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 مقدمه 
 اقتصاد دلیل به ما کشور در اما شده همراه بزرگی تحوالت با دنیا در داخلی حسابرسی اخیر، دهه سه طی

 پیروی تحوالت این از جهانی، اقتصاد با نكردن همراهی و ملیتی چند و بزرگ هایشرکت نبود و دولتی

 هایبنگاه بنابراین .[17] است سندرسی حد در داخلی حسابرسی ها،شرکت از بسیاری در هم هنوز و نشده

 بخش وجود ها،دستورالعمل و هامشیخط رعایت و هارویه کامل برقراری برای که انددریافته اقتصادی

 ضروری نقایص، رفع در پیگیری و پافشاری و شرکت با آن همكاری مداومت دلیل به داخلی حسابرسی

 حسابرسی بر جدی تأکیدی نیز شرکتی حاکمیت نامهیینآ در که است ضرورت همین دلیل به .است

 حسابرسی نظام استقرار بر اییژهو تأکید نیز ایران در شرکتی حاکمیت نامهیینآ .[8] است شده داخلی

 شكل حسابرسی کمیته طریق از حسابرسان و مدیران بین رابطه آن در که دارد حسابرسی کمیته و داخلی

 برای هافرصت و هاریسك ارزیابی و شناخت درباره اطالعاتی داخلی حسابرسان فرآیند این در .گیردمی

 تمام در را مدیریت سیاست و مشی و خط داخلی حسابرسی .[17] کنندیم فراهم سازمان منافع کسب

 مسئولیت و نقش یجهدرنت .[7] کندمی حسابرسی و بررسی غیرمالی و مالی از اعم سازمان هایجنبه

 سازمان مختلف هایقسمت کارایی بررسی شامل و است، رفته فراتر مالی هایفعالیت از داخلی حسابرسان

 داخلی حسابرسی کهیطوربه است، شده رعایت حسابرسی و عملیاتی حسابرسی یریکارگبه ینوعبه و

 این بر عالوه .است مؤثر هاآن فکش یا اشتباه و تقلب از پیشگیری در داخلی کنترل سیستم یك عنوانبه

 .[8] یكدیگرند مكمل لكن متفاوت، هاینقش دارای مستقل حسابرسی و داخلی حسابرسی

 حسابرسی کار نتایج بررسی برای چارچوبی باید هاشرکت داخلی، حسابرسی اثربخشی از اطمینان برای

 همانند شرکت در مستقل کمیته یك وجود حالت این در .آورند فراهم اجرایی غیر مدیران توسط داخلی

 ابزار عنوانبه حسابرسی کمیته .است ضروری باشد، شدهیلتشك غیرموظف مدیران از که حسابرسی کمیته

 از فرعی هایکمیته از یكی عنوانبه حسابرسی کمیته .دارد عهده بر شرکت در را مهمی نقش نظارتی

 وظیفه همچنین و آمده حساببه شرکت داخلی کنترل اثربخش ساختار از ضروری جزئی و مدیرهیئته

 همچنین و داخلی حسابرسی و مالی گزارشگری فرایند بر نظارت جهت سهامداران طرف از بااهمیتی

 واحد از مستقل باید کند عمل اثربخش بتواند کهینا برای حسابرسی کمیته .[4] دارد مستقل حسابرسی

 و وابسته و فرعی هایشرکت اصلی، شرکت مجموعه از بیرون که است مستقل مدیری .باشد اقتصادی

 اعضای تخصص و دانش حسابرسی، کمیته اعضای اندازه همچنین .شوند انتخاب شرکت کنترلی سهامداران

 داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی کمیته بین جلسات و مالی و حسابداری زمینه در حسابرسی کمیته

 توجه با .[24] شود واقع مؤثر داخلی حسابرسی اجرای بر هم و حسابرسی کمیته اثربخشی بر هم تواندمی

 اجرای بر حسابرسی کمیته هایویژگی تأثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف ،ذکرشده مطالب به

 خواهد سعی و است؛ تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ هایشرکت در داخلی حسابرسی هایتوصیه

 دانش، و تخصص استقالل، یعنی حسابرسی، کمیته هایویژگی آیا که شود داده پاسخ سؤال این به شد

 .خیر یا شود واقع مؤثر داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای بر تواندمی حسابرسی کمیته جلسات و اندازه
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 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی

 حسابرسی کمیته هایویژگی

 حسابرسی، کمیته اعضای که است برخوردار باالیی کیفیت از زمانی حسابرسی کمیته عملكرد ؛استقالل

 1پرسونز نظر اساس بر .گردید خواهد مالی گزارشگری اعتبار ارتقای به منجر امر این و باشند مستقل

 و شرکت با مالی یا شخصی یرابطه هیچ که شودمی نامیده مستقل حسابرسی کمیته از عضوی ،(2005)

 که یابدمی کاهش زمانی تقلب، بروز احتمال وی نظر به همچنین .باشد نداشته شرکت اجرایی مدیران یا

 .[26] باشد برخوردار استقالل از حسابرسی کمیته

 بر مؤثرتر طوربه که کندمی کمك هاآن به حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص ؛دانش و تخصص

 توانندمی مالی کارشناس یك حداقل با حسابرسی هایکمیته .کنند نظارت مالی گزارشگری فرآیند

 .کنند کنترل هستند، مالی تخصص فاقد که حسابرسی هایکمیته به نسبت مؤثرتر، طوربه را تخلفات

 دارای هاآن حسابرسی کمیته که هاییشرکت دادند، نشان پژوهشی در ،(2017) همكاران و 2سولیوان

