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 چکیده
واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطالعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف این پژووهش،  

است. ویوگی های کمیتژه   با تأکید بر واکنش بازار تعیین تاثیر ویوگی های کمیته حسابرسی بر محتوای اطالعاتی اعالن سود
حسابرسی شامل تعداد اعضای کمیته حسابرسی، استقالل اعضای کمیته حسابرسی، تخصص مالی رئیس، تخصص مالی اعضا 
می باشد. برای اندازه گیری واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود از تغییرات قیمت سهام در بازار قبل و بعد از مجمع 

استفاده گردید. پووهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علَژی پژس از    عمومی ساالنه شرکت ها
وقوع می باشد. جامعه آماری پووهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که بژا روش نمونژه گیژری    

 5931تژا   5935های  . دوره زمانی پووهش سالشرکت در نمونه ی آماری این پووهش قرار گرفته اند 554حذف سیستماتیک 
است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از همبستگی اسپیرمن و تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شژده اسژت.   

 یری بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود ندارد.تأثنتایج پووهش نشان می دهد ویوگی های کمیته حسابرسی 

 ویوگی های کمیته حسابرسی، محتوای اطالعاتی اعالن سود، واکنش بازار.ه ها: کلید واژ

 
 مقدمه

در زمان کنونی، سهامداران و نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی به طور فزاینده ای بژر نقژش کمیتژه حسابرسژی در ایفژای      
الی حسابرسی شده تمرکز کرده اند، نقش مسؤلیت پاسخگویی نسبت به وظایف خود به خصوص از منظر نظارت بر صورتهای م

رشد اقتصادی در  (.5931 ،احد اقتصادی دارد )فخاری و رضاییکمیته حسابرسی در بهبود گزارشگری نشان از ارتقای عملکرد و
هر کشوری به سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته است. وقوع تقلب های مالی، موجب کاهش سژرمایه گژذاری داخلژی و    
خارجی می شود، اما برخی از شرکت ها به دستکاری داده های اطالعاتی که تصویر مطلوبی از وضعیت مالی شرکت گژزارش  

کمیته مستقل در شرکت همانند کمیته حسابرسی، به عنوان یکی از ارکان نظام حاکمیژت  نمی کند، می پردازند. بنابراین وجود 

از 
اند

م 
چش

ت )
یری

مد
 و 

ی
دار

ساب
ح

وم
ه د

ور
د

)
ره 

ما
ش

 
51/ 

ان
ست

زم
 

59
31

 
ص 

ص
 /)

وم
 س

لد
)ج

54
1

-
51

9
 

بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محتوای اطالعاتی اعالن سود با 

 های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهرانتاکید بر واکنش بازار در شرکت
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(.کمیته حسابرسی نقش کلیژدی در ارائژه   5،6151شرکتی، برای کنترل مداوم چنین فعالیت هایی ضروری است )بنسال و شارما
حسابرسژی مژی توانژد از طریژآ فرآینژدهای       (، کمیته6151، 6اطالعات عاری از اشتباه به بازار سرمایه دارد )حبیب و حییویان

نظارتی گوناگون به بررسی ارزش سهامداران بپردازد. این کمیته قادر است با بررسی خط مشی های حسابداری شرکت و توافآ 
براین با مدیران ارشد در این زمینه، وی را متقاعد کند تا صورتهای مالی مطابآ با استاندارد های پذیرفته شده افشا شژوند، بنژا  

شرکتهای دارای کمیته حسابرسی به احتمال کمتری با اشتباهات، بی نظمی ها و گزارشگری مالی متقلبانه روبه رو هستند )آمر 
(. ویوگی های کمیته حسابرسی از قبیل استقالل، اندازه، تعداد جلسات و مهارت اعضای کمیته حسابرسژی  6154، 9همکارانو 

اقعی کمیته حسابرسی برای اثربخش بودن کمیته در انجام وظایفش حیاتی است )الژزابن و  اهمیت زیادی دارند. ویوگی های و
(. ایفای نقش مطلوب کمیته حسابرسی مستلزم ترکیب مناسبی از ویوگیهایی است که 6119، 1، ابوت و همکاران6151، 4ساوان

 اعضای این کمیته باید از آنها برخوردار باشند.
ای از نیازهای اطالعاتی تصمیم گیرندگان را تأمین می نماید. یکژی از اهژداف گزارشژگری     اطالعات حسابداری بخش عمده

گذاران و اعتبار دهندگان است.  مالی، تهیه و ارائه اطالعات، به منظور فراهم نمودن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه
تصمیم گیری اقتصادی افراد را داشته باشد. هرچه محتوای  در این راستا اطالعات باید مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر

اطالعات بیشتر باشد، سودمندی کاربرد آنها در اتخاذ تصمیم بیشتر خواهد بود و منجر به اتخژاذ تصژمیمات بهینژه مژی شژود      
جدیژد و  (. داشتن محتوای اطالعاتی گزارش های مالی به این معنی است کژه گژزارش هژای مژالی، اطالعژات      6155، 1)رانی

مناسبی را به بازار منتقل می کنند و باعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شود که در نتیجه سرمایه گژذاران نسژبت بژه    
گزارش ها واکنش نشان می دهند. واکنش سرمایه گذاران به این گزارش ها )از جمله اعالن سژود( را مژی تژوان در تغییژرات     

ده کرد. عواملی وجود دارند که می توانند بر محتوای اطالعاتی اعالن سود تأثیرگذار باشد، قیمت یا حجم معامالت سهام مشاه
یعنی میزان واکنش بازار به اعالن سودها را تحت تأثیر قرار می دهند. می توان مهم ترین عامل را وجود سایر منابع اطالعاتی 

ر، اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کننژد و در نتیجژه ممکژن    دیگر دانست. سرمایه گذاران می توانند از منابع اطالعاتی دیگ
است زمان اعالن سود، اطالعژات جدیژدی دریافژت نکننژد و بژه اعژالن سژودها واکژنش چنژدانی نشژان ندهنژد )قژائمی و             

 (.5931همکاران،
تی سهام با توجژه بژه   یکی از مشخصه های بازار کارا این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان، منعکس کننده ارزش ذا

اطالعات موجود و مربوط در بازار می باشد و بازده غیرعادی در این بازده وجود ندارد. دو نمونژه از مهمتژرین عوامژل مژؤثر و     
تأثیرگذار بر بازده غیر عادی سهام عالوه بر سایر اطالعات، سود هر سهم و پیش بینی کنندگی هر سهم می باشد. اعالن سود 

د، از مهم ترین معیار هایی برای ارزیابی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران به شمار می رود. اعژالن سژود )از   و پیش بینی سو
طریآ یک منبع اطالع رسانی عمومی(، اطالعات الزم را در اختیار تحلیل گران بازار قرار می دهد تا آنها به ارزیژابی عملکژرد   
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مذکور دارای محتوای اطالعاتی باشند می تواند بر رفتار استفاده کننژدگان   شرکت های مورد نظر بپردازند، چنانچه اعالن های
 به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث واکنش بازار )بازده غیر عادی( شود.

