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چكیده
این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی روابط درونی بین عوامل مؤثر بر استقرار کمیتهی حسابرسی اثربخش صورت گرفته است.
از نظر دستهبندی تحقیقات برحسب هدف یک تحقیق کاربردی میباشد ،از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی -غیرآزمایشی است و
در میان انواع روشهای تحقیق ،از نوع تحلیلی میباشد .در این تحقیق ،ابتدا شاخصهای اثربخشی کمیته حسابرسی از طریق
جستجو در متون مربوطه و به صورت مروری کشف و سپس با استفاده از متدولوژی نظریه دادهبنیاد1که یک روش کیفی میباشد ،از
طریق مصاحبه عمیقبا  6نفر از خبرگان ،پس از به دست آمدن معیارهای اصلی تحقیق ،به منظور به دست آوردن زیرمعیارها ادامه
یافته است .براساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی تحقیق عبارتند از فرآیند کمیته حسابرسی ،محیط کلی حاکمیت شرکتی،
تخصص ،قدرت ،استقالل و منابع .همچنین ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رویکرد دیمتل 2صورت گرفته و پس از آن از روش
ای.ان.پی 3به منظور ارزیابی روابط درونی بین معیارها استفاده شده است .براساس نتایج تحقیق تأیید شد ،معیار منابع از بیشترین
تأثیرگذا ری ،تأثیرپذیری و تعامل برخوردار است .معیارهای قدرت ،استقالل و منابع،تأثیرگذار و معیارهای محیط کلی حاکمیت
شرکتی ،فرآیند کمیته حسابرسی و تخصص،بیشترین تأثیرپذیری را دارند.
واژههای كلیدی :کمیته حسابرسی ،حاکمیت شرکتی ،روابط درونی ،نظریه دادهبنیاد ،رویکرد دیمتل ،تکنیک ای.ان.پی

