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چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

افشای داوطلبانه

شماره  /90پاییز ( 0933جلد سوم) /صص 31-75

بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت

چکیده
افشای اختیاری اطالعات منجر به کارایی بازار سرمایه شده و اعتماد سهامداران به شرکت را افزایش می دهد .اثربخشی
کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی می توانند کیفیت افشای اختیاری را بهبود ببخشند .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر
اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میپردازد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی)
میباشد .با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک 021 ،شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دورهی
زمانی  6ساله بین سالهای  0932تا  0937مورد بررسی قرار گرفتند .روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطالعات،
کتابخانهای بوده و دادههای مربوط برای اندازهگیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکتها جمع آوری شده و
در  Excelمحاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .ولی دوره تصدی
حسابرس و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارند .تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت
افشای داوطلبانه تأثیر ندارد .تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد .استقالل کمیته حسابرسی بر
کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
واژگان کلیدی :کیفیت افشای داوطلبانه ،کیفیت حسابرسی ،اثربخشی کمیته حسابرسی
بیان مساله
مدیران سازمانها در راستای این که سرمایهگذاران را در مورد افق های آتی و اهداف و راهبرد آتی سازمان آگاه کنند،
اقدام به افشای اختیاری اطالعات می کنند .ارایه اطالعات اختیاری مالی و غیرمالی در مورد سازمان منجر به تقلیل
فاکتور عدم تقارن اطالع اتی و افزایش نقدینگی سهام و در نهایت باعث بهتر شدن وضعیت مالی سازمان میگردد.
هرچندکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی به عنوان دو ساختار قانونی در نهایت منجر به تعدیل فاصله مطالعاتی بین
مدیران و مالکان میشود ،اما این فاصله مطالعاتی را به صورت کامل از بین نمیبرد (محمدی و همکاران .)0936 ،از این
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رو افشای اختیاری می تواند به کاهش فاصله مطالعاتی و بهتر شدن اعتبار گزارشگری مالی و نیز درک نقش تحقیقات
حسابداری در ارزش گذاری سازمان و تامین مالی آن ،کمک کند (کر.)2110 ،0
کمیته حسابرسی ،که به طور معمول در ایران از سه تا پنج نفر از اعضای هیئت مدیره بوده مدیر غیر موظف (یعنی نه
مدیر اجرایی شرکت و نه در استخدام شرکت) تشکیل شده و در راستای ضمانت و افزایش منافع سرمایهگذاران و
سهامداران عمل کرده و عالوه بر این به عنوان یک ساختار نظارتی به جهت کاهش عدم تقارن اطالعات بین سهامداران
و دیگر ذینفعان شرکت تشکیل میشود (تختایی و همکاران0931 ،؛ محمدیان.)0931،
از مهمترین نقش کمیته حسابرسی می توان به این موارد اشاره نمود :مشورت در انتخاب حسابرس ،مدیریت پروسه کار
حسابرسی ،تفسیر نتایج گزارش حسابرسی به اعضای هیات مدیره در درک باالتر نتایج حسابرسی و مشورت با مدیریت و
حسابرس مستقل در جهت مرتفع نمودن موانع مرتبط کنترل داخلی یا نقاط ضعف تعیین شده طی پروسه حسابرسی است.
کمیته های حسابرسی باید به روش درست سازماندهی شده و مورد استفاده قرار گیرند ،در این صورت ،این کمیته ها می
توانند برای تمامی گروههای عالقه مند منافع زیادی داشته باشند .کمیته های حسابرسی می توانند وظیفهی مباشرت
گزارشگری هیئت مدیره را بهبود بخشند ،همچنین می توانند رابطه بین حسابرس مستقل و مدیریت را بهتر کنند و میزان
استقالل حسابرس را از طریق خدمت کردن بعنوان سپر بین حسابرس و مدیریت ارتقا دهند .همچنین کمیتههای
حسابرسی به ممیزیان مالیاتی و وام دهندگان کمک میکنند تا اطمینان حاص کنند منافع آنها در اثر اجرای عملیات
حسابرسی به نهایت مقدار خود میرسد (اعتمادی و شفاخیبری0931 ،؛ ویلسون و همکاران.)0333 ،2
از سوی دیگر ویژگی های گوناگون کمیته حسابرسی مثل :تخصص مالی ،استقالل ،تجربه و  ...میتوانند بر اثر بخشی
کمیته حسابرسی اثر داشته باشند .تحقیقات پیشین نشان میدهد که داشتن مدرک تخصص مالی و اعضای کمیته
