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ها که موجبات تقویت و سالمت گزارشگري شرکتیکی از ارکان اصلی نظام راهبري کمیته حسابرسی
بخشد لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کند استقالل حسابرسان مستقل را ارتقا میمالی را فراهم می

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شرکتداوطلبانهيبر افشایحسابرستهیکمهايیژگیو
گیري حذف مونهبا روش ن1393الی 1388شرکت در بازه زمانی 100بنابراین تعداد باشد تهران می

رگرسیون خطی هاي تحقیق، ازمدل در این تحقیق براي آزمون فرضیه.اندسیستماتیک غربالگري شده
شود.هاي ترکیبی استفاده میهاي مورد مطالعه، روش دادهاستفاده شده و به علت نوع دادهچندگانه

حسابرسی و تخصصی بودن براساس نتایج برآورد شده استقالل کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته
کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و به لحاظ آماري معنادار بر افشاي داوطلبانه اطالعات دارد و در سطح 

توان معنادار بودن ضرایب آنها را پذیرفت و همچنین اندازه کمیته حسابرسی در درصد می5معناداري 
و متغیرهاي ها نداردبانه اطالعات شرکتدار بر سطح افشاي داوطلدرصد تاثیر معنی5سطح معناداري 

درصد، تاثیر معنادار(به لحاظ آماري) بر سطح 5کنترلی اهرم مالی و اندازه آنها نیز در سطح معناداري 
افشاي داوطلبانه اطالعات شرکت ندارد. 

تعداد جلسات کمیته حسابرسی،افشاي داوطلبانه،استقالل کمیته حسابرسی،کلیدي:هايهواژ
.تخصصی بودن کمیته حسابرسی،اندازه کمیته حسابرسی

1 abdolapakdel@yahoo.com )مسئولةسندینو( ©



ی قیصدپاکدل و 
مقدمه 

موجب افزایش استقالل حسابرسان در رو در رویی با ،ده استهاي اخیر رخ داتغییراتی که در سال
هاست. شرکتهاي حسابرسی در گسترش استفاده از کمیته،مدیریت شده است. یکی از این تغییرات

شوند که در بهترین هاي حسابرسی از بین اعضاي هیات مدیره شرکت انتخاب میاعضاي این کمیته
ها نظارت بر فرایند ي حسابرسی شرکتنقش اصلی کمیتهشکل آن از مدیران غیرموظف است.

ز منافع ها را اي حسابرسی قابل اتکاترین حفاظتگزارشگري مالی شرکت است. با وجود اینکه کمیته
ي حسابرسی تنوع بسیار زیادي را در ها و مطالعات پیشین پیرامون کمیتهکند، بررسیعمومی ارائه می

دهد. همچنین مطالعات فوق، فقدان تجربه و تخصص ي حسابرسی نشان میتخصص و مهارت کمیته
دهد. نشان میي مربوط به امور مالی و حسابداري رامالی کافی بسیاري از اعضاي کمیته در زمینه

ها، افزایش تعداد مدیران داراي تخصص مالی را در کمیتهي حسابرسی شرکتاصالحات اخیر کمیته
هاي سهامی حسابرسی هدف قرار داده است. تحت استانداردهاي جدید ایاالت متحده آمریکا، شرکت

اشند.ي حسابرسی خود داشته بعام، باید حداقل یک نفر با تخصص حسابداري در کمیته
آنهاهمراهاطالعاتوهاي مالیبه صورتتصمیماتخاذفرآیندمالی درهايگزارشازکنندگاناستفاده

وجود هاگزارشدربایستیو استانداردهاقوانینطبقنیازمورداطالعاتاینازبسیاريکنند،میاتکا
کهداردوجوداطالعاتازدیگربرخیمی باشند ولی اطالعاتاینارائهبهملزمهاشرکتوباشدداشته

اقدامداوطلبانهصورتبهاستموسسات ممکنونیستمالیهايصورتهمراههاآنافشايبهاجباري
پژوهش،ایناز) هدف1391پور و محرومی(نمایند. خدامیخودمالیهايگزارشدرآنهاافشايبه

