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مقدمه
ارزیابی عملکرد واحدهاي تجاري باتوجه به سازوکارهاي نظارتی و کنترلی از جمله موضوعاتی بوده که 

توان اهمیت فقدان سازوکارهاي مزبور را نسبت به که نمیکمتر به بحث گرفته شده است. درحالی
اند، نادیده گرفت. هاي مالی آغاز هزاره سوم نقش داشتهرسواییهایی که در ارزیابی عملکرد شرکت

]، عوامل 18ها تحت تاثیر عوامل سیاسی[دهد که عملکرد شرکتبازنگري ادبیات پژوهش نشان می
] و سازوکارهاي کنترلی و نظارتی مثل 27]، معیارهاي مالی و حسابداري [33اقتصادي مانند تورم [

رود که استقرار سازوکارهاي نظارتی گیرد. از بین عوامل مزبور احتمال می] قرار می35راهبري شرکتی [
ویژه بعد از بهگذاران نسبت به عملکرد شرکتهایی که سرمایهها و نگرانیو کنترلی بتواند حساسیت

) استقرار راهبري شرکتی را یکی از 2006که، بلک (طوريهاي مالی دارند، را کاهش دهد. بهرسوایی
کارهاي نظارتی در واحدهاي تجاري قلمداد نمود که در ارزیابی عملکرد توسط ذینفعان نقش سازو

) نیز معتقدند که چنین 2014براین، عثمان و همکاران (]. عالوه19کند[اي را ایفا میکنندهتعیین
ان ها را بهبود داده و بر کیفیت اطالعات ارایه شده توسط مدیرتواند عملکرد شرکتساختاري می

داخلی، اخالق سازمانی، ]. اگرچه سازوکارهاي راهبري شرکتی بسیار گسترده است (کنترل38بیافزاید[
هاي نظارت قانونی، حسابرسی مستقل، مدیریت غیراجرایی و غیره) اما در این پژوهش، ارتباط ویژگی

د اندکی درباره آن کم در ارزیابی عملکرد، شواهکمیته حسابرسی بعنوان یکی از سازوکارهایی که دست
کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط تخصص حسابداري و استقالل وجود دارد، بررسی می

باشد. ها میکمیته حسابرسی با عملکرد شرکت
باشد که از میان مدیران مستقل و هاي فرعی هیات مدیره میعنوان یکی از کمیتهکمیته حسابرسی به

] 4شود [منافع سهامداران و همچنین کاهش عدم تقارن اطالعاتی تشکیل میغیرموظف با هدف افزایش
- که کمیته حسابرسی یکی از اساسیبرایندهد، عالوه]. بازنگري ادبیات حسابداري و مالی نشان می31[

باشد، بهترین گزینه نیز براي دستیابی به اهداف سازمانی از سوي ترین سازوکارهاي راهبري شرکتی می
) کمیته حسابرسی را یکی از عناصر 2005]. کارامانو و وافیز (23نظارتی واحدهاي تجاري است [ارکان

امر افزون بر جلب اعتماد سهامداران، اند که اینگیري در واحدهاي تجاري تلقی نمودهاصلی تصمیم
اران ]. اما آبرناتی و همک30ممکن است ارزش شرکت و درنهایت ثروت سهامداران را افزایش دهد[

- ) معتقدند که ایفاي نقش کمیته حسابرسی به نحو مطلوب، مستلزم ترکیب مناسبی از ویژگی2014(
]. به همین جهت بوده است که ابوت و 13هایی است که اعضاي این کمیته باید از آنها برخوردار باشند[

هاي مالی و تجربهلحاظ داشتناند که تنوع در ترکیب کمیته حسابرسی به) بیان نموده2010کاران(هم
دهد ]. مرور ادبیات پژوهش نشان می10غیر مالی متفاوت، منجر به افزایش کارایی این کمیته می شود[

]، تسهیل 22هایی مانند تقسیم سود[هاي کمیته حسابرسی موجب هدفمند نمودن پرداختکه ویژگی
]، بهبود کیفیت 25]، افزایش ارزش شرکت[11] [36کار حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل[

بینی شده ]، افزایش دقت و کاهش نوسان سود پیش24]، کاهش مدیریت سود [33گزارشگري مالی[
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دهد که هاي مزبور نشان میبرآیند نتایج پژوهش1شود.] و ... می38]، بهبود کیفیت افشاء[12مدیریت [

حسابداري، دوره تصدي -هاي کمیته حسابرسی از قبیل استقالل، اندازه، تخصص مالی شناخت ویژگی
تري صورت شود تا ارایه صورت هاي مالی به نحو مطلوباعضا و تعداد جلسات این کمیته باعث می

که شواهد اندکی درباره ها بیافزاید. همچنین ازآنجاییتواند بر عملکرد شرکتگرفته که این امر می
استقالل کمیته حسابرسی با معیارهاي ویژه تخصص حسابداري و هاي کمیته حسابرسی بهارتباط ویژگی

هاي پذیرفته در شرکت1391عملکرد وجود دارد و در کشور ما نیز تشکیل کمیته حسابرسی از سال 
ها با عملکرد ] ، ضرورت دارد تا ارتباط این ویژگی7شده در بورس اوراق بهادار تهران الزامی شده است[

هاي کمیته حسابرسی ف این پژوهش بررسی ارتباط ویژگیها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین هدشرکت
باشد. ها میشامل تخصص حسابداري و استقالل کمیته حسابرسی بر معیارهاي عملکرد شرکت

مبانی نظري پژوهش 
کمیته حسابرسی

ها مزایاي زیادي در بر دارد و به همانگونه که اشاره شد، بهبود اثربخشی کمیته هاي حسابرسی شرکت
کمیته .]9[غیر مستقیم باعث بهبود کیفیت گزارش هاي مالی و بهبود عملکرد شرکتها می شودطور 

حسابرسی یکی از سازوکارهاي راهبري شرکتی است که به پارادایم جدیدي در نحوه اداره، کنترل و 
نظارت امور واحدهاي تجاري تبدیل شده است. این کمیته بطور مستقیم تحت نظر هیئت مدیره 

ا تشکیل و اداره شده و شامل حداقل سه عضو غیرموظف بوده که در راستاي تضمین و افزایش هشرکت
شود منافع سهامداران با هدف کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین سهامداران و سایر ذینفعان تشکیل می

ان توان پشتوانه نظري تشکیل کمیته حسابرسی را تئوري نمایندگی و تئوري ذینفع. بنابراین می]4[
قلمداد نمود. بر مبناي تئوري نمایندگی، تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده از آن که 

ئه اطالعات گمراه کننده به سهامداران شده که اشود، منجر به ارمنجربه ایجاد هزینه هاي نمایندگی می
براین اساس .شودها میشرکتگذاران به اطالعات مالیاین امر در بلند مدت باعث کاهش اعتماد سرمایه

