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 چکيده
 یزارشگرگ تیفیک نیبر رابطه ب  یحسابرس تهیکم یها یژگیو ریتأث یبررس قیتحق نیهدف ا

باشد.  یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال

)پس  یعلّ قاتیقاز نوع  تح یبوده و از بعد روش شناس یپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد

 دباشیشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یپژوهش، شرکتها یآمار امعه( است. جیدادیرو

 یشرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمان 571  کیستماتیکه با استفاده از روش  حذف س

ش با ارز یلما یگزارشگر تیفیپژوهش نشان داد ک جیانتخاب شد. نتا 5931تا 5931 یسالها نیب

 تیفیک نیبر رابطه ب یحسابرس تهیاستقالل کم نیدارد همچن یادارسهامداران رابطه معن

 ریشده در بورس اوراق بهادار تهران تأث رفتهیپذ یو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال یگزارشگر

 نیه ببر رابط یحسابرس تهیکم یو تخصص مال یحسابرس تهیاندازه کم نینشان داد. همچن یمنف

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامدارانو ارزش  یمال یگزارشگر تیفیک

 .نشان داد یدار یو معن یمنف ریتهران تأث

 ،یحسابرس تهیارزش سهامداران، اندازه کم ،یمال یگزارشگر تیفیک :يديکل واژگان

 .یحسابرس تهیکم یتخصص مال ،یحسابرس تهیاستقالل کم
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 2، محمد صادق جعفرزاده بی شک 1پور یرنج یعل

 .آوری شمس موسسه آموزش عالی علم و فن –کارشناسی ارشد رشته حسابداری  5
 .شمس یعلم و فن آور یعالاستادیار دانشگاه غیرانتفایی  –رای حسابداری دکت 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 پور یرنج یعل

 تيفيک نيبر رابطه ب  یحسابرس تهيکم يها یژگیو ريتأث یبررس

شده  رفتهیپذ يو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال يگزارشگر

 در بورس اوراق بهادار تهران
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 قدمهم
 هیاطالعات منتشر شده در بازار سرما یکپارچگیدر  یعموم یموجب نگران کویبزرگ همچون انرون، وردکام و تا یشرکت ها ریاخ ییرسوا

در  یگسترده ا راتییشد که موجب تغ جادیا یدیجد نیها قوان ینگران نیرفع ا یشده است. برا یمال یگزارشگر ندیدر فرآ یو عملکرد اخالق

در  یحسابرس تهیوجود کم یو ضرور یاساس راتییتغ نیاز ا یکیشده است، که  یمال یگزارشگر تیفیو بهبود ک یشرکت تیکمحا یازهاین

 یها تهیاز کم یکیبه عنوان  یحسابرس تهی(. کم5931 ان،ی، محمد5931 ،یریو شفاخب یباشد )اعتماد یشرکت ها م یشرکت تیساختار حاکم

از طرف سهامداران  یتیبا اهم فهیوظ نیشرکت به حساب آمده و همچن یاثر بخش کنترل داخل اختاراز س یضرور یو جزئ رهیمد أتیاز ه یفرع

(. سان  و همکاران 5935و خنکا،  یمستقل دارد )باباجان یحسابرس نیو همچن یداخل یو حسابرس یمال یگزارشگر ندیجهت نظارت بر فرآ

 یمال یزارشگرگ تیفیک شیتواند باعث افزا یم یشرکت تیحاکم زمیمکان یفیک طحس یقاعالوه بر ارت یحسابرس تهی(، معتقدند وجود کم2152)

قرن  یط تهیکم نیدر ارتباط است. ا رهیمد أتیاست که با ه ییها تهیکم نیاز موثرتر یکی ،یحسابرس تهی(. کم5932و همکاران،  یشود )فخار

 تینظارت بر موضوعات با اهم یحسابرس تهیکم تی. مسئولدش لیکو حسابرس مستقل تش تیریمد نیب یهم کنش جادیبه منظور ا ستمیب

به  یحسابرس تهیباشد. کم یم یریگ میتصم یاطالعات الزم برا هیکل یاز افشا نانیو اطم یحسابدار یاستانداردها تیرعا ،یمال یگزارشگر

 یها تیو فعال یمال یگزارشگر سک،یر تیریمد ،یخلدا یمرتبط با کنترل ها یها نهیدر زم ژهیبه و رهیمد أتیه ینظارت فهیوظ یمنظور اجرا

از  یحسابرس تهیسازمان بورس اوراق بهادار، کم یحسابرس تهیمنشور کم کی(. طبق ماده 5932 ،یو اجتهاد یشود)داراب یم لیتشک یحسابرس

راق گردد)سازمان بورس او یم لیتشک رهیمد أتیهستند، با انتخاب و انتصاب ه یتخصص مال یآنها مستقل و دارا تیسه تا پنج عضو که اکثر

ر استخدام، نظارت ب تیمسئول نیبه کار گماردن و نظارت بر کار حسابرسان مستقل است. همچن یحسابرس تهیکم یاصل تی(. مسئول5935بهادار، 

اشد ب یم یسابرسح تهیبه عهده کم یداخل یواحد حسابرس اتیعمل یریشکل گ نیو همچن یداخل یحسابرس سیرئ یایو حقوق و مزا عیترف

 ادجیرا ا نانیاطم نیدهد و ا یرا بهبود م یو دقت اطالعات مال تیفیک یحسابرس تهیوجود کم ،ی(. لذا از نظر حسابدار5932 ،یو اجتهاد ی)داراب

 یارشگر(. گز5931و همکاران،  یی)تختا ردیگ یمورد کنترل و نظارت قرار م شتریب یو افشا یگزارشگر یمسئوالن برا ییکند که پاسخ گو یم

 دایمود پن یگذار هیسرما ماتینقش در بهبود تصم نی. جنبه مهم اشودیکشور م کیدر اقتصاد  هیاثربخش سرما صیتخص لیسبب تسه یمال

تقارن عدم  انندتویم ،یمال یگزارشگر تیفیک شیها با افزادارد. شرکت یگذار هیدر بهبود سرما یبالقوه ا ریتأث یمال تیکه شفاف ی. بطورکندیم

کنند )چن و  ییشناسا یبهتر یگذار هیسرما یهاتا فرصت کندیم بیرا ترغ رانیمد ،یاطالعات را کاهش دهند. کاهش عدم تقارن اطالعات

پاسخگو بوده و تحت نظارت بهتر خواهد بود و ممکن است عدم تقارن  شتریب ریباالتر باشد، مد یمال یگزارشگر تیفی(. هر چه ک2155همکاران ، 

ز حد ا شیب یگذار هیمشکالت مربوط به سرما تواندیموضوع م نیو ا ابدیکاهش  ینامناسب و مخاطرات اخالق نشیو به دنبال آن گز یعاتاطال

چنگ  قیتحق جی(. نتا2151و وانگ  ،  یکند )ل ینقش را باز نیا تواندیم زمیمکان نیچند قیاز طر یمال یو کمتر از حد را کاهش دهد. گزارشگر

 ،یو عدم تقارن اطالعات شودیم رانیبهتر مد ییباالتر منجر به نظارت و پاسخگو یمال یگزارشگر تیفی(، نشان داد که ک2159ان  )و همکار

 افتندیدر ی(، در مطالعه ا2159)  نیدهد. چن و ل شیرا افزا یگذار هیسرما ییکارا تواندیم دهد،یرا کاهش م یانتخاب نادرست و خطر اخالق

 هیماکم سر ت،یریمد ینیخوش ب شیمعنا که با افزا نیارتباط مثبت وجود دارد. بد یگذار هیو کاهش کم سرما تیریدم ینیخوش ب نیکه ب

توان  یرا م یمال یگزارشگر تیفیک،  .افتندین تیریمد ینیخوش ب قیاز طر یگذار هیسرما شیاز بهبود ب یشواهد کنی. لابدییبهبود م یگذار

(. اکنش 2151و همکاران ،  ینمود )ل فیتعر یواحد انتفاع ینقد اناتیو جر اتیدر انعکاس اطالعات مربوط به عمل یمال یدقت گزارشگر زانیم

سهام  متیق لی(. تعد2112و همکاران ،   انگیگردد)چ یسهام منعکس م متیق التیدر تعد میگذاران به اطالعات به صورت مستق هیسرما

 یبا آن مساو تیو در نها کیآن نزد یسهام به ارزش واقع یمعامالت متیشود، ق یکه موجب م یدنیسهام است. فرآ متیانعکاس اطالعات در ق

به  سهام یمعامالت متیو ق دهیسهام منعکس گرد متیکشد تا اطالعات در ق یاست که طول م یسهام زمان متیق لیگردد. منظور از سرعت تعد

 هیفرصت سرما نیمهم در انتخاب بهتر اریبس یاز فاکتورها یکی زیبازده سهام ن نی(. بنابرا5939 ،یو قمر یخود برسد )پورزمان یارزش واقع

