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 چکيده
 سازمانی وضعیت که است داده نشان سود های اعالمیه به گذاران سرمایه واکنش خصوص در گرفته صورت مطالعات

 ها شرکت در حسابرسی کمیته پیشرو، کشورهای است. در تأثیرگذار اعالمیه این اطالعات محتوای بر توجهی قابل طور به
 عاملی عنوان به حسابرسی کمیته. کند نظارت را مالی گزارشگری روند اعتماد قابلیت تا است شده مهمی ابزار به تبدیل
این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین  ع،لذا با توجه به اهمیت موضو .کند می عمل مالی گزارشگری روند در کننده تعیین

پژوهش حاضر  باشدشده بورس اوراق بهادار تهران می های پذیرفته سود در شرکت اعالن و حسابرسی کمیته های ویژگی
است. ازنظر روش تحلیل  یدادیرو  پس یتجرب یمهن یقاتها از نوع تحق داده یگردآور یوهو ازنظر ش یازنظر هدف، کاربرد

 انسازم یریو تصو یآمار یوفشرده آرش یها پژوهش از لوح یها باشد. داده همبستگی می -یفیپژوهش توص یزها ن داده
شد، سپس  یگردآور ینآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ینترنتیا یگاهبورس اوراق بهادار تهران، پا

آمده از پژوهش نشان داد  دست نتایج به ؛ وشدانجام  ازدهمیز نسخه یویوا یافزار آمار به کمک نرم یزن یینها وتحلیل یهتجز
 که اندازه کمیته حسابرسی، استقالل کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعالن سود شرکت تاثیرگذار است.

   .ها اعالن سود ،تخصص کمیته حسابرسی، استقالل کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی، کليدی: واژگان

 

 مقدمه
های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی  گذاران به اعالمیه مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه

، 7؛ پارتی و همکاران7004، 1)دی فوند و همکاران توجهی بر محتوای اطالعات این اعالمیه تأثیرگذار است طور قابل به
الی در نظر نگرفتن نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نقش های موجود در ادبیات م وجود، یکی از ضعف (. بااین7012

( بر این باورند که سازوکارهای حاکمیت شرکتی نظیر کمیته 7012آن در افزایش اعتبار سود است. پارتی و همکاران )
های حسابرسی، در کشورهایی که  وجود کمیته ژهیو بهتوجهی بر اعتبار سود دارد.  قابل تأثیرحسابرسی مستقل 

گذاران بسیار ضعیف است؛ نقش بسزایی دارد. از طرف دیگر تحلیل  تانداردهای حسابداری یا حمایت قانونی از سرمایهاس
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گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به  ها، سرمایه گران اوراق بهادار، مدیران شرکت
(. هدف اولیه از 1932)حبیبی و جهانشاد،  کنند ت سود و زیان معطوف میعنوان آخرین قلم اطالعاتی صور رقم سود به

گزارش سود، تأمین و ارائه اطالعات مفید برای کسانی است که بیشترین عالقه را به گزارش مالی دارند. اما سود 
کاری  ران دستگذاران باشد و برخی مواقع توسط مدی تواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمایه حسابداری همیشه نمی

گذاران و مدیران و انگیزه مدیران برای پیچیده  (.  با توجه به تضاد منافع بین سرمایه1931)نمازی و رضایی،  شود می
کننده و  تواند موجبات انتشار اطالعات گمراه های مالی در به حداکثر رساندن منافع خود، این عمل می کردن گزارش

شده از سوی مدیران خواهد بود و  واکنش غیر عقالیی سرمایه نسبت به سود اعالننادرستی فراهم آورد که نتیجه آن 
 (.1937گذاران را به همراه داشته باشد )جهانشاد و ملکیان،  اعتمادی سرمایه تواند زمینه شک و بی نهایتاً می

شود.  نظر گرفته می گیری از سوی افراد در شده، ازجمله اطالعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم سود گزارش
های خود مدنظر قرار  ها و قضاوت ای در بررسی عنوان عامل برجسته شده را به تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش

های مالی  گذاری خود بر اطالعات مالی مندرج در صورت گذاران برای تصمیمات سرمایه دهند. همچنین، سرمایه می
(. 1938؛ زارعی و قاسمی، 1937)مشکی میاوقی و دلیریان،  کنند شده اتکا می ویژه سود گزارش واحدهای اقتصادی، به

 هاست. داده است، استفاده از کمیته حسابرسی در شرکت های اخیر در کشورهای پیشرفته رخ یکی از تغییراتی که در سال
 (.7010، 1زکان)زنگین و او کنند عنوان عامل نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی عمل می ها به این کمیته

ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی  در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت
های حسابرسی  کند. کمیته کننده در روند گزارشگری مالی عمل می عنوان عاملی تعیین را نظارت کند. کمیته حسابرسی به
مدیره که مسئول  شوند و اعضای آن با هیئت های مالی حسابرسی شده ساالنه می ورتاثربخش، موجب افزایش اعتبار ص

های مالی، حسابداری،  حفظ منافع سهامداران است، همکاری کرده و در امر نظارت بر کیفیت و مطلوبیت صورت
س یگانه و حسینی رسانند )حسا های خود یاری می حسابرسی و فرآیند گزارشگری مالی، به مدیریت در ایفای مسئولیت

( در پژوهشی 7011(.  مارک دیفوند و همکاران )7017، 9؛ دی فوند و ژانگ7012، 7؛ فانگ و همکاران1921بهشتیان، 
 تر آموزندهباالتر یا اجرای قوانین تجارت داخلی بهتر  تیفیباک درآمد بانشان دادند که اعالم سود ساالنه در کشورهای 

اعالن سود ساالنه در کشورهایی که مکرر گزارشگری مالی موقت دارند، کمتر آموزنده است. همچنین  که یدرحالهستند، 
 تر هستند. گذار قوی، آموزنده طور متوسط، اعالن سود در کشورهای با نهادهای حفاظت از سرمایه دریافت که به

شده است که فرد بر  محرک رفتاری شناخته ترین بعد فرهنگ، عنوان بارزترین مشخصه سرمایه اجتماعی و مهم اعتماد به
زند که ممکن است برای فرد مفید باشد و یا سبب رساندن حداقل زیان به  اساس ذهنیت خود دست به انجام عملی می