حسابرسی به ایشان کمک می کند که بطور کاراتر بر پروسه گزارشگری مالی کنترل داشته باشند (بدارد و همکاران،9
2112؛ کریشنان و ویسواناتان .)2112 ،2دالیوال و همکاران )2101( 5در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کمیته های
حسابرسی با داشتن حداقل یک عضو کارشناس دارای تخصص مالی قادرند مدیریت سود تعهدی را بطور بهتر ،نسبت به
کمیتههای حسابرسی که عضوی با تخصص مالی و حسابداری ندارند ،کنترل کنند (فخاری و همکاران.)0932 ،
با توجه به اینکه کیفیت حسابرسی دارای شاخصه های گوناگونی هستند و بطور ذاتی قابل مشاهده نیست ،از این رو
مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان شاخص اندازه گیری آن در نظر گرفته شود .ذهنیت عموم این است
که ن بود استقالل حسابرسی و کیفیت پایین حسابرسی موجب وقوع رسوایی می شود .از این رو ،نهادهای قانونگذار و تهیه
کنندگان استانداردهای حسابداری در صدد تدوین قوانینی هستند تا استقالل حسابرسان و کیفیت حسابرسی را بهتر کنند
(لی ،)2117 ،6به عنوان مثال قسمت  219قانون ساربینز -آکسلی ،موسسات حسابرسی را به این کار الزام کرده است که،
شرکا و مدیران خود را بایستی بعد از هر  5سال متوالی کار حسابرسی روی یک شرکت واحد تغییر دهند .از طرف دیگر،
مخالفان تغییر اجباری حسابرس نظر دیگری دارند .به نظر آنها عوامل دیگری هستند که حسابرسان را وادار به حفظ
استقالل می کنند .به عنوان مثال کوششی که حسابرسان در جهت بقای وجهه و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از
احتمال اقامه دعاوی حقوقی علیه آنها سازوکارهایی هستند که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود .آنها
معتقدند حسابرسان با گذشت زمان تجربه بیشتری بدست آورده و شناخت بیشتری از فعالیت های صاحبکار بدست آورده
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و به این ترتیب مهارت ایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری بهبود می یابد .بنابراین
رابطه طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار می تواند کیفیت حسابرسی را بهتر کند (چن و همکاران.)2112 ،0
کیفیت حسابرسی موسسات مختلف با هم یکسان نیست و با مشاهده مستقیم موسسه حسابرسی نمی توان اندازه گیری و
برداشت نمود که کدام موسسه دارای کیفیت بهتری می باشد .بنابراین محققان از جانشین نهایی برای تفاوت قائل شدن
میان موسسات حسابرسی با کیفیت باال از موسسات حسابرسی با کیفیت نازل استفاده می نمایند .از جمله شاخصه های
اندازه موسسات حسابرسی کننده ،پیشینه و برند تجاری موسسات را می توان برشمرد .بدین معنی که موسساتی که دارای
اندازه بزرگتر (نام و پیشینه بهتر) و همچنین موسساتی دارای کیفیت کاری باالتری می باشند که دارای برند تجاری
مشهورتری نسبت به موسسه های حسابرسی دیگر هستند (دی آنجلو.)0320 ،2
از طرف دیگر از کیفیت حسابرسی دارای تعاریف گونانگونی می باشد .در ادبیات حسابرسی ،کیفیت حسابرسی بعنوان
میزان رعایت استانداردهای حسابرسی تعریف می شود .از طرف دیگر محققین حسابداری ابعاد چندگانه دیگری برای
کیفیت حسابرسی ارایه کرده اند و این شاخصه ها در برخی موارد به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منتهی می شوند.
رایج ترین تعاریف از کیفیت حسابرسی عبارتست از:
احتمال وجود اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی اساسی که حسابرس بتواند آنها را با روشهای خود کشف و در
نهایت در قالب گزارش حسابرسی ارایه کند.
احتمال این که حسابرس برای صورتهای مالی دارای اشتباهات عمده ،گزارش مشروط صادر نکند.
شاخصی برای توان حسابرس در کم کردن اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهتر کردن کیفیت داده های حسابداری
دقت اطالعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است (علوی طبری و همکاران.)0922 ،
از سوی دیگر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای اختیاری میتواند برای استفاده کنندگان
از پژوهش و محققان و ...جالب باشد .افزون بر این ،مطالعه تحقیقات پیشین داخلی ،یک شکاف اساسی تحقیقاتی را در
زمینه کیفیت افشای اختیاری و عوامل موثر بر آن را نشان میدهد .این بررسی میتواند مورد استفاده محققین،
حسابرسان ،بازرسان و مراجع مسئول قرار گیرد .تحقیق حاضر تالش میکند به این سوال پاسخ دهد که اثربخشی کمیته
حسابرسی و کیفیت حسابرسی چه اثری می توانند بر کیفیت افشای اختیاری دارند؟
