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 چکيده

یکی از بخش های مهم حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی می باشد. با وجود این کمیته، عملکرد شرکت و مدیران زیر 
 تهیوجود کم ریتاث یبررس به پژوهش حاضرصورت گیرد.  ات الزمگذاشته می شود تا در جهت بهبود آنها اقدامذره بین 
 بعد از و بوده کاربردی هدف لحاظ از این پژوهش. پردازد می خودرو عایصندر  شرکت یبر عملکرد آت یحسابرس

 نمونه عنوان بهصنعت خودرو شرکت  11تعداد باشد.  می( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از همبستگی شناسی روش
 استفاده مورد روش. مورد تحقیق قرار گرفتند 1936 تا 1931 های سال بینساله  6 زمانی ی دورهدر  وشده  انتخاب پژوهش

برای  است. شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای وبوده  ای کتابخانه اطالعات، آوری جمع جهت
وجود  که دهد می نشان پژوهش نتایج .شداستفاده  15نسخه  استاتاها از نرم افزار اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل

فعال در صنعت خودرو وجود کمیته  یعنی در شرکتهای معنادار دارد. ریتاث عملکرد آتی شرکتبر  یحسابرس کمیته
  آتی شده است. حسابرسی منجر به عملکرد بهتر شرکت در سال

.صنعت خودرو ، شرکت عملکرد آتی ،کمیته حسابرسی: یديکل واژگان

 

 مقدمه

 حیاتی نقشی عملکرد، ارزیابی و مدیریت است، منابع کمیابی آن بارز مشخصههای از یکی که کنونی رقابتی محیط در

 تمامی در اصلی موضوعی عملکرد، معتقدند محققان و صاحبنظران(. 2112، همکاران و آمادو) کند می ایفا سازمان برای

 .نباشد عملکرد گیری اندازه و ارزیابی مشمول که کرد تصور را سازمانی بتوان مشکل و است سازمانی های تحلیل و تجزیه
 اند متکی عملکرد ارزیابی به استراتژیک اهداف به نیل با ارتباط در مدیران به بازخورد آوردن فراهم جهت سازمانها

 (.2111، همکاران و کراونس)

 که ازآنجا .هاست آن مالی جنبه است، داشته قرار توجه مورد بسیار سنتی، طور به که ها سازمان عملکردی های جنبه از 

 زیادی بسیار اهمیت از آن گیری اندازه و مالی عملکرد شود،می قلمداد ها شرکت از بسیاری اصلی هدف سود، کسب

   (.1931فضلی،  و زادهتقیاست ) برخوردار
های داخلی،  های مرتبط با کنترل هیأت مدیره به ویژه در زمینهکمیته حسابرسی به منظور اجرای وظیفه نظارتی از طرفی، 

(. کمیته حسابرسی 1932)پیوندی و خرم،  های حسابرسی تشکیل می شود مدیریت ریسک، گزارشگری مالی و فعالیت
اندازه های حسابداری بکار رفته در صورتهای مالی شرکت را بر عهده دارد. با توجه به ماهیت و  مسئولیت نظارت بر رویه

  شرکتعملکرد آتی بر  وجود کميته حسابرسی ريتاثبررسی 

 )مطالعه موردی صنعت خودرو(

 
 نياسيدحسن افضل

 )نویسنده مسئول(مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزکوه، ایران  -کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
Hassan.afzalnia@yahoo.com 
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ها توسط کمیته حسابرسی بصورت ماهانه، فصلی یا ساالنه بررسی می شود. نقش کمیته های مالی شرکت شرکت، گزارش
حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از طریق نظارت فعال بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت توسط مراجع حرفه ای 

 (. 2112)سانگ و ویندرم،  مختلف مورد تاکید قرار گرفته است
های داخلی شرکت، رعایت  های مالی و کنترل مدیره در نظارت بر سالمت صورت یاتوظیفه کمیته حسابرسی کمک به ه

