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 مقدمه

کمیته حسابرسی نقش مهمی در نظارت و مشاوره مدیریت از طریق اجرای کنترل داخلی و تهیه 

. تغییرات اخیر در حاکمیت شرکتی وظیفه خاصی را بر دوش کمیته [23] کندهای مالی ایفا میصورت

ای افزایش یافته حسابرسی و اعضای آن قرار داده است؛ به طوریکه حجم کاری آنها به طور قابل مالحظه

. مسئولیت رئیس کمیته [18]ای وسیع از وظایف که به تالش بیشتری از سوی آنها نیاز دارد و مجموعه

کمیته حسابرسی حیاتی است. این استدالل وجود دارد که  مؤثریت از ایفای نقش حسابرسی در حما

. با این حال [12]برد فعالیت کمیته نیاز دارد کمیته حسابرسی به فردی دارای دانش و تعهد برای پیش

. رئیس [18]های علمی کمتر پرداخته شده است به نقش اساسی رئیس کمیته حسابرسی در پژوهش

و مسئولیت ارتباط  [16]شود رسی به عنوان مدیر اجرای کمیته حسابرسی در نظر گرفته میکمیته حساب

. [25]میان کمیته حسابرسی با هیئت مدیره، مدیر مالی و حسابرسان داخلی و خارجی را بر عهده دارد 

رئیس کمیته حسابرسی مسئولیت بیشتری نسبت به سایر اعضاء کمیته حسابرسی در صورت نقصان 

نقش مهمی در تعیین  اساساًهای مالی دارد و بنابراین نقش اساسی را بر نظارت گزارشگری مالی و صورت

اند که نقش رئیس کمیته حسابرسی . تحقیقات اخیر نشان داده[12]اثربخشی کمیته حسابرسی دارد 

بر عهده دهنده شخصیتی است که مسئولیت هدایت یک گروه از اشخاص را ای نشانطور قابل مالحظهبه

 .[27، 12]دارد 

 به . [24]گردد یم اطالق بازده سهام، توضیح قیمت و اقالم در توانایی از طرفی، ارتباط ارزشی نیز به

آن  ارزشی ارتباط باشد، برخوردار بازده تفسیر در بیشتری توانایی از متغیری که هر اندازه دیگر، عبارت

( از کیفیت و ارتباط ارزشی سود سرچشمه 1968براون ) و این مفهوم، از تعریف بال .باشدبیشتر می

 قبل از. گرددیبرم 1968سال  به سود کیفیت معیارهای از یکی عنوان به ارزشی ارتباط سابقه گیرد.می

 سیستم یا نظری با چارچوب تطابق طریق از را سود کیفیت حسابداری، آکادمیک تحقیقات براون، و بال

 خود مطالعات ( در1968بیوِر ) و (1968براون ) و بال. دادندیم قرار سنجش مورد یکنواخت یریگاندازه

 خصوصیات برخی با تواندیم سود اخبار که نشان دادندها . آندادند تغییر را سود کیفیت ارزیابی شیوه

 دارای معامالت( حجم و سود اعالم تاریخ حوالی در یری تغییراتپذنوسان بازده، جمله سرمایه )از بازار

  .[23] باشد همبستگی

 حالی در این. باشدمی ضرورت یک کنندمی عمل درستی به که بازارهایی برای موقع به مالی گزارشگری

 تأثیر بازار بر و داده افزایش را گیریتصمیم در اطمینان عدم تواندمی مالی گزارشگری در تأخیر که است

دهند که ارائه به موقع اطالعات حسابداری نقش مهمی در های اخیر نشان می. پژوهش[24] گذارد سوء

ها کاهش و عدم تقارن اطالعاتی را نسبت به اطالعات مالی شرکت [11، 10]افزایش ارزش شرکت دارد 

گری مالی منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش عدم موقع بودن گزارشعالوه بر این، به .[22]دهد می

. [20، 13، 17]شود های مورد انتظار میهای بالقوه و بازپرداختگذاریهای سرمایهاطمینان در ارزیابی

