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سمیه خواجه نصیری

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است .برای اندازهگیری کمیته حسابرسی از سه
ویژگی آن یعنی استقالل اعضای کمیته حسابرسی ،تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازهگیری کمیته حسابرسی استفاده
شده است .برای این منظور  042شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  6ساله ( )9811-9831مورد
بررسی قرار گرفته است .برای آزمون فرضیههای تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل
رگرسیون با استفاده از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در
گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ،همچنین بین استقالل اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته
حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،عالوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در
گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :کمیته حسابرسی ،انحراف در گزارشگری مالی ،تقلب.
مقدمه
کمیته حسابرسی کمیتهای متشکل از  8تا  1و در برخی موارد  6نفر از اعضای موظف هیئت مدیره که دارای تخصص های
مالی و حسابداری هستند و به حفظ ارتباط بین هیئت مدیره شرکت و حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی آن کمک میکند
و به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترلهای داخلی ،نقش موثری دارد.
افزایش موارد استفاده و شمار کاربران اطالعات مالی بنگاههای اقتصادی ،به دنبال و در تداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی
و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ،موجب استفاده از خدمات افرادی شد تا با رسیدگی به مدارک ،اسناد و حسابهای یک
بنگاه اقتصادی ،هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف کرده و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه ،بی طرفانه
اظهارنظر کنند .از سوی دیگر ،با توجه به اختیارات مدیریت ،نیاز به افرادی احساس می شد تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری
مالی را نظارت کنند .بدین ترتیب کمیته های حسابرسی ،متشکل از اعضای غیر موظف هیات مدیره ایجاد شدند و توانستند
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نقش بسیار مهمی در نظارت بر مسئولیت گزارشگری مالی مدیریت و حسابرسی مستقل صورتهای مالی بر عهده گیرند.
(کارسولو و نیل.)0222 ،0
8
ایدهی ایجاد کمیتههای حسابرسی ،در گزارش مربوط به شرکتهای  Mekessonو  Robbinsدر سال  9142توسط SEC
مطرح شد .با این حال ،اندیشهی کلی و پذیرش آن در سال  9162می باشد (حساس یگانه.)9863 ،
کمیتهی حسابرسی نقش فعالی در پیشگیری و کشف تقلب بر عهده دارد و به این منظور الزم است از وجود برنامه های ضد
تقلب 4رعایت قوانین و مقررات و فرهنگ سازی موثر برای مقابله با تقلب در شرکت اطمینان حاصل کند .کمیته حسابرسی باید
همواره مدیریت را به منظور اطمینان از وجود کنترلهای مناسب برای شناسایی تقلبهای بالقوه و انجام تحقیق و بررسی الزم در
صورت بروز تقلب ،به چالش کشیده و در نهایت از برخورد با مرتکبین تقلب اطمینان پیدا کنند (حاجیان.)9810 ،
با توجه به مطالب اشاره شده وجود کمیتهی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی ،کنترلهای داخلی ،عملکرد حسابرس
مستقل ،عمکرد حسابرس داخلی و همچنین در جلوگیری از تقلب مدیریت موثر است.
براساس آنچه که گفته شد این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط کمیته حسابرسی جهت جلوگیری و تشخیص تقلب می باشد و
به دنبال پاسخ به سوال زیر است:
ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزاشگری مالی چه می باشد؟
برای پیشگیری و کشف تقلب موثر ،وجود اقدامات نظارتی نقش اساسی دارد .این نظارت میتواند اشکال مختلف به خود
بگیرد و به شکل درون یا برون سازمانی و تحت نظارت هیات مدیره انجام شود .یکی از این اقدامات نظارت کمیته حسابرسی
می باشد .کمیته حساب رسی هیات مدیره در واقع چشم و گوش سرمایه گذاران و سایر سهامداران هستند که به صورت مستقل
عمل می کنند .نقش کمیته حسابرسی ،ارزیابی شناخت مدیریت از خطر تقلب و اجرای اقدامات ضد تقلب و همچنین ارزیابی
عملکرد مدیریت در زمینه ی برقرارای ارزشهای اخالقی در سطح باالی سازمان برای پیشگیری از وقوع تقلب است.
جامعه خواستار کنترل و نظارت هر چه بیشتر نسبت به همه اشخاص درگیر در فرایند اداره سازمانها و شرکتها است به همین
دلیل نباید نسبت به عزم جدی در مبارزه با تقلب تردید کرد .در این مسیر این انتظار از کمیته های حسابرسی وجود دارد که
نقش محوری در پیشگیری و مهار تقلب و اقدامهای در خور و مناسب جهت کشف آن ایفا کنند .حسابرسان مستقل به کار
گمارده شده از سوی کمیته های حسابرسی و نیز حسابرسان داخلی ،تداوم بخش فرآیندهای ضد تقلب هستند و حسابداران
رسمی امور دادگاهی که متخصصین نو پدید در این عرصه هستند ،میتوانند کمکهای اساسی و شایانی به کمیتههای
حسابرسی در ایفای مسئولیتهای اطمینان بخشی در مبارزه علیه تقلب ارائه کنند (حاجیان.)9810 ،
مسئولیتهای کمیته حسابرسی ،شامل افزایش کیفیت سیاستهای حسابداری ،کنترلهای داخلی و استقالل و اثربخشی نقش
حسابرسان مستقل و کاهش تقلب و ریسک مالی و در نهایت افرایش کیفیت و به موقع بودن افشاهای مالی و سایر اطالعات
