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 چکيده

  پذیرفته  های  شرکت  در  اطالعاتی  محیط  بر  حسابرسی  کمیته  اثربخشی  بررسی  تحقیق  این  هدف

شرکت    آماری  جامعه.  است   شده  تحلیل  و  تجزیه  ساختاری  معادالت   با  که  باشد،  می  بورسی  شده

  گرفته   نظر  در  شرکت  1200  را  بورس  یشرکت ها  کل  تعداد.  باشد  می  بورس  در  شده  پذیرفته  یها

  محاسبه   نمونه  296  تعداد  ،(2.3)  آزمون  پیش  از  آمده  دست  به  واریانس  و  کوکران  فرمول  با  که  شد،

  اندازه   برای  حاضر،  تحقیق  در.  شد  پرداخته  تصادفی  کامال  صورت  به  اطالعات  آوری  جمع  برای  و  شد

  حسابرسی   کمیته  ویژگی های  متغیر  برای  که  شد  استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  متغیرها  گیری

ویژگی    شامل  و  شد  گیری  اندازه  ایرتبه  و  لیکرت  طیف  صورت  به  که  شد  استفاده  سوال  هفت  از

  10  از  اطالعات  محیط  گیری   اندازه  جهت  نیز  و  بودند...ای،  حرفه   توانایی  مالی،  سواد  مانند  یهای

  موجه   اطالعات،  بودن  بروز  اطالعات،  شفافیت  میزان  که  شد  استفاده  لیکرت  طیف  روش  با  سوال

 .گرفت  می  قرار  سنجش  مورد  را...بودن

  محتوایی  روایی  بارزیابی  برای  و  شد  استفاده  سازه  و  محتوا  روایی  از  نامه،پرسش   روایی  ارزیابی  برای

  ارزیابی   برای  و  بودند  دانشگاه  اساتید  از  همگی  که  زمینه  این  در  خبره  پنج  نظرات  از  نامهپرسش 

 .  است  شده  استفاده  تأئیدی  عاملی  تحلیل  از  نیز  نامهپرسش   سازه  روایی

  داری  معنی  سطح در که شد استفاده اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از بودن نرمال بررسی برای

  افزار  نرم  با  روابط  تحلیل  برای  و  بودند  نرمال  توزیع  دارای  تحقیق  متغیر  یعنی .  بودند  0.05  از  کمتر

Smart PLS قبول  قابل حد در ها گویه عاملی، بار که داد نشان مدل برآورد نتایج. شد  استفاده  

  حد   در  تحقیق  پرسشنامه  سواالت  روایی  که  داد  نشان  پیشین  روایی  های  آزمون  نتایج  و  هستند

  بر   حسابرسی  کمیته  اثربخشی  که  داد  نشان  گذاری  تاثیر   بررسی  نهایتا.  است  شده  ارزیابی  خوب

  معنی   و  مثبت  تاثیر  دارای  0.74  تاثیر  ضریب  و  p < 0.05  داری  معنی  سطح  در  اطالعاتی  محیط

 . باشد  می  داری

  ، بورسی  شده  پذیرفته  ی شرکت ها  اطالعاتی،  محیط  ،  حسابرسی  کمیته  :يديکل  واژگان
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 مقدمه 

از   اثربخشحسابرسی    ههای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و مدیریت سود منجر به درخواست ایجاد کمیت  نگرانی

گذاران اعتماد  که بسیاری از سرمایه  پس از آن (.  1999،  بلو ریبون   هکمیت) امداران و سایرین شده است  هسوی قانونگذاران، س

از دست دادند، عملکرد نظاارتی    ی معتبرشرکت هابرخی  های مالی  دلیل رسواییخود را به مدیران و حسابرسی مستقل به  

حسابرسی بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. در حال حاضر بیشتر احتمال دارد که تصمیم مدیر برای گزارشگری مالی برون  ه  کمیت

تأ  بود کیفیت  هکمیتة حسابرسی ب  کمیتة حسابرسی قرار گیرد. وظیفه اصلی هیئت مدیره و   ویژگی هاییر  ثسازمانی تحت 

به کمیت(.  2011،  سیروادی و هوانگ)فرآیند حسابرسی و گزارشگری مالی است   نه  همواره  عنوان  به  م  هادی مهحسابرسی 

و  (  1999،  بلو ریبون  هکمیت)رساند  بود شفافیت و دقت گزارشگری مالی یاری میهشود که به هیئت مدیره در بنگریسته می

این اساس، کمیتة حسابرسی   (. بر 2003ژی و همکاران،  )م در کنترل و نظارت بر مدیریت سود داشته باشد  تواند نقش مستقیمی

بوکیت و اسکندر،  )گردد   اطالعاتیتقارن    مهای نمایندگی و بر طرف نمودن مسائل حاصل از عدتواند منجر به کاهش هزینهمی

2009.) 

