فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
سال هشتم  /شماره بيست و پنجم /تابستان 1931

فراتحلیل (متا آنالیز) استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

تاريخ دريافت39/01/5 :

تاريخ پذيرش39/0/05 :

آمنه بذرافشان

1

رضوان حجازی

2

علی رحمانی

3

سوسن باستانی

4

چكیده
هدف از این تحقیق ،اجرای فراتحلیل رابطه استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد .در
فضای تحقیقات علمی گرچه ممکن است انتظار بر این باشد که کمیته حسابرسی مستقل منجر به بهبود فرآیند
گزارشگری مالی می شود ولی نتایج تحقیقات تناقضات و ناسازگاریهایی همراه می باشد .جهت یکپارچه سازی
نتایج تحقیقات مختلف و شناسایی عوامل تعدیل کنندهِ روابط بین متغیرهای استقالل و کیفیت ،در این تحقیق از
روش شناسی فراتحلیل (متاآنالیز) که در زمره روشهای کمّی آماری محسوب میشود بهره خواهیم برد .نتایج
بررسی مطالعات انجام شده در بازه زمانی سال های  3111-3102پیرامون این رابطه ،بیانگر آن است که این
مطالعات نامتجانس (ناهمگن) میباشند .در راستایِ شناسایی عامل این عدم تجانس ،با تقسیم بندی تحقیقات بر
مبنای معیارهای متفاوت کیفیت گزارشگری مالی و محاسبه آماره کای دو درون گروهی دریافتیم که این معیارهای
متفاوت بکار رفته در تحقیقات یکی از عوامل تناقض در نتایج تحقیقات بوده اند .در ادامه بررسی مشاهده شد رابطه
معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی با مدیریت سود و امتیاز کیفیت وجود ندارد درحالیکه در مقابل ،رابطه
معناداری بین استقالل کمیته با کیفیت اقالم تعهدی ،بازده غیر عادی و تجدید ارائه و تقلب وجود دارد.
واژههای کلیدی :فراتحلیل (متاآنالیز) ،کمیته حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی ،اندازه اثر.

 -0دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا Bazrafshan_63@yahoo.com

 -3استاد حسابداری ،دانشگاه الزهرا.
 -2دانشیار حسابداری ،دانشگاه الزهرا.
 -4دانشیار جامعه شناسی ،دانشگاه الزهرا.
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بدارد و همکاران ( ،)3114برادبوری ( ،)3114ابات و

 -1مقدمه
همواره نگرانی هایی پیرامون کیفیت اطالعات

همکاران ( ،)3114نورمن و همکاران (،)3112

ارایه شده وجود داشته است و تجربه جهانی نیز بر

برانسون و همکاران ( ،)3112الری و تیلور (،)3103

این امر داللت دارد که در نبود سازوکارهای کنترلی

کارسلو و همکاران ( )3100و وویدتکه و یه ()3102

مدون و ساختاریافته ،دریافت اطالعات با کیفیت،

حاکی از اثرات مثبت استقالل اعضای کمیته

امری ساده انگارانه است .اطالعات با کیفیت ضمن

حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد

آنکه باید قابل اتکا ،مربوط و به موقع باشد باید به

درحالیکه ژی ( ،)3112فاربر ( )3112و رینس بری و

نحو مناسب توزیع شده و موجب کاهش عدم تقارن

همکاران ( ،)3112کنت و همکاران ( ،)3101گوش و

اطالعات گردد .از این رو ،در سالهای اخیر،

همکاران ( ،)3101همدان و همکاران ( )3103و چن

قانونگذاران برای ایجاد سازوکارهای مزبور جهت

و ژانگ ( )3103هیچگونه رابطه معناداری بین اعضای

ارتقای کیفیت گزارشگری مالی قوانین متعددی

مستقل کمیته و کیفیت گزارشگری مالی مشاهده

تصویب نموده اند .یکی از این قوانین ،الزام شرکت

نکردند .به این ترتیب برای پاسخگویی به مساله وجود

ها به استقرار و ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر

این تناقضات ،در این تحقیق از روش شناسی فراتحلیل

گزارشگری مالی و همچنین الزام شرکت ها به تشکیل

جهت یکپارچه سازی نتایج تحقیقات مختلف و شناسایی

کمیته حسابرسی برای نظارت بر کنترل های داخلی

عوامل تعدیل کنندهِ روابط بین متغیرها بهره خواهیم برد.

مزبور و کسب اطمینان از برآورده شدن اهداف آن

هدف ،ارائه پاسخی به تناقضات و ناسازگاری

کنترل ها می باشد .با توجه به اینکه سهامداران نمی

های تحقیقات مربوط به رابطه استقالل کمیته

توانند بطور مستمر بر مدیریت نظارت داشته باشند

حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد .نتایج

لذا ،این مسئولیت را هیات مدیره شرکت از طریق تفویض

این بررسی می تواند برای مدیران ،حسابرسان،

مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به کمیته

قانونگذاران و سرمایه گذاران سودمند باشد .انتظار می

حسابرسی بر عهده می گیرد .کمیته حسابرسی به عنوان

رود با انجام فراتحلیل ،ضمن ایجاد بینشی روشن

ابزاری نظارتی ،نقش مهمی را در شرکت بر عهده دارد

نسبت به دالیل وجود تناقضات پیرامون اثرات

(دی زورت و همکاران.)3113 ،

استقالل کمیته حسابرسی ،برای مخاطبان دیدگاه

یکی از چالشی ترین موضوعات بحث ،وجود

یکپارچه ای فراهم آید .زیرا همانطور که در بخش

افراد مستقل در کمیته های حسابرسی است .مدیری

های قبل بیان شد تحقیقات انجام شده به نتایج

مستقل است که بیرون از مجموعه شرکت اصلی،

یکسانی مبنی بر وجود رابطه بین استقالل کمیته

شرکت های فرعی و وابسته و سهامداران کنترلی

حسابرسی و کیفیت گزارشگری دست نیافته اند.

شرکت انتخاب شوند .صرفنظر از انتقاداتی که در

مهمترین نوآوری این تحقیق این است که از

عمل به مفهوم استقالل ،شرایط مستقل بودن و ...

روش شناسی فراتحلیل استفاده می نماید .گاهی

وجود دارد ،نتایج تحقیقات مرتبط با استقالل کمیته

نتایج پژوهش ها به نتایج متناقض می انجامد.

حسابرسی و برآورده شدن اهداف کنترل های داخلی

فراتحلیل ،مجموعه روشهای آماری است که برای

حاکم بر گزارشگری مالی همراه با تناقضات و

حل تناقض حاصل از پژوهش های آزمایشی و

ناسازگاری هایی می باشد .برای مثال ،نتایج تحقیقات

همبستگی که به طور مستقل و در ارتباط با یک
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موضوع واحد انجام گرفته اند به کار می رود.

اعتقاد آنها روش فراتحلیل امکان لحاظ نمودن و مورد

فراتحلیل نتایج مطالعات مختلف را به مقیاس مشترک

توجه قرار دادن ناهنجاری ها ،نتایج متناقض و شکاف

تبدیل می کند و با روشهای آماری رابطه بین ویژگی

در تحقیقات مرتبط با حق الزحمههای حسابرسی را

های مطالعات و یافته ها را مورد بررسی قرار می

فراهم می آورد .آنها دریافتند اگرچه اغلب متغیرهای

دهد .ما نیز برای خالصه نمودن یافته های مربوط به

مستقل نتایج نامتناقض دارند اما در تعدادی الگوی

رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری

مشخصی مشاهده نشده است و در برخی دیگر تنها

مالی روش فراتحلیل را بکار می بریم .این روش در

در دوره های زمانی خاص یا در کشورهای خاص

حسابداری در دنیا روش نوینی تلقی می شود و در ایران

روابط معناداری به چشم می خورد .این متغیرها شامل

نیز در حوزه حسابداری کمتر مورد استفاده قرار گرفته

زیان صاحبکار و اهرم (که در مطالعات معنادار بوده

است.

