
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID  

1 
www.confima.ir   

 

شده در  رفتهیپذ یدر شرکتها یضعف کنترل داخل یبر احتمال افشا یحسابرس تیفیک ریتاث یبررس

 بورس اوراق بهادار تهران

bیفاطمه جالل، aیمران جور یمهد
 

a(ایران، آزاد واحد چالوسدانشگاه  یگروه حسابدار، اریاستاد) نویسنده اول وابستگی 
b(چالوس، یعالمه حل یرانتفاعیدانشگاه غ یگروه حسابدار، دانشجوی کارشناسی ارشد)نویسنده دوم وابستگی 

 یمران جور یمهدنویسنده مسئول: 

هادار بدر بورس اوراق  شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یضعف کنترل داخل یبر احتمال افشا یحسابرس تیفیک ریتأث یبررس قیتحق نیهدف ا: چکیده

ه از با استفاد نیت. همچناندازه حسابرس و گزارشات حسابرس، به عنوان ابعاد کیفیت حسابرسی استفاده شده اس ریتهران، است. در پژوهش حاضر از متغ

  .انتخاب شد ینمونة آمار یبرا 1398یال 1392یهاسال یکت طشر 144 یهااز داده کیستماتیروش حذف س

 ت،یپروب ونیبا استفاده از روش رگرس هاهیحاصل از آزمون فرض جیپژوهش، نتا یو ساختار یریگاندازه یاز برازش قابل قبول الگوها افتنینانیاز اطم پس

 کیکهنیحتمال اا نی. همچنرا گزارش کند با نوع گزارش حسابرس، رابطه مثبت دارد یشرکت، ضعف در کنترل داخل کیکهنیاست که احتمال ا نیا انگریب

 دارد. یرا گزارش کند با اندازه حسابرس، رابطه منف یشرکت، ضعف در کنترل داخل

 تیپروب ونیرگرس ؛گزارشات حسابرس ؛اندازه حسابرس ؛یکنترل داخل ؛یحسابرس تیفیککلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

قابلیت  -2اثربخشی و کارامدی عملیات  -1شود: کنترل داخلی، فرآیندی است که برای کمک به مدیریت در راستای رسیدن به سه هدف سازمانی طراحی می

های یرا فعالیتشود، زدهی، منجر به اثربخشی کنترل داخلی می. تمرکز بر هدف گزارش2019انطباق با قوانین و مقررات کاربردی  -3اطمینان گزارشگری و 

تواند با کمک به (، میIAF)1. در این میان عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی)2(پوشانی داشته باشند کنترلی مربوط به سه هدف باید یکدیگر را حمایت کرده و هم

لی، بررسی، ارزیابی و نظارت بر کفایت و های اصلی حسابرسان داخهای داخلی، نظارت کیفی شرکت را تضمین کند. مسئولیتمدیریت در راستای بهبود کنترل

دانند اما هاست. در حالیکه بسیاری از تحقیقات کنترل داخلی را باالتر از گزارش مالی میاثربخشی اهداف کنترل داخلی نسبت به فرآیندها، گزارشات و تطبیق

است که  هدف مشخص کیبه  دنیرس یو مراحل الزم برا اتیجموعة عملم. در واقع مفهوم کنترل داخلی نشانگر (3)اند های اطالعاتی تضمین کردهمحدودیت

 توسط مدیران و یا هیئت مدیره و بقیه کارکنان جهت بدست آوردن اطمینان قابل قبول برای دستیابی به اهداف سازمانی مرتبط طراحی شده است

(2013,COSO )(4)،افزایش کارایی و رعایت قوانین و مقررات و دستیابی به اطمینان قابل  . وجود کنترلهای داخلی با کاهش ریسک از دست دادن داراییها

تواند با کمک به مدیریت در راستای (، میIAF)2در این میان عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی .1390قبول از اعتمادپذیری صورت های مالی را منجر خواهد شد

 .(3)های داخلی، نظارت کیفی شرکت را تضمین کندبهبود کنترل

 نانیاطمقابل هایابیو ارز هایریگمیدر تصم ها مالی و تغییراترشدر تضمین اینکه تفسیرهای گزا گذارانهیاصلی سرما یهایها و نگرانخاطر شیتشوجمله از 

کنندگان استفاده ینیبشیو پ نهآگاها یریگمیر قضاوت، تصمد بسزاییاتکا و شفاف باشد تا نقش اطالعاتی قابل رندهیمالی دربرگ یهاباشد، این است که گزارش

 تیاهمه تحریفات باعنوان یک سازوکار نظارتی و یک مکانیزیم کشف کنندمالی به یهاحسابرسی سالیانه صورت دهدیداشته باشد. در این زمینه شواهد نشان م

 یهاها و مخاطرههش دغدغهو منجر به کا یشکنندگی اطالعات مالی را افزا ینیبشیقدرت پ تواندیابزاری است که از طریق بهبود کیفیت اطالعات مالی م

رت کافی، اری از تخصص و مهاحسابرسی باکیفیت به دلیل برخورد دهدیمالی شود. در حقیقت شواهد نشان م یهادر استفاده از گزارش گذارانهیسرما

استا یک در همین ر. (6)شودیم گذارانهیدر تصمیمات سرما تیشتر اطالعات خاص شرککه موجب بهبود و انعکاس ب کندیمضاعف ایجاد م یافزودهارزش

نایی از احتمال توا بازار ( بدین صورت ارائه شده است که کیفیت حسابرسی، استنباط و ارزیابی1981) آنجلواز کیفیت حسابرسی به وسیله دی  مرسومتعریف 

ار شده، با اهمیت آشک هایی دگرگونسازهای مالی و گزارش در سیستم حسابداری صاحبکار و یا صورت زشارهای با ی آشکار ساختن دگرگونسازحسابرس در 

های ی نسازدگرگوسابرس حهای با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به عنوان استقالل حسابرس و احتمال اینکه ی دگرگونسازکه حسابرس، است. احتمال این

انواع  رای سایربهای مالی تواند عالوه بر حسابرسی صورتو صالحیت حسابرس تلقی شده است. تعریف دی آنجلو می با اهمیت را کشف کند، شایستگی

یی انارسی و کشف یت حسابرسهای حسابرس برای افشاگری دارد، در این تعریف، کیفها نیز بکار رود. همچنین در حالی که گزارش وابسطه به انگیزهحسابرسی

