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اثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت
حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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عضو هیات علمی ،گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
2

اسرین حسینی

کارشناس ارشد حسابداری ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت 23 :اسفند 1398؛ تاریخ پذیرش 27 :مرداد )1399

مساله کیفیت حسابرسی و کمیته حسابرسی پس از سقوط شرکت های بزرگ آمریکایی نظیر
انرون،کورسینگ ،تیکو ،مورد توجه جدی قرار گرفته است .این مساله سبب جلب توجه جهانی به نقش
مهم و برجسته نظام راهبری شرکت در سازمان ها و راه های موثر برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد
هایی شده است .نظام راهبری ضعیف سبب پنهان نگه داشتن اطالعات و ضعف نظارت و کنترل و انتشار
اطالعات توسط سازمان ها می شود که خود می تواند زمینه ساز ورشکستگی شرکت شود .بنابراین هدف
اصلی این پژوهش بررسی ااثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و
از لحاظ ماهیت ،توصیفی – همبستگی است .به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،تعداد  79شرکت از
میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1396 -1391به روش
نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع  474سال – شرکت که جهت انجام تحلیل در نظر
گرفته شد .جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز دادههای ترکیبی
استفاده شد .یافته های پژوهش نشان میدهد بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت
حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد ،.همچنین بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی
رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد ،در ارتباط با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی
رابطه مثبت و معناداری با کیفیت حسابداری وجود دارد ،همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد
که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود
دارد .همچنین یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد بین تغییر در اعضای هیئت مدیره و کیفیت
حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد نتایج نشان داد بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و
کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :کیفیت حسابرسی  ،ویژگی های کمیته حسابرسی  ،مشخصات هیئت مدیره.
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مقدمه
امروزه گسترش واحد های اقتصادی و توسعه فناوری ارتباطات سبب شده تا حرفه حسابرسی تالش نماید
تا خود را با تغییرات روز دنیا هماهنگ کند و هم جهت با با آن رشد نماید .در این شرایط ،ذی نفعان به
منظور اتخاذ تصمیمات عقالیی به دسترسی به اطالعات و داده هایی درباره واحد تجاری احتیاج دارنـد.
در این راستا صـورت هـای مـالی یکی از بهترین این منابع اطالعاتی است .ولی نکته حائز اهمیت میزان
قابلیت اتکا به این اطالعات است.که نشئت گرفته از مساله تضاد منافع است .در این راستا حرفه حسابرسی
به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی می آید تا با بررسی صورت ها به استفادهکنندگان این
اطمینان را دهد که اطالعات مالی به درستی و بدون هیچ گونه جانبداری تهیه شده است .از اصلی ترین
مسائلی که در حیطه حسابرسی و بازار سرمایه مطرح است مساله کیفیت حسابرسی است .تاثیرکیفیت
حسابرسی بر سایر متغیر ها از جمله موضوع های مهم در سراسر جهان است .کیفیت حسابرسی یکی از
مولفه هایی است که غیر قابل مشاهده است ،به همین دلیل در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه
همواره مشکالتی وجود داشته است .شرکت ها معموال روش های مختلفی را برای حسابرسی صورت های
مالی خود به کار می برند.که ممکن است بسته به اندازه شرکت کیفیت های مختلفی داشته باشند].[32
فرانسیس ،)2004 (1درباره رابطه بین اندازه موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی بیان میکند خدمات
حسابرسی ارائه شده ،موید این ادعاست که موسسات حسابرسی بزرگتر ،خدمات حسابرسی با کیفیتتر
ارائه نموده و دارای نظارت موثرتر و کاراتری بر روی شرکت ها میباشند ] .[32دی آنجلو )1981(2به
منظور بیان تعریفی از کیفیت حسابرسی ،آن را برآورد بازار از احتمال اینکه حسابرس ( )1به کشف تحریف
های دارای اهمیت در صورت های مالی و سیستم حسابرسی اقدام کند ،و ( )2این تحریف های با اهمیت
کشف شده اعالم کند] .[33بین و همکاران )1997( 3عنوان کردند ،کیفیت حسابرسی به طور گسترده به
خدمات انجام شده توسط حسابرسان درگیر در شرکتهای صاحبکار اشاره دارد .شرکتها به دلیل تجربه
ای که به دست آورده اند حسابرسی خود را به موسسات حسابرسی که دارای کیفیت باالتری باشند می
سپارند.
ایجاد کیفیت حسابرسی سبب جذب سرمایه گذاران بیشتری میشود از این رو سهامداران و سرمایهگذارن
به دلیل اعتبار و تجربه های شرکت های حسابرسی ،به شرکت های حسابرسی با کیفیت باالتر اعتماد
بیشتری خواهند داشت .کیفیت حسابرسی باالتر به طور موثر به سرمایه گذاران این اطمینان را میدهد،
خدماتی را که ارائه میدهند فراتر از حسابرسی ساده میباشد ].[28سهامداران اختیار گزینش حسابرسان
را در به هیئت مدیره می سپارند و این هیئت مدیره است که حق الزحمه حسابرس را نرخ گذاری می
کند] .[19نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده نشان میدهد که هیئت مدیره درارتقای عملکرد وارزش
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شرکت نقش بااهمیتی ایفا میکند ] .[10هیئت مدیره برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم
گیری ،نیازمند مهارت های متنوع از جمله حسابداری ،بانکداری و قانون است تا بتواند بر افزایش ارزش
شرکت موثر باشد ،فرض زیر بنای این موضوع آن است که اعضای بدون تجربه و دانش حسابداری یا مالی،
توانایی کمتری در کشف ایراد های موجود در گزارشگری مالی دارند .عالوه بر این رئیس هیئت مدیره
جلسه های شرکت را برگزار و مدیریت می کند .در موارد بسیاری نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
را یک نفر ایفا می کند .زمانی که مدیر عامل در جایگاه رئیس هیئت مدیره قرار میگیرد ،تضاد منافع به
وجود می آید ،در چنین حالتی ،عملکرد نظارتی هیئت مدیره کاهش می یابد [21].از سوی دیگر اعضای
غیر موظف هیئت مدیره ،بر روی تصمیمات مدیران موظف نظارت دارند .مک دنیل )2002( 1بیان میکند
که عضو غیرموظف ،مدیرانی هستند که مسئولیتی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم گیری ها می توانند
شرکت کنند .هیئت مدیره زمانی می تواند حداکثر کارایی خود را داشته باشد که بیشترین تعداد اعضای
