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چکيده
کیفیت کنترل داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی میشود .از
سوی دیگر ،کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1931
شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شدهاند .عالوه براین تفکیک مالکیت از
مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود .در نتیجه
این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را
مورد بررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آنها را مورد
مطالعه قرار دهد .در نتیجه اطالعات  39شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
صورت تحلیل الجیت مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگیهای
کمیته حسابرسی؛ تخصص مالی اعضا و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه
معنادار دارد و ویژگی است قالل با متغیر وابسته رابطه معنادار نداشته است .همچنین نتایج نشان داد
که قدرت مدیرعامل تنها تأثیر تعدیل کننده بر ارتباط بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل
داخلی دارد.
واژههای کليدی :قدرت مدیرعامل ،کیفیت کنترل داخلی ،ویژگیهای کمیته حسابرسی.
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 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،تهران ،ایران (مسئول مکاتبات)
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 -1مقدمه
یکی از سازوکارهایی که بازار برای کاهش هزینه نمایندگی از آن استفاده میکند ،ارزیابی
کیفیت کنترل داخلی واحدهای تجاری است .در ادبیات پژوهش از کنترل داخلی به عنوان ابزاری
جهت بهبود کیفیت گزارشگری مالی ،افشای به موقع اطالعات ،تسهیل فرآیند حسابرسی داخلی و
مستقل و  ...یاد می شود .به همین جهت ،نظارت بر کیفیت و کارآیی یک سیستم کنترل داخلی در
شرکت ها از اهمیت باالیی برخوردار بوده که در آئیننامهها و رهنمودهای راهبری شرکتی این
مسئولیت بر عهده کمیته حسابرسی میباشد .طبق ماده  9منشور کمیته حسابرسی ،یکی از اهداف
تشکیل ا ین کمیته ،اثربخشی فرآیند کنترل داخلی به شمار رفته است .بازنگری ادبیات کمیته
حسابرسی عمدتاً حاکی از آن است که این کمیته در کانون نظریه نمایندگی مورد بحث قرار گرفته
است و همچنین سازوکاری جهت اطمینان از کیفیت باالی گزارشگری مالی تلقی شده است
(کریشنان .)9992،د ر مقابل ،دیدگاه غالب مدیران مبتنی بر این است که کارکرد کمیته حسابرسی
را از ماهیت و محتوا به شکل تغییر دهند .به گونهای که بر اساس این دیدگاه ،برخی از شواهد نشان
می دهد که مدیران به عنوان یکی از اجزای راهبری شرکتی ،تأثیر منفی بر اثربخشی و کارایی
کمیته حسابرسی دارند (بروین سیلز و کاردینالز .)9912 ،کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای
نظارتی مؤثر برای بهبود کیفیت افشا سیستم کنترل داخلی است که به کاهش هزینههای
نمایندگی کمک میکند .ویژگی های کمیته حسابرسی از قبیل استقالل ،اندازه ،تعداد جلسات و
تخصص مالی اعضای کمیته برای اثر بخشی کمیته حسابرسی اهمیت زیادی دارند (لیسیچ و
همکاران .)9912،مطالعات پیشین نیز نشان دادهاند که ویژگیهای واقعی کمیته حسابرسی برای
اثربخش بودن کمیته در انجام وظایفش حیاتی میباشد (ابوت و پارکر .)9999،بر اساس آنچه که در
باال به آن اشاره شده است و اینکه یکی از وظایف کمیته حسابرسی در بند  2منشور کمیته
حسابرسی نظارت بر اثربخشی سیستم کنترل داخلی و پیگیری اجرای توصیهها و رفع نقاط ضعف
کنترل داخلی توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل میباشد ،سؤال اول این پژوهش این است که
آیا ویژگیهای کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی شرکتها رابطه دارد؟
اگرچه کریشنان ( ) 9992معتقد بود که یک کمیته حسابرسی اثربخش منجر به کاهش نقاط
ضعف سیستم کنترل داخلی میشود اما لیسیچ و همکاران ( )9912بیان داشتهاند که این تأثیر
مشروط به قدرت مدیرعامل میباشد .استدالل آنها این بود که مدیران از انگیزه باالیی برای کتمان
نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی جهت افزایش منافع شخصی خود برخوردار هستند .زیرا استقرار
یک سیستم کنترل داخلی بی اثر ،فرصت سوء استفاده مدیران از داراییها و منابع شرکت را تسهیل
میکند .عالوه بر این ،زمانی که یک سیستم کنترل داخلی ضعیف میباشد ،مدیران از اختیار و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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آزادی عمل خود جهت گزارشگری مالی استفاده می کنند که این امر ممکن است منجر به بروز
انحراف در استفاده از رویههای مطلوب حسابداری (هوگان و ویلکینز )9992،و همچنین افزایش
ارائه اطالعات مالی دارای کیفیت پایین (اشبوق و همکاران )9992 ،گردد .اسکایپ و همکاران
( ) 9919نیز معتقدند که کیفیت پایین گزارشگری مالی نتیجه ضعف سیستم کنترل داخلی
می باشد که منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی و فرصت طلبی مدیران میگردد .لیسیچ و
همکاران ( )9912نشان دادهاند که قدرت مدیرعامل ممکن است ارتباط بین ویژگیهای کمیته
حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را تعدیل نموده و در نتیجه رویکرد فرصت طلبی مدیر را در
مواردی همچون سوء استفاده از دارایی های شرکت ،عدم افشای به موقع اطالعات ،کتمان عملکرد
نامطلوب و  ...افزایش دهد .بر این اساس ،سؤال دوم این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا
قدرت مدیر عامل بر ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی اثر تعدیل
کننده دارد؟