 شی(. گرا5935داشته باشد )بولو و همکاران،  یبستگ یسهام ممکن است به عوامل مختلف ندهیباشد. بازده آ یگذاران م هیدر نظر سرما یگذار

 یحسابدار یرهایبه ارتباط متغ یتجرب قاتیتفکر شده است، که در تحق نیه امنجر ب ینقد یبر مبنا یمبتن یبه استفاده از اطالعات حسابدار

 انیجر ،یاتیعمل ینقد یها انیاز محققان پا را فراتر گذاشته و عالوه بر جر یاساس برخ نیبا بازده سهام شرکت ها پرداخته شود. بر هم ینقد

بازده سهام  نیدر تخم ینیب شیپ یرهایرشد است، به عنوان متغ یده براش یگذار هیسرما یاتیآزاد را که مازاد بر وجوه نقد عمل یقدن یها

 ندیمطرح شده است؛ که به فرآ یحسابرس تهیدر مورد کم یگوناگون ی(. در طول زمان، اظهارنظرها5931 ر،یکرده اند )دستگ لیو تحل هیتجز

 تیفیمعقول در مورد اعتبار و ک ینانیظور فراهم آوردن اطمبه من ت،یریشده از جانب مد نییشده، توسط مسئوالن تع حافظتاجرا و م ،یطراح

(. از آنجا 2152و همکاران ،  نیشود )سور یو مقررات اطالق م نیمناسب قوان یو سرانجام اجرا اتیعمل یو سودمند ییکارا ،یمال یگزارشگر

در صورت بهنگام بودن  رد،یگیدر دسترس عموم قرار م قابل اعتماد و قابل اتکاست که یاطالعات مال یافشا یبرا یرابزا ،یمال یهاکه گزارش

 نیچن توانیم ن،یشود. بنابرا گذارانهیو محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرما یکاهش اطالعات خصوص قیاز طر تواندیم
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 یمال یگزارشگر تیفیک انیم ن،یاهد شد. افزون بر اخو گذارانهیسرما انیم یباعث کاهش عدم تقارن اطالعات ترعپنداشت که ارائه اطالعات بموق

باالتر در مواجهه با  یگزارشگر تیفیک یدارا یهاصورت است که شرکت نیرابطه بد نیوجود دارد. ا یرابطه منطق یگذارهیسرما ییو کارآ

ارتباط  یگذارهیسرما ییو کارآ یگزارشگر ساز و کار انیکه م کندیم انیموضوع ب نیهستند. ا یکمتر تیحساس یدارا یکالن اقتصاد یامدهایپ

 ق،یمسئله تحق انیفصل ابتدا به ب نیو انتخاب نادرست منجر خواهد شد. در ا یباال به کاهش خطر اخالق یگزارشگر تیفیوجود دارد و وجود ک

 .میپرداز یمها و ...  هیو ضرورت، اهداف، فرض تیاهم

 

 مسئله انيب
 جهیثروت تنها در نت شیرود و افزا یاهداف شرکت ها به شمار م نیران در بلند مدت از جمله مهم ترثروت سهامدا شیارزش و افزا جادیا

است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر  نیبودن رفتار افراد، فرض بر ا یبا فرض منطق یاقتصاد دگاهیعملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، از د

 رانیمد و مالکان ، رانیمد انیتضاد منافع م هیباشند. با در نظر گرفتن نظر ینم یقاعده مستثن نیاز ا زین رانیهستند. مد شیخو فعکردن منا

 ،یباشند. از نظر سهامداران واحد تجار یسود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار م یدستکار یالزم برا زهیاز انگ یتجار یواحد ها

نقد آزاد مثبت  یها انیکه جر یتجار یواحدها رایشود. ز یآنان تلق یارزش برا جادیبه منظور ا یرایتواند به عنوان مع یآزاد م نقد یها انیجر

رزش ا جادیسهامداران خود ا یبتوانند برا دیجد یگذار هیسرما یوجوه مذکور در طرح ها یگذار هیرود که با سرما یداشته باشند، انتظار م ییباال

 باشدکه باعث یم هیارزش سهام در بازار سرما شیرقباء و افزا انیمناسب در م یگاهیبه دست آوردن جا سود، تیریاز مد رانیمد زهی. انگندینما

 (.5932و همکاران،  انیمیداشته باشند )رح یگذاران واعتباردهندگان  نسبت به شرکت  نظر مساعدتر هیشود سرما یم

و به موقع و با  ریاطالعات است. هر چه اطالعات بدون تأخضروری برای افشای کامل  اتیاز خصوص یکیاطالعات حسابداری،  تیفیک

ن فروش و نگهداری سهام برای آ د،یقضاوت و اقدام به موقع نسبت به خر م،یفرصت اتخاذ تصم رد،یگذاران قرار گ هیسرما اریباال در اخت تیفیک

 ند،یمخابره نما هینند تا اخبار خوب را به بازار سرماک یم یخود، سع یواحدهای تجاری به منظور حفظ منافع شخص رانی. مددشو یها فراهم م

دارند تا صورتهای  لیاظهار نظر نامناسب حسابرس درباره عملکرد آنها، معموال تما ایو در صورت وجود اخبار بد، مانند کاهش سودآوری شرکت و 

 یظر حسابرس برای بهبود اظهار نظر حسابرس با او مذاکره مبرای جلب ن رانیمد رایز ند،یارسال نما هیبه بازار سرما شترییر بیرا با تأخ یمال

 یشرکت م یاطالعات حسابدار تیفیو کاهش ک یدر ارائه صورت های مال ریعامل موجب تأخ نیخود مستلزم صرف زمان بوده و ا نیکنند و ا

امر نه تنها منجر به  نیشود و ا یم یمال یهاموجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورت یحسابرس نییپا تیفی(. ک2152،  شواناتانیشود )و

 نهیبه صیدر ابعاد کالن خواهد شد و مانع از تخص یحسابرس ندیشود، بلکه موجب کاهش اعتبار فرآ یم یبه اهداف حسابرس یابیاز دست یناکام

فرآورده   نیاز مهمتر یکی یمال یگزارشگر تیفی(. ک2157)نورال ،  شودیم یمال نیو تأم هیسرما نهیهز شیدر بازار اوراق بهادار و افزا هیسرما

 یبنگاه اقتصاد یآورسود ییعملکرد و توانا یابیارز یاز اهداف عمده آن فراهم کردن اطالعات الزم برا یکیاست که  یحسابدار ستمیس یها

 گذارانهیااز منافع سرم تیحما یبرا یتیفیباک یزمهایکه مکان دهدیرخ م ییاغلب در شرکتها یمال ین گزارشگرییپا تیفی(. ک2157است )نورال، 

 گرید یوو از س باشدیو حسابرس مستقل م یحسابرس تیفیک یارتقا ها،زمیمکان نیوجود ندارد از جمله ا رانیطلبانه مدو کنترل رفتار فرصت 

 تیحاکم یلزوم بهبود ساز و کارهابه  یادیز تیکه شرکتها توجه و اهم دهیموجب گرد ایبزرگ دن یسهام یشرکتها یهاییرسوا ریموج اخ

مورد   یعالمت ده هیفرض هیاغلب بر پا ،یداشته باشند. ارائه به موقع اطالعات صورت های مال یدر اطالعات حسابدار تیشفاف شیو افزا یشرکت

 نیه اک دینما یافشاء م هیادرباره عملکرد شرکت را برای بازار سرم یاطالعات مختلف تیریه، مدیفرض نیقرار گرفته است. براساس ا یبررس

گزارش شده توسط حسابرس شرکت  یاطالعات، بندها نیاز ا یکی. ردیگذاران قرار گ هیتواند به عنوان عالمت مورد استفاده سرما یاطالعات م

 یحسابرس تهیبر نقش کم یا هندیبه طور فزا یمال یقانونگذار در بازارها یسهامداران و نهادها ،ی(. در زمان کنون2152باشد )چن و همکاران ،  یم

 تهیتمرکز کرده اند. نقش کم یحسابرس یمال یخود بخصوص از منظر نظارت بر صورتها فینسبت به وظا یی، پاسخگو تیمسئول یفایدر ا

در هر  ید(. رشد اقتصا5932 ،یینو تهیب ییو رضا یدارد )فخار یعملکرد واحد اقتصاد ینشان از ارتقا یگزارشگر تیفیدر بهبود ک یحسابرس

شود. اما  یم یو خارج یداخل یگذار هیموجب کاهش سرما ،یمال یوابسته است. وقوع تقلب ها یو خارج یداخل یگذار هیبه سرما یکشور

 ن،یبنابرا پردازند. یکند، م یشرکت گزارش نم یمال تیاز وضع یوبمطل ریکه تصو یاطالعات یداده ها یدستکار ای یاز شرکتها به ظاهر ساز یبرخ

