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اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
میثم ذوالفقاری ، 1نادر نقش بندی  ، 2منصوره سادات

غفاری 3

 1کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان ایران (نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه حسابداری ,موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان-قوچان ایران
 3حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150
شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از
رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج این پژوهش نتایج
نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری
دارد .استقالل کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد .تخصص مالی کمیته
حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
واژههای کلیدی :اثربخشی کمیته حسابرسی ،استقالل کمیته حسابرسی،اندازه کمیته حسابرسی،تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی ،خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
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مقدمه
رسوایی اخیر شرکتهای بزرگ (همچون ،انرون  ،وردکام و تایکو) موجب نگرانی عمومی در یکپارچگی اطالعات منتشر شده در بازار
سرمایه و عملکرد اخالقی در فرایند گزارشگری مالی شده است .برای رفع این نگرانی ها قوانین جدیدی ایجاد شد که موجب
تغییرات گسترده ای در نیاز های حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شده است ،که یکی از این تغییرات اساسی و
ضرور ی وجود کمیته حسابرسی در ساختارحاکمیت شرکتی شرکتها می باشد .کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته های
فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروری از ساختار اثر بخش کنترل داخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه با اهمیتی از
طرف سهامداران جهت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی و همچنینحسابرسی مستقل دارد.عامل مهمی که بر
شفافیت شرکت تأثیر می گذارد ،فعالیت کمیته حسابرسی است.افشاء اطالعات معموالً از سه بخش شامل محتوا ،زمان بندی و
نحوه ارائه اطالعات تشکیل شده است که سودمندی هر یک از آنها به خوانایی و قابلیت فهم گزارش های مالی بستگی دارد .واژۀ
خوانایی به معنای روش تخمینی احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درك یک متن یا نوشته است .در حوزه حسابداری و
گزارشگری مالی نیز ،خوانایی گزارشگری مالی اخیراً توجه قانون گذاران بازار سرمایه را به خودجلب نموده است .برای مثال ،تالش
هایی از سال 1993توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به منظور انتشار گزارش های خواناتر و قابل فهم تر شرکت ها
صورت گرفت که نتایج آن بیانگر آن است که از آنجایی که همه سرمایه گذاران قادر به فهم سریع گزارش های پیچیدۀ شرکت ها
نیستند ،لذا شرکت ها باید از انتشار گزارش های پیچیده ،طوالنی و یا زایید ،خودداری نمایند(لهاوی و مرکلی .)2011،نگرانی
شدید در مورد قابلیت خواندن اظهارات مالی همراه با تکنولوژی پیشرفته که به محققان اجازه می دهد تا مجموعه های زیادی از
متن را از طریق داده های قابل خواندن از طریق گزارش های ساالنه تحقیق کنند ،موجب افزایش تحقیقات در مورد خوانایی
گزارش های مالی شد .شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران از طریق قابلیت خواندن گزارش های ساالنه تحت تاثیر قرار می
گیرند( .لی و همکاران  )2008بیان می کند که بین گزارش های مالی باخوانایی کمتر و پایداری سود پایین تر رابطه معناداری
وجود دارد .عالوه بر این ،تحقیقات نشان می دهد که قابلیت خوانایی اطالعات متنی بر این است که آیا سرمایه گذاران می توانند
اطالعات متنی را به صورت موثر مورد استفاده قرار دهند.پردازش روان شناختی ،نشان دهنده نگرانی افراد در مورد سهولت
پردازش اطالعات ،تعیین وابستگی آنها به افشا است .همانطور که در مورد فرضیه افشای ناقص  ،سرمایه گذاران به موقع و به طور
کامل به اطالعاتی که پردازش را دشوار می کنند واکنش نشان می دهند(بلومفیلد .)2002،
اهداف پژوهش
 .1بررسی تاثیر اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
 .2بررسی تاثیر استقالل کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
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 .3بررسی تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی
فرضیهها
فرضیه :1اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه :2استقالل کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه :3تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
متغیرهای پژوهش های
تعریف متغیرهای پژوهش
نام متغیر
خوانایی یادداشت های
صورت های مالی

