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پژوهش های کیفی شاخص های متعددی از اثربخشی کمیته حسابرسی را شناسائی نموده است که در
حال حاضر در مقررات و الزامات جاری مرتبط با کمیته حسابرسی وضع نشده اند .پژوهش حاضر در گام
اول در راستای دستیابی به شاخص های کلیدی اثربخشی کمیته حسابرسی به بررسی دیدگاه حسابرسان
مستقل پرداخته است .در گام دوم پژوهش به بررسی ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر
لیست حسابرسان مستقل (منتج از گام اول پژوهش) واثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی
با ریسک حسابرسی از دیدگاه شرکا و مدیران موسسات حسابرسی پرداخته شده است.روش انجام پژوهش
همبستگی و با استفاده از رگرسیون لجستیک می باشد.براساس نتایج ،بین ویژگی های کمیته حسابرسی
مبتنی بر الزامات قانونی و ریسک حسابرسی رابطه منفی معنادار وجود دارد.همچنین بین ویژگی های
کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان و ریسک حسابرسی رابطه منفی معناداری وجود
دارد. .بااین تفاوت که در شرکت های با ریسک پائیین نسبت ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی
مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان تقریبا نزدیک به دو برابر این نسبت در شرکت های با ریسک باال
بود.براین اساس می توان اظهار نمود که حسابرسان مستقل در ارزیابی ریسک حسابرسی مشتریان اهمیت
بیشتری به ویژگی های کمیته حسابرسی اثربخش مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان در مقایسه با لیست
مبتنی بر الزامات قانونی می دهند.
واژههای کلیدی :حاکمیت شرکتی ،کمیته حسابرسی ،ریسک حسابرسی.
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مقدمه
حاکمیت شرکتی سیستمی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت
حقوق دینفعان می شود] . [1در این راستا کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی
مسئولیت نظارت برفرآیند گزارشگری مالی و افشا را بر عهده دارد ] .[1۳شکست مالی شرکت انرون در
سال  2001سرآغاز وضع مقررات گسترده ای در ارتباط با کمیته حسابرسی در ایاالت متحده و سایر نقاط
بود .واضح ترین پاسخ توسط مجلس نمایندگان ایاالت متحده در سال  2002در قالب قانون ساربینزآکسلی
برای حمایت از سرمایه گذاران و متعاقبا ترمیم اعتماد به بازارهای مالی صورت گرفت ].[20در ایران نیز
اجرای ماده  10دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران و تصویب منشور کمیته حسابرسی در تاریخ  1۳۹1/11/2۳در  14ماده و 2تبصره به تصویب
هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ماده  15دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب
1۳۹7/04/27مبنی بر تشکیل ونظارت بر کمیته های حسابرسی مطابق ماده  7قانون بازار اوراق بهادار و
اصالح نهادی حاکمیت شرکتی تاکید مجددی بر نقش و جایگاه کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت
شرکتی شرکت ها می باشد].[۳
پیرآمون اثربخشی کمیته حسابرسی بعد از قانون ساربینز-آکسلی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته
است .براساس بررسی صورت گرفته از پژوهش های انجام شده توسط مهفوجا( )2014نکته حائز اهمیت
 ،همسوئی این پژوهش ها با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون  SOXمی باشد.به عبارت دیگر
سمت وسوی پژوهش های صورت گرفته مستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی پس از وضع قوانین
در اوایل قرن بیست ویکم می باشد].[2۹بااین وجود ،هرچند که الزامات قانونی وضع شده در این زمینه
منطبق با اصول حاکمیت شرکتی مناسب می باشد ولی برای تضمین اثربخشی کمیته حسابرسی کفایت
نمی کند به عنوان نمونه سقوط شرکت های بزرگ در ابتدای قرن بیست ویکم با وجود پیروی از کلیه
الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار و بورس نیویورک نشان دهنده ان است که مطابقت با توصیه های
نظارتی و قوانین وضع شده لزوما نشان دهنده اطمینان از اثربخشی کمیته حسابرسی نمی باشد ].[17به
عنوان نمونه دی زورت ()2002بیان نمود که سعی وتالش کمیته حسابرسی در پژوهش های تجربی
همسو با قوانین و مقررات وضع شده برای کمیته های حسابرسی براساس تعداد جلسات کمیته حسابرسی
اندازه گیری می شود ] . [20جندرون و بدارد ( )2006عقیده دارند که تحقیقات تجربی قادر به شناسایی
فرآیندهای داخلی مؤثر بر کیفیت و اثربخشی کمیته حسابرسی از جمله مهارت های پرسش گری اعضاء،
اعتماد به نفس آنها و ...نیستند واین بررسی ها بیشتر متکی به اطالعات تدارک دیده شده براساس
مشاهدات برون سازمانی از وضعیت کمیته حسابرسی می باشد ] .[22ولذا می توان بیان نمود که پژوهش
های کیفی شاخص های متعددی از اثربخشی کمیته حسابرسی را شناسائی کرده است که در حال حاضر
در مقررات و الزامات جاری مرتبط با کمیته حسابرسی وضع نشده است].[1۹
از این رو در پژوهش حاضر و در گام اول در راستای دستیابی به شاخص های اثربخشی کمیته حسابرسی
از دیدگاه حسابرسان مستقل هستیم .مجامع حرفه ای ملی و بین المللی (مانند PCAOB،2012؛
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 )IAASB،2014تعداد فزاینده ای از موضوعات را که حسابرسان مستقل باید به کمیته حسابرسی گزارش
کنند،مشخص نموده است ] .[۳8ولذا با توجه به ارتباطات وجلسات متعدد بین حسابرسان مستقل و
کمیته حسابرسی  ،حسابرسان در موقعیتی قرار دارند که قادرند نسبت به ارزیابی اثربخشی واقعی کمیته
حسابرسی اظهار نظر نمایند.به طور خالصه سؤالی که در گام اول پژوهش به دنبال آن هستیم این است
که شاخص های واقعی اثربخشی کمیته حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل کدامند؟در گام دوم
پژوهش به بررسی ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و ریسک حسابرسی
پرداخته می شود .براساس بررسی نظرات و تجربیات حسابرسان مستقل توسط کوهن وهمکاران()2002
در سال های  1۹۹۹-2000قبل از ، soxحسابرسان اظهار داشتند که کیفیت و تالش ارکان حاکمیت
شرکتی از قبیل هیئت مدیره ،مدیریت و کمیته حسابرسی را در ارزیابی ریسک حسابرسی وبرنامه ریزی
طرح حسابرسی لحاظ می کنند،هرچند که به عقیده آنها کمیته های حسابرسی به اندازه کافی کارآمد
نبودند ] .[17بررسی های صورت گرفته توسط استوارت و مونرو( )2007نشان داد که وجود کمیته
حسابرسی ،تعداد دفعات برگزاری جلسات کمیته وحضور حسابرسان در این جلسات به طور قابل توجهی
با کاهش سطح ریسک حسابرسی درک شده توسط حسابرسان همراه است ].[۳8باتوجه به اصالحات
صورت گرفته در ساختار حاکمیت شرکتی بعد از  ، soxحاکمیت شرکتی با وجود کمیته های حسابرسی
فعال و کوشاتر نقش مهمی را در تاثیر گذاری بر فرآیند حسابرسی ایفا می کند.؛چرا که کمیته حسابرسی
ضمن داشتن تخصص و قدرت کافی در انجام وظایف محوله،نقش مهمی را در نظارت بر کنترل های
داخلی،تمرکز بر کیفیت گزارشگری،شناسایی ریسک ،پرسیدن سؤاالت چالش برانگیز ونظارت بر فرآیند
