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بررسی تاثیر ساختار واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده 

 در بورس اوراق بهادار تهران

bسجاد کرد منجیری، a زاده اصفهانی مهدیه
 

a ایرانساری ،موسسه غیر انتفاعی روزبهان  ،حسابداریرشته  ،کارشناسی ارشد ،)Esfahanizadeh.mh@gmail.com ( 

b ایرانساری ،مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان ، (@ gmail.com95s.kordmanjiri) 

 

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت باشد. می مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد ساختار تاثیر بررسی هدف این پژوهش،: چکیده

جهت تعیین حجم نمونه  در بورس فعالیت داشته اند. 1399تا  1395دهند که طی سال های یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مهای پذی

شرکت انتخاب شده اند. همچنین کلیه مراحل در نرم افزار   100ز روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری مناسب از این جامعه، ا

 مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد کارکنان تعداددر نهایت نتایج نشان داد که با آزمون رگرسیون پانل انجام گرفته است.  EViewsوز ایوی

 گریگزارش برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تجربه داردوهمچنین سطح تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت دارد، سطح تاثیر

 دارد. تاثیر مالی

 داخلی مالی،حسابرسی گزارشگری کیفیت داخلی، حسابرسی واحد کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

 مورد جهان در سرعت به داخلی حسابرسی .گذاشت وجود عرصه به پا کارها، درست انجام نها در سازما یاری برای ای حرفه عنوان به داخلی حسابرسی

 ضمن بایست می اجرایی ارشد مدیران و اثربخش، مناسب داخلی کنترل استقرار راستای در .یافت واهمیت گرفت قرار اه شرکت مدیران حمایت پذیرش و

 باید .استفاده نمایند داخلی حسابرسی کمیته و داخلی حسابرسی ارزیابی نتایج از داخلی کنترل با دستورالعمل مطابق داخلی، های کنترل کارگیری به و استقرار

 خطرهایی داخلی حسابرسان .باشد می مربوطه های فعالیت بهتر منظور مدیریت به بنگاه، راهبری به کننده یاری عملکرد یک داخلی حسابرسی ردکهوآ خاطر به

 (.1397میکنند)داداشی وهمکاران، ارزیابی خود حسابرسی برنامه در مناسب های آزمون طریق از روبرو است آن با سازمان که را

 صریحا حسابرسی یهااردستاندا گرچها. میکنند یفاا مالی یشگرارگز یندآفر در را حساسی نقش ،شرکتها مالی یهارتصو به دادن راتبعا با نحسابرسا

 لمللیا بین یهااردستاندا ماا ستا دهنکر مشخص ،مالی یهارتصو تحریف و مدیریت حتمالیا یتقلبها کشف در نحسابرسا ایبر را خاصی مسئولیت

 خاصی یهانموآز ،باشند شتهدا مالی یهارتصو بر همیتیابا تاثیر ننداتو می که تخلفاتی یا تشتباهاا کشف رمنظو به که میکند مملز را نساحسابر ،حسابرسی

 لکنتر مستسی ساییرنا مهم ینشانهها از یکی ینکها اول. ستا همیتا حائز جهت دو از خلیدا نحسابرسا رکا به توجه ستارا همین در. نمایند اجرا و حیاطر را

. بگیرند نظر در رصاحبکا لکنتر یسکر آوردبر ایبر اینشانه انعنو به را آن نندامیتو نحسابرسا و میباشد ضعیف خلیدا حسابرسی حدوا یک دجوو ،خلیدا

 نیز حتمالیا یتحریفها کشف به منجر ر،مزبو برنامه ایجرا گرا هیژوبه. میباشد دییاز یهزینهها فصر ممستلز دهگستر حسابرسی برنامه یک ایجرا ینکها دوم
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 یندآفر ثربخشیا و ییراکا یشافزا باعث نندامیتو که ملیاعو تا ستا وریضر ،میباشند جهامو مانیز و مالی ییتهاودمحد با نحسابرسا که نجاآ از. ددنگر

 مستقل نحسابرسا تکاا انمیز ملاعو ینا جمله از. ندشو شناخته خوبی به نمایند یجلوگیر نحسابرسا توسط اریتکر و ازیمو یهارکا منجاا از و هشد حسابرسی

 (.1379حساس یگانه،میباشد) وبررو آن با حسابرسی کهحرفه ستا یمستمر یچالشها از یکی مسئله ینا. ستا خلیدا نحسابرسا توسط هشد منجاا رکا بر

ت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعی

(. صورت های مالی به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی حاوی اطالعاتی درباره وضعیت 1391قانه ارائه می کند)خواجوی و همکاران، گیری و به صورت صاد

رائه کنندگان نظیر سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دولت تهیه و ای از استفادهمالی و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیع

د در فرآیند تصمیم می شود. از آنجایی که اطالعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات به شمار می رود، لذا استفاده کنندگان بای

مالی و اطالعات ارائه شده از  (. باال بردن مستمر کیفیت گزارشگری1380فیت آن را ارزیابی کنند)بزرگ اصل، گیری، پیش از بکارگیری گزارشگری مالی کی

(. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است 1390سوی حرفه، جزء ضروریات دنیای تجاری و حرفه های امروز به شمار می رود)رحمانی و امینی، 

 ابرسی داخلی تاثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد یا خیر؟که آیا ساختار واحد حس

 تحقیق: یمبانی نظر -2

  حسابرسی داخلیتعریف و مفهوم 

وظیفه ارزیابی مستقلی که با هدف کمک به کارکنان بنگاه در ایفای هرچه بهتر "تعریف حسابرسی داخلی از نظر انجمن حسابرسان داخلی آمریکا به عنوان 

(. حسابرسی داخلی 1389 شود)حساس یگانه،، یاد می"های آن را رسیدگی و ارزیابی کندآید تا فعالیتر وظایفشان، در درون واحد اقتصادی به وجود میو مؤثرت

داخلی، جایگاهی واال کند. حسابرسی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ صحت، اقتصادی، اثربخشی و کارآمد بودن استفاده از منابع، ارزیابی و گزارش می

کند)کمالی زارع و ها، یاری میز طریق تقویت کنترلها و وظایف خود، ادر سیستم کنترل داخلی دارد و مدیریت واحدهای اقتصادی را در انجام دادن مسئولیت

باشد. نکته جالب توجه این است که اگر ابرسی میهای حرفه ای حس(. واحد حسابرسی داخلی یکی از عوامل محیطی بالقوه تاثیر گذار بر قضاوت1380همکاران، 

کنند و میزان اتکا در وضعیت کنونی اغلب حسابرسان مستقل به ایشان اتکا میچه اهمیت حسابرسی داخلی با پیشرفت حسابرسی رو به زوال گذاشته است، اما 

 (. 1982نز، )گیبیبه حسابرسان داخلی، به ارزیابی حسابرسان مستقل از کار ایشان بستگی دارد

 جایگاه حسابرسی داخلی در سازمان

شود. مدیریت مناسب خطرها عاملی مهم و ابی مناسب این خطرها میحسابرسی داخلی موجب ایجاد اطمینان از مدیریت مناسب خطرهای سازمانی و ارزی

مدیر شرکت موظف است تا  سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مطابق با آیین نامه راهبری شرکتی (.2009)اندرسون و همکاران،  ها استاصلی در رشد سازمان

ا که بنگاه اقتصادی با آن مواجه است، شناسایی کرده و اطمینان حاصل کند که نظام در راستای انجام بخشی از وظیفه مباشرت خود، خطرهای عمده ای ر

کند و به عنوان ابزار مهم کنترل مدیریتی به شمار مدیریت به وی کمک میمناسبی برای مدیریت آن اجرا کرده است. حسابرسی داخلی مانند چشم و گوش 

رای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد سازمان از طریق فراهم کردن بینش و ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر . حسابرسی داخلی، عاملی ب(2011)آیوستین،  رودمی

های ها، فرایندگیرد باید برای حصول اطمینان از دستیابی به این هدفهایی برای خود در نظر میهدفهای خود است. زمانی که سازمان تجزیه و تحلیل یافته

 مناسبی را دنبال کند.