رئیس  هایویژگی با داریمعنی رابطه حسابرسی گزارش در تأخیر ( بیان نمود که2017قفران و یاسمین )

سابرسی منجر به کاهش دارد؛ به طوریکه تخصص )دانش مالی و تجربه(  رئیس کمیته ح کمیته حسابرسی
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؛ و از آنجائیکه به موقع بودن گزارشگری مالی منجر به افزایش [23]شود یر در گزارش حسابرسی میتأخ

های رئیس کمیته کننده ویژگی، این پژوهش درصدد بررسی نقش تعدیل[24]شود ارتباط ارزشی می

 در بورس اوراق بهادار تهران است.یر در گزارشگری مالی و ارتباط ارزشی تأخحسابرسی بر رابطه بین 

 قیتحق نهیشیبر پ یو مرور قیتحق اتیادب

گیری شرکتهای سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، در پی شکل

های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه

های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، کنند. بلکه میان گروهنمیفعالیت 

لینگ مطرح شد. به عقیده آنها، میالدی توسط جنسن و مک 1970در دهه  ینمایندگ مساله تحت عنوان

جانب خود رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از 

در  از عناصر مهم و حیاتی کمیته حسابرسی. [24] کندگیری را به او تفویض میمنصوب و اختیار تصمیم

که این واحد به صورت مؤثر فعالیت دارند و در د. زمانینشوها محسوب میحاکمیت و عملیات شرکت

ها باشد. تیابی به هدفتواند کمک بزرگی به سازمان در دسخدمت عملیات و مدیریت سازمان است، می

اثربخش برخوردارند، ارزیابی  و کمیته حسابرسی هایی که از واحد حسابرسی داخلیرو، شرکتاز همین

در ایران،  وکار، فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند.بهتری نسبت به شناسایی خطرهای محیط کسب

مهر ماه  19سی را ملزم کرد که تا تاریخ های بورکلیه شرکت 1391سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

نیز  23/11/1391کمیته حسابرسی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کنند. در تاریخ  1391

های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دستورالعمل کنترل 10در اجرای ماده 

تبصره به تصویب  2ماده و  14حسابرسی شرکت نمونه )سهامی عام( شامل و فرابورس ایران، منشور کمیته 

االجرا شده است. مطابق این منشور، مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب، الزمهیأت

مدیره و بهبود آن جهت کسب هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت

. سالمت 2های داخلی؛ . اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل1عقول از: اطمینان م

. رعایت 5. استقالل و اثربخشی حسابرسی مستقل؛ 4. اثربخشی حسابرسی داخلی؛ 3گزارشگری مالی؛ 

 اختیار در مالی هایگزارش قالب در حسابداری از طرفی، اطالعات. [4، 3]ها است قوانین، مقررات الزام

 نیز کیفیت باالترین از باید کمی ارزشهای به توجه بر عالوه اطالعات این. گیردیم قرار کنندگاناستفاده

. باشدمی بودن هنگام به کیفیت، و مالی گزارشگری شفافیت خوب معیار یک. باشند برخوردار گزارش برای

 را خود کارایی باشد قدیمی آن اطالعات اما باشد؛ داشته دقیقی و درست مالی صورتهای شرکت یک اگر

تهیه  به بودن موقع به. [19]نیستند  کاربران توجه مورد زیاد قدیمی اطالعاتچرا که  دهد؛می دست از

 بودن موقع به از هدف. دارد اشاره قانونگذار نهادهای سوی از مشخص زمانی بازه در مالی هایصورت

 آینده و کرده تحلیل و تجزیه را اطالعات درستیبه که سازد قادر را گیرندگانتصمیم که است این اطالعات

( نشان دادند 2015( و سلطانا و همکاران )2013اسمیت و ویکنز ) .نمایند بینیپیش را خود گذاریسرمایه

یر در تأخهایی که اعضای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی بیشتری هستند، که شرکت