اهمیت پژوهش حاضر را از چند جنبه می توان تبیین نمود :اول اینکه با توجه به جدید بودن
قوانین مربوط به الزام وجود کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،
تحقیقات تجربی که به بررسی ارتباط ویژگیهای کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی و
همچنین اثر تعدیل کننده قدرت مدیرعامل بر این رابطه بپردازند ،صورت نگرفته است .دوم اینکه
انتظار می رود مطالعه حاضر بتواند عالوه بر غنا بخشیدن به ادبیات کمیته حسابرسی در بازارهای
نوظهور ،بویژه ایران ،بیانگر اهمیت کمیته حسابرسی و ویژگیهای آن در بهبود کیفیت کنترل
داخلی و تعادل قدرت مدیرعامل در شرکتهای ایرانی باشد.
درادامه با مرور بر مبانی نظری تحقیق ،پیشینه تحقیقات گذشته داخل و خارج مورد بررسی
قرار گرفته و سپس فرضیههای پژوهش و روش شناسی تحقیق ارائه خواهد شد و در پایان تحلیل
دادهها انجام شده و نتیجه گیری ارائه میشود.
 -2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
 -1-2کنترل داخلی
روند درازمدت تبدیل شرکتها به سازمانهای بزرگ ،از جمله شرکتهایی با فعالیتهای فنی و
تخصصی و تعدد پرسنل سبب شده است تا مدیران اینگونه شرکتها نتوانند بطور مستقیم بر
عملیات آن نظارت شخصی و دست اول داشته باشند .به همین جهت ،مدیران دیگر قادر نیستند
برای ارزیا بی نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت بر مشاهدات شخصی خود اتکا نمایند .در چنین
شرایطی ،استقرار یک سیستم کنترلی و نظارتی برای پیشبرد اهداف شرکت حائز اهمیت میباشد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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(نشریه  21سازمان حسابرسی .)1939،کنترل های داخلی فرایندی است که به وسیله مدیریت و
سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت
اعتماد گزارشگری مالی ،اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوطه ،اطمینانی
معقول بدست آید .از اینرو ،کنترل های داخلی برای شناسایی آن دسته از خطرهای تجاری طراحی
و اجرا میشود که دستیابی به هر یک از این اهداف را تهدید میکند (استانداردهای حسابرسی،
 .)922،1932بسیاری تصور می کنند یک سیستم کنترل داخلی یعنی اقدامات واحد تجاری برای
جلوگیری از تقلب کارکنان .در واقع ،این اقدامات جزئی از کنترل داخلی است .بطورکلی ،ساختار
کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی از
دستیابی به اهداف سازمان به وجود میآید .اطمینان نسبی بدان معناست که هیچ ساختار کنترل
داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از
آن باشد .این مناف ع شامل توانایی سیستم کنترل داخلی برای حفاظت داراییها در برابر ضایع
شدن ،تقلب و استفاده نادرست ،افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری ،تشویق کارکنان به
رعایت رویه های واحدهای تجاری و سنجش میزان رعایت رویهها و در نهایت ارزیابی کارآیی است.
بطور خالصه ،سا ختار کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل میآید تا مدیریت
اطمینان یابد هر چیز به گونهای که باید ،عمل می کند .سیستم کنترل داخلی مسائلی فراتر از
وظایف مستقیم حسابداری و مالی را در بر می گیرد .دامنه آن تمامی شرکت را در بر گرفته و با
کلیه فعالیتهای آن سروکار دارد .ساختار کنترل داخلی ،شیوههای مدیریت ارشد برای تفویض
اختیار و تعیین مسئولیت انجام دادن اموری چون خرید ،فروش ،حسابداری و تولید را شامل
میشود .سیستم کنترل داخلی همچنین شامل برنامه های مربوط به تهیه ،بازبینی و توزیع
گزارشها و تجزیه و تحلیلهای جاری بین سطوح مختلف سرپرستی است تا مدیران اجرایی بتوانند
بر فعالیت ها و وظایف گوناگونی که شالوده یک واحد تجاری بزرگ را تشکیل میدهد ،کنترل داشته
باشند .استفاده از فنون بودجه بندی ،استانداردهای تولید ،آزمایشگاههای کنترل کیفیت ،بررسی
زمان و حرکت و برنامه های آموزش حین خدمت کارکنان موجب استفاده از مهندسان و
تکنسینهایی می شود که هیچ ارتباطی با امور مالی ندارند اما تمامی این موارد جزئی از سازوکاری
است که امروزه به نام ساختار کنترل داخلی شناخته می شود .کیفیت یک سیستم کنترل داخلی
عامل تعیین کنندهای جهت قابلیت اتکای گزارشگری مالی ،نحوه رسیدگی حسابرسان داخلی و
مستقل ،افشای به موقع اطالعات مالی و حسابداری ،شناسایی به هنگام مشکالت سازمان ،کاهش
هزینه نمایندگی بین ذینفعان میباشد (نشریه  21سازمان حسابرسی.)1939،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2-2کميته حسابرسی
پیشینه ایجاد کمیته حسابرسی در آمریکا به سال  1393باز میگرردد .در آن زمران ،کمیسریون
بورس اوراق بهادار آمریکا به تمام شرکت های پذیرفتره شرده در برورس نیویرورک پیشرنهاد داد ترا
حسابرسان مستقل را گروهی از مدیران غیرموظف هیات مدیره شرکت ها معرفی و در مرورد انعقراد
قرداد حسابرسی و تعیین حقالزحمه با آنان مذاکره کنند .سازمان از این گروه غیرموظف برا عنروان
((کمیته حسابرسی)) یاد کرد .اما این پیشنهاد با فاصله زمانی زیادی و در سرال  1311بره تصرویب
بورس اوراق بهادار آمریکا رسید .درنهایت ،تشکیل کمیته حسابرسی برای شرکتهای پذیرفته شرده
در بورس اوراق بهادار نیویورک از سال  1321الزامی شد.
با افزایش روند ایجاد کمیته حسابرسی در شرکت های سرهامی آمریکرا ،اندیشره تشرکیل آن در
انگلستان نیز رواج یافت ،تا اینکه در سال  ،1339کمیته کادبری طی گزارشی به تمامی شرکتهرای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن توصیه کرد تا کمیته حسابرسی را ایجاد کنند .اما ،پذیرش
این توصیه اختیاری بود .از این رو ،بورس اوراق بهادار تمام شرکتهای پذیرفته شده را ملزم کرد ترا