افشا بر عهده داردو لذا بر این اساس حسابرسان هنگام ارزیابی ریسک حسابرسی تحت تاثیر مباحث
وجلسات برگزار شده با کمیته حسابرسی قرار می گیرند .بررسی صورت گرفته توسط کونته سوتو و مورونی
()2014نشان دهنده این بود که اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر شاخص های مدنظر حسابرسان
باعث کاهش ریسک حسابرسی می شود ].[1۹
با توجه به مطالب ذکر شده  ،محدودیت پژوهش های انجام شده پس از  soxدر باره رابطه کمیته
حسابرسی و ریسک حسابرسی ،و اینکه تاکنون چنین پژوهشی در ایران انجام نشده است لذا بخش دوم
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که در ایران معیار ارزیابی حسابرسان برای ارزیابی کیفیت
کمیته حسابرسی( و به دنبال آن ارزیابی ریسک حسابرسی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و فرآبورس ایران چیست؟ آیا حسابرسان به شاخصه های کمیته حسابرسی که شرکت ها بر
اساس الزامات قانونی(دستورالعمل کنترل های داخلی،منشور کمیته حسابرسی و )...ملزم به داشتن آنها
شده اند ،توجه نمایند؟یا اینکه برای ارزیابی اثربخشی کمیته حسابرسی از شاخصه های واقعی اثربخشی
کمیته حسابرسی مبتنی بر مشاهدات خود (خروجی نتایج حاصل از گام اول پژوهش) استفاده می کنند؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعریف کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی به طور معمول شامل سه تا پنج نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ،بدون هیچ گونه
مسئولیت عملیاتی در مدیریت مالی شرکت می باشد.ووظایف اصلی آن بررسی صورت های مالی ،اثربخشی
سیستم کنترل داخلی وحسابداری شرکت ویافته های حسابرسان وتوصیه های در ارتباط باتعیین ودستمزد
حسابرسان مستقل می باشد ] .[2۹براساس بخش  404قانون ساربینز-آکسلی اصطالح کمیته حسابرسی
به معنای کمیته(یامعادل آن)است که توسط واز میان تعدادی از اعضای هیئت مدیره به منظور نظارت بر
فرآیندهای گزارشگری مالی وحسابداری وهمچنین حسابرسی صورت های مالی می باشد] .[۳5
کیفیت واثربخشی کمیته حسابرسی
براساس نظر دی زورت وهمکاران()2002یک کمیته حسابرسی اثربخش اعضای واجد شرایطی دارد که
اختیار ومنابع برای حفاظت از منافع سهامداران با اطمینان از گزارشگری مالی قابل اتکاء،کنترل های
داخلی ومدیریت ریسک از طریق تالش های نظارتی،را فرآهم می سازد.براین اساس از دیدگاه دی زورت
وهمکاران( )2002چارچوب کیفیت واثربخشی کمیته حسابرسی شامل ترکیب(استقالل،تخصص)،اختیار
کمیته حسابرسی(مسئولیت ها ونفوذ)،منابع و تالش واستمرار کمیته حسابرسی می باشد ] .[20ترکیب
کمیته حسابرسی،اختیار ومنابع به عنوان ورودی های اصلی مورد نیاز برای دستیابی به کارائی واثربخشی
هستند.که این ورودی ها از طریق فرآیند اولیه موردنیاز برای دستیابی به اثربخشی وکیفیت مدنظر یعنی
تالش وکوشش منجر به اثربخشی کمیته حسابرسی می شود.براساس دیدگاه بدارد و جندرون()2010
کمیته حسابرسی بانظارت مستقیم برفرآیند گزارشگری مالی و نظارت غیرمستقیم برکنترل های داخلی
وحسابرسی مستقل ،باعث بهبود کیفیت اطالعات شود.که این امر منجر به باال رفتن کیفیت اطالعات
وهمچنین تقویت کنترل ها می شود.که به نوبه خود منجر به اعتماد بیشتر سرمایه گذاران نسبت به
کیفیت گزارشگری مالی وعملکرد بازارهای مالی می شود .که اثربخشی وکارائی کمیته حسابرسی به عنوان
تابعی از ترکیب ،مسئولیت ها ومنابع کمیته حسابرسی در نظر گرفته می شود ].[14
ترکیب کمیته حسابرسی
مطالعه در خصوص ترکیب کمیته حسابرسی عموما روی دو موضوع استقالل وتخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی متمرکز است.ویژگی های شخصی اعضاء برای کارائی واثربخشی کمیته حسابرسی بااهمیت می
باشد.
استقالل کمیته حسابرسی
به دلیل نقش نظارتی کمیته حسابرسی ،استقالل اعضا اغلب به عنوان یک کیفیت اساسی در نظر گرفته
می شود .بخش  ۳01قانون ساربینز-آکسلی والزامات نزدک در ارتباط با ترکیب کمیتههای حسابرسی ذکر
شده در کتاب راهنما ماده)  4۳50 (d) )2بر استقالل اعضای کمیته تاکید و معیارهای حفظ استقالل را
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بیان نموده اند ] .[۳4،۳7بر اساس بررسی صورت گرفته توسط بدارد و جندرون( )2010به سه موضوع
عدم داشتن روابط استخدامی ،شخصی و تجاری برای حفظ استقالل اعضای کمیته تاکید شده است ].[14
تخصص کمیته حسابرسی
تخصص مالی به عنوان یکی از برجسته ترین ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی در سالهای اخیر
مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است .الزامات بورس نیویورک بخش  ۳0۳A007بر داشتن سواد مالی
کلیه اعضا و وجود حداقل یک نفر متخصص مالی در ترکیب کمیته تاکید نموده است ] .[۳5تعریف
تخصص مالی در بخش  407قانون ساربینز-آکسلی شامل درک وبکارگیری اصول پذیرفته شده
حسابداری،تجزیه وتحلیل صورت های مالی ،حسابرسی ،فهم و درک کنترل های داخلی وفرآیند
گزارشگری مالی و درک وظایف کمیته حسابرسی می باشد ] . [۳7براساس بررسی سینگ وی و
همکاران( )201۳بازار نسبت به خروج مدیران متخصص حسابداری واکنش منفی قابل توجهی داشت اما
برای سایر تخصص ها چنین وضعیتی وجود نداشت ] .[۳6بادوالتو()2014عنوان نمود که تخصص مالی
کمیته حسابرسی با سطوح پائین تر مدیریت سود همراه است ] .[1۳لینگ لی وهمکاران ()2016دریافتند
در صورت کم بودن قدرت مدیرعامل رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و میزان وقوع نقاط ضعف
کنترلهای داخلی منفی است و هنگام افزایش قدرت مدیریت این ارتباط دیگر منفی نیست ] .[2۹در
پژوهش های داخلی صورت گرفته ،یافته ها نشان دهنده تاثیر استقالل و تخصص کمیته حسابرسی بر
کاهش تجدید ارائه صورت های مالی ] ،[5ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ] ،[11کاهش آنتروپی صورت
های مالی ]، [2تاثیر مثبت بر نوسان پذیری سهام به عنوان معیار ریسک حسابرسی ] [7و تاثیر مثبت
بر افشای داوطلبانه اطالعات ] [6می باشد.
قدرت و اختیار کمیته حسابرسی(اقتدار)
اختیار به عنوان تابعی از مسئولیتها و نفوذ کمیته حسابرسی تعریف میشود.کالبرز و فوگارتی ()1۹۹۳
دریافتند که نظارت بر گزارشگری مالی  ،حسابرسان مستقل و کنترل های داخلی در اثربخشی کمیته
حسابرسی مؤثر است و کمیته این قدرت را به صورت ترکیبی از اقتدار کتبی( منشور کمیته ) وحمایت
آشکار مدیران به دست می آورد ] .[27نتایج پژوهش مودساد وهمکاران ()2006در کشور مالزی نشان
داد که انتخاب حسابرسان مستقل ،تعیین حق الزحمه و تعیین و بررسی حوزه وظایف آنها از مهم ترین
منابع قدرت واختیار کمیته حسابرسی می باشد ] .[۳۳براساس دیدگاه بدارد و جندرون ( )2010اختیار
کمیته حسابرسی بستگی به روابط کمیته با مدیریت ،حسابرسان داخلی و مستقل و هیئت مدیره به عنوان
یک مجموعه از حاکمیت شرکتی دارد .کمیته حسابرسی اختیارات خود را از هیئت مدیره ،قوانین دولت
مرکزی ،مقررات و الزامات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میگیرد ] .[15به عنوان نمونه
