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 چکیده
برای بهبود کیفیت افشا  مؤثرنظارتی  های مکانیسمیکی از  کمیتۀ حسابرسی

، رو ازاین. کند میسیستم کنترل داخلی است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک 

 توانرد  اثرربشش مری   کمیتۀ حسابرسیبسیاری از محققان بیان کردند که وجود 

نران از متتبرر برودن    یجراد االم یو ا یسرتم االعارات  یدر بهبرود س  مؤثرینقش 

پژوهش حاضرر   ، بر پایه این استدالل،لذا .داشته باشد شرکت یمال های گزارش

با رویکرد  کمیتۀ حسابرسیشرکت و اثربششی  یها یژگیو رابطۀ بین بررسی به

 741متشکل از  یا نمونه. بدین منظور، پردازد یمسازی متادالت ساختاری الگو

 7931تا  7937 یها سالشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الی 

)متغیرر پنهرانت توسرت متغیرهرای      کمیتۀ حسابرسری انتشاب گردید. اثربششی 

 یهرا  یژگر یوو  اندازۀ کمیتۀ حسابرسری تشصص مالی، استقعل و  ریپذ مشاهده

، اهرم اندازۀ شرکت) متغیرهای مشاهده پذیرنیز بر اساس  شرکت )متغیر پنهانت
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 گیری اندازه یالگوها قبول قابل برازش از افتنینان یاالم از شد. پس گیری اندازه
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 نقردینگی و رشرد شررکت    ،، سهامداران نهادی، سرودآوری مدیره هیئتترکیب 

 دهد. را افزایش می کمیتۀ حسابرسیاثربششی 

، تشصرص  کمیتۀ حسابرسری ، اثربششی مدیره هیئتسهامداران نهادی، ترکیب کلیدی:  های ه واژ

 .کمیتۀ حسابرسیااضای 

 مقدمه

بررای بهورود کیتیرت افشرا سیسرتم       مؤثرنظارتی  های مکانیسمیکی از  کمیتۀ حسابرسی

(. 5997، 5فرورکر ) کنرد  مری کنترل داخلری اسرت کره بره کراهن هزینره نماینرد ی کمر          

از قویر  اسرتقالل، انردازه، تدرداد تلسراه و مهراره اع رای         کمیتۀ حسابرسری  های ویژ ی

اهمیت زیرادی دارنرد. نترایط معالدراه پیشرین نشران        کمیتۀ حسابرسیکمیته برای اثربخشی 

بررای اثرربخن برودن کمیتره در ان را        کمیترۀ حسابرسری  واقدری   هرای  ویژ ری کره   دهد می

، برراین (. عرالوه  7114، 3ابروه و همکراران  ؛ 7151، 7نالزبان و سراوا ) وظایتن حیاتی است

با درک درست نقن نظارتی و راهوری خود، سالمت بنگاه  توانند میمدیران غیرموظف نیز 

را به ارمغان آورده و مانع ت اد منرافع برین برازیگران نظرا  حاکمیرت  ررکتی  روند.  ور          

افررادی   عنروان  بره  آنهرا تئوری نماینرد ی، ح رور مردیران غیرموظرف و عملکررد نظرارتی       

چراو و  )  رود  مری هرا   ت ررک و مردیران   مستق ، موتب کاهن ت اد منافع میان سهامداران

اع ای آن غیرموظرف و مسرتق  هسرتند،     اکثراًکه  ای مدیره هیئت، درواقع(. 7116، 4لیونگ

(. 5393باغومیان و نقدی، ) مدیریت خواهند دا ت  لوانه فرصتکنترل مناسوی بر رفتارهای 

راهورری  ررکتی برر اهمیرت نقرن       ۀدر حروز   رده  ان را  بر همین اساس در بیشتر تحقیقاه 

 مردیره  هیئرت  رده اسرت و تایگراه     تأکیددر بهوود فرآیند  زار گری  غیر اتراییمدیران 

که نقن مراقوت و نظاره بر کار مدیران اترایی را بر  ای کننده هدایتنهاد  عنوان به رکت 

 (.5339مقری و همکاران،  زاده اسماعی ) ادی داردعهده دارد، اهمیت زی

ی هرا  تره یکم راهد ظهرور و تکامر   رتابان      افتره ی توسرده ی اخیر، کشورهای ها سالدر 

ی سرهامی  هرا   ررکت ی هرا  تیر فدالی، تشردید  الملل نیب.  سترش عملیاه اند بودهحسابرسی 

، نقرن و  سرت یز طیمحر ی نا ی از خسراره بره   ها یبدهبرای کسب مزایای رقابتی، افزاین 
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ی مرالی، نورود مونرایی    هرا   زارشو  ها صورهبرآوردهای مدیریت در ارقا  مندرج در  تأثیر

سراختار کنتررل داخلری از سروی      تیر کتا برا مدتور برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابعره  

 ردن   ترر  مشرک  ی و به دنورال آن،  ا انهیرای ها ستمیسحسابرسان مستق ،  سترش استتاده از 

 کمیترۀ حسابرسری  ی ریکرار   بره ، سوب تشدید رونرد ای راد و   ها ستمیسنظاره بر کنترل این 

 (. 5391 ،و توک  نیا رحیمیان ده است )

ی ارز رمندی  هرا  مهراره  رچه ممکن است اع ای واحرد حسابرسری داخلری دارای    

و بنرابراین ارتوراب برین     داننرد  ینمر با ند، اما  اهی نحوه استتاده از این مهراره و دانرن را   

 کمیترۀ حسابرسری  .کنرد  می، اهمیت فراوانی پیدا کمیتۀ حسابرسیواحد حسابرسی داخلی و 

  رده  ارائره  مرالی  ا العراه  کیتیرت  افرزاین  تهت  رکتی حاکمیت یها ز یمکان از یکی

 کمر   ی رذار  هیسررما  تصرمیماه  اخرذ  در  رذاران  هیسررما  به که است ها  رکت توسط

. دارنرد  رانظاره بر اترای وظایف حسابرسران داخلری    وظیتۀی حسابرسی ها تهیکم.کند می

 دهرد  مری ( نشران  7113، 6حویب و عظیم؛ 7151، 1حاتی احمدعالوه بر این تحقیقاه اخیر )

و  یسرتم ا العرات  یدر بهورود س  مرؤثری نقرن   توانرد  اثربخن مری  کمیتۀ حسابرسیکه وتود 

ن  ررمار ی. افررزادا ررته با ررد  رررکت یمررال هررای  ررزارشنرران از مدتوررر بررودن ی رراد ا میا

موترب  ، یعمروم  یاالکر ن یر ان ایعنروان مشرتر   بره  ا العاه حسرابداری از  کنند ان استتاده

در فرآینرد  زار رگری مرالی و محتروای      کمیترۀ حسابرسری  تر  دن نقرن نظرارتی    برتسته

حویرب و  (. 7155، 7)رانی  یری بهینه اقتصادی  ده است ارز ی ا العاه مربوب به تصمیم

 کمیترۀ حسابرسری  نیز دریافتند کره ا العراه حسرابداری در صروره وترود       (7113عظیم )

 اثربخن، دارای ارزش بیشتری هستند.  

