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تاثیر چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بر کیفیت کنترلهای داخلی وکیفیت گزارشگری مالی
شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
*،8

سحر مشهدی جعفر نظری ،6رضا احتشام راثی
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 8استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،گروه مدیریت ،قزوین ،ایران (عهدهدار مکاتبات)
تاریخ دریافت :مرداد  ،6935اصالحيه :آبان  ،6935پذیرش :آذر 6935

چکیده
کنترل غيرمستقيم عمليات سازمانی و دوری مدیران ارشد از فعاليتهای تجاری باعث گردیده ،مدیریت برای انجام وظایف خود به استتقرار یتس سيستتم
اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی الینفس از سيستم مدیریت کارآمد روی آورد .برای کنترل داخلی ،الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شدهاند و این
سيستمها همواره دارای نقاط ضعف و قوتی هستند .مهمترین دليل ضعف سيستمهای کنترل داخلی در واحدهای تجاری ،سنتی بودن سيستمها و بته روز
نشدن آنها است .در این مقاله به منظور آشنایی بيشتر با مفاهيم و اصول کوزو و جهت بهبود نقاط ضعف کنترل داخلی به بررسی چارچوب یکپارچه به روز

شده کوزو ،اهداف و اجزای آن میپردازیم.
هدف اصلی این تحقيق بررسی تاثير چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات ( )COBITبر کيفيت کنتترلهتای داخلتی و کيفيتت گزارشتگری متالی
شرکت های موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .جامعه آماری تحقيق حاضر اساتيد حسابداری ،اعضای کميتته
حسابرسی ،حسابرسان داخلی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بوده که حجم نمونه به روش نمونه گيری تصادفی و بر مبنای فرمول کتوکران 628
نفر میباشد .برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر متخصصان و برای بررسی پایایی ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده کته مقتدار آن  %1551محاستبه
شده و بيانگر این مطلب است که پرسشنامه از پایایی و قابليت اعتماد باالیی برخوردار است .نتایج حاصل از تحليل دادهها نشان متیدهتد کته چتارچوب
کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بر کيفيت کنترلهای داخلی و کيفيت گزارشهای مالی شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تاثير مستقيم دارد.
واژگان کلیدی :چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات ،کيفيت کنترلهای داخلی ،کيفيت گزارشگری مالی.
کوبيت چارچوبی برای توستعه ،پيتادهستازی ،نظتارت و بهبتود حاکميتت
فناوری اطالعات و شيوه مدیریتی است .چارچوب کوبيت توس موسسته
حاکميت فناوری اطالعتات و انجمتن حسابرستی و کنتترل ستامانههتای
اطالعاتی منتشر شدهاست .هدف از این چارچوب ارائه یس زبان مشتتر
برای برقراری ارتباط مدیران کسب و کار با یکدیگر در رابطته بتا مقاصتد،
اهداف و نتایج بوده است .نسخه اوليه آن در سال  6331منتشر شده و تتا
حد زیادی بر امور حسابرسی متمرکز شده بود .ایتن در حتالی استت کته
آخرین نسخه از آن در سال  8169منتشر شده و بر ارزشی که حاکميتت
فناوری اطالعات میتواند در موفقيت کسب و کار ایجاد کند ،تاکيد کترده
است .همچنين توصيههای مختصری نيز در مورد مدیریت ریسس بنگاه را
فراهم آورده است] .[6کوبيت بر پایه  5اصل جهتت حاکميتت و متدیریت
سازمان (بنگاه) فناوری اطالعات بنا نهاده شده است:
اصل  :6برآورده کردن نيازهای ذینفعان
اصل  :8پوشش سراسری کسب و کار (سازمان)

 -1مقدمه

در سالهای اخير نياز به یس چارچوب مرجع بترای کنتترل و امنيتت در
خبرهای فناوری اطالعات الزم به نظر میرسيد و اطمينان از نياز کاربران
به ارائه خدمات فناوری اطالعات از راه مميزی خدمات ارائه شتده توست
گروه های داخلی و شخص ثالث بيش از پيش احساس متیگردیتد .بترای
دستيابی به مزیت رقتابتی و کارآمتد بتودن از نظتر هزینته بتا تکيته بتر
تکنولوژی ،برای دستتيابی بته موفقيتت در متدیریت ستازمان و متدیریت
فناوری اطالعات و نظارت و ارزیابی بر عملکرد ستازمان و بترای بترآورده
کردن هدفها و الزامات تجاری در جهت پاسخگویی به نيازها ،از چارچوب
6
کوبيت استفاده گردد.
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سحر مشهدی جعفر نظری و همکار  /تاثير چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بر کيفيت کنترلهای داخلی وکيفيت گزارشگری مالی شرکتهای
موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
حسابداران مدیریت و انجمن مدیران مالی تاسيس شد و به همراه گروهی
از مشاوران ،کار پژوهشی گستردهای را بر روی تعریفها و مفهومهای
کنترل داخلی آغاز کرد .حاصل کار این کار گروه پس از طی چند مرحله
گزارشی بود که با نام "کنترل داخلی -چارچوب یکپارچه" تحت عنوان
چارچوب اوليه کوزو که از آن با نام کوزو  6یاد میشود ،در سال 6338
منتشر شد .پس از آن در سال  6334این گزارش با اصالحات جزیی،
تجدید چاپ شد .این گزارش تعریفی عام از کنترلهای داخلی ارائه کرد و
رویکردی یکپارچه برای ارزیابی سيستمهای کنترل داخلی فراهم ساخت.
در ویرایش اوليه ،چارچوب کوزو به کنترلها از سه بعد نگاه میکند که در
مکعب کوزو در شکل ( )6دیده میشود ].[61
با توجه به توضيحات ارائه شده ،در دنيای امروز که فناوری اطالعات یکی
از ارکان اساسی سازمانها محسوب میگردد ،به نظر متیرستد آشتنایی و
بکارگيری چارچوب کوبيت نيز جزو الزامات سازمان محستوب متیگتردد.
همچنين از آنجایی که در ایران به دليل شناخت محدود فناوری اطالعات
نگرانی بکارگيری این فناوری بيشتر مشهود میباشد ،در این تحقيق سعی
بر آن است تا با معرفی کوبيت به عنوان یتس متدل کنتترل کننتده ،ایتن
اطمينان به سازمانها داده شود که اجرای فناوری اطالعات و نتایج بدست
آمده در راستای اهداف و ارتقای ستازمان متیباشتد .بته طتورکلی متوارد
مشروح در ذیل سازمانها را تشویق میکنند تا از کوبيت استفاده نمایند:

اصل  :9استفاده از یس چارچوب مجتمع و واحد
اصل  :4فعال کردن یس رویکرد کل نگر
اصل  :5تفکيس مدیریت از حاکميت ].[9
از سوی دیگر ،مدیران موسسات و سازمانها توجه بسياری به سيستمهای
کنترل داخلی دارند .زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یس سيستم
کنترل داخلی اثربخش ،تحقق رسالت اصلی شرکت ،حفظ سودآوری و به
حداقل رساندن رویدادهای غيرمنتظره بسيار مشکل است و وسيلهای
است که موجب میشود ،نسبت به ارقام و آمار حسابداری اطمينان
بيشتری بيابند و اعداد و اطالعات مذکور را مبنای تصميمات خود قرار
دهند و همچنين آنان را مطمئن میسازد که سيستم و روشهای صحيح
مالی و اداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجرا شود .وجود
کنترلهای درونی باعث بهبود عملکرد سازمانها و حتی باعث بهبود
گزارشگری مالی میشود .تحقيقات نشان میدهد ،وقتی سازمانها بر روی
کنترلهای درونی متمرکز شوند ،بهتر نتيجه گرفته و باعث کاهش
هزینههای کنترل داخلی در سازمانها میشوند؛ به این دليل که کنترلهای
درونی یس خودکنترلی در افراد سازمانها به وجود میآورد .در سال 6325
کار گروه سازمانهای حامی کميسيون تردوی با پشتيبانی و مشارکت
معروفترین محافل حرفهایحسابداری امریکا شامل انجمن حسابداران
رسمی امریکا ،انجمن حسابداری امریکا ،انجمن حسابرسان داخلی ،انجمن

شکل( :)1چارچوب اولیه کوزو ][11
-

 کوبيت چارچوبی را برای شناسایی ریسسهای مرتب بتا فنتاوریاطالعات و ارزیابی و کنترل آنها ارائه مینماید.
 برخی سازمانها با بکتارگيری کوبيتت ،مميتزیهتای یکپارچته وسراسری ،خود را بهبود دادهاند].[4
همچنين با توجه به اینکه کيفيت گزارشهای مالی و کنترلهای داخلی
در سازمان نقش موثری بر موفقيت آنها دارند ،در این تحقيق تاثير کوبيت
بر دو عامل مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .اصول چارچوب
کنترلهای داخلی شامل  61مورد میباشد که در طراحی ،پياده سازی ،و
ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی بحث کرده است .این اصول به طور
خاص به هر یس از اجزای ذکر شده فوق مربوط هستند.

به دليل مشکالت تجربه شده توس سازمانها.
نياز مدیران به نظارت بر منابع سازمان.
با کنترل منابع فناوری اطالعتات ،هزینته کتل ارائته ختدمات آن
ممکن است ،کاهش یابد.
کوبيت ترس و نگرانی و عدم اطمينان مدیران را نسبت به برآورده
نشدن هدفهای تجاری کاهش خواهد داد.
اطمينان یافتن از اینکه سازمان مطابق با قوانين کاربردی و قابتل
اجرا است.
ایجاد و برقراری ارتباطات بهبود یافتته بتين متدیران ،کتاربران و
مميزان با بکارگيری کوبيت.
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در پایان این بخش مقایسته تفتاوتهتای مهتم رویکترد شناستایی ،ارزیتابی و
مستندسازی کنترلهای داخلی حتاکم بتر گزارشتگری متالی (بتا استتفاده از
پرسشنامههای استاندارد کنترل داخلی) با رویکرد کوزو مفيد به نظر میرسد:
الف– با استفاده از رویکرد کوزو ،بر ختالف روش ستنتی شناستایی ،ارزیتابی و
مستندسازی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی (بته کمتس تکميتل
پرسشنامههای استاندارد کنترلهای داخلتی و ثبتت سيستتم از طریتق شترح
سيستم یا نمودار گردش عمليات) ،کليته عمليتات در کتاربرگی تحتت عنتوان
"کاربرگ ارزیابی ریسس فعاليت مورد نظر" منعکس میگردد و نيازی به ثبتت
سيستم از طریق "شرح یا رسم نمودار گردش عمليات"بطور جداگانه نيست.
ب– استفاده از رویکرد کوزو ،منتج به شناسایی عوامتل ریستس دستتيابی بته
اهداف فعاليتهای مهم مورد نظر بته صتورت عينتی متیشتود .در حتالی کته
رویکرد سنتی مندرج در بند الف ،حتتی عوامتل ریستس مترتب بتا ادعاهتای
مدیریت در مورد گزارشتگتری متالتی را نيز مشخص نمیکند.
پ– رویکرد کوزو قادر به شناسایی ،ارزیابی و مستندسازی کنترلهای داخلتی
مرتب با فعاليتهای با ماهيت متفاوت میباشد .درحالیکه رویکرد سنتی
مندرج در بند الف ،صرفاً در مورد کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشتگری
مالی کاربرد دارد.
ت– با عنایت به مطالب مندرج در بندهای الف تا پ فوق ،صرفاً بتا استتفاده از
رویکرد کوزو ،شناسایی ،مستندسازی و ارزیابی کنترلهتای مترتب بتا کليته
فعاليتهای مهم مورد نظر "با ماهيتهای متفاوت" امکانپتذیر استت .بته
عبارت دیگر با استفاده از روش سنتی مندرج در بنتد التف فتوق ،ارزیتابی
ریسس فعاليتهای مهم بنگاه تحت هيچ شرایطی امکانپذیر نيست.
ث -استفاده از رویکرد کوزو ،زمينه الزم برای مدیریت ریسس بنگاه را
فراهم میکند.
ج -رعایت استانداردهای بين المللی حسابرسی داخلی در مورد ارزیابی
فرایندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسس و کنترل ،مستلزم استفاده از
رویکرد کوزو است] .[64استاندارد کوبيت به عنوان چارچوبی مطرح است
که مدیران را در اداره کردن هرچه بهتر فناوری اطالعات و استفاده از
منافع آن راهنماییمیکند .این استاندارد از زیرساخت سازمان مستقل
بوده و یس استاندارد باز جهت کنترل فناوری اطالعات میباشد .استاندارد
کوبيت بين اهداف کسب و کار و مدیریت فناوری اطالعات در سازمان
هماهنگی ایجاد مینماید و برای کمس به سه گروه مختلف (مدیران،
کاربران و مميزها) در سازمان تدوین شده است.
هم اکنون نسخه سوم از این استاندارد روانه بازار شتده استت کته شتامل
خالصه اجرایی ،روش پيادهسازی ،چارچوب استاندارد ،راهنمای مدیریتی،
راهنمای مميتزی ،متدلهتای بلتو ستازمانی ،عوامتل کليتدی موفقيتت،
شاخصها و اهداف کليدی عملکرد میباشد .متن استتاندارد روان بتوده و
چارچوب استاندارد به خوبی فعاليتتهتای الزم جهتت متدیریت فنتاوری
اطالعات در سازمان را تشتریح متینمایتد .ایتن استتاندارد از سته جنبته
فرآیندهای اطالعتاتی ،منتابع اطالعتاتی و شترای اطالعتات بته فنتاوری
اطالعات در سازمان مینگرد و معتقد است برای مدیریت صتحيح در ایتن
حوزه ،باید این جنبهها را مدنظر قرار داد .ایتن عناصتر ستهگانته تشتکيل
دهنده مکعب کوبيت هستند.