ساربینز آکسلی ( )2002از کمیته حسابرسی شرکتها میخواهد که مستقیماً مسئول انتصاب ،تعیین
حقالزحمه و نظارت بر کار حسابرس مستقل باشند .این قانون همچنین بیان میدارد که کمیتههای
حسابرسی این اختیار را دارند که در صورت نیاز نسبت به استخدام و به کارگیری مشاوران خارج از شرکت
اقدام نمایند ].[۳7
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منابع کمیته حسابرسی
مؤلفه منابع کمیته حسابرسی مشخصکننده این است که نظارت مؤثر ،مشروط به این است که کمیته
حسابرسی برای انجام فعالیتهایش منافع کافی در اختیار داشته باشد .براساس مصاحبه های صورت
گرفته با اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها در ایاالت متحده توسط بیزلی و همکاران( )200۹دسترسی
به بخش های کلیدی حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل به عنوان منابعی که باعث اثربخشی کمیته
حسابرسی می شوند،اهمیت دارد ] .[16به عقیده بدارد و جندرون ( )2010منابع شامل تعداد اعضاء
موجود در کمیته حسابرسی ،منابع مالی برای استخدام مشاوران و منابع اطالعاتی میباشد ] .[15براساس
الزامات قانون سربینز آکسلی ()2002کمیتههای حسابرسی میتوانند نسبت به بکارگیری مشاوران مستقل
و یا سایر مشاوران اقدام نمایند و شرکت ملزم است که منابع مالی الزم را برای چنین مشاورانی تأمین
نماید ].[۳7
فرآیند فعالیت کمیته حسابرسی
فرآیندهای فعالیت کمیته حسابرسی مکانیزمهایی هستند که بوسیله آنها ابعاد ورودی کیفیت کمیته
حسابرسی به صورت ابعاد اثربخشی (نتایج) نمایان شوند .بدارد و جندرون( )2010شش بعد دستور
کار،برگزاری جلسات،پرسیدن سؤاالت چالشی،ارتباطات،قدرت و رهبری را در ارتباط با نقش فرآیندی
کمیته حسابرسی مؤثر بر کیفیت و اثربخشی کمیته در نظر گرفته اند .بااین وجود تعداد جلسات کمیته
حسابرسی تنها نشانه کمی در دسترس دربارۀ سعی و تالش کمیته میباشد،زیرا سایر معیارهای کمی از
سعی و تالش کمیته قابل مشاهده نیستند و مقامات بخش خصوصی و کمیسیون بورس اوراق بهادار بر
نیاز به کثرت جلسات کمیته تأکید نمودهاند ] .[26بااین حال تعداد جلسات کمیته حسابرسی معیار
نسنجیده ای از فعالیت و کوشش کمیته حسابرسی می باشد(منون و ویلیامز )1۹۹4،؛چرا که براساس
بسیاری از تحقیقات کیفی صورت گرفته (بدارد و جندرون2006 ،؛ ترلی و زمان 2007؛ بیزلی و همکاران
 )200۹حجم زیادی از فعالیتهای کمیته حسابرسی خارج از جلسات رسمی با مدیریت ،حسابرسان
داخلی و حسابرسان مستقل صورت میگیرد ] .[15نزادی( )1۳۹5نشان داد که بین ویژگی های کمیته
حسابرسی و برگزاری جلسات مکرر با مدیر حسابرسی داخلی و اجرای توصیه های حسابرسی داخلی رابطه
وجود دارد ].[۹
کمیته حسابرسی و حسابرسی مستقل
در دوران پس از  soxپژوهش های معدودی در مورد اینکه آیا حسابرسان هنگام ارزیابی ریسک حسابرسی
و تصمیم گیری در مورد برنامه حسابرسی تحت تاثیر تعامالت با کمیته حسابرسی قرار گرفته اند یا نه
وجود دارد استوارت ومونرو ( )2007نشان دادند که وجود کمیته حسابرسی ،کثرت جلسات کمیته
حسابرسی و حضور حسابرس در جلسات آن به طور قابل توجهی ریسک حسابرسی درک شده را کاهش
میدهد ] .[۳8نتایج بررسی دی زورت وهمکاران( )2008نشان داد که پشتیبانی اعضاء کمیته حسابرسی
برای تعدیالت پیشنهاد شده توسط حسابرس در دوره پس از قانون سربینز آکسلی به طور قابل توجهی
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باالتر است ] .[21نتایج پژوهش هویتاش و هویتاش ( )200۹نشان داد که افزایش نقشها و استقالل
کمیته حسابرسی پس از قانون سربینز آکسلی به کیفیت حسابرسی و استقالل حسابرس کمک میکند.
ضمن اینکه قدرت کمیته حسابرسی (اندازه و جلسات) با افزایش احتمال حسابرسی با کیفیتتر همراه
است و اندازه ،تخصص و سعی و تالش کمیته با هزینههای حسابرسی باالتر همراه است ] .[25کونته سوتو
و مورونی ( )2014به این نتیجه رسیدند بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی ،رابطه منفی
وجود دارد ] .[1۹سلطانا و سینگ( )2015نشان دادند که اعضای کمیته حسابرسی با تخصص مالی ،تجربه
قبلی کار در کمیته حسابرسی و استقالل با کمترین زمان تحویل گزارش حسابرسی مرتبط میباشد ].[۳6
هیونگ تای و همکاران ()2017نشان دادند که وجود متخصص مالی در کمیته حسابرسی به احتمال زیاد
با حق الزحمه حسابرسی باالتر (به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی ) همراه است و در صورتی که
مدیرعامل قدرتمندی شرکت را مدیریت کند،تاثیر آن کمتر می شود ] .[26نتایج پژوهش دشت بیاض و
اورادی ( )1۳۹5نشان داد که تخصص مالی و استقالل کمیتۀ حسابرسی ارتباط مثبت با حقالزحمۀ
حسابرسی دارند ] .[8ولی ارتباطی بین اندازۀ کمیتۀ حسابرسی و حقالزحمۀ حسابرسی مشاهده
نشد.پژوهش داداشی و نوروزی( )1۳۹7نشان دهنده ان بود که تخصص مالی ،استقالل ،جنسیت ،اندازه
کمیته حسابرسی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود ].[۳
فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری،بررسی پیشینه پژوهش و در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه ها به
صورت زیر تدوین می گردد:
فرضیه اول:بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی ارزیابی شده توسط حسابرسان رابطه ای
وجود ندارد ،زمانی که آنها برای ارزیابی اثربخشی کمیته حسابرسی از ویژگی هایی که شرکت ها براساس
الزامات قانونی ملزم به داشتن آنها شده اند ،استفاده می کنند.
فرضیه دوم:بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی ارزیابی شده توسط حسابرسان رابطه
منفی وجود دارد،زمانی که حسابرسان برای ارزیابی اثربخشی کمیته حسابرسی از شاخص های اثربخشی
کمیته حسابرسی مبتنی بر مشاهدات خود استفاده می کنند.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از منظر فرآیند اجرا(نوع داده ها) یک پژوهش کمی ،از منظر نتیجه اجرای آن یک پژوهش
کاربردی ،از منظر هدف اجرا در گام اول توصیفی-پیمایشی و در گام دوم تحلیلی (به روش همبستگی)،از
منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی –استقرائی ونهایتا از منظربعد زمانی یک پژوهش مقطعی می
باشد.درپژوهش حاضر ابتدا برای شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت و اثربخشی کمیته حسابرسی با استفاده
از مطالعات کتابخانهای،مبانی نظری ،پژوهش های صورت گرفته در سطح بین المللی وپژوهش های مرتبط
انجام شده در ایران مورد بررسی قرار گرفتند.ضمن اینکه از پرسشنامه کونته سوتو و مورونی( )2014به
عنوان شاخص های پایه در تهیه پرسشنامه شماره( )1استفاده گردید .که نهایتا بعد از تائید خبرگان
وصاحبنظران حوزه حاکمیت شرکتی شامل اعضای کمیته حسابرسی،حسابرسان مستقل ،مدیران
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حسابرسی داخلی واعضای هیات علمی دانشگاه با سابقه فعالیت در حوزه کمیته حسابرسی در قالب سی
سؤال در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت .
جامعه آماری بخش اول پژوهش شامل کلیه مؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران در