توان کمیته تواند مانع ازبروز هزینه ها و مسائل نمایندگی گردد. از سوي دیگر میکمیته حسابرسی می
حسابرسی را بخش بسیار مهمی از حاکمیت، پاسخگویی و شفاف سازي تعریف نمودکه در چارچوب 

دهد که کمیته حسابداري و مالی نشان میگیرد. بازنگري ادبیاتتئوري ذینفعان مورد بررسی قرار می
هاي حسابرسی منجر به تسهیل انتخاب حسابرس مستقل، بهبود فرایند حسابرسی، درك شناخت ضعف

براین، آبرناتی و شود. عالوهقابلیت اعتماد گزارشگري و ... میسیستم کنترل داخلی، مدیریت ریسک، 
براي بهبود و پیشرفت حاکمیت و مدیریت مالی ) کمیته حسابرسی را بهترین روش 2013همکاران(

بینی سود شود کیفیت حسابرسی، ساختار کنترل داخلی و دقت پیشسازمانی تلقی نموده که باعث می
. یکی دیگر از پیامدهاي وجود کمیته حسابرسی که در ادبیات پژوهش ]12[توسط مدیریت بهبود یابد

) معتقدند که 2014هاي مالی است. آبرناتی و همکاران(مورد بررسی قرار گرفته است، اعتباردهی صورت

هاي انجام شده بوده و ممکن است همه آنها را شامل نشود.هایی از پژوهشها نمونهاین پژوهش. 1
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، که ]13[تواند به افزایش اعتباردهی و قابلیت اعتماد صورت هاي مالی منجر گرددکمیته حسابرسی می

ها و هاي حسابداري، ارزیابی رویهاین یافته با وظایف اولیه کمیته حسابرسی (شامل تعیین خط مشی
کمیسیون بورس اوراق ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی و ...) که توسطبرآوردهاي حسابداري، 

. با این وجود، یکی از ]20[) تعیین شده است، مطابقت دارد1999و کمیته بلوریبون ((SEC1)بهادار
گان استانداردهاي حسابداري بوده است، دکننگذاران و تدوینموضوعاتی که همواره مورد توجه سیاست

) ایفاي نقش مطلوب 2014باشد. به طوري که آبرناتی و همکاران (اي حسابرسی میهتهیاثربخشی کم
-هاي مانند استقالل، اندازه، تخصص مالیکمیته حسابرسی را مستلزم ترکیب مناسبی از ویژگی

اند که اعضاي این کمیته باید از آنها حسابداري، تجربه، تعداد جلسه هاي طی سال و ... قلمداد نموده
. که در ادامه دو ویژگی کیفی تخصص مالی و استقالل اعضاي کمیته حسابرسی ]13[ار باشندبرخورد

.گیردمورد بررسی قرار می

تخصص مالی کمیته حسابرسی 
یکی از ویژگی هایی که در ادبیات کمیته حسابرسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، تخصص مالی 

این ویژگی از کمیته حسابرسی در ادبیات پژوهشی حاکی اعضاي کمیته حسابرسی می باشد. اما تعریف 
که عبارتند از دیدگاه محدود و دیدگاه گسترده. طرفداران دیدگاه باشداز وجود دو دیدگاه متفاوت می

محدود، تخصص مالی کمیته حسابرسی را معطوف به سطح تحصیالت و تجربه کاري فقط در حسابداري 
در این دیدگاه باید بین تخصص حسابداري و غیرحسابداري اعضاي کنند. یعنی و حسابرسی تلقی می

- هایی که براساس این دیدگاه صورت گرفته. برآیند نتایج پژوهش]13[کمیته حسابرسی تفاوت قائل شد

ها، تحت اند که بازده بازار شرکت) بیان نموده2005اند. دیفوند و همکاران(اند، تقریبا همسو با هم بوده
گیرد اما با میزان تخصص مدیریت ب افراد با تخصص حسابداري در کمیته حسابرسی قرار میتاثیر انتصا

) معتقدند وجود 2008. همچنین کریشنان و وسیواناتان(]25[مالی در این کمیته واکنش نشان نداد
کاري راعنوان عاملی تلقی شود که محافظهتواند بهاعضاي با تخصص حسابداري در کمیته حسابرسی می

) نیز نشان داد که هرچه میزان تخصص حسابداري اعضاي کمیته 2010. دالیوال(]34[دهدافزایش می
. عالوه بر این، آبرناتی و ]26[یابدحسابرسی بیشتر باشد، کیفیت اقالم تعهدي افزایش می

) افزایش تخصص حسابداري اعضاي کمیته حسابرسی را با افزایش قیمت سهام 2014همکاران(
گیري نمود توان چنین نتیجههاي مزبور می. بنابراین از پژوهش]13[اندجاري مرتبط نمودهواحدهاي ت

که بازار ممکن است نسبت به حضور افراد با تخصص حسابداري و غیرحسابداري در کمیته حسابرسی 
در مقابل، طرفداران دیدگاه گسترده تخصص مالی کمیته حسابرسی معتقدند افرادي واکنش نشان دهد. 

که از سابقه اجرایی یا مدیرعاملی نیز برخوردار هستند و در رشته هایی غیر از حسابداري و حسابرسی 
تحصیل نموده اند، جزو افراد با تخصص مالی کمیته حسابرسی قلمداد می شوند که این دیدگاه با 

به بیان دیگر در در رابطه با تخصص مالی کمیته حسابرسی مطابقت دارد.SECتعریف ارائه شده از 

1Securities and Exchange Commission
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دیدگاه گسترده، تخصص مالی دربرگیرنده تخصص حسابداري ، حسابرسی و همچنین کسانی که بر 

هاي مرتبط با ]. اگرچه نتایج پژوهش12باشد[اند نیز میتهیه صورتهاي مالی نظارت و سرپرستی داشته
در رابطه با دیدگاه اند امادیدگاه محدود تخصص مالی کمیته حسابرسی تقریبا همسو با هم بوده
اند که تخصص ها نشان دادهگسترده نتایج اینگونه نبوده است. به عنوان نمونه، اگرچه بعضی از پژوهش

]، همچنین کاهش احتمال وقوع 11هاي مالی[مالی کمیته حسابرسی منجر به کاهش ارائه مجدد صورت
) این ویژگی کمیته 2004کاران(] درگزارشگري مالی می شود اما اندرسون و هم28اشتباه و تقلب[

. همچنین کارسلو و ]12[اندحسابرسی را به عنوان عامل کاهش هزینه بدهی قلمداد ننموده
هاي تولید اند که تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی ارتباطی با هزینه) نشان داده2006همکاران(

است دلیل تناقض نتایج مزبور با ]. ممکن24غیرعادي به عنوان معیاري از مدیریت سود واقعی ندارد[
دارد تخصص مالی به صرف مسئولیت در رده هاي ) که اظهار می2003این دیدگاه از لیونیگسون(

