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Reaching to the income information content is depend on the 
accuracy of each chain in the financial reporting chain including 
the requirement for doing independent audit, the determination 
and application of audit quality indicators, control, disclosure 
and presentation of strategies for remedies and reduction of 
internal control weaknesses. In this regard, the present research 
attempts to study the mediating role of internal control 
weaknesses on the relationship between indicators of companies’ 
income information content and audit quality. For this, the 
quality of information content of income and its criteria regarded 
as dependent variable, audit quality and its criteria regarded as 
independent variables and weaknesses of internal control and its 
criteria act as mediating variable. Research method is descriptive 
correlational. Research sample is includes 122 companies listed 
in Tehran Stock Exchange from 1386 to 1395. Research results 
showed that internal control weakness for financial reporting can 
play mediating role in the relation between audit quality and 
information content of income. However, internal control 
weakness for operation and rules do not such a role. These 
findings can improve the information content of companies’ 
income thorough the audit quality. 
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1- Introduction 
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This research focuses on the companies’ income information content, 
which has triggered a vivid discussion on the topic since Beaver’s (1968) 
seminal paper on market reaction to earnings announcements. Prior research 
on investor reactions to earnings announcements has shown that the 
institutional setting significantly influences the information content of these 
announcements (e.g. DeFond, Hung, & Trezevant, 2007). However, this 
literature does not consider the role of firm-specific governance mechanisms 
and the role they play in enhancing the companies’ income information 
content. We posit that audit quality has a significant influence on the 
companies’ income information content and that this relationship varies 
across institutional settings. 

On the other hand, high-profile accounting scandals at Enron, WorldCom 
and other major corporations in the early 2000s prompted the public to 
question the reliability of firms' financial reporting. Accounting theory 
suggests that the reliability of financial reporting is a function of the 
effectiveness of firms' internal control (Donaldson, 2005). However, the 
evidence in studies of Zhang, Zhou and Zhou (2007), Chen, Gul, Truong and 
Veeraraghavan (2012), Ravenstein, Georgakopoulos, Kalantonis and Kaldis 
(2013), and Chen, Gul and Truong (2016) suggests that audit quality has a 
beneficial role in reducing the weakness of internal controls. Therefore, 
weaknesses of firms' internal control are a mediating variable (Baron and 
Kenny, 1968; Namazi and Namazi, 2017). 

In general, reaching to the information content of companies’ income is 
dependent on the accuracy of each link in the financial reporting chain 
including the requirement for doing independent audit, the determination and 
application of audit quality indicators, control, disclosure and presentation of 
strategies for remedies and reduction of internal control weaknesses. For this, 
the present research attempts to study the mediating role of internal control 
weaknesses on the relationship between indicators of companies’ income 
information content and audit quality. 

 
2- Research Hypotheses 

Based on the theoretical literature and the conducted studies, research 
hypotheses were developed as follows: 

H1: audit quality affects companies’ income information content through 
the mediation of internal control weaknesses related to financial reporting. 
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H2: audit quality affects companies’ income information content through 
the mediation of internal control weaknesses related to operations, laws and 
regulations. 

In general, based on the number of criteria for each of the independent 
variables (four criteria) and dependent (four criteria), each of the main 
hypotheses will have 16 subset hypotheses. 
 
3- Methods 

The research methodology is a quantitative research that adopts the 
scientific method and empirical evidence, based on hypotheses and ex-post 
research designs. This type of research is utilized when criteria data 
quantitative are used.  

In this research, data of 122 companies are analyzed for the period of 2008-
2017. The related data was collected through observation of Iranian database 
of the Tehran Stock Exchange (TSE) named Tadbir Pardaz, annual data files 
and accompanying notes as found on www.codal.ir.,. Descriptive statistics 
(i.e., mean, maximum, minimum and standard deviation) and inferential 
statistics (i.e., Structural Equation Modelling (SEM)) are used For statistical 
analysis and to test hypotheses. Collected data was calculated via the Excel 
software and was analyzed using Eviews-9, SPSS-22, and also PLS.  

In this research, the information content of companies’ income and its 
criteria regarded as dependent variable, audit quality and its criteria regarded 
as independent variables and weaknesses of internal control and its criteria act 
as mediating variable. 
 
4- Results 

Research results showed that internal control weaknesses related to 
financial reporting have a mediating role on the relationship between 
indicators of companies’ income information content and audit quality. 
However, generally internal control weaknesses related to operations, laws 
and regulations do not play such a role. These findings can improve the 
information content of accounting earnings thorough the audit quality. 

 
5- Discussion and Conclusion 

The companies’ income information content is an important determinant 
of investors' decisions, and in particular on decisions about a dealing strategy. 
The goal of this research was to study the effects of audit quality on the 
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companies’ income information content through the mediation of internal 
control weaknesses for the companies listed in the TSE. This study would 
enhance our understanding of companies’ income information content when 
facing various degrees of the audit quality. Furthermore, the results might be 
able to resolve the seemingly conflicting predictions from prior analytical 
models and will provide some implications for regulatory agencies' future 
policy setting. One important suggestion is that, investors be recommended to 
pay attention to the information related to the auditor of the company and its 
features as a factor affecting the companies’ income information content. 
 
Keywords: Audit Quality, Companies’ Income Information Content, Internal 
Control Weaknesses, Earnings Quality.  
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  چكيده
ــحيح بودن هر يك از  ــت به اعتبار و ص ــته اس ــود وابس ــتيابي به محتواي اطالعاتي س دس

اعمال  والزام به انجام حسابرسي مستقل، تعيين  ازجملهي زنجيرة گزارشگري مالي، هاحلقه
و  ي كنترل داخليهاضعفراهكار براي  ارائهي كيفيت حسابرسي، كنترل، افشا و هاشاخص
ضر به مطالعه نقش آن كاهش ستا، پژوهش حا سطه. در اين را ي هاكنترلي هاضعفي اوا

سود هاشاخصداخلي در رابطة بين  سي  هاشركتي محتواي اطالعاتي  سابر و كيفيت ح
سود و معيارهاي آن  ست. در اين مورد محتواي اطالعاتي  سته، متغير و عنوانبهپرداخته ا اب

ي داخلي و هاكنترلي هاضعفمتغير مستقل و  عنوانبهكيفيت حسابرسي و معيارهاي آن 
ــطهمتغير  عنوانبهمعيارهاي آن  ــتفادهروش پژوهش كنند. يمي ايفاي نقش اواس ــده اس ش

 شــركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 122همبســتگي اســت. توصــيفي
 نتايج پژوهش نشــان داددهند. يمنمونه اين پژوهش را تشــكيل  1395تا  1386ي هاســال
ين ي در رابطة باواسطهي داخلي مرتبط با گزارشگري مالي داراي نقش هاكنترلي هاضعف

سود هاشاخص ست هاشركتي محتواي اطالعاتي  سي ا سابر ي هاضعف ؛ اماو كيفيت ح
قشـــي كلي داراي چنين ن به گونهي داخلي مرتبط با عمليات و قوانين و مقررات هاكنترل

ــت. اي ــود يمها ن يافتهنيس ــركتتواند به بهبود محتواي اطالعاتي س يت از طريق كيف هاش
 حسابرسي كمك كند.
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 . مقدمه1

نشتان   اشترک ی سود در  ااعالنگذاران به  هسرماینه واکنش درزمی پیشین  اپژو ش

ی بتر محتتوای اطالعتات تتوجهدرختور  بته گونتهوضعی  مقررات و سازوکار ای نهادی  اندداده

؛ پتورتی، 2007 1فانتد،  انتو و ترزوانت ،یدنمونته  عنوانبهاثرگذار اس ؛  شدهاعالنسود ای 

 تا نقتش ( ا ن پژو ش2018حال از د دگاه پورتی و  مکاران ) نباا. 2018 2شات و برو نیلس،

را  شتدهاعالنسازوکار ای خاص حاکمی  شرکتی در اعتصارد ی به محتوای اطالعاتی سود ای 

اعتقاد بر ا ن اس  که محتوای اطالعاتی سود به سازوکار ای پژو ش گیرند. در ا ن ینمدر نظر 

نمونه، لو، ر چاردسون  عنوانبهی داخلی بستگی دارد؛  اکنترلمهمی نظیر کیفی  حسابرسی و 

پتتورتی و ؛ 2016 6استتمی،؛ 2015 5؛ میینتتو،2015 4؛ الو، شرستتتها و  تتو،2011 3و ستتالتر و،

 (.1396وا قان، محمدی، اسمعیلی سفیده خوان و شیری، ؛ خوشصختی 2018 مکاران، 

 ن مسائل موجود در عملیات حسابرستی امتروزی ترمهمیفی  بودن حسابرسی  کی از باک

که بته کیفیت   اس  کی از نکاتی   اشرک ی مالی  اداده. ا ن در حالی اس  که کیفی  اس 

ر ه اقتصادی افتزا ش در محتتوای (. بر اساا نظ2014 7بستگی دارد )میتینن،  اآنحسابرسی 

شتود یم  اشرک اطالعاتی سود منجر به کا ش عدم تقارن اطالعاتی و  ز نه سرما ه کمتر در 

؛ استلی و 1991 10؛ د امند و ورکچیتا،1986 9؛ آمیهود و مندلسون،1985 8)گالستن و میلگرام،

( ستود در صتورتی دارای 1390)از د تدگاه دارابتی و مرادلتو (. 2003 12؛ کتو ن،2003 11ا ارا،

توان انتظار یممصانی نظری،  ازلحاظ بنابرا ن ؛ محتوای اطالعاتی اس  که شفاف و باکیفی  باشد

 13 وستا نی،محتوای اطالعاتی ستود باشتد )کیفی  حسابرسی دارای ارتصاط تنگاتنگی با داش  

تواند از طر ک کا ش یمد ا ن، حسابرسی با کیفی  ز ا افزون بر(. 2015؛ الو و  مکاران، 2009

(، محتوای اطالعاتی سود را تح  تتثثیر 2018)پورتی و  مکاران، ی داخلی  اکنترلی  اضعف

از سو ی، فاصله انتظتاراتی کته بتین افکتار عمتومی بته نقتش (. 2015میینو، خود قرار د د )

شتود، باعت  حسابرا وجود دارد، با انتظارات جامعه به مفهوم حسابرسی که در عمل انجام می

 گانه و منصتوری، حستاا ای ز ادی در رابطه با کیفی  حسابرستی شتده است  )ینگرانا جاد 

ی مالی حسابرستی شتده، کتا ش پیتدا  ادادهتوان متوجه شد قابلی  اطمینان یم(؛ لذا 1395