است) ،حاکمیت و حسابرسی داخلی (نتایج متناقض

در بخش دوم ادبیات مربوط به این مطالعه مورد

است) ،تخصص صنعت (که در مورد آن هنوز عدم

بررسی قرار می گیرد .بخش سه به توضیح روش

اطمینان وجود دارد) و اظهارنظر حسابرس (که یک

تحقیق میپردازد.یافته های تحقیق در بخش چهار

متغیر معنادار قبل از  0221بوده و در مطالعات بعد از

ارائه میشود .درنهایت نتایج وپیشنهادات در بخش

آن دیگر معنادار نیست) می شود.
سانچز-بالستا و گارسیا-مکا ( )3112با فراتحلیل

پنج ارائه میگردد.

 22مطالعه درخصوص رابطه بین مالکیت درون
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

سازمانی ،تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت دریافتند

 -1-2فراتحلیل در حسابداری

سیستم حاکمیتی ،معیار عملکرد و کنترل عوامل

روش فراتحلیل علیرغم محبوبیت و کاربردهای
فراوان در سایر علوم نظیر مطالعات پزشکی ،در

درونی اثر مالکیت بر عملکرد شرکت را تعدیل می
کند.

ادبیات حسابداری چندان مورد توجه قرار نگرفته

هوانگ و لین ( )3112با اذعان به این نکته که

است .با اینحال این روش در موارد معدودی توسط

مدیریت سود نگرانی بزرگی برای ذینفعان شرکت

محققان حسابداری در حوزههایی که به بررسی جهت

محسوب می شود با بکارگیری تکنیک های فراتحلیل

و شدت روابط بین متغیرهای گوناگون پرداخته و به

نتایج  32مطالعه را یکپارچه و ارزیابی نمودند .تمام

نتایج متناقض دست یافتهاند ،بکار رفته است .در ادامه

یازده متغیر بررسی شده نشان می دهد یک تاثیر

به نمونه ای از این تحقیقات اشاره شده است .ارائه

معنادار بر مدیریت سود وجود دارد .آنها در بررسی

این بخش و معرفی چنین تحقیقاتی می تواند درک و

اثربخشی کمیته حسابرسی ،معیارهای وجود کمیته،

شناخت مناسبی از موضوعات قابل بررسی توسط این

تخصص ،اندازه و تخصص کمیته را مورد توجه قرار

روش شناسی ،پیش روی مخاطبان قرار دهد.

دادند و شواهدی دال بر رابطه منفی بین این معیارها و

های و همکاران ( )3112مجموعه بزرگی از

مدیریت سود مشاهده کردند .بعالوه این دو محقق

تحقیقات مرتبط با حق الزحمه های حسابرسی را

رابطه بین مدیریت سود و معیارهای کیفیت

ارزیابی و خالصه نمودند و از فراتحلیل جهت آزمون

حسابرسی شامل اندازه ،تخصص و استقالل حسابرس

تاثیرِ ترکیبیِ متغیرهایِ مستقلِ پرکاربرد بهره بردند .به

را کنکاش نمودند .نتایج فراتحلیل آنها بیانگر رابطه
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منفی بین کاربرد  2/2/4موسسه بزرگ حسابرسی و

الزحمه خدمات غیرحسابرسی خاص صاحبکار با کیفیت

مدیریت سود ،رابطه منفی بین مدیریت سود و استفاده

گزارشگری مالی پایین مرتبط است.

از حسابرس متخصص در صنعت و رابطه مثبت بین

نتایج فراتحلیل وانگ و شیلر ( ،)3102تصور

حق الزحمه های خدمات غیر حسابرسی و مدیریت

عمومی مبنی بر اینکه مالکیت دولتی (در مقایسه با

سود است.

مالکیت غیردولتی شامل مالکیت فردی ،خانوادگی

سانچز-بالستا و گارسیا-مکا ( 22 )3112مطالعه

مدیریتی نهادی و خارجی) با عملکرد پایین تر مرتبط

که تاثیر ساختار مالکیت و هیئت مدیره شرکت بر

است را تایید می کند .با این وجود رابطه منفی

مدیریت سود را آزمون کرده بودند مورد بررسی

عملکرد-مالکیت دولتی ،بیشتر در مطالعاتی که از

بیشتر قرار دادند .آنها آزمون کردند آیا تفاوت در

معیارهای عملکرد بازار بهره برده اند به چشم می

نتایج مربوط به اثرات تعدیل کننده سیستم حاکمیت

خورد .آنها شواهدی همخوان با فرضیه نظارت

شرکتی ،اندازه گیری متغیر حاکمیتی یا مشخصات

سرمایه گذار خبره مشاهده نمودند که به موجب آن

خاص مدل های افالم تعهدی اختیاری می شود .یافته

سرمایه گذاران نهادی و خارجی عوامل تعدیل کننده

ها نشان می دهد که تناقض در یافته های مطالعات

ای هستند که ممکن است جانشینی برای موسسات

قبلی پیرامون دوگانگی  CEOو استقالل کمیته

ضعیف باشند و عملکرد حسابداری و بازار را بهبود

حسابرسی به دلیل خطای نمونه گیری است .بعالوه

ببخشند.

اندازه گیری متغیر وابسته اقالم تعهدی اختیاری و

احمد و همکاران ( )3102در بررسی پذیرش

سیستم حاکمیت شرکتی رابطه بین مدیریت سود و

 IFRSو کیفیت گزارشگری مالی ،مطالعاتی را

برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی را تعدیل می نماید.

فراتحلیل نمودند که از معیارهای مربوط بودن سود و

سانچز-بالستا و گارسیا-مکا ( 32 )3101مطالعه

حقوق مالکانه (دیدگاه سرمایه گذاران) ،حجم اقالم

تجربی انجام شده پیرامون رابطه استقالل هیئت مدیره

تعهدی اختیاری (دیدگاه مدیران) و صحت پیش بینی

و تمرکز مالکیت بر افشای اختیاری را بررسی نمودند.

تحلیلگران (دیدگاه تحلیلگران) استفاده کرده بودند.

آنها آزمون کردند آیا تفاوت در نتایج به اثرات تعدیل

فراتحلیل  21مقاله نشان داد که مربوط بودن سود و

کننده سیستم حاکمیت شرکتی ،اندازه گیری متغیر

حقوق مالکانه قبل و بعد از پذیرش  IFRSمعنادار

حاکمیتی و حمایت از حقوق سرمایهگذار مربوط

نیست .کاهش در مربوط بودن حقوق مالکانه و

میشود؟ یافته ها نشان میدهد رابطه مثبت بین

افزایش در مربوط بودن سود به دنبال پذیرش

استقالل هیئت مدیره و افشای اختیاری تنها در

به چشم می خورد .بعالوه نتایج نشان میدهد اقالم

کشورهای با حمایت باال از حقوق سرمایه گذار رخ

تعهدی اختیاری کاهش نیافتهاند ،اما دقت پیش بینی

میدهد .یافته ها بر نیاز به مورد توجه قرار دادن

تحلیلگران بطور معناداری بعد از پذیرش افزایش یافته

مجموعه قانونی و سازمانی هنگام تحلیل تاثیر

است .آنها همچنین دریافتند که منشا قانونی ،سبک

حاکمیت شرکتی بر افشای اختیاری تاکید می کند.