اوراقبورسدرپذیرفته شدههايداوطلبانه شرکتهاي کمیته حسابرسی  بر افشاي ویژگیاثربررسی
هاي کمیته ویژگیآیاکهاستموضوعاینتحقیق،سؤال اصلیعبارتی،به. باشدمیتهرانبهادار

میزانتعییندرراهامدیران شرکتتواندمیسؤالاینبهپاسخدارد.حسابرسی  بر افشاي داوطلبانه اثر
]4[.کمک رساندسرمایهبازارهباطالعاتارائه

مبانی نظري تحقیق
هاي مالی بحرانومتحدهایاالتدرانرونووردکامقبیلازهاییمالی شرکتاخیرهايرسواییدلیلبه

اي در اسپانیا، کیفیت و قابلیتويبیبیوکارترادر ایتالیا، آهلد در هلند و گسپارماالتهمچوناروپا
ي ي حسابرسی در مظان سوءظن و اتهام واقع شده است و نقش کمیتهکاي گزارشگري مالی و حرفهات

اي به خود جلب حسابرسی در فرایند گزارشگري مالی، توجه تدوین کنندگان مقررات را به طور فزاینده
با ست. ها اها نظارت بر فرایند گزارشگري مالی شرکتحسابرسی شرکتکرده است نقش اصلی کمیته

ها و کند اما بررسیها را از منافع عمومی ارائه میوجود اینکه کمیته حسابرسی قابل اتکاترین حفاظت
- حسابرسی هم تنوع بسیار زیادي را در تخصص و مهارت اعضاي کمیتهمطالعات پیشین پیرامون کمیته

ي امور ها را در زمینهیتههاي حسابرسی و هم، فقدان تجربه و تخصص مالی کافی بسیاري از اعضاي کم
ها، افزایش تعداد مدیران ي حسابرسی شرکتاصالحات اخیر کمیتهدهندمالی و حسابداري نشان می

ي حسابرسی هدف قرار داده است.هاي برجسته در کمیتهداراي تخصص مالی را به عنوان یک از ویژگی
سهامی عام، باید حداقل یک نفر با تخصص هاي شرکتتحت استانداردهاي جدید ایاالت متحده آمریکا،

اي که کمیسیون بورس و اوراق بهادار در گونهبهخود داشته باشند.ي حسابرسیحسابداري در کمیته
هاي مالی ساالنه کرد که ها را ملزم به افشاي این موضوع در گزارششرکتمیالدي،2003ي سال ژانویه
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ي حسابرسی خود دارند یا خیر؟ و درصورتی که نداشته ی در کمیتهآیا حداقل یک نفر داراي تخصص مال

هاي مالی شرکت افشا کنند و توضیح دهند که هاي ضمیمه صورتباشند باید این موضوع را در یادداشت
شفاف سازي الزمه ایجاد ظرفیت ي حسابرسی خود ندارندچرا هیچ عضوي با تخصص مالی در کمیته

صحیح منابع می باشد. به منظور عملکرد مناسب و نظارت بر حسن انجام آن و هاي الزم براي مدیریت 
حصول نتایج مطلوب جهت بهره برداري صاحبان سهام و برنامه ریزي اطمینان بخش در شرکتها و بطور 

باشند و ذینفعال در آن ها فراتر از هاي دولتی که محل منافع عالیه دولت و عموم نیز میاهم در شرکت
سهام یا اعتبار دهندگان هستند، لزوم دیده شدن نهادها یا موسساتی که در این شرکتها مجري صاحبان

گویی حسابرسان اعم از داخلی و مستقل باشند بوجود آمده هاي صحیح رسیدگی و پاسخانجام روش
نه داوطلباافشايسطحبرکمیته حسابرسیهايویژگیبینلذا این پژوهش با توجه نقش ارتباطاست.

مورد بررسی قرار می دهد تا اصالحات مناسب در مورد راهکارهاي افزایش سود سهامداران در اختیار 
آنها قرار دهد.

پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی

)در پژوهشی به بررسی تأثیر قوانین افشا بر مدیریت سود ناشی از 2013نین چن، جینگ و یینگ (
گیري مدیریت سود، مدل تعدیل ا در پژوهش خود براي اندازهمعامالت با اشخاص وابسته پرداختند. آنه

شده جونز را به کار بردند. آنها به این نتیجه رسیدند که به دنبال قوانین افشاي تصویب شده کشور 
هاي تایوانی که داراي معامالت اشخاص وابسته با ، در مدیریت سود شرکت2000تایوان در نوامبر 

ها بیان کردند قوانین افشا، مدیریت کاهشی رخ داده است. به طور کلی آناند،هاي چینی بودهشرکت
]9دهد.[سود را کاهش می

هاي نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی ) در پژوهشی با عنوان جریان2009رینا و دیگران (
در این مطالعه فرض بر به این پرداختند که چه قدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. 

هاي نقدي آزاد باالیی برخوردارند شدت عمل خوبی در هایی که از جریاناین است که مدیران شرکت
هاي داراي دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکتاداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان می

]12[ت داشته باشد.هاي مدیریت سود نظارکند تا بر رویهجریان نقدي آزاد، کمک می
صنعتیاطالعاتی شرکتهايتقارنعدمبرداوطلبانهافشايتأثیربررسی) به2006پلنبرگ (وپترسن
صنعتیکمبنايبرپژوهشدر اینشدهگزارشنتایجوتحلیلوتجزیه.پرداختندکپنهاگبورس
دانماركبورسبازارصنعتیشرکت81که شاملبود2000تا1997سالازساله4دوره يبراي

تقارنعدمگیرياندازهمعیارهايوداوطلبانهافشايکه بیندادنشانآنهاتحقیقنتایج.میشد
پیشنهاديقیمتاختالفکهشددادهنشانپژوهشایندرهمچنین،.وجود داردمنفیرابطهاطالعاتی

اطالعاتی تقارنعدمبرايمناسبیاندازه گیريمعیارهايگردش،نسبتوسهامو فروشخرید
]11هستند[

شرکت719آنهاپرداختند.داوطلبانهافشايتوسطارزشایجادقابلیتبررسیبه)2012(کیلیچواویار
نتایجدادند.قراربررسیمورد2010سال مالیبرايرااستانبولبورسبازاردرشدهپذیرفتهتولیدي

- مینشانعکس العملشرکتهاتوسطداوطلبانهافشايسرمایه بهبازارفعاالنکهدادنشانتحقیقاین
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سرمایهگذاراننزدکنند،میارائهبیشتريداوطلبانهافشايکههاییدیگر، شرکتبه عبارتدهند.

.]10[میشودشرکتهااینارزشافزایشباعثاینودارندارزش بیشتري
اطالعاتیمحتوايوداوطلبانهافشايبهبودبینرابطهبررسیبهپژوهشیدر)2008همکاران(وهاگارد
بود. شرکتسال2084شاملو1995تا 1982سالازپژوهشزمانیيپرداختند. دورهسهامقیمت
همچنینمیشود.سهامقیمتنوسانکاهشبهداوطلبانه منجرافشايسطحبهبودکهبودایننتیجه

شرکتهاآنسهامبازدهوسهامقیمتاطالعاتیمحتوايبرمثبتتأثیرشرکتها باعثافشايسیاستهاي
]8[.می شود

تحقیقات داخلی
نظرجلببرحسابرسیکمیتهوجودتأثیربررسیدر پژوهش خود به )1389(و همکاراننیاطالب

پرداختندبهادار تهرانبورس اوراقپذیرفته شده درهايگذاري در شرکتگذاران جهت سرمایهسرمایه
که بین وجود کمیته نتایج تحقیق نشان داداست لذاشدهاستفادهپرسشنامهابزارازتحقیقایندر

هاي ، حجم معامالت و بازده سهام شرکت، تعداد معامالتگذارانحسابرسی و جذب اعتماد سرمایه
گذاران با اعتماد نتیجه سرمایهدرداري وجود دارد.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی

]5[.نمایندگذاري میها سرمایهبیشتري در این گونه شرکت
کمیتهتشکیلوداخلیحسابرسیواحداستقرارتأثیردر پژوهش خود به)1390باباجانی و بابایی(