، 8)گیوسو و همکاران باشد اعتماد تصور ذهنی فرد نسبت به محتمل بودن تقلب می ازآنجاکه(. 1322، 7)گامبتا وی شود
گذاران نسبت به اعالن سود شرکت دارد.همچنین بر اساس تئوری اقتصاد، اعتماد  ای در واکنش سرمایه لقوه( اثر با7002

 2گذاران در قراردادهای ناتمام ایفا کند. میشایل پوزنر و همکاران تواند نقش مهمی در تعامالت بین مدیران و سرمایه می
ویژه اعتماد، همچنین مطالعات  با فرهنگ و سرمایه اجتماعی و به( با در نظر گرفتن گروهی از مطالعات در ارتباط 7019)

گذاران  شده در ارتباط با واکنش سرمایه ویژه اعتماد، همچنین مطالعات انجام در ارتباط با فرهنگ و سرمایه اجتماعی و به
که حفاظت از  میها، سطح اعتماد پرداختند و نتایج آنان نشان داد که هنگا به اطالعات منتشرشده از سوی شرکت
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 شود. عنوان جایگزینی برای نهادهای رسمی مطرح می گذار و الزامات افشاء در یک کشور ضعیف باشند اعتماد به سرمایه
حال، تعامل بین  (. بااین7017، 1)براون  و همکاران عالوه بر این، ساختار مالکیت شرکت با واکنش بازار مرتبط است

برسی و حاکمیت شرکتی با واکنش بازار نسبت به اعالن سود ارتباط منفی و نسبت اعضای مستقل در کمیته حسا
تواند تأثیر بیشتری بر  عنوان یکی از معیارهای ویژگی کمیته حسابرسی می معناداری دارد. لذا استقالل کمیته حسابرسی به

اشد. لذا بر پایه این استدالل گذاران نسبت به اعالن سود در کشورهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف داشته ب واکنش سرمایه
های کمیته حسابرسی و اعالن سود  در پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که آیا بین ویژگی

شده بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ رابطه فوق،  های پذیرفته شرکت
 ست؟نوع رابطه به چه شکل ا

 

 مبانی نظری پژوهش
با طرح فرضیه بازار کارا اساساً این ادعا مطرح بود که اگر بازار سرمایه از کارایی نسبی برخوردار باشد، در فرآیند جذب 

ی سهام در بازار همواره انعکاس مطلوبی از وقایع مرتبط به شرکت ها متیقو قوت عمل نموده و  سرعت بهاطالعات 
طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که قبول  تواند در بلندمدت به نمی کس چیهخواهد بود. بر اساس این فرضیه 

کننده  منعکسی بازار کارا این است که قیمت سهام در هرلحظه از زمان ها مشخصهکرده است، بازده کسب بکند. یکی از 
باشد و بازده غیرعادی در این بازار وجود ندارد. بنابراین  ارزش ذاتی سهام با توجه به اطالعات موجود و مربوط در بازار می

شود. کاهش این بازده اضافی  که بتوان این بازده غیرعادی را در بازار کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می درصورتی
، 9؛ جورج فاستر1341، 7؛ می1322پذیر است )بال و براون،  شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکاننیز صرفاً از طریق 

( 7017) 8(. رویچودهاری و اسلتن1930و علوی طبری،  7010، 7؛ گیف و یانگ1928، صمدی، 1927؛ جهانخانی، 1349
گذاران دارای اطالعات  ی در مقایسه با سرمایهسازمان درونمعتقدند که در شرایط عدم تقارن اطالعاتی، مدیران و افراد 

افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده هستند. این تفاوت در دسترسی به اطالعات سبب 
از یکدیگر  بافاصلهیکسان واکنشی متفاوت بروز دهند و تصمیماتی  ظاهر بهشود طرفین معامله نسبت به موضوعی  می
ی سازمان درونی دارد که مدیران و افراد طیشراحکایت از  دوفروشیخرفزایش میزان تفاوت در قیمت پیشنهادی شود. ا می

اختیاری و پیش از  ارائهبا در اختیار داشتن اطالعاتی نهانی و آگاهی از میزان اهمیت این اطالعات انگیزه کمتری برای 
ی گسترده نهادهای مختلف برای افزایش ها تالش رغم یعل رسد یمظر هنگام چنین اطالعاتی به بازار دارند. بنابراین به ن

عنوان یک  های سود، هنوز هم ارزش خود را به شفافیت در بازار سرمایه و ارتقای سطح افشای اختیاری اطالعات، اعالمیه
عاتی، اخبار منفی و ... وجود عوامل مختلفی نظیر عدم تقارن اطال لیبه دلو  اند کردهمنبع اطالعاتی برای سهامداران حفظ 

؛ بزرگ اصل و ادیبی، 7017)رویچودهاری و استلن،  از پیش نیز شده است تر شیبهای سود  اتکای سهامداران به اعالمیه
ها افزایش داشته است و  ( معتقدند که میزان محتوای اطالعاتی سود طی گذشت سال7001(. لندزمن و میدیو )1932

های سود وجود دارد. در  افزایش حجم معامالت و ناپایداری در بازده سهام در زمان انتشار اعالمیه شواهدی مبتنی بر
رسانی به بازار بیشتر شده و بازار اتکای  های الزامی برای اطالع های مالی و اعالمیه چنین شرایطی بار اطالعاتی صورت
( نشان دادند که سطح اعتماد 1932. حبیبی و جهانشاد )کند های افشای اجباری می بیشتری به اطالعات برآمده از اهرم

باشد.  خان و  گذاران تأثیرگذار نمی خود بر واکنش سرمایه خودی بازار سرمایه در حد نسبتاً متوسط بوده و اینکه اعتماد به
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سود نبوده، بلکه  ( بر این باورند که اثر و محتوای اطالعاتی اعالن سود در بازار سرمایه تنها از ماهیت7017ایکرام )
موقع بودن و زمان مناسب ارائه و انتشار آن نقش مهمی در مفید بودن اطالعات حاصل از آن و مربوط بودن آن در  به

