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 چکيده

مانناد مادیریت ریسا  و اعت اار      نظاارتی  و کنترلی سازوکارهاي و حسابداري و مالی معیارهاي تأثیر تحت ها شرکت عملکرد
 حقوق بازده و حسابرسی کمیته هاي ویژگی  رابطه بر ریس  مدیریت هدف این پژوهش تأثیر .گیرد می قرار هاي مالی گزارش
جاز    ،ناو  هادف   شاده ازنظار   پاژوهش انااام   باشاد. بهاادار مای   اوراق باور   در شده یرفتهپذ يها شرکت سهام در صاح ان
در چاارچو    . انااام پاژوهش  باشاد  ینظر ماهیات و محتاوایی هم ساتمی ما     کاربردي است و روش پژوهش از يها پژوهش

. باراي  شاده اسات   گرفتاه  ی کما  از تحلیل پانل ها یهفرض وتحلیل یهو براي تاز استقرایی صورت گرفته -استدالالت قیاسی
اساتااده   1931-1931شده در بور  اوراق بهادار تهران در باازه زماانی    یرفتهپذشرکت  141هاي  آوري اطالعات، از داده جمع

بین اندازه کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاح ان سهام رابطاه معنااداري وجاود    دهد  شده است. نتایج این پژوهش نشان می
رابطاه معنااداري وجاود دارد.     ساهام  صااح ان  حقاوق  یان استقالل و تخصص حسابداري کمیته حسابرسی با بازدهندارد؛ اما م

همچنین مدیریت ریس  بر رابطه بین استقالل کمیته  حسابرسی و تخصص حسابداري کمیتاه حسابرسای باا باازده حقاوق      
 .مث ت و معنادار دارد صاح ان سهام، تأثیر

 .سهام صاح ان حقوق بازده ،حسابرسی کمیته هاي ویژگی  ،ریس مدیریت :کليد واژگان

 

 مقدمه
بهتر آینده این بازار و تغییرات آن،  بینی پیشضمن  تواند میو زوایاي مختلف  ها جن هشناخت بازار بور  اوراق بهادار تهران از 

شاخص هاي بهادار ایااد کند.  در اوراق گذاران سرمایهرا کاهش دهد و یا بازده بیشتري را براي  گذاري سرمایهریس  
به دن ال  گذار سرمایه، گذاري سرمایه. در هر نو  هستند گذاري سرمایهیکی از فاکتورهاي مهم در انتخا  بهترین  سودآوري

کسب کند. بازده حقوق  اطالعاتیها،  است و سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت گذاري سرمایهکسب بازده از 
سودآوري، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل بازده خالص  هاي نس تسودآوري است و  هاي نس تیکی از  صاح ان سهام
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. هدف مدیریت مالی هر شرکت، ایااد حداکثر بازده براي سهامداران است. بنابراین، دهد مینشان  گذاري سرمایهفروش یا 
)محمدي و پورزمانی،  دستیابی به هدف مذکور استمعیار سناش موفقیت شرکت در  ترین مهمبازده حقوق صاح ان سهام 

1931.) 
ویژه بازده حقوق صاح ان سهام بررسی شده است. یکی از این  در تحقیقات گذشته تأثیر برخی عوامل بر بازده شرکت و به

 فرعی میتهکعنوان  به حسابرسی هاي کمیته حسابرسی به دلیل تأثیر آن بر کیایت گزارشمري مالی است کمیته عوامل ویژگی
است )بنسال و  شرکت مالی سالمت به ود براي مناسب هاي ياستراتژایااد  مسئول طرفی که از شود یم شناخته مدیره یئته

 کمیتة اگر باشد.؛ بنابراین، پاسخمو مدیره یئته به خود هاي یتفعال درباره تا دارد وظیاه دیمر سوي ( و از1111، 1شارما
 اتخاذ براي بهتري جایماه دهد، ارائه مدیرعامل و مدیره یئته اعضاي در برابر مالی يها تصور از مطلوبی تصویر حسابرسی
یج مطالعات نتا به همین دلیل (.1113، 1داشت )باردوج و رائو خواهد شرکت عملکرد افزایش جهت در مؤثر هاي ياستراتژ

اندازه، تعداد جلسات و مهارت اعضاي کمیته بر از ق یل استقالل،  هاي واقعی کمیته حسابرسی یژگیودهد که  پیشین نشان می
 (.1113، 9)الزبان و ساوانمیته در اناام وظایاش حیاتی است بودن ک اثربخش

یژه به این دلیل که و بهزمان زیادي موردبحث محققان بوده است؛   همچنین رابطه بین مدیریت ریس  و عملکرد براي مدت
(. مطالعات گذشته در 1111، 4ناقص و ناکارا هنوز اث ات نشده است )فلوریو و لئونیرابطه مدیریت ریس  و ارزش در بازارهاي 

در مورد  ممکن است بتوانند با پذیرش ی  دیدگاه وابسته ها سازماناند که  یدهرسبه این نتیاه  ها شرکتمورد مدیریت ریس  
( نشان داده است 1111عات هویت و همکاران )(. مطال1119، 3ایلول و یارامیلیریس  عملکردشان را به ود بخشند )مدیریت 

کاشیف شاد و (  1111) 1که هدف مدیریت ریس ، بیشینه کردن ارزش سهامداران است. مطالعات آشاري و کریسمیاجی
باشد. یکی از ابعاد مدیریت  ( نیز بیانمر تأثیر مدیریت ریس  بر عملکرد و بازده حقوق صاح ان سهام می1113)1 همکاران
ابت صنعت است ویژگی مهم رقابت این است که بیشتر از ی  بنماه در بازار وجود دارد و همین خصیصه باعث ریس ، رق