پذیرش ،سطح اختالفات بین استانداردهای ملی و بین

IFRS

حبیب ( )3103در فراتحلیل حقالزحمه خدمات

المللی و مدل های مورد استفاده در سنجش مربوط بودن

غیرحسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی نشان داد حق-

و اقالم تعهدی اختیاری عواملی هستند که منجر به تعدیل
این رابطه می شوند (بذرافشان.)0223 ،
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 -2-2استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت

محدودیتها ،قادر به نظارت و کنترل مدیر نیستند.

گزارشگری مالی

مدیر نیز به منظور ایفای نقش مباشرتی خود ،نیازمند

چگونگی اثرگذاری کمیته حسابرسی بر کیفیت

گواهی حسابرسان است .ازطرف دیگر ،کارایی،

گزارشگری مالی از طریق تئوری نمایندگی تبیین می

اثربخشی و استقالل حسابرس مستلزم نهاد دیگری

شود .اعتقاد بر این است که دو علت اصلی مشکالت

مانند کمیته حسابرسی است .درواقع ،سهامداران از

نمایندگی ،تضاد منافع ونگرش های مختلف مالک و

طریق سازوکار تعیین هیئت مدیره شرکت ،به صورت

مدیریت نسبت به ریسک است .این تضاد از عدم

غیرمستقیم بر عملکرد مدیر نظارت می کنند و مدیر با

تقارن اطالعات بین مالکان و مدیران ناشی می شود.

تایید و ارزیابی حسابرس به ایفای مسئولیت

برای هدف ،پاسخگویی ،تصمیمگیریها و فعالیتهای

پاسخگویی عملکرد خود می پردازد .درنهایت ،کمیته

مدیریت ،نیاز به نظارت دارد .نظارت نزدیک زمانی

حسابرسی است که به ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت

ممکن است که مالکان خود به طور فعال بتوانند بر

مدیره ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت

این فرایند نظارت ،کنند .ولی به دلیل هزینه های باال

کمک می کند .این کمیته می تواند بر مدیریت ارشد

ودر برخی از موارد به دلیل فقدان تخصص و دانش،

شرکت نظارت کند و به عنوان بازدارنده مدیریت از

آنها نمی توانند فعاالنه در این فرآیند درگیر شوند .با

زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی ،نقش موثری ایفا

این حال ،هیئت مدیره مجبور است مکانیزم های

کند .کمیته حسابرسی اثربخش ،به عنوان عاملی تعیین

نظارتی را به دلیل تعهدی که در قبال سهامداران ،دارد

کننده در روند گزارشگری مالی ،موجب افزایش

طراحی و مستقر کند (جانسون و همکاران.)0222 ،

اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده میشود.

دی زورت و همکاران ( )3113استدالل می کنند که

اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ

به منظور مقابله با مشکل ناشی از رابطه نمایندگی،

منافع سهامداران است همکاری کرده و بر کیفیت و

هیئت مدیره مجبور به تقبل نقش نظارتی نظارت مدیر

مطلوبیت صورت های مالی ،حسابداری ،حسابرسی،

عامل و مدیران دیگر ،تصویب استراتژی های شرکت

کنترل داخلی و فرآیند گزارشگری نظارت می کند.

و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی است .هیئت

برقراری ارتباط حسابرسان ،کمیته های حسابرسی و

مدیره معموال یک مجموعه کارشناس و متخصص

هیئت مدیره موجب افزایش جریان اطالعات سودمند،

برای نظارت بر فعالیت های مدیریت به نمایندگی

اثربخش و آگاهی دهنده میشود .این امر به

خود استخدام می کند .کمیته حسابرسی یک کمیته

تصمیمگیری سرمایهگذاران کمک کرده و افزایش

فرعی تحت چارچوب حاکمیت شرکتی است که در

پاسخگویی در مقابل سهامداران را نیز در پی خواهد

آن هیئت مدیره برخی از مسئولیت های نظارتی را بر

داشت (محمدیان.)0221 ،

آن محول می کند .دی ( )3112نشان داد سطح و

استقالل کمیته حسابرسی اغلب یک ویژگی

شدت مشکل نمایندگی در آن دسته از شرکت هایی

بنیادی موثر بر اثربخشی کمیته در نظارت بر فرایند

که در آن کمیته های حسابرسی از لحاظ ترکیب و

گزارشگری مالی محسوب می شود .استدالل می شود

عملکرد موثرتر است کمتر می باشد.

که مدیران مستقل در بهترین موقعیت برای نظارت بر

بنابراین بطور کلی می توان گفت ،سهامداران به

فرایند گزارشگری مالی هستند و توانایی بیشتری برای

خاطر محدودیت ساختار حاکمیت شرکتی و سایر

مقابله با فشارهای مدیریت در دستکاری سود دارند.
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در رابطه با چگونگی جایگاه و کارکرد مفهوم استقالل

که کمیته های کامالً مستقل دارند نسبت به سایر

کمیته حسابرسی مطالعات و استدالالت زیادی در

شرکت ها کمتر به تجدید ارائه سود می پردازند.

ادبیات مربوط وجود دارد .کمیته حسابرسی جهت

کارسلو و نیل ( )3112رابطه مثبتی بین نسبت

انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید

مدیران مستقل در کمیته حسابرسی و افشای تداوم

مستقل ازمدیریت سازمان باشد .استدالل شده است

فعالیت شرکت در گزارشگری مالی مشاهده نمودند.

اگر اعضای کمیته حسابرسی،مستقل از مدیریت و

پاچستا-مارتینز و فوئنتس ( )3112نشان دادند

مالکان سازمان باشند قادر خواهند بود مدیریت را از

گنجاندن اعضای مستقل در کمیته حسابرسی تاثیر

دستکاری نتایج مالی منع کنند .در تعدادی از مطالعات

مثبت در بهبود کیفیت گزارشگری درون سازمانی و

پیشین رابطه مثبتی بین معیارهای کیفیت سود و

برون سازمانی دارد .الری و تیلور ( )3103و کارسلو

استقالل کمیته مستند شده است .کلین ( )3113در

و همکاران ( )3100دریافتند استقالل و تجربه کمیته

بررسی اثر استقالل اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت

حسابرسی رابطه منفی با وقوع تجدید ارائه دارد .نتایج

گزارشگری مالی ،دریافت استقالل کمیته رابطه

مطالعه چانگ و سان ( )3112و وویدتکه و یه

معکوس با سطح اقالم تعهدی اختیاری (که کاربرد

( )3102حاکی از وجود رابطه معنادار بین استقالل

نامحدود آن کیفیت گزارشگری مالی را کاهش می

کمیته حسابرسی و آگاهی بخشی سود است.

دهد) دارد .وی دریافت با وجودیکه قانونگذاران از

کامارودین و همکاران ( )3103رابطه مثبتی بین

کمیته های کامالً مستقل طرفداری می کنند یک کمیته

استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت سود مشاهده

با ترکیبی از اکثریت اعضای هیات مدیره مستقل

نمودند.