طور منطقی به  گذاران به دارد. همچنین یکی از مفروضات بازار کارای سرمایه این است که سرمایه ها یریگ میتصم
ی ها العمل عکس( بر این استدالل هستند که 1937کردستانی و همکاران )دهند.  اطالعات جدید واکنش نشان می

گردد، ولی ممکن است همیشه تغییر  و به روال عادی و منطقی خود برمی شده اصالحگذاران بعد از مدتی  نادرست سرمایه
در مورد زمان یا تاریخ ( 7017) 1قیمت بعد از اعالن سود، با روند اصالحی بازار همراه نباشد. همچنین ساور و ویلسون

ها، گاها سود خود را زودتر  دانند؛ زیرا شرکت گذاران تاریخ دقیق اعالن سود را نمی اعالن سود اظهار داشتند که سرمایه
تواند  شود و می بینی نمی اندازند که هر دوی این رویدادها اغلب کامالً پیش کنند یا انتشار آن را به تعویق می اعالن می

که اگر شرکت یک دوره اعالن سود داشته باشد،  طوری ثری را به لحاظ عملکرد شرکت ارائه نماید. بهاطالعات مؤ
هایی هستند  تر از شرکت کنند از بازده غیرعادی مثبتی برخوردارند و پرمخاطره هایی که سود خود را زود اعالن می شرکت

نقش مکانسیم های حاکمیت شرکتی که منجر به کنند. مطالعات اندکی در خصوص  که سود خود را دیرتر اعالن می
( بر این استدالل بودند که 7010( و بیدارد و جندرون )7017است. دی فوند و ژانگ ) شده پرداختهگردد  افزایش درآمد می

. اول گذارد یمکمیته حسابرسی بر گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار است و از دو طریق برافزایش درآمد شرکت تأثیر 
های حسابرسی است و  کمیته حسابرسی، مسئول انتخاب حسابرسان مستقل، تائید حجم کار در خصوص هزینه آنکه

   های داخلی شرکت را دارند. های حسابرسی وظیفه نظارت بر کنترل سپس، کمیته
 

 پيشينه تجربی پژوهش
گزارشگری مالی و افشای ( طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین کمیته حسابرسی، کیفیت 7014جبیب و توماس )
دهد که کیفیت کمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری  آمده نشان می دست محیطی پرداختند. نتایج به حسابداری زیست

تجربی این  بررسی به ای ( در مطالعه7014محیطی را افزایش داده و تأثیری بر کمیت آن ندارد. بومان و راتزینگر ) زیست
 ور حسابرسانی که در گذشته در مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت بودند در کمیتهموضوع پرداختند که چگونه حض

نتایج . تأثیرگذار است حسابرسی الزحمه حق و حسابرسی، های گزارش تأخیر در حسابرسی، کیفیت ها، بر شرکت حسابرسی
. مه حسابرسی وجود نداردالزح حق سطح با داری میان حضور حسابرسان مستقل در کمیته حسابرسی نشان داد رابطه معنی

های  دار و با تأخیر در گزارش حضور این حسابرسان در کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنی مقابل، در
ای به بررسی تأثیر وجود کمیته  طی مطالعه (7014دار دارد. فخاری و رضائی پیته نوئی ) حسابرسی، رابطه منفی و معنی

ای آن بر محیط اطالعاتی شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین استقالل و ه حسابرسی و ویژگی
های  که رابطه دیگر ویژگی تخصص کمیته حسابرسی با محیط اطالعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، درحالی

 پژوهشی در( 7014) کوئادارلو و مکا گاریکا و سنچز گاریکا کمیته حسابرسی با محیط اطالعاتی شرکت معنادار نیست.
. قراردادند موردبررسی بانکی بخش در را ورشکستگی ریسک و حسابرسی کمیته در مالی کارشناسان حضور میان رابطه

 نشان 7010تا 7007 زمانی دوره در مختلف کشورهای به متعلق بانک 183 از متشکل ای نمونه بررسی از استفاده با ها آن
 حضور یعنی. دارد معنادار و منفی رابطه ورشکستگی ریسک با حسابرسی کمیته در مالی کارشناسان حضور که دادند

 سیاست که هایی بانک در رابطه این. شود می ورشکستگی ریسک کاهش باعث حسابرسی کمیته در مالی کارشناسان
 است. تر قویی دارند غیراخالقی های فعالیت با مقابله

                                                           
1
 Savor & Wilson 
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 سود مدیریت بر حسابرسی کیفیت و حسابرسی کمیته اثربخشی بررسی به تحقیقی ( در7012) گارنی، هالیوی و زهری
 در حسابرس تخصص و حسابرسی کمیته اثربخشی امتیاز بین کاملی ارتباط دریافتند که پرداختند و تونسی های شرکت
 کمیته اثربخشی بین مکمل ای داد رابطه نشان ها یافته همچنین،. دارد وجود سود مدیریت نمودن محدود با صنعت

( در 1932دارد. بزرگ اصل و ادیبی ) وجود 7008امنیت مالی  قانون تصویب از بعد حسابرسی، تصدی و حسابرسی
های سود فصلی و عدم تقارن اطالعاتی با استفاده یک نمونه  تحقیقی به بررسی رابطه بین محتوای اطالعاتی اعالمیه

پرداختند. روش تحقیق  1939تا  1923های  بورس اوراق بهادار تهران طی سالشده در  شرکت پذیرفته 48متشکل از 
نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که افزایش عدم تقارن اطالعاتی و اخبار حاضر از نوع همبستگی بین متغیرها است. 