( بیان کردند که تخصص مالی 2013اسمیت و ویکنز ) . همچنین[26، 25]دارندگزارشگری مالی کمتری 
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( در 2014. چان همکاران )[25]شود تر شدن زمان گزارشگری میرئیس کمیته حسابرسی منجر به کوتاه

ارتباط با نقش دوره تصدی رئیس کمیته حسابرسی در به موقع بودن گزارشگری مالی بیان نمودند که با 

توان آن را یابد که میره تصدی اعضای کمیته حسابرسی وقفه در گزارش اطالعات کاهش میافزایش دو

 شرکت یک اگر. از سوی دیگر، [15]با افزایش تخصص تجربی ناشی از افزایش دوره تصدی مرتبط دانست 

 دهد؛می دست از را خود کارایی باشد قدیمی آن اطالعات اما باشد؛ داشته دقیقی و درست مالی صورتهای

و این عامل خود را در قیمت یا بازده  [21، 12]نیستند  کاربران توجه مورد زیاد قدیمی اطالعاتچرا که 

یر در گزارشگری مالی بر ارتباط ارزشی اثرگذار است تأختوان بیان نمود که کند، میسهام منعکس می

یر در گزارشگری مالی تأخ ؛ اما  تخصص )مالی و تجربی( رئیس کمیته حسابرسی از طریق کاهش[24]

منجر به تقویت ارتباط ارزشی به موقع بودن گزارشگری مالی خواهد شد.  در ادامه به پیشینه تجربی 

 شود.پژوهش پرداخته می

های کشورهای یر در گزارشگری مالی بر ارتباط ارزشی بانکتأخیر تأث(، به بررسی 2018آتیا و همکاران )

یر در گزارشگری مالی منجر تأخقا( پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که منا )خاورمیانه و شمال آفری

 .[24] شودبه کاهش ارتباط ارزشی می

یر تخصص رئیس کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری تأث(، به بررسی 2017قفران و یاسمین )

ه حسابرسی باالتر باشد، افشای مالی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که هر چه تخصص رئیس کمیت

 .[15] گیردتر صورت میاطالعات مالی به موقع

های هیئت مدیره، ساختار مالکیت و تأخیر گزارش حسابرسی یژگیو(، در پژوهشی با عنوان 2016باسلی )

های هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر تأخیر گزارش حسابرسی یژگیودر خاورمیانه، به بررسی اثر 

ها مدت تأخیر گزارش حسابرسی بیانگر اینست که درصد باالیی از شرکت هاآننتایج پژوهش  پرداختند.

 .اندشدهروز است و توسط حسابرسان عضو چهار شرکت حسابرسی بزرگ، حسابرسی  60کمتر از  هاآن

هیئت مدیره،  دهد که دوگانگی مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره، استقاللیمهمچنین، نتایج پژوهش نشان 

ها و سن شرکت اثر معناداری ییداراتمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت خارجی، نوع حسابرس، بازده 

 .[9] بر تأخیر گزارش حسابرسی دارند

(، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین تأخیر گزارش حسابرسی و حاکمیت 2013آپادور و مهدنور )

 شرکتی حاکمیت و حسابرسی گزارش صدور زمان در ل مؤثر بر تأخیرشرکتی در مالزی به بررسی عوام

 و شرکت اندازه مالکیت، تمرکز حسابرسی، کمیته اندازه بیانگر اینست که هاآنپرداختند. نتایج تحقیق 

 نشان آنها تحقیق همچنین، نتایج. دارد رابطه حسابرسی گزارش صدور زمان در تأخیر با سودآوری میزان

 افزایش حسابرسی گزارش صدور زمان در تأخیر حسابرسی کمیته اعضای تعداد افزایش با دهد کهیم

تأخیر در زمان صدور  (تمرکز مالکیت)درصد مالکیت  5با افزایش تعداد سهامداران باالی  یافت و خواهد