میزان پذیرش این توصیه را در گزارش ساالنه مجمع عمومی صاحبان سهام خود افشا کنند .به ایرن
ترتیب ،سهامداران از وضعیت ایجاد کمیته حسابرسی یا دالیل عدم تشکیل آن آگراه مریشردند .برا
انتشار گزارش کمیته کادبری ،تعداد شرکت هرایی کره کمیتره حسابرسری را تشرکیل دادنرد ،بطرور
چشمگیری افزایش یافت .بطوری که در سال  2932 ،1332درصد از شرکت هرای سرهامی پذیرفتره
شده در بورس اوراق بهادار لندن ،در ساختار سازمانی خود جایی برای کمیته حسابرسری داشرتهانرد
(محمدپور و شرهرابی .)1939 ،در ایرران نیرز سرازمان برورس و اوراق بهرادار در سرال  1931کلیره
شرکت های بورسی را ملزم کرد که تا تاریخ  13مهرماه  1931کمیته حسابرسی خود را به سازمان و
بورس و اوراق بهرادار اعرالم کننرد .در تراریخ  1931/11/99نیرز در اجررای مراده  19دسرتورالعمل
کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرران ،منشرور
کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) شامل  12ماده و  9تبصرره بره تصرویب هیرأتمردیره
سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب ،الزماالجرا شرده اسرت .مطرابق ایرن منشرور،
هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهرت
کسب اطمینان معقول از  .1اثربخشی فرآینردهای نظرام راهبرری ،مردیریت ریسرک و کنتررلهرای
داخلری؛  .9سررالمت گزارشرگری مررالی؛  .9اثربخشری حسابرسرری داخلری؛  .2اسررتقالل و اثربخشرری
حسابرسی مستقل؛  .2رعایت قوانین ،مقررات و الزام ها است (سازمان بورس و اوراق بهرادار.)1931 ،
این منشور همچنین پیرامون مسئولیت کمیته حسابرسری دربراره کنتررل هرای داخلری و مردیریت
ریسک ،گزارشگری مالی ،حسابرسی داخلی ،حسابرسی مستقل ،رعایت قوانین ،مقرررات و الرزامهرا،
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گزارشدهی و سایر مسئولیتها مطالبی را مطرح کرده است .اعضای کمیته حسابرسی بایرد ترکیبری
از اعضای مستقل ،غیرموظف و دارای تخصص مالی و حسابداری باشد که در ادامه به تشرری آنهرا
پرداخته میشود.
 -3-2استقالل اعضای کميته حسابرسی
پرسون ( )9993معتقد است که استقالل کمیته حسابرسی در اندازهگیری میزان اثربخشی
کمیته حسابرسی ضروری است .انتخاب اعضای کمیته خارج از سازمان ،استقالل اعضای کمیته را
افزایش می دهد .به عبارت دیگر ،نبود مدیران موظف در کمیته حسابرسی سبب میشود تا
حسابرسان بتوانند مسائلی همچون نقاط ضعف کنترلهای داخ لی ،اختالف نظرها با مدیریت
دربارهٔ اصول و روشهای حسابداری ،نشانههای احتمالی سوء استفادههای مدیریت یا سایر اعمال
غیر قانونی مسئوالن شرکت را صری تر با کمیته حسابرسی مطرح کنند .تماسهای کمیته
حسابرسی با حسابرسان ،اطالعاتی به هنگام درباره وضعیت مالی واحد اقتصادی و نیز اطالعات الزم
برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدیریت در اختیار هیأت مدیره واحد اقتصادی قرار میدهد (ارباب
سلیمانی و نفری .)1921 ،کلین ( ،) 9999عوامل تعیین کننده استقالل کمیته حسابرسی را مورد
مطالعه قرار داد .این مطالعه نشان داد که استقالل کمیته حسابرسی با افزایش اندازه هیأت مدیره و
استقالل هیأت مدیره افزایش و با فرصت رشد شرکت و گزارشگری متوالی زیانهای شرکتها
کاهش مییابد .کارسلو و نیل ( ) 9999نشان دادند که استقالل کمیته حسابرسی با افشای وضعیت
مالی شرکتهایی که با بحران مالی روب رو شده ان د ،ار تباط دا رد.
 -4-2تخصص مالی اعضای کميته حسابرسی
اثربخشی کمیته حسابرسی در اجرای اهدافش بستگی به دانش و صالحیت اعضای آن در امور
کسب و کار ،گزارشگری مالی ،کنترلهای داخلی و حسابرسی دارد .طبق تعریف سازمان بورس و
اوراق بهادار تهران تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی عبارت است از مدرک دانشگاهی یا
مدرک حرفه ای ملی یا معتبر بین المللی در امور مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی،
اقتصاد و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل
صورتها و گزارشهای مالی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی .مهارتها و تجارب
حرفه ای اعضای کمیته در زمینه گزارشگری مالی یک عامل کامالً آشکار و مرتبط با اثربخشی
کمیته حسابرسی است (یوسفی آذر .)1931 ،باید توجه داشت که داشتن تخصص حسابداری یا
مالی برای تمامی اعضای کمیته ضرورتی ندارد .زیرا کمیته میتواند از نظر مشاوران در حوزههای
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تخصصی استفاده کند .اما در هر صورت ،اعضای کمیته باید قادر باشند سؤاالت صحیحی مطرح
کرده و بتوانند پاسخ ها را نیز به خوبی تحلیل کنند .البته نباید فراموش شود که برای افزایش
اثربخشی و کیفیت عملکرد ،الزم است تا حداقل یکی از اعضای کمیته در زمینه حسابداری یا
مدیریت مالی تخصص داشته و از تمامی رویدادها و تغییرات در فرآیندها و الزامات گزارشگری
آگاهی داشته باشد؛ زیرا وظیفه اصلی کمیته حسابرسی ،بررسی فرآیندهای گزارشگری مالی برای
کسب اطمینان از کیفیت آن است (بورس اوراق بهادار تایلند به نقل از محمدپور و شهرابی.)1939 ،
بطور کلی این ویژگی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه تنگاتنگی داشته است و د ر ادبیا ت
تحقیقات پی شین ب ه نح و چ شمگیری مورد توج ه قرار گ رفته است.
دیزورت و سالتریو ( ،)9991نمونه ای از اعضای کمیته حسابرسی شرکتهای کانادایی را مورد
بررسی قرار دادند تا واکنش آن ها را نسبت به مذاکرات میان حسابرسی مستقل و مدیریت شرکت
مشخص کنند .آن ها دریافتند که حمایت بیشتر از حسابرس مستقل به وسیله کمیته حسابرسی با
تجربه بیشتر مدیر مستقل و دانش باالتر گزارشگری حسابرسی مدیران ارتباط دارد .با وجود این،