 تعریف گزارشگری مالی
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ز دیدگاه بعضی چارچوب و یا تعریف واضح و آشکاری از کیفیت گزارشگری مالی که فراگیر باشد در ادبیات حسابداری وجود ندارد. کیفیت گزارشگری مالی ا

اردهای حسابداری هیات استاند محققان دارای تعاریف متعددی است و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد. در یک مورد هیات استانداردهای حسابرسی از

استناد نمود. هیات  2ره مالی برای تعریف کیفیت گزارشگری مالی راهنمایی خواست که هیات استانداردهای حسابداری مالی به بیانیه مفهومی شما

مالی، یعنی فراهم کردن لی گزارشگری کند که کیفیت می باید بر حسب اهداف کاستانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره دو استدالل می

ن هیات سپس ویژگی های کیفی الزم برای اطالعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت تصمیم های سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و مانند آن تعریف شود.ای

ط بودن)ارزش پیش بینی، ارزش فی شامل مربو(. طبق مدل هیات، خصوصیات کی1393تامین اهداف بیان شده را تعریف می نماید)پیری و همکاران، 

مقایسه پذیر بودن است. هیات تصدیق می کند که این تاییدکنندگی و به موقع بودن(، اتکاپذیر بودن )رسیدگی پذیری، بیان صادقانه و بی طرفی(، ثبات رویه و 

( کیفیت گزارشگری مالی را سودمند بودن اطالعات 2009) ترار شود. ورسیک ارزیابی ذهنی است و اغلب می باید بین مربوط بودن و اتکاپذیر بودن تعادل برق

گزارشگری مالی از دیدگاه پنمن برگرفته از اطالعات سود دوره جاری شرکت حسابداری و رقم سود گزارش شده برای استفاده کنندگان بورس می داند. کیفیت 

 ها، برای پیش بینی سودهای آتی می داند.

 گزارشگری مالیاهمیت و جایگاه کیفیت 

مانی می تواند به از بازارهای مهم فعال در بخش خصوصی بازار سرمایه می باشد که اطالعات شفاف بر عملکرد آن به شدت موثر است. سرمایه گذاری ز 

ر مناسب سرمایه گذار در  بورس، بـرا ی ایجـاد بسـت(. 1393صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد)حیدرپور و همکاران، 

تصادی کـاهش یابـد و بـدین ترتیب، قاهای و تکان ان هاثبات اقتصادی، نوسسیاست های طریـق اعمال از دو نکتـه حائزاهمیـت اسـت ، اول ایـن کـه 

یرقابل انتظار، اقدام به سرمایه گذار ی کنند. دوم آنکه شدید غ سان هایبـدون نگـران از نو ی وگذاران بتوانند در یـک فضـا ی نسـبتاً امـن اقتصـادسرمایه

پذیر باشــد. کیفیــت پــایین گزارشــات مــالی باعــث امکانه آسانی گذاران بتحلیل آن برا ی تمام سرمایه اطالعات وبه  دست یابیوضعیتی فراهم شود که 

منابع می شود. گزارشگری مالی اطالعات خاص یک شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته بندی می ی بازار در تخصیص بهینه افــزایش هزینــه مبــادالت ونــاتوان

ن ارائه می نماید و سرمایه گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از آن به عنوان مبنا و اساسی کند و آن را به صورت معنی داری برای استفاده کنندگا

به  مایه استفاده می کنند. نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطالعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر وبرای تصمیم گیری جهت تخصیص سر

 (.1388ی، موقع است)نوروش و حسین

 فرآیند گزارشگری مالی

عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و 

فیت سود با تاکید بر اصول حسابداری حاکم بر گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. اگر چه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کی

ر خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت گزارشگری مالی، به طور ضمنی بر کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، ولی بحث جامع د

ی به غیر از صورت های مالی همچون نشریات مالی، گزارش صورتهای مالی باشد، زیرا شرکت ها اطالعات مالی خود را می توانند با استفاده از روش های دیگر

از طرف دیگر، گزارش گری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی  تحلیل گران، سخنرانی ها، مراکز اطالع رسانی اینترنتی و ... منتشر نمایند.

کیفیت هر بخش از فرآیند گزارشگری مالی دارد. فرآیند گزارشگری مالی در متشکل از چندین جزء می باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به 

 ((1391، همکاران  و خواجوی)مالی گزارشگری دفرآین( 1) شماره نمودار) نمودار شماره یک ارائه شده است.

 مالی:  گزارشگری کیفیت و حسابرسی کمیته
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 التدو علت اصلی مشک طریق تئوری نمایندگی تبیین می شود. اعتقاد بر این است که چگونگی اثرگذاری کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از

برای  .بین مالکان و مدیران ناشی می شود العاتمدیریت نسبت به ریسک است. این تضاد از عدم تقارن اطنگرش های مختلف مالک و  نمایندگی، تضاد منافع و

رت دارد. نظارت نزدیک زمانی ممکن است که مالکان خود به طور فعال بتوانند بر این فرایند یریت، نیاز به نظاها و فعالیتهای مدگیریهدف، پاسخگویی، تصمیم

در این فرآیند درگیر شوند. با این حال،  النهدر برخی از موارد به دلیل فقدان تخصص و دانش، آنها نمی توانند فعا و الدلیل هزینه های بانظارت کنند. ولی به 

 (.1996جانسون و همکاران، )ی که در قبال سهامداران، دارد طراحی و مستقر کند ره مجبور است مکانیزم های نظارتی را به دلیل تعهدهیئت مدی

اعضای  .شودکمیته حسابرسی اثربخش، به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده می

ترل مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، حسابداری، حسابرسی، کنیته با هیئت این کم

خش سودمند، اثرب العاتبرقراری ارتباط حسابرسان، کمیته های حسابرسی و هیئت مدیره موجب افزایش جریان اط .داخلی و فرآیند گزارشگری نظارت می کند

محمدیان، )خواهد داشتگذاران کمک کرده و افزایش پاسخگویی در مقابل سهامداران را نیز در پی گیری سرمایهشود. این امر به تصمیمنده میو آگاهی ده

1390.) 

