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 چکیده
 به افزایش مدیریت، رفتار بازدارندگی سوء داخلی، های کنترل بهبود مانند مختلفی، مزایای باال کیفیت با حسابرسی داخلی

 دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین همراه به سود، را مدیریت کردن محدود و مالی گزارشگری کیفیت و موقع
باشد. این تحقیق از نظر هدف  داخلی می همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی

های پذیرفته شده در  باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می
گیری حذف سیستماتیک در  بوده است که از طریق نمونه 5933الی  5932ساله  2بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 

مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته تحقیق  شیوه های اجرای حسابرسی داخلی و متغیر مستقل شرکت مورد  505مجموع 
باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته آن همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی می

و حسابداری رئیس کمیته حسابرسی و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی 
و شیوه های اجرای  حسابرسی داخلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی و 
شیوه های اجرای  حسابرسی داخلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین با وجود تخصص رئیس کمیته حسابرسی شیوه 

 داخلی تقویت خواهد شد. های اجرای حسابرسی 

 .همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص رئیس کمیته حسابرسی، شیوه های اجرای حسابرسی داخلی کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

 مستقیم نظارت مسئول کند و بیان می کند که کمیته حسابرسی می حمایت حسابرسی کمیته از شرکتی حاکمیت قوانین
 کمیته حسابرسی که کند می تصریح 5050 داخلی سال حسابرسی عملکرد نامه آیین است.  داخلی حسابرسی عملکرد بر

 تعیین و عملکرد ارزیابی انتصاب، داخلی؛ حسابرسی های برنامه و تصویب داخلی، بررسی حسابرسی منشور ایجاد مسئول
 برای بودجه و منابع تصویب منبع حسابرسی داخلی؛ ترتیب مورد در گیری حسابرسی، تصمیم اجرایی مدیر اهداف

 عمل آن به و شده گزارش سازمان توسط درستی به حسابرسی های یافته کند که می تضمین حسابرسی داخلی است و
 (.5050 ،5داخلی حسابرسان موسسه) شود می

 ترتیب، همین به و کند، تسهیل را کار رئیس واحد حسابرسی تواند از حسابرسی داخلی می حمایت کمیته حسابرسی 
 تعامل(. 5052 ،9دانکن و تروتمن ;5052 ،5)ریتنبرگ .باشد مفید تواند می رئیس واحد حسابرسی از متقابل حمایت
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 همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی
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رئیس  نقش خوب است. اخیراً، حکمرانی های از نشانه یکی( مدیره هیئت کمیته یا) حسابرسی کمیته با داخلی حسابرسی
 ،5اسمیت و تانیی ;55054آبرناتی و همکاران) است گرفته قرار توجه مورد آکادمیک و تجاری بحث در کمیته حسابرسی

 عمومی پاسخگویی هیئت ;5052 ،2یاسمین و غفران ؛5052 ،4ریچارد و کامپرنول ;5052 ،9جعفر و همکاران ;5052
 تواند می رئیس کمیته حسابرسی دقت که شود می ادعا(. 5055تروتمن،  ;5053 ،6فونتین و خماخم ؛5053 ،2کانادا

نماید  حاصل کند و اطمینان از آن ارائه مناسبی حمایت و کند روشن آن را نقش دهد، شکل فرهنگ حسابرسی داخلی را
 (. 5052، 2چامبرز)دارد را موفقیت برای الزم تخصص و ها مهارت منابع، که حسابرسی داخلی

 حسابرسی کارآمدی کمیته: »کند می بیان 3شرکتی حاکمیت مورد در 5052 سال مالزی در قانون پیشنهادی نویس پیش
 تنظیم در همچنین و انداز چشم و رهبری ارائه در اساسی نقش رئیس کمیته حسارسی . دارد بستگی رئیس نقش به اغلب

 (.5052 ،50بهادار اوراق کمیسیون) حسابرسی دارد کمیته کار دستور مدیریت و
 هایی نگرانی اما کند، مؤثر حسابرسی داخلی ایفا عملکرد تضمین در مهمی نقش رئیس این که رود می انتظار اگرچه
 گزارشگری اصلی های مسئولیت از فراتر های کمیته حسابرسی مسئولیت و کار دستور جهانی، سطح که در دارد وجود
 با مرتبط نوظهور خطرات به توجه با مثال، عنوان به(. 5052 ،55هید و بودین) است رشد حال در حسابرسی نظارت و مالی

 بالقوه های سایبری پذیری آسیب برابر در ها سازمان دارند تا از نیاز کافی دانش به سایبری، کمیته حسابرسی امنیت
 .شود می های کمیته حسابرسی ظاهر ویژگی و کارها دستور در پیش از بیش سایبری امنیت و نمایند محافظت

 مدیریت برای رئیس حسابرسی روی بر ای العاده فوق فشار افشای کمیته حسابرسی های بیانیه در برجسته طور به
 کرده وارد خطرات برای برآورد داخلی حسابرسی های پذیری کافی برنامه انعطاف از اطمینان و صحیح حسابرسی داخلی

 حجم دلیل به توجه از طریق عدم است اثربخشی حسابرسی داخلی ممکن نتیجه، . در(5050، 55تایری و فاست)است 
 (.5055، 59ببیند)فری و همکاران آسیب رئیس کمیته حسابرسی تخصص و زمان محدودیت و زیاد کاری
 انتخاب دقت با باید مدیران و ها شرکت: »داشت اظهار بهادار، اوراق و بورس کمیسیون سابق رئیس ،54وایت جو مری
 و تعهد زمان، که کند می انتخاب را کسانی تنها کمیته حسابرسی، .کند می خدمت آنها حسابرسی در کسی چه که کنند

 در رئیس که شود طوالنی زمانی است رئیس کمیته حسابرسی ممکن زمانی دارند. تعهد خوبی به را کار انجام برای تجربه
 های کمیته در که کمیته حسابرسی روسای کار حجم که حضور داشته باشد. زمانی مدیره هیئت نظارتی های کمیته سایر

 هنگامی کنند می استدالل دانشمندان. است با حسابرسی داخلی محدود آنها تعامل است، مینمایند طوالنیخدمت  متعدد
 دیگر، سوی بیند. از می آسیب توسعه حسابرسی داخلی  کند، می تعامل کمتر با حسابرسی داخلی کمیته حسابرسی که

 باشد، سهامداران نفع به است ممکن فرعی های کمیته میان رئیس کمیته حسابرسی در عضویت که شود می استدالل
 دیگر یکی. شوند می محسوب گسترده دانش و نفوذ با و قدرتمند مختلف، های کمیته در گرفتن قرار دلیل رئیس به زیرا
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 است کرده جلب خود به را ها کننده تنظیم توجه اخیر های سال در اثربخشی کمیته حسابرسی که برجسته های ویژگی از
 نتیجه این به( 5052) کومال و بالل توسط مطالعه یک(. 5052 ،5کومال و بالل) کمیته حسابرسی است مالی تخصص