].12[شود، همسو باشدمدیریتی حاصل نمی
استقالل کمیته حسابرسی :

یاد بناي اثربخشی این کمیته هاي کمیته حسابرسی که از آن به عنوان سنگیکی دیگر از ویژگی
) استقالل کمیته 2003]. جوزف و همکاران(12شود، استقالل اعضاي کمیته حسابرسی است[می

حسابرسی را اغلب به عنوان ویژگی ضروري و تاثیرگذار بر اثربخشی کمیته حسابرسی در فرایند نظارت 
ضعیت مالی اند و معتقدند که استقالل کمیته حسابرسی با افشاي وو ارائه گزارشگري مالی تلقی نموده

) معتقد است که 2002]. همچنین کلین(29هایی که با بحران مالی روبرو هستند ارتباط دارد[شرکت
ها را افزایش و زیان واحدهاي تجاري را کاهش دهد.هاي رشد شرکتتواند فرصتکمیته حسابرسی می

ي اختیاري را کاهش استدالل او این بود که وجود مدیران مستقل در کمیته حسابرسی سطح اقالم تعهد
) معتقدند که کمیته حسابرسی مستقل ممکن 2014].از سوي دیگرآبرناتی و همکاران (32دهد[می

]. 13ها و کاهش ریسک شرکت از خود بروز ندهد[است عملکرد مطلوبی در توسعه استراتژي
پیشینه پژوهش :

هاي پاداش و تجدید ارایه ك)  به بررسی ارتباط کمیته حسابرسی، محر2008آرچامبلت و همکاران (
ارقام حسابداري پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که حضور افراد متخصص مالی در کمیته 

- دهد و در نتیجه موجب بهبود عملکرد شرکت میحسابرسی احتمال  تقلب در شرکت را کاهش می

].17گردد[
اي تونس را مورد مطالعه قرار داده و ) تاثیر کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت ه2012بوعزیز (

گیري نمود که اندازه، استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت ها چنین نتیجه
تجربه، تنوع ) نشان داد که2014]. همچنین در پژوهش مشابه دیگري، واکابا (21تاثیر مثبت دارد[

]. عامر و همکاران 39شود[ها میعملکرد مالی شرکتجنسیتی، اندازه کمیته حسابرسی منجر به بهبود 
هاي عضو بورس ) نیز که به بررسی ویژگی هاي کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت در شرکت2014(

اوراق بهادار مصر پرداختند، و نشان دادند که ویژگی هاي کمیته حسابرسی شامل اندازه، تخصص مالی، 
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ا عملکرد مالی شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار مصر استقالل وتعداد جلسات کمیته حسابرسی ب

هاي کمیته حسابرسی ) ارتباط بین ویژگی2014]. آبرناتی و همکاران(16رابطه معنادار و مستقیم دارد[
. نتایج آنها نشان داد که تخصص مالی کمیته دهاي مالی را مورد بررسی قرار دادنموقع بودن صورتو به

هاي شخصیتی اعضاي دن گرارشگري مالی در ارتباط است و همچنین ویژگیحسابرسی با به موقع بو
]. کامل مادي و 13دهد[اثربخشی کمیته حسابرسی را تحت تاثیر قرار میکمیته حسابرسی،

) موضوع تاثیر ویژگی هاي کمیته حسابرسی در افشاي داوطلبانه شرکت هاي بزرگ را 2014همکاران(
تحقیق آنها نشان داد که استقالل، اندازه، تخصص مالی وتعداد جلسات مورد تحقیق قرار دادند. نتایج

) در پژوهشی به 2015]. آلزبان و ساوان(34ها رابطه دارد[کمیته حسابرسی با افشاي داوطلبانه شرکت
هاي حسابرسی داخلی پرداختند. آنها هاي کمیته حسابرسی در اجراي دستورالعملبررسی ارتباط ویژگی

اند که حضور اعضاي مستقل و با تخصص حسابداري و حسابرسی، درك و گیري نمودهچنین نتیجه
هاي حسابرسی داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد همچنین اجراي چنین اجراي دستورالعمل

]. 15یابد[هایی با تعداد جلسات کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد بهبود میدستورالعمل
سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل 10دهد باوجود اینکه طبق ماده نشان میهاي داخلیمرور پژوهش

هاي اندکی هاي عضو آن الزامی شده است، اما پژوهشبراي همه شرکت1391کمیته حسابرسی از سال 
- ها صورت گرفته است که در ادامه به پژوهشهاي این کمیته با موضوعات مالی شرکتدرباره ویژگی

شود. ودي با موضوع پژوهش ارتباط دارند، اشاره میهایی که تا حد
) در پژوهش خود به ارزیابی نقش کمیته هاي حسابرسی داخلی در بهبود 1394بنی فاطمه و همکاران(

عملکرد و وضعیت مالی شرکت ایدم پرداختند و نتایج بررسی هاي آنان نشان داد که کمیته هاي 
].3ثیر دارد[حسابرسی داخلی بر بهبود عملکرد مالی تا

) موضوع بررسی اثر ویژگی هاي کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق 1394فخاري و همکاران (
هاي هاي آنان نشان داد که رابطه معنی داري بین ویژگیاقالم واقعی را مورد بررسی قرار دادند و یافته
].8کمیته حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد[

) به بررسی تأثیر ویژگی هاي کمیته ي حسابرسی بر سطح افشاي داوطلبانه 1394رویایی و ابراهیمی (
اخالق پرداختند، آنها ویژگی هاي استقالل، تخصص، تعداد جلسات و اندازه ي کمیته را مورد بررسی 
قرار دارند و نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که تنها دو ویژگی استقالل کمیته حسابرسی و تخصص 

].6ته بر افشاي داوطلبانه اخالق تأثیر می گذارد[اعضاي کمی
بینی هاي سود پیش) تاثیر تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی بر ویژگی1395جامعی و رستمیان (

شده را مورد تحقیق قرار دادند و نتایج آنان نشان داد  تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی با صحت 
بینی سود رابطه مثبت دارد همچنین تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی با پراکندگی پیش
]. 5هاي سود ارتباطی منفی دارد[بینیپیش



111.اه	عملکرد شرکتيارهایبا معیحسابرستهکمی	هاي	یژگیونیارتباط ب
هاي پژوهشفرضیه

هاي کمیته حسابرسی با معیارهاي توان گفت که ویژگیمستند به پیشینه نظري و تجربی پژوهش، می
هاي پژوهش به صورت زیر قابل طرح است:ها رابطه دارند. براین اساس، فرضیهعملکرد شرکت

ها رابطه معناداري وجود اعضاي کمیته حسابرسی و نرخ بازده داراییفرضیه اول: بین تخصص حسابداري 
دارد.