تعریف واژگان کلیدی
کیفیت افشای داوطلبانهQuality of Voluntary Disclosure :
افشای اختیاری اشاره به اطالعات مالی و غیر مالی سازمانها داشته که مدیریت سازمان به صورت داوطلبانه به بازار بورس
ارایه می کند ،اطالعاتی که بوسیله قانون یا استانداردها ،الزامی به ارایه آنها وجود ندارد (خواجوی و علیزادهطالتپه،0932 ،
.)26
کیفیت حسابرسیAudit Quality :
صرف نظر از تعاریف گوناگون کیفیت حسابرسی ،کمی نمودن کیفیت حسابرسی بسیار سخت بوده و کیفیت حسابرسی به
طور مستقیم قابل مشاهده پذیر نیست (به خصوص بـرای وام دهندگان و سـرمایهگذاران) .مطابق با تحقیقات قبلی این
موضوع قابل درک بوده که کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیمی با استقالل و صالحیت حـسابرس دارد (از قبیل واتز و
زیمرمن ،)0326 ،که در استانداردهای حسابرسی توضیح داده شده است .بر مبنای این مـالحظات ،فـرض شـده است که
Chen et al
De anglo
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مؤسسههای حسابرسی بزرگ ،حسابرسی باکیفیتتری در مقایسه با مؤسسههای حسابرسی کوچک ارایه می کنند
(فورمن.)2112 ،0
کمیته حسابرسیAudit Committee :
اعضای کمیته ی حسابرسی ،توسط هیات مدیره شرکت از بین مدیران مستقل یا غیرموظف منصوب شده و کمیته
حسابرسی به عنوان یک گروه نماینده از طرف هیات مدیره شرکت مسیولیت اجرا و افزایش منافع سهامداران را به عهده
دارد .لذا انتظار می رود با وجود کمیته حسابرسی این اطمینان بوجود آید که پاسخگویی مسئوالن برای گزارشگری و
افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار میگیرد و تشکیل کمیته حسابرسی کیفیت و دقت اطالعات مالی را بهتر خواهد
کرد (سجادی و همکاران.)0925 ،
پیشینه پژوهش
موحدی و همکاران ( )0937به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اطالعات پرداختند و با تجزیه و
تحلیل اطالعات مربوط به  32شرکت نمونه در دوره زمانی  01ساله از سال های  0926لغایت  0935نشان دادند که
اندازه حسابرس ،به طور مثبت و معنادار ،بر سطح افشای داوطلبانه اطالعات تأثیرگذار است .همچنین ،تخصص در صنعت
حسابرس ،بر سطح افشای داوطلبانه اطالعات ،تأثیر مثبت و معناداری دارد .از سوی دیگر ،دوره تصدی حسابرسی ،تأثیر
مثبت و معناداری بر سطح افشاء داوطلبانه اطالعات دارد.
زارعی و دارابی ( )0937در پژوهشی اثر گرایشهای احساسی سرمایهگذاران را بر افشای اختیاری شرکتهای
پذیرفتهشده ،بررسی نمودند .با آزمون فرضیات در  72شرکت نتایج نشان می دهد که بین گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران و افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با طبقه بندی گرایشهای احساسی در طبقات
گرایشهای احساسی باال و پایین ،رابطه معنی داری بین آنها و افشاء اختیاری مشاهده نشده است .در بین متغیرهای
کنترلی نیز ،بین رشد اقتصادی ،اندازه شرکت ،بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با افشاء اختیاری رابطه
مثبت و معناداری مشاهده شد و بین زیان شرکتها و افشاء اختیاری رابطه منفی و معناداری پیدا شد.
حمیدیان و همکاران ( )0936به بررسی اثر مؤثر بودن افشای اختیاری بر اساس شاخص های کالن هیئت بینالمللی
استاندارهای حسابداری و قضاوت سرمایهگذاران ،طی دوره زمانی سالهای  0931-0932پرداختند .در این تحقیق
دادههای  027شرکت با استفاده از روش نمونهگیری غربالگری انتخاب و با استفاده از مدل مپلی ،کیمینی و مزوچتی
آزمون گردید .برای اندازهگیری افشای اختیاری سازمانها از چک لیستی با  5بعد ماهیت کسب و کار ،ریسکها و
ارتباطات ،اهداف و استراتژیهای کسب و کار ،منابع ،نتایج عملیات شرکت و معیارهای اندازهگیری عملکرد استفاده شد.
نتایج نشان داد ،در مجموع ،افشای اختیاری مؤلفههای اصلی مدل کسب و کار ارتباط ارزشی باالتری نسبت به مؤلفههای
افشای محدود فراهم میسازد.
محمدی و همکاران ( )0936در تحقیقی به بررسی تأثیر افشای اختیاری بر هزینه سرمایه و عدم تقارن اطالعات
پرداختند .در این پژوهش از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  0923تا  0939به تعداد  625شرکت تشکیل می دهد
که بر اساس حذف سیستماتیک تعداد  025شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید .این پژوهش از دو فرضیه تشکیل شده
که جهت آزمون این فرضیه ها از داده های تلفیقی در طی دوره پژوهش استفاده شده است .آزمون فرضیات و تحلیل داده