فرد  مرادزادهرد. و معنادار دافصل )و نه ابتدای آن( بر محتوای اطالعاتی سود آن فصل تأثیری مثبت  منفی در انتهای یک
آنان با  جیپرداختند. نتا یحسابرس تیفیو ک یحسابرس تهیکم یتأثیر اثربخش یبه بررس یپژوهش ی( ط1934و همکاران )
 1937تا  1931های  سال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط شرکت پذیرفته 89نمونه متشکل از  کیاستفاده از 

و  یوجود دارد. فخار یارتباط مثبت و معنادار یحسابرس تیفیو ک یحسابرس تهیکم یاثربخش نیدهنده آن است که ب نشان
قراردادند.  یشرکت را موردبررس یاطالعات طیبر مح یحسابرس تهیتأثیر وجود کم ی( در پژوهش1934) ینوئ تهیپ یرضائ

شرکت وجود  یط اطالعاتیو مح یحسابرس تهیوجود کم نیب یآن بود که رابطه مثبت و معنادار انگریها ب پژوهش آن جینتا
 طیتر شده و مقدار شاخص مح ها شفاف آن یاطالعات طیها مح در شرکت یحسابرس تهیبا استقرار کم گر،ید عبارت دارد. به
 یارائه مدل یبه بررس یپژوهش ی( ط1932) یو نوروز ینوئ تهیپ یرضائ ،یلیگرا ی. صفرابدی یم شیشرکت افزا یاطالعات

از آن بود که  یپژوهش حاک جیپرداختند. نتا یاطالعات حسابدار یارزش یو محتوا یحسابرس تهیکم یاثربخش نییتب یبرا
 ی( و مربوط بودن ارزش دفترانیاطالعات سود و ز یارزش یمربوط بودن ارزش سود )محتوا ،یحسابرس تهیکم یاثربخش

( در پژوهش خود به 1932) یته نوئیپ یو رضائ یفخار. دهد یم شیاطالعات ترازنامه( را افزا یارزش یهر سهم )محتوا
ها نشان داد که رابطه  پژوهش آن جیشرکت پرداختند. نتا یاطالعات طیبر مح یحسابرس تهیتأثیر تخصص کم یبررس

 یها وجود دارد و تخصص مال شرکت یاطالعات طیو مح یحسابرس تهیکم یاعضا یتخصص مال نیب یمثبت و معنادار
 انیو رستم یجامع . گردد یشاخص سنجش آن م شیشرکت و افزا یاطالعات طیباعث بهبود مح یحسابرس تهیکم یاعضا

 یرا بررس تیریسودهرسهم مد ینیب شیپ یها یژگیبا و یحسابرس تهیکم یاعضا یارتباط تخصص مال یقی(در تحق1938)
 نیسود رابطه مثبت دارد. همچن ینیب شیبا صحت پ یحسابرس تهیکم یاعضا یکردند. شواهد نشان داد که تخصص مال

فروغی و  دارد.  یمنف یسود ارتباط یها ینیب شیپ یبا پراکندگ یحسابرس تهیکم یاعضا ینشان داد که تخصص مال جینتا
شده با استفاده از یک نمونه متشکل از  بینی ( به بررسی واکنش بازار به زمان اعالم سود هر سهم پیش1937آیسک )

پرداختند. روش تحقیق حاضر از نوع  1930تا  1929های  ده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالش های پذیرفته شرکت
دهد اما اعالم  دهد بازار به خبر بد، منفی واکنش نشان می نتایج پژوهش نشان میتوصیفی و ازنظر هدف کاربردی است. 

دیرهنگام و زودهنگام، ازنظر واکنش بازار تفاوتی وجود شود. بعالوه بین اخبار بد  دیرهنگام، با واکنش مثبت بازار روبرو می
( در پژوهشی به 1939صالحی و همکاران ) .شود ندارد، اما اعالم دیرهنگام اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می

بینی هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام با استفاده یک نمونه  شده و پیش بررسی محتوای اطالعاتی سود اعالن
پرداختند. روش تحقیق  1930تا  1924های  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال شرکت پذیرفته 80متشکل از 

های همبستگی رابطه معنادار  نتایج تحلیل رگرسیونی و آزمون حاضر از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است. 
دهد.  بینی سود هر سهم با بازده غیرعادی سهام نشان می مستقیمی را بین متغیرهای اعالن سود هر سهم و پیش

ائید شده هر سهم ت بینی شده هر سهم در قیاس با سود پیش همچنین نتایج، محتوای اطالعاتی بیشتری را برای سود اعالن
شده بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته ( به بررسی مدیریت زمان اعالن سود شرکت1931قائمی و همکاران ) .کند می
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دهد  نشان میها  مورد اعالن سود در شرکت 7000پرداخت. نتایج آزمون بر اساس بیش از  1922تا  1920های  طی سال
بندی اعالن سودهایشان  طور راهبردی اقدام به زمان اق بهادار تهران بهشده در بورس اور های پذیرفته که مدیران شرکت

کنند. با انجام آزمون رگرسیون لجستیک اثر برخی عوامل مؤثر بر انتخاب زمان اعالن سودهای فصلی از قبیل سود  نمی
اعالن سودهای فصلی های شرکت و اندازه شرکت بر زمان  غیرمنتظره، درصد سهام شناور آزاد، صنعت، پیچیدگی فعالیت

دهد که از میان عوامل مختلف تنها درصد سهام شناور آزاد بر زمان  طی روزهای هفته بررسی شد. نتایج آزمون نشان می
 .اعالن اخبار مربوط به سود تأثیر دارد

 

 فرضيه های پژوهش

  .بورس اوراق بهادار تهرانشده  های پذیرفته بررسی تأثیر اندازه کمیته حسابرسی بر اعالن سود شرکت فرضيه اول:

 .شده بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته بررسی تأثیر استقالل کمیته حسابرسی بر اعالن سود شرکت فرضيه دوم:

 .شده بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته بررسی تأثیر تخصص کمیته حسابرسی بر اعالن سود شرکت فرضيه سوم:

 

 ی پژوهششناس روش
در  یدادیرو پس یتجرب یمهن یقاتها از نوع تحق داده یگردآور یوهو ازنظر ش یکاربرد یحاضر ازنظر هدف، پژوهش یقتحق

. ازنظر روش تحلیل اطالعات گذشته انجام گرفته استو، یعنی بر مبنای تجزیهاست یحسابدار یاثبات یقاتحوزه تحق
در پی یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش در یک جامعه  یرا پژوهش حاضرتحقیق همبستگی است، ز یزها ن تحلیل داده
 یگاهسازمان بورس اوراق بهادار تهران، پا یریو تصو یآمار یوفشرده آرش یها پژوهش از لوح یها . دادهآماری است