ها رابطه معناداري وجود دارد.فرضیه دوم: بین استقالل کمیته حسابرسی و نرخ بازده دارایی
فرضیه سوم: بین تخصص حسابداري اعضاي کمیته حسابرسی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه 

معناداري وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین استقالل کمیته حسابرسی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود 

دارد.
فرضیه پنجم: بین تخصص حسابداري اعضاي کمیته حسابرسی و نسبت کیوتوبین رابطه معناداري وجود 

دارد.
وجود دارد.فرضیه ششم: بین استقالل کمیته حسابرسی و نسبت کیو توبین رابطه معناداري 

روش شناسی پژوهش
، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون و کاربرديها به ترتیب این پژوهش از نظر هدف، ماهیت و نوع داده

هاي در پژوهش. استکاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص مقطعی است. پژوهش 
شود. بینی می(هاي) مستقل پیشتوصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون، متغیر(هاي) وابسته توسط متغیر

هاي ارایه شده توسط آورد نوین و گزارشافزار رههاي مورد نیاز از لوح فشرده شرکت تدبیرپرداز، نرمداده
و Excelافزارهاي آوري شده و براي تجزیه و تحلیل آن از نرمسازمان بورس اوراق بهادار جمع

Eviews7 .هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ز شرکتآماري انمونه91استفاده شده است
اند: چون اطالعات مربوط به با توجه به معیارهاي زیر انتخاب شده1391- 1393هاي تهران طی سال

هاست، از نمونه حذف هاي سایر شرکتگري مالی دربرگیرنده دادهگذاري و واسطههاي سرمایهشرکت
و همچنین همگنی و تعمیم نتایج، سال مالی منتهی به پایان اند. به جهت قابل مقایسه بودنگردیده

هاي کمیته حسابرسی از سال اسفند ماه باشد. اطالعات مورد نیاز براي سنجش متغیرها بویژه ویژگی
در دسترس باشند.1391

گیري متغیرهامدل پژوهش و اندازه
:  ]16[شود ) استفاده می2014ران(ها از مدل تعدیل شده آمر و همکادر این پژوهش جهت آزمون فرضیه

)1رابطه (
ROAi,t= α+β1Audacexi,t+β2Audindi,t+β3SIZEi,t+β4Debti,t+β5Lossi,t

+β6Bdindi,t+β7Iowni,t+β8Mowni,t +ε
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)2رابطه (

ROEi,t= α+β1Audacexi,t+β2Audindi,t+β3SIZEi,t+
β4Debti,t+β5Lossi,t+β6Bdindi,t+β7Iowni,t+β8Mowni,t+ε

)3رابطه (
Q-Tobini,t= α+β1Audacexi,t+β2Audindi,t+β3SIZEi,t+
β4Debti,t+β5Lossi,t+β6Bdindi,t+β7Iowni,t+β8Mowni,t+ε

پردازیم.در ادامه به تعریف و نحوه سنجش متغیرها می
متغیرهاي وابسته

)ROAنرخ بازده دارایی (
شود. بر مبناي این حسابداري تلقی مینرخ بازده دارایی یکی از معیارهاي عملکرد براساس رویکرد 

ویژه ترازنامه و صورت سود و زیان جهت ارزیابی هاي مالی بهرویکرد، از ارقام ارایه شده در صورت
ها استفاده می شود. در واقع این نرخ میزان کارآیی مدیریت در بکارگیري منابع شرکت عملکرد شرکت

- گیري میها اندازهسبت سود خالص به مجموع داراییدهد و از طریق نجهت تحصیل سود را نشان می

. ]1[شود 
)ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام (

کنندگان کاربرد فراوانی دارد، نرخ بازده یکی دیگر از معیارهاي عملکرد حسابداري که در بین استفاده
ها و گردش داراییهاي سودآوري،توان برمبناي نسبتحقوق صاحبان سهان است. زیرا، این نرخ را می

توان نرخ اهرم مالی تجزیه و تحلیل نمود. با استفاده از نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام می
.]1[بازده حقوق صاحبان سهام را محاسبه نمود  

)Q-Tobinنسبت کیو توبین (
رود. این ار میشمها براساس رویکرد تلفیقی بهنسبت کیوتوبین یکی از معیارهاي ارزیابی عملکرد شرکت

صورت لگاریتم نسبت معیار ترکیبی از اطالعات حسابداري و بازار را براي سنجش عملکرد بوده و به
مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري بدهی به مجموع دارایی هاي شرکت سنجش 

.  ]1[شود می
متغیرهاي مستقل
نقش کمیته حسابرسی به نحو مطلوب، مستلزم ترکیب ) معتقدند که ایفاي2013آبرناتی و همکاران (
دیگر بیان]. به12هایی است که اعضاي این کمیته باید از آنها برخوردار باشند[مناسبی از ویژگی

هاي این کمیته در طی سال و میزان هایی مانند تخصص حسابداري، استقالل، اندازه، تعداد جلسهویژگی
ارآیی و اثربخشی این کمیته تاثیرگذار باشند. اما در این پژوهش از تجربه اعضاي آن ممکن است بر ک

هاي مزبور تنها میزان تخصص حسابداري و استقالل اعضاي کمیته حسابرسی مورد بررسی میان ویژگی
اند. دلیل عدم بررسی تعداد اعضاي کمیته حسابرسی در این موضوع بود که از کل مشاهدات قرار گرفته

نفر بوده که 3درصد) تعداد اعضاي کمیته حسابرسی 96از آنها (حدود 262) در سال–شرکت 273(
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که افزودن این جاییباشد. از آنحاکی از حداقل اعضاي این کمیته مطابق با منشور کمیته حسابرسی می

متغیر به مدل به منزله یک متغیر ثابت قلمداد شده که تاثیري در مدل پژوهش تخواهد داشت لذا تعداد
ها مانند تجربه و اعضاي کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار نگرفت. همچنین در رابطه به سایر ویژگی

اند که این امر ممکن هاي مزبور بودهها داراي ویژگیتعداد جلسه در طی سال چون تعداد کمی از شرکت
اند.   لعه قرار نگرفتهپذیري نتایج را باتوجه به کاهش تعداد نمونه محدود نماید مورد مطااست تعمیم

(AUDACEX)تخصص حسابداري کمیته حسابرسی 
دهد که وجود مدیران داراي تخصص حسابداري در کمیته حسابرسی بازنگري ادبیات پژوهش نشان می

سو منجر به شناسایی شود تا نظارت بر مدیریت بطور کارآتري صورت گیرد که این امر از یکمنجر می
افزاید. بر این اساس، در این پژوهش میزان دیگر به ارزش شرکت میی و از سويمشکالت گزارشگري مال

تخصص حسابداري کمیته حسابرسی برابر است با نسبت اعضاي داراي مدرك حسابداري به مجموع 
.tدر سال iاعضاي کمیته حسابرسی شرکت 

