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 چکیده

های مالی به خصوص رقم عاتی صورتهای مالی که توجه زیادی به محتوای اطالاز کلیه استفاده کنندگان از صورتبنا به نی
کاری در رقم سود انجام مهم بررسی گردد که آیا دست اعالم شده سود حسابداری از سوی شرکت دارند. بایستی این عامل

دادن گزارشگری با مبنا قرار در کنترل های داخلی صاحب کار ممکن است انجام پذیرد.نشده باشد که این امر در اثر ضعف 
-سرمایه گزارشی با کیفیت به بازار و شود رقم سود دستکاری شود ونقاط ضعف کنترل داخلی باعث نمی ناًکیفیت مطمیمالی با 

 بین ارتباط بررسی به پژوهش ضرورت این به همینبنارود. محتوای اطالعاتی سود باالتر می گذاران عرضه خواهد شد و
 از حاضر پژوهش .پردازد می شرکت کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیلگر با داخلی کنترل ضعف و سود اطالعاتی محتوای

 کلیه پژوهش، آماری جامعه .باشدمی( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از شناسی روش بعد از و بوده کاربردی هدف، لحاظ
 471 سیستماتیک، حذف گیریروش نمونه از استفاده با و باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت
 قرار بررسی و تحقیق مورد 4932 تا 4936 های سال بین ساله 5 زمانی یدوره در و انتخاب پژوهش نمونه عنوان به شرکت
 با چندگانه رگرسیون از هافرضیه آزمون و برای بوده ایخانهکتاب اطالعات، آوری جمع جهت استفاده مورد روش .گرفتند
معناداری بین محتوای اطالعاتی  که رابطه مثبت و دهدمی نشان پژوهش نتایج .است شده استفاده تلفیقی هایداده الگوی
 کند.میاین رابطه را تعدیل  و بودهمتغیر تعدیلگر بر آن تاثیر گذار  ضعف کنترل داخلی وجود دارد و سود و

 .محتوای اطالعاتی سود، ضعف کنترل داخلی، کیفیت گزارشگری مالی :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
ود عالئم و محتوای باشد و در این حالت با ورو موسسات و بازار سرمایه مبهم میها در شرایط عدم اطمینان آینده شرکت

تر اهد داد و این اطالعات هرچه دقیقگذاران را تغییر خوهابهامات کاهش یافته و نظر سرمایها )سود( این اطالعاتی شرکت

بررسی ارتباط بین محتوای اطالعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با تاکید بر 

 اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی

 
 مهدی مهرآور

  تهران، ایران مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،
mehravar59@gmail.com 

 نگار بایگان
 د حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز بین الملل قشمدانشجوی کارشناسی ارش

Negar.baygan65@gmail.com 
 مصطفی ایزدبخش

 واحد بهشهر دانشگاه پیام نور، حسابداری،ارشد دانشجوی کارشناسی 
Mostafaizadbakhsh60@yahoo.com 

 حامد کارگر
 )نویسنده مسئول( اوزدانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز  ،دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

Hamedkargar37@gmail.com 
 

ت )
یری

مد
 و 

ی
دار

ساب
 ح

داز
م ان

چش
وم

ه د
ور

د
)

 

ره
ما

ش
 8/ 

ان
ست

تاب
 

49
38

 
ل(

 او
جلد

(
ص

ص
 /

62-
14

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            اول)جلد  8938 تابستان، 8، شماره 2دوره 

 

67 
 

مینان در همیشه عدم اط (6443 ،پاستور و روسنی)گذاران خواهد گذاشت و به گفته ایهباشد تأثیر بهتری بر آرا و نظرات سرم
های بالقوه به ن فرصتشود که براساس آبه طور کلی اطالعات مثبت باعث میگذاری وجود دارد. و بازارهای مالی و سرمایه

ی گذاران در اثر قدرت نفوذتوان گفت سرمایهدر همین راستا می (.4937درآمد بالفعل تبدیل گردد )عرب صالحی و همکاران، 
ییر و چرخش در جهت منافع خویش ها دارند قادر به دستکاری محتوای اطالعاتی سود و تغکه بر اثر مالکیت در سهام شرکت

باشد. حال مسئله اصلی این است که آیا از قدرت خود در این راستا مودی از ضعف در کنترل داخلی مین باشند و اینمی
گیری سود، ی و منافع افراد مختلف در اندازههای مختلف حسابداروجود انواع روش (.4987کنند یا خیر؟ )کرمی، استفاده می
منتشر شده است دقیقاً عکس ان معناست که سود خالصی که دهد و این بدعنصر کلیدی حسابداری را کاهش می کیفیت این

یابد و سؤال اساسی این است که آیا در کشور ما به مسأله تی سود کاهش میباشد و محتوای اطالعاهای مؤسسه میفعالیت
 (.4934شود یا خیر )حاجیان و ایزدی نیا، به اندازه ارقام کمی آن توجه می کیفیت اقالم سود

. توان به ریسک سیستماتیک اشاره کردحتوای اطالعاتی گزارشهای مالی میم تأثیرگذار در تغییر بازده سهام و ماز عوامل مه
سی را ایفا کند و بینی بازده سهام و افزایش منفعت سهامداران نقش اساتواند در پیشبینی صحیح این عامل میپس پیش

ن مدیریت و های گوناگوتوان به اجرای روشاشد که از آن جمله میک اثرگذار بتواند بر ریسک سیستماتیعوامل زیادی می
های داخلی صاحبکار و برای رسیدن به اهداف واالی شرکت و کاهش ریسک بایستی سعی در رفع حسابداری، نحوه کنترل

