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 چکيده

 تکیفی با حسابرسی ی کمیته و سیاسی ارتباطات بین رابطه یبررسپژوهش حاضر به 

نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک مالی می پردازد. این پژوهش از  گزارشگری

پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از 

جمع آوری اطالعات، از طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف 

در مسیر انجام این پژوهش، چهار مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. 

شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره  115فرضیه تدوین و 

انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد  1397تا  1391ساله بین  7زمانی 

مورد تجزیه و  15از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 

 کیفیت و سیاسی ارتباطات بین تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد

: یارمع) حسابرسی ی کمیته بین همچنین. دارد وجود معناداری مثبت رابطه مالی گزارشگری

 دارد وجود معناداری مثبت رابطه مالی گزارشگری کیفیت و( تخصص استقالل، اندازه،

 .الیم گزارشگری حسابرسی، کیفیت ی سیاسی، کمیته ارتباطات :يديکل واژگان
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 ابطظسميه 

 .دارشد دانشگاه هرمزان بیرجنکارشناسی دانشجوی 
 

 نام نویسنده مسئول:
 ابطظسميه 

  یحسابرس ي تهيو کم یاسيارتباطات س نيرابطه ب

 یمال يگزارشگر تيفيبا ک

 15/5/1399تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

(. به عنوان مثال، مدیران 2006توانند تخصیص منابع را منحرف سازند )فاسیو و همکاران، های با ارتباطا سیاسی میشرکت

ا دارند هتری نسبت به سایر شرکتضعیفشرکت های دولتی چین که ارتباطات سیاسی قوی دارند، به احتمال زیاد عملکرد 

کنند عملکرد حسابداری ها که کمک های مالی دولتی را دریافت می(. همچنین، اینگونه شرکت2012)هوانگ و همکاران، 

کنند ( و منابع مالی بدهی را با نرخ باالتری دریافت می2008ها دارند )بوباکری و همکاران، تری نسبت به سایر شرکتضعیف

 (. 2005واجا و میان، )خ

عالوه بر آن، شرکت های دارای ارتباطات سیاسی سود حسابداری خود را درست گزارش نمی کنند تا مشکلی برای افراد 

(. 2010داخلی شرکت مانند مدیران در اعمال کنترل بر سود و یا حمایت از منافع سیاسی، پیش نیاید )رامانان و رویچاودری، 

ای ارتباطات سیاسی واکنش کمتری به فشار بازار خواهند داشت تا اطالعات حسابداری با کیفیت همچنین، شرکت های دار

تری را تهیه کنند زیرا دسترسی بهتری به منابع مالی خارجی مانند وام های بانکی دولتی و سوبسیدهای دولت دارند )چانی و 

 (.2011همکاران، 

 

 بيان مسئله
ا، هبه جای داشتن نقش نظارتی برای ایجاد امنیت در شفافیت حسابدرای شرکت کمیته حسابرسی با ارتباطات سیاسی

های با ارتباطات سیاسی دارد. کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر گزارشگری مالی و نقش البیگری و یا حمایتی برای شرکت

استخدام، عملکرد شرکت و استقالل ها و اصول حسابداری بوده و بر نوع باشد؛ و انتخاب سیاستها میفرایند افشای شرکت

(. همچنین، اعضای کمیته 2011کند )الرکر و تایان، حسابرس خارجی، اخالقیات و خطوط ارتباطات شرکت نظارت می

؛ 1998شوند )بکر و همکاران، های شهرت و مشروعیت را در قبال شکست گزارشگری مالی شرکت متحمل میحسابرسی هزینه

نتیجه، کمیته حسابرسی نسبت به هیات مدیران، رابطه نزدیک تری با کیفیت اطالعات حسابداری  (. در2005سرینیواسان، 

توان آن را کانال مهمی محسوب کرد که به دارد. بنابراین، اگر اعضای کمیته حسابرسی دارای ارتباطات سیاسی باشند، می

 . گذاردواسطه آن ارتباطات سیاسی بر انتخاب گزارشگری شرکت تاثیر می

(، رئیس، مدیر و یا مدیر  CEOارتباطات سیاسی به عنوان داشتن سهامداران عمده و یا کارکنان خرد )مدیر اجرایی )

(. 2006عامل( تعریف شده است که عضو پارلمان و دولت بوده و یا با رهبران و احزاب سیاسی ارتباط دارند )فاسیو و همکاران، 

(. در 2012؛ بوباکری و همکاران، 2014ها باشند )آدلینو و دینک، زشمندی برای شرکتاینگونه ارتباطات می توانند منابع ار

مقابل، برخی از تحقیقات نیز نشان داده است که مدیرانی که ارتباطات سیاسی دارند، تخصیص منابه را به درستی انجام 

هداف سهامداران در تضاد است و بنابراین کنند که با ادهند و برای تحقق اهداف مربوطه، منابع را از شرکت خارج مینمی

های دارای ارتباطات (. به همین ترتیب، شرکت2012تری دارند )هانگ و همکاران، ها، عملکرد ضعیفنسبت به سایر شرکت

کنند تا از سختی کار مدیران در کنترل سود بکاهند و سیاسی به احتمال زیاد سود حسابداری خود را به درستی گزارش نمی

های با ارتباطات سیاسی نیز بعید است که (. شرکت2010های سیاسی خود، حمایت کنند )رامانان و رویچاودری، از مشوق یا

به فشار بازاری اطالعات با کیفیت حسابداری پاسخ دهند، زیرا ترجیحا به منابع مالی تامین بدهی دسترسی دارند )چانی و 

 اند. ات انجام شده به محاسبه سود و هزینه ارتباطات سیاسی اهمیتی نداده(. همچنین، بسیاری از مطالع2011همکاران، 

کمیته حسابرسی به عنوان کمیته تخصصی هیات مدیران، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطالعات حسابداری بر عهده 

راتژیک و عملیاتی، ای در هدایت مدیران به سمت اتخاذ تصمیمات استدارد. به ویژه، هیات مدیران نقش نظارتی و مشاوره

