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 چکیده
تغيير تکنولوژي و جهاني شدن، بازارهاي مالي با فشار رقابتي براي بهبود عملکرد مواجه شدند. از راه هاي مقابله با اين  با

 يم ،يشرکت تيحاکم ستميس از يمهم بخش عنوان به ي نيزحسابرس تهيکمت. هاي خصوصي اسفشارها، تاسيس بانک
 تهيکم تيفينقش کهدف اين تحقيق بررسي  .شود شرکت يمال يگزارشگر نديفرآ و عملکرد بهبود به منجر تواند

باشد. اين پژوهش از نظر  مي شده در بورس اوراق بهادار رفتهيپذ يو خصوص يدولت يهابانک يعملکرد مال بر يحسابرس
فته شده در هاي پذير باشد. جامعه آماري پژوهش کليه بانک هدف کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش علي همبستگي مي

بوده است. متغير وابسته تحقيق عملکرد مالي شامل سود بانکي  7933الي  7935ساله  5بورس اوراق بهادار در بازه زماني 
باشد متغير مستقل تحقيق کيفيت حسابرسي شامل اندازه، استقالل، تخصص و تعداد جلسات کميته و نقدينگي مي
تحقيق از مدل رگرسيون تعميم يافته استفاده شده است. يافته هاي تحقيق باشد. براي آزمون فرضيه هاي حسابرسي مي

نشان داد که در بانکهاي خصوصي اندازه کميته حسابرسي تاثير مثبت و معني داري بر سود بانکي دارد و ساير ويژگيهاي 
ه حسابرسي بر عملکرد کميته حسابرسي تاثير معنا داري بر سودبانکي ندارد. همچنين اندازه، استقالل و تخصص کميت

)سود و نقدينگي بانک( تاثير مثبت و معني داري دارد. همچنين اين تاثير در بانکهاي دولتي بيشتر از  بانکهاي دولتي
بانکهاي خصوصي است.اين يافته ها نشان ميدهد که با افزايش کيفيت کميته حسابرسي عملکرد مالي بانک نيز افزايش 

 خواهد يافت.

 .کيفيت کميته حسابرسي، عملکرد مالي، بانک هاي دولتي و خصوصي، بورس اوراق بهادار کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

جهاني شدن، تغييرات اقتصادي، تغييرات صنعتي و فناوري اطالعات، محيط کسب وکار را مجبور به انجام اصالحاتي 
ايجاد کرده و موجب شده تا اين اساسي کرده است. اقتصاد جهاني فرصت ها و تهديدهاي زيادي را براي شرکت ها 

(. ۹073، 7شرکت ها عالوه بر تالش براي بقا، جهت پيشي گرفتن از يکديگر نيز رقابت کنند )برگ و بالمکويست
، ۹بنابراين، شرکت ها بايد بدانند که چگونه استراتژي هاي عملکردي جديدي براي يقا در عصر جديد ايجاد کنند )کاتر

شوري سنگ بناي اقتصاد آن کشور محسوب مي شود. داشتن يک بخش بانکي سالم، رشد بخش بانکي در هرک (.۹07۹
اقتصادي آن کشور را افزايش داده و تمرکز بر سالمت بخش بانکي هم براي سرمايه گذاران و هم براي بانک هاي 

                                                           
1
 Berg&Blomqvist 

2
 Kotter 

دار
ساب
 ح
داز
م ان
چش

 ي
مد
و 

يري
 ت

ره 
دو
(

جم
پن

)
 

ره
ما
ش

 
71 / 

يز
پاي

74
07

 
لد
)ج

 
رم
ها
چ

ص
ص
 /)

70
1

-
7۹
5

 

 
 پذیرفته خصوصی و دولتی های بانک مالی عملکرد بر حسابرسی کمیته کیفیت نقش
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ل نقش اساسي (، بخش بانکداري در همه کشورها به دلي۹079) 7مرکزي ضروري است. براساس نظر جوکيپي و مونين
بانک ها، تأثير مهمي بر حرکت اقتصاد، بهبود کلي فعاليت هاي اقتصادي که منجر به رشد اقتصادي است، دارد )الفضلي 

 (.۹0۹7، ۹و آل علي

هدف اصلي هر بانکي، انجام فعاليت سودآور به منظور حفظ ثبات و رشد پايدار است. محيط هاي اقتصادي خارجي و 
هاي حياتي عملکرد بانک درنظر گرفته شده اند. عملکرد بانک در صنعت بانکداري بخش مهمي داخلي به عنوان محرک 

بوده و مورد توجه است، چرا که، عملکرد بانک به عنوان معياري براي موفقيت در مديريت بانک است. ارزيابي عملکرد 
شود. در واقع عملکرد بانک بازده دارايي  بانک به طور کلي با نگاه به سودآوري ايجاد شده توسط مديريت بانک انجام مي

(. اثربخشي ۹0۹7، 9است که نشان دهنده توانايي مديريت بانک از منابع خود جهت ايجاد درآمد است )عظيم و نهار
وکارايي مديريت در استفاده از منابع شرکت با عملکرد مالي باال منعکس مي شود و به نوبه خود به اقتصاد يک شرکت 

از آنجايي که نياز به اطالعات حسابداري ومالي با کيفيت باال به دليل بحران هاي مکرر افزايش يافته  کمک مي کند.
ي است، داشتن کميته حسابرسي که مأموريت اصلي آن نظارت بر تهيه صورت هاي مالي و نظارت براثربخشي روش ها

مي توان از روي عملکرد شرکت و قدرت رقابتي درواقع، اثربخشي کميته حسابرسي را کنترل داخلي است، ضرورت دارد. 
(. کميته حسابرسي به عنوان يک نهاد مشورتي مستقل توسط هيأت مديره ۹0۹0، 4آن سنجيد )آشاري و کريسمياجي

يبر حسابداري است. با مال يصورت ها يو حسابرس يپردازش، کنترل اطالعات مالايجاد شده و مسئول اصلي نظارت، 
کميته حسابرسي در نظارت و کنترل فعاليت هاي مديريتي دارد، اقدامات اصالحي الزم را در مورد توجه به نقشي که 

تقلب اعمال خواهد کرد. نظارت توسط يک کميته حسابرسي با کيفيت باال مي تواند جعل صورت هاي مالي و مديريت 
عات مربو  به فرايند مالي است. در (. وظيفه اصلي کميته حسابرسي نظارت بر اطال7337، 5سود را کاهش دهد )بيزلي
دادند «تأثير کميته حسابرسي بر بهبود کيفيت سود»( در پژوهشي نشان تحت عنوان ۹075) 7همين راستا، چن و همکاران

که، کميته حسابرسي در بانک ها نقش دوگانه اي دارد. از يک طرف، اعضا مسئول نظارت بر ايجاد ارزش پولي، حفاظت 
، اطمينان از اثربخشي شيوه هاي حاکميتي و مديريت تضاد منافع احتمالي بانک ها هستند.  شرکت از ثروت بانک ها

هايي که کميته حسابرسي را بدون در نظر گرفتن اولويت سهامداران ايجاد کردند، مزاياي بيشتري براي بهبود کيفيت 
جرايي را با منافع سهامداران همسو مي کند. منافع خود کسب کرده اند. از سوي ديگر، کميته حسابرسي منافع مديران ا

وجود يک کميته حسابرسي در شرکت ها و بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامي است )حداد و 
 يعملکرد مال بر يحسابرس تهيکم تيفينقش ک(. با توجه به مطالب ارائه شده در اين تحقيق به تبيين ۹0۹7، 1همکاران
 پرداخته شده است. شده در بورس اوراق بهادار رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک ها

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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يکي از بزرگترين مشارکت کنندگان در اقتصاد صنايع توليدي هستند، چرا که مهم ترين نقش و تأثير قابل توجهي در 
توسعه اقتصادي هر کشور در سطح محلي و بين المللي دارد. بيشتر کشورهاي صنعتي بسته به صنعتي شدن و توسعه 

اقتصادي کشور را در خط توسعه يافتگي صنعتي قرار مي توليد توسط بخش توليد آن ارزش افزوده به اقتصاد و توسعه 
دهد. عملکرد مالي شرکت ها نه تنها براي سرمايه گذاران بلکه براي محققان نيز مهم است، زيرا درک عوامل موثر بر 
عملکرد مالي کسب و کارها بسيار حائز اهميت است. عملکرد مالي معيار سنجش سالمتي سازمان ها بوده و عملکرد 

بري اجرايي شرکت را نشان مي دهد. عملکرد مالي باالتر و موثرتر شرکت در استفاده از منابع و در سطح کالن در ره
اقتصاد کشورها هم است. عملکرد مهم ترين سنجش براي شرکت هاي سودآور است. بطور کلي، نتايج سازمان با استفاده 