شکل( :)2مکعب کوبیت

در استاندارد کوبيت 4 ،حوزه برای فرآیندها در نظر گرفته شده است .این 4
حوزه در مجموع  92فرآیند را پوشش میدهند .برنامهریتزی و ستازماندهی،
اکتساب و پيادهسازی ،تحویل و پشتيبانی و نظارت ،چهار حوزهای هستتند
که جهت مدیریت فناوری اطالعات در سازمان توست استتاندارد کوبيتت
مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کيفيت گزارشگری مالی ،دقت و صحت گزارشهای مالی در بيان اطالعات
مربوط به عمليات شرکت و اظهار کردن تمام داراییهای شرکت از جمله
داراییهای نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده-
کنندگان است .طبق بيانيه مفهومی شماره یس هيات استانداردهای
حسابداری مالی ،گزارشگری مالی باید" اطالعات سودمندی فراهم نماید
که سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه را در انجام تصميمگيریهای منطقی
یاری نماید".کيفيت گزارشگری مالی هميشه مورد توجه سرمایهگذاران
فعلی و آتی بوده است .پيرو پيشنهاد کميته بلوریبون در سال 6336
مبنی بر لزوم ارزیابی کيفيت اصول حسابداری مورد استفاده در تهيه
صورتهای مالی ،انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال  8111تالش
کردند تا تعریف دقيق و واضحی از کيفيت ارائه نمایند .آنها کيفيت را
اینگونه تعریف نمودند":معياری عينی برای کمس به ارزیابی یکنواخت
اصول حسابداری مورد استفاده در تهيه صورتهای مالی یس واحد
است"].[1
همچنين طبق بيانيه شماره  91هيتات استتانداردهای حستابداری متالی،
"گزارشگری مالی اطالعاتی فراهم میکند کته سترمایهگتذاران بالفعتل و
بالقوه را در ارزیابی مبالغ ،زمانبندی و عدم قطعيت وجوه نقد دریافتی آتی
یاری مینماید" ".بنابراین از اندازهگيری کيفيت اقالم تعهتدی بته عنتوان
شاخصی برای کيفيت گزارشگری مالی استفاده میشود".بتر استاس ایتن
دیدگاه که اقالم تعهدی ،ارزش اطالعاتی سود را بتا کتاهش اثتر نوستانات
ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود متیبخشتد .همچنتين اقتالم تعهتدی،
برآوردهایی از جریانهای نقدی و درآمدهای آتی هستند].[81
بر اساس تحقيقات انجام شده از جملته تحقيتق دیچتو و دایچتو ()8118
یکی از عوامل تاثيرگذار برکيفيت گزارشگری مالی ،کيفيت اقتالم تعهتدی
استتت و بنتتابراین هرچتته کيفيتتت اقتتالم تعهتتدی بيشتتتر باشتتد ،کيفيتتت
گزارشگری مالی نيتز بيشتتر خواهتد بتود] .[69از ستوی دیگتر ،فنتاوری
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سحر مشهدی جعفر نظری و همکار  /تاثير چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بر کيفيت کنترلهای داخلی وکيفيت گزارشگری مالی شرکتهای
موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تغييرات سود تقسيمی رابطه معناداری ندارند .به این معنتی کته کيفيتت
گز ارشگری مالی با افزایش سود تقسيمی از ستالی بته ستال دیگتر رابطته
معنادار ندارد .این نتيجه نيز با نتيجه تحقيقات فارینهتا و متوریرا منطبتق
نيست که دليل این عدم انطباق را متیتتوان ایتنگونته توجيته کترد کته
سياست تقسيم سود شرکتهتای پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار
تهران ،در دوره مورد آزمتون رونتد یکنتواختی نداشتته استت .ستجادی و
همکاران ( )6931در تحقيق خود تحتت عنتوان عوامتل متدثر در اتکتای
حسابرسان مستقل بر مکانيزمهتای سيستتم کنتترلهتای داخلتی ماننتد
حسابرسان داخلی نشان دادند که عوامل صالحيت حرفتهای ،بتیطرفتی،
کيفيت کار انجام شده ،مراقبت حرفهای حسابرسان داخلی و سطح خطتر
ذاتی در اتکای حسابرسان مستقل بر اطالعات حسابرسی شده توس آنان
مدثر هستند ،اما در دسترس بودن حسابرسان داخلی در اتکا بر اطالعتات
حسابرسی شده توس آنان متدثر نيستت] .[1ابراهيمتی کردلتر و اعرابتی
( ،)6936در تحقيقی با عنوان" ،تمرکز مالکيت و کيفيت گزارشگری مالی
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهتادار تهتران" ،رابطته بتين
تمرکز مالکيت و کيفيت گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
تحقيق آنها نشان داد که تمرکز مالکيت برون سازمانی به بهبتود کيفيتت
گزارشگری مالی منجر میشود (تأیيد فرضيه نظارت فعال) ،این در حتالی
است که به شواهد قانع کننتدهای در ارتبتاط بتا تأثيرگتذاری بلتو داران
درون ستتازمانی برکيفيتتت گزارشتتگری متتالی دستتت نيافتنتتد .رضتتایيان و
همکتاران ( )6936در مطالعتتهی تتاثير ميتتزان بلتو فراینتتدهای فنتتاوری
اطالعات بر تحقق نيازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبيتت ،ستازمان
فاوا شهرداری اصفهان بيان کردهاند که هتدف نهتایی بکتارگيری فنتاوری
اطالعات ،تحقق استراتژیها و اهداف کسب و کار در سازمان میباشد .بتر
این اساس سازمانها بایتد بتا بهترهگيتری از راهکارهتای مناستب فنتاوی
اطالعات و ارتباطات در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند .بهترهگيتری
مناسب و اثربخش راهکارهای فناوری اطالعات در سازمان بتدون داشتتن
فرایندهای مناسب در این حتوزه امتری دشتوار استت .از آنجتا کته متدل
کوبيت ،ساختاری ارائه میدهتد کته فراینتدهای فنتاوری اطالعتات را بته
استراتژی و اهداف سازمان و نيازمندیهای کسب و کتار مترتب کترده و
روشهای بهينه برنامهریزی و سازماندهی ،اکتساب و پيادهسازی ،تحویل
و پشتيبانی و نظارت و ارزیابی فناوری اطالعتات را بترای اهتداف دوگانته
مدیریت مخاطرات (برای ایجتاد محرمتانگی ،دسترستی پتذیری ،قابليتت
اطمينان و انطباق) و اکتساب منافع و مزایا (افتزایشکتارایی و اثربخشتی)
یکپارچه میسازد ،در این مقاله نخست بتا استتفاده از چتارچوب ارزیتابی
وضعيت موجود بلو فرایندهای سازمان فاوا شهرداری اصفهان انجام شده
و سپس جنبه جدیدی از مدل کوبيت را بررسی و ارتباط بين اجتزای آن
را مطرح و به ارائه این مطلب میپردازند که چگونه افتزایش ستطح بلتو
فرایندهای سازمان مبتنی بر فناوری اطالعات متیتوانتد موجتب افتزایش
تأمين نيازمندیهای کسب و کار شود .سجادی و همکاران ( )6938رابطه
سرمایهگذاران نهادی با کيفيت گزارشگری مالی را در قالب ارزش پيشبينی از
طریق مدل والری و جنکينس ( )8111بیطرفی ،به موقتع بتودن و بيتان
صادقانه مورد بررستی قترار دادهانتد .نتتایج ایتن تحقيتق رابطته مثبتت و