نسبت به یک کمیته کامال مستقل به احتمال بیشتر

در مقابل تعدادی از محققان به شواهدی دال بر

اقالم تعهدی را کاهش می دهد .درحالیکه نورمن و

اثربخشی استقالل اعضای کمیته حسابرسی دست

همکاران ( )3112در بررسی اثربخشی برخی از

نیافتند .به عنوان مثال ژی ( )3112هیچگونه رابطه

ویژگی های کمیته حسابرسی بر رفتار نظارتی

معناداری بین اعضای مستقل کمیته و مدیریت سود

مدیریت درخصوص انگیزه های مدیریت سود

متهورانه در یک نمونه  321سال -شرکت آمریکایی

دریافتند که وجود یک کمیته کامال مستقل ،رویه های

مشاهده نکرد .رینس بری و همکاران ( )3112نیز در

مدیریت سود را کاهش می دهد .نتایج پژوهش

بررسی کیفیت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری

برانسون و همکاران ( )3112نیز بیانگر این امر است

مالی رابطه معناداری بین استقالل اعضای کمیته و

که منافع استقالل کمیته تنها زمانی حاصل می شود که

کیفیت گزارشگری مالی مشاهده ننمودند .فاربر

تمام اعضای کمیته مستقل باشند .بدارد و همکاران

( )3112هیچگونه رابطه معنادار بین اعضای مستقل

( )3114دریافتند که استقالل کمیته حسابرسی در

کمیته و احکام انضباطی کمیسیون بورس اوراق بهادار

کنترل اثربخش مدیریت سود متهورانه نقش بسزایی

در حوزه حسابداری و حسابرسی که ناشی از کیفیت

دارد .ویلیامز ( )3113و برادبوری ( )3114روابط

پایین گزارشگری مالی است مشاهده نکرد .همدان و

مشابه و معناداری در  422سال -شرکت سنگاپوری و

همکاران ( )3103در بررسی استقالل کمیته حسابرسی

 322شرکت سنگاپوری/مالزیایی مشاهده نمودند.

بر محافظه کاری شرکت دریافتند که استقالل تاثیری

ابات و همکاران ( )3114گزارش کردند شرکت هایی

بر محافظه کاری ندارد.
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در مطالعات انجام شده در استرالیا نیز شواهدی

را دشوار میسازد .بنابراین کاربرد نتایج متناقض

مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سطح اقالم تعهدی

پژوهش ها ،انتشار ،تفسیر ،ارزشیابی و شناخت نقاط

اختیاری و استقالل کمیته حسابرسی که از طریق

ضعف آنها مستلزم راه حلی است که مبتنی بر

نسبت اعضای غیرموظف (دیویدسون و همکاران،

بازنگری و تجزیه و تحلیل درست پژوهش،

 )3112یا اعضای مستقل (هی و همکاران)3112 ،

بکارگیری شواهد و استفاده از یک روش ترکیبی

اندازه گیری شده مشاهده نشد.

باشد .فرآیند ترکیب آماری نتایج پژوهش های مستقل

یانگ و کریشنان ( ،)3112رحمان و علی (،)3112

و جداگانه ،برای رسیدن به نتایج کلی فراتحلیل نامیده

گوش و همکاران ( )3101و چن و ژانگ ()3103

میشود .این تکنیک برای خالصه نمودن و یکپارچه

رابطه معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی و

سازی پژوهش های پیشین برای مقایسه نتایج از

معیارهای مدیریت سود مشاهده ننمودند .کنت و

روشهای کمّی بهره میبرد .تکنیک های آماری سنتی

همکاران ( )3101نیز به شواهدی دال بر تاثیر مثبت

مانند آزمون های  Fو  tبرای چنین مقایسه ای مناسب

استقالل کمیته حسابرسی بر کیفیت اقالم تعهدی

نمی باشند ،زیرا مقادیر آنها تابعی از حجم گروه نمونه

دست نیافتند.

است .اگر مطالعات دارای حجم نمونه نابرابر باشد
تفاوت های یکسان بین شرایط کاربندی و کنترل می
تواند مشخصه های  Fو  tمتفاوتی را ایجاد نماید .اما

 -3فرضیه پژوهش
همانگونه که در بخش قبل ارائه شد پیرامون رابطه

فراتحلیل برآوردی به دست می دهد که تحت تاثیر

بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری

حجم گروه های نمونه نخواهد بود .به بیان دیگر

مالی یافته های متناقضی وجود دارد .همانگونه که در

فراتحلیل مجموعه فنون نظامداری است که به حل

تحقیقات مذکور مشاهده می شود ،برای اندازه گیری

تناقض ها و تضادهای آشکار یافته های پژوهشی می

کیفیت گزارشگری مالی از معیارهای متفاوتی نظیر

پردازد و عالوه بر تبدیل یافته های مطالعات مختلف

مدیریت سود ،کیفیت اقالم تعهدی ،تجدید ارائه و ...

به یک مقیاس مشترک ،روابط بین ویژگی ها و یافته

استفاده شده است .بنابراین می توان حدس زد یکی از

های پژوهشی را از لحاظ آماری کشف می کند

دالیل تناقض در نتایج می تواند کاربرد این معیارهای

(هومن.)0221 ،

متفاوت باشد .به این ترتیب فرضیه زیر را به شرح

فراتحلیل اساساً از مراحل یک پژوهش علمی

زیر تدوین نموده و با روش فراتحلیل آن را آزمون

پیروی می کند و تقریبا همان مراحل پژوهش کمّی را

می نماییم.

دارد با این تفاوت که در اینجا واحد نمونه برداری به

معیارهای متفاوت سنجش کیفیت گزارشگری

جای فرد یا شرکتِ آزمودنی ،یک مطالعه است و

مالی ،رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت

چون در واقع ترکیب داده های چند پژوهش برای

گزارشگری مالی را تعدیل می کند.

تولید یک برآورد واحد است بنابراین از نظر آماری
نوعی از روش های چندعاملی محسوب می شود.
آماره هایی که عموما در فراتحلیل استفاده می شود،

 -4روش شناسی پژوهش
تفاوت در کاربندیها ،ابزارهای اندازهگیری،

شامل آماره های  ،Z ،P-Valueکای دو F ،و  tمی-

روشها و موقعیتهای پژوهشی ،مقایسه پژوهش ها

شود .بنابراین می بایست این آماره ها به یک مقیاس
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مشترک که اندازه اثر ( )ESrنام دارد تبدیل شوند.

کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی طی سرال

اندازه اثر شاخصی است کمّی که نتایج و یافته های

های  3111تا  3102مورد بررسی قرار گرفت.بره ایرن

آماری در قالب آن خالصه و یکدست می شود .اندازه

ترتیب با مراجعه به سایت های پایگاههرای علمری در

اثر عنصر کلیدی در فراتحلیل بوده و در واقع

دسررترس شررامل،Wiley ،EBSCO ،Science Direct

فراتحلیل را ممکن می کند .هدف استفاده از اندازه

 Emeraldو ssrnکلیدواژه "کمیته حسابرسی" جستجو

اثر ،یک شکل کردن یافتههای آماری گوناگون

شد و درنهایت تعرداد  21مقالره پیرامرون ایرن رابطره

مطالعات در یک شاخص عددی و سنجه مشترک

یافت شد .فهرست مقاالت مذکور و جزئیات پیرامرون

است تا امکان مقایسه و ترکیب نتایج آماری مطالعات

آن در نگاره  0ارائه شده است.