د توسط رشد سودآوري، ظرفيت توليد، رشد فروش و استفاده از از اقدامات مالي ارزيابي مي شود. عملکرد مالي مي توان
(. عملکرد مالي در بانک ها تحت تأثير عوامل بسياري مانند ۹071، 7سرمايه و منابع مالي اندازه گيري شود )متر و انيزان

ملکرد مالي (. عوامل مؤثر بر ع۹0۹0)هازيا و همکاران،  مسائل مربو  به حسابرسي و برخي از عوامل مديريت است
 شرکت عبارتند از:  

بهره وري از تيم مديريت ارشد سازمان با عملکرد شرکت اندازه گيري مي شود و منعکس کننده نقش هرفردي است که 
در شرکت کار مي کند و وظيفه خاصي را که به او اختصاص يافته است انجام مي دهد. از اين رو، عملکرد شاخص تعين 

زان کارآمدي و تأثير ساير افراد سازمان و منابع موثر در شرکت است. عملکرد شرکت به عملکرد کننده ميزان کارايي، مي
مالي يا اقتصادي و غيرمالي تقسيم مي شود. عملکرد مالي در رابطه با توسعه پيشنهادات، گردش مالي، مشاغل يا هزينه 

وي آن کار کرده و به سودآوري برسد. اين هاي سهام است. عملکرد سازماني ظرفيتي است که يک سازمان مي تواند ر
کار عملکرد بنگاه را براي يک مدت زمان خاص اندازه گيري مي کند. استمرار در ارزيابي عملکرد موجب کسب اطالعات 
مفيد در رابطه با وجوه نقد شرکت، استفاده از وجوه، کارايي واثربخشي است. همچنين، اين اطالعات مفيد به مديران در 

 .(۹071)متر و انيزان،  گيري بهينه کمک مي کندتصميم 
 

 کیفیت کمیته حسابرسی
کميته حسابرسي نقش نظارتي مهمي جهت اطمينان از کيفيت گزارشگري مالي و پاسخگويي شرکت ايفا مي کند. شرکت 

داراي ضعف کنترل هاي با کيفيت کميته حسابرسي باال در مقايسه با شرکت هاي با کيفيت کميته حسابرسي پايين، کمتر 
داخلي هستند. اندازه گيري کيفيت کميته حسابرسي بر تخصص و تجربه، اندازه، تعداد و درصد مديران مستقل تمرکز 
دارد. هر کميته حسابرسي بايد حداقل يک کارشناس مالي داشته باشد تا اهميت امور مالي را برجسته کند )ژانگ و 

هيئت مديره، ميان اعضاي شرکت شامل؛ مناسب  شکل گيري رابطهموجب کميته حسابرسي (. ۹001، ۹همکاران
بر مديريت ارشد شرکت  حسابرسيقادر است کميته همچنين،. کت مي شودحسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي شر

کميته حسابرسي اثربخش، عامل يک . را دارد کنترل هاي داخلي تخطي در قبالبازدارنده مديريت از  رده و نقشنظارت ک
 موجب افزايش اعتبار صورت هاي مالي حسابرسي شده مي شودبوده و  گزارشگري مالي فرآينددر  اي تعيين کننده
 (. 7935)بذرافشان، 

کميته حسابرسي را  9ساربينز اکسلي شده است. قانون تعريف اصلي حاکميت شرکتي مکانيزم عنوان به حسابرسي کميته
 پردازش حسابداري، بر نظارت اصلي مسئوليت شد و تأسيس مديره هيئت طکه توس مستقل مشورتي نهاد يک» عنوان به
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 کميته حسابرسي به ارائه خدمات دارد تعريف نمود. بنابراين، عهده بر مالي را صورتهاي حسابرسي و مالي اطالعات کنترل
 مسئول نهاد يک حسابرسي طبق قانون ساربينز اکسلي، کميته .است مشغول حسابرسان کنترل و پاداش مديره، به هيئت
 از حسابرسي عملکردهاي استقالل تقويت مستقل، مسئول و داخلي حسابرسان کار بر نظارت و حفظ پاداش، انتصاب،

 (.۹0۹7)حداد و همکاران،  ها است پذيري آسيب و ها ريسک ارزيابي و مالي هاي صورت طريق بررسي
 مورد در در را الزم اقدامات حسابرسي کميته مديريتي، هاي فعاليت کنترل و در نظارت حسابرسي کميته نقش به توجه با

 شفافيت و مالي گزارشگري کيفيت حسابرسي کميته وجود بين رابطه مطالعه کند. چندين مي اعمال کالهبرداري
 4هرچي بوئن و ؛۹071 9محمد ۹۹075ندلکو ؛ دينو و۹077 7همکاران و )المتروشي نمودند بررسي را مالي صورتهاي
 را بر مثبتي تأثير و مالي شد، اطالعات موجب کيفيت حسابرسي کميته تحقيقات ديگر، عبارت (. به۹073 5؛ ارود۹073
 کميته يک توسط شرکت نظارت واقع، داد. در نشان  7پرايم ساب بحران از بعد و حين حاکميت شرکتي قبل، کيفيت

 (.۹0۹7)حداد و همکاران،  دهد کاهش سود را مديريت و مالي صورتهاي جعل ميزان تواند مي باال کيفيت حسابرسي با

 

 حسابرسی و تاثیر آن بر عملکرد بانک های کمیته کننده تعیین عوامل مفهومی چارچوب 

 سهامداران و حقوق حکمراني، در ذينفعان نقش مؤثر، حکمراني شامل مباني توسعه و اقتصادي همکاري سازمان اصول
 مشارکتي حاکميت نظريه واقع، در افشا است. شفافيت فرآيند و مديره هيئت هاي مسئوليت مالکيت، اصلي کارکردهاي
 است. کرده جلب خود به را زيادي حمايت و توجه ابتدا همان قراردادي است که از مالي از رويکرد گسترده ديدگاهي

 نياز مدت در بلند خود هاي فعاليت تداوم تضمين منظور به ذينفعان همه از به حمايت نهادها همه ذينفعان، نظريه طبق
 روابط کاهش منظور به سهامداران براي مدل جايگزيني تا کند مي تالش نظريه اين(. ۹005 ،1پيرس و اسميت) دارند

 .منافع باشد تضاد و متعادل کردن آن نواقص رفع نمايندگي،
 اخالقيات، به و پردازد مي عملياتي مديريت بهگيرد  مي نظر در انساني هاي ارزش ادغام طريق از را اخالق ذينفعان نظريه

 با تهديد فرصت را ذينفعان همه بين روابط نظريه پردازد، اين مي ها بانک هاي کنترل، دستورالعمل و مقررات عملکردها،
منابع  بازگشت از مالي و انساني استثمار طريق از که عملکرد نهادي بر تواند مي اين. گيرد مي بر آنها در از برخي طلبي
 مالي مؤسسات نمايندگي در مشکالت نتيجه در(. ۹074 ،3هيماج ؛۹005 ،1جاتانا و کراتر) برد تاثير گذار باشد مي سود

و  کنندگان تامين مشتريان، کارکنان، طلبکاران، مديران، سهامداران، يعني ذينفعان؛ از گروه چندين اسالمي، و متعارف
 اين چارچوب سازمان در کنترل و مديريت اندرکاران دست و ها واسطه تمام گرفتن نظر در با هستند، بنابراين دولت درگير

 از اجتناب مسئول گيرند، قرار تأثير تحت يا بگذارند برعملکرد مالي تأثير توانند مي که هايي گروه افراد يا همه نظريه
 .هستند تضادها 

 ذينفعان ساير با است ممکن شود مديران ذينفع مي دو مربو  به حداقل نمايندگي مشکالت ترين ها رايج بانک مورد در
 حال عين در باشند و خود داشته تصميمات با مرتبط هاي ريسک ارزيابي در محدودي هاي مهارت يا باشند داشته تضاد
 به. نمايند حل را مسائل نمايندگي و ها چالش بتواند دارند که کافي عمل کنترلي آزادي هاي سيستم وجود عدم دليل به
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 کنترل سيستم يک عنوان تواند به مي هاحاکميت شرکتي در بانک که کردند بيان( ۹004) 7ميراخور و اقبال ترتيب، همين
 است. سيستم اين ذينفعان حقوق حفظ آن اساسي هدف که شود توصيف اجتماعي
 محور ذينفع الگوي يک عنوان به است، حکمراني اسالمي بندي طبقه توجيه در آنها قراردادي چارچوب اصلي استدالل
 اقتصادي رفتار بر حاکم ضمني به قراردادهاي و صريح تعهد اصل و مالکيت حقوق است اصل اسالمي اصل دو بر مبتني

( حاکمان) ديگر طرف تقويت و با است( سهامداران) طرف يک نفع به مداوم طور به ها محدوديت افراد. ايجاد اجتماعي و
 يک در که مالي بازارهاي منظم و حرکت پويا صورت به مالي موسسات مقابل در اسالمي هاي نيست. بانک سازگار
 انجام( ذينفعان) ها واسطه طريق از را مبادالت باشند، که نوع هر از ها بانک .کنند مي عمل تغيير حال در سازماني محيط
 بايد بانکي حاکميت نظريه مختل حکومتي يک سيستم توسط که هستند خود عملياتي مديريت انجام مسئول .دهند مي