مهمی است که بازار سرمایه و سهامداران نیاز دارند (شمشیر محمد و سوری.)0229 ،1
با توجه به مطالب گفته شده اهمیت و ضرورت پژوهش در رابطه با تاثیر کمیته حسابرسی بر جلوگیری و تشخیص تقلب به
روشنی واضح و آشکار است.
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پیشینه نظری پژوهش
استقرار کمیته حسابرسی از مهمترین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی محسوب میشود .اهمیت نقش این کمیته تا آنجاست که
قوانین حاکمیت شرکتی نیز بر این موضوع صحه گذاشتهاند .به عنوان نمونه ،بر اساس بخش  829قانون ساربینز
آکسلی ،)0220(7شرکتهای سهامی عام ملزم به داشتن کمیته حسابرسی شدهاند .در گزارش کدبری نیز لزوم وجود کمیته
حسابرسی تایید شده است (گرین .)0298 ،6این کمیته وظیفه نظارت بر فرایند تهیه گزارشهای مالی را بر عهده دارد .بررسی
گزارشهای دورهای ،بررسی کفایت نظارتهای داخلی مربوط به گزارشهای مالی ،ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل ،نظارت
بر انطباق فعالیتهای واحد تجاری با الزامات قانونی و شناسایی ریسکهای موجود در برنامه های مورد نظر مدیریت از سایر
وظایف این کمیته است .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،تشکیل کمیته حسابرسی ابزاری برای کاهش هزینههای نمایندگی و بهبود
کنترل داخلی و وسیله اثربخش برای بهبود روابط نمایندگی است (سلیمانی و مقدسی .)9818 ،همچنین ،وجود کمیته
حسابرسی عالوه بر ارتقای سطح کیفی مکانیزم حاکمیت شرکتی میتواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شود (سان،
لن و لئو .)0294 ،3در ضمن ،وجود این کمیته میتواند به افشای صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری
و بهبود سالمت مالی شرکتها کمک شایانی بنماید (آمر ،ایمان و شاهاتا0294 ،1؛ بنسال و شارما .)0297 ،در صورتی که
شرکتی کمیته حسابرسی ندارد ،باید دالیل عدم وجود این کمیته را در گزارش های ساالنه خود توضیح دهد و نیاز وجود چنین
کمیته ای را برای دوره مالی بعد تبیین نماید (سلیمانی و مقدسی.)9818 ،
مک دانیل ،مارتین و مینس )0220( 92برای بررسی اختالف قضاوت درباره کیفیت گزارشگری مالی میان کارشناسان مالی و
تحصیل کردههای مالی آزمایشی انجام دادند ،نتایج حاصل از مطالعه مشمول کارشناسان مالی را در کمیتهی حسابرسی در
برداشت که احتمال میرود یکنواختی ارزیابی های کلی کیفیت گزارشگری را بهبود بخشد.
مطالعات قبلی نشان دادهاند مهارتها و تجارب حرفه ای اعضای کمیته در زمینهی گزارشگری مالی یک عامل کامالً آشنا
مرتبط با اثربخشی کمیتهی حسابرسی است (کانسوئلو و دفیوئنتس.)0226 ،
کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهایی است که انتظار میرود در راستای حفظ منافع گروههای مختلف استفاده کننده از
اطالعات حسابداری موثر واقع شود .ایجاد و بکارگیری این کمیته در پیشگیری از وقوع اعمال خالف غیرقانونی ،بهبود فرآیند
گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطالعات و گزارشهای مالی شفاف و قابل اتکا موثر است (علوی طبری و عصابخش.)9831 ،
پیشینه تجربی پژوهش
کالبر99و فوگارتی )9118(90بیان میکنند که اعضای کمیته حسابرسی با تخصص مالی و حسابداری ،اثربخشی -کمیته
حسابرسی را افزایش میدهند .عالوه بر آن مشخص است که تخصص کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش
میدهد .تخصص کمیته حسابرسی نقش تعیین کننده اصلی در اثربخشی کمیته حسابرسی دارد.
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گودوین ( )0228نیز از این موضوع که اعضا کمیته حسابرسی باید عالوه بر استقالل از مدیریت ،دارای تخصص مالی باشند
حمایت میکند .استقالل و دانش حسابرسی نقش مهمی در ارتباط کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی دارند .عالوه بر آن،
اعضا هیئت مدیره نیز تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت خواهند داشت (کلین  .)0224اعضا غیرموظف هیئت مدیره و هیئت مدیره با
تخصص مالی به احتمال بیشتری یکی از اعضا کمیته حسابرسی خواهند بود (رینبری .)0224 ،7لذا استقالل کمیته حسابرسی
نقش کلیدی در کیفیت گزارشگری مالی دارد به همین دلیلی که استقالل اعضا هیئت مدیره میتواند مؤثر باشد زیرا آنها عاری
از نفوذ مدیریت هستند و دراینصورت شانس دستکاری مدیریت کاهش مییابد (مک مولین و روهاندنن .)9117 ،6یک کمیته
حسابرسی مستقل در کنترل و نظارت بر مدیریت ،مؤثر است و این سبب افزایش قابلیت اتکا صورتهای مالی و افزایش ارزش
شرکت میشود .درنتیجه کیفیت اطالعات حسابداری بهبود یافته و ارتباط ارزشی اطالعات افزایش مییابد .اگر اعضا کمیته
حسابرسی واقعاً مستقل عمل کنند ،اثربخشی آن افزایش یافته و احتمال کشف گزارشها نادرست مدیریت افزایش مییابد.
بنابراین میان استقالل کمیته حسابرسی و مدیریت صحیح رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (کوهن ،کریشنا مورتی و رایت ،3
 .)0224عالوه بر آن استقالل باالی کمیته حسابرسی کیفیت حسابرسی مستقل را بهبود میبخشد اگرچه منجر به هزینه باالتر
حسابرسی میشود ( مونا رونی.)0299 ،
ولکر و چن لی )0226( 98در پژوهش خود با عنـوان تأثیر رسیدگیهای ناکارآمد حسابرسی در کشف گزارشهای مالی نادرست
بیان میکنند؛ استفاده از روش پرس و جو در حسابرسی ،نمیتواند توانایی حسابرسان را در کشف تقلب افزایش دهد؛ اما می-
تواند با ایجاد شک و تردید در حسابرسان ،در فرایند کشف تقلب مفید باشد.