رابطه معنیداری بین قضاوت اعضای کمیته حسابرسی و دانش گزارشگری مالی آنها پیدا نکردند
(تختائی و همکاران .)1939 ،مکدانیل و همکاران ( ) 9999برای بررسی اختالف قضاوت درباره
کیفیت گزارشگری مالی میان کارشناسان مالی و تحصیل کردههای مالی آزمایشی انجام دادند.
نتایج حاصل از مطالعه شمول کارشناسان مالی را در کمیته حسابرسی در بر داشت که احتمال
میرود یکنواختی ارزیابی های کلی کیفیت گزارشگری را بهبود بخشد (تختائی و همکاران.)1939،
دیویدسان ،زای و زو ( ،)9992در تحقیقی بازده سهام را پیرامون زمان انتصراب اعضرای کمیتره
حسابرسی مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد مادامی که اعضای جدید کمیته حسابرسری
دارای تخصص مالی باشند ،شاهد تاثیرگذاری قابل مالحظه ای روی قیمت سهام هستیم .کانسوئلو و
دفیوئنتس ( )9991بیان می دارند که مطالعات قبلی نشران دادهانرد مهرارت هرا و تجرارب حرفرهای
ال آشرکار مررتبط برا اثربخشری کمیتره
اعضای کمیته در زمینه گزارشرگری مرالی یرک عامرل کرام ً
حسابرسی است (تختائی و همکاران.)1939 ،
هیات نظارت عمومی 1بیان می دارد که اگر اعضای کمیته حسابرسی ،تخصص در حسابداری،
حسابرسی ،کنترل داخلی و بخش های گزارشگری مالی داشته باشند در انجام کار خود موثرتر عمل
میکنند (عثمان و همکاران .)9912 ،9پرسون )9993(9ذکر کرد که در کمیته حسابرسی با اعضای
مستقل و دارای تخصص حسابداری و مالی ،احتمال بیشتری وجود دارد که صورتهای مالی اشتباه
و معامالت نادرست کشف شوند؛ زیرا آن ها باید برای حفظ شهرتشان به منشور اخالقی حرفه عمل
کنند.
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نوشتارهای نظری و تجربی مختلف اهمیت انواع مختلف تخصص و تجربه را پیرامون فعالیتهای
عملیاتی متنوع شناسایی کردهاند .عالوه بر استقالل ،تخصص کمیته حسابرسی نیز اغلب به عنوان
ویژگی مهمی برای عملکرد مؤثر آن در نظر گرفته میشود .استدالل شده است که نظارت مؤثر
کمیته حسابرسی ایجاب می کند که اعضای آن برای ارزیابی مستقل موضوعاتی که به آنها ارائه
میشود ،تخصص کافی در حسابداری و حسابرسی داشته باشند (بیسلی و سالتریو 9991 ،به نقل از
تختائی و همکاران .) 1939 ،بدون درجه مشخصی از تخصص ،برای اعضای کمیته حسابرسی دشوار
خواهد بود تا اطالعات مالی را که ملزم به ارزیابی آن ها هستند به اندازه کافی درک کنند .عالوه بر
این مدیران دارای مدرک حرفه ای قانونی تمایل به داشتن آگاهی بیشتر از وظایفشان و الزامات
قانونی پیرامون گزارشگری مالی دارند .همچنین نهادهای تدوین کننده مقررات در ایاالت متحده
آمریکا اهمیت قابل مالحظهای در زمینه تخصص کمیته حسابرسی تشخیص دادهاند (تختائی و
همکاران .)1939 ،هیتاش و همکاران ( ) 9993معتقدند که کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر
سیستم کنترل داخلی در فرآیند گزارشگری مالی می باشدکه این امر بواسطه تخصص مالی بیشتر
اعضای کمیته حسابرسی محقق میشود.
 -5-2اندازه کميته حسابرسی
چوی و همکاران ( )9992بیان می دارند که اندازه کمیته حسابرسی مریتوانرد ترأثیر سرازندهای
روی کمیته داشته باشد .کمیته حسابرسی بزرگ تر می تواند موثرتر باشد بطوری که کمیتهها تمایل
دارند که شامل اعضایی با تخصص های گوناگون برای انجام کنترل جدی ترر رویرههرای گزارشرگری
مالی باشند (عثمان و همکاران .)9912 ،کمیتره ریبرون بلرو ( )1333توصریه مریکنرد کره کمیتره
حسابرسی حداقل باید سه عضو داشته باشد .به هر حال کمیته حسابرسی کمتر تمایل دارد کره برر
اساس رابطه ای خطی با تاثیرگذاری عمل کنند ،به این معنا که با افزایش انردازه کمیتره ،مرؤثر و برا
کاهش اندازه کمیته ،غیر مؤثر باشند .کارامانو وافیس ( ،)9992بیان میکنند که کمیتره حسابرسری
بزرگ تر ،دانش وسیعتری دارد که بر مبنای آن استدالل و استنتاج مریکننرد (تخترائی و همکراران،
 .)1939مطالعات قبلی همچون دالتون و همکراران )1333( 2نشران دادنرد کره برین انردازه کمیتره
حسابرسی و نظارت بر عملکرد هیأت مدیره رابطهای مثبت وجود دارد که منجرر بره عملکررد بهترر
میشود (عثمان و همکاران .)9912 ،عثمان و همکاران ( )9912نیز بیان داشتند که اندازه برزرگترر
از کمیته حسابرسی (کمیته حسابرسی با اعضای بیشتر) ،میتواند اثربخشی بیشرتری در نظرارت برر
شرکت داشته باشد؛ که این می تواند به افشای برا کیفیرتترر اطالعرات منجرر مریشرود (عثمران و
همکاران.)9912 ،
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با این حال ،این تفکر هم وجود دارد که اندازهای بزرگ تر از یرک کمیتره حسابرسری منجرر بره
ایجاد بحث های غیر ضروری و تأخیر در تصمیم گیری و همچنین شکل گیری ارتباطات ضرعیف ترر
می گردد (لین و همکاران .)9992 ،2برخی از ادبیات مالی موجود نیز شواهدی در زمینه رابطه منفی
میان اندازه هیأت مدیره و اثربخشی نقش کنترلی مدیران فراهم میکند .هرچره کمیتره حسابرسری
بزرگ تر باشد ،برای مدیران اجرایی سخت تر خواهد بود که اکثریت اعضرا را بررای انجرام اصرالحات
پیشنهادی ارائه شده از سوی حسابرسان مستقل تحت ف شرار قررار دهنرد .امرا از طررف دیگرر ،ایرن
موضوع احتمال اشتباه با اهمیت در صورت های مالی و عدم رعایت اصول پذیرفته شدهٔ حسابداری
را کاهش خواهد داد که منجر به گزارش حسابرسی مقبول خواهد شد و احتمال افشای شرایط ابهام
یا محدودیت در رسیدگی افزایش خواهد یافت (تختائی و همکاران .)1939 ،براسراس آنچره کره در
باال بیان شد ،فرضیه اول این پژوهش به صورت زیر تدوین میشود:
فرضيه اول :بین ویژگی های کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار وجود دارد.
 -6-2قدرت مدیرعامل
