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Abstract
In recent years, legislator have adopted several laws to create these mechanisms to improve
financial reporting quality. One of these rules is the requirement for companies to form an audit
committee. Therefore, the main purpose of this research is to investigate the relationship
between the audit committee and the quality of financial reports in companies listed on the
Tehran Stock Exchange. This research is descriptive in nature and applied in terms of its
purpose. The population of the study is all of the companies listed on the Tehran Stock
Exchange that 82 companies were selected during 2014 to 2018 for research hypotheses. The
sampling method in this study is a systematic elimination. Estimation of the research model in
the form of panel data and analysis is based on the fixed effects model and random effects by
Eviews and SPSS software based on the combined data. Results indicated that the audit
committee had a positive relationship with the quality of disclosure of financial reports in
companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Keywords: Audit committee, Disclosure quality of financial reports, Corporate governance,
Tehran Stock Exchange.
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چکیده
تصویب نمودهاند .یکی از این قوانین ،الزام شرکتها به تشکیل کمیته حسابرسی میباشد .از این رو هدف اصلی این
پژوهش بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشات مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است .این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .جامعه آماری پژوهش
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که  82شرکت طی دوره زمانی  1393تا  1397برای
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در سالهای اخیر ،قانونگذاران برای ایجاد سازوکارهای مزبور جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ،قوانین متعددی

آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شدند .روش نمونهگیری در این پژوهش ،حذف سیستماتیک است .برآورد مدل
بر مبنای دادههای ترکیبی انجام شده است .یافتههای تحقیق حکایت از تأیید رابطه مثبت بین کمیته حسابرسی با کیفیت
افشای گزارشهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
واژگان کلیدی :کمیته حسابرسی ،کیفیت افشای گزارشهای مالی ،حاکمیت شرکتی ،بورس اوراق بهادار تهران.
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پژوهش در قالب دادههای تابلویی و تحلیل براساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار E-Views
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 .1مقدمه
کیفیت گزارشهای مالی همواره موضوع مورد عالقه هیأت های مدیره ،سهامداران ،محققین و خود حسابداران حرفهای
بوده و هست .در سال های اخیر موج رسوایی های حسابداری که در جامعۀ مالی بین المللی رخ داده است منجر به افزایش
سؤاالت و نگرانی هایی در مورد کیفیت گزارشگری مالی شده است (براون و همکاران .)2010 ،گزارشگری مالی
محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی ،ارائه اطالعات مالی به استفاده کنندگان مختلف ،اعم از استفاده کنندگان داخلی
و استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری ،در قالب گزارش های حسابداری است (آکجو و همکاران .)2017 ،آن گروه
از گزارش های حسابداری که با هدف تأمین نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه
میشوند ،در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می گیرند .صورت های مالی ،بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را
تشکیل می دهند .در حال حاضر ،یک مجموعه کامل صورت های مالی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت
سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد ویادداشت های توضیحی می باشد .دیگر موارد تشکیل دهنده گزارشگری
مالی ،مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران می باشد که همراه با گزارش
حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانونی) و صورت های مالی ،مجموعه ای تحت عنوان گزارش مالی
ساالنه را تشکیل می دهند (بولو و همکاران .)1396 ،سایر گزارش های مالی که به طور موردی و با اهداف خاص تهیه
می شوند ،در برگیرنده مواردی از قبیل گزارش های مالی تهیه شده به منظور دریافت تسهیالت مالی از بانک ها ،گزارش
توجیهی هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه در مورد شرکت های سهامی ،و اظهارنامه مالیاتی میباشند (کمیته تدوین
استانداردهای حسابداری .)1395 ،گزارش های مالی همواره باید برای کمک به کاربران در تصمیم گیری ،اطالعات
قابل اعتمادی را ارائه نمایند .گزارش مالی بایستی در بردارندة اطالعات مربوط ،قابل اعتماد ،قابل مقایسه و قابل فهم باشد
(کاماروزامان و همکاران .)2009 ،هر چه شرکت ها درباره ارقام موجود در گزارش های مالی صریح تر باشند میزان
شفافیت نیز بیشتر خواهد بود .کیفیت گزارش مالی توسعه دادن شفافیت و انتشار گزارش ساالنه باکیفیت از طریق افشای
جامع و کامل می باشد (براون و همکاران .)2010 ،کیفیت گزارشگری مالی سبب پیش بینی بهتر جریان های نقدی آتی
شرکت برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی می شود .واضح است که قانون گذاران و
سرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت باال هم عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد غالب اینست که کیفیت
گزارشگری مالی مستقیما روی بازارهای سرمایه اثر می گذارد (اخگر و کرمی.)1393 ،
کمیتههای حسابرسی از زمان آغاز به کار خود در اوایل دهه  1940میالدی نقش مهمی در اداره امور شرکت ها داشته و در
دو دهه اخیر ،در پی رسوایی شرکت های بزرگ اهمیت آن در سایه اهمیت اصول حاکمیت شرکتی افزایش یافته است
(ورشور .)2008 ،این کمیته از طریق نظارت بر روند گزارشگری مالی شامل سیستم کنترل داخلی و استفاده از اصول پذیرفته
شده حسابداری و نیز نظارت بر عملکرد حسابرسی مستقل و حسابرس داخلی ،موجب می شود تا اشتباهات عمدی و سهوی
در اندازه گیری های حسابداری و افشای موارد با اهمیت مالی و نیز کالهبرداری و اعمال غیرقانونی مدیریت ،کاهش یابد.
کمیته حسابرسی کیفیت اطالعات را به طور مستقیم از طریق نظارت بر گزارشگری مالی افزایش می دهد .همچنین کیفیت
اطالعات و کنترل های قوی می تواند منجر به افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران از کیفیت گزارشگری و کارایی
بازارهای مالی گردد .نبود اعضای موظف در کمیته حسابرسی باعث می شود تا حسابرسان بتوانند مسایلی چون نقاط ضعف
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کنترل داخلی ،اختالف نظر با مدیریت درباره اصول و روش های حسابداری ،نشانه های احتمالی از سوء استفاده های
مدیریت یا سایر اعمال غیرقانونی مسئوالن شرکت را با کمیته حسابرسی ،صریح تر مطرح نمایند (الری دشت بیاض و
اورادی .)1395 ،ویژگی های کمیته حسابرسی از قبیل استقالل ،اندازه ،تعداد جلسات ،مهارت اعضای کمیته برای اثربخشی
کمیته حسابرسی اهمیت زیادی دارند .مطالعات پیشین اظهار داشتند که ویژگی های واقعی کمیته حسابرسی برای اثربخش
بودن کمیته در انجام وظایفش حیاتی می باشد (الزبان و ساوان .)2015 ،اثربخشی کمیته حسابرسی از عوامل زیادی نشات
می گیرد که یکی از مهمترین آنها وجود اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی است که طبق پژوهش های انجام
شده منجر به کیفیت گزارشگری مالی باالتر می شود (الشائیر و همکاران .)2017 ،در صورتی کار کمیته حسابرسی اثربخش
خواهد بود که اع ضای کمیته حسابرسی در حوزه های حسابداری ،حسابرسی کنترل داخلی و گزارشگری مالی متخصص
باشند (کامیابی و بوژمهرانی .)1395 ،امروزه در برخی کشورهای توسعه یافته ،بسیاری از شرکت ها کمیته حسابرسی تشکیل
داده اند تا نقش ناظر بر رویه ها و نحوه ی عمل حسابداری و گزارش گری مالی واحدهای اقتصادی را به عهده گیرد .نقش
کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش مطلوبیت ارائه گزارش های مالی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیته
حسابرسی اثربخش ،نقشی کلیدی در پر کردن خالء اعتباردهی که امروز در گزارش های مالی وچود دارد ،ایفا خواهد
کرد (علوی طبری و عصابخش .)1389 ،لذا با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش به این صورت عنوان می شود که
آیا بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی-
داری وجود دارد؟
 .2پیشینه پژوهش
بولو و همکاران ( )1397پژوهشی تحت عنوان "الگوی رویکرد حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری و
تأثیر آن بر کیفیت اطالعات حسابداری" انجام دادند .رویکرد عمیق حسابدار و حسابرس ،به شیوه تفکر و استدالل
آوری آنان در سه بعد جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری در هنگام روبه روشدن با مسائل حسابداری اشاره دارد .در این
مطالعه با استفاده از پرسشنامه و گردآوری دیدگاه های  37نفر از حسابرسان و  69نفر از حسابداران ،آمار توصیفی،
آزمون  tتک نمونهای و دو نمونهای و رویکرد رگرسیونی ،استفاده شد و نسبت به قیاس آنان با یکدیگر و تأثیر رویکرد