15

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
کمیتههای حسابرسیی ییک بخیش ارزشیمند و مکمیل از
فعالیتهای حاکمیتی در سازمانها هسیتند و وجیود آنهیا بیه
عنوان یک ساختار نظارتی ،عنصر مهمی در حاکمییت شیرکتی
خوب محسوب میشود .حاکمیت شرکتی خوب تصویر سازمان
را بهبود میبخشد و در زمینه حرکت به سمت بهبود عملکرد و
پاسیییخگویی ،مشیییارکت ارزشیییمندی را فیییراه مییییکنییید
(چاکا.)2813،4
بر اساس مطالعیه وان در نسیت ،)2886( 5مفهیو کمیتیه
حسابرسی ،برای اولین بار توسط شرکت راه آهن غرب در دهیه
 1108در انگلسییتان مطییر شیید و در دهییه  1118بییه دلیییل
ورشکستگی و اضمحالل شیرکتهیای بیزرچ چنید ملیتیی در
آمریکا ،جایگاه مه و برجستهای را بیه خیود اختصیاا دادنید
(مارکس.)2880 ،6
دغدغههای مرتبط با عملکرد مناسیبنظا بیانکی و تحقیق
مفهو حاکمیت شیرکتی ،مجموعیهای از سیواتت را در زمینیه
0
اثربخشی مکانیز های نظارتی یک بانک ایجاد مینمایید .فامیا
( )1108در مطالعه خود به این نتیجه رسید که قابلیت اعتمیاد
و شفافیت عملکرد یکشیرکت ییا بنگیاه اقتصیادی بیه مکیانیز
نظارتی داخلی آن شرکت بستگی دارد .مکانیز هیای حاکمییت
شرکتی اثربخش (مانند کمیتههای حسابرسی) حقیو سیرمایه
گذاران را در دستیابی به اهدافشان از جملیه داشیتن اطالعیات
درست و منصفانه از وضعیت بنگاههای اقتصادی تضیمین میی-
نمایید (رحمیان و علییی .)2886 ،0یکیی از ابزارهیای حاکمیییت
شرکتی سطح بات ،کمیته حسابرسی است چیرا کیه بسییاری از
وظایف مه نظارتی توسط هیات مدیره بیه کمیتیه حسابرسیی
واگذار میشود .به همین دلیل لزو تقویت و توسیعه مکیانیز -
هییای حاکمیییت شییرکتی (از جملییه اثربخشییی کمیتییههییای
حسابرسی) مورد تأکید قرار میگیرد.
بانکها در نظا اقتصادی نقیش مهی و کلییدی بیر عهیده
دارند .از طرفی کیفیت حاکمیت اثر مستقیمی بر تحقق اهیداف
نظا بیانکی دارا مییباشید .یکیی از ارکیان کیفییت حاکمییت
شرکتی ،استقرار کمیته حسابرسی و اثربخش بودن عملکرد آن
است .به هر حال بانکها و سایر موسسات میالی وظیفیه دارنید
منابع مالی مورد نییاز بنگیاههیای اقتصیادی را فیراه نماینید،
معامالت مختلف را تسهیل نموده و مجموعه متنوعی از خدمات
دیگر را عرضیه نماینید و همیین مسیاله موقعیتبانیکهیا را در
اقتصاد در جایگاه بسیار مهمی قیرار مییدهید .ییک حاکمییت
خوب در نظا بانکی اثرات منفی مرتبط با فعالییت بنگیاههیای
اقتصادی را کنترل مینماید .در این بین ،اعتماد به عنوان ییک
عنصر کلیدی برای عملکرد مناسب بانکها محسوب میشود .به
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عبارت دیگر "موقعیت و فضای اعتمیاد" کیه بانیکهیا و سیایر
موسسات مالی در جامعه ایجاد میکنند ،آنان را از سایر بنگاهها
و موسسات غیر مالی متفاوت میکند( .تریلر.)2880 ،1
برای دستیابی به مفاهی مه و اساسی حاکمیت شیرکتی،
وجود رکنی جهت ایجاد ارتباط بیین اعضیاء گیروههیای حیاک
ایجییاد کمیتییهای تحییت عنییوان کمیتییه حسابرسییی پیشیینهاد
گردیدهاست؛ که هدف اصلی آن کمک به هیأت میدیره جهیت
انجا وظایف خود میباشد .در این زمینه سه وظیفه اصلی برای
افزایش اعتماد درباره قابلیت اعتماد و عینییت اطالعیات میالی
منتشر شده ،همکاری با اعضاء هییأت میدیره درجهیت تحقیق
مسئولیتهای مالی و بیاتبردن سیطح اسیتقالل اعضیاء هییأت
مدیره در نظر گرفتهشدهاست (حساس یگانه.)1300 ،
این تحقیق برای قانونگیذاران ،تیدوینکننیدگان مقیررات،
سرمایهگذاران و سایر ذینفعان دارای اهمیت زیادی است .عید
توجه به ویژگیهای کیفی کمیته حسابرسی و گزارشگری مالی
در بانکها میتواند ضررهای غیرقابل جبرانی را بیرای ذینفعیان
فو الذکر ایجاد نماید.
این تحقیق به دنبیال شناسیایی عوامیل میؤثر بیر اسیتقرار
کمیته ی حسابرسی اثربخش به منظور ارتقیاء سیطح حاکمییت
شرکتی در بانکها و شناسایی روابط درونی بین ایین عوامیل و
تعیین تأثیر و تأثر این عوامل مییباشید .بیا بررسیی مطالیب و
اهداف ذکر شدهو بررسی ادبییات موجیود نشیانمیدهدکیه در
تحقیقات مرتبط با موضوع این پژوهش تاکنون تحقیق جیامع و
یکپارچهای در زمینه شناسایی و بررسی روابط درونی بینعوامل
مؤثربر استقرار کمیتهی حسابرسی اثربخش بیه منظیور ارتقیاء
سطح حاکمیت شرکتی در بانکهاتدوین نشدهاسیت و در ایین
18
راستا پژوهش حاضر با استفاده از متدولوژی نظریه دادهبنییاد
که یک روش کیفی می باشد ،از طریق مصاحبه عمیق با  6نفیر
از خبرگان به منظور به دسیت آوردن زیرمعیارهیا ادامیه یافتیه
است .سپسیهمچنین ،تجزییه و تحلییل داده هیا بیا اسیتفاده از
رویکرد دیمتل صورت گرفته و پس از آن از روش ای.ان.پی بیه
منظور ارزیابی روابط درونی بین معیارها استفاده شده است.
 -2پیشینه پژوهش
گسترش فرآیند شیکلگییری کمیتیههیای حسابرسیی در
سراسر جهان ،عملکردها را بهبود بخشیده و ضرورت اثر بخیش
بودن کمیته حسابرسی را تقویت نمودهاست (گابریل.)2812 ،11
ادبیات تحقیق مرتبط با اثربخش بودن کمیته حسابرسی بر این
نکته مه و کلیدی تاکید دارد که وجود کمیتیه حسابرسیی بیا
کیفیت گزارشگری میالی ارتبیاط دارد (میک میولن 1116 ،12و
سانگ و ویندرا .)2884 ،13
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کمیتییههییای حسابرسییی یکییی از عناصییر ضییروری بییرای
حاکمییت شییرکتی محسیوب میییشیوند (گییرین .)1114 ،14در
تعریف کمیته حسابرسی ،معموتً بر روی دو نکته اصلی ترکیب
این کمیته و وظایف آن تمرکز میشود.
15
برای مثیال موسسیه حسیابداران رسیمی کانیادا کمیتیه
حسابرسی را به این صورت تعریفکیردهاسیت کیه ییک کمیتیه
متشکل از میدیران ییک سیازمان کیه مسیئولیت مشخصیی در
زمینه مرور صورتهای مالی ساتنه قبیل از تصیویب در هییات
مدیره بر عهده آنان است .این کمیته در واقع یک نوع رابط بین
حسابرسان و هیات مدیره بوده و فعالیتهای آن شامل میرور و
بررسی طر کاری حسابرسان ،دامنیه کلیی حسابرسیی ،نتیایج
حسابرسی ،کنترلهای مالی داخلی و اطالعات مالی برای عمو
میباشد.
16
ماریان ( )1100کمیته حسابرسی را به این صورت تعریف
کردهاست که "یک کمیته متشکل از سه تا پنج نفیر از اعضیای
هیات مدیره که فاقد مسئولیت اجرایی در مدیریت مالی باشند.
وظیفه اصلی آن این است که صورتهای مالی را بررسی کند و
اثربخشی حسابداری ،سیست های کنترل داخلی و یافتیه هیای
حسابرسان را مرور کند و پیشنهاداتی برای انتخاب حسابرسیان
بیرونی ارائه نماید".
ریچارد )1113(10کمیته حسابرسی را به این صورت تعریف
کردهاست که یک کمیته متشیکل از گروهیی از کارمنیدان رده
بییات .وظیفییه کمیتییه حسابرسییی مراقبییت از اسییتقالل وظیفییه
حسابرسی داخلی و تضمین بهبود مستمر در عملکرد میدیریت
و همچنین پاسخگویی از طرییق جسیتجوی در گیزارش هیای
حسابرسی داخلی و خارجی میباشد.
هر سه تعرییف فیو از کمیتیه حسابرسیی ،در ییک نکتیه
اشتراک نظر دارند که این کمیته ییک زییر مجموعیه از هییات
مدیره یک شرکت است و معموتً از اعضای غیر موظیف هییات
مدیره برای عضویت در کمیتیه حسابرسیی اسیتفاده مییشیود.
همچییین مسییئولیت آن در حییوزه گزارشییگری مییالی ،سیسییت
کنترلهای داخلی و حسابرسی میباشد.
تئییوریهییای گونییاگونی در زمینییه تشییکیل کمیتییه هییای
حسابرسی اثر بخش وجیود دارد .تقریبیاً اغلیب تحقیقیاتی کیه
اثربخشی و تأسیس یا تشکیل کمیتههیای حسابرسیی را میورد
آزمون و بررسی قیرار دادهانید ،از چیارچوب تئیوری نماینیدگی
استفاده نمودهاند و سایر تئوریهیا را بیرای ارزییابی اثربخشیی
کمیته حسابرسی بکار بردهاند .در اینجا به چنید نمونیه از ایین
تئوریها به صورت خالصه پرداختهشدهاست.
تئوری نمایندگی بر پاییه تفکییک میدیریت از مالکییت در
سازمانهای مدرن بنیان نهادهشد.این مسئله یک زمینه مناسب

