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در ایـن مقالـه، ابتـدا مفهوم کیفیت گزارشـگری مالی بـه معنی ارائه 
منصفانـه گزارش هـاي مالـی از اقتصاد زیربنایی شـرکت ارائه می شـود. 
سـپس اجـزای تشـکیل دهنـده کیفیـت گزارشـگری مالـی از دیـدگاه 
فرانسـیس و همـکاران)2006( بیان می شـود. آنها "ویژگی هـای ذاتی" 
و "ویژگی هـای سیسـتم گزارشـگری مالی" را به عنـوان اجزای کیفیت 
گزارشـگری مالـی معرفـی می کننـد. دیفونـد و ژانـگ )2014( بیـان 
می کننـد کـه " کیفیت حسابرسـی" به عنوان فعالیـت اطمینان بخش 
در فرآینـد گزارشـگری مالـی باعث ارائـه منصفانه تـر گزارش هاي مالی 
از اقتصـاد زیربنایـی شـرکت می شـود. بنابرایـن، درك مفهـوم کیفیت 
حسابرسـی در ارتبـاط بـا کیفیـت گزارشـگری مالی حاصل می شـود و 
کیفیـت حسابرسـی به عنوان یک جـزء جدید به اجـزای قبلی کیفیت 

گزارشـگری مالـی اضافه می شـود. 

مالی گزارشگری  کیفیت 
گزارش هـاي مالـی، محصول نهایی فرآیند گزارشـگری مالی اسـت. 
فرآینـد گزارشـگری مالی شـامل ایجاد، انتشـار، اطمینان بخشـی)1( و 
اسـتفاده از اطالعـات مالی توسـط اسـتفاده کنندگان از ایـن گزارش ها 
اسـت و حوزه آن از اجرای اسـتانداردهای گزارشـگری مالی برای تهیه 
گزارش هـاي مالـی شـروع و تا اطمینان بخشـی، انتشـار و اسـتفاده از 
آنهـا  گسـترش می یابـد. اسـتفاده کنندگان بـرای قضـاوت و تصمیـم 
گیـری در بـازار سـرمایه و ارزیابی مفاد قراردادی و مباشـرت مدیریت، 
نیـاز بـه اطالعـات سـودمند دارنـد. سـودمندی اطالعـات اشـاره بـه 
مفهـوم "کیفیت اطالعـات)2(" دارد. کیفیت گزارشـگری مالی نیز یک 
مـورد خـاص از کیفیـت اطالعات می باشـد )فرانسـیس)3( و همکاران، 
2006(. کیفیـت گزارشـگری مالـی بـه ایـن معنـی اسـت کـه تـا چه 
انـدازه گزارش هاي مالـی، اقتصاد زیربنایی شـرکت را به طور منصفانه 
نشـان می دهند )دیفونـد و ژانگ)4(، 2014(. اقتصاد زیربنایی شـرکت 
بـه فرآینـد ایجـاد بازده در شـرکت اشـاره دارد. فرآیند ایجـاد بازده به 
مجموعـه اقداماتـی از قبیل اسـتفاده از ماشـین آالت و تجهیزات برای 
تولیـد محصول، انتخـاب بازارهای فـروش محصوالت،  نحوه اسـتفاده 
از نیـروی کار و سـایر تصمیمـات مرتبـط بـا فعالیت هـای عملیاتـی و 
معامالت شـرکت نیـاز دارد. بنابراین، کیفیت گزارشـگری مالی از یک 
سـو، بـه ویژگی هـای عملیاتـی و معامالتـی شـرکت و از سـوی دیگر،  
بـه نحـوه ارائه و انعـکاس این ویژگی هـا در گزارش هاي مالی بسـتگي 