 (.۹0۹7)حداد و همکاران،  دهد گسترش را نظارت
قانوني هستند و  حسابرسي و مديريت بين رابط يک ايجاد به قادر ها هاي حسابرسيکنترل، کميته مکانيسم يک عنوان به
 و حسابرسان بين است ممکنکنند  مي برطرف را نظر اختالف هرگونه همچنين و کنند مي نظارت حسابرسي فرآيند بر

 ديگري هاي نقش حسابرسي دهد. کميته کاهش آنها را بين نمايندگي هاي هزينه يا و شود ايجاد منافع تضاد مديران
 ارزيابي براي مستقل حسابرسان و گيرندگان تصميم با منظم مالقات مالي، عملکرد کنترل آنها مهمترين که دارد

در  نظارت و مديريت در بانک به حاکميت شرکتي .است مالي و اطالعات مالي منابع مديريت بر نظارت و مالي صورتهاي
 اطالعات ارائه براي کافي هاي رويه از استقرار حصول اطمينان آن و مستقل و استقالل حسابرسان عملکردمالي، انتصاب

 (.۹0۹7)حداد و همکاران،  کند مي بيندازد توسط مديريت کمک خطر به را بانک مالي قدرت تواند مي که مالي
 به مربو  هاي يعني ويژگي آنها مهمترين بر هاي حسابرسي،کميته عملکرد کنترل و بهتر نظارت درک راستا اين در

 که دارد وجود رفتاري تعارضات همچنين و شديد تضاد ادبيات، مکانيسم تاکيد شده است. در اين دهنده تشکيل اعضاي
 است. رابطه ها شده بانک داخل در ثالث اشخاص مديران، و سهامداران ، بين منافع تضاد و نمايندگي روابط ظهور باعث
 مفهوم دو ها حول بانک متعارف و حاکميت واقع، گيرد. دربانک نشات مي سهامداران بين نامتقارن از رفتار اساساً مبهم
 ساير و مديران سهامداران، بين متضاد روابط ايجاد باعث آنها بين چرخد و جدايي مي تصميم و مالکيت يعني کليدي
 مي جدا هم از ندارند وآنها مطابقت سهامداران با منافع مديران تصميمات اوقات لزوماً بيشتر بنابراين، .است شده ذينفعان
 در همچنين رفتاري زمينه در نهادي، بافت شناخت در متعددي هاي است، محدوديت داده نشان سهامداران نظريه. شوند
 حکمراني مدل يک تحميل رو، اين از. است پيچيده بسيار و پويا ها بسياربانک نهادي دارد بافت متضاد وجود روابط حل
 نيست. چندين آنها مفيد دارايي ساختار يا اندازه، سن، انواع، ها، به ويژگي توجه بدون ذينفعان بر دائمي و باثبات ثابت،
 و حسابداري ادبيات .گرفت قرار رسيدگي مورد و توجه مورد مالي امور توسط حسابرسيهاي کميته به مربو  ويژگي
 شامل هاي حسابرسيکميته کننده تعيين هاي حسابرسي، بر عواملکميته هاي مسئوليت به بيشتر توجه عليرغم حاکميت
هاي کميته حسابرسي بر اثر بخشيهاي ساالنه کميته جلسات تعداد و آنها، استقالل ميزان آن، اعضاي تخصص اندازه،

 .(۹0۹7حداد و همکاران، ) است متمرکز حسابرسي
 

 پیشینه  تحقیق
و عملکرد شرکت با  يحسابرس تةيکم يها يژگيو نيرابطه ب يبررس(، به بررسي پژوهشي 7400صديقي و ماهان نژاد )

که مالکيت خانوادگي، رابطه بين استقالل و تخصص  نشان دادنتايج ي پرداختند. خانوادگ تيمالک يليبر نقش تعد ديتأک
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مالکيت خانوادگي بر رابطه بين استقالل و  همچنين،کند. ها تعديل مي مالي اعضاي کميته حسابرسي را با بازده دارايي
 .تخصص مالي اعضاي کميته حسابرسي با ارزش افزوده بازار تأثيرگذار نيست

هاي پذيرفته شده در شرکت کيفيت سودو  کميته حسابرسيهاي رابطه بين ويژگيبررسي (، به 7931) فرهاديمحمدي و 
شامل: اندازه کميته  کميته حسابرسيهاي که ويژگي دادنشان تحقيق نتايج پرداختند.  در بورس اوراق بهادار تهران

تاثير  کميته حسابرسيو تعداد جلسات  کميته حسابرسيحسابرسي، استقالل کميته حسابرسي، تجربه مالي اعضاي 
 .ندارند کيفيت سودمعناداري بر 

 در يانجيم متغير عنوان به ريسک مديريت  با گرفتن نظر دربا عملکرد  شرکت بر شرکتي تأثيرحاکميت (،7931) يجبر
 با شرکت عملکرد بر شرکتي حاکميت که داد نشان نتايج .پرداختند تهران بهادار اوراق شده بورس پذيرفته هايشرکت

 .دارد تأثير تهران بهادار اوراق بورس شرکتهاي پذيرفته شده در ريسک مديريت گرفتن درنظر
تأثير کيفيت کميته حسابرسي بر عملکرد مالي بانک هاي متعارف و  ،(، پژوهشي را تحت عنوان۹0۹7حداد و همکاران )

 سهيبانک ها و مقا يو عملکرد مال يحسابرس تهيکم تيفيک نيرابطه ب يهدف پژوهش حاضر بررسانجام دادند.  ،اسالمي
بوده است.  ۹073تا  ۹070 يسال ها نيدر ب يدر طول بحران گران فروش يمتعارف و اسالم يبانک ها نيب يو همبستگ

 يحسابرس تهيها نشان داد که، کم افتهيبانک بوده است.  77۹بانک ها مربو  به  يحسابرس تهيکننده کم نييتع يارهايمع
 رف داشته است.امتع يبانک ها يبر پرداخت بده يمثبت ريثأت

 هند يتجار يها بانک عملکرد بر( AC) يحسابرس تهيکم مختلف يها يژگيو ريتأث(، به بررسي ۹0۹7) 7گوپتا و ماهاکود
 عملکرد با يحسابرس تهيکم سيرئ يتصد دوره و يحسابرس تهيکم اندازه يخط ريغ رابطه نيهمچن ن،يا بر عالوه. پراخت
 بر مثبت طور به يحسابرس تهيکم ياعضا و سيرئ تخصص مالي که نتايج نشان داد .نمود ليتحل و هيتجز را بانک

 با معکوس رابطه يحسابرس رئيس بودن مشغول و يحسابرس تهيکم جلسات يفراوان. گذارد يم ريتأث بانک عملکرد
 اساس بر شده يبند طبقه يفرع يها نمونه و بانک عملکرد مختلف يها اسيمق در شيب و کم ها افتهي. دارد عملکرد
 .است سازگار ها بانک تيمالک و يزمان دوره

ويژگي هاي کميته حسابرسي و عملکرد مالي: شواهدي از کشور »(، در پژوهشي به بررسي ۹0۹0آشاري و کريسمياجي )
شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفت. نتايج نشان  477پرداختند. جمع آوري داده ها از بين « اندونزي

حسابرسي )اندازه، تخصص، تجربه اعضا، سطح تحصيالت( بر عملکرد شرکت تأثير  داد که، تمامي ويژگي هاي کميته
مثبت دارد. همچنين، نتايج نشان داد که، سه متغير کنترل شامل اهرم مالي، کيفيت حسابرسان و اندازه شرکت بر عملکرد 

 مالي شرکت تأثير داشته و اندازه تأثير منفي بر عملکرد مالي شرکت دارد. 
 

 قروش تحقی
تحقيق حاضر، از نظر نوع، همبستگي مي باشد، يعني وجود رابطه و همبستگي بين متغيرها از طريق رگرسيون، و روش 

 شناسي پژوهش از نوع پس رويدادي )بااستفاده از اطالعات گذشته( مي باشد.
براي جمع آوري داده هاي مربو  به فرضيات پژوهش، به گروه بانکهاي پذيرفته شده در بورس مراجعه خواهيم نمود و 
پس از استخراج اطالعات مورد نياز از طريق نرم افزار ره آورد نوين و بانکهاي اطالعاتي سازمان بورس و سايت کدال و 

ليل و تفسير نتايج جهت تصميم گيري در خصوص فرضيات به آزمون و تح Excelتجميع داده ها در ستون هاي 
 پژوهش مي پردازيم.
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است. جهت  7933تا  7935در بورس اوراق بهادار تهران طي  سالهاي  شده رفتهيپذهاي جامعه آماري اين تحقيق بانک
انتخاب مي گردند  انتخاب نمونه آماري از نمونه گيري حذف سيستماتيک استفاده خواهد شد و براين اساس، بانک هايي

 که داراي شرايط زير باشند: 

  از فهرست شرکت هاي بورسي حذف  7933در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال  7935از سال
 نشده باشند. 