 ضرورت استانداردهای حسابداری در کیفیت گزارشگری مالی

های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه گیریگویی و تصمیموجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخ

دهد و تقریباً حسابداران استخراج است اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اولیه منابع اطالعات مالی را تشکیل میاطالعات مالی از منابع مختلف قابل 

حسابداری به عنوان یک نظام اطالعاتی، مبتنی بر پردازش و تحلیل اطالعات مالی است و هر نظام تحلیلی الزم است بر  .مسؤول تهیه و ارایه این صورتها هستند

شده و منتج از مشاهده و  له از قواعد و اصول مشخص استوار باشد. اصول حسابداری برخالف اصول علوم پایه و طبیعی که از قوانین طبیعت ناشییک سلس

ای حسابداری هایی است که مورد قبول و پذیرش بیشتر حسابداران و مجامع حرفه، قواعد و رویهو سنجش هستند، عمدتاً برجسته از میثاقها تجربه قابل تکرار

یم اولیه های عملی اصول و مفاهتوان گفت جلوهاستانداردهای حسابداری بر گرفته از اصول و مفاهیم اولیه حسابداری هستند و تا حدی می. اندقرار گرفته

حرفه حسابداری نیست بلکه وجود شود. برای نمونه تنها پذیرش اصل بهای تمام شده ضامن کاربرد آن اصل در این استانداردها دیده می حسابداری در

ملیاتی مانند حسابرسی که االجرا که در تدوین آنها اصل بهای تمام شده مورد پذیرش قرار گرفته است و همچنین انجام عاستانداردهای ساده، عملی و الزم

 .کاربرد اصل بهای تمام شده توسط حسابداران ضروری استکند برای رسیدن به اطمینانی منطقی از کاربرد استانداردها در تهیه صورتهای مالی را تأیید می

به عبارتی  .دهندرای مواجهه با مشکالت ارایه میاستانداردها، راهنمای عمل افراد حرفه هستند. آنها خط مشی اعضای حرفه را مشخص کرده و رهنمودهایی ب

ای موفق به ادامه اری هماهنگ و با کیفیت باال است. بدون اعتماد جامعه هیچ حرفهتوان گفت وجود استانداردها نشانه تالش اهل حرفه برای داشتن کدیگر می

 (.1384)اصغری، ای موفق به کسب اعتبار در جامعه نخواهد شدفعالیت نخواهد بود و بدون استانداردهایی هماهنگ، ساده و عملی هیچ حرفه

 پیشینه تحقیق

 یتحقیقات خارج

(درپژوهشی تاثیر کمیته حسابرسی وکیفیت حسابرسی بر افشای شرکت های کره ای را مورد مطالعه قراردادند.نتایج پژوهش ایشان  2018وهمکاران)منساه 

 سابرسی تاثیر مستقیم برافشای داوطلبانه اطالعات خواهد داشت.نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی وکیفیت ح

 هشد پذیرفته یشرکتها روی بر خلیدا حسابرسی یتوصیهها ایجرابر  حسابرسی کمیته ییژگیهاو تأثیر سیربر به یهشوپژ در (2016) وانسا و نلزباا

 خلیدا سحسابر یتوصیهها ایجرا تکاادارا و حسابرسی کمیته ییژگیهاو بین طباتار ردمو در مطالعه ینا. ختندداپر 2010لسا در نلند داربها اوراق رسبو در

 که شد متوجه ننگلستاا در هشد کرذ یشرکتها از شدار خلیدا نحسابرسا سیربر از حاصل یهاداده از دهستفاا با هشوپژ ینا. هددمی ئهارا تجربی هداشو
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 نتایج همچنین. دارد بستگی اریحسابد و حسابرسی در عضاا تخصص و حسابرسی کمیته مستقل یعضاا دجوو به تبهشد حسابرسی یتوصیهها بیشتر درك

 کمیته بین رمکر تجلسا تأثیر تحت مالی یشگرارگز کیفیت بر آن تأثیر و تریقو خلیدا لکنتر جهت در خلیدا حسابرسی یتوصیهها ایجرا که هددمی ننشا

 د.میگیر ارقر شدار خلیدا نحسابرسا و حسابرسی

 نمونه نهاآ. ندداد ارقر سیربر ردمو یمالز رسبو رادر ها شرکت خالقیاطلبانه داو یفشاا بر حسابرسی کمیته یها یژگیو ( تاثیر2014) 1رانهمکا و نعثما

 سمت ندبو چندگانه و سمت ی،تصد تمد بین داد، ننها نشاآ هشوپژ نتایج. نددکر بنتخاا دخو هشوپژ منجاا جهت را یمالز رسبو شرکت 94از متشکل ای

 یفشاا با حسابرسی کمیته تجلسا ادتعد و ازهندا ،تخصص ل،ستقالا بین که حالی در دارد؛ دجوو دارمعنا ای بطهرا خالقیا طلبانهداو یفشاا با کمیته یعضاا

 .نشد همشاهد ای بطهرا خالقیا طلبانهداو

 تحلیلگران توسط شده بینی پیش سود های و ویژگی رسیابحس کمیته اعضای مالی تخصص بین رابطه بررسی به پژوهشی ( در2013) همکاران و هرمن

بیشتر  صحت یعنی؛ تحلیلگران سود بینی پیش ویژگی دو با حسابرسی کمیته اعضای حسابداری تخصص مالی که بود مطلب این از حاکی آنان نتایج پرداختند. 

 سود با معنادار رابطه وجود بر مبنی نتایجی غیر حسابداری مالی تخصص برای اما است. معنادار ارتباطی دارای ها، بینی پیش کمتر پراکندگی سود بینی پیش

 نشد. مشاهده شده بینی پیش

 تحقیقات داخلی

ی نشان داد که اقالم تعهد یگذار متیو ق یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابدار سهیمقا تیقابل ریتاث یبررس( درپژوهشی تحت عنوان 1400رشدی بناب )

بر  یحسابدار سهیمقا تیقابل نی: بیریگ جهیندارد. نت یبه لحاظ آمار یداریمعن ریتاث یاقالم تعهد یگذار متیو ق یمال یگزارشگر تیفیک بر سهیمقا تیقابل

لحاظ ه ب یدار یمعن ریاثت یاقالم تعهد یگذار متیبر ق یحسابدار سهیمقا تیقابل نیوجود ندارد. ب یبه لحاظ آمار یدار یمعن ریتاث یمال یگزارشگر تیفیک

 وجود ندارد. یآمار

 دادند حسابداری نشان اطالعات کیفیت بر حسابرسی موسسه اندازه و مدیرعامل تصدی دوره عنوان تاثیر تحت پژوهشی ( در1398درخشان مهر و کرمی )

 کیفیت و حسابرسی موسسه اندازه بین معناداری منفی رابطه ولی ندارد وجود حسابداری اطالعات کیفیت و مدیرعامل تصدی دوره بین معناداری که رابطه

نیست، ولی  شرکتها سال متفاوت از سایر3دارد. همچنین کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از  وجود اطالعات حسابداری

 ت.ا اسرسیدگی می شود متفاوت از سایر شرکته 1کیفیت اطالعات حسابداری که توسط موسسات حسابرسی رتبه 