اسیتو و همکاران )0221( 94در پژوهشی با عنوان تصمیمات مربوط به اهمیت و اصالح اشتباهات حسابداری تحریفهای کشف
شده در گزارشهای مالی  012شـرکت آمریکایی طی سالهای  0227-0224را بررسی کردند .یافتههای این پژوهش نشان می-
دهد ،علیرغم اینکه در بیانیهی شماره  11استانداردهای حسابرسی ،بر لزوم توجه بـه ماهیت کمی و کیفی اهمیت ،جهت کشف
و افشای تحریفهای عمدی تأکید بسیاری شده؛ اما بسیاری از تحریفهای موجود ،مربوط به تصمیمات شرکتها نسبت به
اصالح اشتباهات حسابداری است.
اشمیت و ویلکنز )0298( 91به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری
مالی در یک فاصله زمانی ارائه مجدد صورتهای مالی ،پرداختند .نتایج بیانگر این مطلب بود که شرکتهای دارای کمیته
حسابرسی متخصص دارای افشای به موقعتری هستند و عدم تخصص اعضای کمیته حسابرسی منجر به  83درصد کاهش در
به موقع بودن صورت های مالی میگردد.
روحانا و همکاران )0294( 97در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اخالق در  14شرکت
از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که تخصص کمیته بر
افشای داوطلبانه اخالق تاثیر میگذارد.
فلو و همکاران )0228( 96ارتباط میان تخصص ،استقالل و اندازهی کمیتهی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد ،هنگامی که اعضای کمیتهی حسابرسی ،تخصص حسابداری یا مدیریت مالی
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16
Rohana
17
Felo et.al
14
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داشته باشند ،کیفیت گزارشگری مالی افرایش مییابد .همچنین ،میان اندازهی کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی،
ارتباط مثبتی یافتند .بر اساس نتایج به دست آمده ،استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ،با هم ارتباطی ندارند.
تختایی و همکاران ( )9812در تحقیقی به بررسی نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگری مالی پرداختند .نتایج حاکی از
آن بود که به منظور اطمینان از ارائه صادقانه فرایند گزارشگری مالی تاکید بیشتری در زمینه بهبود آثار کمیتهی حسابرسی بر
فرآیند گزارشگری مالی انجام گیرد.
آزادی و همکاران ( )9814در پژوهشی نقش استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر افشای اطالعات مالی را بررسی
نم ودند .آنها بیان کردند که نقش کمیته حسابرسی مستقل و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر افشای اطالعات،
موجب اعتبار گزارشدهی ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی و شفافیت اطالعاتی مالی میشود.
کثیری و حساس یگانه ( )9830در پژوهشی با عنوان مفهوم اهمیت ،در حسابرسی و تأثیر آن بر اظهارنظر حسابرس ،دریافتند
که حسابرسان به جنبه هایی از استاندارد حسابرسی اهمیت ،به شرح زیر کمتر توجه میکنند:
الف) حسابرسان به رابطهی معکوس اهمیت و احتمال خطر حسابرسی در حسابرسیهای انجام شده ،به ویژه تعدیل آزمونهای
محتوی و آزمون کنترل ،هنگامی که مبلغ اهمیت در مرحلهی ارزیابی نهایی پایینتر از برآورد اولیهی اهمیت است ،توجه نمی-
کنند.
ب) حسابرسان در مرحلهی ارزیابی نهایی ،تنها اشتباهات و تحریفهای کشـف شده را مد نظر قرار میدهند و به آثار اشتباهات
تعمیم یافته و بالقوه (برآوردی) جهت تعیین آثار مجموع اشتباهات توجه نمیکنند.
پ) در قضاوتهای اهمیت ،میبایست به ماهیت اقالم و عوامل کیفی توجه شود و آثار اشتباهات و تحریفها ،ابتدا به صورت
جداگانه و سپس در مجموع ،نسبت بـه صورتهای مالی مدنظر قرار گیرد.
مداحی و حساس یگانه ( )9833در نتیجهی پژوهش خود با عنوان اثربخشی فرآیند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریف-
های با اهمیت در صورتهای مالی بیان مینماید ،فرآیند حسابرسی ،در کشف اشتباهات و تحریفهای با اهمیت در برآوردهای
حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات ،توسط واحد مورد رسیدگی اثربخش است.
علوی طبری و عصابخش ( )9831در بررسی های خود پیرامون کمیته حسابرسی به این نتیجه رسیدند که ایجاد و بکارگیری
کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال خالف غیرقانونی ،بهبود فرایند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطالعات شفاف
و قابل اتکا موثر است.
جامعی و رستمیان ( )9811در مقالهای با عنوان تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگیهای سود پیش بینی
شده یافتند که وجود اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش میدهد.
بهشتیان ( )9832پژوهشی تحت عنوان تاثیر وجود کمیتهی حسابرسی بر حسابرسی مستقل ،کنترلهای داخلی و گزارشگری
مال ی انجام داد .او برای انجام این پژوهش ،نمونه ای تصادفی متشکل از  48شرکت را انتخاب کرد .هدف او از این پژوهش،
بررسی تاثیر احتمالی کمیتهی حسابرسی بر حسابرسی مستقل ،کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی بود.
طی بررسی به عمل آمده ،مشخص شد واحدهای اقتصادی در ایران فاقد کمیتهی حسابرسی هستند .طبق نتایج این پژوهش،
وجود کمیتهی حسابرسی میتواند به طور قابل مالحظهای بر مدت زمان انجام فرایند حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرسان
مستقل درباره مطلوبیت ارائهی صورتهای مالی تاثیرگذار باشد .همچنین امکان استقرار و اعمال کنترلهای داخلی اثربخش
