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 چکيده

را  یاریچون انرون، ورلدکام و مرک توجه بس ییشرکت ها یها ییرسوا ی،الدیم 2000دهه  لیدر اوا

 نیقواناقدام به وضع  کایآمریی ها، ایاالت متحده رسوا نیادر پی  جلب نمود. رهیمد ئتیبه عملکرد ه

 2004در سال  2NYSEتوسط  دیجد نیقوانو  (SOX)1ی چون قانون ساربنزاکسلیدیو مقررات جد

شرکت ها را  ،عام یسهام یشرکت ها یمال یگزارش ها نمود که به منظور افزایش قابلیت اطمینان

 عضو متخصص کیحداقل و  رهیمد ئتیاعضاء ه یبا استقالل تمامی، حسابرس تهیوجود کمملزم به 

 یسکراثربخش وظیفه کنترل با توجه به اهمیت  لذای می کند. عملکرد حسابرس تیتقو یبرا یمال

 یژگیو ریتأث پژوهش حاضر به دنبال بررسی ناشی از تغییرات داخلی و خارجی سازمانی در شرکت ها

وهش پژ یها هیفرضست. شرکت ها سکیاثربخش ر تیریمدبر  یحسابرس تهیو کم رهیمد ئتیه یها

 لشام یارنمونه آم داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.روش به 

 هاهیحاصل از آزمون فرض جیمورد استفاده قرار گرفت. نتا 1397-1393 یدوره زمان یشرکت ط 116

ت و تاثیر مثب سکیاثر بخش ر تیریبر مد رهیمد ئتیاستقالل هو  رهیمد ئتیاندازه ه می دهدنشان 

معناداری دارند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تاثیر معنادار بین اندازه کمیته حسابرسی و استقالل 

 کمیته حسابرسی بر مدیریت اثر بخش ریسک شرکت ها نمی باشد.

تقالل ی، اسحسابرس تهیکم، استقالل هیئت مدیره، اندازه رهیمد ئتیهاندازه  واژگان کليدی:

 .سکیاثر بخش ر تیریمدکمیته حسابرسی، 

  

                                                           
1 Sarbanes–Oxley Act 
2 New York Stock Exchange 
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 2، محمد پيشدار1بهادریمریم 

 .رانیبندرعباس، اواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ی،حسابدار یدکتر 1
  .رانیبندرعباس، ا واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم یکارشناس حسابدار 2

 

   نام نویسنده مسئول:

 مریم بهادری

 یحسابرس تهيو کم رهیمد ئتيه یها یژگینقش و یبررس

 شرکت ها سکیاثر بخش ر تیریبر مد
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 مقدمه
 لیبه دل ها شرکت .کسب و کار منجر شده است یها طیترشدن مح دهیچیپ به یفناور یها شرفتیو پ یوجود رقابت جهان

گام در هن دیشد غاتیبا تبل همراه کسب وکار آشفته طیمواجه هستند. مح ها سکیر از گسترده یبا انواع یطیمح نانیعدم اطم

صورت  نیبد کند و یم لیها تحم شرکت رانیگذاران و مد استیس را به سکیاثربخش ر تیریبر مد تمرکز شرکت، یورشکستگ

 سک،یاثربخش ر تیریمد عواق در. [26] [16]شده است لیکسب و کار تبد یاصل یندهایفرا از یکیبه  سکیاثربخش ر تیریمد

برخالف . دبو سودآور نخواهد سکیاثربخش ر تیریبدون مد یکار کسب ویچ شود و ه یکنترل در نظر گرفته م ستمیسی اتیجزء ح

 به کار را سکیمؤثر ر تیریکه مد ییها شرکت شود، یم تیریبه صورت جداگانه مد یسکیر که در آن هر سکیر یسنت تیریمد

 سکیر اثربخش تیریمد یها تیفعال. [26]کنند تیریمدگ هماهنی ا وهیها را به ش سکیاز ر یعیوس فیط دیبا رند،یگ یم

در نظر  ریضربه گ کی جادیا یخاص برا یتالش شتریشوند، بلکه ب یدرک نم کیاستراتژ تیریمد ندی به صورت فراالًمعمو یضمن

 یتنها برا نه سکیاثربخش ر تیریمد گری؛ به عبارت د[27] دارند زیرا ن یتوان جذب و انتقال شوک اقتصاد که شوندی م گرفته

 تیریمد نی. همچناست ها از فرصت یبهره بردار توسعه و ،ییبه دنبال شناسا بلکه شود، یبه کارگرفته م ها انیمحدودکردن ز

 ی شودمحسوب م یامروز یرقابت یخدمات مال تهاجم در بازاری و هم برا عدفا یهم برا ه،یسو دو وی قو یابزار سک،یاثربخش ر

[16] . 

جلسات  ره،یمد ئتیه بیترک آن همچون ساختار و یها از مؤلفه یاریبس ریها است که تأث مدت یشرکت یراهبر اتیادب

 ییها شناسا عملکرد شرکت تیو در نها یاختصاص سکیر بر را رهیو غ رعاملیعملکرد، کنترل مد یابیپاداش، ارز ره،یمد ئتیه

 شده شرکت سکیر تیریدر مد رهیمد ئتیبر نقش ه یفراوان دیتأک ر،یدر دو دهه اخ یمال یها بحران نموده است. پس از وقوع

به عنوان  رهیمد ئتیه نییتع (انگلستانی صنعت بانکدار یشرکت یمرجع راهبر) واکر یبررس یدیکل یشنهادهایاز پ یکیاست. 

کنترل، ضمن  شیکه همسو نمودن منافع و افزا دهندی فوق نشان م موارد .است رشیمورد پذ سکیسطح مناسب ر نییمسئول تع

 .[34]گذارندی م ریو ارزش بازار شرکت تأث یاتیبر عملکرد عمل سک،یر رشیپذ بر سطح ریتأث

برخوردار  یا ژهیو تیاهم ازی حسابرس تهیبزرگ، کم یدر سطح شرکت ها یمال دیشد یها ییپس از رسوا ر،یدر دو دهه اخ

 زین رانیشود. در ا یاحساس م شیاز پ شیب یحسابرس تهیکم به ازین ،یشرکت تیشده است و امروزه با پررنگ شدن نقش حاکم

ان از ارک یبه عنوان جزئ یحسابرس تهیکم ه،یتوسعه بازار سرما زیو ن یدولت یها شرکتی و واگذار یساز یخصوص شیبا افزا

ف . از طردهدی م شیشده را افزا یحسابرس یمال یاست و اعتبار صورت ها یمال یروند گزارشگرکننده در  نییتع یعامل ،یراهبر

از اتالف منابع شرکت، صحت  یریجلوگ سک،یهمچون ر ییها هنیتر بر زم قینظارت دق یشرکت ها و سهامداران برا گر،ید

 ،یسابرسح تهی. هر عضو کمکنندی اتکا م یحسابرس تهیکم یاعضا قضاوت بر ،یو مقررات یالزامات قانون تیو رعا یمال یگزارشگر

 دارد. ازین یالزامات قانون ریو سا تهیکم تیخود با توجه به منشور فعال فیدرست و آشکار وظا شناخت خود به فیانجام وظا یبرا