عمیق حسابداران و حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شد .نتایج بررسیها
نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق قابل توجهی بهره مند نیستند و حسابرسان دارای رویکرد عمیق میباشند ،بین
عمق رویکرد حسابداران و حسابرسان ،تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه و رویکرد حسابرسان ،نسبت به حسابداران،
عمیق تر است .همچنین ،رویکرد عمیق حسابداران و حسابرسان موجب افزایش کیفیت اطالعات حسابداری می شود.
الری دشت بیاض و اورادی ( )1395پژوهشی تحت عنوان "ویژگیهای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی :شواهدی
از بورس اوراق بهادار تهران" انجام دادند .این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی،
استقالل و اندازه) بر حق الزحمه حسابرسی است .به همین منظور ،داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1391تا  1393استخراج شدند .آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی
داده های ترکیبی انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص مالی و استقالل کمیته حسابرسی ،ارتباط مثبت و
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معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند .ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مشاهده
نشد .همچنین در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاد ه شده در این پژوهش ،یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم
مالی ،نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کاال ،اندازه موسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت مدیره با حق الزحمه
حسابرسی دارد.
عبدی و متقی ( )1395پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه بین وجود کمیته های حسابرسی و کیفیت افشای اطالعات"
انجام دادند .کیفیت افشا یکی از عوامل مؤثر برای دست یابی به بازار کارای سرمایه است .همچنین یکی از وظایف کمیته
های حسابرسی به عنوان یکی از اجزای حاکمیت شرکتی ،نظارت بر کیفیت گزارشگری مالی است .از این رو این تحقیق
در صدد است رابطه بین وجود کمیته های حسابرسی و کیفیت افشای اطالعات را بررسی نماید .متغیر وابسته این تحقیق
کیفیت افشای اطالعات است که بر اساس نتایج رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس با توجه به امتیاز کسب شده
از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب اندازه گیری می شود .در این تحقیق از اندازه شرکت ،اهرم مالی،استقالل هیئت
مدیره ،اندازه حسابرسی و رشد شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده می شود .جامعه آماری این تحقیق شرکت های بازار
اول و بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران که پس از در نظر گرفتن شرایطی تعداد  208شرکت به عنوان کل نمونه تحقیق
انتخاب شده اند .دوره تحفیف  5سال ( )1393-1389می باشد .برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون داده های تابلویی
با روش اثرات تصادفی استفاده شده است .یافته های مهم این تحقیق این است که بین وجود کمیته های حسابرسی و کیفیت
افشای اطالعات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
دارابی و محمدی ( )1395پژوهشی تحت عنوان "بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر بهبود فرایند گزارشگری مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" انجام دادند .یافته های پژوهش نشان می دهد بین وجود کمیته حسابرسی و
بهبود فرایند گزارشگری مالی در شرکت ها و همچنین تأثیر آن در تصمیمگیریهای استفاده کنندگان از صورت های مالی
و بهبود عملکرد مدیریت شرکت ها و عملکرد حسابرسان مستقل و داخلی ،رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
آکجو و باباتوند ( )2017پژوهشی تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی" انجام دادند .روش نمونه-
گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک (فیلترینگ) بو و تعداد  78شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .برآورد مدل
تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل بر اساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار  Eviewsو
 Spssبر مبنای داده های ترکیبی انجام شد .یافتههای تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار حاکمیت شرکتی بر کیفیت
گزارشگری مالی داشت.
کاررا و همکاران ( )2017پژوهشی تحت عنوان "کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش های مالی" انجام دادند .جامعه آماری
تحقیق ،شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار فعال کشور اسپانیا طی دوره زمانی 2001 ،الی  2010بود .روش
نمونهگیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است و تعداد  24995شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .برآورد مدل
تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل بر اساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار  Eviewsو
 Spssبر مبنای داده های ترکیبی انجام شد .یافته های تحقیق حاکی از تأثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشات مالی
داشت.
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الساقی و همکاران ( )2016پژوهشی تحت عنوان "بررسی درک حسابرسان بر کیفیت گزارشگری مالی در بانک های
لیبی" انجام دادند .هدف اصلی این تحقیق بررسی درک حسابرسان بر کیفیت گزارشگری مالی بود .این تحقیق از لحاظ
ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بود .جامعه آماری تحقیق کلّیه بانک های لیبی در بورس اوراق بهادار
طی دوره زمانی 2014-2009 ،بود .روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک بود و تعداد  109شرکت به
عنوان نمونه انتخاب شده بودند .برآورد مدل تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل بر اساس مدل اثرات ثابت و
اثرات تصادفی توسط نرم افزار اس پی اس اس و اویوز بر مبنای داده های ترکیبی انجام شد .نتایج نشان داد حسابرسان
درک خوبی از گزارشهای ساالنه در بخش بانکی دارند که این ویژگیهای کیفی باال برای استفاده کنندگان اطالعات
مالی قابل فهمتر و مورد اعتمادتر هستند.
 .3فرضیه پژوهش
با درنظر گرفتن مبانی نظری و نتایج پژوهشهای پیشین ،فرضیه پژوهش به شرح زیر ارائه میشود:
فرضیه اول :بین کیفیت افشای گزارشهای مالی با کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،رابطه مثبت وجود دارد.
 .4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ نتایج از نوع کاربردی و از بُعد زمانی از نوع پس رویدادی است .برای آزمون فرضیههای پژوهش،
از تحلیل رگرسیون چندمتغیره با کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شده و برای بررسی حساسیت نتایج به روش برآورد
مدلها ،از رویکرد دادههای ترکیبی و انتخاب الگوهای مناسب برآورد مدل ،استفاده گردیده است .دادههای موردنیاز در
این پژوهش به روش کتابخانهای و از بانک اطالعاتی رهآورد نوین استخراج شده است.
 .1.4جامعه و نمونۀ آماری پژوهش