 افزار نرمها، از  یت، با توجه به حجم نمونهد. درنهایگرد یگردآور ینآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ینترنتیا
 یهپژوهش شامل کل ینموردمطالعه در ا یآمار جامعهها استفاده شد.  تحلیل داده و ایویوز نسخه یازدهم و استاتا برای تجزیه

پژوهش در  ینمونه انتخاب است. 1933 تا 1937 های سال طیدر بورس اوراق بهادار تهران  شده یرفتههای پذ شرکت
  ( خالصه شده است.1)دول ج

 یقعنوان نمونه تحق به شرکت(-مشاهده )سال 1992و  شرکت 124تعداد  اعمال شده های یتاز اعمال محدود پس
  .دانتخاب شدن

 ها بر اساس صنعت (: پراکندگی شرکت1)جدول 
 ها بر اساس نوع صنعت پراکندگی شرکت 

1 
7 
9 
7 
8 
2 
4 
2 
3 
10 
11 
17 

 های نفتی، شیمیایی، الستیک و پالستیک فرآوردهپتروشیمی، 
 مواد و محصوالت دارویی

 فلزات اساسی و محصوالت فلزی
 سیمان، آهک و گچ

 خودرو و ساخت قطعات
 محصوالت کانی، غیرفلزی و سایر معادن

 زراعت و خدمات وابسته
 کاشی و سرامیک

 مواد غذایی )شامل قند و شکر(
 های برقی دستگاهآالت، تجهیزات و  ماشین

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
 محصوالت کاغذی

70 
79 
70 
70 
12 
3 
2 
2 
8 
8 
8 
7 

77% 
17% 
17% 
17% 
10% 
8% 
8% 
7% 
9% 
9% 
9% 
7% 
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19 
17 
 

 رایانه
 سایر
 جمع

7 
7 

124 

1% 
7% 

100% 

 

 گيری متغيرهای پژوهش الگوی رگرسيونی و نحوه اندازه

 اعالن سودمتغير وابسته: 
مطابق با پژوهش  1یری متغیر وابسته پژوهش، از نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهامگ اندازهمنظور افزایش قابلیت اعتماد  به 

شده بازار  یلتعداست. برای محاسبه این متغیر در هر دوره مالی، از مدل  شده استفاده( 1939صالحی و همکاران )
ها در هر دوره  ده بازار نتیجه فرآیند مورد انتظار بازده سهام شرکتاست. در این مدل فرض شده است باز شده استفاده

با بازده بازار در همان دوره نشانگر بازده غیرعادی  tدر دوره زمانی  iباشد. بنابراین تفاضل بازده واقعی شرکت  زمانی می
روزه در دامنه اعالن سود بازده غیرعادی تجمعی  8است. با استفاده از روش رویداد آرایی  tدر دوره  iسهام شرکت 

ها ابتدا نرخ بازده  شده است. که در آن شود. برابر محاسبه بازده غیرعادی تجمعی از روابط زیر استفاده محاسبه می
 شود:  ( محاسبه می1با استفاده از رابطه ) tدر روز  iغیرعادی سهام شرکت 

 (: 1رابطه )
                

( 1) محاسبه و در رابطه tدر روز  iو نرخ بازده سهام شرکت  tدر روز  i( نرخ بازده سهام شرکت 9( و )7با توجه به روابط )
 گردد: جایگزین می

 (:7رابطه )

     
              

    
 

 (:9رابطه )

     
         

    
 

بر اساس  tدر سال  iپس از محاسبه نرخ بازده غیرعادی سهام هر شرکت، نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت 
 شود: ( و به شرح زیر محاسبه می7رابطه شماره )

 (: 7رابطه )
                 

( 7( نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام قبل و بعد از اعالن سود محاسبه و در رابطه )2( و )8با توجه به روابط )
 گردد:  جایگزین می

 (: 8رابطه )

     ∑      
  

  
 

 (:2رابطه )

     ∑      
 

 
 

 که در آن: 
 .tدر روز  i: نرخ بازده سهام شرکت     

                                                           
1
 Cumulative Abnormal Stock Return 
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 .tدر روز  i: نرخ بازده سهام  شرکت     
 .tدر روز  i: نرخ بازده غیرعادی سهام  شرکت      
 .tدر انتهای روز  i:قیمت سهام  شرکت     
 .t-1یا انتهای روز  tدر ابتدای روز  i: قیمت سهام  شرکت     
 .tدر روز  i: سود سهام پرداختی توسط  شرکت     
  . t-1یا انتهای روز  t: شاخص کل بورس در ابتدای روز     
  .t: شاخص کل بورس در پایان روز     

 .: نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام قبل از اعالن    
  .: نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام بعد از اعالن    
  .tدر سال  i: نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت       

شود بلکه آن انتظاری که سهامدار از سود موردنظر دارد  تنهایی باعث تغییر در قیمت سهام نمی مقدار عددی سود خود به
بینی سود، محتوایی است که با خود به همراه  شود. درواقع هدف از سنجش اعالن سود و پیش باعث ایجاد تغییر در آن می

بینی سود هر  ا دارد. در این تحقیق این انتظار در اختالف مابین آخرین پیشه دارند و همچنین انتظاری که سهامدار از آن
عنوان سود غیرمنتظره  یافته که از آن به شده برای هر سهم تجلی شده و سود اعالن سهم که از طرف مدیریت اعالن

دیریت برای سال آتی بینی سود هر سهم از طرف م بینی سود هر سهم، اولین پیش یادشده است. ازآنجاکه در مورد پیش
کننده  یانبشده است که به نحوی   بینی سود استفاده ی پیشبازنگرباشد لذا در این تحقیق از متغیری به نام  مدنظر نمی

 باشد.  بینی سود متوالی می اختالف مابین دو پیش
بینی سود هر  شده و پیش بینی سود، به ترتیب نمایان گر سود هر سهم اعالن بنابراین سود غیرمنتظره و بازنگری پیش

 شده است: ( استفاده4باشد. برای محاسبه سود غیرمنتظره از رابطه شماره ) سهم می
 (: 4رابطه )