 تیفیسالمت و ک ت،یتقو شود که موجب یمحسوب م رهیمد ئتیه یتخصص یها تهیکم نیاز مهم تر یکی یحسابرس تهیکم

 . [1]شود یم یمال یگزارشگر

ن آرل در و کنت تیریمد ،یابیارز ،ییشامل شناسا کسیر ندآیمربوط به فر یها تیکه فعال یشرکت یراهبر یاز ابزارها یکی

 یکی عنوانبه  کسیر تیری، مدیحسابرس ۀتیمنشور کم 2 ۀماد 1در بند  که یبه طور .است یحسابرس ۀتیشده است، کم نهینهاد

 نانیاطم بعنوان شده است که کس زیمنشور نین ا 6 ۀماد 3براساس بند  ینشده است. همچن انیب تهیکم ینا لیاز اهداف تشک

را  یسابرسح ۀتیکم توان ی، مینبنابرا ؛است یحسابرس ۀتیکم یها تیمسئول ازی کک یسیر تیریمد ندآیفر یمعقول از اثربخش

 رین نسبت به ساآ یها تیدامنه مسئول رهنمودها، برشمرد که براساس الزامات و یشرکت یراهبر اتیدر ادب دیجد یمیپارادا

مربوط به الزام  نینوظهور بودن قوان لیبه دل رانیدر ا در حال گسترش است. یتجار طیمح نانیسازوکارها با توجه به عدم اطم

 . در واقعاست انجام شده یاندک یتجرب قاتیشده در بورس اوراق بهادار، تحق رفتهیپذ یدر شرکت ها یحسابرس تهیوجود کم

ن آ یها یژگیو و یحسابرس تهیکمویژگی های هیئت مدیره )اندازه و استقالل هیئت مدیره(، اثر  کندی پژوهش حاضر تالش م

 کند. یبررساثر بخش ریسک  تیریرا بر مد ی(حسابرس تهیکم اندازه استقالل،)
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 ایه گیری تصمیم در حسابرسی، کمیته های ویژگی خصوص به مدیره، ئتهی ویژگی های اصلی ارزیابی تاثیر از دالیل

هیات مدیره مرتبط با  پاداش تواند می ها شرکت ریسک اثر بخش تیریمد  (1ها،  ریسک شرکتاثر بخش  تیریمد به مربوط

اثر  مدیریت( 2 ،دهد افزایش را مدیریت عملکرد گیری اندازه برای مدیره هیات توانایی و کاهش دهد شرکت خاص ریسک افزایش

خارجی سودمند  مالی تامین به دسترسی افزایش و عملیاتی های ریسک حذف با شرکت عملکرد و ارزش ریسک برایبخش 

ن و به دنبال آ گرددی پژوهش ارائه م نهیشیو پ ینظر یدر ادامه ابتدا مبان ن،یبنابرا می باشد؛ [21] [14] [17] [20] [22]است

ها  هافتی ز،ین یانیپا شود و در قسمت یداده م حیپژوهش توض یها و جامعه و نمونه آمار هینحوه آزمون فرض پژوهش،ی ها هیفرض

 شود. یم انیپژوهش ب جیو نتا

 

 پژوهش ی و پيشينهنظر یمبان

 مدیرههيئت استقالل

 و مالی کیفیت گزارشگری بهبود در مهمی نقش و شودمی تلقی حاکمیت شرکتی مهم سازوکارهای از یکی مدیرههیئت

 به را بنگاه مالی سالمت خود، راهبری نظارتی و نقش درست درک با توانندمی مستقل مدیران .کندمی ایفا پاسخگویی افزایش

 حوزه ده درشانجام تحقیقات بیشتر در اساس همین بر. شرکتی شوند حاکمیت نظام بازیگران بین منافع تضاد مانع آورده و ارمغان

 عنوانبه شرکت مدیرههیئت و جایگاه شده تأکید گزارشگری فرآیند بهبود در غیراجرایی مدیران نقش اهمیت بر شرکتی حاکمیت

 مسئولیت .یابدمی اهمیت ازپیشبیش دارد، عهده بر را مدیران اجرایی کار بر نظارت و مراقبت نقش که ایکنندههدایت نهاد

 وربا. است ذینفعان و سهامداران قبال در پاسخگویى به مدیران الزام اجرایى و مدیران عملکرد بر مستقل نظارت مدیره،هیئت

. کنداعمال می اجرایى مدیران بر مؤثرتری نظارت است، برخوردار بیشترى استقالل از که زمانى مدیرهکه هیئت است این عمومى

 دیرانم این. نباشند مستقل کافى اندازهبه است ممکن دارند، ارتباط شرکت با مالى لحاظ به که هاییآن و سازمانیدرون مدیران

 خود ىاصل وظیفه دارند، اجرایى مدیران با که روابطى دلیل به و آنان دارند از خواهیپاسخ و اجرایى مدیریت نقدبه کمترى تمایل

 بر موظف، مدیران بر نظارت طریق از مدیرههیئت غیرموظف . اعضای[36]کنندمی فراموش آنان است کار بر نظارت همانا که را

 کهدرصورتی .باشد اثرگذار هاشرکت مالی عملکرد بر تواندمی مدیرههیئت ترکیب درنتیجه. دارند آنان نظارت تصمیمات روی

 تئوری .بود خواهد برخوردار بیشتری کارایی از مدیرهدهد، هیئت تشکیل غیرموظف مستقل مدیران را مدیرههیئت اعضای اکثریت

 اختیار تتح بایستمی مدیرهکه هیئت کندمی پشتیبانی ایده این از مدیریت، از مدیرههیئت استقالل افزایش برای نمایندگی

 و نترلک تحت شرکت غیر اجرایی مدیران توسط باید مدیریت طلبانهرفتارهای فرصت زیرا. اجرایی( باشد )غیر بیرونی مدیران

 توسط دبای مناسب که راهکارهای و داده قرار تأثیر تحت را مدیریت تصمیمات کیفیت تواندمی مدیرانی وجود چنین. باشد نظارت

 .[2]دهد می قرار وی اختیار در را یابد بهبود شرکت عملکرد تا شود انجام مدیریت

 

 مدیره أتياندازه ه

مدیره  أتیه یاعضا نهیبه مدیره مطرح است. تعداد أتیه یها یدر ویژگ تیبا اهم یمدیره به عنوان عنصر أتیه اندازه

ایف مدیره و انجام وظ أتیبه وظایف ه یپاسخگوی یبرای کاف یشود که نسبت به این موضوع که اعضا نییتع یباید به گونه ا

در  یاتفاق نظر چگونهیشواهد تجربى حاکى از آن است که ه. [2]خاطر حاصل شود نانیاطم مدیره وجود دارد، أتیمختلف ه

تا امکان  باشد باید محدود مدیره اتیمعتقد است که تعداد اعضاى ه [25]مدیره وجود ندارد. گرین اتیه نهیخصوص اندازه به

هاى بزرگ تر، از قدرت کمترى برخوردارند. در  مدیره أتیگردد. ه اینظر در خصوص مسائل و مشکالت شرکت مه بحث و تبادل

 [23]و همکاران نیگودست نیدشوار است. همچن اریدر خصوص یک موضوع خاص بس جماعها، توافق و ا مدیره أتیاینگونه ه

کوچک بودن، قادرند  واسطه توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به یعضو م 1 یال 4 نیکوچک تر ب یمدیره ها أتیاند که ه دریافته