دارد. 
مالـی  گزارشـگری  اندازه گیـری کیفیـت  بـرای  معیـار  شناسـایی 
مشـکل می باشـد. در مطالعات حسـابداری، از کیفیت سـود به عنوان 
معیـاری بـرای اندازه گیـری  کیفیت گزارشـگری مالی اسـتفاده شـده 
اسـت. زیـرا سـود، بخـش اصلـی از خروجی هـای  فرآیند گزارشـگری 
مالـی اسـت )فرانسـیس و همـکاران، 2006(. لـو)5( )1989( بیـان 
می کنـد کـه سـود اگرچه معیـاری کامـل بـرای اندازه گیـری کیفیت 
گزارشـگری مالـی نمی باشـد، امـا حداقـل مهمترین خروجـی فرآیند 
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گزارشـگری مالی اسـت. فرانسـیس و همـکاران )2005؛ 2006( بیان 
کردنـد کـه کیفیـت سـود )کیفیـت گزارشـگری مالـی( از دو منبع با 
عناویـن "ویژگی هـای ذاتـی)6(" و "ویژگی های سیسـتم گزارشـگری 
مالـی)7( ) اختیـاری(" ناشـی می شـود. ویژگی هـای ذاتـی ناشـی از 
مـدل  کسـب و کار و محیـط عملیاتـی شـرکت  اسـت و ویژگی هـای 
سیسـتم گزارشـگری مالی از سیستم حسـابداری و فرآیند گزارشگری 

مالی  شـرکت ناشـی می شـود. 

اجزای کیفیت گزارشـگری مالی فرانسیس و همکاران
فرانسـیس و همکاران )2004؛ 2005( منابع کیفیت سـود )کیفیت 
گزارشـگری مالـی( را بـه دو منبـع بـا عناویـن ویژگی هـای ذاتـی و 
ویژگی هـای سیسـتم گزارشـگری مالـی )اختیـاری( تقسـیم کردنـد. 
ویژگی هـای ذاتـی بـه فرآینـد ایجـاد بـازده در شـرکت اشـاره دارنـد 
)دیفونـد و ژانـگ، 2014( و وابسـته بـه مـدل کسـب و کار و محیـط  
عملیاتـی شـرکت هسـتند )فرانسـیس و همـکاران، 2006(. در واقع، 
ویژگی هـای ذاتـی تعیین کننـده اقتصاد زیربنایی شـرکت می باشـند 
)دیفونـد و ژانـگ، 2014(. اندازه شـرکت، نوسـانات جریان های نقدی 
عملیاتـی، نوسـانات فـروش و چرخـه عملیاتـی از جملـه متغیرهایـی 
هسـتند  شـرکت  ذاتـی  ویژگی هـای  نشـان دهنده  کـه  هسـتند 
)فرانسـیس و همـکاران، 2005(. ویژگی هـای سیسـتم گزارشـگری 

مالـی )اختیـاری(، از فرآینـد گزارشـگری مالی شـامل
شـامل  مدیریـت  مالـی  گزارشـگری  اجرایـی  تصمیمـات   )1

برآوردهـا و  قضاوت هـا 
بـرای  اسـتفاده  مـورد  اطالعاتـی  سیسـتم های  کیفیـت   )2

مالـی گزارشـگری  از  پشـتیبانی 
3( فعالیت های نظارتی شامل حسابرسی داخلی و مستقل

مدیـره،  هیـات  ترکیـب  شـامل  حاکمیتـی  فعالیت هـای   )4
مالکیـت سـاختار  و  پـاداش  قراردادهـای 

5( قوانین بورس اوراق بهادار و اجرای آنها و 
6( اسـتانداردهای گزارشـگری مالی مانند اصول 
پذیرفته شـده حسـابداری)GAAP( )8( ناشـی 

می شـوند )فرانسـیس و همکاران، 2006(.  
ویژگی هـای ذاتـی نسـبت بـه ویژگی هـای سیسـتم 
گزارشـگری مالـی در طول زمان کمتـر تغییر می کنند. 
بـه عنـوان نمونـه، براوردهـای مدیریت ممکن اسـت از 
دوره ای بـه دوره دیگـر تغییـر نماید اما در مدل کسـب 

