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Abstract 
Objective: Error management is a process that by identifying errors in a timely manner, in preventing 

the occurrence of errors and dealing with errors as a key to understanding the production of quality in 

many areas, including accounting and auditing has found a prominent role. The concept of error 

management is a general term that reflects the joint efforts and activities of managers and employees of 

organizations for three general principles of error management, namely: 1- Identification and detection 

of errors, 2- Prevention of errors and 3- Fixing and resolving errors. In the present study, in order to 

achieve the first principle of error management, ie identification and detection of errors, go to the 

strategic document of COSO (2013) and by examining and focusing on the document and in accordance 

with the proposed research model, which is surveyed by accounting elites, it is clear. That error 

management in business units originates from the internal controls of those units and can be identified 

and measured in the presence of these controls. According to the principles of the Kosovo Document, 

the objectives of the internal controls contained in the document are three categories, which are: Has 

endangered the business unit is considered as an error and is classified as: 1- operational error 2- 

compliance error and 3- reporting (accountability) error. In order to identify and detect the mentioned 

errors, the report of the independent auditor has been used and by means of content analysis, the errors 

have been studied and extracted manually from the mentioned report. Also, because error management 

in companies is not measurable, the hypotheses have been tested by the inverse criterion, ie the number 

of errors. Therefore, companies that have managed these errors correctly will have fewer errors in their 

portfolio. After identifying, measuring and collecting errors, their impact on fraudulent financial 

reporting has been investigated and the quality of auditing, which is an important and fundamental tool 

in error disclosure and has played a significant role in this regard, has been included in the models as a 

moderating variable. 

On the other hand, financial reporting is an important tool for fulfilling the responsibility of responding 

to the needs of respondents in society and the usefulness of financial statements and other financial 

reports is affected by the quality of financial reporting. The quality of financial reporting has important 

economic consequences such as increasing liquidity, reducing the cost of capital, increasing the growth 
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Abstract 

 

of the company and adequate accountability for respondents. Quality financial reporting occurs when 

the activities and operations underlying financial reporting are managed in terms of possible errors and 

are free of errors and mistakes. Therefore, to achieve this, error management must be done.  Error 

management is also critical to the quality of business outcome in the business environment, especially 

in financial environments, because, first, errors are in direct conflict with the quality of financial 

reporting and lead financial users to erroneous conclusions. Second, errors cause learning within the 

organization because they provide clear indications that something is wrong and needs to be changed, 

and third, research has shown that errors are common in environments with high workload, high time 

pressure, and rapid changes between Things happen, the need to learn new things, sophisticated 

technology, diverse customers and high demand for order. All of these characteristics are very common 

in business environments, which means that error management, in other words, prevention and 

resolution of recurring errors, plays an important role in the daily work of managers, which ultimately 

manifests itself in accounting and especially in financial reporting. It becomes. Therefore, due to the 

important position of error management in various fields, including the accounting profession, it is 

expected that by identifying, modeling and testing it, we can see better quality information in the form 

of financial reporting. 
 

Method: The present study is a combination of qualitative and quantitative methods. First, the research 

model was developed through interviews with 15 experts in the field. The financial statements, which 

are the most objective criteria for measuring the inaccuracy of the financial statements and the obvious 

manifestation of fraud and distortion in the financial statements, have been evaluated. The years 2013-

2020 have been studied. In order to achieve the research results, hypotheses have been designed that 

logistic regression has been used to test them. 
 

Results: The results show that among the three types of identified errors, which are compliance, 

operational and accountability errors, operational error management has a negative and significant 

effect on fraudulent financial reporting and audit quality has strengthened the relationship. Also, the 

role of observational errors and reporting (accountability) has been carefully accepted. Regarding the 

quality of auditing, due to the high independence of the "audit organization" and impartiality in 

detecting, reporting and disclosing errors in detail in the Annual audit report, business units that have 

manipulated their actual activities have been forced to record adjustments and resubmit financial 

statements. They themselves have recorded that this alone has shown the high independence of the 

organization as a formal institution with a high executive guarantee in detecting and exposing errors. 
 

Conclusion: Error management in business units, especially in the operational sector, in addition to 

increasing the efficiency and effectiveness of business unit operations, also reduces the possibility of 

fraudulent financial reporting and improves the quality of financial reporting. 
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ش بر نق تأکیدبا متقلبانه  یمال یگزارشگر برو اثر آن  خطا تیریمد گیریارائه مدل اندازه

 یحسابرسکیفیت 
 

 مریم نادری

 محمد محمودی

 شهره یزدانی

 چکیده

د یلک عنوانبهداد خطاها و برخورد با خطاها یاز رو یریشگیدر پ ،شناسایی بموقع خطاهابا  فرایندی است که مدیریت خطا هدف:
حدهای ط وایار در محک یاامدهیت پیفکی یبراپیدا کرده است. مدیریت خطا برجسته نقشی سابداری ت در حوزه حیفکید یتول کدر

کنندگان ت گزارشگری مالی هستند و استفادهیفکیم با یستقم، خطاها در تعارض زیرا استهای مالی حیاتی ص محیطخصوتجاری به
 خاصطور و به مدیریت خطا در حسابداری ویژهبا توجه به جایگاه لذا  ؛رسانندیغلط م یهایریگجهیمالی را به نت هایاز گزارش

تری در قالب بتوان شاهد اطالعات باکیفیتمدیریت خطا  آزمونرود با شناسایی، مدلسازی و انتظار می در گزارشگری مالی،
 گزارشگری مالی بود.

 

تدوین  نفر از خبرگان رشته، مدل پژوهش 15ابتدا از طریق مصاحبه با پژوهش حاضر پژوهشی آمیخته است بدین صورت که  روش:
ی هاشرکتز اتایی  150و در ادامه برای بررسی آثار پیامدهای شناسایی شده عدم مدیریت خطا بر گزارشگری مالی متقلبانه، نمونه 

طالعه ممورد  1391 -1398ی هالساو در بازه زمانی  انتخابروش حذف سیستماتیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
 های کمی از رگرسیون لجستیک استفاده شده است.اند. برای آزمون دادهقرار گرفته

 

مدیریت  ،اندگزارشگریو  ، عملیاتیاز بین سه نوع خطای شناسایی شده که خطاهای رعایتیدهد مینشان نتایج بدست آمده  ها:یافته
ه دیر گردارتباط مذکوتقویت موجب ی حسابرس کیفیتو  داشته متقلبانه مالیگزارشگری بر ی معنادارو  اثر منفی عملیاتی خطاهای

 . است
 

احدهای وعالوه بر باالبردن کارایی و اثربخشی عملیات  خصوص در بخش عملیاتیهب مدیریت خطا در واحدهای تجاری گیری:نتیجه
 .گرددو موجب ارتقا سطح کیفیت گزارشگری مالی می دهدکاهش می ال گزارشگری مالی متقلبانه راتجاری، احتم

 

، کیفیت مالی یهاصورتمتقلبانه، تجدید ارائه  گزارشگری مالیی داخلی، هاکنترلمدیریت خطا،  های کلیدی:واژه
 .حسابرسی

 .پژوهشینوع مقاله: 
 مالی گزارشگری بر آن اثر و خطا مدیریت گیریاندازه مدل ارائه(. 1401) شهرهی، یزدان محمد و، محمودی؛ مریم، نادری استناد:
 .82-53(، 2)13 مجله دانش حسابداری،. حسابرسی کیفیت نقش بر تأکید با متقلبانه
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 مقدمه

های اقتصادی در گیریترین منابع اطالعاتی با هدف فراهم آوردن اطالعات جهت تصمیماز مهمهای مالی گزارش

بالقوه و بالفعل به نفعان کنندگان و سایر ذیتأمینو اعتباردهندگان  گذاران،اعتماد سرمایه و آیندبازار سرمایه به شمار می

خدائی ) شودمی افزایش رشد شرکت و ، کاهش هزینه سرمایههاشرکت نقدینگی تأمینافزایش گزارشگری مالی موجب 

کنندگان ارائه شود کیفیت باالتری به استفاده هرچقدر که اطالعات حسابداری بارو، همیناز . (1389زاقرد و یحیایی، وله

بهبود توسعه کند و ملی جلوگیری میفردی و سرمایه  شده و از هدر رفت تر توسط ایشانهای مناسباتخاذ تصمیمموجب 

نمایانگر  1ی مالیهاصورتتجدید ارائه گذاران، از دیدگاه سرمایهاز طرفی  را به همراه خواهد داشت.و رفاه اجتماعی 

کیفیت اطمینان از معیار متمایزی در خصوص عدم رخداد آن و  بودهواحدهای تجاری کاهش کیفیت گزارشگری مالی 

 را به ی مالیهاصورت، تجدید ارائه 2بورس اوراق بهادار آمریکا کمیسیون تا جایی که آیدحساب میبه گزارشگری مالی

داند می «3گزارشگری مالی متقلبانهو نماد بارز  ی مالیهاصورتنادرستی ارائه ترین معیار برای سنجش عینی» عنوان

 .(1397و همکاران،  یاعتماد)

حسابرس  بر نقش تأکیدی مالی با هاصورتاحتمال تجدید ارائه در پژوهش خود با عنوان  (1397و همکاران ) یاعتماد

ی مالی سال هاصورتارائه  ، احتمال تجدیدهاآنالزحمه  حسابرسی و حق افزایش تعداد شرکای مؤسساتکه اند نشان داده

با  سنجه کیفیت حسابرسی عنوانبه مثبت دوره تصدی حسابرس تأثیرهمچنین ، دهدوکاهش می ترتیب افزایش قبل را به

گزارشگری مالی برای دستیابی به  ،کیفیت حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر عالوه براست.  احتیاط پذیرفته شده

به لحاظ ها و عملیات زیربنای گزارشگری مالی فعالیت بایستمیو اشتباه  و عاری از تقلب ، قابل اتکا و مناسبباکیفیت

مفهوم جلوگیری گردد. ی مالی ناشی از خطاهای ایجاد شده هاصورتتجدید ارائه از تا خطاهای احتمالی مدیریت شود 

کانون توجه پژوهشگران بسیاری از حرف از جمله حرفه حسابداری و حسابرسی در در  و کارکرد آن بتازگی 4مدیریت خطا

مدیران و کارکنان  کی مشترهاها و فعالیتدهنده تالشاصطالح عام است که نشان یکت خطا یریمد ،قرار گرفته است

 یریشگیپ -2شناسایی و تشخیص خطاها،  -1 که عبارتند از:کلی مدیریت خطا  سه اصلدستیابی به  جهت ستهاسازمان

 .(2011 اران،کگودمن و همبه نقل از  1396، گرد و میری پوده) برطرف نمودن و حل خطاها -3از رخداد خطاها و 

رفته  (2013) 5کوزوسراغ سند راهبردی  برای دستیابی به اصل اول مدیریت خطا یعنی شناسایی و تشخیص خطاها، به

که مورد نظرسنجی نخبگان رشته حسابداری قرار  و تمرکز بر سند مذکور و مطابق با مدل ارائه شده پژوهشبررسی و با 

آن واحدهاست و تحت  6ی داخلیهاکنترلکه مدیریت خطا در واحدهای تجاری نشات گرفته از  است ، پرواضحگرفته

ها و داخلی سیستمی پویاست که انواع خطاکنترل خواهد بود. گیری قابل شناسایی و اندازه هاکنترلحضور و وجود این 

ی داخلی مناسبی طراحی هاکنترلیی که هاشرکترود انتظار میدهد و های سازمان را پوشش میانحراف از اهداف و رویه

لذا،  ،ندگرد الزم وریبهره و اثربخشی ،و موفق به ایجاد کارایی داشته باالتریمدیریت خطای  باشند نمودهسازی و پیاده

ی مالی آنان تجدید ارائه هاصورتتبع به و نمایندمیهای واقعی نکاری یا دستکاری فعالیتاقدام به پنهانچنین واحدهایی 
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در  (2017) و همکاران 7کلرس .ی مالی باالیی برخوردار خواهند شداز کیفیت گزارشگر هاشرکتاین  بنابراین، ،گرددمین

طراحی و  ی داخلیهاکنترلدر پرتو که  ها و اقدامات مدیریتیهی، رویسازمان یه ساختارهاکاند نشان داده پژوهش خود

دو مقوله به خطا  9یریپذانعطافو  8از خطا یریشگیپ . همچنین،ت خطاها دارندیریبا مدارتباط بسیار باالیی ، شونداجرا می

سترده ات گیاز ادب یلکرد یکدو روشوند و همراه هم پدیدار می هاشرکتدر  عمالً کهمهم در بحث مدیریت خطا بوده 

توان پس از شناسایی خطاها توسط ناظرین درون و اند چطور میدارد همچنین، بیان داشتهت خطا را بیان مییریمد

سازمانی از آنجا که خطاهای مدیران و کارکنان عالوه بر نهادهای نظارتی درونرا براحتی برطرف نمود.  هاآنسازمانی، برون

سازمانی نیز مورد بررسی گردد توسط ناظران مستقل برونح میمانند کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی کشف و اصال

 هاآندهی بموقع نقش بسزایی در کشف خطاها و عالمت مستقل انتظار براین است که حسابرس ،گیردو نظارت قرار می

انجام  (2011اران )کو هم 10گودمناست که صورت گرفته در این حوزه پژوهش میدانی  هایپژوهشیکی از  داشته باشد.

 چند مدل سمت به حرکت» ،حسابرسی کیفیت به نسبت خطا مدیریت دیدگاهدر پژوهش خود با عنوان  هاآناند، داده

 یریشگیتوان پینم ییشه وجود دارند و از هر خطای، همیانسان یه خطاهاکن است ین ایادیاند فرض بن، نشان داده«سطحی

 یحل خطاها یو گروهی را اراتقا دهند و برا یفرد یریپذد انعطافیسازمانی بابرونجه، تمام ارکان درون و یرد در نتک

 ت کنند تا با تشخیص بموقع خطاها و برطرف نمودن آنها اقدام مقتضی صورت پذیرد.یم فعالیدر حال وقوع، تقس

ای در ند و جایگاه ویژهکیفا میسهم مهمی ا هاشرکتت خطا در یریات رو به رشد کنونی، مدیبا توجه به اینکه در ادب

های ژوهشپارتقاء کیفیت گزارشگری مالی دارد انجام پژوهش در این خصوص ضروری خواهد بود و باتوجه به اینکه 

بودن این  اندک یلبدل ،اوالًاما،  ،باارزشی در این حوزه صورت گرفته است که به برخی از آنها نیز اشاره گردیده است

 ،دوماًو  ی مالیپراهمیت مدیریت خطا در تمام ارکان حسابداری از جمله گزارشگرویژه و جایگاه به توجه  باها پژوهش

بی به مدلی عدم دستیا ،سوماًو بطور خاص  خصوص ارتباط مدیریت خطا و گزارشگری مالیعدم انجام پژوهش در بدلیل 

یص خطاها اسایی و تشخت خطا یعنی شناصل اول مدیریبر ، در پژوهش حاضر تاکنون جامع و یکپارچه از مدیریت خطا

طا و پیامدهای بر مدیریت خ مؤثرعلل ت خطا یعنی شناسایی یریهای مدمؤلفهتا با شکل دادن به سطوحی از  متمرکز شده

ز رخداد خطاها اتا به کمک آن  بتوان به مدلی جامع و یکپارچه از مدیریت خطا دست یافته ،ناشی از عدم مدیریت خطا

طا را بر گزارشگری خهای مربوط به پیامدهای مدیریت مؤلفهو در نهایت آثار  حل نمود آنها را بموقع برطرف وپیشگیری و 

مدیریت  یاآ؟ های مدیریت خطا کدامندمؤلفهاصلی پژوهش حاضر این است که  سؤال، لذا .دادقرار  آزمونمالی مورد 