 اتیمعتقدند که اندازه ه ،[32]بمَنیو ل بمَنیدیگر همچون ل اى عده اتخاذ نمایند. از سوى دیگر، یبه موقع تر یراهبرد ماتیتصم

 .ها و تجارب افراد گوناگون باشد از مهارت فىیباشد تا دربردارنده ط بزرگ کافى زانیباید به م مدیره
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  یحسابرس تهياندازه کم

نشان  یونو الزامات قان یقبل مطالعات شتریب یدر نظر گرفته نشده است، ول یحسابرس تهیکم یبرا یقیاندازه دق چیچه ه اگر

طرفداران . [12]شده باشد لیمستقل تشک رانیمد تیاز اکثر حاًیسه تا پنج عضو و ترج یدارا دیبا یحسابرس تهیکه کم دهدی م

. [35]شود یرفتن توابع کنترل و نظارت م نیباعث از ب یحسابرس تهیاندازه کم شیکه افزا کنندی م استدالل، یندگینما یتئور

 یریل گو شک یریگ میدر تصم ریو تأخ یضرور ریغ یبحث ها جادیامنجر به  شتریب یبا تعداد اعضا یحسابرس تهیکم ن،یهمچن

 یسابرسح تهیاندازه کم نیب و معنادار  میاز رابطه مستق تیحکا قاتیتحق یبرخ جیدر مقابل، نتا. [33]گرددی تر م فیارتباطات ضع

 . [37]داردعملکرد شرکت  شیو به دنبال آن، افزا تهیکم نیا ینظارت فهیو وظ

 

  یحسابرس تهياستقالل کم

 ی، اعضااستقالل حفظی باشد. برا یمستقل از واحد اقتصاد دیکه بتواند اثربخش عمل کند، با نیا یبرا یحسابرس تهیکم

به  یکه ارتباط آن ها با واحد اقتصاد یرانی. مدشوند خارج از سازمان انتخاب ایموظف  ریغ رانیمد نیاز ب دیبا یحسابرس تهیکم

 یحسابرس تهیکم که کنندی استدالل م یندگینما ی. طرفداران تئور[8]شود واردی که به استقالل آ نها خدشه ا ستین یگونه ا

ود ش یخود، کمتر با خط مواجه م یها تیمسئول ها و ، در انجام نقش(رموظفیغ) یخارج رانیاز مد یبا دارا بودن درصد باالتر

استقالل  نیهمچن. [19]مستقل باشند  تهیکم یشود که تمام اعضا یحاصل م یتنها زمان تهیاستقالل کم منافعی از طرف .[5]

و  یمال یبه کاهش تقلب ها یحسابرس تهیکم یبر اثر بخش رگذاریو تأث یضرور  یها یژگیاز و یکیبه عنوان  یحسابرس تهیکم

 د.کنی شرکت کمک م کیدر  یعملکرد مال شیافزا

 

 مدیریت اثر بخش ریسک

ریسک عبارت است از یک واقعه یا حالت که اگر اتفاق بیافتد یک اثر مثبت یا منفی دارد. همچنین ریسک را رویدادی 

 یات تلقها از انتظار تیواقع انحراف و امکان ندهینسبت به آ ینانیبه مفهوم نااطم سکیرغیرمترقبه و ناخواسته در آینده خوانده اند 

 در. کند یم دینامطلوب، سازمان را تهد یاقتصاد یامدهایپ انسان وجود دارد و با تیهنذاز شناخت و  مستقل سکیشود. ر یم

 یفممکن مختل یها عملکرد و جیت را به نتاالاحتما رنده،یگ میآن تصم در کند که یاشاره م یطیخطر به شرا ،یاقتصاد یۀنظر

مدیریت ریسک در پی شناسایی ماهیت این رویدادها، احتمال رخداد آن ها و شیوه کنترل به این ترتیب دهد. تواند اختصاص  یم

به عبارت دیگر مدیریت ریسک روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسک  ؛[7] آن هاست

 تیریدر شرکت ها از مد معمول به طور. [4] دهایی است که ممکن است دارایی، منابع و یا فرصت های افزایش سود را تهدید کن

 شرکت بر عملکرد و کارکرد طیشرا نیا یرفتار ریتأث کاهش جهینامساعد و درنت طیشرا شیدایمربوط به پ آثار کاهش یبرا سکیر

ت شده اس یطراحی بالقوه ا یدادهایرو ییشناسا یاست که برا یندیفرا سک،یاثربخش ر تیریمدمنظور از  .شود یها استفاده م

 یم تیریمد یاقتصاد واحد ازیبا توجه به ن را سکیر، سکیاثربخش ر تیریبگذارند و مد ریتأثی که ممکن است بر واحد اقتصاد

 ینانیاطمنا تیریمد سک،یر اثربخش تیری. هدف از مددیبه دست آ یبه اهداف واحد اقتصاد یابیدستۀ معقول دربار نانیکند تا اطم

اثربخش  تیریمد .[16]شود یکسب وکار م کی ها بر سکیر ریو کاهش تأث شیپا ،یابیارز ،ییشناسای ها تیاست و شامل فعال

 سک،یر یابیارز خطر، ییها شامل شناسا تیاز فعال یمجموعه ا انجام با تیعدم قطع تیریمد یبرا افتهیساختار یکردیرو سک،یر

 .[24] استو کنترل  سکیر و نظارت بر سکیپاسخ ر یزیبرنامه ر

 

 ویژگی های هيئت مدیره و مدیریت ریسک

عام را به شرح  یسهام یها شرکت رهیمد ئتیهی چهار نقش اصل [31]شنانیواراماکریو کومار و س [28]جانسون و همکاران

 :اند نموده ییشناسا ریز

 از سهامداران به منظور کاهش رفتار منفعت طلبانه آنها یندگیبه نما رعاملیمد شیپا 

 نقش مشاوره یفایبا ا یاستراتژ میتنظ لیتسه 
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 رعاملیمد یفراهم نمودن منابع برا 

 از طرف سهامداران رعاملیانعقاد قرارداد با مد 

وره مناسب، ارائه مشا رعامل،یمد شیپا آن در ییبا توجه به توانا رهیمد ئتیه یو اثربخش ییفوق، کارا یبند میتوجه به تقس با

 .شودی مشخص م مناسبی انعقاد قرارداد تیالزم و در نها یمنابع مال نیتأم

 تیریمد و یابیارز ،ییشناسا مسئول رهیمد ئتیه ،یمال یگزارشگر یمشورت ئتیه یحسابرس یها تهیبا رهنمود کم مطابق

 صورتی ها . پژوهش[34]است  ینگینقد سکیبازار و ر سکیر ،یاتیعمل سکیر ،یتجار سکیاز جمله ر سکیانواع مختلف ر

 رهیمد تئیه کیاستقالل آن است.  ره،یئتمدیهی مؤثر بر اثربخش یاز عوامل اصل یکیکه  دهندی رابطه نشان م نیدر ا رفتهیپذ

 شرکت به صورت فعال مشارکت یاستراتژ میدارد و در تنظ یژهایتوجه و ت،یاقل سهامداران به منافع ران،یمد شیاثربخش ضمن پا

ه که ضمن توجه ب کندی م انتخاب را سکیاز ر یمستقل عموماً سطح رهیمد ئتیه کی زینمدیریت ریسک . در خصوص دینمای م