غیرموظف را در خود جای دهد.
حسابرسی ،اعتبار اطالعات در دسترس استفاده کنندگان را افزایش میدهد و با افزایش کیفیت حسابرسی،
کیفیت اطالعات نیز افزایش مییابد ،یکی از عواملی که می تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار باشد
کمیته حسابرسی است .کمیتة حسابرسی به عنوان کمیتة فرعی هیئت مدیره شناخته میشود که از طرفی
مسئول ایجاد استراتژیهای مناسب برای بهبود سالمت مالی شرکت است و از سوی دیگر وظیفه دارد تا
درباره فعالیتهای خود به هیئتمدیره پاسخگو باشد .اولین تعریف قانونی از کمیته حسابرسی در بخش
 205قانون ساربنز آکسلی ارائه شده است ،این بخش کمیته حسابرسی را به صورت زیر تعریف میکند :
" کمیتهای که توسط و از میان اعضای هیئت مدیره ناشر اوراق بهادار با هدف نظارت بر فرآیندهای
گزارشگری مالی و حسابرسی های صورتهای مالی ناشر تشکیل میشود؛ و در صورت وجود کمیته در
ارتباط با یک ناشر ،کل هیئت مدیره ناشر این نظارت را انجام میدهد" .کمیته حسابرسی به این دلیل
تشکیل می شود تا به هیئت مدیره در مسیر کسب اطمینان معقول از اثربخشی سازوکارهای مربوط به
فعالیت های راهبری ،خطرات مدیریت و کنترل های داخلی ،بدون نقص بودن گزارشگری مالی و حسابرسی
داخلی و کسب اطمینان از استقالل حسابرس مستقل یاری رساند .این کمیته میتواند به عنوان واسطهای
بین حسابرسان داخلی و خارجی و کمک به هیئت مدیره برای اطمینان از تمام مسائل مرتبط با حسابرسی
عمل کند .المطارع و همکاران ،)2012 ( 2ابوت و پترز ،)2004 ( 3دریافتند که سازمان هایی که دارای
کمیته حسابرسی مستقل هستند کمتر مایلند با یک کیفیت حسابرسی پایین ،حسابرسی شوند .ویکنر 4و
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همکاران (  ،)1993فیدیو 1و همکاران (  )2013بیان کردند برای موفقیت در کار حسابرسی ،کمیته های
حسابرسی نباید رابطه صمیمانهای با مدیریت داخلی ایجاد کنند ،که این امر تمایز بین مدیریت داخلی و
کمیته حسابرسی مستقل را ایجاد میکند و به کمیته حسابرسی و حسابرس خارجی اجازه میدهد که از
مدیران اجرایی شرکتها ،مستقل باشند .لو 2و همکاران ( ،)2010بیان میکند وجود تخصصمالی در
کمیته حسابرسی رابطه مثبت قابلتوجهی با کیفیت گزارشگری مالی دارد .از سوی دیگر حسابرسان به
جای بررسی مدیران خدماتی مانند کشف تقلب را به مدیران ارائه می کنند.
در پژوهش هایی که در سال های اخیر صورت گرفته اهمیت ویژگی های هیئت مدیره و ویژگیهای
کمیته حسابرسی موثر بر کیفیت حسابرسی را برای ذی نفعان مشخص میکند .هدف اصلی پژوهش
حاضر ،بررسی ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی شامل تخصص حسابداری کمیته و استقالل کمیته
حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره شامل نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضا دوگانگی وظیفه مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره ،تغییر در اعضای هیئت مدیره و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره ،بر
کیفیت حسابرسی است.
مبانی نظری
کیفیت حسابرسی و استقالل کمیته حسابرسی
اجرای حسابرسی توسط حسابرسان خبره نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت افشای اطالعات مالی و
قابلیت اتکای آن دارد .برخی مسائل که در روند گزارشگری مالی پیش میآید ،سبب میشود ذی نفعان
این اطالعات امکان بررسی مستقیم کیفیت داده ها را نداشته باشند و این تقاضا برای حسابرسی در فرآیند
گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع ،پیامدهای اقتصادی با اهمیت ،پیچیدگی های فعالیت های
اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام میشود قابل توجیه است .وجود تضاد منافع ،انجام خدمات
حسابرسی توسط فردی مستقل را اجباری میکند ،در نتیجه یکی از مهم ترین ویژی های یک حسابرسی
استقالل وی است ] .[15استقالل در فرهنگ وبستر )1986 ( 3خالص شده از اثرکردن ،کنترل یا ارده
دیگری یا دیگران تعریف شده است .کری ،)1970 ( 4اعتقاد دارد در سهل ترین حالت استقالل بدین
معنی است که حسابرس هر آنچه را دیده بیان کند و هیچ محرکی نتواند بر وی و نظر وی تاثیر بگذارد .
دی آنجلو (  )1981بیان میکند حسابرس زمانی مستقل است که بتواند گزارشهای حسابرسی خود را
متناسب با عقیده و نظر واقعیاش منتشر کند .بر اساس نظریه ریچارد ،)2006 ( 5با ایجاد تعادل میان
استقالل ،تخصص و صالحیت حسابرسان می توان به حسابرسی با کیفیتتر دست یافت.
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کیفیت حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی
از ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی خبرگی و باتدبیری است ،که رابطه تنگاتنگی با اثربخشی کمیته
دارد .ماده  1منشور کمیته حسابرسی تخصص مالی را بصورت زیر تعریف میکند :مدرک دانشگاهی یا
مدرک حرفه ای داخلی معتبر بین المللی در مسائل مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد،
سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) همگام با تسلط بر صورت های مالی و سیستم
گزارشگری و کنترل داخلی .حضور چنین افرادی در کمیته حسابرسی با تخصص مالی باال در کمیته
حسابرسی امکان گزارشگری حسابرسی با یک کیفیت باال را میسر می سازد ،همچنین اطالعاتی که توسط
چنین افرادی تهیه و به مدیریت تحویل داده می شود قابل اتکاتری و قابلیت پیش بینی کنندگی بیشتری
دارد].[4
مجتهد زاده و آقایی ( ،)1383بیان می کنند از آنجایی که موسسه هایی که از نیروهایی با تخصص باال
بهره می برند به این خاطر که دارای آزادی عمل بیشتر و امکانات بیشتری هستند فرایند حسابرسی را با
کیفیت باالتری به انجام می رسانند .واتس و زیمرمن ،)1981(1معتقد است عدم صالحیت و کارکنان کم
تجربه و یا هر عنصری که می تواند مانع از کیفیت حسابرسی مستقل باشد ممکن است استانداردهای
کیفیت حسابرسی را کاهش دهد .براساس اعالمیه کمیته حسابرسی مصوبه  1391/11/23سازمان بورس
اوراق بهادار تهران ،کمیته حسابرسی دارای  3تا  5عضو است که اکثر آن ها مستقل ودارای تخصص مالی
هستند با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل میشود .استقالل کمیته حسابرسی شالوده اثربخشی
کمیته حسابرسی است که تاثیر قابل توجهی در کیفیت حسابرسی دارد.
کیفیت حسابرسی و اعضای غیر موظف هیئت مدیره
هیئت مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد
میشود و میتواند در افزایش ارزش شرکت نقش با اهمیتی را ایفا کند .یکی از مسائل مهم درباره هیئت
مدیره ،ترکیب هیئت مدیره است .این ترکیب به عنوان نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل
اعضای هیئت مدیره درنظر گرفته میشود .هر چه هیئت مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد،
مشکالت نمایندگی کمتری کمتری ایجاد میشود (هرمالین و ویسبچ . )2000 2،به گفته کادبوری( 3