ی حسابرسی شتده افتزا ش  ادادهاز طرف د گر مربوط بودن  کهکرده اس . ا ن در حالی اس  

در حوزه کیفی  حسابرستی  ترگسترده(؛ لذا لزوم انجام مطالعات 2003 14رده اس  ) اج،پیدا ک
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افتزون شتود. یمبا محتوای اطالعاتی سود احساا   اآنی داخلی و یگونگی ارتصاط  اکنترلو 

؛ است  افته نظیتر آمر کتا متفتاوت توستعها ن، در ا ران شرا ط نسص  بته ستا ر کشتور ای  بر

ی که بورا اوراب بهادار تهران به لحاظ کارا ی اطالعاتی با بورا اوراب بهادار نیو تور  اگونهبه

حاکی از کتارا ی اطالعتاتی بستیار ضتعیف  شدهانجامی  اپژو شقابل مقا سه نیس . برخی از 

و منصتوری،  حتو دهانیتالی ؛ د1374بورا اوراب بهادار تهتران است  )نمتازی و شوشتتر ان، 

(. ا ن در حالی اس  که کارا ی بورا اوراب بهادار نیو ور  در سطی نیمه قوی به اثصتات 1391

ین در ا ران جا گاه حسابرستی و کیفیت  آن نستص  بته ستا ر کشتور ا در  مچنرسیده اس ؛ 

ل اخیتر بتا نمونته، در ینتد ستا عنوانبهی یشمگیری پیدا نموده اس ؛  اتفاوتی اخیر  اسال

ازستوی حسابرستان، کیفیت  کتار   تاآنی مالی و عدم کشف  ااختالاو   اتقلبمطرح شدن 

حسابرسی را در ا ران دستخوش تزلتزل قترار داده است . ا تن مطالتب حتاکی از آن است  کته 

تواند نسص  به سا ر کشور ا متفاوت باشد. در یمدر بازار ا ران   اشرک محتوای اطالعاتی سود 

شود، بد ن شرح است : آ تا کتارکرد بتازار یم ا ی که در ذ ن محقک ا جاد راستا، سؤال مین 

را تح  تثثیر ختود قترار د تد  تا   اشرک تواند محتوای اطالعاتی سود یمحسابرسی در ا ران 

کنتد؟ آ تا حسابرستان یمبتین یته نقشتی ا فتا  ندرا  اشرک ی داخلی  اکنترلخیر؟ ضعف 

و به تصت  آن محتتوای اطالعتاتی بیشتتر   اشرک ی داخلی  اکنترلعف توانند بر کا ش ضیم

 سود تثثیرگذار باشند؟

با  دف شناسا ی متغیر ای اثرگتذار بتر محتتوای اطالعتاتی پژو ش در  مین راستا، ا ن 

ی  اشتاخصبتین  ۀی کنترل داخلتی در رابطت  اضعفی اواسطهنقش ، با مطالعه  اشرک سود 

 پرداخته اس . وجوجس به بررسی و  و کیفی  حسابرسی  اشرک محتوای اطالعاتی سود 

با د گف  که رشد کلیدی اقتصاد کشور ا، در بازار ای پژو ش در مورد ا می  انجام ا ن 

، کتارکرد مطلتوا ا تن  تاآنمتجلی خوا د شد و  مچنین موتور محرکه اقتصتاد   اآنسرما ه 

 طوربتهتواند نقش مهمی ا فتا کنتد. یممحتوای اطالعاتی سود در ا ن مورد بازار ا اس . بهصود 

در تثثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی  تر کشتوری   اشرک ی مرتصط با سود  ادادهخالصه نقش 

(. اول، اطالعتات مترتصط بتا ستود 2001 15توان در دو نکته خالصه کرد )باشتمن و استمی ،یم

ی مستاعد در برابتر  تاپروژهبرای شناستا ی   اشرک گذاران  هسرمایله مد ران و وسبهتواند یم

 ت  ستازوکار  عنوانبتهستود حستابداری  نامساعد استفاده شود. دوم، محتوای اطالعاتی بهینته
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خالصه ا می  اجرای پژو ش حاضتر را  به گونهتوان یمبنابرا ن ؛ تواند استفاده شودیمکنترلی 

عوامل مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود در    مدل جام  و کلتی دانست  و از در مورد شناسا ی 

 ا ن طر ک به بهصود کارکرد بازار سرما ه کشور و توسعه اقتصادی ا ران کم  کند.

 و  موضتو  ا تن مقالته بتا مترتصط مطالعتات نظتری تجربی و  پیشینه مقاله حاضر ادامه در

. متی شتود بیان پژو ش نظری پیشینه و مسئله منطصک بر   اییهفرض و  پژو ش روش  مچنین

  ا،یهفرضت  آزمتون نتیجته بته توجه با آخر در و  بیان  ای پژو شیهفرض آزمون نتا جآن  از بعد

یشنهاد ای پ و   ا  محدود ذکر با و  بیان شده گیرییجهنت شده، مطرح تجربی و  نظری پیشینه

 .رسیداتمام خوا د  به کاربردی و تحقیقاتی

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 17؛ بیتور،1968 16اساا ا ن پژو ش بتر نظر ته محتتوای اطالعتاتی ستود )بتال و بتراون،

( استتوار است . نقتش 1384؛ نمتازی، 1976 18ینو،لم جنسن و ( و نظر ه نما ندگی )1968

گذاران بتتدون  هستترماو  است  ای اقتصتادی بستتیار مهتتم گیرییمتصتتماطالعتات در خصتتوص 

کننتد.  کتی ینمگذاری را به گونه بهینه شناسا ی  هسرما ای  س رو   افرص اطالعات الزم، 

شود، ستود و یمافشاء   اشرک تر ن اطالعاتی که در فرآ ند گزارشگری مالی از سوی یدیکلاز 

 ای متالی یمتصتم منتشرشتدهگذاران با توجه به رقم ستود  هسرمااطالعات مرتصط با آن اس . 

 ای جد دی اتختاذ یمتصمکنند و بر مصنای  مین اطالعات، یمقصلی خود را تث ید، اصالح  ا رد 

کننتد. بتر استاا رنظر ته یماستفاده  منتشرشدهکنند. به عصارتی از محتوای اطالعاتی سود یم

در حال  ثاب  بودن تمام شرا ط، افزا ش در محتتوای اطالعتاتی ستود، منجتر بته  19اقتصادی«

کمتر شدن عدم تقارن اطالعاتی و بنابرا ن، به  ز نه سرما ه کمتر، منتج خوا د شتد )گالستتن 

؛ 2003؛ استلی و ا تارا، 1991؛ د امند و ورکچیا، 1986؛ آمیهود و مندلسون، 1985و میلگرام، 

 (.2003کو ن، 

آ نتتد گزارشتتگری اطالعتتات متتالی و حستتابداری،  تتدف حستتابرا شتترک ، حتتذف در فر

و اشتصا ات باا میت  احتمتالی موجتود در اطالعتات   اف تحر مانند کشف و حذف   ایآلودگ

 تواندیمشود؛ امّا حسابرسی باع  تولید اطالعات تازه اقتصادی نمی کهیدرحال. اس حسابداری 

توسط فرآ ند حسابداری شود؛ لذا ارزش نهتا ی  شدههیتهادی باع  افزا ش ارزش اطالعات اقتص



 325 ... يهاشاخص ي داخلی در رابطۀ بين هاکنترلي هاضعف ي اواسطه مطالعه نقش 

 20. د و دستون و نئتواست   اشترک ی متالی  اصتورتفعالی  حسابرسی راعتصتار دادن« بته 

ی  تاف تحری مالی را توانا ی حسابرا در کشف و زدودن  اصورت( کیفی  حسابرسی 1993)

انتظتار  جتهیدرنت؛ کننتدیمشده در تعیین سود خالص تعر تف ی انجام ایکاردس باا می  و 

 ، بتواند محتوای اطالعاتی سود را بهصود بخشد. اشرک که کیفی  مطلوا حسابرسی  رودیم

ی داخلی به طراحی بهینته  اکنترلی استقرار  ا دفدر رسیدن به   اشرک موفک شدن 

ی مالی و عملیاتی، بستتگی دارد. در  اکنترلی داخلی شرک ، اعم از  اکنترلو سودمند بودن 

 تای مترتصط بتا فعالی   ایبه کنترل خطر یا ا نیاز گستردهشرک و   اسازمان دنیای امروزی

، نژادکتاممد )رضتا ی، ی خود دارنرو  شیپرا اقتصادی در حال تغییر  شرا طعملیاتی و مالی در 

ی ستود کاردست حاکی از  ،ی پیشین اپژو ششوا د موجود در  .(1394ی و بلوری، گرزراع 

)لنتارد،  است  شتانیداخلی  تاکنترلی دارای ضعف باا میت  در  اشرک توسط مد ر   در 

 ی کته در  اشترک ( امهار کردنتد در 2008) 22(. یان، فارل و لی2016 21پتروسکا، آالم و لو،

ی داخلتی گتزارش گرد تده،  تاکنترلضتعف در   اآنی مالی برای  اصورتگزارش حسابرسی 

میزان بیشتری از اقالم تعهدی اختیتاری )کیفیت  ستود کمتتر( وجتود   اشرک نسص  به سا ر 

شتتصاه درآمتد، ی داخلتی بتا مشتکالتی  مچتون شناستا ی ا اکنترلی  اضعفخوا د داش . 