الزامات قانونی و مقرراتی و نیز استانداردها و خط مشی اخالقی شرکت، شایستگی و استقالل حسابرس مستقل شرکت، 
ئه در مجموعه های کمیته حسابرسی برای ارا عملکرد حسابرسان داخلی و نیز حسابرسان مستقل و تهیه گزارش

 ها است های ساالنه شرکت گزارش
(، کمیته حسابرسی ارتباط مهمی بین وظیفه گزارشگری مالی شرکت و ذینفعان شرکت برقرار می 2112) از نظر بولتون

کند. وقتی این ارتباط مورد توجه قرار نگیرد، مسائل حاکمیت شرکتی بوجود خواهد آمد. اکثر تحقیقات از نقش قابل 
صص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر بهبود فرآیند گزارشگری مالی بحث کرده اند. باید توجه داشت که مالحظه تخ

های  تخصص حسابداری یا مالی برای تمام اعضای کمیته ضرورتی ندارد. زیرا کمیته می تواند از نظر مشاوران در حوزه
ها را نیز به خوبی صحیحی مطرح کنند و پاسخ تخصصی استفاده کند. اما در هر صورت کمیته باید قادر باشد سواالت

تحلیل کنند. البته، نباید فراموش شود برای افزایش اثربخشی و کیفیت عملکرد، الزم است تا حداقل یکی از اعضای 
های  کمیته در زمینه حسابداری یا مدیریت مالی تخصص داشته باشد و از تمام رویدادها و تغییرات در فرآیندها و الزام

رشگری آگاهی داشته باشد؛ زیرا وظیفه اصلی کمیته حسابرسی، بررسی فرآیندهای گزارشگری مالی برای کسب گزا
(، نشان می دهد 1932) (. نتایج مطالعات دارابی و اجتهادی1939)محمدپور و شهرابی،  اطمینان از کیفیت آن است

ا کیفیت گزارشگری مالی دارد. پژوهش تخصص مالی رئیس و اعضای کمیته حسابرسی  ارتباط مثبت و معنی داری ب
ها (، نشان داد بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و محیط اطالعاتی شرکت1932) فخاری و رضائی پیته نوئی

های  (، نشان می دهد بین ویژگی1935) مستقیم و معنی داری وجود دارد. در این زمینه مطالعات زارعی و قاسمی ارتباط
استقالل، تخصص اعضا، سابقه مدیریت اعضا و تعداد اعضای کمیته حسابرسی با مدیریت سود  کمیته حسابرسی همچون

 ای وجود ندارد. ارتباط
با توجه به اینکه پشتوانه تشکیل کمیته حسابرسی را می توان در نظریه نمایندگی مشاهده کرد. بر اساس نظریه 

ها انجام ی آنودمندی از مدیران هستند که به عنوان نمایندهنمایندگی، سهامداران و بستانکاران در صدد کسب حداکثر س
های  (. در کنار وجود کمیته حسابرسی قوی و واحد نظارتی شامل مکانیزم1338)فوگارتی و کالبرز،  وظیفه می کنند

 حاکمیت شرکتی گزارشگری مالی می تواند بصورت مطلوب و قابل مقایسه در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
مناسب  یها یاستراتژ جادیمسئول ا یشود که از طرف یشناخته م رهیمد ئتیه یفرع تهیبه عنوان کم یحسابرس تهیکم
 یها تیدارد تا درباره فعال فهیوظ گرید ی( و از سو112: 2116شرکت است )بنسال و شارما،  یبهبود سالمت مال یبرا

از  یمطلوب ریتصو یاگر کمینة حسابرس ن،ی(. بنابر ا51: 1939 ،یپاسخگو باشد )محمدپور و شهراب رهیمد ئتیخود به ه
موثر در  یها یاتخاذ استراتژ یبرا یبهتر گاهیعامل ارائه دهد، جا ریو مد رهیمد ئتیه یدر برابر اعضا یمال یصورتها

 (.2116؛ به نقل از بنسال و شارما، 2115، "عملکرد شرکت خواهد داشت )باردوج و رائو شیجهت افزا
ی شاملو و بادآور (؛ خداداده2119(؛ لئوز و همکاران، )2119نهایت جهت بسط و توسعه مطالعات بال و همکاران)در 