تحقیقاتی وآموزش عالیمؤسساتودانشگاههامالیپاسخگوییمسئولیتسطحدر ارتقايحسابرسی
آزمونهاينتایجازکهتحقیق،هاياست یافتهشدهاستفادهپرسشنامهابزارازتحقیقاینپرداختند در

کمیتهتشکیلوداخلیحسابرسیواحداستقرارکهاستاینبیانگرشده است،استخراجمناسبآماري
- میمؤسساتقبیلایندرمالیپاسخگوییمسئولیتسطحارتقايموجبدر دانشگاههاحسابرسی

]1[.شود
بااختیاريواجباريافشايبینرابطۀبررسیدر پژوهشی تحت عنوان )1391(پورپورحیدري و حسین

که جامعۀتجربیشبهتحقیق، با استفاده از روش1386-1388ها، طی دوره زمانی شرکتسهامارزش
تهران بوده، به این نتایج دست یافتند، بهاداراوراقبورسدرپذیرفته شدههايشرکتتحقیقآماري

کیفیتشاخصافزایشباوداردوجودمعناداريرابطۀها،شرکتسهامبازارارزشواجباريافشايبین
معناداريرابطۀکهبه این نتیجه رسیدنیابد. همچنینمیافزایشنیزهاشرکتسهامبازارارزشافشا،

]2[ندارد.وجودسهامبازارارزشواختیاريبین افشاي
روش پژوهش

این پژهش کاربردي وطرح آن از نوع شبه تجربی وبا استفاده ازرویکرد پس رویدادي است.به بیان 
دیگر،این روش براي انجام پژوهش هایی به کار می رودکه پژوهش گر در جست وجوي علت ومعلول 

بنابراین،این )1379خلیق وآجین کیا (روابط معینی است که در گذشته رخ داده و تمام شده است عبدال
]6نوع طرح پژوهش از روایی بیرونی باالیی برخوردار است.[

فرضیه هاي تحقیق
براساس سوالی که قبال مطرح گردید وبا بهره گیري از یافته هاي تحقیقات مرتبط قبلی فرضیه هاي 

تحقیق به شرح زیر تدوین شده است :
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هاي بورس اوراق بهادار تهران اثر در شرکتافشاي داوطلبانه استقالل کمیته حسابرسی بر سطح-1

معناداري دارد.
هاي بورس اوراق بهادار در شرکتتخصص در امور مالی کمیته حسابرسی بر سطح افشاي داوطلبانه -2

تهران اثر معناداري دارد.
بهادار تهران اثر هاي بورس اوراقدر شرکتتعداد جلسه کمیته حسابرسی بر سطح افشاي داوطلبانه -3

معناداري دارد.
هاي بورس اوراق بهادار تهران اثر در شرکتاندازه کمیته حسابرسی بر سطح افشاي داوطلبانه -4

معناداري دارد.
تعریف متغییرهاي پژوهش

در این پژوهش،از سه دسته متغییرهاي مستقل،وابسته و کنترلی استفاده می شود.
متغیر هاي مستقل 

.کمیته حسابرسی: نسبت مدیران مستقل در حسابرسی به کل کمیته حسابرسی استاستقالل 
تخصص در امور مالی کمیته حسابرسی: نسبت تخصص مالی در کمیته حسابرسی به کل اعضاي 

حسابرسی است.
تعداد جلسه کمیته حسابرسی: تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال است .

دیران در حسابرسی است. اندازه کمیته حسابرسی: تعداد کل م
متغییرهاي وابسته

هاي آزاد بخش ي انتخاب: افشاي مازاد بر الزام اطالعاتی که نشان دهندهافشاي داوطلبانه اطالعات
ي اطالعات حسابداري و سایر اطالعاتی از شرکت است که مربوط به نیازهاي مدیریت در مورد ارائه

شود معموالً افشاي داوطلبانه از طریق ات مالی پنداشته میکنندگان از گزارشگیري استفادهتصمیم
شود.زارش هاي ساالنه ارائه میگ

متغیرهاي کنترلی
:SIZE متغیري است براي کنترل اندازه شرکت که به وسیله لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت

آید. بدست می
تري براي مدیریت سود دارند بنابراین براي هایی که که سطح باالتري از بدهی دارند، انگیزه باالشرکت