و کار شـرکت و محیـط عملیاتـی آن تغییـری ایجاد نشـود.  بنابراین، 
در هـر تاریـخ معیـن گزارشـگری، ویژگی هـای ذاتـی از پیـش تعیین 
شـده هسـتند. ویژگی هـای ذاتـی نیـز در طـول زمان تغییـر می کنند 
یـا ممکـن اسـت در آنهـا تعدیالتـی ایجـاد شـود امـا تعییـن دوره 
زمانی مشـخص بسـیار مشـکل اسـت که مدل کسـب و کار و محیط 
عملیاتـی شـرکت تغییـر نماینـد. علـت این امر، این اسـت کـه برخی 
تغییـرات ماننـد توقـف خـط تولیـد بصـورت ناگهانـی رخ می دهد اما 
تغییراتـی ماننـد ایجـاد نـام تجـاری بـرای شـرکت بـه تدریج شـکل 
می گیـرد. بیـن ایـن دو جزء کیفیـت گزارشـگری مالی ارتبـاط وجود 
دارد. برخـی از  ویژگی های سیسـتم گزارشـگری مالـی باعث به وجود 
امـدن ویژگی هـای ذاتـی هسـتند و بـر عکـس. بـرای نمونه، سـاختار 
حاکمیتـی ماننـد ترکیـب اعضای هیات مدیـره بر مدل های کسـب و 

کار شـرکت اثر می گـذارد )فرانسـیس و همـکاران، 2006(.

حسابرسی کیفیت 
کیفیـت حسابرسـي، مفهوم پیچیده ای اسـت. تعاریـف گوناگونی از 
ایـن مفهـوم ارائه شـده اسـت، ولی این تعاریـف از جامعیـت و قابلیت 
پذیـرش همگانـی برخـوردار نیسـتند. کیفیت حسابرسـی داراي سـه 
جنبـه اساسـی براسـاس فرآینـد حسابرسـی اسـت. ایـن سـه جنبـه 
شـامل ورودي، خروجـي و عوامـل محیطـي اسـت. ورودي هـاي موثر 
بر کیفیت حسابرسـي شـامل اسـتانداردهاي حسابرسـي، ویژگي هاي 
فـردي )ماننـد توانایـي، تجربـه، ارزش هـاي اخالقـي و طـرز تفکـر 
حسـابرس(، روش شناسـي صحیح فرآیندهاي حسابرسـي، اثر بخشـي 
ابزارهـاي مـورد اسـتفاده و فنـون کافـي اسـت. خروجي هـاي موثر بر 
کیفیت حسابرسـي، گزارش حسابرسـي و ارتباطات حسـابرس اسـت. 
عوامـل محیطـي نیـز شـامل قوانیـن و مقـررات و حاکمیت شـرکتي 

 .)IAASB)9(، 2011( اسـت
در اغلـب مطالعات پژوهشـی )مانند دی آنجلـو)10(،1981( کیفیت 
حسابرسـی را احتمـال کشـف و گـزارش انحرافـات)11( در سیسـتم 
کرده انـد.  تعریـف  معیـن  توسـط حسـابرس  حسـابداری صاحبـکار 
ایـن رویکـرد بـه تعریـف کیفیـت حسابرسـی باعـث شـده اسـت که 
بسـیاری از پژوهشـگران، حسابرسـی را بـه عنـوان فرآینـد مضاعـف 
گـزارش   و  کشـف  وظیفـه  حسـابرس  آن  در  کـه  کننـد  توصیـف 
انحرافـات از  اسـتانداردهای حسـابداری را دارد. در حالـی کـه هیـچ 
ابهامـی در مـورد وظیفـه اطمینـان بخشـی حسـابرس در مـورد عاری 
بـودن صورت هـای مالـی از ارائـه نادرسـت بـا اهمیـت وجـود نـدارد، 
ولـی ایـن توصیـف از کیفیـت حسابرسـی سـودمندی آن را کمتـر از 
واقـع ارائـه می کنـد. دامنـه کیفیـت حسابرسـی از کشـف و گـزارش 
انحرافـات از اسـتانداردهای حسـابداری به سـوی اطمینان بخشـی به 
کیفیـت گزارشـگری مالـی افزایـش یافته اسـت. بنابراین، حسـابرس 
بـا کیفیـت بـاال عـالوه بـر اظهارنظـر در مـورد مطابقـت انتخاب های 
حسـابداری صاحبـکار بـا اسـتانداردهای حسـابداری، 
در مـورد ارائـه منصفانـه گزارش هـاي مالـی از اقتصـاد 
زیربنایـی شـرکت نیـز اظهـار نظـر می کنـد) دیفوند و 