 معناداری و مثبت تأثیر مالی گزارشگری و حسابرسی کیفیت افزایش در هستند مالی و حسابداری تخصص

 .[27] باشد داشته حسابرسی کمیته بر ایسازنده تأثیر تواندمی نیز حسابرسی کمیته اندازه .دارد

 هایشیوه بر مؤثرتری صورتبه متنوع هایتخصص با اعضایی شامل بزرگ حسابرسی هایکمیته ؛جلسات

 رابطه حسابرسی کمیته نظارتی وظیفه و حسابرسی کمیته اندازه بین .دارند نظارت مالی گزارشگری

 زیرا بود خواهد بهتر شرکت عملكرد باشد، تربزرگ حسابرسی کمیته اندازه چه هر و دارد وجود مستقیمی

 کمیته بزرگ اندازه که رودمی انتظار روینازا .شد خواهد انجام بهتر حسابرسی کمیته نظارتی وظیفه

 .[24] گردد شرکت در بهتر افشای و عملكرد موجب شرکت، نظارت بیشتر اثربخشی طریق از حسابرسی

 تعداد بهادار، اوراق و بورس سازمان توسط شده منتشر حسابرسی کمیته منشور ،14 ماده مطابق ؛اندازه

 هماهنگ شرکت مالی گزارشگری دوره با باید و باشد سال در بار 6 از کمتر نباید حسابرسی کمیته جلسات

 حداقل جلسات تعداد با حسابرسی کمیته که دادند نشان پژوهشی در ،(2003) همكاران و 3ابوت .باشد

 .[19] دهدمی کاهش را نادرست مالی هایصورت مجدد ارائه احتمال سال، در جلسه چهار

 پژوهش پیشینه

 :حسابرسی کیفیت بر حسابرسی کمیته تخصص تأثیر بررسی به پژوهشی در ،(2017) همكاران و سولیوان

 کمیته که هاییشرکت دهد،می نشان هایافته .پرداختند انگلستان حسابرسی هایهزینه از شواهدی

 مالی گزارشگری و حسابرسی کیفیت افزایش در هستند مالی و حسابداری تخصص دارای هاآن حسابرسی

 .[27] دارد معناداری و مثبت تأثیر

                                                           
1 Persons 
2 Sullivan 
3 Abbott 



 33 شماره ،1399 بهار ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات          .60

 

 

 کمیته جلسات در یرعاملمد حضور اطالعاتی منافع بررسی به پژوهشی در ،(2017) همكاران و 1نوالند

 مثبت طور به حسابرسی کمیته جلسات در یرعاملمد حضور دهد،می نشان هایافته .پرداختند حسابرسی

 ارتباط در و سازگار حسابرسی هاییتهکم و شرکت مدیریت بین اطالعات اشتراک افزایش با معناداری و

 .[25] است

 هایتوصیه اجرای بر حسابرسی کمیته هایویژگی تأثیر بررسی به پژوهشی در ،(2015) 3ساوان و 2آلزبن

 هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته استقالل بین دهد،می نشان هایافته .پرداختند داخلی حسابرسی

 دانش و تخصص بین داد، نشان نتایج همچنین .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه داخلی حسابرسی

 این بر عالوه .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته

 داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای با حسابرسی کمیته اندازه و جلسات بین که بود آن از حاکی نتایج

 .[22] ندارد وجود معناداری رابطه

 :داخلی حسابرسی و حسابرسی کمیته بین تعامل بررسی به پژوهشی در ،(2013) همكاران و 4طاهر ال

 حسابرسی کمیته جلسات فرکانس و تخصص دهد،می نشان پژوهش هاییافته .پرداختند تونس از شواهدی

 کمیته اندازه کهیدرحال دارد، داخلی حسابرسی و حسابرسی کمیته بین تعامل در معناداری و مثبت تأثیر

 تأثیری هیچ حسابرسی، کمیته استقالل ،حالینباا .دهدیم قرار منفی تأثیر تحت را تعامل این حسابرسی

 .[21] ندارد داخلی حسابرسی با حسابرسی کمیته بین رابطه بر

 در را داخلی حسابرسی اثربخشی و حسابرسی کمیته عنوان با پژوهشی در ،(2010) 6سویلیو و 5کاالهان

 نشان هاآن هاییافته .کردند بررسی هاسازمان درون سازمانی ریسك مدیریت اجرای بر خود نفوذ با رابطه

 حسابرسی کمیته اعضای میان در مالی کارشناسان درصد و حسابرسی کمیته جلسات تعداد که دهدمی

 شرکت کهینا احتمال با (داخلی حسابرسی توابع) کیفیت تضمین بررسی مراحل و استقالل گزارش و

 .[23] است ارتباط در کند اجرا را سازمانی ریسك مدیریت مراحل

 کار در یاحرفه تردید مفهوم از حسابرسان درک عنوان با پژوهشی در ،(1395) سقرلو پیری و تحریری

 .پرداختند حسابرسی کار در یاحرفه تردید زیربنایی مفهوم از حسابرسان درک بررسی به حسابرسی

 .[3] باشدیم ،یاحرفه تردید مفهوم از حسابرسان درک معنادار تأثیر دهنده، نشان پژوهش هاییافته

 هایکنترل اهداف تحقق بر حسابرسی کمیته کیفیت تأثیر بررسی به پژوهشی در ،(1395) بذرافشان

 حسابرسی، کمیته دارای هایشرکت بررسی از حاصل نتایج .پرداخت مالی گزارشگری بر حاکم داخلی