سال  1۳۹8می باشند که براساس اطالعات منتشره در سایت جامعه حسابداران رسمی  251مؤسسه
بودند.که بعد از ارسال پرسشنامه ها و پی گیری های صورت گرفته نهایتا  112نفر(66شریک و
46نفرمدیرمؤسسه حسابرسی) نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند.در گام دوم پژوهش نیز در راستای
بررسی تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر ریسک حسابرسی به بررسی دیدگاه حسابرسان مستقل
پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش در گام دوم شامل کلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران و معتمد سازمان بورس اوراق بهاداردر سال 1۳۹8می باشند که تعداد آنها براساس اعالم
سازمان بورس واوراق بهادار 68مؤسسه بود(.منبع )www.seo.ir:که پرسشنامه شماره ( )2مبتنی برنتایج
حاصله ازپرسشنامه شماره ( )1در اختیار آنها قرار گرفت که بعد از توزیع پرسشنامه ها و پی گیری های
صورت گرفته در چند نوبت تعداد  120نفر (مشتمل بر 54شریک و66مدیر مؤسسه حسابرسی) در تکمیل
پرسشنامه شماره( )2مشارکت داشتند.
متغیرهای پژوهش،نحوه اندازه گیری آنها و مدل پژوهش
برای آزمون رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی از مدل لوجستیک به کار رفته در
پژوهش کونته سوتو و مورونی ( )2014استفاده می شود که به قرار زیر می باشد:
AUDRISK= α0+ᵦ 1 ACE + ᵦ 2 SIZE+ ᵦ3DIRSH+ ᵦ 4LEV+ ᵦ5BLOCKSH + 6DUAL +ε
()1
باتوجه به تعاریف ارائه شده از اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی( )ACEREGو
همچنین اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر ویژگی های مدنظر حسابرسان مستقل برای آزمون فرضیه
های شماره ( )1و( )2به ترتیب از روابط ( )2و ( )۳به صورت زیر استفاده می شود:
(AUDRISK= α0+ᵦ 1 ACEREG + ᵦ 2 SIZE+ ᵦ3DIRSH+ ᵦ 4LEV+ ᵦ5BLOCKSH +ε )2
برای ازمون فرضیه شماره( )2از رابطه ( )۳به صورت زیر استفاده می شود:
(AUDRISK= α0+ᵦ 1 ACEAUD + ᵦ 2 SIZE+ ᵦ3DIRSH+ ᵦ 4LEV+ ᵦ5BLOCKSH +ε )۳
با این تفاوت که ازمتغیر ( DUALدوگانگی نقش مدیرعامل)که نشان دهنده آن است که مدیرعامل
شرکت همزمان وظیفه ریاست هیات مدیره را بر عهده دارد در پژوهش حاضر استفاده نشده است:چرا که
براساس ماده "42اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"منتشر
شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ،تصدی همزمان مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره ممنوع می
باشد ].[10
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تعریف متغیرهای مدل
متغیر وابسته
ریسک حسابرسی(:)AUIDRISKدر ارزیابی ریسک حسابرسی مشتری توسط حسابرسان اگر مشتری با
ریسک باال باشد کد  1و در غیر این صورت کد صفر در نظر گرفته می شود.
متغیرهای مستقل
اثربخشی کمیته حسابرسی( :)ACEبااستفاده از نسبت(از صفر تا یک)ویژگی های کمیته حسابرسی
مشتری مشترک با الزامات قانونی ( )ACEREGبرای آزمون فرضیه شماره( )1و نسبت ویژگی های کمیته
حسابرسی مشتری مشترک با لیست منتخب حسابرسان ( )ACEAUDبرای آزمون فرضیه شماره()2
اندازه گیری می شود.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت( :)SIZEاندازه شرکت بااستفاده از لگاریتم طبیعی فروش شرکت محاسبه می شود.که می
تواند تاثیر متضادی در ارزیابی ریسک شرکت به همراه داشته باشد؛از یک طرف فرایند فعالیت شرکت
های بزرگ اغلب پیچیده تر وبه دنبال آن ریسک ذاتی افزایش می یابد،در مقابل شرکت های بزرگ احتماال
مکانیزم هایی را در راستای تقویت کمیته های حسابرسی فعال و آگاه ایجاد می کنند.
مالکیت سهام مدیریت( :)DIRSHاگر مدیران مالکیت  5درصد یا بیشتر از سهام ممتاز شرکت را در
اختیار داشته باشند  ،کد 1و در غیر کد صفر اختصاص داده می شود.مالکیت سهام مدیران شرکت می
تواند سبب هم راستا شده منافع آنها با سهامداران شود ودر نقطه مقابل،می تواند مدیران را ترغیب به
مدیریت درآمد نماید.
نسبت بدهی به سرمایه( :)LEVاعتبار دهندگان شرکت می توانند به عنوان مکانیسم نظارتی در راستای
تقویت نظارت بر اقدامات مدیریت عمل کنند،از طرفی دیگر نسبت بدهی باالتر می تواند باعث شود شرکت
به دلیل مشکالت نقدینگی ریسک بیشتری پیدا کند  ،یا احتمال مدیریت سود را در راستای تطابق با
توافقات صورت گرفته با اعتبار دهندگان افزایش دهد.
مالکیت سهامداران نهادی( :)BLOCKSHاگر شرکت دارای سهامداران عمده ای باشد که مالکیت پنج
درصد یا بیشتر از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند کد یک و در غیر اینصورت کد صفر اختصاص
داده می شود.این سهامداران می توانند به عنوان مکانیسم کنترلی اضافی عمل کنند.
یافته های پژوهش
نتایج تحلیل پرسشنامه شماره()1
در پرسشنامه شماره ( )1شاخص های اثربخشی کمیته حسابرسی که براساس پیشینه پژوهش گردآوری
شده بود ،در اختیار حسابرسان مستقل قرار گرفت و از آنها در خواست شد شش شاخص که به بهترین
شکل ممکن اثربخشی کمیته حسابرسی را نشان می دهد انتخاب نمایند .در جدول شماره( )1تعداد
ودرصد فرآوانی مشاهده شده شاخص هاس کیفیت واثربخشی کمیته حسابرسی براساس شش انتخاب هر
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یک از حسابرسان ارائه شده است .با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه شماره ( )1که در جدول شماره
( )1ارائه شده است از بین شش ویژگی که بیشترین میزان اهمیت را از سوی حسابرسان به خود اختصاص
داده اند ویژگی های وجود متخصص حسابداری در کمیته حسابرسی(46درصد)،به روز بودن کمیته
حسابرسی در مورد قوانین مرتبط با اصول حسابداری و حاکمیت شرکتی (۳7درصد)،سواد مالی رئیس
کمیته حسابرسی (۳0درصد) و مشارکت اعضای کمیته حسابرسی در مذاکرات پیرآمون موضوعات
حسابداری مورد اختالف بین مدیریت و حسابرسان مستقل( ۳0درصد) در زیر مجموعه بعد تخصص
اعضای کمیته براساس چارچوب اثربخشی ارائه شده توسط دی زورت و همکاران( )2002و بدارد
وجندرون( )2010قرا می گیرند .آموزش و بهبود مستمر و به موقع اعضای کمیته حسابرسی در ارتباط با
درک اصول وتغییرات در زمینه گزارشگری مالی (۳۳درصد) نیز از سوی حسابرسان مستقل به عنوان یکی
از معیارهای اثربخشی کمیته حسابرسی انتخاب شد.کثرت جلسات کمیته حسابرسی در راستای انجام
وظایف محوله(28درصد) نیز به عنوان ششمین شاخص مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی از سوی
حسابرسان مدنظر قرار گرفت که بر اساس چارچوب اثربخشی دی زورت وهمکاران()2002در زیر مجموعه
بعد سعی و تالش کمیته حسابرسی قرار می گیرد .ویژگی های تشکیل جلسات کمیته حسابرسی با
مدیریت بدون حضورحسابرس مستقل و رئیس حسابرسی داخلی وبررسی محدوده خدمات غیر حسابرسی
ارائه شده از سوی حسابرسان توسط کمیته حسابرسی ،نیزکمترین میزان اهمیت را از نظر حسابرسان در
اثربخشی کمیته حسابرسی داشته است.
جدول شماره( )1شاخص های اثربخشی کمیته حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل
شاخص