 ،)1992بخش عمده مدیران غیر اجرایی باید مستقل از مدیریت بوده و از هر گونه کسبوکار یا روابط
دیگری که میتواند به طور ملموس با فعالیت قضاوت مستقل خود ،صرفنظر از هزینه و سهام آنها دخالت
داشته باشد ،آزاد باشند .بسلی 4و همکاران (  ،)2000دریافتند که سازمان های دارای گزارشگری مالی
نامناسب ،مدیران اجرایی و یا کمیته حسابرسی غیرمستقل ،نسبت به سازمان ها با معیار درست دارند.
Watts and Zimmerman
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حاجیها و اخالقی ( ،)1392بیان می کنند مکانیزم های حاکمیت شرکتی برای کسب اهداف شرکت از
طریق مدیریت برنامه ریزی می شود تا بدین شکل از حفظ منافع همه سهامداران آسوده خاطر شوند].[5
یکی از این مکانیزم ها وجود اعضای غیرموظف در هیئت مدیره است .ماوت و دونالدسون )1998( ،1عنوان
میکنند اعضا موظف هیئت مدیره به صورت فیزیکی نیز در شرکت حضور دارند .اما عضو غیر موظف
هیئت مدیره فقط در اتخاذ تصمیم گیری ها مشارکت دارد ولی حضور فیزیکی در شرکت ندارد .مدیران
غیرموظف نسبت به مدیران موظف از نظر نظارت بر مدیریت در جایگاه بهتری قرار دارند زیرا آنها از
کارکنان شرکت نیستند و در نتیجه دارای انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت هستند ،که این سبب
میشود رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت توسط مدیران غیراجرایی تحت کنترل و نظارت قرار گیرد وجود
چنین مدیرانی می تواندکیفیت تصمیم های مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و راه کار های مناسب را در
اختیار وی قرار میدهد تا به وسیله مدیریت انجام شود و عملکرد شرکت بهبود یابد ،و به تبع آن می تواند
سبب بهبود کیفیت حسابرسی نیز شود[46] .
کیفیت حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
در صورتی مدیر عامل میتواند حدود اختیارات بیشتری داشته باشدکه به عنوان رئیس یا نایب رئیس
هیأت مدیره نیز فعالیت کند .به عالوه این دوگانگی میتواند اطالعاتی که در اختیار هیئت مدیره قرار
میگیرد را تحت اختیار خود درآورد ،که این خود زمینهساز عدم کنترل موثر باشد .وظیفه ای که رئیس
هیأت مدیره بر عهده دارد نظارت بر عملکرد مدیرعامل است .رئیس هیأت مدیره اختیاربرگزاری و رهبری
جلسات هیأت مدیره را بر عهده دارد .در صورتی که منافع مدیرعامل با منافع سهامداران در تضاد باشد،
اختیارات بیان شده برای مدیرعامل ایجاد مشکل میکند ] .[1همچنین ،الپورتا و همکاران)1999 ( ،2
معتقدند ،از ملزومات حاکمیت شرکتی موثر ،جدایی سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره است که
منجر به حفظ استقالل هیئت مدیره و آزادی بیشتر برای وی برای نقد و ارزیابی هر چه بهتر مدیریت
است که نتیجه ایجاد زیرساخت های مفید و بهینه برای اداره و کنترل شرکت است  .از طرفی یکی بودن
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،آزادی عمل وی گسترش می یابد ،که می تواند با اثرات نامطلوب
سبب عدم امکان کنترل و نظارت بر عملکرد هیئت مدیره شود .به همین دلیل در صورتی که وظیفه
مدیرعامل و هیئت مدیره یکسان باشد ،نقش نظارتی هیئت مدیره از دید سهامداران و بستانکاران زیر
سوال می رود ،که عواقبی چون ،کاهش دسترسی به منابع تامین مالی را در پی دارد [39] .بر اساس
موارد عنوان شده دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می تواند سبب کاهش کیفیت
حسابرسی شود.
کیفیت حسابرسی و تغییر در اعضای هیئت مدیره
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خودهایر ،)2018( ،1بیان میکند ،تغییر هیئت مدیره شامل هر گونه جابجایی در هیئت مدیره اعم از
جابجایی یک و یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره سال گذشته با یک فرد جدید یا بیشتر در سال جاری که
قبال در هیئت مدیره شرکت نبوده باشد ،می باشد .تغییرات هیئت مدیره می تواند بر گزارش حسابرسی
تاثیر گذار باشد و در نتیجه کیفیت حسابرسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد[38] .
کیفیت حسابرسی و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت به منظور ایفای وظایف خود نیازمند یک سری مهارت ها در زمینه مالی ،حسابداری
و مدیریت است و همچنین وجود یک عنصر مالی با تجربه می تواند باعث شود دیگر اعضا حساس و
هوشیار باشند دیدگاه های مختلف نشان می دهد وجود افراد با تحصیالت باالتر در میان اعضای هیئت
مدیره ،شرکت را در جهت حل مسائل پیش رو یاری می کند ،و در شرایطی که بازدهی شرکت در حد
پایینی قرار دارد اعضای هیئت مدیره از مدیران مالی استفاده میکنند .همچنین سطح دانش اعضا می
تواند سبب بهبود کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن بهبود کیفیت گزارشگری مالی شود .بر این اساس،
می توان گفت وجود افراد با تحصیالت باال( دکتری) در بین اعضای هیئت مدیره توانایی مدیریت را در
ایفای مسئولیت نظارتی خود یاری می کند ،که این سبب ایجاد اعتماد اعضای سهامدار و بستانکار به
عملکرد مدیریت میشود؛ که سبب رفع موانع درتأمین مالی شرکت ها می شود[32] .
پیشینه پژوهش:
پیشینه خارجی:
خودهایر و همکاران ( )2019به بررسی تاثیر مشخصات هیئت مدیره و ویژگی های کمیته حسابرسی بر
کیفیت حسابرسی پرداختند .هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مکانیسمهای حکمرانی داخلی و خارجی
مانند اندازه هیئتمدیره ،مستقل بودن کمیته حسابرسی ،تخصص کمیته حسابرسی و جلسات کمیته
حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای منتخب است .نتایج نشان میدهد که بین کیفیت
حسابرسی و درصد مدیران غیر اجرایی در کمیته حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد[38] .
مصطفی و همکاران )2018( 2در پژوهش خود به بررسی تنوع هیئت مدیره ،ویژگیهای کمیته حسابرسی
و کیفیت حسابرسی پرداختند .این مطالعه نشان میدهد که چگونه جدایی مالکیت بر نقش نظارتی هیئت
مدیره شرکت از طریق کیفیت خدمات حسابرسی تاثیر میگذارد .نتایج نشان میدهد که متغیرهای
جمعیت شناختی ،تنوع ساختاری هیئتمدیره ،ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه
بین آنها را تضعیف میکند که نتیجه نامطلوبی برای سهامداران اقلیت است .بنابراین ،این مطالعه پیشنهاد
میکند که قانون گذاران باید اجرای قانون را افزایش دهند تا حاکمیت شرکتی مطلوب را افزایش دهند تا
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ویژگیهای منحصر به فرد شرکت شکل بگیرند و یک محیط محافظتشده برای سهامداران اقلیت فراهم
کنند[45].
1
هال کورتیس (  )2018در پژوهشی به بررسی تاثیرساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی پرداختند .نتایج
حاصل از بررسی ها نشان داد تقاضا برای حسابرسی باکیفیت در ساختار مالکیت دولتی بیشتر از ساختار
خصوصی مالکیت است [47].