بر  ره،یدم ئتیاستقالل ه رسدی به نظر م نیبنابرا د؛ینما جادیا آنهای را برا یسهامداران، رشد و بازده باالتر یاحتمال انیکنترل ز

 داشته باشد. ییبسزا ریشرکت تأث مدیریت ریسک

 

 مدیریت ریسکویژگی های کميته حسابرسی و 

ه اعتبار ک کمیته حسابرسی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می شود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است

صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر شرکت ها و سهامداران برای نظارت دقیق تر بر زمینه هایی 

الف منابع شرکت، صحت گزارشگری مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، بر قضاوت اعضای همچون ریسک، جلوگیری از ات

. هر عضو کمیته حسابرسی برای انجام وظایف خود به شناخت درست و آشکار وظایف خود با [1] کمیته حسابرسی اتکا می کنند

نمونه کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  توجه به منشور فعالیت کمیته و سایر الزامات قانونی نیاز دارد. برای

 بندهایی در رابطه با وظایف و مسئولیت های کمیته حسابرسی نسبت به مدیریت ریسک شرکت ها به شرح زیر دارد:

( منشور کمیته حسابرسی، هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت2ماده )مطابق با    

 مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

 های داخلی،اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل -1

 سالمت گزارشگری مالی،  -2

 اثربخشی حسابرسی داخلی،  -3

 استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و  -4

 الزامات. مقررات و رعایت قوانین، -5

های داخلی کمیته حسابرسی نسبت به کنترل های( ارائه شده در همین منشور، اهم مسئولیت6ماده )همچنین مطابق با    

 و مدیریت ریسک، به شرح زیر است:
 های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطالعات و حفظ امنیت آنها،نظارت بر اثربخشی سیستم -1

 های داخلی شرکت،منه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلکسب اطمینان معقول از کفایت دا -2

 ابی،گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیاندازه شناسایی، بر مشتمل ریسک مدیریت فرآیند اثربخشی از معقول اطمینان کسب -3

 سیستم مدیریت ریسک، بر نظارت و مدیریت

 های داخلی،حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی و اظهار نظر بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل -4

ها و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گیری اجرای توصیهپی -5

 شود. گزارش می

ی هاشرکتی داخلی هاکنترل به نسبت اظهارنظر و مدیره شامل ارزیابیهیئت به داخلی هایکنترل گزارش ارائه -6

 .مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار(هیئت 23/11/1391مصوب  شرکت نمونه )سهامی عام( حسابرسی نشور کمیتهم) فرعی
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 پيشينه پژوهش
 کیفیت بر کمیته حسابرسی های ویژگی و مدیره هیأت های ویژگی بررسی اثر به پژوهشی در [18]همکاران و بردبوری

 بترکی عامل، مدیر از مدیره هیأت نقش رییس جدایی شامل پژوهش این در مدیره هیأت ویژگی های معیار. پرداختند گزارشگری

 غیرعادی تعریف تعهدی اقالم در کاهش معادل باالی گزارشگری کیفیت معیار همچنین. بود مدیره هیأت و اندازه مدیره هیأت

 به یا و یگزارشگر کیفیت باالی با حسابرسی کمیته استقالل و مدیره هیأت اندازه صرفا دریافتند پژوهش این در نها آ. است شده

 .دارد معناداری رابطه تعهدی غیرعادی اقالم در کاهش عبارتی

 الی 2003های  سال طی مالزی بورس بازار در پذیرفته شرکت 298 روی بر پژوهشی در [11]همکاران و عبدالرحمان

 رد مدیره هیأت های معیار ویژگی. پرداختند ها شرکت ریسک و سود مدیریت مدیره بر هیأت های ویژگی اثر بررسی به ،2009

 ترکیب عامل، مدیر از مدیره هیأت رییس جدایی نقش مدیره، هیأت جلسات تعداد مدیره، هیأت دانش مالی شامل پژوهش این

. است تعریف شده اختیاری تعهدی اقالم در دستکاری معادل مدیریت سود معیار همچنین. بود مدیره هیأت اندازه و هیأت مدیره

 همچنین آنها. دارد سود کاهش مدیریت در معناداری نقش مدیره هیات های کلی ویژگی طور به دریافتند پژوهش این در آنها

 ریتمدی کاهش در معنادارتری تاثیر ها متغیر به سایر نسبت مدیره هیأت رییس نقش از عامل مدیر نقش دوگانگی متغیر دریافتند

 .دارد ها شرکت ریسک کاهش سود و

. ردندک بررسی را غیرمالی برزیلی های عملکرد شرکت بهبود و بنگاه ریسک اثربخش مدیریت رابطۀ [39]همکاران و سوزا

 تایجن. بودند کسب وکار رقابت و منافع صاحبان خواستۀ مقررات، اثربخش ریسک مدیریت عمدۀ های محرک پژوهش، براساس این

 طحس و ریسک مدیریت اثربخش سطح بلوغ با عملکرد بهبود و دارد مهمی نقش سازمان اصلیهای  فعالیت در ریسک داد نشان

 وکار دارد. سر ریسک اثربخش مدیریت در منافع مشارکت صاحبان

 S & P 500 شرکت های  را در ریسک مدیریت های فعالیت بر حاکمیت شرکتی ای تاثیر مقاله طی [40]تای و همکاران

 یم نشان نتایج. بررسی کردند حسابرسی کمیته و مدیره هیئت ویژگی با استفاده از معیارهای 2010 -2004سال های  طی در

 جمله از کند، می ایفا 3پوشش ریسک شرکت به مربوط تصمیمات در مهمی نقش حسابرسی، کمیته مدیره، به ویژه هیئت که دهد

 بیشتر کریس تغییر های انگیزه های با اهرم مالی باال،شواهد حاکیست در شرکت  میزان باشد؟ چه به پوشش ریسک شرکت اینکه

 صنعتی تقویت شده است. واثرات شرکت مدیره حاکمیت شرکتی هیئت شاخص شرکت های وابسته، لحاظ با نتایج این. است

 شده رفتهیپذ یشرکت ها یمال نیتأم یو روش ها رهیمد أتیه یها یژگیو نیرابطه ب یبه بررس [3] روزجاهیو ف یخواجو

 لیشده در بورس اوراق بهادار تهران تشک رفتهیشرکت پذ 65پژوهش را  نیا یدر بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آمار

 یبرا رهیچند متغ یخط ونیرگرس یآمار لیقرار گرفته است. از تحل یمورد بررس 1389تا  1383 یسال ها یدهد که در ط یم

و  رهیمد أتیه یاندازه  نیدهد که ب یپژوهش نشان م یها هیآزمون فرض جیپژوهش استفاده شده است. نتا یها هیآزمون فرض

 یاعضا تیو درصد مالک رهیمد أتیه لاستقال نیب ن،یوجود دارد و همچن یمعنادار یشرکت ها رابطه منف یداخل یمال نیتأم

الل استق نیدهد که ب یپژوهش نشان م جینتا گر،ید یوجود دارد. از سو یمعنادار یرابطه منف یخارج یمال نیبا تأم رهیمد أتیه

 یآماررابطه  یخارج یمال نیو تأم رهیمد أتیه یو اندازه  یداخل یمال نیبا تأم رهیمد أتیه یاعضا تیو درصد مالک رهیمد أتیه

 یمال نیاندازه شرکت ها و تأم نیب نشان دهنده آن است که یکنترل یرهایپژوهش در خصوص متغ جیوجود ندارد. نتا یمعنادار

وجود دارد.  یمعنادار یآن ها رابطه منف یداخل یمال نیشرکت ها با تأم یعمر و اهرم مال نیآن ها رابطه مثبت معنادار و ب یداخل

 یرابطه مثبت معنادار یخارج یمال نیشرکت ها با تأم یاندازه، عمر و اهرم مال نیدهد که ب یم شانپژوهش ن جینتا نطور،یهم

 وجود دارد.