فرآوانی
تعداد

درصد

وجود متخصص حسابداری در کمیته حسابرسی

52

%46

به روز بودن اعضای کمیته حسابرسی در مورد اصول حسابداری و حاکمیت شرکتی

42

۳7%

آموزش مستمر وبه موقع اعضای کمیته حسابرسی

۳6

۳2%

سواد مالی رئیس کمیته حسابرسی

۳4

۳0%

مشارکت کمیته حسابرسی در مذاکرات بین مدیریت وحسابرس مستقل

۳4

۳0%

کثرت جلسات کمیته حسابرسی به اندازه کافی به منظور انجام وظایف محوله

۳2

28%

ارزیابی اثربخشی و عملکرد کمیته حسابرسی توسط رئیس کمیته و هیئت مدیره

۳0

26%

تعهد اعضای کمیته حسابرسی به اختصاص یک بازه زمانی مناسب برای انجام وظایف

28

25%

در اختیار داشتن دریافت یک نسخه از گزارشات حسابرسی داخلی وپاسخ های مدیریت

28

25%

آگاهی کمیته حسابرسی از تاثیر اصول حسابداری کلیدی در گزارشگری مالی

28

25%
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شاخص

فرآوانی
تعداد

درصد

وجود متخصص مالی درکمیته حسابرسی

26

2۳%

مسئولیت واقعی انتخاب و برکناری حسابرس مستقل

26

2۳%

مشارکت فعاالنه کمیته حسابرسی در تنظیم دستورالمعل های کاری کمیته حسابرسی

26

2۳%

پرسیدن سؤاالت چالش برانگیز از مدیریت

24

21%

وجود زمان کافی درجلسات کمیته برای بحث پیرآمون موضوعات مطرح شده

24

21%

دریافت فهرستی ازموضوعات مورد بحث باکیفیت باال قبل از هر جلسه

24

21%

بررسی موارد اختالف ثبت نشده وشناسایی شده توسط حسابرس مستقل

24

21%

انتصاب،برکناری حسابرس داخلی،ارزیابی عملکرد وتصویب برنامه ها وبودجه آن

22

1۹%

برگزاری جلسات کمیته حسابرسی با حضور رئیس حسابرسی داخلی

20

17%

داشتن مجوز دعوت از هر فرد یا گروهی به کمیته حسابرسی

18

%16

در دستور کار داشتن فرایند افشاءگری تقلب

16

14%

برگزاری جلسات منظم کمیته حسابرسی با مدیریت

16

14%

برگزاری جلسات مستقل کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل

12

10%

جلسات جداگانه رئیس کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل

10

8%

با دیده شک و تردید به مدیریت نگریستن

8

7%

پرسیدن سؤاالت چالشی ازحسابرس مستقل توسط اعضای کمیته

8

7%

داشتن یک دوره تصدی بین  2تا  7سال در کمیته حسابرسی

8

7%

تشکیل جلسات اعضای کمیته حسابرسی،بدون حضور حسابرس مستقل با مدیریت

6

5%

تشکیل جلسات کمیته حسابرسی  ،بدون حضور رئیس حسابرسی داخلی با مدیریت

6

5%

بررسی محدوده خدمات غیرحسابرسی ارائه شده توسط حسابرس مستقل

4

۳%

نتایج تحلیل پرسشنامه شماره()2
به منظور بررسی ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی پرسشنامه شماره( )2در
اختیار شرکا و مدیران موسسات حسابرسی معتمد بورس و دارای سابقه حسابرسی شرکت های دارای
کمیته حسابرسی قرار گرفت.و از آنها درخواست شد پرسشنامه را برای یکی از مشتریان با ریسک پائین
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ویک مشتری با ریسک باال تکمیل کنند.پرسشنامه شامل سه قسمت بود در بخش اول از حسابرسان
خواسته شد تعیین کنند مشتری (با ریسک پائین و باال )کدام یک از از شاخصه های واقعی اثربخشی
کمیته حسابرسی مبتنی بر مشاهدات واقعی حسابرسان(خروجی نتایج پرسشنامه شماره ( ))1را دارا می
باشند؟در بخش دوم از حسابرسان خواسته شد تعیین کنند که مشتریان (با ریسک پائین و باال) کدام یک
از شاخصه های کمیته حسابرسی که بر اساس الزامات قانونی مشتری ملزم به داشتن آنها شده
است(دستورالعمل کنترل های داخلی ومنشور کمیته حسابرسی) ،را دارا می باشند؟که در پژوهش حاضر
این عوامل شامل -1مجاز نبودن عضویت مدیران اجرائی شرکت در کمیته حسابرسی-2،تخصص مالی
اکثریت اعضا-۳،مستقل بودن اکثریت اعضا -4،عضو مستقل هیئت مدیره یا عضو غیرمؤظف مالی هیئت
مدیره بودن رئیس کمیته حسابرسی-5،برگزاری حداقل شش جلسه کمیته حسابرسی در سال و هماهنگی
آن با دوره گزارشگری مالی،و-6داشتن کمیته حسابرسی متشکل از حداقل سه تا پنج نفر عضو.براساس
دستورالعمل و در بخش سوم نیز از حسابرسان خواسته شد اطالعات مربوط به مبلغ فروش مشتری ،نسبت
بدهی به سرمایه ،درصدسهام مدیریت را در سال انجام حسابرسی را در پرسشنامه تکمیل کنند.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی و نتایج حاصل از تفاوت معناداری متغیرهای پیوسته و گسسته در جدول شماره( )2ارائه
شده است.یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پیوسته در قسمت الف نشان دهنده آن است که تفاوت
معنی داری( ) P >0/05بین نسبت ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی برالزامات
قانونی( )ACEREGدر شرکت های با ریسک پائیین ()0/86و شرکت های با ریسک باال( )0/60وجود
دارد.همچنین نسبت ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان
( )ACEAUDدر شرکت های با ریسک پائین( )0/8۳تفاوت قابل مالحظه ای با این نسبت در شرکت
های با ریسک باال ()0/4۳دارد که با توجه به سطح معنی داری به دست آمده ( ) P >0/05این تفاوت
معنی دار است .با توجه به سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت( ) P <0/05( )SIZEمی توان ادعا نمود
که میانگین اندازه شرکت در دو گروه شرکت های با ریسک باال و پائیین تفاوت معناداری ندارد.در ارتباط
با متغیر نسبت بدهی به سرمایه( )LEVمیانگین آن برای شرکت های با ریسک پائین( )1/۹۹کمتر از
میانگین در شرکت های با ریسک باال( )2/۹۹می باشد،که با توجه به سطح معناداری به دست آمده
(،) P >0/05این تفاوت در سطح  0/05معنادار می باشد .باتوجه به این که متغیرهای درصد مالکیت سهام
مدیران( )DIRSHومالکیت سهامداران نهادی( )BLOCKSHکیفی و دوجهی می باشند از آزمون کای
اسکوئر برای بررسی تفاوت معناداری آنها استفاده شده است.که با توجه به نتایج حاصله از مقایسه نسبت
فراوانی آنها وسطح معناداری به دست آمده( ) P <0/05تفاوت معناداری در دو گروه شرکت های با ریسک
باال و پائین ندارند.
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جدول شماره( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
قسمت الف :آمار توصیفی و نتایج آزمون  tمربوط به متغیرهای پیوسته
مشتریان با ریسک پائین
تعداد=120
متغیر