Fuerman
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ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام گردید .نتایج به دست آمده نشان می دهد که افشای اختیاری بر هزینه سرمایه و
عدم تقارن اطالعات تاثیر معناداری دارد.
بن کوام )2102( 0به بررسی تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه پرداخت .این
تحقیق در بین  022مشاهده سال -شرکت از شرکتهای غنایی در طی سالهای  2109الی  2106انجام شد .یافتهها نشان
می دهد که اندازه حسابرس و کمیته حسابرسی ،کیفیت افشای اختیاری را افزایش می دهد.
شنفیلد )2107( 2در پژوهشی به بررسی تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر میزان نقدشونگی سهام پرداخت ،در این
پژوهش از شاخص اس اند پی  511به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی برای بررسی تأثیر افشای اختیاری اطالعات بر
میزان نقد شونگی سهام استفاده شد .وی  299شرکت در بازه زمانی  0336تا  2101را مورد بررسی قرار داد و به این
نتیجه رسید که افشای اختیاری با نقدشوندگی سهام در ارتباط است .به بیان دیگر افزایش افشای اختیاری اطالعات باعث
افزایش میزان نقد شوندگی سهام میگردد.
کیم و همکاران )2106( 9در تحقیقی تأثیر تصمیمات احساسی سرمایه گذاران و افشای اختیاری را بررسی نمودند .پس از
بررسی و تحلیل داده ها ،یافته های تحقیق ایشان نشان داد که افشای اختیاری در سازمان ها رابطه مثبتی با تصمیمات
احساسی سرمایه گذاران دارد.
لن و همکاران )2109( 2به بررسی عوامل تعیین کننده و آینده افشای اختیاری در چین پرداختند .آن ها با استفاده از
اطالعات  0166شرکت پذیرفته شده در بورس شانگهای و شنزن به این نتیجه رسیدند که افشای اختیاری رابطه مثبتی با
اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده سرمایه و همچنین رابطه منفی با نوع حسابرس دارد.
فرضیه های پژوهش
فرضیه  :0تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
فرضیه  :2تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
فرضیه  :9استقالل کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
فرضیه  :2دوره تصدی حسابرس بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
فرضیه  :5اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
فرضیه  :6حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
روش شناسی پژوهش
پس از جمع آوری داده ها ،در این پژوهش برای آنالیز داده و سپس آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره استفاده می
شود .جهت تحلیل دادههای تهیه شده از روشهای آمار توصیفی (انحراف معیار ،میانگین ،میانه ،مد ،و )...و استنباطی
(آزمون جارک برا ،آزمون والدریچ ،اف لیمر و هاسمن) استفاده می شود .به این صورت که برای آمار توصیفی داده ها از
جدول توزیع فراوانی استفاده شده و همچنین پس از جمع آوری داده و وارد کردن آنها در نرم افزار اکسل ،جهت آزمون
فرضیهها و برای داده های پنل و برای رفع ناهمسانی داده های پنل از نرم افزار استاتا استفاده می شود.