 مالی حسابداری تخصص برای رابطه این و دارد سود کیفیت با مثبتی مالی کمیته حسابرسی رابطه تخصص که رسید
 .(5055، 5)ون حسین و همکاران است تر قوی غیرحسابداری مالی تخصص به نسبت

رئیس کمیته حسابرسی  تخصص که کند می ملزم را شده فهرست های شرکت همه 5005 سال قانون ساربینز اکسلی در
 که مثال، فردی برای. کرد پیشنهاد را مالی متخصص از محدودی تعریف 9قانون ساکس ابتدا، در. کنند را افشا شرکت
 به این اعتراض متعدد های نامه دنبال به حال، این با. است حسابرسی یا حسابداری زمینه در تجربه و تحصیالت دارای
 کارشناس یک عنوان به تواند می عضو کمیته حسابرسی یک که کند می بیان نهایی قانون کننده، محدود بسیار تعریف

 همکاران، و آبرناتی) است غیرحسابداری تجربه یا حسابرسی/حسابداری مستقیم تجربه دارای اگر فرد شود تعیین مالی
و  نظارت یا استفاده حسابرسی، زمینه، در تجربه با فردی مالی کارشناس دیگر، عبارت به (.5053 ،4و پارک لی ؛5054
باتوجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق بررسی رابطه  .(5055)ون حسین و همکاران،  است مالی های گزارش ایجاد

 بین همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی پرداخته شده است.
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 حسابرسی داخلی
 طراحی عملکرد، بهبود و شارز ایجاد برای که مشخص است اهداف با ای مشاوره و مستقل فعالیتی حسابرسی داخلی،

نتیجه  در که برسد خود اهداف به ساختارمند با رویکردی تا کند می کمک شرکت به داخلی شده است. حسابرسی
 داخلی بخشد. حسابرسان می بهبود و کند می ارزیابی را های حاکمیتی فعالیت و ها کنترل ریسک، مدیریت اثربخشی

 داشته شرکت های رویه و عملیات، فرآیندها از دقیقی درک داخلی، کنترل های بی نظمی کشف و جلوگیری برای باید

 و طراحی به قادر باید است، بوده مدنظر که می کنند کار همانطوری روشها و فرآیندها آیا اینکه منظور تعیین به و باشند
 تجاری واحد عملکرد کیفیت و داخلیهای  کنترل نظام کارآیی و کفایت به مربوط باشند. ارائه اطالعات ها اجرای آزمون

بهترین  که هایی است. شرکت داخلی های حسابرسان مسئولیت از تجاری، واحد اجرائی مدیران و هیئت مدیره رئیس به
 اهداف راهبردی و انتظارات با و گیرند می کار به را پیشرو رویه های که دارند آنهایی را داخلی حسابرسی دستورالعمل

 داشت. خواهند ی بهتر های کنترل ماً عمو همگامند، مدیره هیئت و یتمدیر توسط مقرر
 فرآیند بالقوه در ارزشمند منبع عنوان به را داخلی حسابرسی ها نقش مدت طی در مستقل حسابرسی استانداردهای

 دهی اطمینان شامل که نمود ارائه داخلی از حسابرسی تعریفی داخلی حسابرسان اند. انجمن کرده تأیید مالی گزارشگری

2بعد، کوزو سال راهبری بود. پنج و کنترل ریسک، مدیریت زمینه سه در و مشاوره
 مدیریت برای یکپارچه چارچوبی 

 و حسابرسان شد ایجاد ریسک مدیریت گسترده رویکردهای سوی به جهانی حرکتی پس، آن ارائه کرد.  از بنگاه ریسک

 کنند می ایفا و مشاوره دهی اطمینان خدمات ارائه در کلیدی نقشی خود،سازمان  در ریسک مدیریت به توجه با داخلی
 (.5935)توکل نیا و همکاران، 
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 درست، جنبه هایی مانند از مالی اطالعات کیفیت ارتقای به داخلی کمک حسابرسی واحد وظایف از دیگر، عبارت به

 بر همواره شرکتی طرفداران حاکمیت کنندمی بیان همکارانش و ابوت .شده است تعین به موقع بودن و اعتماد قابل

 این بر مذکور پژوهشگران این، وجود با دارند؛ اما تأکید مالی گزارشگری کیفیت بهبود در حسابرسی داخلی واحد نقش

تجربی  شواهد و نشده بررسی کامل به طور هنوز گزارشیگری مالی فراینید در داخلی حسابرسی واحد که نقش باورند
برخی  تأکید باوجود  بنابراین،  (.5052، 5)ابوت است داخلی در دسترس حسابرسی واحید کیفیت تأثیر دربارۀ اندکی

 تجربیی رابطه، پژوهش این در مالی، گزارشگری کیفیت در ارتقای داخلی حسابرسی واحد نقش بر پژوهشگران

 و پژوهش دیویدسون مثل انجام شده پژوهشهای اندک در این، است. با وجود نشده انجام چشیمگیری

 واحد تشکیل بر مبنی بهادار ایران اوراق و بورس سازمان الزام شود. همچنین،یافت می ( تضادهایی5002)5همکارانش

 داخلی) از جمله حسابرسی اجرای در راستای ایرانی شرکتهای بر چشمگیری مخارج موجب تحمیل داخلی حسابرسی

 این و آن( شده است برونسپاری یا داخلی حسابرس را استخدام کیفیت دارای داخلی حسابرسی عملیات انجام مخارج بر

این  به کارسلو و ابوت مانند پژوهشگران است برخی داده افزایش بیشتر چه را هر داخلی حسابرسان از انتظارات امر،
 داخلی واحد حسابرسی یک وجود صرف شرکت، یک در نتایج مطلوب به دستیابی برای که اندداشته اشاره مهم نکته

(. 5059، 9دارد)جوهل و همکاران حیاتی نقش که است داخلی حسابرسی کیفیت واحد میزان بلکه است؛ نبوده کافی
 (؛ بیم5055)2و همکاران ابوت (؛ 5055)2همکاران و پراویت (؛5055)4و همکاران مسر پژوهشگران)ازجمله از بسیاری

 « داخلی عامل حسابرس دو تابعی از را داخلی حسابرسی کیفیت آنجلو، دی ازنظریۀتبعیت  ( به5055)6همکاران و آلدرد

 متقابل رابطۀ یکدیگر با و و متمایزند بااهمیت عامل، دو این داشته اند بیان و کرده معرفی » صالحیت « و » استقالل

 دارند.
 به تنها توجه است؛ بنابراین، ضروری استقالل و صالحیت عنصر دو داخلی، هر حسابرسی کیفیت سنجش برای بنابراین،

 هرچه کشف انتظار ماهر، و حسابرس صالحیت دار یک از کییه همانطور زیرا کافی نیست؛ مذکور عنصر دو از یکی

 به مقامات ذیصالح، به کشف شده اشتباه این گزارش دارد، نحوۀ وجود مالی گزارشهای در موجود بیشتر اشتباهات