برای تئوری نمایندگی فراه نمودهاست.سهامداران توقع دارنید
که از عملکرد و اقدامات نماینده (مدیریت) ،حداکثر مطلوبییت
نصیب آنان شود .تعیار منیافع بیین مالیک و میدیریت از آن
جهت شکل میگیرد که مالکان نمیتوانند عملکیرد و اقیدامات
مدیریت را مشاهده کنند (جنسن و مکلینگ.)1106 ،10در ایین
تئوری استفاده از مکانیز کمیته حسابرسی بیرای نشیان دادن
کیفیییت اطالعییات یکییی از ابزارهییای بسیییار مهیی مییدیریت
محسوبمیگردد (برادبوری .)1118 ،11بنابراین تأسییس کمیتیه
حسابرسی لزوماً به معنای برقراری یک سیسیت نظیارت میوثر
نخواهد بود (کالبرز و فوگارتی.)1113 ،28
تئوری نهادیبیان میدارد که ساختارهای سازمانی در ییک
محیط در واقعنمایش سمبلیک مسیئولیتپیذیری اجتمیاعی و
تییوافقی هسییتند (میییر و رووان .)1100 ،21بییه عبییارت دیگییر
فرآیندهای عملیاتی داخلی ،فاقید سیاختارهای قابیل مشیاهده
برای انجا کارِ واقعی یک سازمان هستند .درنتیجه سازمانهای
دارای ساختار مناسب ،از بررسی عمییق عملییات خیود توسیط
اشخاا ثالث اجتناب میورزند .اثر نهادی ،ترغیب مینماید تیا
مشابه سایر سازمانهای فعال در محیط خود عمیل کننید .لیذا
یک جو روانی پدید میآید و تعیداد سیازمانهیایی کیه کمیتیه
حسابرسی تأسیسمیکنند ،در یک محیط بیه سیرعت افیزایش
مییابد .این آمار لزوماً به معنای استفاده اثربخش از این ساختار
جدید نیست .بلکه فشارهای نهادی و جو محیط سازمانها را به
سمت ایجاد این ساختار جدید سو میدهد .بر مبنای تئیوری
نهادی ،اثربخشی کمیته حسابرسی بیشاز اینکه متأثر از عوامیل
بیرونی مانند متغیرهای نمایندگی باشد ،از عوامل درونی ماننید
ویژگیهای کمیتیه حسابرسیی و اعضیای آن تیاثیر مییپیذیرد
(کالبرز و فوگارتی .)1110 ،بههرحال تحقیقات مختلیف از هیر
دو تئوری (تئوری نهیادی و تئیوری نماینیدگی) بیرای ارزییابی
اثربخشی کمیته حسابرسیی اسیتفادهکیردهانید و حتیی برخیی
تحقیقات از ترکیب هر دو تئوری در این راستا بهرهبردهاند و به
هرحال نتایج بعضاً متضادی به دست آمدهاست.
فرضیه مباشرت (نظارت) 22بر این اساس است کیه بررسیی
نظریه نمایندگی و مفاهی ضمنی مسیتتر در نظرییه انتظیارات
منطقی و عقالیی ،روشنگر این واقعییت اسیت کیه نماینیدگان
واحد اقتصادی از انگیزه تز برای ارائه صورتهای مالی جهیت
تسهیل در اجرای عملیات نظارتی از سوی مالکان برخوردارنید.
با اینحال طبیعی اسیت چنانچیه مالکیان نسیبت بیه اعیداد و
ارقامصورت های مالی اعتماد تز را نداشتهباشند ،بیا تعیدیل و
کاهش حقو و مزایای نمایندگان ،بیه نحیوی درصیدد جبیران
خطرهای ناشی از زییانهیای احتمیالی برآینید .بیراین اسیاس
مباشر(نماینده) ضمن تهیه و ارائه گزارشهیای میالی ،بیا ارائیه
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شواهدی در مورد اعمال دقت در تهییه اعیداد و ارقیا گیزارش
شده و در نتیجه پیشگیری از خطاهای تصادفی و نبود تقلب بیا
اهمیت نیز تمایل و توافق خواهید داشیت .حسابرسیی مسیتقل
فرآیندی است که با مدنظر قرار دادن محدودیتهای حاک بیر
کشف تقلب ،ایین اطمینیان را بیه وجیود مییآورد (میداحی،23
.)2813
24
بر پایه فرضیه بیمه  ،استدتل میشیود کیه تقاضیا بیرای
خدمات حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید
میکند رابطهای مستقی دارد .براساس قوانین و مقررات حاک
بر بازارهای اورا بهادار ،حسابرس و صاحبکار در قبال هرگونیه
زیان وارده به اشخاا ثالیث بیه علیت وجیود اطالعیات گمیراه
کننده در صورتهای مالی ،مسئولیت مشترک دارند (مداحی،25
.)2813
26
تئوری ذینفعان در چهیار حیوزهی کلییدی دانشیگاهی،
یعنی جامعهشناختی ،اقتصاد ،سیاست و اخال ریشیه داشیته و
از ادبیات برنامهریزی شرکت ،تئوری سیست ها ،مسئولیتهیای
اجتمیییاعی و تئیییوری سیییازمانهیییا دریافیییت شیییدهاسیییت.
فریمن )1104(20در طیول دوره کیاری خیود بیه عنیوان میدیر
استراتژیک ،رویکرد ذینفعان را کیه بیه طیور کلیی بیه عنیوان
مقدمهای برای مفاهی تئوریذینفعیان پذیرفتیهاسیت بیه ایین
صورت تعریف میکند که چگونه سهامداران با منافع یا حقیو
مشابه یک گروه را تشکیل میدهنید .آنچیه فیریمن بیه دنبیال
توضیح آن است ،رابطه شرکت و محیط زیست خارجی و رفتیار
(حرکت) در داخل این محییط اسیت .نویسینده میدل خیود را
طوری طراحی کردهاست که گویی نمیوداری اسیت کیه در آن
شرکت در مرکز واقع شده و ذینفعانِ مرتبط بیا شیرکت در آن
نشان داده شدهاند (امرسون واگنر و همکاران.)2811 ،20
نورمان وُله 21در سیال  2816در تحقیقیی بیه ایین نتیجیه
رسید که حسابرسی حاکمیتی در صورت لیزو  ،بیا فروتنیی بیه
حفظ و تطبیق سیست های معتمد بیهوییژه زمیان پاسیخگویی
نماینده و مسئولین قدرت در داخیل دسیتگاه حکیومتی منیتج
میشود .همچنین عمل حسابرسی میتواند منجربه عالقهمندی
به ایجاد فضیای گفتمیان و مشیارکت عوامیل ییک مجموعیهی
حاکمیت گردد.
38
اِدریس آدامو الجاجی در سال  2812در تحقیقی به ایین
نتیجه رسیدند که شکست در حاکمیتشرکتی تهدیدی بیزرچ
درآینده هرسازمانی میباشد .با حاکمیت شرکتی مؤثر برمبنای
ارزشهای اصلی صداقت و درستی ،شرکتها مزایای رقیابتی در
جذب و حفظ نوابغ و ایجاد واکنشهای مثبت در بیازار رقیابتی
خواهند داشت .حاکمیتشرکتی اثیربخش مییتوانید بیا تطبییق
مجموعه ازاصول و موازین کمالگرایانه کسب شود .سازمان باید
15