دهد تا  یمگذاران  یهسرمااین امکان را به  ها بنماهلحاظ عملکرد با یکدیمر مقایسه شوند. مقایسه پذیر بودن  از ها بنماهشود،  یم
نشان داد که ( 1113) 1طور خاص مطالعات شانتاوي گذاري انتخا  کنند. بهي با عملکرد مطلو  را براي سرماي ها بنماه

هاي شرکتی است و  هاي استراتژی  بر اسا  سیاست مدیریت ریس  شرکت، شامل تلایقی از مدیریت تهدیدها و ریس 
جه به اینکه هدف هاي کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. با تو تواند بر رابطه میان ویژگی بنابراین می
هاي مالی در مورد  باشد و از طرفی صحت گزارش نهایت افزایش بازده و کاهش ریس  می گذاران در بازار سرمایه در سرمایه
باشد، مدیریت ریس  در این بازار براي  ها می هاي شرکت ترین ابزارهاي اتکا به گزارش هاي مالی شرکت یکی از مهم صورت

ها قرار گیرد. بر این اسا  در این تحقیق به  گیري آن تواند م ناي تصمیم باشد و می ئز اهمیت میفعاالن بازار سرمایه حا
 صاح ان حقوق بازده و حسابرسی کمیته هاي ویژگی  رابطه بر ریس  مدیریت بررسی این موضو  خواهیم پرداخت که آیا تأثیر

 سهام تأثیرگذار است یا خیر؟
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 مبانی نظری و پيشينه پژوهش
موضوعاتی بوده که کمتر به بحث گرفته  ازجملهبه سازوکارهاي نظارتی و کنترلی  توجه باابی عملکرد واحدهاي تااري ارزی

 هاي رسواییکه در  هایی شرکتاهمیت فقدان سازوکارهاي مزبور را نس ت به ارزیابی عملکرد  توان نمی که درحالیشده است. 
ها تحت تأثیر  که عملکرد شرکت دهد میبازنمري ادبیات پژوهش نشان  .گرفت ، نادیدهاند داشتهمالی آغاز هزاره سوم نقش 

عوامل اقتصادي مانند تورم معیارهاي مالی و حسابداري و سازوکارهاي کنترلی و نظارتی مثل راه ري شرکتی  عوامل سیاسی
نوان معیار عملکرد شرکت موردتوجه ع (. در این تحقیق بازده حقوق صاح ان سهام به1931. )خوئینی و همکاران، گیرد قرار می

 .سی قرار گرفته استرهاي کمیته حسابرسی و همچنین مدیریت ریس  بر این رابطه مورد بر قرارگرفته و تأثیر برخی از ویژگی

 بازده حقوق صاحبان سهام
سازمان، رضایت مشتري و  ترین پیوند را با اهداف استراتژی  يقوکنند زیرا  یمنتایج کار تعریف  عنوان بهعملکرد را  عموماً

از معیارهاي رشد،  اند ع ارتیري عملکرد گ اندازهیا معیارهاي  ها شاخصین تر مهم(. 1111، 1درآمدهاي مالی دارد )آرمسترانگ
نقطه قوت رقابتی، نوآوري، سودآوري )مالی( استااده از منابع توجه به مالکان، توجه به مشتریان، توجه به کارکنان و توجه به 

ي مالی )سودآوري( و ها شاخص، دو گروه وکار کسبي عملکرد کلی ها شاخصي مختلف ها گونهاد جامعه. از میان افر
(. یکی از این معیارهاي سودآوري بازده 1111، 1)توتار اند گرفتهمحققان قرار  موردتوجهي عملکرد بازار بیش از بقیه ها شاخص

. نماید میشرکت در خلق سود خالص براي سهامداران را بررسی  کارایین نس ت مالی فوق میزاباشد.  حقوق صاح ان سهام می
سهامداران به چه میزان سود خالص براي  گذاري سرمایهکه بنماه اقتصادي به ازا  ی  ریال  نماید میاین نس ت بیان  درواقع

 نماید. میآنها کسب 
 

 های کميته حسابرسی ویژگی

 و داخلی حسابر  داخلی، عملکرد کنترل ساختار مالی، گزارشمري فرآیند شرکتی، حاکمیت بر نظارت مسئول حسابرسی کمیته
 از شرکت، پاسخمویی وظیاه به بخشی نس ت اطمینان طریق از و مدیره یئته از نیابت به و است مستقل حسابر  هاي یتفعال

بررسی قرار  ین پژوهش موردی که در احسابرسهاي کمیته  شاخص .(1114، 9)آمر و همکاران کند یم حمایت سهامداران
  اند به شرح زیر است: گرفته

 هرگونه( عضوي است که فاقد 1931مستقل بر اسا  بند ی  منشور کمیته حسابرسی ) عضو :استقالل کميته حسابرسی

از اصی ي او از منافع فرد یا گروه خدار جانبگیري مستقل وي اثرگذار باشد و موجب  یمتصمرابطه یا منافعی است که بر 
 مستقل باید کند، عملاثربخش  بتواند که ینا براي حسابرسی (. درواقع کمیته1111)بنسال و شارما،  سهامداران یا ذیناعان شود

(. استقالل کمیته به دلیل عدم وابستمی ذهنی و اقتصادي به 1931 ،باشد )الري دشت بیاض و همکاران اقتصادي واحد از
، 3شود )بیزلی یممیزه حاظ و افزایش سرمایه شهرت مدیران موجب تقویت فرایند نظارت ( و ان1119، 4مدیران شرکت )کارسلو

 ایاا یتوجه قابل نقش مالی گزارشمري فرایند یکپارچمی از کردن حاصل جهت اطمینان در حسابرسی کمیتة (. استقالل1331

                                                           
1
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3
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، 1اري و همکارانعنماید )ج يکار دست را حسابداري اطالعات خود شخصی منافع جهت در مدیریت دارد زیرا امکان کند، یم
1111.) 