(؛ 2112) (؛ بولتون2112) ( و با توجه به مطالعات سانگ و ویندروم1932) (؛ رهنمای رودپشتی و همکاران1936نهندی)
( 1932(؛ پیوندی و خرم)1932) عی و روستائیان(؛ جام1932) (؛ فخاری و رضائی پیته نوئی1935) زارعی و قاسمی

در صدد پاسخ به از این رو پژوهش حاضر در شرکت بر هیچ کس پوشیده نیست  ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی اثربخش
 چگونه است؟ صنعت خودروهای فعال در شرکت  یبر عملکرد آت یحسابرس تهیوجود کم ریتاثاین سوال است که 
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 پژوهشپيشينۀ ادبيات و 

به  یسازمان هر ،یو تحول سازمان رییو در راستای توجه به تغ ها سازمان انیروزافزون رقابت م شیامروزه با توجه به افزا
ی آور فن شرفتیمانند گسترش رقابت، پ ییدادهایرو وقوع گر،ید انیب به. باشد داشته یدنبال آن است که عملکرد مؤثرتر

توجه به  ضرورت جانبه واحدهای اقتصادی برای کسب رتبه برتر، همه و تالش یدر ساختارهای سازمان رییتغ اطالعات،
 نانهیها و رفتارهای کارآفر نگرش امروزی، یرقابت طیدر مح. کرده است ریناپذ اجتناب را یبهبود مستمر عملکرد سازمان

با توجه به . باشد ها، ضروری می آن اندازه نظر از ها، صرف شرکت یتمام یبهبود عملکرد سازمان و شرفتیپ ،یابیبرای کام
 در نیا باشند، یبه دنبال بهبود مستمر آن م یخصوص ای یها اعم از دولت سازمان یامروزه تمام ،یسازمان عملکرد تیاهم
 ییکارا و لکرداز عم یهای دولت بزرگ سازمان ازحد شیو ب میحج التیتشک رانیدر ا ریسه دهه اخ یاست که ط یحال

 دیبا تأک( 2118) 1رهنورد نه،یزم نیدر ا. اند به مردم دورمانده یرسان خدمتی عنیخود  یالزم برخوردار نبوده و از هدف اصل
عملکرد  مختلف یها فعال در کشور در حوزه یدولت های سازمان اگر دارد یم انیهای ب عملکرد سازمانبودن  نییپا بر

های موفق بخش  و سازمان رانیا یدولت های بخش عملکرد سازمان نیشکاف موجود ب دادند، یبهتری از خود نشان م
 (.1935ی و همکاران، رضائ) اندازه نبود نیبه ا گریدرکشورهای د یدولت
 بین عملیات گسترش. اند بوده حسابرسی ی کمیته یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان توسعه کشورهای اخیر، هایسال در

 محیط به خسارت از ناشی هایبدهی افزایش رقابتی، مزایای کسب برای سهامی هایشرکت های فعالیت تشدید المللی،
 بررسی برای معتبر مبنایی نبود مالی، هایگزارش و صورتها در مندرج ارقام در مدیریت برآوردهای تأثیر و نقش زیست،

 هایسیستم از استفاده گسترش مستقل، حسابرسان سوی از داخلی کنترل ساختار کفایت با رابطه در مدیریت ادعاهای
 ی کمیته کارگیری به و ایجاد روند تشدید سبب ها،سیستم این کنترل بر نظارت مشکل تر شدن آن، دنبال به و ای رایانه

 .(1982 )رحیمیان، است شده حسابرسی
 نظام در شده مطرح اساسی مسایل از یکی عام، سهامی هایشرکت امور بر نظارت و کنترل مناسب، مدیریت امروزه