 .(7)کند. لب توانایی و دانش حسابرس بیان میی را در قاکاستو 

های غیرانتفاعی و انتفاعی واحدی به نام از سویی دیگر توسعه معامالت تجاری و پیچیدگی سازمانی و در اغلب کشورها باعث شده است که مدیران بنگاه

هینه کلیه منابع، حسابرسی داخلی تشکیل دهند تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و با توجه به مسئولیت خود و به منظور کسب اطمینان از هدایت ب
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های مالی حسابرسی شده هستند. در راستای . به منظور ارزیابی اعتبار گزارشگری مالی، یک منبع اطالعاتی بااهمیت برای سرمایه گذاران، صورت(8)اقدام کند 

هرگونه تأخیر در ارائه .کند شایان توجهی  ی توان به سرمایه گذاران کمکم تخصیص منابع به بهترین شیوه، انتشار به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده،

 .(9)گذارد گزارش حسابرسی باعث افزایش عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سهامداران شده و بر سیستم گزارشگری مالی شرکت اثر منفی می

ی آن حسابرسی داخلی، از مهمترین رویپخلی و به های داامروزه گستره اقدامات حسابرسی داخلی به مراتب بیش از گذشته توسعه پیدا یافته است. کنترل

های کنترل داخلی اعم از مستقر کردن سیستم کنترل داخلی ی شیوهمدونسازمسئولیت پاسخگویی در سازمان است. حسابرسی داخلی در  عمالاِمکانیسم های 

رایی استفاده از منابع بنگاه و ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این غیرمالی و مالی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارزیابی کارایی و اثربخشی کا

های ویژه را بکار می بندند. های عملیاتی،مالی و همچنین مدیریتی، در دامنه کار خود رسیدگیسیستم نقشی کلیدی و اساسی دارد و در این راستا، سیستم

های ذیصالح و افراد مسئول سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به وضوح آشکار بوده و گروه ها حسابرسی داخلی درها، وظایف و فعالیتمحدوده روش

ن از نتایج عملکرد حسابرسی داخلی را به صورت دائمی مورد پایش قرار دهند. در این میان مدیران نیز میبایست در جهت اصالح عملکردها و بهبود سازما

 .(8)به عمل آورند  اقدامات حسابرسی داخلی استفاده بهینه

های این تحقیق، شامل مفاهیمی برای مدیران و سهام داران در ارتباط با به کارگیری کارکنان حسابرسی داخلی و دستیابی به با توجه به آنچه بیان شد، یافته

های معدودی تأثیر کیفیت حسابرسی ایران پژوهش کنترل داخلی مؤثر و کارآمد است. بر این اساس ضرورت بررسی این موضوع دو جنبه دارد؛ از بعد نظری، در

رود. اند. بنابراین، پژوهش در این زمینه، گام مهمی برای گسترش دانش در این موضوع به شمار میبراحتمال افشای ضعف کنترل داخلی مورد مطالعه قرار داده

مدیران و سهام داران در ارتباط با به کارگیری کارکنان حسابرسی داخلی و های این تحقیق در وهله اول، شامل مفاهیمی برای همچنین از بعد عملی یافته

هایی آگاه ساختن مسئولین استاندارد از کیفیت استانداردها حسابرسی، باشد. دوم این که انجام چنین پژوهشدستیابی به کنترل داخلی مؤثر و کارآمد می

های کارا و در سرانجام مشارکت بیشتر سرمایه گذاری در بورس اورق بهادار به دنبال خواهد گذاری افزایش قابلیت اطمینان سرمایه گذاران نسبت به سرمایه

توان بیان داشت که، این مطالعه این موضوع را مورد بحث قرار خواهد داد که آیا کیفیت حسابرسی براحتمال افشای ضعف کنترل داخلی تأثیر داشت. در آخر می

 خواهد داشت؟.

شده است. سپس هارائ رهایمتغ یریگاز نحوه اندازه یمبسوط حیتوض شدهنیپژوهش تدو یهاهیپژوهش، فرض نهیشیو پ ینظر یله، با ارائه مباندر ادامه مقا

 .گرددیم ائهپژوهش ار یشنهادهایپ زی. در خاتمه نگرددیم انیب هاهیحاصل از آزمون فرض یهاافتهیو  جیشده و نتاداده حیپژوهش توض یهامدل

 

 . پیشینه پژوهش2

صه و ذکر دامه خالاکه در  صورت گرفته است های مرتبط با مبحث پژوهش بصورت مجزادر حوزه  بررسی پیشینه تجربی، نشان می دهد که تحقیقات بسیاری

ا مورد رهادار تهرانباوراق  شده در بورس رفتهیپذ یدر شرکتها یضعف کنترل داخل یبر احتمال افشا یحسابرس تیفیک ریکه تاث یپژوهش رانیاما در ا اند،شده

 وجود ندارد. بررسی قرار دهد،

کند؟ شواهدی از گزارش در پژوهشی با عنوان آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می(، 2019)و همکاران  3لیسیک

که آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با تحریک حسابرسان برای انجام های کنترل داخلی، به بررسی این موضوع پرداختند حسابرس از ضعف

کند یا خیر، زیرا تخصص حسابداری کمیته های مناسب کنترل داخلی، به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک میهای کنترل داخلی و انجام ارزیابیحسابرسی

ای در های عمدهکند. در بین مشتریانی که احتماالً دارای ضعفکنترل داخلی حفظ میحسابرسی، حسابرسان را از برکناری به دلیل اظهارنظرهای مغایر با 

شود(، هنگامی که کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری های مالی حسابرسی شده در آینده نشان داده میکنترل داخلی هستند )که از طریق ارائه مجدد صورت

متخصصان حسابداری در کمیته حسابرسی(. احتماالً اظهار نظرهای مغایر بیشتری در مورد حسابرسی بیشتری داشته باشد )اندازه گیری شده توسط نسبت 

دهند. ما دریافتیم که در بین تمامی مشتریان، هنگامی که کمیته حسابرسی از تخصص حسابداری بیشتری برخوردار است، احتمال عزل کنترل داخلی ارائه می

باشد. ایشان شواهدی یافتند که تأثیر مدیر ارشد مالی )اما نه تأثیر مدیر لیل اظهار نظرهای مغایر با کنترل داخلی کمتر میحسابرس پس از ارائه ترازنامه به د

و ای در کنترل داخلی وجود دارد های عمدهارشد اجرایی( بر کمیته حسابرسی، احتمال افزایش اظهارنظرهای مغایر کنترل داخلی را در مواقعی که احتماالً ضعف