در کمیته  1مالی تخصص با اعضایی وجود که است موضو  این بیانمر زمینه این درشده  اناام يها پژوهش: تخصص مالی

( بیان شده که 1931(. در منشور کمیته حسابرسی )1119، 9)ال مهدي است مرت ط مالی گزارشمري کیایت با حسابرسی
وظایف ذکرشده باید تخصص مالی داشته باشند و این تخصص فراتر از آشنایی  مؤثره حسابرسی براي اناام اعضاي کمیت
ي ها مشاورهاز طریق آموزش مستمر و زمان )گاته را در طول  یشپي مالی است و اعضا ن اید تخصص ها صورتصرف با 
ي معت ر در مسائل ا حرفهمدرک دانشماهی یا  صورت به(. در این منشور تخصص مالی 1933ي( از دست بدهند )جامعی، ا حرفه

ي مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادي( همراه با توانایی ها رشتهمالی )حسابداري، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر 
اوراق و گزارشمري مالی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشمري مالی تعریف شده است )سازمان بور   ها صورتوتحلیل  یهتاز
 .(1931بهادار، 

 کیایت بر تأثیرگذار هاي یژگیو از یکیعنوان  به حسابرسی کمیته اندازه )تعداد اعضا(:اندازه کميته حسابرسی 

چه هیچ اندازه دقیقی براي کمیته حسابرسی در نظر  (. اگر1113، 4شود )پراویت و همکاران یم گرفته نظر در مالی گزارشمري
دهد که کمیته حسابرسی باید داراي سه تا پنج عضو و  یمتر مطالعات ق لی و الزامات قانونی نشان گرفته نشده است، ولی بیش

منشور کمیته حسابرسی سازمان بور   3 ماده (.1114، 3یحاً از اکثریت مدیران مستقل تشکیل شده باشد )ابوت و همکارانترج
باعث ایااد  تر بزرگنمایندگی معتقدند که کمیته حسابرسی  تئوري طرفدارانید دارد. تأکیز بر همین تعداد ( ن1931ایران )

مشکل غیرفعال شدن اعضا، کاهش انساام و کنترل و از بین رفتن توابع کنترل و نظارت و درنتیاه کاهش عملکرد شرکت 
س ب باال  رت بزرگید دارند که کمیته حسابرسی تأک(. در مقابل طرفداران تئوري وابستمی 1119، 1هیلمن و دازیلشود ) یم

 .(1111، 1؛ تورلی و زامان1114ع داهلل و همکاران، شود ) یم مؤثرتررفتن تعداد جلسات و درنتیاه نظارت و عملکرد 

 مدیریت ریسک )رقابت صنعت(
هاي خاص شرکت شامل عدم اطمینان  یژگیو تأثیر( معتقدند که مدیریت ریس  شرکت تحت 1113) 1گوردون و همکاران

مستلزم  ها شرکت. به حداکثر رساندن ارزش گیرد میمدیره قرار  یئتههاي  یتفعال، اندازه شرکت و صنعت رقابتمحیطی، 
براي  ي گوناگون مدیریتیها روشي سودآور است. در دنیاي امروزي با توجه به شرایط رقابت بازار، اتخاذ ها طرحاجراي 

 درنتیاه یريپذ رقابت(. از طرفی 1931و همکاران، امري ضروري است )اردکانی  ها شرکتافزایش سودآوري و ادامه حیات 
الملل در  ینب(؛ در نتیاه با توجه به رشد روزافزون تاارت 1933است )ابراهیمی کردلر و همکاران،  رشد به رو شدن یجهان

خلی، مزایا و یري صنایع داپذ رقابتي اخیر، الزم است براي حاظ فضاي رقابتی و ارتقاي ها دههشدن اقتصاد در  یجهانجهان و 
ی  سازوکار انتظامی  عنوان بهرقابت در بازار محصول  (.1934معایب صنایع داخلی شناسایی گردند )بنی مهد و همکاران، 
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 دهد و کارایی را یم( که منافع مدیران و سهامداران را پیوند 1ی حاکمیت شرکتی شناخته شده است؛ )اثر انتظامیسازمان برون
است در دستر   ها شرکت(. در صنایع رقابتی، اطالعات بیشتري براي نظارت بر 1111، 1میشلی بخشد )گرولن و یمبه ود 
 .(1111، 9هوانگ)

. منظور از رقابتی گیرد میساختار بازار که معرف خصوصیات سازمانی بازار است، طیای از رقابت کامل تا انحصار کامل را در بر 
نس ت به  ها آندر تولید و فروش کاال رقابت تنماتنمی دارند و کاالهاي  مختلف هاي شرکتبودن بازار محصول این است که 

( از سوي دیمر با رشد رقابت میان 1931؛ انواري رستمی و همکاران، 1931دیمري برتري چندانی ندارد )ابراهیمی، 
شود،  یمالمللی  ینبلی و داخ مختلفدر سطوح  ها سازمانیر تمامی گ ی انگریی که ها فرصتي امروزي و تهدیدات و ها سازمان

تواند به حدي باشد که سازمان را با شکست مواجه  یمیدا کرده است. تهدیدات یاد شده پماهوم ریس  اهمیت بسیار زیادي 
 (. 1119، 4هاي نامطلو  باشند )واکر یس رهایی براي کاهش  رو مدیران براي رشد و بقاي سازمان باید به فکر راه ینازانماید. 