ارزیابی نقش مدیران در عملکرد شرکت و تامین پاداش مدیران، دارد. در مقابل، کمیته حسابرسی بر گزارشگری مالی و فرایند 

های حسابداری و اصول آن و نیز استخدام، عملکرد و استقالل حسابرس خارجی، رعایت قوانین و افشای و انتخاب سیاست

اند که استقالل (. مطالعات پیشین همسو با این انتظارات، به این نتیجه رسیده2011)الرکر و تایان،  کنداخالقیات نظارت می

های مالی )آبوت و های مالی صورت( و تجدید ارائه صورت2002کمیته حسابرسی رابطه منفی اقالم تعهدی غیرنرمال )کالین، 
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تاثیر مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد )آبوت و همکاران، ( دارد. کمیته حسابرسی با تخصص مالی نیز 2004همکاران، 

 (. 2010؛ دالیوال و همکاران، 2004

کند. به عنوان مثال، کمیته حسابرسی دارای ارتباطات اما، کمیته حسابرسی لزوما همیشه به وظایف نظارتی خود عمل نمی

(. به همین صورت، تخصص مالی 2014یل و کاردینالز، کند )بروینزدوستی با مدیر عامل به وظایف نظارتی خود عمل نمی

های حسابداری را کاهش دهد مگر آنکه نسبت به مدیریت وضعیت بسیار باالتری داشته نظمیکمیته حسابرسی نمی تواند بی

گری رایند گزارشرود که کمیته حسابرسی نظارت شدیدی بر ف(. اما، با توجه به آنکه انتظار می2014باشد )بادوالتور و همکاران، 

مالی شرکت داشته باشد و اعضای کمیته  با ریسک شهرت روبرو شوند و هزینه شهرت را به دلیل شکست گزارشگری مالی 

(، پس کمیته حسابرسی به طور کلی همواره تالش می 2005؛ سرینیواسان، 1998شرکت متحمل شوند )بیکر و همکاران، 

 ست دادن شهرت و اعتبار، به وظایف نظارتی خود عمل کند. کند که با مالحظه ریسک شهرت و خطر از د

به طور کلی، ارتباطات سیاسی به عنوان داشتن سهامداران عمده و یا کارکنان خرد شامل مدیر عامل، رئیس و مدیر تعریف 

(. در برخی 2006ن، شده است که عضو پارلمان و دولت بوده و یا رابطه نزدیکی با احزاب سیاسی داشته باشند )فاسیو و همکارا

ها و منابع مالی زیادی را توانند کمککشورها، ارتباطات سیاسی ارزش بسیار زیادی دارند، زیرا شرکت ها با استفاده از آن می

( و بدین ترتیب عملکرد عملیاتی خود را بهبود بخشند )فاسیو 2014؛ آدلینو و دینک، 2012دریافت کنند )داچین و سوسورا، 

اند که تعیین افرادی با ارتباطات سیاسی برای هیات مدیره ( نیز گزارش کرده2009(. گولدمن و همکاران )2009و پارسلی، 

ا سازد که قراردادهای بهتری رتاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد که به معنای آن است که ارتباطات سیاسی شرکت را قادر می

ا این بخشد. همسو با جذب کند، که در نتیجه ارزش شرکت را بهبود میها داشته و مشتریان بیشتری رنسبت به سایر شرکت

های دارای ارتباطات سیاسی دسترسی بیشتری به منابع تامین اند که شرکتمباحث، برخی مطالعاات نیز به این نتیجه رسیده

( و یا 2014هاوستون و همکاران، های بانکی برای آنها کمتر است )(، هزینه وام2008مالی بدهی دارند )کالسینز و همکاران، 

 (. 2012هزینه حقوق صاحبان سهام برای آنها کمتر است )بوباکری و همکاران، 

دهند که کمیته حسابرسی دارای ارتباطات سیاسی بر کیفیت سود تاثیر داشته باشد. با محققان فرض را بر آن قرار می

ای تعیین کننده کیفیت اطالعات حسابداری شرکت است و ارتباطات توجه به اینکه کمیته حسابرسی، یکی از مهمترین فاکتوره

سیاسی لزئوما برای هر شرکتی سودمند نیستند، پس وجود ارتباطات سیاسی در کمیته حسابرسی باید اهمیت زیادی داشته 

باالی  ت با کیفیتها، انگیزه کمتری برای ارائه اطالعاهای دارایی ارتباطات سیاسی نسبت به سایر شرکتباشد. چون شرکت

توان تاثیر منفی ارتباطات سیاسی (، پس می2011گذاران خارجی خواهند داشت )چانی و همکاران، حسابداری به سرمایه

کمیته حسابرسی بر کیفیت سود را انتظار داشت.  اگر شرکت های دارای ارتباطات سیاسی عملکرد بهتری را به واسطه داشتن 

ها داشتنه باشند و مشتریان بیشتری را از طریق ارتباطات سیاسی جذب کنند )گولدمن ایر شرکتقراردادهای بهتر نسبت به س

های بیشتری نیز برای آسیب زنی به کیفیت سود خواهند داشت، تا کار را برای افرادی مانند (، پس  انگیزه2009و همکاران، 

 سازند.  ها به منظور کسب مزیت از کنترل خصوصی آسانترمدیران عامل شرکت

 ی هکمیت و سیاسی ارتباطات با تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد: بین

 ؟چه رابطه ی وجود دارد مالی گزارشگری کیفیت با حسابرسی

 

 پيشينه ي پژوهش
طالعه م ،یخارج یمنابع مال نیسود و تام تیفیک ،یاسیبا ارتباطات س یحسابرس تهیکم( به بررسی 2017چو و سوگ )

های فعال در شاخص قیمت سهام کامپوزیت کره، نتایج پرداختند. با استفاده از بررسی کمیته حسابرسی شرکت : کرهیمورد

هایی که کمیته حسابرسی آنها دارای ارتباطات سیاسی بودند، کیفیت سود بهتری نسبت به شرکت های نشان داد که شرکت