نماد
READ

نوع

تعریف عملیاتی

وابسته

متغیر مستقل پژوهش حاضر ،خوانایی گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری
آن مطابق با پژوهش آجینا 1و همکاران()2016و فخاری نیا و دیانی( )1381از
شاخص زیر که روایی و اعتبار آن برای سنجش خوانایی متون فارسی مورد تائید
قرار گرفت ،استفاده شده است .شاخص خوانایی گزارشگری مالی ،شاخص
فوگ( )FOGINDاست که تابعی از دو متغیر طول جمله) بر حسب کلمات (و
کلمات پیچیده) تعریف شده به صورت تعداد کلمات با سه یا چند بخش( است که
به صورت زیر محاسبه می شود:
شاخص فوگ=)میانگین تعداد کلمات در هر جمله  +درصد کلمات پیچیده )*0,4
فرایند و نحوه تعیین سطح خوانایی گزارش های مالی در شاخص فوق به ترتیب
زیر است:
.1انتخاب یک نمونه یک صد کلمه ای از ابتدا ،یک نمونه یک صد کلمه از وسط ،و
یک نمونه یک صد کلمه ای از اواخر گزارش به صورت تصادفی.
 .2شمارش تعداد جمالت هر یک از نمونه ها.
.3مشخص کردن متوسط طول جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد
جمالت کامل هر نمونه یک صد کلمه ای؛
 .4شمارش تعداد کلمات سه هجایی و بیش از سه هجایی موجود) کلمات
پیچیده (در هر کدام از متون یک صد کلمه ای؛
.5جمع کردن تعداد کلمات پیچیده با تعداد متوسط کلمات در جمالت
 .6ضرب کردن حاصل جمع تعداد کلمات دشوار و متوسط کلمات در جمالت با
عدد ثابت0,4
 .7انجام محاسبات بندهای  ،4،5،6برای دو نمونه یک صد کلمه ای دیگر؛
۱

Ajina

288

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

.8محاسبه میانگین نتایج هر سه نمونه از طریق جمع کردن و تقسیم به تعداد .
رابطه بین شاخص فوگ و سطح خوانایی بدین شرح است که FOG>18 :یعنی
متن قابل خواندن نبوده و بسیار پیچیده است؛(18-14متن سخت)؛(14-12متن
مناسب)؛(12-10متن قابل قبول)؛(10-8متن آسان) است.
اندازه کمیته حسابرسی

ACS

مستقل

اندازه کمیته حسابرسی بیانگر تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی است که می
تواند تأثیر سازنده ای بر کمیته حسابرسی داشته باشد .کمیته های حسابرسی
بزرگ شامل اعضایی با تخصص های متنوع به صورت مؤثرتری بر شیوه های
گزارشگری مالی نظارت دارند.

استقالل کمیته

ACI

مستقل

نسبت اعضای مستقل کمیته به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی است.

حسابرسی
ACF

مستقل

متغیر ساختگی است اگر عضو کمیته حسابرسی (رئیس) دارای تخصص مالی
عدد 1و در غیر این صورت عدد 0را میگیرد.

اندازه موسسه حسابرسی

ACFSIZE

کنترلی

متغیر ساختگی است درصورتی که حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد 1و در
غیر این صورت عدد 0را میگیرد.

تغییر حسابرس

CHANGE

کنترلی

متغیر ساختگی است درصورتی که حسابرس شرکت تغییر کند برابر عدد 1و در
غیر این صورت عدد 0را است

دوره تصدی حسابرس

TENURE

کنترلی

تعداد سالهایی است حسابرس توسط شرکت حفظ شده است.

شهرت حسابرس

REPU

این متغیر در صورتی که مؤسسه حسابرسی مشهور باشد یک و در غیر این صورت
صفر در نظر گرفته می شود .برای اینکه موسسه حسابرسی مشهور از حسابرس
غیر مشهور تفکیک شود از تعداد شرکتهای تحت حسابرسی آنها استفاده شده در
واقع از روش حجم کار بورسی آنها طبقه بندی می شوند و در صورتی که موسسه
حسابرسی جزو  20موسسه برتر از نظر حجم کار باشد به عنوان حسابرس مشهور و
در غیر این صورت به عنوان حسابرس غیر مشهور در نظر گرفته می شود

اظهار نظرحسابرس

AO

اگر حسابرس د رمورد صورت های مالی شرکت اظهارنظر مقبول بدهد برابر  1و
در غیر اینصورت برابر  0است.

حق الزحمه حسابرسی

AFEE

بر اساس لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرس ،اندازه گیری می شود .علت
استفاده از لگاریتم طبیعی در محاسبه حق الزحمه حسابرس ،همگن کردن حق
الزحمه شرکت های بزرگ و کوچک می باشد .این روش در همه پژوهش های
قبلی استفاده شده است.