 داخلی بر حسابرسی کیفیت اندازه گیری برای بیشتر پژوهشگران (.5052دارد)ابوت و همکاران،  بستگی او استقالل

 به منظور حسابرسی مستقل کرده اند. استانداردهای تأکید حسابرسی مستقل، استانداردهای در تأکید شده معیارهای

 مزبور، استانداردهای براساس .اندداده قرار مدنظر را معیار سه داخلی، کار حسابرسان بر مستقل حسابرس اتکای

ارزیابی صیالحیت،  شامل داخلی حسابرسی کیفیت واحد ارزیابی در را خود حرفه ای قضاوت بایدمستقل می حسابرس
 صورتهای و حسابرسی مالی مرتبط با گزارشگری داخلی انجام شدۀ حسابرسی کار دامنۀ و ماهیت بیطرفی، خبرگی، 

 .(5933)باباجانی و محسنی نیا،  گیرند کار به مالی
 داخلی، های کنترل بهبود مانند مختلفی، مزایای باال کیفیت با که حسابرسی داخلی دهد می نشان متعدد مطالعات اگرچه

دارد.  همراه به سود، را مدیریت کردن محدود و مالی گزارشگری کیفیت و موقع به افزایش مدیریت، رفتار بازدارندگی سوء
 حسابرسی داخلی اقتصادی ارزش. کنند می بررسی را داخلی حسابرسی های رویه کننده تعیین عوامل اندکی مطالعات

 دهد می نشان فراوان مطالعات(. 5050 ،2جیانگ و همکاران ؛5052 ابوت و همکاران،) است مالی دهی گزارش از فراتر
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 ،5آزالی و مازا ؛5055 ،5لین و همکاران) مالی گزارشگری بر داخلی های کنترل بهبود با است حسابرسی داخلی موثر که
 ،(5050 ،9غالب و همکاران ؛5003 همکاران، و پراویت) واقعی و تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت ، کاهش(5052

 های هزینه کاهش و  ریسک کاهش ،(5056 ،4گروس و همکاران ;مالی گزارشگری بهنگام ارتقای  از تقلب جلوگیری
 (.5050)کارسلو و همکاران،  کند می کمک خارجی حسابرسی

 و( 5050 همکاران، و جیانگ ;5050 ،2چن و همکاران) برتر عملیاتی عملکرد با همچنین قوی حسابرسی داخلی یک
 اجرایی نامه این، آیین بر عالوه(. 5050 ،2روسی و همکاران) است مرتبط مثبت تغییرات و سازمانی یادگیری تحریک

 ها سازمان پایداری و شهرت ها، دارایی از محافظت برای حسابرسی داخلی که دهد می تشخیص جدید داخلی حسابرسی
 (.5050 ،6داخلی حسابرسان مجاز موسسه) است حیاتی

 در گذاری سرمایه و با اندازه مرتبط عوامل که هستند مطالعاتی حسابرسی داخلی، اقدامات مورد اولیه در تحقیقات میان در
 در( 5055)3ریتنبرگ و جانستون، (،5055)2کریست اندرسون، از عبارتند اینها. حسابرسی داخلی را مورد بررسی قرار دادند

الضماری و  و ;کویت در( 5056)55الحجری بلژیک؛ در( 505)50عبدالمحمدی و سارنس ؛(متحده ایاالت) متحده ایاالت
 و  کند می بررسی را استانداردهای حسابرسی داخلی با انطباق کهمطالعاتی دارد  وجود نیز مالزی در( 5052)55همکاران

 (.5056 ،54العابدین زین ;59،5054لوبه و کوتزی) ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی های برنامه اتخاذ
 

 ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی رویکرد

 تهدید را پایداری توانند می ها ریسک زیرا کنند می تاکید آن بر و تایید را ریسک مدیریت ای فزاینده طور به ها سازمان
 خدمات ارائه با ها ریسک مدیریت در ها شرکت به کمک در حیاتی نقش کار و کسب در یک کنند. حسابرسی داخلی

 حسابرسی که دارند می اظهار( 5009)52پیج و کند. اسپیرا می ایفا ریسک مدیریت فرآیند ارزیابی و بهبود برای ای مشاوره
 ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی نیازمند 5050 عملکرد حسابرسی داخلی استاندارد. است ریسک بر مبتنی مدرن داخلی
 حسابرسی از استفاده. نامطمئن الزامی میباشد و متالطم پیچیده، تجارت در دنیای ها شرکت موفقیت و بقا برای که است

 ،52نامی مک و سلیم)کند می تاکید آن استراتژیک و عملیاتی اهداف در ذاتی خطرات ارزیابی اهمیت بر ریسک بر مبتنی
 ناکارآمد خطرات نظارت و یکپارچه نظارت کند. فقدان ارزیابی یکپارچه یک در را خطرات باید حسابرسی داخلی(. 5333

 حسابرسی رویکرد یک از استفاده. شود خطر معرض در گرفتن قرار به منجر تواند می استراتژیک و عملیاتی سطوح در
 .است متمرکز ها سازمان توجه مورد های حوزه بر داخلی حسابرسی های کند فعالیت تضمین تواند می ریسک بر مبتنی

 می ها شرکت کنند نصیب می استفاده ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی طرح از که که به مزایایی ادبیات، از جریانی
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 در حسابرسی داخلی که دهند می نشان( 5053)5همکاران و مارتینو و( 5055)5همکاران و سارنس. کند می اشاره، شود
 اخالق، به مربوط های حسابرسی حاکمیتی، های رویه و ها سیاست بررسی به مربوط های طریق فعالیت از شرکتی حاکمیت

 (.5055)ون حسین و همکاران،  مشارکت می نماید

 عملکرد و استراتژی بین کند، رابطه می اتخاذ را ریسک بر مبتنی حسابرسی ریزی برنامه حسابرسی داخلی که زمانی
 مرتبط داخلی حسابرسی اثربخشی با را ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی بلوغ( 5054)9لوبه و کوتزی. یابد می افزایش

 با مرتبط شرکت خاص های ویژگی بر ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی مورد در ادبیات از دیگری جریان .دانند می
 دارد. تمرکز داخلی حسابرسی فرآیند در ریسک بر مبتنی رویکردهای پذیرش

 حسابرسی اجرا بر ریسک مدیریت های شیوه کمیته حسابرسی و خاص های ویژگی که دریافت( 5056) العابدینزینال
 که دهد می نشان( 5050)4همکاران و کاستانهایرا .گذارد می مالزیایی تأثیر های شرکت میان در ریسک بر مبتنی داخلی

 و المللی بین های شرکت بین در ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی پذیرش پرسشنامه نظرسنجی، یک اساس بر
 .(5055است)ون حسین و همکاران،  تر رایج پرتغال در بورسی های شرکت

 