در واحدهای اقتصادی که دارای کمیتهی حسابرسی هستند ،بیشتر شده و اعتبار گزارش های مالی واحدهای یاد شده ،افزایش
مییابد.
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سیفی ( )9834پژوهشی تحت عنوان ،بررسی رابطهی بین کمیتهی حسابرسی و استفاده از کار حسابرسی داخلی به عنوان یک
زمینهی آموزشی مدیریت و تاثیر این دو بر استقالل و بیطرفی حسابرسی داخلی انجام داد.
صفرزاده ( )9831در مقالهای با عنوان توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی :تحلیل الجیت ،به بررسی
نقش دادههای حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی پرداختند .پس از تحلیل ،ده
نسبت مالی به عنوان پیشبینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد .نتایج نشان داد که الگو تحقیق ،توانایی
کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی میتواند به گروههای مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان،
مقامات مجاز مالیاتی ،سیستم بانکی و  ...در تمایز شرکتهای متقلب از غیر متقلب کمک کنند.
ابراهیمی و طالب نیا ( )9818در مقالهای با عنوان تاثیر مولفههای مدیریت دانش بر تقلب گزارشهای مالی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،یافتند که کاربرد دانش بر کاهش تقلب گزارشهای مالی اثرگذار هستند.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی -علی است ،زیرا این پژوهش
به دنبال یافتن ارتباط بین چندین متغیر است .روششناسی پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی میباشد ،بدین معنی که انجام
پژوهش براساس اطالعات گذشته انجام میشود .ماهیت موضوع محض حسابداری میباشد و شبه تجربی میباشد و در نهایت
این پژوهش از بعد نحوه انجام ،تحقیق توصیفی است.
جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری،
از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .شرکتهای نمونه جهت آزمون فرضیهها شرکتهایی هستند که دارای ویژگیهای
زیر میباشند.
 -9جزء صنایع واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری ،بانکی ،بیمه و لیزینگ به سبب ماهیت خاص آنها نباشد.
 -0پایان سال مالی شرکت  01اسفند هر سال باشد.
 -8در دوره زمانی مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشد .این امر به دلیل کنترل اثرات سایر متغیرهای اقتصادی در مقاطع
زمانی مختلف در طی سال و یکسان بودن آن بر نمونهها میباشد.
 -4شرکتهایی که سهام آنها در طی سال حداقل یکبار مورد معامله قرار گرفته باشد.
با اعمال محدودیتهای فوق  042شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای  9831الی  9811به
عنوان نمونه انتخاب شده است.
مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش
برای آزمون فرضیههای اول تا چهارم پژوهش به ترتیب از رابطه های  9تا  4طبق مدلهای زیر استفاده شده است:
رابطه )9
رابطه )0
رابطه )8
رابطه )4
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که در این روابط؛
ACکمیته حسابرسی INDEP ،استقالل اعضای کمیته حسابرسی AUDACC ،تخصص اعضای کمیته حسابرسی،
 AUDSIZEاندازه کمیته حسابرسی Size ،اندازه شرکت INB ،استقالل هیئت مدیره LEV ،اهرم مالی میباشد.
نحوه اندازهگیری متغیرها
متغیر مستقل
در این پژوهش برای اندازهگیری کمیته حسابرسی (متغیر مستقل) از سه ویژگی آن استقالل اعضای کمیته حسابرسی،
تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده میشود.
طریقه محاسبه سه ویژگی کمیته حسابرسی که در این تحقیق برای اندازهگیری کمیته حسابرسی از آن استفاده شده است
عبارت است از:
استقالل اعضای کمیته حسابرسی) : (INDEPبرابر است با تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی به کل اعضای کمیته
حسابرسی
93
تخصص اعضای کمیته حسابرسی ) :(AUDACCمطابق با تحقیق عثمان و همکاران ( ،)0294رویایی و ابراهیمی ()9814
و جامعی و رستمیان ( )9811برابر است با درصدی از اعضای مستقل کمیته حسابرسی که مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه
ای ملی یا معتبر بین المللی در امور مالی (حسابداری حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد و سایر رشتههای مدیریت با گرایش
مالی یا اقتصادی) دارند .بر اساس منشور سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،اعضای کمیته حسابرسی برای انجام موثر وظایف
ذکر شده در منشور باید تخصص مالی داشته باشند .و این تخصص فراتر از آشنایی صرف با صورتهای مالی است (جامعی و
رستمیان .)9811 ،این اطالعات از طریق سایت کدال استخراج گردیده است.
اندازه کمیته حسابرسی :(AUDSIZE) 91برابر است با تعداد اعضای کمیته حسابرسی و این دادهها از طریق سایت کدال
استخراج گردیده است (رویایی و ابراهیمی.)9814 ،
متغیر وابسته
در این پژوهش برای سنجش احتمال وقوع تقلب در صورتهای مالی از مدل برنامهریزی ژنتیک زارع ( )9811استفاده شده
است .برنامهریزی ژنتیک ،تعمیم یافته الگریتم ژنتیک میباشد که برای اولین بار بر اساس تئوری داروین ارائه شد .برنامه ریزی
ژنتیک برخالف الگوریتم ژنتیک ،روی ساختار درختی فرمول ها به جای سلسله اقالم دودوئی عمل میکند.
الزم به ذکر است که مدل ژنتیک زارع ( )9811یک مدل بومی بوده و نیازی به تعدیل براساس شرایط محیطی بورس و اوراق
بهار تهران در آن وجود ندارد .رابطه بین تقلب و متغیرهای ورودی بر مبنای مدل ژنتیک زارع ( )9811به صورت زیر میباشد:
رابطه )1