  اسفند باشد.  ۹3جهت افزايش قابليت مقايسه سال مالي آنها متنهي به 

 وقفه معامالتي نداشته باشند.  بانک هايي که اطالعات آنها در دسترس و 
 باشد.بانک مي 71با توجه به محدوديتهاي فوق نمونه نهايي تحقيق شامل  

 

 تحقیقاصلی فرضیه 

کيفيت کميته حسابرسي بر عملکرد مالي بانک هاي دولتي و خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثير معني 
 داري دارد. 

 

 فرضیه های فرعی

ي دولتي و خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بانک ها ي درعملکرد مال بر يحسابرس تهياندازه کم تاثيراول:  هيفرض
 .بهادار تفاوت معني داري دارد

شده در بورس  رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک ها ي درعملکرد مال بر يحسابرس تهيکم تاثير تخصصدوم:  هيفرض
 دارد. معني داري اوراق بهادار تفاوت 

شده در بورس  رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک ها ي درعملکرد مال بر يحسابرس تهيکم استقالل تاثيرسوم:  هيفرض
 دارد.معني داري اوراق بهادار تفاوت 

شده در  رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک هاعملکرد مالي در  ي برحسابرس تهيتعداد جلسات کمتاثير چهارم:  هيفرض
 دارد.معني داري بورس اوراق بهادار تفاوت 

 

 متغیرهای تحقیق

 متغیر وابسته

 عملکرد مالی
(، از دو شاخص نرخ سود و نرخ ۹0۹7در اين پژوهش جهت اندازه گيري عملکرد مالي براساس تحقيق حداد و همکاران )

 نقدينگي جهت سنجش عملکرد مالي بانک ها استفاده خواهد شد.
 که در آن:

Procبزاز و همکاران،  : نرخ سود. برابر است با سود پس از کسر ماليات تقسيم بر کل داراييها در پايان دوره مالي(
7934.) 

Liqcتقسيم بر سپردهاي  )وامهاي کوتاه مدت و اوراق بهادار قابل داد و ستد( : نرخ نقدينگي. برابر است با نسبت وام ها
 (.7934همکاران، )بزاز و  700مشتريان ضربدر 
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 متغیر مستقل تحقیق

 کیفیت کمیته حسابرسی
 شاخص اندازه، تخصص، استقالل و تعداد جلسات است.  4اين متغير شامل 

اندازه کميته حسابرسي در برگيرنده تعداد اعضاي کميته حسابرسي بانک که طبق دستورالعمل کميته حسابرسي بورس 
نفرند. تخصص مالي کميته حسابرسي با نسبت اعضاي داراي مدرک تحصيلي  5تا  9اوراق بهادار تهران عموما بين 

حسابداري و مالي )مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري( به تعداد کل اعضاي کميته محاسبه شده است. استقالل کميته 
ست. در حسابرسي با نسبت تعداد اعضاي مستقل کميته حسابرسي به تعداد کل اعضاي کميته حسابرسي محاسبه شده ا

 (. 7933نهايت تعداد جلسات کميته حسابرسي که شامل تعداد جلسات کميته در سال است )مهراني و همکاران، 
TCOMc .اندازه کميته حسابرسي برابر است با لگاريتم تعداد اعضاي کميته حسابرسي مي باشد : 

PRESEXPiمور مالي، حسابرسي و : تخصص کميته حسابرسي برابر است با نسبت اعضاي داراي تخصص در ا
 حسابداري به کل اعضاي کميته. 

INDCOMcاستقالل کميته حسابرسي. برابر با نسبت تعداد اعضاي مستقل کميته به کل اعضاي کميته است. عضو : 

 باشد، اثرگذار وي مستقل تصميم گيري بر که غيرمستقيم يا مستقيم منافع يا رابطه هرگونه فاقد است مستقل عضوي

 يکسان منافع رعايت عدم سبب يا شود ذينفعان ساير يا سهامداران از خاصي گروه يا فرد منافع از وي جانبداريموجب 

 (.7937)منشور کميته حسابرسي،  گردد سهامداران

REUCOMc .برابر با لگاريتم طبيعي از تعداد جلسات کميته حسابرسي بانک است : 
 

 متغیرهای کنترلی

 (، تعدادي از متغيرها به عنوان متغير کنترل درنظر گرفته شده که شامل:۹0۹7وهمکاران )مطابق با تحقيق حداد 
 .(: برابر با لگاريتم طبيعي سن بانک از تاريخ تاسيس تا سال مورد بررسي استAGcسن بانک )

 .(: برابر با لگاريتم طبيعي کل داراييهاي بانک در پايان دوره مالي استTAcاندازه بانک )

 (: برابر با نرخ تورم درسال مورد بررسي است.INFcتورم )نرخ 

 

 مدل آزمون فرضیه ها
 (: ۹0۹7مدل هاي رگرسيوني چندمتغيره مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق شامل )حداد و همکاران، 

 (: بررسي تاثير  کيفيت کميته حسابرسي بر سود بانک.7مدل )
                                                       

                                                      

 

 بررسي تاثير  کيفيت کميته حسابرسي بر نقدينگي بانک. :(۹مدل )
                                                                      

                                       
 

هاي تحقيق هر يک از مدلهاي ذکر شده يکبار براي بانکهاي دولتي و يک بار براي بانکهاي براي بررسي فرضيه
 برآورد شده با مقايسه مي شود.شود و به منظور نتيجه گيري در مورد پذيرش يا رد فرضيه ضرايب خصوصي برآورد مي
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 یافته های تحقیق

 آمار توصیفی مدل 
 آمار توصیفی متغیرهای مدل اصلی تحقیق: (1جدول )

 کشيدگي چولگي انحراف معيار کمينه بيشينه ميانه ميانگين متغير/آماره

PROC 09/0- 007/0 017/0 59/0- 701/0 ۹3/9- 07/74 

LIQC 31/7 17/0 71/1۹ 79۹/0 1/1 1/1 9/10 

TCOMC 13/0 03/7 7/7 0 504/0 31/0- 77/۹ 

PRESEXPI 54/0 77/0 7 0 97/0 5۹/0- 07/۹ 

INDCOMC 70/0 77/0 7 0 40۹/0 ۹1/0- 5۹/7 

REUCOMC 11/7 13/7 71/9 0 97/0 97/0 5۹/79 

AGC 11/۹ 71/۹ ۹7/4 13/7 71/0 17/0 57/۹ 

TAC 77/۹0 09/۹0 1/۹۹ 7۹/71 07/7 ۹5/0 77/۹ 

INFC 71/۹7 75/7۹ ۹/47 3 71/74 4۹/0 ۹5/7 

 30 30 30 30 30 30 30 تعداد مشاهدات

شود و شاخص مناسبي ميانگين مهم ترين شاخص مرکزي است که نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع داده ها محسوب مي
ميانگين متغير کيفيت  شودبراي نشان دادن مرکزيت داده هاست. همانطورکه در آمار توصيفي اين تحقيق مشاهده مي

مي باشد، که نشان مي دهد بيشتر داده هاي مربو  به اين متغير حول اين نقطه  -09/0 بر با( براPROCسود بانک )
( مشاهده 7تمرکز يافته اند. ميانه نيز شاخصي مرکزي است که وضعيت جامعه را نشان مي دهد. همانگونه که در جدول )

دهد نيمي از داده ها کمتر از اين مقدار و نيمي مي باشد که نشان مي 17/0 بانک برابر با شود ميانه متغير نقدينگيمي
ديگر بيشتر از اين مقدار هستند. پارامترهاي پراکندگي، نيز معياري براي تعيين ميزان پراکندگي داده ها از يکديگر يا 

مي  71/74( برابر با INFCمربو  به متغير تورم ) پراکندگي نسبت به ميانگين است. با توجه به جدول بيشترين پراکندگي
باشد. ميزان عدم تقارن منحني فراواني را چولگي مي نامند.  درصورت صفر بودن ضريب چولگي، جامعه کامالً متقارن 
است و اگر ضريب مثبت باشد، چولگي به راست و اگر منفي باشد، چولگي به چپ وجود دارد. از بين متغيرهاي تحقيق 

 مربو  به متغير نرخ اندازه بانک و کمترين چولگي 1/1( و برابر با LIQCرين چولگي مربو  به نقدينگي بانک )بيشت
(TAC و برابر با )است. برجستگي يا کشيدگي، ميزان کشيدگي منحني فراوني نسبت به منحني نرمال استاندارد  ۹5/0