ی  ااستت یسی مشتتکالت پا تتان دوره گزارشتتگری متتالی و بنتتدزمانتفکیتت  نکتتردن ومتتا ف، 

ی کنترل داخلی بتا  اضعف نی مچن(؛ 2005 23ی،و م )جی و  اس  مراه  ،حسابداری اشتصاه

( و کیفیت  کمتتر اقتالم تعهتدی 2011 24احتیتاط در حستابداری )گتوه و لتی، ترن یپتاسطی 

(  مراه است . 2007 26ی،و م ؛ دو له، جی و 2007 25، کینی و الفوند،نزیکال اسکافیه،-)آشصوغ

ی  تاکنترلی باا میت  در  اضتعف( بیتان کردنتد 2009) 27یو م ا ن، فنو، لی و  افزون بر

 .ردگذایمداخلی شرک  بر دقیک بودن تصمیمات و  دا   مد ر  ، تثثیر 

از وجتود ضتعف در  توانتدیماستتدالل کترد متد ر    تتوانیم ،فتوببا توجه به مطالتب 

کرده و اطالعتات مترتصط بتا ستود را در راستتای ا تداف  سوءاستفادهی داخلی شرک   اکنترل

مطابک با فرضتیه نظتارت، حسابرستی  ت   حالن باای،  دا   و مد ر   کند. کاردس خاصی 

سازوکار نظارتی اس  کته استتفاده از آن بته کارفرمتا )ستهامداران شترک ( اطمینتان معقتولی 

که باع  وارد آمدن خسارت بته وی  د دینم ی انجام  ااقدامکه مصاشر )مد ر شرک (  د دیم

ا ن در حالی است   ی داخلی شرک  اس . اکنترل(.  کی از اقدامات 1384شود )امیر اصالنی، 



 326 1398پایيز و زمستان ، دوم، شماره یازدهمهاي حسابداري، دوره مجله پيشرفت 

 29(، یتن، گتول، ترونتو و و رارا تان2007) 28ژانو، ژو و ژو ی  اپژو شکه شوا د موجود در 

 31و ین، گول و ترونتو( 2013) 30(، راونستین، گئورگاکوپولوا، کاالنتونیس و کالد س2012)

ی  تاکنترل ی مصنی بر نقش ستودمند کیفیت  حسابرستی در کتا ش ضتعف  اافته(  2016)

رود اگر حسابرسی شرک  از کیفی  مناسصی برخوردار باشتد، لذا انتظار می؛ اندکردهداخلی ارائه 

ی داخلی شرک  خوا ند کترد و از ا تن طر تک از  اکنترلحسابرسان مد ر   را وادار به بهصود 

راونستتین ی  اپژو ششوا د موجود در . کنندیمکا ش محتوای اطالعاتی سود نیز جلوگیری 

( نیتز مؤ تد  متین ادعتا است . در ا تن 2015) 32( و جاگی، میترا و حسین2013و  مکاران )

؛ 1968 33)بارون و کنتی، کندیمی را بازی اواسطهی داخلی نقش متغیر  اکنترلصورت، ضعف 

 (.2017نمازی و نمازی، 

 

 . پیشینه پژوهش3

از یند د ه گذشته با کار بتال و بتراون   اشرک ینه محتوای اطالعاتی سود درزمپژو ش 

ی در ا تن زمینته اگستتردهی  تاپژو ش( آ از شد. از آن زمان تتاکنون 1968( و بیور )1968)

؛ 2008 35؛ بال و شیواکومار،2000 34نمونه، بمصر، یر ستنسن و گاور، عنوانبهانجام شده اس  )

ی بال و  اپژو شدر  شدهمطرحیشینه (. اگریه پ2015 36یچولز و وانو،نم ؛ بیور، 2013بال، 

  اشرک از سوی  شدهاعالن( حاکی از محتوای اطالعاتی سود ای 1968( و بیور )1968براون )

ی اخیر، گواه بر ا ن مطلب  ستند که محتوای اطالعاتی ستود  اسالاس ، تحقیقات موجود در 

 (.2015بیور و  مکاران، ی مختلف متفاوت اس  ) اشرک در طول زمان و در میان   اشرک 

( به مطالعه رابطه میان استتقالل کمیتته حسابرستی و محتتوای 2018پورتی و  مکاران )

اطالعاتی اعالن سود ا در کشور ای اروپتای  ربتی پرداختنتد. نتتا ج پتژو ش آنتان نشتان داد 

 نتهبته گو، ترمستتقل ای حسابرستی یتتهکمی دارای  اشرک واکنش بازار به اعالن سود برای 

 ژه برای کشور ای دارای وضتعی  نهتادی ضتعیف و بهاس . ا ن موضو   تربزرگی توجهدرخور 

( نیتز نشتان دادنتد بتین 2017) 37 الته االکند. میترا، جاگی و یم ستند، بیشتر مصداب پیدا 

رابطۀ مثصت  و معنتاداری وجتود   اشرک ی داخلی  اکنترلی  اضعف ای حسابرسی و  نه ز

ین نتتتا ج پتتژو ش آنتتان بیتتانگر آن استت  کتته مالکیتت  متتد ر تی دارای نقتتش  مچنتت دارد؛ 

ی داخلتی  تاکنترلی  اضعف ای حسابرسی و  نه زکنندگی بر شدت رابطۀ مثص  بین  لتعد
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 افته، انستازم( به بررسی ارتصاط میان نیروی کتار 2017) 38ا ن، بر ان عالوه براس .   اشرک 

ی آمر کا ی پرداخ . نتا ج پتژو ش وی نشتان  اشرک ی داخلی  اکنترلکیفی  حسابرسی و 

ای در متد ران در متورد کتا ش کیفیت  حسابرستی و کیفیت  یزهانگ ای کارگری،  هاتحادداد 

در جلستات   تاآن ا از  تهاتحادی که ا ن مالی داخلی )برای کا ش محتوای اطالعات  اکنترل

تر  ای کارگری با کیفی  حسابرسی مطلتوا هاتحادکنند؛ اما قدرت یمکنند( ا جاد یمه استفاد

ی داخلتتی بهتتتر  تتاکنترلی حسابرستتی کمتتتر( و  اضتتعف ای حسابرستتی بیشتتتر و  نتته ز)

 ی داخلی با ا می  کمتر( در ارتصاط اس . اکنترلی  اضعف)

بین دانش خاص حستابرا از  هبررسی رابط( به 2016در پژو شی د گر، ین و  مکاران )

ی داخلی پرداختند. نتا ج پژو ش آنان حتاکی است  دورۀ  اکنترلشده و ضعف واحد رسیدگی

د تد. جتاگی و یمی داخلتی را کتا ش  تاکنترلطوالنی تصدی حسابرا در شترک ، ضتعف 

ی داخلتی و  تاکنترلی  اضتعف( نیز به بررسی ارتصاط میتان کیفیت  ستود، 2015 مکاران )

تخصص حسابرا در صنع  در کشور آمر کا پرداختند. نتا ج پژو ش آنتان نشتان داد کیفیت  

ی داخلی بوده و مؤسسات حسابرستی متخصتص  اکنترلی  اضعف ی که دارای  اشرک سود 

ی  تاکنترلی  اضتعف ی اس  کته دارای  اشرک اند، بیشتر از رسیدگی کرده  ا راصنع  آن

انتد؛  تا رستیدگی کردهآن اند، امتا مؤسستات حسابرستی  یرمتخصتص صتنع  بتهداخلی بوده

( در پژو ش خود به شناسا ی رابطۀ بین کیفی  حسابرستی و 2012ین ین و  مکاران ) مچن

بیانگر وجود ارتصاط منفتی پژو ش . نتا ج ا ن انداختهپرد  اشرک ی داخلی  اکنترلی  اضعف

و معنادار میان کیفی  حسابرسی )تخصص حسابرا در صتنع ، انتدازه مؤسسته حسابرستی و 

شتوا د ا تن،  افتزون بتراست .   اشرک ی داخلی  اکنترلی  اضعفدورۀ تصدی حسابرا( و 

( و بوستل،، 2013راونستتین و  مکتاران )(، 2007ژانتو و  مکتاران )ی  تاپژو شموجود در 

 ا ی مصنی بر نقش سودمند کیفی  حسابرستی در کتا ش (  افته2019) 39لگور ا، روسا و شاو،

 .اندکردهی داخلی ارائه  اکنترلضعف 

( بته مطالعته آثتار کیفیت  حسابرستی 1396در ا ران نیز خوشصختی وا قان و  مکتاران )

بیتانگر آن   تاآنپژو ش . نتا ج اندپرداخته  اشرک تی سود ی مالی بر محتوای اطالعا اصورت

ی تخصص حسابرا در صنع  و اندازه حستابرا(  اشاخصاس  که میان کیفی  حسابرسی )

و محتوای اطالعاتی سود )ضر ب واکتنش ستود( رابطتۀ مثصت  و معنتاداری وجتود دارد. نتتا ج 
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 تای شتد د  متحر  بته دلیتل ( حتاکی است 1397مهتد )یبن تا ی و رؤ پژو ش عربی، تقتوی، 

ی متالی کتا ش  افتته است . علتوی  اصورتاقتصادی علیه کشورمان محتوای اطالعاتی ارقام 

( نیز نشان دادنتد میتان دورۀ تصتدی حسابرستی و شتفافی  شترکتی 1398طصری و پارسا ی )

 رابطۀ مثص  و معناداری وجود دارد.

ی داخلتی  تاکنترلارتصاط میان ضتعف  بررسی( به 1396ی )آبادصالی ا، اورادی و یحاج

ۀ آن د ندنشتانپتژو ش . نتتا ج ا تن انتدپرداخته  اآنو تثخیر در گزارش حسابرسی   اشرک 

ی متالی ارتصتاط  اصورتی داخلی و تثخیر در گزارش حسابرسی  اکنترلاس  که میان ضعف 

 آثتار بررسی( به 1394) یصالحعرایر و ، دستگجاو دین،  مچنمثص  و معناداری وجود دارد؛ 

)احتیتاط در گزارشتگری متالی( مشتروط  یکاربر محافظته  اداخلی شرک  ی اکیفی  کنترل

بتر   اداخلتی شترک  ی تاکیفیت  کنترلحتاکی است  آنتان پتژو ش پرداختند. نتتا ج   اآن

 تثثیر مثص  و معنادار دارد.  امشروط آن یکارمحافظه

توان متوجه شد در ختارج از یمشده در داخل و خارج از ا ران انجام  ایپژو شبا بررسی 

به بررسی رابطه بین محتوای اطالعاتی ستود  شدهانجامی  اپژو شی شمارانگش کشور، تعداد 

ی داخلی پرداخته شده اس ؛ ا ن در حالی است  کته  اکنترلی  اضعفبا کیفی  حسابرسی و 

گذاران به اطالعات مترتصط  هسرماطالعات محتوای اطالعاتی سود از طر ک واکنش در اکثر ا ن م

حتال، واکتنش  نباابا افشای ستود پتس از انتشتار اطالعتات مترتصط بتا آن انجتام شتده است . 