م تقارن بنابراین افشا به هنگام گزارش مالی از طریآ صورتهای مالی حسابرسی شده نقش مهمی در ارزش بنگاه و کاهش عد
(. تشکیل کمیتژه حسابرسژی در شژرکتها مژی توانژد بژه بهبژود        6113و ماندوسان، 5333اطالعاتی مالی ایفا می کند )جاگی، 

(. کمیته حسابرسی مسؤل اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلژی و  5931گزارشگری مالی کمک کند )کرمی و بیک بشرویه،
می صاحبان سهام به منظور انتصاب، تعیین حآ الزحمه و عزل حسابرسژان  مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمو

مستقل بررسی دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به موقع و صحیح 
شناسژایی شژده از   توسط مدیریت برای کنترل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابآ با سیاست ها، قژوانین و مقژررات مشژکالت    

 (.5935سوی حسابرسان است )منشور کمیته حسابرسی، 
از این رو این تحقیآ به دنبال بررسی این موضوع است که آیا ویوگی های کمیته های حسابرسی بر محتوای اطالعاتی اعالن 

 سود با تأکید بر واکنش بازار تأثیر خواهد داشت؟
 

 مبانی نظری

ویوگی هایی مانند، تخصص مالی، استقالل، تعداد جلسات و اندازه کمیته حسابرسی مژی  ویژگی های کمیته حسابرسی: 

 (.6151، 5باشد که با بهبود حاکمیت شرکتی، به ویوه ارتقای کیفیت گزارشگری مالی مرتبط هستند )احمد و موهد
مدیر غیرمؤظف )یعنی نه مژدیر   1تا  9کمیته حسابرسی، کمیته ای متشکل از اعضای هیأت مدیره است که به طور معمول از 

اجرایی شرکت و نه در استخدام شرکت(، تشکیل می شود. نبژود مژدیران مؤظژف در کمیتژه حسابرسژی سژبب مژی شژود تژا          
حسابرسان بتوانند مسائلی همچون نقاط ضعف کنترل های داخلژی، اخژتالف نظژر بژا مژدیریت دربژاره اصژول و روش هژای         

ء استفاده های مدیریت یا سایر اعمال غیرقانونی مسؤالن شرکت را با کمیته حسابرسژی،  حسابداری، نشانه های احتمالی از سو
 (. کمیته حسابرسی مشخصاً چند وظیفه به عهده دارد:5916صریح تر مطرح نمایند )سازمان حسابرسی،

 ( حصول اطمینان از استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی شرکت5
 اتکاء و قابل اطمینان، یا گزارشگری مالی قابل اطمینان در شرکت ( اطمینان از ارائه گزارش های قابل6
 ( اطمینان از رعایت مقررات و قوانین در شرکت9
( تسهیل وظایف حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل در شرکت و هماهنگ کردن سژازوکار نظژارتی در شژرکت )احمژد و     4

 (6151 موهد،
اجزای حاکمیت شرکتی می باشد که نقش مهمی در روند گزارشگری مالی  کمیته حسابرسی یک کمیته فرعی هیأت مدیره از

تفویض شده از طرف هیئت مدیره را بازی می کند. چهار وظیفه اساسی برای کمیته حسابرسی مطابآ با بورس مالزی تژدوین  
رآیند عملی و بررسی شده است که شامل ارزیابی ریسک و کنترل محیط زیست، نظارت بر گزارشات مالی، ارزیابی و ممیزی ف

تضاد منافع می باشد. این نقش ها و پاسخگویی نیاز به وجود کمیته حسابرسی را فراهم و زمینه را برای انجام مژؤثر و کارآمژد   
( یک کمیته حسابرسی اثربخش باید دارای سژواد مژالی و بسژیار مسژتقل در     6111)6وظایف مهیا می کند. مطابآ با نظر مونوز
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باشد. وجود کمیته حسابرسی اهمیت دارد از نظر اینکه نشان دهنده یکپارچگی این کمیته و کیفیژت فراینژد   فرایند گزارشگری 
 (.6154، 5گزارشگری مالی است )شارینا و همکاران

 :های زیر را دارد ایجاد کمیته حسابرسی مزیت
عمومی نسژبت بژه اعتبژار صژورت      نظارت بر تهیه صورت های مالی توسط فردی مستقل از مدیریت که باعث افزایش اعتماد

 های مالی و بهبود عملیات گزارشگری مالی می شود.

کمیته حسابرسی، موجب تحکیم استقالل حسابرسان داخلی و مستقل از زمانی مژی شژوند کژه بژه طژور مسژتقیم بژا کمیتژه         
 حسابرسی ارتباط دارند.

است که کمیته حسابرسی، کمک بزرگژی بژه کیفیژت    اکنون برای سرمایه گذاران، تحلیل گران و قانون گذاران مشخص شده 
 گزارشگری مالی می کند.

 کمیته های حسابرسی به عنوان مانع بزرگی بر سر کالهبرداری های مالی معرفی شده اند.

کمیته های حسابرسی تبدیل به ابزاری مهم برای شرکت ها شده اند تا قابلیت اتکاء روند گزارشگری مژالی را نظژارت نماینژد    
 (.5934)بذرافشان و همکاران،

از جمله از وظایف کمیته حسابرسی، کمک به انتخاب حسابرس، مدیریت فرآیند کار حسابرسی، بررسی مجدد نتایج حسابرسی، 
کمک به اعضای هئیت مدیره در درک بهتر نتایج حسابرسی و همکاری با مژدیریت و حسژابرس مسژتقل در حژل مشژکالت      

 شخص شده طی عملیات حسابرسی است.کنترل داخلی یا نقاط ضعف م
در صورتی که کمیته حسابرسی به طور صحیح سازماندهی شود و مورد استفاده قرار گیرد، می توانژد بژرای تمژام گژروه هژای      
عالقه مند، منافع چشمگیری داشته باشد. کمیته حسابرسی می تواند ارتباط بین حسابرس مستقل و مدیریت را بهبود بخشد و 

الل حسابرس را افزایش دهد. کمیته حسابرسی به اعتباردهندگان کمک می کند تا مطمئن شوند که منافع آنها بژر  میزان استق
اثر انجام حسابرسی به بیشترین میزان می رسد. کمیته حسابرسی، کمیته ای متشکل از اعضای هیئت مدیره است که به طژور  

مدیر اجرایی شرکت و نه در اسژتخدام شژرکت(، در جهژت ضژمانت و      نفر مدیر غیرمؤظف )یعنی نه 1تا  9معمول در ایران از 
افزایش منافع سهامداران و سرمایه گذاران عمل کرده و همچنین به عنوان یک ساز و کار کنترلی با هدف کاهش عدم تقژارن  

حسژابرس،   اطالعات بین سهامداران و سایر ذینعان تشکیل می شود. از جمله وظایف کمیتژه حسابرسژی، کمژک بژه انتخژاب     
مدیریت فرآیند کار حسابرسی و کمک به اعضای هیئت مدیره در درک بهتر نتایج حسابرسی و همکاری با مدیریت و حسابرس 
در مشکالت کنترل داخلی یا نقاط قوت و نقاط ضعف مشخص شده طی عملیات حسابرسی است. کمیته های حسابرسی بایژد  