      
                 

|        |
 

 که در آن: 
 .tدر سال  iشده هر سهم شرکت  : سود اعالن      

 .t-1در سال  iبینی سود هر سهم شرکت  : آخرین اعالن پیش        
 شده است:  ( استفاده2( نیز از رابطه شماره )      بینی سود ) برای محاسبه بازنگری پیش

 (: 2رابطه )

       
       |        |  

|      | |
 

 .tبعد از اعالن سود هر سهم در سال  t برای سال iبینی سود هر سهم شرکت  : اولین اعالن پیش  |      
.  )صالحی tبعد از اعالن سود هر سهم در سال  t برای سال iبینی سود هر سهم شرکت  اعالن پیش : آخرین  |      
 .(1939و همکاران، 

 های کمیته حسابرسی ویژگیمتغير مستقل: 
 شده است: های کمیته حسابرسی از معیارهای زیر استفاده جهت سنجش ویژگی
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( تخصص 9( استقالل کمیته حسابرسی؛ )7( اندازه کمیته حسابرسی؛ )1برای محاسبه کمیته حسابرسی از سه معیار: )
های کمیته حسابرسی شامل مجموع نمرات )استقالل کمیته حسابرسی،  شده است. ویژگی کمیته حسابرسی، استفاده

 تخصص کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی( است. 
ضای کمیته حسابرسی به دست از طریق نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی بر تعداد اع :1کمیته حسابرسیاستقالل 

 .(1932؛ مرادزاده و همکاران، 7012)گارنی، هالیوی و زهری، آید می
بیانگر تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی که دارای تخصص مالی و حسابداری و  :7تخصص کمیته حسابرسی

 (.1932؛ مرادزاده و همکاران، 7012ست )گارنی، هالیوی و زهری،مدیریت ا

؛ 7012: بیانگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی در پایان سال مالی است)گارنی، هالیوی و زهری،9اندازه کمیته حسابرسی
 (.1932مرادزاده و همکاران، 

 (:7012تی و همکاران، متغیرهای کنترلی در پژوهش حاضر عبارت است از)پاری متغيرهای کنترلی: 

 ی شرکت برآورد خواهد شد.ها ییدارااندازه شرکت: از طریق لگاریتم طبیعی کل 
 به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برآورد خواهد شد. سود خالصنرخ بازده حقوق صاحبان سهام:  از حاصل نسبت 

 .دیآ یمی  شرکت به دست ها ییدارا کل بهی بلندمدت ها یبدهاز حاصل نسبت کل  استفادهاهرم مالی: با 
 

 مدل تحقيق
ی گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف  ها شاخصدر این تحقیق از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، 

ی تحقیق ها جنبهی مرتبط به ها دادهی ترکیبی جهت تحلیل ها بر دادهی و از روش رگرسیون مبتنی موردبررسنمونه 
 افزار نرمی آماری از ها آزمونو برای انجام  7012نسخه  Excel افزار نرماز  ها دادهبرای استخراج  .شود یماستفاده 
Eviews  شود یمدهم استفاده  نسخه. 

 برای سنجش فرضیات  پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:
 (:1مدل )

                                                                       

      
 

 که در آن:
 ؛ tدر سال  i: اعالن سود شرکت       

 ؛ tدر سال  i: کمیته حسابرسی شرکت                  
 ؛ tدر سال  i: اندازه کمیته حسابرسی شرکت          
 ؛ tدر سال  i: اندازه کمیته حسابرسی شرکت         
 ؛ tدر سال  i: اندازه کمیته حسابرسی شرکت         

 ؛  tدر سال  i: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت       
 ؛ tدر سال  i: اهرم مالی  شرکت       
 ؛tدر سال  i: اندازه  شرکت        

                                                           
1
 ACIND 

2
 ACEXP 

3
 ACSIZE 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

82 
 

 های توصيفی متغيرها ویژگی
باشد که مشاهدات میها شامل اطالعات آماری همانند میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار و تعداد  این ویژگی

 دهد. ای از چگونگی داده های مورد استفاده در مدل به ما می اطالعات اولیه
 (: آمار توصيفی متغيرهای تحقيق2) جدول

 

 متغیر نوع متغیرهای مستقل متغیر وابسته متغیرهای کنترلی
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 نام متغیر

 میانگین 770/9 973/7 973/0 7408/0 1487/0 7773/0 8420/0 7922/2 1079/0

 میانه 000/9 000/7 999/0 7309/0 9842/0 7414/0 8308/0 1822/2 0322/0

 بیشینه 000/8 000/7 000/1 2027/0 9438/0 7329/0 3324/0 7207/2 8821/0

 کمینه 000/9 000/1 700/0 -2730/0 -9899/0 -7739/0 1020/0 2978/7 -4349/0

 انحراف معیار 2382/0 73288/0 91842/0 17829/0 1391/0 2087/0 7029/0 7423/0 9738/0

 ضریب چولگی 9792/0 7971/0 7811/0 -2742/0 -7173/0 2924/0 7213/0 3877/0 -1241/0

2322/1 4184/1 1321/1 7977/1 7223/1 090/1 2802/1 0872/1 2992/1 
ضریب 
 کشیدگی

 عنوان به ها مشاهده حداکثر حداقل، میانه، میانگین، شامل متغیرها توصیفی آمار مفاهیم از برخی( 7) جدول در
 های شاخص عنوان به چولگی ضریب کشیدگی، ضریب و پراکندگی شاخص عنوان به معیار انحراف و مرکزی های شاخص
 و است توزیع ثقل مرکز و تعادل ی نقطه بیانگر که است میانگین مرکزی، شاخص ترین اصلی. است شده ارائه توزیعی

 با برابر حسابرسی کمیته اندازه متغیر برای میانگین مقدار مثال برای. است ها داده مرکزیت دادن نشان برای شاخصی
 است مرکزی های شاخص از دیگر یکی میانه. اند تمرکزیافته نقطه این حول ها داده بیشتر دهد می نشان که است 770/9

 000/7 با برابر حسابرسی کمیته استقالل میانه دهد می نشان نتایج که طور همان. دهد می نشان را جامعه وضعیت که
 یکی معیار انحراف. هستند مقدار این از بیشتر دیگر نیمی و مقدار این از کمتر ها داده از نیمی که است این بیانگر که است