)AUDINDاستقالل کمیته حسابرسی (
شرکتی اغلب بعنوان جایگزینی براي شفافیت، افشاي اطالعات و بهبود واژه استقالل در ادبیات راهبري 

هاي مرتبط ]. ممکن است به خاطر همین موضوع باشد که در پژوهش36عملکرد بکار گرفته شده است[
باشد، بعنوان یکی از ها، استقالل کمیته حسابرسی که تابع استقالل هیئت مدیره میبا عملکرد شرکت

گردد. در این پژوهش، استقالل کمیته حسابرسی برابر است با ر بر آن مطرح میمعیارهاي تاثیرگذا
.tدر سال iنسبت اعضاي غیرموظف کمیته حسابرسی به مجموع اعضاي کمیته شرکت 

متغیرهاي کنترلی
(BDIND)استقالل هیأت مدیره 

مدیره، استقالل هیأت در این پژوهش، از تقسیم تعداد مدیران غیرموظف بر تعداد کل اعضاي هیأت 
شود.گیري میمدیره اندازه

(MOWN)درصد مالکیت مدیران 
- شود، تعریف میمدیره و مدیران نگهداري میهیاتتوسطدرصد سهامیکهنوانه عبمدیرانمالکیت

سازي منافع و سلب توان براساس دو فرضیه همسانشود. ارتباط مالکیت مدیران و عملکرد شرکت را می
مدیران در شرکت بیشتر تبیین نمود. براساس تئوري همسوسازي منافع، هرچه درصدمالکیتمالکیت

یابد. اما براساس فرضیه سلب همسو شده و عملکرد شرکت بهبود میباسهامدارانآنهامنافعباشد،
) براساس این 2011سازي منافع نیست. لین (مالکیت ممکن است همواره شرایط بر طبق فرضیه همسان

که مدیر کنترل درصد قابل توجهی از سهام را در اختیار دارد، به دلیل کند، از آنجاییضیه بیان میفر
داشتن حق راي کافی، ارتباط نزدیک قیمت سهام با منافع شخصی مدیر و همچنین امنیت شغلی 

]. در این 37هایی مانند مدیریت سود بر عملکرد شرکت تاثیر منفی بگذارد[ممکن است با فعالیت
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پژوهش درصد سهام در تملک مدیران از طریق تقسیم مجموع سهام در دست مدیران و هیأت مدیره بر 

].14شود [کل سهام منتشره محاسبه می
(IOWN)گذاران نهادي درصد سهام در تملک سرمایه

- ها و شرکتها، بیمهبزرگ مانند بانکگذارانسرمایهتوسطشدهنگهداريسهامدرصدنهادي،مالکیت

- گذاري است. بازنگري ادبیات حسابداري و مالی بیانگر دو دیدگاه درباره ارتباط سرمایههاي سرمایه
-باشد، سرمایهها است. دیدگاه اول که مطابق با فرضیه نظارت فعال میگذاران نهادي و عملکرد شرکت

که بر ايگونهت برخوردار بوده بهکند که از قدرت پردازش اطالعاگذاران نهادي را سهامدارانی تلقی می
عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد. در مقابل، طرفداران دیدگاه دوم براساس فرضیه منافع شخصی بیان 

ها دسترسی دارند، از انگیزه گذاران به اطالعات محرمانه شرکتکنند که چون این گروه از سرمایهمی
ها برخوردارند. در این پژوهش درصد سهام در کتکمتري براي تشویق مدیران جهت بهبود عملکرد شر

گذاران نهادي بر کل گذاران نهادي را از طریق تقسیم مجموع سهام در اختیار سرمایهتملک سرمایه
].14شود[گیري میسهام منتشره اندازه

(SIZE)اندازه شرکت 
جب ایجاد پارادوکس و دهد، یکی از عواملی که موهاي حسابداري و مالی نشان میمروري بر پژوهش

ها گردیده، اندازه شرکت بوده است به طوریکه هرگاه پذیري نتایج بعضی از این پژوهشمانع از تعمیم
اند. اند به نتایج مبهمی دست یافتهشان بودهپژوهشگران به دنبال تاثیر این عامل بر موضوع مورد بررسی

این زمینه صورت گرفته است. بطور کلی ادبیات هایی است که درگواه این ادعا نتایج متناقض پژوهش
هاي بزرگ به دلیل ثبات بیشتر در دهد شرکتتحقیق مربوط به اندازه شرکت و عملکرد آنها نشان می

هاي باشند. در مقابل، شرکتهاي کوچک میبرابر شرایط اقتصادي داراي عملکرد بهتر نسبت به شرکت
ایط اقتصادي و نوسان بازده سهام از عملکرد بهتري نسبت به کوچک نیز به دلیل حساسیت بیشتر به شر

عنوان معیار اندازه ]. در این پژوهش از لگاریتم ارزش بازار سهام به2هاي بزرگ برخوردارند[شرکت
شود. شرکت استفاده می

(DEBT)نسبت بدهی 
تاثیرگذار باشد. اگرچه مرور ها رود نسبت بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی بر عملکرد شرکتانتظار می

هایی که نسبت بدهی باالتري دارند، عملکرد ضعیفی از خود دهد که شرکتها نشان میبیشتر پژوهش
اند که میزان باالتر بدهی ممکن است نشان از تعهد ها نیز نشان دادهدهند، اما برخی از پژوهشبروز می

گیري این متغیر، مجموع ر این پژوهش جهت اندازه]. د2شمار رود[مدیر براي بهبود عملکرد شرکت به
].14ها تقسیم شده است[بدهی بر کل دارایی

(LOSS)زیان 
اند، مقدار مجازي یک و در غیر این صورت مقدار هایی که متحمل زیان شدهدر این پژوهش به شرکت

شود. صفر داده می
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هاي پژوهشیافته

آمار توصیفی
) ارایه گردیده است. نتایج بیانگر این 1(پژوهش بر اساس اندازه شرکت در نگارهآمار توصیفی متغیرهاي 

است که در بین معیارهاي حسابداري ارزیابی عملکرد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از میانگین و 
انحراف معیار باالتري نسبت به نرخ بازده دارایی برخوردار است. بیشترین میزان تخصص حسابداري یک 

- کمترین آن صفر بوده که وجود این فاصله بیانگر  تنوع تخصص اعضاي کمیته حسابرسی در شرکتو 

توان استنباط نمود این است که وجود حداقل علم هاي نمونه است. نکته دیگري که از این نتایج می
است. هاي نمونه رعایت نشدهاي که منشور کمیته حسابرسی بر ان تاکید دارد در بعضی از شرکتمالی

هاي دهد بیش از نصف شرکتبوده که این امر نشان می0,59میانگین استقالل کمیته حسابرسی نیز 
کنند که با منشور کمیته نمونه حداقل از یک عضو غیرموظف در کمیته حسابرسی استفاده می