تا، در این راسی پرداختند. شرط یبر محافظه کار یحسابرس تهیکم یها یژگیو ریتأثبه بررسی  [10]نصیر زاده و همکاران 

شرکت پس از الزامی  137( استفاده شد و تعداد 1997( و باسو )2005برای محافظه کاری شرطی از مدل های بال و شیواکومار )

مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش در مدل بال  1393الی  1391شدن منشور کمیته حسابرسی در بازه زمانی سال های 

ود ارتباط معنادار میان هر چهار ویژگی کمیته حسابرسی و محافظه کاری است، اما در مدل باسو این و شیواکومار حاکی از وج

                                                           
 .شودمی گذاریسرمایه پرتفوی ریسک کاهش باعث که گویند ایگذاریسرمایه به  (Hedge)ریسک پوشش3 
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ارتباط معنادار تنها بین اندازه کمیته حسابرسی و محافظه کاری مشاهده شد و رابطه معناداری بین دیگر ویژگی های کمیته 

 .حسابرسی و محافظه کاری یافت نشد

ند. پرداخت سکیر تیریمد یاثربخش بر رانیاز حد مد شیب نانیاطم یعامل رفتار ریتأثبررسی  به  [6]قادری و همکاران 

و مدل اثرات ثابت  یبیترک یبهادار تهران بوده و به روش داده ها اوراق شده در بورس رفتهیشرکت پذ 115 آن هانمونه پژوهش 

و  یفتارری ها یریمتأثر از سوگ یسازمان سکیر تیریمد یها وهیپژوهش، ش جیاند. بر اساس نتا گرفته قرار لیو تحل هیمورد تجز

 رفتهیپذ سکیر تیریبر مد رانیحد مد از شیب نانیخود را از دست خواهد داد، لذا اثر اطم یبوده و اثربخش رانیمد ینانیاطم شیب

 شود. یم

 

 ها و مدل پژوهش فرضيه
 د؛نشوی م انیب ریزصورت  پژوهش بههای  یهنظری مطرح شده فرض یبا توجه به مبان

 شرکت ها تاثیر معناداری دارد. ریسک بخش اثر ویژگی های هیئت مدیره بر مدیریت فرضيه اصلی اول:

 شرکت ها تاثیر معناداری دارد. ریسک بخش اثر اندازه هیئت مدیره بر مدیریت: اول فرعی فرضیه

 ها تاثیر معناداری دارد.شرکت  ریسک بخش اثر استقالل هیئت مدیره بر مدیریت: دوم فرعی فرضیه

 شرکت ها تاثیر معناداری دارد. ریسک بخش اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت فرضيه اصلی دوم:

 شرکت ها تاثیر معناداری دارد. ریسک بخش اثر بر مدیریت حسابرسی کمیته استقالل: اول فرعی فرضیه

 شرکت ها تاثیر معناداری دارد. ریسک بخش اثر بر مدیریت حسابرسی کمیته اندازه: دوم فرعی فرضیه

 

 باشد: یم 2و  1 یبه شرح رابطه ها [40]و همکاران یتاپژوهش بر اساس پژوهش  یها هیفرض یونیمدل رگرس   

 
𝐸𝑅𝑀𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐵𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝐷𝐵𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 +

𝛽6 (
𝑃𝑃𝐸

𝑇𝐴
)
𝑖,𝑡
+ 𝛽7 (

𝑁𝐼

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
)
𝑖,𝑡
+ 𝛽8𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (                                                1رابطه )   

𝐸𝑅𝑀𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐴𝐶𝐼𝑁𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐴𝐶𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 +

𝛽6 (
𝑃𝑃𝐸

𝑇𝐴
)
𝑖,𝑡
+ 𝛽7 (

𝑁𝐼

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
)
𝑖,𝑡
+ 𝛽8𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (                                                       2رابطه )   

 

 روش پژوهش
است.  یپژوهش کاربرد کیآن  یاجرا جهیاز نظر نت ،یپژوهش کم کیاجرا )نوع داده ها(  ندیپژوهش حاضر از منظر فرآ

از نوع  تیحاضر، از نظر روش و ماه قیتحق نیخاص است. هم چن نهیزم کیدر  یتوسعه دانش کاربرد ،یکاربرد قیهدف تحق

و  ییاستقرا-یاسیپژوهش ق کیاز نظر منطق اجرا  ،یلیتحل پژوهش کیاز نظر هدف اجرا  قیاست. روش تحق یهمبستگ قیتحق

و  کیتئور یاطالعات مرتبط با مبان یآورجمع یابر پژوهش نیدر ا ( است.یدادی)پس رو یپژوهش طول کی یاز نظر بعد زمان

 نیا یاطالعات الزم برا ها نامهانیاستفاده شده است و با مراجعه به کتب، مقاالت و پا ای پژوهش از روش مطالعه کتابخانه اتیادب

بورس اوراق بهادار  تیدر سا هاشرکت یمال یهاصورت یاز روش اسناد کاو زین اتی. در بخش آزمون فرضدیگرد آوری بخش جمع

 یرسم تیها در ساشده شرکت یحسابرس یمال یاز صورت ها از،یاطالعات پرداخته شد و اطالعات موردن یآورتهران به جمع

 .دیاستخراج گرد نیکدال و نرم افزار ره آورد نو تیبورس اوراق بهادار تهران، سا

 

 جامعه و نمونه آماری
رای ب قیتحق نی. در اباشدی م شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیهای پذ شرکت یۀشامل کل قیتحق نیآماری ا ۀجامع

 نیاستفاده شده است. برای ا کیستماتیاز روش حذف س باشد، آماری موردنظر ۀمناسب از جامع ندۀینما کیآماری  ۀکه نمون نیا
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 تخابان قیتحق ۀرا احراز کرده باشد به عنوان نمون ارهایمع یۀکل یکه شرکت یو در صورت شده در نظر گرفته ریز اریمع 5منظور 

 .شوندی حذف م یو مابق شده

 اسفند ماه باشد. انیبه پا یشرکت ها منته یدوره مال سه،یمقا تیقابل تیرعا یبرا

 نداشته باشند. یسال مال رییتغ ای تیفعال رییتغ ،یعضو نمونه در دوره مورد بررس یشرکت ها

 نداشته باشند. تیتوقف فعال ،یره مورد بررسعضو نمونه در دو یشرکت ها

 شرکت رایز نباشند؛ نگیزیبانک و ل نگ،یهلد ،یمال یواسطه  ،یگذار هیسرما یعضو نمونه، جزء شرکت ها یشرکت ها