ژانـگ، 2014(. 
 اسـتانداردهای پذیرفته شـده حسابرسی، اظهارنظر 
حسـابرس و ریسـک دعـاوی حقوقـی از جملـه دالیل 
افزایـش مسـئولیت حسـابرس از تطابـق انتخاب هـای 
اسـتانداردهای حسـابداری  بـا  حسـابداری صاحبـکار 
بـه اطمینـان بخشـی کیفیت گزارشـگری مالی اسـت. 
بـه  ملـزم  را  پذیرفتـه شـده حسابرسـی، حسـابرس  اسـتانداردهای 
ارزیابـی کیفیـت گزارشـگری مالـی می کنـد. به عنـوان نمونـه، بیانیه 
اسـتانداردهای حسابرسـی شـماره 90)12( عـالوه بـر اینکه حسـابرس 
را ملـزم بـه قضـاوت دربـاره قابلیـت پذیـرش اصـول حسـابداری بـه 
کار رفتـه در گزارشـگری مالـی توسـط شـرکت می کنـد آنهـا را ملزم 
بـه قضـاوت دربـاره کیفیـت ایـن اصـول حسـابداری نیـز می نمایـد. 
همچنین اسـتاندارد حسابرسی شـماره  14)13( حسابرس را به ارزیابی 
جنبه های کیفی رویه های حسـابداری شـرکت شـامل سـوگیری های 
ایـن اسـتانداردها  بالقـوه در قضاوت هـای مدیریـت ملـزم می کنـد. 
نشـان می دهد که حسابرسـان مسـئول اطمینان بخشـی به سـطحی 
از کیفیـت گزارشـگری مالـی هسـتند که فراتـر از تطابـق مکانیکی با 

اسـتانداردهای حسـابداری اسـت ) دیفونـد و ژانـگ، 2014(. 
اظهارنظـر حسـابرس در مـورد مطابقـت تهیـه صورت هـای مالـی 

کیفیت حسابرسی 

ــی  ــگری مال ــد گزارش فرآين
ــار،  ــاد، انتشــ ــل ايج شامـ
ــشی و  ــان  بخـــــ اطــــمينـ
ــی  اســتفاده از اطاعــات مال
توســط استـــــفاده كنندگان 
ــی اســت. گزارش هــای مال
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بـه طـور منصفانـه بـا اسـتانداردهای حسـابداری، اطمینـان معقولی 
فراهـم مـی آورد. ایـن  مـورد نشـان می دهد کـه حسـابرس در مورد 
چگونگـی به کارگیـری اسـتانداردهای حسـابداری نیـز اظهـار نظـر 
می کنـد. به کارگیـری اسـتانداردهای حسـابداری نیـاز بـه قضـاوت 
حرفـه ای در انجـام براوردهـا دارد. هـدف از ایـن براوردهـا، انعـکاس 
فعالیت هـای اقتصـادی زیربنایـی شـرکت در صورت هـای مالـی بـه 
طـور منصفانـه اسـت. ایـن مـورد در بیانیـه مفهومی شـماره هشـت 
هیات اسـتانداردهای حسـابداری مالی )SFAC NO.8( با اسـتفاده 
از دو عبـارت "مربـوط بـودن" و " ارائه منصفانه"  بیان شـده اسـت 
کـه دو ویژگـی کیفـی بنیادی مفید بودن اطالعات هسـتند. ریسـک 
دعـاوی حقوقـی نیـز فراهـم کننـده انگیـزه بـرای حسـابرس درباره 
نگرانـی در مـورد کیفیـت گزارشـگری مالی اسـت. بـال)14( )2009( 
بـودن  کننـده  گمـراه  در صـورت  کـه حسابرسـان  می کنـد  بیـان 
صورت هـای مالـی مسـئولیت حقوقـی دارنـد. این بدین معنی اسـت 
کـه حسابرسـان به طـور قانونی بـرای چگونگی انعـکاس صورت های 
مالـی در مـورد اقتصـاد زیربنایی شـرکت و نه فقط تطابـق مکانیکی 
بـا اسـتانداردهای حسـابداری مسـئول هسـتند. ایـن مـوارد نشـان 
می دهـد که کیفیت حسابرسـی باالتـر، اطمینان بخشـی بزرگتری از 
کیفیـت گزارشـگری مالی فراهـم می کند ) دیفونـد و ژانگ، 2014(.  
از  بزرگتـری  اطمینـان  بـاال،  در حالـی کـه کیفیـت حسابرسـی 
کیفیـت گزارشـگری مالـی فراهم می کنـد، کیفیت گزارشـگری مالی 
تابعـی از سیسـتم گزارشـگری مالـی و ویژگی هـای ذاتـی نیـز اسـت. 
سیسـتم گزارشـگری مالـی و ویژگی هـای ذاتـی بر چگونگـی انعکاس 
منصفانـه اقتصـاد زیربنایـی شـرکت توسـط صورت هـای مالـی موثـر 
هسـتند. بنابرایـن، سـطح دسـتیابی بـه کیفیـت گزارشـگری مالی را 
محـدود می کننـد. بـه عنـوان نمونـه، کیفیت گزارشـگری مالـی برای 
شـرکت هایی پایین تـر اسـت که ویژگی هـای ذاتی آنها باعث می شـود 
اقتصـاد زیربنایی شـرکت بـه سـختی در صورت های مالی ارائه شـود. 
بنابرایـن، کیفیت حسابرسـی در ارتباط نزدیک با کیفیت گزارشـگری 
مالـی تعریـف می شـود کـه  ایـن ارتبـاط به وسـیله کیفیت سیسـتم 
گزارشـگری مالـی و ویژگی هـای ذاتـی محدود شـده اسـت)دیفوند و 

