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چكیده
در اين پژوهش ،تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر محیط اطالعاتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است .محیط
اطالعاتی شرکت توسط متغیرهاي مشاهده پذير اندازه شرکت ،مالکیت نهادي ،فرصتهاي رشد شرکت ،عمر شرکت،
دامنه قیمت پیشنهادي خريد و فروش سهام ،تعداد سهامداران شرکت ،خطاي پیشبینی سود ،دفعات گردش سهام،
معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و نوسان پذيري بازده سهام ،بصورت يک شاخص جامع ،اندازهگیري شده و تأثیر
وجود کمیته حسابرسی بر محیط اطالعاتی شرکت ها در بازه زمانی  4سال قبل و بعد از تصويب دستورالعمل
کنترلهاي داخلی در سال  ،1931طی سال هاي  1931تا  1934مورد آزمون قرار گرفت .نتايج حاصل از بررسی 41
شرکت که بعد از تصويب دستورالعمل کنترلهاي داخلی در سال  1931اقدام به تشکیل کمیته حسابرسی کرده اند،
از طريق دادههاي ترکیبی به روش تابلويی ،بیانگر آن است که رابطه مثبت و معناداري بین وجود کمیتۀ حسابرسی و
محیط اطالعاتی شرکت وجود دارد .بعبارتی ديگر با استقرار کمیته حسابرسی در شرکتها محیط اطالعاتی آن ها
شفاف تر شده و مقدار شاخص افزايش يافته است.
واژههای كلیدی :محیط اطالعاتی شرکت ،شاخص جامع محیط اطالعاتی ،کمیته حسابرسی.



اين مقاله مستخرج از رساله دکتري میباشد.
 -1دانشیار حسابداري ،دانشکدة علوم اقتصادي و اداري ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران( .نويسنده مسئول) H.fakhari@umz.ac.ir
 -2دانشجوي دکتري حسابداري ،دانشکدة علوم اقتصادي و اداري ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران Y.rezaei@stu.umz.ac.ir
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 -1مقدمه
وجود محیط اطالعاتی ضعیف در بازار ،پیامدهاي
جمعی و فردي نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی
سرمايهگذاران ،هزينههاي معامالتی باال ،بازارهاي رقیق
و کاهش سود ناشی از معامالت را به همراه خواهد
داشت .گذشته از اين ،محیط اطالعاتی ضعیف ممکن
است باعث شود تا قیمتهاي سهام ،نسبت به آنچه در
صورت وجود اطالعات کامل بايد باشد ،تفاوت داشته
باشند .اين آثار نامطلوب ،بهويژه پیرامون دورههاي
انتشار اطالعات يعنی زمانی که انتظار میرود منافع
معاملهگران آگاه بیشتر باشد تشديد میگردد بطوريکه
در بدترين شرايط میتواند به سقوط کامل بازار
بیانجامد (باتاچاريا و همکاران .)2223 ،شفافیت
اطالعاتی پايین ،همواره سبب مشکالت اطالعات
نامتقارن که منجر به انتخاب نامساعد ،خطرات اخالقی
و تخصیص نادرست میگردد شده است .بهبود محیط
اطالعاتی شرکت و شفافیت اطالعات باال منجر به
اعتماد سرمايهگذاران و درنتیجه افزايش نقدينگی
سهام شرکت میگردد (هیلی و پالیپو .)2221 ،حال
سؤالی که اينجا مطرح میگردد اين است که واکنش
شرکتها در چنین شرايطی چگونه خواهد بود؟
براي داشتن محیط اطالعاتی قوي و بهبود
شفافیت اطالعات ،سازوکارهاي متعددي در متون
حسابداري و مالی مطرحشده است که از آن جمله
میتوان به ارتقاء حاکمیت شرکتی اشاره نمود .نیاز به
حل مسائل نمايندگی و افزايش تقارن اطالعاتی میان
مديران و مالکان ،محیطی را ايجاد میکند که در آن
نقش کمیته حسابرسی ضروري به نظر میرسد و از آن
بهعنوان يک ابزار نظارتی مهم جهت بهبود اطالعات
درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی ،انعطافپذيري
شرکت و بهبود محیط اطالعاتی تعبیر میگردد .در
همین راستا با توجه به مطالعات گذشته محققان
دريافتند با ايجاد کمیته حسابرسی دقت و کیفیت
اطالعات مالی و حسابداري بهبوديافته و با تهیه و
تأيید اطالعات مالی شفاف ،پاسخگويی مديريت
شرکت جهت افشاي کافی و مناسب و بهبود کیفیت
گزارشگري مالی بیشتر تحت کنترل قرار میگیرد
36

(پوچتا -مارتینِز و ديفوئنتس .)2221 ،در همین راستا
بورس اوراق بهادار ايران براي ايجاد محیط کنترلی
مناسب در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس،
شرکت ها را عالوه بر ترغیب به تدوين منشور اخالقی،
ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی ،استقرار نظام
حاکمیت شرکتی ،مديريت ريسک و کمیته حسابرسی
نمود .در اجراي ماده  12دستورالعمل کنترلهاي
داخلی براي ناشران پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ايران ،منشور کمیته حسابرسی
شرکت نمونه (سهامی عام) در تاريخ 1931/11/29
شامل  14ماده و  2تبصره به تصويب هیئتمديره
سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاريخ تصويب،
الزماالجراست .کمیته حسابرسی يکی از سازوکارهايی
است که انتظار میرود در راستاي حفظ منافع
گروههاي مختلف استفادهکننده از اطالعات حسابداري
مؤثر واقع شود .ايجاد و بهکارگیري اين کمیته در
پیشگیري از وقوع اعمال خالف غیرقانونی ،بهبود
فرآيند گزارشگري مالی و همچنین ارائه اطالعات و
گزارشهاي مالی شفاف و قابلاتکا مؤثر است( .علوي
طبري و عصابخش .)1933 ،تحقیقات اخیر (احمد
حاجی2212 ،؛ حبیب و عظیم )2223 ،نشان
میدهدکه وجود کمیته حسابرسی میتواند نقش
مـوثري در بهبود سیستم اطالعاتی و ايجاد اطمینان از
معتبر بودن گزارشات مالی شرکت داشته باشد.
همچنین حبیب و عظیم ( )2223بیان کردند که
اطالعات حسابداري در صورت وجود کمیته
حسابرسی ،داراي ارزش بیشتري هستند .سان و
همکاران ( )2214نیز معتقدند وجود کمیته حسابرسی
عالوه بر ارتقاء سطح کیفی مکانیسم حاکمیت شرکتی
میتواند باعث افزايش کیفیت گزارشگري مالی شود.
لذا با توجه به مراتب فوق میتوان چنین استدالل
نمود که وجود کمیته حسابرسی میتواند باعث ارتقا و
بهبود محیط اطالعاتی شرکت گشته و متعاقباً میتواند
افزايش نقد شوندگی سهام شرکت را به دنبال داشته
باشد .بااينحال در عمده مطالعات صورت گرفته در
حوزه حسابداري و مالی اين موضوع ناديده انگاشته
شده و از سال  1931که شرکتها ملزم به ايجاد
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کمیته حسابرسی شدهاند تاکنون تحقیقی به بررسی
اين موضوع نپرداخته است و خأل تحقیقاتی آن نیز در

کاهش تعداد معاملهگران ،هزينه هاي زياد معامالت،
نقدينگی پايین اوراق بهادار و حجم کم معامالت رابطه

متون حسابداري و مالی بهطورجدي احساس میشود.
که اين خود ،انگیزهاي براي پژوهش حاضر میباشد.
بنابراين ،مطالعه حاضر در پی يافتن شواهد تجربی
جهت پاسخ به اين سؤال تحقیق میباشد که آيا وجود
کمیته حسابرسی بهعنوان مکانیسم بالقوه بعد از
استقرار در سال  1931در شرکتها بر کاهش عدم
تقارن اطالعاتی شرکتها و بهبود محیط اطالعاتی
شرکت در بازار سرمايه ايران اثرگذار است؟ و در
صورت مثبت بودن پاسخ ،میزان تأثیرگذاري آن
چگونه است؟

