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چكيده
کنترل بر گزارشگري مالی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی
يک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کالن شرکت داراي اهمیت میباشد .در اين تحقیق به بررسی رابطه
بین فعالیتهاي کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختهشده است .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ شیوه جمعآوري دادهها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده است .به
منظور تجزيه و تحلیل دادهها از فن دادههاي پانل در دوره زمانی  1931الی  1931انجام گرديد .نرمافزار آماري مورداستفادهEviews
و جامعه آماري پژوهش کلیه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .نتايج تحقیق در سطح اطمینان 31
درصد ن شان داد ،بین اندازه کمیته حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی باکیفیت کنترل داخلی رابطه معناداري وجود دارد .همچنین
تعداد اعضاي کمیته حسابرسی باکیفیت کنترل داخلی (ضعف در سطح عمومی) رابطه معناداري داشته است و درنهايت نوع موسسه
حسابرسی رابطه بین فعالیتهاي کمیته حسابرسی (تعداد اعضاي کمیته حسابرسی) و کیفیت کنترل داخلی (ضعف در سطح عمومی
و ضعف در سطح درآمد) را تعديل میکند .با توجه به نتايج بهدستآمده از آزمون فرضیهها میتوان نتیجه گرفت ،اندازه کمیته
حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی مؤثر میباشد اما با در نظر گرفتن تعداد اعضاي کمیته حسابرسی اين اثر
در معیارهاي کنترل داخلی و شاخصهاي آن مؤثر نبوده است از اينرو پیشنهاد میشود تعداد اعضاي کمیته حسابرسی افزايشيافته
و قوانین سخت گیرانه تر بهمنظور ملزم نمودن تمام شرکتها با داشتن کمیته حسابرسی اتخاذ گردد.
واژههاي كليدي :فعالیتهاي کمیته حسابرسی ،نوع موسسه حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی.
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 -1مقدمه
رسوايیهاي مالی شرکتهاي بزرگ همچون انرون و تیکو و
ساير شرکتهاي بزرگ سبب از دست رفتن اعتماد
سرمايهگذاران به بازار سرمايه شده است (اگرووال .)8661 ،1
برخی از محققین و نويسندگان مطالبی ارائه کردند که نشان
میداد مقصر اصلی رسوايیهاي مالی کمیتههاي ناظر و هیات
مديره هاي بی اثر بوده است .بهعنوانمثال در مورد شرکت
انرون ،موضوع ناشی از دستکاري صورتهاي مالی با استفاده از
تأمین مالی برون ترازنامهاي با همدستی اعضاي هیات مديره و
مديريت ارشد آن بوده است (دکین و همکاران  .)8662 ،8بهطور
مشابه در مورد شرکت وردکام نیز مسئله ناشی از اغراق در
درآمدها و نهايت ورشکستگی شرکت بود .بر اساس اين
تحقیقات کمیته حسابرسی در انجام نظارت مؤثر نبوده است
(ويس  .)8661 ،9بر اساس تحقیقات انجامشدهشرکتهايی که
داراي کمیته حسابرسی نباشند صورتهايمالیشانبهعنوان
گزارشگري متقلبانه شناختهشده (ديچو و همکاران  )1330 ، 2و
درآمدهاي خود را بیشتر از مقدار واقع نشان میدهند (ديفوند و
همکاران  .)1332 ،1اهمیت رابطه بین فعالیتهاي کمیته
حسابرسی و کیفیت کنترلهاي داخلی در بسیاري از موارد
ازجمله تنظیم استانداردها ،تألیف مقاالت و کتب نقش
برجستهاي داشته است .در نتیجه مطالب فوق میتوان بیان
داشت که سیستم کنترل داخلی مناسب ابزاري براي ايجاد
اعتماد و اطمینان سرمايهگذاران به شرکت و سیستم
گزارشگري مالی آن بوده و سبب خواهد شد تا شرکتها بتوانند
در محیط رقابتی سرمايهگذاران بیشتري جذب کنند
(کريشنان  .)8661 ،0در رسوايیهاي مالی انگشت اتهام به
سمت ضعیف بودن کنترلهاي داخلی اشاره رفت (ورسچور ،7
 .)8668عالوه بر اين تحقیقات متعددي وجود دارد که نشان
میدهد کیفیت کنترلهاي داخلی تحت تأثیر عواملی مانند
استقالل کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی (کريشنان،
 ،) 8661تعداد جلسات اعضاي کمیته حسابرسی و اندازه
3
حسابرس مستقل (خلیف و سماها  ،8610 2ژانگ و همکاران
 ،)8667ويژگیهاي هیات مديره (لین و همکاران ،)8162 ،16
ساختار مالکیت (میترا و حسین  )8611 ،11بوده است.
کريشنان ( )8661مدارکی ارائه میکند که استقالل کمیته
حسابرسی و افزايش اندازه آن منجر به کاهش نقاط ضعف و
افزايش کیفیت سیستم کنترل داخلی میگردد .لین و همکاران
( )8612نیز مدارکی ارائه دادهاند که ويژگیهاي هیات مديره بر
کیفیت سیستم کنترل داخلی تأثیرگذار هستند .میترا و حسین
( )8611به مدارکی دست يافتند که نشان میدهد ساختار
مالکیت و ساختار هیات مديره بر کیفیت سیستم کنترل داخلی
17

تأثیرمیگذارند .ژانگ و همکاران ( )8667شواهدي يافتند که
نشان میدهد وجود کمیته حسابرسی و مؤلفههاي آن و نوع
موسسه حسابرسی مستقل از متغیرهاي اثرگذار بر کاهش نقاط
ضعف سیستم کنترل داخلی و افزايش کیفیت سیستم کنترل
18
داخلی در شرکتهامیباشد و درنهايت میشلون و همکاران
( )8611مدارکی ارائه کردهاند که نشان میدهد بین افشاي
کنترل هاي داخلی و نظارت هیات مديره ارتباط منفی وجود
دارد.با توجه به مطالب بیانشده در اين تحقیق به بررسی رابطه
بین فعالیتهاي کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل
داخلی در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختهشده است .با توجه به اينکه موضوع کمیته حسابرسی و
کیفیت سیستم کنترل داخلی موضوعی نو در ادبیات پژوهشی
ايران به شمار می رود بررسی و انجام اين تحقیق موضوعی نو
در ايران به شمار میرود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
تعداد جلسات اعضاي کمیته حسابرسی عاملی مهم و
اثرگذار بر اثربخشی کمیته حسابرسی به شمار میرود (لین و
همکاران .)8612 ،نقش کمیته حسابرسی نظارت بر کنترل
داخلی و ارائه اطالعات موثق به سهامداران به سهامداران در
خصوص ارزيابی مديريت در مديريت محیط کنترلی و
سیستمهاي کنترلی میباشد .ژانگ و همکاران ( )8667بیان
کردهاند که میتوان از تعداد اعضاي کمیته حسابرسی بهعنوان
شاخص فعالیت کمیته حسابرسی بهره برد .چراکهدر کمیته
حسابرسی با تعداد اعضاي بیشتر موضوعات با دقت نظر و بحث
بیشتر مورد ارزيابی قرار میگیرد که اين امر منجر به باال بردن
کیفیت سیستمهاي کنترلهاي داخلی شده و احتمال وجود
تقلب در صورتهاي مالی و سیستم کنترل داخلی را کاهش
میدهد .از طرفی کمیتههاي حسابرسی با تعداد اعضاي کمتر
به نظر می رسد تا حدود زيادي با نظرات مديريت موافق و
همسو بوده و ممکن است اين امر سبب تحريف در صورتهاي
مالی و کاهش کیفیت سیستمهاي کنترلهاي داخلی شود.از
سوي ديگر کمیته با تعداد بیشتر از نظر نفر ساعت تشکیل
جلسات نیز فعالتر خواهد بود .الگرينی و گريسو  )8619( 19نیز
اذعان کرده اند که افزايش تعداد اعضاي کمیته حسابرسی در
طول سال سبب میشود تا فعالیتهاي اجرايی اعضاي
هیئت مديره مخصوصاً مديرعامل ،بیشتر موردبررسی و ارزيابی
قرارگرفته و با توجه به وظیفه کمیته حسابرسی در خصوص
سالم کردن محیط شرکت ،اقدامات الزم از سوي آنان جهت
ارائه فعالیتهاي صحیح انجامشده و اين امر سبب میشود تا
مديران شرکتها با آگاهی از اين امر در فعالیتهاي اجرايی
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خود تجديد نظر کرده که منجر به افزايش کیفیت سیستمهاي
کنترلهاي داخلی میشود .همچنین خلیف و سماها ()8610
نیز مدارکی ارائه کردهاند که نشان میدهد مديران شرکتها با
بررسی نفرات اعضاي کمیته حسابرسی در طول سال،
فعالیتهاي متقلبانهاي که منجر به کاهش منافع سهامداران
میشود را محدود کرده و سعی در جلب نظر اعضاي کمیته
حسابرسی کرده تا بتوانند طول دوره تصدي مديريت خود را
افزايش دهند ،ازاينرو آنها بیان میکنند که افزايش تعداد
اعضاي کمیته حسابرسی منجر به بهبود کیفیت سیستمهاي
کنترلهاي داخلی میشود .عالوه بر اين تحقیقات متعددي
وجود دارد که نشان میدهد کیفیت کنترلهاي داخلی تحت
تأثیر عواملی مانند استقالل کمیته حسابرسی و اندازه کمیته
حسابرسی (کريشنان ،)8661 ،تعداد جلسات اعضاي کمیته
حسابرسی و اندازه حسابرس مستقل (خلیف و سماها ،8610
ژانگ و همکاران  ،)8667ويژگیهاي هیئت مديره (لین و
همکاران ،)8612 ،ساختار مالکیت (میترا و حسین)8611 ،
بوده است .نقش کمیته حسابرسی نظارت بر کنترل داخلی و
ارائه اطالعات موثق به سهامداران (اندرسون و همکاران ،12
 ) 8662به سهامداران در خصوص ارزيابی مديريت در محیط
کنترلی و سیستمهاي کنترلی است ( 11هسو.)8667 ،
الموتاري و همکاران  )8617( 10نیز اذعان کردهاند که
افزايش تعداد جلسات اعضاي کمیته حسابرسی در طول سال
سبب میشود تا فعالیتهاي اجرايی اعضاي هیات مديره
مخصوصاًمديرعامل بیشتر موردبررسی و ارزيابی قرارگرفته و با
توجه به وظیفه کمیته حسابرسی در خصوص سالم کردن
محیط شرکت ،اقدامات الزم از سوي آنان جهت ارائه
فعالیتهاي صحیح انجامشده و اين امر سبب میشود تا مديران
شرکتها با آگاهی از اين امر در فعالیتهاي اجرايی خود
تجديدنظرکرده که منجر به افزايش کیفیت سیستمهاي
کنترلهاي داخلی میشود .همچنین خلیف و سماها ()8610
نیز مدارکی ارائه کردهاند که نشان میدهد مديران شرکتها با
بررسی نفرات اعضاي کمیته حسابرسی و تعداد جلسات اعضاي
کمیته حسابرسی در طول سال فعالیتهاي متقلبانهاي که
منجر به کاهش منافع سهامداران میشود را محدود کرده و
سعی در جلب نظر اعضاي کمیته حسابرسی کرده تا بتوانند
طول دوره تصدي مديريت خود را افزايش دهند ازاينرو آنا
بیان میکنند که افزايش تعداد جلسات اعضاي کمیته
حسابرسی منجر به بهبود کیفیت سیستمهاي کنترلهاي
داخلی میشود.
حساسو همکاران ( )1931تحقیقی با عنوان تأثیر کیفیت
کنترل داخلی و تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت سود

شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد.
در اين تحقیق که از دادههاي پانل با اثرات تصادفی استفاده
شده ،نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههاي شرکتها با
استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان  %31نشان
میدهد تأثیر کیفیت کنترل داخلی و تخصص حسابرس در
صنعت بر کیفیت سود شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران تأثیر مستقیم میباشد.
مهاجرين ( )1931به بررسی ارتباط بین توانايی مديريت و
کیفیت کنترل داخلی در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخت .نمونه آماري تحقیق  30شرکت
پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران میباشند که دادههاي
آنها براي يک دوره  1ساله (از  1923تا  )1939مورد تجزيه و
تحلیل آماري قرار گرفت .نتايج نشان داد که بین توانايی
مديريت و کیفیت کنترل داخلی در شرکتهاي پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنیداري وجود دارد.
بهرامی ( )1931به بررسی ارتباط بین کیفیت کنترلهاي
داخلی و کیفیت گزارشگري مالی شرکتهاي پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .جامعه آماري تحقیق آنان
شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهاي  1922تا  1939بوده که حجم نمونه با توجه به روش
غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با  181شرکت
بود .حاصل از تجزيه و تحلیل دادههاي شرکتها با استفاده از
رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان  %31نشان داد بین
کیفیت کنترلهاي داخلی و کیفیت گزارشگري مالی شرکتها
ارتباط مستقیم معناداري وجود دارد.
جاويد و همکاران ( )1932به بررسی تأثیر کیفیت کنترل
داخلی بر محافظهکاري مشروط در شرکتهاي پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .با استفاده از روشهاي
آماري دادههاي پانل نمونه آماري شامل  168شرکت منتخب
در قالب يک تحقیق همبستگی و با استفاده از رگرسیون خطی
چندگانه و دادههاي ترکیبی انجامگرفته است .نتايج پژوهش
نشان داد که بر اساس مدل شیواکومار ،کیفیت کنترلهاي
داخلی بر محافظه کاري مشروط تأثیري مثبت و مستقیم دارد.
همچنین نتايج پژوهش در مدل فوق داللت بر وجود تأثیر
مستقیم متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بر محافظهکاري مشروط
و نیز تأثیر معکوس اندازه شرکت و نسبت سود خالص بهکل
دارائیها بر محافظهکاري مشروط دارد .همینطور متغیر اهرم
مالی نیز در مدل مزبور تأثیر معناداري بر محافظهکاري مشروط
ندارد .
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الموتاري و همکاران ( )8617به بررسی رابطه بین
فعالیتهاي کمیته حسابرسی و سیستم کنترل داخلی در
بانک هاي تجاري يمن انجام دادند .بدين منظور آنان تعداد 22
پرسشنامه را در بین  17بانک تجاري يمن مورد تجزيهوتحلیل
قراردادند .نتايج تحقیق آنان بیانگر اين موضوع بود که بین
فعالیت هاي کمیته حسابرسی شامل تعداد جلسات اعضاي
کمیته حسابرسی و سیستم کنترل داخلی رابطه معناداري
وجود داشت.
17
بانسل و شارما ( )8617به بررسی رابطه بین کمیته
حسابرسی ،حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی پرداختند .تعداد
 891شرکت در دوره زمانی  8662الی  8619از بین
شرکت هاي بورس هند انتخاب گرديد .نتايج تحقیق نشان داد،
اندازه هیات مديره و دوگانگی وظیفه مديرعامل با عملکرد مالی
( نرخ بازده دارايیها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) رابطه
معناداري داشته و متغیرهاي کمیته حسابرسی شامل استقالل
کمیته حسابرسی و تعداد جلسات با عملکرد مالی ( نرخ بازده
دارايی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) رابطه معناداري
نداشتهاند.
12
گابريال ( )8617تحقیقی با عنوان ويژگیهاي کمیته
حسابرسی و عملکرد مالی در بین کشورهاي انگلیس انجام
دادند .نتايج تحقیق آنان نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی،
تعداد جلسات اعضاي کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضاي
کمیته حسابرسی با عملکرد مالی رابطه مثبت معناداري دارند.
چن و همکاران  )8610( 13تحقیقی با عنوان جنسیت
اعضاي هیات مديره و نقاط ضعف کنترل داخلی انجام دادند.
تعداد  2807سال – شرکت در دوره زمانی  8662الی 8619
انتخاب و نتايج نشان داد که حضور زنان در هیات مديره منجر
به کاهش نقاط ضعف کنترل داخلی و افزايش کیفیت کنترل
داخلی میشود.
86
جانگ و همکاران ( )8610تحقیقی با عنوان نقاط ضعف
کنترل داخلی و محافظهکاري حسابداري انجام دادند .نتايج
تحقیق آنان بر مبانی تعداد مشاهدات  1613سال – شرکت در
دوره زمانی  8616الی  8611بیانگر وجود رابطه معنادار بین
نقاط ضعف کنترل داخلی و محافظهکاري حسابداري بوده
است.
خلیف و سماها ( )8610به بررسی رابطه بین فعالیتهاي
کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در مصر
پرداختند .نتايج آنان در دوره زمانی  8667الی  8616بر روي
 922سال – شرکت نشان داد که بهکارگیريمؤسسات
حسابرسی بزرگ تر منجر به کاهش نقاط ضعف و افزايش
کیفیت سیستم کنترل داخلی میشود .همچنین فعالیتهاي
17

کمیته حسابرسی منجر به افزايش کیفیت سیستم کنترل
داخلی میشود و درنهايت نوع موسسه حسابرسی مستقل رابطه
بین فعالیتهاي کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل
داخلی را تعديل میکند.
 -3فرضيههاي پژوهش
فرضيه اول :بین فعالیتهاي کمیته حسابرسی (تعداد اعضاي
کمیته حسابرسی) و کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداري
وجود دارد.
فرضيه دوم :بین نوع موسسه حسابرسی و کیفیت کنترل
داخلی رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
فرضيه سوم :نوع موسسه حسابرسی رابطه بین فعالیتهاي
کمیته حسابرسی (تعداد اعضاي کمیته حسابرسی) و کیفیت
کنترل داخلی را تعديل میکند.
 -4روششناسی پژوهش
از آن جهت که با استفاده از مدلها ،روشها و نظريههاي
موجود به دنبال بهبود وضعیت تصمیمگیري در شرکتهاي
قلمرو تحقیق میباشد ،از لحاظ هدف تحقیق ،کاربردي است.در
بیان نتايج در ارتباط با نمونه از روش توصیفی و در تعمیم نتايج
به جامعه آماري از روش استنتاج استقرايی استفاده خواهد شد.
بنابرا ين روش تحقیق به لحاظ استنتاج ،توصیفی تحلیلی
(استقرايی) است .از آنجهت که در گردآوري دادهها از اطالعات
عملکردي شرکتها بر مبناي صورتهاي مالی تاريخی استفاده
میشود ،از لحاظ طرح تحقیق ،پس رويدادي است .جامعه آماري
پژوهش کلیه شرکتهايپذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
در دوره زمانی  1931الی  1931پس از اعمال شرايط بوده است.
شرايط مذکور به شرح زير میباشد:
 )1تاريخ پذيرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل
از سال  1931بوده و تا پايان سال  1931نیز در
فهرست شرکتهاي بورسی باشند.
 )8به منظور افزايش قابلیت مقايسه ،سال مالی آنها
منتهی به پايان اسفندماه باشد.
 )9طی دورههاي موردن ظر تغییر فعالیت و يا تغییر سال
مالی نداده باشند.
 )2جزء شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگريهاي مالی
نباشند (شرکتهاي سرمايهگذاري به علت تفاوت
ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه آماري
منظور نشدند) .تعداد نمونه در اين پژوهش شامل
 112شرکت میباشد.
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 -5متغيرها و مدلهاي پژوهش
متغير وابسته
كيفيت كنترل داخلی ( :)ICQبراي اندازهگیري کیفیت
کنترل داخلی به پیروي از مقاله بولتون و همکاران ( )8610از
تعداد نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی افشاشده درگزارش
حسابرسان مستقل استفاده میشود .رويکرد پیشنهادي بولتون
و همکاران ( )8610چهار سطحی به شرح زير میباشد:
مرتبط به درآمد :شامل آن دسته از نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخلی افشاشده درگزارش حسابرسان مستقل میباشد
که مربوط به درآمدها و فروشهاي شرکت در سال جاري
میباشد ،براي اندازهگیري اين قسمت به هرکدام از نقاط ضعف
بااهمیت کنترل داخلی افشاشده عدد يک داده میشود.
مرتبط به هزينه :شامل آن دسته از نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخلی افشاشده درگزارش حسابرسان مستقل میباشد
که مربوط به هزينهها و مخارج شرکت در سال جاري میباشد،
براي اندازهگیري اين قسمت به هرکدام از نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخلی افشاشده عدد يک داده میشود.
مرتبط به تحصیل :شامل آن دسته از نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخلی افشاشده درگزارش حسابرسان مستقل میباشد
که مربوط به تحصیل شرکت میباشد (چنانچه شرکت در طی
سال شرکتی ديگر را تحصیلکرده باشد درواقع بیش از 16
درصد سهام شرکتی ديگر را خريده باشد) براي اندازهگیري
اين قسمت به هرکدام از نقاط ضعف بااهمیت کنترل
داخلی افشاشده عدد يک داده میشود.
مربوط بهکلی :شامل آن دسته از نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخلی افشاشده درگزارش حسابرسان مستقل میباشد
که به صورت کلی و غیر از موارد مرتبط به درآمد ،مرتبط به
هزينه و مرتبط به تحصیل باشد ،براي اندازهگیري اين قسمت
به هرکدام از نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی افشاشده عدد
يک داده میشود.

میگیرد که اين امر منجر به باال بردن کیفیت سیستمهاي
کنترلهاي داخلی شده و احتمال وجود تقلب در صورتهاي
مالی و سیستم کنترل داخلی را کاهش میدهد (ابوت و
همکاران  .)8662پرسونز ( )8663يکی از صاحبنظران در
حیطهي افشاي اخالقی معتقد است که هر چه اندازهي کمیته
حسابرسی بزرگتر باشد ،احتمال افشاي اخالقی افزايش
میيابد زيرا احتمال اينکه در کمیته حسابرسی ،اعضاي پايبند
به اخالق وجود داشته باشد ،افزايش میيابد (روهانا.)8612 ،
نوع موسسه حسابرسی ( :)AudSمتغیري اسمی است براي
اندازهگیري نوع موسسه حسابرسی به اين صورت اقدام میکنیم
که اگر حسابرس واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد
عدد  1و در غیر اين صورت عدد صفر قرار میدهیم.
متغيرهاي كنترل
دوگانگی وظيفه مدیرعامل ( :)CEODمتغیري اسمی است اگر
مديرعامل و رئیس هیات مديره يکی باشد عدد يک گرفته و در
غیر اين صورت صفر میگیرد(خلیف و سماها.)8610 ،
اندازه هيات مدیره (  :)Bsizeبرابر است با تعداد اعضاي هیات
مديره در پايان سال است (همان منبع).
استقالل اعضاي هيات مدیره ( :)Bindبرابر است با تعداد اعضاي
غیرموظف هیات مديره تقسیم بر تعداد کل اعضاي هیات مديره
(همان منبع).
نوع عملكرد ( :)Lossمتغیر اسمی است اگر در پايان سال
شرکت زيان گزارش کند عدد يک گرفته و در غیر اين صورت
صفر میگیرد(همان منبع).
اندازه شركت (  :)Fsizeبرابر است با لگاريتم طبیعی مجموع
دارايیهاي پايان سال(همان منبع).
نسبت بدهیها ( :)levمجموع بدهیها تقسیم بر مجموع
دارايیهاي پايان سال(همان منبع).
آزمون فرضيه اول و دوم

متغيرهاي مستقل

مدل شماره ()1

فعاليتهاي كميته حسابرسی ( :)Acsizeدر اين تحقیق
شاخص اندازهگیري فعالیتهاي کمیته حسابرسی تعداد اعضاي
کمیته حسابرسی در طی سال میباشد که براي تعريف
عملیاتی آن بايد از آن لگاريتم گرفته شود(خلیف و سماها،
 .)8610ژاي و همکاران ( )8669بیان کردهاند که میتوان از
تعداد اعضاي کمیته حسابرسی بهعنوان شاخص فعالیت کمیته
حسابرسی بهره برد .در کمیته حسابرسی با تعداد اعضاي
بیشتر ،موضوعات با دقت نظر و بحث بیشتر مورد ارزيابی قرار

ICQi,t=α0+α1Acsizei,t+ α2AudSi,t+ α3CEODi,t+ α4Bsize i,t+
α5Bindi,t+ α6Lossi,t+ α7Fsizei,t+ α8Levi,t+ ɛi,t

آزمون فرضيه سوم
مدل شماره ()2
ICQi,t=β0+β1Acsizei,t+ β2AudSi,t+ β3AudCmi,t×AudSi,t+
Β4CEODi,t+ β5Bsize i,t+ β6Bindi,t + β7Lossi,t+ β8Fsizei,t+
β9Levi,t+ ɛi,t

 :Acsizeفعالیتهاي کمیته حسابرسی
 :AudSنوع موسسه حسابرسی
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 :CEODدوگانگی وظیفه مديرعامل
 :Bsizeاندازه هیات مديره
 :Bindاستقالل اعضاي هیات مديره
 :Lossنوع عملکرد
 :Fsizeاندازه شرکت
 :Levنسبت بدهیها
 -6نتایج پژوهش
 -1-6توصيف دادههاي پژوهش
در جدول 1میانگین ازجمله شاخصهاي مرکزي و انحرراف
معیار ،چرولگی و کشریدگی ازجملره شراخصهراي پراکنردگی
بهصورت کلی محاسبهشده است.
میانگین کیفیت کنترل داخلی محاسبهشده (تعداد نقاط
ضعف مشاهدهشده)  7/2281است و بیانگر اين است که
بهطور متوسط در کنترلهاي داخلی شرکتهاي مورد مطالعه

از تعداد ضعفهايیبهاندازه  7مورد برخوردار هستند که در
گزارش حسابرسی اشاره میشود.
میانگین تعداد اعضاي کمیته حسابرسی  8/2171است و
نشان می دهد که تعداد اعضا در حدود  8نفر نزديک به  9نفر
میباشد.
میانگین اندازه هیأت مديره نیز در حدود  1/6231است و
میتوان عنوان کرد که تعداد اعضا در به طور متوسط  1نفر در
هیأت مديره شرکتها حضور دارند.
میانگین محاسبه شده براي استقالل اعضاي هیأت مديره در
حدود  07/73درصد است و بیانگر اين است که نزديک 02
درصد اعضاي هیأت مديره را اعضاي غیر موظف تشکیل
میدهند.
براي اندازه شرکت میانگینی در حدود 12/9117
گزارششده و براي نسبت بدهی میانگین  06/89درصد ارائه
شده است و نشاندهنده نسبت باالي ريسک شرکتهاي مورد
مطالعه است.

جدول  -1توصيف دادههاي پژوهش
نام متغير

كمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف
معيار

واریانس

ميانه

چولگی كشيدگی

کیفیت کنترل داخلی (تعداد کل نقاط ضعف)

صفر

82

13/192 2/21372 7/2281

7

6/713

6/268

تعداد اعضاي کمیته حسابرسی
اندازه هیأت مديره

صفر
1

1
7

1/92711 8/2171
6/96322 1/6231

1/211
6/630

9
1

-6/393
0/113

-6/117
90/600

استقالل اعضاي هیأت مديره

صفر

1

6/13903 6/0773

6/692

6/2

-1/611

1/010

اندازه شرکت

11/62

13/67

1/21713 12/9117

8/181

12/62

6/338

1/626

نسبت بدهی

6/67

8/77

6/89199 6/0689

6/611

6/0

1/372

11/723

تعداد مشاهدات متغیر دوگانگی وظايف مديرعامل 21 :مشاهده
تعداد مشاهدات عملکرد شرکت (گزارش زيان) 71 :مشاهده
تعداد مشاهدات مربوط بهاندازه موسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی) 191 :مشاهده

 -2-6آزمون فرضيه اول
سطح معنی داري براي تک تک متغیرها و همچنین براي
کل مدل در سطح اطمینان  31درصد محاسبهشده است .با
توجه به ضريب تبیین تعديلشده مدل برازش شده میتوان
ادعا کرد که  12/01درصد از تغییرات متغیر وابسته فرضیه
پژوهش توسط متغیرهاي مستقل و کنترل توضیح داده
میشود .خودهمبستگی نقض يکی از فرضهاي استاندارد
الگوي رگرسیون است و از آماره دوربین -واتسون میتوان
جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوي رگرسیون
استفاده کرد .آمارهي دوربین – واتسون محاسبهشده ()1/32
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که بین 1/1-8/1میباشد بیانگر عدم وجود خودهمبستگی
است و استقالل باقی ماندههاي اجزاي خطا را نشان میدهد .با
توجه به نتايج گزارششده در جدول  1سطح معنیداري براي
متغیر مستقل فعالیتهاي کمیته حسابرسی از سطح خطاي 1
درصد کمتر است و وجود ارتباط معنیداري با کیفیت کنترل
داخلی تأيید شده و فرضیه اول پژوهش پذيرفته میشود .از
متغیرهاي کنترلی استقالل اعضاي هیأت مديره ،نوع عملکرد،
اندازه شرکت ،نسبت بدهی ارتباطی مستقیم و معنیدار و
متغیرهاي دوگانگی مديرعامل و اندازه هیأت مديره فاقد ارتباط
معنیداري هستند.
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جدول  -2یافتههاي حاصل از آزمون فرضيه اول
متغير

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره آزمون

سطح معنیداري

مقدار ثابت

-0/338221

8/837012

-9/629836

6/6681

فعالیتهاي کمیته
حسابرسی

- 6/916931

6/160112

-9/966701

6/6616

دوگانگی مديرعامل

- 6/121628

6/923998

-6/201163

6/0281

اندازه هیأت مديره

-6/103183

6/932997

-6/282232

6/0028

استقالل اعضاي هیأت مديره

8/023292

6/767103

9/727162

6/6668

نوع عملکرد

9/103897

6/222892

7/676223

6/6666

اندازه شرکت

6/281072

6/161611

2/179701

6/6666

نسبت بدهی

9/122311

6/032219

1/167713

6/6666

آماره آزمون هاسمن:
آماره آزمون اف لیمر:
ضريب تعیین6/827092 :
آماره آزمون80/27022 :
81/713676
8/769306
ضريب تعیین تعديلشده:
سطح معنیداري6/6666 :
سطح معنیداري 6/6666 :سطح معنیداري6/6621 :
6/870772

 -3-6آزمون فرضيه دوم
سطح معنی داري براي تک تک متغیرها و همچنین براي
کل مدل در سطح اطمینان  31درصد محاسبهشده است .با
توجه به ضريب تبیین تعديلشده مدل برازش شده میتوان
ادعا کرد که  12/72درصد از تغییرات متغیر وابسته فرضیه
پژوهش توسط متغیرهاي مستقل و کنترل توضیح داده
میشود .خودهمبستگی نقض يکی از فرضهاي استاندارد
الگوي رگرسیون است و از آماره دوربین -واتسون میتوان
جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوي رگرسیون
استفاده کرد .آمارهي دوربین – واتسون محاسبهشده ()1/31

آماره دوربین واتسون:
1/382291

که بین 1/1-8/1میباشد بیانگر عدم وجود خودهمبستگی
است و استقالل باقی ماندههاي اجزاي خطا را نشان میدهد .با
توجه به نتايج گزارششده در جدول  8سطح معنیداري براي
متغیر مستقل فعالیتهاي کمیته حسابرسی (اندازه موسسه
حسابرسی) از سطح خطاي  1درصد کمتر است و وجود ارتباط
معنی داري با کیفیت کنترل داخلی تأيید شده و فرضیه دوم
پژوهش پذيرفته میشود .از متغیرهاي کنترلی استقالل اعضاي
هیأت مديره ،نوع عملکرد ،اندازه شرکت ،نسبت بدهی ارتباطی
مستقیم و معنی دار و متغیرهاي دوگانگی مديرعامل و اندازه
هیأت مديره فاقد ارتباط معنیداري هستند.

جدول  -3یافتههاي حاصل از آزمون فرضيه دوم
متغير

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره آزمون

سطح معنیداري

مقدار ثابت

- 9/372113

9/133021

-1/829820

6/8129

فعالیتهاي کمیته
حسابرسی (اندازه موسسه
حسابرسی)

-6/312680

6/293268

-8/626113

6/6926

دوگانگی مديرعامل

- 6/688621

6/166922

-6/622610

6/3023

اندازه هیأت مديره

-6/973031

6/101622

-6/070718

6/2323

استقالل اعضاي هیأت مديره
نوع عملکرد

1/310781
8/369132

6/317331
6/113281

8/191191
1/136901

6/6991
6/6666

اندازه شرکت

6/711320

6/186222

0/886927

6/6666

نسبت بدهی

9/280121

6/720329

2/912626

6/6666

ضريب تعیین6/117311 :
ضريب تعیین تعديلشده:
6/127207

آماره آزمون 11/60628 :آماره اف لیمر 7/229001 :آماره هاسمن89/192098 :
سطح معنیداري 6/6666 :سطح معنیداري 6/6666 :سطح معنیداري6/6610 :
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 -4-6آزمون فرضيه سوم
سطح معنی داري براي تک تک متغیرها و همچنین براي
کل مدل در سطح اطمینان  31درصد محاسبهشده است .با
توجه به ضريب تبیین تعديلشده مدل برازش شده میتوان
ادعا کرد که  11/68درصد از تغییرات متغیر وابسته فرضیه
پژوهش توسط متغیرهاي مستقل و کنترل توضیح داده
میشود .خودهمبستگی نقض يکی از فرضهاي استاندارد
الگوي رگرسیون است و از آماره دوربین -واتسون میتوان
جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوي رگرسیون
استفاده کرد .آمارهي دوربین – واتسون محاسبهشده ()1/31

که بین 1/1-8/1میباشد بیانگر عدم وجود خودهمبستگی
است و استقالل باقی ماندههاي اجزاي خطا را نشان میدهد .با
توجه به نتايج گزارششده در جدول  9سطح معنیداري براي
متغیر مستقل (اعضاي کمیته حسابرسی × اندازه موسسه
حسابرسی) از سطح خطاي  1درصد بیشتر است و وجود ارتباط
معنی داري با کیفیت کنترل داخلی تأيید نشده و فرضیه سوم
پژوهش پذيرفته نمیشود .از متغیرهاي کنترلی استقالل
اعضاي هیأت مديره ،نوع عملکرد ،اندازه شرکت ،نسبت بدهی
ارتباطی مستقیم و معنی دار و متغیرهاي دوگانگی مديرعامل و
اندازه هیأت مديره فاقد ارتباط معنیداري هستند.

جدول  -4یافتههاي حاصل از آزمون فرضيه سوم
متغير

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره آزمون

سطح معنیداري

مقدار ثابت

- 9/182622

9/802310

-1/673822

6/8263

فعالیتهاي کمیته
حسابرسی (اعضاي کمیته
حسابرسی)

- 6/286866

6/831238

-1/293172

6/1161

فعالیتهاي کمیته
حسابرسی (اندازه موسسه
حسابرسی)

-1/902116

6/212999

-1/061280

6/1632

اعضاي کمیته حسابرسی ×
اندازه موسسه حسابرسی

6/810681

6/989312

6/000232

6/1611

دوگانگی مديرعامل

- 6/666766

6/233710

-6/661266

6/3323

اندازه هیأت مديره

- 6/216612

6/101170

-6/261219

6/2898

استقالل اعضاي هیأت مديره

8/112239

6/388122

8/991979

6/6133

نوع عملکرد
اندازه شرکت

8/399282
6/262897

6/112713
6/182171

1/816326
0/227326

6/6666
6/6666

نسبت بدهی

9/872161

6/732360

2/182938

6/6666

ضريب تعیین6/109791 :
ضريب تعیین تعديلشده:
6/116831

آماره آزمون 18/12899 :آماره اف لیمر 7/921921 :آماره هاسمن82/291627 :
سطح معنیداري 6/6666 :سطح معنیداري 6/6666 :سطح معنیداري6/6698 :

 -7نتيجهگيري و بحث
تعداد اعضاي کمیته حسابرسی عاملی مهم و اثرگذار بر
اثربخشی کمیته حسابرسی به شمار میرود (لین و ديگران،
 .) 8660نقش کمیته حسابرسی نظارت بر کنترل داخلی و ارائه
اطالعات موثق به سهامداران (اندرسون و ديگران )8662 ،به
سهامداران در خصوص ارزيابی مديريت در مديريت محیط
کنترلی و سیستمهاي کنترلی میباشد (هسو .)8667 ،ژاي و
ديگران ( )8669بیان کردهاند که میتوان از تعداد اعضاي
کمیته حسابرسی بهعنوان شاخص فعالیت کمیته حسابرسی
بهره برد .در کمیته حسابرسی با تعداد اعضاي بیشتر موضوعات
17

آماره دوربین واتسون:
1/312971

با دقت نظر و بحث بیشتر مورد ارزيابی قرار میگیرد که اين امر
منجر به باال بردن کیفیت سیستمهاي کنترلهاي داخلی شده
و احتمال وجود تقلب در صورتهاي مالی و سیستم کنترل
داخلی را کاهش میدهد (ابوت و ديگران  .)8662از طرفی
کمیتههاي حسابرسی با تعداد اعضاي کمتر به نظر میرسد تا
حدود زيادي با نظرات مديريت موفق بوده و اين امر سبب در
تحريف صورتهاي مالی و کاهش کیفیت سیستمهاي
کنترلهاي داخلی خواهد شد (منون و ويلیامز.)1332 ،
الگرينی و گريسو ( )8619نیز اذعان کردهاند که افزايش تعداد
اعضاي کمیته حسابرسی در طول سال سبب میشود تا
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فعالیتهاي اجرايی اعضاي هیات مديره مخصوصاً مديرعامل
بیشتر موردبررسی و ارزيابی قرارگرفته و با توجه به وظیفه
کمیته حسابرسی در خصوص سالم کردن محیط شرکت،
اقدامات الزم از سوي آنان جهت ارائه فعالیتهاي صحیح
انجامشده و اين امر سبب میشود تا مديران شرکتها با آگاهی
از اين امر در فعالیتهاي اجرايی خود تجديدنظر کرده که
منجر به افزايش کیفیت سیستمهاي کنترلهاي داخلی
میشود .همچنین خلیف و سماها ( )8610نیز مدارکی
ارائهکردهاند که نشان میدهد مديران شرکتها با بررسی نفرات
اعضاي کمیته حسابرسی در طول سال فعالیتهاي متقلبانهاي
که منجر به کاهش منافع سهامداران میشود را محدود کرده و
سعی در جلب نظر اعضاي کمیته حسابرسی کرده تا بتوانند
طول دوره تصدي مديريت خود را افزايش دهند ازاينرو آنا
بیان میکنند که افزايش تعداد اعضاي کمیته حسابرسی منجر
به بهبود کیفیت سیستمهاي کنترلهاي داخلی میشود .با
توجه به اينکه در اين پژوهش از نقاط ضعف کنترل داخلی
براي ارزيابی کیفیت کنترل داخلی استفاده شد ارتباط منفی
بین فعالیتهاي کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی
نشان دهنده اين موضوع است که افزايش تعداد اعضاي کمیته
حسابرسی منجر به کاهش نقاط ضعف کنترل داخلی میشود.
نتايج بهدستآمده با نتايج خلیف و سماها ( ،)8610الموتاري و
ديگران ( )8617مطابقت دارد.
در آزمون فرضیه دوم مشخص شد که نوع موسسه
حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ارتباط معناداري داشته
است .تئوري نمايندگی بیان میکند که حسابرسان مستقل
نقش حیاتی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع بین
مديران و مالکان ايجاد میکند و اين عمل از طريق اظهارنظر
نسبت به صورتهاي مالی میباشد که منجر به ايجاد اطمینان
نسبت به اطالعات ارائهشده میشود .حسابرسان مستقل با
رسیدگی و حسابرسی صورتهاي مالی بهعنوان يکی از مکانیزم
هاي قوي حاکمیت شرکتی عمل کرده که نتیجه آن بهبود در
کیفیت کنترلهاي داخلی میشود .استانداردهاي حسابرسی
بین المللی نیز توصیه کرده است حسابرسان مستقل در
رسیدگیهاي خود درک کافی از سیستمهاي کنترل داخلی
شرکت به منظور ارزيابی صحیح از خطر تحريف و اشتباهات در
صورتهاي مالی به دست آورند .حسابرسان مستقل که داراي
رتبهبندي برتر در طبقهبندي مؤسسات حسابرسی هستند
نسبت به ساير مؤسسات بزرگتر ،داراي پرسنل باتجربه باالتر
هستند اين امکانات سبب میشود تا حسابرسی اين شرکتها
نسبت به ساير مؤسسات از درجه کیفی باالتري برخوردار باشد.
اين مؤسسات حسابرسی با رسیدگیهاي با کیفیت باالتر

پیشنهادات و گزارشهاي موفقتري در خصوص نقاط ضعف
کنترلهاي داخلی خواهند داشت که زمینهساز بهبود کیفیت
کنترل هاي داخلی خواهد شد .محققین زيادي نیز (چوي و
ونگ  ،8667خلیف و سماها  )8610نیز بیان کردهاند که
استفاده از خدمات حسابرسی مؤسسات بزرگتر منجر به
شفافیت محیط شرکت شده و مديران شرکتها نیز در ارائه
کنترلهاي داخلی مطلوبتر اقدام میکنند .نتايج بهدستآمده
با نتايج خلیف و سماها ( ،)8610الموتاري و ديگران ()8617
مطابقت دارد .با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد میشود،
استفاده از اعضاي بیشتر در کمیته حسابرسی منجر به کاهش
نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی میشود ،درنتیجه استفاده
از اعضاي بیشتر در کمیته حسابرسی میتواند عاملی مؤثر در
بهبود کیفیت سیستمهاي کنترل داخلی گردد ،ازاينرو به
بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میگردد بدين منظور تعداد
اعضاي کمیته حسابرسی را حداقل به  1نفر رسانده و در اين
زمینه سیاستهاي الزم تدوين و به شرکتها ابالغ گردد.
همچنین پیشنهاد میگردد سیاستهايی قويتر به منظور
افزايش تعداد شرکتهاي داراي کمیته حسابرسی اتخاذ گردد.
نوع موسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی) بر کیفیت
سیستمهاي کنترل د اخلی عاملی اثرگذار بوده است ،پیشنهاد
میشود تا شرکتها زمینه استفاده از خدمات حسابرسان
سازمان حسابرسی را فراهم کنند ،همچنین به سرمايهگذاران
پیشنهاد میشود تا بهمنظور شناسايی شرکتهاي با کیفیت
باالي کنترل داخلی به حسابرس مستقل شرکت و همچنین
تعداد اعضاي کمیته حسابرسی توجه کنند .همچنین به
حسابرسان مستقل نیز پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن تعداد
اعضاي کمیته حسابرسی ،اثر اين متغیر را در برآورد ريسک
حسابرسی در نظر داشته باشند .همچنین با بررسی تعداد نقاط
ضعف مشاهده شد که نقاط ضعف در سطح عمومی و درآمد
نسبت به ساير سطوح بیشتر است پیشنهاد میشود تا کمیتهاي
در اين زمینه تشکیل و علل کثرت نقاط ضعف در اين قسمت
را بررسی کند .همچنین به حسابرسان مستقل پیشنهاد
میشود در برنامه حسابرسی خود با توجه به نقاط ضعف باالي
مشاهدهشده در اين سطوح جهت کشف احتمالی تحريفها و
اشتباهات رخداده برنامهريزي دقیقی داشته باشند .به
حسابرسان داخلی شرکتها نیز پیشنهاد میشود با نظارت
مستمر و ارائه پیشنهادهاي الزم میزان نقاط ضعف در اين
سطوح را کاهش و کنترل کنند .همچنین به محققین در انجام
پژوهشهاي آتی پیشنهاد میشود؛
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