جود دارد و این هائی برای مقابله با نقاط ضعف داخلی ونقاط ضف داخلی داشت پس مشکل و مسئله اصلی این است که چه راه
های داخلی در بررسی این موضوع کنترل (.4936نقاط ضعف بر چه عواملی در شرکت تأثیرگذار است )وکیلی فرد و همکاران، 

توان تحت تأثیر عوامل زیادی مورد بررسی قرار داد که از آن جمله افراد مختلف مانند مدیریت، هیأت مدیره و سایر را می
های نوین، کنترل داخلی به فرایندهای طراحی، اجرا و محافظت توان نام بُرد در پژوهشدارند می افرادی که در شرکت وجود

شده توسط رؤسای شرکت به منظور دادن اعتبار به گزارشهای مالی و دادن اطمینان به استفاده کنندگان صورت های مالی 
های مالی باشد که در پی شکستقانون ساربینزو آکسلی میگیرد نی که هنوز مورد استفاده قرار میاشاره شده است و از قوانی

های داخلی شرکت ارائه دهند گزارش جامع در مورد کیفیت کنترل کند کهدر آمریکا مطرح شد که به حسابرسان الزام می
به کلیه  امات پی در پی که(. کنترل داخلی یک اتفاق یا وضعیت خاص نمی باشد بلکه به همه اقد4932)رستمی و کهنسال، 

وان به شرکت کمک کرد تا به اهداف خود برسد و تن میآشود و با تقویت شود اتالق میهای شرکت مربوط میفعالیت
کند و حسابرس بایستی اطالعاتی کامل از این نقاط ضعف داشته ه ارقام و اطالعات شرکت ایجاد میاطمینانی معقول نسبت ب

)حاجیها و  نها را کشف کندآهای سیستم کنترل داخلی های دقیق ضعفدهد و با بررسیکنش الزم را نشان باشد تا به موقع وا
(. وجود کنترل داخلی خوب و مؤثر نقش مهمی در اشتباهات عمد و غیرعمد مدیریت و خطرهای اخالقی و 4931نژاد، حسین

یکی از  (.4937)جهانشاد و همکاران،  دنحوه استفاده از منابع شرکت دارهمچنین ارائه گزارشهای مالی به موقع و مطلوب و 
وثر باشد کیفیت گزارشگری مالی تواند به عنوان یک عامل کنترلی در برطرف کردن نقاط ضعف کنترل داخلی ممواردی که می

لی ری مالی دو رویکرد کبرهمین مبنا در ارزیابی کیفیت گزارشگ باشد که همه چیز را بر مبنای واقعیت به بازار عرضه کند ومی
در رویکرد نیازهای استفاده  سهامداران. گذاران ورویکرد حمایت از سرمایه کنندگان ورویکرد نیازهای استفاده :وجود دارد

 .شودتعریف می تعیین و (قابل اتکا بودن کنندگان کیفیت گزارشگری مالی برمبنای سودمندی اطالعات مالی )مربوط بودن و
برای منصفانه  سهامداران کیفیت گزارشگری مالی بطور عمده برحسب افشای کامل و ذاران وگاما در رویکرد حمایت از سرمایه

شفاف که مانع  : اطالعات مالی کامل ویفیت گزارشگری مالی عبارت است ازدر این زمینه ک. شودسهامداران تعریف می
 اطالعات ارائه حسابداری گزارشگری اهداف از یکی .(4984 ،)رحمانی شودد ابهام برای استفاده کنندگان میگمراهی یا ایجا
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 سود ، صورتتوان گفتدر این میان می .است کنندگان استفاده از ایهگسترد طیف برای تجاری مالی واحد عملکرد درباره مفید
بسیار  ارایه شود حاوی اطالعات که اگر برمبنای استانداردهای حسابداری تهیه و است اساسی مالی هایصورت از یکی و زیان،

گران بازار سرمایه، افراد به نظر بسیاری از پژوهش .باشدگذاران میسرمایه ارزشمندی از روند حرکتی شرکت برای سهامداران و
ه از حاضر ب شوند ووردار هستند ارزش بیشتری قائل میپایداری برخ هایی که از سوددهی ثابت وگذار برای شرکتسرمایه

آنها را از دست  گذاران را خراب نکند ون که شرکت ذهنیت این گونه سرمایهباشند و بخاطر ایدست دادن این گونه سهام نمی
ریت سود دست بزند که عواقب کاری در حساب ها یا همان مدیبه دست شود اخبار بد شرکت را مخفی کرده وور میندهد مجب

   (.4336 ،بردا و ون دریکسونهن) باشد تدریجی شرکت وافت آتی قیمت سهام تواند ورشکسته شدنآن می
می  بازار سرمایه هایانگیزه کندترغیب می سود مدیریت هموارسازی و به روسای شرکت را مدیران و که عوامل مهمی از

یت حساس موجب چرخه تجاری شرکت طی مشکالت موجود در این راه در انتظار بدست آوردن سودهای بسیار زیاد و .باشد
-تالش می مدیران بنابراین دهد،می افزایش را شرکت ریسک و تبدیل شده گذارانسرمایه تمادی درشدید و به نوعی بی اع

گذاران بوجود نمایند تا حساسیتی در بین سرمایه گزارش سود شرکت را ،یکنواخت عادی و حساب شده ودر روندی  نمایند
  از منظور باشد.می های مدیرانهمین تصمیم شود، هاتشرک سود در نوسان ایجاد به منجر تواندمی که عواملی از یکی .نیاید

و واحد زیان های زیادی مواجه کند  وتواند شرکت را با سود باشد که میمیها گذاریها کلیه مسایل سرمایهاین تصمیم
نماید که گاهی یم نوسان دچار را تجاری واحد سود معموالً هاگونه تصمیم این آثار انتفاعی را متحمل ریسک زیادی نماید.