آنافیاه و همکاران )2017( 2در پژوهش خود به بررسی تاثیر سهامداران کنترل کننده و اثربخشی هیئت
مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد
همبستگی و اثرگذاری سهامداران کنترلکننده بر کیفیت حسابرسی مثبت است .در صورتی که عالیق
سهامداران کنترل کننده در یک جهت باشد باین مساله سبب ایجاد یک حسابرسی با کیفیت باال میشود.
نتایج همچنین نشان میدهند که هماهنگی منافع بین سهامداران کنترل کننده باعث میشود که شرکت
یک حسابرسی با کیفیت باال را انتخاب کند .به عالوه یک حسابرس با کیفیت باال را برای کاهش اختالفات
نمایندگی و حفظ اعتبار شرکت منصوب میکنند .این پژوهش همچنین نشان میدهد که اثربخشی
هیئتمدیره و کمیته حسابرسی به طور مثبت بر کیفیت حسابرسی تاثیر میگذارد[26] .
گاینور و همکاران (  ،)2016در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی
پرداختند ،نتایج حاصل از پژوهش نشان بهبود کیفیت حسابرسی سبب ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی
میشود.
چوی و همکاران (  ،)2010به بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و هزینه
حسابرسی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی و حق
الزحمه حسابرسی دارای رابطه مثبت و معناداری است.
پیشینه داخلی
جامعی و جعفری (  ،)1399در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر اجرای توصیههای
حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد بین ویژگیهای کمیته حسابرسی؛ استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص و دانش کمیته حسابرسی،
جلسات کمیته حسابرسی ،اندازه کمیته حسابرسی و اجرای توصیههای حسابرسی داخلی ،رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .موسوی و بخشیان (  )1398در پژوهش خود به بررسی نقش کمیته حسابرسی در
تعدیل ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی با حق الزحمه و تخصص حسابرس پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد ،اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی بی تاثیر است .در حالی که با وجود کمیته
حسابرسی این رابطه معنادار میشود ،همچنین شجاع اهلل کائی و نیک کار ( )1397در پژوهشی به بررسی
ارتباط استقالل هیئت مدیره ،اندازه هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی پرداختند .حاصل
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کار پژوهش آنها مشخص کرد میان استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی رابطه
وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از کار نشان داد کیفیت حسابرسی می تواند از استقالل و اندازه هیئت
مدیره تاثیر بگیرد ][11
خانقاه و شمس (  ،)1397در پژوهش خود به بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تخصص ،دوره تصدی،
اندازه حسابرس با امکان اینکه صورت های مالی نیاز به ارائه مجدد داشته باشند ،پرداختند .به طورکلی
نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در ضورتی که کیفیت گزارش های مالی بهبود یابد احتمال نیاز به
ارائه مجدد صورت های مالی کم می شود.
دانش خمامی و مقدم(  ،)1395به بررسی تاثیر استقالل کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند .نتایج بررسی ها حاکی از تاثیر استقالل شرکت
حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.
کامیابی و همکاران (  ،)1395به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت افشاء و نسبت
غیر موظف اعضای هیئت مدیره پرداختند .بررسی ها خاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت میان خصیصه
های کمیته حسابرسی یعنی تصدی و تجربه با کیفیت افشای شرکت است .ولی رابطه ای میان دیگر
خصیصه های کمیته حسابرسی یعنی تخصص مالی و اندازه شرکت با کیفیت افشاء شرکت وجود ندارد.
همچنین نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره بر رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت افشاء تاثیر
مثیتی دارد.
صالحی و همکاران (  )1395به بررسی تاثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی های آن بر تاخیر گزارش
حسابرسی پرداختند .نتایج حاکی از این است که بین وجود کمیته حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرس
رابطه ای وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد بین تخصص مالی و تجربه کمیته حسابرسی با تاخیر
گزارش حسابرسی ،رابطه وجود دارد[12] .
فرجزاده و اکبری (  ،)1393به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص ،دوره تصدیگری ،اندازه
حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت های مالی پرداختند .نتیجه نشان داد هر چه کیفیت حسابرسی
در دوره جاری بهبود یابد ،احتمال اینکه صورت های مالی نیاز به تجدید ارائه داشته باشند کمتر است.
عالوه بر این نتایج مبین این بود که از معیان سنجه های کیفیت حسابرسی فقط دوره تصدی حسابرس
و احتمال ارائه مجدد صورت های مالی رابطه معنادار وجود دارد.
حساس یگانه و همکاران(  ،)1389به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی
پرداختند .نتایج بررسی آنها بیان کرد رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه
حسابرسی وجود دارد.
آقایی و همکاران ( ) 1388به بررسی رابطه بین ویژگی های راهبری شرکتی (تمرکز مالکیت ،مالکیت
نهادی ،نفوذ مدیرعامل ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،اندازه هیأت مدیره ،استقالل هیأت مدیره ،اتکای بر
بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیأت مدیره) و محتوای اطالعاتی سود در صورت وجود مدیریت
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سود پرداختند .نتایج بیانگر این بود که با وجود مدیریت سود و چه در فقدان مدیریت سود یکی بودن
وظیفه مدیرعامل و هیئت مدیره در محتوای اطالعاتی سود بی تاثیر است.
فرضیه های پژوهش
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود
دارد.
بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تغییر در اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با جمع آوری داده ها از مجله های دارای اعتبار داخلی و
خارجی بخش مبانی نظری پژوهش تدوین شده است .و برای گردآوری داده های کمی از اطالعات واقعی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در صورت های مالی و یادداشت های همراه
آنها وجود دارد استفاده شده است.
جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال
 1391تا پایان سال  1396در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند .در این پژوهش با استفاده از
روش غربالگری نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام شده است و شرکت هایی که شرایط زیر را نداشته
باشند از نمونه کنار گذاشته می شوند.
جدول شماره  -1نمونه آماری