فراهم شود.
گام اول .بررای انجرام فراتحلیرل ،در ابتردا کلیره
تحقیقات دردسترس انجام شده پیرامون رابطه استقالل
نگاره  .1فهرست مقاالت مورد استفاده برای انجام فراتحلیل
نویسنده

سال انتشار

وویدتکه و یه

3102

کشور انجام
تحقیق
مالزی ،سنگاپور
و هنگ کنگ

اندازه نمونه
 421شرکت

متغیر وابسته
آگاهی بخشی سود
(همبستگی بین بازده و سود)

متغیر مستقل

نتیجه

نوع آماره

 % INDACمثبت و بی معنی

t

منفی و بی معنی

t
t

چن و ژانگ

3103

چین

 2032سال-شرکت

قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری

کامارودین و همکاران

3103

مالزی

 2102سال-شرکت

کیفیت اقالم تعهدی

 100% INDACمثبت و معنادار

همدان و همکاران

3103

اردن

 211سال-شرکت

محافظه کاری حسابداری

 100% INDACمنفی و بی معنی

P-Value

کارسلو و همکاران

3100

امریکا

 014جفت تطبیقی

تجدید ارائه صورت مالی

 100% INDACمنفی و معنادار

Z

دالیوال و همکاران

3101

امریکا

 221شرکت

کیفیت اقالم تعهدی

گوش و همکاران

3101

امریکا

 2224سال-شرکت

قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری

کنت و همکاران

3101

استرالیا

 223شرکت

کیفیت اقالم تعهدی اختیاری

رینس بری و همکاران

3112

نیوزیلند

 22شرکت

امتیاز کیفیت

چانگ و سان

3112

امریکا

 22شرکت

% INDAC

% INDAC

منفی و معنادار

P-Value

 % INDACمثبت و بی معنی

t

منفی و بی معنی

t

 50% INDACمنفی و بی معنی

f

مثبت و معنادار

t

% INDAC

آگاهی بخشی سود
(همبستگی بین بازده و سود)

اسماعیل و همکاران

3112

مالزی

 24جفت تطبیقی

امتیاز کیفیت

 % INDACمثبت و بی معنی

P-Value

کریشنان و ویسواناتان

3112

امریکا

 232سال-شرکت

محافظه کاری

 % INDACمثبت و بی معنی

t

کانگ

3112

نیوزیلند

 021شرکت

اقالم تعهدی اختیاری

منفی و بی معنی

t

ابراهیم

3112

 3221سال-شرکت

اقالم تعهدی غیرعادی

 100% INDACمنفی و بی معنی

t

باکستر

3112

استرالیا

 312شرکت

قدرمطلق اقالم تعهدی غیرعادی

منفی و بی معنی

t

لین و همکاران

3112

امریکا

 012جفت تطبیقی

تجدیدارائه سود

رحمان و علی

3112

مالزی

 024سال-شرکت

اقالم تعهدی غیرعادی

پرسونز

3112

امریکا

 000جفت تطبیقی

توبیخات

SEC

فاربر

3112

امریکا

 22جفت تطبیقی

توبیخات

SEC
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% INDAC

% INDAC

 100% INDACمثبت و بی معنی کای دو
% INDAC

منفی و بی معنی

 100% INDACمنفی و معنادار
تعداد مدیران مثبت و بی معنی

P-Value
z
t
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کشور انجام

نویسنده

سال انتشار

اگراوال و چادهارا

3112

امریکا

یانگ و کریشنان

3112

امریکا

اندازه نمونه

متغیر وابسته

 022جفت تطبیقی

تجدیدارائه سود

 222سال-شرکت کل اقالم تعهدی اختیاری سه ماهه

تحقیق

متغیر مستقل

نوع آماره

نتیجه

مستقل
% INDAC

منفی و بی معنی

P-Value

% INDAC

منفی و بی معنی

t

ابات و همکاران

3114

امریکا

 22جفت تطبیقی

شرکت های تجدید ارائه شده

 100% INDACمنفی و معنادار

کای دو

بدارد و همکاران

3114

امریکا

 211شرکت

اقالم تعهدی افزاینده سود

 100% INDACمنفی و معنادار

P-Value

برایان و همکاران

3114

 0320سال-شرکت

سودهای غیرمنتظره

 100% INDACمثبت و معنادار

t

برادبوری و همکاران

3114

 323شرکت

اقالم تعهدی افزاینده سود

 100% INDACمنفی و معنادار

P-Value

ژی و همکاران

3112

اندرسون و همکاران

3112

سنگاپور و
مالزی

 323سال-شرکت

اقالم تعهدی اختیاری

% INDAC

منفی و بی معنی

t

امریکا

 0340شرکت

بازده غیرعادی انباشته

% INDAC

مثبت و معنادار

P-Value

فلو و همکاران

3112

امریکا

 002شرکت

امتیاز کیفیت

% INDAC

منفی و بی معنی

t

کلین

3113

امریکا

 223سال-شرکت

اقالم تعهدی غیرعادی

% INDAC

منفی و معنادار

کای دو

ابات و همکاران

3111

امریکا

 22جفت تطبیقی

 100% INDACمنفی و معنادار

کای دو

توبیخات

 :% INDACنسرربت مرردیران مسررتقل در کمیترره

SEC

√

فرمول ()4

حسابرسی :100% INDAC .متغیر موهومی است کره
در صورتیکه تمامی اعضای کمیته حسابرسری مسرتقل

برای تبدیل آماره  p-valueبه اندازه اثر ،ابتدا این آماره

باشند ،عدد یک در غیراینصورت عدد صفر را اختیرار

را به  tتبدیل نموده و سپس  tرا با فرمول اول به

می کند :50% INDAC.متغیر موهرومی اسرت کره در

اندازه اثر تبدیل می کنیم.

صورتیکه بیش از نیمی از اعضرای کمیتره حسابرسری

گام سوم .در مرحله بعد بایستی میانگین اندازه

مستقل باشند عدد یک در غیراینصورت عدد صرفر را

اثر محاسبه شود .محاسبه میانگین حسابی در صورتی

اختیار می کند.

امکانپذیراست که توزیع ضرایب همبستگی نرمال
همبستگیِ(p-

باشد .اما معموال با توجه به عدم نرمال بودن اندازه

گام دوم .در گام بعدی آماره های

F،t ،z ،valueو کای دو) مطالعات مختلف باید به

اثرها ،این ارقام طبق فرمول زیر باید به  zفیشر تبدیل

اندازه اثر تبدیل گردند .در این راستا به پیروی از

شوند.

روش لیپسی و ویلسون ( )3110از فرمول های زیر

فرمول ()2

]

[

بهره خواهیم برد.
فرمول()0
فرمول()3
فرمول ()2

سپس با استفاده از فرمول زیر میانگین اندازه اثر

√

√

|

√

√

|

محاسبه می شود.
فرمول ()2
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در این فرمول w ،معکوس واریانس اندازه اثر

تقسیم می گردد .این روش تا جایی ادامه پیدا می کند

است که برابر با  n-2می باشد ( nتعداد مطالعات

که مطالعات درون طبقات متجانس باشند و هیچ

است).

واریانسی از اندازه اثر تبیین نشده باقی نماند (انتظاری

سپس برای تفسیر نتایج ،میانگین اندازه اثر  Zrرا با

و مهری.)0223 ،

استفاده از فرمول زیر به شکل اولیه آن برمی گردانیم

برای بررسی متجانس بودن اندازه اثرها ،آزمون

(چراکه به دلیل نرمال نبودن اندازه اثرها ،این ارقام را

مورد استفاده قرار می گیرد.آماره  Qدارای توزیع کای

به  Zrتبدیل کرده بودیم).