دارد و در مجموع منجر به کاهش منافع اجتماعی
ناشی از معامله می شود.
براي داشتن محیط اطالعاتی قوي و بهبود
شفافیت اطالعات ،سازوکارهاي متعددي در متون
حسابداري و مالی مطرحشده است که از آن جمله
میتوان به ارتقاء حاکمیت شرکتی اشاره نمود .از
جمله ارکان ساختار کنترل داخلی که در ادبیات
حاکمیت شرکتی به آن توجه ويژه اي شده است،
کمیته حسابرسی است .کمیته حسابرسی عالوه بر
نظارت بر فعالیتهاي کنترلی شرکتی ،با نگرش

درصورتیکه رابطه فوق تائید شود میتوان ادعا
نمود که اين کمیته در بهبود شفافیت محیط اطالعاتی
و ارتقا سطح شفافیت اطالعات مالی و متعاقباً افزايش
نقد شوندگی بازار نقش مهم و تأثیرگذاري داشته
است .نتايج تحقیق ضمن آن که موجب بسط مبانی
نظري پژوهشهاي گذشته در حوزه گزارشگري مالی و
حسابرسی میشود ،میتواند به توسعه ادبیات
حسابداري و حسابرسی کشورهاي در حال توسعه از
جمله ايران کمک شايانی نمايد .همچنین در اين
پژوهش مدل پیشنهادي جديد براي سنجش محیط
اطالعاتی شرکتها استفاده شده است که براي اولین
بار در اين تحقیق توسط نويسندگان مقاله مطرح شد.

جستجوگرانه ،قضاوتهاي مديريت را مورد سؤال قرار
میدهد .همچنین اين امر تقويت استقالل حسابرس
مستقل و جايگاه حسابرس داخلی را بهدنبال دارد و با
برقراري ارتباط با آنها در پیدايش و برقراري کامل
جريان اطالعاتی سودمند ،کمک خواهد نمود کمیته
حسابرسی يکی از سازوکارهاي حاکمیت شرکتی است
که انتظار میرود در راستاي حفظ منافع گروههاي
مختلف استفادهکننده از اطالعات حسابداري مؤثر واقع
شود .ايجاد و بهکارگیري اين کمیته در پیشگیري از
وقوع اعمال خالف غیرقانونی ،بهبود فرآيند گزارشگري
مالی و همچنین ارائه اطالعات و گزارشهاي مالی
شفاف و قابلاتکا مؤثر است و از آن بهعنوان يک ابزار
نظارتی مهم جهت بهبود اطالعات درباره وضعیت
مالی ،عملکرد مالی ،انعطافپذيري شرکت و بهبود
محیط اطالعاتی تعبیر میگردد .در همین راستا با
توجه به مطالعات گذشته محققان دريافتند با ايجاد
کمیته حسابرسی دقت و کیفیت اطالعات مالی و
حسابداري بهبوديافته و با تهیه و تأيید اطالعات مالی
شفاف ،مسئولیت و پاسخگويی مديريت شرکت جهت
افشاي کافی و مناسب و بهبود کیفیت گزارشگري
مالی بیشتر تحت کنترل قرار میگیرد (کونسولو و
ديفونت .)2221 ،
کمیته حسابرسی ،کمیتهاي متشکل از اعضاي
هیئتمديره است که بهطور معمول در ايران از سه تا
پنج نفر مدير غیرموظف (يعنی نه مدير اجرايی شرکت

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2كمیتههه حسابرسههی و ماههیا ا

هها ی

شركت
طبق ديدگاه سنتی حسابداري ،سرمايه گذاران
کوچک (عموماً کم اطالع) از آنجا که میتوانند تحت
سلطه افراد داراي اطالعات محرمانه (درون سازمانی
ها) قرار گیرند ،نیاز به حمايت دارند .اين ديدگاه
احتماالً از اين واقعیت ناشی شده است که در بازار
سرمايه نابرابري وجود دارد .در نتیجه به منظور تعديل
اين نابرابريها ،نیاز به مقررات و راهکارهاي مناسب
وجود دارد .بر اساس تحلیلهاي نظري و شواهد
تجربی ،افزايش عدم تقارن يا نابرابري اطالعات ،با
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و نه در استخدام شرکت) ،در جهت ضمانت و افزايش
منافع سهامداران و سرمايه گذران عمل کرده و

نتايج پژوهشهاي پیشین نشان میدهد که
استفاده از کمیته حسابرسی فوايد بسیاري دارد.

همچنین بهعنوان يک سازوکار کنترلی با هدف کاهش
عدم تقارن اطالعات بین سهامداران و ساير ذينفعان
تشکیل میشود (تختايی و همکاران1932 ،؛
محمديان1932 ،؛ وانگ و همکاران .)2212 ،هدف از
تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به ايفاي مسئولیت
نظارتی هیئتمديره و بهبود آن جهت کسب اطمینان
معقول از اثربخشی فرآيندهاي نظام راهبري ،مديريت
ريسک و کنترلهاي داخلی ،سالمت گزارشگري مالی،
اثربخشی حسابرسی داخلی ،استقالل حسابرس
مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعايت

بهعنوان مثال وجود کمیته حسابرسی با افزايش
کیفیت حسابرسی (ابوت و پارکر ،)2222 ،میزان اقالم
تعهدي کمتر (کلین ) 2222 ،و کیفیت افشاي بیشتر
(کارامانو و وافیس )2222 ،در ارتباط است .نتیجه کلی
اين پژوهشها نشاندهنده تاثیر مثبت کمیتۀ
حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشهاي مالی و ارتقاي
عملکرد واحد اقتصادي است.

قوانین ،مقررات و الزامات است (منشور کمیته
حسابرسی .)1931 ،کمیته حسابرسی ،وظیفه
بااهمیتی از طرف سهامداران جهت نظارت بر فرآيند
گزارشگري مالی ،حسابرسی داخلی و حسابرسی
مستقل دارد .در زمان کنونی ،سهامداران و نهادهاي
قانون گذار در بازارهاي مالی به طور فزايندهاي بر نقش
کمیته حسابرسی در ايفاي مسئولیت ،پاسخ گويی
نسبت به وظايف خود بخصوص از منظر نظارت بر
صورت هاي مالی حسابرسی تمرکز کرده اند (فی،
 .)2219بسیاري از پژوهشگران (بیسلی1331 ،؛ ابوت و
پارکر 2222 ،؛ کريشنان و همکاران2211 ،؛ يوآنتو و
همکاران2212 ،؛ بذرافشان و همکاران )1934 ،نقش و
تأثیر کمیته حسابرسی در بهبود کیفیت گزارشگري
مالی و عملکرد اقتصادي را بررسی کردهاند .نتايج
تحقیقات نشان از تأثیر مثبت کمیته حسابرسی بر
بهبود کیفیت گزارشگري مالی و ارتقاي عملکرد واحد
اقتصادي دارد .ايجاد و بکارگیري کمیته حسابرسی در
کشورهاي توسعه يافته در پیشگیري از وقوع اعمال
خالف قانون و اخالق ،بهبود فرايند گزارشگري مالی و
ارائه اطالعات و گزارشهاي مالی شفاف و قابل اتکاموثر
بوده است (طالبنیا و همکاران .)1933 ،بنابراين
انتظار میرود وجود کمیته حسابرسی در واحدهاي
اقتصادي در ايران نیز ،بر اعتماد سرمايهگذاران جهت
سرمايه گذاري در واحدهاي اقتصادي تاثیرگذار باشد.
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 -2-2پیشینه پژوهش
تاکنون چه در مطالعات داخلی و چه در مطالعات
خارجی صورت گرفته ،تحقیقی که به بررسی تجربی
تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر محیط اطالعاتی
شرکت پرداخته باشد صورت نگرفته است .اما با
اينحال ،در ادامه به تحقیقات مرتبط پرداخته می
شود .بیسلی در سال  1331با انجام پژوهشی دريافت،
وجود کمیتۀ حسابرسی برکاهش احتمال تقلب در
صورتهاي مالی تاثیر دارد .دچاو و همکاران در سال
 1331با انجام پژوهش خود نشان دادند که
بیشترشرکتهاي مرتکب تقلب مالی ،در زمان وقوع
تقلب کمیتۀ حسابرسی نداشتند ،همچنین ،شواهد
نشان میدهد که وجود کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت
گزارشگري مالی تاثیر گذار است .براساس پژوهشی که
ابوت و پارکر در سال  2222انجام دادند به اين نتیجه
رسیدند که کمیتۀ حسابرسی در زمرة عواملی است که
مديريت ارشد را از رفتار نادرست باز میدارد .مک مولن
در سال  ،1331ارتباط بین وجود کمیتۀ حسابرسی با
قابلیت اعتماد گزارشگري مالی ،پیامدهاي بالقوه اين
کمیته ،شامل کاهش بروزخطا ،بی نظمی و کارهاي
غیرقانونی را شناسايی کرد .وي به اين نتیجه رسید که
وجود کمیتۀ حسابرسی ،با کاهش شکايتهاي قانونی،
کاهش اعمال غیر قانونی و گزارشگري مالی قابل
اعتماد ،رابطه مستقیم دارد .همچنین ،اين احتمال که
شرکتهاي داراي گزارشگري مالی قابل اعتماد ،کمیتۀ
حسابرسی داشته باشند بیشتراست .ويلد در سال
 1331با انجام پژوهشی در تعدادي از شرکتهاي
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داراي کمیتۀ حسابرسی نشان داد که پس از تشکیل
کمیتۀ حسابرسی ،محتواي اطالعات گزارشهاي سود