شرح

تعداد

-شرکت های پذیرفته شده تا پایان سال 1396

520

حذف می شود :
 با توجه به اطالعات مورد نیاز از سال  ، 1391شرکت هایی که حداکثر تا پایاناسفند ماه سال  1390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و نام آنها تا
پایان سال  1396از فهرست شرکت های یاد شده ،حذف نشده باشد.

()67

 به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آن ها منتهی به  29اسفند ماه باشد.در طی دوره مورد بررسی (  )1396 -1391تغیر سال مالی نداشته باشد.

()58

 -تاریخ تشکیل کمیته حسابرسی قبل از انتشار صورت های مالی سال  1391باشد.

()155
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در طول دوره موردنظر ،سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده باشدو غیر فعال نداشته باشند.

()86

 جزء شرکت های واسطه گری مالی )سرمایه گذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانک ها و بیمهها ( به دلیل متفاوت بودن عملکردآنها ،نباشند.

()52

تعداد نمونه

102

بدین ترتیب ،پس از اجرای فرآیند نمونه گیری و با در نظرگرفتن محدودیت های فوق ،در نهایت 79
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب شدند.
مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیر ها
در این پژوهش جهت آزمون فرضیه های اول ،دوم از مدل زیر که برگرفته از پژوهش خودهایر و همکاران
( )2019می باشد ،استفاده میشود.
AUDQUAL= α0 + ß1 NEDACi.t + ß2 FENEDACi.t + ß3 ROAi.t
+ ß4 LEVi.t + ß5 CFOi.t + ß6 COMPSIZEi.t + 𝜀i.t
جهت آزمون فرضیه های سوم ،چهارم ،پنجم و ششم از مدل زیر که برگرفته از پژوهش خودهایر و همکاران
( )2019می باشد ،استفاده میشود.
AUDQUAL= α0 + ß1 PNEXECi.t + ß2 DUALi.t+ ß3 BOARD CHANGEi.t +
ß4 EDUCATIONi.t+ ß5 ROAi.t + ß6 LEVi.t + ß7 CFOi.t + ß8 COMPSIZEi.t+
𝜀i.
جدول شماره  -2متغیر های پژوهش

متغیر

شاخص

کیفیت
حسابرسی

استقالل کمیته
حسابرسی
تخصص
حسابداری
کمیته
حسابرسی

نحوه محاسبه در مدل پژوهش

AUDQUAL

سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و
شهرت باال( درجه  )1و در مقابل سایر موسسات حسابرسی
(موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی( ،که
اندازه آنها نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است ،به
عنوان موسسات دارای اعتبار و شهرت پایین)درجه  (0در
نظر گرفته شده است ( .یگانه و آذین فر.)1389 ،

NEDAC

نسبت اعضای غیرموظف کمیته حسابرسی به مجموع
اعضای کمیته حسابرسی می باشد[32] .

FENEDAC

نسبت اعضای کمیته حسابرسی که دارای تخصص
حسابداری می باشند به کل اعضای کمیته حسابرسی[4] .
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نسبت اعضای
غیر موظف به
اعضای
کل
هیئت مدیره

PNEXEC

دوگانگی وظیه
مدیر عامل و
رئیس هیئت
مدیره

DUAL

تغییر در اعضای
هیئت مدیره

BOARD
CHANGE

مدرک
تحصیلی
EDUCATION
اعضای هیئت
مدیره

نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت
مدیره[17] .