 طاهای سازمانیخمدیریت  ی باحسابرس کیفیتتعامل آیا و  ؟د داشتهخوا متقلبانه گزارشگری مالی بسزایی بر تأثیرخطا 

مفهوم  ینظر مبانی بسط موجب بتواند پژوهش این نتایج رودمی انتظار؟ خواهد داشت بر تقویت رابطه مذکور نقشی

بهتر مالی را  مدیریت خطا در رشته حسابداری گردد تا بتوان به کمک آن در کنار سایر عوامل دیگر کیفیت گزارشگری

ه سرمای بازار گرانتحلیل و گذارانسرمایه، حسابداری اطالعات از کنندگانستفادهتا ا هو بیشتر مورد مطالعه قرار داد

 ضرپژوهش حا همچنینبدست آورند. در جهت شناخت اقالم حسابداری  مالی گزارشگریمحتوی آگاهی بیشتری از 

 . دنمایبه پژوهشگران آتی ارائه  پژوهش موضوع با مرتبطآتی  هایپژوهش انجام جهت نوین هایایده تواندمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 Seckler 
8 Error Prevention 

9 Flexibility to Error 
10 Goodman 
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 با مرتبط هایپیشنهاد و حاصله نتایج تحلیل و تجزیه پژوهش، شناسیروش پژوهش، پیشینه و نظری مبانی ادامه در

 د.گردمی ارائه موضوع

 پژوهش نظری مبانی
 ی مالیهاصورتو تجدید ارائه  متقلبانه گزارشگری مالی

 است. سودمندی جامعهخواهان در پاسخ نیازهای به پاسخگویی مسئولیت ایفای برای ابزاری مهم مالی گزارشگری

 باالتر به باکیفیت پذیرد. اطالعاتمی تأثیر مالی گزارشگری کیفیت از مالی، گزارشهای سایر یا ی مالیهاصورت

 در مؤثری نقش اطالعات صحیح و بموقع رودانتظار می ،همچنین .شودمی منجر تریباکیفیت تصمیمات و هاقضاوت

محتوی گزارشگری مالی اگر مخدوش باشد سبب  کند. ایفا کارایی بازارهای سرمایه افزایش و گذاریسرمایه توسعه

 یمحورپول ،یتکشر رفتار و ارزش ،یتکشر تیشفاف عدم ،گرددمذکور می هایز گزارشنندگان اکسلب اعتماد استفاده

 نیمهمتر از یکی (.1397امیرآزاد و همکاران، ) گرددمحدود سبب مخدوش شدن اطالعات مالی می یمحورقانون و

 یاطالعات ،یمال یگزارشگر ینظر میطبق مفاه ،است اتکاپذیری ،مندرج در گزارشگری مالی اطالعات یفکی یهایژگیو

 درصد هک دهدیم نشان در کشورپیشین  قاتیتحق. باشد جانبدارانه التیتما وات اشتباه عاری از هک است ریاپذکات

 تحت را یو رقم ارائه دیتجد را یمال یهاصورت ،یحسابدار اشتباهات اصالح لیدل به یرانیا یهاشرکتاز  ییباال

 یهاشرکت نیب یمال یهاصورت ارائه دیتجد ر،یاخ یهالسا دربنابراین،  ،کنندیم گزارش یسنوات التیتعد عنوان

 سود گردش حساب در داریپا نسبتاً عناصر از یکی عنوان به یسنوات التیتعد از، بطوریکه شده است جیرا اریبس یرانیا

 رییتغ به مربوط موارد و است دوره گذشته اشتباهات اصالح لیدل به عمدتاً التیتعد نیشود. ایم ادی )زیان( انباشته

 یهاصورت در شده ارائه به ارقام اعتماد توان و یریاپذکات بر موضوع نیا، شودیم مشاهده مترک یحسابدار یروشها

 (. 1397رضازاده و همکاران، ) دارد تأثیر، استی مالی هاصورتترین رقم که مهمسود  رقم ژهیبو یمال

ترین معیار برای عینی عنوان ی مالی را بههاصورتبورس اوراق بهادار آمریکا، تجدید ارائه  کمیسیون اینکهبا توجه به

اعتمادی ) اعالم نموده استی مذکور هاصورتو نمود واضح تقلب و تحریف در ی مالی هاصورتنادرستی ارائه سنجش 

 و شده منجر یمال یهاگزارش به یاعتمادیب به ،یراخالقیغ رفتار عنوان به تقلب وقوع همچنین، .(1397و همکاران، 

 نانیاطم شدن سست ت موجبینها در و شودیم یاطالعات نیچن براساس یریگمیتصم یبه سودمند ردنک کش باعث

عواملی همچون گزارش تعدیل شده حسابرس، وجود اختالفات  .(1399مرادی، شاه)شود یم هاشرکتبه  گذارانهیسرما

روند ی مالی بشمار میهاصورتاز مصادیق بارز تقلب در نیز ی مالی هاصورتمالیاتی با حوزه مالیاتی و تجدید ارائه 

تا چه میزان بر کیفیت گزارشگری ی مالی هاصورتتجدید ارائه  پرواضح است که کامالً، (1398 ،تشدیدی و همکاران)

با توجه به لذا،  .گذارد و بنابراین، معیار مناسبی جهت سنجش گزارشگری مالی متقلبانه خواهد بودمخرب می تأثیرمالی 

نماد  عنوانبهی مالی هاصورتتجدید ارائه درخصوص  بورس اوراق بهادار آمریکا مطالب فوق و اعالم صریح کمیسیون

مدیریت خطا بر  تأثیرپژوهش حاضر بدنبال بررسی  بارز تقلب و جایگاه پراهمیت مدیریت خطا در گزارشگری مالی،

مالی بیان شده  گزارشگری ترین عامل کاهش کیفیتکه مهم استسنجه تقلب  عنوانبهی مالی هاصورتتجدید ارائه 

 هاشرکتاگر ناظرین مستقل نقش بسزایی در تشخیص و افشای خطاها دارند انتظار برآن است که  از آنجا کهاست. همچنین 
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ملزم به تجدید ارائه در سال بعد  کشف و )حسابرسان مستقل( توسط ناظرین کتمان درآمد یا دستکاری هزینه داشته باشند

در غیر  و1 کدمشخص و  اندداشتهلی ام یهاصورت ارائهد یی که تجدیهاشرکت ،بنابراین .ی مالی گردندهاصورت

 .(1397، و همکاران رضازاده) دنریگنصورت کد صفر به خود مییا

 و مدیریت خطا ی داخلیهاکنترل

فرآیندی بنیادی و  است که به معنای اقتصادی واحد هر و سنگ زیربنای از ارکان اساسی ی داخلیهاکنترل

در جهت کسب اطمینان معقول از  که است مدیران و کارکنان یک سازمان رفتار تأثیرتحت ریزی شده است که برنامه

کنترل داخلی  سیستم. (2013، کوزو)منطبق با تعریف مندرج در سند  طراحی شده است دستیابی سازمان به اهدافش

. ارزیابی و دهدمیسازمان را پوشش  هایرویهسیستمی پویاست که انواع خطرها و انحراف از اهداف و 

اهمیت حیاتی برخوردار است و عدم توجه کافی و مناسب به آن  کنترل داخلی برای مدیریت از هایسیستمطراحی 

پی  ارقام حسابداری را در پائین کنترل داخلی ضعیف کیفیت. کندمینفعان آن ایجاد مشکالت اساسی برای سازمان و ذی

و بالتبع کیفیت گزارشگری را  گذاری خواهد شدخواهد داشت و موجب کاهش نقدشوندگی ارقام عملیاتی و سرمایه

های ها و روشرویهبایستی واحدهای تجاری این بدان معناست که ، (1397و نادری،  حاجیها) خواهد دادکاهش 

شرکتی  با توجه به نوع حاکمیت ،اذل ،کنترلی مناسبی جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی تعبیه نموده باشند

ی داخلی قوی مدیریت خطای بهتری داشته و هاکنترلی دارای هاشرکترود تظار میان ،هاکنترلنوع  و

سیستم کنترل داخلی اثربخش به عنوان جزئی الینفک از ارائه دهند.  کیفیت باالتری گزارشگری مالی با ،بنابراین

های بااهمیت سیستم مدیریت کارا مورد توجه جدی قرار دارد که عدم طراحی و اجرای مناسب آن موجب ایجاد ضعف

بنابراین، . (1399دستگیر و همکاران، ) آوردمیو قابلیت اتکا به گزارشگری مالی را پایین  گرددمیدر سیستم کنترل داخلی 

عاری از مالی ، کسب اطمینان معقول از گزارشگری مؤثرهدف طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی کارآمد و 

 .داردمیباز خود خطاهایی است که واحد تجاری را از دستیابی به اهداف

د یتول کد دریلک عنوانبهشود واحد تجاری بتواند به اهداف خود نائل آید. مدیریت خطا موجب می ت خطایریمد

 در حوزه حسابداری و حسابرسی اخیراًو  یشناست، و جامعهیری، مدیروانشناسبسیاری از جمله  یهات در حوزهیفکی

در پژوهش خود با  (2005) 12انن و ادموندسونک(. 2011 اران،کگودمن و هم؛ 2015، 11تکیفرس و است ) برجسته شده

های بزرگ شکست را برای )یادگیری هوشمندانه(: چگونه سازمان شکستعنوان شکست در یادگیری و یادگیری از 

ها و خطاهای خود شوند که از شکستها به طور گسترده تشویق میاند سازمانگیرند، بیان داشتهکار مینوآوری و بهبود به

ی تجاری باالخص ط واحدهایار در محک یامدهایت پیفکی یت خطا برایریمددرس بگیرند و آنها را مدیریت کنند زیرا 

ت گزارشگری مالی هستند و یفکیم با یخطاها در تعارض مستق ،اوالًه کنیمالی حیاتی هستند، بدلیل ا هایمحیط

ه کنیخطاها قبل از او حل  یریشگین، پیبنابرا .رسانندیغلط م یهایریگهجیمالی را به نت هایکنندگان از گزارشاستفاده

دهند درباره شوند، چون عالئم روشنی ارائه میخطاها باعث یادگیری درون سازمان می، دوماً .است یاد شوند ضروریز

هایی با فشار کاری در محیط معموالً، تحقیقات نشان داده است که خطاها اینکه چیزی اشتباه است و باید تغییر کند و سوماً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 Frese and Keith 
12 Cannon & Edmondson,   
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های تازه، فناوری پیچیده، مشتریان متنوع و تقاضای زیاد، فشار زمانی زیاد، تغییرات سریع بین کارها، نیاز به یادگیری چیز

بسیار عادی هستند و این بدین  تجاری کسب و کار هایمحیطها در افتد. تمام این مشخصهباالی نظم و ترتیب اتفاق می

ا معناست که مدیریت خطا و به عبارتی پیشگیری و حل خطاهای تکرار شونده نقش مهمی را در کار روزمره مدیران ایف

  .شودکه در نهایت نمود آن در گزارشگری مالی پدیدار می کندمی

 -1 توان استفاده نمود:روش کار جهت انجام پژوهش میدو مدیریت خطا سنجش و اندازه گیری کیفیت در بحث 

در خصوص تحقیقات رفتاری و اجتماعی پژوهشی که در خصوص . تحقیقات رفتاری و اجتماعی -2و  تحقیقات آرشیوی

 کهاست  مدیریت خطا در بطن محیط حسابرسی توسط محققان پیشین انجام گردیده مصداق این نوع تحقیقات میدانی

پژوهشگران تا مشخص گردد خطاها کدامند و نحوه برخورد با خطاها چیست،  دمشاهده نمای از نزدیک رفتارها را پژوهشگر

در تحقیقات  اما .(2011گودمن و همکاران، )داشته است  ای بر کیفیت حسابرسیکنندهخطاها نقش تعیین نشان دادند

در پژوهش  .کندت عملیات واحدهای تجاری بازی مییفکین ییرا در تع یسازشرکتی، نقش سرنوشتآرشیوی، بافت درون

 تر بیان شدکه قبلهمانطور . گردیده استتوسط تحقیقات آرشیوی شناسایی، کشف و مدلسازی  حاضر مدیریت خطا

 ردک یریشگیپ تواننمی ییشه وجود دارند و از هر خطایهم یانسان یخطاها اند کهبیان داشته (2011) ارانکگودمن و هم

مبحث فرآیندچینی بطور واضح اشاره به  ت نمایند کهیم فعالیدر حال وقوع، تقس یاحل خطاه ید برایها باجه، سازمانیدر نت

 . دارد ی داخلیهاکنترلدر صحیح و بحث تفکیک وظایف 

د که عبارتند کنسه هدف مشخص و مهم را دنبال می (2013) کوزوبروزشده آخرین سند  بر اساسی داخلی هاکنترل

اهداف گزارشگری  -3قوانین و مقررات( و اهداف رعایتی )رعایت  -2اهداف عملیاتی )اثربخشی و کارایی(،  -1از: 

، و هر اقدامی که واحد تجاری را از دستیابی به اهداف فوق الذکر بازدارد فارغ از عمدی یا سهوی بودن، )پاسخگویی(

. آن دسته از واحدهای شوندبندی میو به سه دسته خطاهای عملیاتی، رعایتی و پاسخگویی تقسیم شودخطا محسوب می

از طرف دیگر از آنجا که خطاها عالئم کنند که بتوانند مدیریت خطای بیشتر و بهتری انجام دهند. تر عمل میتجاری موفق

با تکیه بر دانش و  ، لذا، حسابرس مستقلاشتباه است و نیاز به تغییر و اصالح دارد یزیه چکنیدرباره ا دهندمیارائه  یروشن

شود و در گزارش حسابرسی خود آنها را مهارت حسابرسی خویش در جریان حسابرسی سالیانه از وجود آنها مطلع می

 یگزارش خطاها یل حسابرسان برایبر تما هاشرکتت خطا در یریمتفاوت مد یفضاها، همچنین نمایدلحاظ می

 تأثیرل ین تمایگذارند، ایم تأثیراست،  یجبران آن خطاها ضرور یه گزارش خطا براک ییهاتیدر موقع یتشافکخودا

 ،و همکاران 13گولد) و بالطبع کیفیت گزارشگری مالی خواهد داشت یت حسابداری، کیفیت حسابرسیفکیبر  یمیمستق

آوری معیار شناسایی و جمع الذکر و با تکیه بر دانش و مهارت حسابرس مستقل،با توجه به مطلب فوق بنابراین، .(2019

اطالعات مندرج در گزارش )پیامدهای عدم مدیریت خطا(،  مدیریت خطادر خصوص  پژوهشهای مؤلفهبخشی از 

و تعدیل و رشته حسابداری گان پس از نظرسنجی از نخبحاضر در پژوهش  صورت کهبدین .حسابرس مستقل خواهد بود

روش به  وگردیده مطالعه  حسابرس مستقل گزارشخطاهای درج شده در ، مدیریت خطا اصالح مدل پیشنهادی اولیه

 هاشرکتتا به میزان مدیریت خطا در  خطاها شناسایی و گردآوری شده استفوق، بندی تحلیل محتوی و منطبق با دسته
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های رگرسیونی وارد و مدلدر مدل ساختاری پژوهش  )پیامدها( های کشف و شناسایی شدهمؤلفهو در آخر دست یافته 

 گردیده است. آزمونشده و آثار آن بر گزارشگری مالی متقلبانه 

 کیفیت حسابرسی

گیرندگان گذاران، تصمیمجهت استفاده سرمایه هاشرکتمالی  یهاصورتبه حسابرسان نقش بسزایی در اعتباردهی 

حسابرسی یکی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگویی  کنند.ایفا می هاصورتاین نفعان از اقتصادی، اعتباردهندگان و کلیه ذی