 باشند. یم یزیمتما ینقد اناتیو جر یساختار مال یمذکور دارا یها

 قیتحق یرهایمتغ محاسبهی اطالعات الزم برا زیاز شرکت ها و ن کیساالنه هر  یمال یصورت ها یلیاطالعات کامل و تفص

 موجود باشد. یسال مربوط در تمام طول دوره مورد بررس انیدر پا

 ۀبه عنوان جامع 1397-1393برای دوره زمانی شرکت  116مذکور، تعداد  ارهاییمع یۀبعد از مدنظر قرار دادن کل   

شرکت  -سال  580 مشاهدات ما به نیاند بنابرا انتخاب شده قیها به عنوان نمونه تحق آن یاست که تمام ماندهیباق غربالگری شده

 .رسدی م

 

 پژوهش  یرهايمتغنحوه اندازه گيری 

 متغير وابسته

 فروش استاندارد نسبت انحراف از ریسک اثربخش مدیریت گیری اندازه برای(:  𝑬𝑹𝑴𝒊,𝒕مدیریت اثر بخش ریسک )

 :[16]شود  می استفاده (1ها بر اساس رابطه ) دارایی بازده نرخ انحراف استاندارد بر ساالنه خالص

𝐸𝑅𝑀 =
𝑆𝐷(𝑁𝑆)

𝑆𝐷(𝑅𝑂𝐴)
 (1                                                                                                   ) 

 نرخ بازده دارایی های است. ROAخالص درآمد فروش و  NSمدیریت اثر بخش ریسک،  ERMدر معادله فوق    

 

 متغيرهای مستقل

 .[15] شرکت رهیمدئتیتعداد اعضای هبرابر است با لگاریتم طبیعی (: 𝑩𝑫𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕اندازه هيئت مدیره )

رموظف وظیفه غی مدیران که کرد فرض چنین توان از دیدگاه نظریه نمایندگی می(:  𝑰𝑵𝑫𝑩𝑫𝒊,𝒕) یرهمداستقالل هيئت 

نظارت بر سایر اعضای هیأت مدیره را بر عهده دارند. بدون وجود نقش نظارتی مدیران غیرموظف این امکان وجود دارد که مدیران 

به  رهیمد أتیه رموظفیغ ی)درصد( اعضا سبتاز ن رهیمد ئتیمحاسبه استقالل ه یموظف از موقعیت خود سوءاستفاده کنند. برا

 .[15]شود  یاستفاده م رهیمد أتیه یکل اعضا

 خود، نظارتی نقش بهتر چه هر ایفای منظور به اثربخش، حسابرسی کمیته(:  𝑨𝑪𝑰𝑵𝑫𝒊,𝒕) حسابرسی کميته استقالل

 شرط پیش که است شده مشخص شرکتی، حاکمیت درباره شده انجام مطالعات باشد. در می تری بیش اختیارات و قدرت نیازمند

 به را اختیار این زیرا، می شود حسابرسی کمیته توسط بهتر نظارت سبب تر بیش استقالل و است آن استقالل اثربخش، نظارت

قانون  و محققان. همچنین نماید قضاوت و داده قرار سؤال مورد را مدیریت های فعالیت و اقدامات که می دهد حسابرسی کمیته

 کمیته ها سایر در که دارد احتمال تر کم حسابرسی، های کمیته سازمانی برون مستقل اعضای که کرده اند تاکید همواره گذاران

. بر اساس پژوهش [29] شود می سود کیفیت ارتقای سبب کمیته، اعضای استقالل داشتن و شوند گمارده شرکت های مسئولیت و

 .برای اندازه گیری آن استفاده می شودحسابرسی به کل اعضا  کمیته عضو مستقل اعضای از نسبت  [40]تای و همکاران 

 . [40]برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد اعضای حاضر در کمیته حسابرسی (: 𝑨𝑪𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕) حسابرسی کميته اندازه
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 متغيرهای کنترلی

 ی در مدلمتغیر کنترلوابسته و مستقل اصلی از  شده و ناشناخته در رابطه بین متغیرهای برای کنترل تاثیر عوامل شناخته

از  ها کتشر ریسک بخش اثر مدیریت بر حسابرسی کمیته و مدیره هیئت نقش در این تحقیق برای بررسی شود. ها استفاده می

 صورت گرفته است.  [40]تعدادی متغیر کنترلی استفاده شده است. انتخاب متغیرهای کنترلی بر اساس تحقیق تای و همکاران 

 لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت.(:  𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕) اندازه شرکت

 مجموع وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت تقسیم بر فروش خالص شرکت.(:  𝑸𝑼𝑰𝑪𝑲𝒊,𝒕) نسبت آنی

 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت.(:  𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕) اهرم مالی

ا نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی های برابر است ب(:  𝑷𝑷𝑬/𝑻𝑨𝒊,𝒕) نسبت دارایی ثابت

 شرکت.

 برابر است با نسبت سود عملیاتی به کل فروش شرکت.(:  𝑵𝑰/𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕) حاشيه سود عملياتی

 برابر است با نسبت سود خالص به فروش خالص شرکت.(:  𝑷𝑹𝑶𝑭𝑰𝑻𝒊,𝒕) سودآوری

 

 یافته های پژوهش

 توصيفیآمار  

 ی( ارائه شده است. اصل1پژوهش محاسبه و در جدول ) یرهایمتغ یفیداده ها، آمار توص هیاول لیو تحل هیو تجز یبررس یبرا

 تیکزنشان دادن مر یبرا یاست و شاخص خوب عیتوز است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل نیانگیم ،یشاخص مرکز نیتر

میانگین بدست آمده برای دهد.  یرا نشان م 1.630و  2.474 بیبه ترت سکیاثربخش ر تیریمد انهیو م نیانگیم داده هاست.

درصد شرکت های مورد مطالعه دارای اعضای غیر موظف هیئت  66می باشد که نشان می دهد  0.656هیئت مدیره استقالل 

درصد شرکت های  66که نشان می دهد می باشد  0.662ی حسابرس تهیاستقالل کممدیره می باشند. میانگین بدست آمده برای 

کم  یکم نشان دهنده پراکندگ اریانحراف معمورد مطالعه دارای کمیته حسابرسی با اعضای مستقل از شرکت را دارا می باشند. 