های منصوب ها برای قانون گذاران و کمیتهکند. این یافتههمچنین احتمال کاهش عزل حسابرس به دلیل اظهارنظرهای مغایر با کنترل داخلی، را خنثی می

 .(10)شرکت که از ارتقاء اثربخشی کمیته حسابرسی ذینفع هستند، پیامدهای مهمی دارد

های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق )رعایت(، بیان داشتند ان تأثیر ویژگیدر پژوهشی با عنو (،2019)چانگ و همکاران 

کند. در حالی که مطالعات بسیاری ارتباط که عملکرد حسابرسی داخلی به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می

اند، در مورد کنترل داخلی عملیات و انطباق مطالعات کمی وجود دارد. این تحقیق با بکارگیری از شگری مالی را مورد بررسی قرار دادهبین و کنترل داخلی گزار

نتایج  رار داد.یک مجموعه داده خاص از کشور تایوان، ارتباط بین نقص کنترل داخلی در عملیات و انطباق و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی را مورد بررسی ق

تواند موجب بهبود عملکرد حسابرسی داخلی در مورد عملیات و انطباق شود. در حالی که شایستگی تر میدهد که یک گروه حسابرسی داخلی بزرگنشان می

ن عوامل تعیین کننده دستیابی به ای ندارد. این مطالعه با تبییی مثبتی با اثربخشی کنترل داخلی بر انطباق دارد اما با عملیات رابطهحسابرسان داخلی رابطه
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دهد، زیرا کنترل شرکت بر عملیات و کند. این امر مفاهیم مهمی برای ذینفعان و کارشناسان نیز ارائه میاهداف عملیات و انطباق، به ادبیات تحقیق کمک می

 .(1)تواند به طور متقابل بر روی و در نهایت موفقیت کسب و کار تأثیر بگذاردانطباق می

دهند که پژوهشی را با عنوان تخصص حسابرس، کیفیت اطالعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری، به انجام رساندند. نتایج نشان می(، 2017)4یلود و جاربویا

گذاری زده سرمایهگذاری بیش از حد، با کیفیت اطالعات حسابرسی محقق می شود. همچنین، تخصص حسابرس تا حد زیادی به بهبود باکاهش مساله سرمایه

 وهکاریشکه کیفیت اطالعات حسابرسی و تخصص حسابرس دو  دریافتنددهد. همچنین گذاری نامکفی را کاهش میکند و در عین حال مساله سرمایهکمک می

هایی رابطه دارد که گذاری در شرکتطور مثبت با بازده سرمایهشوند. کیفیت اطالعات حسابرسی بهگذاری محسوب میتا حدی جایگزین در تقویت بازده سرمایه

 . (11)گر صنعتی استحسابدار آنها یک ویژه

های دولتی در کوزوو های مالی شرکتتشخیص تخلف و تقلب در گزارشپژوهشی را با هدف بررسی تأثیر حسابرسی داخلی در (، 2017)و همکاران  5اسمجیلی

ها شامل سؤاالت باز و های دولتی در جمهوری کوزوو توزیع کردیم. پرسشنامه. برای دستیابی به این هدف، ما یک پرسشنامه تهیه کرده و بین شرکتانجام داند

ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس تجزیه و تحلیل شد و کرد. پاسخپرسشنامه کمک میبسته در قالب مقیاس لیکرت بود که به پاسخگویان در تکمیل 

تواند به عنوان نقطه شروع در پیدا کردن توان نتیجه گرفت که حسابرسی داخلی میها، میها با استفاده از تحلیل همبستگی بررسی شدند. بر اساس یافتهفرضیه

 .(12)الی مؤثر باشدهای متقلب و اشتباه در گزارش

 ،زارشگری مالیبخشی کیفیت گ در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین محتوای اطالعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر(، 1398)مهرآور و همکاران 

های تلفیقی استفاده لگوی دادهرگرسیون چندگانه با اها از ن فرضیهای بوده و برای آزمو. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطالعات، کتابخانهانجام دادند

أثیر یلگر بر آن تدهد که رابطه مثبت ومعناداری بین محتوای اطالعاتی سود و ضعف کنترل داخلی وجود دارد و متغیر تعدشده است. نتایج پژوهش نشان می

 .(13)کندباشد واین رابطه را تعدیل میگذار می

در کانون  یتازگبه ران،یر اد نینو یداخل یداشتند کهحسابرس انی، بیداخل یحسابرس تیفیک یارتقا یبا عنوان راهبردها یر پژوهش، د(139۶)منتی و همکاران 

و  یاست. منت دهینگرد نییبتآن،  یو ارتقا یابیدست یو راهبردها یداخل یحسابرس تیفیآن ازجمله ک یهااز جنبه یاریتوجه قرارگرفته است لذا تاکنون بس

در  و. کردندخراج استیمد نظر را هاو مقوله دادندقرار  لیوتحلهیمورد تجزداده ها را است،  یانهیزم هینظر کردیکه مختص رو یهمکاران به کمک روش کدگذار

 جیو نتا یانهیوامل زمعکه شامل ،یداخل یحسابرس تیفیک یارتقا یمدل راهبردها ،هایخروج ند،یفرا ها،یکه شامل ورود یستمیس کردیبر اساس رونهایت 

 .(14)و ارائه شد ی(، طراحامدهای)پ

به  ربوطم یهاشاخص در سه گروه، یحسابرس تیفیک یهاداشتند که شاخص انی، بیحسابرس تیفیشاخص ک 28با عنوان  ی، در پژوهش(1394) یآزاد و کاظم

از آن است.  ییهانوشتار، ترجمه بخش نیصفحه است که ا ۶1 هیاند. متن نشرشده یطبقه بند یحسابرس جیو نتا یحسابرس ندیفرآ ،یحسابرس یاافراد حرفه

ها ارائه حاسبه شاخصم یبرا ازیدنها و اطالعات موراستفاده کنندگان از شاخص ،یحسابرس تیفیک یهاشاخص ادشده،یهیدرباره نشر یبه اختصار مطالب ن،یبنابرا

 .(15)شده است

 میه صورت مستقب یحسابرس تیفیداشتند که ک انیسنجش آن، ب یارهایو مع یحسابرس تیفیبا عنوان ک ی، در پژوهش(1390) یهشهانشرشمسیو م یفروغ

 شده یقاله سعم نیاند که در اجهت سنجش آن استفاده کرده یمختلف یارهایمختلف از مع یپژوهش گرها لیدل نی. به همستیو مشاهده ن یریقابل اندازه گ