 .[1] .شودمی اطالعات نابرابری کاهش موجب حسابرسی کمیته کیفیت که دهدمی نشان

 

                                                           
1 Nowland 
2 Alzeban 
3 Sawan 
4 Al Taher 
5 Callahan 
6 Soileau 
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 پژوهش آماری جامعه
 .هستند تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ هایشرکت پژوهش این موردمطالعه آماری جامعه

 سال پژوهش این زمانی دوره .است شده آوریجمع پرسشنامه طریق از پژوهش این نیاز مورد هایداده

 .است 1395 مالی

 پژوهش یشناسروش

 پژوهش، روش نظر از پژوهش این .[9] است کاربردی هایپژوهش نوع از هدف، نظر از حاضر پژوهش

 .[10] است پیمایشی _ توصیفی

 هایهفرض آزمون و هاداده وتحلیلیهتجز روش
 کیفی متغیرهای صورتبه که شوندگانپرسش هایپاسخ اکسل افزارنرم از استفاده با ابتدا پژوهش این در

 آزمون و آماری تحلیل نتایج ارائه برای و گردد؛می بندیطبقه و شده استخراج کمی صورتبه است

 .است شده استفاده 21 نسخه spss افزارنرم از پژوهش فرضیات چندگانه 1خطی رگرسیون

 پژوهش هایفرضیه
 معناداری رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته هایویژگی بین :اصلی فرضیه

 .دارد وجود

 معناداری رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته استقالل بین :اوّل فرعی فرضیه

 .دارد وجود

 داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته اعضای دانش و تخصص بین :دوّم فرعی فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه

 رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته جلسات تعداد بین :سوّم فرعی فرضیه

 .دارد وجود معناداری

 معناداری رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته اندازه بین :چهارم فرعی فرضیه

 .دارد وجود

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Linear Regression 
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 پژوهش مفهومی مدل

 
 پژوهش هایفرضیه آزمون به مربوط چندگانه خطی رگرسیون مدل

 :شودمی استفاده زیر یهامدل از چهارم تا اول فرعی هاییهفرض و اصلی فرضیه آزمون برای پژوهش این در
RECOMMEND = β

0 + β
1 INDEPENDENCE + β

2 EXPERTISE + 
β

3 

MEETING + β4 SIZE + β
5 SUPPORT + β6 APPOINT + εi 

1) RECOMMEND = β
0 + β

1 INDEPENDENCE + β
2 SUPPORT + β

3 

APPOINT + εi 

2) RECOMMEND = β0 + β1 EXPERTISE + β
2 SUPPORT + β3 APPOINT + εi 

3) RECOMMEND = β0 + β1 MEETING + β
2 SUPPORT + β3 APPOINT + εi 

4) RECOMMEND = β0 + β1 SIZE + β
2 SUPPORT + β3 APPOINT + εi 

 پژوهش متغیرهای
 شدهارائه شود،می استفاده فرضیات آزمون در که پژوهش متغیرهای از ایخالصه (1 شماره جدول در

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش

                

              

                        

 استقالل کمیته حسابرسی 

 تخصص و دانش کمیته حسابرسی 

 جلسات کمیته حسابرسی 

 اندازه کمیته حسابرسی 

 

 

 

                                   

      

  جلسات م رر بی  کمیته

حسابرسی و واحد حسابرسی 

 داخلی

  حمایت مدیریت از واحد

 حسابرسی داخلی

   مشارکت در انتصا  و  زل ر ی

 واحد حسابرسی داخلی
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 پژوهش متغیرهای خالصه (1 جدول

 (ترتیبی یا ایرتبه) پژوهش در متغیر سنجش مقیاس (کیفی) متغیر نوع پژوهش؛ متغیرهای

 متغیرها شاخص نماد متغیر نام

 و کیفیت بر داخلی حسابرسی هایتوصیه تأثیر و اجرا میزان وابسته متغیر
 مستقل، حسابرسی هزینه کاهش داخلی، حسابرسی اثربخشی

 داخلی، کنترل سیستم ارتقای ای،حرفه ضوابط و مقررات رعایت
 عملیات بهبود و آن کشف و تقلب و اشتباه از پیشگیری
 .سازمان حسابرسی

 اجرای
 هایتوصیه

 حسابرسی
 داخلی

RECOMMEND 

 انجام در حسابرسی کمیته اعضای بودن مستقل یرتأث میزان مستقل یرهایمتغ
 و مدیریت هایفعالیت بر نظارت در آن تأثیر و خود وظایف

 مدیریت، سوی از سوگیرانه و طلبانهفرصت رفتارهای از جلوگیری
 .مالی گزارشگری کیفیت

 استقالل
 کمیته

 حسابرسی
INDEPENDENCE 

 و تخصص
 کمیته دانش

 حسابرسی
EXPERTISE 

 ٔ  ینهدرزم حسابرسی کمیته اعضای دانش و تخصص میزان
 هایقضاوت بهتر درک در را آن تأثیر و حسابرسی و حسابداری

 گزارشگری و حسابداری هایرویه بر مؤثرتر نظارت حسابرسان،
 .شرکت افزودهارزش افزایش و بازار باارزش مرتبط مسائل مالی،

 جلسات
 کمیته

 حسابرسی
MEETING 

 واحد و حسابرسی کمیته اعضای بین الزم جلسات برگزاری میزان
 و مدیریت اثربخشی بر نظارت در آن تأثیر و داخلی حسابرسی

