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 چکیده
ها و  افشا شرکت تیفیمنجر به بهبود ک تواند یم یشرکت یراهبر یدیکل یها زمیاز مکان یکیبه عنوان  یحسابرس تهیکم

 فهیوظ یفایمد جهت اآکار یحسابرس تهیکم لیدر تشک زین رهیمد اتیه رموظفیغ یشود. اعضا هیبازار سرما ییکارا
 یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تهیکم یویژگی ها ریتاث یبررس پژوهش حاضر بهدر این راستا موثر هستند.  ،ینظارت

پردازد.  شرکت( می 521) 5533 –5533 یزمان ۀشده در بورس اوراق بهادار تهران در باز رفتهیپذ یو ارزش شرکتها یمال
 یفیآمار توص یها اطالعات استخراج شده با استفاده از روش ،یسنادکاوو ا یدانیم یمنظور با استفاده از روش بررس نیبد

 تهیاندازه کم نیب نشان داد هیحاصل از فرض جیاند. نتا قرار گرفته لیو تحل هیمورد آزمون و تجز ییتابلو یها داده یو الگو
 نیب نیبا ارزش شرکت رابطه وجود دارد. همچن یحسابرس تهیکم یمال و تخصص یحسابرس تهی، استقالل کمیحسابرس

رابطه  یمال یگزارشگر تیفیبا ک یحسابرس تهیکم یو تخصص مال یحسابرس تهی، استقالل کمیحسابرس تهیاندازه کم
 وجود دارد.

 یگزارشگر تیفیک ت،ارزش شرک، حسابرس تهیکم یتخصص مال ی،حسابرس تهی، استقالل کمیحسابرس تهیاندازه کم کلیدی: اژگانو

 ی.مال

 

 مقدمه

حسابرس  عملکرد ،یساختار کنترل داخل ،یمال یگزارشگر ندیفرآ ،یشرکت تیمسئول نظارت بر حاکم یحسابرس تهیکم
 فهیبه وظ نسبتی بخش نانیاطم قیو از طر رهیمد ئتیاز ه ابتیحسابرس مستقل است و به ن یها تیو فعال یداخل

 دیحفظ منافع سهامداران با جهت ته،یکم(. این 2112، لیکارسلو و ن) کند یم تیشرکت، از سهامداران حما ییپاسخگو
 تهیو ساختار کم بیرو، ترک نیدهد. ازا سؤال قرار مورد را تیریمد یو قضاوت ها ندیبرگز ینگرش جست و جو گرانه ا

 است یاثربخش یمحرک اصل ،یحسابرس تهیکم بیترک گر،یدی برخوردار است. از طرف یا ژهیو تیاز اهم یحسابرس یها
 (.2112)فریرا، 
شده اند  افتی و تعداد جلسات بیترک ،یحسابرس تهیکم یمانند استقالل و تخصص مال ییها یژگیو نیشیپ قاتیدر تحق

 تیفیک گزارش شدهی مال یاگر اطالعات حسابدار. کننده هستند نییتع یمال یاطالعات حسابدار یکه جهت ارتباط ارزش
 نانیاطم یبرا نیسهام منعکس کند. بنابرا یها متیق در را یتیفیک نیرود که بازار سهام چن یباال داشته باشند انتظار م

تخصص  یدارا دیبا یحسابرس تهیداشته باشند، اعضا کم سهام متیق ینیب شیقدرت پ یحسابدار یاز آنکه اطالعات مال
و  یبا تخصص مال یحسابرس تهیکنند که اعضا کم یم انیب( 5335ی )کالبر و فوگارت. بوده و مستقل باشند یو تجربه مال
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 و ارزش شرکت یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تهیکم ریتاث
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 یحسابرس تهیدهند. عالوه بر آن مشخص است که تخصص کم یم شیرا افزا یحسابرس تهیکمی اثربخش ،یحسابدار
 تهیکم یدر اثربخش یکننده اصل نیینقش تع یحسابرس تهیدهد. تخصص کم یم شیرا افزا یمالی گزارشگر تیفیک

 .دارد یحسابرس
 یتخصص مال یدارا ت،یریعالوه بر استقالل از مد دیبا یحسابرس تهیموضوع که اعضا کم نیاز ا زین (2115) نیگودو

دارند.  یداخل یحسابرس  و یحسابرس تهیدر ارتباط کم ینقش مهم یکند. استقالل و دانش حسابرس یم تیباشند حما
در  یادیز یخارج قاتیتحق ریاخ یسال ها .بر ارزش شرکت خواهند داشت یمثبت ریتأث زین رهیمد ئتیعالوه بران، اعضا ه

صورت  یادیز قاتیاطالعات تحق یخصوص ارتباط ارزش در رانیاست. در ا رفتهیصورت پذ یحسابرس تهیمورد نقش کم
 قاتیصورت نگرفته است. عمده تحق یادیز قیتحق تهیکم نیا بودن نوپا لیبه دل یحسابرس تهیدر اراتباط با کم یگرفته ول

 .ها و ابعاد آن پرداخته اند یژگیو ته،یکم لیتشک ریتأث یبه بررس یخارج

 

 بیان مساله
 گزارش. نمایند را ارائه اعتمادی قابل اطالعات تصمیم گیری، در کاربران به کمک برای باید همواره مالی گزارش های

(. 2113همکاران،  و باشد )کاماروزمن قابل فهم و مقایسه قابل اعتماد، قابل مربوط، اطالعات بردارندۀ در بایستی مالی
 و خطا از عاری منطقاً اطالعات که میکند ایجاد را اطمینان و این است اطالعات کیفیت به مربوط بودن اعتماد قابل

 که است این ( استداللش2113)جانسون  اما. مینماید بازگو کند بیان میرود انتظار که آنچه را هر صادقانه و است تعصب
 به ساالنه در گزارشهای شده ارائه اقتصادی وضعیت زیرا باشد تعصب از عاری کامالً نمیتواند هرگز ساالنه یک گزارش

 وارد گزارش در زیادی فرضیات و میگردد. برآوردها ارائه است اطمینان عدم از حاکی که شرایطی تحت مداوم صورت
 واقع مفید تصمیم گیریها در بتواند اطالعات این اینکه برای اما دستیابی نیست، قابل تعصب کامل فقدان اگرچه. میگردند

بین المللی  استانداردهای است )هیأت ضروری شده گزارش مالی اطالعات برای دقت از سطح معینی داشتن گردد،
 (.2112حسابداری، 

 های فعالیت کلیه بر نظارت ینهای مسئولیت که است یاقتصاد واحد مدیره هیأت های کمیته از یکی حسابرسی کمیته
 خدمات حدود تعیین مستقل، حسابرسان عزل و انتصاب حسابرسی، کمیته وظایف جمله از. دارد عهده بر را شرکت مالی

 خارج از کمیته اعضای انتخاب. است مدیریت و حسابرسان بین اختالفات حل و حسابرسی های یافته بررسی حسابرسان،
 سبب حسابرسی ی کمیته در موظف مدیران نبودن دیگر، عبارت به. دهـد می افزایش را کمیته اعضای استقالل سازمان،

 و اصول ی درباره مدیریت با نظر اختالف داخلـی، های کنترل ضعف نقاط همچون مسایلی بتوانند حسابرسان تا شود می
 تر صریح را شرکت مسئوالن غیرقانونی اعمال سایر یا مدیریت های استفاده سوء احتمالی های نشانه حسابداری، های روش

 (.5535 ،یحسابرس تهیکم منشور) کنند مطرح حسابرسی ی کمیته با
ی  ها و مطالعات پیشین پیرامون کمیته نقش اصلی این کمیته نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت است. بررسی

دهد. اطالعات اخیر کمیته حسابرسی  حسابرسی، تنوع بسیار زیادی را در تخصص و مهارت کمیته حسابرسی نشان می
ی حسابرسی هدف قرار داده است. وجود اطالعات مالی  ها، افزایش تعداد مدیران دارای تخصص مالی را در کمیته شرکت

باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک  شفاف و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب می
گذاران برای  آید. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاری در شرکت به حساب می گیری در مورد سرمایه شرکت و تصمیم

های مالی یک عامل کلیدی برای کاهش عدم  گیری نیازمند اطالعات قابل اتکا هستند. انتشار به موقع گزارش متصمی
های مالی عدم اطمینان مرتبط با  تقارن اطالعاتی و بهبود عملکرد بازار سرمایه است. تاخیرهای مرتبط با انتشار صورت

شود که یک سازمان  رمایه گذاران، اطالعاتی قابل اتکا تلقی می. از دیدگاه سدهد یمگذاری را افزایش  تصمیمات سرمایه
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هایی از  های مالی، نظارت نمایند. نمونه ها و مرکز ثقل این فرایند یعنی صورت مستقل بر فرایند گزارشگری شرکت
 (.2155 باشند )اوسو، حسابرسی می مؤسساتهای مستقل،  گونه سازمان این

