندازه موسسه  
 حسابرسی

AFI 404959/0 858335/0 091550/0 433393/8 848333/0 338551/0 

 LEV 353878/0 738738/0 337333/8 734430/3 035930/0 313318/7 اهرم مالی

 SIZE 93385/83 481973/8 314431/0 130387/3 50455/80 00331/83 اندازه شرکت

موجودی بر ک  
 دارایی

ITA 543045/3 14303/83 313090/1 09399/19 0000/0 4347/785 
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مطالبات بر ک  
 دارایی

CTA 944179/4 13105/77 313707/1 34571/11 0000/0 1003/733 

 
 آزمون فرضیات پژوهش

 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر شرکتی حاکمیت های مکانیزمفرضیه اصلی: 

رگرسیون لجستیک  می باشد، برای آزمون فرضیه تحقیق ازبصورت متغیر مجازی )صفر و یک(  با توجه به اینکه متغیر وابسته
 استفاده خواهد شد. 

( استفاده می شود. با توجه به اینکه سطح معنی داری LRبرای بررسی معنی داری ک  مدل از آزمون نسبت درستنمایی )
ررسی می باشد، بنابراین نتیجه می شود که ک  مدل معنی دار می باشد. به منظور ب 05/0بدست آمده برای این آزمون کمتر از 

 -ه آزمون هاسمرلمشو استفاده شده با توجه به اینکه سطح معنی داری آمار -از آزمون هاسمربرازش مدل برآورد شده باال 
)سطح معنی داری  است، بنابراین نتیجه می شود که مدل برآورد شده از برازش مناسبی برخوردار است 05/0لمشو بزرگتر از 

Rدر آماره هاسمر لمشو نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل می باشد(. آماره 05/0بزرگتر از   33/0مک فادن  برای مدل   2

Rبر اساس آماره  .می باشد  یک به نزدیک شاخص این چه هر) نماید می گیری اندازه را مدل برازش نیکویی مک فادن که 2

 به شاخص چه مقدار هر بالعکس و است بیشتر برازش عبارتی نیکویی به و بوده بیشتر واقعیت با مدل میزان تطابق باشد،

)جدول  دارای برازش مناسبی می باشدمدل بود( می توان نتیجه گرفت که  خواهد کمتر نیکویی برازش باشد تر نزدیک صفر
7.) 

 دارد. معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر استقالل هیات مدیره :8 فرضیه فرعی
( برابر MBM) استقالل هیات مدیره می توان گفت: مقدار ضریب 3اطالعات جدول با استفاده از  برای بررسی فرضیه تحقیق

می باشد، نتیجه می شود  05/0سطح خطای   می باشد. با توجه به سطح معنی داری ضریب این متغیر که کمتر از 751838/4
شده مطالب گفته  بنابراین با توجه دارد. تاثیر مثبت و معنی داری پیچیدگی اطالعات حسابداری بر رهیمد اتیه که استقالل
درصد  35با اطمینان  ".دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر استقالل"یعنی شود که فرضیه تحقیق  نتیجه می

 مورد تایید قرار می گیرد.
 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر : نقش مدیر عام 7فرضیه فرعی 

 برابر( CEOR) نقش مدیرعام  بیضر مقدار: گفت توان یم 3 جدول اطالعات از استفاده با قیتحق هیفرض یبررس یبرا
  که شود یم جهینت باشد، یم 05/0  یخطا ازسطح بیشتر ریمتغ نیا بیضر یدار یمعن سطح به توجه با. باشد یم 893339/0

 هیفرض که شود یم جهینت شده گفته مطالب توجه با .دارند معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر نقش مدیرعام 
 شود. رد می ".دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر نقش مدیرعام " یعنی قیتحق

 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر ینهاد تیمالک: 3 فرضیه فرعی
 388840/4( برابر IO) ینهاد تیمالک می توان گفت: مقدار ضریب 3از اطالعات جدول  با استفادهبرای بررسی فرضیه تحقیق 

 تیمالک می باشد، نتیجه می شود که  05/0سطح خطای   می باشد. با توجه به سطح معنی داری ضریب این متغیر که کمتر از
مطالب گفته شده نتیجه می شود که با توجه دارد. بنابراین  تاثیر مثبت و معنی داری حسابداری اطالعات پیچیدگی بر ینهاد
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درصد مورد تایید  35با اطمینان  ".دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر نهادی مالکیت"یعنی  فرضیه تحقیق
 قرار می گیرد.