 تیفعال نیکنترل مداوم چن یبرا ،یشرکت تیاز ارکان نظام جاکم یکیبه عنوان  ،یحسابرس تهیمستقل در شرکت همانند کم یا تهیجود کمو

 یندگینقش را در کاهش مشکالت نما نیمهم تر یحسابر تهیکم ،یندگینما یتئور دگاهی(. از د519: 2152است )بنسال و شارما ،  یضرور ییها

 رانیممکن است به عملکرد ضرکت ضرر برساند. بعالوه، مد رانیبر مد میراکنده بودن سهامداران و عدم کنترل و نظارت مستقکند. پ یم یباز

نها آ رایشود، ز یسهامداران محسوب م نهیعدم تقارن اطالعات هز نیدر ارتباط با شرکت هستند. ا یشتریاطالعات ب ینسبت به سهامداران دارا

 یحسابرس تهیاز جمله کم یشرکت تیحاکم یها زمیاز مکان یمجموعه ا نیکنند. بنابرا یریگ میر مورد عملکرد شرکت تصمتوانند آگاهانه د ینم

به عنوان  یحسابرس تهی(. کم5931 ران،و همکا یارزش سهامداران شرکت موثر واقع شود )اوراد شیو افزا یندگیتواند در کاهش مشکالت نما یم

http://www.joas.ir/


 111  -111، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 یشرکت است و از طرف یبهبود سالمت مال یمناسب برا یها یاستراتژ جادیمسئول ا یشود که از طرف یته مشناخ رهیمد أتیه یفرع تهیکم

 یعضادر برابر ا یمال یهااز صورت یمطلوب ریتصو یحسابرس تهیپاسخگو باشد. لذا اگر کم رهیمد أتیخود به ه یها تیدارد درباره فعال فهیوظ

ارزش سهامداران شرکت خواهد داشت)باردوج  شیموثر در جهت افزا یها یاتخاذ استراتژ یبرا یبهتر گاهیعامل ارائه دهد، جا ریو مد رهیمد أتیه

ت با قادر اس ته،یکم نیارزش سهامداران بپردازد. ا یگوناگون به بررس ینظارت یندهایفرآ قیتواند از طر یم یحسابرس تهیکم،  (.2151و رائو ، 

 یمطابق با استانداردها یمال یرا متقاعد کند تا صورتها یو نه،یزم نیارشد در ا رانیافق با مدشرکت و تو یحسابدار یها یخط مش یبررس

متقلبانه  یمال یها و گزارشگر ینظم یبا اشتباهات، ب یبه احتمال کمتر یحسابرس تهیکم یدارا یشرکت ها نیشده افشا شوند. بنابرا رفتهیپذ

 آنها تمرکز یبر رو زین یهستند که اغلب مطالعات تجرب ییهایژگیو یحسابرس تهیکم یها یژگیو، (. 2152روبه رو هستند )آمر و همکاران ، 

مراه ه ایها به صورت جداگانه و  یژگیو نیا نیاست. همچن یحسابرس تهیاستقالل، تعداد جلسات و اندازه کم ،یداشته اند : شامل تخصص مال

رتبط هستند م یمال یگزارشگر تیفیک یدر ارتباط با ارتقا ژهیبه و ،یشرکت تیکمدر بهبود حا یحسابرس تهیکم یها با اثربخش یژگیو گرید

و  تیبر واقع یاز اطالعات مبتن یگسترده ا فیبه دست آوردن ط یبرا ،یمال یگزارشگر ندیدر فرآ یحسابرس تهی(. کم2157)احمد و موهد، 

 یحسابرس تهیمک کیشکست  لیاز دال  یکیتواند  یم تیفیک یب یالم یمستقل وابسته است. گزارشگر یشرکت و حسابرس تیریقضاوت، به مد

 یوندید )پهستن گریکدی یها أتیبوده و عضو مستقل ه رهیمد أتیبا ه کیروابط نزد یاوقات دارا شتریب ته،یکم رانیمد نیشود. عالوه بر ا یتلق

 یگزرشگر ندینظارت بر فرآ یشود تا تقاضا برا یداش، باعث منظام پا یبرقرار قیاز طر یحسابرس تهیکم بیو ترغ قیتشو ی(. از طرف5932و خرم، 

 یحسابرس تهیکم یهایژگیو نی(. همچن2151و همکاران ،  نگلی)ا ابدیبهبود  یحسابرس تهیو تخصص کم یحسابرس تیفیو ک ابدی شیافزا یمال

 یمال یزارشگرگ تیفیدر رابطه با ارتقا ک ژهیبه و  ،یرکتش تیدر بهبود حاکم یحسابرس یبا اثربخش ها،یژگیو گریبه صورت جداگانه و همراه با د

باعث  یحسابرس تهیکم یکه تخصص مال دندیرس جهینت نی(، به ا2152و همکاران  ) ی(. آبرنات5932 ،یو اوراد اضیدشت ب یمرتبط هستند )الر

منافع  یحداکثرساز وهیهامداران به شس شارز یتواند در عوض حداکثر ساز یشرکت م کیشود.  یم یمال یبهبود به موقع بودن گزارشگر

 لیدکاهش سود، تع کهیکند و در حال ییراهنما یبا توجه به انتخاب حسابدار یسود را به سمت فرصت طلب شیاداره شود، افزا تیریمد یشخص

در ارائه  یدینقش کل یسحسابر تهیکم، (. 2159و سارنز ،  نکیکند )والم یسهامداران را با در نظر گرفتن ارزش شرکت منقوص م یحسابدار

 یبرا یحسابرس تهیکم یها یژگیاظهار داشتند که و نیشیپ قاتی(. تحق2152،  انیوییو ح بیدارد)حب هیاز اشتباه به بازار سرما یاطالعات عار

که  ردیگ یشات من یعوامل از یحسابرس تهیکم ی(. اثربخش2151باشد )سماها و همکاران ،  یم یاتیح فشیدر انجام وظا تهیاثربخش بودن کم

 تیفی(. چنانچه اطالعات با ک2151باشد )الزبان و ساوان ،  یم یحسابرس تهیکم یاعضا یآنها اندازه، تخصص، تجربه و مدت دوره تصد نیمهمتر

مقررات را  و نیقوان تیو رعا اتیلعم یو اثربخش ییتوانند کارا یخود فعاالن بازر م ابد،ی شیافزا یاطالعات تیبه فعاالن بازار ارائه گردد، و شفاف

 یهااعتبار صورت شیموجب افزا ،یمال یکننده در روند گزارشگر نییبه عنوان عامل تع یحسابرس تهیقرار دهند. لذا ک یریگیمورد نظارت و پ

 تهیمک یهایژگیکه و میتسوال هس نیبه دنبال پاسخ ا قیتحق نیشود. لذا در ا یاطالعات م یشده  و متعاقبا کاهش نابرابر یحسابرس یمال

 دارد؟ یریو ارزش سهامداران چه تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس

 

 قيتحق تيضرورت و اهم
کرد و عمل تیوضع یابیباشد، از ارکان ارز یجامع و مناسب م یگزارشگر ستمیس کیشفاف و قابل اتکاء که محصول  یاطالعات مال وجود

 یریگ میتصم یگذاران برا هیسرما ،یاقتصاد دادی. در هر رودیآ یدر شرکت به حساب م یذارگ هیدر مورد سرما یریگ میشرکت و تصم کی

بر آنها  ،یرگزارشگ ندیسازمان مستقل بر فرآ کیقابل اتکاء هستند که  یگذاران، اطالعات هیسرما دگاهیهستند. از د اتکاءاطالعات قابل  ازمندین

لی، ارائه اطالعات مفید برای تصمیم گیری است. استفاده کنندگان اطالعات حسابداری بر اساس از اهداف مهم گزارشگری ما یکی، . دینظارت نما

اطالعات گزارش شده در صورت های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن 

و  انیمیرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می گیرند )رحجریان های نقدی آتی، ارزش ش وارتباط منطقی بین سودآوری 

مام خواهد داشت که ت یاثر بخش یدر صورت تهیکم نی. استین دهیکس پوش چیاثربخش در شرکت بر ه تهیکم جادیضرورت ا،  (.5932همکاران، 

مهم  نی(. ا5932 ،ییلو تهیب ییو رضا یمتخصص باشند )فخار یمال یو گزارشگر یکنترل داخل ،یحسابرس ،یحسابدار یآن در حوزه ها یاعضا

 لیحلاطالعات ت نیبر اساس ا زین ریشرکت قرار گرفته و مد تیریمد اریتر در اخت تیفیبا ک یشود اطالعات قابل اتکاتر و گزارش ها یموجب م

حفاظت ها  نیقابل اتکاتر یحسابرس تهیکم نکهی. با وجود ااستفاده کنندگان قرار دهد اریرا در اخت یتر قیدق یها ینیب شیارائه و پ یبهتر یها