ل و نرمال منحني فراواني از لحاظ کشيدگي است. اگر است. مي نامند.  کشيدگي حدود صفر نشان دهنده وضعيت متعاد
اين مقدار مثبت باشد منحني برجسته و اگر منفي باشد منحني پهن است. کشيدگي تمامي متغير هاي اين مدل مثبت 

ها حول ميانگين است. مثبت بودن ضرايب کشيدگي، حکايت از اين مطلب دارد که از توزيع نرمال بلندتر بوده و داده
( بوده که PROC) شود بيشترين کشيدگي مربو  به سود بانککز شده است. همانطور که در جدول مشاهده ميمتمر

 باشد.مي ۹5/7( و برابر با INFCاست و کمترين آن مربو  به متغير تورم ) 07/74برابر با 
 

 آزمون عدم همبستگی میان متغیرهای مدل 
 اصلیآزمون عدم هم بستگی متغیرهای مدل : (2) جدول

 TCOMC PRESEXPI INDCOMC REUCOMC AGC TAC INFC 

TCOMC 7       

PRESEXPI 55/0 7      
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INDCOMC 51/0 43/0 7     

REUCOMC 7۹/0 07/0- 079/0- 7    

AGC 77/0- 77/0- 0۹4/0- 7۹/0- 7   

TAC 73/0 07/0- 03/0 0۹/0- 71/0 7  

INFC 73/0 73/0 ۹3/0 75/0 79/0 ۹1/0 7 

( که نتايج -7+ يا 7( مشخص گرديد ضريب همبستگي خيلي زياد يا خيلي کم )نزديک به ۹توجه به نتايج جدول )با 
تحليل رگرسيوني را تحت تأثير قرار دهد مشاهده نمي شود. در نتيجه همبستگي و هم خطي ميان متغيرهاي مستقل 

 وجود ندارد.

 

 آزمون مانایی متغیرهای مدل

 آزمون همبستگی مقاطع
قبل از انجام آزمون پايايي   هاي ترکيبي، الزم است آزمون پايايي متغيرها انجام شود. اما قبل از برآورد الگوي داده

واحد مناسب انجام شود. آزمونهاي  انتخاب آزمون ريشه دادههاي ترکيبي، بايد آزمون وابستگي بين مقاطع به منظور
 يبي وجود دارد که انتخاب آزمون مناسب از بين آنها در گام اولهاي ترک متغيرهاي داده پاياي جهت بررسي مختلفي

بين مقاطع از آزمون وابستگي  به منظور بررسي وابستگي (.۹005 بالتاجي،) نيازمند بررسي وجود وابستگي مقطعي است
يد است، استفاده شده است. در صورت تاي( ۹004) پسران که نسخه تکميل شده آزمون (۹075) نبين مقاطع پسرا

استفاده از روشهاي مرسوم ريشه واحد دادههاي ترکيبي نظير آزمون لوين، لين و  ترکيبي، هاي وابستگي مقطعي در داده
افزايش خواهد داد. براي رفع اين مشکل  احتمال وقوع نتايج ريشه واحدکاذب را(، IPS)۹نشي  ، ايم،پسران و(LIC)7چو

با وجود وابستگي مقطعي پيشنهاد شده است که آزمون ريشه واحد  هاي ترکيبي متعددي آزمونهاي ريشه واحد داده
آماره آزمون پسران از توزيع نرمال استاندارد پيروي کرده و توانايي کاربرد در پانلهاي جمله است.  از آن (CIPS)9پسران

که پسماندها همبسته متوازن و غير متوازن و مدلهاي اثرات ثابت و و تصادفي را دارد. فرضيه صفر در اين آزمون آنست 
نيستند و درنتيجه وابستگي مقطعي وجود ندارد. نتايج آزمون وابستگي مقطعي پسماندهاي مدل در جدول زير ارائه شده 

 است.
 نتایج آزمون همبستگی مقاطع :(3جدول )

 احتمال آماره آزمون متغير وابسته مدل

4-7 
PROC 

Pesaran’s Cross-

Section Test 
71/۹ 45/0 

LIQC 

Pesaran’s Cross-

Section Test 
۹5/9 ۹۹7/0 

4-۹ 
PROC 

Pesaran’s Cross-

Section Test 
77/7 ۹45/0 

LIQC 

Pesaran’s Cross-

Section Test 
۹۹/7 7۹9/0 

-رد نمي 35/0داري است فرضيه صفر در سطح معني 05/0و احتمال آزمون پسران که بيشتر از  9به نتايج جدول  با توجه

عبارت ديگر پسماندها در ميان مقاطع همبستگي ندارند و وابستگي مقطعي وجود ندارد. با توجه به عدم وابستگي شود به 
در آزمون ريشه واحد فرضيه صفر بيانگر  گيرد.صورت مي لوين، لين و چو مقاطع آزمون ريشه واحد با استفاده از روش

                                                           
1
 Levin, Lin & Chu t(LLC) 

2
 Im, Pesaran and Shin W-stat(IPS) 

3
 Pesaran’s Cross-Section Test 
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درصد فرضيه صفر پذيرفته نمي  35باشد به احتمال  05/0از  وجود ريشه واحد بوده و در صورتيکه احتمال جدول کوچکتر
 باشد:( مي4شود. نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي مدل به شرح جدول )

 نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل اصلی :(0جدول )
 Levin, Lin & Chu t 

 احتمال آماره 

PROC ۹۹/۹4- 0000/0 

LIQC 4۹/7۹- 0000/0 

TCOMC ۹9/71- 0000/0 

PRESEXPI ۹7/77- 0000/0 

INDCOMC ۹۹/9۹- 0000/0 

REUCOMC ۹7/71- 0000/0 

AGC ۹۹/71- 0000/0 

TAC 41/۹۹- 0000/0 

INFC ۹۹/۹۹- 0000/0 

آزمون لوين لين و چو انجام شده در  گرديد که تمامي متغيرها بر اساس ( مشخص4با توجه به نتايج حاصل از جدول )
 سطح مانا هستند. 

 

 آزمون نرمال بودن  و همسانی واریانس جمالت خطا مدل
 BJ يا به اختصار  (Jarque- Bera) برا-يکي از متداول ترين آزمون هاي به کار رفته به منظور نرماليتي، آزمون جارک

با فرض صفري مبني برنرماليتي توزيع خطاها، تبعيت ميکند. در  ۹با درجه آزادي  2χميباشد. آماره آزمون از يک توزيع 
معني دار  BJ صورتيکه پسماندها به صورت نرمال توزيع شده باشند، هيستوگرام بايد به صورت زنگوله اي بوده و آماره

 05/0داده شده در پايين صفحه مربو  به آزمون نرماليتي بايد بزرگتر از  p-valueنخواهد بود. اين بدين معني است که 
(. جدول زير نتايج حاصل از آزمون نرماليته  7913 )بدري و عبدالباقي، % رد نشود5باشد تا فرضيه صفر نرماليتي در سطح 

 05/0براي باقيمانده هاي مدل بزرگتر از  p-valueرا نشان ميدهد. با توجه به اينکه و همساني ئواريانس پسماند مدل 
 (. 7913 مبني برنرمال بودن جمالت خطا در مدل مذکور پذيرفته ميشود )بدري و عبدالباقي،H0 است، در نتيجه فرضيه 

 نتایج آزمون نرمالیته باقیمانده مدلهای :(5) جدول

 برا -نرماليته: جارک Bartletهمساني واريانس: 

 احتمال آماره احتمال آماره

 ۹1/0 51/۹ ۹9/0 7/5 بانک خصوصي مدل اول

 35/0 035/0 73/0 74/4 بانک دولتي

 05/0 05/7۹ 75۹/0 97/75 بانک هاي خصوصي ۹مدل

 05/0 11/5 ۹93/0 5/5 بانکهاي دولتي

 بودن و همساني واريانس است، در نتيجه نرمال 05/0براي باقيمانده هاي مدل بزرگتر از  p-valueبا توجه به اينکه 

 .شود مي در مدل مذکور پذيرفته خطا جمالت
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 نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن مدل تحقیق
ليمر کوچکتر  Fبدست آمده از آزمون   P-valueليمر مدل را نشان مي دهد. با توجه به اينکه  F( نتايج آزمون 7جدول )

 استفاده خواهد شد. (Panel)درصد است، به منظور برآورد اين مدل  از مدل داده هاي پانل  5از 
 آزمون اف لیمر)چاو( مدل های تحقیق :(7جدول )

 نتيجه احتمال آماره نوع آزمون  

7مدل  
73/99 ليمرF بانک خصوصي  000/0  Panel 

 

79/4 ليمرF بانک دولتي  0797/0  Panel 
 

۹مدل  
۹9/75 ليمرF بانک خصوصي  0007/0  Panel 

43/71 ليمرF بانک دولتي  000/0  Panel 

شود که آيا عرض از مبدأ بصورت اثرات ثابت است يا اينکه در ساختار در مرحله بعد به بررسي اين موضوع پرداخته مي
آماره اين آزمون که براي تشخيص  کند. همانطور که در فصل سوم گفته شد واحدهاي مقطعي بصورت تصادفي عمل مي