 مجدد ارائه کاهش و افشا افزایش مالی، گزارشگری فرایند
 و سرمایه مدیریت و داخلی هایکنترل بهبود مالی، هایصورت
 .نمایندگی هزینه کاهش

 کمیته اندازه
 SIZE حسابرسی

 در الزم تعداد و اندازه ازنظر حسابرسی کمیته اعضای میزان
 شدن بهتر و هاکنترل افزایش در آن تأثیر و خود وظایف اجرای

 عملكرد بهبود پرمحتوا، هایگزارش ارائه و مالی گزارشگری
 .شرکت

 حمایت جذب در حسابرسی کمیته هایویژگی تأثیرگذاری میزان کنترلی یرهایمتغ
 با ارتباط در حسابرسی هایگزارش به پاسخ ارائه ارشد، مدیریت

 رئیس دادن شرکت مدیریتی، هایکنترل از موجه انتقاد
 مدیریتی تیم با نظرتبادل و ارتباطی جلسات در داخلی حسابرسی

 برنامه از داخلی حسابرسی واحد رئیس داشتننگه آگاه ،ارشد
 .استراتژیك هایطرح و وکارکسب

 حمایت
 SUPPORT مدیریت

 APPOINT انتصاب
 در ارشد مدیریت نفوذ کاهش و طرفیبی از اطمینان میزان

 در آن تأثیر و داخلی حسابرسی واحد رئیس عزل و انتصاب
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 (ترتیبی یا ایرتبه) پژوهش در متغیر سنجش مقیاس (کیفی) متغیر نوع پژوهش؛ متغیرهای

 متغیرها شاخص نماد متغیر نام

 ارائه و خود وظایف انجام در داخلی حسابرسان نفساعتمادبه
 ضعیف عملكرد و رفتار مورد در داخلی حسابرسان گزارش

 .ارشد مدیریت جوییانتقام ترس از مدیریت

 توصیفی آمار
 توسط داخلی، حسابرسی هایتوصیه درصد 5/19 حدود که دهدمی نشان متغیرها توصیفی آمار نتایج

 درصد 93/12 حدود همچنین .شودیم اجرا پژوهش نمونه یهاشرکت در ارشد مدیران و حسابرسی کمیته

 سوی از .است داده تشكیل باشندیم اجرایی غیر و یرموظفغ که مستقلی مدیران را حسابرسی کمیته

 نمونه هایشرکت حسابرسی کمیته که است آن از حاکی حسابرسی کمیته دانش و تخصص نتایج دیگر

 نتایج این بر عالوه .باشدیم 80/12 میانگین با حسابرسی و حسابداری زمینه در متخصص 5 دارای حداقل

 کمترین که است، داشته جلسات سال در بار 52/20 متوسط طوربه حسابرسی کمیته که دهدمی نشان

 متوسط طوربه نمونه هایشرکت در حسابرسی کمیته اعضای اندازه .است بوده جلسه 28 بیشترین و 8

 ارشد، مدیران نتایج، به توجه با .باشدیم عضو سه یعنی آن شدهیینتع تعداد به نزدیك که است 79/2

 .کنندمی اجرا را داخلی حسابرسی هایتوصیه و پشتیبانی و حمایت داخلی حسابرسی از درصد 5/11 حدود

 داخلی حسابرسان عزل و انتصاب در مدیران درصد 10 حدود که است آن از حاکی انتصاب متغیر نتایج

 .دارند مشارکت

 توصیفی آمار (2 جدول

 کمینه بیشینه
 انحراف

 معیار
 متغیرها نماد میانگین میانه

000/27 000/7 711/3 500/19 550/19 Recommend 
 هایتوصیه اجرای

 داخلی حسابرسی

000/23 000/5 121/4 000/12 936/12 Independence حسابرسی کمیته استقالل 

000/19 000/5 705/3 000/13 807/12 Expertise 
 کمیته دانش و تخصص

 حسابرسی

000/28 000/8 434/4 000/20 521/20 Meeting حسابرسی کمیته جلسات 

000/4 000/1 963/0 000/3 793/2 Size حسابرسی کمیته اندازه 

000/16 000/4 437/3 000/12 586/11 Support مدیریت حمایت 

000/20 000/4 128/3 000/9 364/10 Appoint انتصاب 
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 پژوهش هاییهفرض آزمون نتایج

 اصلی فرضیه آزمون نتیجه

 .است شدهارائه (3 شماره جدول در پژوهش اصلی فرضیه آزمون به مربوط رگرسیون مدل از حاصل نتایج

 همبستگی ضریب که دهدیم نشان رگرسیون مدل خالصه و واریانس تحلیل نتایج جدول پایین قسمت در

 متغیرهای بین معناداری و مثبت همبستگی بنابراین .[20] است درصد 80مقدار  از کمتر و 772/0 با برابر

 رگرسیونی مدل شدهیلتعد تعیین ضریب و تعیین ضریب .دارد وجود وابسته متغیر با کنترلی و مستقل

 7/59 حدود که کرد عنوان توانیم بنابراین .باشدیم درصد 9/57 و درصد 7/59 با برابر ترتیب به فوق

 خطای مقدار .است توضیح قابل کنترلی و مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد

 عالوه .باشدیم رگرسیون خط حول نقاط پراکندگی بودن کم از نشان ،410/2 یعنی آمدهدستبه استاندارد

 گرفته قرار 5/2 تا 5/1 عدد بین که این دلیل به و ،باشدیم 864/1 با برابر واتسون دوربین آماره این بر

 نتایج نیز یتدرنها .شودیم پذیرفته مدل یرهایمتغ بین همبستگی خود خطای وجود عدم بنابراین است،