دان و هم فق تهیکم یرا در تخصص و مهارت اعضا یادیز اریهم تنوع بس یحسابرس تهیکم رامونیها پ یبررس اما کند،یارائه م یرا از منافع عموم

منافع  شیدر جهت افزا یحسابرس تهیکم نیدهند. بنابرا یمنشان  یامور مال نهیها را در زم تهیکم یاز اعضا یاریبس یکاف یتجربه و تخصص مال

 یم لیتشک نفعانیذ ریسهامداران و سا نیب یبا هدف کاهش عدم تقارن اطالعات یعنوان ساز وکار کنترل هگذاران شرکت ب هیسهامداران و سرما

 تیف، مسئولشفا یاطالعات مال دییو تا هیو با ته افتهیبهبود  یو حسابدار یاطالعات مال تیفیدقت و ک یحسابرس تهیکم جادیبا ا ،یشود. از طرف
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چه ممکن است . گرردیگ یتحت کنترل قرار م شتریب یمال یگزارشگر تیفیو مناسب و بهبود ک یکاف یشرکت جهت افشا تیریمد ییو پاسخگو

 تیفیک نکهیموجود اتفاق نظر در مورد ا اتیا ادبشود، ام یم یمال یگزارشگر ندیبهتر، منجر به بهبود فرآ یحسابرس تهیباشد که کم نیانتظار بر ا

 (.5932و همکاران،  یلیگرا یباشد، وجود ندارد )صفر یشامل چه موارد دیبا یگزارشگر

 یندافر دبهبو ق،خالو ا نقانو فخال لعماا عوـقاز و یگیرـپیشدر  هـیافت توسعه یهارکشودر حسابرسی کمیته یگیرربکاو  دیجاا کهآنجا  از

 یدهاـحدر وا حسابرسی کمیته دوـجو رودمی رنتظاا ،ستا دهبو موثر اءتکا قابلو  فشفا مالی یشهاارگزو  تطالعاا ئهو ارا لیما یشگرارگز

 نقش ثربخشا حسابرسی کمیتهموثر باشد  یو قابل اتکاء بودن اطالعات مال تیو شفاف یمال یگزارشگر ندیدر بهبود فرآ نیز انرـیا رد دیاـقتصا

 دیاـقتصا دـحاز وا مستقل باید ،کند عمل ثربخشا ندابتو ینکها ایبر حسابرسی کمیته. دکر هداخو یفاا هیردعتباا ألـخ دنپرکردر  یکلید

در  یحسابرس تهی. وجود کمباشند رداربرخو زمال مالیو  اریحسابد تخصصو  شـناز دا دـبای یـحسابرس کمیته یاـعضا ینـهمچن. دـباش

 هیگذاران در سرما هیو اعتماد سرما یاقتصاد یواحدها یدر اعتبارده تهیکم نیا ریپژوهش در رابطه با تأث یوما را به س رانیا یاقتصاد یواحدها

 یحسابرس تهیکه از کم ییبازده سهام شرکت ها نیبر تعداد معامالت و حجم معامالت و همچن زیگونه واحدها و ن نیا یسود ده شیو افزا یگذار

وق است. موارد ف یدر امور جار تیریو کنترل رفتار مد یاطالعات مال یبررس یحسابرس تهیکم یاصل فهیوظ باشند سوق داده است. یبرخوردار م

و حائز  یل بررسنظر قاب نیاز ا یمال یصورتها تیفیو ک یحسابرس تهیکم یها یژگیرابطه و نیگذارد. بنابرا یم ریتأث یمال یگزارشگر تیفیبر ک

موثر باشد. در  گذاران هیسرما ماتیتواند بر تصم یم یمال یگزارشگر تیفیک ،یمال یگزارشگر تیفیا کمرتبط ب قاتیاست، بر اساس تحق تیاهم

 .دینما نییتب یگذار هیسرما ماتیتصم دگاهیرا از د یحسابرس تهیکم یها یژگیو تیاهمتواند  یرابطه فوق م یبررس جهینت

 

 قياهداف تحق
 ،یمطرح شود )خاک ژهیو و یبه دو صورت کل تواندیم قیگیرد، اهداف تحقورت میتحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی ص هر

به استفاده  کمک یاست برا یو تالش شودیاستفاده در بورس اوراق بهادار تهران انجام م یبرا شیهاافتهی جیتحقیق به قصد کاربرد نتا نی(. ا5927

اضر اهداف پژوهش ح بیترت نیرساند. بد یاری یو منطق حیصح ماتین را در اتخاذ تصمبتواند آنا قیطر نیتا از ا ،یکنندگان اطالعات حسابدار

 : شوندیم یصورت بند ریز بیبه ترت

 یاهداف اصل

ر بورس شده د رفتهیپذ یو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یهایژگیو ریتأث یبررس -

 اوراق بهادار تهران

 و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیک نیرابطه ب یچگونگ نییعت -

 یاهداف فرع

 و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیاندازه کم ریتأث یچگونگ نییتع -

 و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیاستقالل کم ریتأث یچگونگ نییتع -

 و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یتخصص مال ریتأث یگونگچ نییتع -

 

 هاي تحقيقفرضيه
نها رد آ ای دییتا تآ گرددیاطالعات آنها اقدام م یآوربه جمع هاهیبعد از طرح فرض شود؛یمطرح م ریز یهاهیفرض قیبا توجه به اهداف تحق

 مشخص گردد.

 یاصل یها هیفرض

 دارد. ریو ارزش سهامداران تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یهای ژگیو -

 و ارزش سهامداران رابطه وجود دارد. یمال یگزارشگر تیفیک نیب -

 یفرع یها هیفرض

 دارد. ریو ارزش سهامداران  تأث یمال  یگزارشگر تیفیبر  رابطه ک یحسابرس تهیاندازه کم -

 دارد. ریو ارزش سهامداران تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیاستقالل کم -

 دارد. ریو ارزش سهامداران تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یتخصص مال -
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  قيروش تحق
 لیاحل مس یصول و فنون را براها، ا یها، قانونمند هیاست که نظر یپژوهش ،یکاربردی است. پژوهش کاربرد قاتیپژوهش از نوع تحق نیا

 نیا نی. همچنردیو مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گ نیقوان نیتواند در تدو یپژوهش م نیا جینتا نی. بنابراردیگ یبه کار م یواقع

نوع  پژوهش حاضر از یش شناساست. رو ریمتغ نیچند نیارتباط ب افتنیپژوهش به دنبال  نیا رایاست، ز یهمبستگ قاتیاز نوع تحق وهشپژ

 باشد، بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطالعات گذشته انجام می شود. یم دادییپس رو

 به راه حل یابیکشف مجهوالت و دست ها،تیواقع یبررس یبرا افتهیونظام  نانیقابل اطم یهاازقواعد، ابزار و راه یامجموعه قیتحق روش

 (.5922 ،یمشکالت است )خاک

موجود  و روابط طیشرا ریوتفس فیبه توص یفی. مطالعات توصردیگیم یجا یفیتوص قیدر زمزه تحق ق،یاز نظر روش تحق قیتحق نیا

که  یاها، هدف کشف دانش تازه قینوع تحق نی. دراردیگیم یجا یکاربرد یها قیدر زمره تحق ق،یاز نظر هدف تحق قیتحق نی. اپردازدیم

 ایمعضل  کیبه  یپاسخ یبرا یتالش یکاربرد قیتر، تحق قی. به عبارت دقکندیدنبال  م تیدر واقع یندیفرآ ایفرآورده کاربرد مشخص رادرباره 

 یابر شوند،یم نیتدو ه،یپا یها قیکه در تحق یاصول ای هاهینظر ،یکاربرد یها قیوجود دارد. در تحق یواقع یایاست که در دن یمشکل عمل

استفاده  یزمان  یدادیاست. از روش پس رو یدادیپس رو کردیبا استفاده از رو قیتحق نی. طرح اشوندیبه کار گرفته م یو واقع ییحل مسائل اجرا

 .پردازدیموضوع م یبه بررس دادهایکه پژوهشگر پس از وقوع رو شودیم

 

 قيسواالت تحق
 یسؤاالت اصل

ر شده در بورس اوراق بهادا رفتهیپذ یرزش  سهامداران در شرکت هاو ا  یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یهای ژگیو -

 دارد؟ یریتهران چه تأث

 وجود دارد؟ یو ارزش سهامداران چه رابطه ا یمال یگزارشگر تیفیک نیب -

 یسؤاالت فرع

 دارد؟ یریو ارزش سهامداران چه تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیاندازه کم -

 دارد؟ یریو ارزش سهامداران چه تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیماستقالل ک -

 دارد؟ یریو ارزش سهامداران چه تأث یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یتخصص مال -

 