کنند. این هیات باید راهکارهایی رای نظارت دقیق بر تصمیمات مهم شرکت منصوب میسهامداران هیاتی از مدیران را ب
را با نظارت بر تصمیمات مهم در مورد شرکت، برای مسائل سازمانی ارائه کنند. این مدیران بخشی از مکانیسم حاکمیت 

وری به بهبود کارایی و بهرهکنند که ای را برای حسابرسی شرکت تعیین میشوند که کمیتهداخلی شرکت محسوب می
های سازمای امیت کند. این کمیته به دلیل نقش آن در موفقیت سازمانی و کمک آن به انجام فعالیتشرکت کمک می
 (. 2156تواند سیاست های حاکمیتی شرکت و در نهایت عملکرد شرکت را تقویت سازد )پیتر و هانو، زیادی دارد و  می

 چگونگی گذاری نمایشگر است. ارزش گذاران سرمایه و مدیران ریزی برای برنامه ضروریات از ها شرکت گذاری ارزش

 گذاران، سرمایه سهامداران، شرکت برای است. ارزش ها شرکت سهام بازار بر ارزش مالی ساختار و استراتژی تاثیر

بازدهی  و ریسک برآورد در آن تاثیر و شرکت از آینده ها آن ارزیابی در شرکت ذینفعان سایر و اعتبار دهندگان مدیران،
 (.5532دارد )زمانی و خریدار،  سزایی به اهمیت سهام قیمت و گذاری سرمایه

کمیته حسابرسی، برای اینکه کارایی الزم را داشته باشد، باید اعضای آن توانایی، استعداد و منابع کافی برای نظارت و 
های داخلی، و مدیریت ریسک داشته باشند )برینان و گزارشگری مالی، کنترلارائه راهنمایی در موقع لزوم در مورد 

( در تحقیق خود نشان داده است که اگر کمیته حسابرسی مستقل بوده و تخصص مالی 2113(. کریشنان )2153کیروان، 
یدسون و همکاران، کافی داشته باشد، بعید است که مشکالتی در مورد کنترل داخلی داشته باشد. تحقیقات پیشین )دیو

گذاران واکنش مثبتی به کمیته حسابرسی دارند و پس از انتصاب یک اند که سرمایه( همچنین به این نتیجه رسیده2114
( 2151متخصص مالی به عنوان کمیته حسابرسی، ارزش شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین، فاردر و همکاران )

و  یآلماگوشداری بر ارزش شرکت دارد )سی و ساختار آن تاثیر مثبت و معنیاند که اثربخشی کمیته حسابرگزارش کرده
 (. 2156، پاول

(، کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد شرکت دارد. این بدان 2155بر اساس تحقیق مونیسی و راندوی )
عملکرد بهتر را داشته باشند. چان و لی توانند انتظار دستیابی به های دارای کمیته حسابرسی میمعنی است که شرکت

اند که ایجاد این کمبته در شرکت تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. زیرا دانش و ( در تحقیق خود نشان داده2112)
تواند در جلسات هیات مدیره به اشتراک گذاشته شود. همچنین، اطالعات ارائه شده توسط تخصص کمیته حسابرسی می

واند به طور کلی دیدگاه هیات مدیران را نسبت به ارزش شرکت، تقویت سازد. در طرف دیگر، تحقیق تاین کمیته می
( نشان داده است که استقالل کمیته حسابرسی رابطه منفی با ارزش شرکت دارد، در حالی که برادبوری و 2156خوسا )

یته حسابرسی بر شرکت در سنگاپور و مالزی ( در تحقیق خود در مورد تاثیر هیات مدیران و اندازه کم2117همکاران )
داری بین اندازه کمیته حسابرسی و ارزش شرکت وجود دارد. برخی مطالعات نیز نشان نشان دادند که رابطه منفی و معنی

ای را بین استقالل ( رابطه2117اند که کمیته حسابرسی با ارزش شرکت رابطه معنی داری ندارد. رحمان و علی )داده
داری ( رابطه مثبت و معنی2155حسابرسی و عملکرد شرکت و در نهایتی ارزش شرکت نیافتند. کریم و همکاران ) کمیته

 را از نظر آماری بین کمیته حسابرسی و ارزش شرکت پیدا کردند. 
 آن بر دهند. عالوه می افزایش را حسابرسی ی کمیتهاثربخش ،استقالل و اندازهو  یبا تخصص مال یحسابرس تهیاعضا کم

 حسابرسی کمیته دهد. تخصص می افزایش را گزارشگری مالی کیفیت حسابرسی کمیته تخصص که است مشخص

موضوع که  نیاز ا زین (2115) نیگودو(. 2155 ،یمونا روندارد ) حسابرسی کمیته اثربخشی در اصلی کننده تعیین نقش
کند. استقالل و دانش  یم تیباشند حما یتخصص مال یدارا ت،یریعالوه بر استقالل از مد دیبا یحسابرس تهیاعضا کم
 ریتأث زین رهیمد ئتیدارند. عالوه بران، اعضا ه یداخل یحسابرس و یحسابرس تهیدر ارتباط کم ینقش مهم یحسابرس
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به  یبا تخصص مال رهیمد ئتیو ه رهیمد ئتیه رموظفیاعضا غ(. 2114)کلین،  بر ارزش شرکت خواهند داشت یمثبت
 . خواهند بودی حسابرس تهیاز اعضا کم یکی یشتریاحتمال ب

 یاتکا صورت ها تیقابل شیسبب افزا نیمؤثر است و ا ت،یریمستقل در کنترل و نظارت بر مدی حسابرس تهیکم کی
اطالعات  یو ارتباط ارزش ابدی یبهبود م یاطالعات حسابدار تیفیک جهیشود. درنت یارزش شرکت م شیو افزا یمال
و احتمال کشف گزارش  افتهی شیآن افزا یواقعاً مستقل عمل کنند، اثربخش یحسابرس تهی. اگر اعضا کمابدی یم شیافزا
ی رابطه مثبت و معنادار حیصح تیریو مد یحسابرس تهیاستقالل کم انیم نی. بنابراابدی یم شیافزا تیریمد نادرست ها

 (.2155ی، مونا رون) دارد وجود
بر ارزش شرکت  یحسابرس تهیکم یویژگی هابا تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال که 

 دارد؟ یریچه تاث یمال یگزارشگر تیفیو ک

 

 پیشینه پژوهش
با های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی  مطالعه رویدادکاوی الزامات کنترل (، در پژوهشی به5534بذرافشان و همکاران )

یک  ریرویدادکاوی، برای به حداقل رساندن اثر سایر رویدادها، تأث تاکید بر نقش کمیته حسابرسی است. در مطالعات
 ریگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر، تأثرویداد در یک بازه زمانیِ کوتاه قبل و بعد از رخداد رویداد مورد بررسی قرار می

های حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در همچنین تشکیل کمیتههای داخلی و تصویب دستورالعمل کنترل
دهد. نتایج حاصل از دستورالعمل مزبور، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن را مورد بررسی قرار می

که تصویب  دهدنشان می 5535تا  5531های شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالشرکت پذیرفته 215بررسی 
ها های داخلی موجب بهبود قابل اتکا بودن و به موقع بودن گزارشگری مالی شده است. همچنین یافتهدستورالعمل کنترل

حال تصویب گردد. با ایندهد تشکیل کمیته حسابرسی موجب افزایش قابل اتکا بودن و به موقع بودن مینشان می
داری در مربوط بودن گزارشگری مالی نداشته است. در نهایت، اثر معنی ریأثدستورالعمل و نیز تشکیل کمیته حسابرسی، ت

های حسابرسی از طریق معیار ترکیبی کیفیت گزارشگری های داخلی و تشکیل کمیته مثبت تصویب دستورالعمل کنترل
سیر و بارهای عاملی حاکی از های مرتبط با تحلیل ممالی مورد آنالیز حساسیت قرار گرفته است. عالوه بر نتایج باال، یافته

های فاقد کمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی باالتر به بهای کاهش مربوط بودن قابل آن است که در شرکت
نظر های دارای کمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی باالتر، بدون صرفکه در شرکتباشد در حالیدستیابی می

 باشد.ی میکردن از مربوط بودن قابل دستیاب

حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید   کارایی عملکرد ریتأثبررسی  در پژوهشی به(، 5534کوکبی و همکاران )
 در این پژوهش جامعه آماری  و پردازد یم ی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانها شرکت های مالی ارائه صورت

بوده که حجم نمونه با توجه به  5532تا  5526 یها ادار تهران طی سالهای پذیرفته شده در بورس اوراق به شرکت
شرکتمی باشد. در این پژوهش کارایی عملکرد حسابرسی  34روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 

 یها ها بر تجدید ارائه صورت آن ریداخلی و کمیته حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تأث

)تابلویی( با اثرات ثابت استفاده شده،  های تلفیقی و پانل ادهدراین پژوهش که از د. مورد بررسی قرار گیرد ها شرکت مالی
دهد  نشان می% 33 با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان شرکت یها نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 کوس دارد.تاثیرمع ها ی مالی شرکتها صورتعملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه  کارایی
های مهم اطالعات حسابداری مالی کمک به  یکی از نقش دارند ی(، در مقاله خود بیان م5534رستمیان )جامعی و 

های سود آتی شرکت است. از طرفی برای افزایش کیفیت  بینی های مالی در قالب پیش کنندگان صورت استفاده
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گزارشگری مالی بهبود نظام راهبری شرکتی موضوعی انکارناپذیر است. یکی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته 
درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش حسابرسی است. 