جامعۀ آماری پژوهش ،شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی  1393تا 1397
است که حائز شرایط زیر باشند:
1ـ پایان سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه بوده و در طول دورة مطالعه ،تغییر سال مالی نداشته باشند.
2ـ از شرکتهای فعال در صنایع بیمهای ،بانکی و سرمایهگذاری مالی نباشند.
3ـ ارزش دفتری سهام آنها ،منفی نباشد.
4ـ دادههای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرها ،در دسترس باشد.
با اعمال محدودیتهای فوق ،حجم جامعۀ آماری در دسترس برابر  82شرکت شده که برای آزمون فرضیههای پژوهش،
از آن استفاده گردیده است.
 .2.4مدل پژوهش

با توجه به چهارچوب نظری و فرضیه ارائه شده ،مدل پژوهش بصورت زیر ارائه شده است.
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ENDISC = β0 + β1ACQUAL + β2BODSIZE + β3SUBOWN + β4SIZEt-1 + β5ROEt-1 +
β6LEV + β7DACCi,t + β8CFOt-1 + β9CROSSLIST + β10IND + ε

که در این مدل:
 :ENDISCکیفیت گزارشگری مالی

 :ACQUALکمیته حسابرسی که از اجزاء زیر تشکیل می شود:
 :ACSIZEتعداد اعضای کمیته حسابرسی؛  :ACMEETتعداد جلسات کمیته حسابرسی؛  :ACINDدرصد اعضای
کمیته حسابرسی مستقل؛  : ACEXPدرصد اعضای کمیته حسابرسی با تخصص مالی؛
 :BODSIZEتعداد اعضای هیئت مدیره؛
 :SUBOWNدرصد کل سهام سهامداران؛
 :SIZEt-1کل دارایی های سال گذشته؛
 :ROEt-1بازگشت سرمایه در سال قبل؛
 :LEVکل بدهی به نسبت کل دارایی؛
 :DACCi,tاقالم تعهدی اختیاری؛
 :CFOt-1جریانات نقد عملیاتی واقعی سال گذشته؛
IND؛  :CROSSLISTمتغیر ساختگی صنعت.
 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