ی برخوردار است که تا اندازه زیادی برا نروو و   های ویژ یهر  رکت از ی  م موعه 

ت راری مختلرف از پیدیرد ی، چرخره عملیراتی،       هرای  فدالیرت . اسرت ماهیت آن در ارتواب 

متتراوتی برخروردار هسرتند و     هرای  مأموریرت ریس ، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهردا  و  

از نوو فدالیرت   متأثر ای مالحظه قاب ر گری به میزان بدیهی است که محیط ا العاتی و  زا
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. بر این اساس، پرسن اصلی پژوهن آن است کره  استحاکم بر آن  های ویژ یت اری و 

 کمیترۀ حسابرسری   رکت )ساختاری، نظارتی و عملکردی( و اثربخشی  های ویژ یآیا بین 

ارد؟ و در صروره مثورت   با استتاده از رویکرد مداداله ساختاری رابعه مدنراداری وترود د  

رود نتایط ایرن پرژوهن بتوانرد دسرتاوردها و      ؟ انتظار میاستبودن پاسخ، نوو رابعه چگونه 

 علمی به  رح زیر دا ته با د: افزوده ارزش

های  ذ رته  رود.    تواند موتب بسط موانی نظری پژوهن می پژوهناول اینکه نتایط 

توانرد    رکت مری  های ویژ یتا چه اندازه،  که داددو  اینکه،  واهد پژوهن نشان خواهد 

ی  دسرتاورد   عنوان بهکه این موضوو  حسابرسی اثر ذار با د های کمیتهبر اثربخن بودن 

 ذاران برازار سررمایه    قانون،  ذاران هیسرماتواند ا العاه سودمندی را در اختیار  علمی می

نهایرت، مدرفری حروزه تدیرد      قررار دهرد. در   ا العاه حسرابداری  کنند ان استتادهسایر  و

که در حوزه معالداه برازار   یخصوصاً افراد یپژوهشگران مالی و حسابدار یتحقیقاتی برا

 .سرمایه فدالیت دارند

 مبانی نظری پژوهش

محیعی در حال ر د و بسریار   کنند میی ما اکنون در آن فدالیت ها  رکتکه  محیعی

به رقابرت برا عوامر  متدرددی در سرع        محصوربرای ادامه حیاه  ها  رکترقابتی است و 

. در با رند  مری تدیرد   هرای   ذاری سرمایهخود از  ری   های فدالیتو بسط  المللی بینملی و 

مالی در ی  واحد بازر رانی، تصرمیماه مربروب بره      نظریاه نوین مالی وظایف ی  مدیر

مرالی   مینتأ. تصمیماه استمالی و تصمیماه تقسیم سود  تأمین، تصمیماه  ذاری سرمایه

سراختار سررمایه    دیگرر   عوراره   بره از وظایف مهم  رکت در تدیین بهترین ترکیرب مرالی و   

 از آن رایی . استوظایف مدیریت  ازتمله رکت  از سویی دیگر، حتظ ارزش سها  .است

لذا وتود ی  مکانیسرم نظرارتی قروی کره      ،است ها  رکتمدیر به دنوال منافع خود در  که

راهورری   هرای  مکانیسرم بتواند بر کار مدیران نظاره دا رته با رند الز  اسرت. یکری از ایرن      

 حسابرسی است. های کمیته رکتی، وتود 
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 کیتیرت  افرزاین  تهرت   ررکتی  حاکمیرت  یهرا  ز یمکران  از یکری  حسابرسری کمیتۀ 

 تصرمیماه  اخرذ  در  رذاران  هیسررما  به که است ها  رکت  ده توسط ارائه مالی ا العاه

نظراره برر اتررای وظرایف      وظیترۀ ی حسابرسری  هرا  تره یکم.کنرد  می کم   ذاری سرمایه

حویرب و  ؛ 7151حراتی،   احمرد . عالوه بر ایرن تحقیقراه اخیرر )   دارند راحسابرسان داخلی 

در  مرؤثری نقرن   توانرد  اثربخن مری  کمیتۀ حسابرسیدهدکه وتود  نشان می (7113عظیم، 

. دا ته با رد   رکت یمال های  زارشنان از مدتور بودن ی اد ا میو ا یستم ا العاتیبهوود س

، یعمروم  یاالکن یان ایعنوان مشتر به ا العاه حسابداریاز  کنند ان استتادهن  مار یافزا

در فرآینرد  زار رگری مرالی و     کمیترۀ حسابرسری  ترر  ردن نقرن نظرارتی      موتب برتسته

(. 7155 رانری، )  یری بهینه اقتصادی  ده اسرت  محتوای ارز ی ا العاه مربوب به تصمیم

کمیترۀ  نیرز دریافتنرد کره ا العراه حسرابداری در صروره وترود         (7113حویب و عظریم ) 

 اثربخن، دارای ارزش بیشتری هستند. حسابرسی

مناسب برای ان ا  وظایف خود ایتای نقن کند. یر    نحویباید به  کمیتۀ حسابرسی

. برر  کنرد  مری آن کم   های مسئولیتمنشور  تا  و مکتوب به کمیته و دیگران در درک 

سرازمان برورس اوراب بهرادار تهرران،      73/55/5395مصروبه   کمیتۀ حسابرسری اساس منشور 

و تخصص مالی دارند برا انتخراب و   مستق   آنهاع و که اکثریت  1تا  3از  کمیتۀ حسابرسی

کمیترۀ  سنگ بنای اثربخشری   کمیتۀ حسابرسی. استقالل  ود میتشکی   مدیره هیئتانتصاب 

کمیترۀ  ، یکی دیگر از ویژ ری  کمیتۀ حسابرسیاست. تخصص و مهاره اع ای  حسابرسی

کمیترۀ  ارتوراب تنگراتنگی دارد. اع رای     کمیترۀ حسابرسری  است که با اثربخشری   حسابرسی

وظایف خود در منشور باید تخصرص مرالی دا رته با رند و ایرن       مؤثربرای ان ا   حسابرسی

برا   (.5391ی و رسرتمیان،  دترام ) مالی اسرت  های صورهتخصص فراتر از آ نایی صر  با 

 رده،   در بخن موانی نظری و همدنرین پاسرخ بره پرسرن معررح       دهتوته به معالب ارائه 

  ردد: صوره زیر بیان می وهن بهفرضیه پژ

 دارد. کمیتۀ حسابرسیهای  رکت رابعه مدناداری با اثربخشی  ویژ یفرضیه: 
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 پژوهش ۀپیشین

حسابرسرری و کیتیررت  یهررا تررهیکمدر پژوهشرری تحررت عنرروان  (7153) 3و کررادز برراترا

پرژوهن نشران داد کره     یهرا  افتره یاتحادیه اروپا پرداختند.  یها  رکت زار گری مالی در 

حسابرسی ی   رب الز ، اما نه کافی برای افزاین کیتیرت  زار رگری    یها تهیکموتود 

و همدنین  ها  رکتمثوتی بر کیتیت اداره  ریتأث کمیتۀ حسابرسی ریتأثمالی است و همدنین 

در  (7156) 9اینررا  و خاموسرریکیتیررت  زار ررگری مررالی در اتحادیرره اروپررا دا ررته اسررت.  

، کیتیت حسابرسی با مردیریت سرود   کمیتۀ حسابرسیاثربخشی  رابعۀ بینتحقیقی به بررسی 

 کمیترۀ حسابرسری  پرداختند. نتایط نشان داد که استقالل، اندازه، تخصرص و تدرداد تلسراه    

در پژوهشری بره    (7156) 51همکراران زهرری و  رابعه منتی مدناداری با مردیریت سرود دارد.   

و کیتیت سود بر مدیریت سود پرداخت. نتایط تحقیر  برا    کمیتۀ حسابرسیبررسی اثربخشی 

بیانگر ایرن   7119-7115زمانی  ۀهای تونس  ی باز تایی از  رکت 79استتاده از ی  نمونه 

ال  تدهدی منظور کاهن اق به کمیتۀ حسابرسیکه بین اندازه موسسه حسابرسی و  بودمعلب 

کمیترۀ  دهد کره برین اثربخشری     اختیاری رابعه مدناداری وتود دارد. همدنین نتایط نشان می

و تخصص حسابرس در صندت و دوره تصدی حسابرس رابعه مدنراداری وترود    حسابرسی

 دارد.