می شود .سجادي و همکاران ( )1932در يک پژوهش
توصیفی به بررسی ضرورت ايجاد کمیته حسابرسی از

اين واحدهاي اقتصادي ،افزايش يافته است .يونگ
پارك در سال  1333در تحقیق خود تاثیر وجود کمیتۀ
حسابرسی را بر کیفیت گزارشگري مالی و فرايند
حسابرسی بررسی نمود و به اين نتیجه رسید که وجود
کمیتۀ حسابرسی باعث افزايش کیفیت گزارشات مالی
شرکت میشود .برايتورا در سال  1333با توجه به
وظیفۀ کمیتۀ حسابرسی در عزل و نصب حسابرسان
مستقل ،پژوهشی انجام داد و به اين نتیجه رسید که
کمیتۀ حسابرسی با ايفاي اين وظیفۀ مهم ،سبب
حصول اطمینان واحد اقتصادي از کفايت کنترلهاي

ديدگاه مديران مالی شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتايج تحقیق نشان
میدهد که وجود کمیته حسابرسی ازنظر نظري بر
کیفیت گزارشگري مالی ،کنترلهاي داخلی ،عملکرد
حسابرس مستقل ،عملکرد حسابرس داخلی و همچنین
در جلوگیري از تقلب مديريت مؤثر است .طالبنیا و
همکاران ( )1933در پژوهشی به بررسی وجود کمیته
حسابرسی بر جلب نظر سرمايهگذاران جهت
سرمايهگذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
پرداختند .نتايج آزمون فرضیههاي پژوهش آنها نشان

داخلی ،مناسب بودن خط مشی و رويههاي حسابداري،
ممانعت از تقلب مديريت و تنظیم صحیح و به موقع
صورتهاي مالی با کیفیت شود (طالبنیا و همکاران،
 .)1933کوهن و زاروين ( )2223نشان دادند که وجود
کمیته حسابرسی باعث کاهش مديريت سود در
مقايسه با قبل از وجود کمیته حسابرسی در
شرکتهاي آمريکايی شده است .آنها در يافتههاي
خود به اين نتیجه رسیدند که مديريت سود واقعی بعد
از وجود کمیته حسابرسی نسبت به مديريت سود از
طريق اقالم تعهدي بیشتر شده است .اشمیت و ويلکنز
( )2219به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و تخصص
مالی کمیته حسابرسی با بهموقع بودن گزارشگري
مالی در يکفاصله زمانی ارائه مجدد صورتهاي مالی،
پرداختند .نتايج بیانگر اين مطلب بود که شرکتهاي
داراي کمیته حسابرسی متخصص داراي افشاي
بهموقع تري هستند و عدم تخصص اعضاي کمیته
حسابرسی منجر به  93درصد کاهش در بهموقع بودن
صورتهاي مالی میگردد .وانگ و همکاران ()2212
در تحقیقی به بررسی رابطه بین استقرار کمیتههاي
حسابرسی ،شفافیت اطالعات و کیفیت سود با استفاده
از مدل معادالت همزمان پرداختند .نتايج بیانگر اين
مطلب بود که ايجاد (استقرار) کمیتههاي حسابرسی
ارتباط مثبتی با شفافیت اطالعات و کیفیت سود دارد.
علیرغم تحقیقات خارجی در داخل کشور نیز تحقیقات
حدودا مشابه اي انجام شده است که به انها پرداخته

میدهد که بین وجود کمیته حسابرسی و جذب
اعتماد سرمايهگذاران ارتباط معناداري وجود دارد ،در
نتیجه میتوان بیان کرد که سرمايهگذاران با اعتماد
بیشتري در اينگونه شرکتها سرمايهگذاري میکنند.
تختايی و همکاران ( )1932در تحقیقی به بررسی
نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگري مالی
پرداختند .نتايج حاکی از آن بود که بهمنظور اطمینان
از ارائه صادقانه فرايند گزارشگري مالی تأکید بیشتري
در زمینه بهبود آثار کمیته حسابرسی بر فرايند
گزارشگري مالی انجام گیرد .باباجانی و خنکا ()1931
به بررسی ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار
واحد حسابرسی داخلی در شهرداريهاي کالنشهرها
براي ارتقا سطح مسئولیت پاسخگويی پرداختند .نتايج
پژوهش نشان داد که تشکیل کمیته حسابرسی و
استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداريهاي
کالنشهرها موجب ارتقا سطح ايفا و ارزيابی مسئولیت
پاسخگويی مالی و عملیاتی نهادهاي مذکور میشود.
سپاسی و کاظم پور ( )1932در تحقیقی به بررسی
تأثیر وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
بر هموارسازي سود در شرکتهاي پذيرفته شده بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتايج تحقیقات حاکی از
اين مطلب بود که بین وجود کمیته حسابرسی و
حسابرسی داخلی با هموارسازي سود رابطه معکوس و
معناداري وجود دارد و میتوان با مستقر کردن کمیته
حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ،هموارسازي سود

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوششم

31

حسین فخاری و ياسر رضائی پیته نوئی

را کاهش داد .از سويی ديگر نتايج حاکی از آن بودند
که بین تعداد اعضاي کمیته حسابرسی و هموارسازي

 )1کمیته حسابرسی را طبق دستورالعمل کنترل
داخلی بورس اوراق بهادار تهران از سال 1931

سود رابطه معناداري وجود دارد .کوکبی و همکاران
( )1934به بررسی تأثیر کارايی عملکرد حسابرسی
داخلی و کمیته حسابرسی بر تجديد ارائه صورتهاي
مالی پرداختند .نتايج تحقیقات آنها بیانگر ارتباط
معکوس بین کارايی عملکرد حسابرسی داخلی و
کمیته حسابرسی بر تجديد ارائه صورتهاي مالی
شرکتها است .فخاري و همکاران ( )1934در
تحقیقی تحت عنوان بررسی اثر ويژگیهاي کمیته
حسابرسی بر مديريت سود از طريق اقالم واقعی
پرداختند .نتايج تحقیقات آنها بیانگر اين مطلب بود