گیرند، در این صورت، این کمیته ها می توانند برای کلیه گروه هژای عالقژه    به طرز صحیح سازماندهی شوند و مورد استفاده
مند، منافع چشمگیری داشته باشند. کمیته های حسابرسی می توانند وظیفه مباشرت هیئت مدیره را تقویت کنند، همچنین می 

را از طریآ خدمت کردن به عنژوان  توانند ارتباط بین حسابرس مستقل و مدیریت را بهبود بخشند و میزان استقالل حسابرس 
سپر بین حسابرس و مدیریت، افزایش دهند. همچنین کمیته های حسابرسی به مؤدیان مالیاتی و اعتبار دهندگان کمژک مژی   

 (.6151 کنند تا مطمئن شوند منافع آنها در اثر انجام حسابرسی به حداکثر می رسد )احمد و موهد،
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ه حسابرسی شامل: تخصص مالی و استقالل، اندازه می توانند بر اثژر بخشژی کمیتژه    از سوی دیگر ویوگی های مختلف کمیت
حسابرسی اثر بگذارند. مطالعات قبلی نشان می دهد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به آنها کمک می کند که بژه  

(، بیژان مژی   6151)6یوال و همکژاران (. دال6111، 5طور مؤثرتر بر فرآیند گزارشگری مالی نظارت کنند )کریشنال و ویسواناتان
دارند که کمیته های حسابرسی با حداقل یک کارشناس مالی می توانند مدیریت سود تعهدی را بژه طژور مژؤثرتر، نسژبت بژه      

 کمیته های حسابرسی که فاقد تخصص مالی اند، کنترل کنند.

اطالعات  عنی است که گزارش های مالی،محتوای اطالعاتی گزارش های مالی به این ممحتوای اطالعاتی اعالن سود:   

جدید و مناسبی را به بازار منتقل می کنند و باعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شژود کژه در نتیجژه سژرمایه گژذاران      
نسبت گزارش ها واکنش نشان می دهند. محتوای اطالعاتی بدین معنی است که وقوع یک رویداد مانند اعالن سود در همان 

ن بتواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد چرا که وقوع یک رویداد در صورتی اطالعاتی تلقی خواهد شد که قبالً شناخته نشژده  زما
باشد، به عبارت دیگر این اطالعات جدید است که باعث واکنش بازار می گردد و نحوه برخورد افراد بژا ایژن اطالعژات جدیژد     

 (.9،5311مرمننوسانات قیمت ها شکل می دهد )واتس و زی

فرضیه بازارهای کارا بر این موضوع داللت دارد که بازار فوراً به اطالعات جدید واکنش نشان می دهد. در این واکنش بازار: 

صورت، دانستن اینکه سود خالص جاری برای اولین بار چه زمانی در دسترس عموم قرار می گیرد مهم است، زیرا اگر محقژآ  
 سود به دنبال یافتن تأثیر آن بر حجم و قیمت سهام باشد، ممکن اسژت هژیا اثژری را مشژاهده نکنژد     چند روز بعد از اعالن 

 (.5931)مهرانی و کرمی، 

 

 پیشینه پژوهش
 خیر در گزارش حسابرسیأویوگی های کمیته حسابرسی و ت( در تحقیقی به بررسی رابطه 5931و همکاران ) الری دشت بیاض

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که مشخصات کمیته حسابرسژی   615العات در این پووهش از اط پرداختند.
نتایج پووهش حاکی از آن است که اندازه و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجژود  نموده اند. خود را افشاء کرده اند؛ استفاده 

ه گزارش حسابرسی همراه است؛ ولیکن استقالل خیر در ارائأاعضای دارای تخصص مالی در کمیته های حسابرسی با کاهش ت
 .خیر در ارائه گزارش حسابرسی می گرددأکمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش ت

( در تحقیقی به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و ویوگی های آن بر محیط اطالعاتی شرکت پرداختند. 5931فخاری و  رضایی )
أثیر وجود کمیته حسابرسی بر محیط اطالعاتی شرکت در بازه زمانی قبل و بعد از تصژویب دسژتورالعمل هژای    در این راستا، ت

شرکت از طریآ داده های ترکیبی به روش تابلویی،  45آزمون شد. نتایج براساس  5934تا  5911کنترل داخلی، طی سالهای 
رکت را نشان داد. در ادامه تأثیر ویوگی های کمیته حسابرسی رابطه معناداری بین وجود کمیته حسابرسی و محیط اطالعاتی ش

آزمون  5934الی  5935بر محیط اطالعاتی شرکت در بازه زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سالهای 
اسژتقالل و  شرکت از طریآ داده های ترکیبی بژه روش تژابلویی بیژانگر آن اسژت کژه بژین        565شد. نتایج حاصل از بررسی 
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تخصص مالی کمیته حسابرسی با محیط اطالعاتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. در حالی که رابطژه دیگژر ویوگژی هژای     
 کمیته حسابرسی با محیط اطالعاتی شرکت معنادار نیست.

بر واکنش بازار به  درصد اعضای مستقل در کمیته حسابرسی ( در تحقیقی به بررسی تأثیر6151) 5سدریک پورتتی و همکاران
هژای   اعالن سژود حاصژل توسژط شژرکت     1111برای نمونه بیش از  پرداختند که های سازمانی مختلف در محیطاعالن سود 
در زمانی که  سود نکه واکنش بازار به اعال ندمتوجه شدرا انتخاب کردند و  6154تا  6111های  کشور بین سال 51اروپایی از 

ل ئپس از کنتژرل مسژا   عموماًحاصل شورهایی با محیط نهادی ضعیف است، بیشتر است. نتایج کمیته حسابرسی مستقل در ک
های مستقل حسابرسی، جایگزین موسسژات   که کمیتهو اینگونه می توان نتیجه گرفت  شوند شناختی متعدد نگهداری می روش

 .را افزایش دهندن های سود شوند تا اعتبار اعال ضعیف می
ررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و اثربخشی کمیته حسابرسی بر کیفیت سود در شرکت های تایلند پرداخت. ( به ب6151) 6چادانت

بود. نتایج نشان داد، اندازه کمیته حسابرسی دارای ارتباط منفی بژا کیفیژت سژود مژی      6159الی  6113دوره مورد مطالعه وی 
نشان داد. همچنین تخصص مالی کمیته و تخصص رئیس  باشد. اثربخشی کمیته حسابرسی با کیفیت سود ارتباط معنی داری

 کمیته با کیفیت سود رابطه معنی داری نشان داد.
 