 محتوای کاهش تواند موجبمی انجامد، می سود دست کاری به گاهاً که حسابداری پذیری جبران این تصمیمات غیر انعطاف
 دچار هاآن مقایسه و مالی هایصورت ارقام درک در را گذاران سرمایه شده و کل بازار رقابت های مالی وصورت اطالعاتی

 هم و تعهدی اقالم تقلب در و کاریطریق دست از توانندبازرگانی می های تجاری وشرکت روسای و کند، مدیران مشکل
جهت فرار ها را راه حلی کنند و این دست کاری در حساب دست کاری را سود واقعی، هایفعالیت تقلب در و کاریدست چنین

 (.4937، )زنگنه وکارگردهند از واقعیت قرار می
تواند، اطالعات کاملی در آینده تعریف نمود و همچنین میتوان قابلیت نشان دادن بازدهی سهام ا میمحتوای اطالعاتی سود ر

جیه بازدهی سهام را در مورد سودهای آینده و تغییرات در مورد قیمت سهام در قبال تغییرات سود و همچنین نقش سود در تو

و جامع  ،قابلیت اتکا داشته باشند ،کنند که در دسترس باشندیزمانی اطالعات را شفاف ارائه م های مالیارائه کند. صورت

های حسابداری )مالی( سود خالص است و محتوای نصر در گزارشها و صورتترین عمربوط و به موقع باشند و کلیدی

قارن اطالعاتی باشد و باعث عدم تت را منعکس کند در سطح باالیی میاطالعاتی آن اگر بدون هرگونه جانبداری باشد و واقعی

 (.4934می شود )دارابی، مرادلو، 

گیری، همچنان ولی به عنوان معیار اساسی اندازهکند، تصادی را بیان میهای اقطالعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیتاز دیدگاه ا
بداری دارای محتوای اهای تجربی موید آنند که سود حسروضات بازار کارای سرمایه، تحقیقمورد تردید قرار دارد. بر مبنای مف

 (.4987باشد )حقیقت و رایگان، اطالعاتی می
دیران و سایر اشخاص گذاران مه اینکه مسئله و فکر اصلی سرمایههای متنوع شده است راجع بهای زیادی صرف پژوهشزمان

شود ها استخراج میها و گزارشات مالی که از شرکتباشد و این که آیا این صورتهای داخلی موسسات میضعف در کنترل
توان به نظرات اند یا خیر؟ آیا میها توسط افراد شرکت دستکاری شدهاست یا خیر؟ آیا جزئیات این صورتقابل اعتماد 

 باشد و جواب به این سئواالت مطرح شده: ها میو آیا نیازی به بررسی مجدد صورت حسابرس مستقل اعتماد کرد
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 رکت تأثیری بر ارزش مندی اطالعات دارد.های داخلی مناسب شآیا کنترل -4
 آیا حسابرسی کردن این گزارشات کنترل داخلی نقشی در معتبر شدن آن دارد. -6
 های سرمایه گذاران تأثیر دارد. ان راجع به کنترل داخلی بر تصمیمآیا این گزارشات مدیر -9

-بینی سودهای آتی میبرای پیش ،هادوره جاری شرکتز اطالعات سود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه )پنمن ( برگرفته ا

یا به  بینی نمایند وهای آتی را پیشکند تا سود دورهلی شرکت استفاده میگذاران از سود دوره قبوی معتقد است سرمایه .داند
وی  .ید خواهند داشتی برای تصمیمات خرها را خریداری نمایند. در این صورت گزارشات مالی بیشتر جنبه پشتیبانعبارتی آن

در تعریفی  .کندباید آن را از دید فردی دید که آن را تعریف می مبهم است و معتقد است تعریف گزارشگری مالی خیلی کلی و
-به طور خاص پیش بینی جریان های مالی در انتقال اطالعات عملیات شرکت ویفیت گزارشگری مالی را توان صورتدیگر ک

، ارزش اطالعاتی سود را با تعهدیکنند بر مبنای این نظر که اقالم آن به سرمایه گذاران تعریف می ارهای نقدی مورد انتظ
ضوابطی  ،. کیفیت گزارشگری مالی(6443، هیالریبخشد )بیدل و کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می

چنین . همبخشدسودمندی اطالعات را ارتقا می کند ویسودمند را از اطالعات دیگر تفکیک م است که اطالعات مفید و
دیگر افراد  مدیران و ،بستانکاران ،گذارانهای مالی برای سرمایهی به معنای میزان مفید بودن صورتکیفیت گزارشگری مال
عملیات  گزارشگری مالی در بیان اطالعات حسابداری وفیت اطالعات حسابداری میزان دقت کی .باشدمرتبط با شرکت می

اطالعات حسابداری  شود.گذاران ارائه میباشد که به منظور آگاهی سرمایههای نقدی مورد انتظار میبه ویژه جریان ،شرکت
بی وظیفه مباشرت مدیران همچنین منبع اصلی در ارزیا داد وهای طرف قرارگیری گروهسودمندی برای تصمیم منبع مهم و
 (.6444، راپوسو )گایو و شودمحسوب می

 
 پیشینه پژوهش

 پیشینه داخلی

محیط و محتوای اطالعاتی  (، در پژوهشی به بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر4932نوعی )فخاری و پیته
های شرکت بورسی بیانگر این بود که رابطه مثبت و معناداری بین تخصص 464اند و نتایج حاصل از آن از شرکت پرداخته

 ه و محیط اطالعاتی شرکت وجود دارد.مالی اعضای کمیت
های با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکتوهشی با نام بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی ، در پژ(4939همکاران ) پیری و

ه کیفیت افشا با نوع اظهار نظر حسابرس رابط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این مورد رسیدند که پایداری سود و
چنین کیفیت هم نظرهای تعدیل نشده هم راستا بودند ویعنی افزایش این اظهارنظرها با ارائه اظهار .معناداری دارند مثبت و