Fraud=(WC/TA-TD/TE)^2-(8.0378*TD/TE*Δcur)-Δcur^5TD/TE+(GI/TA+exp(Δcur))^8/((GI/TA+CASH/CL)^8*(REC/S4.5021)^8)+WC/TA^3*cos(Δcur)^3*(2*REC/S+INV/CA))9.0575)^3*(2*WC/TA+REC/S+ Δcur. Δcur)^39.0210-

که در رابطه فوق:
 =WC/TAسرمایه در گردش به کل دارایی

 =TD/TEبدهی به حقوق صاحبان سهام
Expertise of Audit Commitee
Audit Committee Size
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 =GI/TAسود ناخالص به کل دارایی
 =REC/Sحساب های دریافتنی به فروش

 =CASH/CLوجه نقد به بدهی جاری
 =INV/CAموجودی کاال به دارایی جاری
 =Δcurقدر مطلق تغییرات در نسبت جاری
بعد از محاسبه احتمال وقوع تقلب ) (Fraudبر اساس مدل فوق ،اگر عدد حاصلی بیشتر از  ./1شود ،عدد یک (وجود تقلب) و
در غیر اینصورت عدد صفر (عدم وجود تقلب) اختصاص داده می شود.
متغیرهای کنترلی
همچنین از متغیرهای کنترلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اندازه شرکت ) :(SIZEبرای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت استفاده می شود.
استقالل هیئت مدیره ) :(INBبرای اندازهگیری استقالل هیئت مدیره از نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره بر کل اعضای
هیئت مدیره استفاده میشود.
اهرم مالی ) :(LEVاین متغیر از طریق نسبت کل بدهی به داراییهای شرکت اندازهگیری میشود.
یافته های پژوهش
آمارههای توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به شرح جدول  9است.
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرها
تعداد

بیشترین

کمترین

انحراف

مقدار

مقدار

معیار

2/8271

9

2

2/2927

2/2134

2/2297

2/2299

2/2297

2/2099
2/2227

ردیف

نام متغیر

9

Fraud

9732

0

WC/TA

9732

2/2408

8

TD/TE

9732

2/2061

2/2399

4

CASH/CL

9732

2/2927

2/2176

2/2299

1

GI/TA

9732

2/3719

8/1793

9/9321

2/9111

7

INV/CA

9732

2/2980

2/2041

2/2294

2/2926

6

REC/S

9732

2/0842

2/8410

2/2212

2/2293

3

∆cur

9732

2/2148

2/2167

2/2239

2/2289

1

INDEP

9732

2/9232

2/9712

2/2149

2/2292

92

AUDACC

9732

2/9872

2/9639

2/2379

2/2909

99

AUDSIZE

9732

2/9809

2/9413

2/2748

2/2247

90

LEV

9732

2/9984

2/9632

2/2193

2/2901

98

SIZE

9732

1/3421

3/1926

4/9082

2/2764

94

INB

9732

2/2197

2/9176

2/2908

2/2997

مشاهدات

میانگین

38

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،11تابستان ( 1931جلد چهارم)

تعداد شرکتها در کل  042بوده و بیشترین مقدار میانگین برای متغیر ( SIZEاندازه شرکت) با اندازه  1/3421و کمترین مقدار
میانگین برای متغیر ( CASH/CLموجودی کاال به دارایی جاری) با اندازه  2/2927میباشد .با توجه به نزدیک بودن مقادیر
انحراف معیار به میانگین در تمامی متغیرها میتوان بیان کرد که دادههای موجود برای  042شرکت در طی سالهای مد نظر
در محدوده میانگین بدست آمده قرار داشته و اختالف زیادی در طول مدت زمان مورد نظر وجود نداشته است.
آزمون تشخیص الگو
ابتدا برای تشخیص الگوی مناسب جهت تخمین مدل رگرسیون نیاز به انجام آزمونهایی وجود دارد برای این منظور از
آزمونهای  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  0سطح معنیداری آزمون
 Fلیمر (چاو) از سطح خطای مورد پذیرش یعنی  2/21کمتر است در نتیجه مدل دادههای تابلویی ( )Panelبرای برازش مدل
رگرسیونهای مربوط به آزمون فرضیه انتخاب میشود .همچنین برای انتخاب نوع اجرای مدل (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی)
از آزمون هاسمن استفاده شده است که با توجه به پایین بودن سطح معنیداری آزمون هاسمن از سطح خطای  2/21طبق
جدول  ،8مدل اثرات ثابت برای برازش رگرسیونهای مربوط به آزمون فرضیه استفاده میشود.
جدول ( :)2نتیجه آزمون اف لیمر
نوع آزمون

مقدار آماره

مقدار احتمال

نتیجه

آزمون اف لیمر برای مدل 9

8/012

2/2248

مدل پانل (دارای اثراث ثابت یا تصادفی) است

آزمون اف لیمر برای مدل 0

0/192

2/2229

مدل پانل (دارای اثراث ثابت یا تصادفی) است

آزمون اف لیمر برای مدل 8

8/371

2/2298

مدل پانل (دارای اثراث ثابت یا تصادفی) است

آزمون اف لیمر برای مدل 4

9/610

2/2211

مدل پانل (دارای اثراث ثابت یا تصادفی) است

جدول ( :)9نتیجه آزمون هاسمن
نوع آزمون

مقدار آماره

مقدار احتمال

نتیجه

آزمون هاسمن برای مدل 9

93/111

2/2289

مدل دارای اثرات تصادفی نیست (اثرات ثابت دارد)

آزمون هاسمن برای مدل 0

94/098

2/2283

مدل دارای اثرات تصادفی نیست (اثرات ثابت دارد)