ژانـگ، 2014(. 

اجزای کیفیت گزارشـگری مالی دیفوند و ژانگ
براسـاس مطالـب پیشـگفته می تـوان رویکـرد جدیدی بـه کیفیت 
گزارشـگری مالـی داشـت. کیفیـت گزارشـگری مالـی، بـه کیفیـت 
صورت هـای مالـی حسابرسـی نشـده و کیفیـت صورت هـای مالـی 

حسابرسـی شـده بسـتگی دارد. کیفیـت صورت هـای 
مالـی حسابرسـی نشـده از طریـق ویژگی هـای ذاتی و 
ویژگی های سیسـتم گزارشـگری مالی تعیین می شـود 
مالـی  صورت هـای   .)2010 همـکاران،  و  )دیچـو)15( 
حسابرسـی نشـده، ورودی به فرآیند حسابرسـی است. 
بنابرایـن، کیفیت گزارشـگری مالی، در ایـن مرحله، از 
فرآینـد گزارشـگری مالـی عـالوه بر وابسـته بـودن به 
ویژگی هـای ذاتـی و ویژگی های سیسـتم گزارشـگری 

مالـی بـه کیفیـت حسابرسـی نیز بسـتگی دارد. 
بنابراین،کیفیت حسابرسـی، بخـش دیگری از کیفیت گزارشـگری 
اعتبـار)16(  قابلیـت  بـاال،  حسابرسـی  کیفیـت  زیـرا  اسـت،  مالـی 
صورت هـای مالـی را افزایـش می د هـد. مصـداق ایـن قابلیـت اعتبـار 

افزایـش یافتـه در اطمینـان بخشـی بزرگتر نسـبت به ارائـه منصفانه 
صورت هـای مالـی از اقتصـاد زیربنایـی شـرکت اسـت. براسـاس ایـن 
موارد، کیفیت گزارشـگری مالی )FRQ( تابعی از کیفیت حسابرسـی 
 )I(و ویژگی های ذاتی )R(کیفیت سیسـتم گزارشـگری مالـی ،)AQ(

می باشـد. ایـن ارتبـاط بـه صـورت زیر نشـان داده می شـود:
     )1

         )2
  

ویژگی هـای ذاتـی و ویژگی هـای سیسـتم گزارشـگری مالـی بـر 
ارتبـاط بیـن کیفیـت گزارشـگری مالـی و کیفیـت حسابرسـی اثـر 
می گذارنـد. بـرای بررسـی اثـر ویژگی هـای ذاتـی بـر ارتبـاط بیـن 
FRQ و AQ، مثالـی آورده می شـود. دو شـرکت را در نظـر بگیریـد 
کـه ویژگی هـای ذاتـی شـرکت اول باعـث می شـود کـه ارائـه اقتصاد 
( ولی در  زیربنایـی شـرکت در صورت هـای مالی آسـان شـود )
( ایـن ارائـه گـردد. فـرض کنیـد  شـرکت دوم باعـث سـختی)
که کیفیت سیسـتم گزارشـگری مالی هر دو شـرکت یکسـان باشـد. 
AQ بـاال یـک سـطح باالتـر FRQ را بـرای شـرکت اول نسـبت بـه 
شـرکت دوم فراهـم مـی آورد. بر این اسـاس، ویژگی های ذاتی سـطح 
اطمینـان بخشـی کیفیـت گزارشـگری مالـی را محـدود می کنـد که 
حاصـل حسابرسـی بـا کیفیت باال اسـت. این مـورد می تواند به شـرح 