 .(16)مختلف سنجش آن پرداخته شود یهاو شاخص یحسابرس تیفیبه موضوع ک یااست تا اندازه

 

 پژوهش یهاهیفرض.3

 ه است:را عنوان نمود لیذ یهاهی(، فرض1)شکل  یپژوهش حاضر در تناظر با اهداف و پاسخ به سؤاالت پژوهش، با توجه به مدل مفهوم

 عف در کنترل داخلی را گزارش کند با نوع گزارش حسابرس، رابطه مثبت دارد.ضکه یک شرکت، احتمال این :1فرضیه 

 در کنترل داخلی را گزارش کند با اندازه حسابرس، رابطه منفی دارد. که یک شرکت، ضعفاحتمال این :2فرضیه 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 
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 شناسی پژوهشروش.4

و  ینظر یمبان نگر است.تحلیلی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی/ گذشته -تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی

رسانی اطالع گاهیو پاتهرانبورس اوراق بهادار  آرشیو موجود در یهای مالاز گزارش زین هاهیموردنظر آزمون فرض یهاوداده یاپژوهش، به روش کتابخانه نهیشیپ

 آمده است.دستبه نیآورد نوافزار رهنرم نیکدال و همچن

شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفتهرکتش هیشامل کل قیتحق یشده و جامعه آمارقلمرو مکانی، بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته ق،یتحق نیدر ا

 باشند: هایژگیو نیا یاند که داراشدهتهران انتخاب

 در بورس اوراق بهادار فعال باشند. 1398یال 1392سال  یدر قلمرو زمان 

 د.طور کامل در دسترس باشها بهشرکت یمال یهاموردنیاز جهت محاسبه نسبت اطالعات 

 و در صورت وقفه، طول آن نباید بیشتر  در بورس، دچار وقفه نشده باشد 1398الی  1392هایسالدر طول  هاشرکتچنین معامالت این هم

 باشد. هاشرکتاز سه ماه باشد. درج این محدودیت به خاطر وجود متغیرهای کنترلی انحراف معیار بازده سهام 

پس از عنوان نمونه انتخاب گردید. یط بودند که بهشرکت حائز شرا 144شده در بورس اوراق بهادار تهران، های پذیرفتهبا اعمال شرایط فوق از بین شرکت

و با استفاده از  وبیتپریرگرسیون یوسیله الگوهابه یوتحلیل نهایشده است. سپس تجزیهافزار اکسل استفادهاز نرممحاسبات  بندی وجمع یها، براآوری دادهجمع

قرار  یررسموردبحث و ب مستقل و وابسته یرهایمتغ نیب ی(، روابط علت و معلولیلیتحل /ینباطوتحلیل )آمار استشده است. در بخش تجزیهانجام استاتاافزار نرم

 .یتحقیق آزمون می شودهاهیفرض دیتائ ایآماری و اقتصادسنجی، رد  یهاکارگیری آزمونو با به ردیگیم

 

 

 پژوهشمدل .5

برآورد های زیر ، مدل)18(1394؛ ایزدی نیا و میرزایی،)17(۶،2015رابیو و رابیو؛)1(2019چانگ و همکاران پژوهش، به پیروی از مطالعه های برای آزمون فرضیه

 :شودیم

 (:1الگوی )

 
Pr(ICD\x)=Φ(𝛼0+ 𝛼1DU+𝛼2BOARDSIZE+𝛼3DUAL+ 𝛼4BIGN + 𝛼5AGE + 𝛼6SIZE + 𝛼7ARINVENTORY + 𝛼8LEV + 𝛼9ROA + 

𝛼10LOSS + 𝛼11CFO + 𝛼12SALESGROWTH) 

 

 (:2) یالگو
Pr(ICD\x)=Φ(𝛼0+ 𝛼1DB+𝛼2BOARDSIZE+𝛼3DUAL + 𝛼4BIGN + 𝛼5AGE + 𝛼6SIZE + 𝛼7ARINVENTORY + 𝛼8LEV + 𝛼9ROA + 

𝛼10LOSS + 𝛼11CFO + 𝛼12SALESGROWTH) 

 

 پژوهش یرهایمتغ.6

 الف( متغیر وابسته:

 :)ICD(ضعف کنترل داخلی 

 ر این صورت.که یک شرکت، حداقل یک نقص کنترل داخلی را افشا و گزارش کند و صفر در غییک است وقتیعبارت است از یک متغیر دووجهی که برابر با 

 

 مستقل: ریی( متغب

 (:QAحسابرسی )کیفیت 

رای اندازه . اما ب(19)شودیماغلب به عنوان سنجش و ارزیابی بازار از تواناییحسابرس در کشف تحریفات بااهمیت و گزارشگری تحریفات کشف شده تعریف  

محقق به  گیری کیفیت حسابرسی یک مشکل مشهود وجود دارد و آن غیرقابل مشاهده و ادراکی بودن کیفیت حسابرسی است. به عبارتی دیگر، عوامل انتخابی

برای کیفیت حسابرسی  عنوان نمادهایی از کیفیت حسابرسی ادراکی هستند؛ اما برای عملیاتی کردن و اندازه گیری کیفیت حسابرسی الزم است مقیاسی

که کیفیت حسابرسی از دو بعد شهرت و  کنندیمی مناسب برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی این چنین بیان هااسیمقدر مورد انتخاب . (20)انتخاب شود 

ط نظارت تشکیل شده است که بعد شهرت به صالحیت و استقالل ادراك شده از حسابرسی و بعد نظارت به صالحیت و استقالل واقعی از حسابرسی توس

از اندازه حسابرس به (18)؛ (17)ی پیشین هاپژوهش؛ از اینرو در این پژوهش برای در نظر گرفتن هر دو بعد حسابرسی و به پیروی از کندیمذینعفان اشاره 
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کیفیت عنوان بعد صالحیت و استقالل ادراك شده از حسابرسی و گزارشات حسابرس به عنوان بعد صالحیت و استقالل واقعی حسابرسی، به عنوان ابعاد 

 اندازه گیری این دو متغیر به شرح زیر است: است. نحوه 1و  0حسابرسی استفاده شده است. این دو متغیر مجازی هستند و مقادیر آنها 

ی مالی را هاصورتگزارش حسابرس ابزاری است که حسابرس از طریق آن نظرات خود راجع به قابل اتکا بودن اطالعات مندرج در  (:DUحسابرس )نوع گزارش 