هاي شرکت بدست که از نسبت بدهی به جمع داراییleveregeکنترل عامل بدهی، از نسبت بدهی 
آید بهره گرفته خواهد شد. می

اندازه گیري متغیرها
شده براي مطالعه رابطه بین ویژگی هاي کمیته حسابرسی و افشاي داوطلبانه در شرکت هاي پذیرفته

در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زیر استفاده می شود.
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itiitUها و بعد زمانی دادهtنشانگر شرکت ها، iکه در آن   باشد که در آنمی
),0( 2

 i0,(و( 2
 itاست که مستقل از هم بوده و بین خودشان نیز مستقل می -

باشند. 
itVDSCORE افشاي داوطلبانه اطالعات(متغیر وابسته) شرکت :i ام در زمانtاندازه گیري. براي

می شود محاسبهزیرصورتبهاست کهشدهجنسن استفادهمعیارازافشاي شرکتهاسطح VDISVDIS = VDSCOR VDSCOR نمره سطح افشاي داوطلبانه شرکت :i ام در زمانt VDIS امتیاز افشاي داوطلبانه شرکت :i ام در زمانt VDISمجموع همه امتیازات ممکن که یک شرکت می تواند کسب کند :

امتیازات ممکنکلبرشرکتآنداوطلبانهافشايتقسیم امتیازازشرکتهرافشايسطحترتیببدین
صفر نخواهدازکمترویکاززرگتربشرکتهاافشاي داوطلبانهسطحنمرهاساس،اینبرمی آید.بدست

داده ازانجامکهداوطلبانهايافشايمواردتعدادبهبا توجهشرکت،هرداوطلبانهافشايامتیازبود.
داوطلبانه افشاياندازه گیريدرمهممواردجملهاز.استشدهاستخراجشرکتهامدیرههیئتگزارش

اطالعات وآمارمدیریت،تحلیلوبحثبینی،پیشاطالعاتبخشها،بهمربوطاطالعاتبهمی توان
مورد وضعیتدربحثشرکت،اهدافازصورتیشرکت، تهیهرقابتیوتجاريوضعیتتوصیفکارکنان،

نسبتهاي مالیمورددراطالعاتتوسعه،وتحقیقبه فعالیتهايمربوطاطالعاتشرکت،گذاريسرمایه
.کرداشارهغیرهو

itACM متغیر مستقل مدل بوده و تعداد جلسات کمیته حسابرسی شرکت :i ام در زمانt در طی)
یکسال) را نشان می دهد. در این تحقیق، تعداد گزارش هاي کمیته حسابرسی که در طول سال منتشر 

شده است، بعنوان معیار تعداد جلسات رسمی کمیته در نظر گرفته می شود.
itACINDا نشان داده و برابر با نسبت مدیران مستقل در کمیته : استقالل کمیته حسابرسی ر

حسابرسی به تعداد کل اعضاي کمیته حسابرسی می باشد.
itACS تخصص در امور مالی، حسابرسی و حسابداري کمیته حسابرسی را اندازه گیري کرده و تعداد :

اعضاي کمیته حسابرسی را نشان می دهد که در زمینه هاي ذکر شده تخصص دارند.
itACSIZE بیانگر اندازه کمیته حسابرسی  بوده و با تعداد اعضاي کمیته حسابرسی اندازه گیري می :

شود.
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itSize اندازه شرکت :i ام در زمانt.که با لگاریتم طبیعی دارایی شرکت اندازه گیري می شود
itDA نسبت بدهی شرکت :i ام در زمانt که از تقسیم کل بدهی بر کل دارایی شرکت بدست می

آید. 
معه و نمونه آماريجا

شرکت وجود دارد. که 580هاي بورسی حدود نمونه مورد بررسی در بورس ایران بعد از استخراج شرکت
380شرکت در بازار پایه قرار دارد از 200شرکت در بازارهاي  بورس و فرا بورس و 380از این تعداد

38شرکت 251ند. از تعداد اسفند هست29شرکت داراي سال مالی 251شرکت مورد بررسی حدود 
شرکت سرمایه گذاري، بانک ها و 36پذیرفته شده اند. از تعداد باقی مانده 1388شرکت بعد از سال 