اتکاست و قابلیت اتکای اطالعات مستلزم بررسی آنها توسط است و پاسخگویی مستلزم وجود اطالعات معتبر و قابل

 زیرا است حسابرسی باکیفیت خدمات دریافت خواستار همواره خصی مستقل از تهیه کننده اطالعات است. جامعهش

اطالعاتی  محیط شدن ترغنی نیز و مالی گزارشگریبهبود  و افشا کیفیت بهبود حسابرسی، کیفیت بهبود رودمی انتظار

 فراهم اقتصادی مطلوب تصمیمات اتخاذ برای تریمناسب زمینه نهایت در و باشد داشته دنبال به را شرکت یک پیرامون

 یاند که فضاهادر پژوهش خود بیان داشته (2019و همکاران ) گولد. همچنان که (1391 همکاران، و یگانه حساسآورد )

ه گزارش ک ییهاتیدر موقع یتشافکخودا یگزارش خطاها یل حسابرسان برایبر تما هاشرکتت خطا در یریمتفاوت مد

بر کیفیت گزارشگری مالی خواهد  یمیمستق تأثیرل ین تمایگذارند، ایم تأثیراست،  یجبران آن خطاها ضرور یخطا برا

دهند درباره یارائه م یخطاها عالئم روشنکننده است. همچنین، نقش حسابرس مستقل در این زمینه بسیار تعیین ،لذا ،داشت

با تکیه بر دانش و مهارت حسابرسی خویش مستقل لذا، حسابرس  ،اشتباه است و نیاز به تغییر و اصالح دارد یزیچچه ه کنیا

لذا، بررسی نقش  ،نمایددر گزارش حسابرسی لحاظ میآنها را شود و مطلع می جریان حسابرسی سالیانه از وجود خطاها در

مدیریت خطا و گزارشگری مالی افشا خطاها و بدنبال آن گردآوری خطاها و محاسبه  کشف وحسابرس بر ارتباط بین 

یرد در گاز آنجا که کیفیت حسابرسی با متغیرهای متفاوتی مورد سنجش قرار می .از اهمیت باالیی برخوردار استمتقلبانه 

معیار باکیفیت بودن  عنوانبهبه لحاظ دولتی یا خصوصی بودن  نوع حسابرسبزرگ بودن حسابرس یا پژوهش حاضر از 

 زیرا نظر گرفته شده است یک سازمان دولتی و بزرگ در عنوانبه «سازمان حسابرسی»استفاده شده است و حسابرسی 

 کیفیت حسابرسی شاهد هاشرکتنتیجه  تر عمل نموده و درتر باشد باکیفیتچه حسابرس بزرگ هرانتظار بر آن است که 

به خود  1بوده کد « سازمان حسابرسی»که حسابرسشان  ییهاشرکت، (. لذا1394 ،پورحیدری و همکاران) باشندباالتری 

 اند.دریافت نموده 0 گرفته و سایرین کد

 پیشینه پژوهش

های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی که به روش تیدر پژوهش خود با عنوان قابل (1400) و همکاران زادهحسین

ابع پایدار به نهای خلق مقابلیت شودمیباعث  های رقابتیتوسعه ظرفیتها انجام شده نشان دادند که تحلیل پوششی داده

در پژوهشی با  (1399ی )دمراشاهگردند.  هاشرکتجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی نعتوان یک مزیت رقابتی م

با استفاده از روش مدلسازی ط که یمح و فلسفه ن،ید دگاهید :تقلب از حسابداران یاخالق یابیارز یهانهیزم و یمبانعنوان 

 فلسفه و یاخالق یمدارنید مانند حسابداران تیفرد بر اثرگذار بیان نمودند که عوامل انجام شده، معادالت ساختاری

 است. تیبااهم اریسآن ب از یریجلوگ و تقلب اهشک یبرا یاخالق
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 زمان در مالی گزارشگری کیفیت بر حسابرسی کیفیت تأثیر با عنوان بررسی در پژوهشی (1399) کلباسی و خسروی

سنجه  عنوانبههای نقدی اقالم تعهدی و جریاننشان دادند  انجام گردیده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیرهاولیه که  عرضه

بطوریکه تغییر در  در ارتباط است ،سنجه کیفیت حسابرسی عنوانبه حسابرسی موسسه اندازهو مالی  کیفیت گزارشگری

 کیفیت حسابرسی، یفیتافزایش ک هنگام در و شودمالی می گزارشگری یفیتدر ک تغییر به منجرکیفیت حسابرسی 

 .یابدمی افزایش نیز گزارشگری مالی

 استادان دیدگاه: کوچک یهاشرکت مالی گزارشگری در پژوهش خود با عنوان نیازهای (1398دالوری و مهدوی )

کوچک  یهاشرکتبرای  یمال ینظام گزارشگر یسازسادهاند انجام گردیده نشان دادهنامه از طریق پرسشحسابداری، که 

 (1398) و همکاران تشدیدی .استالزامی  هاشرکتن یا یجداگانه برا یحسابدار ین استانداردهایتدو ضرورت داشته و

 الگوریتم از استفاده با که مالی یهاصورت تقلب کشف و بینیپیش در نوین رویکردی در پژوهش خود با عنوان ارائه

عواملی همچون گزارش تعدیل شده حسابرس، وجود اختالفات مالیاتی با حوزه مالیاتی و تجدید انجام شده عسل  زنبور

سازمانها هرگز  انداند و بیان داشتهی مالی برشمردههاصورتمصادیق بارز تقلب در  عنوانبهی مالی را هاصورتارائه 

ی داخلی را نادیده گرفته هاکنترلیرا همیشه افرادی وجود دارند که از میان بردارند زبطور کامل توانند خطر تقلب را نمی

 ازنسبت به سایر روشها  نشان دادند روش الگوریتم زنبور عسل هاآن، نمایندمیو از طریق تبانی با سایرین از آن عدول 

 برخوردار است. مالی یهاصورت در تقلب به مشکوک یهاشرکت شناسایی جهت بهتری عملکرد

های بااهمیت کنترل داخلی و ضعف کیفیت حسابداریارتباط بین در پژوهش خود با عنوان  (1397نادری )حاجیها و 

ی معناداری داخلی و کیفیت حسابداری رابطه مثبت و هاکنترلدریافتند بین  چندمتغیره انجام پذیرفته، که به روش رگرسیون

های بااهمیت کنترل داخلی کمتری دارند اقالم نقد عملیاتی و اقالم نقد یی که ضعفهاشرکتوجود دارد، بدین معنا 

 .شان نیز نسبت به سایرین بیشتر بوده استو همچنین کیفیت اقالم تعهدیبه اقالم تعهدی باالتر شان نسبت گذاریسرمایه

 ایران که در مالی گزارشگری کیفیت بر مؤثر عوامل مفهومی الگوی با عنوان (1397امیرازاد و همکاران )پژوهش 

های سیاسی، فشار بازار سرمایه، اجتناب مالیاتی، معامالت هزینه که اندیان انجام شده نشان دادهبنپردازی زمینهنظریه روش به

بر محصول ن، و رقابت در بازار با اشخاص وابسته، عدم تقارن اطالعاتی، شرایط قراردادهای وام، انگیزه پاداش مدیرا

کیفیت کنترل داخلی  تأثیربا عنوان بررسی در پژوهش خود  (1394دستگیر و همکاران ) کیفیت گزارشگری مالی موثرند.

 دارای یهاشرکتدریافتند که ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاشرکتکاری مشروط در بر محافظه

 در که ییهاشرکتهمچنین  ،کنندمی اعمال را کاری محافظه از کمتری سطح داخلی یهاکنترل در بااهمیت هایضعف

 همان همچنان که ییهاشرکت به نسبت نمایند،می خود داخلی یهاکنترل بااهمیت در هایضعف رفع به اقدام بعد یهالسا

در پژوهش خود با عنوان  (1394) همکارانپورحیدری و دارند.  کاریمحافظه بکاربردن بر یبیشتر تمایل را دارند هاضعف

 ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاشرکتموقع بودن گزارش حسابرسی در کیفیت حسابرسی بر به تأثیررسی بر

بودن  موقعبه باهای کیفیت حسابرسی سنجه عنوانبهصنعت  و تخصص حسابرس در نشان دادند که اندازه حسابرس

 دارد. معناداری ارتباط حسابرس گزارش
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اثرات  بر تأکیدبا  مالی شرکت و عملکرد عملیاتی تأمیندر پژوهش خود با عنوان منابع  (2021)و همکاران  14آفرودیتی

که به روش رگرسیون چند متغیره انجام  اروپادر بورس اوراق بهادار ی مالی هاصورتمالکیت استراتژیک و تجدید ارائه 

تواند عملکرد عملیاتی می ،مالی خارجی، چه به صورت سهام چه به صورت بدهی تأمینند که تغییرات در اه، نشان دادشده

پایین اطالعات موجب تشدید اند که کیفیت بیان داشته ،همچنین ،بینی کندنقدی( را پیش هایجریانآینده )سودآوری و 

به دلیل  ،کند بعالوهمالی خارجی و عملکرد عملیاتی را تشدید می تأمینشده  و ارتباط بین  ی مالیهاصورت دید ارائهتج

کنند که اخیراً ارقام مالی خود را تجدید می استقبالیی هاشرکتگذاران یا وام دهندگان از افزایش نظارت دقیق، سرمایه

در پژوهش خود با عنوان کشف تقلب در گزارشگری مالی که با استفاده  (2021) 15و مگلینگام شدیاح .باشندارائه ننموده 

 از طریق تقلب :کاویداده هایروشهای شناسایی شده بهکه انواع تقلب اندبیان داشتهکاوی انجام شده، های دادهاز تکنیک

در گزارشگری  تقلباند، همچنین دریافتند که ارزهای رمزپایه بودهتقلب ای، و بیمه تقلببانکی،  تقلب ،ی مالیهاصورت

با  در پژوهش خود (2021و همکاران ) 16اقبالمالی و بانکی بیشترین سهم را در بین سایرین به خود اختصاص داده است. 

ای کیفیت گزارشگری مالی که به نقش واسطه بر تأکیدبینی تحلیلگران مالی با و کیفیت پیشعنوان رقابت بازار محصول 

کیفیت گزارشگری مالی را  بازار محصول که افزایش کیفیت رقابت اندبیان داشته انجام شدهچندمتغیره روش رگرسیون 

 .شودمیبینی تحلیلگران مالی باعث افزایش کیفیت پیش دهد و به نوبه خودافزایش می

که به  های عملکرد مدیر عاملدر پژوهش خود با عنوان تقلب در گزارشگری مالی و مشوق (0202) و همکاران 17چن

احتمال تقلب در  اجرایی،مدیران  های اختیاریند که افزایش مشوقاه، نشان دادروش معادالت ساختاری انجام شده

های اختیاری مدیران در تقلب در گزارشگری مالی با تالش انگیزه تأثیر ،دهد همچنینگزارشگری مالی را افزایش می

عالوه  رود،شود بطوریکه، احتمال کشف تقلب توسط یک حسابرس مستقل متخصص بسیار باال میحسابرس تعدیل می

در پژوهش  (2020) و همکاران 18کازمیدو در احتمال وقوع تقلب نقش بسزایی دارد. داری مدیر عاملبراین، میزان سهام

که به روش رگرسیون خطی انجام  ات بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالیتأثیربا عنوان تنظیم جریان سرمایه:  خود

نشان  را بررسی نموده وکاری مشروط و سطح مدیریت سود عدم تقارن اطالعاتی یعنی محافظه دو عامل تعیین کنندهشده 

شود، برای گیری میتر اندازهتر و مدیریت سود پایینباال ری مالی که با محافظه کاری مشروطکیفیت گزارشگ اندداده

 شودکاری مشروط و نقدینگی منفی میکنترل سرمایه، رابطه بین محافظه با این حال، در طول دوره ،نقدینگی مفید است

کارتر ی محافظههاشرکت گذارانکاری مشروط و نقدینگی به دلیل این است که سرمایهاحتماالً رابطه منفی بین محافظهکه 

 سود در پژوهش خود با عنوان پایداری (2020) 19پیرولی دارند.مقابله با بحران، در پرتفوی خود نگه می به عنوان ابزاررا 

 سود مدیریت که نشان داده نجام گردیدها متغیره چند گرسیونبه روش  که نوظهور هایبینی درآمد در اقتصادو پیش

را بدنبال  سود کاهش کیفیت گزارشگری مالی ناپایداری ،همچنین ،دارد معناداری و منفی تأثیر سود پایداری بر واقعی

 .خواهند بودیی هاشرکتچنین  گذاری درسرمایهمند به گذاران کمتر عالقهخواهد داشت و سرمایه
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521921000752#!


 حسابرسی کیفیت نقش بر تاکید با متقلبانه مالی گزارشگری بر آن اثر و خطا مدیریت گیریاندازه مدل ارائه /62

 

گزارشگری مالی بر کیفیت سود که با  معیار تقلب در عنوانبهد سو مدیریت تأثیردر پژوهشی با عنوان  (2019) 20لی

 پایداری بر واقعی سود مدیریت نشان داده گردیده،به روش رگرسیون چندمتغیره انجام  و شده آزمون سود پایداریسنجه 

های واقعی موجب ارائه گزارشگری دهنده این است که دستکاری فعالیتو این مهم نشان داشته معناداری و منفی تأثیر سود

 تأثیردر پژوهشی در رابطه با  (2017) 21یی نییونگ مین و نموده است. مالی متقلبانه شده و پایداری سود را مخدوش 

نشان  ،که به روش رگرسیون خطی انجام شده متقابل تعامل کنترل داخلی و عملکرد شرکت بر مبنای دیدگاه سهامداران

 و همکاران 22دونگ جی. دارد اثر مثبت بر عملکرد شرکت و بودهکنترل داخلی مثبت  تعامل بین سهامداران، دولت و دادند

گزارشگری مالی که با سنجه بر کیفیت کنترل داخلی  هایضعفافشای داوطلبانه  تأثیربا عنوان  در پژوهش خود( 2017)

برای کنترل  مؤثرکنترل داخلی یک ابزار دریافتند که  ،پذیرفته به روش رگرسیون خطی انجامشده و  آزمون سودکیفیت 

 رابطه مثبت دارد.  هاضعفو کیفیت سود با افشای  خطرات سازمانی است

همگرایی صنعت بر افشای ضعفهای بااهمیت کنترل داخلی  تأثیردر پژوهش خود با عنوان  (6201) و همکاران 23بولتون

بااهمیت کنترل داخلی را گزارش  هایضعف هاشرکتکه به روش رگرسیون خطی انجام شده پرداخته و دریافتند که وقتی 

مشابه آن صنعت نیز کاهش قیمت سهام را تجربه خواهند کرد  یهاشرکت کنندمیکنند و کاهش قیمت سهام را تجربه می

ی داخلی و هاکنترلبا عنوان  ایهدر مطالع (2016) و همکاران 24اردنل. استمشابه و این نشان بارز همگرایی در صنایع 

ی هاضعف ی باهاشرکتاند که افتهدری که به روش رگرسیوه چندمتغیره انجام گردیده، تقلب و دستکاری سوداحتمال 

واحد توسط تغییر عملیات  بوده که)تقلب(  های واقعیی سطح باالتری از دستکاری فعالیتکنترل داخلی دارادر بااهمیت 

در پژوهش خود با عنوان  (2015) و همکاران 25هاب اتفاق افتاده است.برای دریافت درآمد باالتر در کوتاه مدت تجاری 

نسبی  عملکرد که به روش رگرسیون چندمتغیره انجام شده بیان داشتند که ارزیابی هاشرکتقلب در تهای رقابتی و مشوق

 کند.می ایجاد حساسیت واقعی توسط ایشان هایفعالیت دستکاری برای ترفیع رقابت در مدیران اجرایی جهت 