 فرضیه های پژوهش 
با توجه به اهداف پووهش، از ویوگی های کمیته حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، واکنش بازار بژه اعژالن سژود بژه عنژوان      

 و فرضیات تحقیآ به شرح زیر می باشد:متغییر وابسته استفاده خواهد شد، از این ر
 ویوگی های کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به اعالن سود تأثیر دارد.فرضیه اصلی: 

 فرعیفرضیه های 
 .فرضیه یک : تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به اعالن سود تأثیر دارد 
 به اعالن سود تأثیر دارد. فرضیه دو : استقالل اعضای کمیته حسابرسی بر واکنش بازار 
 .فرضیه سه : تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به اعالن سود تأثیر دارد 

 .فرضیه چهار : تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به اعالن سود تأثیر دارد 
 

 روش شناسی تحقیق
ف کاربردی می باشد و از این جهت که از اطالعات تاریخی بژرای  این تحقیآ از لحاظ روش، از نوع همبستگی و از لحاظ هد

این تحقیآ استفاده می شود، از نوع تحقیقات پس رویدادی به شمار می رود. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه 
قضاوت های ارزشژی   که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف )نه به الزام و توصیه خاص( و با توجه به آن که

 در این تحقیآ کم رنگ است، در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود.
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(، می باشد. در این تحقیآ برای آزمون فرضژیه هژا از روش   5روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و سال به سال )دیتاپانل 
به دست آمژده از روش هژای آمژار توصژیفی و اسژتنباطی       رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. به منظور تحلیل داده های

استفاده می شود، بدین ترتیب که برای توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی و در سطح اسژتنباطی بژرای آزمژون اف لیمژر،     
ه آزمون هژم جمعژی، آزمژون رگرسژیون چنژدمتغیر      آزمون هاسمن، آزمون ناهمسانی واریانس، آزمون خود همبستگی سریالی،

 استفاده می شود.
 

 جامعه و نمونه آماری
شرکت های پذیرفته شده در صنایع مختلف با داشتن شرایط زیر جامعه آماری پووهش حاضر را تشکیل می دهند و به منظژور  

 که دارای ویوگی های زیر می باشند جمع آوری می گردد؛ 5931تا  5935انجام تحقیآ ،اطالعات این شرکت ها طی سالهای 
 برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد. -5

 طی قلمرو زمانی پووهش ، هیچگونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند. -6

 کلیه اطالعات مورد نیاز از شرکتها برای پووهش در دسترس باشد. -9

ها و مؤسسات مالی )شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گران مالی ، شرکت های هلدینگ، لیزینژگ  جزو بانک  -4
 ها و بیمه ها( نباشند.

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. 5931شرکتها قبل از سال  -1
 اند. شده پووهش انتخاب  شرکت به عنوان نمونه 554گیری حذف سیستماتیک  با استفاده از روش نمونه

 های پژوهش انتخاب نمونه بر اساس محدودیت :8جدول

 951 5931جامعه آماری در پایان سال 

 (35) اسفند نیست 63ها منتهی به  هایی که سال مالی آن شود: شرکت کسر می

 (49) ها ها و بیمه گذاری، بانک های سرمایه شود: شرکت کسر می 

 (61) سال مالیهای دارای تغییر  شود: شرکت کسر می 

 (61) طی سال های مورد بررسی شده رشیپذهای لغو  شود: شرکت کسر می 

 (61) ها شود: عدم دسترسی به داده کسر می 

 (616)  شرکت های حذف شده از جامعه آماری پووهش 

 554 نمونه نهایی پووهش

 

 هش ی پژومتغیرها اندازه گیرینحوه 

 اعالن سود( محتوای اطالعاتی متغیر وابسته )واکنش بازار به

بژرای انعکژاس واکژنش     تغییرات قیمت سهام در بازار قبل و بعد از مجمع عمومی ساالنه شرکت هامطابآ با مطالعات قبلی از 
 بازار به اعالن سود استفاده شده است. 
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 )ویژگی های کمیته حسابرسی( متغیرهای مستقل

(INDEP_AC :) غیرموظف کمیته حسابرسی بر کل اعضا.نسبت اعضای برابر است با 

(FIN_EX:)  کمیته حسابرسی می باشد که در صورتی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری و رییس تخصص مالی اعضای

کژه در نهایژت از   و مالی یا عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداری ایران باشند 
 مد.هد آحایز شرایط بر کل اعضا نتیجه بدست خواتقسیم اعضای 

 (AC_SIZE) برابر است با تعداد اعضای کمیته حسابرسی. اندازه کمیته حسابرسی 

 

 متغیرهای کنترلی

 (SIZE) ثابت شده است که اطالعاتی که شرکت های بزرگ به بژازار منتقژل مژی کننژد دارای محتژوای       :اندازه شرکت

 شده است. گیری اندازه شرکت با لگاریتم طبیعی کل دارایی ها اندازهاطالعاتی کمتری هستند، 

(LEV)  :کژل  متغیر اهرم مالی از طریآ تقسیم  یکی از عوامل مؤثر بر واکنش بازار اهرم مالی شرکت می باشد.اهرم مالی

 اندازه گیری شده است. بر کل دارایی ها بدهی ها

(MTB) :های رشد بیشتر و نیازهای مالی بیشتری روبه رو هسژتند، ممکژن   شرکت هایی که با فرصت  فرصت های رشد

(. برای اندازه این متغیر از نسبت ارزش بازار به 6151، 5است اطالعات حسابداری معتبر قوی تری ارئه کنند )بونتی و همکاران
 شده است.استفاده  حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری

(D_LOSS)  :زارش های زیان را با محتوای اطالعاتی کمتری از گزارش های سود ارائژه  از آنجا که شرکتها گاعالن زیان

و در غیژر   5حقوق صاحبان سهام منفی باشژد عژدد   (. در صورتی که 5331، 6می دهند، بایستی افشای زیان کنترل شود )هین
 اینصورت عدد صفر به منزله سودده بودن شرکت هاست.

(AUDIT_ORG)  :یژا مؤسسژه مفیژد راهبژر،      شژرکتها توسژط سژازمان حسابرسژی     در صورتی کهحسابرسان مستقل

 و در غیراینصورت عدد صفر خواهد بود. 5حسابرسی شده باشند، عدد 

(ABN_ACC)  :بژرای   که بر سودهای اعالن شژده تژأثیر مژی گژذارد.     است یکی از عواملیاقالم تعهدی غیراختیاری

 استفاده شده است. (5335) سنجش اقالم تعهدی غیرعادی از مدل جونز
 در این شیوه ابتدا کل اقالم تعهدی به شکل زیر محاسبه می شود:

TA = EBIT– CFO 
 که در آن؛

TAتعهدی عملیاتی : کل اقالم 
EBITسود عملیاتی : 
CFOجریان نقد حاصل از عملیات : 

 می شود. بعد از محاسبه کل اقالم تعهدی عملیاتی ابتدا  با استفاده از مدل  زیر ضرایب محاسبه
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 که در آن؛
TA it تفاوت سود عملیاتی و جریان های نقد عملیاتی(. عملیاتی: کل اقالم تعهدی( 
A t-1:  کل داراییهای سال قبل 

 ΔREVدرآمد شرکت : تغییر در خالص 
PPE   ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات : 

  itε : خطای برآورد   
برای هر سال / شرکت  (NDA) اختیاری تعهدی غیر  با استفاده از ضرایب بدست  آمده و با اطالعات هر شرکت  اقالم سپس