اطالعات برای صتنایع مختلتف مزیتتهتای زیتادی از جملته سترعت در
عمليات ،ثبات و سازگاری در ایجاد داده ،دسترسی به اطالعتات و مبادلته
آن فراهم کرده است].[85
هرچند اهميت و ضرورت فناوری اطالعات بر کيفيت کنترلهای داخلی و
کيفيت گزارشگری مالی شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار بر همگان مشخص است اما در فوق به برختی
از موارد آن اشاره گردید.
-2پيشينه تحقيق

-1-2تحقيقات داخلي
ثقفی و کردستانی ( )6929در مطالعه خود با بررسی  51شترکت در بتين
سالهای  11-26از سه تعریف برای اندازهگيری کيفيت گزارشگری متالی
شرکتها استفاده کرده است :رابطه جریان نقدی عملياتی و سود و اجزای
سود ،قابليت پيشبينی سود و پایداری سودهای گتزارش شتده .برمبنتای
تعریف اول واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکتها بترخالف پتيشبينتی
مثبت است .برمبنای تعریف دوم از کيفيت گزارشگری مالی ،واکنش بازار
به کاهش سود نقدی شرکتها مطابق با پيش بينیها مثبتت استت و بتر
مبنای تعریف سوم بازده غيرعادی (انباشته) ستهام بتا افتزایش (کتاهش)
سود نقدی و سود غيرمنتظره افزایش (کاهش) مییابد .نوروش و مجيدی
( )6924در تحقيقی به بررسی رابطته بتين کيفيتت گزارشتگری متالی و
هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهتادار تهتران
پرداختند .نتایج حاصله بيانگر آن است که در دوره مورد آزمون ()12-28
به استثنای سال 6913رابطه معکوسی بتين کيفيتت گزارشتگری متالی و
هزینه سرمایه وجود دارد .مشایخ و اسماعيلی ( )6925رابطه بين کيفيتت
سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی شرکت (درصتد ستهام اعضتای
هيات مدیره و تعداد اعضای غيرموظتف هيتات متدیره) را در دوره زمتانی
 6926تا  6929مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد،
ساز و کارهای حاکميت شرکتی در ارتقای کيفيت گزارشگری مالی نقتش
با اهميتی نتدارد] .[5ظریتففترد ( )6912در مطالعتهای بته شناستایی و
تحليل عوامل مرتب با ارزیابی کيفيت گزارشگری متالی پرداختته استت.
وی در تحقيق خود با استفاده از عوامل و عناصر ،الگتویی جهتت ارزیتابی
کيفيت گزارشگری مالی طراحی نموده استت .علتوی طبتری و همکتاران
( ) 6922در تحقيق خود نشان دادند که با معيار تجدید ارائه صورت ستود
و زیان ،شرکت هتایی کته کيفيتت گزارشتگری متالی بتاالتر دارنتد ،ستود
تقسيمی را زمان مقرر پرداخت نمیکنند .البته این نظر بتا نتتایج تحقيتق
فارینها و موریرا منطبق نيست .شاید دليل عدم تطابق را بتوان ایتنگونته
توجيه کرد که اکثریت شرکتهای پذیرفته شتده در بتورس اوراق بهتادار
تهران ،صورتهای مالی خود را تجدید ارائه کترده و ستود تقستيمی را در
کمتر از  2ماه پرداخت میکنند .با معيار وجود اقالم استثنایی شرکتهایی که
کيفيت گزارشگری مالی باالتر دارنتد ،ستود تقستيمی بيشتتری پرداختت
میکنند که این نتيجه با تحقيقتات استکينر و فارینهتا و متوریرا منطبتق
میباشد .در ضمن هيچ کدام از چهار معيار کيفيتت گزارشتگری متالی بتا
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معنیداری را پيش بينی و به موقع بتودن صتورتهتای متالی و سترمایه-
گذاران نهادی را نشان میدهد ،این در حتالی استت کته رابطته منفتی و
معنیداری ميان سرمایهگذاران نهادی و اقالم تعهدی اختيتاری مشتاهده
شده است].[1