  .[8] یافت خواهد افزایش باالتر، کیفیت با حسابرسی انجام برای تقاضا افزایش دلیل به حسابرسی گزارش

پرداختند.  داوطلبانه یبر افشا یحسابرس تهیکم یهایژگیو ریتاث یبررس(، به 1396صدیقی و پاکدل )

 یو تخصص یحسابرس تهیتعداد جلسات کم ،یحسابرس تهیاستقالل کم که داد نشان پژوهش آنها نتایج
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 نیداوطلبانه اطالعات دارد و همچن یمعنادار بر افشا یمثبت و به لحاظ آمار ریتاث یحسابرس تهیبودن کم

 یرهامتغی و ندارد هاداوطلبانه اطالعات شرکت یبر سطح افشا داریمعن ریتاث یحسابرس تهیاندازه کم

داوطلبانه اطالعات شرکت  ی( بر سطح افشایمعنادار)به لحاظ آمار ریو اندازه آنها تاث یاهرم مال یکنترل

 .[1] ندارد

 بهبود در مالی یهاگزارش در منصفانه ارزش کاربرد یرتأث(، به بررسی 1396حاجی کرمانی و همکاران )

 سهم هر سود ارزشی ارتباط که داد نشان پژوهش آنها حسابداری پرداختند. نتایج اطالعات ارزشی ارتباط

 منصفانه ارزش از که هاییشرکت در دفتری ارزش و عادی سهم هر سود همزمان ارزشی ارتباط نیز و عادی

 .[2] اندنموده استفاده شدهتمام بهای نظام از که است هاییشرکت از بیشتر اندنموده استفاده

های خانوادگی بر کنترل داخلی، ریسک (، به بررسی تأثیر مالکیت شرکت1395نمازی و همکاران )

نتایج تحقیق آنها بیانگر اینست  پرداختند.حسابرسی بر تأخیر در گزارش حسابرسی  الزحمهحقحسابرسی، 

همچنین، نتایج  تری دارند.یشبهای خانوادگی نقاط ضعف با اهمیت های کنترل داخلی شرکتیستمسکه 

 الزحمهحقهای با مالکیت خانوادگی دارای ریسک حسابرسی پایین هستند و دهد که شرکتیمنشان 

های با مالکیت خانوادگی نیز برای ها پایین است. افزون براین، حسابرسان در شرکتحسابرسی این شرکت

رو گزارش حسابرسی با تأخیر کمتر ینادهند و از یمارائه سطحی مطلوب از اطمینان کار کمتری انجام 

 .[7]شود یمارائه 

 گزارش صدور زمان در تأخیر و اطالعات افشای (، به بررسی ارتباط بین کیفیت1394ایمنی و مرفوع ) مأل 

بینی سود یشپبیانگر این است که بین متغیرهای مستقل خطای  هاآننتایج تحقیق  حسابرسی پرداختند.

و میزان تعدیالت سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود 

ها و تأخیر در زمان صدور گزارش یفیت افشای اطالعات شرکتدارد و بین متغیرهای مستقل رتبه ک

دهد که تنها متغیرهای کنترلی اندازه یمهمچنین، نتایج نشان  حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

باشد و متغیرهای اندازه مؤسسه یمشرکت در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه منفی و معناداری 

 .[6] خوب یا بد و میزان بدهی شرکت رابطه معناداری ندارند حسابرسی، داشتن خبر

(، در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت سود و تأخیر در گزارش 1394خیرالهی و همکاران ) 

تهران به بررسی رابطه بین  بهاداراوراق  بورسدر  شده پذیرفته ی شرکتهایهادادهحسابرسی با استفاده از 

خیر در گزارش حسابرسی پرداختند. در این تحقیق کیفیت سود با دو مؤلفه کیفیت اقالم کیفیت سود و تأ

تعهدی و پایداری سود و تأخیر در گزارش حسابرسی نیز به صورت تأخیر عادی و تأخیر غیر عادی در 

بیانگر اینست بین کیفیت اقالم تعهدی و ها آننتایج تحقیق  یری شده است.گاندازهگزارش حسابرسی 