انجتام   اآنکنترل الزم برای   اپژو شتواند ناشی از عواملی باشد که در ا ن یمگذاران  هسرما

ستازد. در پتژو ش حاضتر، یمی نتا ج ا ن مطالعات را با ابهتام روبترو نوعبه ن نشده اس ؛ بنابرا

شود. الصتته در برختی محتوای اطالعاتی سود از د دگاه کیفی  اطالعات مرتصط با آن بررسی می

تنهتا   تاپژو ششده اس ؛ اما در  ر    از ا تن  بررسیی پیشین نیز ا ن موضو   اپژو شاز 

که در ا ن پژو ش محتتوای یدرحالی محتوای اطالعاتی سود بررسی شده اس .  اجنصه کی از 

ی مختلف، شامل مربوط بودن سود، قابلی  اتکتای  اجنصهاطالعاتی سود در    الگوی جام  از 

 اند.ی مطالعه شدهکارمحافظهسود، کیفی  سود )کیفی  اقالم تعهدی( و 

اضتر نستص  بته ستا ر مطالعتات آن است  کته در محتدود نقطه قتوت د گتر پتژو ش ح

ی داخلتی از دو  تاکنترلی  اضتعف(، 2017) 40نمونه جتی، لتو و کیتو، عنوانبه ی،  اپژو ش

ی  اضتتعفی داخلتتی متترتصط بتتا عملیتتات و قتتوانین و مقتتررات و  تتاکنترلی  اضتتعفد تتدگاه 
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توانتد یم ن موضوعی اس  که ی داخلی مرتصط با گزارشگری مالی مطالعه شده اس . ا اکنترل

باع  تقو   پتژو ش و ا جتاد نتوآوری در آن شتود. ضتمنا  ا تن پتژو ش از طر تک الگوستازی 

ینته درزمتوانتد بته ارائته شتوا دی ستودمند یممعادالت ساختاری انجام شده اس ؛ عاملی که 

گر شده در ا ن پژو ش بتا  کتد بررسی ی  اشاخصبرخی از  یراکهپژو ش حاضر کم  کند؛ 

نمونه در بح  محتوای اطالعاتی سود، مربتوط بتودن ستود و قابلیت   عنوانبهدر تضاد  ستند؛ 

بنابرا ن کنار  کد گر قترار گترفتن ؛ اتکای آن دو شاخصی  ستند که با  کد گر در تضاد  ستند

 تواند به ارائه شوا دی سودمند کم  کند.یمدر    الگوی جام    اآن

 

 پژوهشهای یهفرض. 4

شتده، مطرح تجربتینظتری و  پیشتینهبا توجه به  و پژو ش  ی ابه  دف رسیدن مورددر 

 :شده شدتدو ن  طراحی و  به شرح ز ر  ا ییهفرض

ی داخلی مترتصط  اکنترلی  اضعفکیفی  حسابرسی از طر ک واسطه  فرضیه اصلی اول:

 .گذاردیمتثثیر   اشرک با گزارشگری مالی بر محتوای اطالعاتی سود 

ی داخلی مترتصط  اکنترلی  اضعفکیفی  حسابرسی از طر ک واسطه  فرضیه اصلی دوم:

 .گذاردیمتثثیر   اشرک با عملیات و قوانین و مقررات بر محتوای اطالعاتی سود 

در کل بر اساا تعداد معیار ای  ر  ت  از متغیر تای مستتقل )یهتار معیتار( و وابستته 

 گونته مانفرضیه ز رمجموعه خوا ند بود.  16ی اصلی دارای  اهیفرضاز   رکدام)یهار معیار(، 

که در بخش متغیر ای پتژو ش آمتده است ، معیار تای کیفیت  حسابرستی شتامل تخصتص 

حستابرا  الزحمتهحکه حسابرسی، دورۀ تصدی حستابرا و حسابرا در صنع ، اندازه مؤسس

، شامل مربتوط بتودن ستود، قابلیت   اشرک معیار ای محتوای اطالعاتی سود  نی مچناس ؛ 

 .اس اتکای سود، کیفی  سود و احتیاط سود 

 

 پژوهش. روش 5

کمّی است  کته از روش علمتی ستاخ  و اثصتات تجربتی   ایپژو شاز نو  پژو ش  ن ا

. از شتودمیانجتام  شتدهییناز قصتل تعپژو ش  ی او طرح  ایهو بر اساا فرض کندیاستفاده م

 ا کمّتی است  و بترای داده یریگاندازه شاخصکه  شودمیزمانی استفاده   اپژو شا ن دسته 



 330 1398پایيز و زمستان ، دوم، شماره یازدهمهاي حسابداري، دوره مجله پيشرفت 

پتژو ش در ا تن (. 1382)نمتازی،  متی شتودآمتاری استتفاده   تایی از تکن نتتا جاستخراج 

اطالعات مربتوط بته  تجمی  برایاس .  یاروش کتابخانه مصتنی بر ا و اطالعات داده یآورجم 

تخصصتی فارستی و التتین   ای   ا و سااز کتب، مجلهپژو ش مصانی نظری و پیشینه  قسم 

، تتدبیرپرداز یافزار انرم یلهوس ا بهشرک  زمال ی ادادهو  اطالعات می شود؛  مچنیناستفاده 

افزار نرم با ا داده سرانجاماند. شدهی آورو سا   رسمی سازمان بورا اوراب بهادار جم  دناسهم

و  22نستخه  SPSSی آمتاری و اقتصادستنجی افزار تانرم بااکسل آماده و بعدازآن ی پردازداده

Eviews  عتادالت ستاختاریم الگوسازیافزار نرم و  9نسخه PLS نهتا ی انجتام  وتحلیل تهتجز

 گرفته اس .

را پتژو ش  ی که در بورا اوراب بهادار تهران فعال  ستند، جامعه آمتاری ا تن  اشرک 

. است  1395تتا  1386ی  استال، ده سال و بین پژو شزمانی  ۀ؛  مچنین دورانددادهتشکیل 

یری آماری استفاده نشده اس ؛ اما بتا اعمتال تعتدادی شترا ط، نمونته گنمونهاز پژو ش در ا ن 

 ر سال  اسفندماهبا د منتهی به پا ان پژو ش شود. سال مالی شرک  مورد انتخاا میپژو ش 

فعاالنته در بتورا معاملته  طوربهی الزم شرک  در دسترا و سهام شرک   ادادهباشد. تمامی 

 ای یگرواستطهباشتد و نصا تد جتزو  1386پیش از ستال  با د  اشرک شود. سال پذ رش ا ن 

 تا(  ا و لیز نوگذاری،  لتد نو هسرمای  اشرک و   اصندوبمالی،  مؤسسات،  ا)بان  یمال

  اشترک ی را صری شترکتی در ا تن دستته از ساختار اافشای اطالعات مالی و  یراکهباشند؛ 

تتا  1386ی  اسالدر دورۀ زمانی بین  شرک  122. بر اساا شرا ط مزبور، تعداد اس متفاوت 

 نمونه پژو ش انتخاا شد. عنوانبه 1395

 

 . متغیرهای پژوهش6

 متغیر مستقل .1-6

، دوره تصدی و انتدازه حستابرا الزحمهحکدر ا ن پژو ش متغیر مستقل شامل تخصص، 

ی  اپژو شدر   اآندر پژو ش حاضر، گستردگی استفاده از   اشاخصاس . دلیل انتخاا ا ن 

ی کیفیت  حسابرستی از د تدگاه مرکتز  اشتاخصپوشتش دادن  نی مچنت داخلی و خارجی و 

ی ستهام عتام آمر کتا  اشترک نظتارت بتر حستابداری  ئت ی کیفی  حسابرستی مربتوط بته 

(PCAOB ،نحوه 1397( اس  )ناممی اردکانی .)ی  ر    از ا ن متغیر تا بته شترح ریگاندازه
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 ز ر اس :

مشتتخص شتتده کتته  شتتدهانجامی  تتاپژو شانتتدازه مؤسستته حسابرستتی: در برختتی از 

ی  اموسستهی را نستص  بته ترمناستبعموما  ختدمات بهتتر و  تربزرگی حسابرسی  امؤسسه

از  تتوانیم(. انتدازه مؤسسته حسابرستی را 2005) نتو ،  کننتدیمارائه  ترکوی حسابرسی 

موسسه حسابرستی« و ...  کارانصاحبطر ک معیار ا ی  مچون رسهم بازار حسابرا«، رتعداد 

بنابرا ن در پژو ش حاضر نیز به دنصال باود و و لکینتز ؛ (2004ی کرد )باود و و لکینز، ریگاندازه

( برای تعیین اندازه مؤسسه حسابرسی از معیار ترکیصی سهم بتازار حستابرا در تعتداد 2004)

ستابرا از طر تک . گفتنی اس  ستهم بتازار حشودیممؤسسه حسابرسی استفاده  کارانصاحب

   مؤسسه حسابرسی خاص تقسیم بتر مجمتو  فتروش تمتام  کارانصاحبنسص  فروش تمام 

 ی شده اس .ریگاندازهدر بورا اوراب بهادار تهران  کارانصاحب

تخصص حسابرا در صنع : معموال  حسابرسان دارای تخصتص بته علت  داشتتن دانتش 

منظور بته تر یت فیباکدر ارائته حسابرستی ، توانا ی بهتری کارصاحبتخصصی از شرا ط صنع  

 ت  حستابرا در  ت   کارانصاحبا ن پژو ش درصد فروش  در .دارندکا ش خطر اطالعاتی 

ۀ میزان تخصص حستابرا د ندنشاندر  مان صنع   کارانصاحبصنع  نسص  به فروش کل 

 در صنع  اس .