هایی که کمیته حسابرسی آنها دارای ارتباطات سیاسی بودند، داشتند. همچنین نتایج نشان داد که شرکتبدون ارتباط سیاسی 

دسترسی بهتری به تامین مالی حقوق صاحبان سهام داشتند، اما فقط زمانی که کیفیت سود آنها باالتر بود که منابع  مالی 
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وم در مورد تاثیر منفی  ارتباطات سیاسی، نتایج تحقیق حاکی های عمبیشتری کسب کرده بودند به طور کلی، برعکس نگرانی

 دهند. از آن است که کمیته حسابرسی دارنده ارتباطات سیاسی وظایف نظارتی خود را بهتر انجام می

( به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و احتمال تقلب در صورتهای مالی در 2017وانگ و همکاران)

برای نمونه خود استفاده کردند. نتایج  2012تا  2007ین را بررسی کردند. آنها از شرکتهای ذکر شده در بازه زمانی کشور چ

بدست آمده نشان داد افزایش توانایی مدیران منجر به تقلب در گزارشهای مالی کم می شود. ارتباطات سیاسی شرکتها نیز می 

لب در صورتهای مالی را محدود نماید. عالوه براین نتایج نشان داد شرکتهای دارای تواند تاثیر توانایی مدیران در احتمال تق

 توانایی باالی مدیران نسبت به دیگر مدیران نظارت زیادی از سوی نمایندگان دارند.

 ق( به تحقیقی با عنوان ارتباطات سیاسی و سیاستهای مالیاتی جسورانه پرداختند. دوره زمانی تحقی2016کیم و ژانگ)

بود. نتایج تحقیق آنها نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر معنی داری بر سیاستهای جسورانه  2009تا  1999آنها سالهای بین 

مالیاتی دارد و شرکتها با ارتباط سیاسی باالتر از سیاستهای مالیاتی جسورانه تریی استفاده می نمایند و میزان اجتناب مالیاتی 

 باالتری دارند. 

داری مثبت  یمعن رابطه ،یاسیدادند که در شرکت های دارای روابط س در پژوهش خود نشان( 2012) همکاران کارتا و

 یم یاسیبدون روابط س تر از شرکت های فیضع یحسابرس تهیو استقالل کم باال تیفیبا ک یتقاضای انجام حسابرس انیم

 باشد.

ت کمتری نسب لیباشند تما یم یاسیس که دارای نفوذ و قدرت ییبردند که شرکت ها یپ( 2012) گرانیو د یدهیسری ن

ی اطالعات تیشرکت ها از شفاف نیا نیدارند. همچن تیفیک و با یتوسط موسسات بزرگ حسابرس یحسابرس انجام به تفاضا برای

 .ندینما واگذار کوچک یخود را به موسسات حسابرس یهای مال صورتی دارند انجام حسابرس لیبرخوردارند و تما کمتری

مهم  یهاشاز رو یکی یبانک یمالنیتامی. حسابرستیفیو اثر ک نهیهز تیریبا مد یبانک یمالنیرابطه تام( 1396عشری )

 آن به عنوان تیفیو ک یعالوه، حسابرسدهد. به رییرا تغ نهیرفتار هز تواندیم ریمد یهازهیبر انگ یکسب منبع است و با اثرگذار

پژوهش،  نی. در اکندیاز منافع بانک حفاظت م ریطلبانه مدفرصت یهازهیبا کنترل انگ یشرکت یراهبر یهااز سازوکار یکی

به  یت بانکبلندمد التیتسه افتی. دردیگرد یبر آن بررس یحسابرستیفیو اثر ک نهیهز تیریبا مد یبانک یمالنیرابطه تام

 تیرید؛ مدکارگرفته شبه یحسابرستیفیسنجش ک یبرا یو طبقه موسسات حسابرس یبانک یمالنیعنوان شاخص سنجش تام

 یاتیعمل ینسبت درآمدها تمیو فروش و لگار یعموم ،یادار یهانهینسبت هز تمیلگار نیبا استفاده از رابطه ب زین نهیهز

 1393 یال 1388دوره  یشده در بورس اوراق بهادار تهران برا رفتهیشرکت پذ 127 یهاراستا، داده نی. در ادیگرد یریگاندازه

به روش حداقل  ونیرگرس لیها، تحلداده لیتحلوهیتجز یسال( آزمون شد. برا -شرکت 762) هایژگیو یبا در نظر گرفتن برخ

که مبادرت به  ییهار شرکتد نهینشان داد هز جیکار گرفته شد. نتابه یبیترک یهابا استفاده از داده افتهیمیمربعات تعم

عالوه، . بهکندیم تجربهرا  یترو رفتار متقارن شودیم یها دستکارشرکت گریبا د سهیدر مقا کنندیم یاز نظام بانک یمالنیتام

 ندارد. یها اثرشرکت نیدر ا نهیبر رفتار هز یحسابرستیفیک

 قاتیتحق ،یحسابدار اتیدر ادب. سود تیریبا انواع مد یمال نیتام ماتیتصم نیرابطه ب( 1395ابراهیمی و همکاران )

شرکتها  ،یوجود اهرم مال طیدهد که در شرا یپژوهش ها نشان م جیسود انجام شده است. نتا تیریو مد یاهرم مال رامونیپ

 تیریدبا انواع م یاهرم مال نیارتباط ب یپژوهش، بررس نیسود بپردازند. هدف ا یسود به دستکار تیریمد قیدارند از طر لیتما

اقالم  تیریسود شامل مد تیریانواع مد یها اریقرار گرفت و مع یشرکت مورد بررس 107پژوهش، تعداد  نیباشد. در ا یسود م

 تیریمستقل و انواع مد ریبعنوان متغ یسود است.  اهرم مال تیریمد یو سطح کل یسود واقع تیریمد ،یجونز و کوتار یتعهد

رابطه  انگریب ؛ییتابلو یو روش داده ها رهیچند متغ ونیرگرس یپژوهش با استفاده از الگو جیوابسته است. نتا ریسود بعنوان متغ