 

 پژوهشپيشينه 
مدل مدیریت ریس  شرکتی و پیامدهاي آن بر عملکرد حسابداري و ( در پژوهشی با عنوان 1933قادري و همکاران )
، نرخ ها دارایینتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ریس  شرکت بر معیارهاي نرخ بازده اناام دادند   اقتصادي شرکت

مدل مدیریت  نتایج نشان داد که داردنقدي تأثیر مث ت و معناداري  افزوده ارزشو  بازار افزوده ارزشبازده حقوق صاح ان سهام، 
. خوئینی و عملکرد حسابداري و اقتصادي را دارد بینی پیشکمترین خطا در ( 1113) ریس  شرکتی گوردون و همکاران

 نشان دادندها  اي عملکرد شرکتکمیته حسابرسی با معیاره هاي ویژگیارت اط بین  ( در تحقیقی با عنوان1931همکاران )
کمیته حسابرسی شامل استقالل و تخصص حسابداري اعضاي آن با معیارهاي عملکرد شامل نرخ بازده دارایی،  هاي ویژگی

 اثربخشی ( به بررسی1931و همکاران ) . فتحینرخ بازده حقوق صاح ان سهام و نس ت کیوتوبین ارت اط معناداري وجود دارد
 سازمانی استقالل هاي دولتی  پرداختند. نتایج نشان داد بین در عملکرد مدیریت ریس  و کنترل سازمانحسابرسی داخلی 

 با کافی بودجه متغیر و ندارد وجود اي رابطه حسابرسی اثربخشی با داخلی حسابرسی از سازمان مدیر درک و داخلی حسابرسان
دارد.  دار معنی مستقیم رابطه داخلی حسابرسی کنترل کردعمل با و معکو  رابطه دخلی حسابرسی ریس  مدیریت عملکرد

ها، میزان  بر عملکرد شرکت مؤثر هاي جن هعنوان کردند که یکی از ( در مطالعه خود 1933) محمودآبادي و زمانی
شرکت،  پذیري ریس آنها است. آنها در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سازوکارهاي راه ري شرکتی،  پذیري ریس 
و عملکرد مالی پرداختند. نتایج پژوهش  پذیري ریس اثر سازوکارهاي راه ري شرکتی بر رابطه بین  چنین همکرد مالی و عمل

 نی فاطمه و همکاران. بها رابطه مث ت و معناداري با عملکرد مالی آنها دارد شرکت پذیري ریس حاکی از آن است که میزان 
شرکت پرداختند و  حسابرسی داخلی در به ود عملکرد و وضعیت مالی هاي تهکمیدر پژوهش خود به ارزیابی نقش ( 1933)

 .حسابرسی داخلی بر به ود عملکرد مالی تأثیر دارد هاي کمیتهآنان نشان داد که  هاي بررسینتایج 
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نزي به هاي کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت در بازار بور  اندو ( در تحقیقی با عنوان ویژگی1111) 1آشاري و کریسمیاجی
ها(  این نتیاه رسیدند که استقالل کمیته حسابرسی، تعداد جلسات و اندازه کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت )بازده دارایی

به بررسی ادغام گزارشمري پایدار در مدیریت  اي مطالعه ( در 1113) 1کاشیف شاد و همکارانداري دارد.  تأثیر مث ت و معنی
مناسب مدیریت  کارگیري بها عملکرد تااري پرداختند و نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که ریس  سازمانی و ارت اط آن ب

 بر  ریس  مدیریت ( به بررسی تأثیر1113همکاران ) و شاتناوي .بر عملکرد شرکت دارد توجهی قابلریس  سازمانی تأثیر 
 و حسابرسی کمیته هاي ویژگی تحقیق نشان داد بین پرداختند. نتایج شرکت عملکرد و حسابرسی کمیته هاي ویژگی بین رابطه
 حسابرسی کمیته هاي ویژگی بین رابطه تأثیر معکوسی بر ریس  وجود دارد. و مدیریت معناداري و مث ت شرکت رابطه عملکرد

 ا راه شرکت در ریس  مدیریت در حسابرسی  کمیته و مدیره هیئت ( نقش1111) 9همکاران شرکت دارد. ویویان و عملکرد و
رابطه مث ت و معناداري دارد.  ریس  مدیریت حسابرسی با کمیته ویژه به و مدیره هیئت دهد نشان می آنها نتایج. کردند بررسی

 سطوح با هایی ( در پژوهشی با عنوان مدیریت ریس  و عملکرد شرکت نشان دادند که شرکت1111فلوریو و همکاران )
4آلزبان و ساوان.  بازار دارند ارزیابی براي هم و مالی عملکرد عنوان به هم باالتري، عملکرد ERM اجراي پیشرفته

 (1113 )
حسابرسی داخلی پرداختند. آنها  هاي دستورالعملکمیته حسابرسی در اجراي  هاي ویژگیدر پژوهشی به بررسی ارت اط 