که  دادند نشان حسابرسی خدمات الزحمهحق هزینه و حسابرسی کمیته هایویژگی رابطه عنوان بررسی تحت پژوهشی در (1396زاده و همکاران ) عباس

 خبرگی» و «رسیابحس کمیته استقالل» میان معناداری رابطه ولیکن دارد؛ حسابرسی الزحمهحق با معناداری و مثبت رابطه «حسابرسی کمیته تشکیل سابقه»

 .نشد مشاهده حسابرسی الزحمهحق با «حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص و

 راتمقر و نیناقو عایتر از نطمیناا لحصو در خلیدا حسابرسی حدوا ارستقرا و حسابرسی کمیته تشکیل نقش سیربر به هشیوپژ ( در1395یی)ادوا

 ن،سازربا از متشکل هشوپژ ریماآ جامعه و ستا هشد دهستفاا پرسشنامه از هشوپژ یفرضیهها سنجش جهت. ختداپر ،میدا فرینیرآکا وقصند در خلیدا

 هشوپژ ییافتهها از حاصل نتایج. ستا رکشو در وقصند فاترد و شعب کلیه در وقصند در مستقر نسرپرستا و مالی انمدیر اداری، و مالی نینومعا ن،حسابرسا

 تمؤسسا قبیل ینا مالی پاسخگویی مسئولیت سطح یتقاار موجب هم حسابرسی کمیته در متخصص عضاا دوجو و حسابرسی کمیته تشکیل که هددمی ننشا

 .دمیشو تمؤسسا قبیل ینا مالی پاسخگویی مسئولیت سطح یتقاار موجب خلیدا حسابرسی حدوا ارستقرا هم و دمیشو
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 فرضیه تحقیق-3

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد کارکنان تعداد .1

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد مدیر تصدی سالهای تعداد .2

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت سطح .3

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح .4

 هداف تحقیقا

 :یاصلهدف 

 باشد. یم بررسی تاثیر ساختار واحد حسابرسی داخلی برکیفیت گزارشگری مالی ظرپژوهش حا یاصل هدف

 اهداف فرعی: 

 . مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد کارکنان تعداد تاثیر بررسی .1

 . مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد مدیر تصدی سالهای تعداد تاثیر بررسی .2

 . مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت سطح تاثیر بررسی .3

 مالی. گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح تاثیر بررسی .4

 روش تحقیق -4

، تحلیل پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد زیرا، به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص می پردازد و می تواند مورد استفاده مدیران

موجود را بررسی  همبستگی می باشد؛ زیرا از یک طرف وضع-ن، سرمایه گذاران، قانون گذاران، حسابرسان و پژوهشگران قرار بگیرد. از لحاظ نوع، توصیفیگرا

ون چند متغیره برای می کند و از طرف دیگر، رابطه ی بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می کند. در این پژوهش، از مدل رگرسی

استفاده  Eviews 8داده ها از نرم افزار و جهت تحلیل  Excelبررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش از نرم افزار 

 شده است.

 قلمرو موضوعی

در شرکت های پذیرفته شده در بورس  رکیفیت گزارشگری مالیتاثیر ساختار واحد حسابرسی داخلی ب یقلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مباحث بررس

 باشد. یاوراق بهادار تهران م

 قلمرو زمانی

 باشد. یم 1399تا  1395سال  قیتحق نیمورد استفاده در ا  قیتحق یقلمرو زمان

 قلمرو مکانی

 شکیل می دهند.قلمرو مکانی تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ت
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 و نمونه آماریجامعه 

به روش  ییباشند که حجم نمونه نها یم 1399تا  1395 یشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمان رفتهیپذ یشرکت ها یشامل تمام یجامعه آمار

 گردد: یم نییتع ریز یها تیپس از  اعمال محدود یغربالگر

 آنها در دسترس باشد. یبرا ق،یتحق یاتیعمل یرهایجهت محاسبه متغ ازیاطالعات مورد ن -1

 در بورس فعال باشند. قیدوره تحق انیشده و تا پا رفتهیس پذدر بور 1395 سال دست کم از -2

 اسفند ماه باشد. 29آنها  یسال مال انیپا -3

 و بانک ها نباشد. یگذار هیسرما ،یمال یجزء موسسه ها -4

 مالی نداشته اند. در دوره مورد مطالعه تغییر سال -5

 :ها و ابزار گردآوری اطالعاتروش

 می گردد:برای جمع آوری اطالعات از روشهای زیر استفاده 

ای، مقاالت، کتاب های مورد نیاز و نیز از : جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانهایمطالعات کتابخانه

 می گردد.طالعات استفاده شبکه جهانی ا

 صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از آوری داده: به منظور جمعتحقیقات میدانی

 .استفاده خواهد شدو نرم افزار ره آورد نوین 

 داشت: میخواه ریبه شرح زها ابزار بررسی اسناد و مدارك با توجه به گردآوری داده

جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع، مقاالت، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی  :اسناد و مدارك

 .دیاطالعات استفاده خواهد گرد

ی پذیرفته شده در بورس اوراق تحلیل فرضیات، از صورت های مالی شرکت ها: به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز برای تجزیه و داده ها و اسناد ثبتی

 .استفاده خواهد شد بهادار تهران

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها:-5

 به منظور آزمون فرضیات تحقیق دراین پژوهش ازمدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

𝐹𝑅𝑄𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝑢𝑚𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐵𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

  متغیر وابسته:

 (:FRQکیفیت گزارشگری مالی)
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 است؛ استفاده شده است .کاری ارائه شده معیار: کیفیت اقالم تعهدی، پیش بینی سود، محافظه به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه 

 (  به شرح زیر استفاده می شود: 2002برای اندازه گیری متغیر کیفیت اقالم تعهدی توسط مدل دیچاو و دیچو )

 (:1رابطه )

𝑇𝐶𝐴𝑖.𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1(𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡−1/𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖.𝑡) + 𝑎2(𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡/𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖.𝑡) + 𝑎3(𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡+1/𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖.𝑡) + 𝜀𝑖.𝑡 

 :TCA it کل اقالم تعهدی تقسیم بر میانگین دارایی ها  

 : 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡-1 است شده همگن ها دارایی متوسط بوسیله که قبل سال عملیاتی نقد های جریان. 

𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡 : است شده همگن ها دارایی متوسط بوسیله که جاری سال عملیاتی نقد های جریان. 

 : 𝐶𝐹𝑂𝑖t+1است شده همگن ها دارایی متوسط بوسیله که بعد سال عملیاتی نقد های جریان. 

Assets و   : میانگین کل دارایی ها𝜀 مقدار باقی مانده مدل 

ثابت فرض می کند. برخی از شرکتها ممکن است به رند میشوند. این برآوردهای ضرایب را در صنعت مدل های اقالم تعهدی معموال در سطح صنعت برآو

 -( در سطح هر صنعت1افات تحمیل شده از سوی طبقه صنعت، نه به دلیل مدیریت سود یا خطاها، مقادیر باقی مانده بزرگ داشته باشند. رابطه )دلیل انحر

ری مالی خطای باقی مانده مدل در هر سال کیفیت اقالم تعهدی بوده و کمترین این عدد بیانگر کیفیت بیشتر گزارشگ سال برآورد می شود و منفی قدر مطلق

 است.