بینی سود هر سهم مدیریت را  های پیش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با ویژگی ها ارتباط دهند. پژوهش آن می
آوری  که کمیته حسابرسی دارند، جمع شده در بورس تهران شرکت پذیرفته  33های  کند. در این پژوهش داده بررسی می

دهد، تخصص مالی اعضای کمیته  اند. شواهد نشان می ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون، آزمون شده شد و فرضیه
توان گفت وجود اعضایی باتخصص مالی در کمیته  بینی سود رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر می حسابرسی با صحت پیش

گیرد و  دهد و اطالعات قابل اتکاتری در اختیار مدیریت قرار می گزارشگری مالی را افزایش میحسابرسی کیفیت 
شود. همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با  بینی سود با دقت بیشتری برآورد می پیش

 های سود ارتباطی منفی دارد. بینی پراکندگی پیش
در  یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تیفیو ک یحسابرس تهیکم یاثربخش نیب ریتاث یرسبر( 5533کامیابی و حبیبی )

و  یحسابرس تهیکم یاثربخش نیب ریتاث یبررس قیتحق نیهدف ا. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها
شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو  رفتهیپذ یدر شرکت ها یمال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تیفیک

 نیا رکشور بورس اوراق بهادار تهران است که ب هیبازار سرما یو قلمرو مکان 5535تا  5523سال  یاز ابتدا قیتحق یزمان
س اسا نیشده است. و برا یاز گزارش فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بند ازیمورد ن یاساس داده ها

 تیفیک قیتحق نی. در ادیانتخاب گرد قیتحق نیا یشرکت به عنوان نمونه آمار 33شرکت، تعداد  263از تعداد 
مستقل در نظر گرفته شد.  ریبه عنوان متغ یحسابرس تیفیو ک یرسحساب تهیوابسته، کم ریبه عنوان متغ یمال یگزارشگر

 تهیتخصص کم نینشان داد ب قیتحق جیانجام شد. نتا Eviewsو  Excelبا استفادهاز نرم افزار  یآمار لیتحل نیهمچن
 تهیکم هاندار نیوجود دارد، ب یرابطه مثبت و معنادار یمال یگزارشگر تیفیبا ک یو اندازه شرکت حسابرس یحسابرس
 تیفیو ک یحق الزحمه حسابرس نیب نیوجود دارد و همچن یو معنادار یرابطه منف یمال یگزارشگر تیفیو ک یحسابرس

 .وجود ندارد یرابطه ا یمال یگزارشگر
در  ریاخ یکه در سالها یراتییتغی. مال یگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تهینقش کم یبررس( 5533سیدنژاد و همکاران )

 یدر هنگام حسابرس تیریاستقالل حسابرسان مستقل در ارتباط با مد شیداده است موجب افزا یرو شرفتهیپ یکشور ها
 تهیاست. کم یمال یگزارشگر ندیبه عنوان عامل نظارت بر فرآ یحسابرس تهیاستفاده از کم راتییتغ نیاز ا یکیشده است. 

مختلف استفاده کننده از اطالعات  یحفظ منافع گروهها یدر راستا رودیاست که انتظار م ییازوکارهااز س یکی یحسابرس
 یشرکت موضوع یبهبود نظام راهبر ،یمال یشگرگزار تیفیک شیافزا یبرا یموثر واقع شود. از طرف یحسابدار
ارزش  تهیکم یتخصص اعضا واست. دانش  یحسابرس تهیشرکت کم یراهبر یاز ارکان اصل یکیاست.  ریانکارناپذ
را  یمال یو نقش آن در گزارشگر یحسابرس تهیکم یژگی. پژوهش حاضر در ارتباط با ودهدیم شیرا افزا یمال یگزارشگر

 جی. نتاشودیانجام م یحسابرس تهیکم یژگیو رامونیو پ نیشیپ قاتیبر تحق یمهم در چارچوب مرور نی. اکندیم یبررس
 تیقابل شودیباعث م یحسابرس تهیدر کم یو حسابرس یو حسابدار یبا تخصص مال یراداف یریکه بکارگ دهدینشان م

 .ابدی شیافزا یمال یگزارشگر یاتکا
 از آنها. پرداختند یمالی گزارشگر تیفیک بر یحسابرس تهیکم ریتاث یبررس به یقیتحق در (2113) همکاران و پراویت

 تیفیک یارزیاب یبرا یحسابرس تهیکم اندازه و یگزارشگر ساختار آموزش، ،یحرفها نامهیگواه تجربه، همچون یارهاییمع
 یمال یگزارشگر تیفیک بر یداخل یحسابرس تهیکم کار تیفیک که دادند نشان آنها .نمودند استفاده یحسابرس تهیکم کار

 تیفیک بر یداریمعن و مثبت ریتاث یحسابرس تهیکم اندازه و یا حرفه نامهیگواه داشتن دادند نشان آنها. دارد ریتاث شرکتها
 .دارد یمال یگزارشگر
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 سود ارائه تجدید و سهام بازار ارزش و یحسابرس تهیکم تخصص نیب رابطه عنوان با مقالهاى در (2155) همکاران و لین
 کاهش باعث یحسابرس تهیکم در یمال یها تخصص با افراد وجود مدیره، اتیه نفوذ قدرت افزایش با داد نشان سهام

 .شودیم سهم هر سود ارائه تجدید به سهام بازار یمنف واکنش
(، به بررسی ارتباط بین تخصص مالی کمیته حسابرسی اعضا و به موقع بودن گزارش 2154آبرناتی وهمکاران ) آلجان 

مالی پرداخته و نتیجه گرفتند که تخصص مالی حسابداری با اطالعات حسابداری به موقع در ارتباط است. عالوه بر این، 
 گزارشگری مالی به موقع در ارتباط است.تخصص حسابداری به دست آمده از تجربه حسابداری عمومی با 

شرکت از  547 ی کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه یها یژگیو ری(، به بررسی تأث2154هیشام و همکاران )
ها شامل استقالل  آن ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند. متغیرهای توضیحی مورد مطالعه یها شرکت

که استقالل  دهد یها نشان م کمیته حسابرسی بود. نتایج پژوهش آن ی کمیته و اندازه جلساتعداد کمیته حسابرسی، ت
کمیته و اندازه کمیته حسابرسی با افشای داوطلبانه رابطه ای مستقیم دارند اما تعداد جلسات کمیته و تخصص اعضای 

 کمیته بر افشای داوطلبانه تاثیری ندارند.
 در یحسابرس تیفیک بر یحسابرس تهیکم و حسابرس یگزارشگر در ریاخ راتییتغ ریتاث یبررس به( 2153) همکاران و رید

 از لگرانیتحل انتظارات تحقق یبرا تالش و یرعادیغ یتعهد اقالم ،یحسابرس تیفیک یبرا آنها اریمع. پرداختند ایبریتان
 با افزایش این است، یافته افزایش ریاخ راتییتغ از بعد یحسابرس یها حقالزحمه اگرچه دادند نشان آنها. بود شرکت سود

 الزحمه حق افزایش باعث یگزارشگر نحوه در ریاخ راتییتغ بنابراین. ندارد یتیبااهم تفاوت یقبل سال یافزایشها
 یحسابرس یگزارشها دیرهنگام ارائه بر ریاخ راتییتغ یمنف ریتاث یبرا یشواهد نیهمچن آنها. است نشده یحسابرس

 یها هزینه لیتحم عدم نیهمچن و یحسابرس تیفیک افزایش باعث ریاخ راتییتغ که دریافتند آنها نهایت در. افتندین
 .است شده شرکتها به یاضاف

 حسابرسی یها هیتوص اجرای بر حسابرسی ی کمیتهها یژگیو ریتأث( موضوعی را تحت عنوان 2153الزبان و ساوان )

