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حسابرسی داخلی،کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

ازآن جا که کنترل های داخلی نقش مهمی در کیفیت گزارشگری مالی دارد هدف از این تحقیق تعیین

حسابرسی داخلی ،  کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

اوراق بها دار تهران می باشد .در این راستا از جامعه مذکور 103 شرکت در بازه زمانی 1389-1394 به

صورت غربالگری  انتخاب شد وبا استفاده از روش داده های ترکیبی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار

گرفت.  برای سنجش کیفیت حسابرسی از حق الزحمهی حسابرس و تاخیر حسابرسی استفاده شده است

روش پژوهش از نوع همبستگی وپس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون

است. برای آزمون فرضیهها از نرمافزار Eviews8استفاده شده است. روششناسی پژوهش حاضر از نوع پس

رویدادی میباشد، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطالعات گذشته انجام میشود. ماهیت موضوع

انجام، تحقیق از بعد نحوه  محض حسابداری میباشد و شبه تجربی میباشد و در نهایت این پژوهش 

توصیفی است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت حسابرسی داخلی و حق الزحمهی

حسابرسی رابطه ی منفی معناداری و جود دارد. بین کیفیت حسابرسی داخلی و تأخیر گزا رش حسابرسی

رابطه ی بین کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی  ندارد.و  رابطه ی معناداری وجود 

معناداری وجود دارد.
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M.A. Thesis:

Internal  audit  audit quality and  financial retorting
quality
Since internal controls play an important role in the quality of financial reporting, the
purpose of this study is to determine the internal audit, audit quality and financial reporting
quality of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this regard, the company
has  103  participating  companies  The  time  interval  of  2011-2014  was  selected  by
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screening and tested using hypothesis hybrid data. The auditor's audit fee and audit delay
are used to measure the quality of the audit. The research method is correlation and event
type, and the hypothesis testing method is a correlation and regression test. To test the
hypotheses, Eviews8 software has been used. The methodology of this research is post-
event, which means that the research is done based on past information. The nature of the
purely accounting issue is quasi-empirical, and in the end this research is a descriptive
study of how to do it. In general, the results indicate that there is a significant negative
relationship  between  internal  audit  quality  and  audit  fees.  There  is  no  significant
relationship between the quality of internal audit and the delay in audit reporting. There is a
significant relationship between the quality of internal audit and financial reporting quality.

صفحه:


