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چكيده
هدف از انجام این مطالعه رویدادکاوي الزامات کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی
است .در مطالعات رویدادکاوي ،براي به حداقل رساندن اثر سایر رویدادها ،تاثیر یک رویداد در یک بازه زمانیِ کوتاه قبل و بعد از رخ-
داد رویداد مورد بررسی قرار میگیرد .در این راستا ،پژوهش حاضر ،تاثیر تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی و همچنین تشکیل
کمیتههاي حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل مزبور ،شاملِ قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و به موقع بودن را مورد
بررسی قرار میدهد .نتایج حاصل از بررسی  302شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي  0230تا 0230
نشان میدهد که تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی موجب بهبود قابل اتکا بودن و به موقع بودن گزارشگري مالی شده است.
همچنین یافتهها نشان میدهد تشکیل کمیته حسابرسی موجب افزایش قابل اتکا بودن و به موقع بودن میگردد .با اینحال تصویب
دستورالعمل و نیز تشکیل کمیته حسابرسی ،تاثیر معنیداري در مربوط بودن گزارشگري مالی نداشته است .در نهایت ،اثر مثبت
تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی و تشکیل کمیتههاي حسابرسی از طریق معیار ترکیبی کیفیت گزارشگري مالی مورد آنالیز
حساسیت قرار گرفته است .عالوه بر نتایج باال ،یافتههاي مرتبط با تحلیل مسیر و بارهاي عاملی حاکی از آن است که در شرکتهاي
فاقد کمیته حسابرسی ،کیفیت گزارشگري مالی باالتر به بهاي کاهش مربوط بودن قابل دستیابی میباشد در حالیکه در شرکتهاي
داراي کمیته حسابرسی ،کیفیت گزارشگري مالی باالتر ،بدون صرفنظر کردن از مربوط بودن قابل دستیابی میباشد.
واژههای كليدی :کمیته حسابرسی ،قابلیت اتکا ،مربوط بودن ،به موقع بودن ،کنترل هاي داخلی.
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 -1مقدمه
رسواییهاي مالی اخیر در آمریکا ،اروپا و ایران اعتماد
سرمایه گذاران و عموم جامعه به بازارهاي مالی را خدشه دار نمود.
این امر نیاز به اجراي ساز و کارهاي بهبود گزارشگري مالی را ملموس
تر ساخت و منجر به تقاضاي بیشتري در خصوص شفافیت بیشتر در
اطالع رسانی و گزارشگري مالی شرکت ها گردید .در این میان،
کنترلهاي داخلی به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد براي پاسخگویی
به این تقاضا مورد توجه خاص قرار گرفت .کنترلهاي داخلی اثر
بخش ،یکی از ابزارهاي مهم اطمینان دهی از حفظ منافع
سرمایه گذاران و نیز هدایت اثر بخش و کاراي واحدهاي
اقتصادي است .به بیان دیگر وجود کنترلهاي داخلی اثر بخش
از یک سو سبب اطمینان دهی از حفظ منافع سرمایه گذاران
می شود و به عبارتی نوعی ابزار نظارتی محسوب می شود و از
دیگر سو به عنوان یک ابزار مدیریتی مهم جهت راهبري
شرکت در جهت کارایی و اثربخشی عملیاتی و نیز تحصیل
اهداف مدنظر آنان تلقی میشود (گوش و همکاران.)3000 ،
به این ترتیب به دنبال تغییرات بنیادین گسترده در حوزه
نظارت بر شرکت ها و بازار سرمایه ،کنگره امریکا نیز اقدام به
تصویب قانون ساربینزاکسلی در سال  3003نمود .بخش 404
این قانون ،شرکت ها و مدیران آنها را ملزم به ارزیابی اثربخشی
کنترل هاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی و افشاي کنترل
ها و ارائه ارزیابیهاي ادواري حسابرس از اثربخشی کنترل ها
نموده است .بعالوه ،کشورهاي دیگر از قبیل ژاپن ،کانادا،
انگلیس ،اسپانیا ،برخی از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی و ...
اقدام به تدوین الزامات مشابه نموده اند.
به دنبال رسوایی مالی اخیر رخ داده در ایران نیز ،سازمان
بورس و اوراق بهادار در راستاي حمایت از حقوق
سرمایهگذاران ،پیشگیري از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و
توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار ،دستورالعمل
کنترلهاي داخلی را در اردیبهشت ماه سال  30به تصویب
رساند که از همان تاریخ براي ناشران پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی است.
مطابق دستورالعمل کنترل هاي داخلی ،هیئت مدیره
مکلف است نسبت به استقرار و بهکارگیري کنترلهاي داخلی
مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت ،اطمینان
حاصل نماید .سیستم کنترلهاي داخلی باید در برگیرندۀ
سیاستها ،رویهها ،وظایف ،فعالیتها و سایر جنبههایی باشد که
در مجموع ،به حصول اطمینان معقول از محافظت از دارایی ها،
کارا و اثر بخش بودن عملیات شرکت ،رعایت قوانین و مقررات
و در نهایت حصول اطمینان معقول از کیفیت گزارشگري مالی
کمک نماید .از آنجا که تشکیل کمیته حسابرسی ،پیش نیاز
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استقرار و بهکارگیري کنترلهاي داخلی مناسب و اثربخش
میباشد ،مطابق با ماده  ،00شرکت ها باید کمیته حسابرسی را
زیر نظر هیئتمدیره مطابق با ضوابط سازمان تشکیل دهند.
اعضاي کمیته حسابرسی باید متشکل از سه تا پنج نفر و
اکثریت آنها مستقل و داراي تخصص مالی باشند .ریاست
کمیته با عضو مستقل یا عضو مالی غیرموظف هیئتمدیره
است.
بر اساس اطالعات سایت کدال سازمان بورس ،شرکتها از
تاریخ مزبور اقداماتی از قبیل تشکیل کمیته حسابرسی و واحد
حسابرسی داخلی را آغاز نموده اند .یکی از اهداف اصلی این
دستورالعمل (و همچنین یکی از اهداف اصلی تشکیل کمیته
هاي حسابرسی الزامی شده توسط آن دستورالعمل) حصول
اطمینان از کیفیت گزارشگري مالی میباشد .کمیته حسابرسی
از طریق نظارت بر روند گزارشگري مالی ،شامل سیستم کنترل
داخلی و استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداري و نیز نظارت
بر عملکرد حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ،موجب می
شود که اشتباهات عمدي و سهوي در اندازه گیري هاي
حسابداري و افشاي موارد بااهمیت مالی و نیز کالهبرداري و
اعمال غیرقانونی مدیریت کاهش یابد .اعتقاد بر این است که
وجود کمیته حسابرسی به ایجاد ارتباط مناسب بین هیات
مدیره شرکت ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی کمک
می کند .این کمیته می تواند بر مدیریت ارشد شرکت نظارت
کرده و به عنوان عاملی بازدارنده در جلوگیري از عدم رعایت
کنترل هاي داخلی توسط مدیریت نقش موثري ایفا نماید
(رحیمیان و توکل نیا.)0230،
علیرغم نقاط قوت الزامات یادشده ،برخی متخصصین
نقدهاي مختلفی به این دستورالعمل به ویژه الزامات کمیته
حسابرسی وارد نموده اند .بعالوه ،در فضاي تحقیقات علمی
گرچه ممکن است انتظار بر این باشد که وجود کمیته
حسابرسی و با کیفیت تر منجر به بهبود فرآیند گزارشگري
مالی می شود ولی واقعیت این است که ادبیات موجود همگی
به چنین نتیجه اي دست نیافته اند .به عنوان مثال ،علیرغم
یافتههاي تحقیقات فلو و همکاران ( ،)3002دیویدسون و
همکاران ( ،)3004برانسون و همکاران ( ،)3003کمارودین
( ،)3003ابرناثی ( )3002و  ...که حاکی از اثرات مثبت وجود
کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگري مالی ،هزینه سرمایه،
محتواي اطالعاتی ،دقت و صحت پیش یینی تحلیلگران است؛
ژي ( ،)3002اسماعیل و همکاران ( ،)3002رینس بري و
همکاران ( )3003و ریچ ( )3003شواهدي در این خصوص
مشاهده نکردند.

سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931

رواديدکاوي الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي با تاکید بر  / ...آمنه بذرافشان ،رضوان حجازي و علي رحماني

بنابراین با توجه به اهمیت و منافع وجود کمیته هاي
حسابرسی با کیفیت در سازمان ها و ابهام و سردرگمی در
یافتههاي مطالعات پیرامون اثربخشی کمیته ها ،بررسی این
موضوع به منظور روشن نمودن آثار مثبت یا منفی تشکیل
چنین کمیته هایی ضروري به نظر می رسد.
بطور کلی ،انگیزه محقق از انجام این تحقیق ،با توجه به
نوظهور بودن و تجربه اندک بحث کنترل هاي داخلی حاکم بر
گزارشگري مالی و کمیته هاي حسابرسی در کشور ،بررسی آثار
مزبور جهت بهبود و اصالح مقررات مرتبط میباشد .با توجه به
آن که دستورالعمل کنترل هاي داخلی به صورت تجربی آزمون
نشده و بازخورد خاصی را دریافت نکرده است ،نتایج این
تحقیق می تواند موجب تکمیل و بهبود دستورالعمل و سایر
مقررات مرتبط گردد .محقق انتظار دارد با استقرار کمیته
حسابرسی اثربخش ،کیفیت گزارشگري مالی بهبود یابد .در این
راستا این تحقیق با بکارگیري روش شناسی رویدادکاوي اقدام
به بررسی تحقق اهداف الزامات کنترل هاي داخلی مرتبط با
گزارشگري مالی می نماید .با توجه به مفاد دستورالعمل ،در
این تحقیق ،از مفاهیم قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و بهموقع
بودن به عنوان شاخصی از کیفیت گزارشگري مالی استفاده
شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
همانگونه که قبالً به آن اشاره شد فروپاشیهاي مالی اخیر
در جهان ،اعتماد سرمایه گذاران و عموم جامعه به بازارهاي
مالی را خدشه دار نمود .در این میان ،کنترل هاي داخلی به
عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد جهت بهبود گزارشگري مالی و
شفافیت بیشتر در اطالع رسانی و گزارشگري مالی شرکت ها
مورد توجه خاص قرار گرفت چراکه عنوان می شد عامل
بسیاري از گزارشات متقلبانه ،کنترل هاي داخلی ضعیف است
(ریچ .)3003 ،اعتقاد بر این است که کنترلهاي داخلی اثر
بخش به عنوان یک ابزار نظارتی و مدیریتی می تواند از یک سو
موجب افزایش اطمینان صاحبان و ذينفعان شرکت از حرکت
در مسیر اهداف غایی شود و از دیگر سو موجب افزایش توانایی
مدیران در دستیابی به اهداف و کاهش ریسک آنان درخصوص
مسئولیت هاي قانونی گردد .مهمترین و معروفترین سیستم
هاي کنترل داخلی ،چارچوب طرح شده از سوي کمیته
سازمانهاي مسوول کمیسیون تردوي ملقب به کوزو است.
طبق تعریف ارائه شده در این چارچوب ،کنترل
داخلی فرآیندي است که براي فراهم کردن اطمینان معقول از
دستیابی به سه گروه اهداف الف) اثربخشی و کارایی عملیات،
ب) اتکاپذیري گزارشگري مالی ،و ج) رعایت قوانین و مقررات

الزماالجرا طراحی میشود و توسط مدیران و کارکنان سازمان
به اجرا در میآید (کوزو .)0333 ،سیستم کنترلهاي داخلی هر
شرکت با توجه به اندازه و نوع فعالیت آن متفاوت است ،اما این
سیستم در هر شرکت باید به گونهاي طراحی ،مستقر ،اجرا و
مستندسازي شود که دربرگیرندهي تمام اجزاي محیط کنترلی،
ارزیابی ریسک ،فعالیتهاي کنترلی ،اطالعات و ارتباطات ،و
نظارت باشد .مطابق با دستورالعمل کنترلهاي داخلی مصوب
سازمان بورس اوراق بهادار ،سیستم کنترلهاي داخلی باید در
برگیرندۀ سیاستها ،رویهها ،وظایف ،فعالیتها و سایر جنبههایی
باشد که در مجموع ،به حصول اطمینان معقول از محافظت از
دارایی ها ،کارا و اثر بخش بودن عملیات شرکت ،رعایت قوانین
و مقررات و در نهایت حصول اطمینان معقول از کیفیت
گزارشگري مالی کمک نماید (سازمان بورس اوراق بهادار،
 .)0230بنابراین هدف الزامات کنترلهاي داخلی حصول
اطمینان نسبت به سه بعد کارایی و اثربخشی عملیات ،کیفیت
گزارشگري مالی و رعایت قوانین و مقررات میباشد .با این
وجود در این میان ،هدف گزارشگري مالی جایگاه ویژهاي دارد
و در خودِ الزامات نیز مورد تاکید قرار گرفته است .این تاکید به
این سبب است که چنانچه اطالعات با کیفیت به فعاالن بازار
ارایه گردد و شفافیت اطالعاتی افزایش یابد ،خودِ فعاالن بازار
میتوانند دو بعد دیگر (کارایی و اثربخشی عملیات و همچنین
رعایت قوانین و مقررات) را مورد نظارت و پیگیري قرار دهند.
از همین رو در تمامی کشورهایی که اقدام به تدوین الزامات
کنترلهاي داخلی نمودند و همچنین در ایران ،گزارش کنترل-
هاي داخلی که شرکتهاي بورسی باید تهیه نمایند و همچنین
گزارش حسابرسان متمرکز بر کنترلهاي داخلی حاکم بر
گزارشگري مالی هستند .طبق ماده  00دستورالعمل کنترل-
هاي داخلی ،کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی،
شامل سیاستها ،رویهها و اقداماتی است که حداقل در خصوص
نگهداري مستندات مناسب در خصوص معامالت و رویدادهاي
حاکم بر گزارشگري مالی ،ثبت و گزارشگري کلیۀ معامالت و
رویدادهاي مالی طبق استانداردهاي حسابداري ،افشاي مناسب
و کامل اطالعات اشخاص وابسته طبق استانداردهاي
حسابداري ،منطقی بودن اطالعات مالی پیشبینی شده ،افشاي
فوري اطالعات مهم طبق دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات،
پیشگیري و کشف بهموقع تقلبها و سایر تحریفهاي بااهمیت
در گزارشگري مالی و بطور خالصه تهیه صورتهاي مالی
شرکت اصلی و تلفیقی مطابق با استانداردهاي حسابداري و
ضوابط الزم االجرا اطمینان معقول ایجاد مینماید (سازمان
بورس اوراق بهادار .)0230 ،لذا به طور خالصه ،انتظار میرود
هرچه کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی بهبود یابد،
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کیفی ت گزارشگري مالی نیز بهبود یابد .اگرچه بهبود کامل
کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی امري بلندمدت و
مستمر میباشد ،لکن انتظار میرود همین اولین گام در حرکت
به سوي بهبود کنترلها ،باعث تغییر در کیفیت گزارشگري
مالی شود .به ویژه آنکه مطابق با بررسیهاي انجام شده،
بسیاري از شرکتهاي بورسی اقدام به تشکیل کمیتههاي
حسابرسی که یکی از اصلیترین ابزار بهبود کنترلها میباشد،
نمودهاند.
تاثیر کنترل هاي داخلی و به ویژه وجود کمیته حسابرسی
بر کیفیت گزارشگري مالی از طریق تئوري نمایندگی توضیح
داده می شود .رابطه نمایندگی ،می تواند به عنوان یک فرایند
قراردادي تعریف شود که به موجب آن مالکان برخی از
اختیارات و مسئولیت هاي خود را به یک تیم متخصص تفویض
کرده و از آنها انتظار دارند که تخصص خود را در جهت کسب
بهترین منافع و نیز موفقیت عملیاتی شرکت بکار برند .ایده
اصلی این تئوري این است که تضاد منافع بین مالک و مدیریت
وجود دارد .اعتقاد بر این است که دو علت اصلی مشکالت
نمایندگی ،تضاد منافع و نگرش هاي مختلف مالک و مدیریت
نسبت به ریسک است .این تضاد از عدم تقارن اطالعات بین
مالکان و مدیران ناشی می شود .براي هدف پاسخگویی ،تصمیم
گیري ها و فعالیت هاي مدیریت نیاز به نظارت دارد .نظارت
نزدیک زمانی ممکن است که مالکان خود شان به طور فعال
بتوانند در این فرایند نظارت مشارکت کنند .با این حال ،به
دلیل هزینه هاي باال و در برخی از موارد به دلیل فقدان
تخصص و دانش ،آنها نمی توانند فعاالنه در این فرایند درگیر
شوند .با این حال ،هیئت مدیره مجبور است مکانیزم هاي
نظارتی را به دلیل تعهدي که در قبال سهامداران دارد طراحی
و مستقر کند (جانسون و همکاران .)0331 ،دي زورت و
همکاران ( )3003استدالل میکنند که به منظور مقابله با
مشکل ناشی از رابطه نمایندگی ،هیئت مدیره مجبور به تقبل
نقش نظارتی نظارت مدیر عامل و مدیران دیگر ،تصویب
استراتژي هاي شرکت و ارزیابی سیستم کنترل هاي داخلی
است .هیئت مدیره معموال یک مجموعه کارشناس و متخصص
براي نظارت بر فعالیتهاي مدیریت به نمایندگی خود استخدام
می کند .کمیته حسابرسی یک کمیته فرعی تحت چارچوب
حاکمیت شرکتی است که در آن هیئت مدیره برخی از
مسئولیت هاي نظارتی را بر آن محول می کند .دي ()3002
نشان داد سطح و شدت مشکل نمایندگی در آن دسته از
شرکت هایی که در آن کمیته هاي حسابرسی از لحاظ ترکیب
و عملکرد موثرتر است کمتر می باشد.
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بنابراین بطور کلی می توان گفت ،سهامداران به خاطر
محدودیت ساختار حاکمیت شرکتی و سایر محدودیتها ،قادر به
نظارت و کنترل مدیر نیستند .مدیر نیز به منظور ایفاي نقش
مباشرتی خود ،نیازمند گواهی حسابرسان است .از طرف دیگر،
کارایی ،اثربخشی و استقالل حسابرس مستلزم نهاد دیگري
مانند کمیته حسابرسی است .در واقع ،سهامداران از طریق سازوکار
تعیین هیئت مدیره شرکت ،به صورت غیرمستقیم بر عملکرد مدیر
نظارت میکنند و مدیر با تایید و ارزیابی حسابرس به ایفاي
مسئولیت پاسخگویی عملکرد خود می پردازد .درنهایت ،کمیته
حسابرسی است که به ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره،
حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک می کند.
این کمیته می تواند بر مدیریت ارشد شرکت نظارت کند و به
عنوان بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل هاي داخلی،
نقش موثري ایفا کند .کمیته حسابرسی اثربخش ،به عنوان
عاملی تعیین کننده در روند گزارشگري مالی ،موجب افزایش
اعتبار صورت هاي مالی حسابرسی شده می شود .اعضاي این
کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است
همکاري کرده و بر کیفیت و مطلوبیت صورت هاي مالی،
حسابداري ،حسابرسی ،کنترل داخلی و فرآیند گزارشگري
نظارت می کند .برقراري ارتباط حسابرسان ،کمیته هاي
حسابرسی و هیئت مدیره موجب افزایش جریان اطالعات
سودمند ،اثربخش و آگاهی دهنده می شود .این امر به تصمیم
گیري سرمایه گذاران کمک کرده و افزایش پاسخگویی در
مقابل سهامداران را نیز در پی خواهد داشت (محمدیان،
.)0230
در این راستا ،طبق منشور کمیته حسابرسی ،سازمان
بورس اوراق بهادار هدف از تشکیل کمیته حسابرسی را کمک
به ایفاي مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن جهت کسب
اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري ،مدیریت
ریسک و کنترلهاي داخلی ،سالمت گزارشگري مالی ،اثربخشی
حسابرسی داخلی ،استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی
حسابرسی مستقل و رعایت قوانین ،مقررات و الزامات عنوان
نموده است(سازمان بورس اوراق بهادار.)0230 ،
بنابراین یک کمیته اثربخش ،مشکل نمایندگی را با حداقل
نمودن عدم تقارن اطالعات بین مالکان و مدیران تعدیل می
کند و همچنین با انجام اثربخش برخی از وظایف خود از قبیل
نظارت بر معامالت با اشخاص وابسته به حفظ منافع سهامداران
و سایر ذینفعان کمک می کند .خروجی هاي اصلی کمیته
اثربخش عبارتند از (الف) اطالعات مالی قابل اتکاتر (ب)
اطالعات مالی مربوط تر و (ج) اطالعات مالی به موقع تر .تمام
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این خروجی ها درنهایت منجر به حداکثر کردن ارزش شرکت
در بلندمدت می شود که هدف غایی هر بنگاه تجاري است.
نتایج برخی از تحقیقاتِ مرتبط با وجود کمیته حسابرسی،
از رابطه مثبت بین استقرار کمیته حسابرسی و کیفیت
گزارشگري مالی حکایت دارد .به عنوان مثال یافته ها نشان می
دهد در شرکت هایی که داراي کمیته حسابرسی هستند
احتمال دستکاري سود کمتر (دیچاو و همکاران ،)0331 ،گزارش
هاي مالی قابل اتکاتر (باکستر و کاتر ،)3003 ،احتمال افشاي داوطلبانه
بیشتر (هو و وونگ )3000 ،اقالم تعهدي غیرعادي کمتر (پائوت و جانین،
 )3007ضریب واکنش سود بیشتر (چن و همکاران )3002 ،و تجدیدارائه
صورت هاي مالی کمتر (الري و تیلور )3003،است.
نتایج مطالعه برایوتا و ژو ( )3001حاکی از آن است که
وجود کمیته هاي حسابرسی اثربخش بعد از الزامات ساربینز-
اکسلی منجر به کاهش مدیریت سود شده است .دالیوال و
همکاران ( )3000مشاهده کردند کیفیت کمیته حسابرسی،
کیفیت اقالم تعهدي را بعد از تصویب قانون ساربینز-اکسلی
افزایش می دهد .کریشنان و همکاران ( )3000با بهره گیري از
دو معیار کیفیت گزارشگري مالی-کیفیت اقالم تعهدي و اقالم
تعهدي اختیاري -براي نمونه اي مشتمل بر  0000شرکت
روسی در بازه زمانی  3002تا  3002دریافتند تاثیر مثبت
کمیته حسابرسی بعد از تصویب قانون در مقایسه با قبل آن
بیشتر است .چانگ و سان ( )3003دریافتند که مفاد قانون
ساربینز-اکسلی ،اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کارکرد
هاي حاکمیت شرکتی را در نظارت بر کیفیت سودِ شرکت هاي
خارجی پذیرفته شده در بورس بهبود می دهد.
با این وجود تعدادي از محققان اظهار داشته اند که وجود
کمیته حسابرسی لزوما به کیفیت گزارشگري مالی بهتر منجر
نمی شود (منون و ویلیامز .)0334 ،بعالوه فورکر ( )0333در
آمریکا و دیویدسون و همکاران ( )3004و هی و همکاران
( )3007در استرالیا یک رابطه بی معنی بین وجود کمیته
حسابرسی و کیفیت افشا مشاهده نمودند .بریک و چیدامباران
()3000دریافتند فعالیت نظارتی کمیته حسابرسی تاثیر منفی
بر ارزش شرکت دارد .با این وجود نتایج در زیردوره ها حاکی از
یک تاثیر مثبت بر ارزش شرکت براي دوره قبل از قانون
ساربینز-اکسلی اما یک تاثیر منفی (بی معنی) بعد از قانون
دارد .گوش و همکاران ( )3000بررسی نمودند آیا ویژگی هاي
هیات مدیره و کمیته حسابرسی قبل و بعد از تصویب قانون
ساربینز-اکسلی با مدیریت سود ارتباط دارد .آنها با بهره گیري
از قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري ،اقالم خاص و هزینه مالیات
معوق به عنوان سازه هاي متفاوت مدیریت سود دریافتند که
اندازه ،دوره تصدي و فعالیت کمیته حسابرسی با مدیریت سود

رابطه دارد .از آن مهمتر اینکه شدت رابطه در سال هاي بعد از
ساربینز-اکسلی در مقایسه با سال هاي قبل از آن ضعیف تر
است.
 -3فرضيه های پژوهش
همانگونه که قبال نیز به آن اشاره شد با استقرار کنترل
هاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی ،اهداف آن که شامل
قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و بهموقع بودن می باشد برآورده
می شود .به این ترتیب فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین
میگردد:
 )0بین میزان قابل اتکا بودن قبل و بعد از تصویب
دستورالعمل کنترل هاي داخلی ،تفاوت معنی داري وجود
دارد.
 )3بین میزان مربوط بودن قبل و بعد از تصویب دستورالعمل
کنترل هاي داخلی ،تفاوت معنی داري وجود دارد.
 )2بین میزان بهموقع بودن قبل و بعد از تصویب دستورالعمل
کنترل هاي داخلی ،تفاوت معنی داري وجود دارد.
 )4بین میزان قابل اتکا بودن شرکتهاي داراي کمیته حسابرسی و
شرکت هاي فاقد کمیته حسابرسی ،تفاوت معنیداري وجود دارد.
 )2بین میزان مربوط بودن شرکت هاي داراي کمیته حسابرسی و
شرکت هاي فاقد کمیته حسابرسی ،تفاوت معنیداري وجود دارد.
 )1بین میزان بهموقع بودن شرکت هاي داراي کمیته حسابرسی و
شرکت هاي فاقد کمیته حسابرسی ،تفاوت معنیداري وجود دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ جمع آوري داده ها تحقیقی توصیفی
و از دیدگاه تقسیم بندي تحقیقات بر حسب هدف تحقیقی
کاربردي است چراکه که نتایج حاصل از آن می تواند براي
طیف گسترده اي از فعاالن بازار سرمایه نظیر سهامداران،
حسابرسان ،سازمان بورس اوراق بهادار و غیره سودمند باشد .با
توجه به هدف این تحقیق ،با بهره گیري از روش رویدادکاوي از
آزمون مقایسه زوجی جهت آزمون سه فرضیه اول و آزمون
مقایسه میانگین دو جامعه مستقل جهت آزمون سه فرضیه دوم
استفاده شده است .در مطالعات رویدادکاوي ،براي به حداقل
رساندن اثر سایر رویدادها ،تاثیر یک رویداد در یک بازه زمانیِ
کوتاه قبل و بعد از رخداد رویداد مورد بررسی قرار میگیرد .در
انتها ،براي انجام آنالیز حساسیت از تحلیل مسیر و بارهاي
عاملی بهره گرفته شده است.
جامعه آماري این تحقیق کلیه شرکت هاي پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار ایران می باشد .شرکت هایی به عنوان
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نمونه انتخاب خواهند شد که جزء بانک ها و موسسات مالی
نباشند ،در دوره زمانی تحقیق پذیرفته شده در بورس باشند،
سال مالی آنها به پایان اسفند ختم شود و اطالعات آن ها در
دسترس باشد .شایان ذکر است با توجه به مجموعه شرایط
فوق 302 ،شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که از
این تعداد 77 ،شرکت داراي کمیته حسابرسی بودند (در این
تحقیق شرکت هایی به عنوان شرکتِ داراي کمیته حسابرسی
تلقی می شوند که تاریخ تشکیل کمیته قبل از تاریخ انتشار
صورت هاي مالی آنان باشد) .با توجه به ضرورت رویدادکاوي
الزامات کنترل هاي داخلی ،کنترل بهتر متغیرها در فاصله
زمانی محدودتر و میزان اطالعات و داده هاي در دسترس ،براي
آزمون فرضیه هاي تحقیق ،اطالعات سالهاي  0230و 0230
مورد استفاده قرار گرفته است .شایان ذکر است با توجه به
نحوه اندازهگیري متغیر مربوط بودن ،از اطالعات سال هاي
 0223-0222نیز استفاده شده است .براي انجام پژوهش
حاضر ،دادههاي تحقیق از نرم افزار رهاورد نوین ،سایت شرکت
مدیریت فناوري بورس تهران و سایت کدال استخراج شده
است  .بعالوه استخراج داده هاي مربوط به کمیته حسابرسی از
گزارش مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
صورت گرفته است.
 -5متغيرهای پژوهش و نحوه اندازه گيری آن
طبق ماده  3دستورالعمل کنترل هاي داخلی ،کنترلهاي
داخلی باید در برگیرندۀ سیاستها ،رویهها ،وظایف ،فعالیتها و
سایر جنبههایی باشد که در مجموع ،به حصول اطمینان معقول
از کیفیت گزارشگري مالی کمک نماید .کیفیت گزارشگري
مالی نیز در همان ماده به عنوان اطالعات قابل اتکا ،مربوط و
بهموقع بودن معرفی شده است .در این تحقیق ،براي اندازه-
گیري سه مفهوم یادشده ،به پیروي از بیست و همکاران
( )3003به ترتیب از مدل اقالم تعهدي اختیاري ،قابلیت پیش
بینی و فاصله زمانی انتشار صورت هاي مالی از تاریخ پایان
دوره گزارشگري مالی استفاده شده است.

خواهیم برد .در این راستا ابتدا مدل رگرسیونی  0را به صورت
مقطعی برآورد خواهیم نمود .سپس برآوردهاي حاصل از مدل
 0را در مدل  3بکار خواهیم بست تا اقالم تعهدي نرمال
(غیراختیاري) حاصل آید .در انتها جهت محاسبه اقالم تعهدي
اختیاري ،اقالم تعهدي نرمال را از کل اقالم تعهدي کسر
خواهیم نمود.
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 :TAکل اقالم تعهدي :∆REV ،تغییر در درآمدها:∆AR ،
تغییر در حساب هاي دریافتنی :PPE ،دارایی هاي ثابت:NA ،
اقالم تعهدي نرمال :AA ،اقالم تعهدي اختیاري و  :Assetکل
دارایی ها.
ب) قابليت پيش بينی:
در این پژوهش از قابلیت پیش بینی به عنوان معیاري از
مربوط بودن استفاده می شود .قابلیت پیش بینی بیشتر بیانگر
مربوط بودن بیشتر گزارشات مالی می باشد .جهت اندازه گیري
قابلیت پیش بینی ،مدل  4را برآورد خواهیم نمود .ریشه دوم

واریانس خطا در مدل  j  ( 4
) بیانگر قابلیت پیش بینی
خواهد بود .هرچه میزان این آماره بیشتر باشد قابلیت پیش
بینی کمتر و در نتیجه مربوط بودن کمتر خواهد بود.
ˆ 2 

مدل (X j ,t  0, j  1, j X j ,t 1   j ,t )4

 :Xسودعملیاتی تقسیم بر تعداد سهام
ج) فاصله زمانی انتشار صورت های مالی از تاریخ پایان
دوره گزارشگری مالی:

الف) اقالم تعهدی اختياری:
در این پژوهش از اقالم تعهدي اختیاري به عنوان معیاري
از قابل اتکا بودن استفاده می شود .اقالم تعهدي اختیاريِ کمتر
بیانگر قابل اتکا بودن بیشتر گزارشات مالی می باشد .جهت
برآورد اقالم تعهدي اختیاري از مدل جونز تعدیل شده بهره
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جهت اندازه گیري مربوط بودن از فاصله زمانی انتشار
صورت هاي مالی از تاریخ پایان دوره گزارشگري مالی به شرح
معادله  2استفاده خواهیم نمود .هرچه این فاصله زمانی کمتر
باشد به موقع بودن بیشتر خواهد بود.
DT= Tissue-Treporting
مدل ()2
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 :Tissueزمان انتشار صورت هاي مالی و  :Treportingتاریخ پایان
دوره گزارشگري مالی

 -2-6آزمون فرضيات
به منظور آزمون فرضیات اول تا سوم از آزمون مقایسه
میانگین زوجی استفاده شده است .به این ترتیب نتایج حاصل
از آزمون مقایسه میانگین زوجی قبل و بعد از تصویب
دستورالعمل کنترل هاي داخلی در نگاره  3ارائه شده است.
همانگونه که در این نگاره مشاهده می شود سطح معناداري
آزمون قابلیت اتکا کوچکتر از  )08043( %2است .به این معنا
که تفاوت معناداري در میزان قابلیت اتکا در قبل و بعد از
تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی وجود دارد .بدین
ترتیب فرضیه اول تایید می گردد و چون حد پایین و باال
مثبت است میانگین قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري در جامعه
اول (قبل از تصویب دستورالعمل کنترل هاي داخلی) نسبت به
جامعه دوم (بعد از تصویب دستورالعمل کنترل هاي داخلی)
بیشتر است .بنابراین می توان بیان نمود که تصویب الزامات
دستورالعمل کنترل هاي داخلی موجب کاهش قدرمطلق اقالم
تعهدي اختیاري و بالتبع بهبود قابلیت اتکا گزارشات مالی شده
است .در ادامه این نگاره مشاهده می شود که سطح معناداري آزمون
مربوط بودن بزرگتر از  )08203( %2است .به عبارت دیگر تفاوت
معناداري در میزان مربوط بودن در قبل و بعد از تصویب
دستورالعمل کنترلهاي داخلی وجود ندارد و بدین ترتیب فرضیه
دوم رد می گردد.

 -6نتایج پژوهش
 -1-6آمار توصيفی
آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مورد استفاده در این
تحقیق در نگاره  0نمایش داده شده است .همان گونه که در
بخش اول این نگاره مشاهده می شود ،میانگین قدرمطلق اقالم
تعهدي اختیاري که شاخصی از مدیریت سود و بالتبع قابل اتکا
بودن است بعد از تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی
( )08021نسبت به قبل آن ( )08037کمتر است .عالوه بر این،
فاصله زمانی انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري
مالی بعد از تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی ()128003
نسبت به قبل آن ( )118021کمتر است .طبق بخش دوم این
نگاره  0میانگین قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري در شرکت
هاي داراي کمیته حسابرسی ( )08033در مقایسه با شرکت
هاي فاقد کمیته حسابرسی ( )08007کمتر است .همچنین
فاصله زمانی انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري
مالی در شرکت هاي داراي کمیته حسابرسی کمتر ()278342
میباشد .هر چند ،انحراف معیار خطاي برازش سود سال جاري
بر سود سال قبل ،براي دو رویداد مزبور تفاوت محسوسی
نداشته است.

نگاره  -1آمار توصيفی
قبل دستورالعمل كنترلهای داخلی

بخش اول

بعد دستورالعمل كنترلهای داخلی

میانگین

میانه

انحراف معیار

میانگین

میانه

انحراف معیار

قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري

08037

08072

08032

08021

08012

08070

انحراف معیار خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل

080002

080002

080002

080001

080004

080001

فاصله زمانی انتشار صورت هاي ماالی از پایاان دوره گزارشاگري
مالی

118021

10

328032

128003

10

348000

شركت های فاقد كميته حسابرسی

بخش دوم

شركت های دارای كميته حسابرسی

میانگین

میانه

انحراف معیار

میانگین

میانه

انحراف معیار

قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري

08007

08027

08004

08033

08010

08020

انحراف معیار خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل

080001

080002

080001

080002

080002

080003

فاصله زمانی انتشار صورت هاي ماالی از پایاان دوره گزارشاگري
مالی

728222

74

228770

278342

10

338237

با توجه به آنچه که در نگاره  3ارائه شده است سطح
معناداري آزمون به موقع بودن کوچکتر از  )08047( %2است.
به عبارت دیگر تفاوت معناداري در میزان به موقع بودن در قبل

و بعد از تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی وجود دارد.
بدین ترتیب فرضیه سوم تایید می گردد و چون حد پایین و
باال مثبت است می توان بیان کرد میانگین فاصله زمانی انتشار
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صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري مالی قبل از تصویب
دستورالعمل کنترل هاي داخلی در مقایسه با بعد از آن بیشتر
است .به عبارت دیگر تصویب الزامات دستورالعمل کنترل هاي
داخلی موجب بهبود به موقع بودن گزارشات مالی شده است.
در مجموع ،با توجه به شواهد برآمده از نگاره  3پیرامون
آزمون بهبود کیفیت گزارشگري مالی بعد از تصویب
دستورالعمل کنترلهاي داخلی (فرضیات اول تا سوم) می توان
اظهار داشت تصویب الزامات دستورالعمل کنترل هاي داخلی
موجب بهبود قابلیت اتکا و به موقع بودن گشته است اما تاثیري
بر مربوط بودن نداشته است.
در ادامه ،جهت آزمون فرضیات سوم تا ششم از آزمون
مقایسه میانگین دو جامعه شرکت هاي دارايِ کمیته و فاقد
کمیته حسابرسی استفاده می شود .براي آزمون تساوي
میانگین دو جامعه الزم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو
جامعه برابر است یا خیر .با توجه به اطالعات مندرج در بخش
اول نگاره  2از آنجاییکه سطح معناداري مربوط به آزمون
تساوي واریانس ها (آزمون لوین) کمتر مساوي سطح معنی
داري  )0802( %2است .به این معنا که فرض برابري واریانس ها
رد شده و اطالعات سطر دوم براي نتیجه گیري در مورد میانگین مورد
تحلیل قرار میگیرد .ازآنجایی که سطح معناداري آزمون تساوي میانگین با
فرض عدم تساوي واریانس کمتر از  )08037( %2میباشد فرض عدم
تساوي میانگین دو گروه پذیرفته شده و میتوان گفت تفاوت
معناداري در میزان قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري در شرکت
هاي داراي کمیته با شرکت هاي فاقد کمیته وجود دارد .بدین
ترتیب فرضیه چهارم تایید می گردد و چون حد پایین و باال
منفی است میانگین جامعه اول از جامعه دوم کوچکتر است.
بنابراین میزان قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري در شرکت هاي
داراي کمیته کمتر از شرکت هاي فاقد کمیته است .به عبارت
دیگر قابلیت اتکا در شرکت هاي داراي کمیته بیشتر و درنتیجه
میتوان گفت وجود کمیته موجب کاهش مدیریت سود و بهبود
قابلیت اتکا گردیده است .این نتایج می تواند حاکی از این ادعا

باشد که کمیته با نظارت بر فعالیتهاي مدیریت و به عنوان
بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل هاي داخلی ،نقش
موثري ایفا نموده است (باکستر و کاتر.)3003 ،
در بخش دوم نگاره  2مشاهده می شود سطح معناداري
مربوط به آزمون تساوي واریانس ها کمتر از سطح معنی داري
 )08000( %2است .به این معنا که فرض برابري واریانس ها رد
شده و اطالعات سطر دوم براي نتیجه گیري در مورد میانگین
مورد تحلیل قرار می گیرد .ازآنجایی که سطح معناداري آزمون
تساوي میانگین با فرض عدم تساوي واریانس بیشتر از سطح
معنی داري  %2است ( )08230فرض عدم تساوي میانگین دو
گروه رد شده و میتوان گفت تفاوت معناداري در میزان انحراف
معیار خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل در
شرکت هاي داراي کمیته با شرکت هاي فاقد کمیته وجود
ندارد .بدین ترتیب فرضیه پنجم رد می گردد .به عبارت دیگر
وجود کمیته نتوانسته است موجب بهبود مربوط بودن گردد.
در بخش سوم نگاره  2مشاهده می شود سطح معناداري
مربوط به آزمون تساوي واریانس هاکمتر از سطح معنی داري
 )08004( %2است .به این معنا که فرض برابري واریانس ها رد
شده و اطالعات سطر دوم براي نتیجه گیري در مورد میانگین
مورد تحلیل قرار می گیرد .ازآنجایی که سطح معناداري آزمون
تساوي میانگین با فرض عدم تساوي واریانس کمتر از %2
( ) 08000می باشد فرض عدم تساوي میانگین دو گروه پذیرفته
شده و میتوان گفت تفاوت معناداري در میزان به موقع بودن
در شرکت هاي داراي کمیته با شرکت هاي فاقد کمیته وجود
دارد .بدین ترتیب فرضیه ششم تایید می گردد و چون حد
پایین و باال منفی است میانگین جامعه اول از جامعه دوم
کوچکتر است .به عبارت دیگر فاصله زمانی انتشار صورت هاي
مالی از پایان دوره گزارشگري مالی در شرکت هاي داراي
کمیته کمتر از شرکت هاي فاقد کمیته است .بنابراین به موقع
بودن در شرکت هاي داراي کمیته بیشتر است.

نگاره  -2نتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگين زوجی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل كنترل های داخلی
هدف مالی

معيار اندازهگيری

sig

قابل اتکا بودن (قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري)
مربوط بودن (انحراف معیار خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل)
بهموقع بودن (فاصله زمانی انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري مالی)

این نتایج حاکی از آن است که وجود کمیته توانسته است
فرآیند انتشار صورت هاي مالی را تسریع بخشد .این امر می
تواند ناشی از نقش کمیته حسابرسی در ایجاد ارتباط مناسب
45

08043
08203
08047

آماره t

08372
08000
38000

حد پایين
080004
-08202
08040

حد باال
08033
08340
28302

بین هیئت مدیره شرکت ،حسابرسان مستقل و حسابرسان
داخلی و ناشی از نقش نظارتی آن بر فرآیند گزارشگري مالی
باشد.
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در مجموع ،با توجه به مندرجات نگاره  2پیرامون آزمون
بهبود کیفیت گزارشگري مالی ناشی از وجود کمیته حسابرسی
در شرکتها (فرضیات چهارم تا ششم) می توان اظهار داشت

وجود کمیته موجب بهبود قابلیت اتکا و به موقع بودن گشته
است اما تاثیري بر مربوط بودن نداشته است.

نگاره  -3نتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگين دو جامعه شركت های دارای كميته و فاقد كميته حسابرسی
بخش اول -قابل اتكا بودن (قدرمطلق اقالم تعهدی اختياری)
آزمون لوین
آماره
تساوي واریانس
عدم تساوي واریانس

F

28304

آزمون
sig

آماره

08020

-38032
-38332

t

sig

حد پایین

حد باال

08044
08037

-08010
-08027

-080007
-08002

t

بخش دوم -مربوط بودن (انحراف معيار خطای برازش سود سال جاری بر سود سال قبل)
تساوي واریانس
عدم تساوي واریانس

18232

08000

08323
08000

-08070
-08230

08033
08230

08207
08311

بخش سوم -بهموقع بودن (فاصله زمانی انتشار صورت های مالی از پایان دوره گزارشگری مالی)
تساوي واریانس
عدم تساوي واریانس

28231

08004

-48202
-48212

-208442
-338242

08000
08000

-008231
-038431

نگاره  -4ماتریس بارهای عاملی
بخش اول
قابل اتکا بودن (قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري)
مربوط بودن (انحراف معیار خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل)
بهموقع بودن (فاصله زمانی انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري مالی)

قبل دستورالعمل

بعد دستورالعمل

كنترلهای

كنترلهای

داخلی

داخلی

08212
08204
08131
شركت های فاقد

بخش دوم

كميته حسابرسی

قابل اتکا بودن (قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري)
مربوط بودن (انحراف معیار خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل)
بهموقع بودن (فاصله زمانی انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري مالی)

 -3-6آزمونهای اضافی
از آن جا که هر یک از معیارهاي قابل اتکا بودن ،مربوط
بودن و بهموقع بودن منعکسکننده بخشی از سازه کیفیت
گزارشگري مالی هستند ،این سه معیار در یک شاخص واحد
تجمیع و اثر تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی و تشکیل
کمیته حسابرسی از منظر این شاخص نیز مورد تحلیل
حساسیت قرار گرفت .براي تجمیع این سه شاخص ،از تحلیل
مسیر و بارهاي عاملی استفاده شده است .مطابق با نگاره ،4
بارهاي عاملی قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري ،انحراف معیار

08037
-08312
08312

08742
08723
08043
شركت های
دارای كميته
حسابرسی
08703
08122
08422

خطاي برازش سود سال جاري بر سود سال قبل و فاصله زمانی
انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري مالی قبل از
تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی به ترتیب،08212 ،
 08204و  08131میباشد .همچنین این ارقام براي بعد از
دستورالعمل کنترلهاي داخلی به ترتیب  08723 ،08742و
 08043میباشد .در روش تحلیل مسیر ،براي تجمیع معیارها،
بارهاي عاملی مورد اشاره ،به عنوان ضرایب معادله در نظر
گرفته میشود و در نتیجه معیار ترکیبی ،محصول حاصلضرب
بارهاي عاملی در هر معیار خواهد بود .نگاره  ،4ارقام مربوط به
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از تصویب دستورالعمل کنترل هاي داخلی نسبت به بعد از
تصویب دستورالعمل کنترل هاي داخلی بیشتر و در نتیجه
کیفیت گزارشگري مالی کمتر است .به این ترتیب می توان
بیان نمود که تصویب الزامات دستورالعمل کنترل هاي داخلی
موجب بهبود کیفیت گزارشگري مالی شده است.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین معیار ترکیبی
کیفیت گزارشگري مالی شرکت هاي داراي کمیته و فاقد
کمیته حسابرسی در نگاره  1مشاهده می شود .طبق این نگاره
سطح معناداري مربوط به آزمون تساوي واریانس ها بیشتر از
سطح معنی داري  )08220( %2است .به این معنا که فرض
برابري واریانس ها تایید شده و اطالعات سطر اول براي نتیجه
گیري در مورد میانگین مورد تحلیل قرار می گیرد .ازآنجایی
که سطح معناداري آزمون تساوي میانگین با فرض تساوي
واریانس کمتر از  )08000( %2می باشد فرض عدم تساوي
میانگین دو گروه پذیرفته شده و میتوان گفت تفاوت معناداري
در میزان کیفیت گزارشگري مالی در شرکت هاي داراي کمیته
با شرکت هاي فاقد کمیته وجود دارد .با توجه به اینکه حد
پایین و باال منفی است میانگین جامعه اول از جامعه دوم
کوچکتر است .به عبارت کیفیت گزارشگري مالی در شرکت
هاي داراي کمیته بیشتر از شرکت هاي فاقد کمیته است.

شرکتهاي داراي کمیته حسابرسی و فاقد کمیته حسابرسی را
نیز ارایه نمودهاست .نکته قابل تامل در بخش دوم نگاره ،4
تغییر عالمت بارعاملی مربوط به انحراف معیار خطاي برازش
سود سال جاري بر سود سال قبل میباشد که از  -08312به
 08122تغییر نموده است .عالمت منفی معیار مزبور براي
شرکتهاي فاقد کمیته حسابرسی حاکی از آن است که در
شرکتهاي فاقد کمیته حسابرسی ،سازه کیفیت گزارشگري
مالی باالتر که نتیجه تجمیع سه معیار است به بهاي کاهش
مربوط بودن قابل دستیابی میباشد .به طور مشابه ،تغییر
عالمت معیار مزبور براي شرکتهاي داراي کمیته حسابرسی
نشاندهنده آن است که در شرکتهاي داراي کمیته
حسابرسی ،سازه کیفیت گزارشگري مالی باالتر ،بدون صرفنظر
کردن از مربوط بودن قابل دستیابی میباشد.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین زوجی معیار
ترکیبی کیفیت گزارشگري مالی در قبل و بعد از تصویب
دستورالعمل کنترل هاي داخلی در نگاره  2ارائه شده است.
همانگونه که در این نگاره مشاهده می شود سطح معناداري
کوچکتر از  )08000( %2است .به این معنا که تفاوت معناداري
در میزان کیفیت گزارشگري مالی در قبل و بعد از تصویب
دستورالعمل کنترلهاي داخلی وجود دارد .از طرفی حد پایین
و باال مثبت می باشد بنابراین میانگین این معیار ترکیبی قبل

نگاره  -5نتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگين زوجی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل كنترل های داخلی (معيار تركيبی)
معیار ترکیبی کیفیت گزارشگري مالی

sig

آماره t

حد پایين

حد باال

08000

208434

08210

38003

نگاره  -6نتایج حاصل از آزمون مقایسه ميانگين دو جامعه شرگت های دارای كميته و فاقد كميته حسابرسی (معيار تركيبی)
آزمون لوین
تساوي واریانس
عدم تساوي واریانس

آزمون t

آماره F

sig

آماره t

sig

حد پایين

حد باال

08234

08220

-008720
-38233

08000
08000

-38422
-38220

-08720
-08110

 -7نتيجه گيری و بحث
با توجه به این که صورت هاي مالی اطالعات مربوط و با
ارزشی را براي گروه هاي برون سازمانی فراهم میکند ،اتکاي
شدید بر اعداد حسابداري و به ویژه سود ،انگیزه هاي
قدرتمندي را براي مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع
خودشان دستکاري کنند .مدیریت سود ،الزامأ عملکرد واقعی
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شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه
اطالعات نادرست و کاهش کیفیت گزارشگري مالی در مورد
شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و
سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود .بنابراین ،براي
یک سازمان ،وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی اثربخش
براي حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در دستیابی به اطالعات
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درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است .متخصصین از
کنترل هاي داخلی به عنوان قلب نظام حاکمیت شرکتی یاد
میکنند .کمیته حسابرسی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی
نظارت بر کنترل هاي داخلی همواره مورد توجه بوده است.
هدف این تحقیق ،با توجه به نوظهور بودن و تجربه اندک بحث
کنترل هاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی و کمیته هاي
حسابرسی در کشور ،بررسی آثار مزبور جهت بهبود و اصالح
مقررات مرتبط می باشد .دراین راستا این تحقیق با بکارگیري
روش شناسی رویدادکاوي اقدام به بررسی تحقق اهداف الزامات
کنترل هاي داخلی مرتبط با گزارشگري مالی که شامل قابل
اتکا ،مربوط و بهموقع بودن می باشد می نماید.
طبق یافته هاي این تحقیق ،تفاوت معناداري در میزان
قابل اتکا و به موقع بودن در قبل و بعد از تصویب دستورالعمل
کنترلهاي داخلی وجود دارد .بطوریکه میانگین قدرمطلق اقالم
تعهدي اختیاري قبل از تصویب دستورالعمل کنترل هاي
داخلی در مقایسه با بعد از تصویب دستورالعمل کنترل هاي
داخلی بیشتر است .بنابراین می توان بیان نمود که تصویب
الزامات دستورالعمل کنترل هاي داخلی موجب بهبود قابلیت
اتکا گزارشات مالی شده است .همچنین میانگین فاصله زمانی
انتشار صورت هاي مالی از پایان دوره گزارشگري مالی قبل از
تصویب دستورالعمل کنترل هاي داخلی نسبت به بعد از
تصویب دستورالعمل کنترل هاي داخلی بیشتر است .به عبارت
دیگر تصویب الزامات دستورالعمل کنترل هاي داخلی موجب
بهبود به موقع بودن گزارشات مالی شده است .در این راستا
تفاوت معناداري در میزان مربوط بودن (قابلیت پیش بینی) در
قبل و بعد از تصویب دستورالعمل کنترلهاي داخلی مشاهده
نشد.
بعالوه نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه
مستقل نشان داد که تفاوت معناداري در میزان قابل اتکا و به
موقع بودن در شرکت هاي داراي کمیته با شرکت هاي فاقد
کمیته وجود دارد .میزان قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري در
شرکت هاي داراي کمیته کمتر از شرکت هاي فاقد کمیته
است .به عبارت دیگر قابلیت اتکا در شرکت هاي داراي کمیته
بیشتر است .درنتیجه میتوان گفت وجود کمیته موجب کاهش
مدیریت سود گردیده است .فاصله زمانی انتشار صورت هاي
مالی از پایان دوره گزارشگري مالی در شرکت هاي داراي
کمیته نیز کمتر از شرکت هاي فاقد کمیته است .بنابراین به
موقع بودن در شرکت هاي داراي کمیته بیشتر است .این نتایج
سازگار با یافته هاي چین چانگ و لیان شان ( )3003و
کریشنان و همکاران ( )3000می باشد .درنهایت تفاوت
معناداري در میزان قابلیت پیشبینی در شرکت هاي داراي

کمیته با شرکت هاي فاقد کمیته مشاهده نشد .به این معنا که
وجود کمیته نتوانسته است موجب بهبود مربوط بودن گردد.
این امر ممکن است ناشی از این امر باشد که مطابق با تایید
فرضیه اول و چهارم ،الزامات کنترلهاي داخلی با کاهش
مدیریت سود و در نتیجه افزایش قابل اتکا بودن بسیاري از
گزارشهاي مالی ،نوسانهاي سود را افزایش داده است .چنانچه
این تحلیل مطابق با واقعیت باشد ،انتظار میرود در شرکتهاي
یادشده ،قابلیت پیشبینی و مربوط بودن در سال هاي بعد
بهبود یابد .این نکته میتواند موضوع پژوهشهاي آتی قرار
گیرد .عالوه بر نتایج باال ،یافتههاي مرتبط با تحلیل مسیر و
بارهاي عاملی حاکی از آن است که در شرکتهاي فاقد کمیته
حسابرسی ،کیفیت گزارشگري مالی باالتر به بهاي کاهش
مربوط بودن قابل دستیابی میباشد در حالیکه در شرکتهاي
داراي کمیته حسابرسی ،کیفیت گزارشگري مالی باالتر ،بدون
صرفنظر کردن از مربوط بودن قابل دستیابی میباشد .این
یافتهها میتواند به طور کلی فعاالن بازار سرمایه و به طور
خاص اعضاي هیئت مدیره شرکتها را که در زمره مخاطبین
اصلی دستورالعمل قرار دارند ،به تقویت کمیتههاي حسابرسی و
استقرار کامل کنترلهاي داخلی ترغیب نماید .چرا که هر چه
گزارشگري مالی قابل اتکاتر و به موقعتر باشد ،ریسک قانونی
اعضاي هیئت مدیره کمتر ،رضایت عمومی سهامداران بیشتر و
پاداشهاي آنان باالتر خواهد بود.
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