 های پژوهشفرضیه
هایت در نو مدیریت خطا  هایمؤلفه گیریاندازه ، کشف وجهت شناساییمفهومی ارائه مدل هدف پژوهش حاضر 

. مدل است سابرسح تعاملی بر نقش تأکیدبا  متقلبانه مالی بر کیفیت گزارشگری عدم مدیریت خطاپیامدهای  تأثیربررسی 

بدین  .تنخبگان رشته حسابداری تدوین گردیده اس ساخته است که پس از نظرسنجی ازپژوهش مدلی مفهومی و محقق

 مدیریت خطا عدم ناشی از شدهپیامدهای شناساییمنطبق با پژوهش های فرضیه پس از تدوین مدل نهایی پژوهش، ،منظور

 گردیده، طراحی هگردید آزمون ی مالیهاصورتتجدید ارائه سنجه با که  متقلبانه گزارشگری مالیآثار آنها بر  بررسی و

 قرار گرفته است. با مدیریت خطاها نیز مورد بررسی کیفیت حسابرستعامل  و است

 .دارد یمعنادارو منفی  تأثیر متقلبانه گزارشگری مالی مدیریت خطای عملیاتی برفرضیه اول: 

 نماید.یت متقویمدیریت خطای عملیاتی بر گزارشگری مالی متقلبانه را  تأثیرکیفیت حسابرسی فرضیه دوم: 

 .دی دارمعنادارو  منفی تأثیربر گزارشگری مالی متقلبانه مدیریت خطای رعایتی فرضیه سوم: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

20 Li 
21 Yongmin & Yeni 
22 Donge 

23 Bolton 
24 Lenard 
25 Hab 
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 نماید.می ر گزارشگری مالی متقلبانه را تقویتمدیریت خطای رعایتی ب تأثیرکیفیت حسابرسی فرضیه چهارم: 

 .دی دارمعنادارو  منفی تأثیر متقلبانهبر گزارشگری مالی ( مدیریت خطای گزارشگری )پاسخگوییفرضیه پنجم: 

  نماید.می ترا تقوی بر گزارشگری مالی متقلبانه( مدیریت خطای گزارشگری )پاسخگویی تأثیرکیفیت حسابرسی فرضیه ششم: 

 روش پژوهش

رشته حسابداری  نخبگان از ترکیبی بوده بدین صورت که در بحث تدوین مدل حاضر از منظر فرایند اجرا پژوهش

و برخی دیگری  ها از کتابخانه بورسبخشی از داده های پژوهشمؤلفهسایر  گردآوریدر بحث و  صورت گرفتهنظرسنجی 

 ،توصیفی و تحلیلی است یپژوهش ،از منظر هدفیده است. همچنین گزارش حسابرسی از سایت کدال استخراج گردمانند 

های مدیریت خطا، مؤلفهزیرا بدلیل ارائه مدل نوین شناسایی علل و  است کاربردیو بنیادی  نیز پژوهشی از منظر نتیجه اجرا

ها، پژوهشی کاربردی نیز تلقی مؤلفه آزموننتایج حاصله از امکان استفاده از لحاظ بنیادی محسوب شده و بهپژوهشی 

  .استترکیبی از طولی و مقطعی  ،از منظر بعد زمانیو از منظر منطق اجرا ترکیبی از قیاس و استقرا . گرددمی

 گیری متغیرهای پژوهشنحوه اندازه

 ی مالیهاصورتمتقلبانه/ تجدید ارائه  گزارشگری مالی

نادرستی ترین معیار برای سنجش عینی ی مالیهاصورتبورس اوراق بهادار آمریکا، تجدید ارائه  کمیسیونبرطبق اعالم 

. استی مالی مذکور هاصورتو گزارشگری مالی متقلبانه و نمود واضح تقلب و تحریف در ی مالی هاصورتارائه 

دوره  اشتباهات اصالح لیدل به عمدتاً سنواتی التیتعدکه در متن به آن اشاره شده مطالعات انجام شده  طبقهمچنین 

از آنجا که حسابرسی و ممیزی مالیاتی . شودیم مشاهده مترک یحسابدار یروشها رییتغ به مربوط موارد و است گذشته

کتمان درآمد یا دستکاری هزینه داشته باشند در سال بعد توسط  هاشرکتاگر  ،لذا ،شودیمدر سال بعد انجام  هاشرکت

تجدید  تاًینهاواحدهای تجاری ملزم به ثبت تعدیالت و  ،لذا ،گرددحسابرس مستقل یا ممیز مالیاتی شناسایی و اعالم می

 (t+1در سال بعد ) ی کهیهاشرکتبرای سنجش متغیر مذکور در پژوهش حاضر بنابراین،  .شوندی مالی میهاصورتارائه 

نصورت کد صفر یدر غیر ا و1 کدگزارشگری مالی متقلبانه فرض شده و  عنوانبهاند لی داشتهای مهاصورته د ارائیتجد

 (.1397، و همکاران رضازاده) اندگرفتهبه خود 

 امدیریت خط

بیان داشته  (2013)کوزو بر طبق مبانی سند  واست  ی داخلی واحدهای تجاریهاکنترلت گرفته از أمدیریت خطا نش

 بودن،فارغ از عمدی یا سهوی اقدامیی داخلی سه هدف عملیاتی، رعایتی و گزارشگری هستند، هر هاکنترلاهداف اساسی 

از آنجا که مدیریت خطا بصورت  ،بنابراین شود.میکه مانع دستیابی واحد تجاری به اهداف فوق گردد خطا محسوب 

 آزمونبرای استفاده گردیده است بدین صورت که،  یری نبوده از معیار معکوس آن یعنی خطاهاگل اندازهمستقیم قاب

شده است خطاها به سه دسته عملیاتی، رعایتی و گزارشگری تقسیم  ،گیری مدیریت خطاجهت اندازه های رگرسیونیمدل

یی که خطاهای کمتری داشته بدان معناست که مدیریت خطا در آنها در سطح باالتری قرار دارد و مدیران و هاشرکتو 

جهت استخراج خطاهای اند. تر عمل نمودهنسبت به سایرین در خصوص مدیریت خطا موفق هاشرکتکارکنان این 

در گزارش مذکور به مطالعه و کلیه خطاهای گزارش شده  98تا سال  91گزارش حسابرسی از سال  1200مذکور، تعداد 
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خطا طی نوع  35عداد ت آوری گردیده است.استخراج و جمع )روش دستی( به روش تحلیل محتویتفکیک نوع خطا و 

که پنج نوع از این خطاها دووجهی بوده به این معنی که در دو  ه استی مذکور شناسایی و در مدل قرار داده شدهالسا

و برخی از سطوح مختلف خطاها . اندو ناگزیر در هر دو دسته قرار گرفته بودهدسته متفاوت قابل شناسایی و جایگذاری 

 :رددگمیتشریح  بشرح ذیلانواع خطاها 

بی به اهداف عملیاتی واحد آن دسته از خطاها هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم دستیا :26خطاهای عملیاتی -

ند کرد. برخی از این ، تهدید خواه(2013)کوزو بر طبق چارچوب پذیرفته شده را داخلی(  یهاکنترل)هدف اول تجاری 

 وصول بموقع مطالبات یا همان عدمعدم میزان فروش مکفی، عدم استفاده بهینه از ظرفیت تولید،  :از خطاها عبارتند

عدم وصول وجوه نقد ناشی از آن  تبعه بو ( خطای عملیاتی و خطای رعایتی /)خطای دووجهیاعتبارسنجی مشتریان 

نقد جهت ایفای تعهدات، اخذ تسهیالت  وجهفروش که موجب از دست رفتن منابع مالی شده و شرکت را با بحران کمبود 

ده بودن واحد ، از آنجا که زیاننموده است )دووجهی( های گزاف مالی و در نهایت زیاندهیو بدنبال آن تحمل هزینه

که مربوط  قانون تجارت 141و هم مربوط به شمول ماده  )خطای عملیاتی( تجاری هم مربوط به عملیات واحد تجاریست

 .شود(، یک خطای دووجهی قلمداد میاست )خطای رعایتی انحاللبه 

ابی آن دسته از خطاها هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم دستی :)رعایت قوانین و مقررات( 27خطاهای رعایتی -

، تهدید (2013)کوزو بر طبق چارچوب پذیرفته شده را داخلی(  یهاکنترل)هدف دوم به اهداف رعایتی واحد تجاری 

خطای گزارشگری است )دووجهی(، رعایتی و هم  خطای همکه  خواهند کرد. عدم رعایت مفاد استانداردهای حسابداری

یا همان عدم وصول  هاست که اعتبارسنجی مشتریاننامهنامه معامالت یکی از این آئین)آئین هانامهآئینعدم رعایت مفاد 

و  )خطای دووجهی(،که هم خطای عملیاتی محسوب شده و هم خطای رعایتی نیز در آن تعبیه شده است بموقع مطالبات 

که به نوبه  استررات عدم رعایت قوانین و مق رعایتی یا همان از جمله خطاهایکه  سازمانیسازمانی یا بروندرونقوانین 

 . نمایند توانند ادامه حیات واحد تجاری را با تردید اساسی روبروخود می

هستند که  ن دسته از خطاهاآErrors Reporting (EROR_REPORT ) :)پاسخگویی( 28گزارشگریخطاهای -

 را داخلی( یهاکنترل)هدف سوم پاسخگویی واحد تجاری بطور مستقیم یا غیرمستقیم دستیابی به اهداف گزارشگری یا 

، عدم ارائه موقع، تهدید خواهند کرد. خطاهایی از قبیل عدم پاسخگویی به(2013)کوزو بر طبق چارچوب پذیرفته شده 

و عدم ی داخلی( هاکنترل)گزارش  االجراهای الزمهای بورسی در وقت مقرر، عدم تهیه و ارائه سایر گزارشگزارش

 شودیمکه موجب گزارشگری منحرفانه  ... ی حسابداری وارائه محتویات ارقام مالی مطابق با استانداردهای الزم االجرا

  اند.العات مالی نیز از این دستهکنندگان از اطشگری به نیت گمراه نمودن استفادهو هرگونه گزار

 کیفیت حسابرسی
 عنوانبهاستقالل حسابرس عواملی از جمله  کیفیت انجام کار حسابرسی است و دهنده میزاننشان کیفیت حسابرسی

بودن حسابرس و دولتی بودن حسابرس و ... معیار سنجش کیفیت حسابرسی ، بزرگحسابرسفردی ترین مشخصه مهم

باالتری خواهند  شاهد کیفیت حسابرسی هاشرکتنتیجه  تر عمل نموده و درتر باشد باکیفیتهرچه حسابرس بزرگ است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

26 Operational Errors 
27 Observational Errors 

28 Reporting Errors 
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متقلبانه  مالی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت خطا و گزارشگریرود انتظار می(. 1394 ،پورحیدری و همکارانبود )

اینکه یک نهاد رسمی و با بدلیل  ؛حسابرس واحدهای تجاری باشد ،«سازمان حسابرسی»گذار باشد بدین معنا که اگر تأثیر

خطاهای  ،است بهتر افشاگریقدرت استقالل بیشتر و در نهایت  نظارت باالتر، ضمانت اجرایی باالست و به تبع دارای

 گردداصالح میموقع توسط مدیران و کارکنان به دوره مالی کشف و اعالم نموده لذا خطاهاهای رسیدگی را طی سازمانی

موقع که اقدام به اصالح به تجاری واحدهایدر مقابل  نگردد. ی مالی خودهاصورت تجدید ارائهمجبور به  واحد تجاریتا 

خطاها توسط و مبسوط اند بدلیل افشای بی قید و شرط شده توسط حسابرس خود )سازمان حسابرسی( ننمودهخطای کشف

مجبور به اصالح خطاها و ثبت تعدیالت شده و تجدید ارائه  نهایتاًدر گزارش حسابرسی سالیانه، « سازمان حسابرسی»

واحد  اگر حسابرس ،بنابراین. که در نتایج پژوهش نیز این دو وجه بارز گردیده استاند مودهی مالی را تجربه نهاصورت

 درنظر گرفنه شده و (Big 1) بزرگیک موسسه حسابرسی حسابرس دولتی و  عنوانبهباشد  «سازمان حسابرسی» تجاری

 (.1394 ،پورحیدری و همکاران)خواهد بود و در غیر اینصورت برابر صفر  1برابر است با مقدارش 

 مدل جامع و یکپارچه پژوهش

های نظری موجود در ادبیات پژوهش و ها، چارچوبپژوهش حاضر، از رویکردی الهام گرفته که بر تعامل بین داده

های خام از طریق متوالی دادهکند که این کار مستلزم فرایند استخراج ها تکیه میموضوعات نظری نوظهور در مصاحبه

های موجود کردن طبقات به موضوعات نوظهور و بازتاب دادن آنها با استفاده از چارچوببندی و وصلکدگذاری، طبقه

در ادامه آمده است با استفاده از منابع  1مدل تدوین شده مدیریت خطا که در نمایه  ،لذا ،در ساخت نظریه جدید است

 گردیده است:مختلف ذیل تدوین 

های نظری موجود در ادبیات پژوهش و استانداردهای حسابداری های مدل برگرفته از چارچوبلفهؤبرخی از م -

 است )برخی از عوامل علی و ابعاد متغیر وابسته(.

 .بندی خطاها()طبقه است (2013)کوزو از سند های مدل برگرفته و اقتباس شده برخی از مولفه  -

آوری گردیده است )عوامل علی و برخی از طریق نظرسنجی از نخبگان رشته و حرفه حسابداری جمع -

 سنجی پیامدها(. صحت

ها پس از اخذ نظرسنجی نسبت به اصالت و صحت کلیت مدل، از بطن گزارش حسابرس مستقل لفهؤبرخی از م -

 مدیریت خطا در سه سطح عملیاتی، رعایتی و گزارشگری(.  استخراج گردیده است )پیامدهای ناشی از عدم
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 های شناسایی شده مدل یکپارچه مدیریت خطا. مؤلفه1نمایه 

 پیامدهای ناشی از خطای رعایت قوانین و مقررات:

oعدم رعایت قوانین بورسی 

oایعدم رعایت قوانین بیمه 

oهای مستقیمعدم رعایت قوانین مالیات 

oهای داخلیها و بخشنامهنامهعدم رعایت آئین 

oعدم رعایت قوانین تجارت 

oعدم رعایت مفاد اساسنامه واحد تجاری 

 ها: مصداق -

 عدم رعایت قوانین تجارت:

ق ت )عدم پرداخت سود  240عدم رعایت مفاد ماده -

 سهام مصوب در موعد مقرر(

  ق ت )تصمیم به انحاللشرکت 141عدم رعایت مفاد ماده -

 بدلیل زیاندهی(

معامالت با اشخاص وابسته بدون درنظر داشتن منافع -

 ق ت( 129احد تجاری )م و

 ای:قوانین بیمه

 عدم  احتساب بیمه قرارداها  و ....-

 (2013)چارچوب سند کوزو اهداف مندرج در شده با ارکان مدیریت خطا منطبق

 خطای اثربخشی و کارآئی خطای رعایتی  خطای گزارشگری

 های داخلی:بر مدیریت خطای مبتنی بر کنترل مؤثر یعلّ عوامل

               کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی  تعهد  اعضای -                                                تعهد کارکنان                               -تفکر مالکانه                                                                                                        -

                                        داخلی                            میته حسابرسی و تیم حسابرسیکتخصص اعضای  -                                           دانش مدیران                                    -مدیران                                                                                                     نگرش -

 داخلی ییفیت حسابرسکو  رسی مستقلکیفیت حساب  -                                          کارکنان                               تخصص   -تعهد مدیران                                                                                                       -