 .[4] پایداری سود با تأخیر در گزارش غیر عادی حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد
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 روش پژوهش

 :گرفت خواهند قرار آزمون مورد و تدوین زیر هایبا توجه به ادبیات پژوهش، فرضیه

 تخصص رئیس کمیته حسابرسی دارای ارتباط ارزشی است. فرضیه اول:

 مالی دارای ارتباط ارزشی است.یر در گزارشگری تأخ فرضیه دوم:

ها را یر در گزارشگری مالی شرکتتأختخصص رئیس کمیته حسابرسی ارتباط ارزشی  فرضیه سوم:

 کند.تضعیف می

بندی برحسب روش از بندی بر مبنای هدف، کاربردی است و از لحاظ طبقهطبقه بر اساساین پژوهش 

ی هاصورتی خام مربوط به هادادهی، انجام شده است. نوع همبستگی و با استفاده از رویکرد پس رویداد

رسانی )کُدال( بورس اوراق بهادار نوین و استفاده از شبکه جامع اطالع آوردره افزارنرممالی با استفاده از 

 یجامعه آماراستفاده شده است.  10افزار ایویوز نسخه آوری گردید. همچنین در برآورد مدل از نرمجمع

 1395تا سال  1391های طی سالشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یهاپژوهش، شرکت نیا

های موجود در جامعه آماری بوده که حائز این شرایط نمونه، متشکل از کلیه شرکت ساله( است. 5)دوره 

 باشند:

 هر سال ختم شود؛ 29/12به  هاآنسال مالی  .1

 )سال( مالی نداشته باشند؛ در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره .2

 های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی مورد بررسی موجود باشند؛ داده .3

ها ینگهلدها و یمهب، هابانکمالی و اعتباری،  مؤسساتگذاری، یهسرمایی که در گروه هاشرکت .4

شرکت  156ل کوکران تعداد نباشند. در نهایت با در نظر گفتن شرایط فوق و با استفاده از فرمو

 قرار گرفتند. مطالعهگیری تصادفی مورد سال/ شرکت( مشخص و با استفاده از روش نمونه 780)

 :[24، 15]شود یمرگرسیون زیر برازش پژوهش  فرضیاتبرای آزمون 

TQi,t = α0 + α1 LN_ARLi,t + α2 AC_FINEXi,t+ α3 AC_EXPEXi,t + α4 α2 

AC_FINEXi,t × LN_ARLi,t + α5  AC_EXPEXi,t × LN_ARLi,t + α6 ROAi,t+ α7 

BIG4i,t+ α8 INSi,t+ α9 LEVi,t+ α10 RISKi,t+ α11 SIZEi,t + εi,t 

 (1مدل )

 که در آن:

ها (: معیار کیوتوبین؛ که از طریق نسبت مجموع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهیTQمتغیر وابسته )

 گیری(، معیار کیوتوبین برای اندازه2016مطابق با کاهان و همکاران )شود. ها محاسبه میبه کل دارایی

 شرکت قابل استفاده است.  بلندمدت انتظار مورد ارزش از بازار برآورد

 تعداد (: به موقع بودن گزارشگری مالی؛ که از طریق لگاریتم طبیعی فاصلهLN_ARLمتغیر مستقل )

 شود.گیری میامضای گزارش حسابرسی توسط حسابرسان اندازهمیان پایان سال مالی و تاریخ  روزهای
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که رئیس کمیته حسابرسی تخصص مالی یدرصورت(: متغیر مجازی؛ AC_FINEXکننده )یلتعدمتغیر 

 صورت صفر خواهد بود.داشته باشد، یک و در غیر این

یته حسابرسی که دوره تصدی رئیس کمیدرصورت(: متغیر مجازی؛ AC_EXPEXکننده )یلتعدمتغیر 

 صورت صفر خواهد بود.بیشتر از سه سال باشد، یک و در غیر این

 متغیرهای کنترلی:

ROAها؛ها، نسبت سود )زیان( خالص به کل دارایی: بازده دارایی 

BIG4 اندازه حسابرس )متغیر مجازی(، اگر حسابرسی توسط سازمان حسابرسی صورت گیرد یک و در :

 غیر اینصورت صفر؛

INSبت سهام در اختیار مالکان نهادی؛: نس 

LEVها؛ها به کل دارایی: نسبت کل بدهی 

RISKبیانگر ریسک سیستماتیک )بتا( است؛ : 

SIZEها.: لگاریتم طبیعی کل دارایی 

 پژوهش یهاافتهی
( حاوی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش است. در این نگاره حداقل، حداکثر، میانگین، 1نگاره شماره )

 انحراف معیار کلیه متغیرها ارائه گردیده است. میانه و
 . آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش1نگاره 

 انحراف معیار میانگین میانه حداکثر حداقل متغیرها

/1 1/709 1/415 7/382 0/681 کیوتوبین 610  

یر در گزارشگری تأخ

 مالی
1/97 4/81 2/41 4/35 0/42 

تخصص مالی رئیس 

 کمیته حسابرسی
0 1 1 0/667 0/381 

تجربه رئیس کمیته 

 حسابرسی
0 1 1 538/0  0/219 

-259/0 هابازده دارایی  135/1  118/0  132/0  0/ 412  

 0/266 0/258 0 1 0 اندازه حسابرس

852/0 0 مالکیت نهادی  605/0  0/682 0/ 574  

192/0 اهرم مالی  0/918 655/0  0/672 0/ 724  

 0/226 0/518 0/491 0/677 0/321 ریسک بتا

بررسی شود تا مشخص شود آیا ضرایب های تحقیق بایستی مفروضات رگرسیون قبل از آزمون فرضیه

 ( است:2اتکا هستند. نتایج مفروضات رگرسیون کالسیک به شرح نگاره ) رگرسیون قابل
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 فرض رگرسیونهای پیش. نتایج آزمون2نگاره 

 نتیجه آماره )معناداری( نوع آزمون شرح

مانایی توزیع  آزمون

 متغیرها

ایم، پسران و 

 شین
 توزیع متغیرها مانا است. (000/0) -558/8

نرمال بودن 

 هاباقیمانده
 ها نرمال است.توزیع باقیمانده (456/0) 568/1 برا -جارک

ی خودهمبستگ

 سریالی
 (859/0) 152/0 گادفری -بروش

خودهمبستگی سریالی وجود 

 ندارد.

 (000/0) 628/12 وایت ناهمسانی واریانس
استفاده از برآوردگر حداقل 

 یافته.یمتعممربعات 

ی )مشکل ناهمسانی واریانس از طریق استفاده موردبررسشود کلیه مفروضات گونه که مشاهده میهمان

ی حداقل مربعات معمولی در برآورد مدل پژوهش حل شده جابهیافته یمتعماز برآوردگر حداقل مربعات 

باشد. الزم به ذکر است که مانایی هر یک از متغیرها نیز سنجیده شده است و کلیه میاست( برقرار 

 متغیرها مانا بودند.

هایی های تلفیقی، مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی آزمونهای پانلی جهت انتخاب بین مدل دادهدر داده

های یید مدل دادهتأباشد، بیانگر می 05/0وجود دارد. احتمال آماره آزمون چاو در مواردی که بیشتر از 

صورت آزمون هاسمن  ی تلفیقی ارجح بود کار تمام است. در غیر اینهادادهباشد. اگر مدل تلفیقی می

است، حاکی از تأیید مدل اثرات  05/0که کمتر از یابد. احتمال آماره آزمون هاسمن در مواردیضرورت می

 باشد:( می3اسمن به شرح نگاره )های چاو و هباشد. نتایج آزمونثابت می
 های پانل. نتایج آزمون3نگاره 