 TCA = −|𝜀𝑖.𝑡| 

 ( : کل اقالم تعهدی از این رابطه محاسبه می شود.2رابطه )

TCAi.t = ( 𝑂𝑃𝑖,𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡) /𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖,𝑡 

OP عملیاتی است. رابطه سود: در این 

(،   1996در مفاهیم گزارشگری مالی ایران ارزش پیش بینی کنندگی بخش از ویژگی مربوط بودن می باشد. در این پژ.هش همانند دیچو و همکاران )  

ال جاری و س لیل رابطه سود عملیاتی( با تجزیه و تح1389) 4( و نصراللهی و عارف منش2006(، ولوری و جنکینز )2010(، یه،ژانگ و رضایی )1994دیچو) 

ت پیش بینی جریان نقدی عملیاتی سال بعد، کیفیت سود بررسی می شود. از منفی قدر مطلق خطاهای پیش بینی شده به عنوان معیاری برای اندازه گیری قدر

 سودهای جاری استفاده می شود. 

 (: 3رابطه )

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛼1𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

ایران، احتیاط یا محافظه کاری بخشی از ویژگی اتکاپذیری در نظر گرفته می شود. احیاط درجه ای از مراقبت است که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی 

 ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط مبهم الزم است به گونه ایی که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه
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(. حسابداری محافظه کارانه، نه تنها کیفیت اقالم گزارش شده در ترازنامه را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه بر  1388) کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،

 ( 2006کیفیت سود گزارش شده در صورت سود وزیان نیز تاثیرگذار است ) پنمن و ژانگ، 

ضرب می شود و هرچه عدد بدست آمده  -1( استفاده می شود و عدد بدست آمده در 2000) 6اس مدل گیولی و هاینبرای اندازه گیری محافظه کاری براس

 بیشتر باشد محافظه کاری و در نتیجه کیفیت سود بیشتر خواهد شد.

 (:4رابطه)

𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖,𝑡 = (
𝐴𝐹𝐶𝐶𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡
) × −1 

 CONS ، محافظه کاریAFCC  اقالم تعهدی عملیاتی وTA .ارزش دفتری دارایی هاست 

 اقالم تعهدی عملیاتی به صورت زیر محاسبه میشود: 5در رابطه 

 (:5رابطه )

AFCCi,t =  OPi,t − CFOi,t + DEi,t 

DE .هزینه استهالك است 

 متغیر مستقل:

و سطح تجربه مدیر استفاده ریمد التیتحص سطحو ریمد یتصد یتعداد سالها،تعداد کارکنان های  ساختار واحد حسابرسی داخلی که از شاخص

 می شود.

 tدرسال i شرکت یداخل یتعداد کارکنان واحد حسابرس (:Numstaff)تعداد کارکنان

 .tدرسال iشرکت  یداخل یواحد حسابرس ریمد یتصد یتعداد سالها (:Tenure)ریمد یتصد یتعداد سالها

 (:Degreeتحصیالت مدیرحسابرسی داخلی)ح سط

 3 تا 1 اعداد ترتیب به باشد و دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی، مدرك دارای شرکت داخلی حسابرسی مدیر اگر که ترتیب این متغیری مصنوعی است به

 (.1397شد)داداشی وهمکاران، خواهد گرفته نظر در

 (:𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒سطح تجربه مدیرحسابرس داخلی)

 وی حضور شامل تجربه این .است کرده کسب تجربه و داشته کار سابقه و مالی، حسابرسی حوزه در شرکت داخلی حسابرس مدیر که لهایی سا تعداد لگاریتم

 نیزمی باشد. شرکتها سایر در

 متغیرهای کنترلی:
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SIZE𝑖,𝑡  اندازه شرکت:i  در سالt یی های شرکت محاسبه می شود.است که از لگاریتم ارزش دفتری دارا 

LEV :ها به عنوان نماینده اهرم استفاده می شود.از نسبت بدهی های بلندمدت به مجموع دارایی اهرم مالی 

BM :ارزش دفتری به بازارحقوق صاحبان سهام 

 

 تجزیه و تحلیل آماری : -6

 آمار توصیفی

-یرهای تحقیق محاسبه گردیده است. آمارهمورد مطالعه، خالصه وضعیت آمار توصیفی متغ شناخت بیشتر درباره نمونه آماری و متغیرهایبه منظور کسب 

ه ترین شاخص مرکزی است کمیانگین اصلیهای توصیفی شامل موارد زیر می گردد : میانگین، میانه، حداقل، حداکثر، انحراف معیار و ضریب چولگی هر متغیر. 

های نمونه درصد داده 50ها است. میانه مقداری است که هنشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داد

-آنها غیرمتقارن است، استفاده میهایی که شکل درصد باالتر از آن قرار می گیرند. به طور کلی از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع 50تر از آن و پایین

ها آید، این شاخص، نشان دهنده متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آنشود. انحراف معیار مهمترین پارامتر پراکندگی است که از جذر واریانس به دست می

قبل از محاسبه آمار توصیفی نام متغیرها و عالئم  است و ضریب چولگی نشان دهنده پراکندگی به چپ یا راست داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد.

 تشریح شده است. 1-4اختصاری مورد استفاده برای هریک از آنها در جدول 

 متغیر ها و عالئم اختصاری –( 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالمت 

 اختصاری
 متغیر

𝐹𝑅𝑄 کیفیت گزارشگری مالی 

𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸 دوره تصدی مدیرواحد حسابرسی داخلی 

𝑁𝑢𝑚𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 کارکنان تعداد 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 داخلی مدیرحسابرسی تحصیالت 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 داخلی مدیرحسابرس تجربه 

𝑙𝑒𝑣 مالی اهرم 

𝑠𝑖𝑧𝑒 شرکت اندازه 

BM ارزش دفتری به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام 
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 ن می دهد.متغیرها را نشانمایی کلی از آمار توصیفی  2-4دول ج

 

 آمار توصیفی متغیر های تحقیق –( 2جدول )

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین تعداد مشاهدات نماد متغیر  

 𝐹𝑅𝑄 500 0.40 0.37 0.89 0 0.18 کیفیت گزارشگری مالی

 حسابرسی دوره تصدی مدیر واحد

 داخلی
𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸 500 2.87 3 8 1 1.75 

 𝑁𝑢𝑚𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 500 4.01 4.02 5 2 0.74 کارکنان تعداد

 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 500 2.01 2.02 3 1 0.46 داخلی مدیرحسابرسی تحصیالت

 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 500 0.30 0.31 1 0 0.34 داخلی مدیرحسابرس تجربه

 lev 500 0.65 0.63 0.81 0.19 0.14 مالی اهرم

 size 500 13.614 13.663 15.998 8.019 1.713 شرکت اندازه

ارزش دفتری به ارزش بازارحقوق 

 صاحبان سهام
BM 500 0.410 0.374 1.996 0.145 0.508 

برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها، شامل میانگین، میانه، حداقل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و  مربوط به آمار توصیفی متغیرها می باشد. 2جدول 