 اند.قت اطالعات مالی با اظهار نظر حسابرس رابطه بدون معنی داشتهد اقالم تعهدی و
اتیک پرداخته و بیان های داخلی و ریسک سیستمرلطه بین ضعف کنتدر پژوهشی به بررسی راب ،(4936فرد و همکاران )وکیلی

باشد که ها امکان دارد که ریسک سیستماتیک بسته به این عوامل دلیل ساختار متفاوت اجرائی سیاستها به داشتند شرکت

یسک سیستماتیک های داخلی شاخص رود ضعف و نارسائی در سیستم کنترلدهد که در صورت وجنتایج این تحقیق نشان می

 باشد.ها افزایشی میشرکت
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ارتباط بین ساختار هیئت مدیره با محتوای اطالعاتی سود حسابداری را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آن  ،(4936صدیقی )

 .حاکی از این است که متغیرهای موجود در ساختار هیئت مدیره ارتباط معناداری را با محتوای اطالعاتی سود حسابداری ندارند

اند و نتیجه گرفت که مالکیت نهادی سبب ی و محتوای اطالعاتی سود پرداختهبه بررسی بین مالکین نهاد ،(4987کرمی )

که سطح مالکیت نهادی شود و ممکن است آن را تنزیل ببخشد، ولی در حالیای محتوای اطالعاتی سود شرکت نمیارتق

 افزایش آن نیز شود. دهد بلکه امکان دارد سبب محتوای اطالعاتی سود را کاهش نمی

 

 پیشینه خارجی:

( در پژوهش خود به بررسی استقالل کمیته حسابرسی و محتوای اطالعاتی سود در اروپای غربی 6448پورتتی و همکاران )

توانند اثربخشی باالیی در جهت تحقق در مؤسسات با ضعف کنترل داخلی میپرداختند و نتیجه گرفتند که کمیته حسابرسی 

 های حسابرسی از اهمیت باالئی برخوردار است.و عنوان کردند که استقالل کمیته ها داشته باشندشرکت اهداف این

( در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباطات سیاسی و عدم شفافیت گزارشگری مالی با تاکید بر اثر بخشی 6447) همکاران وانگ و

گری مالی هم دیریت افزایش یابد به همان اندازه کیفیت گزارشتوانایی مدیریت به این نتیجه رسیدند که هرچه توانایی م

 این روابط وجود دارد. های غیر دولتی اکثراًنهایت نشان دادند که در شرکت در افزایش خواهد یافت و

نتیجه به این ، مالیاتی اجتناب و مسئولیت اجتماعی بین کیفیت گزارشگری مالی و ارتباط در پژوهشی با عنوان( 6445) رنسالر

که کیفیت گزارشگری  هاییشرکت و دارد مالیاتی اجتناب با معناداری و مثبت رابطه زیست محیطی، و اقتصادی رسید که بعد

 .هستند دارا را مالیاتی اجتناب از بیشتری میزان دارند، بیشتری داران وفاداریسهام و مشتریان به مالی باالیی دارند

اخلی انجام دادند، آنها بررسی های حقوق صاحبان سهام و ضعف کنترل دبا عنوان مشوق قیقی(، تح6446همکاران ) بالسام و

دهد کند و نشان میهای داخلی ترغیب میام چگونه مدیران را به حفظ کنترلهای مالی برای مالکین سهکنند که اثر انگیزهمی

 های مدیران دارد.شتری به انگیزهط بیاند و ارتباهای صاحبان سهام محدود شدهکه این ضعفها با انگیزه

 

 های پژوهشفرضیه

 .دارد دوجو معناداری رابطه داخلی کنترل ضعف و سود اطالعاتی محتوای بین -4

 .باشدمی گذار اثر داخلی کنترل ضعف و سود اطالعاتی محتوای بین رابطه بر مالی گزارشگری کیفیت -6
 

 روش پژوهش
 مجالت، مقاالت، و کتب از نظری مبانی گرفته، صورت ای کتابخانه صورت به اطالعات، گردآوری روش لحاظ از پژوهش این

 هایبانک از گردآوری اطالعات جهت تحقیق این در .است شده گردآوری حسابداری و مالی زمینه در تخصصی هاینامهپایان

 همراه های یادداشت و مدارک و اسناد سایر و مالی هایصورت و هاشرکت حسابرسی هایگزارش و سوابق اسناد، اطالعاتی،

 از همبستگی و توصیفی روش تحقیق .است شده استفاده نوین ظآور ره افزار نرم تهران و بهادار اوراق بورس آرشیو از برگرفته
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 از و 44 افزار ایویوز نسخه نرم از هاآزمون فرضیه برای .است کاربردی نوع از هدف جنبه از باشد؛می( رویدادی پس) علّی نوع

  .است شده استفاده های تابلوییداده رگرسیون

 

 جامعه آماری پژوهش و قلمرو

 روش به نیز پژوهش آماری نمونه .باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه پژوهش آماری جامعه
 :است شده مشخص ذیل شرایط اعمال با و سیستماتیک حذف

 .باشد اسفند پایان به منتهی هاشرکت مالی سال پایان اطالعات، بودن مقایسه قابل منظور به .4
 .باشند نداده مالی دوره تغییر بررسی مورد ساله( 5) دوره در. 6
 .باشد دسترس در پژوهش این در شده انتخاب متغیرهای به مربوط اطالعات. 9
 .باشند نداشته ماه 9 از بیش معامالتی یوقفه. 1
 .نباشند بیمه و بانک مالی، گری واسطه هایجزو شرکت. 5
 5که در دوره بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شده در شرکت 471 تعداد سیستماتیک حذف گیری نمونه روش از استفاده با