ته بوده که در مقایسه با استقالل کمی0,54حسابرسی همسو است. میانگین استقالل هیات مدیره 
گیري نمود که توان چنین نتیجهباشد. بطورکلی از نتایج آمار توصیفی متغیرها میحسابرسی کمتر می

میانگین و میانه متغیرها به هم نزدیک بوده و انحراف معیار کمی نیز دارند که این امر حاکی از نرمال 
باشد.     بودن متغیرها می

:آمار توصیفی متغیرها1نگاره 
انحراف معیارکمترینبیشترینمیانهنمیانگیمتغیر
ROE0.38700.36970.85830.02170.2095
ROA0.19180.14720.79980.01030.1470

Q_TOBIN3.04393.03733.88242.21450.3256
AUDACEX0.73120.6667100.3024
AUDIND0.59690.6667100.2552
BDIND0.54710.540010.10.2450
DEBT0.56720.56370.96330.13250.1884
IOWN0.44830.37850.94900.06000.2610
LOSS0.06670.0000100.2499

MOWN0.48350.65000.98000.11000.2319
SIZE9.25319.158511.18078.06450.6676

همبستگی بین متغیرها 
براساس متغیرهاي وابسته ارایه شده است.  4تا 2در نگاره هاي نتایج مربوط به همبستگی متغیرها 

دهد که میزان تخصص کمیته حسابرسی با نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان نتایج نشان می
بوده که در این بین متغیر تخصص باالترین 0,11و 0,01،0,04سهام و نسبت کیوتوبین به ترتیب 

،0,09یوتوبین دارد. همچنین این نتایج در رابطه با استقالل کمیته به ترتیب همبستگی را با نسبت ک
است که مشابه با متغیر تخصص، استقالل نیز باالترین همبستگی را نسبت کیوتوبین دارد. 0,26و 0,11
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: همبستگی متغیر نرخ بازده دارایی با متغیرها2نگاره

123456789متغیر
ROA.11

AUDACEX.20.011

AUDIND.30.090.081

BDIND.40.090.010.071

DEBT.5-0.05-0.050.06-0.011

IOWN.6-0.03-0.080.02-0.02-0.081

LOSS.7-0.230.030.030.060.27-0.191

MOWN.8-0.040.040.03-0.08-0.11-0.020.011

SIZE.90.340.010.030.01-0.16-0.01-0.150.041

: همبستگی متغیر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با متغیرها3نگاره
123456789متغیر

ROE.11

AUDACEX.20.041

AUDIND.30.110.081

BDIND.40.100.010.071

DEBT.5-0.17-0.050.06-0.011

IOWN.6-0.01-0.080.02-0.02-0.081

LOSS.7-0.170.030.030.060.27-0.191

MOWN.8-0.040.040.03-0.08-0.11-0.020.011

SIZE.90.330.010.030.01-0.16-0.01-0.150.041

: همبستگی متغیر کیوتوبین با متغیرها4نگاره 
123456789متغیر

Q-Tobin.11

AUDACEX.20.111

AUDIND.30.260.081

BDIND.40.060.010.071

DEBT.5-0.54-0.050.06-0.011

IOWN.6-0.05-0.080.02-0.02-0.081

LOSS.7-0.250.030.030.060.27-0.191

MOWN.80.030.040.03-0.08-0.11-0.020.011

SIZE.90.210.010.030.01-0.16-0.01-0.150.041
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آمار استنباطی

هاي باشد که فرضیههاي مبتنی بر تحلیل رگرسیون در صورتی قابل اتکا مینتایج آزمون فرضیه
توان نتیجه همچنین آماره جارکیو برا میرگرسیون کالسیک برقرار باشد. براساس نتایج آمار توصیفی و 

صورت مقطعی مورد آزمون قرار ها بهکه دادهها از توزیع نرمال برخوردارند. ازآنجاییگرفت که داده
ها اجتناب ناپذیر بوده که جهت رفع این مشکل از اند، وجود ناهمسانی واریانس در این نوع از دادهگرفته

اده شد. استفGLSآزمون وایت و همچنین 
دهد که در تمامی ها صورت گیرد نتایج برازش مدل نشان میقبل از اینکه تجزیه و تحلیل فرضیه

% حاکی از معنادار بودن رگرسیون و نزدیکی آماره دوربین 99در سطح اطمینان Fها آماره فرضیه
همچنین آماره باشد.بیانگر عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزاي اخالل می2واتسون به عدد 

ها از دهد که متغیرهاي مستقل و کنترلی مدلمیها نشانضریب تعیین تعدیل شده در همه فرضیه
توان مطلوبی براي تبیین متغیر وابسته برخوردار بوده که در این بین مدل مربوط به بررسی تاثیر 

داشته است. همچنین آماره ) را 0,43هاي کمیته حسابرسی بر نسبت کیوتوبین باالترین مقدار (ویژگی
از عدم وجود بوده که حاکی10عامل تورم واریانس نیز براي سایر متغیرهاي مستقل و کنترلی کمتر از 

همخطی بین آنهاست.
فرضیه اول و دوم این پژوهش به ترتیب، ارتباط بین تخصص حسابداري و استقالل کمیته حسابرسی با 

- ) نشان می5گونه که نتایج این دو فرضیه در نگاره (دهد. همانر مینرخ بازده دارایی را مورد بررسی قرا

دهد و معنادار بوده که این یافته نشان می0,02دهد ضریب متغیر تخصص حسابداري کمیته حسابرسی 
میزان تخصص حسابداري کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معناداري با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

دیگر، اگر میزان تخصص حسابداري کمیته حسابرسی یک عبارترصد دارد. بهد95در سطح اطمینان 
اساس فرضیه اول یابد. براینواحد افزایش می0,02واحد افزایش یابد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

) 5شود. درباره ارتباط استقالل کمیته حسابرسی و نرخ بازده دارایی نتایج در نگاره (این پژوهش رد نمی
- درصد معنادارمی99و در سطح اطمینان 0,04دهد که ضریب استقالل کمیته حسابرسی ان مینش

توان چنین نتیجه گرفت که به ازاي یک واحد افزایش در مدیران غیرموظف کمیته باشد. از این یافته می
شود. در نمییابد. بنابراین فرضیه دوم این پژوهش نیز رد افزایش می0,04حسابرسی، نرخ بازده دارایی 

باشد:رابطه با متغیرهاي کنترلی نتایج به شرح زیر می
اگرچه از لحاظ آماري ارتباط بین استقالل هیات مدیره و نرخ بازده دارایی معنادار نبوده است اما عالمت 

هاي نمونه مثبت باشد که اندکی با نتایج دهد که ممکن است این رابطه در شرکتضریب آن نشان می
کمیته حسابرسی همسو است. درباره ارتباط نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی نیز نتایج نشان استقالل 