 به مدیریت واکنش بر نظارت و بررسی حسابرسی کمیته های نقش از یکی داخلی بررسی کردند. تحقیقات نشان داد که

 ادراکات و حسابرسی کمیته یها یژگیو بین ارتباط درمورد مطالعه این. است داخلی حسابرسی های یافته و ها هیتوص

 بررسی از حاصل یها داده از استفاده با مطالعه این. دهد یم ارائه تجربی شواهد داخلی حسابرسی یها هیتوص اجرای
 به حسابرسی یها هیتوص اجرای بیشتر درک که شد متوجه انگلستان در شده ذکر یها شرکت از ارشد داخلی حسابرسان

 نشان نیز نتایج. دارد بستگی حسابداری و حسابرسی در اعضا تخصص و حسابرسی کمیته مستقل اعضای وجود به شدت
 و حسابرسان حسابرسی کمیته بین مکرر جلسات ریتأث تحت داخلی حسابرسی یها هیتوص اجرای ادراکات که دهد یم

 .ردیگ یم قرار ارشد داخلی
 نیدرا ( به بررسی کمیته ی حسابرسی، ارزش شرکت با کیفیت گزارشگری مالی پرداخته اند.2156آلماگوشی و پاول )

( و ارزش شرکت با PCA) یمولفه اصل لیاز تحل ی(، ناشAC) یحسابرس تهیکم تیفیک های ویژگی نیرابطه ب ق،یتحق
قرار گرفته است.  یمورد بررس 2152تا  2112 یشرکت فعال در بورس در فاصله سالها 52515 یاستفاده از نمونه آمار

 زین یحسابرس تیفیو ک یمال یشرکت، گزارشگر یداخل های لکنتر تیفیک ینبی شپی در ها ویژگی نیکاربرد ا ن،یهمچن
 یو ارزش آت یحسابرس تهیکم تیفیک نیب ی داراز وجود رابطه مثبت ومعن یحاک جیقرار گرفته است. نتا یمورد بررس

ی ژگیبود که و دگاهید نیکننده ا دییشد که تا یرگی متعادل شده صنعت اندازه نیتوب Qشرکت است که با استفاده از 
که  هایی نشان داد که شرکت قیتحق جینتا نیبر ارزش شرکت دارد. همچن ی داریمعن ریتاث یحسابرس تهیکم های

افشا شده توسط حسابرسان  یدر مورد کنترل داخل یبا مسائل ادیاست، به احتمال ز نییآنها پا یحسابرس تهیکم تیفیک
 دگاهیمسائل مربوط به د ،یمال های ارائه مجدد صورت ،یبه مسئله استاندارد حسابدار ی توانسابق روبرو شوند که م
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 نشان داد که شرکت قیتحق نیسازد. همچن فیرا تضع یکنترل داخل یکه اثربخش ی هایینواقص و کاست و ،یحسابرس
سود بزنند، با توجه به وجود خدمات  تیریدست به مد ادیاست، به احتمال ز فیآنها ضع یحسابرس تهیکم تیفیکه ک هایی

 نیاستفاده کنند. عالوه بر آن، ا نییپا تیفیبا ک یباشند، و از حسابرس یوابسته به حسابرس خارج ،یرحسابرسیغ اتیلما
خواهند کرد که مجبور به  افتیدر زیرا ن گرید یاضاف حیشامل توض یگزارش حسابرس ادزی احتمال به ها، گونه شرکت

آنها باال است،  یحسابرس تهیکم تیفیکه ک هایی شرکت کس،خواهند شد. برع ندهیدر آ یمال های ارائه مجدد صورت
استفاده نکنند، ارائه  یعدم توافق با حسابرس از و لیروبرو شوند، به دل یوجود دارد که با مسائل حسابدار یاحتمال کم

از آن  یاکح ها افتهیدارند. عالوه بر آن،  گرید یاکتشاف حیشامل توض یدارند و گزارش حسابرس یمنف یمال های صورت
از  یدر مورد برخ نیهمچن ها افتهی نیدارد. ا یمال یگزارشگر ندیدر نظارت بر فرآ یهمنقش م یحسابرس تهیبود که کم

 زین ،یسطح شرکت تیحاکم ی هایژگیو رندهیشرکت و کنترل که دربرگ زای درون یهایژگیمربوط به و یمسائل اقتصاد
و  ،یمال گری در ارائه بهتر گزارش یشیارزش افزا یحسابرس تهیکم تیفیاز آن است که ک یاست، صادق است، که حاک

  و از همه مهمتر، ارزش شرکت، دارد. ،یکنترل داخل جینتا

 

 فرضیه های پژوهش

 و ارزش شرکت رابطه وجود دارد.ی حسابرس تهیکم یویژگی ها: بین فرضیه اصلی اول

 رابطه وجود دارد. شرکت ارزش و یاندازه کمیته حسابرس بینفرضیه اول: 
 رابطه وجود دارد. شرکت و ارزش یاستقالل کمیته حسابرس بینفرضیه دوم: 
 رابطه وجود دارد. شرکت ارزش و یمالی کمیته حسابرس تخصص بینفرضیه سوم: 

 رابطه وجود دارد. یمال یگزارشگر تیفیو ک یحسابرس تهیکم یویژگی ها نیب: فرضیه اصلی دوم

 مالی رابطه وجود دارد. گزارشگری کیفیت و یاندازه کمیته حسابرس بینفرضیه چهارم: 
 مالی رابطه وجود دارد. گزارشگری و کیفیت یاستقالل کمیته حسابرس بینفرضیه پنجم: 
 مالی رابطه وجود دارد. گزارشگری کیفیت و یمالی کمیته حسابرس تخصص بینفرضیه ششم: 

 

 روش شناسی پژوهش
 نییتع یدانش الزم برا ایبه دست آوردن درک  یکاربرد قیاست، هدف از تحق یلحاظ هدف کاربرد از قیتحق نیا

 است. از یحاضر ازلحاظ هدف کاربرد قیشده برطرف گردد؛ لذا تحق مشخص و شناخته یازیآن ن لهیوس است که به یابزار
 یزمان یدادیاست. از روش پس رو یدادیپس رو کردیو با استفاده از رو یتجرب مهیآن از نوع ن یلحاظ طرح پژوهش

 میکه بدون دخالت مستق یا از واقعه ای پردازد یموضوع م یبه بررس دادهایکه پژوهشگر پس از وقوع رو شود یاستفاده م
و روش از  تیمستقل وجود ندارد. از لحاظ ماه یرهایمتغ یکار امکان دست نیپژوهشگر رخ داده، فراهم شود؛ افزون بر ا

 مورد یها دهیپد ای تیوضع فیها توص است که هدف آن ییها شامل مجموعه روش یفیاست، پژوهش توص یفینوع توص
از جامعه )نمونه(  ییاست که با مشاهده اجزا ییاستقرا یها لحاظ استدالل از نوع پژوهش پژوهش از نیاست. ا یبررس

 و بر یحسابدار یاثبات یها پژوهش در حوزه پژوهش نیا نیو همچن دیکل جامعه اقدام نما یبرا یینسبت به ارائه الگو
 است. یها مبتن شرکت یمال یها صورت یاطالعات واقع
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 جامعه و نمونه آماری
امکان  یدر بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آمار شده رفتهیپذ یها پژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار

پژوهش  نیدر بورس اوراق بهادار است. در ا شده رفتهیپذ یها شرکت یمال یها موجود در صورت یها به داده یدسترس
 یکه نمونه آمار بیترت  نیا انتخاب خواهد شد، به  یآمار معهاز جا کیستماتیس یروش حذف قیمطالعه از طر نمونه مورد

 باشند: ریز یارهایاست که حائز مع یموجود در جامعه آمار یها شرکت هیمتشکل از کل

 های ها را در کنار یکدیگر قرار داد و حسب نتایج آزمونم شود، تا بتوان دادههر سال خت 23/52ها به سال مالی آن
5های تابلوییها را در  قالب فرض، آن پیش

 به کار برد. 2یا تلفیقی 

  در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره )سال( مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی آنان، با یکدیگر قابل مقایسه
 باشند.

 های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی مورد بررسی موجود باشند، تا درحد امکان بتوان داده
 محاسبات را بدون نقص انجام داد.

 ها استفاده  نماد معامالتی آنها در بورس، بیش از سه ماه بسته نشده باشد، زیرا در این تحقیق از قیمت سهام شرکت
 شود. می

شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون ها  521گیری حذفی سیستماتیک  در نتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه
 انتخاب شدند. 