 با استفاده از مدل  زیر محاسبه می شود:

          
 

          
   

    

          
   

   

          
 

(REPORT_LAG) تأخیر طوالنی مدت در گزارشگری ممکن است منجژر بژه ارائژه اطالعژات      :تأخیر در گزارشگری

(. بژرای محاسژبه ایژن    5314، 5بیشتر در مورد سود قبل از تاریخ اعالم شود و باعث کاهش واکنش بازار شود )چمپژر و پژانمن  
ر، تعداد روزهای بین آخرین روز سال مالی و تاریخ اعالن همان سال استفاده شده است. برای استاندارد کردن این متغیژر  متغی

 تقسیم می شود. )تاریخ مالیاتی( 564به این صورت عمل شده است که عدد بدست آمده بر 

 

 داده هاتجزیه و تحلیل 
افزار ره آورد نوین و صورتهای مالی شرکتها و همچنین سژایت بژورس اوراق   ، از نرم های مورد نیاز برای آزمون فرضیه هاداده

، تجزیه Excelدر نرم افزار  5931-5935های شرکت طی سال 554های بهادار تهران استخراج شد و پس از آماده سازی داده
 .انجام شد stata15افزار  پووهش با استفاده از  نرم  و تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه

 

 آمار توصیفی و تحلیل آن
های آمار توصیفی و استنباطی در این پووهش برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از روش

استفاده شده است. در روش های توصیفی، تالش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر 
 شاخص های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده های پووهش پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.

 9 ارائه شده اند. جدول 6 آماره های توصیفی پووهش که شمایی کلی از وضعیت داده های پووهش را ارائه می کنند، در جدول
 یه های پووهش را نشان می دهد. فراوانی متغیر های مستقل مجازی موجود در فرض 4و 
 
 
 

                                                           
1
 Chambers & panman 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :2جدول 
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 1 -131413613 135991591 -135115991 131 واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود

 1 9 139165111 93111414 133 اندازه کمیته حسابرسی

 131 1 1361414 131514111 133 کمیته حسابرسیاستقالل 

 131 1 136111111 13911511 133 تخصص مالی اعضا کمیته حسابرسی

 53311935 5134361 53119163 54399151 131 اندازه شرکت

 53596611 135135143 136141113 13111113 131 اهرم مالی

 56361915 -5634431 63411934 63491115 131 ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 135111543 -135193161 131436611 131959163 131 اقالم تعهدی غیر اختیاری

 53111141 135415159 136559413 13111114 131 تاخیر در گزارشگری مالی

بازار به محتوای اطالعاتی شرکت مشاهده کمترین میزان واکنش  -سال 131مشاهده می گردد؛ طی  6همانظور که در جدول 
می باشد که نشان از کاهش قیمت محسوس قیمت سهام در بازار با توجه به اطالعات سود دارد و بیشترین  -1314اعالن سود 

مقدار آن صفر می باشد. یعنی بازار هیا واکنشی به سود ندارد. بطور میژانگین نتژایج ایژن پژووهش نشژان مژی دهژد بعژد از         
 درصدی قیمت سهام را خواهیم داشت. 51ورد سود در بورس اوراق بهادار تهران کاهش تصمیمات مجمع در م

اطالعات مربوط به متغیر اندازه کمیته حسابرسی نشان می دهد کمترین تعداد اعضای کمیته حسابرسی در بورس اوراق بهادار 
 نفر مشاهده گردید. 1نفر و بیشترین آن  9تهران 

حسابرسی نشان می دهد شرکتی وجود دارد که اعضای کمیته حسابرسی حقوق بگیژر شژرکت    کمترین میزان استقالل کمیته
درصد می باشد که نشان می دهد اعضای کمیته حسابرسی شژرکتی   11هستند و مستقل نمی باشند و بیشترین آن نیز تقریبا 

درصژد مژی باشژد کژه      15کمیته حسابرس  استقالل الزم را دارند و بطور میانگین در بورس اوراق بهادار تهران استقالل اعضا
 مطابآ منشور کمیته حسابرسی و از نظر تئوریک مطلوبیت کافی را ندارد اما مطلوبیت معقول را می تواند داشته باشد.

میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی نیز نشان می دهد بر خالف منشور کمیته حسابرسی تمامی اعضا فاقد مژدارک  
 درصد اعضا دارای تخصص مالی هستند. 11ای مالی و حسابداری هستند و در شرکتی نیز مربوط به رشته ه

 می باشد. 54399میزان میانگین اندازه شرکت های بورسی برابر با 

درصد دارایی های شرکتهای بورسژی بطژور میژانگین از     11درصد می باشد که نشان می دهد  11میانگین اهرم مالی برابر با 
 ین می شود.طریآ بدهی تام

برابژر   6349میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیز نشان می دهد ارزش بازار هر شرکتی تقریبژا  
 ارزش دفتری آن است.

 31درصد اقالم شرکت ها در اختیار مژدیران نیسژت و    9میانگین اقالم تعهدی غیر اختیاری نیز نشان می دهد بطور میانگین 
 مدیران می تواند نسبت به مدیریت سود اقدام نمایند.درصد 

 95بیشترین میزان تاخیر در گزارشگری مالی نیز نشان می دهد، رسیدگی به شرکتی  توسط حسابرسان وجود داشته که بعد از 
 تیرماه اتمام یافته است.
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 تخصص مالی رییس کمیتهتوزیع فراوانی : 3جدول 
 درصد فراوانی هداتتعداد مشا تخصص مالی رییس کمیته

1 613 41311 

5 961 19346 

 511311 133 جمع کل

شرکت مشاهده اطالعات مربوط به کمیته  -سال 133سال شرکت مشاهده تنها در  131میزان مشاهدات نشان می دهد از 
 مالی بوده اند.درصد شرکت ها رؤسای کمیته حسابرسی افراد متخصص  19حسابرسی وجود داشته و نتایج نشان می دهد در 

 
 شرکتهای زیان دهتوزیع فراوانی : 4جدول 

 درصد فراوانی تعداد مشاهدات زیان ده بودن

1 111 31314 

5 51 6361 

 511311 131 جمع کل

 شرکت زیان ده بودند.  51می توان مطرح کرد  5931تا  5935شرکت مشاهده بین سال های  -سال 116طی 
 

 اندازه حسابرستوزیع فراوانی  :5جدول 
 درصد فراوانی تعداد مشاهدات اندازه حسابرس

1 191 13311 

5 519 61349 

 511311 131 جمع کل

درصد مشاهدات توسط دو موسسه بزرگ کشور یعنی سازمان  61 شرکت مشاهده که بررسی شد، تقریباً -سال 131طی 
 حسابرسی و موسسه مفید راهبر مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

 

 آزمون فرضیه های پژوهش
 اول آزمون فرضیه

رو  بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. از این  تعداد اعضاء کمیته حسابرسی فرضیه اول بیان می دارد
 صورت زیر نوشت: توان به  فرضیه را می
 ای اطالعاتی اعالن سود تاثیر ندارد.بر واکنش بازار به محتو تعداد اعضاء کمیته حسابرسی( : H0فرضیه صفر )

 بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. تعداد اعضاء کمیته حسابرسی( : H1فرضیه مقابل )
 ارائه شده است: 1نتایج برآورد در جدول 
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 خالصه مدل رگرسیون فرضیه اول پژوهش :6جدول 
 سودمتغیر وابسته: محتوای اطالعاتی اعالن 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficient) ضرایب نام متغیر

 5354 13914 -5319 131554154 -131551119 اندازه کمیته حسابرسی

 5363 13541 -5341 131191546 -131115135 اندازه شرکت

 5391 13913 1336 131691931 131655641 اهرم مالی

حقوق ارزش بازار به ارزش دفتری 
 صاحبان سهام

131114113- 131161164 1351- 13111 5313 

 5331 13115 1396 131113415 131511996 زیان ده بودن

 5351 13161 -6396 13594411 -131956616 اندازه حسابرس

 5319 13161 1319 135699361 131116613 اقالم تعهدی غیر اختیاری

 5313 13111 4314 131691111 131311111 تاخیر در گزارشگری مالی

 NA 13911 -1331 131114111 -131161111 مقدار ثابت

 درصد R-squared 4 ضریب تعیین

 131141 66351 والد  آماره

 پیش فرض های آماری

 131111 5341 ناهمسانی واریانس

 139119 13151 خودهمبستگی سریالی

 H- hausman 91343 131111آماره 

 F-limer 5311 131151آماره 

پانلی یا از پنج درصد می باشد بنابراین رویکرد داده های  کمترلیمر  Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  1نتایج جدول 
درصد می باشد که اثژرات   1سطح معنی داری آزمون هاسمن نیز نشان می دهد کمتر از  ( پذیرفته شده است.panel) تابلویی

درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  1سطح معناداری آزمون ناهمسانی واریانس کمتر از  داده ها از نوع ثابت می باشد.
رفع شژده اسژت. همچنژین،     glsای دستور واریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجر

وجود خود همبسژتگی سژریالی بژین    عدم  از پنج درصد بوده بیانگر  بیشترچون سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی 
بژود کژه نشژان از     51برای همه متغیر ها کمتر از  VIFنتایج آزمون هم خطی بین اجزای اخالل، آماره . خطاهای مدلها است

 م خطی بین اجزای اخالل دارد.عدم وجود ه
توان گفت مدل برازش شده  باشد،  می درصد می 1( که کمتر از 131141( و سطح معناداری )66351آماره والد برابر با ضریب  )

 از اعتبار کافی برخوردار است.
واکژنش بژازار بژه محتژوای      ( تاثیر معناداری بر13914داری )( و سطح معنی-131551کمیته حسابرسی با ضریب ) اندازهمتغیر  

گیرد. متغیرهای کنترلژی   درصد مورد پذیرش قرار نمی 31اطالعاتی اعالن سود ندارد و فرضیه اول پووهش در سطح اطمینان 
نیز نشان می دهد با حضور حسابرسان بزرگ در رسیدگی شرکت ها از واکنش های بازار کاسته می شود. امژا میژزان    پووهش

دهژد   باشژد کژه نشژان مژی     درصد می 4ضریب تعیین برابر با  لی می تواند به میزان واکنش ها بیافزاید.تاخیر در گزارشگری ما
 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.  4اند  متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته
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 دوم آزمون فرضیه
بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. از ایژن   استقالل اعضاء کمیته حسابرسی فرضیه دوم بیان می دارد

 صورت زیر نوشت: توان به  رو فرضیه را می 
 بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر ندارد. استقالل اعضاء کمیته حسابرسی( : H0فرضیه صفر )

 واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد.بر  استقالل اعضاء کمیته حسابرسی( : H1فرضیه مقابل )
 ارائه شده است: 1نتایج برآورد در جدول 

 خالصه مدل رگرسیون فرضیه دوم پژوهش :7جدول 
 متغیر وابسته: محتوای اطالعاتی اعالن سود

 همخطی .Prob (z) آماره خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 5319 13941 1334 13611911 131511516 حسابرسیاستقالل کمیته 

 5365 13111 -5316 131194413 -131116153 اندازه شرکت

 5361 13641 5351 131661166 131611345 اهرم مالی

ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق 
 صاحبان سهام

131111139- 131161164 1361- 13111 5311 

 5339 13113 1364 131115691 131591431 زیان ده بودن

 5354 13191 -6311 131594151 -131613113 اندازه حسابرس

 5319 13151 1311 135669551 131134341 اقالم تعهدی غیر اختیاری

 5313 13111 4311 131641554 131313111 تاخیر در گزارشگری مالی

 NA 13511 -5316 13161441 -131111165 مقدار ثابت

 درصد R-squared 4 ضریب تعیین

 131111 61311 والد  آماره

 پیش فرض های آماری

 131111 1331 ناهمسانی واریانس

 139151 13111 خودهمبستگی سریالی

 H- hausman 91311 131111آماره 

 F-limer 5316 131151آماره 

از پنج درصژد مژی باشژد بنژابراین رویکژرد داده هژای        کمترلیمر  F، نشان می دهد که سطح معناداری آزمون 1نتایج جدول 
سژطح معنژاداری   سطح معنی داری آزمون هاسمن نیز از اثرات ثابت داده ها حکایت دارد.  ( پذیرفته شده است. panel)تابلویی

ت کژه  درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی واریانس بین خطاهای مدل بوده اسژ  1آزمون ناهمسانی واریانس کمتر از 
از  بیشژتر رفع شده است. سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی  glsاین مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 

نتایج آزمون هم خطی بین اجزای اخالل، . وجود خود همبستگی سریالی بین خطاهای مدلها استعدم  پنج درصد بوده بیانگر 
 بود که نشان از عدم وجود هم خطی بین اجزای اخالل دارد. 51برای همه متغیر ها کمتر از  VIFآماره 

توان گفت مدل برازش شده  باشد،  می درصد می 1( که کمتر از 131111( و سطح معناداری )61311آماره والد برابر با ضریب  )
 از اعتبار کافی برخوردار است.
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( تاثیر معناداری بژر واکژنش بژازار بژه     13941داری )معنی( و سطح 13151اعضای کمیته حسابرسی با ضریب ) استقاللمتغیر  
گیرد. متغیرهای  درصد مورد پذیرش قرار نمی 31محتوای اطالعاتی اعالن سود ندارد و فرضیه دوم پووهش در سطح اطمینان 

شود. امژا  نیز نشان می دهد با حضور حسابرسان بزرگ در رسیدگی شرکت ها از واکنش های بازار کاسته می  کنترلی پووهش
دهد  باشد که نشان می درصد می 4ضریب تعیین برابر با  میزان تاخیر در گزارشگری مالی می تواند به میزان واکنش ها بیافزاید.