ریسکهای مرتبط با حاکمیتشیرکتی را میدنظر قراردهنید کیه
عبارت اند از :تطیابق بیا قیوانین مقیررات ،عملییات قراردادهیا و
اثربخشیعملیات سیست اطالعاتی ،قابلیت اطمینیان و درسیتی
امور مالی و اطالعات عملیاتی و محافظت از سرمایه که از جمله
نقاط قابلتوجه درسازمان میباشد.
جوروج سیاموِل دیرانگیو 31درسیال  2881بیه ایین نتیجیه
رسیدند که عوامل متعددی در اثربخشی عملحسابرسیداخلیی
بییا گسییترهی وسیییع بییهعنییوان مکییانیز حاکمیییتشییرکتی در
دانشگاههای دولتی تأثیرگذارند که از جملیهی آنهیا؛ تخصیص
حرفه ای حسابرسان داخلی ،کیفیت کیار حسابرسیی ،اسیتقالل
سازمانی ،دوره کاری ،پیشرفت کار و پشتیبانی مدیریت.
جاگان کریشنان 32و یونگیونلیی 33در سیال  2880بیرای
کشف و بررسی فاکتورهای مرتبط با انتصاب کارشناسمیالی در
کمیتهی حسابرسی از مدل رگرسیون ریاضیی منطقیی در ایین
مطالعه استفادهکردند .درنهاییت ،بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه
سازمانها با ریسک بیالقوه بیاتتر درخصیوا دعیاوی قضیایی،
بیشتر مایل به انتصاب کارشناسانمالی در کمیتهی حسابرسی-
شان هستند و به هرجهت تجزیه و تحلیلهای دقیقتر و بیشتر
نشانداد که رابطیهی بیین ریسیک دعیاوی قضیایی و احتمیال
انتصاب کارشناسانمالی در سازمانهایی که حاکمییتشیرکتی
قوی دارند بیشتر مشهود است.
اِستفان اَسیر 34در سال  2883در تحقیقی بیه ایین نتیجیه
رسید که ساعتهای حسابرسی بودجهبندی شده حسابرسیان -
داخلی به تغییرات در انگیزههای مدیریتی جهت گزارش خالف
واقع اطالعات مالی حساس است ،اما نسبت به تغییر در کیفیت
کمیتهی حسابرسی حساسیتی ندارد.
بِدارد و جندرون ( 35)2818رابطهی بین مجموعه ویژگیی-
های کمیته حسابرسی و تقویت سیست گزارشگری مالی میورد
بررسی قرار داده اند .آنیان ادبییات علمیی میرتبط بیا کمیتیهی
حسابرسی را با هدف ارزیابی میزان تاثیر کمیته حسابرسیی بیر
اثربخشی مثبت محیط گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار داده-
اند .آنها  183مقالهی منتشر شده در ژورنالهای مختلیف طیی
سال  1114تیا  2883را میورد بررسیی قیرار دادهانید .بِیدارد و
جندرون ( )2818چارچوب پژوهشهای مورد اشیاره را توسیعه
داده و چشی انییدازی جییامع از مطالعییات کمیتییهی حسابرسییی
موجود ارائه کردهاند که منجر بیه تحقیق شیش معییار اساسیی
تحت عناوین :فرآیند کمیتیه حسابرسیی ،منیابع ،محییط کلیی
حاکمیت شرکتی ،استقالل ،تخصص و قدرت شده است.
قد اصیلی در سینجش مییزان اثربخشیی فعالییت کمیتیه
حسابرسی ،وجود یک اساسنامه و یا منشور فعالییت اسیت کیه
دربردارنییده تمییا آنچییه م یورد انتظییار هیئییت مییدیره در بییاب
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مسئولیت نظارت ،کنترل و راهبری سازمان بوده ،باشید .بیدون
تصویب یک منشیور و ییا اساسینامه میدون ،هیدفهای کمیتیه
حسابرسی از جمله نظارت بر قابلیت اعتماد و اتکای صورتهای
مالی ،نظارت بر اعمال الزامهای قانونی ،رعایت اصل اسیتقالل و
صالحیت و نحوه انتخاب حسابرسان مستقل ،نظارت بر عملکرد
حسابرسییان داخلییی و ...محقییق نشییده ،بلکییه س ینجش میییزان
اثربخشی فعالیت کمیته حسابرسی نیز امکانپذیر نیست .از یک
طرف ،اعضای کمیته حسابرسی اقدا های هییأت میدیره را بیه
منظور افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در قبال ذینفعیان و
افزایش سطح کیفیت حسابرسی مورد بررسی قیرار میدهنید؛ از
طرف دیگر ،هیأتمدیره باید به صورت منظ اثربخشیی فعالییت
کمیته حسابرسی را در چارچوب منشور عملیاتی این کمیته به
منظییور نظییارت عییالی در راهبییری س یازمان و کییاهش شییکاف
اطالعاتی بر پایه مفهو تئوری نماینیدگی مییان هیئتمیدیره و
سهامداران ،ارزیابی کند( .ساسانی .)1311 ،لیذا ،لیزو بررسیی
عوامییل تأثیرگییذار بییر اثربخشییی کمیتییه حسابرسییی احسییاس
میشود.
 -3روششناسی پژوهش
دراین پژوهش ،پس از جمعآوری عوامل مؤثر بر اثربخشی
کمیته حسابرسی و دستهبندی آنها و باتوجه به نظر خبرگان،
پرسشنامهای طراحی گردید و با طر سؤال از ایشان زیر
معیارها شناسایی و با استفاده از فندیمتل به اولویتبندی این
عوامل پرداخته شد تا درنهایت ،مدلی علّی ،که بیانگر روابط
بین عوامل و میزان تأثیر و اثر آنها بر یکدیگر است ،ارائه گردد.
درنهایت ،این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهد داد که کدا
موردیا مواردی از عوامل مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی
تأثیر بیشتری دارد.
این خبرگان تماماً عضو هیأت علمی ،دارای مدرک دکتری
حسابداری و دارای تجربه حضور در کمیته حسابرسی بانکهای
کشور وآشناباموضوعکمیته حسابرسی بوده و ییا در ایین حیوزه
دارای مقاتت وتألیفات بودند.
ابزارهای به کار رفته در این پیژوهش اسیتفاده از مصیاحبه
عمیق با خبرگان براساس متدولوژی نظریی داده بنییاد و روش
مدلسازی ساختاری تفسیری دیمتل است .در ایین پیژوهش بیا
مراجعه به ادبیات موضوع ،عوامیل میؤثر بیر اثربخشیی کمیتیه
حسابرسی شناسایی و سیپس ایین عوامیل بیا اسیتفاده ازمیدل
ای.ان.پی سطحبندی گردید.