 

 مدل و متغیرهای پژوهش
 برای آزمون فرضیه فرعی اول:

Tobin's Q it = α0 + β1 ACSIZE it + β2 SIZE it + β3 CFOit + β4 LEVit + β5 TANG it + β6 

LOSS it + β7 ROEit + β8 ORAit + β9 FCFit + β10AGE11 + ɛit 
 دوم: یفرعبرای آزمون فرضیه 

Tobin's Q it = α0 + β1 ACINDEP it + β2 SIZE it + β3 CFOit + β4 LEVit + β6 TANG it + β7 

LOSS it + β8 ROEit + β9 ORAit + β10 FCFit + β11 AGEit + ɛit 
 سوم: یفرعبرای آزمون فرضیه 

Tobin's Q it = α0 + β1 ACFINEXP it + β2 SIZE it + β3 CFOit + β4 LEVit + β6 TANG it + β7 

LOSS it + β8 ROEit + β9 ORAit + β10 FCFit + β11 AGEit + ɛit 
 چهارم: یفرعبرای آزمون فرضیه 

FRQ it = α0 + β1 ACSIZE it + β2 SIZE it + β3 CFOit + β4 LEVit + β6 TANG it + β7 LOSS it 

+ β8 ROEit + β9 ORAit + β10 FCFit + β11 AGEit + ɛit 
 پنجم: یفرعبرای آزمون فرضیه 

FRQ it = α0 + β1 ACINDEP it + β2 SIZE it + β3 CFOit + β4 LEVit + β6 TANG it + β7 LOSS 

it + β8 ROEit + β9 ORAit + β10 FCFit + β11 AGEit + ɛit 

 ششم: یفرعبرای آزمون فرضیه 
FRQ it = α0 + β1 ACFINEXP it + β2 SIZE it + β3 CFOit + β4 LEVit + β6 TANG it + β7 

LOSS it + β8 ROEit + β9 ORAit + β10 FCFit + β11 AGEit + ɛit 
 

 
                                                           

1
 Panel Data 

2
 Pool Data 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد چهارم1041، پاییز 76، شماره 5دوره 
 

75 
 

 متغیر وابسته
صورت  (: از نسبت کیوتوبین بعنوان معیار ارزش شرکت استفاده شده است که این نسبت بهTobin's Qشرکت ) ارزش

حاصل تفاوت ارزش روز کل دارایی ها منهای کل بدهی های آن ( )Mveمجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام )
( تعریف می شود. تیم های تحقیقاتی bva( بر ارزش دفتری مجموع دارایی ها )bvd( و ارزش دفتری بدهی ها )است

 از کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت استفاده کرده اند.( نیز 2116؛ مینگازوا و یوگدو، 2112قبلی )کینگ و همکاران، 

 
 

 (FRQی )مال یگزارشگر تیفیک
 به مربوط تصمیمات بر مساعدی اثر کیفیت با اطالعات چراکه است برخوردار فراوان اهمیت از کیفیت با اطالعات ارایه

 و بازار کارایی مجموع در و منابع تخصیص با مرتبط تصمیمات سایر تسهیالت، اعطای گذاری، سرمایه انجام مالی، تامین
 معرفی مانند عواملی کنار در امر، این(. 2112 حسابداری، المللی بین استانداردهای تدوین هیئت) داشت خواهد اقتصاد

 جلب سبب داده، پایگاههای توسعه و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای تدوین غیرعادی، تعهدی اقالم مدلهای
 (.2151 فاند، دی) است شده( کیفیت) مالی گزارشگری کیفیت حوزه به فراوانی های پژوهش

 ( است.2112)5مدل کیفیت اقالم تعهدی دیچو و دیچو 

 
 :آن در که

TCAjt :سال در جاری تعهدی اقالم کل t دیآ یم بدست ریز رابطه از که: 
 اتیمال در رییتغ – یپرداختن حساب در رییتغ – ها موجودی در رییتغ+  یافتنیدر حساب در رییتغ = جاری تعهدی اقالم

 .ها ییدارا ریسا در رییتغ+  یپرداختن
Assetsjt :سال در شرکت های ییدارا کل نیانگیم t  وt-1. 

CFOjt :سال در اتیعمل ازی ناش نقد انیجر t اقالم از قبل خالص سود از تعهدی اقالم کل کردن کسر قیطر از که 
 د؛یآیم بدست رمترقبهیغ

εjt :شود یم گرفته نظر در تعهدی اقالم تیفیک عنوان به شرکت هر برای اخالل اجزای ساله سه انسیوار. 
 

 متغیر مستقل

 ویژگی های کیمته ی حسابرسی
( و 5533شاخص زیر استفاده شده است. همچنین کامیابی و بوژمهرانی ) 5برای سنجش ویژگی های کمیته حسابرسی از 

 ( نیز از این معیار استفاده کرده اند.5533قاسمی )زارعی و 
ACSIZE : متغیر مجازی؛ اگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی حداقل سه نفر باشد برابر با یک و در غیراینصورت برابر با

 صفر خواهد بود.
ACINDEP :ت برابر با صفر متغیر مجازی؛ اگر کل اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند برابر با یک و در غیراینصور

 خواهد بود.
                                                           

1
 Dechow and Dichev (2002) 
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ACFINEXP :های حسابداری و مالی(  بیانگر نسبت اعضای کمیته حسابرسی که تخصص مالی )فارغ التحصیل رشته
  دارند به کل اعضا.

 

 متغیرهای کنترلی
Sizeها. : اندازه شرکت؛ لگاریتم طبیعی کل دارایی 
LEVها. ها به کل دارایی : اهرم مالی؛ نسبت کل بدهی 
CFOها. : نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی 

TANGها. های ثابت مشهود به کل دارایی : نسبت دارایی 
LOSSده باشد، برابر با یک و در غیر اینصورت صفر. : متغیر مجازی زیان؛ در صورتیکه شرکت زیان 
استفاده از )باشد  یم t-1سال در پایان  iی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران شرکت ها سال: لگاریتم طبیعی    

 های بزرگ قرار نگیرد(. یاسمقیر اثرات تأثشود تا ضرایب احتمالی این متغیر در مدل تحت  یملگاریتم طبیعی باعث 
)بازده حقوق صاحبان سهام(: که از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام به دست می     

 آید.
 ها. های ثابت منهای تغییر در سرمایه در گردش بر کل دارایی تغییر در دارایی: سود خالص منهای    
 آید. یمها به دست  ییدارای دریافتنی بر مجموع ها حساب: از تقسیم    

 

 یافته های پژوهش

 های توصیفی  یافته
توصیفی مربوط به متغیرها به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آن ها، آشنایی با آمار 

(، آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. آمار توصیفی 5الزم است. نگاره )
 ( می باشد.5533تا  5533ساله ) 4شرکت نمونه طی دوره زمانی  521مربوط به 

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار (:1) جدول
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 60521 10131 20113 50326 50111 50111 50212 ارزش شرکت

 10355 10115 540231 40231 10115 10133 10132 کیفیت گزارشگری مالی

 3 2 560427 50767 10566 10425 50126 اندازه کمیته ی حسابرسی

 5 1 30451 -10343 10146 10256 10733 حسابرسیاستقالل کمیته ی 

 5 1 50142 -10725 10171 10243 10642 تخصص مالی

 530517 510765 40712 10212 50327 50526 540555 اندازه شرکت

 10374 10152 20325 -10543 10156 10534 10335 اهرم مالی

 10742 -10253 50233 10755 10156 10555 10551 جریان نقد عملیاتی

 10233 101117 50622 50125 10152 10563 10232 دارایی های ثابت به کل دارایی ها

 5 1 510216 50154 10163 10263 10122 زیاندهی

 40534 50635 40531 50555 10237 10344 20273 سن شرکت

 10322 10123 40243 -10356 10161 10274 10265 بازده حقوق صاحبان سهام

 10462 -10755 20224 -10555 10133 10244 10153 داراییتغییر در 

 10334 10135 40515 50141 10123 10561 10222 بازده دارایی
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 متغیر فراوانی 

 درصد فراوانی زیاندهی

 35063 526 عدم گزارش زیاندهی

 2023 54 گزارش زیاندهی

تعادل و مرکز ثقل توزیع است و ویژگی خوبی برای نشان دهنده نقطه  ترین ویژگی مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
دهد  باشد که نشان می ( می540555برابر با )اندازه شرکت  هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر دادن مرکزیت داده

گی از یکدیگر یا پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکند. اند ها حول این نقطه تمرکز یافته بیشتر داده
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر  ها نسبت به میانگین است. از مهم میزان پراکندگی آن

دهد این دو  باشد که نشان می می 10133و برای کیفیت گزارشگری مالی برابر است با  50526اندازه شرکت برابر با برای 
 مقدار دارای ها نمونه تمامی باشد صفر واریانس اگر .بیشترین و کمترین انحراف معیار هستندمتغیر به ترتیب دارای 