و  یاهرم مال نیب نیسود است. همچن تیریمد یو سطح کل یجونز و کوتار یاقالم تعهد تیریو مد یاهرم مال نیب یمنف

 وجود دارد. یرابطه مثبت یسود واقع تیریمد

 رفتهیپذ یهااز شرکت یشواهد تجرب تیفیو انتخاب حسابرسان باک یتیریمد یهامشوق ،یاسیروابط س( 1395رنجبر )

 یهاسال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یهاپژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار. شده در بورس اوراق بهادار تهران
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 جیانتخاب خواهد شد. نتا یاز جامعه آمار کیستماتیروش حذف س قیاز طر زین. نمونه مورد استفاده باشدیم 1394تا  1390

شرکت بر  یاسی( روابط س2اثر مثبت دارد؛ ) ت،یفیشرکت بر انتخاب حسابرسان باک یاسی( روابط س1نشان داد که ) هایبررس

شرکت بر انتخاب حسابرسان با اندازه بزرگ، اثر  یاسی( روابط س3انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت، اثر مثبت دارد؛ )

بر  یتیریمد یها( مشوق5باال، اثر مثبت دارد؛ ) تیفیشرکت، بر انتخاب حسابرسان با رتبه ک یاسی( روابط س4مثبت دارد؛ )

روابط  نیبر ارتباط ب یتیریمد یها( مشوق6) ست؛یموثر ن تیفیشرکت و انتخاب حسابرسان باک یاسیروابط س نیارتباط ب

 یاسیروابط س نیبر ارتباط ب یتیریمد یها( مشوق7) ست؛یشرکت و انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت موثر ن یاسیس

شرکت و  یاسیروابط س نیبر ارتباط ب یتیریمد یها( مشوق8و ) ست؛یشرکت و انتخاب حسابرسان با اندازه بزرگ موثر ن

نشان  ریاخ است که مطالعات حیدست آمده الزم به توضبه جی. در رابطه با نتاستیباال موثر ن تیفیانتخاب حسابرسان با رتبه ک

 یکه برا یمتعدد یایمزا رغمیعل. شوندیمند مبهره یمتعدد یاقتصاد یایاز مزا ،یاسیروابط س یدارا یهااند شرکتداده

را دچار افت کنند و  یاسیروابط س یدارا یهاشرکت ،یو راهبر یندگیمطرح شد، ممکن است که مسائل نما یاسیروابط س

 یتیریمد یهامشوق یحسابرس تیفیک یاسی: روابط سیدیکل یمخرب ارزش شوند واژه ها یهاتیمنجر به فعال

 

 فرضيه هاي پژوهش
 مالی رابطه معناداری وجود دارد. گزارشگری کیفیت و سیاسی ارتباطات بیناول:  یهفرض

 .دارد وجود معناداری مالی رابطه گزارشگری کیفیت و حسابرسی ی کمیته بیندوم:  فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه مالی گزارشگری کیفیت و حسابرسی ی اندازه کمیته فرضیه فرعی اول: بین

 .دارد وجود معناداری رابطه مالی گزارشگری کیفیت و حسابرسی ی استقالل کمیته فرضیه فرعی دوم: بین

 .دارد وجود معناداری رابطه مالی گزارشگری کیفیت و حسابرسی ی کمیتهتخصص  فرضیه فرعی سوم: بین

 

 روش شناسی پژوهش
 قیکه در آن از روش تحق یپردازد به طور یم رهایمتغ نیب یهمبستگ یاست که به بررس یو از نوع شبه تجرب یلیتحل

 فتهریپذ یشرکت ها یمال یمستخرج از صورت ها یشود و با استفاده از داده ها یاستفاده م ونیرگرس لیو تحل یهمبستگ

های تولیدی جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت پردازد. یم یستگرابطه همب لیشده در بورس اوراق بهادار تهران به تحل

ت ها )دوره هفت ساله( است. علت انتخاب شرک 1397الی  1391ی زمانی شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دورهپذیرفته

مالی شرکت های  هایصورت و هاداده به آسان از بازار سرمایه ایران )بورس اوراق بهادار تهران( آن است که امکان دسترسی

پذیرفته شده در بورس نسبت به سایر شرکت های فعال در سطح کشور وجود دارد و همچنین با توجه به نظارت مستمر 

ها دارا است. با و شفافیت باالیی را در مقایسه با اطالعات سایر شرکت اتکاء، اعتبار حسابرسان و بازرسان، این اطالعات قابلیت

توجه به محدود بودن جامعه آماری شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران و در نظر گرفتن شرایط اعمال شده، 

ترین مشاهدات جهت تجزیه و تحلیل آماری، جامعه در دسترس به طور کامل به عنوان نمونه آماری به منظور رسیدن به بیش

 انتخاب می گردد.

های ها را در کنار یکدیگر قرار داد و حسب نتایج آزمونهر سال ختم شود، تا بتوان داده 29/12ها به سال مالی آن .1

 به کار برد. 2یا تلفیقی 1های تابلوییها را در  قالبفرض، آنپیش

)سال( مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی آنان، با یکدیگر قابل مقایسه در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره  .2

 باشند.

                                                           
1. Panel Data 
2. Pool Data 
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های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی مورد بررسی موجود باشند، تا درحد امکان بتوان داده .3

 محاسبات را بدون نقص انجام داد.