زیـر بیان شـود:

    )3

همچنیـن، کیفیـت سیسـتم گزارشـگری مالـی بـر ارتبـاط بیـن 
کیفیت گزارشـگري مالي و کیفیت حسابرسـي  موثر اسـت. دلیل این 
امـر، امـکان نیاز به اصالحـات در صورت های مالی حسابرسـی نشـده 
قبـل از اطمینـان بخشـی به اعتبار آنها توسـط حسابرسـان می باشـد. 
حسابرسـان، اصالحـات کمتری بـرای صاحبکاران با کیفیت سیسـتم 
مالـی  صورت هـای  زیـرا  می داننـد،  الزم  باالتـر  مالـی  گزارشـگری 
حسابرسـی نشـده آنهـا از کیفیـت باالتری برخوردار اسـت. بـه عنوان 
نمونـه، دو شـرکت را درنظـر بگیریـد کـه اولـی سیسـتم گزارشـگری 
( دارد، یعنی اینکه حسـابرس با کیفیـت باال، هیچ  مالـی بـاال)
اصالحاتی را در صورت های مالی حسابرسـی نشـده آن الزم نمی بیند. 
ایـن شـرکت می توانـد بـه عنوان شـرکتی دیده شـود کـه کنترل های 
داخلـی کاملـی در طـول گزارشـگری مالـی دارد و صورت هـای مالـی 
حسابرسـی نشـده ای ارائـه می کنـد که نیازی بـه انجام 
اصالحات و بهبود در آن ندارد. شـرکت دیگر، سیسـتم 
( دارد که  گزارشـگری مالـی با کیفیـت پاییـن )
حسـابرس بـا کیفیت بـاال نیاز بـه اصالحـات بزرگتری 
در صورت هـای مالـی حسابرسـی نشـده آن می بینـد. 
بـاز هـم فـرض کنیـد کـه اثـر ویژگی هـای ذاتـی دو 
شـرکت ثابت اسـت. بهبود درکیفیت گزارشـگری مالی 
( از اطمینـان بخشـی  فراهـم شـده بـه  بـرای)
وسـیله کیفیـت حسابرسـی باالتر ناشـی شـده اسـت، 
 ) درحالـی کـه بهبـود در کیفیـت گزارشـگری مالـی بـرای)
عالوه بر اطمینان بخشـی فراهم شـده به وسـیله کیفیت حسابرسـی 
باالتـر، از اصالحـات حسابرسـی مـورد نیـاز به وسـلیه حسابرسـان با 

ــابداری،  ــات حس در مطالع
از كيفـــــيت ســــــود بــه 
بــرای  معيــاری  عنـــــوان 
انــــدازه گيـــری كيفيــــت 
گزارشــگری مالــی اســتفاده 

شــده اســت.
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کیفیـت باالتـر بـرای اصـالح صورت هـای مالـی حسابرسـی نشـده 
صاحبـکار نیز ناشـی شـده اسـت. بنابرایـن، کیفیت حسابرسـی باالتر 
باعـث افزایـش کیفیـت گزارشـگری مالـی در شـرکت های بـا کیفیت 
سیسـتم گزارشـگری مالی پایین تر نسـبت به شـرکت های با سیسـتم 
گزارشـگری مالی باالتر می شـود. بـرای نمایش تاثیر R بـر رابطه بین 

FRQ و AQ می تـوان:

                  )4

عـالوه بـر مـوارد بـاال، کیفیت حسابرسـی از سـایر اجـزای کیفیت 
گزارشـگری مالـی مسـتقل نمی باشـد. مدیـران واحد تجـاری کیفیت 
سیسـتم گزارشـگری مالـی را متناسـب با سـطح کیفیت حسابرسـی 
بنابرایـن؛ کیفیـت  انتخـاب می کننـد.  از حسابرسـان  انتظـار  مـورد 
صورت هـای مالـی حسابرسـی نشـده در کیفیـت حسابرسـی درون 
انتظـار مـی رود کـه حسابرسـان به طـور  ایـن،  بـر  زا اسـت. عـالوه 
صریـح کیفیـت سیسـتم گزارشـگری مالـی و ویژگی های ذاتـی را در 
 انتخـاب صاحبـکار و فرآینـد برنامه ریـزی حسابرسـی در نظـر گیرنـد 

)دیفوند و ژانگ، 2014(.    