دو با درجه آزادي برابر با تعداد  -هاي واحدهاي مقطعي است داراي توزيع کاياثرات ثابت يا تصادفي بودن تفاوت
 ( نتايج مربو  به آزمون هاسمن مدل هاي را نشان مي دهد.  با توجه به اينکه1) متغيرهاي مستقل بوده است. جدول

 P-value شود درصد است، به منظور برآورد اين مدل توجيه مي 5آزمون هاسمن در مدلهاي فوق کمتر از  بدست آمده از
 باشد. ، الگوي مبتني بر الگوي اثرات ثابت ميکه الگوي مناسب

 نتایج آزمون هاسمن مدل تحقیق (:6جدول)
 نتيجه احتمال آماره نوع آزمون  

 بانک خصوصي 7مدل
Cross-section 

Random 
 (RE)اثرات تصادفي 7 000/0

 بانک دولتي
Cross-section 

Random 
 (FE)اثرات ثابت 00۹9/0 95/75

 بانک خصوصي ۹مدل
Cross-section 

Random 
 (FE)اثرات ثابت 0007/0 101/0

 بانک دولتي
Cross-section 

Random 
 (FE)اثرات ثابت 0000/0 94/7

 

 های تحقیقآزمون فرضیه

 اول برآورد مدل
 اول نتایج حاصل از برآورد مدل :(8) جدول

 بانکهاي دولتي بانکهاي خصوصي متغير وابسته: سود بانک

 احتمال tآماره  ضرايب احتمال tآماره  ضرايب متغير

C 70/7- 9۹/9- 007/0 95/0- 11/4- 0009/0 

TCOMC 01/0 34/۹ 004/0 09۹/0 9۹/4 0001/0 

PRESEXPI 099/0- 93/7- 771/0 07۹/0 ۹5/۹ 04/0 

INDCOMC 005/0- ۹73/0- 1۹/0 077/0 ۹5/1 000/0 

REUCOMC 07۹/0 19/0 47/0 47/4- 75/0- 574/0 

AGC 73/0- 31/۹- 004/0 077/0- 13/0- 493/0 

TAC 015/0 39/9 0000۹/0 073/0 ۹1/4 0001/0 
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INFC 0001/0- ۹5/7- ۹7۹/0 000۹/0- 71/7۹- 057/0 

 19/0:ضريب تعيين 91/0:ضريب تعيين

 11/0:ضريب تعيين تعديل يافته ۹3/0:ضريب تعيين تعديل يافته

 97/۹:آماره دوربين واتسون 77/7:آماره دوربين واتسون

 F :99/۹0آماره  F:11/4آماره 

 F:000/0احتمال آماره  F:000/0احتمال آماره 

کند که کيفيت کميته حسابرسي بر عملکرد مالي بانک هاي دولتي و خصوصي پذيرفته شده فرضيه اصلي تحقيق بيان مي
 در بورس اوراق بهادار تاثير معني داري دارد. 

 شود از بين متغيرهاي کيفيت کميته حسابرسي متغير اندازه کميته حسابرسيمشاهده مي 1همانطور که در جدول 
(TCOMC با ضريب ،)سود بانک( در  تاثير مثبت و معني داري بر عملکرد مالي 05/0کمتر از  و سطح معني داري 01/0(

( و INDCOMC) (، استقاللPRESEXPI) بانکهاي خصوصي دارد و ساير متغيرهاي کميته حسابرسي شامل تجربه
 تاثير معني داري بر عملکرد مالي 05/0( کميته حسابرسي با سطح معني داري بيشتر از REUCOMC) تعداد جلسات

 )سود بانک( بانکهاي خصوصي ندارند. 
(، PRESEXPI) (، تجربهTCOMCهمچنين در بانکهاي دولتي از بين متغيرهاي کيفيت کميته حسابرسي متغير اندازه )

و  سطح معني داري کمتر از  077/0، 07۹/0، 09۹/0( کميته حسابرسي به ترتيب با ضريب REUCOMC) استقالل
)سود بانک( در بانکهاي دولتي دارد و تعداد جلسات کميته حسابرسي  بر عملکرد ماليتاثير مثبت و معني داري  05/0
(REUCOMC با سطح معني داري بيشتر از )سود بانک( بانکهاي دولتي ندارد.  تاثير معني داري بر عملکرد مالي 05/0(

 شود. در ادامه به بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق پرداخته مي
ي دولتي و خصوصي پذيرفته شده در بورس بانک هاي در عملکرد مال بر يحسابرس تهياندازه کم تاثيراول: فرعي  هيفرض

 .اوراق بهادار تفاوت معني داري دارد
و در  01/0( در بانکهاي خصوصي برابر با TCOMC) ضريب متغير اندازه کميته حسابرسي 1با توجه به نتايج جدول 
)سود بانک( در بانکهاي  بنابراين تاثير اندازه کميته حسابرسي بر عملکرد ماليباشد. مي 09۹/0بانکهاي دولتي برابر با 

 شود.باشد. فرضيه فرعي اول تحقيق تاييد ميخصوصي بيشتر از بانکهاي دولتي مي
شده در بورس  رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک هاي در عملکرد مال بر يحسابرس تهيکم تخصص تاثيردوم:  هيفرض

 دارد. معني داري اوراق بهادار تفاوت 
 -099/0( در بانکهاي خصوصي برابر با PRESEXPI) کميته حسابرسي ضريب متغير تخصص 1با توجه به نتايج جدول 

 صصباشد. بنابراين تاثير تخدار نميباشد. که اين متغير در بانکهاي خصوصي معنيمي 07۹/0و در بانکهاي دولتي برابر با 
باشد. فرضيه فرعي دوم )سود بانک( در بانکهاي دولتي بيشتر از بانکهاي خصوصي مي کميته حسابرسي بر عملکرد مالي

 شود.تحقيق تاييد مي
شده در بورس  رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک هاي در عملکرد مال بر يحسابرس تهيکم استقالل تاثيرسوم:  هيفرض

 دارد.معني داري اوراق بهادار تفاوت 
 -005/0( در بانکهاي خصوصي برابر با INDCOMC) ضريب متغير استقالل کميته حسابرسي 1با توجه به نتايج جدول 

باشد. بنابراين تاثير استقالل دار نميباشد. که اين متغير در بانکهاي خصوصي معنيمي 077/0و در بانکهاي دولتي برابر با 
باشد. فرضيه فرعي سوم انک( در بانکهاي دولتي بيشتر از بانکهاي خصوصي مي)سود ب کميته حسابرسي بر عملکرد مالي

 شود.تحقيق تاييد مي
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شده در  رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک هاي بر عملکرد مالي در حسابرس تهيتعداد جلسات کم تاثيرچهارم:  هيفرض
 وجود دارد.معني داري بورس اوراق بهادار تفاوت 
و ضريب متغير تعداد  1)با توجه به نتايج جدول  ضريب متغير تعداد جلسات کميته حسابرسي 1 با توجه به نتايج جدول

و در بانکهاي دولتي  07۹/0در بانکهاي خصوصي برابر با  (REUCOMC) جلسات کميته حسابرسي کميته حسابرسي
. بنابراين تاثير تعداد جلسات کميته باشددار نميباشد. که اين متغير در بانکهاي خصوصي  ودولتي معنيمي -47/4برابر با 

داري ندارد. فرضيه فرعي چهارم تحقيق حسابرسي بر عملکرد مالي)سود بانک( در بانکهاي دولتي و خصوصي تفاوت معني
 شود.تاييد نمي

( تاثير مثبت و معني دار و اندازه بانکهاي AGE) همچنين در از بين متغيرهاي کنترلي متغير سن بانکهاي خصوصي
)سود بانک( دارد. در بررسي معني دار بودن مدل با  ( تاثير منفي و معني داري بر عملکرد ماليTAC) ولتي و خصوصيد

% معني دار بودن کل مدل تاييد 35( با اطمينان 00/0باشد ) کوچکتر مي 05/0از   Fتوجه به اين که مقدار احتمال آماره 

و در مدل برآورد شده بانکهاي دولتي برابر با  91/0ي خصوصي  برابر با شود. ضريب تعيين در مدل برآورد شده بانکها مي
از تغييرات متغير وابسته درصد  11درصد و در مدل دوم  91است بدين معنا که متغير مستقل به ترتيب در مدل اول  11/0

بررسي اين فرضيه از را توضيح مي دهد. لذا الگو از قدرت الزم براي تفسير نتايج برخوردار است. خود همبستگي: براي 
قرار بگيرد فرض وجود  5/۹الي  5/7آماره دوربين واتسون استفاده مي شود. در صورتي که ميزان اين اماره در فاصله ي 

