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ویژگی های حسابرسی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و بازده دارایی ها

کمیتهی حسابرسی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی میشوند

و عاملی تعیینکننده درروند گزارشگری مالی هستند که اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش

ریسک، زمینههایی همچون  بر  دقیقتر  نظارت  برای  و سهامداران  دیگر، شرکتها  از طرف  میدهند. 

جلوگیری از اتالف منابع شرکت درنتیجه افزایش بازده داراییها، صحت گزارشگری مالی و رعایت الزامات

ویژگیهای بین  رابطهی  بررسی  تحقیق  این  اتکا میکنند. هدف  آنها  قضاوت  بر  مقرراتی،  و  قانونی 

این بازده داراییها است. متغیرهای مستقل در  حسابرسی، حسابرسی داخلی و کمیتهی حسابرسی و 

پژوهش ویژگیهای حسابرسی، حسابرسی داخلی و کمیتهی حسابرسی و متغیر وابسته، بازده داراییها

است. برای گردآوری دادهها، اطالعات 75 شرکت پذیرفتهشده بورس تهران طی سالهای 1391 الی 1394

(300 سال - شرکت) مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. دادهها پس از استخراج از بانکهای اطالعاتی،

ابتدا توسط نرمافزار اکسل پردازششده و سپس با استفاده از نرمافزار استاتا و spss مورد تجزیهوتحلیل

قرارگرفته است. این تحقیق ازلحاظ تقسیمبندی برحسب هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و نوع تحقیق آن

توصیفی- همبستگی و ازلحاظ روششناسی، تحقیق پس رویدادی است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش، بیانگر آن است که بین دورهی تصدی حسابرسی، تخصص مدیر

واحد حسابرسی داخلی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، با بازده داراییها رابطهی مثبت و معناداری

وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اندازهی موسسه حسابرسی، اندازهی اعضای

کمیتهی حسابرسی و استقالل اعضای کمیتهی حسابرسی با بازده داراییها رابطهی منفی و معناداری وجود

دارد.
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The audit committee, external auditors and internal audit firm are considered part of those
charged with governance and financial reporting process are the determining factor that
increases the reliability of audited financial statements. On the other hand, companies and
stakeholders to monitor more closely on areas such as risk, waste of corporate resources,
thereby increasing the return on assets, accuracy of financial reporting and compliance with
legal and regulatory requirements, rely on their judgment. The aim of this study was to
investigate the relationship between the properties of the Audit, Internal Audit and Audit
Committee and the return on assets. Independent variables in this research audit, internal
audit and audit committee and the dependent variable, return on assets. To collect the data,
75 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1394 (300 years -
the company) has been analyzed. After extracting data from databases, Excel initially
processed by software and then using Stata software and spss been analyzed. The aim of
this research in terms of segmentation in terms of applied research and descriptive type of
research and in terms of methodology, the post-event research. The results of the study
hypotheses, suggest that the auditor tenure, the head of internal audit expertise, financial
expertise  of  audit  committee  members,  and return  on assets  is  a  significant  positive
relationship. The results also showed that between the size of audit firm, as members of the
audit committee and audit committee member independence and return on assets is a
significant negative relationship.
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