 پارامتر این مقدار است؛ میانگین از مشاهدات پراکندگی میزان برای معیاری و است پراکندگی پارامترهای ترین مهم از
 .است 1782/0 با برابر سودغیرمنتظره معیار انحراف متغیر برای

 

 خودهمبستگی بين اجزای اخالل
شود،  دیگر از فروض مهم کالسیک رگرسیون خطی این است که بین اجزای اخاللی که در تابع رگرسیون وارد می یکی

خودهمبستگی یا همبستگی سریالی وجود نداشته باشد. در حالت وجود خودهمبستگی نیز همانند حالت ناهمسانی 
-توان آزمونباشند. در نتیجه نمیاما کارا نمی های حداقل مربعات معمولی بدون تورش و سازگارند تخمین زن  واریانس،

توان با چندین روش کشف نمود. ازجمله  خوبی بکار برد. مشکل خودهمبستگی را می داری را بهمعمولی معنا Fو tهای 
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1واتسن -ها، آزمون دوربین ترین روش رایج
 (DW است. آماره این آزمون همواره بین صفر و چهار قرار دارد. اگر )7   d 

 d   7باشد، دال بر وجود خودهمبستگی مثبت و اگر  d   0دهنده عدم وجود خودهمبستگی است. اگر  باشد، نشان

قبول  را قابل 8/7تا  8/1(. برخی از محققان، آماره بین 7003باشد )گجراتی،  دهنده خودهمبستگی منفی می باشد، نشان
 های تحقیق ارائه گردیده است.  ن فرضیهدانند. مقادیر این آماره در بخش تحلیل نتایج آزمو می

 کوک و ویسبرگ برای کشف ناهمسانی واریانس –(: نتایج آزمون بروش پاگان 3) جدول

 (H0فرضیه صفر ) مدل
آماره 

2 بروش 
کوک و  –پاگان 

 ویسبرگ

p-value نتیجه آزمون 

 اول
ها واریانس
 اند همسان

23842/9 0000/0 
H0 شود )ناهمسانی واریانس وجود رد می

 دارد(

پژوهش مشکل ناهمسانی  هایآورده شده است، در تمامی مدل 7که در جدول شماره  بنا بر نتایج حاصل از این آزمون
ها با است(. بنابراین تخمین نهایی این مدل 08/0تر از  شده کوچک محاسبه p-valueیا  واریانس وجود دارد )زیرا احتمال

ها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی گیرد تا فرض همسانی واریانسصورت می GLSاز آزمون  استفاده
 ترتیب حل شود. این ها بهواریانس

 

 هم خطی مرکب
یکی دیگر از فروض مدل کالسیک رگرسیون خطی آن است که هم خطی مرکب بین متغیرهای توضیحی موجود در 

در اصل، به معنای وجود ارتباط خطی کامل یا دقیق بین همه یا بعضی از متغیرهای توضیحی  مدل وجود ندارد. هم خطی
ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل و  باشد. اگر بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود داشته باشد، مدل رگرسیون می

(. در 7003د تخمین زده شوند )گجراتی،توانند با دقت زیا در نتیجه ضرایب نمی شده،  ها بزرگ همچنین انحراف معیار آن
شده که نتایج  استفاده "VIF" 7خطی بین متغیرهای مدل از آماره عامل تورم واریانس این تحقیق برای بررسی وجود هم

خطی بین  دهنده عدم وجود هم باشد، نشان 8تر از  شده است. زمانی که عامل تورم واریانس کوچک ( ارائه9آن در نگاره )
است.  8گردد، میزان عامل تورم واریانس در کلیه موارد کمتر از  گونه که در نگاره مشاهده می مدل است. همان متغیرهای

 خطی بین متغیرها موجود نیست. بنابراین مشکل هم
 (: نتایج آزمون بررسی هم خطی بين متغيرها0جدول )
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 نام متغیر

324/7 072/1 104/1 177/1 773/1 842/1 022/1 193/1 217/1 VIF 

 
 

                                                           
1
 Durbin-Watson 

2
 Variance Inflation Factor 
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 ليمر و هاسمن Fآزمون 
قبل از تخمین مدل الزم است که روش تخمین )تلفیقی یا تابلویی( مشخص شود. برای این منظور از آزمون چاو 

بنابراین برای تخمین تمام  باشد؛ درصد می 8لیمر مدل پژوهش کمتر از  F(، احتمال 8شده است. طبق جدول ) استفاده
درصد  8نتایج آزمون هاسمن برای مدل پژوهش کمتر از شود. با توجه به اینکه  ها از روش تابلویی استفاده می مدل
 شده است. باشد، لذا جهت تخمین مدل از روش اثرهای ثابت استفاده می

 (: آزمون چاو و هاسمن5جدول )
 نتایج آزمون هاسمن لیمر( Fنتایج آزمون چاو )

درجه  آماره مدل
 آزادی

سطح 
 خطا

 درجه آماره مدل شده روش پذیرفته
 آزادی

سطح 
 خطا

روش 
 شده پذیرفته

های  روش داده 000/0 981/122 289/2 1مدل 
 تلفیقی

 روش اثرات ثابت 000/0 8 787/17 1مدل 

 

 اول پژوهش  نتایج آزمون فرضيه
 (: نتایج برآورد مدل اول پژوهش6جدول )

 برای منظور نمود. بدین حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج بر اساس پژوهش فرضیه آزمون از بل

توان ادعا (، می0000/0شده ) محاسبه Fآماره  احتمال بهبا توجه  گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی
 است. معنادار شده برازش رگرسیونی نمود که  مدل

اعالن درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل ) 42توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می
 شود.می(، توسط متغیر مستقل و کنترلی مدل توضیح داده سود شرکت

دهنده تأثیر  باشد نشان ( می4013/0که ضریب برآوردی اندازه کمیته حسابرسی ) به فرضیه اول تحقیق ازآنجاییبا توجه 
باشد و این مقدار کمتر از  می 0000/0باشد که با توجه به اینکه سطح معناداری  می اعالن سود شرکتمثبت این متغیر بر 