خود همبستگي بين جمالت باقيمانده رد مي شود. در اين تحقيق ميزان آماره دوربين واتسون براي در مدل برآورد شده 
بوده است که نشان دهنده ي  97/۹و  77/7رآورد شده بانکهاي دولتي به ترتيب برابر با بانکهاي خصوصي  و در مدل ب

 ي اين الگوي رگرسيوني خودهمبستگي وجود ندارد.عدم خود همبستگي مي باشد. بنابراين در جمالت باقيمانده

 

 برآورد مدل دوم
 نتایج برآورد مدل دوم (:9)جدول 

 

 بانکهاي دولتي بانکهاي خصوصي

 احتمال tآماره  ضرايب احتمال tآماره  ضرايب متغير

C 411/0 043/0 37/0 79/79 ۹5/9 005/0 

TCOMC 19/7 11/7 071/0 9۹/۹ 11/5 000/0 

PRESEXPI ۹۹/0- ۹3/0- 177/0 9۹/۹ 5۹/7 000/0 

INDCOMC ۹5/0 91/0 107/0 459/0 ۹/7 ۹43/0 

REUCOMC 13/۹ ۹0/7 59۹/0 3۹1/0- 701/0- 374/0 

AGC 77/0 ۹1/0- 11/0 35/4- 51/9- 009/0 

TAC 97/0 51/0 55/0 ۹1/0 74/7 ۹1/0 

INFC 004/0- ۹7/0- 13/0 00717/0- 009/0- 33/0 

 15/0:ضريب تعيين 95/0:ضريب تعيين

 15/0:ضريب تعيين تعديل يافته ۹1/0:ضريب تعيين تعديل يافته

 7/۹:آماره دوربين واتسون 31/7:آماره دوربين واتسون

 F :۹4/1آماره  F:9۹/۹آماره 

 F:000/0احتمال آماره  F:000/0احتمال آماره 
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 (، تجربهTCOMCشود متغيرهاي کيفيت کميته حسابرسي شامل اندازه )مشاهده مي 3همانطور که در جدول 
(PRESEXPI(استقالل ،)INDCOMCو تعداد جلسات ) (REUCOMC کميته حسابرسي بانکهاي خصوصي با سطح)

 )نقدينگي بانک( بانکهاي خصوصي ندارند.  تاثير معني داري بر عملکرد مالي 05/0معني داري بيشتر از 
 (PRESEXPI) ( و تجربهTCOMC) همچنين در بانکهاي دولتي از بين متغيرهاي کيفيت کميته حسابرسي متغير اندازه

تاثير مثبت و معني داري بر عملکرد  05/0ر از ، و  سطح معني داري کمت9۹/۹، 9۹/۹کميته حسابرسي به ترتيب با ضريب 
( و تعداد جلسات کميته حسابرسي INDCOMC) )نقدينگي بانک( در بانکهاي دولتي دارد و استقالل مالي
(REUCOMC با سطح معني داري بيشتر از )نقدينگي بانک( بانکهاي دولتي  تاثير معني داري بر عملکرد مالي 05/0(

 شود. سي فرضيه هاي فرعي تحقيق پرداخته ميندارند. در ادامه به برر
ي دولتي و خصوصي پذيرفته بانک ها)نقدينگي بانک( در  يعملکرد مال بر يحسابرس تهياندازه کم تاثيراول: فرعي  هيفرض

 .شده در بورس اوراق بهادار تفاوت معني داري وجود دارد
و در  19/7( در بانکهاي خصوصي برابر با TCOMC) ضريب متغير اندازه کميته حسابرسي 3با توجه به نتايج جدول 
)نقدينگي بانک( در بانکهاي  باشد. بنابراين تاثير اندازه کميته حسابرسي بر عملکرد ماليمي 9۹/۹بانکهاي دولتي برابر با 

 شود.باشد. فرضيه فرعي اول تحقيق تاييد ميدولتي بيشتر از بانکهاي خصوصي مي
 رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک هادر  )نقدينگي بانک( يعملکرد مال بر يحسابرس تهيکم تخصص تاثيردوم:  هيفرض

 وجود دارد. معني داري شده در بورس اوراق بهادار تفاوت 
 -0۹۹/0( در بانکهاي خصوصي برابر با PRESEXPI) کميته حسابرسي ضريب متغير تخصص 3با توجه به نتايج جدول 

 باشد. بنابراين تاثير تخصصدار نميباشد. که اين متغير در بانکهاي خصوصي معنيمي 9۹/۹و در بانکهاي دولتي برابر با 
باشد. فرضيه فرعي )نقدينگي بانک( در بانکهاي دولتي بيشتر از بانکهاي خصوصي مي کميته حسابرسي بر عملکرد مالي

 شود.دوم تحقيق تاييد مي
 رفتهيپذ يو خصوص يدولت يبانک ها)نقدينگي بانک( در  يکرد مالعمل بر يحسابرس تهيکم استقالل تاثيرسوم:  هيفرض

 وجود دارد.معني داري شده در بورس اوراق بهادار تفاوت 
 -۹5/0( در بانکهاي خصوصي برابر با INDCOMC) ضريب متغير استقالل کميته حسابرسي 3با توجه به نتايج جدول 

باشد. بنابراين دار نمياين متغير در بانکهاي خصوصي  و دولتي معنيباشد. که مي 459/0و در بانکهاي دولتي برابر با 
داري ندارد. )نقدينگي بانک( در بانکهاي دولتي و خصوصي تفاوت معني تاثير استقالل کميته حسابرسي بر عملکرد مالي

 شود.فرضيه فرعي سوم تحقيق تاييد نمي
 يو خصوص يدولت يبانک هادر  )نقدينگي بانک( لکرد ماليي بر عمحسابرس تهيتعداد جلسات کم تاثيرچهارم:  هيفرض
 وجود دارد.معني داري شده در بورس اوراق بهادار تفاوت  رفتهيپذ

( در بانکهاي خصوصي برابر با INDCOMCي )حسابرس تهيتعداد جلسات کمضريب متغير  3با توجه به نتايج جدول 
باشد. دار نميکه اين متغير در بانکهاي خصوصي و دولتي معني باشد.مي -3۹1/0و در بانکهاي دولتي برابر با  13/۹

-)نقدينگي بانک(در بانکهاي دولتي و خصوصي تفاوت معني بنابراين تاثير تعداد جلسات کميته حسابرسي بر عملکرد مالي

 شود.داري ندارد. فرضيه فرعي چهارم تحقيق تاييد نمي
)نقدينگي  ( تاثير مثبت و معني بر عملکرد ماليAGEکهاي دولتي )همچنين از بين متغيرهاي کنترلي متغير سن بان

 بانک( دارد. 
( با اطمينان 00/0باشد ) کوچکتر مي 05/0از   Fدر بررسي معني دار بودن مدل با توجه به اين که مقدار احتمال آماره 

و در  95/0خصوصي  برابر با شود. ضريب تعيين در مدل برآورد شده بانکهاي  % معني دار بودن کل مدل تاييد مي35
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درصد و در  95است بدين معنا که متغير مستقل به ترتيب در مدل اول  15/0مدل برآورد شده بانکهاي دولتي برابر با 
از تغييرات متغير وابسته را توضيح مي دهد. لذا الگو از قدرت الزم براي تفسير نتايج برخوردار است. خود  15مدل دوم 

رسي اين فرضيه از آماره دوربين واتسون استفاده مي شود. در صورتي که ميزان اين اماره در فاصله همبستگي: براي بر
قرار بگيرد فرض وجود خود همبستگي بين جمالت باقيمانده رد مي شود. در اين تحقيق ميزان آماره دوربين  5/۹الي  5/7

 7/۹و  31/7ورد شده بانکهاي دولتي به ترتيب برابر با واتسون براي در مدل برآورد شده بانکهاي خصوصي  و در مدل برآ
ي اين الگوي رگرسيوني عدم خود همبستگي مي باشد. بنابراين در جمالت باقيماندهبوده است که نشان دهنده 
 خودهمبستگي وجود ندارد.