آزمون هاسمن برای مدل 8

3/487

2/2219

مدل دارای اثرات تصادفی نیست (اثرات ثابت دارد)

آزمون هاسمن برای مدل 4

92/192

2/2286

مدل دارای اثرات تصادفی نیست (اثرات ثابت دارد)

نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اول و اصلی این تحقیق بیان میدارد که :بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  4نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی برای مدل شماره  9نشان میدهد که مقدار
آماره اف و مقدار احتمال برای مدل  9به ترتیب برابر  8/3908و  2/2229می باشد ،که این نشان دهنده معنی دار بودن مدل
در حالت کلی می باشد (زیرا مقدار احتمال این آماره کمتر از  2/21میباشد) .مقدار ضریب تعیین برابر  2/4367است که نشان
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می دهد مدل برازش قابل قبولی ارائه داده است .ضمنا مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 02برابر  2/8139می باشد ،که بر اساس
آن میتوان گفت این مدل بیش از  81درصد تغییرات در متغیر وابسته یعنی  Fraudرا تبیین نموده است .آماره دوربین
واتسون که خود همبستگی بین باقیمانده های مدل را نشان میدهد ،در محدوده مجاز  9/1تا  0/1قرار دارد.
همچنین با توجه به پایین بودن سطح معنیداری آماره  tاز سطح خطای مورد پذیرش ( )2/21برای ضریب متغیر  ACو
عالمت منفی ضریب نتایج آزمون نشان میدهد که بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار
وجود دارد بنابراین نمیتوان این فرضیه را رد کرد.
جدول ( :)4نتایج آزمون فرضیه اول
مدل های تحقیق
نام متغیر
AC
Size
INB
LEV
C
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین  -واتسون
مقدار آماره F
معنیداری کل مدل

Fraud = β0+β1 AC+β2 size+β3 INB+β4 LEV+δ
مقدار احتمال
آماره t
خطای استاندارد
ضریب رگرسیون
2/1290
2/2221
2/2934
2/9219
2/2992
2/4367
2/8139
9/7229
8/3908
2/2229

-9/9913
2/2970
2/2267
-2/2012
2/2211

-0/9082
9/1219
2/8270
-2/9390
2/1889

2/2029
2/2282
2/1463
2/6189
2/1177

نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول این تحقیق بیان میدارد که :بین استقالل اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود
دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  1نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی برای مدل شماره  0نشان میدهد که مقدار
آماره اف و مقدار احتمال به ترتیب برابر  8/6329و  2/2290میباشد ،که این نشان دهنده معنیدار بودن مدل در حالت کلی
میباشد (زیرا مقدار احتمال این آماره کمتر از  2/21میباشد) .مقدار ضریب تعیین برابر  2/1391است که نشان میدهد مدل
برازش قابل قبولی ارائه داده است .ضمناً مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  2/4121میباشد ،که بر اساس آن میتوان گفت
این مدل بیش از  41درصد تغییرات در متغیر وابسته یعنی  Fraudرا تبیین نموده است .آماره دوربین واتسون که خود
همبستگی بین باقیمانده های مدل را نشان میدهد ،در محدوده مجاز  9/1تا  0/1قرار دارد.
همچنین با توجه به پایین بودن سطح معنیداری آماره  tاز سطح خطای مورد پذیرش ( )2/21برای ضریب متغیر  INDEPو
عالمت مثبت ضریب نتایج آزمون نشان میدهد که بین استقالل اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراین نمیتوان این فرضیه را رد کرد.
Adjusted R-squared
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جدول ( :)5نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
مدل های تحقیق
نام متغیر

ضریب رگرسیون

خطای استاندارد

آماره t

=Fraud
مقدار احتمال

INDEP
Size
INB
LEV
C
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین  -واتسون
مقدار آماره F
معنیداری کل مدل

2/2373
2/2111
2/2349
-2/9291
2/2271

2/2232
2/2271
2/2267
2/2239
2/2236

2/4398
2/8284
2/8901
-2/9631
2/4132

2/2292
2/2079
2/7219
2/1423
2/4180

2/1391
2/4121
9/9021
8/6329
2/2290

نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم این تحقیق بیان میدارد که :بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود
دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  7نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی برای مدل شماره  8نشان میدهد که مقدار
آماره اف و مقدار احتمال به ترتیب برابر  8/1401و  2/2219می باشد ،که این نشان دهنده معنیدار بودن مدل در حالت کلی
می باشد (زیرا مقدار احتمال این آماره کمتر از  2/21میباشد) .مقدار ضریب تعیین برابر  2/4169است که نشان میدهد مدل
برازش قابل قبولی ارائه داده است .ضمناً مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  2/4172میباشد ،که بر اساس آن میتوان گفت
این مدل بیش از  41درصد تغییرات در متغیر وابسته یعنی  Fraudرا تبیین نموده است .آماره دوربین واتسون که خود
همبستگی بین باقیماندههای مدل را نشان میدهد ،در محدوده مجاز  9/1تا  0/1قرار دارد.
همچنین با توجه به پایین بودن سطح معنیداری آماره  tاز سطح خطای مورد پذیرش ( )2/21برای ضریب متغیر AUDACC
و عالمت مثبت ضریب نتایج آزمون نشان میدهد که بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراین نمیتوان این فرضیه را رد کرد.
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جدول ( :)6نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
مدل های تحقیق
نام متغیر
AUDACC
Size
INB
LEV
C
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین  -واتسون
مقدار آماره F
معنیداری کل مدل