مورد از بزرگترین سرمایهگذاران نهادی) ،درصد مالکيت مدیران ،اندازه
شرکت و نسبت بدهی بر کيفيت سود با استفاده از رگرسيون چند متغيره
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان میدهد رابطه مثبت و
معنیداری بين مالکان نهادی و کيفيت سود وجود دارد و تمرکز مالکيت
به طور معکوس بر کيفيت سود اثر میگذارد] .[81کوین و ویکی ()8112
به بررسی رابطه بين کيفيت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری در داراییهای
سرمایهای پرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکتهای
دارای کيفيت گزارشگری مالی پایين نرخ بازده سهام و نرخ بازده داراییها
کمتر است و سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای آنها نسبت به
جریانهای نقدی داخلی ،حساسيت کمتری نشان میدهد .آلو ()8113
در تحقيقی به بررسی کيفيت گزارشگری مالی و ضریب واکنش سود در
شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد
است ،پرداخت .نتایج نشان داد که شرکتهای با رشد سود همراه با
افزایش درآمد از کيفيت گزارشگری مالی باالتری نسبت به شرکتهای با
رشد سود همراه با کاهش هزینه برخوردار میباشند .همچنين شرکتهای
با افزایش درآمد عملکرد عملياتی باالتری دارند .همچنين نتایج نشان داد
شرکتهایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند ،ضریب واکنش سود
باالتری دارند] .[2تحقيقات آلتمور و بتی( )8161نشان داد که بحران
مالی اخير نياز جامعه اقتصادی به وجود یس قانون کنترل داخلی در
بخش عمومی را که از پشتوانه قانونی قوی برخوردار باشد ،آشکار میکند.
نتایج تحقيقات هاچ برگ و دیگران ( )8166نشان داد که وجود کنترلهای
داخلی موجب گزارشگری مالی قابل فهم ،دقيق ،صحيح و درست میشود.
این امر برای سرمایهگذاران و استفادهکنندگان حياتی است و اعتماد آنها
را نسبت به گزارشهای ارائه شده جلب میکند .هانلون ( )8168رابطهی
بين ماليات و کيفيت گزارشگری مالی را بررسی کرد و به این نتيجه
رسيد که ثبات اقالم تعهدی و جریانهای نقدی برای شرکتهای دارای
تفاوت زیاد بين دفاتر و اظهار نامههای مالياتی ،کمتر است].[84
گش و دیگران ( )8169کيفيت گزارشگری مالی و ضریب واکنش ستود را
هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردنتد .نتتایج تحقيتق آنتان
نشان داد ،شرکتهای دارای رشد سود توام با افزایش فتروش ،از کيفيتت
گزارشگری مالی و ضریب واکنش سود باالتری نسبت به شرکتهای دارای
رشد سود توام با کاهش هزینه برختوردار هستتند] .[88بتاروا ( )8164در
مطالعهی خود معيارهای اندازهگيری کيفيت گزارشگری مالی را با استفاده
از ویژگیهای کيفی اطالعتات متالی منتدرج در چتارچوب نظتری هيتات
تدوین استانداردهای حسابداری مالی بررسی کرده است .نتایج حاصتل از
بررسی اجزای هر یس از ابعاد کيفيت گزارشگری مالی نشان داد ،شرکتهتایی
با مربوط بودن و قابليت اتکای باالی سود در مقایسه با شترکتهتایی کته
مربوط بودن و قابليت اتکای سود آنها پایين است ،ضریب واکنش ستود و
قدرت توضيحی رگرسيون قيمت– سود باالتری دارند].[3

-2-2تحقيقات خارجي
قانون یکپارچه مالی مدیران فدرال مصوب سال  6328دیوان محاسبات را
ملزم میکند که استانداردهایی برای کنترل داخلی در دولت صادرکند.
این استانداردها چارچوب کلی در ایجاد و نگهداری کنترل داخلی،
شناسایی عملکرد مدیریت و چالشهای آن ،شناسایی نواحی گسترده
خطر ریسس ،شناخت تقلب ،کشف سو استفاده و سوء مدیریت را فراهم
میکنند .رهنمودهای استانداردهای کنترل داخلی مصوب سال 6338
سازمان بينالمللی نهادهای عالی حسابرسی اینتوسای عنوان میکند که
باید در زمينه طراحی ،اجرا و ارزیابی کنترلهای داخلی ،استانداردهایی
تدوین شود .در ادامه و در سال  ،8116سازمان بينالمللی نهادهای عالی
حسابرسی تصميم گرفته که رهنمودهای استانداردهای کنترل داخلی
سال  6338را بازنگری کند تا همه تحوالت اخير مربوط به کنترلهای
داخلی را در آن منظور کند و مفاهيم گزارش کميته سازمانهای پشتيبان
گزارش تردوی به نام کنترل داخلی چارچوب یکپارچه را در رهنمود فوق
بگنجاند .عالوه بر توجه به چارچوب کنترل داخلی یکپارچه و رهنمودهای
سال ، 6338توجه به دیدگاه اخالق هم مدنظر بود؛ زیرا از سالهای دهه
 6331به بعد ،اهميت رفتار اخالقی مانند پيشگيری از تقلب و تبانی در
بخش دولتی ،بسيار مورد توجه بوده است .انتظار جامعه این است که
کارکنان دولت ،منافع عموم مردم را با درستکاری حفظ و منابع عمومی را
به نحو مناسبی مدیریت کنند و با شهروندان باید رفتاری منصفانه و بر
مبنای قانون و عدالت (تکریم ارباب رجوع) داشته باشند .بنابراین ،اخالق
پسندیده کارکنان دولتی ،پيشنياز و سازنده اعتماد عمومی و سنگ
زیربنای اداره صحيح امور است .لوگی ( )8114در تحقيق خود کيفيت
گزارشگری مالی را با توجه به چارچوب مفهومی هيات تدوین
استانداردهای حسابداری مالی آزمون کرد و به این نتيجه رسيد که
کيفيت گزارشگری مالی شرکتها هنگامی که ميزان مالکيت نهادی در
آنها افزایش یابد ،بهبود خواهد یافت .در این صورت اقالم تشکيل دهندهی
سود شرکت ها از مربوط بودن و قابليت اتکای باالتری برخوردار خواهند
بود .باروا ( )8111در مطالعهی خود معيارهای اندازهگيری کيفيت گزارشگری
مالی را با استفاده از ویژگیهای کيفی اطالعات مالی مندرج در چارچوب
نظری هيات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ،بررسی کرده است.
نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یس از ابعاد کيفيت گزارشگری مالی
نشان داد ،شرکتهایی با مربوط بودن و قابليت اتکای باالی سود در
مقایسه با شرکتهایی که مربوط بودن و قابليت اتکای سود آنها پایين
است ،ضریب واکنش سود و قدرت توضيحی رگرسيون قيمت – سود
باالتری دارند] .[3ولوری و جنگينز ( )8111به بررسی نقش نظارتی
سرمایه گذاران نهادی بر کيفيت سود پرداختند و اثر متغيرهای درصد
مالکيت سرمایهگذاران نهادی ،تمرکز مالکيت (درصد تجمعی مالکيت پنج