 ی اجرای حسابرسی داخلیها وهیش نیبهتر و یحسابرس تهیکم سیرئ یهمپوشان نیب ارتباط

 از. دارد وجود شرکت جینتا بررئیس کمیته حسابرسی  یهمپوشان یاحتمال اثرات مورد در موجود اتیادب در بیرق دگاهید دو
 لیدل بهکمیته حسابرسی  رانیمد که دهد یم نشان رهیمد ئتیه یها تهیکم در متعدد یها تیعضو طرف، کی

 یشتریب زهیانگو  دارند یهمپوشانکمیته حسابرسی  رانیمد خود، شهرت حفظ یبرا. هستند توجه مورد اریبس شهرتشان
 رهیمد  ئتیه مختلف ینظارت یها تهیکم در تیعضو. دهند اختصاص یمال یگزارشگر ندیفرآ بر نظارت جهت تالش برای

 در راکمیته حسابرسی  از شده آموخته دانش توانند یم یهمپوشان رانیمد رایز باشد، سهامداران سود به تواند یم زین
 دگاهید حال، نیا با(. 5059، 2)لیو و هسو بالعکس وپاداش  تهیکم در مثال، عنوان به ببرند، کار به خود ینظارت یها نقش

 چند در آنها که یزمان است ممکنکمیته حسابرسی  رانیمد یکار حجم و یزمان تعهدات که کند یم استدالل نیگزیجا
 حد از شیب تعهد لیدل بهکمیته حسابرسی  ینظارتناچیز    تالش. شود یطوالن عضو هستند شرکت کی در یفرع تهیکم

 .(5055)ون حسین و همکاران،  بگذارد یمنف ریتأث یحسابرس و یحسابدار جینتا بر است ممکن
 احتمال با دارند تداخل هم باکمیته حسابرسی  رانیمد که دهند یم نشان( 5052) و همکاران مندز فرناندز حال، نیا با

 یم نشان نهایا. هستند مرتبط ایاسترال در کمتر یحسابرس یها نهیهز و طیشرا واجد یحسابرس نظر افتیدر یبرا یکمتر
. کنند یم درک رانیمد یهمپوشان از افتهی بهبود نظارت با را یکمتر یحسابرس سکیر مستقل حسابرسان که دهد

 الزحمه حق و رهیمد ئتیه نظارت یها تهیکم در تیعضو یهمپوشان نیب یمنف رابطه کی نیهمچن(، 5056)2کاللکار
 با مرتبط یحسابرس کمتر سکیر دهنده نشان نییپا یحسابرس یها نهیهز که تصور نیا با مطابق دهد، یم نشان یحسابرس
و  سلطانا و( 5052)6انیبهو و بیحب حال، نیهم در. است گرید یها تهیکم درکمیته حسابرسی  یاعضا حضور

 کی در پاداش وکمیته حسابرسی  در زمان هم که یرانیمد با ،ییایاسترال یها شرکت که دهند یم نشان( 5056)2همکاران
 نیهم به. است اطالعات انتقال ییافزا هم اثر دهنده نشان که دارند یتر نییپا سود تیریمد کنند، یم خدمت شرکت
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 تهیکم در کهکمیته حسابرسی  سیرئ که دهد یم نشان( 5052) نیاسمی و غفران توسط انگلستان در مطالعه کی ب،یترت
 بودن موقع به و بهبود به ترگسترده دگاهید نیا و آورد یم دست به شرکت از یترکامل درک کند، یم خدمت متعدد یها

کمیته  رئیس یهمپوشان نیب ارتباط مورد در فوق یرقابت ینظر یها ینیب شیپ به توجه با. کند یم کمک یمال یگزارشگر
 زیسرر هیفرض مقابل در وکار کسب هیفرض) هینظر کدام که ستین مشخص ،یداخل یحسابرس یها وهیش وحسابرسی 

 .(5055)ون حسین و همکاران،  است سازگار یتجرب شواهد با( دانش

 

 ارتباط بین تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و بهترین شیوه های اجرای حسابرسی داخلی

 کمیته حسابرسی رئیس یرو بر تنها نه که دارد وجود کمیته حسابرسی یمال تخصص مورد در یادیز قاتیتحق نیهمچن

 که دهد یم نشان یکل طور به مطالعات نیا. ردیگ یم نظر در گروه کی عنوان به را کمیته حسابرسی بلکه دارد، تمرکز
 و شنانیکر. باشند یحسابدار یمال تخصص یدارا اعضا که شود یم تیتقو یزمان کمیته حسابرسی تیقابل

 همراه شتریب یحسابدار یکار محافظه با کمیته حسابرسی یحسابدار یمال تخصص که دهند یم نشان( 5002)5سواناتانیو
( 5050)5و همکاران والیدهل ب،یترت نیهم به. نیست مشهود یرحسابداریغ یمال تخصص یبرا اثر نیا که یحال در است،

 تیفیک بر در کمیته حسابرسی یمال کارشناسی بین وجود یک مثبت ریتأث که کنند یم مستند( 5054)9و همکاران کوهن و
 ودیفاند  مشابه طور به. شود یم آشکارتر باشد، یحسابدار یمال تخصص یدارا کارشناس که یزمان ،یمال یگزارشگر
 واکنش یحسابدار یمال تخصص با کمیته حسابرسی یاعضا انتصاب به سهام بازار که دهد یم نشان( 5002)4همکاران

 کردند مشاهده( 5053) پارک و یل و ،(5052)2براوو و آباد ،(5052) و همکاران سلطانا ن،یا بر عالوه. دهد یم نشان مثبت
 دهد یم شیافزا را نگر ندهیآ اطالعات یافشا دهد، یم کاهش را یحسابرس ریتاخ کمیته حسابرسی یحسابدار تخصص که
کمیته  یرحسابداریغ تخصص که افتندیدر( 5056) وانیاوسال و غفران حال، نیا با. دهد یم کاهش را یدستکار و

 و یحسابرس شدت دهنده نشان که شود یم یحسابرس یها نهیهز شیافزا باعث یحسابدار تخصص یجا به حسابرسی
 یمال تخصص فقط که دهد یم نشان( 5050)2گوه و همکاران حال، نیهم در. است انگلستان در یحسابرس تالش

 مرتبط یداخل کنترل با اهیمت ضعف نقاط اصالح بودن موقع به با مثبت طور به یحسابدار تخصص نه و یرحسابداریغ
 متحده االتیا کمیته حسابرسی یمال تخصص که است افتهیدر( 5054)6همکاران وبادوالتو  نیا بر عالوه. است

 یفراوان قاتیتحق. باشد داشته ییباال گاهیجا زین حسابرسیکمیته  نکهیا مگر کند، ینم محدود را یحسابدار یها ینظم یب
کمیته  سیرئ که یزمان یمال یگر گزارش بر کمیته حسابرسی نظارت که دهد یم نشان گرفت قرار بحث مورد باال در که
 با حسابرسیکمیته  رئیس کی که شود یم ینیب شیپ اساس، نیا بر. ابدی یم شیافزا باشد، یحسابدار یمال تخصص یدارا