 اند.شده انتخاب آماری پژوهشباشند، جهت نمونه شرکت می -سال 874ساله تعداد 
 

 مدل های پژوهش
 ت به صورت زیر ارایه می شوند:مدلهای رگرسیون آزمون فرضیا

 
                                                                                

                                                           

                                                                         

                                                              

                                       

 

 نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته 

(، وارفیلد و همکاران 6447فیرث و همکاران ) باشد که مانند تحقیقات( متغیر وابسته محتوای اطالعاتی سود می4در مدل )

( و دیمیتروپولوس و آستریو 6443(، چانگ و سون )6448(، چانگ )6447(، سنچز بالستا و گارسیا مکا )6444(، وافیس )4335)

( ( از ضریب واکنش سود )رابطه بین سود و بازده4936آبادی و هشی )( و رزمیان فیض4934(، ستایش و ابراهیمی )6444)

باشد. البته برای آزمون فرضیه اول ضریب ضریب واکنش سود می   ( فوق 4برای سنجش آن استفاده خواهد شد. در مدل )
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شود )با شود و در غیر این صورت فرضیه رد میباشد که اگر غیرصفر باشد فرضیه اول پذیرفته میمورد نظر می   رگرسیونی 

 (.tاستفاده از آزمون 

 

 تقل متغیر مس

های داخلی ارائه شده در است که با استفاده از گزارش کنترل (ICW)های داخلی ( وجود ضعف در کنترل4متغیر مستقل مدل )
داخلی بیانگر وجود ضعف در  هایشود بطوری که اگر گزارش کنترلسایت کدال به صورت متغیری دوارزشی تعریف می

 .گیردو در غیر این صورت مقدار صفر را می سیستم کنترل داخلی باشد این متغیر مقدار یک

 

 متغیر تعدیلگر
گیری کیفیت گزارشگری عهدی به عنوان شاخصی برای اندازهگیری کیفیت اقالم ت، از اندازه  ACCi,tشفافیت گزارشگری مالی

ها ه در برآورد آندر صورتی ک های نقدی آتی هستند وبینی جریانالی حاصل می شود زیرا اقالم تعهدی عامل اصلی پیشم
ارزش اطالعاتی  از طرف دیگر اقالم تعهدی، های نقدی آتی خواهند بود.سودها نشانه بهتری از جریان میزان خطا کمتر باشد،

 هنگامی که کیفیت اقالم تعهدی باال باشد، بخشد ویدار در جریان های نقدی بهبود میسود را با کاهش اثر نوسانات سود پا
 شود. این مدل که توسط دیچو وتن کیفیت گزارشگری مالی میدر نتیجه باال رف ل اتکاتر شدن برآوردها واین امر باعث قاب

 ارائه شد به شرح زیر است: (6446دیچف )

 ∆wct = β0 + β cfot-1 β2 cfot β3 cfot+1   
)که همان  t-1نسبت به سال قبل  tاری بیانگر تغییرات خالص سرمایه در گردش غیر نقدی در سال جwct∆  ،که در این مدل

-ز نشان دهنده مقادیر خطای مدل مینی جریان نقد عملیاتی در سال آتی می باشد. CFOt-1 باشد(،ی کل میاقالم تعهد

دل به با برآورد م شاخصی از کیفیت اقالم تعهدی خواهد بود. مقادیر خطای حاصل از تخمین مدل  ،باشد. در این مدل
کیفیت  ، هر چه مقدار خطای مدل در یک شرکت بیشتر باشد،بنابراین .شودمقدار خطا حاصل می ،تعداد مشاهدات مورد مطالعه

ر خطاهای مدل اقالم تعهدی کمتر است زیرا اقالم تعهدی غیر عادی بیشتری مشاهده شده است. هر انحراف معیار مقادی
ر وکیفیت )وجود رابطه معکوس بین انحراف معیا ی آن کیفیت سود کمتر خواهد بوددر پ کیفیت اقالم تعهدی وبیشتر باشد، 

 .(4935، همکاران )بنی مهد وسود( 

 

 متغیرهای کنترلی 
که از طریق تقسیم جمع کل بدهی بر جمع کل دارایی محاسبه  (Lev)( نیز عبارتند از اهرم مالی 4متغیرهای کنترلی مدل )

که با  (Growth)ها بدست خواهد آمد، فرصت رشد که از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی (Size)شود، اندازه شرکت می
ها تقسیم شود. شاخص کیو توبین از طریق جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهیاستفاده از شاخص توبین محاسبه می

باشد که تنها متغیر نقدی می (CFO)یان نقدی شود و آخرین متغیر کنترلی مدل نیز جرها محاسبه میبر ارزش دفتری دارایی
 .باشدمدل می
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 های پژوهشتجزیه وتحلیل یافته

الزم  متغیرها به مربوط توصیفی آمار با آشنایی ها،آن دقیق تحلیل و تجزیه و متغیرها عمومی مشخصات بررسی منظور به

 مربوط به توصیفی آمار. دهدمی نشان را تحقیق در ادهاستف مورد متغیرهای به مربوط هایداده توصیفی آمار (،4) جدول. است

 موارد در قالب توان می را هاداده توصیفی تحلیل نتایج. باشدمی (4932تا  4936) ساله 5 زمانی دوره طی نمونه شرکت 471

 :نمود خالصه زیر

 این نقطه حول هاداده بیشتر دهدمی نشان که باشدمی (4553) با برابر مالی اهرم متغیر برای میانگین مقدار (4) جدول در

 باشد. که می 4546 با است برابر نقدینگی شرکت برای و 641 با برابر سود هر سهم برای معیار انحراف مقدار. اندیافته تمرکز

 با برابر سود هر سهم مقدار برای کمترین. هستند معیار انحراف کمترین و بیشترین دارای ترتیب به متغیر دو این دهدمی نشان