-3روش شناسی تحقيق

پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهشهای کاربردی قرار میگيرد و
از نظر نوع پژوهش در دسته پژوهش های توصيفی -همبستتگی قترار داد.
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موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات ،کيفيتت گزارشتگری متالی و
ابعاد آن ،کيفيت سيستم کنترلهای داخلی و ابعاد آن .با توجه به مطالب
ذکر شده یس جمعبندی کلی از موضوع مدل مفهومی تحقيتق بته شترح
شکل ( )9ارائه شده است.
متغيرها :چارچوب کنترل و ارزیابی فنتاوری اطالعتات بته عنتوان متغيتر
مستقل و کيفيت گزارشگری مالی و ابعاد آن (به موقع بودن ،قابليت اتکتا،
متترتب بتتودن) و کيفيتتت سيستتتم کنتتترلهتتای داخلتتی و ابعتتاد آن
(نظارت(پایش)،اطالعات و ارتباطات ،فعاليتهای کنترلی ،ارزیابی ریسس و
محي کنترلی) به عنوان متغيرهای وابسته میباشند.

نظر به اینکه پژوهش جتاری از ابزارهتای گتردآوری داده کته هتدف آنهتا
توصيف شرای یا پدیده مورد بررسی بهتره گرفتته ،ایتن پتژوهش از نتوع
پژوهشهای توصيفی میباشد و از آنجتا کته جمتعآوری دادههتا در ایتن
پژوهش بتا استتفاده از مطالعتات کتابخانتهای و پرسشتنامهای پشتتيبانی
میشود ،میتوان آن را در گروه پژوهشهای ميدانی قرار داد .این پژوهش
از نوع مطالعهی کتابخانهای و تحليلی– علی ،و مبتنی بر تحليل دادههتای
گردآوری شده میباشد .در این پژوهش وجود تتاثير چتارچوب کنتترل و
ارزی تابی فنتتاوری اطالعتتات بتتر کيفي تت کنتتترلهتتای داخل تی و کيفي تت
گزارشگری مالی شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار مورد آزمون قرار متیگيترد .بتر ایتن استاس ،پتژوهش
مبتنی بر تحليل داده های کمی است ،متغيرهای پژوهش عبارتست از:

به موقع بودن
کیفیت گزارشگری مالی

مالیمالی مالیممالی

قابلیت اتکا
مربوط بودن

چارچوب کنترل و
ارزیابی فناوری

نظارت(پایش)

اطالعات

اطالعات و ارتباطات
کیفیت سیستم کنترل های داخلی

داخلیدداخلی

فعالیتهای کنترلی
ارزیابی ریسک
محیط کنترلی

شکل ( :)3مدل مفهومی تحقیق

گردآوری دادهها  :گردآوری دادهها از طریق پرسشتنامه صتورت گرفتته
است 811.پرسشنامه در طول  8هفته به صورت حضوری در جامعه متورد
پژوهش توزیع و جمع آوری شده است .به پاسخ دهندگان اطمينتان داده
شده است که اسم آنها و سازمانشان کامالً محرمانه بوده و به هيچ طریتق
فاش نخواهد شد .از  811پرسشنامه توزیع شده  625پرسشتنامه عتودت
داده شده که تعداد  628پرسشنامه تکميل شده در تحليل مورد استتفاده
قرار گرفته است .نرخ بازگشت پرسشنامه به صتورت ميتانگين  %38بتوده
است که با توجه به فرهنگ تحقيقات در کشور ،نرخ رضایت بخشی است.
مقیاساندازهگیری و روایی و پایایی :پرسشنامه پژوهش حاضر شتامل
سه بخش چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات ،کيفيت گزارشگری
مالی ،کيفيت سيستم کنترلهای داخلی با تعداد  52سوال میباشد .برای

جامعه و نمونه آماری :جامعه آمتاری ایتن تحقيتق استاتيد حستابداری،
اعضای کميته حسابرسی ،حسابرسان داخلی و اعضای جامعه حستابداران
رسمی ایران است که تعداد آنها برابر با  941نفر میباشتد .جهتت تعيتين
حداقل حجم نمونه الزم ،از فرمول کوکران برای جامعه محتدود استتفاده
گردید ،بنابراین حداقل حجم نمونه الزم  628نفر بدستت آمتد کته بترای
اطمينان بيشتر از برگشت تعداد کافی پرسشتنامه ،تعتداد نمونته در ایتن
تحقيق  811در نظر گرفته شد و از آنجایی که جامعه مورد مطالعه از یس
گروه مشتریان تشکيل شده است و همگن میباشد ،لذا برای نمونهگيتری
از روش نمونهگيری تصادفی ساده استفاده شده است .ویژگیهای جمعيت
شناختی پاسخ دهندگان به شرح جدول ( )6است:
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با  9سوال؛ فرایندهای تسهيلگرانته و عمليتاتی بتا  4ستوال؛ فراینتدهای
حسابرسی مستقل با  8سوال میباشد .متغيتر کيفيتت گزارشتگری متالی
شامل ابعاد سهگانه به موقع بودن بتا  9ستوال؛ قابليتت اتکتا بتا  9ستوال؛
مربوط بودن با  9سوال بوده و در نهایت متغير کيفيت سيستم کنترلهای
داخلی شامل ابعاد نظارت (پایش) با  9سوال؛ اطالعتات و ارتباطتات بتا 9
سوال؛ فعاليتهای کنترلی با  9سوال؛ ارزیابی ریسس با  9سوال و محتي
کنترلی با  9سوال است.