 F آماره به توجه با .است گردیده ارائه رگرسیون مدل کل معناداری آزمون و تحلیل برای واریانس تحلیل

 باشدیم این دهنده نشان ،باشدیم (000/0) با برابر کهآن معناداری سطح و 798/32 یعنی آمدهدستبه

 باالیی معناداری از رگرسیون مدل کل در و بوده درست درصد 99 اطمینان با فوق رگرسیون مدل که

 تمامی واریانس تورم عامل دهدمی نشان (VIF) واریانس تورم عامل آزمون نتایج همچنین .است برخوردار

 متغیرهای بین خطی هم بنابراین است، 10 از ترکوچك و یك از تربزرگ رگرسیون مدل در متغیرها

 با .شودمی تأیید متغیرها بین خطی هم وجود عدم بر مبنی آزمون صفر فرض و است پایین توضیحی

 سنجد،می را آماری هاینمونه از آمدهدستبه تغییرپذیری به نسبت تفاوت اندازه که t آماره نتایج به توجه

 حسابرسی، کمیته دانش و تخصص حسابرسی، کمیته استقالل مستقل متغیرهای معناداری سطح و

 و (014/0) ،(000/0) ،(000/0) با برابر ترتیب به حسابرسی کمیته اندازه و حسابرسی کمیته جلسات

 به توجه با و است، 05/0 خطای سطح از کمتر هاآن معناداری سطح کهینا دلیل به و است (028/0)

 با توانمی بنابراین ،باشدیم ،8/13 ،6/15 ،5/22 ،1/29 با برابر ترتیب به مستقل متغیرهای ضریب اینكه

 اجرای با معناداری و مثبت رابطه دارای حسابرسی کمیته هایویژگی که نمود ادعا درصد 95 اطمینان

 .گرددمی تأیید پژوهش اصلی فرضیه یجهدرنت .هستند داخلی حسابرسی هایتوصیه

 و مستقل متغیرهای مثبت تأثیرگذاری میزان از نشان کنترلی و مستقل متغیرهای ضریب یا بتا ضریب

 کمیته اعضای اگر نتایج به توجه با دیگریعبارتبه .دارد داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای بر کنترلی

 حسابرسی کمیته اعضای کهینا یا باشد شده تشكیل اجرایی غیر و یرموظفغ مستقل، مدیران از حسابرسی

 اجرای که دارد وجود احتمال این باشند حسابداری و حسابرسی زمینه در الزم دانش و تخصص دارای

 احتمال درصد 6/15 ،دهدیم نشان نتایج .یابد افزایش درصد 5/22 و 1/29 میزان به حسابرسی هایتوصیه

 کمیته کهیدرصورت این بر عالوه .شود اجرا جلسات تعداد افزایش با داخلی حسابرسی هایتوصیه دارد

 اجرا درصد 8/13 احتمال با داخلی حسابرسی هایتوصیه باشد، برخوردار الزم اندازه و تعداد از حسابرسی

 جلسات در داخلی حسابرسی مشارکت از و کند حمایت داخلی حسابرسی از مدیریت کهیدرصورت .شودیم
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 .یابدیم افزایش داخلی حسابرسی هاییهتوص اجرای درصد، 7/20 احتمال با نمایید، استفاده ارتباطی

 درصدی 31 افزایش با داخلی حسابرسی واحد رئیس عزل و انتصاب در ارشد مدیریت نفوذ عدم افزایش

 .بود خواهد همراه داخلی حسابرسی هاییهتوص اجرای در

 
 اصلی فرضیه آزمون نتایج( 3 جدول

 واریانس تورم عامل
 سطح

 معناداری
 t آماره

 ضرایب

 استانداردشده

 ضرایب

 نشده استاندارد

 

 نماد

 

 متغیر

 

VIF Tolerance Sig. 
t- 

statistic 
Beta Std. Error B   

- - 035/0 126/2 - 273/1 707/2 Constant ثابت مقدار 

130/1 885/0 000/0 979/4 291/0 053/0 263/0 INDEPENDENCE استقالل 

174/1 852/0 000/0 767/3 225/0 060/0 225/0 EXPERTISE دانش و تخصص 

282/1 780/0 014/0 498/2 156/0 052/0 130/0 MEETING جلسات 

285/1 778/0 028/0 215/2 138/0 240/0 533/0 SIZE اندازه 

425/1 702/0 002/0 143/3 207/0 071/0 223/0 SUPPORT مدیریت حمایت 

300/1 769/0 000/0 942/4 310/0 074/0 368/0 APPOINT انتصاب 

 تحلیل

 (ANOVA)واریانس
 (Model Summary) مدل خالصه

 واتسون -دوربین F آماره معناداری
 خطای

 استاندارد
 تعیین ضریب شده تعدیل تعیین ضریب

 ضریب

 همبستگی

Sig. F Durbin - Watson Std. Error Adjusted R square R Square R 

000/0 798/32 864/1 410/2 579/0 597/0 772/0 

 چهارم تا اوّل فر ی هاییهفرض آزمون نتایج
 جدول در پژوهش چهارم تا اوّل فرعی هاییهفرض آزمون به مربوط رگرسیون یهامدل از حاصل نتایج

 با برابر ترتیب به چهارم تا اوّل فرعی هاییهفرض از هریك همبستگی ضریب .است شده ارائه (4 شماره

 مثبت همبستگی دهنده نشان که ،[20] است درصد 80 مقدار از کمتر و 651/0 ،683/0 ،662/0 ،712/0