     باشد.می 356 با برابر مقدار بیشترین و -251

                     

 پژوهش کمی متغیرهای توصیفی آمار :(8) ولجد

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انحراف  کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر عنوان متغیر
 معیار

تعداد  کشیدگی چولگی
 نمونه

 R 6558 4541 5564 6567- 5517 9512 62541 874 بازده سود
 EPS 647524 481554 356544 251544- 641555 45643- 5563 874 سود هر سهم
نقدینگی 

 شرکت
CFO 45444 4543 4555 4594- 45466 4556 1568 874 

 LEV 45533 4553 1514 45412 4563 1537 5552 874 اهرم مالی 
 Growth 64594 4517 15561 4558 54517 43548 5559 874 رشد شرکت

کیفیت 
 گزارشگری

∆DACC 4598 4543 4569 4594- 9574 9577 3558 874 

 Size 68545 67536 99542 61544 4551 4589 9535 874 اندازه شرکت
 N 874 874 874 874 874 874 874 874 تعداد نمونه
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 آزمون جاکوبرا

شود هیچ کدام ردیم که همانطور که در جدول زیر مشاهده میاین آزمون جهت نرمال سنجی متغیرهای پژوهش استفاده ک از

اند که از توزیع نرمال نرمال سنجی باقیمانده جمالت خطا سنجیده شده 9در جدول  از متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند و

 باشند.برخوردار می

 نتایج آزمون جاکو برا (:2)جدول 

تعداد  نمادمتغیر نام متغیر

 مشاهدات

ناداری سطح مع

 معناداری جاکو برا

 نتیجه

 توزیع نرمال ندارد EPS 874 454444 سود هرسهم

 توزیع نرمال ندارد Size 874 454444 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد Growth 874 454444 رشد شرکت

 توزیع نرمال ندارد Cfo 874 454444 نقدی جریانات

 ردتوزیع نرمال ندا Lev 874 454444 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد R 874 454444 بازده سود

 توزیع نرمال ندارد DACC 874 454444∆ کیفیت گزارشگری

                                                                                 

 انده جمالت خطا    نرمال سنجی باقیم (:9)جدول                                                     

 

 

 

 

هاسمن  آزمون ولیمر  F آزمون

رو  این از است، درصد 5 از بیشتر پژوهش مدل فرضیه اصلی در لیمر اف آزمون معناداری سطح چون ،1 جدول به توجه با

 در هاسمن معناداری آزمون سطح چون .گیرندمی قرار پذیرش مورد (پنل) تابلویی های داده مقابل در (پول) لفیقیت هایداده

 باشد.می  ثابت اثرات بیانگر بنابراین است درصد 5 از کمتر مدل سه هر

                                                                 

 

               

 سطح معناداری آزمونآماره  زمونآ

 453 6517 کشیدگی

 454 -4599 چولگی
 454449 42543 نرمال سنجی
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 هاسمن زمون چاو وآنتایج  (:4)جدول 

  آزمون فرضیه

 هاسمن اف لیمر آزمون فرضیات

  سطح معناداری میزان اماره سطح معنا داری  میزان اماره 

 ثابت تلفیقی 454444 965157 .534 6584 4فرضیه 

 ثابت تلفیقی 454444 14599 .164 9583 6فرضیه 

   

 واریانس ناهمسانی آزمون

 این دهد در ادامه استنباط و برآورد فرایند به موضوع این گرفتن نظر در بدون محقق اما باشند ناهمسان یونرگرس خطاهای اگر

 از باشد بنابراین کننده گمراه تواندمی گرفته، صورت که استنباطی هرگونه بنابراین و باشد اشتباه تواندمی معیار انحراف حالت،

 دهدمی نشان ،5 جدول به توجه با .است شده استفاده اخالل جمالت واریانس نیناهمسا بررسی برای شده تعدیل والد زمون

 که .باشدمی واریانس ناهمسانی وجود بیانگر و باشددرصد می 5 از کمتر مدل سه هر برای پوی -ویگینز داری معنی سطح که

 است. گردیده رفع ، (gls)دستور طریق از هاداده به وزن دهی روش با مدل نهایی تخمین در مشکل این

           

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس (:5)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون مدلهای پژوهش

 وجود ناهمسانی واریانس 454444 23545 اول فرضیه )مدل(
 وجود ناهمسانی واریانس 454444 42574 دوم فرضیه )مدل(

 

 اول فرضیه آزمون

 باشدمی درصد 5 کمتر از معناداری سطح و مثبت ضریب دارای ضعف کنترل داخلی که شودمی مشاهده 2 جدول نتایج طبق

 پذیرش مورد اول فرضیه و دارد وجود و معنادار مستقیم ضعف کنترل داخلی رابطه محتوای اطالعاتی سود و که گفت توانمی

-توانسته مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهایدهد می نشان که باشدمی درصد 4533 با برابر تعیین ضریب .گیردمی قرار

 باشدمی درصد 5 از کمتر آن معناداری سطح و 588 برابر با والد آماره .دهند توضیح وابسته را متغیر تغییرات از درصد 33 اند

 اعتبار برخودار است. از شده برازش مدل که گفت توانمی رو ازاین
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 نتایج آزمون فرضیه اول :(6) جدول

انحراف معیار  ضریب رگرسیون نماد نام متغیر

 ضرایب

 سطح معناداری اماره آزمون

 EPS E6546 E8591 61565 454444 سود هرسهم

 ICW 6523 4594 4537 454418 ضعف

 EPS*ICW 7526E E6594 9594 454444 سهم هر سودضعف*

 LEV *EPS 45445 45445 6584 454454 اهرم مالی

 SIZE *EPS 45499 454444 664536 454444 اندازه شرکت

 GROWTH *EPS E5547- E4546 4512- 452154 فرصت رشد

 CFO* EPS 45463- 45449 6565- 454617 وجه نقد

 C 9543 4528 1523 454444 عرض از مبدا

 سطح معناداری آماره مدل ضریب تعیین دوربین واتسون یسطح معنادار لدآماره وا

588 454444 45346 45332 92744 454444 

 
  :دومفرضیه  آزمون

 باشدمی درصد 5 کمتر از معناداری سطح و مثبت ضریب دارای کیفیت گزارشگری مالی شودمی مشاهده 7ل جدو نتایج طبق