یک متغیر دووجهی است که مقدار صفر و یک به خود می
گیرد بدین صورت هنگامی که مدیرعامل شرکت ،رئیس یا
نایبرئیس هیئت مدیره نیز باشد عدد  1و در غیر این صورت
عدد  0به خود می گیرد[14] .
شامل هرگونه جابجایی یک یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره
سال گذشته با یک فرد جدید یا بیشتر در سال جاری که
قبال در هیئت مدیره نبوده اند .در صورت تغییر ارزش  1در
غیر اینصورت ارزش صفر می گیرد[13] .
اگر بین اعضای هیئت مدیره مدرک تحصیلی دکتری وجود
داشت عدد  1در غیر اینصورت ارزش صفر می گیرد[20] .

بازده دارایی ها

ROA

درآمد قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل دارایی ها ][32

اهرم مالی

LEV

کل بدهی تقسیم بر کل دارایی ها ][32

جریان وجه نقد

CFO

جریان نقد عملیاتی به کل دارایی ها ][32

اندازه شرکت

SIZE

اندازه شرکت ،لگاریتم طبیعی کل دارایی ها ] [ 32

متغیر های کنترلی:
دلیل استفاده از متغیر های کنترلی در این الگو ،کنترل تاثیر عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه
بین متغیر های وابسته و مستقل اصلی است .با توجه به پژوهش های قبلی ،متغیر های کنترلی مربوط به
کیفیت حسابرسی عبارتند از؛ بازده دارایی ها ،که از تقسیم درآمد قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی ها
محاسبه می شود .اهرم مالی ،از آنجایی که با بااالتر رفتن اهرم مالی هزینه های شرکت باال می رود در
نتیجه ریسک حسابرسی صورت های مالی افزایش یافته وکیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
جریان وجه نقد عملیاتی ،جریا نقد عملیاتی به کل دارایی ها است .دی آنجلو معتقد است کیفیت خدمات
حسابرسی دارای رابطه مستقیم با اندازه موسسه حسابرسی است ،چراکه هدف اصلی آنها پیش از کسب
رضایت مشتری ،کسب شهرت در بازارهای رقابتی است زیرا تعداد مشتریان این گونه موسسات بسیار زیاد
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است و نگرانی از جانب از دست دادن مشتری ندارند ،پس می توان گفت اندازه شرکت بر کیفیت کار
حسابرسی می تواند تاثیر بسیاری داشته باشد ].[32
نتایج تجربی پژوهش  -آمار توصیفی
جدول شماره  -3نتایج تحلیل توصیفی داده های پژوهش

متغیر های پژوهش

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

AUDQ

0/474

0/000

1/000

0/000

0/4998

FEN

0/535

0/67

0/67

0/20

0/1512

NED

0/55569

1/000

1/000

0/000

0/4972

PNE

0/652

0/60

0/870

0/20

0/147

DUAL

0/3544

0/000

1/000

0/000

0/478

B CHANGE

0/5316

1/000

1/000

0/000

0/499

EDU

0/8059

1/000

1/000

0/000

0/3959

بازده دارایی ها ROA

1/4230

0/1300

38/67

-23/86

5/201

اهرم مالی LEV

0/652

0/6200

6/560

0/020

0/4110

جریان نقد عملیاتی CFO

0/236

0/1100

17/560

-1/620

1/124

اندازه شرکت SIZE

27/818

27/810

29/990

24/310

0/974

قبل از تحلیل داده ها الزم است با استفاده از شاخص های پراکندگی و شاخص های مرکزی به عنوان دو
رکن آمار توصیفی به بررسی چگونگی توزیع متغیرها پرداخته شود .نتایج مربوط به آماره های توصیفی
متغیرهای پژوهش در«جدول شماره  »3آورده شده است .گفتنی است ،به منظور کسب نتایج بهتر ،داده
های اولیه همگن شده و مشاهدات پرت شناسایی و حذف شدند .اختالف میان حداکثر و حداقل داده ها
بیانگر دامنه مناسب برای استفاده از متغیرهاست .مقدار مناسب انحراف معیار داده ها نشان دهنده انسجام
مناسب داده های نمونه انتخابی می باشد .فاصله اندک میانگین و میانه متغیرها نشان دهنده برخورداری
آنها از توزیع نرمال است .با توجه به نتایج به دست آمده ،میانگین متغیر کیفیت حسابرسی برابر 0/4746
می باشد که نشان دهنده این است که به طور میانگین  47درصد از سال -شرکت ها ،در طول دوره مورد
بررسی دارای کیفیت حسابرسی می باشد.
نتایج آزمون فرضیه ها
به دلیل اینکه متغیر وابسته این پژوهش پیوسته نیست ،بدین معنی که فقط یکی از دو ارزش صفر و یک
را می گیرد ،به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره استفاده شده است.
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اصلیترین خصیصه این روش این است که لزومی به وجود فرضیه نرمال و همچنین همسانی ماتریس
های کوواریانس ندارد به منظور سنجش توان نیکویی برازش می توان از سنجه ها ی متفاوتی  ،همچون
نسبت راست نمایی ،ضریب تعیین مک ‐فادن ،آزمون هاسمر‐لمشو ،درصد صحت پیش بینی ،مادال،
استرال ،چاو ،جدول پیش بینی موفقیت های هنشر -جانسون و غیره استفاده کرد ( افالطونی.)1395 ،
در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار و قدرت نیکویی برازش مدل از رایج ترین تکنیک ها ( آزمون راست
نمایی ،ضریب تعیین مک -فادن و آزمون هاسمر لمشو ) استفاده شده است.
جدول شماره  - 4متغیر وابسته  :کیفیت حسابرسی

ضرایب

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

متغیر ها
مقدار ثابت

5/729

0/0410

-

تخصص حسابداری کمیته حسابرسی

2/1398

0/0129

1/0597

استقالل کمیته حسابرسی

4/0656

0/0018

1/0070

بازده دارایی ها ROA

0/1098

0/2067

1/0295

اهرم مالی LEV

0/584

0/614

1/0435

جریان نقد عملیاتی CFO

0/850

0/0206

1/0087

اندازه شرکت SIZE

0/271

0/0370

1/0408

آماره هاسمر –لمشو

9/548

سطح معناداری
ضریب تعیین  R2مک فادن

آماره نسبت درستنمایی

0/2982

معناداری مدل

46/965
0/0000

0/319

آزمون راست نمایی مدل اول
به منظور بررسی معنادار بودن مدل رگرسیونی اغلب از آماره نسبت درست نمایی  LRدر سطح خطای
 5درصد استفاده شده است .با توجه به آماره نسبت درست نمایی به دست آمده در مدل اول که در
«جدول شماره  »4آمده است و همچنین سطح معناداری آن در ( ،)0/000با ضریب اطمینان  99درصد
می توان ادعا نمود که مدل معنا دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
آزمون فرضیه اول و دوم
در فرضیه اول پژوهش بیان شد که بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه در « جدول شماره  »4آورده شده است .برای بررسی هم
خطی بین متغیرهای پژوهش از آزمون عامل تورم واریانس استفاده شده است .بدین صورت که اگر مقدار
این آزمون کمتر از  10باشد نشان دهنده این است که هم خطی بین متغیرها بر نتایج پژوهش اثرات
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73.