 پیامدهای ناشی از خطای گزارشگری )پاسخگویی(:

o عدم اجرا و بکارگیری صحیح استانداردهای حسابداری 

oهای داخلی جهت انجام وظیفه عدم ارائه گزارش کنترل

 گوییپاسخ

oهای قانونی عدم تحویل بموقع گزارش 

oافشای کافی و مناسب در سطح حساب و شرکت عدم 

 مصداق عدم رعایت استانداردهای حسابداری: 

عدم ثبت صحیح و کامل حسابها نظیر عدم ثبت -

گیری های کافی بدلیل حفظ سود واحد تجاری در ذخیره

 سطح باالتر

 عدم برآوردهای مناسب بدالیل نامعتبر-

شده در های جذب نبندی صحیح هزینهعدم ثبت و طبقه-

 تولید 

 عدم ثبت صحیح استهالک دارائیها بدالیل متنوع-

عدم ثبت کاهش ارزش حسابهای دریافتنی بدلیل کاهش -

 ندادن سود

عدم ثبت کاهش ارزش موجودیها بدلیل کاهش ندادن -

 دارائیهای شرکت

 

 

پیامدهای ناشی از خطای  اثربخشی و کارآئی عملیات 

 واحد تجاری:

o بهینه از ظرفیت عملی خطوط تولیدعدم استفاده 

o عدم استفاده مناسب از موجودیها و راکد ماندن آنها 

o )عدم پیگیری و وصول بموقع مطالبات)راکد و سنواتی شدن 

oگذاریهای راکد و ناکارآمدانجام سرمایه 

oهاعدم استفاده از دارائیهای ثابت و راکد نگهداشتن آن 

oت پوشش ریسک ای مناسب دارائیها جهعدم پوشش بیمه

 احتمالی

oهای بالعوض بدون مجوزهای الزمانجام کمک 

o نیروی انسانی متخصص  استخدامعدم 

oها و بالتکلیف عدم پیگیری و اخد اسناد مالکیت دارائی

 گذاشتن آنها

oزیاندهی 

o :عدم ایفای بموقع تعهدات مانند 

oعدم پرداخت دیون دولتی 

oره باال(تحمل تعهدات مالی ) اخذ تسهیالت مالی با به 

oهای مالی اضافی بدلیل عدم اثربخشی و کاراییتحمل هزینه  

oعدم توان بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی 

 های مالیتجدید ارائه صورت

 های مالی است. ترین معیار تقلب و تحریف در صورتعینی ،های مالی(: تجدید ارائه صورتSEC) بورس اوراق بهادار آمریکا کمیسیون

 گزارشگری مالی متقلبانه
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 رگرسیون یهامدل

(1) Restat t + 1 =  β0 +  β1number of OPER_ EROR i, t +  β2 Size i, t +  β3 Age i, t 
+  β4 Ftc i, t +  ε i, t 

1t+Restat :  در سال آتی ی مالیهاصورتتجدید ارائه. 

number of Oper_Eror: برای محاسبه  در سال جاری تعداد خطاهای عملیاتی مستخرج از گزارش حسابرس مستقل(

 (.مدیریت خطا از معیار معکوس آن یعنی تعداد خطاها استفاده گردیده است

:Size i,t  بولتون و همکاران، ) آیدمیاندازه شرکت است که از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بدست

2016.) 

(FIRM AGE) Age : (.2016بولتون و همکاران، ی عمر شرکت است )هالساتعداد لگاریتم طبیعی 

:(FOREIGN TRANSACTIONS) Ftc i,t  بولتون و مبادالت جاری خارجی داشته باشد )است اگر شرکت  1برابر با

 (.2016همکاران، 

εi,t: مقادیر پسماند مدل 

(2) 
Restat t + 1 =  β0 +  β1number of OPER_EROR i, t + β2Audit Quality i, t

+ β3Audit Quality ∗ number of OPER_EROR i, t +  β4Size i, t 
+  β5Age i, t +  β6Ftc i, t +  ε i, t 

:Audit Quality   0در غیراینصورت کد  1باشد کد  «سازمان حسابرسی»اگر حسابرس 

(3) Restat t + 1 =  β0 +  β1number of OBSERVE_ EROR i, t +  β2 Size i, t +  β3 Age i, t 
+  β4 Ftc i, t +  ε i, t   

number of Observe_Eror : مستخرج از گزارش حسابرس مستقلتعداد خطاهای رعایتی 

(4) 
Restat t + 1 =  β0 +  β1number of OBSERVE_EROR i, t + β2Audit Quality i, t

+ β3Audit Quality ∗ number of OBSERVE_ EROR i, t +  β4Size i, t 
+  β5Age i, t +  β6Ftc i, t +  ε i, t 

 است. شدهآورده  قبالًتوضیح مابقی متغیرها در مدل، 

(5) Restat 𝐭 + 𝟏 =  β0 +  β1number of Report _ EROR  i, t +  β2 Size i, t +  β3 Age i, t 
+  β4 Ftc i, t +  ε i, t        

 i,tReport_Eror number of: تعداد خطاهای گزارشگری مستخرج از گزارش حسابرس مستقل 

(6) 
Restat 𝐭 + 𝟏 =  β0 +  β1number of Report_EROR i, t +  β2Audit Quality i, t

+  β3Audit Quality ∗ number of Report _ EROR i, t +  β4Size i, t 
+  β5Age i, t +  β6Ftc i, t +  ε i, t 

 ها و دوره زمانی پژوهشآوری دادهنحوه جمع

 هاآوری دادهنحوه جمع

 اوراق بورس در سازمان 1390 اسفندماه انیپا تا که است ییهاشرکت کلیه شامل پژوهش نیا در نظر مورد جامعه

 یریگنمونه است. شده گرفته نظر در 1398 سال انیتا پا 1391 سال پژوهش از یزمان دوره. اندشده رفتهیپذ تهران بهادار

 که ییهاشرکت موجود، یهاشرکت کلیه نیب از، مرحله هر در که صورتنبدی بوده هدفمند صورت به زین پژوهش

 انتخاب آزمون انجام یبرا ماندهیباق یهاشرکت کل تینها در و شده سیستماتیک حذف اند،نبوده ریز طیشرا یدارا

 اند.شده



 حسابرسی کیفیت نقش بر تاکید با متقلبانه مالی گزارشگری بر آن اثر و خطا مدیریت گیریاندازه مدل ارائه /68

 

 نحوه انتخاب نمونه .1جدول 

 هاتعداد شرکت عنوان شرکت

 403 1390سال  پایان در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کل تعداد

 119 و ... هابانک لیزینگ، بیمه، گذاری،سرمایه هایشرکت تعداد

 49 نیست اسفند پایان آن مالی سال پایان که هاییشرکت تعداد

 16 بودند ناقص اطالعات دارای پژوهش دوره در که هاییشرکت تعداد

 47 انداز بورس خارج شده 1398تا  1390ی هالساهایی که طی تعداد شرکت

 22 انددارای وقفه معامالتی بیش از سه ماه  بوده ی کههایشرکت تعداد

 150 نمونه عنوان به باقیمانده هایشرکت تعداد

 -سال 1200ساله شامل  8 زمانی دورهیک  در شرکت 150 تعداد مندرج در جدول فوق، شرایط مجموعه به توجه با

 .اندشده انتخاب پژوهش حاضر برای نمونه عنوان به شرکت

 پژوهش هاییافته
استفاده شده است.  آمار یاستنباط و توصیفی هایشده از پژوهش از شاخص یگردآور شواهد تحلیل و تجزیهجهت 

پژوهش از  یهاهیفرض آزمونجهت  و توصیفی تحلیلمدل پژوهش از  یرهایمتغ و ینمونه آمار یهاشاخص یمعرف یبرا

 است. شده ارائهبخش  دو در پژوهش یهاافتهیل و یه و تحلیج تجزیاستفاده شده است. در ادامه نتا استنباطی تحلیل

 متغیرهای پژوهشآمار توصیفی 

 یردآورگت بورس اوراق بهادار تهران کشر 150تعداد  یاسناد سازمان از با استفادهمورد نیاز شواهد  در پژوهش حاضر

 یهایژگیو یفیبا استفاده از آمار توص یفیل توصیاست. در تحل 1398تا  1391 ین شواهد مرتبط با دوره زمانیاست. ا شده

 سنجش شده است. یا نسبتی ایفاصلهاس یو مق یاس اسمیر با مقیپژوهش شامل هشت متغ یرهایمتغ .شده است انیب شواهد

تم یلگارو  ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یعیتم طبیلگار، یگزارشگر یخطا، یتیرعا یخطا، یاتیعمل یخطا: یرهایمتغ

رها از ین متغیف ایتوص یه براکمشخص شده است  یا نسبتی یافاصلهاس یو با مق یمکر یمقاد یدارا عمر شرکت یعیطب

 یت حسابرسیفیک، ی مالیهاصورتتجدید ارائه : یرهایاستفاده شده است. متغ یندگکو پرا یزکش مریگرا یهاشاخص

ل قرار یو نما مورد تحل یو درصد فراوان یفراوان یهامشخص و با شاخص یدو وجه یاس اسمیبا مق یمعامالت خارجو 

 گرفته است.

 یتعداد خطا بر اساسه کمستقل پژوهش است  یرهایاز متغ یکی یاتیعمل یخطا پژوهش: یمک یرهایف متغیتوص

نشان  893/1ن یانگیاستخراج شده است. مواحد تجاری از گزارش حسابرس مستقل  یاتیعملهای فعالیتنه یموجود در زم

 یها دارااز مشاهده یمیدر طول دوره مورد مطالعه است و حدود ن ینمونه آمار یهاشرکت یاتیعمل یدهنده متوسط خطا

 یتیرعا یخطامثبت است.  یدگیشکو  یچولگ یع آن داراین صفر تا ده است و توزیب خطاها. دامنه هستندش از دو خطا یب

استخراج شده است.  و مقررات نیقوان تیرعانه یموجود در زم یتعداد خطا بر اساسه کر مستقل پژوهش است یگر متغید

در طول دوره مورد مطالعه  ینمونه آمار یهاشرکت و مقررات نیقوان تیرعا ینشان دهنده متوسط خطا 044/4ن یانگیم

 یع آن دارایجده است و توزین صفر تا هیب خطاها. دامنه هستندش از سه خطا یب یها دارااز مشاهده یمیاست و حدود ن
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موجود در  یتعداد خطا بر اساسه کر مستقل پژوهش است یز متغین یگزارشگر یخطامثبت است.  یدگیشکو  یچولگ

 یهاشرکت ییپاسخگو ینشان دهنده متوسط خطا 526/2ن یانگیاستخراج شده است. م ییپاسخگوگزارشگری یا نه یزم

ن یب خطاهادامنه  .هستندش از دو خطا یب یها دارااز مشاهده یمیدر طول دوره مورد مطالعه است و حدود ن ینمونه آمار

پژوهش است  ینترلک یرهایاز متغ یکیت کمثبت است. اندازه شر یدگیشکو  یچولگ یع آن دارایازده و توزیصفر تا 

دهنده متوسط اندازه نشان 883/11ن یانگیاستخراج شده است. مارزش بازار حقوق صاحبان سهام تم یلگاربر اساس ه ک

ش یاندازه ب یها دارااز مشاهده یمیتم است و حدود نیلگار یدر طول دوره مورد مطالعه بر مبنا ینمونه آمار یهاشرکت

عمر مثبت است.  یدگیشکو  یمنف یچولگ یع آن دارایاست و توز 98/14تا  40/7ن یب خطاها. دامنه هستند 11/12از 

دهنده نشان 557/1ن یانگیاستخراج شده است. م عمر شرکتتم یلگار بر اساسه کپژوهش است  ینترلکر یگر متغید شرکت

 یها دارااز مشاهده یمیتم است و حدود نیلگار یدر طول دوره مورد مطالعه بر مبنا ینمونه آمار یهاشرکتمتوسط عمر 

 مثبت است. یدگیشکو  یمنف یچولگ یع آن دارایاست و توز 83/1تا  یکن یب خطاها. دامنه هستند 60/1ش از یعمر ب
 اس سنجشیمق کیکمورد مطالعه پژوهش به تف یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص .2جدول 

 رهایها و متغشاخص
 عمر شرکت تکاندازه شر یگزارشگر یخطا یتیرعا یخطا یاتیعمل یخطا

Operat Eror Obzer Eror Report Eror SIZE AGE 

893333/1 نیانگیم  044167/4  526667/2  88306/11  557842/1  

000000/2 انهیم  000000/3  000000/2  11000/12  600000/1  

00000/10 نیشتریب  00000/18  00000/11  98000/14  830000/1  

000000/0 نیکمتر  000000/0  000000/0  400000/7  000000/1  

527711/1 اریمع انحراف  619084/2  846293/1  417548/1  166219/0  

999917/0 یچولگ  502275/1  576568/0  110152/1-  671660/0-  

399264/4 یدگیشک  643719/6  490620/3  980530/3  561893/2  

8637/297 برا-آماره جارکو  201/1115  52145/78  5593/294  82235/99  

000000/0 آماره سطح معناداری  000000/0  000000/0  000000/0  000000/0  

 1200 1200 1200 1200 1200 هامشاهدهتعداد 

 پژوهش یمجاز یرهایمتغ یو درصد فراوان یفراوان

 یمعامالت خارج یت حسابرسیفیک ی مالیهاصورتتجدید ارائه 

 کیمقدار  مقدار صفر کیمقدار  مقدار صفر کیمقدار  مقدار صفر

423 777 929 271 286 914 

3/35  8/64  4/77  6/22  8/23  2/76  

 یمعامالت خارجو  یت حسابرسیفیک، ی مالیهاصورتتجدید ارائه  پژوهش: یا مجازیگسسته  یرهایف متغیتوص

ر وابسته یمتغی مالی هاصورتتجدید ارائه مشخص شده است.  یکر صفر و یه با مقادکهستند پژوهش  یمجاز یرهایمتغ

 بندیدستهن یافته است. طبق اید صفر اختصاص کو در صورت نبود آن  یکد که در صورت وجود آن کپژوهش است 

 یدارا 65/0حدود  یعنیمشاهده  777و تعداد ی مالی هاصورتتجدید ارائه فاقد  35/0حدود  یعنیمشاهده  423تعداد 

توسط سازمان  یه انجام حسابرسکگر پژوهش است لیر تعدیمتغ یت حسابرسیفیک است.ی هاصورتتجدید ارائه 
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مشخص شده است. د صفر کبا  یخصوص یحسابرس مؤسساتتوسط  یو در صورت انجام حسابرس یکد کبا  یحسابرس

حدود  یعنیمشاهده  271و تعداد  یخصوص مؤسساتتوسط  77/0حدود  یعنیاهده مش 929تعداد  بندیدستهن یطبق ا

نمایانگر پیچیدگی ه کنترل است ک یرهایاز متغ یکی یمعامالت خارج شده است. یحسابرس یحسابرستوسط سازمان  23/0

د صفر کبا  یمعامالت خارجو در صورت نداشتن  یکد کبا  یخارجمعامالت داشتن . استدر فعالیت واحدهای تجاری 

مشاهده  914و تعداد  یمعامالت خارجفاقد  24/0حدود  یعنیمشاهده  286تعداد  بندیدستهن یمشخص شده است. طبق ا

 .است یمعامالت خارج یدارا 76/0حدود  یعنی

 هاهیفرض نتایج ومتغیرهای پژوهش  یآمار استنباط

ون یو رگرس یریمتغ چند یهالیاز تحل یل آماریه و تحلیت مطالعه، جهت تجزیاهداف پژوهش و ماهبا توجه به 

و  یمقدمات یهاآزمونها و لیپژوهش در دو عنوان تحل یهاافتهیل یج و تحلیاستفاده شده است. در ادامه به نتا یکلوجست

 ون پرداخته شده است.یل رگرسیج تحلینتا

ها است ون تعداد مشاهدهیل رگرسیاربرد تحلک یها: از جمله مفروضهیصیتشخ و یمقدمات یهاآزمونها و لیتحل( 1

گر یشود. از دیم محسوبنمونه بزرگ  یکمشاهده  1200ن پژوهش حجم نمونه با تعداد یباشد. در ا یافکد یه باک

چو و بنتلر است.  یدگیشکو  یچولگار یها استناد به معن روشیاز ا یکیرها است و یع متغیمدل پژوهش توز یهامفروضه

ع است. ینرمال بودن توز یبرا یشاخص یدگیشک یبرا 10و  یچولگ یبرا 3از قدرمطلق  ترپایینر یمعتقدند مقاد (1995)

( 3)قدرمطلق شده مدل خارج از دامنه مطرح  یمک یرهایاز متغ یکچ یه یدگیشکو  یر چولگی، مقادکن مالیا بر اساس

وبرا کرجا آزمون بر اساسشده است، هر چند  یابیرها نرمال ارزیع نمرات متغیجه توزی( قرار ندارد، در نت10و )قدرمطلق 

 نرمال مشاهده نشده است.