اعضای کمیته حسابرسی در  ویژگی هایاند که ترکیب و شان دادهمطالعات پیشین پیرامون اثربخشی کمیته حسابرسی ن

ها که اغلب مطالعات تجربی نیز روی  شود. این ویژگیموجب افزایش اثر بخشی آن می موفقیت آن نقش اساسی دارد. برخی از

(.  2010،  1ین و هوآنگاند شامل تخصص مالی، استقالل، جلسات، جنسیت و اندازه کمیته حسابرسی است )لها تمرکز داشتهآن

ها، با اثر بخشی کمیته حسابرسی در بهبود راهبری شرکتی،  ها به صورت جداگانه و یا همراه با دیگر ویژگیهمچنین، این ویژگی

 (. 2015، 2به ویژه در رابطه با ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی مرتبط هستند )مارتینف و همکاران

های مدیریت سود  بردن کیفیت فرآیند حسابرسی و کاهش شیوه  باالنقش مهم کمیته حسابرسی در  در برخی مطالعات،  

اول، از طریق نظارت بر انتخاب روشهای حسابداری و فرآیند گزارشگری    (؛2007،  پیوت و جانینگرفته است )مورد بررسی قرار  

و آزادی به دور از   استقاللن خارجی از ای و خارجی و اطمینان حسابرسسازی حسابرسی داخلدوم، از طریق هماهنگ ؛ و مالی 

نتیجه، کمیته حسابرسی و حسابرسان با کیفیت باید در محدود نمودن    (. در1996  مک مولن و راگونانادان،)فشار مدیریتی  

های حسابرسی در  میته (. شواهد متعددی در مورد نقش ک2010لین و هوانگ،  )مدیریت سود فرصت طلبانه توانمند باشند  

کریشنان،   و  )یانگ  است  گردیده  ارائه  سود  مدیریت  کردن  محدود  هوانگ  ؛2005زمینه  و  کمیت  (.2011،  سیروادی   ه یک 

رویهمی  اثربخشحسابرسی   بر  نظاارت  از طریق  را  مالی  بررسی صورت تواند کیفیت گزارشگری  ما های حسابداری،  ی،  لهای 

حسابرسی مستقل   اثربخشی  مهمی در بهبودرود، نقش  . در ضمن انتظار میبهبود بخشداخلی  های داستقرار و نظاارت برکنترل 

ایران برای ایجاد (.  2013،  بنجامین و کاراهمی)برکیفیت گزارشگری مالی داشته باشند   در همین راستا بورس اوراق بهادار 

بر ترغیب به تدوین منشور اخالقی، ملزم به   محیط کنترلی مناسب در شرکت های پذیرفته شده در بورس ،شرکت ها را عالوه

  12تشکیل واحد حسابرسی داخلی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی نمود. در اجرای ماده  

کمیته   منشور  ایران،  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  ناشران  برای  داخلی  های  کنترل  دستورالعمل 

تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس   2ماده و    14شامل    29/11/1391حسابرسی شرکت نمونه )سهامی عام( در تاریخ  

از تاریخ تصویب، الزم انتظار می رود در    و اوراق بهادار رسید و  از سازوکارهایی است که  االجراست. کمیته حسابرسی یکی 

راستای حفظ منافع گروه های مختلف استفاده کننده از اطالعات حسابداری مؤثر واقع شود. ایجاد و به کارگیری این کمیته  

ا از وقوع اعمال خالف غیرقانونی، بهبود فرآیند گزارشگری مالی و همچنین  رائه اطالعات و گزارش های مالی  در پیشگیری 

( 1395؛ حبیب و عظیم ،1396(. تحقیقات اخیر )احمد حاجی ،1393شفاف و قابل اتکا مؤثر است. )علوی طبری و عصابخش ،

نشان می دهدکه وجود کمیته حسابرسی می تواند نقش مـوثری در بهبود سیستم اطالعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن 

( بیان کردند که اطالعات حسابداری در صورت وجود  1395)  رکت داشته باشد. همچنین حبیب و عظیم گزارشات مالی ش
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( نیز معتقدند وجود کمیته حسابرسی عالوه بر ارتقاء 2014کمیته حسابرسی، دارای ارزش بیشتری هستند. سان و همکاران)  

 . شود مالی گریگزارش کیفیت سطح کیفی مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش

می توان چنین استدالل نمود که وجود کمیته حسابرسی می تواند باعث ارتقا و بهبود محیط    لذا با توجه به مراتب فوق 

بااین حال در عمده    اطالعاتی شرکت گشته و متعاقباً می تواند افزایش نقد شوندگی سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. 

که شرکت ها ملزم به ایجاد    1391وزه حسابداری و مالی این موضوع نادیده انگاشته شده و از سال  مطالعات صورت گرفته در ح

کمیته حسابرسی شده اند تاکنون تحقیقی به بررسی این موضوع نپرداخته است و خأل تحقیقاتی آن نیز در متون حسابداری  

هش حاضر می باشد .بنابراین، مطالعه حاضر در پی  و مالی به طورجدی احساس می شود .که این خود، انگیزه ای برای پژو

یافتن شواهد تجربی جهت پاسخ به این سؤال تحقیق می باشد که آیا وجود کمیته حسابرسی به عنوان مکانیسم بالقوه بعد از  

سرمایه   در شرکت ها بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی شرکت ها و بهبود محیط اطالعاتی شرکت در بازار  1391استقرار در سال  

درصورتی که رابطه فوق تائید شود می    ایران اثرگذار است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان تأثیرگذاری آن چگونه است؟

توان ادعا نمود که این کمیته در بهبود شفافیت محیط اطالعاتی و ارتقا سطح شفافیت اطالعات مالی و متعاقبا افزایش نقد  