 هاي دستورالعملاجراي  که حضور اعضاي مستقل و با تخصص حسابداري و حسابرسی، درک و اند نموده گیري نتیاه
با تعداد جلسات کمیته حسابرسی و  هایی دستورالعملهمچنین اجراي چنین  دهد میحسابرسی داخلی را تحت تأثیر قرار 

 یابد. میحسابرسان داخلی ارشد به ود 
 

 های تحقيق فرضيه
 دارد. وجود معنادار رابطه بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی کمیته هاي ویژگی اول: بین هیفرض
 دارد. وجود معنادار رابطه بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی اندازه کمیته بین 1-1
 دارد. وجود معنادار رابطه بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی کمیته استقالل بین 1-1
 دارد. وجود معنادار رابطه بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی کمیته تخصص حسابداري بین 9-1
 دارد. تأثیر بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی کمیته هاي ویژگی رابطه بین بر ریس  دوم: مدیریت هیفرض
 دارد. تأثیر بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی کمیته بین اندازه رابطه بر ریس  مدیریت 1-1
 دارد. تأثیر هامبازده حقوق صاح ان س و حسابرسی کمیته بین استقالل رابطه بر ریس  مدیریت 1-1
 .دارد تأثیر بازده حقوق صاح ان سهام و حسابرسی کمیته بین تخصص حسابداري رابطه بر ریس  مدیریت 1-9
 

 روش تحقيق و جامعه آماری
ها، از نو  تحقیقات نیمه تاربی پس رویدادي در حوزه  تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردي و ازنظر شیوه گردآوري داده

هاي  ابداري است که با استااده از روش رگرسیون چند متغیره )استااده از روش پانل با اثرات ثابت( و مدلتحقیقات اث اتی حس
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آورد نوین و  افزار تدبیر پرداز و ره ها، از طریق نرم هاي مالی شرکت شده است. اطالعات مربوط به صورت اقتصادسنای اناام
 EVIEWS9افزارهاي  هاي از نرم وتحلیل داده و براي تازیه شده است آوري عهاي اینترنتی بور  اوراق بهادار تهران جم پایماه

ساله  1در ی  بازه زمانی  بازار سرمایه ایراندر  شده پذیرفتههاي  شامل کلیه شرکت جامعه آماري پژوهش استااده شده است.
مدنظر قرار دادن معیارهاي زیر تعداد که با استااده از روش حذف سیستماتی  و بعد از  باشد می 1931-1931طی دوره زمانی 

  عنوان جامعه آماري انتخا  شدند؛ شرکت به 141
 در بور  فعال باشد؛ 1931 شده و تا پایان سال در بور  پذیرفته 1931شرکت ق ل از سال  .1
 اساند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛ 13. سال مالی شرکت منتهی به 1
 ؛لیزینگ و نهاد مالی ن اشد ، بانکداري،گذاري سرمایهاصلی شرکت فعالیت . 9
 . اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دستر  باشد و4
 د.تغییر سال مالی نداده باش موردمطالعهشرکت در دوره . 3
 

 متغيرها و مدل تحقيق

دست  جمع حقوق صاح ان سهام به بر تقسیم سود خالص از که (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام؛  متغير وابسته؛

                                               آید. می
 هاي کمیته حسابرسی از سه شاخص زیر استااده شده است: گیري ویژگی اي اندازهبر؛ متغير مستقل

 1 بند ط ق حسابرسی تةکمی. حسابرسی کمیتة در حاضر اعضاي تعداد با است ( برابرSize COMحسابرسی: ) کمیتة اندازه
 گردد. می تشکیل مدیره هیئت انتصا  و انتخا  با عضو پنج تا سه از کمیته منشور 3 ماده

برابر است با نس ت اعضاي داراي مدرک  یحسابرس تهیتخصص حسابداري کم( AUDACEXحسابرسی: ) تخصص کمیتة
 شرکت  یحسابرس تهیکم اعضاي حسابداري به مامو 

به تعداد کل  یحسابرسه غیرموظف کمیت يبا نس ت تعداد اعضا( برابر است Independ COMبرسی: )حسا کمیتة استقالل
 .یحسابرس تهکمی ياعضا

 گیري آن از شاخص رقابت صنعت استااده شده است: که براي اندازه (CIمدیریت ریس  ) متغير تعدیلگر؛

هاي بازار  کند که تمرکز پایین یعنی رقابت باال. رقابت صنعت از مامو  سهم گیري می رقابت صنعت، تمرکز صنعت را اندازه
هاي صنعت  بر کل فروش هاي هر شرکت تقسیم آید. سهم بازار از طریق رابطه زیر، فروش دست می ها در صنعت به همه شرکت
 (:1931)تاري وردي و همکاران،  شود محاس ه می

 
Sitفروش شرکت؛ و : 

:Sst فروش صنعت 
 همچنین تأثیر متغیرهاي کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی شده است:
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-هاي آن شرکت میکل دارایی ها ی  شاخص از چمونمی سودآوري شرکت وابسته بهازده دارایی( بROA) :بازده دارایی

که ما در این شود صورت درصد بیان می که به شود؛کل دارایی شرکت محاس ه می سالیانه بهباشد و از طریق تقسیم سود 
 پژوش از فرمول زیر استااده نمودیم. 