بررسی روایی پرسشتنامه از نظتر متخصصتان و بترای بررستی پایتایی ،از
ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است کته مقتدار آن  %1551محاستبه
شده که بيانگر این مطلب است که پرسشنامه از پایایی و قابليتت اعتمتاد
باالیی برخوردار است .همچنين هر سوال در برگيرنده پتنج گزینته طيتف
ليکرت میباشد تا پاسخدهنده از ميان آنان یکی را انتخاب نمایتد .متغيتر
چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات شامل ابعاد کنترلهای کتاربردی و
عمومی با  61سوال؛ فرایند متدیریت فنتاوری اطالعتات و برنامتهریتزی بتا 3
سوال؛ فرایندهای رابطهای و سازمانی با  1سوال؛ فرایندهای تکنولتوژیکی

جدول ( :)1ویژگی های پاسخ دهندگان
تحصيل

جنسيت

سابقه کار

رشته تحصيلی

مرد

زن

کارشناسی

ارشد

کارشناسی

دکتری

حسابداری

مدیریت

اقتصاد

سایر

 9تا  5سال

 1تا  61سال

سال

651

6459

5359

9151

956

1956

6851

6958

656

8855

9854

88

2551

81

612

12

1

699

89

84

8

46

53

41

48

درصد

8956

فراوانی

بيشتر از 61

پاسخ دهندگان

کمتر از  9سال

ویژگیهای

بنابراین جهت تحليل دادهها و آزمون فرضيات پژوهش از روش مدلسازی
معادالت ساختاری مبتنی بر کواریانس استفاده شده کته ختود شتامل دو
مرحله ی تحليل عاملی تایيدی و مدل معادالت ساختاری میباشتد .بترای
انجام این مهم از نرم افزار  LISREL8.80استفاده شده استت .ابتتدا بته
تحليل عاملی تایيدی متغير مستقل پژوهش چتارچوب کنتترل و ارزیتابی
فناوری اطالعات پرداخته شده که از شش بعد (کنتترلهتای کتاربردی و
عمومی ،فرایند مدیریت فناوری اطالعات و برنامهریزی ،فرایندهای رابطتهای و
سازمانی ،فرایندهای تکنولوژیکی ،فراینتدهای تستهيلگرانته و عمليتاتی،
فراینتتدهای حسابرستتی مستتتقل و چتتارچوب کنتتترل و ارزیتتابی فنتتاوری
اطالعات) تشکيل شده است .نتایج مدل اندازهگيری این متغير در حالتت
تخمين استاندارد ،معناداری ضرایب استاندارد و شاخصهای برازش متدل
نشان از مناسب بودن تحليتل عتاملی تایيتدی و یتا حصتول اطمينتان از
مناسب بودن و برازش مطلوب مدل میباشد .لذا بتا در نظتر گترفتن بتاال
بودن ميزان بارهای عاملی و معنیدار بودن آنها به همراه نيکتویی بترازش
مدل می توان روایی و پایایی متدل انتدازهگيتری متغيتر وابستته کيفيتت
گزارشگری مالی را نتيجه گرفت .همچنين در تحليل عاملی تایيدی متغير
وابسته پژوهش کيفيت گزارشگری مالی میتوان اینگونه بيتان نمتود کته
این متغير از شش بعد (به موقع بودن ،قابليت اتکا و مربوط بودن) تشکيل
شده است .نتایج مدل اندازهگيری این متغير در حالت تخمين استتاندارد،
معناداری ضرایب استاندارد و شاخصهای برازش متدل نشتان از مناستب
بودن تحليل عاملی تایيدی و یا حصول اطمينان از مناسب بودن و برازش
مطلوب مدل میباشد .لذا با در نظر گرفتن باال بودن ميزان بارهای عاملی
و معنی دار بودن آنها به همراه نيکتویی بترازش متدل متیتتوان روایتی و

-4فرضيههای پژوهش

 :H6چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بتر کيفيتت کنتترلهتای
داخلی شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفتته شتده در بتورس
اوراق بهادار تاثير مستقيم دارد.
 :H8چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بر کيفيتت گتزارشهتای
مالی شرکتهای موجود در صتنعت داروستازی پذیرفتته شتده در بتورس
اوراق بهادار تاثير مستقيم دارد.
درنهایت به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا چتارچوب کنتترل و ارزیتابی
فناوری اطالعات بر کيفيت کنترلهای داخلی و کيفيتت گتزارشهتای متالی
شرکتهای موجود در صنعت داروستازی پذیرفتته شتده در بتورس اوراق
بهادار تاثير دارد؟
-5روش آماری تجزيه و تحليل دادهها

پيش از انجام آزمون فرضيههای پژوهش و تاثير چارچوب کنترل و ارزیابی
فناوری اطالعات برکيفيت کنترلهای داخلی و کيفيت گزارشتگری متالی
شرکتهای موجود در صنعت داروستازی پذیرفتته شتده در بتورس اوراق
بهادار ،فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از روش آزمون کولمتوگروف –
اسميرنوف ( )KSمورد آزمون قرار گرفت .سطح معنیداری خروجتی ایتن
آزمون ،نشان از معناداری و تایيد نرمال بودن دادههای آماری این پژوهش
میباشد ،بنابراین برای آزمون فرضيهها و تحليل دادهها مجاز به استفاده از
روشهای مبتنی بر کواریانس ( )CBSEMاز جمله ليزرل میباشيم.
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موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
که نتایج حاصل نشان داده شده (شکل)4کليه بارهای عاملی متدل دارای
مقادیر باالی  1/9میباشد.

پایایی مدل اندازه گيری متغير وابسته کيفيت گزارشگری متالی را نتيجته
گرفت .در آزمون فرضيههای پژوهش میتوان اینگونه بيان نمود ،همانطور

شکل ( :)4مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

در شکل( ) 5مدل اعداد معناداری مربوط به آن ارائه گردیده است .ایتن

بزرگتر از  6/31بوده ،بنابراین تمتامی بارهتای عتاملی و ضترایب مستير

مدل نشان دهنده این مطلب است که تمام اعداد معناداری مدل حاضر

موجود در مدل معنادار میباشند.