 .دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر های حاکمیت  شرکتی فرضیه اصلی: مکانیزم

و مالکیت نهادی( از سه بعد حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطالعات حسابداری نکه دو بعد )استقالل هیات مدیره با توجه به ای
پیچیدگی اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد. پس فرضیه  بر یشرکت  تیحاکمشود که  گیری می تاثیر دارد. بنابراین نتیجه

 .عناداری داردتاثیر م ".دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر یشرکت تیحاکم"فوق 
 درصد از شرکت ها که اطالعات 3/33نیز می توان گفت که مدل ارائه شده توانایی پیش بینی  4باتوجه به یافته های جدول 

که مدل ارائه  ها اطالعات مالی پیچیده دارند. همچنین در ک  می توان گفت درصد از شرکت 3/33ای ندارند، و  مالی پیچیده
 پیچیدگی اطالعات حسابداری را دارا می باشد.  درصدی 5/33شده توانایی 

 : شاخص های برازش مدل(2)جدول 
 سطح  معنی داری مقدار آماره آماره

 1374/3 1534/0 (Hosmer & Lemeshow) لمشو -هاسمر

 LR 9801/949 000/0آماره 

2R( مک فادنMcFadden) 3317/0 — 

 
 ها و آزمون معنی داری ضرایب : ضرایب متغير(3)جدول 

 ACمتغیر وابسته 
 متغیر های مستق 

 مقدار ضریب Zآماره  سطح معنی داری

000/0 33339/83 751838/4 MBM 

105/0 043737/0 893339/0 CEOR 

008/0 737137/3 388840/4 IO 

000/0 998095/3 8373/835 AFI 

458/0 953890/0 373793/8 LEV 
034/0 889558/7- 783430/8- SIZE 

333/0 031134/0 077339/0 ITA 

313/0 089433/0- 009347/0- CTA 

008/0 851977/3- 88371/57- C 

 Fآماره 74/959

 داری سطح معنی 0000/0

 دوربین واتسون 13/8

 ضریب تعیین 31/0
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 : جدول پيش بينی(4)جدول 

 پیش بینی شده

 مشاهدات
 درصد پیش بینی ک 

 پیچیدگی اطالعات 

8 0 

پیچیدگی  0 775 8 3/33
 8 7 307 3/33 اطالعات

 درصدپیش بینی ک  5/33

 

 بحث و نتيجه گيری
 اتیه استقالل می باشد، نتیجه می شود که  05/0با توجه به سطح معنی داری ضریب این متغیر که کمتر ازسطح خطای  

ده نتیجه می شود که دارد. بنابراین با توجه  مطالب گفته ش مثبت و معنی داریتاثیر  پیچیدگی اطالعات حسابداری بر رهیمد
درصد مورد تایید قرار می  35با اطمینان  "دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر استقالل"یعنی فرضیه تحقیق 

 نقش مدیرعام  که شود یم جهینت باشد، یم 05/0 یخطا ازسطح بیشتر ریمتغ نیا بیضر یدار یمعن سطح به توجه باگیرد. 
نقش " یعنی قیتحق هیفرض که شود یم جهینت شده گفته مطالب توجه با .دارند معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر

شود. با توجه به سطح معنی داری ضریب این متغیر که  رد می "دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات پیچیدگی بر مدیرعام 
تاثیر مثبت و معنی  حسابداری اطالعات پیچیدگی بر ینهاد تیمالک می باشد، نتیجه می شود که  05/0کمتر ازسطح خطای 

 اطالعات پیچیدگی بر نهادی مالکیت"یعنی ده نتیجه می شود که فرضیه تحقیق مطالب گفته شدارد. بنابراین با توجه  داری
درصد مورد تایید قرار می گیرد. با توجه به اینکه دو بعد )استقالل هیات مدیره   35با اطمینان  "دارد معناداری تاثیر حسابداری

شود که  گیری می و مالکیت نهادی( از سه بعد حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطالعات حسابداری تاثیر دارد. بنابراین نتیجه
 پیچیدگی بر یشرکت  تیحاکم"پیچیدگی اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد. پس فرضیه فوق  بر یشرکت تیحاکم

( و 8331های نظری و همکاران ) یافته های حاضر با یافته .تاثیر معناداری دارد "دارد معناداری تاثیر حسابداری اطالعات
 باشد. ( همسو می7089) 8هیتاش و همکاران

 

 پژوهش پيشنهادات حاصل از
گذارن،  شود که سرمایه پیشنهاد می دارد. یمعنادار ریتاث یاطالعات حسابدار یدگیچیبر پ رهیمد اتیاستقالل هبا توجه به اینکه 

 گذاری انتخاب درستی داشته باشند.  سهامداران و مدیران به استقالل هیات مدیره توجه داشته باشند تا در سرمایه
شود که مدیران و  پیشنهاد می دارد. یمعنادار ریتاث یاطالعات حسابدار یدگیچیبر پ ینهاد تیمالکبا توجه به اینکه 

 گذاران به مالکیت نهادی توجه ویژه ای داشته باشند.  سرمایه

                                                           
1
 Hoitash at el 
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 و ساز شود پیشنهاد می ها شرکت دارد یمعنادار ریتاث یاطالعات حسابدار یدگیچیبر پ با توجه به اینکه حاکمیت شرکتی
  حسابداری اطالعات بهبود پیچیدگی های زمینه و مدیران های گیری تصمیم بر و کافی الزم نظارت جهت مناسب کارهای

وجود  به گذاری سرمایه وری بهره افزایش و رفتارهای مدیران تر دقیق پایش برای الزم بسترهای تا از این طریق شود یجادا
 منفی از پیامدهای و شود می شرکت اصلی عملیات در سرمایه به کارگیری موجب زیاد احتمت  به موضوع این که چرا آید؛