طبق دستورالعمل های راهبری شرکتی ،مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیأت
مدیره نفوذ دارد .در همین راستا ،اگر منافع مدیرعامل با منافع سهامداران همسو نباشد ،در این
صورت نفوذ و قدرت مدیرعامل مشکل ساز میگردد (جنسن .)1339 ،یرماک ( )1332نشان داد
شرکت هایی که رئیس هیأت مدیره مستقل و غیر موظف باشد عملکرد بهتری ن سبت به شرکتهای
تحت نفوذ مدیرعامل دارند .گل و لیونج ( )9992دریافتند که نفوذ مدیرعامل با افشای داوطلبانه
کمتر ارتباط دارد .آنها استدالل می کنند که نفوذ و قدرت مدیرعامل منجر به ترکیب مدیریت
تصمیم و کنترل تصمیم می شود که این امر قابلیت و توانایی مدیر را برای اعمال کنترل مؤثر به
تدریج تأثیر منفی می گذارد .شواهد تجربی موید این دیدگاه است که نفوذ و قدرت مدیرعامل به
خاطر کاهش در نظارت مؤثر هیأت مدیره بر کارکنان اجرایی احتماالً منجر به رفتارهای فرصت
طلبانه بیشتری میشود (فرانکشتاین و داونی.)1332،
کوهن و همکاران ( )9919نشان دادهاند که این مدیران هستند که در نهایت تعیین کننده
اثربخشی و کارایی کمیته حسابرسی میباشند .بروین سیلز و کاردینالز ( )9912معتقدند
شرکتهایی که کمیته حسابرسی آن ها روابط دوستی با مدیرعامل دارند ،تمایل به دریافت خدمات
حسابرسی با هزینه کمتر و همچنین مدیریت سود بیشتر دارند .لیسیچ و همکاران ()9912
معتقدند که انگیزه ها و منافع شخصی مدیران ،عاملی جهت کتمان عملکرد نامطلوب یک سیستم
کنترل داخلی محسوب میشود .زمانی که کیفیت یک سیستم کنترل داخلی مطلوب باشد ،فرصت
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سوء استفاده از منابع و داراییهای شرکت محدود میشود .در مقابل ،ضعف یک سیستم کنترل
داخلی باعث می شود ،تا مدیران از اختیار و آزادی عمل خود در بکارگیری از رویهها و برآوردهای
حسابداری استفاده نمایند که ممکن است با منافع سهامداران همسو و هماهنگ نباشد .به همین
جهت ممکن است عدم تقارن اطالعاتی افزایش یافته و مدیران از مزیت اطالعاتی نسبت به سایر
استفاده کنندگان برخوردار باشند.
لیسیچ و همکاران ( ) 9912همچنین اعتقاد دارند که کاهش اثربخشی کمیته حسابرسی عاملی
برای کتمان عملکرد نامطلوب و ضعیف یک سیستم کنترل داخلی به شمار میرود .کولز و همکاران
( )9912معتقدند شدت و میزان نظارت هیأت مدیره بر مدیرعامل ،رابطه معکوسی با قدرت
مدیرعامل دارد .به عبارت دیگر ،زمانی که مدیرعامل دارای قدرت است ،توان هیأت مدیره برای
نظارت بر مدیرعامل کاهش یافته که این امر بواسطه کاهش کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی
محقق میشود .بنابراین فرضیه دوم این پژوهش به صورت زیر تدوین میشود:
فرضيه دوم :قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی با
کیفیت کنترل داخلی دارد.
 -3پيشينه پژوهش
بازنگری ادبیات پژوهش نشان میدهد که پژوهشهای اندکی به طور همزمان ارتباط بین
ویژگیهای کمیته حسا برسی ،قدرت مدیرعامل و کیفیت کنترل داخلی را مورد بررسی قرار داده
است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
لیسیچ و همکاران ( ) 9912در پژوهشی ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی ،قدرت
مدیرعامل و کیفیت کنترل داخلی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود زمانی
که میزان قدرت مدیر پایین است ،ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل استقالل و تخصص
مالی رابطه معکوسی با ضعف های سیستم کنترل داخلی دارد .در مقابل زمانی که قدرت مدیرعامل
افزایش مییابد ،رابطه منفی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ضعف در سیستم کنترل داخلی
طوالنی تر میشود.
بدرافشان ( ) 1932در مطالعه ای به بررسی اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف
کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مالی پرداخت .نتایج نشان داد که در شرکتهای دارای
کمیته حسابرسی ،کیفیت کمیته حسابرسی منجر به کاهش نابرابری اطالعاتی میشود.
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 -4روش پژوهش
روش تحقیق مذکور توصیفی رگرسیونی بوده و از نظر شیوه استدالل قیاسی -استقرایی است .از
آنجایی که در پژوهش های بازار سرمایه مرتبط به حسابداری ،ممکن است در بعضی از موارد متغیر
وابسته از نوع کیفی باشد ،باید برای برآورد مدل از روشهایی غیر از حداقل مربعات معمولی
استفاده نمود .بر این اساس از آنجایی که متغیر وابسته در این پژوهش دو وجهی میباشد ،از تحلیل
الجیت برای آزمون فرضیهها از طریق نرم افزار  STATAاستفاده شده است .برای آزمون فرضیهها
از اطالعات گردآوری شده مبتنی بر اطالعات واقعی بازار سهام ،صورتهای مالی و یادداشتهای
همراه صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است .همچنین برای تحصیل بخشی از اطالعات
راجع به صورتهای مالی ،از سایت سازمان بورس استفاده شده است.
 -1-4جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است ،بدین
ترتیب که نخست تمام شرکتها در دوره زمانی  1931تا  1932انتخاب شدند ،سپس از بین
شرکتهای موجود ،شرکت های فاقد هر یک از شرایط زیر از نمونه خارج شدند:
 )1قبل از سال  1931در بورس پذیرفته شده باشند.
 )9اطالعات آن ها به ویژه اطالعات مربوط به کمیته حسابرسی و همچنین درصد مالکیت سهام
مدیرعامل در دسترس باشد.
 )9جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشد .به دلیل آنکه ممکن است
اطالعات اینگونه شرکتها شامل اطالعات سایر شرکتهای نمونه باشد.
 )2سهام شرکتها در طول سالهای  1931تا  1932حداقل  199روز در هر سال معامله شده
باشند.
 )2شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند.