 به گذاران سرمایه منافع حفظ کنونی، دنیای تحوالت به توجه با. ایران است جمله از و مختلف جهان کشورهای اقتصادی
 مالی هایگزارش و حسابداری اطالعات از کنندگان استفاده گروه مهمترین همچنین و کنندگان سرمایه تامین عنوان
می رود  انتظار که است کارهایی و ساز از یکی حسابرسی، هایکمیته گسترش و ایجاد. است یافته ضرورت پیش از بیش

 در امروزه. شود واقع موثر مالی، هایگزارش و حسابداری ی اطالعاتحفظ منافع گروه های مختلف استفاده کننده در
 نحوه ی و هارویه بر ناظر نقش تا اندداده تشکیل حسابرسی کمیته ی هاشرکت از بسیاری یافته، توسعه کشورهای برخی
 .(1981 نفری، و سلیمانی گیرد )ارباب عهده به را اقتصادی واحدهای مالی گزارشگری و حسابداری عمل

 از نفر 1 موارد برخی در و 5تا  9 از متشکل و اقتصادی مدیره ی واحد هیأت هایکمیته از یکی حسابرسی کمیته ی
دارد  عهده بر را شرکت مالی هایفعالیت کلیه ی بر نظارت  نهایی مسئولیت که است مدیره ی هیأت غیرموظف اعضای

 (.2119 ،2لوبک )آرنس و
. یافت رواج نیز در انگلستان آن تشکیل اندیشه آمریکا، سهامی هایشرکت در حسابرسی ی کمیته ایجاد روند افزایش با

 گزارش طبق که شود یادآور باید. بود کندتر انگلستان سهامی های شرکت در حسابرسی ی کمیته تشکیل پذیرش روند
 تمایل آن ایجاد به هاشرکت اما نبود؛ ناشناخته انگلستان در حسابرسی ی کمیته حسابداری، مطالعات المللی بین گروه
 راستا این در .(1336 ،9کولیر) رسید می نظر به بعید انگلستان های شرکت در کمیته این تشکیل رو،این از. دادند نمی نشان

                                                           
1
 Rahnavard 

2
 Arense and Loebbecke 

3
 Collier  
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  5اوراق بهادارلندن بورس در شده پذیرفته شرکت تمام به گزارشی طی 2کدبوری ی کمیته میالدی، 1332 سال در و
 تمام بهادار اوراق بورس اینرو، بود؛ از اختیاری توصیه این پذیرش. بپردازند حسابرسی ی کمیته ایجاد به که کرد توصیه
 سهام صاحبان عمومی مجمع ی ساالنه گزارش را در توصیه  این پذیرش میزان کرد ملزم را شده پذیرفته هایشرکت

 با. شوند آگاه آن تشکیل عدم دالیل یا و حسابرسی ی کمیته وضعیت ایجاد از سهامداران ترتیب، این به تا کنند افشا
 به یافت؛ افزایش چشمگیری طور به انگلستان های شرکت در حسابرسی ی کمیته تعداد کدبوری، ی کمیته گزارش انتشار
 دارای لندن بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سهامی های شرکت از درصد 89/8 میالدی، 1332 تا سال که طوری
 (.1331 )کولیر، بودند حسابرسی ی کمیته

توبین و  Q ایبین تخصص مالی کمیتة حسابرسی و عملکرد مبتنی بر معیاره( نشان دادند که 1935اورادی و همکاران )
ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین استقالل کمیتة حسابرسی و عملکرد مبتنی بر بازده  بازده دارایی

توبین  Q ها رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. در عین حال، بین استقالل کمیتة حسابرسی با عملکرد مبتنی بر دارایی
پژوهش  یها افتهی .ها رابطه معناداری مشاهده نگردید توبین و بازده دارایی Q معیارهایو اندازۀ کمیتة حسابرسی با 

 و عملکرد شرکت نشان داد. یحسابرس تهیکم یالتخصص م نیرا ب ی( رابطه مثبت و معنادار2112و همکاران ) دسنیوید
 جهیشرکت و در نت کیدر  یمال یبه کاهش تقلب ها یحسابرس تهیکم معتقدند که استقالل( 2111و همکاران ) ریام