=Fraud
ضریب
رگرسیون
9/8923
2/9280
2/2369
-2/2213
2/2248

خطای استاندارد

آماره t

مقدار احتمال

2/2908
2/2219
2/2236
2/2941
2/2284

0/9672
2/4471
2/8777
-2/9722
2/7639

2/2282
2/2208
2/1192
2/7798
2/1631

2/4169
2/4172
9/8712
8/1401
2/2219

نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم این تحقیق بیان میدارد که :بین اندازه کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  6نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی برای مدل شماره  4نشان میدهد که مقدار
آماره اف و مقدار احتمال به ترتیب برابر  0/1123و  2/2291میباشد ،که این نشان دهنده معنیدار بودن مدل در حالت کلی
میباشد (زیرا مقدار احتمال این آماره کمتر از  2/21میباشد) .مقدار ضریب تعیین برابر  2/4908است که نشان میدهد مدل
برازش قابل قبولی ارائه داده است .ضمناً مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  2/8367میباشد ،که بر اساس آن میتوان گفت
این مدل بیش از  83درصد تغییرات در متغیر وابسته یعنی  Fraudرا تبیین نموده است .آماره دوربین واتسون که خود
همبستگی بین باقیماندههای مدل را نشان میدهد ،در محدوده مجاز  9/1تا  0/1قرار دارد.
همچنین با توجه به پایین بودن سطح معنیداری آماره  tاز سطح خطای مورد پذیرش ( )2/21برای ضریب متغیر AUDSIZE
و عالمت منفی ضریب نتایج آزمون نشان میدهد که بین اندازه کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و
معنادار وجود دارد .بنابراین نمیتوان این فرضیه را رد کرد.
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جدول ( :)7نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم
مدل های تحقیق
نام متغیر
AUDSIZE
Size
INB
LEV
C
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین  -واتسون
مقدار آماره F
معنیداری کل مدل

Fraud=β0+β1 AUDSIZE+β2 size+β3 INB+β4 LEV+δ
مقدار احتمال
آماره t
ضریب رگرسیون خطای استاندارد
-2/7923
2/2944
2/2916
-2/2089
2/2221

-9/1018
2/4471
2/4908
-2/9321
2/4219

2/2168
2/2200
2/2217
2/2246
2/2223

2/2429
2/2280
2/6316
2/3297
2/8409

2/4908
2/8367
2/8022
0/1123
2/2291

خالصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهها طبق جدول  3می باشد:
جدول ( :)1خالصه نتایج آزمون فرضیهها
نتیجه آزمون رگرسیون

فرضیه

عنوان

اول

بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
بین استقالل اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه
وجود دارد.
بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه
وجود دارد.
بین اندازه کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.