فاده ها استته نشده باشد، زیرا در این تحقیق از قیمت سهام شرکتنماد معامالتی آنها در بورس، بیش از سه ماه بس .4

 شود.می

 جز شرکت های واسطه گری مالی نباشد. .5

 جز شرکت های بیمه ی نباشد. .6

 شرکت های زیانده نباشد. .7

شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون  115گیری حذفی سیستماتیک درنتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه

 تخاب شدند.ها ان

 مدل اول
FRQ it= β 0 + β 1 PCON it + β 2 Sizeit + β3Loss it + β4 LEVit + β5MTBit + β6 ROA it + ε it 

 مدل دوم
FRQ it= β 0 + β 1 Audit Committee it + β 2 Sizeit + β3Loss it + β4 LEVit + β5MTBit + β6 ROA it 
+ ε it 

 متغیر وابسته 

 

 (FRQی )مال يگزارشگر تيفيک

 هب مربوط تصمیمات بر مساعدی اثر کیفیت با اطالعات چراکه است برخوردار فراوان اهمیت از کیفیت با اطالعات ارایه

 اقتصاد و بازار کارایی مجموع در و منابع تخصیص با مرتبط تصمیمات سایر تسهیالت، اعطای گذاری، سرمایه انجام مالی، تامین

 اقالم مدلهای معرفی مانند عواملی کنار در امر، این(. 2008 حسابداری، المللی بین استانداردهای تدوین هیئت) داشت خواهد

 راوانیف های پژوهش جلب سبب داده، پایگاههای توسعه و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای تدوین غیرعادی، تعهدی

 (.2010 فاند، دی) است شده( کیفیت) مالی گزارشگری کیفیت حوزه به

 ( است.2002)3مدل 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 

(: ارتباطات سیاسی یک متغیر مجازی با ارزش صفر و یک است، به این صورت که: به شرکت PCONارتباطات سیاسی )

 های که دارای ارتباطات سیاسی باشد عدد یک و به مابقی شرکت ها صفر اختصاص داده می شود.

                                                           
3 Dechow and Dichev (2002) 
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(، فان 2008ارتباطات سیاسی به پیروی از مطالعات انجام شده توسط فان و همکاران ) در این پژوهش برای اندازه گیری

( از دو معیار بدهی بلندمدت و نیز وجود اعضای هیات مدیره وابسته به دولت به شرح 2015( و لین و همکاران )2006و وانگ )

 زیر استفاده می شود:

  برای هر شرکت محاسبه شده است.نسبت بدهی های بلند مدت به کل بدهی ها در هر سال 

 .نسبت اعضای هیات مدیره وابسته به دولت به کل اعضاء هیات مدیره در هر سال برای شرکت محاسبه شده است 

  شرکت های که نسبت بدهی ها بلند مدت به کل بدهی های آنها و نیز نسبت اعضای هیات مدیره وابسته به دولت

از میانه سایر شرکت ها باشد به عنوان شرکت های دارای ارتباطات سیاسی و به کل اعضاء هیات مدیره آنها بیشتر 

 به آنها عدد یک اختصاص داده می شود و به مابقی شرکت ها عدد صفر.

 

 (:Audit Committeeحسابرسی ) ي کميته

 کمیته مالی حسابرس، تخصص کمیته معیار زیر می باشد: )استقالل 3شاخص های کیمته ی حسابرسی به صورت 

 حسابرس( ی کمیته حسابرس، اندازه

ACSIZE متغیر مجازی؛ اگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی حداقل سه نفر باشد برابر با یک و در غیراینصورت برابر با :

 صفر خواهد بود.

ACINDEP فر ص: متغیر مجازی؛ اگر کل اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند برابر با یک و در غیراینصورت برابر با

 خواهد بود.

ACFINEXPی( های حسابداری و مال: بیانگر نسبت اعضای کمیته حسابرسی که تخصص مالی )فارغ التحصیل رشته

  دارند به کل اعضا.

 متغیرهای کنترلی 

 متغیر این از(. 2016همکاران،  و هو) t سال در i شرکت هادارایی کل دفتری ارزش طبیعی (: لگاریتمSizeشرکت ) اندازه

 .شودمی استفاده هاشرکت اندازه کنترل جهت

 اختیار صفر عدد صورت این غیر در و یک عدد باشد کرده گزارش زیان مالی سال پایان در شرکت (: اگرLossزیاندهی )

 .کند می

  احمد) t سال در i شرکت هایدارایی کل دفتری ارزش به بلندمدت هایبدهی دفتری ارزش (: نسبتLEVمالی ) اهرم

 .شودمی استفاده هاشرکت بدهی پوشش کنترل جهت متغیر این از( 2002همکاران،  و

 هر پایان در سهم هر بازار قیمت ضربحاصل) سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت است (: عبارتMTBرشد ) فرصت

 هایفرصت کنترل جهت متغیر این از(. 2007، دلمان و احمد. )t سال در i شرکت در آن دفتری ارزش به( سهام تعداد در سال

 .شودمی استفاده بازار در رشد

 و هو) هادارایی کل به مالیات( و بهره از قبل خالص عملیاتی )سود سود نسبت از است (: عبارتROAها )دارایی بازده

 .(2016همکاران، 

 

 یافته هاي پژوهش

 هاي توصيفی یافته

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

(، آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. آمار توصیفی 1الزم است. نگاره )

 ( می باشد. 1397تا  1391ه )سال 7شرکت نمونه طی دوره زمانی  115مربوط به 
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 ، آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش1جدول

 

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین  

 0.462 0.005 12.416 2.208 0.003 0.055 0.081 کیفیت گزارشگری مالی

تخصص مالی کمیته 

 حسابرسی
0.588 0.428 0.183 0.336- 1.379 0.000 1 

 19.149 10.816 4.491 0.993 2.012 1.418 14.143 اندازه شرکت

 0.937 0.096 2.600 -0.446 0.032 0.179 0.577 اهرم مالی

 19.837 0.381 10.960 2.198 5.091 2.256 3.101 فرصت رشد

 0.681 -0.789 9.044 -0.229 0.018 0.135 0.191 بازده دارایی

 آمار توصیفی متغیرهای کیفی

 درصد فراوانی فراوانی ارتباطات سیاسی

0 750 93.17 

1 55 6.83 

 درصد فراوانی فراوانی اندازه کمیته حسابرسی

0 8 0.99 

1 797 99.01 

 درصد فراوانی فراوانی استقالل کمیته حسابرسی

0 649 80.62 

1 156 19.38 

 درصد فراوانی فراوانی شاخص زیاندهی

0 729 90.56 

1 76 9.44 
 

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی

ها دهد بیشتر دادهباشد که نشان می/.( می577هاست. برای مثال مقدار میانگین برای اهرم مالی برابر با )دادن مرکزیت داده

ی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان اند. به طورکلحول این نقطه تمرکز یافته

ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر در آمار . از مهماستها نسبت به میانگین پراکندگی آن

دهد باشد که نشان میمی 0.055برابر است با و برای کیفیت گزارشگری مالی  2.256توصیفی کلی، برای فرصت رشد برابر با 

 این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند. 
 