شرکت باقی می ماند. 177واسطه گري هاي مالی، بیمه و شرکتهاي چند رشته است. با کسر این تعداد، 
شرکت به روش حذف 100ماه جمعاً 3اما با در نظر گرفتن معیار عدم وقفه معامالتی بیش از 

سیستماتیک یا نمونه هدفمند انتخاب گردید.
برآورد مدل و تحلیل نتایج آن

قبل از براورد مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد براي بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهاي مدل انجام می شود 
هاي متعددي در نرم افزار آزمونتا معادله برآوردي رگرسیون کاذب(ساختگی) نباشد. براي این کار،

Eviewsفیشر  استفاده شده و نتایج تعبیه شده است. در این بخش، از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
) گزارش شده است.1آزمون ریشه واحد براي تمامی متغیرهاي لحاظ شده در مدل در جدول(

جدول یک: نتایج آزمون ریشه واحد
وضعیتمتغیرسطح متغیرهانتیجه

I(0)
52,4

با عرض از مبداُ و روندنسبت بدهی به دارایی)0,00(*

I(0)
50,7

با عرض از مبداُ و رونداندازه شرکت)0,00(*

I(0)
58,3

با عرض از مبداُ و روندافشاي داوطلبانه اطالعات)0,00(*

I(0)
49,2

با عرض از مبداُ و رونداستقالل کمیته حسابرسی)0,02(*

I(0)
61,6

با عرض از مبداُ و روندتعداد جلسات کمیته حسابرسی)0,00(*

I(0)
60,1

با عرض از مبداُ و روندتخصصی بودن کمیته حسابرسی)0,00(*

I(0)
53,6

با عرض از مبداُ و رونداندازه کمیته حسابرسی)0,00(*

درصد5*: رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح معناداري 
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توان مشاهده کرد که  تمامی متغیر هاي مدل در سطح متغیر ها ایستا(مانا) بوده و بعبارت دیگر می

Panelیا Pooledتوان بصورت مورد مطالعه را میریشه واحد ندارند. بنابراین در ادامه کار مدل

لیمر استفاده می شود.  بعبارت دیگر با توجه به اینکه Fي تشخیص این امر از آزمون تخمین زد. برا
ها در مقابل مدل مدل اثرات مشترك به دلیل وجود یک عرض از مبدأ مشترك براي تمامی شرکت

مقید براي انتخاب بین دو مدل مذکور استفاده نمود. Fتوان از آزموناثرات ثابت، مدل مقیدي است، می
واقع از آماره آزمون مذکور براي تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه براي هریک از در 

شود.ها استفاده میشرکت

توان از مدل اثرات ها یکسان هستند و میها براي تمامی شرکتiکند که فرضیه صفر  بیان می
توان نوشت.مشترك استفاده نمود. بنابراین می
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محاسبه Fمی باشد. لذا در صورتی که مقدار آماره Pooledفرض صفر این آزمون تخمین مدل بصورت 
درصد و حتی یک درصد بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد 5جدول در سطح معنی Fشده از مقدار 

ثرات مشترك شود. به عبارت دیگر مدل اثرات ثابت را در مقابل مدل اها پذیرفته میشده و اثرات شرکت
توان رد کرد.  براي انجام این آزمون، ابتدا مدل را بصورت اثرات ثابت تخمین زده و بعد از آن آزمون نمی

انجام شده و نتایج آن در Eviewsدهیم. این آزمون در نرم افزار زاید بودن اثرات ثابت را انجام می
ی توان فرضیه صفر را رد کرده و مدل جدول سه آورده شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که م

را بصورت پانل دیتا تخمین زد. اکنون در گام دوم بایستی تعیین شود که کدام روش (اثرات ثابت یا 
- باشد. براي این کار نیز از آزمون هاسمن استفاده میمناسب میPanelاثرات تصادفی) براي تخمین

است که بین جز اخالل معادله و متغیرهاي توضیحی شود. در آزمون هاسمن فرضیه صفر به معناي این 
باشند. این در حالی است که فرضیه مقابل به هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع مستقل از یکدیگر می