( تداوم انتخاا  ر حستابرا، 2003) 41میرز، میرز و اومر به اعتقاد ی حسابرا:دوره تصد

 د د.که حسابرسی آن را آن حسابرا انجام می اس ی متوالی  اسالتعداد 

بر کیفیت  کتار  تواندیمبه حسابرا  شدهپرداخ  الزحمهحکمصلغ حسابرا:  الزحمهحک

حستابرا  متراه بتا تتالش  الزحمتهحکباشد؛ فر  بر ا ن اس  که افزا ش  اثرگذارحسابرسان 

(. ا ن متغتیر از طر ک 1984د د )سا مونی ، بیشتر وی خوا د بود و کیفی  کار را افزا ش می

 .شودیماندازه گرفته   اشرک به حستابرسان  شدهپرداخ  لگار تتم طصیتعی مصالغ
 

 متغیر وابسته .6-2

د نتد. یمی محتوای اطالعاتی سود متغیر ای وابسته ا تن پتژو ش را تشتکیل  اشاخص

از کیفی  سود، مربوط بودن سود، قابلی  اتکای ستود و احتیتاط ستود.  اندعصارت  اشاخصا ن 

 به شرح ز ر اس :  اشاخصیری  ر    از ا ن گاندازهنحوه 
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متدل  و مطابک با اقالم تعهدیکیفی   طر ک از کیفی  سود در ا ن پژو ش :سودکیفیت 

د چتتاو و د چتتو  یلهوستت شتتده به. متدل استفادهشتتودیم یریگ( انتتدازه2002) 42د چتاو و د چتتو

 .ذ ل اس کیفی  سود به شرح  یریگاندازه جه ( 2002)
 

 TCAi,t = φ0 + φ1 (CFOi,t-1 / Asseti,t) + φ2 (CFOi,t / Aseeti,t) (1مدل )
+ φ3 (CFOi,t +1 / Asseti,t) + εi,t 

 

 تای آن؛  یتقسیم شده بر میانگین کتل دارا شرک  کل اقالم تعهدی TCAفوب در مدل 

CFO شتترک ؛  عملیتتاتی  تتایی جر تتان نقتتدی ختتالص ناشتتی از فعالAsset  میتتانگین کتتل

فتوب حتاکی ( در مدل رگرسیون ε) خطامقدار  .اس  مدل خطایمقدار  ε ای شرک ؛ و  یدارا

عنوان بته فتوبرگرستیون  خطتا دراز قدر مطلک مقدار پژو ش در ا ن  ؛ لذاکیفی  سود اس  از

با تد سود است . کمتر کیفی   حاکی از، خطا بیشترشد. مقدار شده معیار کیفی  سود استفاده 

 :می شودفرمول ز ر محاسصه  طر ک از شرک  کل اقالم تعهدی فوبکه در مدل رگرسیون  گف 
 

  TCAi,t = (OPi,t – CFOi,t) / Asseti,t (2مدل )

 

اس . برختی از    عصارت از سود عملیاتی و مابقی متغیر ا مانند مدل  OP ،فوبمدل  در

 یتتوجهدرخور  گونهممکن اس  به  شرک  اند برآورد اقالم تعهدی اختیاریکردهبیان  مطالعات

نیز مشابه  حاضرپژو ش در  لذا ؛گیردبگذشته شرک  قرار  ۀدورجاری و  ۀدورعملکرد  آثارتح  

(، از 2005) 43، لئونته و واستلی(، بتر مصنتای روش کتوتری1393نمتازی و رضتا ی )پژو ش با 

. شتودمیعملکترد شترک  بتر کیفیت  ستود استتفاده  آثارشده برای کنترل کیفی  سود اصالح

 اس :مطابک ذ ل شده مراحل محاسصه کیفی  سود اصالح

 یبنتددر  ر    از صنا   ختاص ختود گروهمطالعه عضو نمونه  ی اشرک  تمام، ابتدا در

بعتدازآن  خوا تد شتد. تعیتین تر شترک   بترای( ROA)  تا یبازده کل دارا سپس؛ شوندمی

 شتوند؛میبخش تقسیم  پنجبا تثخیر زمانی به   ا یبازده کل دارا مطابک با ا در  ر گروه شرک 

 خطتایبتین  تفاوت سرانجام، می شود.در  ر بخش محاسصه  فوبرگرسیون  خطایسپس میانه 

 ر شترک   خطای. قدر مطلک اختالف بین شودمی ر بخش محاسصه  خطای ر شرک  و میانه 
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شتده عنوان معیار کیفی  سود اس  که بتر استاا عملکترد اصتالح  ر بخش به خطایو میانه 

 :شودمیمحاسصه  ذ ل طر کبه   ا یبازده کل داراش پژو اس  در ا ن گفتنی . اس 
 

 ROAi,t = NIi,t / TASi,t (3مدل )
 

 . ا ی: کل داراTAS؛ : سود خالصNI  که در آن:

ارزش و  کننتدگیبینییشارزش پ قستم مربتوط بتودن ستود از دو  مربوط بودن سود:

مربوط بودن سود بته شترح  قسم  ر    از دو ز ر  شدن. نحوه کمّی شودمیبازخورد تشکیل 

 ز ر اس :

بینی سود در آ نده را ارزش یشپاستفاده از اجزای سود برای  :کنندگیبینییشارزش پ

معکوا  صورتبهبینی الگو و یشپیری قدر مطلک اشتصا ات گاندازهبینی گو ند و از طر ک یشپ

 آ د:یم به دس از طر ک ز ر 
 

   IBEt+1 = ∂0 + ∂1OCFt + ∂2TAt + et (4مدل )

 

نقتد ناشتی از   تای انجر OCF؛ ستود ختالص بعتد از کستر مالیتات IBE فوبدر مدل 

 اس . خطای مدل e؛ و کل اقالم تعهدی TA؛ عملیاتی  ایی فعال

 .اندشده ا تقسیم  یداراحذف اثر اندازه، کلیه متغیر ا بر میانگین  منظوربهدر ا ن الگو ا 

ارزش بتازخورد اطالعتات از متدل  گترفتن انتدازه برای :(ییدکنندگیارزش بازخورد )تأ

 شترح( بته 1987کرمندی و لی، ) ۀشد. مدل ارائهشده اس ( استفاده 1987) 44کرمندی و لی،

 :ذ ل اس 
 

   IBEi,t = α0 + α1IBEi,t-1 + ωi,t (5مدل )
 

 اولتین .است سه مرحلته  کردن دس  آوردن ارزش بازخورد اطالعات، نیاز به طیه ب برای

؛ است  ، با در نظر گرفتن سود سال جتاریآتی ی اسود سال بینییشمرحله، عصارت از اشتصاه پ

 .شودمیمدل رگرسیونی پا ین محاسصه  خطایدر ا ن مرحله مقدار  لذا
 

     IBEi,t+1 = y0 + y1IBEi,t + υi,t+1 (6مدل )
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، بدون در نظتر گترفتن ستود آتی ی اسود سال بینییشمرحله، عصارت از اشتصاه پدومین 

 .می شودمدل رگرسیونی پا ین محاسصه  خطایدر ا ن مرحله مقدار  لذا ؛اس  سال جاری
 

   IBEi,t+1 = y0 + y1IBEi,t-1 + ηi,t+1 (7مدل )
 

  ا درانتدازه شترک  آثتارمتغیر ا و حذف  یساز مسان برای فوب ی ادر مدل با د گف 

. در شتده شتدشترک  استتاندارد   تای ی، تمامی متغیر ا بر حسب میانگین دارایجه مطالعهنت

در  خطا تامیزان ارزش بازخورد اطالعات مالی از تفاوت بین قدر مطلک  تعیین برای، آخرمرحله 

، استتفاده ذ لفرمول  طر کلحاظ کردن سود سال جاری به  ، قصل و بعد ازآتیبرآورد سود سال 

 شده اس .
 

         FVt = [ǀPEBǀ - ǀPEAǀ] (8مدل )
 

مقتتدار  ǀAǀPE؛ و 7مقتتدار باقیمانتتده متتدل  ǀBǀPE؛ ارزش بتتازخورد ستتود FV کتته در آن

 اس . 6باقیمانده مدل 

قابلیت  اتکتای ستود از شتاخص  یریگانتدازه بترایدر ا ن پژو ش قابلیت اتکای سود: 

سازمان بورا و اوراب بهادار تهران استفاده شده اس . ا ن شاخص در قالب  ت  شتاخص کلتی 

. گفتنی اس  شاخص کیفی  افشتای شودی، ارائه مکندیکه سازمان برای کیفی  افشا منتشر م

لیت  اتکتا تشتکیل موق  بتودن و قابسازمان بورا و اوراب بهادار تهران از دو ز رمجوعه کلی بته

 .شودیشده اس  که در ا ن پژو ش تنها از شاخص قابلی  اتکای آن استفاده م

، ( و مترادی1388و با صانی ) مهدیبن ی اپژو ش مطابک باپژو ش در ا ن  :احتیاط سود

( 2000) 45گیتولی و  تین متدلاز  احتیتاط ستود یریگاندازه در مورد( 1390) و قلمی پوریول

 احتیتاط ستودبیشتر باشتد،  مدلشده از ا ن گرفتهاندازه نسص  میزان .  ر یه می شوداستفاده 

گیتولی و  لهیوسبه شدهاستفاده مدلخوا د بود.  بیشترمحتوای اطالعاتی سود  جهیبیشتر و درنت

 به شرح ز ر اس : احتیاط سود گرفتن اندازه برای( 2000 ین )
 

           (1-) * (TAi,t / (AFCCi,t)) (9مدل )
 

 اس .  ا یارزش دفتری دارا TA و  اقالم تعهدی عملیاتی AFCC فوبدر مدل 
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 :شودیمدل اقالم تعهدی عملیاتی از فرمول ز ر محاسصه ما ن در 
 

       AFCCi,t = OPi,t – CFOi,t + DEi,t (10مدل )
 

  ز نه استهال  اس . DEدر مدل فوب 

 

 یاواسطه هایمتغیر .6-3

ی اس  که از دو بُعتد تشتکیل اواسطهی داخلی متغیر  اکنترلی  اضعفدر ا ن پژو ش 

ی داخلتی مترتصط بتا امتور حستابداری؛ و بعتد دوم،  تاکنترلی  اضتعفشده اس . بعتد اول، 

ی  اضتتعفی بنددستتتهی داخلتتی متترتصط بتتا امتتور  یرحستتابداری. ا تتن  تتاکنترلی  اضتتعف

( نیز انجام شده است . نحتوه 2017ی داخلی به دو بخش در پژو ش جی و  مکاران ) اکنترل

اشاره   اآن ا ی اس  که حسابرا در گزارش خود به یری ا ن متغیر، شامل تعداد ضعفگاندازه

 کرده اس .