با در نظر گرفتن محدودیتهای فوق در نهایت  39شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران برای نمونه انتخاب شده که جهت خالصه کردن اطالعات از نرم افزار صفحه گسترده اکسل
استفاده شده است .در نهایت با استفاده از نرمافزار ایویوز  7تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها صورت
گرفته است.
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 -2-4مدل و متغيرهای پژوهش
در این پژوهش جهت آزمون فرضیهها از مدلهای لیسیچ و همکاران ( )9912که به صورت روابط 1
و  9برآورد میشوند ،استفاده شده است.
()1
ICQi,t=α+β0ACFINi,t+β1ACIND+β2ACSZEi,t+β3SIZEi,t+β4AGEi,t+β5LOSSi,t+β6GROWTHi,t+β7A
Qi,t+β8LNAFi,t+€

()9
ICQi,t=α + β0ACFINi,t + β1ACIND+ β2 ACSZEi,t+ β3CEOPOWER+ β4ACFINi,t*CEOPOWERi,t+
β5ACINDi,t*CEO POWERi,t + β6ACSZEi,t*CEO POWERi,t+ β7SIZEi,t + β8 AGEi,t + β9LOSSi,t +
β10GROWTHi,t + β11AQi,t + β12LNAFi,t + €

که در آنها:
کيفيت کنترل داخلی )(ICQ

در این پژوهش ،کیفیت کنترل داخلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و یک
متغیر دو وجهی می باشد .جهت اندازه گیری این متغیر از گزارش حسابرسی مستقل استفاده شده
است .از آنجایی که نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی در صورتی که با اهمیت باشد در گزارش
حسابرسی تحت یکی از بندهای شرط لحاظ میشود و سایر نقاط ضعف طی نامه مدیریت ارائه
می شود ،لذا در این پژوهش ،در صورتی که در گزارش حسابرسی مستقل سیستم کنترل داخلی
دارای ضعف با اهمیت نباشد ،حاکی از کیفیت کنترل داخلی بوده و مقدار آن یک در نظر گرفته
میشود .همچنین در صورتی که در گزارش حسابرسی مستقل به ضعف سیستم کنترل داخلی
تصری شده باشد ،مقدار این متغیر صفر در نظر گرفته میشود (حاجیها و حسین نژاد.)1932،
ویژگیهای کميته حسابرسی

متغیر مستقل در این مطالعه ویژگی های کمیته حسابرسی شامل تخصص مالی حسابداری،
استقالل ،و اندازه کمیته حسابرسی میباشد.
تخصص مالی اعضای کميته حسابرسی ()ACFIN

در این پژوهش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بدین صورت تعریف میشود :اعضایی که
دارای مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفهای داخلی یا معتبر بین المللی در مسائل مالی (حسابداری)
همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتها و گزارشهای مالی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری
مالی باشند .بر این اساس ،تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی برابر است با نسبت اعضای کمیته
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حسابرسی دارای مدرک مالی و حسابداری به تعداد اعضای کمیته حسابرسی (لیسیچ و
همکاران.)9912،
استقالل کميته حسابرسی ()ACIND

عضو یا اعضایی که فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیر مستقیم که بر تصمیمگیری
مستقل وی اثر گذار باشد ،موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر
ذینفعان شود یا سبب نبود رعایت منافع یکسان سهامداران شود .استقالل در این پژوهش
عبارتاند از نسبت اعضای غیر موظف کمیته حسابرسی به تعداد اعضای کمیته حسابرسی (لیسیچ
و همکاران.)9912،
اندازه کميته حسابرسی ()ACSZE

در این پژوهش اندازه کمیته حسابرسی برابر است با تعداد اعضای کمیته حسابرسی (لیسیچ و
همکاران.)9912،
قدرت مدیرعامل ()CEO POWER