یافتههای تحقیق در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ،در ادامه ارائه خواهند شد .در ادامه به توصیف متغیرهای
تحقیق پرداخته می شود .بهطور کلی ،روشهایی را که بهوسیله آنها میتوان اطالعات جمعآوری شده را پردازش کرده
و خالصه نمود ،آمار توصیفی مینامند .این نوع آمار صرفا به توصیف جامعه یا نمونه میپردازد و هدف از آن ،محاسبه
پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش است .نمونه مورد بررسی طی مقاطع زمانی مورد بررسی  1393تا  1397میباشد .در این
قسمت ،میانگین ،میان ه ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه (معیارهای پراکندگی) متغیرهای مورد استفاده محاسبه و در جدول
شماره  1آورده شده است.
جدول  .1آمار توصیفی
متغیرهای

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

ENDISC

2/2024

1/8656

8/6117

1/0613

1/2586

ACQUAL

1/1235

1/0986

1/7917

0/00000

0/3739

BODSIZE

5/05

5

7

5

0/22

پژوهش
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متغیرهای

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

SUBOWN

3/0538

3/0236

5

1

0/4456

SIZEt-1

13/5314

13/5101

18/1154

10/1667

1/2278

ROEt-1

0/1197

0/0931

0/5621

-0/2251

0/1384

LEV

0/8674

0/7774

0.97676

0.3456

0/4694

DACC

0/2497

0/2048

0/4987

-0/6014

0/3664

CFOt-1

12/6681

12/5882

17/1055

5/9307

1/9559

پژوهش

میانگین ،اصلیترین و مهمترین شاخص مرکزی به شمار میآید که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است .میانه
نقطهای است که یک نمونه را به دو قسمت مساوی تقسیم مینماید .بهعبارتی دیگر 50 ،درصد مشاهدات قبل و  50درصد
مشاهدات بعد از آن قرار دارند .همانطورکه در جدول  1نشان داده شده است ،بهطور کلی ،معیارهای پراکندگی ،معیارهایی
هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین بررسی و مقایسه مینمایند.
 .2.5آمار استنباطی
جدول  2برآورد مدل پژوهش در راستای فرضیه مطرح شده را نشان میدهد .با توجه به اینکه سطح معنی داری آماره F

کوچکتر از  5درصد بدست آمده است ،لذا فرض خطی بودن مدل و معنی داری آن پذیرفته می شود .همان گونه که در
جدول مشخص می باشد ،نتایج حاصل از برازش مدل تحقیق ،حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین کیفیت افشای
گزارشگری مالی با کمیته حسابرسی است .از آنجا که آماره  tمتغیر کمیته حسابرسی ،بزرگتر از  1/965بوده و سطح
معناداری آن کوچکتر از  0/05است ،از این می توان با اطمینان  95درصد می توان ادعا نمود:
 بین کمیته حسابرسی با کیفیت افشای گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه مقادیر عدد معناداری متغیرهای کنترلی نیز بزرگتر از  1/965و -1/965بدست آمده است،
لذا متغیرهای کنترلی نیز با کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنی داری دارند .مقدار دوربین واتسون که آماره وجود
خودهمبستگی در جز اخالل مدل می باشد نیز با عدد  ،2/354عدم همبستگی بین خطاها را نشان میدهد .ضریب تعیین
تعدیل شده نیز نشان میدهد  45درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین شده است.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیه پژوهش
متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

Constant

0/459

0/077

6/598

0/000

ACQUAL

0/509

0/088

5/592

0/000

BODSIZE

0/421

0/059

4/362

0/000
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متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

SUBOWN

0/318

0/052

3/269

0/000

SIZEt-1

0/237

0/089

3/006

0/000

ROEt-1

0/296

0/055

3/634

0/000

LEV

0/362

0/088

3/698

0/000

DACC

-0/228

0/086

-2/968

0/024

CFOt

-0/412

0/056

-6/695

0/000

آماره F

19/036

ضریب تعیین

0/461

سطح معناداری آماره F

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

0/452

مقدار دوربین -واتسون

2/354

روش ( EGLSرفع اثرات احتمالی ناهمسانی واریانس)