. بخشد بهبود و دهد قرار ریتأث تحت مختلف طرق از را یت اجرای حسابرسی داخلیفیک تواند یم یحسابدار یمال تخصص
 تیصالح آن بودن مناسب و شرکت یداخل یحسابرس طرح یابیارز در تخصص نیچن با کمیته حسابرسی رئیس اوالً،
 خطر معرض در گرفتن قرار رساندن حداقل به و ییشناسا با را سکیر یابیارز مسائل توانند یم نیهمچن آنها. دارند

 به و کند درک را حسابرس قضاوت تواند یم یمال یگزارشگر و یحسابرس دانش با کمیته حسابرسی کی کنند تیریمد
 یحسابدار تخصص با کمیته حسابرسی رئیس کی که انتظار نیا اساس بر. کند یدگیرس تیریمد و حسابرس اختالفات
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کمیته  رئیس یحسابدار یمال تخصص کهشود  یم فرض و کند، یم کمک بهتر یداخل یحسابرس یها وهیش یالقا به
 .(5055)ون حسین و همکاران،  است مرتبطی داخل یحسابرس یها وهیش یاثربخش با یتوجه قابل زانیم به حسابرسی

 

 پیشینه  تحقیق
سود را بررسی  مدیریت و داخلی های کنترل با حسابرسی کمیته های ویژگی بین (، رابطه5933) مرادی و همکاران

 و های داخلی کنترل ضعف حسابرسی و کمیته تخصص و حسابرسی کمیته بیناندازه که تحقیق نشان داد نمودند.  نتایج
 وجود معناداری رابطه سود و مدیریت حسابرسی کمیته اندازه بین اما دارد وجود معناداری و منفی رابطه سود مدیریت

 .ندارد
تقارن  عدم و مالی گزارشگری کیفیت بر داخلی حسابرسی کیفیت (، به بررسی تأثیر5933) باباجانی و محسنی نیا

که کیفیت  است آن از حاکی تحقیق، تهران پرداختند. نتایج بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکتهای در اطالعاتی
 است؛ نداشته معناداری تأثیر » مالی گزارشگری کیفیت « و » اطالعاتی تقارن عدم«متغیر  دو حسابرسی داخلی بر

 زمینۀ مناسب، سازوکارهای اتخاذ با شود و انجام داخلی حسابرسی کیفیت مقولۀ به جدیتری توجه است الزم ازاینرو

 .شود فراهم شرکتها داخلی حسابرسی واحد کیفیت بیشتر هرچه ارتقای
(، به بررسی رابطه بین ویژگیهای رئیس کمیته حسابرسی و گزارشگری مالی به موقع 5933) تحریری و همکاران

پرداختند نتایج تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی و تجربی رئیس کمیته حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی 
 رابطه معنی داری وجود ندارد. 

شانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای (، به بررسی رابطه بین همپو5055) ون حسین و همکاران
حسابرسی داخلی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی با شیوه های اجرای حسابرسی 
داخلی، به ویژه عدم افشای انطباق اقدامات با چارچوب حرفه ای بین المللی و عدم وجود منشور حسابرسی داخلی رابطه 

محور  ضعیف دارد. عالوه بر این، تخصص رئیس کمیته حسابرسی با پذیرش بیشتر  شیوه های حسابرسی داخلی ریسک
 مرتبط است.

(، به بررسی اینکه چگونه کمیته حسابرسی به موانع پردازش اطالعات رسیدگی می کند پرداختند. 5055) فری و همکاران
  بر حسابرسی داخلی تاثیر منفی دارد. رئیس کمیته حسابرسی صتخص و زمان نتایج تحقیق نشان داد که محدودیت

 دادنشان  یتجرب جینتا(، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی پرداختند. 5050) واداسی و همکاران
 تیدر حاکم یداخل یسهم حسابرس رایز گذارد، یم ریتأث یداخل یحسابرس یبر اثربخش یداخل یحسابرس یساز یا که حرفه

مطابقت دارد و حسابرسان  یداخل یحسابرس یبا استانداردها یداخل یکه عملکرد حسابرس ییها سازمان یبرا یشرکت
در  یداخل یکه سهم حسابرس دادنشان  ها افتهی نی. همچنابدی یهستند، بهبود م یا فهحر یها نامهیگواه یدارا یداخل

شکل  یحسابرس تهیکم تیفیو ک رعاملیمد یدوگانگ یعنیخاص شرکت،  یها یژگیو یتوسط برخ یشرکت تیحاکم
 .ردیگ یم
 

 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش 

تحقیق همبستگی است. در کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع 
این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص 

  .های مناسبی اختیار می شود
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صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی  اطالعات مورد نیاز شرکتهای منتخب با مراجعه به
اند. در  گردآوری شده و نرمافزار رهآورد نوین موجود در سامانه کدال شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

، تحقیقشود. در این  می Eviews8 افزار محاسبات آماری وارد نرم گیری متغیرها، بمنظور نتایج حاصل از اندازه نهایت،
رگرسیون حداقل مربعات معمولی بصورت داده ترکیبی  ها، از الگوی ضیهبرای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فر

 .شود. استفاده می
است که به ویژگی  5933تا  5932شده در بورس اوراق بهادار تهران سال  های پذیرفته جامعه آماری این تحقیق شرکت

 زیر داشته باشند.

  اسفند هرسال باشد. 53پایان دوره مالی شرکتهای نمونه 

 .شرکتهای نمونه جزو بانکها، بیمه ها، شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ نباشد 

 .شرکتهای در طی دوره مورد بررسی تغییر دوره نداده باشند 

 باشد.مشاهده می 250شرکت و  505با توجه به محدودیتهای ذکر شده نمونه نهایی تحقیق  

 

 فرضیه های تحقیق

 های اجرای حسابرسی داخلی رابطه معنی داری وجود دارد.ه حسابرسی و شیوهفرضیه اول: بین همپوشانی رئیس کمیت
معنی  داخلی رابطه حسابرسی های اجرای شیوه و حسابرسی کمیته رئیس )حسابداری( مالی تخصص بین دوم: هیفرض

 دارد. وجود داری 
 

 متغیرهای تحقیق

 متغیر وابسته

 (IAEM) شیوه های اجرای حسابرسی داخلی
 تحقیق از شاخص های زیر برای اندازه گیری شیوه های اجرای حسابرسی داخلی استفاده می شود:در این 

مفاد دستورالعمل کنترل  از داخلی حسابرسی کند اعالم شرکتی : اگرمفاد دستورالعمل کنترل داخلیبرقراری و اجرای 
و در غیر این صورت صفر خواهد  5برابر با مقدار این متغیر  کند، می پیروی سازمان بورس و اوراق بهادارمصوب  داخلی

 بود.
مقدار این متغیر  کند، می اتخاذ را ریسک بر مبتنی داخلی حسابرسی کرد اعالم شرکتی حسابرسی مبتنی بر ریسک: اگر