ROA= 
    سود یا زیان عملياتی

کل دارایی شرکت
 

 شود. ه میدر پایان سال محاس  هاي شرکتاز طریق لماریتم ط یعی ارزش دفتري کل دارایی که( SIZE) :اندازه شرکت

 آید.  دست می ها به دارایی کل بهها  که از طریق تقسیم کل بدهی (LEV) :اهرم مالی

    
    

  
 

 پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد. هاي بر این اسا  مدل
1-1: 

ROE =β0+β1 Size COM +β2 Size +β3 LEV +β4 ROA +e   
1-1: 

ROE =β0+β1 Independ COM +β2 Size +β3 LEV +β4 ROA +e   
9-1: 

ROE =β0+β1 AUDACEX +β2 Size +β3 LEV +β4 ROA +e   

1-1: 

ROE =β0+β1 Size COM +β2 CI + β3 ACSIZE *CI + β4 Size +β5LEV +β6 

ROA +e   
1-1 

ROE =β0+β1 Independ COM +β2 CI + β3 Independ COM *CI + β4 Size

+β5LEV +β6 ROA +e 

9-1: 

Q =β0+β1 AUDACEX +β2 CI + β3 AUDACEX *CI + β4 Size +β5LEV +β6 

ROA +e 
 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش

 دهد. سی نشان میرهاي توصیای متغیرهاي پژوهش در طی زمان مورد بر ، آماره1جدول 

 

 

ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti ,

ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti ,

ti , ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti ,
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 آمار توصيفی متغيرها(: 9) جدول
 کشیدگیهاي  شاخص هاي مرکزي شاخص نام و تعداد متغیرها

انحراف  میانه میانمین عالمت اختصاري متغیرها
 معیار

 بیشینه کمینه کشیدگی چولمی

 CI 1113 1113 1119 9111 4111 1113 1111 ریس  مدیریت

بازده حقوق صاح ان 
 سهام

ROE 1141 1191 1199 1141 1111 1111 1131 

 Size COM 9113 9 1139 9111 3141 9 3 حسابرسی اندازه کمیته

 Independ COM 1111 1119 1111 1149 4113 1 1 حسابرسی کمیته ستقاللا

تخصص حسابداري  
 کمیته حسابرسی

AUDACEX 1113 1 1144 1113- 1111 1 1 

 Size 14141 14194 1133 1111 4111 11131 13134 شرکت اندازه

 Lev 1111 1113 1119 1199- 9131 1111 1113 اهرم مالی

 ROA 1111 1113 1113 1119 9133 1141- 1113 ها  بازده دارایی

 

 انتخاب مدل اول
ها یکسان است  هاي ترکی ی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض از م دأ براي کلیه شرکت در انتخا  مدل داده

حالت روش پانل  ها متااوت است که در این عرض از م دأ براي تمام شرکت  که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استااده می -اسایی دو حالت مذکور از آزمون افشود. براي شن انتخا  می

 آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن )مدل اول( (:2)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون نو 

 F 11/19 1111/1 مریل F آزمون

 2 هاسمن آزمون
91/13 114/1 

 
بنابراین فرض صار یعنی  باشد؛ می 13/1دو براي مدل کمتر از  –و آماره کاي Fمقدار احتمال آماره  1با توجه به جدول 

ابت شود، بنابراین استااده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا الزم است براي انتخا  الموي اثرات ث برابري عرض از م دأها رد می
دهد که روش مورد استااده پانل با اثرات ثابت  یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن اناام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می

 باشد. می
 نتایج برآورد مدل اول تحقيق  (:3)جدول 

 مقدار احتمال t مقدار مقدار ضرایب متغیر

Size COM 11/1 11/1 111/1 

Independ COM 11/1 39/3 111/1 

AUDACEX 49/1 11/4 111/1 

LEV 13/1- 11/1 111/1 
SIZE 13/1 11/1 113/1 

ROA 111/1 13/1 111/1 

 C )111/1 11/1 13/1 )مقدار ثابت 
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 F 111/1   مقدار احتمال F 11/11 مقدار

R)ضریب تعیین
2
 11/1 دوربین واتسون 3199/1 (

 3911/1 شده لیتعدضریب تعیین 

ي استقالل و تخصص حسابداري کمیته رهایمربوط به متغ tآماره  يدار یمعن سطح، 9 شده در جدول ئهبر اسا  نتایج ارا
( و 11/1هستند ، و ضریب آنها نیز به ترتیب برابر با  ) دار یمعن( یعنی 111/1و برابر با )بوده  13/1از  تر کوچ حسابرسی 

در ناحیه رد فرض صار  tکه این مقادیر  آماره  باشد یم 11/4و   39/3ا براي آن برابر ب tو مقدار آماره  باشد یم( مث ت 49/1)
حسابرسی و تخصص حسابداري کمیته حسابرسی مث ت و معنادار گات که استقالل کمیته  توان یم؛ بنابراین ردیگ یمقرار 

یعنی  باشد یم( و 111/1و برابر با )بوده   13/1اندازه کمیته حسابرسی بزرگتر از مربوط به  tآماره  يدار یمعن سطحهستند؛ اما 
گات که بین اندازه  توان یم ها افتهبر اسا  این ی. ردیگ ینم قرار صار فرض رد ناحیه در t آماره مقادیر این کهی است معن یب

یته سهام رابطه معناداري وجود ندارد؛ اما میان استقالل و تخصص حسابداري کم صاح ان حقوق کمیته حسابرسی با بازده
 رابطه معناداري وجود دارد. سهام صاح ان حقوق حسابرسی با بازده

 

 انتخاب مدل دوم
 آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن )مدل دوم( :(4)جدول 