 آزمون هاسمن آزمون چاو

 احتمال آماره                   احتمال                  آماره

518/6 000/0 185/52 000/0 
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 گردیده است. ارائه( 4، در نگاره شماره )نتایج حاصل از برازش مدل اول برای آزمون فرضیات پژوهش 

 . نتایج رگرسیون مدل پژوهش4نگاره 

چنین ضریب هم باشد.دار میدهد که مدل رگرسیونی معنی( نشان می4شده در نگاره )مقادیر محاسبه

 درصد تغییر در ارزش بازار سهام )معیار کیوتوبین(، توسط مدل فوق 63که حدود  دهدتعیین نشان می

شود. همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر این است که در مدل خودهمبستگی سریالی مرتبه بیان می

دهد که بین آماره تورم واریانس نیز نشان می قرار دارد. 5/2و  5/1اول وجود ندارد، چراکه مقدار آن بین 

مفروضات رگرسیون را نیز خطی چندگانه شدید وجود ندارد تا بتوان یکی دیگر از  متغیرهای مستقل هم

داری شده برای هر یک از متغیرهای توضیحی و سطح معنیمورد تائید قرار داد. با توجه به ضرایب محاسبه

در سطح اطمینان  021/0و با سطح معناداری  -021/0ها، متغیر تأخیر در گزارشگری مالی، با ضریب آن

 شود(.رد )منجر به کاهش ارتباط ارزشی میدرصد، با ارزش بازار رابطه منفی و معناداری دا 95

 یهم خط ی ترکیبیهادادهآزمون  یحیتوضیر متغ

 یبضر شرح
خطای 

 استاندار
 احتمال آماره

تورم 

 واریانس

-0 یر در گزارشگری مالیتأخ .021 0.010 2- .103 0.021 1.112 

تخصص مالی رئیس کمیته 

 حسابرسی
0.150 0.047 3.156 0.001 1.258 

تجربه رئیس کمیته 

 حسابرسی
0.028 0.052 0.541 0.588 1.621 

یر در تأخ ×تخصص مالی 

 گزارشگری
0.100 0.087 1.144 0.252 3.415 

یر در تأخ ×تخصص مالی 

 گزارشگری
-0.006 0.015 -0.443 0.657 3.079 

.2 0.0000 6.462 0.051 0.335 هابازده دارایی 916  

 1.287 0.0000 4.082 0.093 0.380 اندازه حسابرس

 1.505 0.0000 4.987- 0.059 0.297- مالکیت نهادی

 1.633 0.8095 0.241 0.537 0.129 اهرم مالی

 1.903 0.0036 2.915- 0.010 0.031- ریسک بتا

 1.234 0.0999 1.645 0.789 1.299 اندازه شرکت

 628/0شده: یلتعدضریب تعیین             011/2 آماره دوربین واتسون:           000/0احتمال:           F :212/26آماره 
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در سطح  001/0و با سطح معناداری  150/0حسابرسی، با ضریب  کمیته رئیس مالی متغیر تخصص 

شود(. درصد، با ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری دارد )منجر به افزایش ارتباط ارزشی می 95اطمینان 

 95در سطح اطمینان  588/0و با سطح معناداری  028/0 حسابرسی، با ضریب کمیته رئیس متغیر تجربه

حسابرسی در هنگام  کمیته رئیس مالی درصد، با ارزش بازار رابطه معناداری ندارد. همچنین تخصص

 رئیس ضرب با تأخیر در گزارشگری مالی، رابطه معناداری  با ارزش بازار ندارد. به همین شکل، تجربه

 ا تأخیر در گزارشگری مالی، رابطه معناداری  با ارزش بازار ندارد.حسابرسی در هنگام ضرب ب کمیته

 گیری و پیشنهادهایجهنت

اند و باید های تجاری برای دستیابی به اهداف باالتر از تولید محصوالت و ارائه خدمات، ایجاد شدهشرکت

ها د. این شرکتی را برای جلب رضایت نسبت به نیازهای چند سطحی جامعه داشته باشنتربزرگاهدف 