 

 متغیر کنترلی .4-6

، متغیر تای  ستتند مؤثر وتحلیل هدر تجز به  ر طر قیکنترل سا ر متغیر ا ی که  برای

. متغیر تای کنترلتی ا تن پتژو ش اندشدهتعیین  پیشینه پژو شکنترلی الزم با توجه به مرور 

 اند از:عصارت

: در پژو ش حاضر اندازه شرک  از طر ک لگار تم طصیعتی کتل فتروش آن  اشرک اندازه 

 ود.محاسصه می ش

 ای شرک  بته یبد نسص  بد ی: در ا ن پژو ش از نسص  بد ی که از تقسیم کردن کل 

 شود.یممتغیر کنترلی استفاده  عنوانبهگردد، یم ای آن حاصل  یداراکل 

 ی اس  که از تتار خ  اسال: در پژو ش حاضر منظور از عمر شرک ، تعداد  اشرک عمر 

 گذرد.یمشوند،  ی که مطالعه میا سالتثسیس شدن شرک  تا  ر    از 

ی تعیتین موفقیت  در ستودآوری است  و از  اشتاخصبازده فروش: بازده فروش  کتی از 

 شود.یمیری گاندازه  اآنبه فروش کل   اشرک سود خالص  طر ک تقسیم
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 های پژوهش. یافته7

 آمار توصیفی.1-7

انحراف معیار، حتداکثر و حتداقل مقتدار  ای میانگین، متغیر ای پژو ش از منظر شاخص

 نشان داده شده اس . 1شماره  نگاره ا ن بررسی در ج نتا اند.بررسی شده

 

 ی مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش هاشاخص . 1 نگاره

 متغیر  میانگین  انحراف معیار  حداکثر  حداقل 

 اندازه حسابرا 600/5 625/6 19 528/0

 تخصص حسابرا 284/0 238/0 1 050/0

 حسابرا تصدی ۀدور 300/3 295/2 4 1

 الزحمه حسابراحک 339/3 405/3 350/10 124/1

0 3 368/0 101/0 
بتته داخلتتی مربتتوط  ی تتاضتتعف کنترل

 گزارشگری مالی

0 5 989/0 440/0 
عملیات داخلی مربوط به  ی اضعف کنترل

 و قوانین و مقررات

 احتیاط سود -075/0 502/1 317/2 -240/5

 کیفی  سود 107/0 097/0 847/0 0001/0

 سود یقابلی  اتکا 018/50 317/32 100 0

 مربوط بودن سود 809/0 165/0 1 253/0

 اندازه شرک  410/13 463/1 723/19 900/8

 نسص  بد ی 635/0 221/0 384/2 013/0

 عمر شرک  598/35 242/13 73 7

 فروش بازده 185/0 194/0 086/2 -637/1

 

ی کیفیت  حسابرستی نشتان  اشاخصی مربوط به  اآماره، 1شماره  نگارهطصک اطالعات 

شده دورۀ تصدی حسابرا حدود سه سال بوده است  و کمتتر ن ی مطالعه اشرک د د در یم

مدت دورۀ تصدی برابر با    سال و بیشتر ن مدت دورۀ تصدی برابر با یهار ستال بتوده است  
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ین از نگاه تخصص حسابرا نیز مؤسستات  مچن(؛ اس )ا ن مورد مربوط به سازمان حسابرسی 

   صنع  ختاص را  کارانصاحبسهم فروش تمام  درصد از28حسابرسی معتمد بورا، تقر صا  

ی داخلی مرتصط بتا گزارشتگری متالی و  اکنترلدارا  ستند. آمار و ارقام مرتصط با متغیر ضعف 

د تد در برختی از یمی داخلی مترتصط بتا عملیتات و قتوانین و مقتررات نشتان  اکنترلضعف 

ی داخلتی منتشتر نشتده  تاکنترل در مورد  اگزارشی در ضعفنقطهگونه یچ ی مطالعه  اسال

در  تر دو متورد،   رینتدد تد یمین آماره میانگین مربوط به ا ن دو متغیر نشان  مچناس ؛ 

ی داخلی گزارش شده است ، ا تن آمتاره  اکنترلدر مورد ضعف   اگزارشکمتر از    بند در 

نسص  بیشتر اس .  ی داخلی مرتصط با عملیات و قوانین و مقررات به اکنترلبرای متغیر ضعف 

ی  اشترک میتانگین از عمتر  بته گونتهد د که یماطالعات مرتصط با متغیر ای کنترلی نشان 

متوستط  طوربهسود خالصی  اندتوانسته  اشرک گذرد و ا ن یمسال  35شده در حدود مطالعه

درصتد فتروش ختود کستب کننتد. ا تن در حتالی است  کته بتیش از نیمتی از 18/ 5در حدود 

 درصد( از محل بد ی تثمین شده اس .63/ 5)در حدود   اآن ای  یدارا

 

 آمار استنباطی  .2-7

ی اواسطهی پژو ش از تکنی  معادالت ساختاری و برای بررسی نقش  امدلبرای اجرای 

Z- آمتاره آزمتون، مقتدار ا تن در(. 2003 46از آزمون سوبل استفاده شد )پر چتر و لئونتارد لی،

Value  توان می 1/ 96 عدد از آن بودنکه در صورت بیشتر  شودیمتعیین  ذ لاز طر ک فرمول

-Z. مقتدار کتردتث یتد  درصتد95متغیتر را در ستطی اطمینتان   ر یاواسطه آثارمعنادار بودن 

Value شود.از طر ک فرمول ز ر محاسصه می 

)()()( 222222

baba sssasb

ba
ValueZ

++


=−  

مقتدار  bی؛ امستتقل و واستطه  تایمقدار ضر ب مسیر میان متغیر a :فوبفرمول که در 

: خطای استاندارد مربتوط بته مستیر میتان aS؛ و وابسته یاواسطه  ایضر ب مسیر میان متغیر

 یاواسطه  ایخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر bSی؛ و امستقل و واسطه  ایمتغیر

 .  و وابسته

 ای الزم اجرا شد. در ا ن متورد،  ت  متدل  تمآی پژو ش در مورد تعیین مقاد ر  امدل
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ی اجرا و    مدل د گر در خصوص تعیتین امستقل و واسطه  ایمتغیربرای تعیین ارتصاط بین 

 اجرا شد. و وابسته یاواسطه  ایمتغیر ارتصاط بین

 
 ی اواسطهبرای مدل مربوط به مسیر متغیرهای مستقل به متغیرهای   t. مقادیر آماره 1 شکل

 

ی را نشتان اواستطه، مدل مرتصط با مسیر متغیر ای مستقل به متغیر تای 1شکل شماره 

در ستطی اطمینتان باشتد،  1/ 96بیشتتر از  tمقاد ر آماره د د. طصک اطالعات ا ن شکل، اگر یم

متدل  2ین شکل شتماره  مچنری معنادار  ستند؛ توان گف  مسیر ا به لحاظ آمایمدرصد 95

 د د.یمی به متغیر ای وابسته را نشان اواسطهمربوط به مسیر متغیر ای 

 

`
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 ی به متغیرهای وابسته اواسطهبرای مدل مربوط به مسیر متغیرهای   t. مقادیر آماره 2 شکل

 

نشتان داده  2شتماره  نگتارهدر  اجراشدهکنندگی  ر دو مدل یینتصنتا ج مرتصط با قدرت 

د نده قتتدرت ، مقتتدار وار تتانس تصیتتین شتتده نشتتاننگتتارهشتتده استت . طصتتک اطالعتتات ا تتن 

 ی مورد آزمون اس . امدلکنندگی مناسب تصیین

 

 ی پژوهش هامدلکنندگی . قدرت تبیین 2 نگاره

  ا مدل متغیر وابسته در  مدل مربوط به ... 
مقدار 

 تصیین شده 

قدرت 

 تصیین 

مسیر متغیر ای  

مستقل به متغیر ای  

 یاواسطه 

 متوسط  373/0  ای کنترل داخلی مرتصط با گزارشگری مالیضعف

 ای کنترل داخلی مرتصط با عملیات و قتتوانین ضعف

 و مقررات
 قوی 691/0

مسیر متغیر ای  

ی به اواسطه 

 وابسته متغیر ای 

 متوسط  385/0 قابلی  اتکای سود

 قوی 942/0 کیفی  سود

 قوی 944/0 مربوط بودن سود

 قوی 773/0 احتیاط سود
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یری شده )ضرا ب مسیر و خطای استاندارد( مربوط به  تر گاندازه ای  تمآنتا ج مرتصط با 

مقدار آماره سوبل  نگارهین ا ن  مچننشان داده شده اس ؛  3شماره  نگارهدر  اجراشدهدو مدل 

نشتان  نگتارهکه ا ن  گونه ماند د. یمی  ر    از مسیر ا را نشان اواسطهمربوط به  ر نقش 

ی داخلی مرتصط با گزارشگری مالی در  مه مسیر ا  اکنترلی  اضعفی اواسطهد د نقش یم

ی داخلتی مترتصط بتا عملیتات و  اکنترلی  اضعفی اواسطهش حال، نق نبااتث ید شده اس . 

انتدازه ، اندازه حسابرا به قابلی  اتکای سودمسیر ای  جزبهقوانین و مقررات در  مه مسیر ا، 

 رد شده اس . تصدی حسابرا به قابلی  اتکای سود ۀدورو  حسابرا به احتیاط سود

 

 پژوهش  هاییه نتایج آزمون فرض .3 نگاره

 A B aS bS مسیر ...در  یاواسطهنقش 
مقدار آماره 

 سوبل
 نتیجه

ف
ضع

 ا 
 ی

ی
مال

ی 
گر

رش
گزا

با 
ط 

رتص
ی م

خل
 دا

رل
نت

ک
 

 تث ید  3/ 298 0/ 112 0/ 009 -0/ 374 -0/ 2 اندازه حسابرا به مربوط بودن سود

 تث ید  2/ 351 0/ 195 0/ 012 -0/ 464 -0/ 2 اندازه حسابرا به قابلی  اتکای سود

 تث ید  2/ 912 0/ 031 0/ 026 -0/ 099 -0/ 2 حسابرا به کیفی  سوداندازه 

 تث ید  2/ 153 0/ 049 0/ 014 -0/ 107 -0/ 2 اندازه حسابرا به احتیاط سود

 تث ید  2/ 295 0/ 008 0/ 184 -0/ 374 -0/ 423 تخصص حسابرا به مربوط بودن سود

 تث ید  2/ 043 0/ 112 0/ 175 -0/ 464 -0/ 423 تخصص حسابرا به قابلی  اتکای سود

 تث ید  2/ 004 0/ 001 0/ 211 -0/ 099 -0/ 423 تخصص حسابرا به کیفی  سود

 تث ید  2/ 604 0/ 018 0/ 144 -0/ 107 -0/ 423 تخصص حسابرا به احتیاط سود

 تث ید  4/ 153 0/ 047 0/ 097 -0/ 374 -0/ 476 دوره تصدی حسابرا به مربوط بودن سود

 تث ید  2/ 349 0/ 111 0/ 163 -0/ 464 -0/ 476 اتکای سوددوره تصدی حسابرا به قابلی  

 تث ید  2/ 390 0/ 041 0/ 026 -0/ 099 -0/ 476 دوره تصدی حسابرا به کیفی  سود

 تث ید  3/ 513 0/ 017 0/ 111 -0/ 107 -0/ 476 دوره تصدی حسابرا به احتیاط سود

 تث ید  2/ 129 0/ 148 0/ 047 -0/ 374 -0/ 2 الزحمه حسابرا به مربوط بودن سودحک

 تث ید  2/ 114 0/ 195 0/ 040 -0/ 464 -0/ 2 الزحمه حسابرا به قابلی  اتکای سودحک

 تث ید  3/ 109 0/ 031 0/ 014 -0/ 099 -0/ 2 الزحمه حسابرا به کیفی  سودحک

 تث ید  2/ 612 0/ 039 0/ 022 -0/ 107 -0/ 2 الزحمه حسابرا به احتیاط سودحک

ف
ضع

 ا 
 ی

با 
ط 

رتص
ی م

خل
 دا

رل
نت

ک

ت
ررا

مق
 و 

ن
انی

قو
 و 

ت
لیا

عم
 

 رد  -0/ 001 0/ 325 0/ 741 0/ 002 -0/ 162 اندازه حسابرا به مربوط بودن سود

 تث ید  2/ 494 0/ 018 0/ 004 -0/ 045 -0/ 162 اندازه حسابرا به قابلی  اتکای سود

 رد  -0/ 040 0/ 545 0/ 462 0/ 067 -0/ 162 اندازه حسابرا به کیفی  سود

 تث ید  2/ 240 0/ 024 0/ 072 -0/ 820 -0/ 162 اندازه حسابرا به احتیاط سود

 رد  0/ 003 0/ 624 0/ 054 0/ 002 0/ 199 تخصص حسابرا به مربوط بودن سود

 رد  -0/ 093 0/ 143 0/ 612 -0/ 045 0/ 199 تخصص حسابرا به قابلی  اتکای سود

 رد  0/ 052 0/ 661 0/ 326 0/ 067 0/ 199 تخصص حسابرا به کیفی  سود
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 A B aS bS مسیر ...در  یاواسطهنقش 
مقدار آماره 