 این دهنده نشان تعیین ضریب .است وابسته متغیر با کنترلی متغیرهای و مستقل متغیر بین معنادار و

 .است توضیح قابل کنترلی و مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 50 حدود که است

 ،742/2 ،811/2 ،635/2 با برابر ترتیب به فرعی هاییهفرض از یك هر آمدهدستبه استاندارد خطای مقدار

 واتسون دوربین آماره .باشدیم رگرسیون خط حول نقاط پراکندگی بودن کم از نشان که است، 849/2

 دهنده نشان که ،باشدیم 039/2 ،106/2 ،883/1 ،822/1 با برابر ترتیب به فرعی هاییهفرض از یك هر

 از یك هر برای آمدهدستبه F آماره .است مدل متغیرهای بین همبستگی خود خطای وجود عدم
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 برابر که هاآن معناداری سطح و 295/33 ،541/39 ،430/35 ،578/46 با برابر ترتیب به فرعی هاییهفرض

 .باشدیم درصد 99 اطمینان با رگرسیون مدل باالی معناداری و درستی دهنده نشان ،باشدیم (000/0) با

 مدل در متغیرها تمامی واریانس تورم عامل دهدمی نشان (VIF) واریانس تورم عامل آزمون نتایج

 است پایین توضیحی متغیرهای بین خطی هم بنابراین است، 10 از ترکوچك و یك از تربزرگ رگرسیون

 .شودمی تأیید متغیرها بین خطی هم وجود عدم بر مبنی آزمون صفر فرض و

 را آماری هاینمونه از آمدهدستبه تغییرپذیری به نسبت تفاوت اندازه که t آماره نتایج، به توجه با

 این معناداری سطح و است 572/5 با برابر حسابرسی کمیته استقالل مستقل متغیر به مربوط سنجد،می

 05/0 خطای سطح از کمتر متغیر این معناداری سطح کهینا به توجه با لذا .است (000/0) با برابر متغیر

 تخصص مستقل متغیر معناداری سطح همچنین .گرددمی تأیید پژوهش اوّل فرعی فرضیه یجهدرنت است،

 فرضیه یجهدرنت است، 05/0 خطای سطح از کمتر که است، (001/0) با برابر حسابرسی کمیته دانش و

 حسابرسی کمیته جلسات مستقل متغیر به مربوط t آماره نتایج .گرددمی تأیید نیز پژوهش دوّم فرعی

 سطح کهینا به توجه با لذا ،باشدیم (000/0) با برابر متغیر این معناداری سطح و است 273/4 با برابر

 .گرددمی تأیید پژوهش سوّم فرعی فرضیه یجهدرنت است، 05/0 خطای سطح از کمتر متغیر این معناداری

 است، (010/0) با برابر حسابرسی کمیته اندازه مستقل متغیر معناداری سطح کهینا به توجه با یتدرنها

 .گرددمی تأیید نیز پژوهش چهارم فرعی فرضیه یجهدرنت است، 05/0 خطای سطح از کمتر چون و

 به حسابرسی کمیته اندازه و جلسات دانش، و تخصص استقالل، مستقل متغیرهای ضریب یا بتا ضریب

 مثبت تأثیرگذاری میزان از نشان خود این که است درصد 1/19 ،2/28 ،7/22 ،6/33 با برابر ترتیب

 حسابرسی هایتوصیه اجرای بر حسابرسی کمیته اندازه و جلسات دانش، و تخصص استقالل، متغیرهای

 اجرایی غیر و یرموظفغ مستقل، مدیران از حسابرسی کمیته یاعضا اگر کهیطوربه .است داخلی

 6/33 میزان به شود، اجرا و درک بیشتر داخلی حسابرسی هاییهتوص کهینا احتمال باشد شدهیلتشك

 در الزم دانش و تخصص دارای حسابرسی کمیته اعضای که صورتی در همچنین .یابدیم افزایش درصد

 به داخلی حسابرسی هاییهتوص اجرای که دارد وجود احتمال این باشند حسابداری و حسابرسی زمینه

 و حسابرسی کمیته میان مكرر جلسات تعداد اگر که دهدیم نشان نتایج .یابد افزایش درصد 7/22 میزان

 داخلی حسابرسان که مسائلی مورد در بیشتر کمیته این یابد، افزایش سال طول در داخلی حسابرسی واحد

 با داخلی حسابرسی هاییهتوص دارد احتمال درصد 2/28 یجهدرنت .شوندیم مطلع دارند آگاهی آن از

 برخوردار الزم اندازه و تعداد از حسابرسی کمیته کهیدرصورت ،یتدرنها .شود اجرا جلسات تعداد افزایش

 .شودیم اجرا درصد 1/19 احتمال با داخلی حسابرسی هاییهتوص باشد

 سطح .است شده ارائه (4 شماره جدول در نیز انتصاب متغیر و مدیریت حمایت کنترلی متغیرهای ضرایب

 متغیرهای بنابراین .است (000/0) با برابر و 05/0 خطای سطح از کمتر نیز کنترلی متغیرهای معناداری

 .دارند داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای یعنی وابسته متغیر با معناداری و مثبت رابطه نیز کنترلی
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 چهارم تا اوّل فر ی هاییهفرض آزمون نتایج( 4 جدول

 واریانس تورم عامل
 سطح

 معناداری
 t آماره

 ضرایب

 استانداردشده

 ضرایب

  نشده استاندارد

 نماد

 

 متغیر

 

 

 

 فرضیه
VIF Tolerance Sig. 

t- 

statistic 
Beta 

Std. 