این معنی است که بین جز اخالل و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود دارد. با توجه به اینکه در 
شوند. پس دار و ناسازگار میو متغیرهاي توضیحی، ضرایب تورشهنگام وجود همبستگی بین جز اخالل 

در صورت رد  فرضیه  صفر بهتر است که از روش اثرات ثابت استفاده شود. نتایج این آزمون نیز به 
ها در جداول مربوطه آورده شده است. در هر دو مدل، براساس آماره همراه نتایج برآورد هر یک از مدل

Fل را بصورت پانل دیتا برآورد کرد.  همچنین آماره آزمون هاسمن نیز نشان می دهد لیمر می توان مد
که بایستی روش برآورد اثرات تصادفی رد شده و مدل نهایی بصورت اثرات ثابت برآورد شود. 
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لیمر و هاسمنFهاي: نتایج آزموندوجدول

نتیجه آزمونسطح معناداريآماره آزموننوع آزمون

تأیید مدل پانل دیتا در برابر مدل پولد دیتا12,20,00لیمرآزمون 

تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی103,80,00آزمون هاسمن

با برآورد مدل بصورت روش اثرات ثابت خواهیم داشت. 
: نتایج برآورد مدل(متغیر وابسته: افشاي دارطلبانه اطالعات)سهجدول 

درصد 5*: رد فرضیه صفر و معنادار بودن ضریب متغیر مربوطه در سطح معناداري 
براساس نتایج برآورد شده استقالل کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و تخصصی بودن 
کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و به لحاظ آماري معنادار بر افشاي داوطلبانه اطالعات دارد و در سطح 

عضاي کمیته درصد می توان معنادار بودن ضرایب آنها را پذیرفت. زیرا هر قدر افراد و ا5معناداري 
حسابرسی داراي تخصص مالی وحسابداري بوده و استقالل عمل داشته باشند، بهتر می توانند فعالیت 
هاي مالی و امور شرکت را رصد کرده و در ارائه گزارشات جنبه شفافیت و بی طرفی را نیز لحاظ کنند. 

رصد، تاثیر معنادار(به لحاظ د5نسبت بدهی بر دارایی شرکت ها و اندازه آنها نیز در سطح معناداري 
درصد، اندازه  5آماري) بر سطح افشاي داوطلبانه اطالعات شرکت ندارد. همچنین در سطح معناداري 

آن tکمیته حسابرسی تاثیر معنی دار بر سطح افشاي داوطلبانه اطالعات شرکت ها ندارد و آماره 
) پایین است. 1,04(

درصد 53رقم  قابل قبولی است و نشان می دهد که تقریبا می باشد که0,53ضریب تعیین مدل نیز 
تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل منظور شده در مدل توضیح داده شده اند. آماره 

بوده و نشانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل رگرسیون 1,98واتسون مدل نیز - دوربین
می باشد.

متغیرضریبtآماره )P-valueسطح معنی داري(

عرض از مبدا2,413,28*0,02
نسبت بدهی به دارایی31/02/1128/0
اندازه شرکت- 075/0- 28/038/1
استقالل کمیته حسابرسی41/386/0*00/0
کمیته حسابرسیتعداد جلسات 8/4085/0*00/0
کمیته حسابرسیتخصصی بودن 68/2253/0*01/0
کمیته حسابرسیاندازه - 36/0- 42/004/1

98.1DW53.02 R
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نتیجه گیري کلی

حسابرسی داراي نقش و وظایف متعددي است که در صورت استقرار و عملکرد صحیح در کمیتۀ 
واحدهاي اقتصادي، تاثیر مثبتی در عملکرد واحد حسابداري و واحدحسابرسی داخلی، همچنین کیفیت 
گزارشگري مالی هر واحد اقتصادي دارد. با مطالعه سابقه و تجربه واحدهاي اقتصادي کشور هاي توسعه 

، بدیهی است، وجود کمیته حسابرسی نیاز اساسی هر گیري کمیته حسابرسیدر زمینه ایجاد و بکاریافته
کنندگان اطالعات حسابداري و تواند حافظ قابل اعتماد منافع استفادهواحد اقتصادي است که می