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.  4اند  متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته
 

 سوم آزمون فرضیه
کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تژاثیر دارد.   مالی رییسدارد: تخصص  فرضیه سوم بیان می

 صورت زیر نوشت: توان به  رو فرضیه را می از این 
 کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر ندارد. مالی رییس( : تخصص H0فرضیه صفر )

 کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. مالی رییس( : تخصص H1فرضیه مقابل )
 ارائه شده است: 1نتایج برآورد در جدول 

 خالصه مدل رگرسیون فرضیه سوم پژوهش :1جدول 
 متغیر وابسته: محتوای اطالعاتی اعالن سود

 همخطی .Prob (z)آماره  خطای استاندارد (Coefficient)ضرایب  نام متغیر

 5315 13116 -1311 131131119 -13111611 حسابرسی تخصص مالی رییس کمیته

 5361 13119 -5314 131194115 -13111194 اندازه شرکت

  13613 5359 131661916 131611411 اهرم مالی

 5311 13131 -1361 131161161 -13111141 ارزش بازار به ارزش دفتری

 5339 13159 1364 131111131 13159699 بودنزیان ده 

 5356 13163 -6353 131591151 -13163115 اندازه حسابرس

 5316 13115 1311 135665511 131161119 اقالم تعهدی غیر اختیاری

 5313 13111 4311 131691341 13131919 تاخیر در گزارشگری ها

 NA 13511 -5346 131161911 -131141331 مقدار ثابت

 درصد R-squared 4 ضریب تعیین

 131111 61319 والد  آماره

 پیش فرض های آماری

 131111 1311 ناهمسانی واریانس

 139141 13111 خودهمبستگی سریالی

 H- hausman 91319 131111آماره 

 F-limer 5314 131155آماره 

 تابلوییاز پنج درصد می باشد بنابراین رویکرد داده های  کمترلیمر  F، نشان می دهد که سطح معناداری آزمون 1نتایج جدول 
(panel .پذیرفته شده است ) درصد می باشد و اثرات داده هژای   1سطح معنی داری آزمون هاسمن نیز نشان می دهد کمتر از

درصد است کژه نشژان دهنژده وجژود ناهمسژانی       1سطح معناداری آزمون ناهمسانی واریانس کمتر از ثابت پذیرفته می شود. 
رفع شژده اسژت. همچنژین،     glsواریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 
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وجود خژود همبسژتگی سژریالی بژین     عدم  از پنج درصد بوده بیانگر بیشترچون سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی 
بژود کژه نشژان از     51برای همه متغیر ها کمتر از  VIFنتایج آزمون هم خطی بین اجزای اخالل، آماره . خطاهای مدلها است

 عدم وجود هم خطی بین اجزای اخالل دارد.
توان گفت مدل برازش شده از  باشد،  می درصد می 1( که کمتر از 131111( و سطح معناداری )61319) آماره والد برابر با ضریب

 اعتبار کافی برخوردار است.
( تاثیر معناداری بر واکنش بازار به 13116داری )( و سطح معنی-13111کمیته حسابرسی با ضریب )تخصص مالی رئیس متغیر  

گیرد. متغیرهای  قرار نمی درصد مورد پذیرش 31پووهش در سطح اطمینان  سوممحتوای اطالعاتی اعالن سود ندارد و فرضیه 
نیز نشان می دهد با حضور حسابرسان بزرگ در رسیدگی شرکت ها از واکنش های بازار کاسته می شود. امژا   کنترلی پووهش

دهد  باشد که نشان می درصد می 4ضریب تعیین برابر با  میزان تاخیر در گزارشگری مالی می تواند به میزان واکنش ها بیافزاید.
 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.  4اند  مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهمتغیرهای 

 

 چهارم آزمون فرضیه
کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد.  مالی اعضاءبیان می دارد: تخصص  چهارمفرضیه 
 صورت زیر نوشت: توان به  رو فرضیه را می از این 

 کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر ندارد. مالی اعضاء( : تخصص H0فرضیه صفر )
 کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. مالی اعضاء( : تخصص H1فرضیه مقابل )

 ارائه شده است: 3نتایج برآورد در جدول 
 پژوهش چهارم خالصه مدل رگرسیون فرضیه :1 جدول

 متغیر وابسته: محتوای اطالعاتی اعالن سود

 همخطی .Prob (z) آماره خطای استاندارد (Coefficient)ضرایب  نام متغیر

 5314 13511 -5394 131511154 -131641151 حسابرسی تخصص مالی اعضاء کمیته

 5366 13599 -5311 131191615 -131116311 اندازه شرکت

 5363 13531 5391 131691641 131631111 اهرم مالی

 5311 13164 -1366 131161113 -131111919 ارزش بازار به ارزش دفتری

 5339 13131 1361 13116119 131511616 زیان ده بودن

 5356 13161 -6369 131594969 -13163346 اندازه حسابرس

 5316 13161 1319 13569131 131111111 اقالم تعهدی غیر اختیاری

 5351 13111 9311 131645446 131391315 تاخیر در گزارشگری ها

 NA 13561 -5311 131151139 -131114151 مقدار ثابت

 درصد R-squared 4 ضریب تعیین

 131111 61311 والد  آماره

 پیش فرض های آماری

 131111 1311 ناهمسانی واریانس
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 139164 13119 خودهمبستگی سریالی

 H- hausman 91316 131111آماره 

 F-limer 5315 131151آماره 

 تابلوییاز پنج درصد می باشد بنابراین رویکرد داده های  کمترلیمر  F، نشان می دهد که سطح معناداری آزمون 3نتایج جدول 
(panel .پذیرفته شده است ) درصد می باشد که نشان می دهد اثرات داده ها از  1سطح معنی داری آزمون هاسمن نیز کمتر از

درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی واریانس  1سطح معناداری آزمون ناهمسانی واریانس کمتر از نوع ثابت می باشد. 
رفع شده است. سطح معناداری آزمون  glsبین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 

نتژایج  . د خود همبستگی سریالی بین خطاهای مدلها استوجوعدم بیانگر که  از پنج درصد بوده  بیشترخودهمبستگی سریالی 
بود که نشان از عژدم وجژود هژم خطژی بژین       51برای همه متغیر ها کمتر از  VIFآزمون هم خطی بین اجزای اخالل، آماره 

 اجزای اخالل دارد.
توان گفت مدل برازش شده  می باشد،  درصد می 1( که کمتر از 131159( و سطح معناداری )61353آماره والد برابر با ضریب  )

 از اعتبار کافی برخوردار است.
( تاثیر معناداری بر واکنش بازار 13511داری )( و سطح معنی-13164کمیته حسابرسی با ضریب ) تخصص مالی اعضایمتغیر  

گیژرد   ر نمژی درصد مژورد پژذیرش قژرا    31پووهش در سطح اطمینان  چهارمبه محتوای اطالعاتی اعالن سود ندارد و فرضیه 
نیز نشان می دهد با حضور حسابرسان بزرگ در رسیدگی شرکت ها از واکنش های بازار کاسته می  متغیرهای کنترلی پووهش

باشژد کژه    درصژد مژی   4ضریب تعیین برابر با  شود. اما میزان تاخیر در گزارشگری مالی می تواند به میزان واکنش ها بیافزاید.
 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.  4اند  و کنترلی موجود در مدل توانسته دهد متغیرهای مستقل نشان می