 قيتحق اتيمدل آزمون فرض

شود که برگرفته از مدل احمد و  یاستفاده م ریز یونیرگرس یاز مدل ها قیتحق یفرع اتیو فرض یاصل هیاز فرض کیآزمون هر  یبرا

 باشد. ی( م2157موهد  )

 و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیرابطه ک یبررس یاول: برا مدل
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیکم یها یژگیو ریتأث یمدل دوم: بررس
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐴𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝐴𝐶 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽7𝐹𝐴𝐸 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡
+ 𝛽8𝐴𝐶𝑆 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽9𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽10𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽11𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽12𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

SVهر سال  ی: ارزش سهامداران، بازده سهام شرکت براt 

sizeشرکت یها ییکل دارا یعیطب تمی: لگار 

BTMVل سا یبه ارزش بازار شرکت برا ی: ارزش دفترt 

:〖ROA〗_itها یی: نرخ بازده دارا 

〖IAC*FRQ〗_و ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیک نیب یانجیم ریمتغ یحسابرس تهی: استقالل کم 

 FAE*FRQو ارزش سهامداران یمال یگزارشگر تیفیک نیب یانجیم ریمتغ یحسابرس تهی: تخصص کم 

𝐴𝐶𝑆شگری مالی و ارزش سهامداران حسابرسی متغیر میانجی بین کیفیت گزار کمیته: اندازه  ∗ 𝐹𝑅𝑄 

 

http://www.joas.ir/


 111  -111، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 قيتحق یروش شناس
 لیمسا حل یها، اصول و فنون را برا یها، قانونمند هیاست که نظر یقیتحق ،یکاربرد قیکاربردی است. تحق قاتیاز نوع تحق قیتحق نیا

 نینابراشوند. ب یم  یاطالعات بررس یافشا تیفیو کآن   یها یژگیوو یحسابرس یها تهیکم نیرابطه ب قیتحق نی. در اردیگ یبه کار م یواقع

 یهمبستگ اتقیاز نوع تحق قیتحق نیا نی.  همچنردیو مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گ نیقوان نیتواند در تدو یم قیحقت نیا جینتا

معنی که  باشد، بدین یم دادییحاضر از نوع پس رو قیتحق یاست. روش شناس ریمتغ نیچند نیارتباط ب افتنیبه دنبال  قیتحق نیا رایاست، ز

 ق براساس اطالعات گذشته انجام می شود .یانجام تحق

 

 داده ها يروش و ابزار گردآور
ع جم  ریعضو نمونه از منابع  ز ییشرکتها یگزارشات  مال ریشده  و سا  یحسابرس یمال  یاز  صورتها قیتحق  نیا ازیمورد ن یها داده

 شود:  یم  یآور

 .نینوره آورد  یبانک  اطالعات  -5

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران. ینترنتیا تیسا قیجامع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طر یبانک اطالعات -2

 کدال.   تیسا قیشده شرکت های پذیرفته شده  از  طر  یحسابرس  یمال  یها صورت -9

 .قیاطالعات مربوط  به موضوع تحق افتیدر  یمعتبر برا  یها تیو  سا  یمعتبر در رشته  حسابدار  ینه هااز کتابخا استفاده

  ود.ش  یم  یعضو نمونه جمع آور ییشرکتها یگزارشات  مال ریشده  و سا  یحسابرس یمال  یاز  صورتها قیتحق  نیا ازیمورد ن یها داده

 

 داده ها ليو تحل هیروش و ابزار تجز
 یمورد آزمون دارا یاست که داده ها نیا یآمار ی. فرض اغلب آزمونهای شوداستفاده م ییوتابلو یمقطع  های مطالعه از داده نیا در

فاده از آزمون نرمال بودن است ر،یخ اینرمال هستند  عیتوز یدارا ق،یمورد استفاده در تحق های داده عیتوز نکهیا نییتع ینرمال هستند. برا عیتوز

 یم استفاده یمقطع ونیها از روش رگرس هیاستفاده شده و برای آزمون فرض یهمبستگ یاز آزمون ها رهایمتغ انیروابط م ی. برای بررسی شودم

 EVIEWS یشود.  از نرم افزار آمار یاستفاده م اتیآزمون فرض یبرا زی( نیت لیها)تحل نیانگیاز آزمون تفاوت در م قیتحق نیدر ا نیشود. همچن

 .ی شوداستفاده م یآمار یها لیتحل امانج یبرا

 

 اتيآزمون فرض جینتا
 اول هیآزمون فرض جهینت

ده در ش رفتهیپذ یو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهیدارد: اندازه کم یم انیاول ب  هیفرض

 دارد. ریبورس اوراق بهادار تهران تأث

 استفاده شده است: ریز رهیچند متغ ونیمدل رگرساول از  هیآزمون فرض یبرا

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝐶𝑆 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
H0شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال یگزارشگر تیفیه کبر رابط یحسابرس تهی: اندازه کم

 ندارد. ریتهران تأث

H1شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یو ارزش سهامداران در شرکت ها یمال یگزارشگر تیفیبر رابطه ک یحسابرس تهی: اندازه کم

 دارد. ریتهران تأث

 مون فرضيه اول(: نتيجه آز6-4جدول)
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝐶𝑆 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡
+ 𝜀𝑖𝑡 

 متغیر وابسته: ارزش سهامداران

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر

 C 10513 10327 10119 مقدار ثابت

 FRQ 10121- 10921- 10199 کیفیت گزارشگری مالی

 ACS 10152- 10222- 10133 اندازه کمیته حسابرسی
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 FRQ*ACS 10179- 50127- 10177 کیفیت* اندازه کمیته

 ROA 10222 10922 10111 نرخ بازده دارایی ها

 LEV 10952 20929 1015 اهرم مالی

 SIZE 10122- 20275- 10117 کتاندازه شر

 BTMV 10532 20239 10111 فرصت رشد

 10119 (2Rضریب تعیین) F 20912آماره 

 F(Prob) 101111سطح معنی داری  
 10122 (A2Rضریب تعیین تعدیل شده)

 50372 (D.Wآماره دوربین واتسون)

 

 ون چاوگام اول: تشخیص همگن یا ناهمگن بودن داده ها با استفاده از آزم

( و سطح  معنی داری آماره آزمون چاو  که کمتر از سطح خطای مورد پذیرش می باشد.مدل داده های تابلویی 1-2با توجه به جدول )

( می باشد که نشان 10119مناسب نیست. میزان ضریب تعیین مدل برابر ) تلفیقی های داده روش از استفاده برای برازش انتخاب می شود. لذا ،

حسابرسی و سایر متغیر های کنترلی قابل  کمیتهدرصد تغییرات متغیر ارزش سهامداران توسط کیفیت گزارشگری مالی،  اندازه  109می دهد 

توضیح است. در تحلیل رگرسیون بخصوص زمانی که متغیرها در طول یک فاصله زمانی مورد مطالعه قرار می گیرند ممکن است تغییر داده ها 

ی خاصی پیروی کند برای تشخیص این الگو از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود. مفهوم مستقل بودن به این معنی در طول زمان از الگو

 است که نتیجه یک مشاهده تأثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشد. در رگرسیون، بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازه

گیرد ممکن است با مشکل مستقل نبودن خطاها برخورد کند. به این نوع ارتباط در داده ها خود همبستگی می  زمانی مورد مطالعه قرار می

گویند. در صورت وجود خود همبستگی در خطاها نمی توان از رگرسیون خطی استفاده کرد. برای بررسی این فرض به صورت شهودی می توان 

می باشد. اگر بین باقیمانده ها، همبستگی  2تا  1اما راه  مطمئن تر استفاده از دوربین واتسون بین از نمودار کردن توالی متغیر استفاده کرد. 

باشد، جای هیچ نگرانی نیست از  1/2تا  1/5موع اگر این اماره بین متوالی وجود نداشته باشد نشان دهنده همبستگی منفی می باشد. در مج

قرار دارد، بنابراین نشان می دهد همبستگی   1/2تا  1/5( می باشد  که این ضریب بین  50372آنجایی که میزان آماره دوربین واتسون برابر )

درصد( بوده و کل مدل  1کمتر از سطح خطای مورد پذیرش) (10111برابر ) Fبین اجزای خطای مدل وجود ندارد. سطح معنی داری آماره 

 رگرسیونی معنی دار است. 

 گام دوم: بررسی تایید یا رد فرضیه

( بوده لذا 10177( و معنی داری)-10179حسابرسی دارای ضریب) کمیته( کیفیت گزارشگری مالی و اندازه 2-2با توجه به نتایج جدول )

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران تأثیر منفی و معکوس دارد.  کمیتهاندازه  درصد می توان گفت 31با اطمینان 

 همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل، اهرم مالی و نرخ بازده دارایی، فرصت رشد و تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش سهامداران

 وس بر ارزش سهامداران نشان داد.دارد اما اندازه شرکت تأثیر منفی و معک

 

 نتیجه آزمون فرضیه دوم

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده  کمیتهفرضیه  دوم بیان می دارد: استقالل 

 در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

 زیر استفاده شده است: برای آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیون چند متغیره
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝐴𝐶 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

0H لی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری ما کمیته: استقالل

 تهران تأثیر ندارد.