کمیتررۀ اسررتقرار  رابعررۀ بررین در پژوهشرری برره بررسرری   (7156) 55وانررگ و همکرراران 

 ،  ررتافیت ا العرراه و کیتیررت سررود بررا اسررتتاده از سیسررتم مدرراداله همزمرران  حسابرسرری

های حسابرسی ارتواب مثوتری   یتهکم)استقرار(  نتایط بیانگر این معلب بود که ای ادپرداختند. 

کره  دهرد   یمر مداداله همزمان نشران   یالگوبا  تافیت ا العاه و کیتیت سود دارد. نتی ه 

،  رتافیت ا العراه و کیتیرت سرود وترود      کمیتۀ حسابرسیاثراه متقاب  و مثوت در ای اد 

: نظراره برر   کمیترۀ حسابرسری  های  در پژوهن خود به بررسی  یوه (7151) 57دوبی ادارد. 

هرای   پرداخت. پژوهن وی با ارائه بینشری از تنوره   ار گری مالی و حسابرسی در لهستان ز

هررای حسابرسرری  هررای حسابرسرری بررا تمرکررز بررر نظرراره کمیترره خاصرری از اثربخشرری کمیترره

آنگلوساکسررون حاکمیررت  یالگررو زار ررگری مررالی و حسابرسرری در یرر  کشررور کرره از 
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اقض پرداخته است. نتایط تحقی  بیانگر برتستگی از پیدید ی و تنر  کند می رکتی پیروی ن

  ویدی از رفع موضوو حاکمیت  رکتی در ی  محیط با غلظت باالتر مالکیت همراه بود.

و  کمیترۀ حسابرسری  هرای   به بررسی ارتوراب برین ویژ ری    (7151) 53توهن و همکاران

در تحقیر    آنهاموقع بودن  زار گری مالی پرداختند.  با به کمیتۀ حسابرسیتخصص رئیس 

عنوان  به اندازۀ کمیتۀ حسابرسیو  کمیتۀ حسابرسی، تخصص کمیتۀ حسابرسیخود استقالل 

نشرران داد کرره بررین  آنهررادرنظررر  رفتنررد و نتررایط تحقیرر    کمیتررۀ حسابرسرریهررای  ویژ رری

موقع بودن  زار گری مرالی رابعره مدنراداری وترود      های حسابرسی با به های کمیته ویژ ی

موقرع برودن  زار رگری مرالی رابعره       برا بره   کمیترۀ حسابرسری  یس دارد و بین تخصرص رئر  

هرای   در تحقیقی به بررسی تأثیر ویژ ی (7154) 54هیشا  و همکاران مدناداری وتود ندارد.

 ده در بورس اوراب بهرادار مرالزی    های پذیرفته بر افشای داو لوانه  رکت کمیتۀ حسابرسی

 ام  )اسرتقالل، تدرداد    کمیتۀ حسابرسی  یری اندازهی مورداستتاده برای پرداختند. مدیارها

د که بین اسرتقالل و  اد ( بود. نتایط پژوهن نشان اندازۀ کمیتۀ حسابرسیتلساه، تخصص و 

با افشای داو لوانه رابعه مستقیم وتود دارد. از سرویی دیگرر، نترایط     اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

با افشرای داو لوانره    کمیتۀ حسابرسیبیانگر عد  رابعه مدنادار بین تخصص و تدداد تلساه 

 است.  

کمیترۀ   یها یژ یو ریتأثدر پژوهشی تحت عنوان بررسی  (5396)یدر رتبو  هایحات

افرزاین کیتیرت   نتی ره  رفتنرد کره برا     بر سع  نگهداری وتره نقرد پرداختنرد و     حسابرسی

ی دترام  .دیابر  یم، سع  نگهداری و مدیریت وته نقد افزاین کمیتۀ حسابرسی یها یژ یو

برر   کمیتۀ حسابرسیتخصص مالی اع ای  تأثیردر تحقیقی تحت عنوان  (5391و رستمیان )

 رررکت  91ی هررا داده ررده پرداختنررد. در ایررن پررژوهن از   بینرری هررای سررود پررین ویژ رری

آوری  د و نتایط  دارند تمع کمیتۀ حسابرسیکه  تهراندر بورس اوراب بهادار   ده پذیرفته

بینری سرود    با صرحت پرین   کمیتۀ حسابرسیکه تخصص مالی اع ای  بودبیانگر این معلب 

کمیترۀ  توان  ترت وترود اع رایی برا تخصرص مرالی در        می ،گردی بیان دارد. به رابعۀ مثوت



 ساختاری معادالت سازیالگو رویکرد از استفاده با کمیتۀ حسابرسی و اثربخشی شرکت یها یژگیوبررسی / 39
 

اتکراتری در اختیرار    دهد و ا العاه قابر   کیتیت  زار گری مالی را افزاین می حسابرسی

 ود. همدنین نتایط نشران   بینی سود با دقت بیشتری برآورد می و پین  یرد میمدیریت قرار 

هرای سرود ارتورا ی     بینری  با پراکنرد ی پرین   کمیتۀ حسابرسیداد که تخصص مالی اع ای 

هرای   اثرر ویژ ری   یتحرت عنروان بررسر    یقیدر تحق (5394) همکارانو  یفخارمنتی دارد. 

 انگریر ب آنها قاهیتحق طیپرداختند. نتا یاقال  واقد  یسود از  ر تیریبر مد کمیتۀ حسابرسی

 یاقرال  واقدر    یر سرود از  ر  تیریو مد حسابرسیکمیتۀ های  ویژ ی نیمعلب بود که ب نیا

 رذاران برورس از تهرت     یمشر  خرط  یبررا  تواند یم ها افتهی نیوتود دارد. ا یرابعه مدنادار

کرار یری اصرول    بروده و ضرروره بره    دیر مت کمیتۀ حسابرسری منشور  تیو الزا  رعا نیتدو

  را به همراه دا ته با د. ی رکت تیداو لوانه  زارش حاکم هیو ته ی رکت تیحاکم

و  کمیترۀ حسابرسری  وترود   ترأثیر بره بررسری    یقر یدر تحق (5394و کاظم پور ) یسپاس

برورس اوراب    رده  پذیرفتره  یهرا  سرود در  ررکت   یبرر هموارسراز   یداخل یواحد حسابرس

 تره یوترود کم  نیمعلرب برود کره بر     نیر از ا یحراک  آنان  یتحق طیپرداختند. نتا بهادار تهران

وترود دارد و   یرابعه مدکوس و مدنادار سود یبا هموارساز یداخل یو حسابرس یحسابرس

سرود را   یهموارسراز  ،یداخلر  یو واحرد حسابرسر   کمیتۀ حسابرسیبا مستقر کردن  توان یم

 کمیتۀ حسابرسری  یتدداد اع ا نیاز آن بودند که ب یحاک طینتا گرید ییکاهن داد. از سو

در پرژوهن   (5393کروکوی و همکراران )  وترود دارد.   یسود رابعه مدنرادار  یو هموارساز

برر ت دیرد ارائره     کمیتۀ حسابرسیداخلی و  حسابرسیکارایی عملکرد  تأثیرخود به بررسی 

در برورس اوراب بهرادار تهرران  ری       رده  پذیرفته رکت  94مالی با استتاده از  های صوره

حراکی از ارتوراب مدکروس برین      آنهرا نترایط پرژوهن    پرداختنرد.  5397ترا   5337بازه زمانی 

 . بودمالی  های صورهبر ت دید ارائه  کمیتۀ حسابرسیکارایی عملکرد حسابرسی داخلی و 

 ی تحقیقشناس روش

نظرر  ریوه  رردآوری داده از نروو      نظر هد ، تحقیقی کاربردی و از حاضر از تحقی 

ت ربری پرس رویردادی در حروزه تحقیقراه اثوراتی حسرابداری اسرت کره برا             وهتحقیقاه 