 

 خالصه آزمون فرضیه ها
 ارایه شده است. 51خالصه نتایج آزمون فرضیه های پووهش در جدول 

 نتایج آزمون فرضیه ها :81جدول

 

 گیری کلی نتیجه
( بژازار  5311های اخیر در مطالعات مالی، چگونگی انعکاس اطالعات در قیمت سهام است. فاما ) یکی از مهمترین مباحث دهه

کننژد. بژرای ایجژاد     طور کامل منعکس مژی  ها همیشه اطالعات در دسترس را به کند که در آن قیمت کارا را بازاری تعریف می
رایی، اطالعات به سه بخش اطالعات تژاریخی، اطالعژات در دسژترس عمژوم و     قوی و قوی کا تمایز میان شکل ضعیف، نیمه

یه
ض

فر
ره 

ما
ش

 

 شرح

 رگرسیون

 عدم پذیرش پذیرش

5-5 
 **  کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. تعداد اعضای

5-6 

 **  .ی اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارداستقالل اعضای کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوا

5-9 

 **  کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد. رییستخصص مالی 

5-4 

 **  تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود تاثیر دارد.
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هژا   کنند. آن ( بحث جدیدی را به این ادبیات موضوع اضافه می5311شوند. گراسمن و استیگلیتز ) اطالعات محرمانه تقسیم می
امل مژنعکس نماینژد، زیژرا بایژد بابژت      طور ک توانند اثر اطالعات بدون هزینه را به ها فقط می کنند که قیمت این گونه بیان می

صورت، هیا نوع تملک اطالعاتی صورت نخواهد گرفت.  کسب اطالعات در ازای هزینه، بازدهی وجود داشته باشد؛ در غیراین
یکی از نهادیی که می تواند هم بر مدیران و هم حسابرسان شرکت نظارت داشته باشد، کمیته حسابرسی و تاثیر ویوگی هژای  

بر فعالیت های مدیران می باشد. برای این منظور در پووهش حاضر سعی شد تا تاثیر ویوگی های کمیته حسابرسژی   این گروه
شژرکت   554تعداد  5931تا  5935بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود بررسی شود. بدین منظور طی سال های 

این موضوع است کژه ویوگژی هژای کمیتژه حسابرسژی تژاثیری بژر         بعد از اعمال محدودیت هایی انتخاب شدند. نتایج بیانگر
 و این می تواند بیانگر این باشد که: اطالعاتی اعالن سود ندارد یمحتوا

کمیته حسابرسی در ایران نوپاست و فعال مزایای آن برای شرکت ها بطور کامل مشخص نشده )و حتی سژرمایه    -
و یا قوانین و مقررات مربوط در  گذاران افراد حرفه ای و متخصص در زمینه مالی نیستند تا این گروه را قبول کنند(

 این مسیر کمرنگ تر و غیر قابل ملموس می باشد.

نتایج بررسی های این پووهش بعید است در محیط اطالعاتی ایران به این گروه اعتماد بیشتری صورت با توجه به  -
پذیرد و لذا بایستی قوانینی در جهت الزامی تر کردن آن صورت گیرد تا شرایط بازار هم بژه طژرف کژارایی قژوی     

 حرکت کند.

 

 ها محدودیت
 اند از: های موجود در این تحقیآ عبارت محدودیت

خصژوص تعمژیم نتژایج آن بژه سژایر       شود، در ترین محدودیت تحقیقاتی که بر پایه آمار استنباطی انجام می اولین و مهم -
ها و یا شرایط متفاوت  اند؛ در دوره شده که ارتباطاتی که در این تحقیآ ثابت باشد. این امکان وجود دارد ها می شرایط و دوره

بنابراین باید در تعمیم نتایج این تحقیآ،  یا اینکه نوع ارتباطات به گونه دیگری باشدشرایط این تحقیآ برقرار نباشند و  از
 .احتیاط الزم به عمل آید

در محیط اقتصادی کشور، کمیته حسابرسی یکی از عوامل نظارتی نوپا می باشد که با توجه به الزامات بورس اوراق بهادار  -
رار این مهم اقدام نکرده اند و پژووهش حاضژر از لحژاظ دسترسژی بژه      از شرکت ها نسبت به استقی در حال حاضر تعداد

 اطالعات با مشکالتی مواجه بود.
با توجه به محیط اطالعاتی و عدم شفافیت کافی در محاسبه محتوای اطالعاتی اعالن سود مدل فاما و فرنا مناسب دیده  -

در صورت دسترسی به اطالعات می  د تیارگاراجانهمچون دفوند و معیار ضریب واکنش سو شد و استفاده از سایر مدل ها
 تواند نتایج دیگری را رقم بزند.

دارد که ممکن است از دسترس محقآ  در مورد این تحقیآ عوامل دیگری ازجمله عوامل کالن اقتصادی و سیاسی وجود -
 آ در نظر گرفته نشده است.اثرگذار باشند. لکن اثر این عوامل در این تحقی توانند بر نتایج تحقیآ خارج باشند و می

هژای   های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است، تعمیم نتایج به شرکت نظر به اینکه جامعه آماری این تحقیآ، شرکت -
هایی که در بورس حضژور داشژتند ولژی از     رو خواهد شد. این محدودیت در شرکت هایی روبه خارج از بورس به محدودیت
 کند. مینمونه حذف شدند نیز صدق 
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 پیشنهادها

 پیشنهادهای پژوهشی
 بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود. -

 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود. -

 طالعاتی اعالن سود.بررسی تاثیر حسابرس داخلی بر واکنش بازار به محتوای ا -

 تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط میزان شفافیت شرکت ها و واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود. -

 پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد می گردد با وجژود عژدم تاییژد نتژایج ایژن      

بت به نقش کمیته حسابرسی آگاهی الزم را کسب کنند و با توجه به جایگاهی که این گروه در شرکت ها دارند، در پووهش نس
 جهت قابلیت اتکای اطالعات و نقش اطالعات در تصمیم گیری اعتماد کنند.

کژردن نقژش آن مطژابآ     به بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد، الزامات استقرار کمیته حسابرسی را در جهت پررنگ
کشورهای پیشرفته را اعمال نموده و با جدیت پیگیر باشند. چرا که ادبیات مالی نشان می دهد کمیته حسابرسی می توانژد بژه   

 کیفیت اطالعات حسابداری کمک نماید.
ال و مژوارد بژا   به کمیته حسابرسی و عوامل نظارتی شرکت ها نیز پیشنهاد می گردد، گزارشی از میزان فعالیت خژود طژی سژ   

اهمیت از بعد نظارتی در مورد شرکت ها را در گزارشی به اطالع استفاده کنندگان برساند تا تصمیم گیری ها با قالیژت اتکژای   
 بیشتری انجام بگیرد.

 

 منابع
 ( ،رویدادکاوی الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری 5934بذرافشان، آمنه، حجازی، رضوان، رحمانی، علی ،) مالی

 .11-41، صص 51، شماره 4با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 
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 فرابورس ایران.
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