 و در غیر این صورت صفر خواهد بود. 5برابر با 
و در غیر این صورت  5مقدار این متغیر برابر با  دارد، داخلی حسابرسی منشور که کند اعالم شرکتی حسابرسی: اگر منشور

 صفر خواهد بود.
)ون حسین و  گرددسه معیار باال تقسیم بر عدد سه شده و شیوه اجرای حسابرسی داخلی محاسبه می در نهایت مجموع

 (.5055همکاران، 

 

 متغیر مستقل تحقیق

 (ACOVLAP) همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی
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حسابرسی همزمان در سایر کمیته های شرکت)مانند کمیته ریسک، کمیته پاداش، کمیته سرمایه گذاری اگر رئیس کمیته 
 .(5055و در غیر این صورت صفر خواهد بود)ون حسین و همکاران،  5و...( حضور داشته باشد مقدار این متغیر برابر با 

 

 (ACFEXP) تخصص رئیس کمیته حسابرسی
اگر رئیس کمیته حسابرسی دارای  تحصیالت دانشگاهی)کارشناسی ارشد یا دکتری( در رشته حسابداری و مالی داشته 

 باشد مقدار این متغیر برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود. 

 

 متغیرهای کنترلی
 شرح زیر است:( به 5055متغیرهای کنترلی تحقیق طبق تحقیق ون حسین و همکاران )

ACSIZEاندازه کمیته حسابرسی، برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد اعضای کمیته حسابرسی :.  
ACTENUREبرابر است با تعداد سالهای حضور رئیس کمیته حسابرسی در شرکت :. 

BSIZEاندازه هیئت مدیره، برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد اعضای هیئت مدیره :. 
BINDل هیئت مدیره برابر است با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره: استقال. 

LNSIZEبرابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییها در پایان دوره مالی :. 

LEVERAG: .برابر است با نسبت کل بدهی به کل داراییهای شرکت در پایان دوره مالی 

 

 مدل آزمون فرضیه ها
 ( از مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:5055فرضیه های تحقیق مطابق با تحقیق ون حسین و همکاران )برای بررسی 

                                                                       
                                                            

 

 یافته های تحقیق

 آمار توصیفی 
 آمار توصیفی متغیرهای مدل اصلی تحقیق: (1جدول )

انحراف  کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر/آماره
 معیار

 کشیدگی چولگی

IAEM 34/0 5 5 0 50/0 5/0 39/9- 

ACOVLAP 03/0 0 5 0 52/0 2/5 52/3 

ACFEXP 22/0 5 5 0 94/0 02/5- 94/2 

ACSIZE 02/5 03/5 2/5 0 54/0 22/5- 49/52 

ACTENURE 6/5 5 4 0 52/5 65/0 55/5 

BSIZE 25/5 2/5 34/5 2/5 09/0 05/2 23/2 

BIND 26/0 2/0 5 5/0 56/0 02/0- 22/5 

LNSIZE 2/54 2/54 6/50 92/55 29/5 05/5 6/4 

LEVERAG 25/0 20/0 2/5 04/0 55/0 42/0 54/9 

 250 250 250 250 250 250 250 تعداد مشاهدات
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ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده
به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه شرکت 

(LNSIZE برابر )و برای  29/5( متغیر اندازه هیئت مدیرهBSIZE برابر با )دهد در بین است که نشان می 09/0
 متغیرهای پژوهش، به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی میباشند. 

نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کامالً متقارن است و چنانچه میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می
مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی  ضریب

باشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و می 2/5( برابر با ACOVLAP) متغیر همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی
( BInd( بیشترین و استقالل هیئت مدیره )BSIZEت مدیره )به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر اندازه هیئ

 کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد. 
نامند. اگر کشیدگی حدود میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می

نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و 
باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر اندازه کمیته برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می

( کمترین برجستگی ACTENURE( بیشترین برجستگی و متغیر تصدی رئیس کمیته حسابرسی )ACsize) حسابرسی
 ی نرمال دارد.را نسبت به منحن

 

 آزمون عدم همبستگی میان متغیرهای مدل 
 آزمون عدم هم بستگی متغیرهای مدل اصلی: (2) جدول

ACOVLA متغیر

P ACFEXP ACSIZE 

ACTE

NURE BSIZE BIND 

LNSI

ZE 

LEVE

RAG 

ACOVLAP 5        

ACFEXP 09/0- 5       

ACSIZE 055/0 56/0 5      

ACTENURE 05/0 40/0 054/0 5     

BSIZE 06/0 005/0 006/0 04/0- 5    

BIND 05/0- 002/0- 02/0- 04/0 05/0 5   

LNSIZE 09/0- 052/0 095/0 03/0- 03/0- 06/0- 5  

LEVERAG 05/0 02/0 542/0 02/0 55/0 04/0 09/0- 5 

( که نتایج -5+ یا 5( مشخص گردید ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم )نزدیک به 5با توجه به نتایج جدول )
تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود. در نتیجه همبستگی و هم خطی میان متغیرهای مستقل 

 وجود ندارد.

 

 آزمون مانایی متغیرهای مدل

 آزمون همبستگی مقاطع
قبل از انجام آزمون پایایی   اماهای ترکیبی، الزم است آزمون پایایی متغیرها انجام شود.  قبل از برآورد الگوی داده

واحد مناسب انجام شود. آزمونهای  انتخاب آزمون ریشه دادههای ترکیبی، باید آزمون وابستگی بین مقاطع به منظور
 های ترکیبی وجود دارد که انتخاب آزمون مناسب از بین آنها در گام اول متغیرهای داده پایای جهت بررسی مختلفی

بین مقاطع از آزمون وابستگی  به منظور بررسی وابستگی (.5002 بالتاجی،) وابستگی مقطعی استنیازمند بررسی وجود 
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است، استفاده شده است. در صورت تایید ( 5004) پسران که نسخه تکمیل شده آزمون (5052) نپسرا مقاطع بین
ترکیبی نظیر آزمون لوین، لین و های  استفاده از روشهای مرسوم ریشه واحد داده ترکیبی، های وابستگی مقطعی در داده

افزایش خواهد داد. برای رفع این مشکل  احتمال وقوع نتایج ریشه واحدکاذب را(، IPS)5نشی ، ایم،پسران و(LIC)5چو
با وجود وابستگی مقطعی پیشنهاد شده است که آزمون ریشه واحد  های ترکیبی متعددی آزمونهای ریشه واحد داده

آماره آزمون پسران از توزیع نرمال استاندارد پیروی کرده و توانایی کاربرد در پانلهای جمله است.  از آن (CIPS)9پسران
متوازن و غیر متوازن و مدلهای اثرات ثابت و و تصادفی را دارد. فرضیه صفر در این آزمون آنست که پسماندها همبسته 

بستگی مقطعی پسماندهای مدل در جدول زیر ارائه شده نیستند و درنتیجه وابستگی مقطعی وجود ندارد. نتایج آزمون وا
 است.