 یحسابرس تهیکه کم دندیرس جهینت نی( به ا2112و همکاران ) نلآرس کند. یشرکت کمک م یعمکرد مال شیافزا
 نیاز رابطه مثبت ب یحاک زی( ن2116بنسال و شارما ) یها افتهیشود.  یعملکرد شرکت م شیمستقل، موجب افزا

پژوهش  دربر عملکرد شرکت  یمثبت استقالل کمیتة حسابرس ریو عملکرد شرکت است. تأث یاستقالل کمیتة حسابرس
پژوهش دار و  یها افتهیقابل مشاهده است. در مقابل  زی( ن2112همکاران )( و عبداهلل و 2118) ی(، د2118)نچل  یها

 و عملکرد شرکت نشان داد. یاستقالل کمیتة حسابرس نیرا ب ی( رابطه منف2111همکاران )
مؤثر و  یتهایداشتن کم یاز شاخص ها یکی ،یحسابرس تةیکم یاعضا بی( معتقدند که ترک1332) امزیلیمنون و و

 تةیکه کم کنندی( استدالل م2119و دالزیل،  لمنی؛ ه1333 ،یو گرگور ریکول) یندگینما یکارآمد است. طرفداران تئور
شود )سولتانا و  یم شرکت ردکاهش عملک جهیرفتن توابع کنترل و نظارت و در نت نیبزرگتر باعث از ب یحسابرس

 یبر عملکرد شرکت م یبزرگتر اثر منف یحسابرس تهیکه کم دیرس جهینت نیبه ا زی( ن1333)(. وفیس 2112همکاران، 
 گذارد.

 نیا یتواند موثر واقع شود. برا یبزرگتر م یحسابرس تهیکنند که کم یم دیمنابع تأک یوابستگ یمقابل طرفداران تئور در
 یحسابدار یها هیرو یتر اجرا یگوناگون جهت کنترل قو یرا با تخصص ها یتوانند افراد یها م تهیمنظور، کم

 یحسابرس تهیدر اندازه کم شی( معتقدند که افزا2111) کارانهم و راقناندان .(2112و همکاران،  یاستخدام کنند )چو
دارد )عبداهلل و همکاران،  یرا در پ ینظارت و عملکرد مؤثرتر جهیشود و در نت یتعداد جلسات آن مسبب باالرفتن 

 نیاز آن است که ب یاکح زی( ن2112( و عبداهلل و همکاران )2111و همکاران ) یرد یپژوهش ها یها افتهی(. 2112
 زی( ن2112و همکاران ) ی( و متار2111) یوجود دارد. و یو عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار یحسابرس تهیاندازه کم

 با عملکرد شرکت مشاهده نکردند. یو کمیتة حسابرس رهیمد ئتیاندازه ه نیب یرابطه معنادار
 

  پژوهش  فرضيه
 دارد. ریتاث صنعت خودرودر  شرکت یبر عملکرد آت یحسابرس تهیوجود کمفرضیه اول: 

                                                           
4
 Cadbury Committee (CC) 

5
 London Stock Exchange 
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 پژوهش رگرسیونی برای فرضیه مدل
 

ROAit+1 = β0+ β1ACit + β2size it + β3lev it + β4Inst it + β5Grow it +U it 

 

 تعریف عملياتی متغيرهای پژوهش
 وابسته  متغیر

 شود. های اول دوره شرکت محاسبه می (: از طریق نسبت سود عملیاتی به داراییROAit+1) عملکرد آتی شرکت

 

 (ACحسابرسی )وجود کميته متغير مستقل: 

 .بودمقدار این متغیر عدد صفر خواهد اگر شرکت کمیته حسابرسی داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت این صورت 
 

 متغيرهای کنترلی

  در این تحقیق از طریق لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت محاسبه شده است. (:SIZEاندازه شرکت )

هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت می باشد. منظور از اهرم عبارت است از وجود  اهرم :(Lev) اهرم مالی