1H حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  کمیته: استقالل

 تهران تأثیر دارد.
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 (: نتيجه آزمون فرضيه دوم7-4جدول)

 

 گام اول: تشخیص همگن یا ناهمگن بودن داده ها با استفاده از آزمون چاو

( و سطح معنی داری آماره آزمون چاو  که بیشتر از سطح خطای مورد پذیرش می باشد.مدل داده های تابلویی 1-2جه به جدول )با تو

( می باشد که نشان 10121مناسب است. میزان ضریب تعیین مدل برابر ) تلفیقی های داده روش از استفاده برای برازش انتخاب نمی شود. لذا،

ابل حسابرسی و سایر متغیر های کنترلی ق هرات متغیر ارزش سهامداران توسط کیفیت گزارشگری مالی،  استقالل کمیتدرصد تغیی 201می دهد 

قرار دارد، بنابراین نشان می   1/2تا  1/5( می باشد  که این ضریب بین  50299توضیح است. از آنجایی که میزان آماره دوربین واتسون برابر )

درصد( بوده  1( کمتر از سطح خطای مورد پذیرش)10111برابر ) Fطای مدل وجود ندارد. سطح معنی داری آماره دهد همبستگی بین اجزای خ

 و کل مدل رگرسیونی معنی دار است. 

 گام دوم: بررسی تایید یا رد فرضیه

( بوده 10121معنی داری)( و -10221حسابرسی دارای ضریب) کمیته( کیفیت گزارشگری مالی و استقالل 7-2با توجه به نتایج جدول )

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران تأثیر منفی و معکوس  کمیتهدرصد می توان گفت استقالل  31لذا با اطمینان 

مداران م بر ارزش سهادارد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل، اهرم مالی و نرخ بازده دارایی، فرصت رشد و تأثیر مثبت و مستقی

 دارد اما اندازه شرکت تأثیر منفی و معکوس بر ارزش سهامداران نشان داد.

 

 نتیجه آزمون فرضیه سوم

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته  کمیتهفرضیه  سوم بیان می دارد: تخصص مالی 

 تأثیر دارد. شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیون چند متغیره زیر استفاده شده است:
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝐴𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐴𝐸 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

0H حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  کمیته: تخصص مالی

 بهادار تهران تأثیر ندارد.

1H حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق کمیته: تخصص مالی 

 بهادار تهران تأثیر دارد.

 

 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝐴𝐶 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 متغیر وابسته: ارزش سهامداران

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر

 C 10557- 10332- 10125 مقدار ثابت

 FRQ 10152- 10517- 10132 کیفیت گزارشگری مالی

 IAC 10192 10237 10122 حسابرسی کمیتهاستقالل 

 FRQ*IAC 10221- 10332- 101212 هکیفیت* استقالل کمیت

 ROA 10121 10171 10111 نرخ بازده دارایی ها

 LEV 10922 50325 10112 اهرم مالی

 SIZE 10157- 20927- 10121 اندازه شرکت

 BTMV 10229 20195 10111 فرصت رشد

 10121 (2Rضریب تعیین) F 30221آماره 

 F(Prob) 101111سطح معنی داری  
 10112 (A2Rضریب تعیین تعدیل شده)

 50299 (D.Wآماره دوربین واتسون)
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 (: نتيجه آزمون فرضيه سوم8-4جدول)

 

 : تشخیص همگن یا ناهمگن بودن داده ها با استفاده از آزمون چاوگام اول

( و سطح معنی داری آماره آزمون چاو که بیشتر از سطح  خطای مورد پذیرش می باشد. مدل داده های تابلویی 1-2با توجه به جدول )

( می باشد که نشان 10175ضریب تعیین مدل برابر ) مناسب است. میزان تلفیقی های داده روش از استفاده برای برازش انتخاب نمی شود. لذا،

ابل حسابرسی و سایر متغیر های کنترلی ق کمیتهدرصد تغییرات متغیر ارزش سهامداران توسط کیفیت گزارشگری مالی،  استقالل  705می دهد 

قرار دارد، بنابراین نشان می دهد   1/2تا  1/5  ( می باشد که این ضریب بین50322توضیح است. از آنجایی که میزان آماره دوربین واتسون برابر )

درصد( بوده و  1( کمتر از سطح خطای مورد پذیرش)10111برابر ) Fهمبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد. سطح معنی داری آماره 

 کل مدل رگرسیونی معنی دار است. 

 گام دوم: بررسی تایید یا رد فرضیه

( 10179( و معنی داری)-10511حسابرسی دارای ضریب) کمیتهکیفیت گزارشگری مالی و تخصص مالی ( 2-2با توجه به نتایج جدول )

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران تأثیر منفی و  کمیتهدرصد می توان گفت تخصص مالی  31بوده لذا با اطمینان 

ه به مدل، اهرم مالی و نرخ بازده دارایی، فرصت رشد و تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش معکوس دارد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شد

 سهامداران دارد اما اندازه شرکت تأثیر منفی و معکوس بر ارزش سهامداران نشان داد.
 

 نتیجه آزمون فرضیه چهارم

ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  فرضیه  چهارم بیان می دارد: کیفیت گزارشگری مالی با ارزش سهامداران در شرکت ه

 دارد.

 برای آزمون فرضیه چهارم از مدل رگرسیون چند متغیره زیر استفاده شده است:
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

0H.کیفیت گزارشگری مالی با ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  ندارد : 

1H.کیفیت گزارشگری مالی با ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  دارد : 

 

 

 

 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝐴𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐴𝐸 ∗ 𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 ارزش سهامدارانمتغیر وابسته: 

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر

 C 10551- 10735- 10112 مقدار ثابت

 FRQ 10537- 50592- 10111 کیفیت گزارشگری مالی

 FAE 10511- 50131- 10179 حسابرسی هتخصص مالی کمیت

 FRQ*FAE 10217 10725 10122 هکیفیت* تخصص مالی کمیت

 ROA 10112 20122 10111 نرخ بازده دارایی ها

 LEV 10922 50322 10112 اهرم مالی

 SIZE 10157- 50252- 10123 اندازه شرکت

 BTMV 10222 20293 10111 فرصت رشد

 10175 (2Rضریب تعیین) F 20129آماره 

 F(Prob) 101111سطح معنی داری  
 10122 (A2Rضریب تعیین تعدیل شده)

 50322 (D.Wآماره دوربین واتسون)
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 (: نتيجه آزمون فرضيه چهارم9-4جدول)
 

𝑆𝑉𝐼𝑇 = 𝛽1 + 𝛽2𝐹𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 متغیر وابسته: ارزش سهامداران

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر

 C 10512- 10223- 10112 مقدار ثابت

 FRQ 10517- 50111- 10139 کیفیت گزارشگری مالی

 ROA 10122 20225 10111 نرخ بازده دارایی ها

 LEV 10953 50323 10119 اهرم مالی

 SIZE 10157- 50312- 10111 اندازه شرکت

 BTMV 10222 20225 10111 فرصت رشد

 10121 (2Rضریب تعیین) F 590212آماره 

 F(Prob) 10111سطح معنی داری  
 10111 (A2Rضریب تعیین تعدیل شده)

 50192 (D.Wآماره دوربین واتسون)

 

 گام اول: تشخیص همگن یا ناهمگن بودن داده ها با استفاده از آزمون چاو

( و سطح معنی داری آماره آزمون چاو که بیشتر از سطح  خطای مورد پذیرش می باشد. مدل داده های تلفیقی 1-2با توجه به جدول )

( می باشد که نشان 10121مناسب است. میزان ضریب تعیین مدل برابر ) تلفیقی های داده روش از استفاده ،برای برازش انتخاب نمی شود. لذا

درصد تغییرات متغیر ارزش سهامداران توسط کیفیت گزارشگری مالی و سایر متغیر های کنترلی قابل توضیح است. از آنجایی که  201می دهد 

قرار دارد، بنابراین نشان می دهد همبستگی بین اجزای   1/2تا  1/5( می باشد  که این ضریب بین  50192میزان آماره دوربین واتسون برابر )

درصد( بوده و کل مدل رگرسیونی معنی  1( کمتر از سطح خطای مورد پذیرش)10111برابر ) Fخطای مدل وجود ندارد. سطح معنی داری آماره 

 دار است. 