دو با درجه آزادی  n -0می باشد و از فرمول زیر

Q

محاسبه می شود.
فرمول ()2
فرمول ()2

∑
∑

∑

گام چهارم .سپس برای آزمون معناداری مقدار
کلی اندازه اثر ،این مقدار را با بهره گیری از فرمول
زیر در یک فاصله اطمینان برآورد می کنیم.

اگر مقدار  Qبه دست آمده از مقدار بحرانی
جدول کای دو کوچکتر باشد فرض متجانس بودن
اندازه اثرها تایید میشود .بعد از اطمینان از متجانس

فرمول ()2

∑√

∑√

رابرآورد نمود.

در این فرمول  za/2مقدار بحرانی توزیع نرمال است.
تا اینجا ،فاصله اطمینان  zفیشر محاسبه میشود.
باید با یک تبدیل ،مقادیر متناظر با  zهای بدست آمده
را جایگزین نمود .اگر این فاصله شامل صفر نشود
فرض صفر درخصوص رابطه بین متغیر مستقل و
وابسته رد می شود .فاصله مذکور همچنین نشان می
دهد که در مجموع اندازه اثر کلی به احتمال (-α
 011)0درصد در چه فاصله ای خواهد افتاد
گام پنجم .شایان ذکر است که قبل از ترکیب
اندازه اثرها باید به مساله تجانس0یا همگنی اندازه
اثرها توجه شود .به عبارت دیگر تجانس اندازه اثرها
آزمون شود .در صورت متجانس بودن اندازه اثرها
آنها با هم تلفیق میشوند (انجام گام دوم تا چهارم
زمانی صورت می گیرد که مشخص شود تحقیقات
متجانس هستند) .در غیر اینصورت مطالعات بر اساس
متغیرهای کلیدی که احتمال میرود ،واریانس اندازه
اثرهای جمعیت ناشی از آنها باشد به زیرگروه هایی
110

بودن اندازه اثرها می توان مقدار کلی اندازه اثر جامعه
اگر مقدار  Qبه دست آمده از مقدار بحرانی جدول
کای دو بزرگتر باشد ،فرض متجانس بودن اندازه اثرها رد
می شود و باید از ترکیب اندازه اثرها پرهیز نمود و به
کمک تحقیقات و نظریه های پیشین دنبال تبیین و توضیح
این عدم تجانس بود .مطالعات بر اساس متغیرهای کلیدی
که احتمال می رود واریانس اندازه اثرهای جمعیت ناشی
از آنها باشد به زیرگروه هایی تقسیم می گردد.
گام ششم .بعد از تقسیمبندی مطالعات ،آمارههای
( QBآزمون تجانس بینگروهی) و ( QWآزمون
تجانس درون گروهی) محاسبه میشود .اگر مقدار
 QWمعنادار نباشد ،بیانگر این امر است که مطالعات
درون طبقات متجانساند و محقق در شناسایی
متغیرهای کلیدی خوب عمل نموده است و میانگین
اندازه اثر محاسبه شده با استفاده از فرمول شش
برآوردی از اندازه اثر برای زیرگروه است QB .نیز یک
اماره کمکی برای  QWمی باشد که میزانی که اندازه
اثرها در میان طبقات متفاوتند را نشان می دهد Q .به
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تجانس کلی اندازه اثرها می پردازد که این تجانس

سبب است که بیشرتر معیارهرای کیفیرت گزارشرگری

کلی به دو تجانس درون مطالعات ( )QWو بین

مالی ،عدم کیفیت گزارشگری مالی را اندازه گیری می

مطالعات ( )QBقابل تقسیم است

کند مانند مدیریت سود ،تجدید ارائه و تقلب صورت

 QWدارای

… QW= QGROUP-1 + QGROUP-2 +
QB=Q- QW
توزیع کای دو با درجه آزادی  k-jو

( )24422از مقدار بحرانی جردول کرای دو در سرطح

 j-1استK.

اطمینان  )21422( %22بزرگتر اسرت فررض متجرانس

 QBدارای توزیع کای دو با درجه آزادی

های مالی .از آنجرایی کره مقردار  Qبره دسرت آمرده

بررودن انرردازه اثرهررا رد مرری شررود .برره عبررارت دیگررر

تعداد اندازه اثرها و  jتعداد گروه ها است.

مطالعات انجام شرده پیرامرون رابطره اسرتقالل کمیتره
حسابرسرری و کیفیررت گزارشررگری مررالی نرراهمگن و

 -5نتایج پژوهش
محاسبات مربوط به میانگین انردازه اثرر و آزمرون
تجانس آن در نگاره  2ارائه شده است .همانگونره کره
مشاهده میشود میرانگین انردازه اثرر اسرتقالل کمیتره
حسابرسرری بررر کیفیررت گزارشررگری مررالی – 14144
میباشد .به عبارت دیگر رابطه مستقیمی بین اسرتقالل
کمیته حسابرسی و کیفیرت گزارشرگری مرالی وجرود
دارد .زیرا هنگرام بکرارگیری فراتحلیرل  ،اگرر نتیجره
تحقیق مورد نظر حاکی از آن باشد که استقالل کمیتره
حسابرسی موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی مری
شود برای رابطه یا عالمتِ اندازه اثر به صورت منفری

نامتجانس هستند و باید از ترکیب اندازه اثرهرا پرهیرز
نمررود .بنررابراین در ادامرره بایررد مطالعررات بررر اسرراس
متغیرهای کلیدی که احتمال می رود واریرانس انردازه
اثرهای جمعیت ناشی از آنها باشد (که عامرل تنراقض
نتایج تحقیقات بوده انرد) بره زیرگرروه هرایی تقسریم
گردد .همانگونه که قبالً به آن اشاره شرد ایرن تقسریم
بندی طبق فرضیه تحقیق ،بر مبنای تعراریف متفراوت
کیفیت گزارشگری مالی می باشد .این زیرگرروه هرا و
مطالعاتی که در هر زیر گروه قرار گرفته اند در نگراره
 2نمایش داده شده است.