یرگذاری داشته است. نتایج تحقیق ضمن آن که موجب بسط مبانی نظری پژوهشهای گذشته در  شوندگی بازار نقش مهم و تأث

ادبیات حسابداری و حسابرسی کشورهای در حال توسعه از حوزه گزارشگری مالی و حسابرسی می شود، میتواند به توسعه 

است   این پژوهش این سؤال ز این رو،  ا  جمله ایران کمک شایانی نماید. همچنین در این پژوهش مدل پیشنهادی جدید برای

 اثر بخش هستند؟  محیط اطالعاتی برهای حسابرسی  کمیته آیاکه: 

 

   مبانی نظري
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه گذاران کوچک )عموماً کم اطالع( از آنجا که می توانند تحت سلطه افراد دارای  

اطالعات محرمانه )درون سازمانی ها( قرار گیرند، نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتماالً از این واقعیت ناشی شده است که  

. در نتیجه به منظور تعدیل این نابرابری ها، نیاز به مقررات و راهکارهای مناسب وجود دارد.  در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد 

بر اساس تحلیل های نظری و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطالعات، با کاهش تعداد معامله گران، هزینه های  

ت رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش منافع اجتماعی ناشی  زیاد معامالت، نقدینگی پایین اوراق بهادار و حجم کم معامال

از معامله می شود. برای داشتن محیط اطالعاتی قوی و بهبود شفافیت اطالعات، سازوکارهای متعددی در متون حسابداری و  

تار کنترل داخلی که مالی مطرح شده است که از آن جمله می توان به ارتقاء حاکمیت شرکتی اشاره نمود. از جمله ارکان ساخ

ای شده است، کمیته حسابرسی است. کمیته حسابرسی عالوه بر نظارت بر فعالیت  در ادبیات حاکمیت شرکتی به آن توجه ویژه

تقویت  امر  این  را مورد سؤال قرار می دهد. همچنین  با نگرش جستجو گرانه، قضاوت های مدیریت  های کنترلی شرکتی، 

یگاه حسابرس داخلی را به دنبال دارد و با برقراری ارتباط با آنها در پیدایش و برقراری کامل  استقالل حسابرس مستقل و جا

جریان اطالعاتی سودمند، کمک خواهد نمود کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که انتظار می رود  

داری مؤثر واقع شود. ایجاد و به کارگیری این کمیته در راستای حفظ منافع گروه های مختلف استفاده کننده از اطالعات حساب

ارائه اطالعات و گزارش های مالی   از وقوع اعمال خالف غیرقانونی، بهبود فرآیند گزارشگری مالی و همچنین  در پیشگیری 

عملکرد مالی،    شفاف و قابل اتکا مؤثر است و از آن به عنوان یک ابزار نظارتی مهم جهت بهبود اطالعات درباره وضعیت مالی، 

انعطاف پذیری شرکت و بهبود محیط اطالعاتی تعبیر می گردد. در همین راستا با توجه به مطالعات گذشته محققان دریافتند  

با ایجاد کمیته حسابرسی دقت و کیفیت اطالعات مالی و حسابداری بهبودیافته و با تهیه و تأیید اطالعات مالی شفاف، مسئولیت 

شرکت جهت افشای کافی و مناسب و بهبود کیفیت گزارشگری مالی بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد   و پاسخگویی مدیریت

 (.  2011)کونسولو و دیفونت ، 

کمیته حسابرسی مسئول بررسی اطالعات مالی تهیه شده توسط هیئت مدیره قبل از انتقال به حسابرسان مستقل است.  

گیرد. در ابتدا، کمیته به دو صورت تحت تاثیر کمیته حسابرسی قرار می نوع گزارش حسابرسی منتشر شده توسط حسابرسان

ها مدیران را ملزم  تواند احتمال دریافت گزارش مشروط به علت اشتباه و یا عدم تطابق را کاهش دهد چرا که آنحسابرسی می
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مدیره و  های هئیتدر ارتقای قابلیتهای حاکمیتی  سازند تا تعدیالت پیشنهاد شده توسط حسابرسان را بپذیرند. مکانیسممی

تصمیمکمیته  فرایند  و  است  حیاتی  امری  استقالل  جمله  از  حسابرسی  میهای  تسهیل  را  مدیران  توسط  بهینه  کند.  گیری 

های متنوعی نیاز دارد تا بتواند خود را با استانداردهای حسابداری و  بازارهای سرمایه با توجه به فعالیت و سازمان به بخش

تواند عدم تقارن  ونی تطیبق دهد؛ همانند افشای داوطلبانه اطالعات محرمانه واحدتجاری توسط مدیران. افشای داوطلبانه میقان

گذاری کمتر از حد اطالعاتی و عدم اطمینان در رابطه با سودهای آتی واحدتجاری را کاهش دهد. افشای اطالعات از قیمت

 دهد.  را افزایش می ارزش واحدتجاری جلوگیری و بازدهی سهام

گردد، بنابراین احتمال  عدم وجود کمیته حسابرسی موجب کاهش کنترل و نظارت بر حسابرسی و مدیران شرکت می