کنندگان، مشتریان، گذاران، تامینهمیشه با تالش برای حفاظت از منافع ذینفعان که شامل سرمایه

اعتباردهندگان، دولت و جوامع هستند، مواجه خواهند بود. حاکمیت شرکتی از زمان بحران اقتصادی 

اهمیت بسیاری  انرون و وردکام، های تجاری در دو دهه اخیر، از جملهناشی از فروپاشی بسیاری از شرکت

به دست آورد. در این بین نقش کمیته حسابرسی به عنوان ساز و کاری مهم در موضوع حاکمیت شرکتی 

گری مالی دارای ارتباط ارزشی بوده و بر ارزش بازار سهام یر در گزارشتأخمطرح شد. از سوی دیگر، 

 باشد. اثرگذار می

یر در گزارشگری مالی دارای ارتباط ارزشی است. این تأخنتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که 

ای در تطابق با مبانی نظری، حاکی از چنین نتیجهباشد. ( مطابق می2018یافته با نتایج آتیا و همکاران )

یر دارد، خواهند تأخمالی ی که در گزارشگری شرکتگذاران دیدگاه منفی نسبت به آن است که سرمایه

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم داشت و همین عامل باعث کاهش ارزش بازار سهام شرکت خواهد شد. 

باشد. اما تجربه رئیس کمیته نشان داد که تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی دارای ارتباط ارزشی می

چنین ( مطابق است. 2017با نتایج باالگوبی )حسابرسی دارای ارتباط ارزشی نیست. این یافته به طور کلی 

ای در تطابق با مبانی نظری، حاکی از آن است که تخصص رئیس کمیته حسابرسی به شکل اثرگذار نتیجه

. گذارد که منجر به افزایش ارزش شرکت خواهند شدبر گزارشگری مالی و محتوای اطالعاتی آن اثر می

سوم نشان داد که تخصص رئیس کمیته حسابرسی بر ارتباط در نهایت نتایج حاصل از آزمون فرضیه 

گذاران در بورس دهد که سرمایهای نشان میچنین نتیجهیر در گزارشگری مالی اثرگذار نیست. تأخارزشی 

گیرند و نمایند و این عامل را به عنوان عاملی منفی در نظر میگری مالی توجه مییر گزارشتأختهران به 

نمایند. گری مالی توجه نمییر در گزارشتأختخصص رئیس کمیته حسابرسی در کاهش به نقش احتمالی 

شود گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میبه اعضای هیئت مدیره، مدیران، حسابرسان و سرمایه

؛ گری مالی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی در ارتباط ارزشی توجه نمایندیر در گزارشتأخکه به نقش 

شود که پیشنهاد می انمحقق بهگیرد. همچنین یر قرار میتأثچرا که از این طریق ارزش بازار سهام تحت 

یر در تأخکنندگی فرا اطمینانی مدیران بر ارتباط ارزشی بررسی نقش تعدیلهای آتی به در پژوهش

( و 1995سون )گزارشگری مالی؛ بررسی موضوع پژوهش حاضر با استفاده از مدل ارتباط ارزشی اهل
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یر در گزارشگری تأخکننده تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی همچنین بررسی نقش تعدیل

 مالی بپردازند.
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The purpose of this study is to investigate the impact of audit committee chair on the 

relationship between latency in financial reporting and value communication. When 

reporting delays occur, investors are reacting negatively. On the other hand, the 

expertise of the head of the audit committee, through improving the quality of 

financial reporting, can have an impact on value communication and also reduce the 

delay in financial reporting. This research is of a causal nature, then an event and an 

applied one. For this research, a sample of 156 companies listed in Tehran Stock 

Exchange during the period of 2012 to 2016 was selected. Based on combined data 

analysis and multivariate linear regression analysis, the findings showed that the delay 

in reporting led to a reduction in value communication. The expertise of the head of 

the audit committee is positively affected by value communication, but the expertise 

of the head of the audit committee does not affect the relationship between the delay 

in financial reporting and value communication.  
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