 نتایج آزمون همبستگی مقاطع :(3جدول )
 احتمال آماره آزمون مدل

5 Pesaran’s Cross-Section Test 93/5 55/0 

-نمیرد  32/0داری است فرضیه صفر در سطح معنی 02/0و احتمال آزمون پسران که بیشتر از  9به نتایج جدول  با توجه

شود به عبارت دیگر پسماندها در میان مقاطع همبستگی ندارند و وابستگی مقطعی وجود ندارد. با توجه به عدم وابستگی 
در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر  گیرد.صورت می لوین، لین و چو مقاطع آزمون ریشه واحد با استفاده از روش
درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی  32باشد به احتمال  02/0جدول کوچکتر از وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال 

 باشد:( می4شود. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول )
 نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل اصلی :(0جدول )

 Levin,lin & chut متغیر

 احتمال آماره

IAEM 59/54- 0000/0 

ACOVLAP 55/95- 0000/0 

ACFEXP 32/55- 0000/0 

ACSIZE 05/2- 0000/0 

ACTENURE 44/59- 0000/0 

BSIZE 95/95- 0000/0 

BIND 25/52- 0000/0 

LNSIZE 95/54- 0000/0 

LEVERAG 55/55- 0000/0 

آزمون لوین لین و چو انجام شده در  ( مشخص گردید که تمامی متغیرها بر اساس4با توجه به نتایج حاصل از جدول )
 سطح مانا هستند. 

 

 آزمون نرمال بودن جمالت خطا مدل
 BJ یا به اختصار  (Jarque- Bera) برا-یکی از متداول ترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک

2میباشد. آماره آزمون از یک توزیع 
χ  با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت میکند. در  5با درجه آزادی

                                                           
1
 Levin, Lin & Chu t(LLC) 

2
 Im, Pesaran and Shin W-stat(IPS) 

3
 Pesaran’s Cross-Section Test 
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معنی دار  BJ صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره
 02/0داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از  p-valueنخواهد بود. این بدین معنی است که 
(. جدول زیر نتایج حاصل از آزمون نرمالیته 5923 )بدری و عبدالباقی، % رد نشود2باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 

 است، در نتیجه فرضیه  02/0ل بزرگتر از برای باقیمانده های مد p-valueپسماند مدل را نشان میدهد. با توجه به اینکه 

H0 ،(. 5923 مبنی برنرمال بودن جمالت خطا در مدل مذکور پذیرفته میشود )بدری و عبدالباقی 
 نتایج آزمون نرمالیته باقیمانده مدل :(5) جدول

 احتمال آماره جارک برا ردیف

5 32/55 02/0 

 

 آزمون همسانی واریانس جمالت خطا مدل

 در مدل، ناهمسانی واریانسفرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است. به طوری که با وجود یکی از پیش
کند. در این تحقیق میتغییر  واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است ،متغیر مستقل در افزایش یا کاهش

شود. در این روش، گادفری استفاده می-ش بروش پاگانبرای بررسی همسانی واریانس ها  در داده های ترکیبی از رو
( 2فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته می شود. جدول )

 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی مدل را نشان می دهد.
 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی در مدل :(7) جدول

 احتمال مقدار روش
Method Value P-value 

Bartlett 02/4 02/0 

توان نتیجه گرفت که جمالت خطای است می 02/0داری بدست آمده در جدول باال که بیشتر از با توجه به سطح معنی
 مدل دارای واریانس همسان میباشند.

 

 نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن مدل تحقیق
لیمر کوچکتر از  Fبدست آمده از آزمون   P-valueلیمر مدل را نشان می دهد. با توجه به اینکه  F( نتایج آزمون 6جدول )

 استفاده خواهد شد. (Panel) درصد است، به منظور برآورد این مدل  از مدل داده های پانل 2
 آزمون اف لیمر)چاو( مدل  اول تحقیق :(6جدول )

 نتیجه آزمون P-Value مقدار آماره

F000/0 92/4 لیمر Panel 

شود که آیا عرض از مبدأ بصورت اثرات ثابت است یا اینکه در ساختار در مرحله بعد به بررسی این موضوع پرداخته می
کند. همانطور که در فصل سوم گفته شد آماره این آزمون که برای تشخیص  واحدهای مقطعی بصورت تصادفی عمل می

دو با درجه آزادی برابر با تعداد  -های واحدهای مقطعی است دارای توزیع کایاثرات ثابت یا تصادفی بودن تفاوت
-P( نتایج مربوط به آزمون هاسمن مدل های را نشان می دهد.  با توجه به اینکه 2) متغیرهای مستقل بوده است. جدول

value  شود که مدل توجیه میدرصد است، به منظور برآورد این  2بدست آمده از آزمون هاسمن در مدلهای فوق کمتر از
 باشد. ، الگوی مبتنی بر الگوی اثرات ثابت میالگوی مناسب
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 نتایج آزمون هاسمن مدل تحقیق (:8) جدول
 نتیجه آزمون P-Value مقدار آماره

Cross-section Random 2/502 000/0 اثرات ثابت(FE) 

 

 های تحقیقآزمون فرضیه
 نتایج حاصل از برآورد مدل :(9) جدول

 IAPROF متغیر وابسته: 

 t P-valueآماره ضریب برآورد شده متغیر

C 29/0 55/4 000/0 

ACOVLAP 0002/0 06/0 396/0 

ACFEXP 596/0 95/55 000/0 

ACSIZE 022/0 22/4 000/0 

ACTENURE 005/0- 06/5 525/0 

BSIZE 0002/0- 003/0- 335/0 

BIND 009/0- 92/0- 659/0 

LNSIZE 002/0 255/5 595/0 

LEVERAG 055/0 36/0 995/0 

 43/0ضریب تعیین تعدیل شده   25/0ضریب تعیین      

آماره دوربین واتسون          
03/5 

 F000/0احتمال آماره F                   32/9آماره

های اجرای حسابرسی داخلی رابطه کند که بین همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی و شیوهاول تحقیق بیان میفرضیه 
گردد، ضریب متغیر مستقل همپوشانی رئیس کمیته ( مشاهده می3معنی داری وجود دارد. همانطور که در نتایج  جدول )

های اجرای حسابرسی میته حسابرسی و شیوه( که نشان دهنده رابطه بین  همپوشانی رئیس کACOVLAPحسابرسی )
توان نتیجه گرفت که است. بنابراین می 02/0( این متغیر بیشتر از p-valueداری )( و سطح معنی0002/0داخلی برابر با )

های داری ندارد. به عبارت دیگر بین همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی و شیوهاین متغیر با متغیر وابسته رابطه معنی
 اجرای حسابرسی داخلی رابطه معنی داری وجود ندارد )عدم تایید فرضیه اول تحقیق(.