. برای محاسبه این متغیر شودیم. گزارشات حسابرس به دو نوع گزارش مقبول و غیرمقبول تقسیم (21)کندیمی مالی منتقل هاگزارشبه استفاده کنندگان از 

 .ردیگیمتعلق  0و در غیر این صورت عدد  1اگر گزارش حسابرسی مقبول باشد عدد 

فی استفاده عیارهای مختلمکیفیت پایین از  حسابرسی با مؤسساتحسابرسی با کیفیت باال از  مؤسساتپژوهشگران برای متمایز ساختن  (:DBحسابرس )اندازه 

 ساتمؤسننده کیفیت کیی از معیارهای عمومی متمایز هانمونهحسابرسی کننده  مؤسساتحسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری  مؤسسات. درآمد کنندیم

دمات مان حسابرسی، خ. در این پژوهش به دلیل کارکنان زیاد، قدمت و درآمد بیشتر و همچنین این تصور عموم که ساز(22)حسابرسی از یکدیگر هستند 

، دهدیما کاهش دیریت باشد ری مالی ممکن است، نتیجه تقلب یا سهل انگاری مهاصورتو احتمال اینکه  کندیمحسابرسی را با تضمین و دقت بیشتری ارائه 

عدد  خاب شده باشدرکت انتازمان حسابرسی است؛ از اینرو به منظور اندازه گیری اندازه حسابرس اگر سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس شتمرکز بر روی س

 .ردیگیمتعلق  0و در غیر این صورت عدد  1

 ت( متغیرهای کنترلی:

ی قرار موردبررس یخلنترل دامربوط به ک اتیکه در ادب گریعامل د نیا چندشرکت را همراه ب یهایژگیدر پژوهش حاضر، عالوه بر متغیرهای وابسته و مستقل و

 کرد: میمحققان قرارگرفته است، کنترل خواه

 یاهرم مال (LEVاز بده :)(23)دیآیکل به دست م یهایبر دارائ میکل تقس یهای. 

 یبازده دارائ (ROAدرآمد خالص تقس :)(24)کل یهایبر دارائ می. 

  رشد فروش(SALESGROWTHتغ :)(3)بر فروش سال قبل میدر فروش تقس ریی. 

 رهیمد ئتیاندازه ه (BOARDSIZEتعداد اعضاء ه :)(25)است رهیمد ئتی. 

 رعاملیمد فیوظا یدوگانگ (DUAL :)(1)است زین رعاملیکه مد یارهیمد ئتیه سینشان دادن رئ یبرا یظاهر ریمتغ کی. 

 یشرکت حسابرس (( مهم و بزرگBig :)مهم و بزرگ  یحسابرس یهااز شرکت یکیشرکت،  ایکه آ نینشان دادن ا یبرا یظاهر ریمتغ کی

 .(1)باشد

 یتهایعمر فعال ( شرکتAGEتعداد سالها :)(24)بورس قرار گرفته است ستیشرکت در ل کیکه  یی. 

 ( اندازه شرکتSIZEلگار :)(3)است یهر سال مال انیشرکت در پا یهاییدارا تمی. 

 انیز شاخص سود و (LOSS :)(1)ریخ ایداشته است  انیشرکت ضرر و ز ایآ دهدیکه نشان م یشاخص ظاهر کی. 

 یاتیعمل ینقد انیجر (CFOوجوه در گردش عمل :)(26)کل یهاییبر دارا میتقس یاتی. 

 ینسبت موجود (ARINVENTORنسبت حسابها :)(1)کل  یهاییکاالها به دارا یقابل وصول و موجود ی. 

 

 پژوهش یهاافتهی.7

 یفیآمار توص.7.1

 .شودیرا شامل م یو پراکندگ یهای مرکزمربوط به شاخص یهاآماره ریمقاد (،1)جدول شماره 

ها در ترین آنمهم که رهاستیمتغ عیتوز تیوضع یبیقرتی بررس زیها و نآن نیها، ارتباط بروند داده نیانگیدر جهت درك م یگام یفیتوص یهااز آماره یآگاه

 شده است:ارائه ریز

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاآماره.1جدول 

ریمتغ  کشیدگی چولگی انحرافمعیار میانگین میانه مینیمم ماکزیمم 

AGE 51 4 17 18/634 8/888 1/433 5 

ARINVENTOR 0/931 0/000 0/476 0/493 0/198 0/044 2/295 

BOARDSIZE 7 3 5 5/039 0/288 5/958 45/370 

CIA 18/33333 0 6 5/224 4/562 0/466 2/486 

LEV 0/949 0/013 0/561 0/549 0/187 -0/353 2/678 

ROA 0/631 -0/298 0/107 0/128 0/134 0/776 4/318 

SALESGROWTH 7/816 -0/931 0/164 0/242 0/533 5/966 69/405 

SIZE 19/774 10/492 14/147 14/307 1/506 0/729 4/144 
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نقص کنترل  کیقل شرکت، حدا کیکه  و زمانیدووجهی  ریمتغ کیاز  عبارت است (ICD) یضعف کنترل داخلبیان شد،  تعریف متغیرهامطابق با آنچه در 

های موجود در نمونه درصد از شرکت 8۶شود. با توجه به جدول زیر تقریباً به آن عدد صفر را اختصاص داده می صورت نیا ریو در غبرابر یک را افشا  یداخل

 .دهدیرا نشان م هستند کیصفر و  ریمقاد یکه دارا ییرهایمتغ یفی( آمار توص2جدول )تحقیق، هیچ موردی از ضعف کنترل داخلی را گزارش نکردند. 