معالدره در ایرن    آمراری مرورد   ۀتامدر .  ده اسرت  ان ا  مداداله ساختاریاستتاده از روش 
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الری   5395هرای    ده در بورس اوراب بهادار تهران  ی سرال  های پذیرفته پژوهن را  رکت

با ند که م موعه  ررایط   هایی می دهد و نمونه انتخابی تحقی  نیز  رکت تشکی  می 5391

 زیر را دارا با ند:

 5395در سرازمان برورس اوراب بهرادار قور  از سرال       آنهرا هایی که تاریخ پذیرش   رکت .5

 های بورسی با ند. نیز در فهرست  رکت 5391بوده و تا پایان سال 

 منتهی به پایان استندماه با د. آنهامنظور افزاین قابلیت مقایسه، سال مالی   به .7

 های مذکور تغییر فدالیت یا تغییر سال مالی نداده با ند.  ی سال .3

به علرت تتراوه    ری مالی  های واسعه  رکت ری مالی نوا ند ) های واسعه تزء  رکت .4

 منظور نشدند(. یآمار ۀها در تامد تکه  ریت با بقیت فدالیماه

 ماه ندا ته با ند. 3وقته مدامالتی بین از  .1
 پژوهشنمونه آماری  .1 شمارۀ جدول

 مشاهداه تدداد تدداد  رکت آماری پژوهن ۀبر حسب  رایط و ضوابط تامد ها  رکت زینن 

 7471 494 91پذیرفته  ده در بورس در پایان سال  یها  رکتتدداد ک  

 (311) (575) .اند نوودهدر بورس فدال  95-91که در قلمرو زمانی  ییها  رکتتدداد 

 (571) (31) .اند  دهدر بورس پذیرفته  95بدد از سال  ییها  رکتتدداد 

، های مالی  ری واسعه،ها ی ذارسرمایه ه تزهلدینگ، ک ییها  رکتتدداد 

 .اند بوده ها ها و یا لیزینگ بان 

(13) (761) 

داده و یا سال  یر سال مالییکه در قلمرو زمانی تحقی  تغ ییها  رکتتدداد 

 .استنآن منتهی به پایان استند  یمال

(14) (771) 

ماه  3که در قلمرو زمانی تحقی  وقته مدامالتی بین از  ییها  رکتتدداد 

 .اند دا ته

(34) (571) 

 731 547 آماری پژوهن ۀتشکی  دهنده ح م نمون یها  رکتم موو 

تدرداد   آورده  رده اسرت،   5 ۀ، که در تدول  رمار های فوب از اعمال محدودیت پس

 ررکت   –سال 731مشاهداه ما  ،بنابراینعنوان نمونه تحقی  انتخاب  دند.   رکت به 547

های فشررده آر ریو آمراری و تصرویری سرازمان برورس        ی تحقی  حاضر از لوحها دادهبود. 

هرای مررتوط و    تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراب بهادار تهران و دیگر پایگراه  بهاداراوراب 
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ی هررا دادهتحلیرر  نهررایی  و هیررت زنرروین اسررتخراج  ردیررد.   آورد رهافزارهررای  نیررز از نررر 

سرازی   الگرو صوره  رفته اسرت. در تحلیر     لیزرلافزار   ده نیز با استتاده از نر   ردآوری

هرای   الگرو )  یرری  انردازه  های الگو از یوکیتر ،یساختار مدادله یالگو ،یساختار مداداله

 هرای  الگرو  نیبر  زیتمرا  .اسرت  (ریمسر  هرای  الگرو ) یسراختار  هرای  الگرو  و( یدییر تأ یعرامل 

 یساختار مداداله سازی الگو ندیفرا یبدد های  ا  در ،یساختار های الگو و  یری اندازه

 از یمناسرو  بررازش   یرری  انردازه  یالگرو  چناندره  واقرع،  در .کنرد  مری  ترا یا را یمهمر  نقن

 صروره  یشرتر یب نانیا م با یساختار یالگو برازش دهد، نشان را پنهان ریمتغ  یری اندازه

 یساختار یالگو آزمون بر مقد   یری اندازه یالگو آزمون منظور، نیهم به .خواهد رفت

 ابتدا . ود می ی  ای مرحله دو ندیفرا ی  پژوهن، های فرضیه آزمون یبرا، نیبنابرا .است

کمیترۀ   ررکت و اثربخشری    هرای  ویژ ری )  یرری  انردازه  یالگرو  قورول  قاب  برازش از دیبا

 هرای  ویژ ری  نیب ارتواب) یساختار یالگو برازش سپس و  ود حاص  نانیا م (حسابرسی

 هیفرضر  رد عرد   ایر  رد یبرا .ردی  قرار بررسی مورد (کمیتۀ حسابرسی رکت با اثربخشی 

سراختاری   یالگرو  رده   اسرتاندارد  بارهرای عراملی   ی  هر اداریمدن آزمون از زین پژوهن

 ۀیفرضر  با رد،  درصرد  1کمترر از    tۀآمرار  احتمرال  چناندره اسرت.    ده ( استتادهt)آزمون 

 . ود ینم رد پژوهن

 آنها ۀمحاسب ۀنحو و پژوهش یرهایمتغ
 کمیتۀ حسابرسی یها یژگیو

 هرای  سرن ه  از کمیترۀ حسابرسری  اثربخشری    یرری  انردازه  یبررا  حاضرر  پرژوهن  در

 :است  ده استتاده ریز پذیر مشاهده

نشان دادند که خور ری و مهراره اع راء     (5993) 51و فو ارتی کالورز: یمال تخصص

. بر ور   کنرد  مری را بیشرتر   کمیتۀ حسابرسری  تأثیربازرسی در امور حسابداری و مالی،  ۀکمیت

کننرده در مرؤثر برودن     ی  عامر  تدیرین   کمیتۀ حسابرسی، خور ی (5937) 56تریدوِی ۀ تت

زمینره  زار رگری    ای اع رای کمیتره در   ها و ت ارب حرفره  است. مهاره کمیتۀ حسابرسی

فخراری و رضرایی    اسرت.  کمیتۀ حسابرسیوط با اثربخشی مالی ی  عام  کامالً آ کار مرت
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یتره حسابرسری باعره بهورود     ماظهار دا تند که تخصرص مرالی اع رای ک    (5396) ینوئ تهیپ

در ایرن پرژوهن بررای    .  رردد  یمر محیط ا العاتی  رکت و افزاین  راخص سرن ن آن   

 تخصرص  یدارا کمیتۀ حسابرسری  یاع ا نسوتاز  کمیتۀ حسابرسیسن ن تخصص مالی 

  ده است.  استتاده تک ر کمیتۀ حسابرسی یاع ا  ک تدداد به یحسابدار و یمال

کمیترۀ   اع رای  تدرداد کر    بیرانگر  انردازۀ کمیترۀ حسابرسری    :اندازۀ کمیتۀ حسابرسری 

هرای   کمیتره . دا رته با رد   کمیترۀ حسابرسری  ای بر  سازنده تأثیرتواند  میاست که  حسابرسی

هرای    ریوه صروره مرؤثرتری برر     بره  های متنوو با تخصص ییبزرگ  ام  اع ا یحسابرس

 (.5394فخاری و همکاران، ) نظاره دارند یمال ی زار گر

هرای حسابرسری کره     هرای کمیتره   ویژ ری  تررین  مهم: یکی از کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

 کمیترۀ حسابرسری  است. اسرتقالل   کمیتۀ حسابرسی، استقالل  یرد میقرار  تأکیدبسیار مورد 