1
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بوده و اطالعات و داده های آماری
شرکت هایی که به عنوان نمونه انتخاب شدهاند در فاصله زمانی بین سالهای  0932تا  0937جمع آوری خواهد شد.
کل شرکتهای پذیرفته شده در سال 0937
کسر می شود :شرکتهای لغو پذیرش شده
کسر می شود :شرکتهای دارای سال مالی غیر از  23اسفندماه
کسر می شود :شرکتهایی با بیش از  6ماه توقف نماد معامالتی و دوره مالی خود را از  23اسفند تغییر
داده باشند.
کسر می شود :صنعت بانک ها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری ،واسطه گران مالی ،شرکت
های هلدینگ ،لیزینگ ها و بیمه)
کسر می شود :شرکتهایی که تمامی داده های مورد نیاز جهت انجام و آزمون فرضیات پژوهش در
دسترس نباشد.
نمونه آماری

573
()027
()52
()26
()029
()23
021

مدل ها و متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری کیفیت افشای اختیاری ( -)IVDمتغیر وابسته
در این پژوهش برای تعیین سطح افشای اطالعات از چک لیست شاخص جنسن ( )2112استفاده میشود (جنسن،
:)2112
که در آن؛
 :IVDسطح افشای اختیاری شرکت
 :IVDi,tمجموع افشای اختیاری شرکت  iدر سال  tبر اساس شاخص جنسن
 :IVDjمجموع امتیازات در شاخص جنسن 62 -مورد
به عبارتی ،امتیاز افشاء برای هر شرکت برابر با نسبت امتیازات اقالم افشاء شده در شاخص جنسن توسط آن شرکت به
کل موارد افشای اختیاری بر اساس شاخص جنسن است که عددی بین صفر یا یک به خود اختصاص خواهد داد (جنسن،
.)2112
تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی ( -)ACمتغیر مستقل
ابعاد کمیته حسابرسی ( )ACدر این پژوهش به شرح زیر می باشند:
تخصص مالی کمیته حسابرسی ()Expertise
برابر است با درصد اعضای دارای تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی که از تقسیم اعضای دارای تخصص مالی در کمیته
(مطابق با بند شش ماده  0منشور کمیته حسابرسی ،تخصص مالی اعضا ،مدرک دانشگاهی یا مالی مدرک حرفه ای
داخلی یا معتبر بین المللی در امور مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،سایر رشته های مدیریت با گرایش
مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتها و گزارشهای مالی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری
مالی ،تعریف می شود) بر تعداد اعضای آن محاسبه می شود.
تجربۀ کمیتۀ حسابرسی ()Experince
21
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زمانی عدد یک را به خود میگیرد که حداقل یک نفر از کل نفرات کمیتۀ حسابرسی تجربۀ قبلی را به عنوان عضو کمیته
حسابرسی داشته باشد ،در غیر این صورت عدد صفر اتخاذ خواهد کرد( .بدیهی است شرکت های سال  0930تماماً مقدار
صفر را اتخاذ می کند) (صالحی و همکاران.)0935 ،
استقالل کمیتۀ حسابرسی ()Independence
برابر است با درصد اعضای مستقل کمیتۀ حسابرسی که از تقسیم اعضای مستقل در کمیته بر تعداد اعضای آن محاسبه
می شود (صالحی و همکاران.)0935 ،
تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری کیفیت حسابرسی ( -)AQمتغیر مستقل
در این پژوهش کیفیت حسابرسی ( )AQبا پیروی از تحقیق بن کوام ( )2102با استفاده از سه پروکسی (بعد) بشرح زیر
اندازهگیری میشود:
دورهی تصدی حسابرس ()TENURE
در پژوهشی که مایرز و همکاران ( )2119انجام دادند به این نتیجه رسیدند که باال بودن دورهی تصدیگری حسابرسی
موجب شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوط میشود و هرچه دورهی تصدی
حسابرس بیشتر باشد کیفیت و پایداری سود و همچنین کیفیت حسابرسی بیشتر خواهد بود .و برابر است با تعداد سال
متوالی است که مشتری یک شرکت حسابرسی خاص ،حفظ کرده است.
اندازه مؤسسه حسابرسی ()REPUT
دیویدسون و نیو ( ،)0339در تحقیقی نشان دادند که مؤسسههای حسابرسی بزرگ کارفرمایان بزرگتری دارند ،از این رو،
انتظار بازار برای کشف تحریفات موجود در صورتهای مالی از حسابرسان افزایش می یابد .عالوه برآن ،شواهد تجربی
نشان دهنده این است که مؤسسههای حسابرسی بزر گتر دارای ،کیفیت حسابرسی بهتر
بوده زیرا از پتانسیل و ساختار فیزیکی بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی ،نسبت به مؤسسات کوچک تر،
برخودارند .در بیشتر تحقیقاتی انجام شده در ایران سازمان حسابرسی و موسسات دارای رتبه الف
به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ و مابقی موسسات حسابرسی معتمد بورس به عنوان موسسات کوچک در نظر گرفته
شده است این متغیر یک متغیر مجازی است یعنی اگر شرکت مورد نظر توسط سازمان حسابرسی
و مؤسسات حسابرسی گروه الف حسابرسی شود عدد یک و در غیر اینصورت از صفر استفاده میشود (نمازی و همکاران،
.)0931
حق الزحمه حسابرسی (:)LAF
حق الزحمۀ حسابرس ( )LAFبر اساس لگاریتم طبیعی حق الزحمۀ حسابرس ،اندازه گیری میشود .از لگاریتم طبیعی در
محاسبه حق الزحمۀ حسابرس به این خاطر استفاده می شود که باعث همگن نمودن حق
الزحمۀ شرکتهای بسیار و کوچک می شود .این روش در همۀ پژوهش های قبلی استفاده شده است (خدادادی و
همکاران.)0932 ،
با عنایت به مطالعه مقاله بیس (بن کوام )2102 ،متغیرهای کنترلی استفاده شده عبارتند از:
( SIZEاندازه شرکت) :بوسیله لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت اندازه گیری می گردد.
( M/Bنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) :که بصورت ،نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام قابل محاسبه می باشد.
( LEVاهرم) :از تقسیم کل بدهیها به کل داراییها محاسبه می شود.
( ROAبازده داراییها) :از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل داراییها محاسبه می شود (بن کوام.)2102 ،
20
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آمار توصیفی
بمنظور ارزیابی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها نیاز
است و جدول زیر ،آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای قابل استفاده در تحقیق را توضیح می دهد.که مربوط به
 021شرکت نمونه در مدت زمانی  6ساله ( 0932تا  )0937میباشد .بنابراین تعداد مشاهدات  721می باشد.
جدول ( :)3نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