 

 نتیجه گیری 

 کندمالي از منافع سهامداران محافظت مييک کميته حياتي هيئت مديره است زيرا با نظارت و کنترل  کميته حسابرسي 
و نقش آنها در افزايش  کميته حسابرسي  هاي (. ادبيات موجود رابطه بين استقالل، اندازه و ساير ويژگي۹001، 7)مالين

ارزش شرکت را  کميته حسابرسي  عملکرد را بررسي نمودند و نشان داده است که سطح باالتري از استقالل و تخصص
کوچک با کيفيت  هاي حسابرسيکميته دهد که(. عالوه بر اين، شواهد نشان مي۹001، ۹)چان و لي دهد افزايش مي

در ويژگي هاي  کميته حسابرسي  شود که اثربخشيگزارشگري مالي نسبتاً بهتر همراه هستند. بنابراين، چنين استنبا  مي
و در  کميته حسابرسي  براي بهبود عملکرد سيستم بانکيشود که اصالحات آن نهفته است نه در وجود آن. استدالل مي

با نظارت  باالتر کميته حسابرسي  هاي حاکميت شرکتي صورت گرفته است. انتظار مي رود که استقالل نتيجه شيوه
 (. ۹0۹7، 9)گوپتا و ماهاکود پيشرفته، با گزارشگري مالي با کيفيت و در نتيجه عملکرد بهتر مرتبط باشد

 ها، بانک يبرا کميته حسابرسي ستميس ياصل هدف. کند يم فايا هر کشور يمال ستميس در يا عمده نقش يبانک سيستم
 ها دستورالعمل ،يبانک نيقوان ،يالملل نيب يحسابرس ياستانداردها با يبانک اتيعمل و ها هيرو هيکل مطابقت مستمر يريگيپ
 ن،يا بر عالوه(. ۹07۹ ،4همکاران و ياليح) شود جاديا لزوم صورت در است ممکن که است يمشکالت حل يبرا نيقوان و
 به توجه با. افتد يم اتفاق ها بانک در کمتر ينظم يب و متقلبانه نادرست،عمليات  مؤثر، کميته حسابرسي کي وجود با
 با ريپذ بيآس يها تراکنش توانند يم ها بانک معامالت، ريدرگ انيمشتر از ياريبس و يبانک يها تراکنش يدگيچيپ

 کمک يمال ستميس در ثبات حفظ به که يبانک يها تراکنش ن،يبنابرا. (۹071، 5)ادبوکوال کنند جاديا کيستماتيس تيماه
. بنابراين سيستم شد خواهد روبرو يبحران مشکل کي با اقتصاد کل کند، سقو  يبانک بخش اگر. باشد سالم ديبا کند، يم

 در يمهم نقش که يبانک بخش رايز ،باشد فيضع نبايد ها بانک ژهيو به ها سازمان در نظارتي از جمله کيمته حسابرسي
(. همانطور که يافته هاي ۹0۹0، 7)هانون و همکاران دارد تقلب خطر و فساد ،ياقتصاد يواقع يها تيفعال اقتصاد، رشد

نيز خواهند داشت. اين يافته ها دهد به طورکلي بانکها با کيفيت کميته حسابرسي باالتر سود باالتري تحقيق نشان مي
نشان مي دهد که بانکهاي خصوصي و دولتي که داراي کميته حسابرسي بزرگتر، داراي اعضاي مستقل تر و تخصص 
بيشتر کيفيت نظارتي باالتري خواهند داشت و نظارت بيشتر بر بخشهاي مختلف بانک از جمله سيستم مالي و درآمد به 

( همخواني ندارد اما با تحقيق گوپتا و ۹0۹7) اين يافته ها با نتايج تحقيق حداد و همکاران سود باالتري منجر خواهد شد.
( همخواني دارد. همچنين هرچه اندازه کميته حسابرسي بزرگتر باشد سود بانک نيز بيشتر خواهد بود و اين ۹0۹7) ماهاکو
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معني که در بانکها با کميته  حسابرسي بزرگتر به  تاثير در بانکهاي دولتي نسبت به بانکهاي خصوصي بيشتر است. به اين
شود. نتايج اين دليل تنوع دانش، تجربه و تخصص کيفيت کميته حسابرسي افزايش يافته و منجربه افزايش سود بانک مي

 ( همخواني دارد. يا توجه به يافته هاي تحقيق با افزايش تخصص اعضاي کميته۹0۹7) تحقيق با تحقيق گوپتا و ماهاکو
-حسابرسي و دانش مالي و حسابداري اعضا موجب عملکرد بهتر کميته و نظارت دقيق تر آنها بر سيستم مالي بانکها مي

يابد. و اين تاثير در بانکهاي دولتي بيشتر از بانکهاي خصوصي است. نتايج اين شود و در نتيجه سود بانک افزايش مي
دارد. اعضاي کميته حسابرسي مستقل تر قدرت نظارتي و کيفيت ( همخواني ۹0۹7) تحقيق با تحقيق گوپتا و ماهاکو

شوند. و اين تاثير در بانکهاي دولتي بيشتر از بانکهاي خصوصي است. عملکرد باالتري دارند و موجب سودآوري بانکها مي
 ( همخواني دارد. ۹0۹7) نتايج اين تحقيق با تحقيق با تحقيق گوپتا و ماهاکو

ي خصوصي نشان داد از بين متغيرهاي کيفيت کميته حسابرسي تنها متغير تعداد جلسات کميته نتابج بررسي در بانکها
شود و به طورکلي بانکهاي دولتي با کيفيت کميته حسابرسي باالتر نقدينگي حسابرسي موجب افزايش نقدينگي بانک مي

داراي کميته حسابرسي بزرگتر، اعضاي دهد که بانکهاي دولتي که ها نشان ميباالتري نيز خواهند داشت. اين يافته
تر و تخصص بيشتر هستند کيفيت نظارتي باالتري خواهند داشت و نظارت بيشتر بر بخشهاي مختلف بانک از مستقل

 جمله سيستم مالي و جذب سپرده به نقدينگي باالتري دست خواهند يافت. اين يافته ها با نتايج تحقيق حداد و همکاران
( همخواني دارد.  همچنين با افزايش اندازه کميته حسابرسي و تنوع دانش و تخصص ۹0۹7) ماهاکو ( و گوپتا و۹0۹7)

دراين کميته عملکرد آن بهبود ميابد و با افزايش دانش و تخصص و مهارتهاي الزم جذب سپرده نيز در بانکها افزايش 
 ( و گوپتا و ماهاکو۹0۹7) قيق حداد و همکارانيافته و نقدينگي بانک افزايش خواهد يافت. اين يافته ها با نتايج تح

( همخواني دارد. در بانکهاي دولتي نيز با وجود افراد داراي تخصص و دانش در زمينه حسابداري و مالي کيفيت ۹0۹7)
کميته حسابرسي افزايش مي يابد و به دليل ساختار متفاوت کميته حسابرسي در بانکهاي دولتي و بعد نظارتي بيشتر در 

ن نوع از بانکها اعتماد عمومي به اين نوع بانکها بيشتر است و اين نوع بانکها سپرده هاي بيشتري را جذب نموده و اي
( همخواني دارد. ۹0۹7) ( و گوپتا و ماهاکو۹0۹7) نقدينگي باالتري دارند. اين يافته ها با نتايج تحقيق حداد و همکاران

تري هستند که اين استقالل بيشتر ناشي از ساختار متفاوت کميته  بانکهاي دولتي داراي کميته حسابرسي مستقل
شود. اين يافته ها با نتايج تحقيق حداد و حسابرسي در اين نوع بانکها است که موجب افزايش نقدينگي بانک مي

نشان داد که  ( همخواني دارد. يافته ها در مورد تعداد جلسات کميته حسابرسي۹0۹7) ( و گوپتا و ماهاکو۹0۹7) همکاران
دهد که کيفيت جلسات و ويژگيهاي اين متغير  تاثيري بر نقدينگي بانکهاي خصوصي و دولتي ندارد. اين نتايج نشان مي

باشد اين يافته ها با نتايج تحقيق اعضاي کميته حسابرسي مهمتر و موثرتر از کميت و تعداد جلسات کميته حسابرسي مي
 ( همخواني ندارد. ۹0۹7) و ماهاکو( و گوپتا ۹0۹7) حداد و همکاران

 

 پیشنهادات کاربردی تحقیق

 يابد. يافته هاي تحقيق نشان داد که بطور کلي با افزايش کيفيت کميته حسابرسي عملکرد بانک نيز بهبود مي
شود که تمام ويژگيهاي مربو  بنابراين به مديران و تصميم گيرندگان کليه بانکهاي خصوصي و دولتي پيشنهاد مي

به کميته حسابرسي شامل اندازه، تخصص و استقالل اعضا را تقويت نمايند تا کيفيت عملکرد کميته حسابرسي 
 افزايش يافته و عمليات بانک در تمام ابعاد ارتقا يابد.

  با توجه به يافته هاي تحقيق در بانکهاي خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هرچه اندازه کميته
يابد. بنابراين به هيئت مديره ي بزرگتر باشد عملکرد بانک شامل سود و نقدينگي بانک نيز افزايش ميحسابرس
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شود که در کميته هاي حسابرسي خويش حداکثر اعضاي مجاز را استفاده نموده و از بانکهاي خصوصي توصيه مي
 مزاياي آن براي افزايش عملکرد مالي استفاده نمايند.

  شود که در کميته حسابرسي خويش از حداکثر اعضا و اعضاي داراي تخصص مالي و پيشنهاد ميبه بانکهاي دولتي
ها کيفيت کميته حسابرسي افزايش يافته و سود بانک و مستقل بيشتري استفاده نمايند که با وجود اين ويژگي

 نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت. 

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آینده

 تحقيقات آتي عالوه بر بانکها موسسات مالي و بيمه ها نيز در نمونه تحقيق قرار گيرند. شود درپيشنهاد مي
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