تشکیل داده باشند.
بهمنظور افزايش قابلیت مقايسه ،سال مالی آنها
منتهی به پايان اسفندماه باشد.
طی دوره هاي موردنظر تغییر فعالیت و يا تغییر
سال مالی نداده باشند.
اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهاي
تحقیق در طول دورههاي زمانی موردمطالعه در
دسترس باشد.
جزء شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگريهاي
مالی نباشند (شرکتهاي سرمايهگذاري به علت

که بین ويژگیهاي کمیته حسابرسی و مديريت سود
از طريق اقالم واقعی رابطه معناداري وجود دارد.
بذرافشان و همکاران ( )1934در پژوهشی به
رويدادکاوي الزامات کنترلهاي داخلی حاکم بر
گزارشگري مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی
پرداختند .يافتههاي پژوهش آنها نشان داد تشکیل
کمیته حسابرسی موجب افزايش قابل اتکا بودن و به
موقع بودن میگردد .با اينحال تصويب دستورالعمل و
نیز تشکیل کمیته حسابرسی ،تاثیر معنیداري در
مربوط بودن گزارشگري مالی نداشته است.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،تحقیقی کاربردي و از
نظر شیوه گردآوري داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی
در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداري است که با
استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل هاي
اقتصاد سنجی انجام شده است .جامعه آماري اين
پژوهش شامل کلیه شرکتهاي سهامی عام پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 3
ساله طی دوره زمانی  1931الی  1934است .نمونه
آماري پژوهش شامل شرکتهايی است که حداقل از
ابتداي سال  1931در بورس اوراق بهادار تهران
پذيرفتهشده باشند و تا پايان سال مالی  1934در آن
حضور داشته و حائز شرايط زير باشند:

36

)2
)9
)4

)2

تفاوت ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه
آماري منظور نشدند).
 )1طول وقفه انجام معامالت در اين شرکتها طی
دوره زمانی مذکور بیشتر از  1ماه نباشد.
پس از اعمال محدوديت هاي فوق تعداد 41
شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
دادههاي الزم براي آزمون فرضیه پژوهش از طريق
مراجعه به صورتهاي مالی و يادداشتهاي توضیحی
شرکتهاي منتخب ،پايگاه اينترنتی بورس اوراق بهادار
و ديگر پايگاههاي مرتبط و نیز از نرمافزار رهآورد نوين
استخراج میگردد .تجزيه و تحلیل نهايی دادههاي
گردآوري شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی
 Eviewsصورت گرفته است.
 -4فرضیه پژوهش
با توجه به اينکه کمیته حسابرسی در جهان سابقه
طوالنی ندارد و در ايران نیز سابقه  4ساله دارد ،اينکه
آيا حاکمیت شرکتی و استقرار کمیته حسابرسی در
ايران مفید بوده و چگونه بر محیط اطالعاتی اثرگذار
است می تواند موضوع قابل بررسی باشد .بنابراين،
مطالعه حاضر در پی يافتن شواهد تجربی جهت پاسخ
به اين سؤال تحقیق میباشد که آيا وجود کمیته
حسابرسی بهعنوان مکانیسم بالقوه بعد از استقرار در
سال  1931در شرکتها بر کاهش عدم تقارن
اطالعاتی شرکتها و بهبود محیط اطالعاتی شرکت در
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بازار سرمايه ايران اثرگذار است؟ و در صورت مثبت
بودن پاسخ ،میزان تأثیرگذاري آن چگونه است؟ با

بــراي ارائــه مــدل پیشــنهادي در ايــن پــژوهش ابتــدا
الزم اســت ســه فــره اولیــه در نظــر گرفتــه شــود.

توجه به مطالب ارائه شده در بخش مبانی نظري و
پیشینه پژوهش و همچنین پاسخ به پرسش مطرح
شده ،فرضیه پژوهش به صورت زير بیان می گردد:

نخست اينکـه بـراي محاسـبه محـیط اطالعـاتی اصـل
جمــعپــذيري را پذيرفتــه ،يعنــی محــیط اطالعــاتی
برابــر اســت بــا مجمــوع عوامــل تاثیرگــذار بــر آن.
بعبـارتی عوامـل بـا يـک قاعـدهاي بـا همـديگر جمــع
شده و محـیط اطالعـاتی را تعیـین مـیکننـد .مضـافا
اينکـه نحـوه تاثیرگـذاري هــر يـک از ايـن عوامـل بــر
محیط اطالعـاتی بـه تناسـب ضـريب يـا وزنشـان کـه
در قســمت قبــل محاســبه شــد ،مــیباشــد (خاصــیت
تناســب) .ثالثــا اينکــه مــی پــذيريم میــزان تــاثیر
گــذاري هــر عامــل بــر محــیط اطالعــاتی بــه صــورت

ا ی شركت اثر

وجود كمیته حسابرسی بر مایا ا
دارد.

 -5مدل و متغیرهای پژوهش
در اين پژوهش از شاخص ترکیبی موزون (IE-

 )Indexبراي اندازهگیري محیط اطالعاتی شرکت قبل
و بعد از ايجاد کمیته حسابرسی استفاده شده است،
(دوره موردمطالعه  3ساله میباشد ( )1931-1934که
 4سال قبل از ايجاد کمیته حسابرسی و  4سال بعد از
ايجاد آن را در بر میگیرد ).مدل پژوهش براي بررسی
تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر محیط اطالعاتی
شرکت بهصورت زير ارائه شده است:
رابطه 1
+

β1AFTERt

+

β0
it

=

IE-Indexit
∑

+

نرمــال شــده اســت ايــن عمــل بــه ايــن دلیــل انجــام
مــیشــود کــه يــک کــف و ســقف معنــادار يــا يــک
حــداقل و حــداکثر بــراي محاســبه محــیط اطالعــاتی
تعیـــین شـــود .بـــا توجـــه بـــه توضـــیحات فـــوق و
مفروضــات مطروحــه مــدل پیشــنهادي زيــر بــراي
محاسبه محیط اطالعاتی ارائه شده است.
رابطه 2
}
}

که در اين مدل:
بیانگر شاخص محیط اطالعاتی شرکت
 iدر سال  tمیباشد.
 AFTERبیانگر وجود کمیته حسابرسی میباشد و
 Controlsبیانگر متغیرهاي کنترلی پژوهش میباشد.
اندازهگیری متغیرها
متغیرهـــاي موردمطالعـــه در ايـــن تحقیـــق شـــامل
متغیــر وابســته ،متغیــر مســتقل و متغیــر کنتــرل بــه
شرح زير اندازهگیري شدهاند:
متغیههر وابسههته :شــاخص محــیط اطالعــاتی (IE-

)Index
مدل پیشنهادی جهت سنجش مایا ا

ای

در ايــن پــژوهش از شــاخص ترکیبــی مــوزون
براي سـنجش محـیط اطالعـاتی اسـتفاده شـدهاسـت.

}

}

{

{

{
{

∑
∑

که در اين مدل:
شــاخص محــیط اطالعــاتی شــرکت  iدر ســال
 tمیباشد.
 Nتعداد شرکتها
 Sمجموعــه انــديس عــواملی اســت کــه بــا محــیط
اطالعاتی رابطه مستقیم دارند
 Kمجموعــه انــديس عــواملی اســت کــه بــا محــیط
اطالعاتی رابطه معکوس دارند
وزن عامل  jام شرکت  iدر سال t
مقدار عامل  jام شرکت  iدر سال t
واضـح اسـت کــه اگـر  Mتعــدادکل عوامـل مــوثر
بــر محــیط اطالعــاتی باشــد آنگــاه | M=|S|+|Kکــه
در آن | |Sنمايشــگر تعــداد عناصــر مجموعــه  Sو ||K
نمايشگر تعداد عناصر مجموعه  Kمیباشد.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوششم

33

حسین فخاری و ياسر رضائی پیته نوئی
}

قضههیه  :)1اگــر بــراي دو شــرکت بــا انــديس  aو b
}

داشته باشیم:

{

{

{
}

و آنگاه

پس
}

قضیه  :)2همچنین براي شرکت با انديس  aداريم:
}

0

برهان :براي اثبات قضیه ( )1بديهی است که اگر

}

{
{

{

و بنابراين

آنگاه
}
}

}

{

{
}

{
}

}

از طرفی اگر

∑

{

{
{

∑
∑

∑

و از آنجاکه
آنگاه

=}{1,2,3,…,M
}

{

{

}

و همینطور

∑

داريم:
بنابراين

∑
}

{

}

}

{
}

{

}

}

{

{

بنابراين:

{

و از آنجاکه
پس:

براي اثبات قضیه ( )2بديهی است که

براي اثبات نامساوي ديگر داريم:
}

{

و بنابراين
}

ازطرفی

17

∑

{

م حظهها  :قضــیه ( )1نشــاندهنــده آن اســت
کــه محــیط اطالعــاتی خاصــیت يکنــوايی دارد ،يعنــی
براي هر شرکت بـا عوامـل ترتیبـی محـیط اطالعـاتی
براســاس ترتیــب عوامــل مرتــب مــیشــود .ايــن
خاصـــیت مقايســـه پـــذيري دو شـــرکت براســـاس
عوامـــل محـــیط اطالعـــاتی را توجیـــه مـــیکنـــد.
همینطــور قضــیه ( )2نشــان مــیدهــد کــه محــیط
اطالعـــاتی حاصـــل از مـــدل پیشـــنهادي پـــژوهش
کرانــدار اســت و بنــابراين بــراي ارزيــابی يــک جامعــه
شامل شرکتها ،قابل اتکاء میباشد.
اينکه چگونه مـی تـوانیم شاخصـی جـامع را بـراي
ســنجش محــیط اطالعــاتی ارائــه دهــیم روش کــار
بهصورت زير بوده است:
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 مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهشهاي انجامشده
داخلی و خارجی موضوع موردپژوهش و شناسايی

بــدين ترتیــب کــه پرسشــنامهاي الکترونیکــی حــاوي
 12ســوال کــه هــر ســوال شــامل يــک معیــار مــورد

معیارهاي اندازهگیري محیط اطالعاتی شرکت که
در پژوهشهاي پیشین مورداستفاده قرارگرفتهاند
و انتخاب اين معیارها با توجه به محیط اطالعاتی
شرکتهاي ايرانی.
 تهیه پرسشنامه براي نظرخواهی از خبرگان درباره
وزن و اهمیت معیارهاي در نظر گرفتهشده براي
سنجش محیطاطالعاتی شرکت به کمک يکی از
روشهاي مدل تصمیمگیري چندمعیاره و توزيع
آن بین خبرگان.
 جمعآوري دادههاي موردنیاز براي اندازهگیري هر

اســتفاده در مــدل بــود بــه  92نفــر خبــره حرفــهاي و
دانشـگاهی شـامل اعضـاي هیئـت علمـی ،مـديران و
تحلیــلگــران شــرکتهــاي ســرمايهگــذاري و
کــارگزاريهــا کــه در دســترس بودنــد ،ارســال و در
رابطــه بــا وزن عوامــل دهگانــه مــوثر در ســنجش
محــیط اطالعــاتی از آنهــا نظرخــواهی شــد .ســپس
کلیـــه پرسشـــنامههـــاي ارســـالی بـــه خبرگـــان
جمــعآوري گرديــد و بــا اســتفاده از تکنیــک آنتروپــی
شانون وزن عوامل مشخص شدند.

يک از معیارهاي مؤثر بر محیطاطالعاتی شرکت از
طريق پايگاههاي داده.
 اندازهگیري معیارهاي مؤثر بر محیطاطالعاتی و
جمعآوري پرسشنامه توزيعشده بین خبرگان.
 تبیین مدل اندازهگیري شاخص جامع محیط
اطالعاتی شرکتها با استفاده از معیارهاي تأثیر
گذار بر آن بهصورت ترکیبی.
بـــراي پاســـخ بـــه ســـوال اول پـــژوهش کـــه
معیارهـــاي محاســـبه کیفیـــت محـــیط اطالعـــاتی
شرکت ها شامل چـه مـواردي مـی باشـند؟ بـا مطالعـه
ادبیــات پــژوهش و شــرايط بــومی کشــور دادههــاي
اين پـژوهش بـراي تبیـین کیفیـت محـیط اطالعـاتی
شــرکتهــا در برگیرنــده ده عامــل :انــدازه شــرکت،
مالکیـت نهـادي ،فرصـت رشـد ،عمـر شـرکت ،دامنـه
قیمــت خريــد و فــروش ســهام ،تعــداد ســهامداران
شــرکت ،خطــاي پــیش بینــی ســود مــديران ،دفعــات
گــردش ســهام ،نوســان پــذيري بــازده ســهام و عــدم
نقد شوندگی سـهام شـرکت مـیباشـند ،کـه در اکثـر
پــژوهشهــاي گذشــته داخلــی و خــارجی از ايــن
عوامــل بــراي محاســبه محــیط اطالعــاتی شــرکتهــا
اسـتفاده مـیشـد .دادههـاي مـالی مـورد نیـاز مـدل
پـژوهش از نـرمافـزار رهآورد نـوين و سـايت رسـمی
ســازمان بــورس اســتخراج شــده اســت .بــراي وزن
دادن به عامـل هـاي ذکـر شـده در محاسـبه شـاخص
محــیط اطالعــاتی از نظــرات خبرگــان اســتفاده شــد.

ای

وامل اثرگذار بر مایا ا

الف) دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:

ســطوح بــاالتر عــدم تقــارن اطالعــاتی (معاملــه
آگاهانــه) بــا دامنــه قیمــت پیشــنهادي بــاالتر همــراه
خواهــد بــود (باتاچاريــا و همکــاران .)2223 ،ازايــنرو
دامنــه قیمــت پیشــنهادي خريــد و فــروش ســهام
بــهطــور گســترده در تحقیقــات پیشــین بــهعنــوان
معیــار معکــوس محــیط اطالعــاتی بکــار رفتــه اســت.
(عامل اول)
()9
(

)
)⁄

(

∑

ب) دفعا گردش سهام:

شرکتهاي با عدم تقارن اطالعاتی باال ،گردش
سهام ،کمتري خواهند داشت (لیائو .)2223 ،ازاينرو
تعداد دفعات گردش سهام بهعنوان يک معیار مستقیم
محیط اطالعاتی بکار میرود (ماهد .)2222 ،معموالً
دفعات گردش سهام از طريق رابطه زير محاسبه
میشود( :عامل دوم)
()4
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ج) معیار دم نقد شوندگی آمیهود:

بديهی است که هر چه محیط اطالعاتی شفافتر
باشد ،از سطح عدم تقارن اطالعاتی بازار کاسته شده و
نقد شوندگی سهام شرکت افزايش میيابد .بنابراين،
نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود بهعنوان معیار
معکوس محیط اطالعاتی شرکت تلقی میگردد .نحوه
محاسبه آن به شرح زير است( :عامل سوم)
()2
| |

∑

د) اندازه شركت:

بر مبناي مطالعات نظري واسان و بون ( )2212و
آتیگ و همکاران ( ،)2221شرکتهاي بزرگتر به
دلیل برخورداري از پوشش رسانهاي گستردهتر ،توجه
بیشتر از سوي بازار و قانونگذاران و پیگیري بیشتر
تحلیل گران بازار ،از محیط اطالعاتی بهمراتب
شفافتري برخوردار میباشند .بنابراين انتظار بر اين
است که با افزايش اندازه شرکت محیط اطالعاتی
بهبود يابد و اندازه به عنوان يک معیار مستقیم محیط
اطالعاتی بکار میرود .در اين پژوهش به پیروي از
معیار مجموع دارايیهاي شرکت براي سنجش اندازه
شرکت استفاده میگردد( .عامل چهارم)
ه) فرصتهای رشد شركت:

لیــائو ( )2223معتقــد اســت کــه شــرکتهــاي بــا
فرصــتهــاي رشــد بــاالتر ،بــا محــیط اطالعــاتی
نامتقــارنتــري مواجــه باشــند و فرصــتهــاي رشــد
شــرکت بــهعنــوان معیــار معکــوس محــیط اطالعــاتی
شــرکت تلقــی گردنــد ..در ايــن پــژوهش از شــاخص
کیوتـوبین بـراي سـنجش فرصـتهـاي رشـد شــرکت
استفاده میگردد( .عامل پنجم)
و) نوسان پذیری بازده سهام:

ايــن عامــل بــهعنــوان معیــار معکــوس محــیط
اطالعاتی شـرکت تلقـی مـی گـردد .در ايـن پـژوهش
از انحـــراف معیـــار بـــازده روزانـــه ســـهام ،بـــراي
انـــدازهگیـــري نوســـان پـــذيري بـــازده ســـهام
17

اســتفادهشــده کــه از رابطــه زيــر محاســبه مــیشــود:
(عامل ششم)
()1
)̅

(

∑

√

it

ز) خطای پیشبینی سود:

انتشار به موقع پیش بینی سود ،تکرار و دقت آن،
به طور مستقیم به بهبود محیط اطالعاتی از نظر کمیت
اطالعاتی منجر می شود (هانگ و همکاران.)2212 ،
اين عامل بهعنوان معیار معکوس محیط اطالعاتی
شرکت تلقی میگردد( .عامل هفتم)
()1
|

|

|

|

ح) مالكیت نهادی:

ازآنجاکه هزينه نهايی جمعآوري اطالعات براي
سرمايهگذاران نهادي در مقايسه با ساير سرمايهگذاران
پايینتر است ،ازاينرو اين گروه از مالکین از مزيت
اطالعاتی بیشتري برخوردار بوده و به اطالعات
محرمانه بیشتري نیز دسترسی دارند .بنابراين انتظار
میرود که با افزايش نسبت مالکیت نهادي شرکتها،
سطح عدم تقارن اطالعاتی افزايش و محیط اطالعاتی
تضعیف شود و اين عامل بهعنوان معیار معکوس
محیط اطالعاتی شرکت تلقی گردد .در اين پژوهش،
براي محاسبه میزان مالکیت نهادي مجموع سهام
تحت تملک بانکها و بیمهها ،شرکتهاي
سرمايهگذاري ،صندوقهاي بازنشستگی ،شرکتهاي
تأمین سرمايه و صندوقهاي سرمايهگذاري و
سازمان ها و نهادهاي دولتی ،بر کل تعداد سهام
منتشره شرکت تقسیم میگردد( .عامل هشتم)
ط) عداد سهامداران شركت:

هر چه اندازه سهامداران يک شرکت بیشتر باشد
میزان اطالعات موجود در بازار نیز افزايشيافته و در
نتیجه محیط اطالعاتی شرکت قويتر میشود و
بهعنوان يک معیار مستقیم محیط اطالعاتی بکار
میرود( .کاي و همکاران( .)2212 ،عامل نهم)
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ی) مر شركت:

متغیرهای كنترلی پژوهش

متغیر عمر شرکت معادل زمان پذيرش در بورس
تعريف میگردد .بديهی است هر چه شرکت بزرگتر
باشد يا تعداد سالهاي بیشتري در بازار سرمايه حضور
داشته باشد ،اطالعات بیشتري در مورد آن وجود دارد
و براي فعاالن بازار در دسترس است (لیري و روبرتس،
 .)2223بنابراين اين متغیر بهعنوان يک معیار مستقیم
محیط اطالعاتی بکار میرود .فره بر اين است که
عدم تقارن اطالعاتی کمتري در مورد شرکتهاي با
عمر بیشتر وجود دارد( .عامل دهم)
از آنجا که بهکارگیري هر يک از عاملهاي مزبور
بهتنهايی ،ممکن است باعث بروز اخالل در اندازهگیري
محیط اطالعاتی شرکت شود ،از اينرو در پژوهش
حاضر براي سنجش محیط اطالعاتی شرکت ،از يک
شاخص ترکیبی موزون براي هر شرکت استفاده
میگردد .بدين ترتیب که سنجههاي محیط اطالعاتی
شرکت در اختیار خبرگان قرارگرفته تا با توجه به
عوامل و شرايط تأثیرگذار بر شرکتها به هرکدام از
آنان وزنی اختصاص داده شود ،سپس شاخص محیط
اطالعاتی ( )IEبراي هر شرکت طبق مدل ارائه شده
محاسبه میشود .استفاده از اين شاخص جامع،
چولگی ناشی از بهکارگیري منفرد هر يک از معیارهاي
محیط اطالعاتی را کاهش داده و معیار دقیقتري را
براي آزمون فراهم میکند.
متغیر مستقل:
وجود كمیته حسابرسی )AFTER
به دلیل اينکه از سال  1931در ايران شرکتها
ملزم به ايجاد کمیته حسابرسی و ارائه اطالعات آن
شدهاند براي سنجش اين متغیر از مقیاس اسمی  2و
 1استفاده شده است .بدين ترتیب که سالهاي قبل از
 1931مقدار  AFTER=0نشانگر عدم وجود کمیته
حسابرسی و سالهاي بعد از  1931مقدار AFTER=1
نشانگر وجود کمیته حسابرسی میباشد.

سودآوری :شرکتهاي سودآورتر براي آگاه
ساختن سرمايه گذاران از عملکرد مطلوب خود ،از
سطح افشاي گستردهتري برخوردارند که بهنوبه خود
زمینهساز کاهش عدم تقارن اطالعاتی میگردد .لذا بر
مبناي استدالل فوق ،اين انتظار وجود دارد که
شرکتهاي سودآورتر از محیط اطالعاتی قويتر و
شفافیت اطالعات بهتري برخوردار باشند .در پژوهش
حاضر از بازده حقوق صاحبان سهام براي سنجش
سودآوري شرکت استفاده میشود.
اهرم مالی :اهرم مالی برابر است با بدهی کل
تقسیمبر دارايی کل در پايان سال مالی؛ در صورت
کمبود نقدينگی و نیاز شرکتها به تأمین مالی
خارجی افشاء اختیاري افزايشيافته و محیط اطالعاتی
بهبود میيابد (پاپروکی و استون .)2224 ،انتظار
می رود رابطه مستقیم و معناداري بین اهرم مالی و
شفافیت اطالعات وجود داشته باشد (کارامونو و وافیز،
.)2222
درماندگی مالی :براي اندازهگیري اين متغیر از
مدل تعديل شده آلتمن استفاده میشود .اين مدل
بهصورت زير تعريف میشود (آلتمن:)2222 ،
()3
Z = 0.717 X1+ 0.847 X2 + 3.107 X3 +0.42
X4+0.998 X5

که در آن:
 Zبیانگر آلتمن تعديل شده
 :سرمايه در گردش تقسیمبر دارايی کل؛
 :سود (زيان) انباشته تقسیمبر دارايی کل؛
 :سود قبل از بهره و مالیات(سود و زيان عملیاتی)
تقسیمبر دارايی کل؛
 :ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تقسیمبر
بدهی هاي کل؛
 :فروش خالص به کل دارايی ها.
درصورتیکه مقدار ( )Zکمتر از  1/29باشد،
شرکت ورشکسته و اگر باالي  2/33باشد ،قادر به
پرداخت بدهی خود میباشد .درنهايت ،درصورتیکه
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بین اين دو عدد قرار گیرد ،در منطقه خاکستري (قبل
از ورشکستگی يا همان درماندگی مالی) قرار دارد و

مشاهده در فاصله زمانی سال هاي 1931 -1934
نشان میدهد.

محیط اطالعاتی ضعیفی دارد .در اين پژوهش در
صورت وجود درماندگی مالی عدد  1و در غیر
اينصورت عدد  2در مدل در نظر گرفته میشود
(پاپروکی و استون.)2224 ،

همانطور که در نگاره ( )1مشاهده می شود،
بهطور میانگین شاخص محیط اطالعاتی شرکتها در
طی بازه  3ساله  2/293میباشد .بیشترين شاخص
محیط اطالعاتی  2/144میباشد که در سال  1933و
مربوط به شرکت ايران خودرو میباشد و کمترين
شاخص محیط اطالعاتی  2/949میباشد که در سال
 1933و مربوط به شرکت باما میباشد .همچنین
میانگین نسبت سودآوري شرکتهاي نمونه حدود 11
درصد و بطور میانگین حدود  41درصد از شرکتهاي
نمونه را طبق مدل آلتمن تعديلشده شرکتهاي

 -6یافته های پژوهش
آمار وصیفی
نگاره ( ،)1آمار توصیفی متغیرهاي مورد آزمون
که شامل برخی شاخص هاي مرکزي و پراکندگی می
باشد را براي نمونه اي متشکل از  1132سال -شرکت

درمانده تشکیل دادهاند.
نگاره  -1آمار وصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

اناراف معیار

بیشترین

كمترین

چولگی

مشاهدا

وجود کمیته حسابرسی

2/2

2/2

2/222

1

2

2/222

923

شاخص محیط اطالعاتی

2/293

2/241

2/211

2/144

2/949

2/222

923

سودآوري

2/114

2/119

2/143

2/112

-2/323

-2/919

923

اهرم مالی

2/233

2/231

2/134

1/219

2/233

-2/191

923

درماندگی مالی

2/413

2

2/433

1

2

2/122

923

نتایج آزمون فرضیه
در دادههاي ترکیبی براي اين که بتوان مشخص
نمود که آيا استفاده از روش داده هاي پانل در برآورد
مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود يا خیر ،از آزمون F
لیمر و در صورت استفاده از روش دادههاي پانل ،به
منظور اين که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و
يا اثرات تصادفی) به منظور برآورد مناسبتر است ،از
آزمون هاسمن استفاده می شود .همچنین در اين
مدل براي تشخیص ناهمسانی واريانس از آزمون وايت
استفاده گرديد .نتايج حاصل از اين آزمون ها در نگاره
( )2ارائه شده است.
با توجه به نتايج ارائه شده در نگاره ( ،)2بايد از
روش دادههاي پانل استفاده کرد و الزم است مدل با
استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود .نتايج آزمون
وايت نیز نشان می دهد که ناهمسانی واريانس در
16

مدل وجود دارد .بنابراين ،با توجه به اين نتايج در
برآورد نهايی مدل از روش حداقل مربعات تعمیم يافته
استفاده میشود .در نگاره ( ،)9نتايج برآورد مدل
تحقیق ارائه شده است.
با توجه به نتايج ارائه شده در نگاره  ،9سطح
معناداري مربوط به آماره  Fکه بیانگر معنیدار بودن
کل رگرسیون است ،برابر  2/2222بوده و حاکی از آن
است که مدل در سطح اطمینان  %32معنادار میباشد.
ضريب تعیین ( ،)R2تعديلشده برابر با عدد ()2/111
بوده و بیانگر اين مطلب است که بهطور تقريبی %13
از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل مدل
قابل تبیین است .از سويی ،همخطی وضعیتی است که
نشان میدهد يک متغیر مستقل تابعی خطی از ساير
متغیرهاي ديگر است .اگر همخطی در يک معادله
رگرسیون باال باشد بدين معنی است که بین
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متغیرهاي مستقل همبستگی بااليی وجود دارد و
ممکن است مدل از اعتبار بااليی برخوردار نباشد .با

بهدستآمده میتوان پذيرفت که در اين مدل
همبستگی مثبت و منفی وجود ندارد.

توجه به ستون آخر نگاره  9مقدار  VIFبراي کلیه
متغیرهاي مستقل کمتر از  )VIF<5( 2میباشد.
بنابراين بین متغیرهاي مستقل همخطی وجود ندارد.
بنابراين مدل برازش شده داراي اعتبار میباشد.
به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در
مدل از آماره آزمون دوربین واتسون استفاده میشود.
اين آماره بر اساس يافتههاي نگاره  ،9برابر 2/211
است .چنانچه اين آماره در بازه  1/2تا  2/2قرار بگیرد
( ،)H0عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذيرفته و
در غیر اين صورت (  )H0رد میشود .با توجه به آماره

سرانجام از آنجايی که مقدار احتمال آمارة  tبراي
وجود کمیته حسابرسی  ،2/299کمتر از  2/22می
باشد ،فره صفر رد شده و به بیان ديگر اين ضريب
در سطح خطاي  2درصد معنادار است .بنابراين،
فرضیۀ پژوهش تائید میشود و میتوان نتیجه گرفت
ارتباط معناداري بین وجود کمیتۀ حسابرسی و محیط
اطالعاتی شرکتها وجود دارد .همچنین در اين مدل
طبق نگاره فوق سودآوري ،اهرم مالی و درماندگی
مالی رابطۀ معناداري با محیط اطالعاتی شرکت ندارند

نگاره  -2نتایج آزمون  Fلیمر ،هاسمن و وایت
عداد

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

آزمون
 Fلیمر

923

19/321

42/239

2/222

هاسمن

923

19/123

4

2/223

وايت

923

1/319

----

2/242

نگاره  -3نتایج آزمون فرضیه پژوهش
ضرایب

اناراف معیار

آماره t

سطح معناداری

VIF

متغیر وابسته شاخص مایا ا

ا ی)

ضريب ثابت

2/242

2/212

91/222

2/222

---

(وجود کمیته حسابرسی)

2/221

2/229

2/142

2/299

1/21

(سودآوري)
(اهرم مالی)

2/212
-2/213

2/214
2/229

1/222
-2/342

2/234
2/933

1/22
1/93

(درماندگی مالی)

2/224

2/224

1/233

2/219

1/21

آماره  Fفیشر(سطح معنیداري)

21/323
()2/222

آماره دوربین واتسن

2/211

ضريب تعیین

2/321

ضريب تعیین تعديل شده

2/111

 -7الیل حساسیت
در پژوهش حاضر سعی گرديده است تاثیر وجود
کمیته حسابرسی بر بهبود محیط اطالعاتی شرکت
سنجیده شود ،اما با توجه به اينکه در اين پژوهش
تعداد شرکتهايی که از سال  31همزمان با تصويب
دستورالعمل کنترل داخلی اقدام به تشکیل کمیته
حسابرسی نمودهاند  41شرکت بوده و تعداد کم نمونه
ممکن است باعث شود نتـايج اسـتنباط شـده از آن

در مـورد جامعه از دقت کافی برخـوردار نبـوده و
امکـان تعمـیم و بهکارگیري نتـايج حاصل از نمونه به
جامعه وجود نداشته باشد ،فرضیه پژوهش در
شرکتهايی که طی سالهاي  1931الی  1934اقدام
به تشکیل کمیته حسابرسی نمودهاند ،مجددا مورد
بررسی قرار گرفت .در همین راستا تعداد  121شرکت
که بین سالهاي  31تا  34کمیته حسابرسی داخل
آنها وجود داشت به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتايج
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آزمون مدل پژوهش با توجه به دادههاي  313سال
شرکت ( 121شرکت طی  3سال) طبق روش حداقل

تائید میشود و نتـايج اسـتنباط شـده از نمونه در
مـورد جامعه از دقت کافی برخـوردار میباشد .لذا

مربعات تعمیم يافته در نگاره ( )4ارائه شده است.
با توجه به نتايج ارائه شده در نگاره  ،4مقدار
معناداري آماره  Fفیشر حاکی از معنادار بودن مدل
برازش شده است .از آنجايی که مقدار احتمال آمارة t
براي وجود کمیته حسابرسی  ،2/221کمتر از 2/22
می باشد ،فره صفر رد شده و به بیان ديگر اين
ضريب در سطح خطاي  2درصد معنادار است.
بنابراين ،فرضیۀ پژوهش براي نمونههاي متفاوت نیز

همانند يافتههاي اصلی وجود کمیتۀ حسابرسی بر
محیط اطالعاتی شرکتها اثرگذار میباشد .در ادامه
نتايج اين نگاره نشان می دهد که در اين مدل
سودآوري با محیط اطالعاتی شرکت ،ارتباط مثبت و
معناداري دارد .بدين معنی که هرچه سودآوري شرکت
بیشتر باشد ،محیط اطالعاتی شرکت شفافتر خواهد
بود.