 یمناسبپژوهش درک  یمک یرهایدوجانبه متغ یهمبستگ بیضر: پژوهش یمک یرهایمتغ یهمبستگ بیضرا یبررس

 یخطا ریان متغیم یهمبستگب ی(، ضرا3در جدول ) مندرجج یطبق نتادهد. یم بدسترها یمتغ یاز نوع و درجه ارتباط خط

 یعیتم طبیلگارو  ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یعیتم طبیلگار، یگزارشگر یخطا، یتیرعا یخطا یرهایبا متغ یاتیعمل

 یگزارشگر یخطا یرهایبا متغ یتیرعا یخطا ریان متغیم یهمبستگب یضرا به صورت مثبت و معنادار است. عمر شرکت

 عمر شرکت یعیتم طبیلگاربه صورت مثبت و معنادار است، اما با  ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یعیتم طبیلگارو 

تم یلگار یرهایبا متغ یگزارشگر یخطا ریان متغیم یهمبستگب یضرا (.05/0بزرگتر از  سطح معناداریست )یمعنادار ن

ارزش  یعیتم طبیلگار ریان متغیم یهمبستگب یضرو  عمر شرکت یعیتم طبیلگارو  ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یعیطب

تر از کوچکسطح معناداری ست )به صورت مثبت و معنادار ا عمر شرکت یعیتم طبیلگارو  بازار حقوق صاحبان سهام

ه ورود همزمان ک بیانگر این است، یحیتوض یرهاین متغیروابط ب یمعرفب ضمن یراضن یا دهدمین شواهد نشان یا (.05/0

 نند.کیجاد نمیا یرها در مدل رابطه همخطین متغیا

 ییمانا نشان دهندهدر طول زمان  ریمتغ انسیو کوار انسیوار ن،یانگیم ثابت ماندن :پژوهش یرهایمتغ ییمانا یبررس

 ری، در آن صورت متغندک یرییتغ آن انسیو کوار انسیو وار نیانگیم ر،یمتغ کی یمبدأ زمانر ییبا تغاگر  ،نیبنابرا .ستا

 یساختگ ونیرگرس ایکاذب  ونیبه نام رگرس ی، ممکن است مشکلیزمان یسر یرهایمتغ . در صورت مانا نبودنستا مانانا
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از  قیتحق یمک یرهایمتغ ییمانا آزمون ین پژوهش برایوجود دارد. در ا ییمانا یبررس یبرا آزمونن یچند. دیبه وجود آ

قرار گرفته و  یق در سطح مورد بررسیتحق یرهایهمه متغ ییمانا آزمون. استفاده شده است «ن و چئوین لیلو» هایآزمون

 موردنظر پژوهش در سطح یحیتوض یمک یرهایاست از مانا بودن متغ 05/0تر از کوچک یه سطح معنادارکنیبا توجه به ا

 ت شده است.یحما
 ییو آزمون مانا یمک یرهایمتغ نیرسون بیپ یب همبستگیضراآزمون  جینتا .3 جدول

 یمک یرهایمتغ

 پژوهش

 بیو آزمون ضرا یش همبستگیماتر
 ییآزمون مانا

OPEROR OBEROR REEROR SIZE AGE 

 یاتیعمل یخطا
000000/1 -05304/8 آماره       

0000/0 سطح معناداری     ---  

 یتیرعا یخطا
617965/0  000000/1 -92621/9 آماره      

0000/0 0000/0 سطح معناداری    ---   

 خطای گزارشگری
455487/0  472429/0  000000/1 -3468/12 آماره     

0000/0  0000/0 0000/0 سطح معناداری   ---   

 اندازه شرکت
139088/0  176697/0  096996/0  000000/1 -7906/13 آماره    

0000/0  0000/0  0008/0 0000/0 سطح معناداری  ---   

 عمر شرکت
088528/0  042482/0  062735/0  089785/0  000000/1 -7560/10 آماره   

0021/0  1414/0  0298/0  0019/0 0000/0 سطح معناداری ---   

در  یحیتوض یرهایمتغ نیب دیوجود رابطه شد یبه معنا یهم خطوجود  :یحیتوض یرهایمتغ نیب یهم خط رسیبر

تعداد  اهشکباعث  جهیو در نت برخوردار شده ییباال اریمع یخطا ازالگو  یبرآورد بیضراط ین شرایه در اکمدل است 

عامل  اریمعون از یسه مدل رگرس یحیتوض یرهایمتغ یرابطه هم خط یبررس یشود. برایم معادلهدر  معنادار یرهایمتغ

ون محاسبه شده یهر سه مدل رگرس ینترلکگر و لیمستقل، تعد یرهایمتغ یار براین معیاستفاده شده است. ا انسیتورم وار

 یاحتمال وقوع رابطه همخط 5انس مدل از مقدار یعامل تورم وارن بودن ییو مورد قضاوت قرار گرفته است. با توجه به پا

 ها وجود ندارد.در مدل

 یتمام دیبا که ون استیاز فروض رگرس یکیجزء خطا  انسیثابت بودن وار :جزء خطا انسیثابت بودن وار یبررس

به منظور  حاضر در مطالعهنباشد. ن فرض چندان صادق یدر عمل ان است کممانس برابر باشند. یوار یجمالت پسماند دارا

ه مرتبط با ک تیوا نهی، گزهابرآورد مدلهنگام  ه درکشده است  استفاده تیلوج ونیرگرس پژوهش از یهامدل نیتخم

با توجه به  ،نید. بنابرایآن را رفع نما انسیوار یناهمسان است تا در صورت وجودانتخاب شده انس است، یوار یهمسان

مورد  یهادر مدل جزء خطا انسیوار یجه وجود ناهمسانیانس برارزش شده است، در نتیوار یها با رفع ناهمسانه مدلکنیا

 .برازش وجود ندارد

نار که در ر وابستیر پژوهش با متغین سه متغیب یرابطه عل یبررس یبراپژوهش:  یهامدل برآوردو  ی( بررس2

 یمستقل شامل سه دسته از خطاها یرهاین پژوهش متغیون استفاده شده است. در اینترل از سه رگرسکگر و لیتعد یرهایمتغ

ارزش نترل ک یرهایو متغ یت حسابرسیفکیگر لیر تعدی، متغیگزارشگر یخطاو  یتیرعا یخطا، یاتیعمل یخطا: یتیریمد
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 یعنیمستقل  یرهایاز متغ یکیون یاست. در هر مدل رگرس یمعامالت خارجو  عمر شرکت، بازار حقوق صاحبان سهام

ر یکه متغ یاست. از آنجا وارد مدل شده یگزارشگر یخطاو  یتیرعا یخطا، یاتیعمل یخطاشامل:  یتیریمد یخطاها

ت دو یون لوجیک است، از روش رگرسیت صفر و یدو وضع یدارای مالی هاصورتتجدید ارائه  یعنی وابسته پژوهش

روش در مورد ن یا یدر حالت کلاستفاده شده است.  یینمانه درستیشیت از روش بیلوج یبرازش الگوها یو برا یوجه

د یتول یعین توزآجه یکه در نتاست مدل  یبه پارامترها یریاز نسبت دادن مقاد ها عبارتک مجموعه مشخص از دادهی

 .مشاهده شده نسبت دهد یهان احتمال را به دادهیشتریشود که ب

 نمایینسبت درست آماره مقدار اساس بر مدل یلک ین مدل معناداریدر ا: یاتیعمل یخطاج مدل اول و مرتبط با ینتا

ر یمستقل با متغ یرهاین متغیانگر وجود رابطه بیاست و ب یون خطیل رگرسیشر در تحلیه معادل آماره فکشده است  یبانیپشت

 5کمتر از سطح معناداری و  448/133)آماره به مقدار  مدلن یو احتمال آن در ا نماییدرستوابسته است. آماره نسبت 

ص وجود یب تشخیضر یبرا یب مختلفیت ضرایون لوجیبرازش شده است. در رگرس مدل یاعتبار کل دهندهنشاندرصد(، 

 ار مکیمع بر اساسص مدل یب تشخیت است. ضریون لوجیب در رگرسین ضریا یه علت تعدد آنها عدم دقت باالکدارد 

مستقل،  یرهایمتغ لهیوس بهی مالی هاصورتتجدید ارائه وابسته  ریمتغ راتیین تغییتب از کیه حاکاست  09/0فادن به مقدار 

 مدل است. یکنترل و گرلیتعد

ون یب رگرسیضرا یکل یمعناداره ک است یدو وجه برازش مدل یابیارز هایآزموناز  و آندروز لمشو -هاسمر آزمون

( 681/6لمشو ) –هاسمر آزمونشده است. آماره هر دو  یبررسر وابسته یمتغ یشده و واقع بینیپیشسه مقدار یق مقایاز طر

 05/0از  تربزرگ 076/0و  571/0ب با مقدار یآنها به ترتسطح معناداری و  یاز مقدار بحران ترکوچک( 904/16و آندروز )

 ین باالییاست و نشان دهنده توان تب بندیردهدر دو  یشده و واقع بینیپیشر یمقاد یزان برابریاز وجود محاکی ه کاست 

ح در مدل به مقدار یصح بینیپیشه مجموع درصد کح مدل نشان داده است یصح بینیپیشدرصد  هایشاخصمدل است. 

 74/86به مقدار ی مالی هاصورتتجدید ارائه  یدارا یهاشرکت یح برایصح نیبیپیشدرصد است. سهم درصد  42/67

تجدید عدم  یهاشرکت یح برایصح بینیپیشاست. سهم درصد  26/13نادرست به مقدار  بینیپیشدرصد و سهم درصد 

مرتبط با  هایآزمون است. 09/68نادرست به مقدار  بینیپیشدرصد و سهم درصد  91/31به مقدار ی مالی هاصورتارائه 

 تأثیرب یمدل مشخص شده است. ضر ییب جزیبا ضرای مالی هاصورتتجدید ارائه بر  یحیتوض یرهایمتغ تأثیرب یضرا

بزرگتر از  آزمونه آماره کنیبرخوردار است و با توجه به ا 171/7به مقدار  آزموناز آماره  423/0با مقدار  یاتیعمل یخطا

به صورت ی مالی هاصورتتجدید ارائه ر بر ین متغیا تأثیرجه یاست، در نت 05/0تر از کوچکآن سطح معناداری و  96/1

 ی مالیهاصورتتجدید ارائه ، شانس و احتماع وقوع یاتیعمل یخطاش یبا افزا یعنیشده است.  یبانیمثبت و معنادار پشت

که نتیجه آن  در بخش اثربخشی و کارآئی عملیات واحد تجاری پائین عملیاتی با مدیریت خطای ،بعبارتی ؛ابدییم افزایش

ن یبا استناد به ا شده است بیشتر در واحد تجاری ی مالیهاصورتاحتمال تجدید ارائه  افزایش خطاهای عملیاتی بوده،

از آماره  -995/0با مقدار  یت حسابرسیفیک تأثیرب یضر قرار گرفته است. تأییده اول پژوهش مورد یبخش از معادله فرض

تر کوچکآن سطح معناداری و  -96/1تر از کوچک آزمونه آماره کنیبرخوردار است و با توجه به ا -383/3به مقدار  آزمون
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شده است.  یبانیوس و معنادار پشتکبه صورت معی مالی هاصورتتجدید ارائه ر بر ین متغیا تأثیرجه یاست، در نت 05/0از 

 ابد.ییم کاهشی مالی هاصورتتجدید ارائه ، شانس و احتماع وقوع یحسابرستوسط سازمان  یبا حسابرس یعنی

برخوردار  685/2به مقدار  آزموناز آماره  343/0با مقدار  یت حسابرسیفیکو  یاتیعمل یخطا یتعامل تأثیرب یضر

 یتعامل تأثیرجه یاست، در نت 05/0تر از کوچکآن سطح معناداری و  96/1بزرگتر از  آزمونه آماره کنیاست و با توجه به ا

ت شده یبه صورت مثبت و معنادار حمای مالی هاصورتتجدید ارائه ( بر یت حسابرسیفیک×یاتیعمل یخطار )یدو متغ

که نتیجه مدیریت خطای عملیاتی نامناسب در بخش کارآئی و اثربخشی عملیات  یاتیعمل یخطاش یبا افزا یعنیاست. 