 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون نو 

 F 91/1 1111/1 مریل F آزمون

 2 91/111 111/1 هاسمن آزمون

بنابراین فرض صار یعنی  باشد؛ می 13/1دو براي مدل کمتر از  –و آماره کاي F، مقدار احتمال آماره 4با توجه به جدول 
دهد که  شود، بنابراین استااده از روش پانل ارجحیت دارد. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می برابري عرض از م دأها رد می

 باشد. ده پانل با اثرات ثابت میروش مورد استاا
 

 نتایج برآورد مدل دوم تحقيق: (3)جدول 
 مقدار احتمال t مقدار مقدار ضرایب متغیر

CI 11/1 91/1 199/1 

CI*Size COM 11/1 91/1 111/1 

CI*Independ 

COM 
111/1 94/1 111/1 

CI* AUDAS 11/1 14/9 111/1 

LEV 31/1- 31/1 111/1 

SIZE 41/1 91/1 133/1 

ROA 111/1 43/1 111/1 

 C )119/1 33/1 43/1 )مقدار ثابت 

 F 111/1   مقدار احتمال F 91/13 مقدار

R)ضریب تعیین
2
 11/1 دوربین واتسون 3111/1 (

 4113/1 شده لیتعدضریب تعیین 
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اندازه کمیته حسابرسی(  ریس  *)تأثیر مدیریت  مربوط به tآماره  يدار یمعن سطح، 3شده در جدول  ارائه جیاسا  نتا بر
 قرار صار فرض رد ناحیه در t آماره مقادیر این کهمعنی است  یعنی بیباشد  ( می111/1ده  و برابر با )بو 13/1بزرگتر از 
 * ریس  مدیریت* استقالل کمیته حسابرسی( و ) تأثیر مدیریتمتغیرهاي )مربوط به  tآماره  يدار یمعن سطحگیرد. اما  نمی
و  دار هستند ( یعنی معنی111/1( و )111/1و به ترتیب برابر با  )بوده  13/1تر از  کوچ  خصص حسابداري کمیته حسابرسی(ت

باشد که  می 14/9و   94/1، براي آن برابر با tباشد و مقدار آماره  ( مث ت می11/1( و )111/1ضریب آنها نیز به ترتیب برابر با )
یس  بر رابطه بین استقالل توان گات که مدیریت ر بنابراین میگیرد؛  ناحیه رد فرض صار قرار می در tآماره این مقادیر 
 حسابرسی و تخصص حسابداري کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاح ان سهام، تأثیر  مث ت و معنادار دارد.کمیته 
 

 گيری بحث و نتيجه
سهام، بر اسا   صاح ان حقوق بازده و حسابرسی کمیته هاي ویژگی بطهرا بر ریس  مدیریت تأثیر در این تحقیق به بررسی

. نتایج نشان داد که ه شدپرداخت 1931-1931شده در بور  اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  شرکت پذیرفته 141اطالعات 
استقالل و تخصص حسابداري رابطه معناداري وجود ندارد؛ اما میان  سهام صاح ان حقوق بین اندازه کمیته حسابرسی با بازده

رابطه معناداري وجود دارد. همچنین مدیریت ریس  بر رابطه بین استقالل  سهام صاح ان حقوق کمیته حسابرسی با بازده
 طورکلی مث ت و معنادار دارد. بهبازده حقوق صاح ان سهام، تأثیر  کمیته  حسابرسی و تخصص حسابداري کمیته حسابرسی با

 ت یین نمود. بدین دهی عالمتبراسا  نظریه  توان میرا طه مث ت استقالل و تخصص با عملکرد شرکت( )راب ها یافتهاین 
به بازار  رسانی پیامکمیته حسابرسی براي  هاي ویژگیممکن است از  تر مطلو  داراي معیارهاي عملکرد هاي شرکت که صورت

 .گیرد میبه نحو کارآتري اناام  گذاران سرمایهاعتماد گزارشمري مالی براي جلب  ارائهنظارت و  م نی براینکه فرآیند
توان گات که بنابر تئوري نمایندگی و حاکمیت شرکتی که هدف آنها  در مورد تأثیر استقالل کمیته حسابرسی بر عملکرد می

ظر دارند، کاهش عدم تقارن اطالعاتی است، در صورت حضور حداکثر اعضاي غیرموظف که معموالً منافع سهامداران را در ن
 اقتصادي واحد از مستقل باید کند، عملاثربخش  بتواند که ینا براي حسابرسی عملکرد شرکت به ود یافته است درواقع کمیته

 در مالی تخصص با اعضایی توان گات که وجود . در مورد رابطه مث ت میان تخصص حسابداري با عملکرد شرکت، میباشد
تواند منار به افزایش بازده حقوق صاح ان سهام شود.  است و در نتیاه می مرت ط مالی يگزارشمر کیایت با حسابرسی کمیته

 (1113) همکاران و شاد و کاشیف( 1111) کریسمیاجی و ، آشاري(1931) همکاران و که این نتایج همراستا با مطالعات فتحی
 .باشد می

هاي کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت اثرگذار  طه میان ویژگیتواند بر راب نتیاه فرضیه دوم نشان داد که مدیریت ریس  می
گیري مدیریت ریس  بر اسا  شاخص رقابت صنعت، که درمامو  به معناي  طور که گاته با توجه به اندازه باشد. همان

از صنعت ها از این لحاظ بتوانند سهم بیشتري  که شرکت توان نتیاه گرفت درصورتی افزایش سهم بازار ی  شرکت است، می
هاي کمیته حسابرسی مانند تخصص  تواند در تقویت ویژگی مورد فعالیت خود را به دست آورند، این نو  مدیریت ریس  می