 توان فرضیه اول پژوهش را تأییدشده قلمداد نمود.   اشد.  بنابراین میب است، این رابطه معنادار می 08/0

                                                                             

 ضرایب نماد نام متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

 سطح معناداری

(sig) 

 C  9217/7 7112/0 4993/8 0000/0 عرض از مبدأ

 0000/0 2049/10 0221/0 4013/0        اندازه کمیته حسابرسی

 0000/0 2228/7 8922/0 2779/7       استقالل کمیته حسابرسی

 0000/0 7173/8 7798/0 7002/7       تخصص کمیته حسابرسی

 9720/0 3294/0 0921/0 0988/0     اهرم مالی

 0000/0 -429/2 0947/0 -7873/0      اندازه شرکت

 0089/0 2020/7 0442/0 7127/0     نرخ بازده دارایی

 78823/77 داری(فیشر)سطح معنی Fآماره 

(000000/0) 
 370227/1 آماره دوربین واتسون

 48372/0 شده ضریب تعیین تعدیل 42729/0 ضریب تعیین
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دهنده تأثیر  باشد نشان ( می277/7که ضریب برآوردی استقالل کمیته حسابرسی ) با توجه به فرضیه دوم تحقیق ازآنجایی
باشد و این مقدار کمتر از  می 0000/0باشد که با توجه به اینکه سطح معناداری  می اعالن سود شرکتمثبت این متغیر بر 

 توان فرضیه دوم پژوهش را تأییدشده قلمداد نمود.   باشد.  بنابراین می است، این رابطه معنادار می 08/0
دهنده  باشد نشان ( می7200/7که ضریب برآوردی تخصص کمیته حسابرسی ) با توجه به فرضیه سوم تحقیق ازآنجایی

باشد و این مقدار  می 0000/0باشد که با توجه به اینکه سطح معناداری  می شرکت اعالن سودتأثیر مثبت این متغیر بر 
 توان فرضیه سوم پژوهش را تأییدشده قلمداد نمود.   بنابراین میباشد.  ست، این رابطه معنادار میا 08/0کمتر از 

توان  می 08/0طح معناداری کمتر از از سویی دیگر، ضریب برآوردی متغیرهای کنترلی به غیر از اهرم مالی، با توجه به س
 شرکت رابطه معناداری دارد.اعالن سود بیان کرد با متغیر 

 

 گيری و پيشنهادات تحقيقنتيجه
. با وجود دارد اعالن سود رابطه معناداریو  فرضیه اول به بررسی این مطلب می پردازد که  بین اندازه کمیته حسابرسی

اعالن سود رابطه و  برآوردی متغیر نشان دهنده آن است که بین اندازه کمیته حسابرسیتوجه به آزمون فرضیه، ضریب 
توان بیان کرد که بین دومتغیر فوق  است، لذا می 08/0و از آنجایی که سطح معناداری آن کمتر از  وجود دارد معناداری

های  نگونه استدالل کرد هرچه کمیتهتوان ای تاثیر معناداری وجود دارد. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه را می
بندی اعالن سود  ها از زمان حسابرسی دارای تعداد بیشتری از اعضا تشکیل شده باشند، با نظارت بر مدیریت؛ شرکت

( 7010( و بیدارد و جندرون )7017تری برخوردار خواهند بود. نتیجه بدست آمده با تحقیقات دی فوند و ژانگ ) نزدیک
 باشد. همسو می

. وجود دارد اعالن سود رابطه معناداریو  رضیه دوم به بررسی این مطلب می پردازد که  بین استقالل کمیته حسابرسیف
اعالن سود و  با توجه به آزمون فرضیه، ضریب برآوردی متغیر نشان دهنده آن است که بین استقالل کمیته حسابرسی

توان بیان کرد که بین دومتغیر  است، لذا می 08/0اری آن کمتر از و از آنجایی که سطح معناد وجود دارد رابطه معناداری
توان اینگونه استدالل کرد هرچه اعضای کمیته  فوق تاثیر معناداری وجود دارد. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه را می

ها به  سود شرکت گردد و زمانبندی اعالن حسابرسی از استقالل کافی برخوردار باشند، نظارت بر مدیریت بیشتر می
 باشد. ( همسو می7010( و بیدارد و جندرون )7017تر خواهد بود. نتیجه بدست آمده با تحقیقات دی فوند و ژانگ ) موقع

. وجود دارد اعالن سود رابطه معناداریو  فرضیه سوم به بررسی این مطلب می پردازد که  بین تخصص کمیته حسابرسی
اعالن سود و  رآوردی متغیر نشان دهنده آن است که بین تخصص کمیته حسابرسیبا توجه به آزمون فرضیه، ضریب ب

توان بیان کرد که بین دومتغیر  است، لذا می 08/0و از آنجایی که سطح معناداری آن کمتر از  وجود دارد رابطه معناداری
نه استدالل کرد هرچه اعضای کمیته توان اینگو فوق تاثیر معناداری وجود دارد. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه را می

ها به  گردد و زمانبندی اعالن سود شرکت حسابرسی از تخصص کافی برخوردار باشند، نظارت بر مدیریت بیشتر می
 باشد. ( همسو می7010( و بیدارد و جندرون )7017تر خواهد بود. نتیجه بدست آمده با تحقیقات دی فوند و ژانگ ) موقع

 

 پيشنهادهای پژوهش
 :گردد می ارائه زیر شرح به پیشنهادهایی تحقیق از حاصل نتایج به توجه با
 کمیته اعضای افشای زمینه در که گردد می پیشنهاد تهران بهادار اوراق بورس سازمان به آمده بدست نتایج به توجه با. 1

 طریق از ها شرکت کلیه که نمایند وضع را قوانینی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه حسابرسی
 .نمایند خود ساالنه های گزارش در خود انتشار به اقدام تهران بهادار اوراق بورس سازمان و کدال سایت وب
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 سودخالص بر عالوه ها شرکت در گذاری سرمایه از قبل گردد می پیشنهاد گذاری سرمایه هنگام در گذاران سرمایه به. 7
 نمایند. بسیاری توجه حسابرسی کمیته جمله از آن شرکتی حاکمیت کیفیت به شرکت
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