مشتریان با ریسک باال
تعداد=110

آزمون t

میانه

انحراف
معیار

آماره
آزمون

سطح
معنی
داری

0/25

8/44

0/00

12/464

0/00
0/47
0/00

میانگین

میانه

انحراف
معیار

میانگین

ACEREG

0/86

1

0/18

0/60

0/66

ACEAUD

0/8۳

0/۹1

0/1۹

0/4۳

0/50

0/27

SIZE

1۳/75

1۳/6۳

1/۹5

1۳/۹5

1۳/۹۳

2/06

-0/71

LEV

1/۹۹

1/5۹

1/۳۹

2/۹۹

2/۹۹

1/6۳

-4/8۹

قسمت ب :آمار توصیفی و نتایج آزمون من-ویتنی مربوط به متغیرهای گسسته
مشتریان با ریسک پائین
تعداد=120
متغیر

مشتریان با ریسک باال
تعداد=120

آزمون کای اسکوئر

درصد
فرآوانی

آماره
آزمون

سطح
معنی
داری

1/725

0/186

۳/۳۹1

0/06

فرآوانی

درصد
فرآوانی

فرآوانی

DIRSH

80

66/7 %

58

%58

BLOCKSh

58

48/۳ %

۳6

۳6 %

ماتریس ضرائب همبستگی پیرسون
جدول شماره( )۳نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرهای توضیحی مدل رگرسیون را نشان می
دهد .نتایج رابطه مثبت میان اندازه شرکت و نسبت بدهی به سرمایه را نشان می دهدکه در سطح اطمینان
 0/۹5این رابطه معنادار ( ) P >0/05می باشد؛ به عبارتی فرض  H0رد می شود.که به احتمال زیاد می
تواند ناشی از این مورد باشد که در شرکت های با حجم فروش بیشتر نسبت بدهی بیشتری را دارا می
باشند .بنابراین کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار میگیرند که حجم فعالیت باالی این شرکتها ،می
تواند بانکها و سایر اعتبار دهندگان را در ارائه تسهیالت بیشتر ترغیب کند .با توجه به سطح معناداری
( ) P <0/05ضریب همبستگی سایر متغیرها  ،فرض  H0مبنی برعدم وجود رابطه معنادار بین آنها رد
نمی شود.
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جدول شماره( )3نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای توضیحی
متغیر

ACEREG

ACEREG

ACEAUD

SIZE

LEV

DIRSH

BLOCKSh

1

0/684

-0/047

-0/186

0/0۳7

0/061

1

-0/012

-0/180

-0/0۳8

-0/11۹

1

*0/150

0/066

0/101

1

-0/118

-0/107

1

0/020

ACEAUD
SIZE
LEV
DIRSH

1

BLOCKSh
سطح اطمینان %۹5

n=220

* همبستگی در سطح  0/05معنادار می باشد

در برخی از متون همبستگی باالتر از  0/50به عنوان همبستگی شدید معرفی شده است.باتوجه به نتایج
حاصل از جدول شماره( )۳وجود همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی رد می شود .بااین وجود روش
جامع تری که برای شناسائی هم خطی بین متغیرها به کار برده می شود ،معیار عامل تورم واریانس()VIF
می باشد که چنانچه برای هر یک از ضرایب کمتر از  10باشد ،مشکل هم خطی وجود نخواهد داشت
.نتایج حاصل از آزمون که در جدول شماره( )4نشان داده شده است بیانگر آن است که آزمون دارای هم
خطی چند گانه نیست.آزمون اضافی تلرانس نیز در صورتی که مقدار عددی آن برای هر یک از متغیرهای
توضیحی کمتر از 0/1باشد،نشان دهنده هم خطی بین متغیرهای توضیحی می باشد که نتایج نشان می
دهد مشکل همخطی در مدل وجود ندارد.
جدول ( )4نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهای توضیحی
متغیر

VIF

Tolerance

متغیر

VIF

Tolerance

ACEREG

1/۹87

0/50۳

LEV

1/104

0/۹06

ACEAUD

2/027

0/4۹۳

DIRSH

1/0۳۳

0/۹68

SIZE

1/052

0/۹50

BLOCKSh

1/0۹0

0/۹18

آزمون فرضیه های پژوهش
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ( )1در جدول شماره( )5ارائه شده است.براساس نتایج رابطه بین اثربخشی
کمیته حسابرسی مبتنی برالزامات قانونی و ریسک حسابرسی معنادار ومنفی می باشد.ولذا با اطمینان
 0/۹5می توان اظهار داشت اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی باعث کاهش ریسک
حسابرسی ارزیابی شده توسط حسابرسان می شود .بنابراین فرضیه اول پژوهش رد می شود.رابطه مقادیر
سطح معناداری برای متغیرهای اندازه شرکت  ،مالکیت سهام مدیران و مالکیت سهامداران نهادی بیش از
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 0/05می باشد  ،که این موضوع نشان دهنده عدم معناداری این متغیرها در سطح اطمینان  0/۹5می
باشد.با این وجود رابطه بین نسبت بدهی به سرمایه و ریسک حسابرسی در سطح  0/05معنادار و مثبت
می باشد.به عبارتی دیگر ،با اطمینان  0/۹5می توان بیان نمود که نسبت بدهی به سرمایه رابطه مثبتی
با ریسک حسابرسی دارد.مقدار ضریب مک فادن ( )0/266است و معناداری آماره نسبت راست
نمائی( )80/850در سطح  0/05بیانگر معناداری کلی مدل مربوط به فرضیه اول پژوهش می باشد.
جدول شماره ( )5نتایج آزمون فرضیه شماره یک
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

عرض از مبدا

2/851

1/۳4۳

2/121

0/0۳۳

ACEREG

-5/085

0/820

-6/200

0/000

SIZE

0/002

0/081

0/025

0/۹7۹

LEV

0/402

0/15۳

2/6۳۳

0/008

DIRSH

-0/106

0/۳18

-0/۳۳4

0/7۳8

BLOCKSh

-0/۳47

0/۳41

-1/018

0/۳08

ضریب مک فادن 0/266 :

آماره 80/850 : LR
سطح معناداری 0/000 :