 .6نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی با کیفیت گزارشات مالی در نمونهای متشکل از  82شرکت طی بازه
زمانی  1393تا  1397پرداخت .نتایج حاصل از برازش مدل تحقیق ،حاکی از وجود رابطه معنیدار و مثبت بین کیفیت
افشای گزارشگری مالی با کمیته حسابرسی دارد .این نتیجه با نتیجه تحقیق کاللکار ( )2017همراستا است .به موقع بودن
گزارشات ،به عنوان ویژگی کیفی مهم اطالعات مالی ،همواره از موضوعات مهم ادبیات گزارشگری مالی بوده و مورد
توجه و تأکید نهادهای حرفهای ،مراجع قانونی و استفاده کنندگان اطالعات مالی است .بازارهای تجاری و استفاده کنندگان
اطالعات تجاری به شرایطی احتیاج دارند که شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند زیرا امروزه گزارشگری تجاری
با انبوهی از مشکالت مانند ناکارایی تجزیه و تحلیل نامناسب ،انتشار نامناسب اطالعات تجاری در بین استفاده کنندگان
روبرو است .بنابراین دستیابی به یک سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل این مسایل و ناکارایی ها بسیار مهم است
از طرف دیگر با رشد تکنولوژی و ایجاد فناوری های نوین شاهد تغییرات در شیون مختلف زندگی بشر هستیم .اینترنت به
عنوان یکی از مهمترین جلوه های پیشرفت بشر در طی سالهای اخیر گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار داده است .با توجه
به نقش انکارناپذیر گزارش دهی موسسات تجاری بر سازمان بورس اوراق بهادار و تأثیر آن بر عرضه و تقاضای بازار
مخصوصا بازار بورس و اوراق بهادار ،بسیاری از موسسات از ارائه اطالعات و گزارشات صادقانه سرباز زده و اقدام به
دستکاری قیمت ها کرده و شفاف سازی اطالعات را دستخوش تغییر می کنند .از این رو برای دسترسی به اطالعات دقیقتر
جهت استفاده تصمیم گیرندگان باید به دنبال راه حل مناسبی بوده و اطالعات را سریعتر در اختیار استفاده کنندگان قرار
داد .استفاده از گزارشگری ما لی اینترنتی در بین شرکتهای عضو بورس می تواند مشکالت کیفیت گزارشگری را کاهش
دهد (رمضانپور و همکاران.)1396 ،
از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی می توان به ارائۀ به موقع صورت های مالی حسابرسی شده اشاره کرد .تأخیر در
ارائۀ صورت های مالی حسابرسی شده باعث می شود تا گزارش های مالی به موق در اختیار استفاده کنندگان قرار نگیرد.
این موضوع کاهش محتوای اطالعات مالی را در پی دارد .از طرفی سرمایه گذاران نیز فعالیت های معامالتی در اوراق

پاییز  |1400شماره ( 3پیاپی  | )15سال چهارم |مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری | 88

بهادار را تا زمانی که اطالعاتات مالی منتشر گردد ،به تعویق می اندازند .بنابراین ،چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت-
ها ،بویژه کمیتههای حسابرسی باید اطمینان حاصل کنند تا موارد بااهمیت گزارشگری مالی ازجمله اطالعات مالی و
نظارتی مربوط به سرمایه گذاران اصلی و دیگر سهامداران در زمان ممکن تهیه شود (سلطانا و همکاران.)2014 ،
 .1.6پیشنهادهایی بر مبنای یافتههای پژوهش