می افزایش  را  تطابق  عدم  یا  و  اشتباه  علت  به  مشروط  گزارش  توسط  دریافت  شده  پیشنهاد  تعدیالت  مدیران  که  چرا  یابد 

موجب کاهش افشای داوطلبانه اطالعات مالی و افزایش عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان  این امر    پذیرند و حسابرسان را نمی

طلبانه عملکرد واحدتجاری از طریق دستکاری ارقام مالی  گردد. گزارشگری فرصت در رابطه با سودهای آتی واحد تجاری می

نادرست در اختیار سهداران زیانبرای ارزش سهام به عدم تقارن  داران قرار میامآوراست چرا که اطالعات  گیرد که این امر 

شود. عدم اطمینان در رابطه با سودهای آتی واحد تجاری موجب  اطالعاتی باالتر و متعاقب آن هزینه سرمایه بیشتر منجر می 

 گردد. سازی عملکرد واحد تجاری توسط مدیریت میانگیزه افزایش برای پنهان 

گیرد. و با توجه به پژوهش افرادی حسابرسی و تاثیر آنان را بر محتوای اطالعاتی مورد بررسی قرار میدر این تحقیق متغیر  

لئوز و همکاران 2000)3از قبیل ورگلر بر  1999)5( همانند هلی و والن2003)4(،  بیان نمودند که کمیته حسابرسی دلیلی   )

های سود را مورد بررسی قرار دادند.  ثیرگذاری بر سودمندی اعالمیه گردد و همین دلیل بر تاافزایش کیفیت گزارشگری مالی می

ها  گذار تمایل کمتری به کیفیت سود دارند چرا که آنها استدالل کردند که مدیران در کشورهایی با حمایت باالی سرمایهآن 

هایی از  ری دارند. اما وجود نارساییسازی عملکرد واحد تجادر سوء استفاده محدود شده و بنابراین انگیزه کمتری برای پنهان 

گیری سود، کیفیت سود حسابداری را به عنوان  های متفاوت حسابداری و تضاد منافع در فرآیند اندازهجمله برآوردها، روش

اکمیت ( که بیان نمودند مکانیسم هایی ح2007)6کند. با توجه به تحقیق دیفوند و همکاران دار میکننده اهداف باال خدشهتامین

شرکتی مانند کمیته های حسابرسی تأثیر قابل توجهی بر اعتبار درآمد و این رابطه دارند. بنابراین در این پژوهش بر روی  

واکنش سرمایه گذاران به اعالمیه های سود و محتوای اطالعاتی ساالنه تمرکز دارد، که به شدت به اعتبار درآمد شرکت بستگی  

؛ ویلی  7،2010بر این باور باشند که درآمد، عملکرد واقعی شرکت را منعکس می کند)دیچو و اسچراندسرمایه گذاران باید    دارد.

 (.9،2003لئوز و همکاران  ؛1999، 8و واهلن 
 

 پيشينه تحقيق 
بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ( به 1398ودیعی نوقابی و همکاران )

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی    96. جامعه آماری پژوهش، متشکل از  پرداختندمدیریت سود  

ابرس متخصص در صنعت در  هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با یک حس  دادنداست. نتایج نشان    1395  تا  1391

سسه مؤگر اندازه موتعامل هستند، احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر تعدیل

اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت  هنگامی که یک کمیته حسابرسی    به عالوه، سود تأثیر معناداری دارد.    حسابرسی بر 

به بررسی  (  1398. قدس مفیدی )احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد  است، رس در تعاملاثربخش با دوره تصدی حساب

کید بر تخصص حسابرس در صنعت پرداخت. این تحقیق در بازه زمانی  أ ثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با ت أ ت
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)استقالل،    ده است. نتایج نشان دادند بین شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام ش  101برای    1395تا    1392های  سال

تخصص مالی و تجربه کمیته حسابرسی( و تحریفات مالی ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین تخصص حسابرس در صنعت  

بررسی تأثیر حضور ( به  1398علوم و همکاران ). کاظمیداری نداردثیر معنیأ و تحریفات مالی ت   بر رابطه بین کمیته حسابرسی

  152های  زن در هیئت مدیره و کمیتة حسابرسی )تنوع جنسیتی( بر کیفیت سود از طریق تحلیل داده  هحداقل یک نمایند 

از تأثیر معنادار حضور زنان در . یافتهپرداختند(  1391-1395شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) ها حاکی 

 ندارد.    شرکت هانسیتی در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر کیفیت سود کمیتة حسابرسی بر کیفیت سود است. اما تنوع ج

بندی اقالم به بررسی ارتباط میان کمیته حسابرسی و مدیریت سود از طریق تغییر طبقه(  2018)  10اورجینتا و همکاران

این منظور تعداد   برای  نیجریه  75پرداختند.  آفریقای جنوبی، کنیا و  از کشورهای  تا    2008های  طی سال  شرکت غیرمالی 

اند، ها تعداد جلسات بیشتری برگزار کردههای حسابرسی آنیی که کمیتهشرکت هابررسی شدند. نتایج نشان دادند در  2017

بندی اقالم جهت مدیریت سود کمتر مرسوم  اند، تغییر طبقهاز تخصص مالی بیشتر برخوردار بوده و استقالل بیشتری داشته

بندی درآمدها پرداختند. برای ( اقدام به ارزیابی مدیریت سود از طریق تغییر طبقه2017)  11مالیکوف و همکارانبوده است.  