 گام دوم: بررسی تایید یا رد فرضیه

( تأثیر کمفی و معکوس بر ارزش 10139( و معنی داری)-10517( نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی با ضریب)3-2ایج جدول )نت

 رسهامداران دارد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل، اهرم مالی و نرخ بازده دارایی، فرصت رشد و تأثیر مثبت و مستقیم ب

 رد اما اندازه شرکت تأثیر منفی و معکوس بر ارزش سهامداران نشان داد.ارزش سهامداران دا

 

 تحليل و تفسير نتایج آزمون فرضيه ها
حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در  کمیتهفرضیه اول بیان می دارد: اندازه 

 بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

 31( بوده لذا با اطمینان 10177( و معنی داری)-10179حسابرسی دارای ضریب) هبا توجه به نتایج کیفیت گزارشگری مالی و اندازه کمیت

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران تأثیر منفی و معکوس دارد. نتایج تحقیق حاضر  هدرصد می توان گفت اندازه کمیت

( 2152( ، ایدوکادیر )2159( ،والمینگ و سارنز )2152(، حبیب و حییویان )2152(،بنسال و شارما )2157تحقیقات احمد و موهد )با نتایج 

اثربخش در شرکت بر هیچ  کمیته( مطابق می باشد. از دیدگاه نظری، ضرورت ایجاد 5931( و سید نژاد فهیم و همکاران)5932شالچی و جلیلی )

در صورتی اثر بخشی خواهد داشت که تمام اعضای آن در حوزه های حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و  کمیتهن کس پوشیده نیست. ای

(. این مهم موجب می شود اطالعات قابل اتکاتر و گزارش های با کیفیت تر 5932)فخاری و رضایی بیته لویی، گزارشگری مالی متخصص باشند

مدیر نیز بر اساس این اطالعات تحلیل های بهتری ارائه و پیش بینی های دقیق تری را در اختیار استفاده در اختیار مدیریت شرکت قرار گرفته و 

 یتهکمحسابرسی قابل اتکاترین حفاظت ها را از منافع عمومی ارائه میکند، اما بررسی ها پیرامون  کمیتهکنندگان قرار دهد. با وجود اینکه 

ا را ه کمیتهو هم فقدان تجربه و تخصص مالی کافی بسیاری از اعضای  کمیتهتخصص و مهارت اعضای  حسابرسی هم تنوع بسیار زیادی را در

حسابرسی در جهت افزایش منافع سهامداران و سرمایه گذاران شرکت به عنوان ساز وکار  کمیتهدر زمینه امور مالی نشان می دهند. بنابراین 

یفیت حسابرسی دقت و ک کمیتههامداران و سایر ذینفعان تشکیل می شود. از طرفی، با ایجاد کنترلی با هدف کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین س
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اطالعات مالی و حسابداری بهبود یافته و با تهیه و تایید اطالعات مالی شفاف، مسئولیت و پاسخگویی مدیریت شرکت جهت افشای کافی و 

برسی بهتر، منجر حسا کمیتهر می گیرد. گرچه ممکن است انتظار بر این باشد که مناسب و بهبود کیفیت گزارشگری مالی بیشتر تحت کنترل قرا

به بهبود فرآیند گزارشگری مالی می شود، اما ادبیات موجود اتفاق نظر در مورد اینکه کیفیت گزارشگری باید شامل چه مواردی باشد، وجود 

 (.5932ندارد)صفری گرایلی و همکاران،

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده  هاستقالل کمیتفرضیه دوم بیان می دارد: 

 در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

( بوده لذا با اطمینان 10121( و معنی داری)-10221حسابرسی دارای ضریب) کمیتهبا توجه به نتایج کیفیت گزارشگری مالی و استقالل 

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران تأثیر منفی و معکوس دارد. احمد و  کمیتهد می توان گفت استقالل درص 31

( و 5932( شالچی و جلیلی )2152( ، ایدوکادیر )2159( ،والمینگ و سارنز )2152(، حبیب و حییویان )2152(،بنسال و شارما )2157موهد )

ها امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطالعات و الزام شرکت( مطابق می باشد. 5931ران)سید نژاد فهیم و همکا

های اجتماعی از مهمترین آرمان هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته به ایفای مسئولیت

م باشد. نظاهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام راهبری بنگاه میمستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کار است. تحقق این آرمآنها

راهبری شرکت بیش از هر چیز، حیات شرکت را در دراز مدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل 

های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند. وجود یک و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروهها پشتیبانی مدیران شرکت

تواند به تحقق استقالل حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطالعاتی شود نظام راهبری مناسب می

تأثیر نظام راهبری شرکت بر کیفیت سود مسائل و مشکالت ،  تری را اتخاذ کنند.ادی تصمیمات آگاهانهتا در سایه آن بازیگران عرصه اقتص

شود. تضاد منافع، همراه با عدم امکان انعقاد یک های ناروا و اطالعات نامتقارن میان مدیران و سهامداران ناشی میراهبری شرکت، از انگیزه

 شود که بر ارزشسهامداران درباره پیامدهای احتمالی آتی، منجر به مسائل الینحل در باب نمایندگی میقرارداد صریح و شفاف میان مدیران و 

 های حسابرسی کمیتهگری مالی مستلزم سالمت فرآیند حسابرسی است. (. قابلیت اعتماد فرآیند گزارش5331شرکت تأثیرگذار است )هارت 

 های حسابداری و کنترل داخلی وبخشی در خصوص سالمت و کیفیت رویهمدیره، اطمینانمسئول پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به هیأت 

و  حسابرسی مستقل بر کیفیت گزارشگری مالی کمیتهنظارت بر استقالل حسابرسان مستقل از مدیریت هستند. شواهد تجربی عموماً از تأثیر 

حسابرسی مستقل و کیفیت گزارشگری مالی را  کمیته( رابطه مستقیم میان 2115عنوان مثال، کارسلو و نیل )کند. بهکیفیت سود پشتیبانی می

اند. عالوه بر این، حسابرسی گزارش کرده کمیته( رابطه معکوس میان مدیریت سود و استقالل 2119اند. همچنین زی و دیگران )مستند کرده

ای انتصاب سزائی دارد، زیرا نفوذ مدیریت بررت بر مدیران اجرائی تأثیر بهانتصابات مستقل نیز بر اثربخشی هیأت مدیره و توانائی نظا کمیتهوجود 

حسابرسی و هیأت مدیره مستقل بر عملکرد مدیران اجرائی نظارت دارند،  کمیتهکند. در مواردی که اعضای جدید هیأت مدیره را محدود می

های مدیریت سود متهورانه در های مدیران را برای اعمال استراتژیشود و انگیزهاختیارات مدیران اجرائی در زمینه مدیریت سود محدود می

رود که مدیریت سود کمتر اتفاق افتد و انعکاس اثر سود حسابداری در قیمت سهام دهد، بنابراین انتظار میفرآیند گزارشگری مالی کاهش می

 حسابرسی افزایش یابد. کمیتهمتناسب با استقالل هیأت مدیره و 

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته  هبیان می دارد: تخصص مالی کمیتفرضیه سوم 

 شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

با  ( بوده لذا10179( و معنی داری)-10511حسابرسی دارای ضریب) کمیتهبا توجه به نتایج کیفیت گزارشگری مالی و تخصص مالی 

حسابرسی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ارزش سهامداران تأثیر منفی و معکوس  کمیتهدرصد می توان گفت تخصص مالی  31اطمینان 

( شالچی و جلیلی 2152(، ایدوکادیر )2159( ، والمینگ و سارنز )2152(، حبیب و حییویان )2152(،بنسال و شارما )2157دارد. احمد و موهد )

حسابرسی عالوه بر ارتقاء سطح  کمیته( معتقدند وجود 2152) 5( مطابق می باشد. سان و همکاران 5931سید نژاد فهیم و همکاران)( و 5932)

کیفی مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شود. از طرف دیگر، شرکت ها و سهامداران برای نظارت دقیق 

ون ریسک، جلوگیری از اتالف منابع شرکت، صحت گزارشگری مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، بر قضاوت اعضای تر بر زمینه هایی همچ

حسابرسی و فعالیت سهامدار درهمگرایی بین دوره تصدی  کمیته( به بررسی  تأثیر 2151و همکاران) 2مایی  حسابرسی اتکاء می کنند. کمیته

( 2( بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و دوره تصدی حسابرس)5ری پرداختند. هدف از این مطالعه )حسابرسی و محافظه کاری حسابدا

( بررسی تأثیر فعالیت های سهامدار 9حسابرسی بر ارتباط بین حسابداری محافظه کاری و دوره تصدی حسابرس ) کمیتهبررسی تأثیر ویژگی های 

ری حسابداری بود. نتایج تحقیق  یک ارتباط منفی بین محافظه کاری حسابداری و دوره تصدی در ارتباط  تصدی حسابرسی  و محافظه کا
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حسابرسی در   کمیتهارتباط بین محافظه کاری حسابداری و دوره تصدی حسابرس در شرکت های با اعضای  حسابرس را نشان داد همچنین 

نتایج نشان می دهدکه شرکتها می توانند اثر تصدی طوالنی حسابرسی را   م.سال و فعالیت باالی سهامداران را مشاهده کردی 21سطح بیش از 

( به برسی 2152) 9گابریال  کاهش دهند زمانی که شرکتها تعداد اعضای حسابرسی با تخصص باال و فعالیت  باالی سهامداران داشته باشند. 