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ( )2در جدول شماره( )6ارائه شده است.براساس نتایج ،رابطه بین اثربخشی
کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان و ریسک حسابرسی معنادار ومنفی می باشد.ولذا
با اطمینان  0/۹5می توان اظهار داشت اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست مدنظر حسابرسان
باعث کاهش ریسک حسابرسی ارزیابی شده توسط آنها می شود .بنابراین فرضیه دوم پژوهش رد نمی
شود.رابطه مقادیر سطح معناداری برای متغیرهای اندازه شرکت  ،مالکیت سهام مدیران بیش از  0/05می
باشد  ،که این موضوع نشان دهنده عدم معناداری این متغیرها در سطح اطمینان  0/۹5می باشد.با این
وجود رابطه بین نسبت بدهی به سرمایه و ریسک حسابرسی در سطح  0/05معنادار و مثبت می باشد.به
عبارتی دیگر ،با اطمینان  0/۹5می توان بیان نمود که شرکت های با نسبت بدهی به سرمایه باالتر رابطه
دارای ریسک حسابرسی باالتری هستند.همچنین باتوجه به معنی داری رابطه منفی بین مالکیت
سهامداران نهادی وریسک حسابرسی در سطح  0/05می توان با اطمینان  0/۹5بیان نمود که در شرکت
های دارای سهامداران نهادی میزان ریسک ارزیابی شده توسط حسابرسان کمتر است .مقدار ضریب مک
فادن ( )0/466است و معناداری آماره نسبت راست نمائی( )140/760در سطح  0/05بیانگر معناداری
کلی مدل مربوط به فرضیه دوم پژوهش می باشد.
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جدول شماره( )6نتایج آزمون فرضیه شماره دو
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

عرض از مبدا

۳/۳۹4

1/۳85

2/4۹۹

0/012

ACEAUD

-7/165

1/040

-6/88۹

0/000

SIZE

0/0۹۹

0/0۹4

1/057

0/2۹0

LEV

0/۳28

0/165

1/۹84

0/047

DIRSH

-0/72۹

0/۳۹0

-1/867

0/061

BLOCKSh

-1/۳8۹

0/456

-۳/045

0/002

آماره 140/760 : LR
سطح معناداری 0/000 :

ضریب مک فادن 0/464 :

شاخص های نیکوئی برازش مدل
در پژوهش حاضر جهت جهت بررسی معنادار بودن معادله های رگرسیونی مربوط به آزمون فرضیه ها ی
پژوهش از شاخص های نیکوئی برازش درصد صحت پیش بینی و آزمون هاسمر-لمشو استفاده شده
است.در ارتباط با آزمون صحت پیش بینی مدل هر چه مقادیر بیان شده به  100نزدیک باشد،توان
توضیحی مدل باالتر است.در خصوص مدل شماره ( )1صحت پیش بینی مشاهدات( )y=0برابر81/67
درصد ،صحت پیش بینی مشاهدات ( )y=1برابر 68درصد وصحت پیش بینی کلی مدل برابر  75/45می
باشد.در ارتباط با مدل شماره ( )2نیز صحت پیش بینی مشاهدات( )y=0برابر۹0درصد ،صحت پیش بینی
مشاهدات ( )y=1برابر 82درصد وصحت پیش بینی کلی مدل برابر  86/۳6می باشد.با توجه به اینکه در
رگرسیون لجستیک صحت پیش بینی مدل باید باالی 50درصد باشد،لذا می توان بیان نمود که درصد
پیش بینی مدل برای مدل های شماره ( )1و ( )2در پژوهش حاضر مناسب و توان توضیحی مدل باال می
باشد.در ارتباط با آزمون هاسمن –لمشو فرضیه صفر مربوط به برابری مشاهدات پیش بینی شده و واقعی
مربوط به متغیر وابسته (توان تبیین باالی مدل برآورد شده ) و فرضیه مقابل بیانگر توان تبیین ضعیف
مدل می باشد.که با توجه به عدم رد فرضیه صفر( )P <0/05برای هر دو مدل ،نشان دهنده مناسب بودن
توان تبیین مدل می باشد.
جدول شماره( )7شاخص های نیکوئی برازش مدل
درصد صحت پیش بینی مدل شماره ()1

آزمون هاسمر-لمشو مدل شماره ()1

y=0

y=1

کل

مقدار آماره

سطح معناداری

81/67

68

75/45

14/700

0/065

درصد صحت پیش بینی مدل شماره()2

آزمون هاسمر-لمشومدل شماره ()2
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y=0