  از کنندگان استفاده سایر و گران گذاران، تحلی  سرمایه کند. به می جلوگیری عملیات شرکت از خارج گذاری سرمایه
 به پیچیدگی اطالعات و گذاری برای سرمایه های خود تحلی  و ها بررسی در که شود می پیشنهاد های مالی ورتص

 های حاکمیت شرکتی توجه کنند. مکانیزم
 

 منابع 
 بررسی تاثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی  ،(8333) ،نیا، میثم امینی ،فدوی، محمدحسن ،نیا، ناصر ایزدی

 .808-19، صص 54 شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره
 ،حسابداری  پژوهشهای مجله ،شرکتها مالیات مشمول سود و شرکتی حاکمیت رابطه ،(8313) ،مجید عبدی، ،جعفر باباجانی

 .15-35، صص 3 مالی، شماره
 با شرکتی حاکمیت و حسابداری اطالعات کیفیت بین رابطه بررسی ،(8339)، خانمحمدی، محمدحامد، باقرزادگان، رضا 

 .40-8، صص 40مدیریت، شماره  حسابداری ،شرکت اصلی عملیات در گذاری سرمایه
 و توسعه پژوهشی مدیریت گزارش، سرمایه بازار در سهامداری مطلوب ترکیب سی، برر(8338) داوود، سرشت، جعفری 

 .تهران بهادار اوراق بورس اسالمی مطالعات
 و اطالعاتی تقارن عدم بیرونی، و درونی شرکتی حاکمیت کیفیت ،(8331)، دیدار، حمزه ،منصورفر، غالمرضا ،جودی، سمیرا 

 .34-33، صص 8شماره حسابرسی، و حسابداری های بررسی شرکت؟. فصلنامه ارزش کاهش یا افزایش :نقد وجه نگهداشت
 ،و شرکتی حاکمیت سازوکارهای برخی میان رابطه ،(8311) ،علی سالکی، ،حسن سید نژاد، صالح ،الدین نظام رحیمیان 

حسابرسی،  و حسابداری بررسیهای مجله ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در تقارن اطالعاتی عدم
 .13-98، صص 83 شماره

 ،صاحبان حقوق سرمایه های هزینه بر شرکتی راهبری های مکانیزم اثر بررسی (،8334) یحیی، کامیابی، ،یزدان رضازاده 
 ارزش رویکرد با حسابداری و مدیریت المللی بین کنفرانس اولین تهران، بهادار اوراق بورس شده پذیرفته شرکتهای سهام

 آفرینی، تهران.
 تاخیر بر حسابداری اطالعات پیچیدگی بررسی تاثیر، (8333) ،مکان، حسین بزرگمهریان، شاهرخ، جنت ،کرمی صالحی، اله 

دانش حسابداری مالی،  ،حسابرسی کیفیت نقش بر تاکید با اطالعاتی تقارن عدم و شده حسابرسی مالی های صورت ارائه
 .883-19، صص 3 شماره

 ،شرکتها ارزش بر شرکتی حاکمیت های مکانیزم عنوان به مدیره هیات و مالکیت ساختار اثر ،(8311)، حسین امیر صدیقیان، 
 دانشکده مدیریت و اقتصاد. ،کارشناسی ارشد پایان نامه

 پذیرفته شرکتهای در شرکتی حاکمیت کیفیت بر مؤثر عوام  بررسی ،(8333) ،عالیه باالرستاقی، ،مهدی گرایلی، صفری 

 .887-33، صص 87شماره  مالی، حسابداری تجربی مطالعات ،تهران بهادار اوراق دربورس شده
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 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه  ،(8334) ،عبدلی، ناصر ،مقدم، عبدالکریم ،عزیزی، عبدالرحمن
 المللی حسابداری و مدیریت، سومین کنفرانس بین های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چسبندگی در شرکت 

 .تهران
 ،شرکتهای در شرکتی حاکمیت و سود تقسیم سیاست بین رابطه بررسی، (8313)، تبار، نصیبه یوسفعلی فخاری، حسین 

 .857-33 ، صص4 شماره ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 شده.  نگهداری نقد وجه و شرکتی حاکمیت های ویژگی بین رابطة بررسی ،(8334) ،محمدی، منصور، گلدوست، مجید

 .791-733 ، صص7 شماره حسابرسی، و حسابداری های  بررسی
 صورت و محصول تنوع (حسابداری اطالعات پیچیدگی تاثیر ،(8331) ،اله، راضی، نرگس نخعی، حبیب ،نظری، حمیدرضا 

چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و  ،شرکت( کالهبرداری از حسابرسی شکستهای بر) تلفیقی مالی های
 .ای و جهانی اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه

 ،سیستماتیک ریسک و شرکتی راهبری سازوکارهای بین رابطه بررسی ،(8333) ،زهرا طاهری، ،محمدرضا نیکبخت ، 
 .873-803، صص 78شماره حسابرسی، و حسابداری های فصلنامه بررسی
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