در فرآیند نظاره بر  کمیتۀ حسابرسیعنوان ویژ ی ضروری تأثیر ذار بر اثربخشی  اغلب به

 ود زیررا اع رای کمیتره مردیران خرارتی و مسرتق  از         زار گری مالی در نظر  رفته می

هرا و قروانین بررای     در اکثریرت توصریه   کمیترۀ حسابرسری  مدیریت هستند. اهمیرت اسرتقالل   

کننرد کره اکثریرت      ود، که توصیه یا الزا  می مندکس می یکمیتۀ حسابرستشکی  اتواری 

(. در 5394فخراری و همکراران،   باید از مدیران غیرموظف با ند ) کمیتۀ حسابرسیاع ای 

 تره بره  یمک مسرتق   یاع را  نسوتاز  کمیتۀ حسابرسیپژوهن حاضر برای سن ن استقالل 

  ده است. استتاده کمیتۀ حسابرسی یاع ا  ک تدداد

 شرکت های ویژگی

ی برخوردار است که تا اندازه زیادی برا نروو و   های ویژ یهر  رکت از ی  م موعه 

ت رراری مختلررف از پیدیررد ی، چرخرره  هررای فدالیررت. اسررتماهیررت فدالیررت آن در ارتورراب 

متتراوتی برخروردار    هرای  مأموریرت عملیاتی، ریس ، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهردا  و  

از  مترأثر  ای مالحظره  قابر  هستند و بدیهی است که محیط ا العاتی و  زار گری بره میرزان   

 هرای  کمیتره . برر اسراس مورانی نظرری،     اسرت حاکم بر آن  های ویژ ینوو فدالیت ت اری و 

بپرذیرد کره در ایرن تحقیر       ترأثیر  ررکت   هرای  ویژ ری حسابرسی ممکن است از برخی از 
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از متغیرهرای سراختاری    انرد  عوراره کت را بر اساس سه دسته از متغیرها کره   ر های ویژ ی

و سرهامداران نهرادی( و    مردیره  هیئرت و اهر (، متغیرهرای نظرارتی )ترکیرب     اندازۀ  رکت)

. ایررن نماینررد مرریمتغیرهررای عملکررردی )سررودآوری، نقرردینگی و ر ررد  رررکت( کنترررل   

، صوره پذیرفته اسرت.  (7117) 57چن و تگیتوسط   ده ان ا بر مونای معالده  بندی تقسیم

 :  ردد میبیان  آنها  یری اندازهویژ ی مذکور به ترتیب تشری  و نحوه  7که در زیر 

برا  زار رگری    انردازۀ  ررکت  کره   دهرد  می:  روهی از معالداه نشان اندازۀ  رکت

مثوت دارد و دالیلری ماننرد برقرراری سیسرتم کنتررل داخلری کارآمرد، ارتوراب برا           تأثیرمالی 

بزرگ حسابرسی و رعایت هزینره اعتورار و  رهره را از عوامر  اصرلی آن تلقری        مؤسساه

در پشتیوانی از ی  ارتواب مثوت بین بزر ری  ررکت    (5991) 53حسین و همکاران. کنند می

نماینرد ی   هرای  هزینره کره فوایرد برالقوه افشرا برا       کنند میعاه مالی استدالل و کیتیت ا ال

ارقرا  تراریخی   بر این اساس و با توته به  ررایط ترورمی و نرامربوب برودن     . یابد میافزاین 

مونای تدیرین ارزش  ررکت    عنوان بهدر این تحقی  از ارزش بازار سها  در پایان  های دارایی

 .   ود میاستتاده  اندازۀ  رکتمتغیر  عنوان بهو نهایتاً از لگاریتم آن 

یی کره از اهرر    هرا   ررکت  کننرد  مری بیران   (5935) 59لتت ویچ و همکاران اهر  مالی:

برای نظاره  تر بینباالیی برخوردار هستند دارای هزینه نمایند ی باالتر و بنابراین تقاضای 

مرالی  ررکت در    ترأمین  زار رگری مرالی برا سراختار      رسرد  میبه نظر  رو  ازاینو  با ند می

بلندمرده   هرای  بردهی نسروت کر     صوره بهارتواب با د. در این تحقی ، اهر  مالی  رکت 

 .   ود می  یری اندازهحقوب صاحوان سها   ک  به

مرردیران موظررف و  هررردویاز  ترکیورری مرردیره هیئررت: ترکیررب مرردیره هیئررتترکیررب 

( یکری از مواحره   5933، 71فامرا و تنسرن  ) اسرت  مردیره  هیئرت اع رای   عنوان بهغیرموظف 

تمرکرز دارد. ترکیرب    مدیره هیئت، بر مسئله ترکیب مدیره هیئتدر زمینه موضوو   ده  رح

 مردیره  هیئرت تدداد اع ای  ک  به مدیره هیئتنسوت اع ای غیرموظف  عنوان به مدیره هیئت

با رد،    رده  تشرکی   ترری  مسرتق  از اع رای   مردیره  هیئرت . هرچه ترکیرب   ود مینگریسته 
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از  ری  نسوت اع ای غیرموظرف   مدیره هیئتترکیب  . ردد می تر کممشکاله نمایند ی 

 . ود می  یری اندازه مدیره هیئتاع ای  ک  به مدیره هیئت

نهرادی در    رذاران  سررمایه ، (7113) 75 یالن و اسرتارکس سهامداران نهادی:  و  نظر 

. این  رروه  اند دا تهحاکمیت  رکتی نقن اصلی بسیاری از تغییراه در سیستم   یری  ک 

نتررو  ، از هررا  رررکتاز سررها   ترروتهی قابرر از سررهامداران بررا توترره برره مالکیررت بخررن   

حسررابداری و  هررای رویرره) ررام   آن هررای رویرره تواننررد مرریبرخوردارنررد و  ای مالحظرره قابرر 

و   رده   ارائره قرار دهنرد. در ایرن پرژوهن معراب  تدریرف       تأثیر زار گری مالی( را تحت 

برای محاسوه میزان مالکیت نهادی م مروو سرها     (7119) 77کوئتودر پژوهن  مورداستتاده

 هرای  صرندوب ،  رذاری  سررمایه ی هرا   ررکت ، هلردینگ هرا،   هرا  بیمره و  هرا  بانر  در اختیار 

و نهادهرای   هرا  سازمان،  ذاری سرمایه های صندوبسرمایه و  تأمینی ها  رکتبازنشستگی، 

و درصرد یرا میرزان      رده  تقسریم ی دولتی بر ک  سرها  منتشرره  ررکت،    ها  رکتدولتی و 

 است. آمده دست بهمالکیت نهادی 

المررت سررالم بررودن بنگرراه اقتصررادی اسررت،    ع اصررعالح بررهسررودآوری: سررودآوری  

در خردمت   تواننرد  مری  ترری  بینمده  غیر سودآوری با سودآوری پایین یا حتی ها  رکت

 73السردید ی بدون نقدینگی امید به حیراه کمترری دارنرد.    ها  رکتاقتصاد قرار  یرند ولی 

، استدالل کرد که ی   رکت سرودآور ممکرن اسرت از دسرتاوردهاین احسراس      (7116)

تررویط   منظرور  بره افتخار کند و به همین دلی  مای  به افشای ا العاه بیشتری به عمو  مرد  

 صروره  بره با رد. در ایرن تحقیر ، سرودآوری      آنهرا بردا ت مثوت از عملکرد خود در برین  

  رده  تدریرف ( برر حقروب صراحوان سرها      خالصسود نسوت میزان سود بدد از کسر مالیاه)

 است.