اند.  بررسی شده 2014تا  1995های ی انگلیسی طی سال شرکت ها سال از -مشاهده شرکت  12804انجام این موضوع، تعداد 

اند. همچنین پس از پذیرش  ای غیرعملیاتی به درآمدهای عملیاتی نمودهشواهد نشان داد شرکت ها اقدام به تغییر طبقه درآمده

المللی گزارشگری مالی وقوع چنین رخدادی افزایش یافته است و منجر به افزایش مدیریت سود شده است.  استانداردهای بین

اند یا از  زیان عملیاتی داشتهیی بیشتر رخ داده است که  شرکت هابندی درآمدها جهت مدیریت سود در  به عالوه، تغییر طبقه

بندی جهت مدیریت سود را  ( اثر راهبری شرکتی بر تغییر طبقه2017)  12جو و چمبرلین هواناند.  رشد کمتری برخوردار بوده

  شرکت ها های حسابرسی و هیأت مدیره  های قوی راهبری شرکتی در حوزه کمیته بررسی نمودند. نتایج نشان دادند مکانیزم

( انجام مدیریت سود از  2017)  13شود. زاالتا و رابرتزبندی اجزای سود میستکاری سود از طریق تغییر طبقهسبب کاهش د

با پذیرش استانداردهای    شرکت هاها دریافتند مدیران  ی انگلیسی را بررسی کردند. آنشرکت های در  بندطبقه  رییتغطریق  

بندی اقالم عادی به سمت اقالم غیرعادی استفاده  اختیار خود جهت تغییر طبقهاند تا از  بین المللی تمایل بیشتری پیدا کرده

بندی جهت پرهیز از نموده و به این ترتیب سودها را افزایش دهند. با این حال، شواهدی در مورد استفاده از رویه تغییر طبقه

بندی به یی که اقدام به تغییر طبقهشرکت ها بندی اعتباری،  گزارش زیان بدست نیامد. البته شواهد نشان داد مؤسسات رتبه

یی که این کار را جهت جلوگیری شرکت هااند را کمتر مشمول جریمه دانسته است؛ ولی  منظور جلوگیری از کاهش سود کرده

تأثیر داشته ها  بندی آنبندی اعتباری بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر رتبهاند، توسط مؤسسات رتبهاز گزارش زیان انجام داده

بندی به عنوان شکلی از مدیریت  ( توانایی و تمایل حسابرسان نسبت به شناسایی تغییر طبقه2016)  14است. دیسای و ناگار 

ها بیان کردند در کشورهایی که مؤسسات و نهادهای قانونی ضعیفی دارند، حسابرسان قادر نیستند سود را بررسی نمودند. آن

بندی ری نمایند. با این حال هنوز مشخص نیست که حسابرسان آیا واقعاً قادر به شناسایی تغییر طبقهبندی جلوگیاز تغییر طبقه

انگیزه یا  که  نیستند  داد  نشان  نتایج  ندارند.  آن  گزارش  برای  هنگامحسابرسان  ای  تالش    یکالهبردار  سکیر  یاب یارز  به  و 

بندی تحت تأثیر در هر حال تمایل حسابرسان به گزارش تغییر طبقه  حساس هستند.  یبندطبقه  ریی، نسبت به تغیحسابرس

های قانونی  در سیستمکه    کنند. شواهد بیانگر آن استاعتبار رژیم قانونی کشوری است که مشتریانشان در آن کشور فعالیت می

احتمال دارد حسابرسان    کمتریابد، بنابراین  کاهش می حسابرسان    از  یدادخواهخواهی و  چون ریسک حساب،  تر کشورهاضعیف

برعکس  دنرا گزارش کن  یبندطبقه  تغییر باکسترو  کوتر  .  بین شکل(  2009)  15و  استقالل،  گیری کمیته حسابرسی،  رابطه 

فعالیت و چرخش اعضاء کمیته حسابرسی را با مدیریت سود مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن ،  اندازه،  تخصص مالی
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مورد بررسی کمیته حسابرسی   ویژگی هایولی بین سایر   ؛یابدود با شکل گیری کمیته حسابرسی کاهش میکه مدیریت س  است

 . ای یافت نشدو مدیریت سود تعهدی رابطه
 

   ها  مواد و روش

های پذیرفته شده در بورس هستند، که معاونان و مدیران و نیز کارکنان ارشد جهت  در این تحقیق جامعه آماری شرکت

پاسخگویی انتخاب شدند، همچنین جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه آنالین استفاده شد. به منظور تعیین حجم نمونه 

 ده، استفاده شده است: از فرمول کوکران که فرم کلی آن در زیر ارائه گردی
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(1)                                            

 در این رابطه:

n حجم نمونه مورد نیاز = 

N حجم کل جامعه = 

t آماره =t ( 5و  1استیودنت در سطح احتمال مورد نظر  )درصد 

s نظر است.= واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه که در تحقیق حاضر واریانس پرسشنامه مد 

d=  ،)دقت احتمالی مطلوب )نصف فاصله حدود اطمینان 

   .(1385)سرمد و همکاران، گردد دقت احتمالی مطلوب با استفاده از رابطه زیر برآورد می

n

st
d


=

 (2)                                                                     