 و دارد وجود رابطه معناداررشگری مالی وضعف کنترل داخلی با محتوای اطالعاتی سود بین کیفیت گزا که گفت توانمی
 کنترلی و مستقل دهد متغیرهایمی نشان که باشدمی درصد 4533 با برابر تعیین ضریب .گیردمی قرار پذیرش مورددوم فرضیه 

 5 از کمتر آن معناداری سطح و 246 برابر با والد ارهآم .دهند توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 33 اندموجود توانسته

 .است کافی برخوردار اعتبار شده از برازش مدل که گفت توانمی رو این از باشدمی درصد
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 نتایج آزمون فرضیه دوم :(7)جدول 

ضرایب  دنما متغیرها

 رگرسیون

 انحراف معیار ضرایب

 

 سطح معناداری ماره آزمونآ

 Eps E6541 E8594 61555 454444 سود

 icw 6522- 4592 4535- 454451 ضعف کنترل داخلی
 DACC 1593 4537 6566 454624∆ کیفیت گزارشگری مالی
 Eps*icw*∆DACC E8534 E9542 6584 454413 سود*ضعف*گزارشگری

 Lev *EPS 45441 45445 6558 454444 اهرم مالی
 Size *EPS 45499- 454444 66659 454444 اندازه شرکت
 Growth*EPS E1511- E4546 45932- 4523 فرصت رشد
 Cfo*EPS 45496- 45449 6517- 45449 جریان نقدی
 c 2546 4559 9538 454444 عرض از مبدا

 سطح معنادار والد آزمون والد عناداریسطح م ماره ازمونآ ضریب تعیین دوربین واتسون

4534 45332 94654 454444 246 454444 

 

 نتیجه گیری

ضعف کنترل  محتوای اطالعاتی سود وبین اثر تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی شرکت بر رابطه  بررسی به پژوهش این در

 تخمین از حاصل نتایج به توجه با حاضر وهشپژ.  شد پرداخته (4932 تا 4936) های سال بین ساله 5 دوره زمانی داخلی در

معناداری وجود  رابطه مثبت و ضعف کنترل داخلی محتوای اطالعاتی سود و بین که گفت توانمی پژوهش اول فرضیه نهایی

منفعت شخصی  های مالی طبق سلیقه وصورت ناًیل داخلی در شرکتی بیشتر باشد مطمکه ضعف کنتر چقدر هر یعنی .دارد

بدین ترتیب در بازار این اطالعات محتوای زیادی  کاری خواهد شد وسود حسابداری دچار دست یم خواهد شد ومدیران تنظ

دهد نشان میدوم فرضیه  که بازار آن را توقع دارد. و در برای سرمایه گذاران خواهد داشت زیرا همان طوری تنظیم شده است

 و مثبتبدین صورت که رابطه  .متغیر اصلی پژوهش تاثیر گذار باشد وتواند بر رابطه بین دکیفیت گزارشگری مالی باال می

 ناًیمالی در یک شرکت باالتر باشد مطمشود که هر چه شفافیت گزارشگری این رابطه بدین صورت تفسیر می معناداری دارند و

در بازار افزایش خواهد  باشد و با کنترل نقاط ضعف کنترل داخلی محتوای اطالعاتی سودتر میایینقاط ضعف کنترل داخلی پن

 های مالی شرکت اعتماد کنند.توانند به صورتا اطمینان خاطر سرمایه گذاران میب یافت و

 
 پیشنهادات محدودیت ها و

 های پژوهش تأثیرگذار باشد: وجود داشته که ممکن است بر نتایج و یافته ییها تیدر انجام این پژوهش، محدود
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 از گروه آن به پژوهش نتایج تعمیم ی انتخاب نمونه آماری از بین اعضای جامعه آماری،شده برا اعمال یها تیمحدود .4

هستند )شامل  موردنظر نمونه با متفاوتی یها ویژگی دارای که تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 .سازد یرا دشوار م ها( و بانک یگذار هیمالی، سرما یها شرکت

مالی  های صورتویژه شرایط تورمی کشور و عدم تهیه  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران )بهبسیاری از شرایط  .6

 از حیطه توان پژوهشگر خارج بوده است. ها آن ی پژوهش مؤثر است که کنترلها افتهشده( بر ی تعدیل

بنا به  کن استتهیه اطالعات جهت متغیر ضعف کنترل داخلی با استفاده از نظرات حسابرس جمع آوری شده که مم .9

 صورت های ارایه شده عنوان نشده باشد.دالیلی این نقاط ضعف در 

          

 پیشنهادات 

بعدی  یها نقطه آغازی برای پژوهش تواند یکه م شود یاز موضوع نمایان م یتر تر و تازه طی انجام هر پژوهش، ابعاد گسترده
 :شود یبعدی ارائه م یها آن، پیشنهادهای زیر برای پژوهش یها تیهش و محدوداشد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از پژوب

توان این نقاط ضعف را هرکدام میتواند وجود داشته باشد های مختلفی که در یک شرکت میبا توجه به نقاط ضعف .4
 به صورت مجزا با متغیرهای تحقیق مورد مقایسه قرار داد.

مسئولیت اجتماعی شرکت با محتوای رابطه  بررسی به آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد پژوهش، نتایج به توجه با .6
 اطالعاتی سود وضعف کنترل داخلی پرداخته شود.