مشاهده می شود متغیر اندازه شرکت  .است بیشتر مشاهدات پراکندگی مقدار باشد بزرگتر واریانس چه هر .هستند یکسانی
 ت به سایر متغیرها دارد.دارای بیشترین مقدار واریانس است، بنابراین بیشترین پراکندگی را نسب

 

 آزمون مانایی متغیرها
هایی نظیر مطابق ادبیات اقتصاد سنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. استفاده از آزمون

برای شود زیرا قدرت اندکی در تشخیص مانایی دارند. های پانل توصیه نمیبرای داده 2پرون -و فیلیپس 5فولر -دیکی
نموده و سپس  5ها را تجمیعشود که دادههای پانل، پیشنهاد میتر در مدلهای مانایی قویحصول اطمینان به آزمون

 (.5527مانایی بررسی گردد )اندرس،
توان از آزمون لیون، لین و چو، آزمون هاریس و... استفاده کرد که  های پانل،  می برای بررسی وجود ریشه واحد در داده

 گردد. خالصه عرضه می 2ج آن به صورت جدول شماره نتای
 پژوهش متغیرهای برای( هاریس) مانایی آزمون (:2) جدول

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا است 101111 -60361 ارزش شرکت

 مانا است 101111 -10522 کیفیت گزارشگری مالی

 است مانا 101111 -60121 اندازه کمیته ی حسابرسی

 است مانا 101111 -60121 استقالل کمیته ی حسابرسی 

 مانا است 101111 -60121 تخصص مالی

 مانا است 101111 -50151 اندازه شرکت

 مانا است 101257 -50323 اهرم مالی

 است مانا 101111 -20755 نقد عملیاتی به کل دارایی ها

 است مانا 101111 -10235 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 است مانا 101111 -30326 زیاندهی

 است مانا 101111 -30132 سن شرکت

 است مانا 101111 -40731 بازده حقوق صاحبان سهام

                                                           
1
 Dicky Fuller 

2
 Philips Pron 

3
 pool 
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 است مانا 101111 -510126 تغییر در دارایی

 است مانا 101111 -550525 بازده دارایی

درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرها  3شود که سطح معناداری متغیرها کمتر از  مشاهده می 2با توجه به جدول شماره 
است. الزم به توضیح است آزمون بعدی به نام آزمون هم جمعی )مانا بودن جمالت اخالل( انجام شده است که نتایج 

توان گفت که نیازی به مانا بودن تک تک متغیرها نیست و مدل به  نشان می دهد خطاهای باقی مانده مانا هستند و می
 مانا است. جمعیصورت هم 

 

 خطا مقادیر بودن نرمال
 میانگین باشد تصادفی مدل خطاهای مقادیر که صورتی در. باشد تصادفی کامال رگرسیون مفهوم طبق باید خطا مقادیر
 با) نرمال باید مدل خطاهای توزیع دیگر، بیان به. باشد صفر برابر باید مستقل متغیر مختلف مقادیر سطح در خطاها

 به عوامل سایر که شود می نباشد، نتیجه نرمال مدل در خطا مقادیر توزیع چنانچه. باشد( متناهی واریانس و صفر میانگین
 بود. نخواهد اتکا  قابل چندان رگرسیون نتایج لذا،. نیستند گذار تاثیر سهام بازده بر تصادفی صورت

 )برای جمالت خطا( شاپیرو ویلک نتایج آزمون آزمون (:3)جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش

 نرمال بودن 10367 20776 مدل اول

 بودن نرمال 10322 20731 مدل دوم

 بودن نرمال 10342 20724 مدل سوم

 بودن نرمال 10317 40772 مدل چهارم

 بودن نرمال 10312 40232 مدل پنجم

 بودن نرمال 10214 40322 مدل ششم

درصد می باشد و بیانگر نرمال بودن توزیع خطاهای باقی  3طبق نتایج آزمون شاپیرو ویلک، سطح معناداری بیشتر از 
 مانده در مدل های رگرسیونی فوق می باشد. 

 

 لیمر)چاو( و آزمون هاسمن  Fزمون آ

 صورت زیر خواهد بود:فرضیه آزمون هاسمن به 
اثرات تصادفی:  H0 

 H1: اثرات ثابت

 ارائه شده است: (4) )چاو( برای فرضیه پژوهش در جدول لیمر Fنتایج آزمون 
 )چاو( نتایج آزمون اف لیمر (:0)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آزمون مقدار آماره آزمون نام مدل ریاضی

 (دیتا پانل) تابلویی 101111 22044 مدل اول

 (دیتا پانل) تابلویی 101111 22044 مدل دوم

 (دیتا پانل) تابلویی 101111 22044 مدل سوم

 (دیتا پانل) تابلویی 101111 53021 مدل چهارم 

 (دیتا پانل) تابلویی 101111 53021 مدل پنجم

 (دیتا پانل) تابلویی 101111 53021 مدل ششم
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درصد است، از این رو رویکرد  داده  3اف لیمر در همه مدل ها کمتر از  ، چون سطح معناداری آزمون4با توجه به جدول 
 )پانل دیتا( در مقابل داده های تلفیقی )پول( مورد پذیرش قرار می گیرند.  های تابلویی

 نتایج آزمون هاسمن :(5)جدول 
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام مدل

 مبدااثرات ثابت عرض از  101111 523013 مدل اول

 اثرات ثابت عرض از مبدا 101111 365013 مدل دوم

 اثرات ثابت عرض از مبدا 101111 553022 مدل سوم

 اثرات ثابت عرض از مبدا 101113 22055 مدل چهارم

 اثرات ثابت عرض از مبدا 101557 21021 مدل پنجم

 تصادفی اثرات 105436 55053 مدل ششم

درصد است، از این رو اثرات ثابت  3معناداری آزمون هاسمن در مدل اول تا پنجم کمتر از چون سطح  3با توجه به جدول 
درصد  3عرض از مبدا در مقابل اثرات تصادفی مورد پذیرش قرار می گیرند. ولی در مدل ششم سطح معناداری بیش از 

 است از این رو اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت عرض از مبدا قرار می گیرند.

 

 خطا مقادیر همبستگی خود
 است: زیر شرح به والدریج روش به آزمون در پژوهش و آماری های فرضیه
  همبستگی خود وجود عدم:  (H0) صفر ی فرضیه
  همبستگی خود وجود:  (H1) مقابل ی فرضیه

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی (:7)جدول 
 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش

 سریالی خودهمبستگی وجود 101111 520364 مدل اول

 سریالی خودهمبستگی وجود 101111 520364 مدل دوم

 سریالی خودهمبستگی وجود 101111 520364 مدل سوم

 سریالی خودهمبستگی وجود 101111 5140335 مدل چهارم

 سریالی خودهمبستگی وجود 101111 5140335 مدل پنجم

 سریالی خودهمبستگی وجود 101111 5140335 مدل ششم

درصد  3، مشاهده می شود که سطح معناداری آزمون والدریج در هر شش مدل کمتر از 7با توجه به نتایج جدول شماره 
در نرم افزار استاتا، این  Auto Crrelationمی باشد و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی است که با استفاده از دستور 

  ست.مشکل رفع شده ا
 

 فرضیه اول
 .دارد وجود رابطه شرکت ارزش حسابرسی و کمیته اندازه بین

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی اول (:6)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10123 -1075 10553 -10123 اندازه کمیته حسابرسی

 10737 -1053 10144 -10156 اندازه شرکت

 10152 -2016 10235 -10715 اهرم مالی
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 10175 5026 10526 10752 نقد عملیاتی به کل دارایی ها

 10112 -5017 10242 -10645 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 10153 2054 10552 10266 زیاندهی

 10153 -2044 10166 -10523 سن شرکت

 10111 4031 10531 10355 بازده حقوق صاحبان سهام

 10353 -1073 10576 -10512 تغییر در دارایی

 10143 2011 10251 10475 بازده دارایی

 10111 5074 10614 20376 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 42 ضریب تعیین تعدیل شده

 (101111)25032 آماره والد و سطح معناداری آن

 20235 دوربین واتسون

 3معناداری کمتر از ، مشاهده می شود که متغیر اندازه کمیته حسابرسی دارای ضریب منفی و سطح 6طبق نتایج جدول 
دارد و  معکوس و معنادار وجود شرکت رابطه ارزش واندازه کمیته حسابرسی درصد است از این رو می توان گفت که بین 

 می گیرد. درصد مورد پذیرش قرار 33فرضیه اول در سطح اطمینان 
 صاحبان حقوق شرکت، بازده ها، زیاندهی، سن دارایی کل به مشهود ثابت های مالی، دارایی متغیرهای کنترلی اهرم

