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 چکیده

های مالی و یادداشت های توضیحی و  افشای ضعف کنترل داخلی یکی از ابزارهای مؤثر برای تهیة صورت

افشای اطالعات می باشد. در میان افشای ضعف کنترل های داخلی به افشای ضعف کنترل داخلی حسابداری 

و غیر حسابداری اشاره نمود که مورد توجه استفاده کنندگان از صورت های مالی می باشد. در این رابطه می 

یل اصلی آن دستکاری و گزارش های سود واهی و بی کیفیت می توان ورشکستگی شرکت ها که یکی از دال

باشد اشاره کرد. که این امر باعث شده تحلیل گران اقتصادی توجه خود را از رغم سود به سوی کیفیت سود 

ر کیفیت سود د افشای رابطه بین افشای ضعف کنترل داخلی واین تحقیق، بررسی از هدف معطوف کند. 

بررسی قرار  1395الی  1390دوره زمانی که در دورة ه در بورس اوراق بهادارتهران های پذیرفته شدشرکت

ره آورد نوین جمع آوری شده و به کمک نرم افزار اکسل ر ها با استفاده از نرم افزاداده کهگرفته شده است. 

شده های آماری استفاده انجام تجزیه وتحلیل ها وبرای آزمون فرضیه Eviews محاسبه گردیده اند. از نرم افزار

در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت کنترلهای داخلی و همچنین تاثیر تغیرات کیفیت کنترلهای داخلی  .است

بر روی کیفیت سود را مورد آزمون قرار دادیم. برای تجزیه و تحلیل از همبستگی و رگرسیون استفاده شده 

ل داخلی و همچنین تاثیر تغیرات کیفیت کنترلهای است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت کنتر

  کیفیت سود با افشای ضعف کنترل داخلیبا بررسی رابطه میان  .است گذار تاثیر داخلی بر روی کیفیت سود 

یزان داخلی غیر حسابداری  م افشای ضعف کنترل غیر حسابداری به این نتیجه رسیدیم که با افزایش مقادیر 

داخلی غیر حسابداری میزان کیفیت سود کاهش افشای ضعف کنترل کیفیت سود افزایش و با کاهش مقدار 

 شد.حسابداری، تایید ن کیفیت سود با افشای ضعف کنترل داخلیمی یابد و همچنین در خصوص رابطه میان 

 غیرحسابداری ،افشا، کنترل داخلی، کیفیت سود ، ضعف کنترل داخلی حسابداریکلمات کلیدی: 