 سوبل
 نتیجه

 رد  -1/ 311 0/ 412 0/ 102 -0/ 820 0/ 199 یکارتخصص حسابرا به محافظه

 رد  -0/ 004 0/ 339 0/ 415 0/ 002 -0/ 418 دوره تصدی حسابرا به مربوط بودن سود

 تث ید  2/ 042 0/ 021 0/ 044 -0/ 045 -0/ 418 دوره تصدی حسابرا به قابلی  اتکای سود

 رد  -0/ 162 0/ 413 0/ 004 0/ 067 -0/ 418 دوره تصدی حسابرا به کیفی  سود

 رد  0/ 513 0/ 421 0/ 698 -0/ 820 -0/ 418 دوره تصدی حسابرا به احتیاط سود

 رد  0/ 009 0/ 178 0/ 195 0/ 002 0/ 288 الزحمه حسابرا به مربوط بودن سودحک

 رد  -0/ 035 0/ 492 0/ 682 -0/ 045 0/ 288 الزحمه حسابرا به قابلی  اتکای سودحک

 رد  0/ 775 0/ 082 0/ 074 0/ 067 0/ 288 الزحمه حسابرا به کیفی  سودحک

 رد  -1/ 040 0/ 481 0/ 189 -0/ 820 0/ 288 الزحمه حسابرا به احتیاط سودحک
 

و  CMIN/df ،GFI ،AGFI ،NFI ایاجراشتده از شتاخصی  اتعیین تناسب مدل برای

RMSEA  .کته  د نتدینیتز نشتان م 4شتماره  نگتارهبرآورد شده در  ی اشاخصاستفاده شد

( ازلحتاظ df /CMINکتای )  تا برختوردار است . مجتذورالگوی پژو ش از برازش خوبی با داده

و  مچنتین شتاخص  NFIمعنادار اس . شاخص برازش شده  0/ 0005آماری در سطی کمتر از 

( RMSEAدر حد مطلوبی قرار دارند. ر شه دوم وار انس خطتای تقر تب ) GFIنیکو ی برازش 

(  ت  ستنجه کلتی AGFIشتده )افزون بر ا ن، شاخص نیکو ی بترازش تعد لقصول اس . قابل

 اس .مدل بودن برازش  مقصولکه مقدار آن بیانگر  اس  مدل برازندگی
 

 پژوهش  یهابرازش مدل یهاشاخص  .4 نگاره

 df/CMIN GFI AGFI RMSEA NFI شاخص آماری 

 ≥ 9/0 ≤ 08/0 ≥ 85/0 ≥ 9/0 ≤2 دامنه پذ رش

مدل   یشده برامقدار محاسصه 

 1مرتصط با شکل 
745/1 942/0 890/0 061/0 948/0 

شده برای مدل  مقدار محاسصه 

 2مرتصط با شکل 
604/1 920/0 853/0 045/0 908/0 

 

 گیرییجهنت. بحث و 8

ی ارابطتهی داخلتی در  تاکنترلی  اضعفشوا دی فرا م کرده اس  که آ ا پژو ش ا ن 

ی ا فتا اواستطهو کیفیت  حسابرستی نقتش   اشترک ی محتوای اطالعاتی سود  اشاخصبین 
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شترک  فعتال در  122ی مربتوط بته  تادادهیری کارگبهبا پژو ش کند. به  مین سصب ا ن یم

پیتدا کتردن پاستخ  به دنصتال 1395تا  1386ی  اسال زمانی ۀبورا اوراب بهادار تهران در دور

ی محتوای اطالعاتی  اشاخصی بین ارابطهی داخلی در  اکنترلی  اضعفا ن پرسش بود: آ ا 

 ی اس ؟  اواسطهو کیفی  حسابرسی دارای نقش   اشرک سود 

ستود ی مربوط بودن سود، قابلی  اتکای سود، کیفی  سود و احتیاط  اشاخصبنابرا ن از 

ین در متورد  مچناستفاده شد؛   اشرک یری محتوای اطالعاتی سود گاندازهمعیار ای  عنوانبه

یری کیفی  حسابرسی، از معیار تای تخصتص حستابرا در صتنع ، انتدازه حستابرا، گاندازه

ی  تاکنترلی  اضعفا ن،  افزون برتصدی حسابرا استفاده شد.  ۀحسابرا و دور الزحمهحک

ی  اضتتعفی داخلتتی متترتصط بتتا گزارشتتگری متتالی و  تتاکنترلی  اضتتعفداخلتتی از دو بعتتد 

 ی داخلی مرتصط با عملیات و قوانین و مقررات مطالعه شد. اکنترل

شده مندرج در شکل شتماره یگردآور اطالعات آماری وتحلیل هتجز ازآمده دس به نتا ج

ی داخلی مرتصط با گزارشگری متالی  اکنترلی ا ضعف یطورکلبه د دمی ،3شماره  نگارهو  2

ی اواسطهو کیفی  حسابرسی نقش   اشرک ی محتوای اطالعاتی سود  اشاخصبین  ۀدر رابط

ی  تاکنترلی  اضتعفی کیفیت  حسابرستی،  اشتاخصکند. به ا ن معنا که با بهصتود یما فا 

ی  اضتعفتوجهی کا ش  افته و ا ن کتا ش در  انشا طوربهداخلی مرتصط با گزارشگری مالی 

ی محتتوای اطالعتاتی ستود  اشاخصی داخلی مرتصط با گزارشگری مالی باع  بهصود  اکنترل

نتا ج  3شماره  نگارهو  2مندرج در شکل شماره حال، مطابک با اطالعات  نبااشود. یم  اشرک 

ی داخلتی مترتصط بتا عملیتات و قتوانین و مقتررات  اکنترلی  اضعفی اواسطهنقش  در مورد

ی  تاکنترلی  اضتعفی در اکثر مسیر ا بود. نتا ج نشان داد اواسطهحاکی از عدم ا فای نقش 

قابلیت  اتکتای  بااندازه حسابرا بین  ۀداخلی مرتصط با عملیات و قوانین و مقررات تنها در رابط

قتدرت  قابلیت  اتکتای ستود و تصدی حسابرا  ۀدورین رابطۀ بین  مچنو  احتیاط سودو  سود

ی اواستطهآمدن ینین نتتا ج متناقضتی در متورد نقتش  به دس ی را دارد. اواسطها فای نقش 

ی داخلتی  تاکنترلی  اضعفی داخلی مرتصط با گزارشگری مالی نسص  به  اکنترلی  اضعف

ی  تاکنترل یراکه تا حدودی قابلی  توجیه نظری را دارد؛ مقررات مرتصط با عملیات و قوانین و 

کننتد و یما فتا   اشترک داخلی مربوط به امور حسابداری نقش کلیدی در گزارشتگری متالی 

د د و  ا ا ن از ارائه اطالعتات یمی اطالعات را کاردس به مد ران فرص    اآنوجود ضعف در 
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بترای حسابرستان از ا میت  بیشتتری برختوردار  آنچهند. کیمبا کیفی  توسط آنان جلوگیری 

و توجه انتد  حسابرستان بته  اس ی داخلی مرتصط با گزارشگری مالی  اکنترلاس ، توجه به 

ی مرتصط بتا  اضعفی داخلی مرتصط با عملیات و قوانین و مقررات باع  شده اس  که  اکنترل

ی محتتوای اطالعتاتی ستود  اشتاخصین بت  ۀی داخلتی نتوانتد در رابطت  تاکنترلا ن دسته از 

 ی ا فا کند.اواسطهو کیفی  حسابرسی نقش   اشرک 

توان گف  نتتا ج یماز ا ن پژو ش با مطالعات پیشین،  آمدهدس بهدر مورد مقا سه نتا ج 

ی داخلی مرتصط با گزارشتگری متالی  اکنترلی  اضعفی اواسطهمربوط به نقش  آمدهدس به

(، یتن و  مکتاران 2007ژانتو و  مکتاران )ی با شوا د موجتود در تحقیقتاتی  مچتون نوعبه

(، 2016(، یتن و  مکتاران )2015(، جاگی و  مکاران )2013(، راونستین و  مکاران )2012)

، خوشتصختی (1394جاو تد و  مکتاران ) (،2018پورتی و  مکاران )(، 2016لنارد و  مکاران )

 آمدهدست بهنتتا ج (  مستو است ؛ امتا در متورد 1396( و رحیمی )1396وا قان و  مکاران )

ی داخلی مرتصط بتا عملیتات و قتوانین و مقتررات،  اکنترلی  اضعفی اواسطهمربوط به نقش 

 نتا ج ا ن پژو ش با تحقیقات پیشین  مسو نیس .