مدیران خارج از نمونه آماری به صورت   نفر از  30به منظور مشخص نمودن واریانس صفت جامعه مورد مطالعه، تعداد  

گیری تصادفی طبقه ای استفاده  انجام شد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه  16انتخاب و پیش آزمونتصادفی  

 برآورد شد:  15/0( دقت احتمالی مطلوب برابر 2با استفاده از رابطه ) شد.
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واریانس به دست آمده از پیش    و   شرکت در نظر گرفته شد که با فرمول کوکران  1200های بورس را    شرکت تعداد کل  

نمونه محاسبه شد و برای جمه آوری اطالعات به صورت کاال تصادفی پرداخته شد. در تحقیق حاضر،   296(، تعداد  2.3آزمون )

هفت سوال استفاده    های حسابرسی از  ده شد که برای متغیر ویژگی پرسشنامه محقق ساخته استفا  برای اندازه گیری متغیرها از

ی مانند سواد  ویژگی های شد که به صورت طیف لیکرت و رتبه ای اندازه گیری شد و شامل تعداد میزان بهره مندی کمیته از  

ف لیکرت اندازه گیری شد،  سوال با روش طی  10مالی، توانایی حرفه ای،...بودند و نیز جهت اندازه گیری محیط اطالعات نیز از  

 که میزان شفافیت اطالعات، بروز بودن اطالعات، موجه بودن...را مورد سنجش قرار می داد. 

نامه از  منظور ارزیابی روایی محتوای پرسش نامه، از روایی محتوا و سازه استفاده شده است. به ارزیابی روایی پرسش  برای

نامه نیز از ز اساتید دانشگاه بودند بهره گرفته شد. برای ارزیابی روایی سازه پرسشنظرات پنج خبره در این زمینه که همگی ا

 تحلیل عاملی تأئیدی استفاده شده است. 
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 هاي تحقيق  یافته 
حاصل از این آزمون   SPSSنتایج آزمون داده های این تحقیق در جدولی به صورت زیر خالصه شده است و خروجی های  

 یان نامه آورده شده است.نیز در قسمت پیوست پا

 ( نتایج آزمون کولموگروف اسميرنوف 1جدول )
 

 نتیجه آزمون  (sigسطح معنی داری) اسمیرنوف –آماره کولموگروف  متغیر

 غیرنرمال 000. 0.146 ای کمیته حسابرسیه  ویژگی

 غیرنرمال 005. 0.254 محیط اطالعاتی 

 

 سوابق وتجربيات مشابه
بیشتر باشد، در آن صورت توزیع مشاهده شده با توزیع نرمال    0.05در تفسیر نتایج آزمون، چنانچه مقدار معنی داری از  

کوچکتر باشد ،    0.05یکسان است. یعنی توزیع بدست آمده به توزیع نرمال نزدیک تر است. اما چنانچه سطح معنی داری از  

فاوت است. یعنی توزیع فوق یک توزیع غیرنرمال بوده و در نتیجه برای تحلیل  آنگاه توزیع مشاهده شده با توزیع نرمال مت

برای اجرای معادالت ساختاری استفاده کنیم. ستون آماره آزمون کولموگروف اسمیرنف در   PLSبیشتر آن ، باید از نرم افزار  

  – می شود کلیه برازش های کولموگروف  این جدول شدت نرمال بودن یا نبودن متغیرها را نشان میدهد. همانطور که مشاهده  

با نرم    هستند یعنی متغیر تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند و باید تحلیل ها   0.05اسمیرنوف در سطح معنی داری کمتر از  

 ادامه دهیم.  Smart PLSافزار 

 

   آزمون کرونباخ و پایایی مرکب
اندازه از  برای آزمودن مدل  اندازهگیری در این پژوهش  پایایی مدل  پایایی مرکب جهت بررسی  گیری  آلفای کرونباخ و 

گیری استفاده شده است. که  استفاده شده است و از آزمون روایی همگرا و روایی واگرا جهت بررسی آزمون روایی مدل اندازه

 باشد: نتایج آن به شرح زیر می

 ( آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش 2جدول )

 

 وضعیت متغیر کرونباخ آلفای  متغیر

 قابل قبول 0.763 های کمیته حسابرسی  ویژگی

 قابل قبول 0.845 محیط اطالعاتی 

 

 شود.باشد، بنابراین آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش تأیید می می  0.7با توجه به اینکه کلیه مقادیر باالتر از 
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 گلدشتاین(  -دلوین  P)  17پایایی مرکب 

 پایایی مرکب متغيرهاي پژوهش(  3جدول )

 وضعیت متغیر گلدشتاین(-دلوین pپایایی مرکب ) متغیر

 قابل قبول 0.850 های کمیته حسابرسی  ویژگی

 قابل قبول 0.889 محیط اطالعاتی 

 

متغیرهای پژوهش از  توان گفت کلیه  باشد؛ بنابراین میمی   0.7با توجه به اینکه پایایی مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از  

 وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب برخوردار هستند.