حسابداري و استقالل بر عملکرد شرکت مؤثر باشد. به بیانی دیمر ویژگی مهم رقابت این است که بیشتر از ی  بنماه در بازار 
 لحاظ بازده حقوق صاح ان سهام با یکدیمر مقایسه شوند. این نتیاه تا از ها بنماهشود،  یموجود دارد و همین خصیصه باعث 

 شود می پیشنهاد گذاران سرمایه اول به فرضیه باشد. با توجه به نتایج می (1113) همکاران و اي همراستا با نتایج شاتناوي اندازه
 مرت ط هاي رشته در را آنها تخصص و اعضا بودن فغیرموظ آنها به اتکا براي ها شرکت مالی هاي صورت بررسی که
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 یکپارچه مدیریت ها شود صاح ان شرکت می پیشنهاد دوم فرضیه نتایج به توجه دهند. همچنین با قرار موردتوجه حسابداري
 رتع ا به یا و ریس  اثربخش مدیریت براي مازا واحدهایی از و دهند قرار توجه مورد ریس  سنتی مدیریت بااي را ریس 
 ب خشند و با به ود را خود مالی عملکرد بتوانند گونه این تا کنند استااده ریس  اثربخش مدیریت تخصصی هاي کمیته از بهتر
 ماروضات با مختلف سناریوهاي وتحلیل تازیه همچنین و پذیرند ریس  که واحدهایی به ریس  مدیریت و سازي مدل مشاوره
شود که تحقیقات آتی به بررسی رابطه میان  درنهایت پیشنهاد می .کنند ریس  یریتمد به اقدام محیطی شرایط در گوناگون

 افزوده اقتصادي بپردازند. دیمر معیارهاي مدیریت ریس  مانند رقابت بازار و تأثیر آن بر معیارهاي عملکرد شرکت مانند ارزش
 

 منابع 
 خدمات گذاري قیمت بر صنعت رقابت یا انحصار تأثیر ،(1933) ،کیانوش گنای، ،موسی جوانی، ،علی کردلر، ابراهیمی 

 .113-141 صص ،31 مارهش ،19 سال مالی، حسابداري مستقل، حسابرسی
 ،در شده پذیرفته هاي شرکت سرمایه ساختار و محصول بازار بودن رقابتی بین رابطه بررسی ،(1931) ،محمدحسین ابراهیمی 

 .کرمان باهنر شهید دانشماه ارشد، کارشناسی نامه پایان تهران، بهادار اوراق بور 
 ،افزودۀ ارزش و ها دارایی بازده نرخ بر سرمایه ساختار تأثیر بررسی ،(1931) ،فاطمه ایزدي، ،مینو ایزدي، سعید، اردکانی 

 بهادار اوراق بور  در شده پذیرفته هاي شرکت موردي مطالعه) صنعت در محصول بازار در رقابت شدت به توجه با اقتصادي
 .11-19 صص اول، مارهش ششم، سال مالی، تأمین و دارایی مدیریت ،(تهران

 در محصول بازار رقابتی ساختارهاي تأثیر بررسی ،(1931) ،مرضیه ماد، موحد ،حسین ،اعتمادي ،اصغر علی رستمی، انواري 
 مارهش مالی، تأمین و دارایی مدیریت تهران، بهادار اوراق بور  در شده پذیرفته هاي شرکت سرمایه سود تقسیم هاي سیاست
 .11-1 صص ،1
 سهام، صاح ان حقوق هزینه و محصول رقابتی توان ،(1934) ،الهام ،کیا وحیدي ،احمد نژاد، یعقو  ،بهمن مهد، بنی 

 .111-111 صص ،11 مارهش حسابرسی، و مالی حسابداري هاي پژوهش
 حسابرسی داخلی در به ود  هاي کمیتهارزیابی نقش  ،(1934) ،بنی فاطمه، داوود، مقتدر کارگران، جواد، پرگر، لیال، پرگر، بتول

 .حسابداري ومدیریت، اقتصاد  المللی بین، سومین کنارانس عملکرد مالی و وضعیت مالی، مطالعه موردي: شرکت ایدم
 ،هاي پژوهش شده، بینی پیش سود هاي ویژگی بر حسابرسی کمیته مالی تخصص تأثیر ،(1933) ،آزاده رستمیان، ،رضا جامعی 

 .11-1 صص ،13 مارهش ،1 سال حسابرسی، و مالی بداريحسا
 کمیته حسابرسی با معیارهاي عملکرد  هاي ویژگیارت اط بین  ،(1931) ،شایعی، مهرداد ،فقیه، محسن ،، بهدادخوئینی

 .111-113 صص ،41 رهما، تحقیقات حسابداري و حسابرسی، شها شرکت
 بور  فرا و تهران بهادار اوراق بور  در شده پذیرفته ناشران حسابرسی، کمیته منشور ،(1931) ،بهادار اوراق بور  سازمان. 
 حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریس  و کنترل  اثربخشیبررسی  ،(1931) ،حمدعلیمآقایی،  احمد، ،یع داله فتحی

 .31-19صص  ،9 شماره ،پنام سال ،دولتی هاي سازمان مدیریتدولتی،    هاي سازمان
 ،مدل مدیریت ریس  شرکتی و  ،(1933) ،امیررضاکیق ادي،  ،الهیدتاري وردي،  ،لشکري، زهرا ،الدین صالح قادري

 .119-193 صص ،13 ماره، ش11، حسابداري مالی، سال پیامدهاي آن بر عملکرد حسابداري و اقتصادي شرکت
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