نماد

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

افشای داوطلبانه

IVD
Independence

721

12222

121622

121216

12203

721

12529

12909

122

0

دوره تصدی حسابرس

TENURE

721

02672

12325

0

2

حق الزحمه حسابرسی

LAF

721

62253

12722

22203

32922

اندازه شرکت

SIZE

721

022932

02551

012592

032779

اهرم مالی

LEV

721

12522

12209

12007

02023

بازده داراییها

ROA

721

12227

12077

-12960

12262

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

721

22229

02239

-1262

62936

استقالل کمیته حسابرسی

مهم ترین شاخص مرکزی ،میانگین می باشد که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و بهترین شاخص برای
عنوان کردن مرکزیت دادههاست .بعنوان مثال ،مقدار میانگین برای متغیر اهرم مالی مساوی با ( )1252است که این بیان
می کند اکثر دادهها پیرامون این نقطه متمرکز شده اند و در شرکتهای عضو نمونه به طور میانگین  52درصد دارایی ها را
بدهی ها تشکیل داده اند .میتوان گفت پارامترهای پراکندگی ،شاخصی برای محاسبه میزان پراکندگی از هم بوسیله یا
میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد .از بااهمیت ترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار می باشد .مقدار
این پارامتر برای اندازه شرکت مساوی با  02551و برای افشای داوطلبانه مساوی با  12162است این اعداد بیانگر این
است که این دو متغیر به ترتیب بیشترین و کمترین انحراف معیار را دارند ..کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در
هر متغیر نمایان می کند .بعنوان نمونه ،بزرگترین مقدار اهرم مالی برابر با  02023است که نشان می دهد در شرکتهای
عضو نمونه شرکتی وجود دارد که بدهی های آن بیشتر از دارایی هایش بوده است یعنی حقوق صاحبان سهام شرکت
منفی بوده و شرکت زیان انباشته داشته است.
بررسی مانایی متغیر های تحقیق
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل ،مانایی متغیرها بررسی گردد .استفاده از آزمونهایی نظیر
دیکی -فولر و فیلیپس -پرون برای دادههای پانل توصیه نمیشود زیرا قدرت اندکی در تشخیص مانایی دارند .برای
حصول اطمینان به آزمونهای مانایی قویتر در مدلهای پانل ،پیشنهاد میشود که دادهها را تجمیع نموده و سپس
مانایی بررسی گردد.
برای بررسی وجود ریشه واحد در دادههای پانل ،میتوان از آزمون هاریس استفاده کرد که نتایج آن بهصورت جدول زیر
عرضه میگردد.
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جدول ( :)2آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

نماد

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

افشای داوطلبانه

IVD

-529333

121111

مانا است

تخصص مالی کمیته حسابرسی

Expertise

-729275

121111

مانا است

استقالل کمیته حسابرسی

Independence

-225502

121111

مانا است

دوره تصدی حسابرس

TENURE

-0929101

121111

مانا است

حق الزحمه حسابرسی

LAF

-0122701

121111

مانا است

اندازه شرکت

SIZE

-225552

121111

مانا است

اهرم مالی

LEV

-0221222

121111

مانا است

بازده داراییها

ROA

-929099

121115

مانا است

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

-0220229

121111

مانا است

با توجه به جدول مشاهده میشود که سطح معنیداری در آزمون مانایی برای همه متغیرها کمتر از  5درصد بوده و بیانگر
مانا بودن متغیرها است.
تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اول بیان میدارد :تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .از این رو فرضیه را
میتوان به صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
فرضیه مقابل :تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد.
جدول ( :)3آزمون فرضیه اول
⁄

متغیر وابسته :کیفیت افشای داوطلبانه
متغیرها
تخصص مالی کمیته
حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری
C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

سطح
معناداری

هم خطی

-12112

121012

-1229

12213

0212

SIZE

12115
12119
121117

121122
121169
121116

2292
1253
0209

12103
12552
12257

0215
0219
0202

MB

121115

121119

0223

12152

0212

12025

121931

9279
129297
000262
121111

12111

----

LEV
ROA
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نتایج جدول  9بیانگر این است که متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی با سطح معناداری از  % 5باالتر تأثیر معناداری
بر کیفیت افشای داوطلبانه ندارد و فرض اول قابل قبول نیست .سطح معناداری متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ضریب
مثبت و از  % 5پایین تر میباشد بنابراین رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اهرم مالی،
بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارای سطح معناداری از  % 5باالتر میباشند از این لحاظ رابطه
معناداری با متغیر وابسته ندارند .ضریب تعیین مساوی با  92درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی
موجود در مدل توانستهاند  92درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  000262و سطح معناداری
آن از  % 5پایین تر میباشد از اینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .مقادیر عامل تورم
واریانس از عدد  01پایین تر میباشد که بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد.
فرضیه دوم بیان میدارد :تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .از این رو فرضیه را میتوان به
صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر ندارد.
فرضیه مقابل :تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تاثیر دارد.
جدول ( :)4آزمون فرضیه دوم
⁄
متغیر وابسته :کیفیت افشای داوطلبانه
متغیرها