 های اجرای شیوه و حسابرسی کمیته رئیس )حسابداری( مالی تخصص کند که بینفرضیه دوم تحقیق بیان می
و  مالی تخصص( و ضریب متغیر مستقل 3دارد. با توجه به نتایج  جدول ) وجود معنی داری  داخلی رابطه حسابرسی
های  شیوه و حسابرسی کمیته رئیس و حسابداری مالی ( که نشان دهنده رابطه بین تخصصACFEXP) حسابداری

است. بنابراین  02/0( این متغیر کمتر از p-valueداری )( و سطح معنی596/0داخلی است برابر با ) حسابرسی اجرای
و  مالی تخصص داری دارد. به عبارت دیگر بینرابطه مثبت و معنی توان نتیجه گرفت که این متغیر با متغیر وابستهمی

دارد )تایید  مثبت و معنی داری وجود داخلی رابطه حسابرسی های اجرای شیوه و حسابرسی کمیته رئیس حسابداری
معنی ( رابطه مثبت و ACSIZEفرضیه دوم تحقیق(. از بین متغیرهای کنترلی نیز متغیرهای اندازه کمیته حسابرسی )

 داری با متغیر وابسته تحقیق دارد.
است. این عدد بیانگر آن است که  25/0دهد که ضریب تعین این مدل برابر ( همچنین نشان می3) نتایج مندرج در جدول

-pدرصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل توضیح میباشد. همچنین با توجه به اینکه  25حدود 

value ره آماF داری است و از اعتبار باالیی % مدل معنی32% میباشد، میتوان گفت که در سطح اطمینان 2، کوچکتر از
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است، میتوان گفت  5است و از آنجا که این عدد نزدیک به  03/5برخوردار است. عالوه بر این آماره دوربین واتسون مدل 
 د یکی از مفروضات رگرسیون(.)تأیی که در این مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد

 

 نتیجه گیری 
 عوامل که موجود اتیادب آورد، دست به  مؤثریک حسابرسی داخلی  از توان یم که یمختلف یسازمان یایمزا رغمیعل

 نیا در (.5052، 5)روسی است مانده یباق خود ییابتدا مراحل در دهد یم حیتوض را یداخل یحسابرس یها وهیش با مرتبط
 طور به ی مورد بررسی قرار گرفت.داخل یحسابرس یها وهیش به دادن شکل درریاست کمیته حسابرسی  نقش ،تحقیق

 نظارت یها تهیکم ریسا درکمیته حسابرسی  سیرئ تیعضو ایآ که دارد تمرکز موضوع نیا یرو بر تحقیق نیا تر، قیدق
شیوه های اجرای حسابرسی داخلی  و مؤثر یداخل یحسابرس بر نظارت با یحسابدارو  یمال تخصص و رهیمد ئتیه

 .ریخ امرتبط است ی

 یاستانداردها با انطباق یعنی ،شی شیوه های اجرای حسابرسی داخلیاثربخ دادن نشان یبرا اریمع سه از تحقیق نیادر 
یافته  شد. استفاده یداخل یحسابرس منشور وجود و سک،یر بر یمبتن یداخل یحسابرس برنامه کی اتخاذ ،یداخل یحسابرس

حسابرسی داخلی رابطه  اقدامات از یبرخ با کمیته حسابرسی سیرئ یحسابدارو  یمال تخصص که های تحقیق نشان داد
حسابرسی  اقداماترابطه معنی داری با  ها تهیکم ریسا درکمیته حسابرسی  سیرئ یهمپوشاناما . مثبت و معنی داری دارد

در شرکتهایی که رئیس کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری  که دهد یم نشان این یافته ها. داخلی ندارد
شود و در مقابل یافته ها نشان میدهد ی با استفاده از دانش و تخصص این افراد تقویت میداخل یحسابرس یها وهیشباشد 

ن کاری روسای که بر خالف ادبیات تحقیق عضویت رئیس کمیته حسابرسی در سایر کمیته های شرکت بر حجم و زما
دهد. با کمیته حسابرسی تاثیری ندارد و تعامل رییس کمیته حسابرسی با بخش حسابرسی داخلی را تحت تاثیر قرار نمی

 تیریمد ،یمال یها گزارش مربوط به یداخل یها کنترل توانند در مورد اجرایمی گذاران هیسرماهای تحقیق توجه به یافته
باشد  یحسابدارو  یمال تخصص یداراکمیته حسابرسی  سیرئرکتهایی که در آنها ی به شتیحاکم یها وهیش و سکیر

( و توانگر و 5055) (، مرادی و همکاران5055) اعتماد نمایند. یافته های این تحقیق با تحقیق ون حسین و همکاران
 ( همخوانی ندارد.5055) ( همخوانی دارد اما با تحقیق فری و همکاران5936) اسکافی

 

 پیشنهادات کاربردی تحقیق

 به  های تحقیق و تاثیر تخصص رئیس کمیته حسابرسی بر اجرای مؤثر حسابرسی داخلی،باتوجه به یافته
شود، در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خویش به ویژگیها و تخصص رئیس کمیته پیشنهاد می گذاران هیسرما

 حسابرسی توجه نمایند.

  به هیئت مدیره شرکتهای بورسی پیشنهاد میشود که در ترکیب و ویژگیهای رئیس کمیته حسابرسی توجه نموده و
 یها وهیشکمیته حسابرسی منصوب نمایند و به این ترتیب  سیرئو حسابداری را به عنوان  یمال تخصصافراد دارای 

 نمایند.  تیتقورا  یداخل یحسابرس

  سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود که مقررات و دستورالعمل های الزم را در به تنظیم کنندگان مقررات و
 مورد نحوه و شرایط انتخاب رئیس کمیته حسابرسی تنظیم نمایند.

 های شود تا توصیه ها والزاماتی را در زمینه شیوهبه سازمان بورس اوراق بهادار  و سازمان حسابرسی پیشنهاد می
 خلی شامل حسابرسی مبتنی بر ریسک و منشور حسابرسی داخلی تدوین نمایند.اجرای حسابرسی دا

                                                           
1
 Roussy 
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 پیشنهاد برای تحقیقات آینده

 به  یحسابدار یمال کارشناس کی زمان انتصاب رئیس کمیته حسابرسی و رییتغتاثیر  یآت قاتیتحقشود پیشنهاد می
 نمایند.  لیتحل و هیتجزرا  یداخل یحسابرس یها وهیش بر راتییتغعنوان رئیس کمیته حسابرسی و چگونگی تاثیر این 

 جینتا برحسابرسی داخلی  کارکنان قدرت وریس کمیته حسابرسی  یستگیشا ریتأث ،تیآ شود در تحقیقاتپیشنهاد می 
 مورد بررسی قرار گیرد. یسازمان

 

 محدودیتهای تحقیق
باشد. بسیاری از شرکتها با حسابرسی داخلی شرکتها میمحدودیت تحقیق حاضر مربوط به جمع آوری اطالعات مربوط به 

 های اجرای حسابرسی داخلی از نمونه تحقیق حذف شدند.توجه به در دسترس نبودن اطالعات مربوط به شیوه
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