y=1

کل

مقدار آماره

سطح معناداری

۹0

82

86/۳6

1۳/۹82

0/082

سطح اطمینان 0/۹5

n=220

بحث و نتیجه گیری
در بخش اول پژوهش حاضر در راستای شناسائی شاخص های کلیدی اثربخشی کمیته حسابرسی از
دیدگاه حسابرسان مستقل ،پرسشنامه شماره( )1در اختیار آنها قرار گرفت .با توجه به ارتباطات وجلسات
متعدد بین حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی  ،حسابرسان در موقعیتی قرار دارند که قادرند نسبت
به ارزیابی اثربخشی واقعی کمیته حسابرسی اظهار نظر نمایند .براساس نتایج ،از بین شش ویژگی که
باالترین میزان اهمیت را از سوی حسابرسان به خود اختصاص دادند چهار ویژگی وجود متخصص
حسابداری در کمیته حسابرسی  ،به روز بودن کمیته حسابرسی در مورد قوانین مرتبط با اصول حسابداری
و حاکمیت شرکتی  ،سواد مالی رئیس کمیته حسابرسی و مشارکت اعضای کمیته حسابرسی در مذاکرات
پیرآمون موضوعات حسابداری مورد اختالف بین مدیریت و حسابرسان مستقل در زیر مجموعه بعد
تخصص اعضای کمیته براساس چارچوب اثربخشی ارائه شده توسط دی زورت و همکاران( )2002و بدارد
وجندرون( )2010قرا می گیرند .به عبارتی از دیدگاه حسابرسان مستقل در مجموع تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی بیشترین میزان اهمیت را در کیفیت و اثربخشی کمیته حسابرسی دارد.که در راستای
تاکید بخش  407قانون ، SOXالزامات بورس نیویورک و تحقیقات صورت گرفته (به عنوان نمونه
بادوالتو() ،2014سلطانا وسینگ ( )2015ویوسفی( ))1۳۹6می باشد.ویژگی دیگر منتخب حسابرسان
مستقل ،آموزش و بهبود مستمر و به موقع اعضای کمیته حسابرسی در ارتباط با درک اصول وتغییرات در
زمینه گزارشگری مالی بود .نوپا بودن تشکیل کمیته حسابرسی شرکت ها  ،تغییرات صورت گرفته در
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سالهای اخیرو الزام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و فرآبورس ایران به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( )IFRsاز جمله دالیل
احتمالی می تواند باشد که این شاخص از سوی حسابرسان نیز به عنوان یکی از ویژگی مؤثر بر اثربخشی
کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است.کثرت جلسات کمیته حسابرسی در راستای انجام وظایف محوله
نیز به عنوان آخرین شاخص کلیدی مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی از سوی حسابرسان در نظر گرفته
شد.بر اساس چارچوب اثربخشی دی زورت وهمکاران()2002در زیر مجموعه بعد سعی و تالش کمیته
حسابرسی قرار می گیرد .نکته حائز اهمیت در مورد این ویژگی آن است که سعی و تالش و پشتکار کمیته
حسابرسی در قالب برگزاری و تداوم جلسات فقط توسط کسانی که به کمیته حسابرسی دسترسی دارند(از
جمله حسابرسان مستقل) قابل مشاهده است و این موارد در صورت های مالی افشا نمی شوند.به عبارت
دیگر اگر تنها براساس اطالعات عمومی منشر شده توسط شرکت نسبت به سنجش اثربخشی کمیته
حسابرسی اقدام شود،بخش مهمی از اطالعات منعکس کننده اثربخشی کمیته حسابرسی از بین می
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رود.تاثیر این ویژگی همسو با نتایج پژوهش های جندرون و بدارد()2006؛استوارت و مونرو( )2007و
صدیقی و پاکدل ( )1۳۹6می باشد.و برخالف دیدگاه منون و ویلیامز( )1۹۹4می باشد.
در بخش دوم پژوهش رابطه ای بین اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست حسابرسان و همچنین
اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی با ریسک حسابرسی ارزیابی شده توسط حسابرسان
،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که نسبت اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی
بر الزامات قانونی اثر منفی بر ریسک حسابرسی دارد.یعنی در شرکت هایی که درصد باالتری از ویژگی
های کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار(درقالب دستورالعمل کنترل های
داخلی ومنشور کمیته حسابرسی) را دارا بوده اند،ریسک حسابرسی اندازه گیری شده توسط حسابرسان
کمتر بود.این نتیجه نشان دهنده آن است که الزامات قانونی وضع شده برای شرکت های پذیرفته شده
در بورس در زمینه اثربخشی کمیته حسابرسی مورد استفاده حسابرسان در ارزیابی ریسک مشتری قرار
گرفته است .بااین وجود نسبت ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی برالزامات قانونی در شرکت
های با ریسک پائیین ()0/86و شرکت های با ریسک باال( )0/60نشان می دهد که هر دو دسته مشتریان
درصد باالئی از این ویژگی ها را داشته اند .این نتیجه برخالف پژوهش صورت گرفته توسط کونته سوتو و
مورونی( )2014می باشد که ارتباطی بین اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی و ریسک
حسابرسی پیدا نکردند.نتایج آزمون فرضیه دوم نشان دهنده ارتباط منفی بین اثربخشی کمیته حسابرسی
مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان و ریسک حسابرسی بود.براین اساس می توان اظهار داشت که در
شرکت های دارای کمیته حسابرسی اثربخش مبتنی بر شاخص های مدنظر حسابرسان دارای ریسک
حسابرسی پائیین تر ارزیابی شده توسط حسابرسان می باشند.نکته قابل توجه این بود که در شرکت های
با ریسک پائیین نسبت ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان
( )0/8۳تقریبا نزدیک به دو برابر این نسبت( )0/4۳در شرکت های با ریسک باال بود.براین اساس می توان
ادعا نمود که حسابرسان مستقل در ارزیابی ریسک حسابرسی مشتریان ،اهمیت بیشتری به ویژگی های
کمیته حسابرسی اثربخش مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان در مقایسه با لیست مبتنی بر الزامات
قانونی می دهند که نتایج مطابق با یافته های پژوهش های صورت گرفته توسط استوارت و مونرو()2007
و کونته سوتو و مورونی( )2014می باشد که نشان دادند اثربخشی کمیته حسابرسی ،ریسک حسابرسی
درک شده توسط حسابرسان را کاهش می دهد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند بینش جدیدی را در اختیار هیئت مدیره شرکت ها در زمینه
انتخاب اعضای کمیته حسابرسی و ارزیابی ساالنه اثربخشی آنها قرار دهد  .همچنین ضمن توسعه پژوهش
های اندک صورت گرفته در زمینه رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی به توسعه
ادبیات ریسک حسابرسی کمک نماید.عدم مشاهده پذیر بودن اثربخشی واقعی کمیته حسابرسی واینکه
نتایج حاصله متکی بر ادراکات وقضاوت ذهنی مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی مبتنی بر مشاهدات
آنها بوده است در کنار مشکالت دسترسی به حسابرسان مستقل به علت مشغله کاری و حجم باالی فعالیت
آنها از مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر به شمار می آید .پژوهش های آتی می تواند ابعاد مختلف
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ریسک حسابرسی را مدنظر قرار دهد.مطالعه صورت گرفته در این پژوهش بر روی حسابرسان مستقل
متمرکز بود،در پژوهش های آتی نظرات سایر گروه های مشارکت کننده در فرآیند حاکمیت شرکتی
مانند اعضای کمیته حسابرسی ،حسابرسان داخلی ومدیریت و استفاده از سایر روش های تحقیق کیفی
مانند نظریه زمینه بنیاد و مصاحبه به منظور درک جامع تری از نقش کمیته حسابرسی در فرآیند
حسابرسی نیز می تواند در نظر گرفته شود.
فهرست منابع
 .1ثقفی ،علی ،برزیده ،فرخ  ،طالبی نجف آبادی ،عبدالحسین" .)1۳۹5(.بررسی رابطه بین تشکیل کمیته
حسابرسی با از موسسان بودن مدیرعامل ،اندازه و استقالل هیات مدیره در شرکت های عرضه اولیه شده
در بورس اوراق بهادار تهران" ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،انجمن حسابداری ایران،
،)۳۳(8صص.4-21
 .2تائبی نقندری ,امیرحسین ,صادقی ,مسعود" .)1۳۹7( .کمیته حسابرسی و آنتروپی صورتهای مالی".
پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی،)1(7،صص .14۳-170
- .۳داداشی ,ایمان ,نوروزی ,محمد" .)1۳۹7( .ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت
حسابرسی مبتنی بر معادالت ساختاری" .پژوهش های تجربی حسابداری ،)2(8,صص.251-272
 .4دستورالعمل حاکمیت شرکتی.)1۳۹7(.مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار(مصوب
.)1۳۹7/04/27
 .5رضازاده ,جواد ,عبدی ,مصطفی ,کاظمی علوم ,مهدی" .)1۳۹6( .ویژگیهای کمیتۀ حسابرسی و تجدید
ارائۀ صورتهای مالی" ،پژوهش های حسابداری مالی,)۳(۹ ,صص.1-16
 .6صدیقی هوشنگ،پاکدل عبدااله" .)1۳۹6(.بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر افشای
داوطلبانه" ،مطالعات حسابداری وحسابرسی ،انجمن حسابداری ایران،)24(6 ،صص.85-۹6
 .7کیان علیرضا ,فقیه ,محسن" .)1۳۹7( .تأثیر ویژگیهای کمیتۀ حسابرسی بر ریسک شرکت"  .دانش

حسابداری"،)۳(۹،صص.177-208
 .8الری دشت بیاض ,محمود ,اورادی ,جواد" .)1۳۹5( .ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه
حسابرسی :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران" .پژوهش های تجربی حسابداری.۹4-6۹ ,)2(6 ,
 .۹نزادی مهدی" .)1۳۹5(.رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اجرای توصیه های حسابرسی
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Qualitative research has identified numerous indicators of audit committee
effectiveness having not already enacted in current regulations and requirements
related to the audit committee. In the first step, this study investigates the viewpoints
of independent auditors to achieve key indicators of audit committee effectiveness. In
the second step of the study, it deals with the relationship between the effectiveness
of the audit committee based on the list of independent auditors (resulting from the
first step of the research) and the effectiveness of the audit committee based on legal
requirements with audit risk from the perspective of partners and managers of audit
firms. Logistic regression is used. Based on the results, there is a significant negative
relationship between audit committee characteristics based on statutory requirements
and audit risk. There is also a negative significant relationship between audit
committee characteristics based on the list of auditors and audit risk. However, in lowrisk companies, the ratio of effectiveness of audit committee-based features to a
selected list of auditors was about twice that of high-risk firms. It can be stated that
independent auditors get more attention to the characteristics of an effective audit
committee based on the list of auditors selected than to the list of statutory
requirements in assessing customer audit risk.
Keywords: Corporate Governance, Audit Committee, Audit Risk.
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