گیری نتیجه  و  خالصه 
فرآینـد گزارشـگری مالی شـامل ایجاد، انتشـار، اطمینان بخشـی 
و اسـتفاده از گزارشـا هاي مالـی می باشـد. کیفیت گزارشـگری مالی 
بـه اثـر هـر کـدام از این مراحـل در ارائـه منصفانه صورت هـای مالی 
از اقتصـاد زیربنایـی شـرکت بسـتگي دارد. در ادبیـات حسـابداری، 
منابـع کیفیـت گزارشـگری مالـی قابل انتسـاب به صورت هـای مالی 
حسابرسـی نشـده، شناسایی شـده است که شـامل ویژگی های ذاتی 
و ویژگی هـای سیسـتم گزارشـگری مالی می باشـد. مرحلـه اطمینان 
بخشـی در فرآینـد گزارشـگری مالـی یعنـی فرآینـد حسابرسـی نیز 
اقتصـاد زیربنایـی  از  ارائـه منصفانه تـر گزارش هـاي مالـی  موجـب 
مالـی  گزارش هـاي  اعتبـار  قابلیـت  افزایـش  وسـیله  بـه  شـرکت 
می شـود. بنابرایـن، کیفیـت حسابرسـی قابـل انتسـاب بـه مرحلـه 
اطمینـان بخشـی، بـه عنـوان جـزء دیگـری از کیفیـت گزارشـگری 
مالـی محسـوب می شـود. براین اسـاس، اجـزای کیفیت گزارشـگری 
مالـی شـامل ویژگی هـای ذاتـی و ویژگی هـای سیسـتم گزارشـگری 
مالـی و کیفیـت حسابرسـی اسـت. ایـن سـه جـزء از هـم مسـتقل 
نیسـتند و بـر یکدیگـر نیـز اثـر می گذارند. بـا توجه به اینکـه فرآیند 
گزارشـگری مالـی از ایجـاد اطالعـات تا اسـتفاده اطالعات گسـترده 
اسـت، می تـوان براسـاس مراحـل دیگـر فرآینـد گزارشـگری مالـی، 
اجـزای دیگـری از کیفیـت گزارشـگری مالـی را شناسـایی کـرد و 
ارتبـاط آنها را با اجزای شناسـایی شـده در ادبیات حسـابداری مورد 

بررسـی قرار داد. 
کاربرد شناسـایی اجزای کیفیت گزارشـگری مالی و ارتباط آنها با 
یکدیگـر در پژوهش هـای حسـابداری مربوط به کیفیت گزارشـگری 
مالـی، در شناسـایی معیارهـای کامل تـر بـرای اندازه گیـری کیفیـت 
گزارشـگری مالـی، تدویـن مدل هـای کامل تـر اقتصاد سـنجی برای 
پژوهش هـای حسـابداری و حسابرسـی در این حوزه می باشـد. برای 
نمونـه، بـا توجـه بـه اینکه بـرای انـدازه گیـری کیفیت گزارشـگری 
مالـی بـرای نمونـه از مدل فرانسـیس و همـکاران )2005( اسـتفاده 

می شـود، بـا توجـه بـه اجـزای کیفیـت گزارشـگری مالی شناسـایی 
شـده در ایـن مقاله، برای جلوگیری از خطـای تصریح مدل و خطای 
اندازه گیـری داده هـا بایـد کیفیـت حسابرسـی را نیـز به عنـوان یک 
متغیـر بـه این مـدل اضافه نمـود. از جمله مـوارد دیگر نیـز می توان 
بیـان نمـود که بـا توجه بـه اثـر متقابل اجـزای کیفیت گزارشـگری 
مالـی می تـوان از سیسـتم معادالت همزمـان برای بـرآورد مدل های 

مربـوط بـه پژوهش های کیفیـت گزارشـگری مالی اسـتفاده نمود. 
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