ی صتحیی و درست  ازستوی ریگمیتصمزمه در دنیای تجارت امروزی اطالعات ال ازآنجاکه

اطالعتی است  کته  ن تریاصلاس  و بر ا ن اساا که سود حسابداری  رندگانیگمیتصمتمامی 

، محتتوای اطالعتاتی ستود کنندیماستفاده  شان  ایریگمیتصماز آن در  گذارانه سرما ژه و به

از ا می  ز ادی برخوردار گشته اس . در ا ن راستا ا تن پتژو ش توانست   گذارانه سرمابرای 

بته بهصتود محتتوای اطالعتاتی ستود  توانتدیمشوا د سودمندی جهت  شناستا ی عتواملی کته 

 ای پتژو ش یهفرضنتا ج آزمون  درمجمو  ی ا رانی کم  کند، ارائه د د. اشرک حسابداری 

. ا تن است حاکی از نقش کیفی  حسابرسی در راستای تث ید فرضتیه افشتای قصلتی اطالعتات 

تواننتد یمدر صتورت استتفاده از حسابرستان بتا کیفیت ،   اشترک د د کته یمموضو  نشان 

 ای ا تن  افتتهاطالعاتی را ارائه کنند که با سرع  بیشتری اثر خود را بر قیم  سهام بگذارنتد. 

و ش شوا د جد دی در مورد نقش کیفی  حسابرستی در تعیتین محتتوای اطالعتاتی ستود پژ

کند. بته برختی از یمی کنترل داخلی فرا م  اضعفی اواسطهبا در نظر گرفتن عامل   اشرک 

 ا ن شوا د در ز ر اشاره شده اس :

ی حسابرسی در ا ران منجر به بهصود محتتوای اطالعتاتکیفی  ا ن پژو ش نشان داد  •
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د تد. ا تن یمرا کتا ش   اشرک ی کنترل داخلی  اضعفین  مچنشده اس ؛   اشرک سود 

در ینتد ستال گذشتته ستازمان بتورا و اوراب بهتادار تهتران،  یراکهموضو  بسیار مهم اس ؛ 

ی داخلی کرده و نتا ج  اکنترلینه درزم ی  اگزارشی فعال در بورا را ملزم به ارائه  اشرک 

ی داخلی در ارتصاط بتین کیفیت  حسابرستی و محتتوای اطالعتاتی  اکنترلش ا ن پژو ش )نق

 کم  کند.  اگزارشتواند به تداوم و بهصود ا ن یمسود(، 

 کتهحستابرا در ا تن پتژو ش نشتان داد  الزحمتهحکاز معیتار  آمدهدست بهنتا ج  •

ا تن  یراکهحسابرا یندان معیار مناسصی برای کیفی  حسابرسی در ا ران نیس ؛  الزحمهحک

ی  اضتعفحسابرا( برخالف مصتانی نظتری پتژو ش قتدرت اثرگتذاری بتر  الزحمهحکمتغیر )

را نداش . شا د  کی از دال ل ا ن موضو ، تما ل حرفه حسابرستی   اشرک ی داخلی  اکنترل

( نیز 1396گرا ی باشد. نتا ج پژو ش منصوری )یاحرفه  به در ا ران به سم  سوداگرا ی نسص

 مؤ د  مین ادعاس .

ی داخلتی  تاکنترلا ن پژو ش شتوا د ستودمندی در متورد نقتش حسابرستان در  •

ی داخلتی مترتصط بتا  اکنترلمساعد آنان نسص  به  ینداننهمرتصط با گزارشگری مالی و توجه 

  اشرک مد ره و سهامداران یئ  تواند به یما ن موضو  عملیات و قوانین و مقررات ارائه کرد. 

 کم  شا انی کند.

ی پیشین کته عمومتا  در بازار تای سترما ه  اپژو ششده در برخالف جامعه مطالعه •

 افته مانند کشور آمر کا انجام شده اس ، ا تن پتژو ش در بتازار بتورا اوراب توسعهکشور ای 

اس ، انجام شتده است ؛ لتذا در ا تن متورد شتوا د  توسعهحالدربهادار تهران که بازاری نوپا و 

 کند.یمسودمندی به پیشینه پژو ش اضافه 

 

 های پژوهشیتمحدود. 9

پژو شتگران بته یری متغیتر انتدازه مؤسسته حسابرستی، گاندازه نکه در مورد ابا توجه به 

 عنوانبتهستهم بتازار حستابرا برای تعیین شتاخص ی  یربورسی  اشرک اطالعات مربوط به 

ی  اشترک تنها به اطالعات  نایاربهیری متغیر مذکور دسترسی نداشتند، گاندازه کی از عوامل 

؛ بنابرا ن در مورد نتا ج مترتصط بتا ا تن متغیتر اندکردهیری ا ن متغیر اکتفا گاندازهبورسی برای 

ین بتا توجته بته  مچنت با د ا ن موضو  در نظر گرفته شود و جانب احتیاط نیتز رعا ت  شتود؛ 
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در برختی از  شدهانتخاای  اشرک در انتخاا نمونه مطالعه، تعداد  شدهگذاشته ای   محدود

دی از صنا   نیتز در نمونته مطالعته، اند  )برای مثال، صنع  محصوالت کا ذی( و تعدا صنا  

ی فعتال در  اشرک فاقد نما نده بودند )برای مثال، صنع  محصوالت کشاورزی(. در ا ن مورد 

  اآنی شدند و برای بندطصقها ن صنا  ، با صنا   نسصتا  مشابه ترکیب و در گروه صنا   مشابه 

 ا یهفرض  نتیجه آزمون کردن مدل رگرسیونی  کسانی برازش شده شد. ممکن اس  ا ن موضو

بتر استاا عملکترد، تحت  تتثثیر قترار د تد؛  شتدهاصالح ژه در مورد متغیر کیفی  سود و بهرا 

 از نتا ج پژو ش با د ا ن موضو  را در نظر بگیرند. کنندگاناستفادهبنابرا ن 

 

 . پیشنهادها10

 شود:حاضر، پیشنهاد ای ز ر ارائه می پژو ش ای یهفرضبر اساا نتیجه آزمون 

شود بته اطالعتات مترتصط بتا یمگذاران پیشنهاد  هسرمابا توجه به نتا ج پژو ش به  -1

عاملی اثرگذار بتر محتتوای اطالعتاتی ستود شترک   عنوانبه ای آن  ژگیو حسابرا شرک  و 

 ان سازمان بورا و اوراب بهادار تهران پیشتنهاد متی متصدین به مسئوالن و  مچنتوجه کنند؛ 

 ای ارتقای کیفی  حسابرسی را ینهزمشود از طر ک  مکاری با جامعه حسابداران رسمی ا ران، 

ی بیشتتری بتر عملکترد  تانظارتتواننتد بتا  مکتاری  کتد گر یمنمونه  عنوانبهفرا م کنند؛ 

 بهادار تهران داشته باشند. ی حسابرسی معتمد سازمان بورا و اوراب امؤسسه

شود با انتختاا پیشنهاد می  اشرک مد ره یئ  با توجه به نتا ج پژو ش به اعضای  -2

ی داخلتی شترک  را از طر تک ارائته  تاکنترل ای بهصتود ینتهزمکردن حسابرسان با کیفیت ، 

با متغیتر  ای مرتصط یهفرضین بر اساا نتا ج  مچنرا کار ای سازنده حسابرسان فرا م کنند؛ 

ینته حتداکثر دورۀ تصتدی حستابرا در  تر درزم گذارقانوندورۀ تصدی حسابرا به نهاد ای 

شود با توجه بته نقتش ستودمند دورۀ تصتدی حستابرا در یممتوالی، پیشنهاد  طوربهشرک  

، قتوانین  تاآنی داخلتی  تاکنترلی  اضتعفو کا ش   اشرک بهصود محتوای اطالعاتی سود 

 نکته احتال، بترای  نبااحداکثری دورۀ تصدی حسابرسی را افزا ش د ند.  مانزمدتمربوط به 

 توانند قوانینی در مورد تغییر مسئول کار اعمال کنند.یماستقالل حسابرسی نیز حفظ شود، 

در حتتوزه حستتابداری و  گتتذارقانونبتته مستتئوالن اقتصتتادی و نهاد تتای نظتتارتی و  -3

ینته تخلفتات درزمیرانه و تنصیهتی گستخ شود با تصو ب قوانین یمحسابرسی کشور پیشنهاد 
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ی داخلی  اکنترل ای بهصود کیفی  حسابرسی و از ا ن طر ک بهصود وضعی  ینهزمحسابرسان، 

را   اشترک و به تص  ا ن دو مورد، بهصود وضعی  محتوای اطالعاتی ستود حستابداری   اشرک 

 منجر شوند.

 ی آتی به شرح ز ر اس : اپژو ش، پیشنهاد ا برای پژو شبر اساا نتا ج حاصل از 

 ا از د تتدگاه اداره امتتور مالیتتاتی و دولتت ، بتته بتتا توجتته بتته ا میتت  مالیتتات شتترک  -1

به بررسی نقتش کیفیت  حسابرستی در تعیتین فترار و اجتنتاا  شودیگران پیشنهاد مپژو ش

 ا با تفکیت  بته کنترل داخلی آن ی اضعف یابا در نظر گرفتن نقش واسطه ا مالیاتی شرک 

داخلتتی متترتصط بتتا امتتور  یرمالیتتاتی در  ی تتاداخلتتی متترتصط بتتا مالیتتات و کنترل ی تتاکنترل

در ا تران قتانون  ازا نیشا رانی بپردازند. دلیل طرح ینین موضوعی آن اس  که پت  ی اشرک 

 رودیمربوط به حسابرسی مالیاتی برای مدت کوتا ی اجرا و با شکس  مواجه شد که احتمال مت 

اند از د تدگاه کیفیت  نیاز تای ستازمان امتور مالیتاتی را نتوانسته بین نحسابرسان مالیاتی درا

 برآورده کنند.

بر محتوای اطالعتاتی ( IFRSحسابداری ) المللیینبررسی آثار پذ رش استاندارد ای ب -2

ا رانی؛ دلیل طرح ینین موضوعی آن است  کته بتا پتذ رش ا تن استتاندارد ا  ی اسود شرک 

 .کندیپیدا م ز ادی ا تغییرات شرک  ی ابورسی محتوای گزارش ی اشرک  ازسوی
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تحقیقتات (. بررسی کارا ی بورا اوراب بهتادار ا تران. 1374نمازی، محمد و شوشتر ان، زکیه )

 .104-82 (،7)2، مالی

(. بررسی اثرات کیفی  اقتالم تعهتدی و مربتوط بتودن 1393رضا ی،  المرضا ) و  نمازی، محمد

در بتورا اوراب بهتادار  شتده رفتهپذ ی انما نتدگی شترک   ای نهاطالعات مالی بر  ز

 .69-37 ،(44)11، مطالعات تجربی حسابداری مالیتهران. 
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