 یابرسحس تهیساختار اندازه کم ریاست. متغ نیانگیداده ها از م ادیز ینشان دهنده پراکندگ ادیز اریو انحراف مع نیانگیداده ها از م

 یدارا 2.112 اریبا انحراف مع سکیاثربخش ر تیریمد ریو متغ نیانگیاز م یپراکندگ نیکمتر یدارا 0.031 اریبا انحراف مع

شده  یسبرر یرهایشود که تمام متغ یمشاهده م یدگیکش بیضر یباشند. در بررس یرا دارا م نیانگیاز م یپراکندگ نیشتریب

 . تندنرمال هس عیبلندتر از توز یعنیمثبت  یدگیکش بیضر یدارا

 آمار توصيفی -1جدول شماره 

 کشیدگی چولگی بیشترین کمترین انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 3.203 1.180 7.532 0.189 2.112 1.630 2.474 مدیریت اثربخش ریسک

 11.662 2.641 2.079 1.386 0.075 1.609 1.635 اندازه هیئت مدیره

 3.538 -0.671 1 0 0.161 0.600 0.656 مدیرهاستقالل هیئت 

 6.718 -1.287 1 0 0.205 0.667 0.662 یحسابرس تهیاستقالل کم

 18.052 4.129 1.242 1.098 0.031 1.098 1.105 یحسابرس تهیکم اندازه

 3.598 0.704 19.374 10.533 1.564 14.129 14.381 اندازه شرکت

 4.740 1.509 6.693 0.160 1.661 1.312 1.896 یمال اهرم

 2.931 0.788 0.849 0.001 0.181 0.247 0.276 ثابت ییدارا نسبت

 2.475 0.408 0.497 -0.133 0.164 0.127 0.163 یاتیسود عمل هیحاش

 4.823 1.648 0.348 0.004 0.093 0.044 0.082 یآن نسبت

 3.028 0.211 0.537 -0.262 0.187 0.102 0.131 یسودآور
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 ونيمدل رگرس نيتخم یمدل مناسب برا نييتع

 و هاسمن، بروش پاگان مريل Fآزمون 

در داده های ترکیبی ابتدا بایستی روش مناسب؛ مدل داده های تلفیقی )پولینگ( یا داده های تابلویی )پانل( جهت برآورد 

لیمر و بروش پاگان در این پژوهش استفاده شده است. نتایج این آزمون ها در  Fمدل انتخاب شود. برای این منظور از آزمون 

 ( ارائه شده است:3و  2جداول )

 مريل Fنتایج آزمون  -2جدول شماره 

 یمدل انتخاب نتیجه آزمون داریسطح معنی درجه آزادی Fآماره  مدل

 مدل داده های تابلویی در مقابل اثرات ثابت Poolرد مدل  0.000 (115.456) 6.525 1مدل 

 مدل داده های تابلویی در مقابل اثرات ثابت Poolرد مدل  0.000 (115.456) 6.324 2مدل 

 

 نتایج آزمون بروش پاگان -3جدول شماره 

 یمدل انتخاب نتیجه آزمون داریسطح معنی دو یآماره کا اثرات مدل

 ییتابلو یمدل داده ها یدر مقابل اثرات تصادف Poolرد مدل  0.000 287.502 مقطع 1مدل 

 ییتابلو یمدل داده ها یدر مقابل اثرات تصادف Poolرد مدل  0.000 273.542 مقطع 2مدل 

    

بنابراین با  باشد؛درصد می 5در سطح یکسانی عرض از مبدأها( صفر )عدم پذیرش  فرضیه رد بیانگر مریل F نتایج آزمون

به منظور اطمینان بیشتر  باشد.های تابلویی مناسب میروش دادههای رگرسیونی برای آزمون مدلتوجه به نتایج به دست آمده 

لیمر را تایید کرد و مدل های پژوهش باید در سطح  Fآزمون آزمون بروش پاگان نیز انجام گردید نتایج آزمون بروش پاگان نتایج 

ردند. در مرحله بعد برای انتخاب بهترین الگوی برآورد، انتخاب از بین الگوهای اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون مقاطع برآورد گ

 ارائه شده است: 4هاسمن استفاده می شود نتایج این آزمون در جدول 

 نتایج آزمون هاسمن -4جدول شماره 

 مدل انتخابی داریسطح معنی درجه آزادی آماره کای دو مدل

 اثرات ثابت یالگو 0.042 8 16.023 1 مدل

 اثرات ثابت یالگو 0.019 8 18.185 2مدل 

 

 باشدمی دارمعنی و درصد 5 از دو کوچکترداری مقدار کاینتایج آزمون هاسمن مدل های رگرسیونی نشان داد سطح معنی

 است. تر مناسب رگرسیونی مدل های تخمین برای ثابت اثرات رو مدلاز این

 

 پژوهش های مدلو خود همبستگی سریالی  انسیوار یآزمون ناهمسان
قبل از برآورد مدل های مربوط به آزمون فرضیه ها به بررسی ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی بین اجزای اخالل 

آزمون والدریچ برای خود  مدل پرداخته می شود. برای این منظور از آزمون والد تعدیل شده برای کشف ناهمسانی واریانس و از

همبستگی سریالی اجزای اخالل مدل در داده های پانل استفاده گردید. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خود همبستگی در 

مدل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی  4( آمده است. با توجه به نتایج این آزمون ها بین اجزای اخالل مدل در هر 5جدول )

دارد در نتیجه برای رفع ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی در این پژوهش در برازش نهایی مدل از روش  سریالی وجود
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باشد، توزیع  (مشاهده 30بیشتر از )حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می گردد. همچنین زمانی که حجم نمونه آماری بزرگ 

 (.1392ونی، جمالت اخالل به توزیع نرمال نزدیک است )افالط

 و خودهمبستگی سریالی انسیوار یناهمسان آزمون جینتا -5شماره جدول 

 مدل آزمون دوکای/  Fآماره  داریسطح معنی وضعیت

 والد تعدیل شده 8.2e+06 0.000 واریانس همسانیوجود نا
 1مدل 

 جیوالدر 18.971 0.000 یالیسر یوجود خود همبستگ

 والد تعدیل شده 7.8e+06 0.000 انسیوار یوجود ناهمسان
 2مدل 

 جیوالدر 19.021 0.000 یالیسر یوجود خود همبستگ

 

 نتایج آزمون فرضيه های پژوهش
 نتایج آزمون فرضيه اصلی اول

( مشخص است، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از این است که متغیرهای مستقل و کنترلی 6همانطور که در جدول )

( بیانگر معناداری کلی مدل مربوط 20.679) Fدرصد از تغییرات مدیریت اثر بخش ریسک را توضیح می دهد. معناداری آماره  84

قرار دارد و  2.5و  1.5( بین 2.10درصد است. مقدار آزمون دوربین واتسون ) 99به فرضیه اصلی اول پژوهش در سطح اطمینان 

در سطح معناداری  tنشان دهنده این است که خود همبستگی سریالی بین جمالت خطا وجود ندارد. در ادامه و با توجه به آماره 

اندازه هیئت مدیره دارای ضریب ممثبت و ضرایب و عالمت ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرها می توان نتیجه گرفت که متغیر 

درصد است و تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت اثر بخش ریسک دارد، در نتیجه فرضیه فرعی اول  5سطح معناداری کمتر از 

صد در 5درصد پذیرفته می شود. متغیر استقالل هیئت مدیره دارای تاثیر مثبت و سطح معناداری کمتر از  95در سطح اطمینان 

درصد  95است، بنابراین بر مدیریت اثر بخش ریسک تاثیر مستقیم و معناداری دارد، از این رو فرضیه فرعی دوم در سطح اطمینان 

درصد  95ی در سطح اطمینان اتیسود عمل هیحاشپذیرفته می شود. همچنین در این مدل متغیر های کنترلی اندازه شرکت و 

درصد تاثیر  99اثر بخش ریسک دارند و متغیرهای نسبت آنی و اهرم مالی در سطح اطمینان تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت 

 منفی و معناداری بر مدیریت اثر بخش ریسک دارند.