ابل اعتمادي کنندگان سرمایه را به میزان قگذاران به عنوان تامینهاي مالی، به ویژه سرمایهگزارش
-هاي حسابرسی و جلب اعتماد سرمایهدهد که بین وجود کمیتهحفاظت نماید. نتایج مطالعه نشان می

گذاران با اعتماد داري وجود دارد. بنابراین، سرمایهگذاران، تعداد معامالت و بازده سهام رابطه معنی
کنند. همچنین ارتباط میگذاريهایی که کمیته حسابرسی وجود دارد، سرمایهبیشتري در شرکت

داري بین تعداد معامالت، حجم معامالت و بازده سهام با کمیته حسابرسی نیز بر ایجاد اعتماد معنی
گذاران به نقش کمیته حسابرسی توجه نمایند و در نتیجه سهامداران تاثیر دارد که سهامداران و سرمایه

ر بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تشکیل هاي پذیرفته شده دشرکتگردد که تمامیپیشنهاد می
با توجه به نتایج بدست آمده وجود کمیتۀ حسابرسی باعث تنظیم و ارائه کمیته حسابرسی نمایند. 

هاي مالی ساالنه پیش از انتشار آنها و ترغیب هیات مدیره واحد اطالعات قابل فهم، بازبینی گزارش
- افزایش اعتبار گزارشات مالی، حفظ و حراست بهتر از داراییهاي مالی درست،اقتصادي به ارائه گزارش

، ها و اعمال خالف قانوننظمیها و اموال واحد اقتصادي، جلوگیري از وقوع اشتباهات و تخلفات و بی
ها نظمی، افشاي اشتباهات و تخلفات و بیها و اعمال خالف قانوننظمیکشف اشتباهات و تخلفات و بی

شودانون و گزارشگري مالی نادرست میو اعمال خالف ق
پیشنهاد حاصل از نتایج تحقیق

گیري در رابطه با هاي مالی جهت تصمیمشود هنگام استفاده از صورتگذاران توصیه می) به سرمایه1
ها به میزان افشاي اطالعات و وجود کمیته حسابرسی توجه نمایند زیرا گذاري در سهام شرکتسرمایه

شودسابرسی باعث افزایش کیفیت گزارشگري مالی میوجود کمیته ح
ها با آن و درك نقش موثر آن ازعوامل ي حسابرسی و عدم آشنایی شرکت) با توجه به اهمیت کمیته2

هاي مختلف استفاده عدم ایجاد و بکارگیري آن در واحدهاي اقتصادي ایران است عدم آشنایی گروه
اي حسابداري و گذار و مراجع حرفهمجامع قانون،هاي مالیکننده از اطالعات حسابداري و گزارش

ي حسابرسی و تاثیر وجود و عملکرد صحیح آن در بهبود آن در بهبود حسابرسی در ایران با نقش کمیته
کنندگان سرمایه از موانع ایجاد و گذاران به عنوان تامینگري مالی و حفظ منافع سرمایهفرایند گزارش

شود تا احدهاي اقتصادي ایران است که به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میبکارگیري آن در و
.این الزام را به طور ختم داشته باشندشده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفته شرکتبراي 
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Audit committee, a key element of corporate governance system that strengthens the health and provides
financial reporting, promoting the independence of external auditors . The aim of this study was to investigate
the influence of the characteristics of the audit committee on voluntary disclosure of listed companies in Tehran
Stock Exchange is therefore So the number 100 Company during the period 2009-2015 is sampling have been
removed screening systematic. Based on estimated results of an independent audit committee, sessions audit
committee and special of the Audit Committee impact positive and statistically significant on voluntary
disclosure of information and the significance level of 5% significance of the coefficients can be accepted. As
well as the Size Audit Committee is not the significant level of 5% significant impact on the level of voluntary
disclosure of corporate information, and the control variables Financial leverage and the size at a significance
level of 5%, a significant impact (statistically) the level of voluntary disclosure of information not now.control
variables of the Financial leverage and the size in the of their a significance.

Keywords: voluntary disclosure, the independence of the audit committee, the audit committee meetings, expert
of the Audit Committee, the size of the audit committee.