و  .دارند ارتباط( ارزش شرکت) وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 3دارایی دارای سطح معناداری کمتر از  سهام، بازده
)ارزش شرکت( ارتباط  درصد می باشد لذا با متغیر وابسته 3مابقی متغیرهای کنترلی دارای سطح معناداری بیشتر از 

 ندارند.
مدل  درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در 42ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

 3و سطح معناداری آن کمتر از  25032را توضیح دهند. آماره والد برابر با  درصد از تغییرات متغیر وابسته 42توانسته اند 
می  202درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. آماره دوربین واتسون 

 می باشد و نشان از برازش خوب مدل می باشد. 203و  503باشد که مابین 

 

 فرضیه دوم
 .دارد وجود رابطه شرکت ارزش و حسابرس حسابرسی کمیته کمیته استقالل بین

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی دوم (:8)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10122 -5057 10222 -10555 استقالل کمیته حسابرسی

 10352 -1077 10142 -10126 اندازه شرکت

 10145 -2014 10224 -10321 مالی اهرم

 10171 5022 10527 10754 نقد عملیاتی به کل دارایی ها

 10113 -2025 10247 -10737 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 10121 2055 10554 10276 زیاندهی

 10152 -2035 10161 -10566 سن شرکت

 10111 3054 10524 10346 بازده حقوق صاحبان سهام

 10424 -1061 10573 -10553 تغییر در دارایی

 10152 2012 10253 10436 بازده دارایی
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 10111 5033 10732 20712 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 42 ضریب تعیین تعدیل شده

 (101111)22013 آماره والد و سطح معناداری آن

 20533 دوربین واتسون

معناداری کمتر از ، مشاهده می شود که متغیر استقالل کمیته حسابرسی دارای ضریب منفی و سطح 2طبق نتایج جدول 
 معکوس و معنادار وجود شرکت رابطه ارزش واستقالل کمیته حسابرسی درصد است از این رو می توان گفت که بین  3

 قرار می گیرد.درصد مورد پذیرش  33دارد و فرضیه دوم در سطح اطمینان 
 حقوق شرکت، بازده دارایی، زیاندهی، سن کل به مشهود ثابت های دارایی، دارایی مالی، بازده متغیرهای کنترلی اهرم

ارزش ) وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 3ها دارای سطح معناداری کمتر از  دارایی کل به عملیاتی سهام، نقد صاحبان
درصد می باشد لذا با متغیر وابسته )ارزش شرکت(  3متغیرها دارای سطح معناداری بیشتر از  و مابقی .دارند ارتباط( شرکت

 ارتباط ندارند.
درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل  42ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

 3و سطح معناداری آن کمتر از  22013آماره والد برابر با درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.  42توانسته اند 
 می 205 واتسون دوربین درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. آماره

 .باشد می مدل خوب برازش از نشان و باشد می 203 و 503 مابین که باشد

 

 فرضیه سوم
 .دارد وجود رابطه شرکت ارزش و کمیته حسابرسی مالی تخصص بین

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی سوم (:9)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10152 -1032 10522 -10134 کمیته حسابرسی تخصص مالی

 10436 -1072 10145 -10123 اندازه شرکت

 10146 -5033 10223 -10376 اهرم مالی

 10173 5023 10522 10716 نقد عملیاتی به کل دارایی ها

 10115 -5011 10244 -10655 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 10125 2051 10552 10262 زیاندهی

 10154 -2047 10167 -10526 سن شرکت

 10111 4032 10522 10341 بازده حقوق صاحبان سهام

 10477 -1065 10573 -10521 داراییتغییر در 

 10143 2011 10252 10474 بازده دارایی

 10111 5043 10625 20325 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 42 ضریب تعیین تعدیل شده

 (101111)27056 آماره والد و سطح معناداری آن

 20223 دوربین واتسون
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دارای ضریب منفی و سطح معناداری  کمیته حسابرسی شود که متغیر تخصص مالی، مشاهده می 3طبق نتایج جدول 
معکوس و  شرکت رابطه ارزش و کمیته حسابرسی تخصص مالیدرصد است از این رو می توان گفت که بین  3کمتر از 

 درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. 33دارد و فرضیه سوم در سطح اطمینان  معنادار وجود
 ها، زیاندهی، سن دارایی کل به مشهود ثابت های ها، دارایی دارایی کل به عملیاتی مالی، نقد کنترلی اهرممتغیرهای 

 وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 3دارایی دارای سطح معناداری کمتر از  سهام، بازده صاحبان حقوق شرکت، بازده
 ارزش) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 3 از بیشتر معناداری سطح دارای متغیرها مابقی و .دارند ارتباط( ارزش شرکت)

 .ندارند ارتباط( شرکت
مدل  درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در 42ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

 3و سطح معناداری آن کمتر از  27056 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 42توانسته اند 
 می 202 واتسون دوربین درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. آماره

 .باشد می مدل خوب برازش از نشان و باشد می 203 و 503 مابین که باشد

 

 فرضیه چهارم
 .دارد وجود رابطه مالی گزارشگری کیفیت حسابرسی و کمیته اندازه بین

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی چهارم (:14)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10146 5032 10115 10117 اندازه کمیته حسابرسی

 10111 -4051 10115 -10113 اندازه شرکت

 10422 1021 10157 10155 اهرم مالی

 10665 -1023 10152 -10115 عملیاتی به کل دارایی هانقد 

 10111 4012 10154 10132 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 10276 5055 10151 10155 زیاندهی

 10156 2053 10113 10155 سن شرکت

 10113 5045 1113 10155 بازده حقوق صاحبان سهام

 10121 -5012 10117 -10116 تغییر در دارایی

 10153 -1045 10112 -10115 بازده دارایی

 10147 2011 10122 10144 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 63 ضریب تعیین تعدیل شده

 (101111) 52052 آماره والد و سطح معناداری آن

 20251 دوربین واتسون

معناداری بیشتر ، مشاهده می شود که متغیر اندازه کمیته ی حسابرسی دارای ضریب مثبت و سطح 51طبق نتایج جدول 
معکوس و  رابطه مالی گزارشگری کیفیت و حسابرسی کمیته درصد است از این رو می توان گفت که بین استقالل 3از 

 درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. 33دارد و فرضیه چهارم در سطح اطمینان  معنادار وجود
 سهام، تغییر صاحبان حقوق شرکت، بازده ها، سن دارایی کل به مشهود ثابت های شرکت، دارایی متغیرهای کنترلی اندازه

( کیفیت گزارشگری مالی) وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 3دارایی دارای سطح معناداری کمتر از  دارایی، بازده در
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 ارتباط( شرکت ارزش) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 3 از بیشتر معناداری سطح دارای متغیرها مابقی و .ددارن ارتباط
 .ندارند

درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل  63ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 
 3آن کمتر از  و سطح معناداری 52052توضیح دهند. آماره والد برابر با درصد از تغییرات متغیر وابسته را  63توانسته اند 

 می 202 واتسون دوربین درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. آماره
 .باشد می مدل خوب برازش از نشان و باشد می 203 و 503 مابین که باشد

 

 فرضیه پنجم
 .دارد وجود رابطه مالی گزارشگری کیفیت حسابرسی و کمیته استقالل بین

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی پنجم (:11)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10115 -5021 10112 -10126 استقالل کمیته حسابرسی

 10111 -5073 10115 -10114 اندازه شرکت

 10664 1023 10156 10114 اهرم مالی

 10327 -1033 10152 -10117 نقد عملیاتی به کل دارایی ها

 10111 5024 10154 10137 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 10235 5054 10151 10155 زیاندهی

 10127 2025 10113 10152 سن شرکت

 10151 5051 1113 10152 بازده حقوق صاحبان سهام

 10112 -1077 10117 -10114 در دارایی تغییر

 10155 -1021 10116 -10115 بازده دارایی

 10115 5053 10125 10162 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 65 ضریب تعیین تعدیل شده

 (101111) 35024 آماره والد و سطح معناداری آن

 20242 دوربین واتسون

، مشاهده می شود که متغیر استقالل کمیته حسابرسی دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 55طبق نتایج جدول 
معکوس و  مالی رابطه گزارشگری کیفیت واستقالل کمیته حسابرسی درصد است از این رو می توان گفت که بین  3

 ورد پذیرش قرار می گیرد.درصد م 33دارد و فرضیه پنجم در سطح اطمینان  معنادار وجود
 سهام، تغییر صاحبان حقوق شرکت، بازده هاسن دارایی کل به مشهود ثابت های شرکت، دارایی متغیرهای کنترلی اندازه

( کیفیت گزارشگری مالی) وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 3دارایی، دارای سطح معناداری کمتر از  دارایی، بازده در
)کیفیت گزارشگری  درصد می باشد لذا با متغیر وابسته 3ولی مابقی متغیرها دارای سطح معناداری بیشتر از  .دارند ارتباط