کدگذاری می شود .شایان ذکر اسرت ایرن امرر بردان

نگاره  -2محاسبات
*

نویسنده

آماره گزارش شده

n

ES

ESZr

w

w* ES

w* ESZr

w* ESZr2

ژی و همکاران

-1440

323

-14134

-14134

322

-24233

-24232

14022

یانگ و کریشنان

-1422

222

-14120

-14120

222

-324242

-324222

14222

فاربر

1422

22

14122

14122

22

24201

24230

14422

برایان و همکاران

3433

0320

-14123

-14123

0322

-224421

-224220

44202

فلو و همکاران

-0432

002

-14002

-14002

002

-024222

-024242

04232

ابراهیم

-0432

3221

-14132

-14132

3222

-234122

-234012

04222

بدارد و همکاران

1413

211

-14024

-14022

322

-224201

-414120

24410

اگراوال و چادهارا

1423

202

-14102

-14102

202

-44132

-44132

14123

اندرسن و همکاران

1413

0340

-14122

-14122

0322

-204212

-204232

24222

برادبوری و همکاران

1410

323

-14023

-14022

342

-414322

-414204

24232

رحمان و علی

1421

024

-14142

-14142

020

-24321

-24322

14423
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*

نویسنده

آماره گزارش شده

n

ES

ESZr

w

w* ES

w* ESZr

w* ESZr2

اسماعیل و همکاران

14222

012

-14112

-14112

012

-14222

-14222

14112

رینس بری و همکاران

1432

22

-14002

-14002

24

-24222

-24234

04042

کامارودین و همکاران

24202

2102

-14121

-14121

2104

-0204422

-0204202

014222

کریشنان و ویسواناتان

0432

232

-14140

-14140

232

-224222

-224222

04222

همدان و همکاران

14124

211

14123

14123

322

024222

024222

14222

کانگ

14022

021

-14102

-14102

042

-04222

-04222

14134

باکستر

-04222

312

-14012

-14012

312

-334221

-334422

34422

دالیوال و همکاران

141131

221

-14000

-14003

222

-224322

-224223

24220

ابات

00421

022

-14321

-14321

022

-404201

-434241

004222

وویدتکه و یه

0422

421

-14122

-14122

442

-224111

-224122

24122

چانگ و سانگ

3432

22

-14320

-14322

21

-314204

-304022

44223

کنت و همکاران

-04404

223

-14120

-14120

222

-324242

-324222

04222

گوش و همکاران

1401

2224

14113

14113

2220

24222

24222

14101

کلین

2400

223

-14121

-14121

222

-234101

-234101

24220

ابات

2410

022

-14021

-14021

022

-204041

-234221

24342

چن و ژانگ

-14122

2032

-14113

-14113

2032

-44202

-44202

14112

لین و همکاران

1412

303

14101

14103

312

34121

34212

14121

پرسونز

-3421

333

-14024

-14022

302

-224212

-244122

24212

کارسلو

-0422

312

-14021

-14021

312

-324220

-324220

24422

33124

-221422

-2224232

224222

جمع
-14144

درجه آزادی

32

میانگین اندازه اثر

14112

آماره کای دو

24422

حد پایین

-1412

مقدار بحرانی

42422

حد باال

-14132

انحراف معیار اندازه
اثر

*اگر نتیجه تحقیق حاکی از آن باشد که استقالل کمیته حسابرسی موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی میشود جهت رابطه (عالمت اندازه
اثر) به صورت منفی کدگذاری می شود.

همانگونه که در نگراره  2مشراهده مری شرود 21

یررا تحقیقرراتی کرره برره بررسرری ترراثیر اسررتقالل کمیترره

تحقیقِ مورد بررسی در پنج زیرگروهِ مردیریت سرود،

حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه و تقلرب در صرورت

کیفیت اقالم تعهدی ،بازده غیرعادی ،تجدیرد ارائره و

های مالی پرداختره انرد در زیرگرروهِ تجدیرد ارائره و

تقلب و امتیاز کیفیت تقسیم شده اند .به عنروان مثرال

تقلب قرار گرفته اند.

تحقیقرراتی کرره برره بررسرری رابطرره اسررتقالل کمیترره
حسابرسرری و مرردیریت سررود بررر مبنررای مرردل جررونز
پرداخته اند در زیرگروهِ مدیریت سود جای گرفته اند
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نگاره  -3گروه بندی تحقیقات بر مبنای معیار بكار برده شده جهت محاسبه کیفیت گزارشگری مالی
مطالعات مرتبط

معیار کیفیت گزارشگری مالی

ژی و همکاران ( ،)3112یانگ و کریشنان ( ،)3112ابراهیم ( ،)3112بدارد و همکاران ( ،)3114برادبوری و همکاران
مدیریت سود

( ،)3114رحمان و علی ( ،)3112چن و ژانگ ( ،)3103کانگ ( ،)3112باکستر ( ،)3112گوش و همکاران (،)3101
کلین ()3113
کامارودین و همکاران ( ،)3103کریشنان و ویسواناتان ( ،)3112همدانو همکاران ( ،)3103دالیوال و

کیفیت اقالم تعهدی

همکاران ( ،)3101کنت و همکاران ()3101

بازده غیرعادی

برایان و همکاران ( ،)3114اندرسن و همکاران ( ،)3112وویدتکه و یه ( ،)3102چانگ و سان ()3112
اگراوال و چادهارا ( ،)3112لینو همکاران ( ،)3112کارسلو و همکاران ( ،)3100فاربر( ،)3112پرسونز

تجدید ارائه و تقلب

( ،)3112ابات ( ،)3114ابات ()3111

امتیاز کیفیت

فلو و همکاران ( ،)3112اسماعیلو همکاران ( ،)3112رینس بری و همکاران ()3112

برای آزمون فرضیه تحقیق و بررسی این موضوع

شود .به عبارت دیگر ،معیارهای متفاوت سنجش

که آیا این مالکِ تقسیم بندی ،یعنی معیارهای متفاوت

کیفیت گزارشگری مالی (یعنی مدیریت سود ،کیفیت

سنجش کیفیت گزارشگری مالی ،عاملِ تعدیل کننده

اقالم تعهدی ،بازده غیرعادی ،تجدید ارائه و تقلب و

رابطه دو متغیر اصلی تحقیقات (استقالل کمیته

امتیاز کیفیت) ،رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و

حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی) است  QWدر

کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل نموده است و

نگاره  4محاسبه و ارائه شده است .مطابق با

موجب تناقض در نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون

توضیحات ارایه شده پیرامون آزمونهای فراتحلیل در

رابطه استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری

قسمت روش شناسی پژوهش؛ همانگونه که در نگاره

مالی گشته است .در ادامه بعد از اطمینان از متجانس

 4مشاهده می شود مقدار  )40433( QWکمتر از مقدار

بودن مطالعات در هر زیرگروه ،می توان اندازه اثر ها

بحرانی ( )44420می باشد بنابراین مطالعات درون

در هر زیرگروه را با هم ترکیب نمود و میانگین اندازه

طبقات متجانس اند و محقق در شناسایی متغیرهای

اثر را مالک قرار داد .میانگین اندازه اثر محاسبه شده

کلیدی (یعنی مدیریت سود ،کیفیت اقالم تعهدی،

در هر یک از زیرگروه ها (نگاره  )2برآوردی از اندازه

بازده غیرعادی ،تجدید ارائه و تقلب و امتیاز کیفیت)

رابطه دو متغیر در آن زیرگروه (در اینجا رابطه بین

خوب عمل نموده است و فرضیه تحقیق تایید می

استقالل کمیته و هر یک از معیارهای کیفیت) است.

نگاره  -4نتایج حاصل از آزمون تجانس زیرگروه ها
آماره کای دو

درجه آزادی

مقدار بحرانی

درون گروهی

40433

32

44420

بین گروهی

02422

4

02432

کل

24422

32

42422
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میررانگین انرردازه اثررر و سررطوح اطمینرران برررای

و ،)-14124بازده غیرر عرادی ( -14132و  )-14002و

معیارهای مختلف کیفیت گزارشگری مالی در نگاره 2

تجدید ارائه و تقلب ( -14132و  )-14022شامل صفر

ارائه شده است .همانگونه که مشاهده می شود فاصرله

نشده است که بیانگر وجود رابطه معنادار بین استقالل

اطمینان در طبقه مدیریت سرود ( 14110و  )-14142و

کمیته حسابرسی و این سه متغیر بوده است .به عبارت

امتیاز کیفیرت ( 14122و  )-14334شرامل صرفر شرده

دیگر نتیجه کلی تحقیقرات انجرام شرده حراکی از آن

است .بنابراین فررض صرفر درخصروص رابطره برین

است کره اسرتقالل کمیتره حسابرسری موجرب بهبرود

متغیر مستقل و وابسته رد می شود .بره عبرارت دیگرر

کیفیت اقالم تعهدی ،افزایش بازده غیر عادی و کاهش

نتیجه کلی تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه استقالل

تجدید ارائه و تقلرب در صرورت هرای مرالی گشرته

کمیته و مدیریت سود حاکی از آن است کره اسرتقالل

است .طبق ایرن نگراره میرانگین انردازه اثرر در گرروه

کمیترره حسابرسرری نتوانسررته اسررت ،موجررب کرراهش

تجدید ارائه و تقلب ( )-14122بیشتر از دو طبقه بازده

مرردیریت سررود گررردد .بعررالوه نتیجرره کلرری پیرامررون

غیرعادی ( )14120و کیفیت اقرالم تعهردی ()-14122

تحقیقات انجرام شرده روی رابطره اسرتقالل کمیتره و

است .بره عبرارت دیگرر اسرتقالل کمیتره حسابرسری

امتیاز کیفیت حاکی از آن است که رابطه معناداری بین

بیشترین تاثیر را بر تجدید ارائه و تقلرب و سرپس برر

این دو متغیرر وجرود نردارد .از طررف دیگرر فاصرله

بازده بازار و بعد آن بر کیفیت اقرالم تعهردی داشرته

اطمینان در سه طبقه کیفیرت اقرالم تعهردی (-14134

است.