دوم
سوم
چهارم

پذیرش

رد

*
*
*
*

نتیجهگیری و پیشنهادات
رشد اقتصادی در هر کشوری به سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته است .وقوع تقلبهای مالی ،موجب کاهش سرمایه-
گذاری داخلی و خارجی شده و مانع رشد اقتصادی جامعه میشود .از طرفی ،پایه و اساس اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری ،ارائه
اطالعات مالی مربوط و قابل اتکاء است .اما برخی از شرکتها به ظاهرسازی یا دستکاری دادههای اطالعاتی که تصویر مطلوبی
از وضعیت مالی شرکت گزارش نمیکند ،میپردازند.
کمیته حسابرسی یکی از مهمترین کمیتههای تخصصی هیئت مدیره محسوب میشود که موجب تقویت ،سالمت و کیفیت
گزارشگری مالی میشود .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،کمیته حسابرسی مهمترین نقش را در کاهش مشکالت نمایندگی بازی
می کند .ویژگی های کمیته حسابرسی از قبیل اندازه ،استقالل ،تخصص مالی اعضای کمیته و تعداد جلسات برای اثر بخشی
کمیته حسابرسی اهمیت زیادی دارد .مطالعات پیشین اظهار داشتند که ویژگیهای واقعی کمیته حسابرسی برای اثر بخش
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بودن کمیته در انجام وظایفش حیاتی میباشد (سماها ،خلیف و حسینی0293 ،؛ الزبان و سوان0291 ،؛ عثمان ،اسحاق ،عارف و
عبدل.)0294 ،
فرضیه اول این تحقیق بدین صورت بود که بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی ارتباط وجود دارد .نتایج حاصله
در تحقیق تایید کننده این فرضیه بود.
کمیته حسابرسی یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی جهت افزایش کیفیت اطالعات مالی ارایه شده توسط شرکتها میباشد
که به سرمایهگذاران در اخذ تصمیمات سرمایهگذاری کمک میکند .به عنوان نمونه ،بر اساس بخش  829قانون ساربینز
آکسلی ( ،)0220شرکتهای سهامی عام ملزم به داشتن کمیته حسابرسی شدهاند .در گزارش کدبری وجود کمیته حسابرسی
تایید شده است (گرین .)0298 ،این کمیته وظیفه نظارت بر فرآیند تهیه گزارشهای مالی را بر عهده دارد .بررسی گزارشهای
دورهای ،بررسی کیفیت نظارتهای داخلی مربوط به گزارشهای مالی ،ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل ،نظارت بر انطباق
فعالیتهای واحد تجاری با الزامات قانونی و شناسایی ریسکهای موجود در برنامههای مورد نظر مدیریت از سایر وظایف این
کمیته است .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،تشکیل کمیته حسابرسی ابزاری برای کاهش هزینههای نمایندگی و بهبود کنترل
داخلی و وسیله اثربخش برای بهبود روابط نمایندگی است (سلیمانی و مقدسی .)9818 ،همچنین وجود کمیته حسابرسی عالوه
بر ارتقای سطح کیفی مکانیزم حاکمیت شرکتی میتواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شود (سان ،لن و لئو.)0294 ،
در ضمن وجود این کمیته میتواند به افشای صورتهای مالی طبق استانداردهای پذیرفته حسابدارای و بهبود سالمت مالی
شرکتها کمک شایانی بنماید (آمر ،ایمان و شاهاتا0294 ،؛ بنسال و شارما .)0297 ،در صورتیکه شرکتی کمیته حسابرسی ندارد،
باید دالیل عدم وجود این کمیته را در گزارشهای ساالنه خود توضیح دهد و نیاز وجود چنین کمیتهای را برای دوره مالی بعد
تبیین نماید (سلیمانی و مقدسی.)9818 ،
فرضیه دوم این تحقیق بیان میکرد که بین استقالل کمیته حسابرسی مالی و گزارشگری مالی ارتباط وجود دارد .نتایج تحقیق
این فرضیه را تایید کرد.
کمیته حسابرسی برای این که بتواند اثربخش عمل کند ،باید مستقل از واحد اقتصادی باشد .برای حفظ استقالل ،اعضای
کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیر موظف یا خارج از سازمان انتخاب شوند .مدیرانی که ارتباط آنها با واحد اقتصادی به
گونه ای نیست که به استقالل آنها خدشه ای وارد شود (الریدشتبیاض و اورادی .)9811 ،طرفداران تئوری نمایندگی
استدالل میکنند که کمیته حسابرسی با دارا بودن درصد باالتری از مدیران خارجی (غیرموظف) ،در انجام نقشها و
مسئولیتهای خود ،کمتر با خطر مواجه میشود (صالحی ،اورادی و ساالری فورگ .)9811 ،از طرفی ،منافع استقالل کمیته تنها
زمانی حاصل میشود که تمام اعضای کمیته مستقل باشند (برانسون ،کارسلو ،هالینورث و نل .)0221 ،همچنین استقالل
کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگیهای ضروری و تأثیرگذار بر اثر بخشی کمیته حسابرسی به کاهش تقلبهای مالی و
افزایش عملکرد مالی در یک شرکت کمک میکند (امیر ،رملی و زکریا0292 ،؛ بنسال و شارما .)0297 ،ابوت ،پارکر و پترز
( ،)0223معتقدند که استقالل کمیته حسابرسی با تقلب رابطه معناداری دارد .همچنین ،نورمن ،موحد و تاکیا ( )0227دریافتند
که وجود یک کمیته کامالً مستقل ،رویه های تقلب را کاهش میدهد .ولی گوش ،مارا و موون( )0292و چن و ژانگ ()0290
رابطه معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی و معیارهای مدیریت سود و تقلب مشاهده ننمودند.
فرضیه سوم این تحقیق بیان میدارد که بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
نتایج این پژوهش این فرضیه را تایید کرد.
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منظور از تخصص مالی کمیته حسابرسی طبق تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران عبارتست از مدرک دانشگاهی یا
مدرک حرفهای ملی یا معتبر بین المللی در امور مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد و سایر رشتههای مدیریت
با گرایش مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتها و گزارشهای مالی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری
مالی (جامعی و رستمیان .)9811 ،نبود اعضای با تخصص مالی در کمیته حسابرسی باعث افزایش احتمال رخداد اشتباه و تقلب
مالی میشود (ابوت ،پارکر و پترز .)0220 ،کمیته حسابرسی با حداقل یک کارشناس مالی میتوانند مدیریت سود تعهدی و
تقلب را به طور موثرتر ،نسبت به کمیتههای حسابرسی که فاقد تخصص مالیاند ،کنترل نماید (دالیوال ،نایکر و نوویس،
.)0292
فرضیه چهارم تحقیق نیز مبنی بر این بود که بین اندازه کمیته حسابرسی و گزارشگری مالی ارتباط وجود دارد .نتایج این
تحقیق نیز این فرضیه را تایید کرد.
اگر چه هیچ اندازه دقیقی برای کمیته حسابرسی در نظر گرفته نشده است ،ولی بیشتر مطالعات قبلی و الزامات قانونی نشان
می دهد که کمیته حسابرسی باید دارای سه تا پنج عضو ،و ترجیحاً از اکثریت مدیران مستقل تشکیل شده باشد (ابوت ،پارکر و
پترز .) 0224 ،طرفداران تئوری نمایندگی استدالل میکنند که افزایش اندازه کمیته حسابرسی باعث از بین رفتن توابع کنترل
و نظارت میشود (سولتانا ،هارجیندر و واندر .)0294 ،همچنین ،کمیته حسابرسی با تعداد اعضای بیشتر منجر به ایجاد بحث-
های غیرضروری و تأخیر در تصمیمگیری و شکلگیری ارتباطات ضعیف تر میگردد (لین ،شیائو و تانگ .)0223 ،در مقابل،
نتایج برخی تحقیقات حکایت از رابطه مستقیم و معنادار بین اندازه کمیته حسابرسی و وظیفه نظارتی این کمیته و به دنبال آن،
افزایش عملکرد شرکت دارد (وافیس0221 ،؛ عثمان ،اسحاق ،عارف و عبدل .)0294 ،اندازه کمیته حسابرسی به عنوان یکی از
ویژگیهای تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته میشود (پراویت ،اسمیت و وود .)0221 ،چوی ،جن و پارک
( )0294و یانگ و کریشنان ( )0221دریافتند که کمیته حسابرسی بزرگتر با تقلب مالی ارتباط دارد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهاد میشود که با تاکید بر متغیرهایی نظیر اندازه کمیته حسابرسی که متشکل از اعضای
هیأت مدیره هستند ،و ارزش دفتری شرکت به ارزش بازار شرکت ،میزان انحرافات مالی صورت گرفته توسط شرکت را پیش
بینی کرد.
همچنین پیشنهاد میشود در خصوص انتخاب کمیته حسابرسی برای جلوگیری از ایجاد انحراف در گزارشگری مالی ،تخصص
مالی هیأت مدیره در کمیته ،استقالل و اندازه آنها را در نظر گرفت.
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