 آزمون مانایی متغيرها
امانایی باشد. نها در نظر داشت بررسی مانایی متغیرهای تحقیق مییکی از نکاتی که بایستی همیشه قبل از برازش مدل

 گردد. اگری تصادفی بودن سری زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن مدل رگرسیونی برآورد شده میمتغیرها یا به عبارت

متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب مدل ناپایا باشند، در حالیکه هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای مدل 

میزان ارتباط بین متغیرها انجام گیرد. به منظور آزمون  های نادرستی در موردشود تا استنباطوجود نداشته باشد، موجب می

از آزمون ایم شین و پسران، آزمون لین چاو، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته آن آزمون فیلیپس پرون  تحقیقپایایی متغیرهای 

 های استاندارد شده استفاده می شود.بر روی داده
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 هش، آزمون مانایی)هاریس( براي متغيرهاي پژو2جدول 
 

 نتیجه معناداری آماره نام متغیر

 مانا است 0.000 -5.619 کیفیت گزارشگری مالی

 مانا است 0.000 -13.131 ارتباطات سیاسی

 مانا است 0.000 -9.465 اندازه کمیته حسابرسی

 مانا است 0.000 -3.660 استقالل کمیته حسابرسی

 مانا نیست 0.119 -1.177 تخصص مالی کمیته حسابرسی

 مانا است 0.000 -3.370 اندازه شرکت

 مانا است 0.000 -12.010 شاخص زیاندهی

 مانا است 0.000 -7.559 اهرم مالی

 مانا است 0.000 -15.030 فرصت رشد

 مانا است 0.000 -6.924 بازده دارایی

 آزمون هم جمعی

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 جمالت خطا مانا هستند 0.000 -8.455 فرضیه اصلی

 جمالت خطا مانا هستند 0.000 -8.107 فرضیه فرعی اول

 جمالت خطا مانا هستند 0.000 -8.264 فرضیه فرعی دوم

 جمالت خطا مانا هستند 0.000 -7.818 فرضیه فرعی سوم

شود سطح معناداری همه متغیرها )بجز متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی( مشاهده می 2با توجه به جدول شماره 

. آزمون هم جمعی نشان می دهد همه مدل ها به صورت هم جمعی مانا متغیرهاستدرصد بوده و بیانگر مانا بودن  5کمتر از 

 است و نیازی به مانا بودن یکایک متغیرها نیست.
 

 آزمون تشخيص توزیع نرمال
خواهیم ارتباط بین آنها را کشف کنیم گیری همواره تعدادی داده )عدد( در اختیار داریم که میپس از انجام هر نوع اندازه

را  هاادهبایست نحوه توزیع دبندی نماییم تا بتوانیم آنها را تجزیه و تحلیل کنیم. برای انجام این کار ابتدا مییا آنها را دسته

ت. آوری کرده ایم چگونه اسهایی که جمعگوید که پراکندگی و گستردگی دادهها به ما میتر توزیع دادهبدانیم. به عبارت ساده

به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شده است. در این آزمون هرگاه سطح معنی 

 ده ی توزیع نرمال نمی باشد:باشد نشاندهن %5داری کمتر از 
 

 ، نتایج آزمون توزیع نرمال3جدول شماره 

 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 0.000 10.811 کیفیت گزارشگری مالی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 6.990 ارتباطات سیاسی

 نداردتوزیع نرمال  0.000 11.846 اندازه کمیته حسابرسی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 3.622 استقالل کمیته حسابرسی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 4.796 تخصص مالی کمیته حسابرسی
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 توزیع نرمال ندارد 0.000 8.464 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 6.092 شاخص زیاندهی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 6.053 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 11.166 فرصت رشد

 توزیع نرمال ندارد 0.000 8.917 بازده دارایی

 نرمال بودن مقادیر خطا

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال دارد 0.642 6.163 فرضیه اصلی

 توزیع نرمال دارد 0.714 6.472 فرضیه فرعی اول

 توزیع نرمال دارد 0.353 6.633 فرضیه فرعی دوم

 توزیع نرمال دارد 0.749 6.100 فرضیه فرعی سوم

درصد می باشد لذا  5نرمال بودن متغیرها: طبق نتایج آزمون مشاهده می شود که سطح معناداری همه متغیرها کمتر از 

برخوردار هستند از این رو نیازی به از توزیع نرمال برخوردار نیستند. به لحاظ اینکه خطاهای باقی مانده مدل از توزیع نرمال 

 نرمال سازی متغیرها نیست.
 

 همبستگی
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی، شدت رابطه 

آیا همبستگی بدست و نیز نوع رابطه)مستقیم یا معکوس( را نشان می دهد. مفهوم معنی داری در همبستگی این است که 

نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این  "آمده بین دو متغیر را می توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا

(. 1387موضوع که عدد به دست آمده معنی دار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت تر است)مومنی و فعال قیومی، 

پژوهش از توزیع نرمال برخوردار نباشند از همبستگی اسپرمن و در صورتی که داده های پژوهش از در صورتی که داده های 

 توزیع نرمال برخوردار باشند از همبستگی پیرسون استفاده می گردد.
 

 ، ضریب همبستگی4جدول 
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X10 دارایی بازده 

معموالً از جدول ضریب همبستگی برای کشف هم خطی ساده استفاده می شود. مشاهده می شود که هیچ یک از ضرایب 

درصد نیست و این مورد بیانگر عدم وجود همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل است و  80بین متغیرهای مستقل بیش از 

دگانه از آزمون تورم واریانس استفاده شده که نتایج نشان داد هم خطی هم خطی ساده وجود نداردو برای بررسی هم خطی چن

 چندگانه نیز بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.
 