موضوعات  شرکت را زیر پا بگذارند از کیفیت در گزارشگری مالیها شود مدیران شرکتبررسی عواملی که موجب می .9
 باشد.قابل پژوهش در آینده می

 

 منابع

 هیات نقش نظارتی به توجه سود با مدیریت و مدیره هیأت هایویژگی اجتماعی، (، مسئولیت4932)، بازدار، رضا             
اره ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، دانشکده علوم انسانی، شم کارشناسی ها، پایان نامهشرکت مدیره

 .46764944396499پایان نامه : 
 د واقعی و مدیریت سود ها بر تفاوت بین مدیریت سوپذیری اجتماعی شرکتتأثیر مسئولیت(، 4935) ،ری فرد، رضاپا

، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتعهدی شرکت
 اسالمی واحد تهران شرق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با نوع اظهار نظر  ،(4939)، دانشیار، فاطمه ،دیدار، حمزه ،یری، پرویزپ
سال  های کاربردی در گزارشگری مالی،پژوهش ،حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .71-17صص  ،5شماره سوم،
 های پذیرفتهشرکت اجتماعی پذیری مسئولیت و سود کیفیت بین باطارت (، بررسی4939) ،قیصری، فرزاد ،جلیلی، صابر 

 .474-417، صص 57حسابرسی، سال چهاردهم، شماره  تهران، دانش بهادار اوراق بورس در شده
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 های پذیرفته شده در بورس محتوای اطالعاتی کیفیت سود شرکت بررسی ،(4934، )نیا، ناصرایزدی ،حاجیان، نجمه
 .451-497صص  ،3ماره حسابداری مالی، سال سوم، ش ،اوراق بهادار

 های پژوهش ،عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی ،(4931) ،محمدحسین نژاد، سهیال، حاجیها، زهره
 . 467 -443 صص، 62شماره  ،سال هفتم ،حسابداری مالی و حسابرسی

 و  واقعی سود مدیریت بین تفاوت بر هاشرکت عیاجتما پذیری مسئولیت تأثیر (، تعیین4935)، زاده، مهریخواجه
 تهران، حوزه واحد اسالمی آزاد تهران، دانشگاه بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت تعهدی سود مدیریت

 حسابداری. رشته در ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامه فناوری، پایان و پژوهشی معاونت
 اقتصادی و (، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد 4932) ،تدوین فر، اسماعیل ،سفپاشانژاد، یو ،دارابی، رویا

، 45، شماره 1های حسابداری، دوره بررسیاوراق بهادار تهران،  های پذیرفته شده در بورساجتناب از مالیات شرکت
 .36-27صص 

 بررسی رابطه بین شفافیت اطالعات و محتوای اطالعاتی سود حسابداری در  ،(4934) ،مرادلو، حسین ،یاودارابی، ر
 .54-14، صص 44اری مدیریت، سال چهارم، شماره حسابد، های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

 56-57صص ،47شماره  ،ارمسال چه فصلنامه حسابرس، ،، ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی(4984)، رحمانی،علی. 
  ،یئت مدیره بر محتوای اطالعاتی و کیفیت ه ب، بررسی تاثیر ترکی(4936) ،، عباسیهش، لیرضاعرزمیان فیض آبادی

 .468تا  445، صص 49، شماره انش حسابدارید ،سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 های داخلی در محیط کسب بر بهبود گزارشگری بخشی کنترلتأثیر گزارش اثر ،(4931) ،کهنسال، ثمین ،رستمی، شعیب

 .78، شماره مجله حسابرس ،مالی
 تاثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ، (4937)، حامد ،کارگر سمیه، ،زنگنه

 .94-43صص  ،1شماره  ،سال اول مدیریت، چشم انداز حسابداری و، وعملکرد شرکت
 تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته  یبررس ،(4934) ،ستایش، محمدحسین، ابراهیمی، فهیمه

 .18 -94، صص 8 مارهدانش حسابداری، سال سوم، ش، شده در بورس اوراق بهادار تهران
 محتوای اطالعاتی سود اعالن شده و  ،(4939) ،ابراهیمی سوزی، محمد ،موسوی شیری، سیدمحمد ،صالحی، مهدی

شماره  ،پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم ،ازده غیرعادی سهامپیش بینی شده هر سهم در تبیین ب
 .414-447 صص ،64

 مطالعات تجربی  ،ارتباطات ساختار هیئت مدیره با محتوای اطالعاتی سود حسابداری ،(4936) ،صدیقی، روح اله
 .465-33صص  ،97بداری مالی، سال یازدهم شماره حسا

 ،؛ محیط اطالعاتی شرکت ر تخصص مالی کمیته حسابرسی برتاثی، (4932)، یاسر ،، رضایی پیته نوعیحسین فخاری
 .446-84ص ص، 94شماره ،سال هشتم ،دانش حسابداری

 های حسابداری و بررسی ،بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطالعاتی سود ،(4987) ،کرمی، غالمرضا
 .444-84صص  ،51، شماره 45حسابرسی، دوره 

 تحقیقات شرکت، عملکرد مالی بر شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت ، تأثیر(4939) ،ابراهیم الیزایی، وحیدی 
 .67شماره  حسابداری،
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 های داخلی و ریسک ، رابطه بین ضعف کنترل(4936) ،کریمی حصاری، فرشاد ،اوحدی، فریدون ،، حمیدرضافردوکیلی
 .491 -447 ، صص6ی در مدیریت، سال چهارم، شماره مطالعات کم ،سیستماتیک

 ،تهران علی پارسائیان، ترجمه مالی، حسابداری هایتئوری، (4336) ،بردا ون اف مایکل، اس الدون هندریکسون :
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