در  مرده  کوتراه نقدینگی توانایی  رکت را برای ان را  تدهرداه    های نسوت نقدینگی:

اسرت کره   وته نقردی   رابعۀ بین گرید عواره به(. 5936، 74فوستر) دهد میسررسید را نشان 

در اختیار  رکت قرار خواهد  رفت و وته نقردی کره  ررکت بره آن نیراز       مده کوتاهدر 
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ی  متغیر مرتوط با عملکرد موتنی بر ایرن فرر     عنوان بهخواهد دا ت. استتاده از نقدینگی 

تاری تا حرد زیرادی از عملکررد  ررکت در یر        های بدهیو  ها دارائیاست که تغییراه 

(. در ایررن پررژوهن برررای 7114، 71لرونتیس و وتمررن ) پررذیرد مرری تررأثیرمرالی مشررخص   ۀدور

  اسرتتاده  دهرد  مری محاسوه نقدینگی از نسوت تاری که توان نقدینگی  رکت را بهترر نشران   

 است.  ده

 iتک ر فروش تتاض  میتقس از هک قو  سال به نسوت فروش ر د نرخ ر د  رکت:

 آیرد  مری  دسرت  بره   tدر سرال   ت،ک رر   ذ رته  سرال  فرروش  بر آن  ذ ته سال فروش با 

 (.5391مشایخ و همکاران، )

 مفهومی پژوهش یالگو

رویکرررد  براسرراس 5 ۀ ررمار  ررک  در حاضررر معالدرره متهررومی یالگررو چررارچوب

 است.  ده ترسیم ساختاری مداداله الگوسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی الگو. 1شکل شمارۀ 

 چنردین  دارای پنهران(  متغیرر  عنروان  )بره  کمیتۀ حسابرسیاثربخشی  متغیر الگو، این در

 یهرا  یژ ر یوهمدنرین   .اسرت ( انردازۀ کمیترۀ حسابرسری   اسرتقالل و   سازه )تخصرص مرالی،  

 استقالل کمیتۀ حسابرسی

سی
ابر

حس
تۀ 

کمی
ی 

خش
ثرب

ا
 

 تخصص کمیتۀ حسابرسی 

 اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

 ی
ویژ

ت
رک

  
ی
ها

 

  رکت ۀانداز

 اهر  مالی

 رهیمدترکیب هیئت

 نهادیسهامداران 

 سودآوری

 نقدینگی

 ر د  رکت
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، اهرر  مرالی، ترکیرب    اندازۀ  ررکت ) مستق  دارای چندین سازه متغیر عنوان به نیز  رکت

 .است مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی و ر د  رکت( هیئت

 پژوهش یها افتهی

 یفیتوص آمار

نترایط آمرار توصریتی متغیرهرای       رود  یمر مشراهده   7تدول  رمارۀ  همان  ور که در 

 پژوهن نشان داده  ده است.

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول شمارۀ 

 متغیر مشاهداه میانگین میانه حداق  حداکثر انحرا  مدیار

 کمیتۀ حسابرسیتخصص مالی  731 146/1 666/1 1 5 393/1

 اندازۀ کمیتۀ حسابرسی 731 371/7 3 1 1 437/5

 کمیتۀ حسابرسیاستقالل  731 176/1 666/1 1 5 346/1

 اندازۀ  رکت 731 577/6 151/6 411/4 597/3 634/1

 اهر  مالی 731 776/1 196/1 -734/54 776/53 791/5

 مدیره هیئتترکیب  731 673/1 611/1 111/1 111/5 537/1

 سهامداران نهادیدرصد  731 674/61 711/71 111/1 713/93 713/31

 سودآوری 731 567/1 767/1 -691/77 436/9 769/7

 نقدینگی 731 119/5 737/5 771/1 511/53 171/5

 ر د  رکت 731 594/1 543/1 -341/1 615/4 471/1

بدسرت آمرده از    یهرا  آمارهتوته به نزدیکی میانه و میانگین در بیشتر متغیرها و سایر  با

بیان کرد که کلیه متغیرها از توزیع مناسوی برخروردار هسرتند کره     توان یممتغیرهای مختلف 

نمونره برابرر برا     یهرا   رکت اندازۀ کمیتۀ حسابرسیمیانگین  است. ها دادهبیانگر تقارن نسوی 

کره دارای   یا نمونره  یهرا   ررکت  ترت   تروان  یماز این رو  است 3بوده و میانه آن  371/7

کمیتۀ درصد تخصص مالی ع و دارند.  3در ساختار کمیته خود  با ند یم کمیتۀ حسابرسی

بوده و بیانگر این است که به  ور متوسط در ساختار کمتیه حسابرسری   146/1 نیز حسابرسی

 .هسرتند مرالی و حسرابداری    یهرا  تخصرص درصرد از اع را دارای    6/14نمونه  یها  رکت

نمونره   یهرا   ررکت در  کمیترۀ حسابرسری  از اع رای   176/1توسرط  ضمن این که به  رور م 

مرردیره  هیئررتمؤظررف یررا غیرمؤظررف در سرراختار  یهررا تیع رروو دارای  انررد بررودهمسررتق  
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 حاکی از آن است کره  کمیتۀ حسابرسی یها یژ یوآمار توصیتی مرتوط با  نتی ه. با ند ینم

در . بروده اسرت   حسابرسری کمیترۀ  منشرور  برر    ور   وراً یتقر کمیتۀ حسابرسیاع ای  انتخاب

بروده و مؤیرد آن اسرت کره      776/1 ین اهرر  مرال  یانگیر منیز یهرا   ررکت خصوص ویژ ی 

بلنرد   یها یبدهدرصد از منابع مالی خود را از  ری   6/77نمونه به  ور متوسط  یها  رکت

نمونه که از  ری  لگراریتم ارزش   یها اندازۀ  رکت میانگین همدنین. اند کردهمده تأمین 

 567/1مدرادل   آنهابوده و متوسط سودآوری  577/6بازار  رکت اندازه  یری  ده برابر با 

درصرد حقروب    7/56نمونه به  ور متوسط مدادل  یها  رکت تت  توان یم ،است. بنابراین

تار میرانگین درصرد سرهامداران نهرادی در سراخ     . انرد  کررده صاحوان سها  خود سود کسرب  

 هیئرت درصرد از اع رای    7/63درصد بروده و   67/61نمونه نیز برابر با  یها  رکتمالکیت 

. عررالوه بررر ایررن متوسررط نقرردینگی  دهررد یمرراع ررای غیرمؤظررف تشررکی   را آنهررامرردیره 

بره  رور    هرا   رکتتاری  یها ییدارا دهد یمبوده و نشان  119/5نمونه برابر با  یها  رکت

 594/1نیز برابر برا  ر د  رکت نهایتاً متوسط  است. آنهاتاری  یها یبدهبرابر  1/5میانگین 

درصرد ر رد در    4/59نمونه به  رور میرانگین سراالنه     یها  رکتبوده و حاکی از است که 

 .اند کردهدرآمد فروش را ت ربه 

 گیری اندازه یالگو یسنج اعتبار

 مرحلرره ترررین مهررم ،هررا داده ی ررردآور و پررژوهن یمتهرروم یالگررو نیرریتد از پررس

 تواب دنوال به گرهشپژو بخن، نیا در .است  یری اندازه یالگو یسن  اعتوار سازی، الگو

 اعتورار  ؟کنرد  مری  ینرد  ینما را پرژوهن  یها داده ،یمتهوم یالگو ایآ هک است پرسن نیا

 نیا در ،نیبنابرا.  یرد می قرار بررسی مورد برازش ییویکن یارهایمد از استتاده با الگو ی 

 پرژوهن  یمتهروم  الگرو  به ها داده برازش هک است نیا بر انتظار یآمار یها تحلی  از مرحله