 

 کیصفر و  ریمقاد یکه دارا ییرهایمتغ یفیآمار توص.2جدول 

 درصدفراوانی فراوانی مقدار متغیر

ICD 
0 874 86/71 

1 134 13/29 

DU 
0 798 2/79  

1 210 8/20  

DB 
0 3۶4 1/3۶  

1 ۶44 9/۶3  

Bign 
0 783 77/68 

1 225 22/32 

DUAL 
0 885 87/80 

1 123 12/20 

LOSS 
0 920 91/27 

1 88 8/73 

 

 

 ریشه واحد )بررسی مانایی( آزمون.7.2

افزار نرم نتایجبا استفاده ازگردد. می نمانایییاآزمونریشهواحدبهترتیببرایمتغیرهایمدالنجاملذاآزمواست.  هایبرآوردیکمدلرگرسیونمناسبشرطمانایییکیازپیش

STATA قرارزیراستو آزمون ریشه واحد لوین، لین و چاو به: 

 

 برای متغیرهای تحقیق (و چاو نیل ن،ی)لو نتایج آزمون ریشه واحد.3جدول 
 نتیجه مقداراحتمال مقدارآماره متغیر

ICD -5/28741 0/0000 تاییدمانایی 

DU -20/0318 0/0000 تاییدمانایی 

DB -26/5926 0/0000 تاییدمانایی 

AGE -5/74074 0/0000 تاییدمانایی 

ARINVENTOR -32/7433 0/0000 تاییدمانایی 

Big4 -2/08604 0/0185 تاییدمانایی 

BOARDSIZE -3/81961 0/0001 تاییدمانایی 

CFO -33/2905 0/0000 تاییدمانایی 

CIA -2/27964 0/0113 تاییدمانایی 

DUAL -3/86419 0/0001 تاییدمانایی 

LEV -102/737 0/0000 تاییدمانایی 

LOSS -2/70066 0/0035 تاییدمانایی 

ROA -42/1905 0/0000 تاییدمانایی 

SALESGROWTH -23/6971 0/0000 تاییدمانایی 
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SIZE -11/2101 0/0000 تاییدمانایی 

 

 واحددرتمام متغیرهای فوقردکهفرضآماری داشتنریشهشود میاست،نتیجهگرفته  05/0 هایریشهواحد،درهمه متغیر هاکمترازباتوجهبهاینکهمقداراحتماآلزمون

 گردد.برای متغیرهایپژوهش، آزمون می آزمون هم انباشتگی یا هم جمعیعالوه براینبرای عدم رخ دادن رگرسیون کاذب، . شودیم

 

 آزمون هم انباشتگی )هم جمعی(.7.3

ون خ دادن رگرسیم رز عدآزمون هم انباشتگی یا هم جمعی، وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل را بررسی می کند و این آزمون نیز برای اطمینان ا

و بر روی انده های کائی باقیمکاذب مورداستفاده قرار می گیرد. چنانچه برخی متغیرها پایا نبودند، این آزمون الزامی است.نتایج اجرای آزمون هم انباشتگ

 قرار زیر است:متغیرهای مدل فوق به

 

 (نتایج آزمون هم انباشتگی )کائو.4جدول 

 مقدار احتمال tمقدار آماره  باقیمانده های کائوآزمون هم انباشتگی 

1 -3/6817 0/0001 

2 -4/8087 0/0000 

 

طه بلند مدت میان متغیرهای می باشد، در نتیجه فرض عدم وجود راب 05/0( کمتر از Kaoاز آنجایی که مقدار احتمال برای آماره آزمون هم انباشتگی کائو )

 ، هم انباشته هستند.هشپژوشود متغیرهای مدل، در هر یک از مدلهای نتیجه گرفته میشود و مدل رد می

 

 رگرسیونی و آزمون فرضیه هایمدلبرآورد .7.4

شده استفاده STATA افزارااستفادهازنرمبیان شد، در این پژوهش برایآزمونفرضیات، ازروشتحلیلرگرسیون پروبیت پانل،ب شناسی تحقیقروشگونه که در همان

 :استقرار زیر فرضیات به مدل مربوط به .یحاصله،فرضیاتتحقیقآزمونگرددهایخروج لذاالزماستابتدامدلرگرسیونیوضرایبرگرسیونبرآوردوآنگاهباتفسیر. است

 

 مدل بیضرا ریو تفس لیتحل.7.4.1

 یر قابل مشاهده است:پژوهش پرداخته که نتایج در جدول ز( 1با توجه به توضیحات قبل، هر دو مدل پژوهش برآورد خواهد شد. ابتدا به برآورد مدل )

 

 (1)فرضیه  مدل رگرسیونی. 5جدول 

 مقداراحتمال آمارهz خطایاستاندارد ضریبرگرسیون ناممتغیر

DU 4/788 0/699 6/850 0/000 

AGE -0/059 0/036 -1/650 0/100 

ARINVENTOR -0/209 1/126 -0/190 0/853 

BIGN -0/042 0/635 -0/070 0/948 

BOARDSIZE 0/696 0/719 0/970 0/333 

CFO 2/157 1/378 1/560 0/118 

DUAL 0/487 0/626 0/780 0/437 

LEV -1/867 1/537 -1/210 0/224 

LOSS -1/741 0/800 -2/180 0/030 
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ROA -1/225 1/931 -0/630 0/526 

SALESGROWTH -0/343 0/378 -0/910 0/364 

SIZE -0/361 0/194 -1/860 0/062 

_cons -1/497 4/437 -0/340 0/736 

Prob > chi2 0/000 

 89/730 (LR) نسبت احتمال

 0/000 (LR) احتمال

Log likelihood -130/478 

 

لکلیبرابر احتمالبرایمدمقدار .الزم است توضیح داده شود که در مدل پروبیتجز اخالل به دلیل موهومی بودن متغیر وابسته دارایناهمسانی واریانس خواهد بود

عدممعناداری مدل رد  ضفرابراین (. بناست 0,05)زیرا مقدار احتمال این آماره کمتر از است  داربودنمدلدرحالتکلیدهندهمعنی،کهایننشاناست 000/0با

 شود و مدل معنادار و قابل تکیهاست.می

(، است. این معیار مانند LRنسبت احتمال )برازش،  ییکویآماره ن نیترمعروفشود که در رگرسیون پروبیت، برای بررسی نکویی برازش، از دو معیار استفاده می

فرض بوده، احتمال مربوط به آن صفر است. بنابراین،  730/89مربوط به این آماره برابر با  (𝝌𝟐)اسکوئر یکاکند. مقدار ، در رگرسیون معمولی عمل میFآماره 

هر چه قدر مطلق آن  است. Log likelihoodمعیار دیگری که برای ارزیابی به کار می رود، است. اعتمادشود و مدل معنادار و قابل عدم معناداری مدل رد می

 ادار و قابل تکیه است.. که بر اساس نتایج، مدل معنبزرگتر باشد، حاکی از مناسببودن مدل است

در هر مرحله، بهبود مدل مورد  واز مدل حذف شده یعدم معنادار بیبه ترت رهایمتغ، کمتری دارند. لذا Z(، تعدادی از متغیرها مقدار 5با توجه به جدول )

 نیذکر شده است. ا (۶)در جدول شماره  نیتخم یینها جی. نتاگرددیم نییتع زیها نداده رها،نوعیذکر است در هر مرحله کاهش متغ انی. شاردیگیقرار م یابیارز