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

تجربه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری

Experince

121122
121156
121120
121112

121120
121192
121167
121116

0212
0277
1262
0295

MB

C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

SIZE
LEV
ROA

سطح

هم خطی

معناداری
12912
12176
12597
12072

0217
0216
0212
0213

121116

121119

2211

12125

0212

12092

121222

2226
129952
30296
121111

12112

----

نتایج جدول  2بیانگر این است که متغیر تجربه مالی کمیته حسابرسی با سطح معناداری از  % 5باالتر تأثیر معناداری بر
کیفیت افشای داوطلبانه ندارد و فرضیه دوم قابل قبول نیست .متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارای
ضریب مثبت و سطح معناداری از  % 5پایین تر میباشد ازاینرو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی
متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده داراییها دارای سطح معناداری باالتر از  % 5میباشند از اینرو رابطه
معناداری با متغیر وابسته ندارند .ضریب تعیین برابر با  99درصد میباشد که نماینگر این است که متغیرهای مستقل و
کنترلی موجود در مدل توانستهاند  99درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  30296و سطح
معناداری آن از  % 5پایین تر میباشد و میتوان گفت که مدل برازش شده اعتبار کافی را دارا می باشد .مقادیر عامل تورم
واریانس پایین تر از عدد  01میباشد که بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد.
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فرضیه سوم بیانگر این است :استقالل کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .بدین جهت فرضیه را
میتوان به صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :استقالل کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
فرضیه مقابل :استقالل کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد.
جدول ( :)5آزمون فرضیه سوم
⁄
متغیر وابسته :کیفیت افشای داوطلبانه
خطای

آماره z

سطح

هم

معناداری
12911
12152
12693
12900

خطی
0201
0212
0215
0202
0210
---

متغیرها

نماد

ضرایب

استقالل کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری

Independence

-121052
121153
121192
121117

استاندارد
121022
121191
121162
121116

-0212
0232
1227
0210

MB

121116

121119

0232

12159

12026

121296

9297
129569
33267
121111

12110

C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

SIZE
LEV
ROA

نتایج جدول  ،5بیانگر این است که متغیر استقالل مالی کمیته حسابرسی با سطح معناداری باالی  % 5اثر معناداری بر
کیفیت افشای داوطلبانه ندارد و بدین ترتیب فرضیه سوم مورد قبول واقع نمی شود .متغیرهای کنترلی اندازه شرکت،
اهرم مالی ،بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سطح معناداری باالتر از  % 5میباشند در نتیجه ارتباط
معناداری با متغیر وابسته ندارد .ضریب تعیین برابر با  95درصد میباشد که نماینگر این است که متغیرهای مستقل و
کنترلی موجود در مدل توانستهاند  95درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  33267و سطح
معناداری آن از  5درصد پایین تر میباشد در نتیجه میتوان گفت که مدل برازش شده اعتبار کافی را دارا می باشد.
مقادیر عامل تورم واریانس از عدد  01پایین تر میباشد که بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد
فرضیه چهارم بیانگر این است :دوره تصدی حسابرس بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .بدین جهت فرضیه را میتوان
به صورت زیر توصیف کرد:
فرضیه صفر :دوره تصدی حسابرس بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
فرضیه مقابل :دوره تصدی حسابرس بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد.
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جدول ( :)6آزمون فرضیه چهارم
⁄
متغیر وابسته :کیفیت افشای داوطلبانه
متغیرها

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

دوره تصدی حسابرس
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری

TENURE

121117
12116
121122
121112

121102
121190
121162
121116

1293
0232
1262
0291

MB

SIZE
LEV
ROA

C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

سطح

هم خطی

معناداری
12639
12155
121529
12032

0210
0216
0215
0212

121116

121119

0236

12151

0210

12092

121510

2262
129220
013292
121111

12117

----

نتایج جدول  ،6بیانگر این موضوع است که متغیر دوره تصدی حسابرس با سطح معناداری باالی  5درصد تأثیر معناداری
بر کیفیت افشای داوطلبانه ندارد و این فرضیه قابل قبول نمی باشد .متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
ضریب مثبت و سطح معناداری مساوی با  5درصد را دارا میباشد و بدین ترتیب رابطه مستقیم و معناداری با متغیر
وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده داراییها دارای سطح معناداری باالی  5درصد می-
باشند بدین جهت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند .ضریب تعیین مساوی با  92درصد میباشد که نشان دهندۀ این
است که متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  92درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره
والد برابر با  013292و سطح معناداری آن پایین تر از  5درصد میباشد از اینرو میتوان گفت که مدل برازش شده دارای
اعتبار کافی است .مقادیر عامل تورم واریانس پایین تر از عدد  01میباشد که بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد.
فرضیه پنجم بیانگر این است که :اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .بدین جهت فرضیه را
میتوان به صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
فرضیه مقابل :اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد.
جدول ( :)7آزمون فرضیه پنجم
⁄
متغیر وابسته :کیفیت افشای داوطلبانه
متغیرها

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

اندازه موسسه حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی

REPUT

121026
12117
12116

121155
121190
121172

2229
2291
1235

SIZE
LEV

26
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معناداری
12126
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بازده داراییها
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری

ROA

121037

121013

0221

12172

0215

MB

121116

121119

2219

12122

0210

12006

121230

2297
129222
006279
121111

12102

----

C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

نتایج جدول  ،7بیانگر این است که متغیر اندازه موسسه حسابرسی با ضریب مثبت و سطح معناداری پایین تر از  5درصد
تاثیر معناداری بر کیفیت افشای داوطلبانه دارد و فرضیه پنجم پذیرفته میشود .متغیرهای کنترلی نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری و اندازه شرکت ضریب مثبت ودارای سطح معناداری پایین تر از  5درصد میباشند بدین ترتیب رابطه
مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده داراییها دارای سطح معناداری باالی
 5درصد میباشند از اینرو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند .ضریب تعیین مساوی با  92درصد میباشد که نشان
میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  92درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره
والد برابر با  006279و سطح معناداری آن پایین تر از  5درصد میباشد از اینرو میتوان گفت که مدل برازش شده دارای
اعتبار کافی است .مقادیر عامل تورم واریانس پایین تر از عدد  01میباشد که بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد.
فرضیه ششم بیان میدارد :حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد .از اینرو فرضیه را میتوان به
صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
فرضیه مقابل :حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد.
جدول ( :)8آزمون فرضیه ششم
⁄
متغیر وابسته :کیفیت افشای داوطلبانه
متغیرها

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره z

حق الزحمه حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری

LAFF

-121105
121160
121120
121112

121123
121191
121162
121116

-1252
0233
1261
0292

MB

C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

SIZE
LEV
ROA

سطح

هم خطی

معناداری
12615
12127
12523
12062

0212
0217
0210
0216

121116

121119

0231

12157

0210

12025

121232

2232
129205
72222
121111

12119

----

تایج جدول  ،2بیانگر این است که متغیر حق الزحمه حسابرسی با سطح معناداری باالی  5درصد تأثیر معناداری بر کیفیت
افشای داوطلبانه ندارد و این فرضیه قابل قبول نمی باشد .متغیر کنترلی اندازه شرکت ضریب مثبت و دارای سطح
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معناداری مساوی با  5درصد میباشد بدین ترتیب ارتباط مستقیم و معناداری با متغیر وابسته وجود دارد ولی متغیرهای
کنترلی اهرم مالی ،بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارای سطح معناداری باالی  5درصد میباشند از
اینرو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند .ضریب تعیین مساوی با  92درصد میباشد که نشان دهندۀ این موضوع است
که متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  92درصد از تغییرات متغیر وابسته را بیان کنند .آماره والد برابر
با  72222و سطح معناداری آن پایین تر از  5درصد میباشد بنابراین می شود بیان کرد که مدل برازش شده دارای اعتبار
کافی است .مقادیر عامل تورم واریانس پایین تر از عدد  01میباشد که بیانگر این است که هم خطی وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه بود.
در این راستا تخصص مالی ،تجربه و استقالل کمیته حسابرسی و دوره تصدی ،اندازه و حق الزحمه حسابرسی به عنوان
متغیرهای مستقل و کیفیت افشای داوطلبانه متغیر وابسته پژوهش بودند .جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  021شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در بازه زمانی  6ساله بین
سالهای  0932تا  0937مورد تحقیق قرار گرفتند .شش فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از بررسی و
آزمونهای مربوط و با توجه نتایج حاصل از فرضیه پنجم مشخص گردید که متغیر اندازه موسسه حسابرسی دارای سطح
معناداری کمتر از پنج درصد و ضریب مثبت می باشد .بنابراین میتوان گفت که اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای
داوطلبانه تأثیر مستقیم و معنادار دارد .بدین معنی که شرکتهایی که صورتهای مالی آنها توسط موسسات حسابرسی بزرگ
حسابرسی می شوند کیفیت افشای داوطلبانه باالتری دارند .نتیجه حاصل از این فرضیه مطابق با نتیجه پژوهش موحدی
و همکاران ( )0937است .آنها نشان دادند که اندازه حسابرس ،به طور مثبت و معنادار ،بر سطح افشای داوطلبانه اطالعات
تأثیرگذار است .همچنین مطابق با نتیجه پژوهش بن کوام ( )2102و آدلوپو ( )2100است .ولی مخالف با نتیجه پژوهش
نقدی و ابراهیمی کردلر ( )0935است .در مورد اثربخشی کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای اطالعات تأثیر معناداری
یافت نشد .همچنین دوره تصدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری بر کیفیت افشای اطالعات ندارند.
پیشنهادات
 با توجه به نتایج پژوهش به تحلیلگران توصیه میشود در تحلیلهای خود به تأثیر مستقیم اندازه موسسه حسابرسی برکیفیت افشای اطالعات توجه بخصوصی نمایند چون شناخت این خصوصیات عاملی مهم در افزایش ارزش شرکت
می باشد.
 به شرکتها پیشنهاد می شود از موسسات حسابرسی بزرگ برای انجام حسابرسی استفاده کنند چون در این صورتکیفیت افشای اطالعات باالتر رفته اعتبار شرکت نزد استفاده کنندگان و سرمایه گذارن بیشتر می شود.
 به سرمایه گذاران پبیشنهاد می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که کیفیت افشای اطالعات آنها باالست.منابع
 اعتمادی ،حسین ،شفاخیبری ،نصیبه ( ،)0931تاثیر جریانهای نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیتهی حسابرسی درآن،
فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،سال سوم  ،شماره.01
 تختائی ،نصراله ،تمیمی ،محمد ،موسوی ،زهرا ( ،)0931نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگری مالی ،حسابدار
رسمی ،شماره.25
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