Error 
B 

- - 000/0 613/5 - 147/1 440/6 Constant 
 مقدار

 ثابت

 

 

 اول

001/1 999/0 000/0 572/5 336/0 054/0 302/0 INDEPENDENCE استقالل 

176/1 850/0 000/0 101/5 333/0 071/0 360/0 SUPPORT 
 حمایت

 مدیریت

176/1 850/0 000/0 265/6 409/0 077/0 485/0 APPOINT انتصاب 

- - 000/0 747/7 - 107/1 576/8 Constant 
 مقدار

 ثابت

 

 

 دوم

162/1 860/0 001/0 285/3 227/0 069/0 228/0 EXPERTISE 
 و تخصص

 دانش

232/1 812/0 000/0 032/4 288/0 077/0 311/0 SUPPORT 
 حمایت

 مدیریت

237/1 808/0 000/0 075/5 363/0 085/0 430/0 APPOINT انتصاب 

- - 000/0 268/5 - 270/1 688/6 Constant 
 مقدار

 ثابت

 

 

 سوم

111/1 900/0 000/0 273/4 282/0 055/0 236/0 MEETING جلسات 

198/1 835/0 000/0 347/4 298/0 074/0 322/0 SUPPORT 
 حمایت

 مدیریت

237/1 808/0 000/0 999/4 348/0 083/0 413/0 APPOINT انتصاب 

- - 000/0 846/8 - 055/1 336/9 Constant 
 مقدار

 ثابت

 

 

 چهارم

245/1 803/0 010/0 628/2 191/0 280/0 736/0 SIZE اندازه 

379/1 725/0 001/0 404/3 260/0 083/0 281/0 SUPPORT 
 حمایت

 مدیریت

185/1 844/0 000/0 626/5 399/0 084/0 473/0 APPOINT انتصاب 

 تحلیل

 (ANOVA)واریانس
 (Model Summary) مدل خالصه

 

 فرضیه
 واتسون -دوربین F آماره معناداری

 خطای

 استاندارد

 تعیین ضریب

 شده تعدیل
 تعیین ضریب

 ضریب

 همبستگی

Sig. F Durbin - Watson Std. Error 
Adjusted R 

square 
R Square R 

 اول 712/0 507/0 496/0 635/2 822/1 578/46 000/0
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 دوم 662/0 439/0 426/0 811/2 883/1 430/35 000/0

 سوم 683/0 466/0 454/0 742/2 106/2 541/39 000/0

 چهارم 651/0 423/0 411/0 849/2 039/2 295/33 000/0

 گیرییجهنت و بحث

 حسابرسی هایتوصیه اجرای بر حسابرسی کمیته هایویژگی تأثیر بررسی پژوهش، این انجام از کلی هدف

 کمیته یاعضا اگر نتایج به توجه با .است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در داخلی

 هاییهتوص کهینا احتمال باشد، شدهیلتشك اجرایی غیر و یرموظفغ مستقل، مدیران از حسابرسی

 استقالل در افزایش این نظری مبانی به توجه با .یابدیم افزایش شود، اجرا و درک بیشتر داخلی حسابرسی

 نتیجه این .داشت خواهد نیز مالی گزارشگری کیفیت افزایش و اثربخشی با مثبتی رابطه حسابرسی کمیته

 هایویژگی تأثیر بررسی به پژوهشی در که ،(2015) ساوان و آلزبن توسط شده؛ انجام تحقیق نتایج با

 استقالل بین که داد نشان هایافته و پرداختند؛ داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای بر حسابرسی کمیته

 .است سازگار دارد، وجود معناداری و مثبت رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته

 به پژوهشی در که ،(2010) سویلیو و کاالهان توسط شده انجام تحقیق نتایج با نتیجه این همچنین

 ریسك مدیریت اجرای بر خود نفوذ با رابطه در داخلی حسابرسی اثربخشی و حسابرسی کمیته بررسی

 با حسابرسی کمیته استقالل گزارش که داد نشان هاآن هاییافته و پرداختند، هاسازمان درون سازمانی

 ارتباط در کند اجرا را سازمانی ریسك مدیریت مراحل شرکت کهینا احتمال و داخلی حسابرسی یاثربخش

 ،(2013) همكاران و طاهر ال توسط شده انجام تحقیق نتیجه با نتیجه این یتدرنها .است سازگار است،

 .پرداختند تونس از شواهدی :داخلی حسابرسی و حسابرسی کمیته بین تعامل بررسی به پژوهشی در که

 با حسابرسی کمیته بین رابطه بر تأثیری هیچ حسابرسی، کمیته استقالل که داد نشان هاآن هاییافته و

 .است مغایر ندارد، داخلی حسابرسی

 حسابداری و حسابرسی زمینه در الزم دانش و تخصص دارای حسابرسی کمیته اعضای اگر نتایج طبق

 مبانی به توجه با .یابد افزایش داخلی حسابرسی هاییهتوص اجرای که دارد وجود احتمال این باشند،

 هایقضاوت بهتر درک در افزایش موجب حسابرسی کمیته دانش و تخصص در افزایش این نظری

 بازار ارزش و افزوده ارزش افزایش مالی، گزارشگری و حسابداری هایرویه به مؤثرتر نظارت حسابرسان،

 بین اینكهبرمبنی ،(2015) ساوان و آلزبن توسط شده؛ انجام تحقیق نتایج با نتیجه این .شودیم شرکت

 وجود معناداری و مثبت رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته دانش و تخصص