 (4) تردول و  (3) تردول  و (3) و  ک  (7)  ک  .با د قوول قاب  یعلم یارهایمد براساس

 یهرا  یژ ر یوو  کمیترۀ حسابرسری  اثربخشری    یری اندازه یبرا  ده اصالح یالگو بیترت به

 .دهند می نشان را آن به مربوب برازش یها  اخص و  رکت
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 کمیتۀ حسابرسیاثربخشی  شده اصالح گیری اندازه یالگو .2شمارۀ  شکل

 یالگرو  هکر دارند یمر  انیر ب 3 رمارۀ   تردول  در  رده  ارائره  بررازش  ییویکن یارهایمد

هرای تحقیر     تهرت آزمرون فرضریه    یافکر اعتوار از کمیترۀ حسابرسری  اثربخشی   یری اندازه

 برخوردار است.
 کمیتۀ حسابرسیاثربخشی  شده اصالح گیری اندازه یالگو یبرا برازش ییکوین یارهایمع .3 شمارۀ جدول

 اختصار نا   اخص مدیارهای نیکویی برازش
 یالگو

  ده اصالح
 قوول برازش قاب 

ی برازش ها  اخص

 معل 

 درصد 91تر از  بزرگ GFI 97/1  اخص نیکویی برازش

 درصد 91تر از  بزرگ AGFI 96/1  ده اصالح اخص نیکویی برازش 

ی برازش ها  اخص

 تعویقی

 درصد 91تر از  بزرگ NNFI 153/5  اخص برازش هن ار نشده

 درصد 91تر از  بزرگ NFI 99/1  اخص برازش هن ار  ده

 درصد 91تر از  بزرگ CFI 93/1  اخص برازش تعویقی

 درصد 91تر از  بزرگ IFI 94/1  اخص برازش افزایشی

ی برازش ها  اخص

 مقتصد

 درصد 11تر از  بزرگ PNFI 174/1  اخص برازش مقتصد هن ار  ده

 درصد 51تر از  کوچ  RMSEA 176/1 ریشه میانگین مربداه خعای برآورد

ی الگرو  دارندکره  مری  بیران  4تردول  رمارۀ    در  رده ارائره   بررازش  نیکویی مدیارهای

هرای تحقیر  برخروردار     تهت آزمون فرضیه اعتوارکافی ازهای  رکت  ویژ ی  یری اندازه

 است.

 

 

سی
ابر

حس
ته 

کمی
ی 

خش
ثرب

 ا

 حسابرسی ۀاستقالل کمیت

 حسابرسی ۀتخصص کمیت

 حسابرسی ۀکمیت ۀانداز

 خعا

36/1  

35/1  

73/1  

 خعا

 خعا
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 های شرکت ویژگی شده اصالح گیری اندازه الگو .3شمارۀ  شکل

 

 شرکت های ویژگی شده اصالح گیری اندازه یالگو یبرا برازش ییکوین یارهایمع .4جدول شمارۀ 

مدیارهای نیکویی 

 برازش
 اختصار نا   اخص

 یالگو

  ده اصالح
 قوول برازش قاب 

ی ها  اخص

 برازش معل 

 درصد 91تر از  بزرگ GFI 91/1  اخص نیکویی برازش

 درصد 91تر از  بزرگ AGFI 97/1  ده اصالح اخص نیکویی برازش 

ی ها  اخص

 تعویقیبرازش 

 درصد 91تر از  بزرگ NNFI 91/1  اخص برازش هن ار نشده

 درصد 91تر از  بزرگ NFI 93/1  اخص برازش هن ار  ده

 درصد 91تر از  بزرگ CFI 95/1  اخص برازش تعویقی

 درصد 91تر از  بزرگ IFI 97/1  اخص برازش افزایشی

ی ها  اخص

 برازش مقتصد

 درصد 11تر از  بزرگ PNFI 66/1  اخص برازش مقتصد هن ار  ده

 درصد 51تر از  کوچ  RMSEA 134/1 ریشه میانگین مربداه خعای برآورد

 گیری اندازه الگو یاعتبار سنج

 پنهران،  یرهرا یمتغ نیبر  روابرط  یبررسر  هنگرا   و یسراختار  یالگرو  یابیارز مرحلۀ در

 دو در هرا  ننکبار ریمقاد . چنانده ود یم برآورد دوباره یری  اندازه یالگو یها ننکبار

اسرت.   ریتتسر  در یدرمانرد   تیوضد دیمؤ با ند، دا ته گریدیکبا  یارکآ  تتاوه الگو،

 شرکت ۀانداز

 اهرم مالی

 مدیره ئتیهترکیب  

 سهامداران نهادی

 سودآوری

 نقدینگی

 رشد شرکت

گی
ویژ

ت
رک

 ش
ای

ه
 

 خطا

 خطا

 خطا

 خطا

 خطا

 خطا

 خطا

13/1  

33/1  

13/1-  

14/1  

13/1-

11/1-  

74/1-  
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 یالگرو  بررازش  یهرا   راخص .  روند  یمر  آزمون پژوهن یها هیفرض ،یساختار یالگو در

 اسرت،   رده  ارائره  1تردول  رمارۀ    در هکر  پژوهن یها هیفرض آزمون به مربوب یساختار

 .است ریتتس در یدرماند  دۀیپد نشدن با مواته و یساختار یالگو قوول قاب  برازش نیمو
 الگوی ساختاری یبرازش برا ییکوین یارهایمع. 1جدول شمارۀ 

مدیارهای 

 نیکویی برازش
 اختصار نا   اخص

 یالگو

  ده اصالح
 قوول برازش قاب 

ی ها  اخص

 برازش معل 

 درصد 91تر از  بزرگ GFI 93/1  اخص نیکویی برازش

 درصد 91تر از  بزرگ AGFI 93/1  ده اصالح اخص نیکویی برازش 

ی ها  اخص

 برازش تعویقی

 درصد 91تر از  بزرگ NNFI 93/1  اخص برازش هن ار نشده

 درصد 91تر از  بزرگ NFI 97/1  اخص برازش هن ار  ده

 درصد 91تر از  بزرگ CFI 93/1  اخص برازش تعویقی

 درصد 91تر از  بزرگ IFI 94/1 افزایشی اخص برازش 

ی ها  اخص

 برازش مقتصد

 درصد 11تر از  بزرگ PNFI 67/1  اخص برازش مقتصد هن ار  ده

 درصد 51تر از  کوچ  RMSEA 197/1 ریشه میانگین مربداه خعای برآورد

 قابر   تتراوه  وتود عد  و ساختاری یالگو برازش نیکویی از ا مینان حصول از پس

بره   نوبرت  پژوهن، ساختاری و  یری اندازه الگوهای در برازش نیکویی مدیارهای بین توته

 متغیررر و پنهرران متغیرهررای یوررین برررآورد ضرررایب پررژوهن )تتسرریر هررای فرضرریه بررسرری

 کمیترۀ حسابرسری   رکت بر اثر بخشری   یها یژ یواثر هر ی  از  رسدکه پذیر( می مشاهده

 یآمرار  یمدنرادار  و انردازه  عالمرت،  یبررسر   یر  ر از مسریر  هرر مورد آزمون قرار  رفت. 