همه  نیهمچن ، بیشتری دارد.Logliklihoodو  LR مقدار یدارا نیشیمراحل پ ینسبت به مدلها زیاست و ن رشیمورد پذ درصد،95/0 نانیمدل درسطح اطم

 .شودیدر نظر گرفته م قیتحق (1) هیفرض یجهت بررس ییعنوان مدل نهابهمدل حاضر ی دار هستند، بنابراین درصد، معن 95/0 نانیدر سطح اطم رهایمتغ

 

 (1فرضیه ) مدلنهایی.۶جدول 
 مقداراحتمال آمارهz خطایاستاندارد ضریبرگرسیون ناممتغیر

DU 4/496 0/569 7/910 0/000 

LOSS -1/733 0/675 -2/570 0/010 

SIZE -0/403 0/186 -2/160 0/031 

_cons 0/800 2/437 0/330 0/743 

Prob > chi2 0/000 

 98/870 (LR) نسبت احتمال

 0/000 (LR) احتمال

Log likelihood -135/630 

 

 نوع گزارش حسابرس( تحقیق، اثر حاشیه ای متغیرها برآورد گردید:) رمستقلیمتغدر ادامه با توجه به معنی داری 

 

 

 (1فرضیه ) رهایمتغ یاهیاثر حاش.7جدول 
 ایاثرحاشیه نماد ناممتغیر
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 DU 4/496 نوعگزارشحسابرس

 LOSS -1/733 شاخصسودوزیان

 SIZE -0/403 اندازهشرکت

 

. ابدییم فزایشابرابر 49۶/4یضعف کنترل داخل یاحتمال افشا ابد،ی شیواحد افزا کنوع گزارش حسابرس ی، اگر (7)بر اساس اعداد مندرج در جدول 

 کیشیبا افزا نی. همچنگرددیم یضعف کنترل داخل یدر احتمال افشای برابر 733/1کاهشمنجر به  ،شاخص سود و زیان ریدر متغ شیواحد افزا کینیهمچن

 .ابدییم یکاهشضعف کنترل داخل یاحتمال افشابرابر 403/0شرکت اندازه  در یواحد

 

 قابل مشاهده است:شود که نتایج در جدول زیر ( پژوهش پرداخته می2در ادامه به برآورد مدل )

 

 (2)فرضیه  مدل رگرسیونی .8جدول 
 مقداراحتمال آمارهz خطایاستاندارد ضریبرگرسیون ناممتغیر

DB -3/790 0/473 -8/020 0/000 

AGE -0/056 0/032 -1/750 0/080 

ARINVENTOR -0/644 1/016 -0/630 0/527 

BIGN -0/048 0/581 -0/080 0/934 

BOARDSIZE 0/698 0/646 1/080 0/280 

CFO 1/372 1/158 1/180 0/236 

DUAL 0/266 0/504 0/530 0/597 

LEV -0/828 1/245 -0/660 0/506 

LOSS -1/293 0/655 -1/970 0/048 

ROA 0/593 1/691 0/350 0/726 

SALESGROWTH -0/747 0/399 -1/870 0/061 

SIZE -0/548 0/181 -3/030 0/002 

_cons 4/342 4/233 1/030 0/305 

Prob > chi2 0/000 

 152/070 (LR) نسبت احتمال

 0/000 (LR) احتمال

Log likelihood -162/764 

 

 0,05)زیرا مقدار احتمال این آماره کمتر از است  داربودنمدلدرحالتکلیدهندهمعنی،کهایننشاناست 000/0مقداراحتمالبرایمدلکلیبرابر با(، 8با توجه به جدول )

بوده، احتمال  070/152مربوط به این آماره برابر با  (𝝌𝟐)اسکوئر یکامقدار شود و مدل معنادار و قابل تکیهاست.عدممعناداری مدل رد می ضفر(. بنابراین است

 Logمعیار دیگری که برای ارزیابی به کار می رود، است. اعتمادشود و مدل معنادار و قابل فرض عدم معناداری مدل رد میمربوط به آن صفر است. بنابراین، 

likelihood .که بر اساس نتایج، مدل معنادار و قابل تکیه است.هر چه قدر مطلق آن بزرگتر باشد، حاکی از مناسببودن مدل است است . 

د ر مرحله، بهبود مدل مورهدر  واز مدل حذف شده ینادارعدم مع بیبه ترت رهایمتغ، کمتری دارند. لذا Z(، تعدادی از متغیرها مقدار 8با توجه به جدول )

 نیست. ااذکر شده  (9) ر جدول شمارهد نیتخم یینها جی. نتاگرددیم نییتع زیها نداده رها،نوعیذکر است در هر مرحله کاهش متغ انی. شاردیگیقرار م یابیارز

همه  نیهمچن ارد.، بیشتری دLogliklihoodو  LR مقدار یدارا نیشیمراحل پ ینسبت به مدلها زیاست و ن رشیمورد پذ درصد،95/0 نانیمدل درسطح اطم

 .شودیدر نظر گرفته م قیتحق (2) هیفرض یجهت بررس ییعنوان مدل نهامدل حاضر بهی دار هستند، بنابراین درصد، معن 95/0 نانیدر سطح اطم رهایمتغ

 

 (1فرضیه ) مدلنهایی.9جدول 

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

10 
www.confima.ir   

 

 مقداراحتمال آمارهz خطایاستاندارد ضریبرگرسیون ناممتغیر

DB -3/784 0/465 -8/140 0/000 

AGE -0/064 0/031 -2/060 0/039 

LOSS -1/528 0/614 -2/490 0/013 

SIZE -0/555 0/175 -3/180 0/001 

_cons 7/474 2/502 2/990 0/003 

Prob > chi2 0/000 

 167/920 (LR) نسبت احتمال

 0/000 (LR) احتمال

Log likelihood -166/564 

 

 اندازه حسابرس( تحقیق، اثر حاشیه ای متغیرها برآورد گردید:) رمستقلیمتغدر ادامه با توجه به معنی داری 

 

 (1فرضیه ) رهایمتغ یاهیاثر حاش.10جدول 
 ایاثرحاشیه نماد ناممتغیر

 DB -3/784 اندازهحسابرس

 AGE -0/064 هایشرکتعمرفعالیت

 LOSS -1/528 شاخصسودوزیان

 SIZE -0/555 اندازهشرکت

 

 کینی. همچنابدییم اهشبرابر ک784/3یضعف کنترل داخل یاحتمال افشا ابد،ی شیواحد افزا کاندازه حسابرس ی، اگر (10)بر اساس اعداد مندرج در جدول 