 ،(2010) سویلیو و کاالهان توسط شده انجام تحقیق هاییافته با نتیجه این همچنین .است سازگار .دارد

 یاثربخش با حسابرسی کمیته اعضای میان در مالی دانش دارای و متخصص کارشناسان وجود اینكهبرمبنی

 است، ارتباط در کند اجرا را سازمانی ریسك مدیریت مراحل شرکت کهینا احتمال و داخلی حسابرسی

 مبنی ،(2013) همكاران و طاهر ال توسط شده انجام تحقیق هاییافته با نتیجه این یتدرنها .است سازگار
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 حسابرسی و حسابرسی کمیته بین تعامل در معناداری و مثبت تأثیر حسابرسی کمیته تخصص کهینا بر

 .است سازگار دارد، داخلی

 طول در داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی کمیته میان مكرر جلسات تعداد اگر که دهدیم نشان نتایج

 مطلع دارند آگاهی آن از داخلی حسابرسان که مسائلی مورد در بیشتر کمیته این یابد، افزایش سال

 بر نظارت در افزایش موجب حسابرسی کمیته جلسات در افزایش این نظری مبانی به توجه با .شوندیم

 هزینه کاهش مالی، گزارشگری فرایند اثربخشی داخلی، هایکنترل بهبود افشا، افزایش مدیریت، اثربخشی

 توسط ؛شدهانجام تحقیق نتایج با نتیجه این .گرددیم مالی یهاصورت مجدد ارائه کاهش و نمایندگی

 داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته جلسات بین اینكهبرمبنی ،(2015) ساوان و آلزبن

 کاالهان توسط شده انجام تحقیق هاییافته با نتیجه این همچنین .است مغایر .ندارد وجود معناداری رابطه

 و داخلی حسابرسی یاثربخش با حسابرسی کمیته جلسات تعداد که این بر مبنی ،(2010) سویلیو و

 نهایت در .است سازگار است، ارتباط در کند اجرا را سازمانی ریسك مدیریت مراحل شرکت کهینا احتمال

 فرکانس اینكهبرمبنی ،(2013) همكاران و طاهر ال توسط شده انجام تحقیق هاییافته با نتیجه این

 داخلی حسابرسی و حسابرسی کمیته بین تعامل در معناداری و مثبت تأثیر حسابرسی کمیته جلسات

 .است سازگار دارد،

 حسابرسی هاییهتوص باشد، برخوردار الزم اندازه و تعداد از حسابرسی کمیته که صورتی در همچنین

 حسابرسی کمیته اندازه در افزایش این نظری مبانی به توجه با .شودیم اجرا بیشتری احتمال با داخلی

 کمیته اندازه چه هر .شودیم شرکت عملكرد بهبود و پرمحتوا یهاگزارش ارائه در افزایش موجب

 انجام بهتر حسابرسی کمیته نظارتی وظیفه زیرا بود، خواهد بهتر شرکت عملكرد باشد، تربزرگ حسابرسی

 نظارت بیشتر اثربخشی طریق از حسابرسی کمیته تربزرگ اندازه که رودمی انتظار رو این از .شد خواهد

 آلزبن توسط شده؛ انجام تحقیق نتایج با نتیجه این .گردد شرکت در بهتر افشای و عملكرد موجب شرکت،

 رابطه داخلی حسابرسی هایتوصیه اجرای و حسابرسی کمیته اندازه بین اینكهبرمبنی ،(2015) ساوان و

 و کاالهان توسط شده انجام تحقیق هاییافته با نتیجه این همچنین .است مغایر .ندارد وجود معناداری

 کهاین احتمال و داخلی حسابرسی بخشی اثر با حسابرسی کمیته اندازه کهاین بر مبنی ،(2010) سویلیو

 با نتیجه این یتدرنها .است سازگار است، ارتباط در کند اجرا را سازمانی ریسك مدیریت مراحل شرکت

 حسابرسی کمیته اندازه کهینا بر مبنی ،(2013) همكاران و طاهر ال توسط شده انجام تحقیق هاییافته

 .است مغایر دارد، داخلی حسابرسی و حسابرسی کمیته بین تعامل در منفی تأثیر

 هاپیشنهاد
 اعتبار با داخلی حسابرسی هاییهتوص اجرای و حسابرسی کمیته استقالل بین رابطه آتی تحقیقات در -1

 .شود بررسی مالی گزارشگری

 بر مالی تخصص دارای داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی یکمیته وجود تأثیر آتی تحقیقات در -2

 .شود بررسی اقتصادی واحد ارزش افزایش
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 مجدد ارائه با داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی کمیته جلسات میان رابطه آتی تحقیقات در -3

 .گردد بررسی مالی یهاصورت

 و داخلی حسابرسی واحد بر اثربخش نظارت در حسابرسی کمیته اندازه بین رابطه آتی تحقیقات در -4

 .گردد بررسی شرکت عملكرد در افزایش
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The main objective of this study is to evaluate the impact of the implementation of the 

recommendations of the Audit Committee characteristics of internal auditing in 

companies listed on the Tehran Stock Exchange. The sample included 150 companies 

listed in the Tehran Stock Exchange. To test the hypothesis using multiple linear 

regression is used. The findings show that; between the characteristics of the audit 

committee; independence, expertise and knowledge, meetings, the size of the Audit 

Committee, and implement the recommendations of the internal audit, there is a 

significant positive relationship. The results show that also between senior 

management features; support for the management of the internal audit unit and 

reduce the influence of management on the appointment of the head of internal audit 

units by implementing internal audit recommendations, there is a significant positive 

relationship. 
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