شکل( :)5مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری
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جهت بررسی مدل پژوهش ،قبل از تأیيد روابت ستاختاری بایتد از مناستب

ارائه شده در جدول ( )8گزارش گردیده است که نشتاندهنتده بترازش

بودن و برازش مطلوب مدل اطمينان حاصل نمود .شاخصهای اندازهگيتری

مناسب مدل مورد نظر میباشد.

مربوط به نيکویی برازش ،به همراه مقادیر محاسبه شده آنها برای متدل
جدول( :)2جدول شاخصهای نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش
نتيجه برازش

مقادیر پژوهش

مقادیر عالی

مقادیر مناسب

شاخص های برازش

برازش خوب

8/11

≥8

≥9

برازش خوب

1/132

≥1/12

≥1/6

RMSEA

𝒳

برازش خوب

1/31

≤1/35

≤1/3

NFI

برازش خوب

1/36

≤1/35

≤1/3

NNFI

برازش خوب

1/31

≤1/35

≤1/3

CFI

برازش خوب

1/38

≤1/35

≤1/3

IFI

برازش خوب

1/36

≤1/35

≤1/3

GFI

برازش خوب

1/21

≤1/3

≤1/2

AGFI

برازش خوب

1/151

≥1/15

≥1/12

RMR

برازش خوب

1/112

≥1/15

≥1/12

SRMR

صورت که به ازای یس واحد افزایش در متغير چارچوب کنترل و ارزیتابی
فناوری اطالعتات شتاهد تتاثير  1/58برکيفيتت گتزارشهتای متالی ایتن
شرکتها خواهيم بود .در ادامه این بخش به برختی پيشتنهادها در متورد
این پژوهش خواهيم پرداخت:
با توجه به نتایج فرضيه اول مبنی بر ارتباط مستقيم بين چارچوب کنترل
و ارزیابی فناوری اطالعات و کيفيت کنترلهای داخلی شرکتهای موجود
در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به سرمایهگذاران
و تحليلگران پيشنهاد میشود در هنگام استفاده از اطالعات شرکتها بتا
توجه به عامل چارچوب کنتترل و ارزیتابی فنتاوری اطالعتات ()COBIT
کيفيت کنترلهای داخلی شرکتها را ارزیابی نمتوده و بتر استاس آن در
تصميمات خود لحاظ نمایند.
با توجه به نتایج فرضيه دوم مبنی بر ارتباط مستقيم بين چارچوب کنترل
و ارزیابی فناوری اطالعات و کيفيت گزارشگری مالی شرکتهای موجتود
در صنعت داروسازی پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار بته سترمایه
گذاران و تحليلگران پيشنهاد متیشتود در هنگتام استتفاده از اطالعتات
شرکتها با توجه به عامل چارچوب کنتترل و ارزیتابی فنتاوری اطالعتات
( )COBITکيفيت گزارشگری مالی شرکتها را ارزیابی نموده و بر اساس
آن در تصميمات خود لحاظ نمایند.
هر تحقيقی هر چند که به صورت جتامع فترض شتود ،بته لحتاظ برختی
محدودیتهای ماهوی و شکلی اعم از موضوعی و زمانی؛ قتادر نيستت بته
همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبههتای مختلتف بته آن بپتردارد .ایتن
تحقيق نيز از این قاعده مستثنی نبوده است ،بنابراین برای انجتام برختی
تحقيقات همسو با این موضوع و همچنتين توستعه آن ،پيشتنهادهایی بته
شرح ذیل برای انجام تحقيقات بعدی و پژوهشگران آتی ارائه میشود:
پيشنهاد میشود با توجه به تأیيد فرضيههای تحقيتق ،در صتورت امکتان

بنابراین در آزمون فرضيههای پژوهش میتوان اینگونته بيتان نمتود کته
نتایج حاصل از آزمون فترض نشتان از تایيتد فرضتيههتای پتژوهش دارد.
بنابراین:
 -6چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعتات بتر کيفيتت کنتترلهتای
داخلی شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفتته شتده در بتورس
اوراق بهادار تاثير مستقيم دارد.
 -8چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات بتر کيفيتت گتزارشهتای
مالی شرکتهای موجود در صتنعت داروستازی پذیرفتته شتده در بتورس
اوراق بهادار تاثير مستقيم دارد.
-6نتيجهگيری

با توجه به اطالعات حاصتل از آنتاليز فرضتيه اول پتژوهش ،نتتایج نشتان
میدهد چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات با ضریب تاثير 1/93و
با ارزش  )P-Value = 1/116( ،T=4 /19دارای تاثير مثبت و معناداری
برکيفيت کنترل های داخلی شترکت هتای موجتود در صتنعت داروستازی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد .در نتيجه فرضيه اول تحقيق
با اطمينان  3353درصد مورد تایيد قرار گرفته است .بدین صورت کته بته
ازای یتس واحتد افتزایش درمتغيتر چتارچوب کنتترل و ارزیتابی فنتتاوری
اطالعات شاهد تاثير  1/93بر کيفيتت کنتترلهتای داخلتی شترکتهتای
جامعه آماری خواهيم بود .یافتههای حاصل از تحليل فرضيه دوم پژوهش
نشان میدهد چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات با ضتریب تتاثير
1/58و بتتا ارزش )P-Value= 1/116(،T=1/13دارای تتتاثير مثبتتت و
معناداری بر کيفيت گزارشهتای متالی شترکت هتای موجتود در صتنعت
داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد .در نتيجه فرضتيه
دوم تحقيق با اطمينان  3353درصد مورد تایيد قرار گرفتته استت .بتدین
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پژوهشی در ستطح وستيعتر و در ستایر شترکتهتای مترتب بتا صتنعت
داروسازی صورت گرفته و نتتایج حاصتل بتا نتتایج بدستت آمتده از ایتن
.پژوهش مقایسه گردد
پيشنهاد میشود در پژوهشی عوامل مدثر بتر کيفيتت گزارشتگری متالی
شرکتهای موجود در صنعت داروستازی پذیرفتته شتده در بتورس اوراق
بهادار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل بتا نتتایج بدستت
.آمده از این پژوهش مقایسه گردد
پيشنهاد می شود در پژوهشی دیگتر بته بررستی امکتان ستنجی استتقرار
فناوری اطالعات در شرکتهای موجود در صنعت داروسازی پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل بتا
.نتایج بدست آمده از این پژوهش مقایسه گردد
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