در این پژوهش جهت اندازه گیری قدرت مدیرعامل از درصد مالکیت سهام مدیرعامل در
شرکت استفاده شده است .هر چه درصد مالکیت مدیرعامل در واحد تجاری بیشتر باشد ،تمایل به
افزایش منافع شخصی به هزینه سهام داران خرد در مدیران عامل افزایش مییابد .بر این اساس
می توان گفت هر چه درصد مالکیت سهام مدیرعامل در شرکت بیشتر باشد بیانگر قدرت بیشتر وی
در شرکت می باشد .عالوه بر این ،هرچه درصد مالکیت مدیرعامل در شرکت بیشتر باشد،
تاثیرگذاری او بر عملیات شرکت بیشتر بوده و با توجه به موقعیت راهبری خود بر تصمیم
گیریهای حاکمیتی کنترل بیشتری دارند (لیسیچ و همکاران.)9912،
متغيرهای کنترلی
 :LNAFدر این پژوهش ،هزینه حسابرسی بر اساس یادداشتهای توضیحی صورت سود و زیان
محاسبه شده است .همچنین به دلیل کاهش ناهمسانی واریانس از لگاریتم طبیعی این متغیر برای
تجزیه و تحلیل استفاده میشود (لیسیچ و همکاران.)9912،
 :LNSIZEدر این پژوهش از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام به عنوان معیار اندازه شرکت استفاده
شده است (لیسیچ و همکاران.)9912،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 :AQدر این پژوهش کیفیت حسابرسی با توجه به نوع حسابرس شرکتهای نمونه اندازهگیری
میشود .بدینصورتکه اگر حسابرس در رتبه الف ردهبندی موسسههای حسابرسی معتمد بورس
اوراق بهادار تهران قرار گیرد یک و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته میشود (لیسیچ و
همکاران.)9912،
 :LOSSیک متغیر دو مقداری که اگر شرکت زیان داشته باشد یک و در غیر این صورت صفر در
نظر گرفته میشود (لیسیچ و همکاران.)9912،
 :LNAGEعمر شرکت که برابر است با تعداد سال های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(لیسیچ و همکاران .)9912،جهت کاهش ناهمسانی واریانس ،از لگاریتم طبیعی این متغیر استفاده
شده است.
 :GROWTHنرخ رشد فروش شرکت که برابر است با تغییرات فروش طی دو سال متوالی تقسیم بر
فروش سال قبل (لیسیچ و همکاران.)9912،
 -5نتایج پژوهش
 -1-5آمار توصيفی
نتایج آمار توصیفی متغیرها در جدول  1ارائه شده است .همانگونه که نتایج نشان میدهد
میانگین کیفیت کنترل داخلی  9321بوده که بیانگر این است که در بیش از نیمی از گزارشهای
حسابرسی نمونهها ،کیفیت کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل مطلوب ارزیابی شده است.
میانگین اندازه کمیته حسابرسی  9399بوده که نشان میدهد در ایران بطور میانگین تعداد اعضای
کمیته  9عضو می باشد .میانگین متغیر استقالل و تخصص اعضای کمیته به ترتیب  9322و 9319
میباشد که بیانگر این است که بطور متوسط حدود  22درصد از اعضای کمیته حسابرسی مستقل
میباشند که از این رقم حدود  19درصد دارای تخصص مالی و حسابداری میباشند .همانطور که
مشاهده می شود حداقل این دو متغیر ،حتی شامل عدد صفر نیز بوده است که نشان میدهد
کمیتههای حسابرسی در برخی از شرکتهای بورسی ایران دارای حتی یک عضو مستقل یا
متخصص مالی نیز نمیباشند .همچنین نتایج نشان میدهد که میانگین قدرت مدیرعامل که
بواسطه درصد مالکیت سهام سنجیده میشود  9319میباشد .بطور کلی از نزدیکی میانگین و میانه
متغیرها و همچنین انحراف معیار کم متغیرها می توان نتیجه گرفت که متغیرها دارای توزیع تقریباً
نرمال میباشند.
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جدول  -1آمار توصيفی متغيرها
متغير

ميانگين

ميانه

ICQ

93299992

9

1

ACFIN

93119122

93222221

1

ACIND

93119221

93222221

1

9

ACSZE

93132132
12329112

9
12

2
22

9
2

93213221
13133311

AQ

93219912

9

1

9

9323322

AGE

بيشترین

کمترین

انحراف معيار

9

93232923

9

93922292
93123229

CEO_POWER

93192923

93919

932332

9

93192233

GROWTH

13111391

93921922

99232222

-93332239

12332233

LNAF

23223221

23291931

19392922

23299919

13912212

LNSIZE

12399922
93122229

19339229
9

1331929
1

11399919
9

13229929
93922291

LOSS

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج همبستگی متغیرها در جدول  9ارائه شده است .همانگونه که نتایج نشان میدهد به
استثنای دو متغیر عمر شرکت و زیان که همبستگی منفی با متغیر کیفیت کنترل داخلی دارند،
سایر متغیرها دارای رابطه مثبت با متغیر وابسته میباشند.
جدول  -2همبستگی بين متغيرها
متغير

ICQ

ICQ

1
9312
- 9399
- 9319
9399
- 9391
9392
- 9391
- 9391
9391
- 9399

ACFIN
ACIND
ACSZE
AGE
AQ
CEOPOWER
GROWTH
LNAF
LNSIZE
LOSS

ACSZE ACIND ACFIN

1
-9319
-9391
-9392
-9391
9319
-9399
-9391
-9311
-9319

1
-9311
-9392
-9392
9392
9399
-9311
-9319
9392

AGE

AQ

CEO
growth
POWER

lnaf

1
1
9319
1
-9392 9392
1
-9392 -9392 -9392
1
9399 9399 -9399 -9392
1
-9392 -9392 9399 9311 9399
9322 -9312 -9391 9312 9391 9399
9391 9399 -9393 9312 -9391 -9392
منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -2-5آزمون فرضيهها
فرضیه اول این پژوهش بیانگر این است که :بین ویژگیهای کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل
داخلی رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -3نتایج آزمون فرضيه اول
متغير