 باالتر ریمس بیضر نیا اندازه هر. است وابسته ریمتغ با نونکم ریمتغ هر نیب )بتا( ریمس بیضر

 شتر خواهرد برود. بره منظرور    یب وابسته ریمتغ به نسوت نونکم ریمتغ نندهک ینیب نیپ ریتأث با د

برای هر ضریب مسیر مورد  t مقدار یمدنادار دیبا بتا همان ای ریمس بیضر یمدنادار یبررس

 پرژوهن بره   یهرا  آزمرون ، نترایط  6تردول  رمارۀ    و 4  مارۀ  ک  درتوته قرار  یرد که 

  ده است.  های مربوب به آن ارائه آماره همراه
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 . الگوی ساختاری پژوهش به همراه ضرایب مسیر4شکل شمارۀ 

 

 پژوهش های فرضیه آزمون به مربوط نتایج .9جدول شمارۀ 

 tآمارۀ  مسیر ضریب روابط بین متغیرها فرضیه
 سع 

 یمدنادار

 111/1 73/3 163/1 کمیتۀ حسابرسی یها یژ یو رکت  یها یژ یو اول

 ررکت برا    یژ ر یو مسریر  ضرریب  ود،  مالحظه می 6تدول  مارۀ  ور که در  همان

درصرد   1کمترر از   آنهرا و سرع  مدنراداری    (163/1) بروده  مثوت کمیتۀ حسابرسیاثربخشی 

کمیترۀ   یهرا  یژ ر یو برر های  ررکت   توان ادعا نمودکه ویژ ی . بنابراین، می(111/1) است

نترایط حاصر  از     ردد. ارد و فرضیه پژوهن تائید میو مدناداری د مستقیم، تأثیر حسابرسی

تردول  نیرز بره  ررح     کمیترۀ حسابرسری   یها یژ یو رکت بر  یها یژ یو یها سن هتأثیر 

مردیره،   هیئرت ، اهرر  مرالی، ترکیرب    انردازۀ  ررکت   تردول با توته به این . است 6  مارۀ

ی بررر مدنررادارسررهامداران نهررادی، سررودآوری، نقرردینگی و ر ررد  رررکت اثررر مسررتقیم و    

 یهرا  یژ ر یومن رر بره بهورود     آنهادا ته و افزاین هر ی  از  کمیتۀ حسابرسی یها یژ یو

 . ود یم کمیتۀ حسابرسی
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 های پژوهش نتایج مربوط به آزمون فرضیه. 7 شماره جدول

 سع  مدناداری tآمارۀ  ضریب مسیر بر سازه از سازه

 117/1 16/7 174/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  اندازۀ  رکت

 111/1 47/6 351/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  اهر  مالی

 113/1 73/7 191/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  مدیره هیئتترکیب 

 117/1 36/3 136/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  نهادی سهامداران

 111/1 43/6 761/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  سودآوری

 147/1 93/5 171/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  نقدینگی

 157/1 31/7 111/1 کمیتۀ حسابرسیاثر بخشی  ر د  رکت

 پژوهش یشنهادهایپو  یریگ جهینت

در توضری  و    وند می رکت نامیده  های ویژ یمتغیر مستق  که  7 تأثیراین پژوهن 

. متغیرهرای  آورد مری ی نمونره فرراهم   هرا   ررکت حسابرسری   هرای  کمیتره اثربخشی  بینی پین

اندازۀ در سره  رروه متغیرهرای سراختاری)     سرازند  مری  ررکت را   هرای  ویژ ری مستقلی کره  

ران نهررادی( و عملکررردی و سررهامدا مرردیره هیئررتو اهررر  مررالی(، نظارتی)ترکیررب   رررکت

 نماید میاین تحقی  تالش  ، دند. بنابراین بندی دسته)سودآوری، نقدینگی و ر د  رکت( 

 هرای  کمیتره  رکت چه نقشی را در میزان اثرربخن برودن    های ویژ یکه مشخص کند که 

 .نمایند میایتا  ها  رکتحسابرسی 

سرت. در سری   آنهای سهامی تتکی  مالکیرت از مردیریت   ها  رکتویژ ی  ترین مهم

برا   هرا   ررکت و چگرونگی مواتهره    هرا   رروه سال  ذ ته موارد بسیاری از ت اد منافع برین  

زیرر عنروان     رورکلی  بره است. ایرن مروارد     ده معرحت ادها از سوی اقتصاددانان   ونه این

مر  لینرگ رابعره    در حسرابداری مردیریت یرا  ور  تدریرف تنسرن و        «تئوری نمایند ی»

یا مال ، نماینده یا فرد دیگرری را از   کار صاحبآن  براساسنمایند ی قراردادی است که 

. در تئروری نماینرد ی   کنرد  مری را به او تتویض   یری تصمیمتانب خود منصوب و اختیار 

دستیابی بره ایرن هرد  برر کرار       منظور بهثروه است، بنابراین،  حداکثرسازیهد  مالکان 

 کننرد ان  اسرتتاده ی اصلی ها  روه. یکی از کنند میظاره و عملکرد او را ارزیابی نماینده ن

کره سراختار     رود  میتصور   ونه اینعموماً  رو ازاینمالی سهامداران هستند.  های صورهاز 
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، 76ولروری و تنکیرنس  ) من رر  رود   ها  رکتممکن است به تغییر رفتار  ها  رکتمالکیت 

در  ای  سرترده در ایرران، هنروز معالدراه     کمیتۀ حسابرسینوظهور بودن (. با توته به 7116

این زمینه صوره نگرفته است. بلکه معالداه اندک در این راستا بیرانگر ارتوراب مدنراداری    

پرژوهن حاضرر    ،. بنرابراین اسرت با سایر متغیرهای حسابداری و حسابرسی  کمیتۀ حسابرسی

موترب بسرط و  سرترش     توانرد  مری یران به این موضوو پرداخته است و برای اولین بار در ا

غیرمستقیم به  صوره بهدر ادامه حسابداری و حسابرسی واقع  ردد.  زمینه درادبیاه تحقی  

 رررکت خررواهیم  هررای ویژ رریو  کمیتررۀ حسابرسرریتحقیقرراه صرروره  رفترره در راسررتای 

 پرداخت.

افشرای   باکیتیرت  کمیترۀ حسابرسری  برین  بیان کردند کره   (5391بوژمهرانی )کامیابی و 

بره تحقیر      ونره  ایرن  تروان  مری مدناداری وتود دارد. این پرژوهن را   رابعۀ مثوت ها  رکت

عد  تقرارن ا العراتی و بره  ورع      کاهن من ر به ها  رکتحاضر بسط داد که افشای بیشتر 

کمیترۀ  و از سرویی    رردد  مری مردیر(    لوانره  فرصرت حتظ منرافع سرهامداران )تهرت رفترار     

ی  نقن نظارتی من ر به افزاین افشرای  ررکت خواهرد  رد. چنردین       عنوان به حسابرسی

 نظرارتی  هرای  مکانیسرم اسرت از مواحره     ده ارائه رکت که در تحقی  حاضر  های ویژ ی

کررد هرچره    اسرتنواب   ونره  ایرن  تروان  میکه  است، سهامداران نهادی( مدیره هیئت)ترکیب 

خواهنرد برود و هرچره     ترر  اثرربخن حسابرسری   هرای  کمیتره  رکت باالتر با د،  های ویژ ی

بیشرتر و عرد  تقرارن ا العراتی کراهن       هرا   رکتبا د افشای  تر اثربخن کمیتۀ حسابرسی

با نتی ره تحقیر     (5391کامیابی و بوژ مهرانی)اظهار دا ت تحقی   توان می ،. بنابراینیابد می

نتایط حاص  از این پژوهن در  ناسرایی عرواملی    رود یمانتظار  .استصوره  رفته همسو 

دارند متید واقع  ود و باعه حداکثرسرازی ثرروه    کمیتۀ حسابرسیرا بر  ریتأثکه بیشترین 

، به علت سراختار  ها مهیبو  ها بان ، ی ذار هیسرما یها  رکتبا توته به حذ   ضمناً ود. 

بره   هرا   ررکت که موضروو مرورد معالدره، در ایرن  رروه از        ردد یممتتاوه آنها، پیشنهاد 

 صوره خاص بررسی  ردد.
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