 افزایشی مالی هاصورتتجدید ارائه ، شانس و احتماع وقوع ین حال وجود سازمان حسابرسیدر ع وواحد تجاری بوده 

و ضمانت اجرایی باال در کشف  با یک نهاد رسمی و عنوانبهسازمان دهنده قدرت استقالل باالی که این نشان ابدییم

ی مالی نموده هاصورتتجدید ارائه  نتیجتاًواحدهای تجاری را ملزم به ثبت تعدیالت الزم و  نهایتاًکه  افشای خطاهاست

 قرار گرفته است. تأییده دوم پژوهش مورد ین بخش از معادله فرضیبا استناد به ا است.
 ینترلکگر و لیتعد یرهاینار متغکی مالی در هاصورتبر تجدید ارائه  یاتیعمل یخطا تأثیرت و یلوج مدلج ینتا .4جدول 

 1200،  تعداد مشاهده: 1398تا  1391ی مالی ، دوره هاصورتر وابسته: تجدید ارائه یمتغ

 zآماره  استاندارد یخطا بیضر یحیتوض یرهایمتغ
سطح 

 معناداری

 تورم عامل

 انسیوار

C 373979/2 ب ثابتیضر  806103/0  945007/2  0032/0   

OPer-Eror 423709/0 یاتیعمل یخطا  059085/0  171192/7  0000/0  337378/1  

AQ 995453/0 یت حسابرسیفیک-  294187/0  383740/3-  0007/0  366175/3  

OP_AQ 343147/0 یت حسابرسیفیک×یاتیعمل یخطا  127788/0  685288/2  0072/0  910905/3  

SIZE 233032/0 تکاندازه شر-  049000/0  755777/4-  0000/0  071269/1  

AGE 189109/0 تکعمر شر  387069/0  488566/0  6251/0  015600/1  

FTC 045179/0 یمعامالت خارج  151727/0  297766/0  7659/0  032806/1  

085678/0 ص مک فادنیب تشخیآماره ضر  ل خطاااحتم آماره آزمون  

4482/133 یینمادرستآماره نسبت  6811/6 لمشو –هاسمر    5714/0  

000000/0 یینمادرستاحتمال آماره نسبت  9040/16 آندروز    0765/0  

 ترکوچکه با توجه به کبرخوردار است  -755/4به مقدار  آزموناز آماره  -233/0ت با مقدار کاندازه شر تأثیرب یضر

ورت به صی مالی هاصورتتجدید ارائه ر بر ین متغیوس اکمع تأثیراز  05/0 یمعنادارو سطح  -96/1از  آزمونآماره  بودن

 کاهشی مالی هاصورتتجدید ارائه ت، شانس و احتماع وقوع کش اندازه شریبا افزا یعنیت شده است. یمعنادار حما

با مقدار  یمعامالت خارج تأثیرب یو ضر 488/0به مقدار  آزموناز آماره  189/0ت با مقدار کعمر شر تأثیرب یابد. ضرییم

و  96/1از قدرمطلق  آزمونآماره بودن تر کوچکه با توجه به کبرخوردار است  297/0به مقدار  آزموناز آماره  045/0

 یعنیت نشده است. یحمای مالی هاصورتتجدید ارائه معنادار آنها بر  تأثیراز  05/0از مقدار یمعناداربزرگتر بودن سطح 

ی هاصورتتجدید ارائه اهش شانس و احتماع وقوع کا یش یموجب افزا یمعامالت خارجت و وجود کش عمر شریافزا

 .شودنمیمالی 
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 نماییدرستنسبت  آماره مقدار بر اساس مدل یلک ین مدل معناداریدر ا :یتیرعا یخطاج مدل دوم و مرتبط با ینتا

ن ییاز تب کیحا 021/0فادن به مقدار  ار مکیت شده است. معیدرصد حما 5کمتر از سطح معناداری و  160/33به مقدار 

 آزمونمدل است. آماره هر دو  یکنترل و گرلیمستقل، تعد یرهایمتغ لهیوس بهی مالی هاصورتتجدید ارائه  راتییتغ

 475/0ب با مقدار یآنها به ترتسطح معناداری و  یاز مقدار بحران ترکوچک( 102/10( و آندروز )585/7لمشو ) –هاسمر

 یشده و واقع بینیپیشسه مقدار یق مقایون از طریب رگرسیضرا یکل یمعناداره از کاست  05/0از  تربزرگ 431/0و 

 بینیپیشدرصد است. سهم درصد  83/64ح در مدل به مقدار یصح بینیپیشت شده است. مجموع درصد یحمار وابسته یمتغ

نادرست به  بینیپیشدرصد و سهم درصد  49/99به مقدار ی مالی هاصورتتجدید ارائه  یدارا یهاشرکت یح برایصح

درصد  18/1به مقدار ی مالی هاصورتتجدید ارائه عدم  یهاشرکت یح برایصح بینیپیشاست. سهم درصد  51/0مقدار 

به مقدار  آزموناز آماره  120/0با مقدار  یتیرعا یخطا تأثیرب یضر است. 82/98نادرست به مقدار  بینیپیشو سهم درصد 

 یخطا تأثیراست، از  05/0تر از کوچکسطح معناداری و  96/1بزرگتر از  آزموناره برخوردار است و با توجه به آم 293/4

یا  یتیرعا یخطاش یبا افزا یعنیشده است.  یبانیبه صورت مثبت و معنادار پشتی مالی هاصورتتجدید ارائه بر  یتیرعا

تجدید شانس و احتماع وقوع  ،قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری رعایتدر  بارت دیگر با کاهش مدیریت خطاعبه

 قرار گرفته است. تأییده سوم پژوهش مورد ین بخش از معادله فرضیبا استناد به ا ابد.ییم افزایشی مالی هاصورتارائه 

برخوردار است و با توجه به آماره  071/0به مقدار  آزموناز آماره  021/0با مقدار  یت حسابرسیفیک تأثیرب یضر

ی هاصورتتجدید ارائه بر  یت حسابرسیفیک تأثیراز  05/0بزرگتر از سطح معناداری و  96/1تر از قدرمطلق کوچک آزمون

تجدید ، شانس و احتماع وقوع یحسابرست توسط سازمان کشر یبا حسابرس یعنی ؛نشده یبانیبه صورت معنادار پشتمالی 

ت یفیکو  یتیرعا یخطا یتعامل تأثیرب یضر بد.یامیاهش نکا یش یفزاا درخصوص خطاهای رعایتیی مالی هاصورتارائه 

مطلق  تر از قدرکوچک آزمونبرخوردار و با توجه به آماره  -160/0به مقدار  آزموناز آماره  -009/0با مقدار  یحسابرس

 صورتتجدید ارائه ( بر یت حسابرسیفیک×یتیرعا یخطار )یدو متغ یتعامل تأثیراز  05/0بزرگتر از سطح معناداری و  96/1

 نشده است. تأییده چهارم پژوهش ین بخش از معادله فرضینشده است. با استناد به ا یبانیصورت معنادار پشت بهی مالی ها
 ینترلکل گر و یتعد یرهاینار متغکی مالی در هاصورتبر تجدید ارائه  یتیرعا یخطا تأثیرت و یلوج مدلج ینتا .5جدول 

 1200، تعداد مشاهده: 1398تا  1391ی مالی، دوره هاصورتر وابسته: تجدید ارائه یمتغ

 انسیوار تورم عامل سطح معناداری zآماره  استاندارد یخطا بیضر یحیتوض یرهایمتغ

C 652662/1 ب ثابتیضر  817710/0  021087/2  0433/0   

OBserv-Eror 120552/0 یتیرعا یخطا  028081/0  293055/4  0000/0  354633/1  

AQ 021356/0 یت حسابرسیفیک  299071/0  071409/0  9431/0  043859/4  

OB_AQ 009402/0 یت حسابرسیفیک×یتیرعا یخطا-  058670/0  160254/0-  8727/0  638974/4  

SIZE 180013/0 تکاندازه شر-  050228/0  583956/3-  0003/0  087446/1  

AGE 366908/0 تکعمر شر  358754/0  022727/1  3064/0  004763/1  

FTC 082003/0 یمعامالت خارج  144382/0  567960/0  5701/0  046019/1  

021290/0 ص مک فادنیب تشخیآماره ضر  ل خطاااحتم آماره آزمون  

16015/33 یینمادرستآماره نسبت  5854/7 لمشو -هاسمر    4750/0  

000010/0 یینمادرستاحتمال آماره نسبت  1027/10 آندروز    4315/0  
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 آزمونبرخوردار است و با توجه به آماره  -583/3به مقدار  آزموناز آماره  -180/0ت با مقدار کاندازه شر تأثیرب یضر

به ی مالی هاصورتتجدید ارائه ت بر کاندازه شر تأثیراست، از  05/0تر از کوچکسطح معناداری و  -96/1تر از کوچک

تجدید ارائه ت، شانس و احتماع وقوع کش اندازه شریبا افزا یعنیشده است.  یبانیوس و معنادار پشتکصورت مع

 تأثیرب یو ضر 022/1به مقدار  آزموناز آماره  366/0ت با مقدار کعمر شر تأثیرب یابد. ضرییم کاهشی مالی هاصورت

تر بودن آماره کوچکه با توجه به کبرخوردار است  567/0به مقدار  آزموناز آماره  082/0با مقدار  یمعامالت خارج

ی هاصورتتجدید ارائه معنادار آنها بر  تأثیراز  05/0از مقدار  یمعنادارو بزرگتر بودن سطح  96/1از قدرمطلق  آزمون

اهش شانس و احتماع کا یش یموجب افزا یمعامالت خارجت و وجود کش عمر شریافزا یعنیت نشده است. یحمامالی 

 .شودنمیی مالی هاصورتتجدید ارائه وقوع 

نسبت  آماره مقدار بر اساس مدل یلک ین مدل معناداریدر ا: یگزارشگر یخطاج مدل سوم و مرتبط با ینتا

 023/0فادن به مقدار  ار مکیت شده است. معیدرصد حما 5کمتر از سطح معناداری و  786/36به مقدار  نماییدرست

مدل است. آماره هر  یکنترل و گرلیمستقل، تعد یرهایمتغ لهیوس بهی مالی هاصورتتجدید ارائه  راتیین تغییاز تب کیحا

ب با یآنها به ترتسطح معناداری و  یاز مقدار بحران ترکوچک( 842/11( و آندروز )239/11لمشو ) -هاسمر آزموندو 

 بینیپیشسه مقدار یق مقایون از طریب رگرسیضرا یکل یمعناداره از کاست  05/0از  تربزرگ 158/0و  081/0مقدار 

درصد است. سهم  42/65ح در مدل به مقدار یصح بینیپیشت شده است. مجموع درصد یحمار وابسته یمتغ یشده و واقع

درصد و سهم درصد  46/98به مقدار ی مالی هاصورتتجدید ارائه  یدارا یهاشرکت یح برایصح بینیپیشدرصد 

ی مالی هاصورتتجدید ارائه عدم  یهاشرکت یح برایصح بینیپیشاست. سهم درصد  54/1نادرست به مقدار  بینیشپی

از  170/0با مقدار  یگزارشگر یخطا تأثیرب یاست.ضر 27/95نادرست به مقدار  بینیپیشو سهم درصد  %73/4به مقدار 

 05/0تر از کوچکسطح معناداری و  96/1بزرگتر از  آزمونبرخوردار است و با توجه به آماره  223/4به مقدار  آزمونآماره 

با  یعنیشده است.  یبانیبه صورت مثبت و معنادار پشتی مالی هاصورتتجدید ارائه بر  یگزارشگر یخطا تأثیراست، از 

، شانس و احتماع وقوع پاسخگوئیگزارشگری و  بخش یا همان کاهش مدیریت خطا در یگزارشگر یخطاش یافزا

قرار گرفته  تأییده پنجم پژوهش مورد ین بخش از معادله فرضیبا استناد به ا ابد.ییم افزایشی مالی هاصورتتجدید ارائه 

 است.

برخوردار است و با توجه به آماره  -110/0به مقدار  آزموناز آماره  030/0با مقدار  یت حسابرسیفیک تأثیرب یضر

ی هاصورتتجدید ارائه بر  یت حسابرسیفیک تأثیراز  05/0بزرگتر از سطح معناداری و  96/1تر از قدرمطلق کوچک آزمون

تجدید ، شانس و احتماع وقوع یحسابرست توسط سازمان کشر یبا حسابرس یعنی نشده یبانیصورت معنادار پشت بهمالی 

با مقدار  یت حسابرسیفیکو  یگزارشگر یخطا یتعامل تأثیرب یضر .یابداهش نمیکا یش یافزای مالی هاصورتارائه 

سطح و  96/1تر از قدرمطلق کوچک آزمونبرخوردار است و با توجه به آماره  155/0به مقدار  آزموناز آماره  013/0

ی هاصورتتجدید ارائه ( بر یت حسابرسیفیک×یگزارشگر یخطار )یدو متغ یتعامل تأثیراز  05/0بزرگتر از معناداری 

 نشده است. تأییده ششم پژوهش ین بخش از معادله فرضینشده است. با استناد به ا یبانیبه صورت معنادار پشتمالی 
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 ینترلکل گر و یتعد یرهاینار متغکی مالی در هاصورتبر تجدید ارائه  یگزارشگر یخطا تأثیرت و یلوج مدلج ینتا. 6 جدول

 1200، تعداد مشاهده: 1398تا  1391ی مالی، دوره هاصورتر وابسته: تجدید ارائه یمتغ

 zآماره  استاندارد یخطا بیضر یحیتوض یرهایمتغ
سطح 

 معناداری

 تورم عامل

 انسیوار

C 557525/1 ب ثابتیضر  814606/0  911997/1  0559/0   

REport-Eror 170018/0 یگزارشگر یخطا  040257/0  223306/4  0000/0  306445/1  

AQ 030066/0 یت حسابرسیفیک-  270887/0  110989/0-  9116/0  313465/3  

RE_AQ 013424/0 یت حسابرسیفیک×یگزارشگر یخطا  086135/0  155843/0  8762/0  815332/3  

SIZE 164330/0 تکاندازه شر-  048466/0  390626/3-  0007/0  046903/1  

AGE  329743/0 تکشرعمر  363177/0  907940/0  3639/0  007365/1  

FTC 104625/0 یمعامالت خارج  145175/0  720681/0  4711/0  050158/1  

023618/0 ص مک فادنیب تشخیآماره ضر  

 

 ل خطاااحتم آماره آزمون

78696/36 یینمادرستآماره نسبت  2396/11 لمشو –هاسمر   0812/0  

000002/0 یینمادرستاحتمال آماره نسبت  8429/11 آندروز   1584/0  

 آزمونبرخوردار است و با توجه به آماره  -390/3به مقدار  آزموناز آماره  -164/0ت با مقدار کاندازه شر تأثیرب یضر

به ی مالی هاصورتتجدید ارائه ت بر کاندازه شر تأثیراست، از  05/0تر از کوچکسطح معناداری و  -96/1تر از کوچک

تجدید ارائه ت، شانس و احتماع وقوع کش اندازه شریبا افزا یعنیشده است.  یبانیوس و معنادار پشتکصورت مع

 تأثیرب یو ضر 907/0به مقدار  آزموناز آماره  329/0ت با مقدار کعمر شر تأثیرب یابد. ضرییم کاهشی مالی هاصورت

تر بودن آماره کوچکه با توجه به کبرخوردار است  720/0به مقدار  آزموناز آماره  104/0با مقدار  یمعامالت خارج

ی هاصورتتجدید ارائه معنادار آنها بر  تأثیراز  05/0از مقدار  یمعنادارو بزرگتر بودن سطح  96/1از قدرمطلق  آزمون

اهش شانس و احتماع کا یش یزاموجب اف یمعامالت خارجت و وجود کش عمر شریافزا یعنیت نشده است. یحمامالی 

 .شودنمیمالی  یهاصورتوقوع تجدید ارائه 
 هیفرض آزمون ییجه نهایصفر و مخالف و نت یهاهیج فرضیها و نتاهیجدول فرض .7 جدول

 هیفرض
 صفر و مخالف یهاهیفرض مدل پژوهش یرهایمتغ

 آزمونجه ینت
 0 0 ر وابستهیمتغ ر مستقلیمتغ

 مثبت و معنادار است تأثیر   ی مالیهاصورتتجدید ارائه  یاتیعمل خطای اول هیفرض

 مثبت و معنادار است تأثیر   ی مالیهاصورتتجدید ارائه  کیفیت حسابرسی×یاتیعمل خطای دوم هیفرض

 و معنادار است. مثبت تأثیر   ی مالیهاصورتتجدید ارائه  خطای رعایتی سوم هیفرض

 نیستمثبت و معنادار  تأثیر   ی مالیهاصورتتجدید ارائه  کیفیت حسابرسی×رعایتی خطای چهارم هیفرض

 مثبت و معنادار است تأثیر   ی مالیهاصورتتجدید ارائه  گزارشگری خطای پنجم هیفرض

 مثبت و معنادار نیست تأثیر   مالی یهاصورتتجدید ارائه  کیفیت حسابرسی×گزارشگری خطای ششم هیفرض

 گیرینتیجهبحث و 

خواهان در جامعه یاز پاسخگویی به نقابل اتکا جهت ایفای مسئولیت پاسخ ترین منابع اطالعاتیمهم ازهای مالی زارشگ

مالی است. از طرف  گزارشگری کیفیت از متأثرمالی  هایی مالی و سایر گزارشهاصورت و سودمندی دآینبه شمار می
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واحدهای تجاری گزارشگری مالی  پائین کیفیت نماد بارزی مالی هاصورتگذاران، تجدید ارائه از دیدگاه سرمایهدیگر 

ترین معیار برای عینی» عنوان ی مالی را بههاصورتبورس اوراق بهادار آمریکا، تجدید ارائه  کمیسیونهمچنان که  است

باکیفیت  گزارشگری مالی. برشمرده است «و نماد واضح تقلب در گزارشگری مالی ی مالیهاصورتنادرستی ارائه سنجش 