نامطلوبی نخواهد داشت؛ که نتایج نشان داده شده در جداول در ارتباط با این آزمون صحه گذار این
ادعاست.
برای بررسی نیکویی برازش مدل از آزمون هاسمر  -لمشو استفاده شده است .در این آزمون معناداری کلی
ضرایب رگرسیون از طریق مقایسه مقدار پیش بینی شده و واقعی متغیر وابسته در گروه های مختلف
مورد بررسی قرار می گیرد .اگر اختالف بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده متغیر وابسته زیاد باشد نشان
دهنده برازش ضعیف مدل است.لزوم تاکید بر این نکته وجود دارد که
در الگوهای رگرسیون لجستیک ،با بهره گیری از آماره کای دو از معنادار بودن کلی مدل استفاده میشود.بر
این اساس که در صورتی که ضریب های متغیر مستقل برابر صفر باشد ،فرضیه صفر را می آزماید .از آماره
کای دو نیز به منظور آزمون هاسمر و لمشو استفاده می شود ،در صورتی که آماره آزمون کمتر از 5
درصد باشد بدین معناست که مدل با مشاهدات واقعی برازش ندارد و معنادار نیست؛ بلعکس در صورتی
که معناداری کلی مدل از  5درصد بیشتر باشد به معنی نیکویی برازش مدل است .بر اساس « جدول
شماره  »4برای آزمون میزان معنادار بودن آزمون هاسمر و لمشو برای فرضیه اوّل بیشتر از 0/05
( )0/2982می باشد ،بدین معنی که نیکویی برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارد.
سنجه دیگر که مورد نظر ضریب تعیین مک فادن است که در« جدول شماره  »4نشان داده شده است.
این سنجه بیان میکند که چند درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح
داده میشود .بنا بر نتایج به دست آمده ،مشاهده میشود که ضریب تعیین مک فادن در فرضیه اول برابر
 0/319می باشد.
همان طور که در « جدول شماره  »4نشان داده شده است ضریب تخصص حسابداری کمیته حسابرسی
( )2/1398است و با توجه به سطح معناداری آن که کمتر از  5درصد (  )0/0129است می توان نتیجه
گرفت که تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد .به بیان
دقیق تر استفاده از نیروهایی با تخصص حسابداری درکمیته حسابرسی سبب افزایش کیفیت حسابرسی
میشود .با توجه به این مطالب می توان گفت فرضیه اول تایید میشود.
فرضیه دوم بیان میکند بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به « جدول شماره  » 4ضریب استقالل کمیته حسابرسی  4/0656مثبت است و در سطح معناداری
کمتر از  5درصد ( )0/0018فرضیه دوم تایید میشود .بدین معنی که استقالل کمیته حسابرسی سبب
افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.
در ارتباط با متغیر های کنترلی پژوهش مشاهده میشود جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت رابطه مثبت
و معناداری با کیفیت حسابرسی دارند .ولی بازده دارایی ها و اهرم مالی دارای رابطه مثبتی با کیفیت
حسابرسی هستند ولی این ارتباط معنادار نیست.
شاخص نسبت راستنایی مدل دوم
به منظور بررسی معنادار بودن مدل رگرسیونی از احتمال آماره نسبت درست نمایی در سطح خطای 5
درصد با توجه به آماره نسبت درست نمایی به دست آمده و همچنین سطح معناداری آن در 0/000
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مشاهده میشود که کمتر از  5درصد است ،پس می توان گفت در سطح اطمینان  99درصد مدل از
اعتبار الزم برخوردار است.
آزمون فرضیه سوم ،چهارم ،پنجم و ششم
فرضیه سوم بیان میکند بین نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی
رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج « جدول شماره  »5در ارتباط با آزمون عامل تورم واریانس
مشاهده میشود هیچ کدام از متغیرها دارای هم خطی نیستند.
همانطور که مالحظه میشود ،مقایسه سطح معناداری مقدار احتمال آماره هاسمر -لمشو در« جدول
شماره  » 5در ارتباط با فرضیه سوم بیشتر از  )0/142( 0/05می باشد ،بدین معنی که نیکویی برازش
مدل در سطح مطلوبی قرار دارد .در ارتباط با ضریب تعیین مک فادن که در جدول  5مشاهده میشود
عدد به دست آمده  0/485می باشد ،بنابراین مدل قادر به توضیح 48درصد تغییرات در متغیر وابسته
است.
جدول شماره  -5متغیر وابسته  :کیفیت حسابرسی