مدیران  مالی میزان بدهی های شرکتها است. هر اندازه درجه اهرم مالی بزرگتر باشد، درجه ریسک مالی بیشتر می شود
را تامین کنند، اما دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی، تمایل دارند از این طریق نیازهای مالی شرکت ه شرکتها ب

تامین مالی از طریق بدهی، هزینه بهره را در پی دارد و این موضوع باعث خواهد شد که شرکتها بخشی از درآمدهای خود 
 ها کاهش خواهد یافت. های آینده صرف پرداخت هزینه های تامین مالی کنند. در نتیجه، سودآوری آینده آن را در سال

 دارایی کل به بدهی کل نسبت تحقیق، از این سک نیز می تواند از عوامل موثر باشد. درتحقیقات نشان می دهد که ری

 می شود. مالی استفاده شاخص اهرم عنوان به

 آید. به دست می tاز طریق میانگین رشد فروش در طی سه سال قبل از دوره مورد سال  (:Growرشد فروش )
 یرا برا یا منابع  قابل  مالحظه ،یو مال یفن یها ییبخاطر توانا ینهاد سهامداران :(Inst) سرمایه گذاران نهادی

( 1338کنند. بوش  ) یاداره شرکت استفاده م یبرا یو از نظرات کارشناسان خبره مال دهند یم صیکنترل شرکت تخص
ذاران گ هیاست. سرما یشرکت تیموثر بر حاکم یرونیکنترل ب یاز سازوکارها یکیکه مالکیت نهادی  دهد ینشان م

 یآور جمع قیو .. هستند که از طر یگذار هیسرما یشرکتها مه،یب یبانکها، شرکتها ریگذاران بزرگ نظ هیسرما ،ینهاد
بر شرکت نظارت  ح،یاداره نحوه عمل شرکت به طور صر قیو از طر یبطور ضمن تیریمد ماتیتصم یابیاطالعات و ارز

 دیرا وادار به تاک رانیتواند مد یم یگذاران نهاد هینظارت بر شرکت توسط سرما ه( نشان داد ک1338) کنند. مگ یم
قانون بازار اوراق بهادار  1ماده  21طلبانه کند. طبق بند  شتنیخو ایبر عملکرد شرکت و کاهش رفتار فرصت طلبانه  شتریب
 ،یصندوق بازنشستگ ،گذاریهیسرما هایتشرک ها،نگیهلد ها،مهبی و هاعبارتند از: بانک ینهاد گذارنهیسرما رانیا

ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار. نحوه محاسبه آن، درصد  گذاریهیسرما هایو صندوق هسرماینیشرکت تام
 .باشدیم یسهامداران نهاد لهیشده بوس یسهام نگهدار

 
 شناسی پژوهش روش

 نوع از حاضر تحقیق، تحقیق طرح نوع باشد. از جهت می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این
 که محیطی از ها داده و است متغیرها بین موجود روابط بررسی هدف، ها تحقیق نوع این در. است رویدادی پس تحقیقات
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 و آوری جمع، است داده رخ گر پژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه به
 به. است شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون  روش از ها  فرضیه آزمون برای تحقیق این در. شود می  تحلیل و تجزیه
 توصیف برای که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی  آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور

هاسمن ، اف لیمر هایآزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول از ها  داده
 .شود  می استفاده

 پذیرفته شرکتهای آماری جامعه انتخاب برای. شود معین و مشخص آماری جامعه است الزم پژوهش هر اجرای برای
  شده است. در صنعت خودرو رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده

بهادار در صنعت   اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اطالعات، 1936 تا 1932 هایسال از، پژوهش انجام منظور به
 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند.  11گردید و تعداد  خودرو جمع آوری

 

 های پژوهش یافته
 دهد.  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می (، آمار توصیفی داده1جدول )

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش :9جدول 

 انحراف معيار کمترین بيشترین ميانگين تعداد نماد نام متغير
 ROA 112 1.113 1.699 1.1112 1.122 عملکرد آتی شرکت