عاری از  وها و عملیات زیربنای گزارشگری مالی به لحاظ خطاهای احتمالی مدیریت شده افتد که فعالیتزمانی اتفاق می

. مدیریت خطا با شناسایی بموقع خطاها، لذا، برای دستیابی به این مهم بایستی مدیریت خطا انجام شود ،و اشتباه باشند خطا

بسیاری از جمله در حوزه  یهات در حوزهیفکید یتول کد دریلک عنوانبهداد خطاها و برخورد با خطاها یاز رو یریشگیدر پ

ط واحدهای تجاری یار در محک یامدهایت پیفکی یخطا برا حسابداری و حسابرسی نقشی برجسته پیدا کرده است. مدیریت

ت گزارشگری مالی هستند و یفکیم با یبدلیل اینکه خطاها در تعارض مستق ،های مالی حیاتی استباالخص محیط

اصطالح عام است  یکمفهوم مدیریت خطا رسانند. یغلط م یهایریگجهیهای مالی را به نتکنندگان از گزارشاستفاده

 -1جهت سه اصل کلی مدیریت خطا یعنی  هاسازمانمدیران و کارکنان  کمشتر هایفعالیتو  هاتالشکه نشان دهنده 

  .استبرطرف نمودن و حل خطاها،  -3از رخداد خطاها و  یریشگیپ -2شناسایی و تشخیص خطاها، 

سراغ سند راهبردی شناسایی و تشخیص خطاها، بهدر پژوهش حاضر برای دستیابی به اصل اول مدیریت خطا یعنی 

با بررسی و تمرکز بر سند مذکور و مطابق با مدل ارائه شده پژوهش که مورد نظرسنجی نخبگان رشته  رفته و (2013کوزو )

آن  ی داخلیهاکنترلحسابداری قرار گرفته، پرواضح است که مدیریت خطا در واحدهای تجاری نشات گرفته از 

بر طبق مبانی سند کوزو ، اهداف  گیری خواهد بود.قابل شناسایی و اندازه هاکنترلواحدهاست و تحت حضور این 

اهداف  -3اهداف رعایتی  -2اهداف عملیاتی  -1ی داخلی مندرج در سند مذکور سه دسته بوده که عبارتست از: هاکنترل

الذکر باشد و عملیات واحد تجاری ی که مانع دستیابی واحد تجاری به اهداف فوقگزارشگری )پاسخگویی(، و هر اقدام

خطای  -3خطای رعایتی و  -2خطای عملیاتی  -1خطا قلمداد شده و تحت عنوان:  عنوانبهرا به مخاطره انداخته باشد 

گزارش حسابرس مستقل از  ی مذکورخطاها و تشخیص شناساییجهت بندی شده است. طبقهگزارشگری )پاسخگویی( 

از گزارش مذکور گردیده بصورت دستی استخراج خطاها مطالعه و و به روش تحلیل محتوی اقدام به  استفاده گردیده

ناچار از معیار معکوس آن یعنی تعداد  به نیستگیری مدیریت خطا قابل اندازه هاشرکتبدلیل اینکه در همچنین است. 

خطاهای مذکور را بدرستی مدیریت نموده باشند تعداد که  ییهاشرکتلذا،  ،گردیده است هاخطاها اقدام به آزمون فرضیه

 تأثیرخطاها به بررسی  و گردآوری گیریاندازه ،پس از شناساییدر کارنامه کاری خود خواهند داشت. خطای کمتری 

و نقش  که ابزار مهم و اساسی در افشا خطاها بوده رداخته شده است و کیفیت حسابرسیآنها بر گزارشگری مالی متقلبانه پ

 ها گردیده است.وارد مدل گرتعدیلمتغیر  عنوانبه بسزایی در این خصوص داشته

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  یهاشرکتتایی از  150برای انجام پژوهش حاضر از نمونه 

گردیده است. پژوهش  هایفرضیهو تجزیه و تحلیل  آزموناستفاده شده است و پس از مدلسازی اقدام به  1398-1391

در آنها  دیریت خطای عملیاتیم عبارتیخطای عملیاتی کمتری داشته یا به یی کههاشرکتدهد نشان می آزموننتایج 

ننموده و  خویش های واقعیاقدام به دستکاری فعالیت ،بخش اثربخشی و کارائی عملیات واحد تجاری باالتر بوده است

 . اندنداشتهگزارشگری مالی خود کارنامه معیاری از تقلب در  عنوانبهی مالی را هاصورتتجدید ارائه  ،لذا
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است بدین صورت  نشان دادهدو بعد متفاوت را  و تعامل آن با مدیریت خطا ر خصوص کیفیت حسابرسید آزموننتایج 

سابرسی، فارغ از ح مؤسساتحسابرس واحدهای تجاری بوده در مقابل سایر  عنوانبه «سازمان حسابرسی»زمانی که  که

حضور از طرف دیگر  .اندی مالی خویش را کمتر شاهد بودههاصورتتجدید ارائه ارقام  هاشرکت بحث مدیریت خطا،

خطا مدیریت یی که تمایل به هاشرکتدر  خصوصاًو تعامل آن با مدیریت خطا سازمان در کنار بحث مدیریت خطا 

خطاها با ممیزی حسابرس در طی سال بموقع کشف و توسط مدیران و کارکنان بموقع اصالح  گونه بوده کهبدین اندداشته

تعامل سازمان درخصوص اما  .اندی مالی نبودههاصورتشاهد تجدید ارائه ر و لذا واحدهای تجاری مذکو گردیده است

در بخش کارائی و اثربخشی  یا بعبارتی با مدیریت خطای ضعیف عملیاتی افزایش خطای ی باهاشرکتبا مدیریت خطا در 

اتفاق افتاده ی مالی هاصورتتجدید ارائه ، هاشرکتتوسط آن  مدیریت خطامبحث عالقگی به عملیات واحد تجاری و بی

اند و اقدام به ی مذکور طی دوره مالی خویش به هشدارهای حسابرس اهمیت ندادههاشرکتعلی الرغم اینکه  زیرااست 

ی خطاها گرگزارشگری و افشاکشف و طرفی در و بی «سازمان حسابرسی»استقالل باالی ده، بدلیل نمواصالح خطاها ن

واحدهای تجاری مذکور  ،ربطتوسط مسئولین ذیخطاها عدم اصالح بموقع در گزارش سالیانه خویش بدلیل  بطور مبسوط

دهنده قدرت نشان تنهاییخود به ه ایناند کخویش شدهی مالی هاصورتتجدید ارائه درنتیجه  ومجبور به ثبت تعدیالت 

موجب یک نهاد رسمی و با ضمانت اجرایی باال در کشف و افشای خطاها بوده است که  عنوانبهاستقالل باالی سازمان 

تجدید ارائه و  گردیدهمجبور به ثبت تعدیالت  اندخود کرده های واقعیکه اقدام به دستکاری فعالیت ییهاشرکتشده 

گزارشگری نیز چنین بوده اما تعامل ند. در خصوص خطاهای رعایتی و یی مالی را در کارنامه خود ثبت نماهاصورت

 و همکاران گولد سازمان با مدیریت خطای مذکور به اثبات نرسیده است. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

ها و حل و پذیری مناسب نسبت به خطابا تشخیص بموقع خطاها و انعطاف تواندمیمدیریت خطا  اندبیان داشته (2019)

 کیفیت گزارشگری مالی گردد، مطابقت دارد. افزایشکاهش تقلب و درنتیجه  موجبفصل آنها 

در هر سه سطح عملیاتی،  که مدیریت خطاها ه استبا توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مشخص گردید

و احتمال  بسزایی در باالبردن کیفیت گزارشگری مالی دارد تأثیرعملیاتی در سطح خطاهای  خصوصاًرعایتی و پاسخگویی 

اند به معنای این یی که خطای کمتری داشتههاشرکتزیرا  رسانددستکاری و تقلب در گزارشگری مالی را به حداقل می

یی که توان استفاده از هاشرکت ،مثال عنوانبه. اندمند بودهاز مدیریت خطای باالتری بهره هاشرکتاست که این 

های عملی خویش را نداشته یا با وجود تولید بهینه و فروش محصوالت، کارایی الزم را داشته اما اثربخشی پائینی ظرفیت

یی که قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری اعم از هاشرکتاند و همچنین وری یا وصول مبالغ مذکور داشتهدر بهره

های مربوط به استانداردهای حسابداری ن سازمانی یا درون سازمانی را از جمله قوانین و دستورالعملقوانین و مقررات برو

و  اندمربوطه را بطور کامل رعایت نکرده باشند از مدیریت خطای پائینی برخوردار بوده هاینامه و دستورالعملیا آئین

گردد تا جایگاه ویژه گونه واحدهای تجاری بررسی میمثال ساده نحوه مدیریت خطای این کبا ذکر ی اند.هدمتضرر گردی

واحد تجاری را های عملیاتی، رعایتی و پاسخگویی مشخص گردد. مدیریت خطا در واحدهای تجاری و در سطح فعالیت

های شاهد ورود جریاناین واحد  ،را بدرستی رعایت کرده باشد)خرید و فروش(  معامالت نامهآئیندر نظر بگیرید که 

)مانند کنترل اعتبارسنجی ها نامهمفاد آئینکه  ییهاشرکتو بالعکس،  استبه درون واحد تجاری خود بوده  کافینقدی 
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اند به درستی جریان ورود وجه اند نتوانستهو غیره را بدرستی رعایت نکرده استانداردها مشتری و پیگیری بموقع مطالبات( و

وجه  تأمینمجبور به  ،بدلیل کمبود وجه نقد در دسترس هاشرکتنمایند. این  کنترلرا خود نقد به درون واحد تجاری 

که موجب خروج نموده هزینه مالی پرداخت  عنوانبهنیاز از محل تسهیالت بانکی و غیره شده و ساالنه مبلغ گزافی را  مورد

ست که واحد تجاری منابع مالی بسیاری دارد که ا و این در حالی گرددتوجهی وجه نقد از واحد تجاری میبخش قابل 

قوانین و مقررات درون سازمانی بوده است. بخشی از بدلیل عدم رعایت  صرفاًتوان بازیافت آنها را از دست داده و آنهم 

به سهامداران و اعتباردهندگان و سایرین شود و حتی  تواند موجب عدم پرداخت سایر تعهداتاین موضوع همچنین می

شرکت را دچار  ،های منتج شده از مورد مذکورمالی و سایر هزینه تأمینهای ای مطالبات مشکوک الوصول و هزینهههزینه

 ،بنابراین آید.میشرکت به میان  لقانون تجارت کرده که بحث انحال 141ماده  یتبردن به سمت شمولزیاندهی و حتی پیش

رود در دهد که چگونه شرکت تا مرحله ورشکستگی و انحالل پیش مینشان می اهمیتظاهر کمی بهحتی یک مورد خطا

پرواضح است که در  ،لذا .از تمام این وقایع جلوگیری نمود توانمیحالی که با یک اعتبارسنجی صحیح و کنترل مناسب 

ناظرین  امر در نهایت ، زیاد است کههای واقعی نمایندبه دستکاری فعالیت اقدام هاشرکتچنین شرایطی احتمال اینکه 

مجبور به  هاشرکتو  نموده برمالمذکور را  یهادستکاری ،و ممیزین مالیاتی قانونی حسابرسان یا بازرسان سازمانی اعم از

  نموده است. اثباتنتایج پژوهش حاضر نیز این ادعا را  که دنردگی مالی خود میهاصورتتجدید ارائه 

آگاهی از کیفیت  گردد برایسرمایه پیشنهاد می بازار بالفعل و بالقوه گذارانسرمایه به های پژوهشیافتهبا توجه به 

از افراد خبره این  مذکورگزارش  مناسبتحلیل  گزارشگری مالی توجه ویژه به گزارش حسابرس مستقل نموده و جهت

را تشخیص داده و  در واحدهای تجاریموجود  سازمانی بتوانند خطاهای مناسبحرفه استفاده نمایند تا با تجزیه و تحلیل 

که بر خطاهای  گرددمیی حاضر در بورس اوراق بهادار پیشنهاد هاشرکت به گذاری نمایند.اقدام به سرمایه کافیبا اطمینان 

موجب در این بخش زیرا مدیریت خطای مناسب  تمرکز خاص نموده استخطاهای اثربخشی و کارایی عملیاتی که همان 

تا مجبور  را تجربه نماید ورود وجه نقد بیشتری به درون واحد تجاریو  باالتر شدهکیفیت سود شاهد  شود واحد تجاریمی

 و هدر رفت سرمایه خویش نشوند. به پژوهشگران آینده های مالی باالمالی با هزینه تأمینوجه مورد نیاز از طریق  تأمینبه 

در رشته برای اولین بار مفهومی نوین در رشته حسابداری است و اینکه مدیریت خطا  گردد با توجه بهتوصیه می نیز

 تا آن برآیند نفاوت دیگری بدنبال آزموهای متبا روشاست آزمون قرار گرفته  سازی ومدل موردحسابداری در کشور 

متغیرهای  مدیریت خطا را برعدم و آثار  ای مختلف را با هم مقایسه کردهمدلها و روشکنندگی بتوان قدرت تبیین

 د.مورد مطالعه قرار دامانند مدیریت سود و غیره دیگری 

 تقدیر و تشکر

 حاضر پژوهش اجرای در همکاری خاطر بهآزاد اسالمی واحد دماوند  دانشگاه پژوهشی محترم معاونت بدینوسیله از

  .آیدتقدیر به عمل می

 منابع
های حسابداری . پژوهشهای مالی با تأکید بر نقش حسابرساحتمال تجدید ارائه صورت .(1397موسی ) جوانی قلندری، محمدعلی و ساری، حسین؛ اعتمادی،

 .85-106(، 37)10 مالی و حسابرسی،
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 .21-42(، 38)4، حسابداری مالی یهاپژوهش .بنیان پردازی زمینه نظریه روش به ایران

های بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتکیفیت حسابرسی  بررسی تأثیر .(1394محمدرضاخانی، وحید ) و نژاد، سعیدهبرهانی ؛پورحیدری، امید
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 .بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه (.1391)محمدی، امیر  و ولی زاده الریجانی، اعظم ؛حساس یگانه، یحیی

 .43-64(، 19)5، بهادار فصلنامه بورس اوراق

 .133-157(، 44)12، مجله دانش حسابداریهای رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی. (. قابلیت1400زاده، محمد؛ ولیان، حسن و عبدلی، محمدرضا )حسین

مجله گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. (. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه1389زاقرد، محمد و یحیایی، منیره )خدائی وله
 .1-15(، 2)3 حسابداری مدیریت،

 شده پذیرفته هایشرکت گذاری سرمایه کارایی بر داخلیهای کنترل ضعف و حسابرسی گزارش در تأخیر تأثیر (.1399دستگیر، محسن و ساعدی، رحمان. )

 .23-51(، 35)10، های تجربی حسابداریفصلنامه پژوهش.  بهادار اوراق بورس در

های پذیرفته شده در کاری مشروط در شرکتکیفیت کنترل داخلی بر محافظه تأثیربررسی  .(1394دستگیر، محسن؛ عرب صالحی، مهدی و جاوید، داریوش )

 .125-151(، 26)7، . حسابداری مالیبورس اوراق بهادار تهران

(، 3)10 ،مجله دانش حسابداری. حسابداری استادان دیدگاه: کوچک هایشرکت مالی گزارشگری نیازهای. (1398غالمحسین ) مهدوی، سیدجواد و دالوری،

32-1. 

، ی حسابداری مالیهاپژوهشی. مالی هاصورتدارائهیتجد و حسابرسی تهیکمهای (. ویژگی1397. )مهدی، علومیکاظمی و مصطف ی،عبد ؛جواده، رضازاد
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