گام اول :مطالعات مروری
در این پژوهش ،با بررسی تحقیقیات و مطالعیات گذشیته،
ابتدا معیارهای اثربخشی کمیته حسابرسیی احیراز گردیید کیه
عبارت هستند از :فرآیند کمیته حسابرسی ،منابع ،محیط کلیی
حاکمیت شرکتی ،استقالل ،تخصص و قدرت.
گام دوم :مصاحبه با خبرگان
با استفاده از متیدولوژی نظرییه داده بنییاد کیه ییک روش
کیفی می باشد ،از طریق مصاحبه عمیق بیا  6نفیر از خبرگیان،
پس از به دست آمدن معیارهای اصلی تحقییق ،بیه منظیور بیه
دست آمدن زیرمعیارهای مربیوط ،موضیوع از طرییق برگیزاری
مصاحبههای عمیق با  6نفر از خبرگان در راسیتای پرسشینامه
تنظی شده ،پیش رفته و پس از ضبط صدای مصاحبه شیونده،
صدا به متن تبدیل و طی سه مرحله تحیت بررسیی و واکیاوی
قرارگرفته و زیرمعیارها استخراج شده است و با توجه به اشیباع
زیرمعیارها ،کفایت مصاحبهها در مرحله شش احراز گردید.
در این حین نیز ،مصاحبهشونده ها از  1تیا6شیمارهگیذاری
شدند .فرآیند کدگذارییدادههیا در دو مرحلیه (مرحلیهی درک
شرکت کنندگان از حضور در کمیته های حسابرسی و مرحلهی
درک پژوهشگر از پاسخهای شرکتکنندگان) و برای سیه دوره
تکرارشد .در هر دور ،رونوشت مصیاحبه بیه ترتییب کدگیذاری
شده و به مجموعههای مختلفیی ازکیدها تقسیی گردیدنید .در
نتیجه مجموعههای مختلفی ازکیدهای توسیعه یافتیه وسیاخته
شده برروی یکدیگر ایجیاد شیدند و در نهاییت معیارهیا و زییر
معیارهای مدل مزبور استخراج گردید.
شایان ذکر است ،پرسشنامهی مصاحبه شامل  21پرسیش
اصلی متنوع است .در راستای استفاده از مدل مصاحبهی روبین
( ،)2885فرد محقق می تواند از مصاحبهشوندههیاو ییا اعضیای
کمیته حسابرسی بخواهد تیا تجربییات خیود در هنگیا انجیا
وظایف را بازگو نمایند .سپس مصاحبهشونده ،بر اساس توصیف
یا توضیح خاا ،ممکن است برای روشین شیدن بیشیتر میورد
بررسی قرارگیرد .از این رو ،فرد مصاحبهشونده باید محقق را در
جریان کارهای خود قرار دهد .هر یک ازپرسشهای موجیود در
مصاحبه ( 21پرسش) از زمینهها و پژوهشهیای کیفییای بیه
دست آمدهاند که همسو و مطیابق بیا نظرییههیای حسیابداری
هستند.
در این راستا ،با توجه بیه هیدف پیژوهش ،از روش نمونیه-
گیریِ گلولهبرفی یا زنجیرهای برای مصاحبهی عمییق اسیتفاده
شده است .نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیرهای یعنیی انتخیاب
شرکتکنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر
را به دیگر افراد همیان جامعیه راهنمیایی مییکننید (حرییری،
 )1305به بیان دیگر ،در مصیاحبهی عمییق ،ابتیدا تعیدادی از
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اشخاا صاحبنظر و خبرگان و دارای تحصیالت و تجربه کیافی
با موضوع ،انتخاب شدند و در پایان مصیاحبهی عمییق از آنهیا
درخواست شد که سایر افیراد مطلیع و صیاحبنظر در خصیوا
موضوع تحقیق را معرفی نمایند.
گام سوم :تكنیك دیمتل
تصمی گیری ،انتخاب یکی از راه حلهای مختلف در حل
مسئله است و تصمی گیرنده میتواند به امید رسیدن به هدف،
یک استراتژی را از بین چند استراتژی انتخاب کند .یکی از
انواع روشهای تصمی گیری گروهی براساس مقایسههای زوجی
و قضاوت کارشناسان است که در بین سالهای 1101-1106
میالدی ،توسط فونتال 36و گابوس 30برای بررسی مسائل بسیار
پیچیده جهانی به وجود آمد.
تکنیک دیمتل ارتباطات متقابیل بیین عوامیل را بیه طیور
واضح نشان میدهد و تمامی اطالعات به دست آمیده و عوامیل
دستهبندی شده را با استفاده از روابط علّی و معلیولی سیاختار
میدهد و این تکنییک یکیی از روشیهای حیل مسیئله اسیت و
قابلیت وزندهی به عوامل و تعیین نوع و شدت ارتباطات مییان
آنها را دارد.
فونتال و گابوس ( ،)1106گیا هیایی را پیشینهاد کردندکیه
شامل ایجاد ماتریس روابیط مسیتقی  ،نرمیالسیازی میاتریس،
محاسب میاتریس روابیط کیل ،رسی نمیودار علّیی و معلیولی،
محاسب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از عوامل است.
باتوجه به نظر کارشناسان ،روابط حاک بیر ارتباطیات بیین
رئوس را تعیین کرده و ماتریس مقایسههای زوجی میان عوامل
را طبق نظر هر کارشناس تشکیل میدهی .
برای تولید ماتریس روابط مستقی و برای سینجش رابطیه
میان شاخصهای مختلف از پنج مقیاس استفاده مییکنیی N :
(بدون تأثیر)( VL ،تأثیر بسیار کی )( L ،تیأثیر کی )( H ،تیأثیر
زیاد)( VH ،تأثیر بسیار زیاد).
سپس ،مجموعهای از مقایسیات زوجیی در بیین شاخصیها
انجا گرفته و دادههای اولیه به عنوان عناصیر میاتریس روابیط
مستقی در ماتریس قرار میگیرند.
الف .نرمالسازی ماتریس M

در مرحل بعد به نرمالسازی ماتریس روابط مستقی
پرداخته میشود .طبق مطالعات ،ضریب نرمالسازی برابر است با
بیشترین مجموع ردیفی و بیشترین مجموع ستونی ماتریس
میانگین که از طریق ضرب ماتریس روابط مستقی درضریب
نرمالسازی ،ماتریس روابط مستقی نرمالشده به دست میآید
(هونگ یی مو.)2812 ،30
ب.ایجادماتریسروابطمستقیموغیرمستقیم
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در این مرحله به محاسب ماتریس روابط مستقی و غیرمستقی
پرداخته میشود .نحوة محاسب آن در رابط زیر نشان داده
شده استtij:ها درایههای ماتریس روابط مستقی و غیرمستقی
هستند:
T=lim(Z+Z2+Z3+…+Zk) = Z(1-Z)-1
∑

∑

با استفاده از مقادیر tijها ،میتوان مجموع هر ردیف ( )Diو
مجموع هر ستون ( )Rjرا به دست آورد.
مجموع هر ردیف ( )Diنشاندهندة میزان نفوذ و سطح
اثرگذاری شاخص  iو مجموع هر ستون ( )Rjنیز نشاندهندة
میزان نفوذپذیری و سطح اثرپذیری شاخص jاست .مقادیر
) (Di+Rjو ) (Di-Rjبه ترتیب ،شدت تعامل و شدت اثرگذاری
یک عامل را نشان میدهد (صفدری و رنجبر و همکاران،
.)1312
گام چهارم :تكنیكای.ان.پی

39

فرآیند تحلیل شبکهای چون حالت عمومی  AHPو شکل
گسترده آن است ،بنابراین تمامی ویژگیهای مثبت آن از جمله
سادگی ،انعطافپذیری ،به کارگیری معیارهای کمی کیفی به
طور همزمان و قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتها را دارا
بوده و مضافاً میتواند ارتباطات پیچیده (وابستگیهای متقابل و
بازخورد) بین و میان عناصر تصمی گیر را با بکارگیری ساختار
شبکهای به جای ساختار سلسلهمراتبی در نظر بگیرد .فرآیند
تحلیل شبکهای هر موضوع را به مثابه شبکهای از معیارها و
زیرمعیارها و گزینهها (همه اینها عناصر نامیده میشوند) که با
یکدیگر در خوشههایی جمع شدهاند ،درنظر میگیرد .تمامی
عناصر در یک شبکه میتوانند به هرشکل دارای ارتباط با
یکدیگر باشند .به عبارت دیگر در یک شبکه ،بازخورد و ارتباط
متقابل بین و میان خوشهها امکانپذیر است (گارسیا ملون،48
 .)2880بنابراین  ANPرا میتوان متشکل از دو قسمت دانست:
سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکهای .سلسلهمراتب کنترلی
ارتباط بین هدف ،معیارها و زیرمعیارها را شامل شده و در
ارتباط درونی سیست تأثیرگذار است و ارتباط شبکهای
وابستگی بین عناصر و خوشهها را شامل میشود (ساتی،41
 .)1111این قابلیت  ANPامکان در نظر گرفتن وابستگیهای
متقابل بین عناصر را فراه آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به
مسائل پیچیده ارائه میکند .تأثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک
شبکه توسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته میشود
(زبردست.)1301 ،
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به همین منظور در این تحقیق به منظور شناخت روابط بین
عاملی ازین تکنیک استفاده شده است.
 -4یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر برحسب نیوع روش ،توصییفی-تحلیلیی و از
لحاظ نیوع هیدف ،کیاربردی اسیت .روش گیردآوری اطالعیات
مبتنی بر روشهای اسنادی (کتابخانهای) ،مشیاهده (مطالعیات
میدانی) و مستندسازی میباشد .در بخیش تحلییل ،ازتکنییک
تلفیق تئوری زمینه بنیان بیرای شناسیایی معیارهیا و تکنییک