 Size 112 12.259 13.223 11.111 1.551 اندازه شرکت

 Lev 112 1.662 1.396 1.918 1.152 اهرم مالی

 Grow 112 1.261 2.21 1.83- 1.128 رشد فروش

 Inst 112 1.112 1.32 1.11 1.169 نهادی سرمایه گذاران

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
سرمایه و برای باشد  ( می1.26برابر با ) رشد فروشهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  دادن مرکزیت داده نشان

طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا  بهمی باشد.  1.11برابر با  گذاران نهادی
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر  ها نسبت به میانگین است. از مهم میزان پراکندگی آن

دهد این دو متغیر به ترتیب  باشد که نشان می می 1.12برابر است با  رشد فروشو برای  1.551اندازه شرکت برابر با برای 
دهد.  کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان می .دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند

جدول  که باشد می کیفی یک متغیری حسابرس وجود کمیتهاست.  1.39اهرم مالی برابر با ترین مقدار  مثال بزرگ عنوان به
 دوشارائه می  2در جدول متغیر این توزیع فراوانی 

 
 حسابرسی وجود کميتهتوزیع فراوانی  :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عنوان

 12.85 11 حسابرسی دارای کمیته های  شرکت

 25.15 25 حسابرسی فاقد کمیته های  شرکت

 111 112 جمع

 25دارای کمیته حسابرسی و سال -شرکت 11سال،  -شرکت 112قابل مشاهده است از  2همانطور که طبق جدول 
 بوده اند.حسابرسی سال فاقد کمیته  -شرکت
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 آزمون مانایی متغيرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسی وجود ریشه واحد در 

 گردد. عرضه می 9صورت جدول  استفاده کرد که نتایج آن به و چو نیل نیتوان از آزمون لو های پانل، می داده
 پژوهش یرهايمتغ یتمام ی( برالوین، لين و چو) ییآزمون مانا :9جدول 

 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون نماد متغير

 مانا است ROA 19.186- 1.1111 عملکرد آتی شرکت

 مانا است Size 12.131- 1.1111 اندازه شرکت

 مانا است Lev 18.292- 1.1111 اهرم مالی

 مانا است Grow 12.168- 1.1111 رشد فروش

 مانا است Inst 11.961- 1.1111 سرمایه گذاران نهادی

درصد بوده و  5داری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  شود که سطح معنی مشاهده می 9با توجه به جدول 
 متغیرها است.بیانگر مانا بودن 

 

 اف ليمر )چاو(آزمون 
گیرد. نتایج حاصل  ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolاین آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی )

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  از آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف ليمر )چاو( :4جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 های تابلویی پذیرش الگوی داده 1.1111 6.161 پژوهشفرضیه 

درصد بوده و بیانگر  5پژوهش کمتر از   که سطح معناداری آزمون برای هر مدلدهد  نشان می 2نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میپذیرش الگوی داده

 

 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 1.15( کمتر از سطح probی چاو ) معناداری آمارهکه میزان  درصورتی

 حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.
 

 نتایج آزمون هاسمن  :5جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 اثرات ثابت عرض از مبدأ 1.1111 29.216 پژوهشفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش  5از  کمتر که سطح معناداری آزمون در مدل پژوهشدهد  نشان می 5نتایج حاصل در جدول 
 باشد. می ثابتاثرات 
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 آزمون ناهمسانی واریانس
برآورد و استنباط ادامه دهد  ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

کننده باشد  گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیدر ا
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیاز آزمون والد تعد نیبنابرا

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :6جدول 

 نتيجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 وجود دارد انسیوار یناهمسان 1.1111 6932 اولفرضیه 

باشد و بیانگر  درصد می 5کمتر از  پژوهش  مدلدر داری آزمون  دهد که سطح معنی نشان می 6نتایج حاصل در جدول 
رفع شده  glsباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 است.