 مالی( ارتباط ندارند.
مدل  درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در 65ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

 3و سطح معناداری آن کمتر از  35024بسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با درصد از تغییرات متغیر وا 65توانسته اند 
 می 202 واتسون دوربین درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. آماره

 .باشد می مدل خوب برازش از نشان و باشد می 203 و 503 مابین که باشد
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 فرضیه ششم
 .دارد وجود رابطه مالی گزارشگری کیفیت و کمیته حسابرسی مالی تخصص بین

 تخمین نهایی مدل رگرسیونی ششم (:12)جدول 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 10111 4013 10116 10123 کمیته حسابرسی تخصص مالی

 10111 -4042 10115 -10114 اندازه شرکت

 10621 1022 10153 10114 اهرم مالی

 10656 -1054 10152 -10114 نقد عملیاتی به کل دارایی ها

 10111 5062 10153 10137 دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

 10525 1033 10151 10151 زیاندهی

 10132 5023 10113 10155 سن شرکت

 10151 5053 1113 10155 بازده حقوق صاحبان سهام

 10122 -1066 10117 -10113 تغییر در دارایی

 10123 -1027 10112 -10112 بازده دارایی

 10164 5063 10124 10145 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 67 ضریب تعیین تعدیل شده

 (101111) 44067 آماره والد و سطح معناداری آن

 20236 دوربین واتسون

دارای ضریب مثبت و سطح معناداری  کمیته حسابرسی مالی تخصص، مشاهده می شود که متغیر 52طبق نتایج جدول 
 رابطه مالی گزارشگری کیفیت و کمیته حسابرسی مالی تخصصدرصد است از این رو می توان گفت که بین  3از کمتر 

 درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. 33دارد و فرضیه ششم در سطح اطمینان  مستقیم و معنادار وجود
 دارایی، تغییر سهام، بازده صاحبان حقوق ها، بازده دارایی کل به مشهود ثابت های شرکت دارایی متغیرهای کنترلی اندازه

ولی  .دارند ارتباط( کیفیت گزارشگری مالی) وابسته متغیر درصد می باشد لذا با 3دارایی دارای سطح معناداری کمتر از  در
کیفیت گزارشگری مالی( ) درصد می باشد لذا با متغیر وابسته 3مابقی متغیرهای کنترلی دارای سطح معناداری بیشتر از 

 ارتباط ندارند.
درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل  67ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

 3آن کمتر از  و سطح معناداری 44067متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با درصد از تغییرات  67توانسته اند 
 می 202 واتسون دوربین درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. آماره

 .باشد می مدل خوب برازش از نشان و باشد می 203 و 503 مابین که باشد

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
 تهیکم یمال تخصصو  یحسابرس تهیاستقالل کم، یحسابرس تهیاندازه کم نیبدر پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که 

و تخصص  یحسابرس تهی، استقالل کمیحسابرس تهیاندازه کم نیب. همچنین ارزش شرکت رابطه وجود دارد با یحسابرس
 .رابطه وجود دارد یمال یگزارشگر تیفیبا ک یحسابرس تهیکم یمال

 تیفیارزش شرکت با ک ،یحسابرس تهیکم یبه بررسمی باشد که ( 2156و پاول ) یآلماگوشاین نتایج مطابق با پژوهش 
مولفه  لیاز تحل ی(، ناشAC) یحسابرس تهیکم تیفیک یویژگی ها نیرابطه ب ق،یتحق نیپرداخته اند. درا یمال یگزارشگر
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 2152تا  2112 یالهاشرکت فعال در بورس در فاصله س 52515 یارزش شرکت با استفاده از نمونه آمار( و PCA) یاصل
شرکت،  یداخل یکنترل ها تیفیک ینیب شیویژگی ها در پ نیکاربرد ا ن،یقرار گرفته است. همچن یمورد بررس

 نیدار ب یاز وجود رابطه مثبت ومعن یحاک جیقرار گرفته است. نتا یمورد بررس زین یحسابرس تیفیو ک یمال یگزارشگر
 دییشد که تا یریمتعادل شده صنعت اندازه گ نیتوب Qکه با استفاده از  تشرکت اس یو ارزش آت یحسابرس تهیکم تیفیک

 قیتحق جینتا نیبر ارزش شرکت دارد. همچن یدار یمعن ریتاث یحسابرس تهیکم یها یژگیبود که و دگاهید نیکننده ا
 یمورد کنترل داخل رد یبا مسائل ادیاست، به احتمال ز نییآنها پا یحسابرس تهیکم تیفیکه ک یینشان داد که شرکت ها

 ،یمال یارائه مجدد صورت ها ،یتوان به مسئله استاندارد حسابدار یافشا شده توسط حسابرسان سابق روبرو شوند که م
 نیسازد. همچن فیرا تضع یکنترل داخل یکه اثربخش ییها یتو نواقص و کاس ،یحسابرس دگاهیمسائل مربوط به د

سود  تیریدست به مد ادیاست، به احتمال ز فیآنها ضع یحسابرس تهیکم تیفیکه ک یینشان داد که شرکت ها قیتحق
 نییپا تیفیبا ک یباشند، و از حسابرس یوابسته به حسابرس خارج ،یرحسابرسیغ اتیبزنند، با توجه به وجود خدمات مال

 زیرا ن گرید یضافا حیشامل توض یگزارش حسابرس ادیگونه شرکت ها، به احتمال ز نیاستفاده کنند. عالوه بر آن، ا
 تیفیکه ک ییخواهند شد. برعکس، شرکت ها ندهیدر آ یمال یخواهند کرد که مجبور به ارائه مجدد صورت ها افتیدر
عدم توافق با  لیروبرو شوند، به دل یوجود دارد که با مسائل حسابدار یآنها باال است، احتمال کم یحسابرس تهیکم

 گرید یاکتشاف حیشامل توض یدارند و گزارش حسابرس یمنف یمال یها صورتاستفاده نکنند، ارائه  یحسابرس از و
دارد.  یمال یرشگرگزا ندیدر نظارت بر فرآ ینقش مهم یحسابرس تهیاز آن بود که کم یها حاک افتهیدارند. عالوه بر آن، 

 رندهیکنترل که دربرگ وشرکت  یدرون زا یهایژگیمربوط به و یاز مسائل اقتصاد یدر مورد برخ نیها همچن افتهی نیا
ارزش  یحسابرس تهیکم تیفیاز آن است که ک یاست، صادق است، که حاک زین ،یسطح شرکت تیحاکم یها یژگیو

 و از همه مهمتر، ارزش شرکت، دارد. ،یکنترل داخل جیو نتا ،یمال یدر ارائه بهتر گزارش گر یشیافزا

 توان انتظار  یدر آغاز راه خود قرار دارد، م رانیدر ا یحسابرس تهیو استفاده از خدمات کم لیتشک نکهیبا توجه به ا
از ابهام قرار داشته  یآنها در پاره  یو اثربخش دهینرس یدر شرکت ها به ثبات خاص یحسابرس ی تهیداشت که کم

 ی تهیو مستقل در کم یکرد که وجود افراد با تخصص مال عانتوان اذ یپژوهش م یها افتهیبا توجه به  یباشد. ول
 ئتیبه ه نیشود. بنابرا یشرکت ختم م یعملکرد مال شیبه افزا تیآن و در نها شتریب یمنجر به اثربخش یحسابرس

از افراد متخصص و مستقل استفاده کنند تا  یحسابرس تهیشود تا در کم یم شنهادیو و سهامداران شرکت پ رهیمد
 دهند. شیشرکت را افزا یآن، عملکرد مال شتریبودن ب یبر اثربخش الوهع

 یبه منظور اتکا به آن برا یمال یها صورت لیو تحل هیهنگام تجز گران لیو تحل گذاران هیسرما شود یم شنهادیپ 
 داشته باشند. یتوجه کاف یحسابرس تهیکم یاعضا یها یژگیهمچون و عواملی به ،…سهام شرکت و یابیارز

 .به هیات مدیره شرکت ها پیشنهاد می شود در انتخاب اعضا این کمیته اثربخشی آنرا مدنظر قرار دهند 

 آن  پیشنهاد می شود سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی هنگام تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور اتکا به
 برای ارزیابی سهام شرکت و... به عواملی همچون ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی توجه داشته باشند.

ها به رقابت در بازار  عوامل مؤثر بر نوسانات ارزش شرکت نییدر زمان تب هیگران بازار سرما لیتحل شود یم شنهادیپ
 زانیمتمرکزتر و با رقابت کمتر، م عینشان داد که در صنا قیتحق نیحاصل از ا جیداشته باشند. نتا یا ژهیمحصول توجه و

 .باشد تیحائز اهم گذاران هیسرما ماتیدر تصم تواند یامر م نیها باالست و ا ارزش شرکت
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