 

 (18روایی همگرا )متوسط واریانس استخراج شده 
روایی همگرا یک سنجش کمی است که میزان همبستگی درونی و همسویی گویه های سنجش یک مقوله را نشان می  

 واقعیت نشان می دهد. دهد که ارتباط بین شاخص ها را در 

 باشد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است:می  50/0حداقل مقدار قابل قبول برای روایی همگرا  

 (.روایی همگرا متغيرهاي پژوهش 4جدول )

 وضعیت متغیر روایی همگرا متغیر

 قابل قبول 0.593 کمیته حسابرسی  ویژگی های

 قابل قبول 0.617 محیط اطالعاتی 
 

باشند؛  می  0.5باشد. با توجه به اینکه کلیه مقادیر باالتر از  جدول فوق نشان دهنده روایی همگرای متغیرهای پژوهش می

 باشد.  بنابراین روایی همگرا برای کلیه متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول می

 

 )بار عاملی(  19تحليل عاملی تأیيديسنجش روایی همگرا از طریق 

 1تا    0بار عاملی، میزان تبیین متغیرهای تحقیق به وسیله سواالت پرسشنامه را نشان می دهد و طیف این ضریب بین  

  Tتر بودن سوال در تبیین متغیر مربوطه را دارد. مقادیر  نزدیک تر باشد، نشان دهنده قوی  1می باشد. هر چه این میزان به  

بین    Tی معنی داری سوال در تبیین متغیرها است. مقادیر  دهندهکه حاصل تقسیم بار عاملی بر خطای استاندارد است نشان

  576و    1/    96بین    Tی عدم وجود اثر معناداری میان متغیر های مکنون مربوط است. مقادیر    نشان دهنده 1/    96و    - 1/    96

مساوی و بزرگتر از    Tاطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است. مقادیر    %95نشان دهنده ی اثر معناداری با بیش از    2  /

  اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوطه است. همانگونه که در جدول   %99نشان دهنده ی اثر معناداری با بیش از    2/  576

  ت و نتایج آزمون های روایی پیشین نشان داده شد که روایی سواالت پرسشنامه تحقیق در حد خوب( نیز مشخص اس1شکل )

 ارزیابی شده است. بنابراین در ادامه برای بررسی فرضیات تحقیق به نتایج معادالت ساختاری پرداخته خواهد شد. 

 

 

 

 
17Composite Reliability 
18 AVE 
19 cfa 

http://www.joas.ir/
http://www.lisrel.ir/product/cfa/
http://www.lisrel.ir/product/cfa/
http://www.lisrel.ir/product/cfa/


 42 -53 ، ص 1400، بهار 21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 و روش معادالت ساختاري   PLSتجزیه و تحليل مدل تحليل با استفاده از نرم افزار  

 مدل پژوهش برای بررسی روابط بین متغیرها بدین صورت بدست آمده است: 

 
 ( مقادیر شدت تاثير روابط بين متغيرهاي پژوهش در مدل نهایی 1) نمودار 

 شده است: که سطح معناداری روابط فوق، در جدول زیر ارائه 

 ( بررسی روابط متغيرهاي تحقيق پژوهش 5جدول )

 نتیجه  سطح معنی دار  Tمقدار شدت تاثیر متغیر وابسته  متغیر مستقل 

 تایید فرضیه >P 0.05 4.32 0.774 ی اطالعات طیمح ای کمیته حسابرسیه  ویژگی

 

ارتباط بین متغیرها را نشان می دهد و طیف در جدول فوق نتایج برآورد مدل آورده شده است، شدت تاثیر، میزان شدت  

تر بودن روابط بین متغیرها می  نزدیک تر باشد، نشان دهنده قوی  1می باشد. هر چه این میزان به    1تا    0این ضریب بین  

یر  ی معنی داری رابطه متغیرها است. مقاددهندهکه حاصل تقسیم شدت تاثیر بر خطای استاندارد است نشان  Tباشد. مقادیر  

T    ی عدم وجود اثر معناداری میان متغیر های مکنون مربوط است. مقادیر    نشان دهنده  1/    96و    - 1/    96بینT    1/   96بین  

مساوی و    Tاطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است. مقادیر    %95نشان دهنده ی اثر معناداری با بیش از    2/    576و  

 اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوطه است. %99معناداری با بیش از  نشان دهنده ی اثر 2/  576بزرگتر از 
 

 ارزیابی برازش کلی مدل 

های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، محقق این معیار مربوط به بخش کلی مدل  :GOFمعیار 

گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید.  تواند پس از بررسی برازش بخش اندازهمی

در مدل پژوهشی    GOFباشد. مقدار  وسط و قوی میبه ترتیب حاکی از برازش کلی ضعیف، مت  0.35و    0.25،  0.01مقادیر  

 باشد: حاضر، به شرح زیر می

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2 = 0.541 

توان گفت سطح برازش کلی مدل در حد قابل قبول و  باشد؛ بنابراین میمی 0.541برابر با    GOFبا توجه به اینکه مقدار  

و   p < 0.05محیط اطالعاتی در سطح معنی داری    کمیته حسابرسی برباشد. نتایج بررسی اثربخشی نشان داد که متوسط می

 معنی داری می باشد.  تاثیر مثبت و دارای 0.74ضریب تاثیر 
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 ري و پيشنهادهانتيجه گي

محیط اطالعاتی پرداخته شد تا میزان تاثیر گذاری و   تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر

  و نتایج نشان داد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر ی پذیرفته شده در بورس، مورد سنجش قرار گیردشرکت هادر معناداری 

 معنی داری می باشد.  تاثیر مثبت و دارای 0.74ضریب تاثیر  و p < 0.05محیط اطالعاتی در سطح معنی داری 

کمیتة حسابرسی دارای نقش و وظایف متعددی است که در صورت استقرار و عملکرد صحیح در واحدهای اقتصادی، تاثیر  

عملکرد واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی، همچنین کیفیت گزارشگری مالی هر واحد اقتصادی دارد. با    مثبتی در

مطالعه سابقه و تجربه واحدهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته در زمینه ایجاد و بکار گیری کمیتة حسابرسی ،بدیهی است،  

که می تواند حافظ قابل اعتماد منافع استفاده کنندگان اطالعات  وجود کمیتة حسابرسی نیاز اساسی هر واحد اقتصادی است  

حسابداری و گزارش های مالی، به ویژه سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه باشد. از طرفی دیگر محیط اطالعاتی  

ستار انتشار اطالعات قابل اتکا در  شرکت ها برای سرمایه گذاران و افراد ذینفع و به طور کلی افراد جامعه مهم بوده و آنها خوا

کمترین زمان و با بیشترین سرعت هستند. اما واحدهای اقتصادی بدون فشارهای خارج سازمان و الزامات قانونی و حرفه ای 

انتظار می رود با تشکیل و وجود کمیته حسابرسی در   ندارند.  تمایلی به افشا اطالعات مالی و بهبود محیط اطالعاتی خود 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، محیط اطالعاتی شرکت ها بهبود یابد. در این راستا، در این پژوهش به  شرکت  

بررسی تأثیر وجود کمیتة حسابرسی بر محیط اطالعاتی شرکت با مقایسة چهار سال قبل از دستورالعمل کنترل داخلی و چهار  

ه شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. با وجود آنچه در مفاهیم  سال بعد از تصویب آن، در شرکت های پذیرفت

نظری مطرح شده است، نتایج این پژوهش نشان داد که وجود کمیته حسابرسی موجب بهبود محیط اطالعاتی شرکت ها می  

ت، رابطة معناداری وجود دارد.  گردد و بین وجود کمیتة حسابرسی بعد از تصویب قانون کنترل داخلی با محیط اطالعاتی شرک

از مکانیسم های حاکمیت  به عنوان یکی  اهمیت نقش نظارتی حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی  پژوهش حاضر  نتیجه 

شرکتی، بر بهبود شفافیت اطالعات و کاهش عدم تقارن اطالعاتی شرکت را تایید می کند؛ و بیان می کند که کمیته حسابرسی  

ان ساختار کنترل داخلی شرکت، در راستای حفظ منافع گروه های مختلف استفاده کننده از اطالعات  به عنوان یکی از ارک

حسابداری شرکت گام برداشته و به کارگیری این کمیته در بهبود فرآیند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطالعات و گزارش 

رکت موثر است. در نتیجه می توان گفت الزامات دستورالعمل های مالی شفاف و قابل اتکا و در نتیجه بهبود محیط اطالعاتی ش

کنترل داخلی و تشکیل کمیتة حسابرسی به عنوان یک عامل نظارتی بر بهبود محیط اطالعاتی در شرکت های نمونه تأثیرگذار  

رمایه گذاری می  بوده است. بنابراین، سرمایه گذاران با اعتماد بیشتری در شرکت هایی که کمیته حسابرسی وجود دارد، س

( می باشد. آنها نیز  1934( و بذرافشان و همکاران)  2011کنند. نتایج این پژوهش مشابه با پژوهش های کریشنان و همکاران ) 

در پژوهش خود دریافتند که وجود کمیتة حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی، بعد از تصویب دستورالعمل کنترل  

 .  داخلی تأثیرگذار بوده است

که یافته های پژوهش می تواند به طور کلی فعاالن بازار سرمایه و به طور خاص اعضای هیئت در ارائه پیشنهادها می توان  

مدیره شرکت ها را به تقویت و استقرار کمیته های حسابرسی ترغیب نماید. چرا که وجود کمیته حسابرسی در شرکت دارای  

رن اطالعاتی است. کمیته حسابرسی، عملکرد مدیران شرکت را کنترل می کند و  آثار مثبت بر ارزش شرکت و همچنین تقا

معموال خواهان ارائه اطالعات صحیح و به موقع می باشد. این اطالعات اغلب به اشکال مختلف از جمله هیئت مدیره شرکت ،  

می شود. این امر موجب رشد کارایی بازار   در بازار افشاء و از این طریق به اطالع اکثر سهامداران می رسد و در قیمت ها لحاظ 

از نظر اطالعاتی خواهد شد. هر چه محیط اطالعاتی شفاف تر و قوی تر باشد، ریسک قانونی اعضای هیئت مدیره کمتر و  

رضایت عمومی سهامداران بیشتر خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه نتایج تحقیق نقش مؤثر کمیته حسابرسی را در شفافیت 

محیط اطالعاتی و کاهش عدم تقارن نشان می دهد، به مسئولین توصیه می شود شرایط ایجاد این کمیته را در همه شرکت 

 های بورسی فراهم آورند.  
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