 نتایج برآورد مدل رگرسيونی فرضيه اصلی اول -6شماره جدول 

 متغیر ضریب رگرسیونی خطای استاندارد t آماره داریسطح معنی

 عرض از مبدأ -35.802 10.510 -3.406 0.000

 اندازه هیئت مدیره 3.030 1.230 2.463 **0.014

 استقالل هیئت مدیره 3.652 0.935 3.903 *0.000

 اندازه شرکت 3.082 0.746 4.130 *0.000

 نسبت آنی -5.891 2.382 -2.472 **0.013

 اهرم مالی -0.155 0.045 -3.400 *0.000

 ثابت ییدارا نسبت 0.743 0.830 0.894 0.371

 یاتیسود عمل هیحاش 3.776 1.587 2.378 0.017

 سودآوری 0.754 1.183 0.638 0.523

    0.883      ضریب تعیین Fآماره  واتسون نیدورب

 0.840     ضریب تعیین تعدیل شده 20.679 0.000 2.10

 درصد 10در سطح  درصد، ***معناداری 5درصد، **معناداری در سطح  1*معناداری در سطح   
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 نتایج آزمون فرضيه اصلی دوم

( مشخص است، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از این است که متغیرهای مستقل و کنترلی 7همانطور که در جدول )

ط ( بیانگر معناداری کلی مدل مربو18.406) Fدرصد از تغییرات مدیریت اثر بخش ریسک را توضیح می دهد. معناداری آماره  82

قرار دارد و  2.5و  1.5( بین 2.08درصد است. مقدار آزمون دوربین واتسون ) 99به فرضیه اصلی دوم پژوهش در سطح اطمینان 

در سطح معناداری  tنشان دهنده این است که خود همبستگی سریالی بین جمالت خطا وجود ندارد. در ادامه و با توجه به آماره 

یک از متغیرها می توان نتیجه گرفت که متغیر اندازه کمیته حسابرسی با سطح معناداری  ضرایب و عالمت ضرایب رگرسیون هر

درصد تاثیری بر مدیریت اثر بخش ریسک ندارد، در نتیجه فرضیه فرعی اول پذیرفته نمی شود. متغیر استقالل کمیته  5بیشتر از 

 رفتهیپذنیز  دوم یفرع هیفرض جهیندارد، در نت سکیاثر بخش ر تیریبر مد یریدرصد تاث 5از  شتریب یبا سطح معنادارحسابرسی 

درصد تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت  99همچنین در این مدل متغیر های کنترلی اندازه شرکت در سطح اطمینان  شود.  ینم

نفی و مثبت معناداری بر درصد به ترتیب تاثیر م 90اثر بخش ریسک دارد و متغیرهای نسبت آنی و سودآوری در سطح اطمینان 

 مدیریت اثر بخش ریسک دارند. 

 نتایج برآورد مدل رگرسيونی فرضيه اصلی دوم -7شماره جدول 

 متغیر ضریب رگرسیونی خطای استاندارد t آماره داریسطح معنی

 عرض از مبدأ -27.177 13.359 -2.034 0.042

 اندازه کمیته حسابرسی -1.478 2.527 -0.584 0.559

 استقالل کمیته حسابرسی 0.026 0.441 0.060 0.952

 اندازه شرکت 3.105 0.895 3.467 *0.000

 نسبت آنی -4.397 2.247 -1.956 ***0.051

 اهرم مالی -0.077 0.066 -1.166 0.244

 ثابت ییدارا نسبت 0.242 1.003 0.241 0.809

 یاتیسود عمل هیحاش 2.01 1.485 1.354 0.176

 سودآوری 1.806 1.007 1.793 ***0.073

 0.870     ضریب تعیین Fآماره  واتسون نیدورب

 0.823     ضریب تعیین تعدیل شده 18.406 0.000 2.08

 درصد 10درصد، ***معناداری در سطح  5درصد، **معناداری در سطح  1*معناداری در سطح    

 

  گيرینتيجه
در بهبود عملکرد،  در شرکت های و خارج یداخلمحیطی  راتییاز تغ یناش سکیاثربخش ر و مدیریت کنترل فهیوظ تیاهم

از  یناشافزایش ارزش، حفظ مزیت رقابتی در بازار و بقاء شرکت مستتر است. چرا که در صورت عدم مدیریت اثربخش ریسک 

 و ویژگی های هیئت مدیره ریپژوهش تأث نیدر ای، بقاء شرکت ها با چالش اساسی و مخاطره مواجه می گردد. طیمح راتییتغ

ت آمده به دس جینتامورد بررسی قرار گرفت. تهران  بهادار شرکت ها در بورس اوراق سکیر اثربخش تیریمدکمیته حسابرسی بر 

و استقالل هیئت مدیره بر مدیریت اثر بخش ریسک تاثیر مثبت و معناداری دارد.  رهیمد ئتیداد اندازه ه نشانفرضیه اصلی اول از 

بدین معنی که با افزایش اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره، مدیریت اثر بخش ریسک افزایش خواهد یافت. نتایج حاصل 

از جمله اندازه  ره،یمد ئتیه یها یژگیو"ی بر مبن  [40]و همکاران  یتا از فرضیه های تحقیق در این راستا با نتایج تحقیق

ت و ، مطابق"شرکت دارد ی پوشش ریسک )مدیریت ریسک(بر رو یو مثبت معنادار ریتأث و استقالل هیئت مدیره رهیمد ئتیه

 یبرا یشتریب زهیانگ شتر،یب هیئت مدیره مستقل() رهیمد ئتیبا اندازه و استقالل ه ییشرکت هانتایج حاکیست  همخوانی دارد.

 دارند. مدیریت ریسک اثربخش شیو افزا پوشش ریسک
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نتیجه حاصل از فرضیه اصلی دوم حاکیست ویژگی های کمیته حسابرسی )اندازه و استقالل کمیته حسابرسی( تاثیری 

مکاران  هو  یتا قیتحق جیراستا با نتا نیدر ا قیتحق یها هیحاصل از فرض هجینت معناداری بر مدیریت اثربخش شرکت ها ندارد.

، "ارد ( شرکت دسکیر تیری)مد سکیپوشش ر یبر رو یمعنادار و مثبت ریتأث یحسابرس تهیکم یها یژگیو "بر  یمبن  [40]

رفته شده پذی یدر شرکت هاحسابرسی  تهیکم لیتشک ییاست نوپا نممک نتیجه مزبور لیاز دال یکی دارد.ن یمطابقت و همخوان

 ینتعادل ب جادیا همچنینشرکت و ناشی از تغییرات محیطی  یها کسیر ییامر شناسا ینباشد که ا رانیادر بورس اوراق بهادار 

است که  بوده ینا انگریب پژوهش جیاگرچه نتاعلی ایحال ساخته است.  مواجه با مشکل حسابرسی تهیرا توسط کم کسیبازده و ر

 ۀتیمکه ک ینکنند اما به جهت ا ینم فایا یتیبااهم نقش شرکت ها کسیر مدیریت اثربخشدر  یحسابرس ۀتیکم یها یژگیو

 یشتریب یشود پژوهش ها یم شنهادیشود لذا، پ یلمداد مقاطالعات به بازار  انتشار ندآیدر فری و کنترل یسازوکار نظارت یحسابرس

دازه با در نظر گرفتن نقش ان یمال موضوعات رین بر ساآ ریتأث ینو همچن یبیترک لیتحل به صورت قیتحقع در رابطه با موضو

 .ردیصورت گشرکت، نوع صنعت و چرخه عمر 
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