نگاره  -4نتایج آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نمونهگیری متفاو
متغیر وابسته شاخص مایا ا

ا ی)

ضرایب

اناراف معیار

آماره t

سطح معناداری

VIF

ضريب ثابت

2/221

2/222

122/232

2/222

---

(وجود کمیته حسابرسی)

2/221

2/222

9/132

2/221

1/29

(سودآوري)

2/223

2/224

1/312

2/243

1/23

(اهرم مالی)

2/221

2/223

2/331

2/922

1/19

(درماندگی مالی)

-2/221
22/213
()2/222

2/222

-2/131

2/221

1/21

آماره  Fفیشر(سطح معنیداري)
ضريب تعیین

2/113

 -8نتیجهگیری و باث
کمیتۀ حسابرسی داراي نقش و وظايف متعددي
است که در صورت استقرار و عملکرد صحیح در
واحدهاي اقتصادي ،تاثیر مثبتی در عملکرد واحد
حسابداري و واحد حسابرسی داخلی ،همچنین کیفیت
گزارشگري مالی هر واحد اقتصادي دارد .با مطالعه
سابقه و تجربه واحدهاي اقتصادي کشورهاي توسعه
يافته در زمینه ايجاد و بکار گیري کمیتۀ حسابرسی،
بديهی است ،وجود کمیتۀ حسابرسی نیاز اساسی هر
واحد اقتصادي است که میتواند حافظ قابل اعتماد
منافع استفاده کنندگان اطالعات حسابداري و
گزارشهاي مالی ،به ويژه سرمايهگذاران به عنوان
تامینکنندگان سرمايه باشد .از طرفی ديگر محیط
اطالعاتی شرکتها براي سرمايه گذاران و افراد ذينفع
و به طور کلی افراد جامعه مهم بوده و آنها خواستار
13

آماره دوربین واتسن

2/294

ضريب تعیین تعديل شده

2/192

انتشار اطالعات قابل اتکا در کمترين زمان و با
بیشترين سرعت هستند .اما واحدهاي اقتصادي بدون
فشارهاي خارج سازمان و الزامات قانونی و حرفه اي
تمايلی به افشا اطالعات مالی و بهبود محیط اطالعاتی
خود ندارند .انتظار می رود با تشکیل و وجود کمیته
حسابرسی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،محیط اطالعاتی شرکتها بهبود
يابد .در اين راستا ،در اين پژوهش به بررسی تأثیر
وجود کمیتۀ حسابرسی بر محیط اطالعاتی شرکت با
مقايسۀ چهار سال قبل از دستورالعمل کنترل داخلی و
چهار سال بعد از تصويب آن ،در شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
با وجود آنچه در مفاهیم نظري مطرح شده است،
نتايج اين پژوهش نشان داد که وجود کمیته
حسابرسی موجب بهبود محیط اطالعاتی شرکتها
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میگردد و بین وجود کمیتۀ حسابرسی بعد از تصويب
قانون کنترل داخلی با محیط اطالعاتی شرکت ،رابطۀ

محیط اطالعاتی شفافتر و قويتر باشد ،ريسک قانونی
اعضاي هیئت مديره کمتر و رضايت عمومی

معناداري وجود دارد .نتیجه پژوهش حاضر اهمیت
نقش نظارتی حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی
بهعنوان يکی از مکانیسمهاي حاکمیت شرکتی ،بر
بهبود شفافیت اطالعات و کاهش عدم تقارن اطالعاتی
شرکت را تايید میکند؛ و بیان میکند که کمیته
حسابرسی بهعنوان يکی از ارکان ساختار کنترل
داخلی شرکت ،در راستاي حفظ منافع گروههاي
مختلف استفادهکننده از اطالعات حسابداري شرکت
گام برداشته و بهکارگیري اين کمیته در بهبود فرآيند
گزارشگري مالی و همچنین ارائه اطالعات و

سهامداران بیشتر خواهد شد .بنابراين با توجه به اينکه
نتايج تحقیق نقش مؤثر کمیته حسابرسی را در
شفافیت محیط اطالعاتی و کاهش عدم تقارن نشان
می دهد ،به مسئولین توصیه می شود شرايط ايجاد
اين کمیته را در همه شرکتهاي بورسی فراهم آورند.
اين اقدام می تواند منافعی همچون اعمال نظارت بر
عملکرد مديريت ،انتقال اطالعات از سوي آنها به بازار
و بالطبع آن بهبود اطالعاتی بازار و نقدشوندگی سهام
شرکت را به دنبال داشته باشد.
الزم به توضیح است که برخی از دادهها بر اثر تورم

گزارشهاي مالی شفاف و قابلاتکا و در نتیجه بهبود
محیط اطالعاتی شرکت موثر است .در نتیجه می توان
گفت الزامات دستورالعمل کنترل داخلی و تشکیل
کمیتۀ حسابرسی به عنوان يک عامل نظارتی بر بهبود
محیط اطالعاتی در شرکتهاي نمونه تأثیرگذار بوده
است .بنابراين ،سرمايهگذاران با اعتماد بیشتري در
شرکتهايی که کمیته حسابرسی وجود دارد،
سرمايهگذاري میکنند .نتايج اين پژوهش مشابه با
پژوهشهاي کريشنان و همکاران ( )2211و بذرافشان
و همکاران ( )1934میباشد .آنها نیز در پژوهش خود
دريافتند که وجود کمیتۀ حسابرسی بر به موقع بودن
گزارشگري مالی ،بعد از تصويب دستورالعمل کنترل
داخلی تأثیرگذار بوده است.
يافتههاي پژوهش میتواند به طور کلی فعاالن
بازار سرمايه و به طور خاص اعضاي هیئت مديره
شرکتها را به تقويت و استقرار کمیتههاي حسابرسی
ترغیب نمايد .چرا که وجود کمیته حسابرسی در
شرکت داراي آثار مثبت بر ارزش شرکت و همچنین
تقارن اطالعاتی است .کمیته حسابرسی ،عملکرد
مديران شرکت را کنترل میکند و معموال خواهان
ارائه اطالعات صحیح و به موقع می باشد .اين اطالعات
اغلب به اشکال مختلف از جمله هیئت مديره شرکت،
در بازار افشاء و از اين طريق به اطالع اکثر سهامداران
میرسد و در قیمتها لحاظ می شود .اين امر موجب
رشد کارايی بازار از نظر اطالعاتی خواهد شد .هر چه

نیاز به تعديل دارد و عدم تعديل آن میتواند
محدوديت عمدهاي براي انجام پژوهش محسوب گردد.
همچنین باتوجه به اينکه شرکت هاي خارج از بورس
اوراق بهادار (اعم از شرکتهاي فرابورس ،شرکتهاي
ثبت شده نزد سازمان و  )...عمدتاً کمیته حسابرسی
نداشته اند؛ در اين پژوهش از اطالعات آنها استفاده
نشد .نتیجتاً براي تعمیم نتايج به شرکتها ،به جز
شرکت هاي بورس اوراق بهادار ،بايستی احتیاط شود.
در پايان با توجه به نتايج تحقیق و سؤاالتی که طی
انجام آن براي محقق مطرح گرديد ،جهت تکمیل اين
تحقیق و انجام تحقیقات بیشتر در حوزههاي مرتبط
با اين پژوهش ،پیشنهادات زير ارائه میشود:
 )1انجام تحقیق حاضر به تفکیک صنايع موجود در
بورس اوراق بهادار بهمنظور کنترل تأثیر صنعت.
 )2بررسی تأثیر ساير ويژگیهاي کمیته حسابرسی بر
محیط اطالعاتی شرکتها.
 )9بررسی تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر محیط
اطالعاتی شرکتها با رويکرد مدلسازي معادالت
ساختاري.
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