 کیشیبا افزا نی. همچنگرددیم یضعف کنترل داخل یدر احتمال افشابرابری  0۶4/0کاهشمنجر به  ،شاخص عمر فعالیت های شرکت ریدر متغ شیواحد افزا

حتمال ابرابر 555/0رکت شاندازه  در یواحد کیشیبا افزا نی. همچنابدییم یکاهشضعف کنترل داخل یاحتمال افشابرابر 528/1شاخص سود و زیان در یواحد

 .ابدییم یکاهشضعف کنترل داخل یافشا

 

 گیری و ارائه پیشنهادنتیجه .8

پرداخته ، در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یضعف کنترل داخل یبر احتمال افشایحسابرس تیفیکریتأث یبررس یبررسبه پژوهش  نیدر ا

های که بهبود این عامل به شناخت بهتر فعالیت رفتیم، انتظار )نوع گزارش حسابرس و اندازه حسابرس( یداخلی حسابرس یفیابعاد کدر خصوص رو،نیشد. ازا

 شرکت، بررسی مطلوبترکفایت سیستم کنترل داخلی و نظارت موثرتر بر رعایت آن منجر گردد.

به  داردول داخلی داری با احتمال افشای ضعف کنتر، ارتباط معنینوع گزارش حسابرساول، هیفرض یآمار یهاحاصل از آزمون جینتابر این اساس وبا توجه به 

هتری داشته بداخلی  طور خاص، نتایج حاکی از این است که احتمال بیشتری وجود دارد که یک شرکت با عملکرد حسابرسی داخلی مطلوبتر، سیستم کنترل

 عات مندرج دردن اطالاتکا بواست که حسابرس از طریق آن نظرات خود راجع به قابل یگزارش حسابرس ابزارهمین رابطه میتوان بیان داشت که  در باشد.

 .کندیمالی منتقل م یهاکنندگان از گزارشمالی را به استفاده یهاصورت

رابطه  ارد. در همینداری با احتمال افشای ضعف کنترل داخلی د، ارتباط معنیحسابرس دوم، اندازههیفرض یآمار یهاحاصل از آزمون جینتاهمچنینبا توجه به 

 مؤسسات. درآمد کنندیمه حسابرسی باکیفیت پایین از معیارهای مختلفی استفاد مؤسساتحسابرسی باکیفیت باال از  مؤسساتپژوهشگران برای متمایز ساختن 

 .هستند سی از یکدیگرحسابر مؤسساتیی از معیارهای عمومی متمایزکننده کیفیت هانمونهننده حسابرسی ک مؤسساتحسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری 

ضعف کنترل  یبر احتمال افشا یحسابرس تیفیک ریتأثبه حاضر باشد،  قیمرتبط با موضوع تحق مایکه مستق یپژوهش ق،یبودن موضوع تحق دیبا توجه به جد

آزمون  جیمرتبط، نتا یهانهیشیو پ ینظر یرو، مطابق با مبانشده است.از اینانجام میمستق ریبصورت غ مقایسهوجود ندارد و یرا مورد بررسی قرار دهد، داخل
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افضل ، (28)(1397نادری و حاجیها )،(27)(1394)ابراهیمی رومنجان و مخمل باف ی هاپژوهش جیهمسو با نتا میرمستقیطور غپژوهش بهیاین بخش از هاهیفرض

 .است، )32((2014) 9امیلیالزبان و گوو )31((2009)گرانیو د8پراویت  ؛)30((2003) گرانیو د 7یجریتوا-ال،)29((1398) این

وسط تشده  نییهای تعبر گزارش یحسابدار یاردهبر نقش اعتب یپژوهش حاضربتواند تأکید مجدد یهاافتهیرودیم طورکلی انتظاربا توجه به نتایج تحقیق و به

 گردد:ر مطرح میهای زیشنهاد، پیپژوهش نیا جیبا توجه به نتای گردد.حسابدار قاتیتحق اتیبه ادب یغنابخش ، همچنین موجبها باشدشرکت

 ضعف  یمال افشااحتحسابرسی نوع گزارش حسابرسو اندازه حسابرس( بر  تیفیکابعاد ریکه نشانگر تأث قیتحقیات متناسب با نتایج فرض

 زیو ن تحسابرسییفیک ریمی گردد به تأث شنهادیبه نهادهای قانون گذار ازجمله سازمان حسابرسی و سازمان بورس پ ،کنترل داخلی می باشد

و نتایج  یریگ میتصم طیمح تیچراکه شفاف باشند،بدان اشاره شد، توجه ویژه داشته قیکنترل داخلی کارا که در این تحق ستمیوجود س

 دوچندان می نماید. زیحاصله را ن

  با توجه به  ن،های موردنظرشادر رابطه با شرکت یریگمیشود به هنگام تصممی شنهادیپ یو حقوق یقیحق نفعانیذ ریو سا گذارانهیبه سرما

اندازه حسابرس(را و )نوع گزارش حسابرس یحسابرس داخل کیفیتگوناگون مرتبط با  یارهایمع(، زیگر سکیر ایریپذسکیر)خود  دگاهینوع د

اتخاذ  خود دگاهیمناسب و مطابق با نوع د یریگمیتا بتوانند تصم مدنظر قرار دهندها شرکت یضعف کنترل داخل یاحتمال افشا در ارتباط با

 .نمایند

  یضعف در کنترل داخل گزارشاحتمال ، بر شرکت یها تیفعال عمرو اندازه شرکت ، انیسود و زبا توجه به نتایج تحقیق، متغیرهای کنترلی 

در نظر  انداخلی در این رابطهحسابرس یها هیتوصی، داخل کنترل ستمیو استقرار س یشوددر رابطه با طراحمی شنهادیپ، اثر گذارند، لذا شرکت

 .دیایآنان اقدامات الزم به عمل ب تیاولو یبر مبنا وشرکت و عمر فعالیت اندازه ،انیبا توجه سود و زو گرفته شود 

 ار مناسب ساز و ک ،رهیمد اتیهعامل و  ریمد، یو حسابدار یحسابرس یبا استانداردها یگزارش حسابرس داخل قیشود جهت تطبمی نهادشیپ

ته داش شتریب یجهت اثرگذار یداخل مبحث کنترلبه  یو اهتمام و اعتقاد جد کردهی نیب شیپ یحسابرس داخل یهاگزارش تیجهت تقو

 باشند.
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