دیمتل برای محاسبه روابط درونی و تأثیرگذاری و تأثیرپیذیری
این معیارها استفاده شدهاست .تکنیک دیمتل دارای دو کارکرد
عمده درنظر گرفتن ارتباطات متقابل و ساختاردهی بیه عوامیل
پیچیده درقالب گروههای علت و معلولی میباشید کیه در ایین
تحقیییق بییدان پرداختییهشییدهاسییت .دراینراسییتا،با اسییتفاده از
متدولوژی نظریه دادهبنیاد کیه ییک روش کیفیی مییباشید ،از
طریق مصاحبه عمیق با  6نفیر از خبرگیان ،پیس از بیه دسیت
آمدن معیارهای اصیلی تحقییق ،بیه منظیور بیه دسیت آمیدن
زیرمعیارهای پژوهشاز الگوریت شکل  2بهرهگرفتهشدهاست:

شكل  -2روند كدگذاری و شناسایی معیارهای تحقیق
تعاریف عملیاتی شش معیار اصلی به شر زیر است:

 .4استقالل :این معییار نیاظربر رابطیهی کیاری ،اسیتخدامی،

 .1فرآیند كمیتهه حسابرسهی :ایین معییار شیامل فراوانیی

شخصی و تجاری اعضای کمیته با سازمان میباشد.

جلسات ،برنامهی زمانبنیدی جلسیات ،روابیط درون سیازمانی،
رهبری میباشد.

 .5تخصص:این معیار شامل خصوصییات فیردی عضیو کمیتیه

.2منابع :این معیار شیامل انیدازه سیازمان ،منیابع میالی قابیل
تخصیص به کمیتیه و منیابع اطالعیاتی قابیل ارائیه بیه کمیتیه
است.کمیته حسابرسی باید به همه منابع مورد نیاز در راسیتای
عمل به مسئولیتهایش دسترسی داشته باشد .کمک و حمایت
حسابرسان داخلی ،حسابرسان بیرونی و اندازه کمیته حسابرسی
از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده اثربخشیی کمیتیه هیای
حسابرسی میباشد.
 .3محیط كلی حاكمیت شركتی :شیامل سیاختار حاکمییت
شیییییییییرکتی و تغیییییییییییرات پسیییییییییا سیییییییییاکس
( )Post-SOXو یا هر تغییر دیگری در قوانین و مقررات مربوطه
است.

درخصییوا سییواد مییالی ،تخصییص مییالی ،تخصییص نظییارتی و
سایرتخصصها میباشد.
 .6قدرت :این معیار شامل نظارت بر پایش ارتباطیات خیارجی
سیست کنترل هیای داخلیی و نظیارت بیر حسیابرس مسیتقل
می باشد .مسئولیت های کمیته حسابرسی بسیار متنوع اسیت و
شواهد نشان می دهد به مرور زمان بر دامنه ایین مسیئولیتهیا
افزوده می شود .البته پیشینه تحقیق نشان میدهد کیه نظیارت
بر گزارشگری مالی ،حسابرسی مالی و کنترلهای مالی از جمله
مهمترین مسئولیتهای آن بوده که از مصیادیق اعمیال قیدرت
کمیته تلقی میشوند.
مدل مفهومی تحقیق برای نمایش روابط درونی بین شش معیار
مذکور به صورت شکل  1ارائه شدهاست.
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شكل  -1مدل مفهومی تحقیق
بر این اساس معیارهای انتخابی طبق کدگذاری صیورت گرفتیه
شامل موارد زیر می باشند و به صیورت جیدول  1نمیایش داده
شده است:
جدول  -1معیارهای اصلی تحقیق
معیار اصلی

نماد

تعداد ارجاع

فرآیند کمیته حسابرسی

C1

100

محیط کلی حاکمیت شرکتی

C2

101

تخصص

C3

113

قدرت

C4

58

استقالل

C5

44

منابع

C6

35

با استفاده از معیارهای به دستآمدهبه تنظیی پرسشینامه
روابط درونی با استفاده از تکنییک دیمتیل پرداختیهشید.بدین
صورت که معیارهای میورد مطالعیه در پیژوهش حاضیر جهیت
ارزیابی روابط درونی بیین عوامیل میؤثر بیر اسیتقرار کمیتیهی
حسابرسی اثربخش به منظور ارتقاء سطح حاکمیت شیرکتی در
بانکها ،به صورت پرسشنامه روابط درونی در مییان میدیران و
کارشناسان ارشد بانکها که دارای تحصیالت میرتبط و تجربیه
کافی با موضوع بودهاند ،توزیع گردید .در پرسشنامه خبیره کیه
مبتنی بر مقایسه زوجی تمامی عناصر با یکدیگر است احتمیال
اینکه یک متغیر در نظر گرفته نشود صفر است .بنابراین چیون
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تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قیرار گرفتیهاسیت و
طرا قادر به جهت گیری خاصی در طراحی سیؤاتتنمیباشید،
بنابراین پرسشنامه های مبتنی بر مقایسیه زوجیی فیینفسیه از
روائی برخوردار هستند (قدسی پور .)1300 ،به دلیل اینکیه در
پرسشنامه تمامی عوامل مدل در نظر گرفتهشیده و بیا یکیدیگر
مقایسه می گردند لذا تما احتماتت مرتبط با در نظیر نگیرفتن
یک متغیر از بین خواهد رفت .از طرفی چون پرسشنامه تمامی
معیارها را به صورت دو به دو مقایسه و سنجش مییکنید ،لیذا
حداکثر سؤاتت ممکن با ساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده
می شود و چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قیرار
گرفتهاست و طرا قیادر بیه جهیتگییری خاصیی در طراحیی
سؤاتت نمیباشد نیازی به سنجش پایایی وجود نخواهد داشت
(مهرگان .)1303 ،بدین ترتیب در ادامه؛ به منظورتعیین روابط
درونی بین معیارها،پرسشنامههای طراحی شیده مییان6نفیر از
خبرگان توزیع گشت .در پایان جهت تحلیل دادههیا (اطالعیات
به دست آمده از پرسشینامههیا) و تعییین روابیط درونیی بیین
معیارها از تکنیک های تصمی گیری چندمعیاره نا برده شیده
چون دیمتل ،بهرهگرفتهشدهاست.
تکنیک دیمتل شامل پینج گیا تشیکیل میاتریس ارتبیاط
مستقی ) ،(Mنرمال کردن ماتریس ارتباط مسیتقی  ،محاسیبه
ماتریس ارتبیاط کامیل ،ایجیاد نمیودار علیی42و بدسیت آوردن
تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل میباشید کیه در قسیمت
بعد هر یک از این گا ها به تفصیل توضیح دادهشدهاست.
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با پیش فر روابط درونی میان معیارهای اصلی تحقیق و
برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها از تکنیک دیمتیل
استفاده شدهاست .به طوری که متخصصیان قادرنید بیا تسیلط
بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات (جهت و شیدت
اثرات) میان عوامل بپردازند .تز بیه ذکیر اسیت کیه میاتریس
حاصله ازتکنیک دیمتل (ماتریسارتباطات داخلیی) ،هی رابطیه
علی و معلولی بین عوامل را نشان می دهید و هی اثرپیذیری و
اثرگذاری متغیرها را نمایش میدهد.
گام نخست :محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم )(M