نگاره  -5میانگین اندازه اثر و سطوح اطمینان برای معیارهای مختلف کیفیت گزارشگری مالی
مدیریت

کیفیت اقالم

بازده

تجدید ارائه و

امتیاز

سود

تعهدی

غیرعادی

تقلب

کیفیت

میانگین اندازه اثر

-14132

-14122

-14120

-14122

-1412

انحراف معیار اندازه اثر

14112

14104

14102

14132

14122

حدپایین

-14142

-14124

-14002

-14022

-14334

حدباال

14110

-14134

-14132

-14132

14122

آماره کای دو

024123

24023

34222

044222

14232

مقدار بحرانی

32430

02432

00424

02420

2430

درجه آزادی

01

4

2

2

3

وجود کمیته های حسابرسی با کیفیت در سازمان ها و

 -6نتیجه گیری و بحث
در فضای تحقیقرات علمری گرچره ممکرن اسرت

ابهام و سرردرگمی در یافتره هرای مطالعرات پیرامرون

انتظار بر این باشد که کمیته حسابرسی مسرتقل منجرر

اثربخشی کمیته ها ،بررسری ایرن موضروع بره منظرور

به بهبرود فرآینرد گزارشرگری مرالی مری شرود ،ولری

روشن نمودن آثار مثبت یا منفی تشکیل چنرین کمیتره

واقعیت این است که ادبیات موجود همگی بره چنرین

هایی ضروری به نظر می رسد .هردف از انجرام ایرن

نتیجه ای دست نیافته اند .با توجه به اهمیرت و منرافع

تحقیق ،ارائه پاسخی به تناقضات و ناسرازگاری هرای
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تحقیقات مربوط به رابطه استقالل کمیته حسابرسری و

طلبانه و خیرخواهانه تفکیک دقیقی انجام نرداده انرد.

کیفیت گزارشگری مالی می باشد.

چراکه ممکن است کمیته حسابرسی در زمینه یکری از

نتایج بررسی  21مطالعه انجام شده پیرامون رابطره
بین استقالل کمیته حسابرسری و کیفیرت گزارشرگری

انواع مدیریت سرود فرصرت طلبانره یرا خیرخواهانره
ایفای نقش نماید

مالی حاکی از آن است کره ایرن مطالعرات نامتجرانس

با توجه به نتایج پراکنده و متناقضی که در ادبیراتِ

میباشند .بنابراین با تلفیق آماره های همبستگی مستند

رابطرره بررین اسررتقالل کمیترره حسابرسرری و کیفیررت

در این تحقیقات نمی توان به نتیجه گیری خاصری در

گزارشگری مالی وجود دارد ،مدیران و حسابرسان می

خصوص وجود و میزان چنین رابطه ای دست یافرت.

توانند از نتایج به دسرت آمرده ایرن تحقیرق از طریرق

به این ترتیب در راسرتایِ شناسرایی عامرل ایرن عردم

روش فراتحلیررل برررای ارزیررابی منررافع و مخررار

تجانس ،با تقسیم بندی تحقیقات بر مبنرای معیارهرای

گزارشگری مالی که احتماال ناشی از مخار اسرتقالل

متفاوت کیفیت گزارشگری مالی و محاسبه آماره کرای

کمیته است بهره ببرند .به این ترتیب که اگر نتایج این

دو درون گروهی دریافتیم که این معیارهرای متفراوت

تحقیق حاکی از اثربخش بودن کمیتره حسابرسری برر

بکار رفتره در تحقیقرات ،یکری از عوامرل تنراقض در

کیفیت گزارشگری مالی باشد شررکت هرا راغرب بره

نتایج تحقیقات بوده اند.

بهبود کیفیت کمیته های حسابرسی خود خواهند برود.

در ادامه بررسی مشاهده نمودیم رابطره معنراداری

درنتیجه بین مخار اسرتقرار کمیتره هرای حسابرسری

بین استقالل کمیته حسابرسی با مدیریت سود و امتیاز

باکیفیت و منافع آن موازنه خواهند نمود .قانونگرذاران

کیفیررت وجررود نرردارد درحالیکرره در مقابررل رابطرره

می توانند از نترایج قابرل اتکرای فراتحلیرل در تعیرین

معناداری بین استقالل کمیته با کیفیت اقرالم تعهردی،

اهمیت ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی و اثرات

بازده غیر عادی و تجدید ارائره و تقلرب وجرود دارد.

آن بررر کیفیررت گزارشررگری مررالی و تصررویب قرروانین

این یافتهها حاکی از آن است که در عمرل ،علریرغرم

مناسب استفاده کنند .سرمایه گذاران نیز می تواننرد از

آنکه کمیتههای حسابرسی نقرش عمردهای در بهبرود

نتایج قابل اتکای تحقیقرات فراتحلیرل بررای ارزیرابی

مررواردی همچررون برآوردهررای حسررابداری و رفررع

ریسررک ذاترری اطالعررات حسررابداری هنگررام اتخرراذ

مشکالت مالی در صورتهای مالی دارند و همچنرین

تصمیمات خرید و فروش اوراق بهادار بهره برند.ایرن

بازار نیز این نقشها را درک میکند ،با این حال نقش

تحقیق ضمن ایجاد بینشری روشرن نسربت بره دالیرل

کمیته حسابرسی در محدود کردن مردیران بره اعمرال

وجود تناقضات پیرامون اسرتقالل کمیتره حسابرسری،

مدیریت سود و عوامل کاهش دهنده کیفیت مرد نظرر

برای مخاطبان دیدگاه یکپارچه ای را فراهم می نماید.

رتبهگذاران (از قبیل سرازمان هرا یرا موسسرات رتبره
بندی) کمرنگتر میباشد .این نتیجه اخیرر ،مطرابق برا

فهرست منابع

برخی از تحقیقات گذشته ،احتماال بدان سربب اسرت

 انتظاری ،علی و مهری ،نادر .)0223( .درآمدی بر

کرره برره هررر ترتیررب اصرروال کمیترره حسابرسرری ،نرراظر

فراتحلیل .تهران .انتشارات جامعه شناسان .چاپ اول.

مدیریت تلقی نمیشود ،بلکه مشاور و کمککنده وی

 بذرافشان ،آمنه ( ،)0223روش شناسی متاآنالیز

میباشد.همچنین این نتیجه می تواند ناشی از این امرر

(فراتحلیل) در حسابداری :معرفی ،ضرورت ها و

باشد که تحقیقات عمال برین مردیریت سرود فرصرت

کاربردها ،یازدهمین همایش ملی حسابداری
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