هاي با دهد که علیرغم عدم وجود رابطه معنادار آماري، اما عالمت ضریب آن با این دیدگاه که شرکتمی
ارتباط دهد کهتري دارند، مطابقت دارد. همچنین نتایج نشان مینسبت بدهی باالتر عملکرد ضعیف

گذاران نهادي و نرخ بازده دارایی وجود ندارد. اما براساس عالمت ضریب آن که معناداري بین سرمایه
عنوان معیاري از عملکرد گذاران نهادي و نرخ بازده دارایی بهتوان گفت که ارتباط سرمایهمنفی بوده می
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دهد ارتباط نه که نتایج نشان میگوباشد. همانهاي نمونه با فرضیه منافع شخصی همسو میدر شرکت

درصد مالکیت مدیران با متغیر وابسته منفی و معنادار بوده است. یعنی هر چه این درصد بیشتر باشد از 
هاي نمونه نرخ بازده دارایی کاسته شده که حاکی از رویکرد فرضیه سلب مالکیت در مدیران شرکت

ایر متغیرها بوده و با توجه به مفهوم کشش بیان است. تفسیر متغیرهاي لگاریتمی کمی متفاوت از س
که اگر متغیر مستقل یک درصد تغییر نماید، متغیر وابسته به اندازه ضریب متغیر صورتشوند. بدینمی

کند. بنابراین تفسیر متغیر اندازه شرکت به این صورت است واحد تغییر میLn(1/01)مستقل ضربدر 
وان معیار اندازه) یک درصد افزایش یابد، نرخ بازده دارایی به میزان عنکه اگر ارزش بازار شرکت (به

هاي بزرگ از توان گفت که شرکتیابد. براین اساس می) افزایش میLn(1/01)*0396/0واحد (0,03
هاي کوچک بورسی برخوردارند. در رابطه با متغیر دامی زیان نیز نتایج عملکرد بهتري نسبت به شرکت

فزایش زیان بر عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد. نشان داد که ا
: نتایج آزمون فرضیه اول و دوم5نگاره

هامتغیر وابسته: نرخ بازده دارایی

عامل تورم معناداريtآماره خطاي استانداردضریبمتغیر
واریانس

AUDACEX0.02060.01022.02630.04371.317
AUDIND0.04920.01074.59160.00001.531
BDIND0.01390.01061.31810.18861.316
DEBT-0.0160.0156-1.02620.30571.822
IOWN-0.0180.0129-1.40390.16151.511
LOSS-0.0320.0063-5.14630.00001.911

MOWN-0.0390.0129-3.07700.00231.833
SIZE0.03960.00567.00990.00001.529

C-0.2310.0486-4.77220.0000NA

0,30ضریب تعیین تعدیل شده0,32ضریب تعیین
F15,51آماره 

1,99آماره دوربین واتسون
F0,000احتمال آماره 

فرضیه سوم و چهارم این پژوهش به ترتیب، ارتباط بین تخصص حسابداري و استقالل کمیته حسابرسی 
گونه که نتایج این دو فرضیه در دهد. همانصاحبان سهام را مورد بررسی قرار میبا نرخ بازده حقوق 

دهد اگر چه ضریب متغیر تخصص حسابداري کمیته حسابرسی نسبت به فرضیه اول ) نشان می6نگاره (
اساس فرضیه سوم این پژوهش رد باشد. براین) اما از لحاظ آماري معنادار نمی0,04افزایش یافته است (

دهد که ضریب شود. نتایج ارتباط استقالل کمیته حسابرسی با نرخ بازده حقوق صاحبان نشان میمی
باشد. در مقایسه با فرضیه درصد معنادارمی95و در سطح اطمینان 0,15استقالل کمیته حسابرسی 

توان ه میافزایش یافته است. از این یافت0,15به 0,04دوم، ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی از 
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چنین نتیجه گرفت که به ازاي یک واحد افزایش در مدیران غیرموظف کمیته حسابرسی، نرخ بازده 

شود. در رابطه با یابد. بنابراین فرضیه چهارم این پژوهش رد نمیافزایش می0,15حقوق صاحبان سهام 
نتایج مربوط به استقالل هاي اول و دوم بوده با این تفاوت کهمتغیرهاي کنترلی نتایج مشابه فرضیه

هاي سوم و هاي اول و دوم معنادار نبوده است، در فرضیههیات مدیره و نسبت بدهی که در فرضیه
چهارم معنادار هستند. 

: نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم6نگاره
متغیر وابسته: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

عامل تورم معناداريtآماره خطاي استانداردضریبمتغیر
واریانس

AUDACEX0.04250.04290.99110.32261.1
AUDIND0.15440.06422.40400.01691.111
BDIND0.14940.04953.01640.00281.053
DEBT-0.1590.0656-2.42450.01601.111

IOWN0.033 -0.0470.719 -0.47281.062
LOSS-0.0420.0554-0.76570.44451.123

MOWN-0.0920.0488-1.89780.05881.025
SIZE0.08780.01834.79710.00001.086

C-0.3300.1849-1.78740.0751NA

0,16ضریب تعیین تعدیل شده0,18ضریب تعیین
F6,989آماره 

1,72آماره دوربین واتسون
F0,000احتمال آماره 

این پژوهش به ترتیب، ارتباط بین تخصص حسابداري و استقالل کمیته حسابرسی فرضیه پنجم و ششم 
) نشان 7گونه که نتایج این دو فرضیه در نگاره (دهد. همانبا نسبت کیوتوبین را مورد بررسی قرار می

درصد نیز 10و در سطح خطاي 0,09دهد ضریب متغیر تخصص حسابداري کمیته حسابرسی می
بیان دیگر به ازاي یک واحد در تخصص حسابداري کمیته حسابرسی، نسبت کیوتوبین معنادار است. به 

0,09شرکت که یک معیار مبتنی بر رویکرد حسابداري و بازار براي سنجش عملکرد است، به اندازه 
شود. نتایج ارتباط استقالل کمیته اساس فرضیه پنجم این پژوهش رد نمییابد. براینافزایش می

و در سطح 0,48دهد که ضریب استقالل کمیته حسابرسی نسبت کیوتوبین نشان میحسابرسی با
باشد. در مقایسه با فرضیه دوم و چهارم، ضریب متغیر استقالل کمیته درصد معنادارمی99اطمینان 

دیگر استقالل عبارتحسابرسی در تبیین نسبت کیوتوبین بیش از دو معیار عملکرد دیگر بوده است. به
حسابرسی بیشترین تاثیر را بر نسبت کیوتوبین داشته است. یعنی اگر تعداد مدیران غیرموظف کمیته