مورد می باشد. مقدار میانگین نشان دهنده معدل متغیر مورد نظر با توجه به تعداد نمونه  500شرکت  -ت.  تعداد کل مشاهدات سالانحراف معیار ارائه شده اس

ط نوسان از درصد باالتر از آن قرار دارند. مقدار انحراف معیار نشان دهنده متوس 50تر از این مقدار  و ها پاییندرصد داده 50هد که میانه نشان می دمی باشد و 

توسط های مورد بررسی، به طور م دهد که در شرکت نتایج نشان می . .میانگین داده ها می باشد و چولگی چوله به راست و یا چوله به چپ رانشان می دهد

دهنده این است نیمی از داده ها بیشتر می باشد که نشان  0.63میانه اهرم مالی برابر با  .منابع مالی شرکت ها از طریق بدهی تأمین مالی شده است %65تقریباً

درصد می باشد. انحراف معیار برای  0.19برابر با  و حداقل اهرم مالی 0.81از این مقدار و نیمی از داده ها کمتر از این مقدار می باشد. حداکثر اهرم مالی برابر با 

باشد. آمار توصیفی مربوط به سایر متغیرهای کنترلی در جدول نشان داده شده های پرت کم و قابل قبولی می ی دادهمی باشد، که دهنده 0.14اهرم مالی 

، میانگین و میانه متغیرها در شرکت های نمونه تقریبا یفی نشان می دهدهمانگونه که نتایج آمار توصاست. بقیه متغیرها به همین منوال تفسیرمی گردند.

 متغیرها می توان چنین نتیجه گیری نمود که شرکت های نمونه از پراکندگی و تنوع فعالیت برخوردارند.نزدیک به هم است. همچنین با توجه به انحراف معیار 
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 آماراستنباطی

 آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها

خیصی مدل این بخش مشتمل بر آزمون های تشروابط بین متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش، مدل تحقیق به منظور بررسی    

 می باشد. قتخمین مدل رگرسیونی تحقی و )چاو و هاسمن(

 (و هاسمن(چاولیمر)– Fمدل )نتایج آزمون های تشخیصی 

ها الزم است که روش تخمین ) تلفیقی یا های این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. اما قبل از تخمین مدلفصل سوم دادهبا توجه به دالیل مطروحه در 

باشد یا به عبارتی دیگر آماره  %5لیمر استفاده شده است. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از -افص گردد. برای این منظور از آزمون تابلویی ( مشخ

تخمین مدل از روش است، برای  %5مون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از آز

رای تعیین اینکه از کدام مدل می تواند انجام گیرد. ب "اثرات ثابت"و  "اثـرات تصادفی"تابلویی استفاده می شـود. روش تابلویی خود بـا استفـاده از دو مـدل 

از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آنها است   %5استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گردیده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از 

 است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده شده است. %5بیشتر از 

می باشد لذا برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده می  %5لیمر مدل پژوهش کمتر از -( منعکس گردیده، احتمال اف4( و )3ول )همانطور که در جدا

 می باشد لذا از مدل اثرات ثابت برای تخمین آن استفاده شده است. %5ود. و با توجه به اینکه احتمال آزمون هاسمن مدل پژوهش کمتر از ش

 لیمر F نتایج حاصل از آزمون (:3جدول)

 نتیجه احتمال مقدار آماره نوع آماره مدل پژوهش 

 مدل

 F 2.023520 0.0000آماره 

روش 

 تابلویی

ماره کای آ

دو        

(Chi-

square) 124.535012 0.0000 

 (: نتایج حاصل از آزمون هاسمن4جدول)

 نتیجه احتمال مقدار آماره نوع آماره مدل پژوهش

 مدل 
آماره کای دو          

(Chi-square) 21.354231 0.0053 
 مدل اثرات ثابت

 نتایج حاصل از رگرسیون 
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 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی سیحسابر واحد کارکنان تعداد .1

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی واحد مدیر تصدی سالهای تعداد .2

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت سطح .3

 .دارد تاثیر مالی گزارشگری برکیفیت داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح .4

درصد رد  95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.00برابر  F )یا سطح معنی داری( مقدار احتمال(، 5جدول )ر د

مربوط  می باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطاها را نشان می دهد. نتایج 2.30واتسون -می شود، یعنی مدل معنادار است. مقدار آماره دوربین

تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند. نتایج حاصل  %45 هد، تقریبابه ضریب تعیین تعدیل شده نشان می د

.همچنین بین اهرم مالی رابطه معکوس و معناداری داردکیفیت گزارشگری مالی شرکت از متغیرهای کنترلی  مدل نشان می دهد که متغیراندازه شرکت با 

 لی رابطه مستقیم ومعناداری یافت شد.وکیفیت گزارشگری ما

تأثیرمستقیم تعداد کارکنان بر کیفیت  دهنده نشان که بوده 0.365558 با برابر داخلی حسابرسی واحد کارکنان تعداد ضریب که دهد می نشان نتایج

 می معنادار مدل در  %95 اطمینان سطح در حسابرسی واحد کارکنان تعداد متغیر ضریب  t آماره احتمال به توجه با همچنین و باشد، گزارشگری مالی می

 می بنابراین. دارد وجود معناداری و مثبت کیفیت گزارشگری مالی رابطه و حسابرسی واحد کارکنان تعداد بین نمود، بیان توان می باال تفاسیر به توجه با. باشد

 که اول فرضیه نهایت در. یابد می افزایش درصد 36 میزان به کیفیت گزارشگری ، حسابرسی واحد کارکنان تعداد در افزایش درصد 1 اب ، کرد بیان اینگونه توان

 .گرددمی تایید برکیفیت گزارشگری مالی تاثیردارد، حسابرسی واحد کارکنان تعداد: کند می بیان

 مدیرواحد تصدی تأثیرمستقیم دوره دهنده نشان که بوده 0.631005 با برابر سی داخلی دوره تصدی مدیرواحد حسابر ضریب که دهد می نشان نتایج

 سطح در  داخلی حسابرسی مدیرواحد تصدی دوره متغیر ضریب  t آماره احتمال به توجه با همچنین و باشد، بر کیفیت گزارشگری مالی می  داخلی حسابرسی

 مدیرواحد تصدی دوره: کند می بیان که دوم فرضیه نهایت در. باشد نمی معنادار مدل در می باشد 0.05 علت اینکه بزرگتر از سطح خطایبه  %95 اطمینان

 .گرددمی رد برکیفیت گزارشگری مالی تاثیردارد،  داخلی حسابرسی

 مدیر تحصیالت یم سطحتأثیرمستق دهنده نشان که بوده 0.122382 با برابر داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت سطح ضریب که دهد می نشان نتایج

 سطح در داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت سطح متغیر ضریب  t آماره احتمال به توجه با همچنین و باشد، بر کیفیت گزارشگری مالی می داخلی حسابرسی