ضریب

خطای استاندارد

آماره Z

احتمال آماره Z

ACFIN

139211

939222

9322

93991

ACIND

-931329

932322

-9399

93129

ACSZE
LNAGE

-932122
939923

931322
939931

-9329
1392

93912
93112

AQ

-939291

939929

-1392

93912

LNAF

-931923

931999

-1392

93112

GROWTH

-93991

939921

-9391

93323

LOSS

-93292

939122

-9313

93222

SIZE

931212
-131131

939222
132921

1322
-9329

93922
93291

آماره مک فادن

939921

احتمال آماره چاو

939999

C

آماره

LR

99321

احتمال

939912

احتمال آماره هاسمن

939999

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانگونه که نتایج آزمون نشان میدهد بین ویژگیهای کمیته حسابرسی ،تخصص مالی رابطه
مثیت و اندازه کمیته رابطه منفی با کیفیت کنترل داخلی که از لحاظ آماری نیز معنادار است .دیگر
ویژگی این کمیته یعنی استقالل با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار نداشته است .رابطه مثبت
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی حاکی از آن است که این ویژگی از
کمیته ممکن است بر کیفیت کنترل داخلی بیافزاید .همچنین رابطه منفی اندازه کمیته مبین آن
است که هر چه تعداد اعضای کمیته بیشتر باشد ممکن کیفیت کنترل داخلی به دالیلی همچون
ناهماهنگی دیدگاه ها از کیفیت کنارل داخلی بکاهد .اگرچه ویژگی استقالل اعضای کمیته
حسابرسی رابطه معناداری با کیفیت کنترل داخلی نشان نداده است ،اما از عالمت مثبت ضرایب آن
می توان چنین استنباط نمود که ممکن است این ویژگیها نیز با کیفیت کنترل داخلی رابطه داشته
باشند .در رابطه با متغیرهای کنترلی نیز نتایج نشان میدهد که تنها متغیر اندازه شرکت رابطه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مثبت و معنادار در سط اطمینان  32درصد با متغیر وابسته دارد .به بیان دیگر در شرکتهای
بزرگ کیفیت کنترل داخلی باالتر بوده که ممکن است دلیل آن نظارت بیشتر سهامداران و سایر
ذینفعان بر اینگونه شرکتها باشد که مبتنی بر فرضیه سیاسی نظریه نمایندگی است.
فرضیه دوم پژوهش به بررسی تأثیر تعدیل کننده قدرت مدیرعامل بر ارتباط بین ویژگیهای کمیته
حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی میپردازد.
جدول  -4نتایج آزمون فرضيه دوم
متغير

ضریب

خطای استاندارد

آماره Z

احتمال آماره Z

ACFIN

132123

93299

9311

93991

ACIND

939999

931211

9399

93332

ACSZE

-132121

932292

-9392

93991

AGE

939312
-939921

939292
939919

1393
-1392

93122
93912

LNAF

-931929

931922

-13991

93913

GROWTH

-93999

939921

1321

93111

LOSS

939991

939291

-9319

93392

SIZE

931923

939219

1321

93111

CEO_POWER

-923399

1239919

-9392

93993

ACFIN_CEOPOWER

-932112

932929

9329

93292

ACIND_CEOPOWER

-931999

232311

-9329

93222

ACSZE_CEOPOWER

1932991

239292

9321

93991

C

-932299

13991211

-93292112

932992

آماره مک فادن

93921

احتمال آماره چاو

939999

AQ

آماره
احتمال

LR

احتمال آماره هاسمن

91329
939992
939999

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانگونه که نتایج نشان می دهد درصد مالکیت سهام مدیران به عنوان معیار قدرت مدیرعامل
رابطه منفی و معناداری با کیفیت کنترل داخلی دارد .عالمت منفی ضریب این متغیر نشان میدهد
که قدرت مدیرعامل از کیفیت کنترل داخلی می کاهد که ممکن است دلیل آن مبتنی بر فرضیه
سلب مالکیت باشد .همچنین نتایج نشان میدهد که تنها متغیر  ACSZE*CEO POWERاثر
تعدیل کننده بر کیفیت کنترل داخلی در سط اطمینان  %32دارد .به بیان دیگر میتوان گفت که
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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قدرت مدیرعامل از طریق تعدیل اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر منفی
داشته است.
 -6بحث و نتيجهگيری
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط بین ویژگیهای
کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی میباشد .بر این اساس ،اطالعات  39شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1931تا  1932به صورت تحلیل الجیت مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگیهای کمیته حسابرسی تخصص مالی و
اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار داشته و ویژگی دیگر ،یعنی استقالل
اعضای این کمیته رابطه معناداری با متغیر وابسته نداشته است .از این یافتهها میتوان چنین
استنباط نمود که از بین ویژگی های کمیته حسابرسی ،تخصص مالی اعضای این کمیته منجر با
ارتقا و بهبود سازوکارهای نظارتی و کنترلی نظیر سیستم کنترل داخلی در ارتباط است و افزایش
اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر منفی دارد .بر این اساس میتوان گفت که
تخصص مالی اعضای کمیته یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و وقوع کمتر ضعفهای اساسی
کنترلهای داخلی می باشد .بنابراین ،اثربخشی کمیته حسابرسی در زمینه کیفیت کنترل داخلی
بواسطه تخصص مالی اعضا شکل می گیرد .نتایج مربوط به تخصص مالی کمیته حسابرسی با
پژوهش لیسیچ و همکاران ( ) 9912همسو بوده اما نتایج مربوط به استقالل کمیته حسابرسی با
پژوهش لیسیچ و همکاران ( ) 9912مطابقت ندارد .در رابطه با فرضیه دوم که به بررسی تأثیر
تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل
داخلی پرداخته است ،نتایج نشان داده است که قدرت مدیرعامل تنها از طریق اندازه کمیته
حسابرسی در سط اطمینان  % 32بر رابطه مذکور اثر تعدیل کننده دارد .بنابراین ،این فرضیه که
کیفیت پایین کنترل داخلی ،در شرکت های دارای قدرت باالتر مدیرعامل بیشتر رخ میدهد ،در
مورد شرکتهای ایرانی م صداق ندارد .ممکن است یکی از دالیل این امر ،دوره تصدی پایین
مدیرعامل در شرکت های نمونه باشد .نتایج این فرضیه با پژوهش لیسیچ و همکاران ( )9912که
نشان دادهاند قدرت مدیرعامل ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را
تعدیل میکند ،همسو نمیباشد.
انتظار می رود نتایج حاصل از این پژوهش در شناسایی کمیته حسابرسی مؤثر بر کیفیت کنتررل
داخلی به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدیدنظر در آنها و یا وضع قروانین و مقرررات
جدید مفید واقع شود .یکی از محدودیت های پژوهش افشا نشردن اطالعرات کامرل در مرورد سرایر
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ویژگی های کمیته حسابرسی از جمله تعداد جلسات آن است کره مریتوانسرت برر کیفیرت کنتررل
داخلی شرکت ها اثرگذار باشد .عالوه براین ،از آنجایی که نتایج بیانگر این امر بوده است که تنها یک
ویژگی کمیته حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر داشته است لذا پیشنهاد میشود ترا تمرکرز
نهادهای نظارتی از تشکیل کمیتههای حسابرسی به نظارت بر گزارش کنترل داخلری تغییرر جهرت
دهد تا زمینه تکمیل و تقویت این سازوکار نظارتی فراهم گردد.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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