زمانیکییه از دیگییاه چنیید کارشییناس اسییتفاده میییشییود از
میانگین حسابی ساده نظرات استفاده میشود و ماتریس ارتباط
مستقی یا  Mرا تشکیل می شود ،که در جدول  2نمیایش داده
شدهاست.

میدهد .براسیاس جیدول  2بزرگتیرین عیدد  10/088اسیت و
تمامی مقادیر جدول بر معکوس این عیدد ضیرب مییشیود تیا
ماتریس نرمال شود.
1
 0.0565
17.700



1
n

max  aij

k

j 1

 N =K*M=8/8565*M

گام سوم :محاسبه ماتریس ارتباط كامل
برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل ابتدا میاتریس همیانی
) (Iتشکیل می شود .سیپس میاتریس همیانی منهیای میاتریس
نرمال شیده و میاتریس حاصیل معکیوس مییشیود .در نهاییت
ماتریس نرمال در ماتریس معکوس ضرب می شود ،چنانچیه در
جدول  3نمایش دادهشدهاست.
1

T  N I  N 

گام دوم :محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال
ابتدا جمع تمامی سطرها و سیتونهیا محاسیبه مییشیود.
معکوس بزرگترین مجمیوع عیدد سیطر و سیتون  kرا تشیکیل
جدول  -2ماتریس ارتباط مستقیمM :

محیط كلی

فرآیند كمیته

حاكمیت شركتی

حسابرسی

محیط کلی حاکمیت شرکتی

80888

20088

20088

فرآیند کمیته حسابرسی

20688

80888

30188

20288

تخصص

20388

20488

80888

30888

30188

قدرت

30888

20188

20588

80888

30488

30588

استقالل

30088

30588

30188

30088

80888

30588

منابع

30588

30688

30488

30588

30088

80888

M

تخصص

قدرت

استقالل

منابع

20188

20388

30388

20188

30388
30688

جدول  -3ماتریس ارتباط كامل )(T

محیط كلی

فرآیند كمیته

حاكمیت شركتی

حسابرسی

محیط کلی حاکمیت شرکتی

80081

80143

80130

فرآیند کمیته حسابرسی

80141

80014

80155

80010

تخصص

80111

10884

80003

10888

10818

قدرت

10801

10860

10831

80014

10861

استقالل

10281

10114

10165

10165

80111

10381

منابع

10284

10281

10101

10160

10103

10150

T
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استقالل
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80001

80183

10850

80011

10863
10152
10114
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با توجه به الگوی روابط میتوان نمودار علی را با توجیه بیه
اعداد بدستآمده از جدول  4و مشخصشیدن روابیط براسیاس
شکل  3ترسی کرد ،بر این اساس تما معیارها بر معییار منیابع
که با نمادC6نمایش دادهشدهاست ،تأثیر گذاشته و این معیار بر
روی تما منابع تأثیرگذاشتهاست .در ایین مییان محییط کلیی
حاکمیت شرکتی با نماد  ،C1فرآیند کمیته حسابرسی بیا نمیاد
 C2و تخصص با نماد C3کمترین تأثیرگذاری بر سایر معیارها را
دارا بوده و تنها بر معیار منابع تأثیرگذار هستند ،از سوی دیگیر
معیار قدرت با نماد  ،C4استقالل با نماد  C5و معییار منیابع بیا
نماد  C6بر همه معیارها به جز خودشان تأثیرگذارند.
الگوی روابط علی معیارهای اصلی به صورت جیدول  5نمیایش
دادهشدهاست:

گام چهارم :نمایش نقشه روابط شبكه
برای تعیین نقشه روابط شبکه 43باید شدت آستانه محاسبه
شود .با این روش میتوان از روابیط جزئیی صیرفنظیر کیرده و
شبکه روابط قابل اعتنا را ترسی کرد .تنها روابطی کیه مقیادیر
آنها در ماتریس  Tاز مقدار آسیتانه بیزرچتیر باشید در نقشیه
روابط درونی نمایش دادهخواهدشد .برای محاسبه مقدار آستانه
روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس  Tمحاسیبه شیود.
بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر میاتریس T
که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطیه علیی در
نظر گرفتهنمی شود .در این مطالعه شدت آسیتانه برابیر 10845
بدستآمدهاست .بنیابراین الگیوی روابیط معنییدار بیه صیورت
جدول  4است که در آن به صورت دقیق روابط بین معیارهیا و
تأثیر گذاری و تأثیر پذیری معیارها و مقدار بزرگی آنها نمایش
دادهشدهاست.

جدول  -4الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی
محیط كلی

فرآیند كمیته

حاكمیت شركتی

حسابرسی

محیط کلی حاکمیت شرکتی

*

*

*

فرآیند کمیته حسابرسی

*

*

*

*

تخصص

*

*

*

*

*

قدرت

10801

10860

10831

*

10861

استقالل

10281

10114

10165

10165

*

10381

منابع

10284

10281

10101

10160

10103

*

شرح

تخصص

قدرت

استقالل

منابع

*

*

10850

*

10863
10152
10114

شكل  -3نقشه روابط شبكه بین معیارهای تحقیق
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جدول  -5الگوی روابط علی معیارهای اصلی
معیار

نماد

D

R

D+R

D-R

محیط کلی حاکمیت شرکتی

C1

50541

60225

110066

-80604

فرآیند کمیته حسابرسی

C2

50561

60231

110088

-80662

تخصص

C3

60831

60168

120111

-80121

قدرت

C4

60326

60813

120331

80313

استقالل

C5

00834

60856

130811

80100

منابع

C6

00118

60134

140843

80106

نمودار مختصات دکارتی در شکل  4نمایش دادهشدهاسیت
که بردار افقی میزان تعامیل معیارهیا ( )D+Rو بیردار عمیودی
قدرت تاثیرگذاری هر عامل ( )D-Rرا نمایش میدهید .بیر ایین
اساس معیار منابع بیشترین تعامل و معیار استقالل علی تیرین
عامل میباشند.
در جدول  6جمیع عناصیر هیر سیطر ) (Dنشیانگر مییزان
تأثیرگذاری آن معیار بر دیگر معیارهای مدل است .براین اساس
معیار منابع از بیشترین تأثیرگذاری برخورداری است .اسیتقالل
در درجه بعدی اسیت .معییار محییط کلیی حاکمییت شیرکتی
کمترین تأثیرگذاری را بر سایر عناصر دارد.جمع عناصر سیتون
) (Rبرای هر عامل نشانگر میزان تأثیرپذیری آن عامل از سیایر
عامل های سیست است .براین اسیاس معییار منیابع از مییزان
تأثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار اسیت .قیدرت نییز کمتیرین