کیفیت گزارشگری مالی  و داخلی سیحسابر مدیر تحصیالت سطح بین نمود، بیان توان می باال تفاسیر به توجه با. باشد می معنادار مدل در  %95 اطمینان

 به کیفیت گزارشگری ، داخلی حسابرسی مدیر تحصیالت سطح در افزایش درصد 1 با ، کرد بیان اینگونه توان می بنابراین. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 تایید برکیفیت گزارشگری مالی تاثیردارد، داخلی برسیحسا مدیر تحصیالت سطح: کند می بیان که سوم فرضیه نهایت در. یابد می افزایش درصد 12 میزان

 .گرددمی

 حسابرسی مدیر تجربه تأثیرمستقیم سطح دهنده نشان که بوده 0.048860 با برابر داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح ضریب که دهد می نشان نتایج

  %95 اطمینان سطح در داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح متغیر ضریب  t آماره احتمال به توجه با همچنین و باشد، گزارشگری مالی میبر کیفیت  داخلی

 معناداری و مثبت کیفیت گزارشگری مالی رابطه و داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح بین نمود، بیان توان می باال تفاسیر به توجه با. باشد می معنادار مدل در

 می افزایش درصد 4 میزان به کیفیت گزارشگری ، داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح در افزایش درصد 1 با ، کرد بیان اینگونه توان می بنابراین. دارد وجود

 .گرددمی تایید تاثیردارد،برکیفیت گزارشگری مالی  داخلی حسابرسی مدیر تجربه سطح: کند می بیان که چهارم فرضیه نهایت در. یابد

 (: نتایج تخمین مدل پژوهش5جدول )
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𝐹𝑅𝑄𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑁𝑢𝑚𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐵𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

  گزارشگری مالیمتغیر وابسته: کیفیت 

 اثرات ثابت( -داقل مربعات معمولی)تابلوییروش: رگرسیون ح

 500تعداد مشاهدات:                           1395-1399دوره زمانی: 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی نماد متغیر

 C 1.246580 0.351119 3.550305 0.0004 مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸 0.631005 0.764105 0.825810 0.3400 یداخل حسابرسی واحد مدیر دوره تصدی

 𝑁𝑢𝑚𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 0.365558 0.034310 10.65463 0.0000 کارکنان تعداد

 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 0.122382 0.015569 7.860692 0.0000 داخلی مدیرحسابرسی تحصیالت

 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 0.048860 0.045478 1.074363 0.0004 داخلی مدیرحسابرس تجربه

 lev 0.662344 0.205412 3.224459 0.0013 مالی اهرم

 size 0.116234- 0.043939 2.645368- 0.0084 شرکت اندازه

 BM 0.007387 0.009419 0.784298 0.4333 ارزش دفتری به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام

 0.45341 تعین تعدیل شدهضریب 

 2.30 واتسون-دوربین

 F 9.31آماره 

 0.000000 (Fاحتمال )آماره 

 

 :خالصه نتایج فرضیه های تحقیق -7

 تاثیر . در این تحقیق به بررسیشودیمپرداخته  آمدهدستبهی صورت گرفته در فصل قبل به تفسیر نتایج هالیتحل و هیتجزدر این قسمت با استفاده از 

فرآیند گزارشگری مالی  پرداخته شده است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالی گزارشگری کیفیت بر داخلی حسابرسی واحد ساختار

ه منصفانه صورت های شامل ایجاد، انتشار، اطمینان بخشی و استفاده از گزارش های مالی می باشد. کیفیت گزارشگری مالی به اثر هر کدام از این مراحل در ارائ

انتساب به صورت های مالی حسابرسی نشده، شناسایی  ستگی دارد. در ادبیات حسابداری، منابع کیفیت گزارشگری مالی قابلمالی از اقتصاد زیربنایی شرکت ب

د شده است که شامل ویژگی های ذاتی و ویژگی های سیستم گزارشگری مالی می باشد. مرحله اطمینان بخشی در فرآیند گزارشگری مالی یعنی فرآین

افزایش قابلیت اعتبار گزارش های مالی می شود. بنابراین، کیفیت ه منصفانه تر گزارش های مالی از اقتصاد زیربنایی شرکت به وسیله حسابرسی نیز موجب ارائ
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زارشگری حسابرسی قابل انتساب به مرحله اطمینان بخشی، به عنوان جزء دیگری از کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. بر این اساس، اجزای کیفیت گ

ت حسابرسی است. این سه جزء از هم مستقل نیستند و بر یکدیگر نیز اثر می لی شامل ویژگی های ذاتی و ویژگی های سیستم گزارشگری مالی و کیفیما

می گردد. ات گزارشبه شهرت و اعتبار خود عالقه مند می باشند و همین امر منجر به عملکرد محافظه کارانه آنان در ارتباط با  حسابرسی داخلیگذارند. مدیران 

گذاشته می شود. بنابراین در ابتدای دوره  داخلی حسابرسی، عملکرد نامناسب شرکت به حساب ضعف مدیر  از طرفی در ابتدای دوره تصدی، حتی در شرایط بد

افزایند. پس از اینکه مدیر عامل به سعی می کنند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند تا بدین ترتیب برای خود اعتبار بی داخلی حسابرسیتصدی، مدیران 

در حفظ شهرت خود دارد. از این رو شروع به گزارشگری محافظه کارانه می کنند. یعنی شهرت وی، محرکی برای کاهش  شهرت و اعتبار دست یافت، سعی

شرکت یکی از معیارهای اندازه گیری  خلیدا حسابرسیکه شهرت وی بیشتر است. دوره تصدی  داخلی حسابرسیگزارشگری جسورانه می گردد؛ زیرا مدیر 

اطالق می شود. انجام عملیات مدیریتی   یک شرکت می باشد داخلی حسابرسیتعداد سالهایی که یک شخص در پست مدیر کیفیت مدیریتی است که به 

شرکت، می تواند مؤثرتر  داخلی حسابرسی شرکت توسط یک شخص طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم مدیریتی با عملیات مدیریتی داخلی حسابرسی

شرکت تجربه انجام مدیریت شرکت را برای چندین سال داشته باشد، شناخت بیشتری نسبت به کار و نوع فعالیت  داخلی ابرسیحسصورت گیرد. چنانچه مدیر 

 با .می گردد گزارشگری مالییریت و افزایش کیفیت و کاهش هزینه های مد داخلی حسابرسیشرکت خواهد داشت که موجب تسریع در انجام عملیات مدیریت 

 این تحقیق، این نتایج به توجه مالی تاثیر معناداری داشته باشد. با گزارشگری کیفیت بر داخلی حسابرسی واحد ساختار می رود انتظار وعاتموض این به توجه

 بناب رشدی( 2014)  رانهمکا و نعثما (2016)  همکاران و جان (2018)وهمکاران  است. نتایج تحقیق حاضر مشابه تحقیق منساه گردیده تایید موضوع

 همکاران و زاده عباس( 1396) چاشمی نبوی و رزقی شیرسوار( 2013) همکاران و و برخالف تحقیقات هرمن(1399)وهمکاران شیری موسوی( 1400)

 می باشد.( 1396)

 

 منابع فارسی :

 8پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره ی شرکت و نقش سهامداران نهادی در آن. دانش و (. نظام راهبر1389ابراهیمی کردلر، علی ) .1

(. بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حساباری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه بین 1384اصغری، ایرج) .2

 المللی امام خمینی )ره(.