 

 پژوهشاول  نتيجه آزمون فرضيه
 دارد. ریتاث عملکرد آتی شرکتبر  یحسابرس وجوددارد:  بیان می پژوهش اول فرضیه

 
 اول هيفرض آزمون يجهنت :7 جدول

 عملکرد آتی شرکتمتغير وابسته: 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها
 ACit 1.262 1.199 1.38 1.128 وجود کمیته حسابرسی

 size it 1.182 1.122 8.212 1.111 اندازه شرکت

 lev it 1.198- 1.118 1.163- 1.115 اهرم مالی

 Grow it 1.18 1.128 2.851 1.115 رشد فروش

 Inst it 1.182 1.118 2.131 1.111 سرمایه گذاران نهادی

C 1.282- 1.112 1.192- 1.911 

 درصد 21 ضریب تعیین

 92.29 والدآماره 

 1.1111 سطح معناداری

 1.226 آزمون خود همبستگی سریالی

پنج کمتر از  و سطح معناداری مثبتدارای ضریب حسابرسی  کمیتهوجود متغیر شود که  ، مشاهده می1با توجه به جدول 
دارد و  مستقیم و معنادارتاثیر آتی شرکت عملکرد  بر حسابرسی  وجود کمیتهدرصد می باشد بنابراین می توان گفت 

دارای سطح شرکت، سرمایه گذاران نهادی و رشد فروش اندازه  کنترلی هایشود. متغیر پذیرفته می پژوهشفرضیه 
اهرم مالی   کنترلی متغیرد. نبا متغیر وابسته دار مستقیمبنابراین تأثیر  دنباشمی مثبتو ضریب  درصد 5از  کمترمعناداری 

و معناداری با متغیر  معکوسباشد بنابراین تأثیر می منفیعددی  هادرصد بوده و ضریب آن 5دارای سطح معناداری کمتر از 
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در  باشد که نشان می درصد می 21برابر با  تعیین تعدیل شدهد. ضریب نوابسته دار

و سطح معناداری آن کمتر از  92.29برابر با  والددرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  21اند  مدل توانسته
آزمون سطح معناداری مقدار  توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد از این درصد می 5

 .وجود نداردهمبستگی بین خطاهای مدل  نشان میدهداست که  (1.226درصد ) 5خودهمبستگی سریالی بیشتر از 
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 پيشنهادهاگيری و  بحث، نتيجه

معیار شد.  پرداختهموجود در صنعت خودرو  شرکتعملکرد آتی بر  وجود کمیته حسابرسی ریتاث یبه بررسر این پژوهش د
 وشرکت  11تعداد بازده دارایی ها به عنوان متغیر وابسته و وجود کمیته حسابرسی به عنوان متغیر مستقل پژوهش بودند. 

فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که  یکمورد تحقیق قرار گرفتند.  1936تا  1931ساله بین سالهای  6در بازه زمانی 
و این  تاثیر دارد شرکت یبر عملکرد آت یحسابرس تهیکممشخص گردید که فرضیه  های مربوط بهپس از بررسی و آزمون

وجود کمیته حسابرسی منجر به عملکرد بهرت واحد اقتصادی  شرکتهای عضو نمونهیعنی در و معنادار است.  مستقیمتاثیر 
معیارهای حاضر با استفاده از سایر  پژوهششود  یمپیشنهاد با توجه به نتایج این پژوهش، در سال آتی شده است. 

خه همچنین می توان پژوهش حاضر را در مراحل مختلف چرو  نتایج مقایسه گرددو انجام شده  عملکرد مالییری گ اندازه
شرکتهای خانوادگی و غیر انجام پژوهش حاضر در  نیزو  مقایسه کردپژوهش با نتایج این انجام داده و شرکت عمر 

یی که هنوز کمیته حسابرسی ها. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پژوهش به شرکت و مقایسه نتایج پژوهشخانوادگی 
سرمایه گذاران و  به .اقدام به تشکیل کمیته حسابرسی کنندبهبود عملکرد آتی شرکت توصیه می شود برای  ندارند

کمیته حسابرسی دارند چون این شرکتها با وجود کمیته  توصیه می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سهامداران 
 موفقیت بیشتری کسب می کنند.حسابرسی و نقش بسزایی که کمیته حسابرسی در عملکرد بهتر مالی ایفا می کند 
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