یابد. بنابراین فرضیه افزایش می0,48کمیته حسابرسی یک واحد افزایش یابد، نسبت کیوتوبین به اندازه 
ها بوده است.  شود. در رابطه با متغیرهاي کنترلی نتایج مشابه سایر فرضیهششم این پژوهش رد نمی
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متغیر وابسته: نسبت کیوتوبین

عامل تورم معناداريtآماره خطاي استانداردضریبمتغیر
واریانس

AUDACEX0.09930.0531.8440.06631.053

AUDIND0.48160.07026.8550.00001.074

BDIND0.00350.06400.0550.95601.036

DEBT-0.9670.0859-11.250.00001.111

IOWNGH-0.0900.0606-1.4940.13631.046

LOSS-0.1210.0690-1.7650.07871.121

MOWN-0.0010.0650-0.0260.97901.023

SIZE0.03620.02341.5480.12271.063

C2.93880.23912.2950.0000NA

0,43ضریب تعیین تعدیل شده0,45تعیینضریب 
F26,2379آماره 

1,95آماره دوربین واتسون
F0,0000احتمال آماره 

گیري نتیجه
هدف این پژوهش بررسی ارتباط یکی از سازوکارهاي مهم راهبري شرکتی یعنی کمیته حسابرسی بر 

میزان تخصص حسابداري و استقالل کمیته همین جهت رابطه بین ها بوده است. بهعملکرد شرکت
ها، نرخ ها شامل نرخ بازده داراییهاي این کمیته با سه معیار عملکرد شرکتعنوان ویژگیحسابرسی به

مورد 1393تا 1391هاي مقطعی از سال صورت دادهبازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین به
باشد:ها به شرح ذیل میبررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه

) که بین میزان تخصص 5دهد (نگاره هاي اول و دوم نشان مینتایج آزمون مربوط به بررسی فرضیه
ها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. حسابداري و استقالل اعضاي کمیته حسابرسی با نرخ بازده دارایی

ها بیش از میزان تخصص حسابداري ازده داراییکه در این بین رابطه استقالل کمیته حسابرسی با نرخ ب
) نیز حاکی از آن 6هاي سوم و چهارم (نگاره اعضاي کمیته حسابرسی بوده است. همچنین نتایج فرضیه

است که بین میزان تخصص حسابداري اعضاء با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود 
- این ارتباط مثبت و معنادار بوده که بیش از فرضیه دوم میکه در مورد استقالل کمیتهندارد درحالی

) بیانگر این است که رابطه 7هاي پنجم و ششم (نگاره باشد. و در نهایت نتایج مربوط به آزمون فرضیه
هاي کمیته حسابرسی با نسبت کیوتوبین وجود دارد که مشابه با نتایج مثبت و معناداري بین ویژگی
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ها، استقالل کمیته حسابرسی با نسبت کیوتوبین بیشترین رابطه مثبت را داراییمربوط به نرخ بازده 

هاي کمیته حسابرسی بیشترین و دهد که ویژگیهاي تکمیلی نشان میدهد. همچنین بررسینشان می
اند.کمترین ارتباط مثبت را به ترتیب با نسبت کیوتوبین و نرخ بازده دارایی داشته

هاي کمیته حسابرسی شامل استقالل و میزان تخصص دهد که ویژگیمیطورکلی نتایج نشانبه
- ها را میها شوند که این یافتهتوانند منجر به بهبود معیارهاي عملکرد شرکتحسابداري اعضاي آن می

هاي داراي معیارهاي عملکرد که شرکتصورتدهی تبیین نمود. بدینتوان براساس نظریه عالمت
که فرآیند رسانی به بازار مبنی براینهاي کمیته حسابرسی براي پیاماز ویژگیتر ممکن است مطلوب

گیرد و گذاران به نحو کارآتري انجام مینظارت و ارایه گزارشگري مالی براي جلب اعتماد سرمایه
ه سزایی در انتشار اطالعات دارند، بهره گیرند. کعنوان یک ابزار ارتباطی مالی که تاثیر بههمچنین به

نتایج مربوط به بررسی ارتباط میزان تخصص حسابداري و استقالل کمیته حسابرسی با نسبت کیوتوبین 
- باشد نیز تا حدي همسو با نظریه عالمتعنوان معیاري که مبتنی بر اطالعات حسابداري و بازار میبه

تواند تلقی گردد.   دهی می
ي بیشتر کمیته حسابرسی مانند اندازه، تعداد هامهمترین محدودیت این پژوهش به عدم لحاظ ویژگی

شود. دلیل عدم لحاظ تعداد هاي این کمیته در طی سال و میزان تجربه اعضاي آن مربوط میجلسه
از 262سال) در –شرکت 273اعضاي کمیته حسابرسی در مدل این موضوع بود که از کل مشاهدات (

نفر بوده که حاکی از حداقل اعضاي این کمیته 3سی درصد) تعداد اعضاي کمیته حسابر96آنها (حدود 
که افزودن این متغیر به مدل به منزله یک متغیر جاییباشد. از آنمطابق با منشور کمیته حسابرسی می

ثابت قلمداد شده که تاثیري در مدل پژوهش تخواهد داشت لذا تعداد اعضاي کمیته حسابرسی مورد 
ها مانند تجربه و تعداد جلسه در طی سال چون سایر ویژگیباابطه بررسی قرار نگرفت. همچنین در ر

پذیري نتایج را اند که این امر ممکن است تعمیمهاي مزبور بودهها داراي ویژگیتعداد کمی از شرکت
اند.مطالعه قرار نگرفتهباتوجه به کاهش تعداد نمونه محدود نماید، مورد 

- نحوه گردآوري اطالعات مربوط به کمیته حسابرسی شرکتیکی از مشکالت پژوهش حاضر مربوط به
که در کشورهاي صاحب سبک هاي نمونه بوده است که زمان زیادي صرف این امر گردیده است. درحالی

آوري این اطالعات نیاز به زمان کمتر ها، جمعدر حوزه مالی به دلیل دسترسی آسان به اطالعات شرکت
باشد.مبتنی بر تمرکز بیشتري مینتایجاما در مقابل تجزیه و تحلیل 

هاي کمیته حسابرسی و معیارهاي اگرچه نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین ویژگی
که جهت اینها بوده و منجر به گسترش مبانی نظري ادبیات مزبور گردیده است اما بهعملکرد شرکت

شود در فرآیند انتشار اطالعات به بازار قلمداد میکمیته حسابرسی سازوکار نظارتی و کنترلی نوظهوري 
هاي بیشتري در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین سایر موضوعات مالی شود پژوهشلذا پیشنهاد می

صورت گیرد. همچنین باتوجه به نتایج مربوط به استقالل کمیته حسابرسی که حاکی از وجود رابطه 
نفر 5شود که حداقل اعضاي این کمیته ده است پیشنهاد میمثبت و بیشتر با معیارهاي عملکرد بو

صورت بر استقالل این کمیته نیز افزوده گردد.شوند تا بدین
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