 ليمر)چاو( و آزمون هاسمن  Fآزمون 

گاهی اوقات داده هایی که ما با آن ها روبرو هستیم هم دربرگیرنده داده های سری زمانی و هم مقطعی می باشد. به 

مجموعه ای از داده ها عمومًا پانلی از داده ها یا پانل دیتا شناخته شده است.در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی چنین 

 poolروبرو هستیم. حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان است که در این صورت با مدل پول دیتا )

dataمواجه هسیم. حالت دوم  عرض از م )( بدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتاpanel data گفته )

ن لیمر برای انتخاب بی-لیمر استفاده می شود. بنابراین آزمون اف-می شود. برای شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام اف

ود.در صورتی که میزان معناداری آماره ی چاو روشهای رگرسیون پول دیتا )تلفیقی( و رگرسیون با اثرات ثابت استفاده می ش

(prob کمتر از سطح )باشد، داده های تابلویی )پانل دیتا( انتخاب می شود. در این حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا  0.05

 تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.
 

 ، نتایج آزمون اف ليمر)چاو(5جدول 
 

 نتیجه معناداریسطح  آماره آزمون نام مدل

 داده های تابلویی )پانل دیتا( 0.000 4.68 فرضیه اصلی

 داده های تابلویی )پانل دیتا( 0.000 4.71 فرضیه فرعی اول

 داده های تابلویی )پانل دیتا( 0.000 4.67 فرضیه فرعی دوم

 داده های تابلویی )پانل دیتا( 0.000 4.67 فرضیه فرعی سوم

درصد است، از این رو رویکرد داده  5، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در هر چهار مدل کمتر از  5با توجه به جدول 

 های تابلویی )پانل دیتا( در مقابل رویکرد داده های تلفیقی)پول( مورد پذیرش قرار می گیرند. 
 

 ، نتایج آزمون هاسمن 6جدول 
 

 نتیجه معناداریسطح  آماره آزمون نام مدل

 اثرات تصادفی 0.782 3.20 فرضیه اصلی

 اثرات تصادفی 0.809 3 فرضیه فرعی اول

 اثرات تصادفی 0.943 1.72 فرضیه فرعی دوم

http://www.joas.ir/


 75 -91، ص  1399، پاییز 19پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 اثرات تصادفی 0.953 1.59 فرضیه فرعی سوم

درصد است، از این رو رویکرد اثرات تصادفی در  5، چون سطح معناداری در هر چهار مدل بیشتر از 6با توجه به جدول 

 مقابل اثرات ثابت عرض از مبدا مورد پذیرش قرار می گیرند. 

 

 همسانی واریانس در مقادیر خطا
اخالل می باشد.اما به طور متعارف در یکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود همسانی واریانس جمالت 

داده های سری زمانی و داده ها مقطعی ممکن است واریانس جمالت اخالل ثابت نموده و از مقادیر وقفه دار جمالت اخالل 

تبعیت نماید.در این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل بروز می کند وتخمین زننده های رگرسیون علی رغم 

 ورش بودن دارای کارایی نخواهد بود.بدون ت
 

 ، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس7جدول
 

 نتیجه معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش

 وجود ناهمسانی واریانس 0.000 58.322 فرضیه اصلی

 وجود ناهمسانی واریانس 0.000 57.086 فرضیه فرعی اول

 واریانسوجود ناهمسانی  0.000 61.252 فرضیه فرعی دوم

 وجود ناهمسانی واریانس 0.000 50.578 فرضیه فرعی سوم

درصد می باشد و بیانگر وجود  5نشان می دهد که سطح معنی داری در هر چهار مدل کمتر از  7نتایج حاصل در جدول 

ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می باشد. الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین نهایی مدل ها رفع گردیده)با 

 ( است.glsروش وزن دهی به داده ها از طریق دستور 

 فرضیه اصلی اول

 بین ارتباطات سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
 

 ، تخمين نهایی مدل رگرسيونی اصلی13جدول 
 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 0.030 2.16 0.028 0.061 ارتباطات سیاسی

 0.001 3.39 0.004 0.014 اندازه شرکت

 0.592 -0.54 0.001 -0.008 زیاندهیشاخص 

 0.001 -3.37 0.007 -0.023 اهرم مالی

 0.000 -3.89 0.001 -0.006 فرصت رشد

 0.743 -0.33 0.046 -0.015 بازده دارایی

 0.000 6.60 0.035 0.236 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 0.813 ضریب تعیین تعدیل شده

 15.73 آماره والد

 0.007 معناداری آماره والدسطح 
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 5، مشاهده می شود که متغیر ارتباطات سیاسی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 13طبق نتایج جدول 

درصد است از این رو می توان گفت که بین ارتباطات سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معنادار دارد و فرضیه 

درصد می باشد که  81درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  95نان اصلی اول در سطح اطمی

درصد از تغییرات متغیروابسته را توضیح دهند.  81نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند 

اشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار درصد می ب 5و سطح معناداری آن کمتر از  15.73آماره والد برابر با 

 کافی برخوردار است.

 فرضیه فرعی اول

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

 ، تخمين نهایی مدل رگرسيونی فرعی اول14جدول 
 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 0.010 2.58 0.011 0.030 اندازه کمیته حسابرسی

 0.001 3.19 0.004 0.012 اندازه شرکت

 0.776 -0.28 0.001 -0.004 شاخص زیاندهی

 0.000 -4.01 0.007 -0.030 اهرم مالی

 0.000 -4.62 0.001 -0.008 فرصت رشد

 0.224 -1.22 0.046 -0.056 بازده دارایی

 0.000 7.34 0.037 0.275 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 0.845 ضریب تعیین تعدیل شده

 22.21 آماره والد

 0.000 سطح معناداری آماره والد

، مشاهده می شود که متغیر اندازه کمیته حسابرسی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 14طبق نتایج جدول 

اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معنادار دارد درصد است از این رو می توان گفت که بین  5

درصد می  84درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  95و فرضیه فرعی اول در سطح اطمینان 

تغییرات متغیروابسته را توضیح  درصد از 84باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند 

درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده  5و سطح معناداری آن کمتر از  22.21دهند. آماره والد برابر با 

 از اعتبار کافی برخوردار است.