ضرایب

سطح معناداری

عامل تورم واریانس

متغیر ها
مقدار ثابت

22/337

0/000

-

نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت
مدیره

2/659

0/0003

1/0414

دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره

-0/871

0/0003

1/0177

تغییر در اعضای هیئت مدیره

-0/296

0/018

1/1442

مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره

0/030

0/0909

1/0139

بازده دارایی ها ROA

0/0423

0/0544

1/0491

اهرم مالی LEV

0/563

0/0798

1/0169

جریان نقد عملیاتی CFO

0/003

0/974

1/0117

اندازه شرکت SIZE

0/844

0/000

1/1407

آماره هاسمر –لمشو
سطح معناداری
ضریب تعیین  R2مک فادن

آماره نسبت درستنمایی

19/1241

معناداری مدل

0/142

98/1076
0/000

0/485

به عالوه ضریب نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره  2/659می باشد که در سطح
معناداری  0/0003می توان گفت ارتباط مثبت و معناداری بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و
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کیفیت حسابرسی وجود دارد .به بیان بهتر وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره سبب بهبود کیفیت
حسابرسی شده است .با توجه به این موارد فرضیه سوم پژوهش تایید میشود.
در فرضیه  4عنوان شد که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره رابطه معناداری وجود
دارد.
بر اساس نتایج « جدول شماره  » 5مالحظه میشود ضریب دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره برابر  -0/8715در سطح معناداری کمتر از  5درصد (  )0/0003قرار دارد ،بنابراین می توان استدالل
کرد دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار است.
به بیان دقیق تر دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سبب کاهش کیفیت حسابرسی میشود.
این فرضیه با توجه به نتایج عنوان شده تایید میشود.
طبق « جدول شماره  »5ضریب تغییر در اعضای هیئت مدیره  -0/2967با ضریب معناداری کمتر از 5
درصد( )0/0185به دست آمده است که می توان گفت بین و کیفیت حسابرسی و تغییر در اعضای هیئت
مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،به بیان دیگر می توان گفت کیفیت حسابرسی با تغییر در
اعضای هیئت مدیره کاهش می یابد .در نتیجه می توان گفت فرضیه پنجم تایید میشود.
بر اساس نتایج « جدول شماره  »5مالحظه میشود ضریب مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره برابر
 0/0301در سطح معناداری بیشتر از  5درصد ( )0/0909قرار دارد ،بنابراین می توان استدالل کرد کیفیت
حسابرسی با مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره دارای مثبت است ولی این رابطه معنادار نیست .به
بیان دقیق تر کیفیت حسابرسی در نتیجه باالتر بودن مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره افزایش نمی
یابد .این فرضیه با توجه به دالیل ذکر شده تایید نمیشود .در ارتباط با متغیر کنترلی اندازه شرکت با
کیفیت حسابرسی دارای رابطه مثبت و معناداری است.
نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی رابطه  6متغیر تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ،استقالل کمیته حسابرسی،
نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ،یکی بودن وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره،
تغییر در اعضای هیئت مدیره و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده
است .هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره با
کیفیت حسابرسی از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران بوده است و به شیوه داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت .برای رسیدن به این هدف اطالعات
مربوط به  79شرکت در طول بازه زمانی  1391تا  1396مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد رابطه بین کیفیت حسابرسی و استقالل کمیته
حسابرسی مثبت و معنادار است .همچنین در ارتباط با ویژگی های هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی
نتایج بیانگر این است که بین نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره با کیفیت حسابرسی
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج فرضیه ها بیانگر وجود یک رابطه منفی و معناداری بین
دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی می باشد .همچنین تغییر در اعضای
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هیئت مدیره با کیفیت حسابرسی رابطه ای منفی و معنادار دارد .مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره با
کیفیت حسابرسی دارای رابطه مثبت است ولی رابطه معنادار نیست .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش دهقانی
و کسیایی نیز مطابقت دارد ،آنها نیز دریافتند تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه معکوس و معناداری
با کیفیت حسابرسی دارد.

پیشنهاد های پژوهش های آتی
 .1پیشنهاد می شود این پژوهش را با توجه به سایر معیار های کیفیت حسابرسی از قبیل دوره تصدی،
شهرت ،حق الزحمه حسابرسی انجام شود.
 .2پژوهش حاضر را به تفکیک صنایع موجود در بورس اوراق بهادار به منظور کنترل تاثیر صنعت انجام
گیرد.
محدودیت های پژوهش
برجستهترین محدودیت های پژوهش پیش رو که به احتمال باالشمولیت آن تحت تأثیر قرار میدهند
عبارت اند از:
 .1با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
تسری نتایج به سایر شرکت ها بایستی بااحتیاط انجام شود.
 .2در این پژوهش از تعداد جلسات کمیتة حسابرسی که یکی از عوامل مؤثر در اثربخشی کمیتة
حسابرسی به حساب می آید ،به دلیل محدودیت در افشای تعداد جلسات استفاده نشد.
 .3یکی از مشکالت پژوهش حاضر مربوط به نحوۀ گرداوری اطالعات مربوط به کمیتة حسابرسی شرکت
های نمونه بوده است که زمان زیادی صرف این امر گردیده است .در حالی که در کشورهای صاحب
سبک در حوزه مالی به دلیل دسترسی آسان به اطالعات شرکت ها ،جمع اوری این اطالعات نیاز به
زمان کمتر اما در مقابل تجزیه و تحلیل نتایج ،مبتنی بر تمرکز بیشتری است.
فهرست منابع
 .1آقایی ،محمدعلی و چاالکی ،پری" .)1388( .ررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .تحقیقات حسابداری و حسابرسی .انجمن حسابداری ایران.54 -77 ، )4(1 .
 .2ابراهیمی و همکاران .)1393( .راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی ،تهران .انتشارات بورس.
 .3جامعی ،رضا؛ رستمیان ،نژاده" .)1395( .تأثیر تخصص مالی اعضای کمیتة حسابرسی بر ویژگی های سود پیش بینی شده".
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی.1-17 ، )29( 8 ،
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The issues of audit quality and audit committee have received huge consideration
from the auditing profession, the general public population and the government
controllers particularly after the prominent corporate outrages in firms like Enron,
Global Crossing, Tyco, and WorldCom. These concerns discourage investors to invest
in foreign and local businesses. The primary objective of the current study is to
explore the relation between board characteristics and audit committee characteristics
on audit quality in companies Listed on the Tehran Stock Exchange. In terms of
purpose. This study is practical and it is descriptive-correlative in terms of nature, in
order to achieve the purpose and by systematic elimination sampling method, 79 firms
selected as a final sample during 1391 to 1396 which in general 6and examine the
hypothesis we have been used the Logistic Regression method and panel data. The
findings of the study show that there is a positive and significant relationship between
Audit committee expertise and audit quality, also there is a positive and significant
relationship between Audit committee independence and audit quality. Also, the
findings show that there is positive and significant relationship between Non Executive Directors and audit quality. In addition, the results of the research show
that there is a negative and significant relationship between dual duty executive board
director and audit quality. Also, there is a negative and significant relationship
between board change and audit quality. The findings show that there is not a
significant relationship between educational degree and audit quality.
Keywords: Audit Quality, Board Characteristics, Audit Committee Characteristics.
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