تاثیرپذیری را از سایر معیارها دارد.بردار افقی ) ،(D + Rمییزان
تأثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیست است .بیه عبیارت دیگیر
هرچیه مقیدار  D + Rعیاملی بیشیتر باشید ،آن عامیل تعامیل
بیشتری با سایر عوامل سیست دارد .براین اساس شاخص منابع
بیشترین تعامل را با سایر معیارهای مورد مطالعه دارند .محییط
کلی حاکمییت شیرکتی از کمتیرین تعامیل بیا سیایر متغیرهیا
برخوردار است.بردار عمودی ) ،(D - Rقیدرت تاثیرگیذاری هیر
عامل را نشان میدهد .بطور کلی اگر  D - Rمثبت باشد ،متغیر
یک متغیر علی محسوب می شیود و اگیر منفیی باشید ،معلیول
محسوب می شود .در این میدل معیارهیای قیدرت ،اسیتقالل و
منابع علی و معیارهای محیط کلی حاکمییت شیرکتی ،فرآینید
کمیته حسابرسی و تخصص معلول هستند.

1.200
1.000

C5

0.800
0.600
0.400
C4
0.200

C6
14.500

14.000

13.500

13.000

C3 12.500

12.000

0.000
11.500
-0.200
-0.400
-0.600

C2
C1

-0.800

شكل  -4نمودار مختصات دكارتی برون داد روش دیمتل برای معیارها
 -5نتیجهگیری و بحث
بانکها در نظا اقتصادی نقیش مهی و کلییدی بیر عهیده
دارند .از طرفی کیفیت حاکمیت اثر مستقیمی بر تحقق اهیداف
نظا بیانکی دارا مییباشید .یکیی از ارکیان کیفییت حاکمییت

شرکتی ،استقرار کمیته حسابرسی و اثربخش بودن عملکرد آن
اسییت .بییرای دسییتیابی بییه مفییاهی مهی و اساسییی حاکمیییت
شرکتی ،وجود رکنی جهت ایجاد ارتباط بین اعضاء گیروههیای
حاک ایجاد کمیته ای تحت عنوان کمیته حسابرسیی پیشینهاد
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گردیدهاست؛ این تحقیق برای قانونگیذاران ،تیدوینکننیدگان
مقررات ،سرمایهگذاران و سایر ذینفعیان دارای اهمییت زییادی
است .عد توجه بیه ویژگییهیای کیفیی کمیتیه حسابرسیی و
گزارشگری مالی در بانکها میتواند ضررهای غیر قابل جبرانی
را برای ذینفعان فو الذکر ایجاد نماید.
این تحقیق به دنبیال شناسیایی عوامیل میؤثر بیر اسیتقرار
کمیته ی حسابرسی اثربخش به منظور ارتقیاء سیطح حاکمییت
شرکتی در بانکها و شناسایی روابط درونی بین ایین عوامیل و
تعیین تأثیر و تأثر این عوامل بوده اسیت .بیا بررسیی مطالیب و
اهداف ذکر شده و بررسی ادبیات موجود نشان داده شد کیه در
تحقیقات مرتبط با موضوع این پژوهش تاکنون تحقیق جیامع و
یکپارچه ای در زمینه شناسایی و بررسی روابط درونی بینعوامل
مؤثر بر استقرار کمیتهی حسابرسی اثربخش بیه منظیور ارتقیاء
سطح حاکمیت شرکتی در بانکهاتدوین نشده و در این راسیتا
پژوهش حاضر با استفاده از متدولوژی نظریه دادهبنیاد که ییک
روش کیفی مییباشید ،از طرییق مصیاحبه عمییق بیا  6نفیر از
خبرگان ،پس از به دست آمدن معیارهیای اصیلی تحقییق ،بیه
منظور به دست آمدن زیرمعیارها ادامه یافته اسیت .همچنیین،
تجزیه و تحلیل داده ها بیا اسیتفاده از رویکیرد دیمتیل صیورت
گرفته و پس از آن از روش ای.ان.پی به منظور ارزییابی روابیط
درونی بین معیارها استفاده شده است.
در این ارتباط ،تعداد شش معیار اصیلی بیه شیر  :فرآینید
کمیتییه حسابرسییی ،منییابع ،محیییط کلییی حاکمیییت شییرکتی،
اسییتقالل ،تخصییص و قییدرت شناسییایی گردییید .در ادامییه،
زیرمعیارها احصیاء و بیا اسیتفاده از رویکیرد دیمتیل و تکنییک
ای.ان.پی ،روابط درونی بین این معیارها شناسایی شد.
براسیییاس نتیییایج تحقییییق «منیییابع» ،تأثیرگیییذارترین و
تأثیرپذیرترین معیار میباشد که نشیان از اهمییت آن دارد .بیه
عبارت دیگر ،تما معیارها بر معیار«منابع» تأثیر گذاشته و ییااز
آن اثر می پذیرند .در این میان،معیارهای محیط کلی حاکمییت
شییرکتی ،فرآینیید کمیتییه حسابرسییی و تخصییص ،کمتییرین
تأثیرگذاری را بر سایر معیارها دارا مییباشیند .از سیوی دیگیر،
معیارهای قیدرت و اسیتقالل بیر همیه معیارهیا بیه جیز خیود
تأثیرگذارند.
بنابراین ،بیه منظیور ارتقیاء سیطح اثربخشیی کمیتیههیای
حسابرسی بایستی به مقوله «منابع» مورد نییاز کمیتیه در گیا
اول توجه ویژه شود .چراکه تمامی معیارها را تحت تیأثیر خیود
قرارداده و یا از آنها تأثیر شدید می پذیرد .در ادامه ،اسیتقالل و
قدرت کمیته در سیاست گذاری ها و راهبیری واحید از اهمییت
بسیار زیادی برخوردار است.
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باتوجه به نتیج این پژوهش که نفوذگذارترین عامل ،عامل
«منابع» است ،بررسی عمیقتر آن را میتوان به عنیوان موضیوع
تحقیقات آتی پیشنهاد کرد .محققان میتواننید از میدل سیازی
معادتت ساختاری برای ادام این تحقیق اسیتفاده کننید و در
سازمان های مرتبط ،این عوامل را پیادهسیازی نمیوده و نتیایج
بین سازمانها را بررسی نمایند .همچنین ،محققان می توانند به
بررسی هریک از عوامل به صورت جداگانه پرداختیه و درجهیت
پیشییبرد اهییداف اسییتراتژیک در زمین ی بهبییود وضییع اسییتقرار
کمیتههای حسابرسی تحقیق نمایند.
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