 .1به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود تا نظام راهبری را به منظور شفافیت بیشتر اطالعات به شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزم االجراء نماید .همچنین به صنایع و شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار پیشنهاد می گردد تا سیستم حسابداری خود را به منظور ارسال به موقع اطالعات حسابداری و شفافیت
بیشتر اطالعات بهبود ببخشند.
 .2با افزایش میزان افشای اطالعات از یکسو هزینه معامالت سهام کاهش یافته و از سوی دیگر ،با افزایش میزان افشاء
در گزارشهای ساالنه ،بازار سهام شرکت شفافتر شده و این امکان را فراهم مینماید که با کاهش ریسک عدم
اطمینان ،نرخ مورد انتظار سهامداران و در نهایت هزینه سرمایه کاهش یابد .به بیان بهتر ،بهبود کیفیت افشای شرکتی
باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی شده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه منجر می گردد.
 .3به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شود که از طریق ایجاد مشوق هایی برای افشای زودتر اخبار یا از طریق
حمایت و تقویت فعالیت های طبیعی بازار ،مانند حمایت از تحلیل گران مالی و مؤسسه های سرمایه گذاری و آموزش
کارگزاران و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه ،زمینه را برای تحریک مدیران به افشای سریع تر اخبار بد فراهم کنند.
همچنین به سرمایه گذاران و سایر بازیگران بازار سرمایه پیشنهاد می شود که در تصمیمات سرمایه گذار ی خود ،به
موضوع افشای کمتر در زمان افزایش قیمت ،توجه کنند.
 .4پیشنهاد می شود که سازمان بورس اوراق بهادار با وضع قوانین سخت گیرانه ،از جمله الزام شرکت ها به ارائۀ اظهار
نظر کلی حسابرس نسبت به منطقی بودن پیش بینیها ،وضع استانداردهای مربوط به افشا و امثال آن ،مانع از افشای
گزارش های ضعیف شوند .همچنین به سرمایه گذاران و سایر بازیگران بازار سرمایه پیشنهاد می شود که در تصمیمات
سرمایه گذاری خود ،به موضوع گزارش های خوش بینانه در زمان کاهش قیمت ،توجه کنند.
 .5برای دستیابی به کیفیت مناسب حسابرسی ،فراهم نمودن تمهیدات الزم برای بزرگ شدن یا ادغام مؤسسات ،استقرار
نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه حسابرسی ،فرهنگ سازی و آموزش ذینفعان در خصوص حسابرسی ،کمک به
تأمین ابزارها ،چک لیستها و نرم افزارهای مناسب ،افزایش پاسخ خواهی از مدیران شرکتها در خصوص کیفیت
گزارشگری مالی ،پیگیری استقرار سیستم کنترلهای داخلی و کمیته حسابرسی اثربخش در شرکتها ،حمایت از
مؤسسات درمقابل تعویض ناشی از کیفیت حسابرسی به سازمان ها کمک می کند.
 .6پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در تصمیمگیریهای خود ،صرفاٌ وجود کمیته حسابرسی را به عنوان معیاری برای
افشای مناسب اطالعات مدنظر قرار ندهند .بلکه تمام ویژگی های کمیته را در نظر بگیرند .سیاستگذاران و
استانداردگذاران حسابداری ،برای مدت خدمت اعضای کمیته حسابرسی ،دوره ثابت و مناسب از  2تا  5سال را به
منظور اطمینان از ثبات کاری اعضا در کمیته حسابرسی و اثربخشی بیشتر آنها تعیین نمایند.
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 در افزایش، پیشنهاد می شود که شرکتها با به کارگیری سیستمهای کنترل داخلی و سیستم حسابرسی داخلی قوی.7
.شفافیت گزارشگری مالی خود قدم بردارند
 محدودیت های پژوهش.2.6

 اقالم مندرج در متن صورت های مالی بواسطه آثار تورم تعدیل نشده است و از آنجا که واحدهای تجاری زمان های.1
 لذا کیفیت قابلیت،متفاوت تأسیس دارند و اقالم دارائی های خود را در زمان های مختلف تحصیل نموده اند
.مقایسهای اقالم می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذارد و تعمیم نتایج را با محدودیت هایی همراه سازد
 نبود داده های مورد نیاز و قابل اتکا برای محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد برخی از شرکت ها موجب گردید تا آن.2
.شرکت ها در دامنه شمول نمونه آماری قرار نگیرند
 محل انجام تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نتایج آن را نمی توان به شرکت های.3
. تعمیم داد،خارج از بورس یا شرکت هایی که بعد از تاریخ تحقیق وارد بورس شدهاند
. بنابراین قابل تعمیم به زمان بعد و قبل از تحقیق نیست، دوره زمانی تخقیق می تواند بر نتایج تحقیق تأثیرگذار باشد.4
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