 فرضیه فرعی دوم

 رد.حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دا کمیته بین استقالل
 

 ، تخمين نهایی مدل رگرسيونی فرعی دوم15جدول 
 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 0.000 5.62 0.016 0.091 استقالل کمیته حسابرسی

 0.006 2.74 0.004 0.011 اندازه شرکت

 0.518 -0.65 0.001 -0.001 شاخص زیاندهی

 0.004 -2.91 0.007 -0.021 اهرم مالی

http://www.joas.ir/


 75 -91، ص  1399، پاییز 19پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 0.000 -3.95 0.001 -0.007 فرصت رشد

 0.128 -1.52 0.046 -0.070 بازده دارایی

 0.000 6.13 0.037 0.230 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 0.841 ضریب تعیین تعدیل شده

 19.61 آماره والد

 0.000 سطح معناداری آماره والد

متغیر استقالل کمیته حسابرسی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر ، مشاهده می شود که 15طبق نتایج جدول 

درصد است از این رو می توان گفت که بین استقالل کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معنادار  5از 

درصد  84عدیل شده برابر با درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین ت 95دارد و فرضیه فرعی دوم در سطح اطمینان 

درصد از تغییرات متغیروابسته را  84می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند 

درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش  5و سطح معناداری آن کمتر از  19.61توضیح دهند. آماره والد برابر با 

 بار کافی برخوردار است.شده از اعت

 فرضیه فرعی سوم

 حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. کمیته مالی بین تخصص
 

 ، تخمين نهایی مدل رگرسيونی فرعی سوم16جدول 

 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 0.011 2.55 0.004 0.011 تخصص مالی کمیته حسابرسی

 0.003 2.98 0.004 0.012 اندازه شرکت

 0.655 -0.45 0.001 -0.007 شاخص زیاندهی

 0.001 -3.48 0.007 -0.026 اهرم مالی

 0.000 -4.30 0.001 -0.007 فرصت رشد

 0.345 -0.94 0.045 -0.043 بازده دارایی

 0.000 7.09 0.037 0.266 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 0.842 ضریب تعیین تعدیل شده

 19.71 آماره والد

 0.001 سطح معناداری آماره والد

، مشاهده می شود که متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری 16طبق نتایج جدول 

تقیم گزارشگری مالی رابطه مسدرصد است از این رو می توان گفت که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت  5کمتر از 

درصد مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  95و معنادار دارد و فرضیه فرعی سوم در سطح اطمینان 

درصد از تغییرات متغیروابسته  84درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند  84

درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل  5و سطح معناداری آن کمتر از  19.71دهند. آماره والد برابر با  را توضیح

 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
 یرسحساب ی تهیکم نیب نیوجود دارد. همچن یرابطه مثبت معنادار یمال یگزارشگر تیفیو ک یاسیارتباطات س نیب

مطابق با پژوهش چو و  جینتا وجود دارد. یرابطه مثبت معنادار یمال یگزارشگر تیفی: اندازه، استقالل، تخصص( و کاری)مع

مطالعه  ،یخارج یمنابع مال نیسود و تام تیفیک ،یاسیبا ارتباطات س یحسابرس تهیکم یباشد که به بررس ی( م2017سوگ )

 جی، نتاکره تیسهام کامپوز متیفعال در شاخص ق های¬شرکت یحسابرس تهیکم یده از بررس: کره پرداختند. با استفایمورد

 یها نسبت به شرکت یسود بهتر تیفیبودند، ک یاسیارتباطات س یآنها دارا یحسابرس تهیکه کم هایی  نشان داد که شرکت

 یاسیارتباطات س یآنها دارا یحسابرس تهیکه کم هایی¬نشان داد که شرکت جینتا نیداشتند. همچن یاسیبدون ارتباط س

نابع  سود آنها باالتر بود که م تیفیکه ک یزمان فقطحقوق صاحبان سهام داشتند، اما  یمال نیبه تام یبهتر یبودند، دسترس

 قیتحق جیتان ،یاسیارتباطات س  یمنف ریعموم در مورد تاث های¬یبرعکس نگران ،یکسب کرده بودند به طور کل یشتریب یمال

 .دهند یخود را بهتر انجام م ینظارت فیوظا یاسیدارنده ارتباطات س یحسابرس تهیاز آن است که کم یحاک

 در راستای نتایج حاصل شده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود:

  به سازمان حسابرسی پیشنهاد می شود از معیارهای کمیته حسابرسی معیاری که دارای بیشترین تاثیرگذار بر

 گزارشگری مالی می باشد را جهت بهره مندی سرمایه گذاران در دوره های مالی مختلف افشا کند.

  به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود در ساله در قالب گزارشی شرکت های دارای ارتباط سیاسی را افشا

 کنند تا مورد بهره مندی سرمایه گذاران قرار گیرد.

 نهاد می شود در بررسی شرکت ها به سیاسی بودن شرکت مورد بررسی توجه داشته باشند به سرمایه گذاران پیش

 زیرا چنین شرکت ها دارای کیفیت گزارشگری باال می باشد.

  به سازمان حسابرسی پیشنهاد می شود جهت حفظ حقوق سهامداران نسبت به حسابرسی گزارشهای مالی حساسیت

 ای مالی افشا کنند.نشان داده و در صورت تخلف در صورت ه

  به سهامداران پیشنهاد می شود در بررسی شرکت ها به کیفیت گزارشگری مالی و عدم تجدید ارائه صورت های مالی

 توجه داشته باشند.

  به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به کیفیت گزارشگری مالی اهمیت و جهت افزایش هرچه شفافتر و با کیفیت

 کنند زیرا این امر موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران جهت بررسی شرکت ها می شود.تر آن اقداماتی فراهم 
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