ای اطالعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (. بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر محتو1387)برادران، رسول، رضایی، عباس  .3

 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

یله گزارش های حسابداری، رسال (. برداشت حسابرسان مستقل و استفاه کنندگان از محتوای پیام های ارسال شده به وس1380بزرگ اصل، موسی ) .4

 9عالمه طباطبایی، ص  دکتری، دانشگاه

 (. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود، رساله دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.1386بولو، قاسم ) .5

، "راحی سیستمهای اطالعاتی حسابداریاهمیت ویژگیهای اطالعات مرتبط با تصمیمات راهبردی و نقش آنها در ط "(، 1385پورحیدری، امید؛ ) .6

 17تا  10، صص 4فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره 

 59-61، صص 178، مجله تدبیر، شماره "استانداردی برای مدیریت امنیت اطالعات"(، 1385پورمند، على؛ ) .7

های پذیرفته شده  الی با نوع اظهارنظر حسابرس در شرکت(. بررسی رابطه کیفیت گزارشگری م1393پیری، پرویز؛ دیدار، حمزه، دانشیار، فاطمه ) .8

 47-74، صص 5در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی . سال سوم، شماره 

 17دوره (، رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،1389حساس یگانه یحیی وآذین فر کاو.) .9

 .85-98( . صص 61)
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 .و فرهنگی، چاپ دوم(، فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی1388یگانه یحیی. )حساس  .10

، ص 9(. تاثیر آیین رفتار حرفهای و تجربه بر کیفیت قضاوت حسابرسی، مجله حسابدار رسمی، شماره 1389حساس یگانه، یحیی وامید مقصودی ) .11

1 

متغیرهای سود تقسیمی و فرصت های رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری (. تاثیر 1393) حیدرپور، فرزانه، زارع رفیع، سمیه .12

 247-213، صص 22بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره 

ه و غیردرمانده مالی پذیرفته شرکت های درماند(.بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی 1391خواجوی، شکرا...؛ بایزیدی، انور؛ جبارزاده، سعید) .13

 68-53، صص 3شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری. سال اول، شماره 

 35- 28، 71، مجله بورس، فروردین، شماره "نقش مدیر عامل و هیئت مدیره در امنیت اطالعات "(،1387درگاهی، اسماعیل؛ پاشانژاد، یوسف، ) .14

 .75، شماره 1393های آینده، زمستان ها و جهت گیرینشریه حسابرس حسابرسی داخلی:کامیابی (1393نی، علی، )رحما .15

(. استانداردهای حسابداری و کیفیت اطالعات حسابداری. نهمین همایش سراسری ایران، زاهدان، دانشگاه 1390رحمانی، علی، امینی، زهرا ) .16

 96-108سیستان و بلوچستان، صص 

های پذیرفته شده در بورس (، نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت1390رضاپور نرگس و اخضری حسین . ) ان نظام الدین ورحیمی .17

 .68-81( ، ص ص 45)11اوراق بهادار تهران ، فصلنامه دانش حسابرسی ،

 س، شماره(. سودمندی واحد حسابرسی داخلی، مجله حسابر1391ساسانی، علیرضا و شریفی راد، محمد ) .18

های شهرستان سنندج. فصلنامه مطالعات مدیریت و (. بررسی رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات در سطح دانشگاه1395میترا.) سعیدی، .19

 308-283، صص 2، شماره 2حسابداری، دوره 

های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکتها. تحریفاد (. بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخد1394عبدلی، محمد رضا؛ نادعلی، علی اکبر.) .20

 61، شماره 15دانش حسابرسی، سال 

 179.مجله حسابدار، شماره ."های حسابداری رایانه ایتهدیدات امنیتی در سیستم(. 1385) عرب مازار یزدی، محمد؛ .21

های پیشرفت .ایجاد و بهکارگیری آن در ایراننع (. نقش کمیته ی حسابرسی و بررسی موا1389علوی طبری. سیدحسین. عصابخش. راضیه. ) .22
 177-155حسابداری

 (. پایداری اجزای نقدی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور.1387قربانی، حسن ) .23

، چاپ م، انتشارات سازمان حسابرسیدو، چاپ 136(. حسابرسی داخلی اثربخش، نشریه شماره 1380کمالی زارع، علی و ارباب سلیمانی، عباس ) .24

 1دوم، شماره 

 (. استانداردهای حسابداری. چاپ نهم، انتشارات سازمان حسابرسی، تهران1386کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. ) .25

 ، انتشارات سازمانی حسابرسی124(. استانداردهای حسابرسی، نشریه شماره ی 1382فنی سازمان حسابرسی )کمیته  .26

 7-1. 56 نقش و روابط حسابرس، کمیته حسابرسی و هیئتمدیره در پاسخگویی به سهامداران، مجله حسابرس، شماره (1390)ن، محمد، یامحمد .27

-65، صص 11، شماره 4(. بررسی نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی. نشریه حسابداری مدیریت، دوره 1390مدرس، احمد؛ بیداری، محمد علی. ) .28

71 

 (، نظامنامه حسابرسی داخلی.1387اخلی بورس اوراق بهادار تهران )حسابرسی دمدیریت  .29

(. بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس 1385مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم ) .30

 45اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 
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(، ص 46) 12( ، شناخت موانع ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی مستقل، فصلنامه دانش حسابرسی ،1390و تک روستا مجید .) هام کیهانم .31

 .62-79ص 

 .22 -18، 148، مجله حسابدار، شماره "حسابرسی داخلی "(. 1381مهرابی، ساسان، ) .32

ا)قابلیت افشا و به موقع بودن( و مدیریت سود، فصلنامه بررسی های کیفیت افش(. بررسی رابطه بین 1388نوروش، ایرج، حسینی، سید علی) .33

 117-134، صص 55، شماره 16حسابداری و حسابرسی، سال 

(. کیفیت اقالم تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقالم تعهدی. بررسی های 1385نوروش، ایرج، ناظمی، امین؛ حیدری، مهدی ) .34

 43ه رسی، شمارحسابداری و حساب

(. تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران. 1388نیکومرام، هاشم؛ بادآور نهندی، یونس ) .35

 141-187، صص 8فراسوی مدیریت. سال دوم، شماره 

36. Abdolmohammadi. M., R., Simnett, J. C., Thibodeau, and A. M. Wright, (2006), “Sell–Side Analyst’s Reports and the 

Current External Reporting Model”, Accounting Horizons 20, 4, 375-389. 

37. Albercht, W. S., & Stile, J. D. (1993). What do internal auditors need to know? Internal Auditors, 50, PP. 22-26. 
38. Anderson, U.; Christ, M.; Johnstone, K.; and L. Rittenberg (2009). “Effective Sizing of Internal Audit Activities for 

Colleges and Universities”, A Research White Paper Prepared for The Institute of Internal Auditors, The Association of 
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