 میتهکیافته های اصلی از این مطالعه نشان می دهد که از ویژگی های حسابرسی و عملکرد مورد مطالعه انگلستان پرداختند.  کمیتهویژگی های 

حسابرسی، تعداد  جلسات  کمیتهیافته ها همچنین  نشان می دهد که  رابطه مثبت بین اندازه  حسابرسی تأثیر بر عملکرد شرکت انگلستان دارد.

حسابرسی به نظر می رسد با عملکرد شرکت دارای  کمیتهالل آن وتخصص مالی و عملکرد مالی شرکت وجود دارد. در مقابل، حسابرسی استق

 همبستگی منفی باشد. 

 فرضیه چهارم بیان می دارد:کیفیت گزارشگری مالی با ارزش سهامداران رابطه معنی داری دارد. 

ارزش سهامداران  ( تأثیر کمفی و معکوس بر10139( و معنی داری)-10517نتایج نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی با ضریب)

( 2159( ،والمینگ و سارنز )2152( ،حبیب و حییویان )2152(،بنسال و شارما )2157دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات احمد و موهد )

تم اطالعاتی های مالی که نتیجه سیس( مطابق می باشد. صورت5931( و سید نژاد فهیم و همکاران)5932( شالچی و جلیلی )2152، ایدوکادیر )

حسابداری است، چیزی جز یک کاال نیست. علت وجود حسابداری تقاضای موجود برای اطالعات مالی است و افزون بر این، حسابداران و واحد 

ها رکتسط شتجاری نیز توانایی و عالقه الزم را برای ارائه این اطالعات دارند.. پس مفاهیمی نظیر کیفیت که برای کاالها و خدمات ارائه شده تو

های مالی نیز قابل بحث و پیگیری و واحدهای اقتصادی مطرح شده است، برای خدمات حسابداری، از جمله محصول نهایی آن؛ یعنی گزارش

دهد. است. کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطالعات مفید و سودمند را از سایر اطالعات منفک کرده، سودمندی اطالعات را افزایش می

تواند هاست، چرا که بهنگام بودن اطالعات است که میهای مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطالعات مالی شرکتبموقع بودن گزارش

 ت گزارشگری،کند. بنابراین، سرعکنندگان اطالعاتی منجر بشود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره میبه استفاده بهتر و مفیدتر استفاده

های مالی باشد. افزایش سرعت کنندگان گزارشها باید مورد توجه ویژه تهیههای مالی شرکتبه معنای میزان تأخیر زمانی در ارائه گزارش

 تواند به شفافیت بیشتر اطالعات مالیگذاران، میهای اقتصادی توسط سرمایهتر اطالعات در اتخاذ تصمیمگزارشگری به دلیل استفاده بموقع

 مایهتواند تأثیر بسزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرها و به تبع آن، شفافیت باالتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود میتشرک

که در های مالی، ابزاری برای افشای اطالعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست (.از آنجا که گزارش5923داشته باشد)مهدوی و جمالیان پور،

تواند از طریق کاهش اطالعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست گیرد، در صورت بهنگام بودن میدسترس عموم قرار می

ذاران گتر باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان سرمایهتوان چنین پنداشت که ارائه اطالعات بموقعگذاران شود. بنابراین، میتوسط سرمایه

گذاری رابطه منطقی وجود دارد. این رابطه بدین صورت است که خواهد شد. افزون بر این، میان کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه

کند که های دارای کیفیت گزارشگری باالتر در مواجهه با پیامدهای کالن اقتصادی دارای حساسیت کمتری هستند. این موضوع بیان میشرکت

گذاری ارتباط وجود دارد و وجود کیفیت گزارشگری باال به کاهش خطر اخالقی و انتخاب نادرست ار گزارشگری و کارآیی سرمایهمیان ساز و ک

 منجر خواهد شد. 

 

 پيشنهادات تحقيق
ان، ه گذارپیشنهادات تحقیق در دو قسمت به شرح زیر ارائه شده است که می تواند مورد استفاده تحلیل گران بازارهای سرمایه، سرمای

 سازمان بورس اوراق بهادار ،حسابرسان، اساتید و دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی واقع شود.

 پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقيق
ی، و حسابرس کمیتهپیشنهاد می شود هنگام تجزیه و تحلیل اطالعات مالی برای سرمایه گذاری به متغیرهایی مانند تخصص مالی  -

سازمان حسابرسی به عنوان تدوین کننده استانداردهای حسابرسی و حسابداری به بررسی مقررات افشا  توجه شود. کمیتهل استقال

در صنایع بپردازد. سازمان بورس به عنوان یکی از سیاست گذاران سرمایه گذاری باید به استقالل، تخصص و تخصص مالی رئیس 

 ان جهت بهبود کیفیت گزارشگری مالی توجه نماید.حسابرسی و همچنین به ارزش سهامدار کمیته

 تهکمیحسابرسی  واحدهای تجاری تقویت شود. با توجه به اینکه در شرکتهایی که دارای  کمیتهپیشنهاد می گردد ویژگی های  -

 متخصص و قوی هستند ارزش سهامداران بیشتر است.

 نظر بگیرند. می گردد  انگیزه های مدیریت را در گزارشگری مالی شرکتها در  -
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به سهامداران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در ارزیابی عملکرد شرکت به مسائل به ارزش سهام شرکتها  توجه بیشتری داشته  -

 باشند.

هایی که دارای سرعت گزارشگری پایینی هستند، دارای اهمیت است. های اضافی بر شرکترسد دقت نظر و اعمال کنترلبه نظر می  -

 ردارند. های مالی گام بتری در جهت بهبود بموقع بودن گزارشگیرانهن، مسؤوالن بازر سرمایه باید با وضع قوانین و مقررات سختبنابرای

توانند با توجه به نتایج کسب شده در این پژوهش، میزان ریسک عدم گزارش بموقع اطالهات را برآورد های حسابرسی میمؤسسه -

 ی جلوگیری از انتشار اطالعات دیرهنگام به عمل آورند.کرده، اقدامات الزم را برا

 پیشنهادات علمی برای محققان آینده

 حسابرسی  و واکنش های مدیریت در محیط های متفاوت و نامطمئن کمیتهرابطه ویژگی های  -

 رابطه میان سرعت گزارشگری با ساختار مالکیت واحدهای تجاری و تغییر ساختار مدیریتی؛ -

 تر؛عت گزارشگری با تصویب قوانین و مقررات جدید در خصوص گزارشگری بموقعرابطه میان سر -

 های کارآیی بازار سرمایه؛رابطه میان سرعت گزارشگری با شاخص -

 بررسی رابطه ارزش سهامداران و حسابرسی مستقل -

 تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش سهامداران بررسی شود. -

 مداران بررسی شود.تأثیر ساختار مالکیت شرکتها با ارزش سها -

 

  محدودیت هاي تحقيق
محدودیت ها و مشکالتی که در اجرای تحقیق حاضر وجود داشت و باید حین تفسیر یافته های تحقیق و تعمیم آنها مد نظر قرار گیرد به 

 شرح زیر می باشد:

ست لذا از لحاظ اندازه، نوع صنعت، ساختار با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه ازبین شرکت های پذیرفته شده در بورس انجام شده ا -

 مالکیت معرف تمام واحدهای اقتصادی فعال در کشور نیستند لذا تعمیم یافته ها باید با دقت صورت گیرد.

نبود داده های مورد نیاز برخی شرکتها برای محاسبه متغیرهای تحقیق   در مورد برخی از شرکتها باعث شد تا آن شرکتها در دامنه  -

 ل نمونه آماری قرار نگیرند.شمو

ها و امکان اید توجه داشت که برخی از استانداردها نسبت به استانداردهای دیگر، به دلیل نیاز به اعمال قضاوت بیشتر در مورد آن

ده هر استاندارد را تا ها، دارای زمینه بهتری برای انجام مدیریت سود هستند. بنابراین، سازمان حسابرسی باید محدوهای متفاوت از آنبرداشت

 احد ممکن، مشخص کند تا به این طریق بتواند آزادی عمل مدیران را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که محدود کردن بیش از حد استاندارده

انجام مدیریت  ممکن است باعث کاهش سودمندی گزارشگری مالی شود. لذا وظیفه این سازمان، آن است که بین آزادی عمل مدیران و احتمال

 سود تعادل برقرار کند
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