تخصص مالی کمیته
حسابرسی

اندازه شرکت

SIZE

کنترلی

اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع کل فروش شرکت استفاده می شود.

اهرم مالی

LEV

کنترلی

نسبت بدهی ها به دارایی ها معرف اهرم مالی شرکت است

بارده داراییها

ROA

کنترلی

بازده دارایی ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارائی های است

ضرر و زیان

LOSS

کنترلی

متغیری مجازی که اگر شرکت در سال جاری زیانده باشد برابر یک و در غیر
اینصورت برابر  0خواهد بود؛
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مدل های پژوهش
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
مدل آزمون فرضیه:1

مدل آزمون فرضیه:2

مدل آزمون فرضیه:3

قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق با توجه به عنوان تحقیق یعنی بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های
گزارش های مالی که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد ،در حوزه حسابداری و
بورس اوراق بهادار تهران قرار میگیرد.
جامعه و نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این پژوهش برای این کهه
نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیسهتماتیک اسهتفاده شهده اسهت .بهرای ایهن
منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کهرده باشهد بهه عنهوان نمونهه پهژوهش
انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
(1
(2
(3
(4

شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال باشد.
به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت
قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده نباشد.
از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال
مالی نداشته باشد.
سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد
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(5

اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  150شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است .که همه آن ها به
عنوان نمونه انتخاب شده اند .از این رو مشاهدات ما طی بازه زمانی  1391لغایت  1397به  1050سال  -شرکت( 7سال ×150
شرکت) می رسد.
مبانی نظری
خوانایی گزارش مالی
واژۀ خوانا بودن ،به معنای روش تخمینی احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درك یک متن یا نوشته است .وسیله ارتباط جمعی که
تالش دارد به پرشمارترین مخاطب دست یابد ،باید به نوشتار و اشکال دیگر متعهد باشد به گونه ای که درك آنها آسان باشد .سرمقاله
روزنامه ممکن است مهم ترین اظهار نظر جهان باشد ،اما اگر ب ه گونه ای تدوین گردد که برای فهم آن تحصیالت دانشگاهی مورد نیاز
باشد ،تاثیری در ذهن  80درصد مردم نخواهد داشت .همین مسئله در تبلیغ مجالت ،گزارش های خبری ،مقاله ها ،پیامهای صوتی و
تصویری رادیو و تلویزیون نیز صادق است .بنابراین ،شناخت عواملی که درك نوشته ای را دشوار یا ساده میکند و اندازه گیری دشواری
درك نوشته ها ،از مسائل مهمی است که بخشی از پژوهش های تحلیل محتوایی به آن پاسخ میدهد .سنجش خوانایی درحوزه های
مختلف ،از جمله ارزشیابی کتابهای درسی ،تحلیل ارتباطات جمعی و گروهی ،روزنامه ها و خبرگزاری ها ،داستان ها ،اخبار رادیو و
تلویزیون ،آگهی های تجاری ،گزارش های سالیانه شرکت ها ،موافقت نامه ها و اسناد ،بیمه نامه ها ،سطح سواد و سطح درك و فهم
فراگیران کاربرد دارد .خوانایی نشان دهنده میزان سهولت خواندن و فهمیدن نوشته ها است .یک متن خوانا متنی است که خواننده آن
بتواند به صورت روان آن را بخواند و به آسانی مفهوم آن را درك کند .اطالعات زمانی قابلیت استفاده دارد که استفاده کنندگان از آن
ها بتوانند به شیوه ای مطلوب آن را بفهمند به بیان دیگر تا زمانی که اطالعات خاصی فهمیده نشود توانایی استفاده از آن وجود ندارد.
بنابراین میزان خوانایی در فهم و درك گزارشهای مالی تاثیر بسیاری دارد .هرچه قدر اطالعات خواناتر باشند درك و فهمیدن آن
راحتتر خواهد شد .افشای شرکت معموال شامل سه عنصر است :محتوا (چه) ،زمان بندی (هنگامیکه) و ارائه (چگونه) ،که سودمندی
آن بستگی به خوانایی و قابل فهم بودن دارد .هدف از خوانایی عمدتا اطالعات پخش شده در بازارهای مالی دردسترس و قابل درك
است ،همچنین با هدف بهبود دسترسی به اطالعات مالی برای "شخص غیر حرفه ای"نیز انجام شده است.
عدهای از محققان معتقدند که شرکتها با عملکرد بهتر ،گزارشهای قابل فهم و خواناتری را ارائه می دهند(آیمن وهمکاران.)2016 ،
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انواع شاخص های خوانایی
شاخص تعیین سطح خوانایی فلش این شاخص در سال  1948به منظور تعیین سطح سادگی یا دشواری و ضریب سادگی مطالب
درسی توسط رادلف اف فلش ارائه گردید این فرمول ،بر اساس دو عامل زبانی ،یعنی طول متوسط جمله و تعداد هجاها طراحی شده
است .فرایند و مراحل ارزیابی و تعیین سطح خوانایی یعنی درجه سادگی مطالب درسی ،به ترتیب زیر میباشد:
.1انتخاب سه نمونه یک صد کلمه ای از بخش های ابتدایی ،وسطی و انتهایی کتاب درسی به صورت تصادفی
.2تعیین طول کلمات از طریق شمارش تعداد سیالبها در کلمه های انتخاب شده؛
.3شمارش تعداد جمالت موجود در یک صد کلمه اول ،دوم و سوم؛
.4تعیین طول متوسط جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هرمتن یک صد کلمه ای؛
.5محاسبه میانگین طول کلمات و میانگین طول متوسط جمالت سه متن یک صد کلمه ای؛
.6ضرب میانگین طول کلمات ( تعداد هجاها) در عدد ثابت0,846
.7کسر کردن حاصل ضرب بند  6از عدد ثابت206,835
.8ضرب کردن متوسط طول جمالت در عدد1,015
.9کم کردن حاصل ضرب از باقی مانده محاسبات بند 7؛
.10عدد به دست آمده را در جدول شمارۀ 1قرار داده و درجه سادگی یا دشواری کتاب را تعیین میکنیم
فرمول خوانایی پاو ،سامنر ،کرلاین روش توسط پاور،سامنر ،کرل با هدف تعیین سطح خوانایی کالسی و سنی ،صرفاً برای سنین ابتدایی طراحی شده و تابع مراحل
زیر است:
.1انتخاب سه نمونەٴ یک صد کلمهای از بخشهای ابتدا ،وسط و انتهای کتاب درسی به صورت تصادفی.
.2شمارش تعداد جمالت موجود در متون یک صد کلمهای اول ،دوم و سوم
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.3تعیین طول متوسط جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت هر متن.
.4شمارش تعداد سیالبهای موجود در صد کلمهها ومحاسبه میانگین آنها.
.5به دست آوردن سطح مطالب کالسی بر اساس فرمول
.6به دست آوردن سطح سن خوانایی از طریق فرمول مربوط
فرمول خوانایی فلش ،کین کید
این شاخص با هدف ارزیابی سطح کالسی و سطح خوانایی کتابهای درسی متعلق به سنجش دفاع دولتی امریکا و یک آزمون استاندارد
طراحی شده است (مصروفی و یوسف زاده ).برای اجرای این شاخص باید مراحل زیر طی شود:
.1انتخاب سه نمونەٴ یک صد کلمهای از بخشهای ابتدایی ،وسطی و انتهایی کتاب درسی به صورت تصادفی.
.2شمارش تعداد جمالت موجود در متون یک صد کلمهای اول ،دوم و سوم.
.3تعیین طول متوسط جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت.
.4شمارش تعداد سیالبهای موجود در متون سه گانه.
.5تعیین میانگین تعداد سیالب ها در هر کلمه
.6تعیین سطح کالسی مطالب بر اساس فرمول مربوط.
.تعیین سن خوانایی بر اساس فرمول مربوط.
اختیارات کمیته حسابرسی
ماده ) :(1هیئتمدیره در چارچوب مسئولیتهای کمیته حسابرسی ،به آن اختیار میدهد که:
 -1فعالیتهای خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسی انجام دهد،
 -2در صورت نیاز ،مشاوران ذیصالح را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد،
 -3به مدیران ،کارکنان و اطالعات مورد نیاز دسترسی نامحدود داشته باشد،
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 -4رویههایی را برای دریافت ،نگهداری و رسیدگی به شکایتها و گزارشهای تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی
و کنترلهای داخلی یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکتهای فرعی وضع کند ،و
 -5از مدیران ،کارکنان و حسابرس مستقل شرکت و شرکتهای فرعی یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه دعوت به
عمل آورد.
ماده ) :(2هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می آورد که:
 -1منابع مورد نیاز برای انجام وظایف این کمیته بهطور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار آن قرار گیرد،
 -2اطالعات مناسب ،کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد،
 -3نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین گردد ،و
 -4زمان کافی برای رفع عدم توافقهای بین هیئتمدیره شرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و بررسی اختصاص یابد.
ترکیب و ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسیماده ) :(3ترکیب و ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر میباشد:
 -1کمیته حسابرسی از سه تا پنج عضو که اکثریت آنها مستقل و دارای تخصص مالی هستند ،با انتخاب و انتصاب هیئت
مدیره تشکیل میگردد.
 -2رئیس کمیته حسابرسی باید عضو مستقل هیئت مدیره یا عضو غیرموظف مالی هیئت مدیره باشد.
تبصره :مدیران اجرایی شرکت ،مجاز به عضویت در کمیته حسابرسی نمیباشند.
مسئولیت کمیته حسابرسی -1کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
ماده ) :(4اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک ،به شرح زیر است:
 -1نظارت بر اثربخشی سیستمهای کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطالعات و حفظ امنیت آنها،
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 -2کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلهای داخلی شرکت،
 -3کس ب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی،
مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،
 -4بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترلهای داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی،
 -5پیگیری اجرای توصیهها و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته
گزارش میشود ،و
 -6ارائه گزارش کنترلهای داخلی به هیئتمدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترلهای داخلی شرکتهای
فرعی.
ماده ) :(5اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی ،به شرح زیر است:
 -1نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی ،قضاوتها و برآوردهای عمده ،رویههای حسابداری عمده ،نحوه افشا و
انتخاب و تغییر در هر یک از آنها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشهای مالی شرکت،
 -2کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارشهای مالی شرکت،
 -3کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارشهای شرکت،
 -4کسب اطمینان معقول از اینکه همه اطالعات الزم برای تصمیم گیری هیئتمدیره در رابطه با گزارشگری مالی در
اختیار آنان قرار گرفته است،
 -5بررسی پیش نویس گزارشهای مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئتمدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس
مستقل در خصوص اصالحات آن.
پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی
یکی دیگر از ابعاد ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی کشور ،بررسی پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی بر شرکت ها و استفاده
کنندگان برون سازمانی است .تجزیه و تحلیل اقتصادی ستانده های حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندی و محتوای
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اطالعاتی گزارش های حسابرسی و پیامدهای اقتصادی آن را نشان می دهد(اسدی.)1393،برای مثال ،در سالهای گذشته تعداد زیادی
از شرکت ها از فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار تهران حذف شده اند .یکی از سرفصلهای ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران
می تواند این موضوع باشد که آیا گزارشهای حسابرسی قبل از حذف نام این شرکت ها از بورس ،عالمتی را مخابره می کردند یا خیر.
البته شاید پیامدهای اقتصادی گزارش های حسابرسی در ایران ،با برخی از نتایج مورد انتظار به شرح فوق چندان همخوانی نداشته
باشد.
پیشینه داخلی
سلیمانی و همکاران( )1398به بررسی رابطه مدیریت سود و درآمد با خوانایی گزارشات مالی و بررسی اثر درآمد بر رابطه بین مدیری
سود و خوانایی گزارش های مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت داروسازی و تولید خودرو
پرداختند.یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیری سود بر خوانایی گرارشات مالی در دو صنت دارو و خودرو اثر معناداری
ندارد.یافته :نتایج نشان داد که درآمد با خوانایی گزارش های مالی رابطه مثبت و معناداری دارد .عالوه بر این یافته ها نشان می دهد
که درآمد بر رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارش مالی در دو صنعت فوق اثرگذار نیست .به طور کلی یافته ها نشان داد که
درآمد شرکت ها می تواند خوانایی گزارش های مالی را افرایش دهد که این موضوع می تواند ناشی از تاثیر خوانایی گزارش های مالی
بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه و در نتیجه افرایش سودآوری شرکت ها باشد.
بهاروندی و همکاران( )1397به بر رسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و خوانایی گزارشگری مالی با تاکید بر نقش حسابرسان در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد بین هزینه نمایندگی و خوانایی گزارشگری
مالی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد .همچنین نوع حسابرسی بر ارتباط بین هزینه نمایندگی و خوانایی گزارشگری مالی تاثیر
ندارد.
خویینی و همکاران( )1397در پژوهشی به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و معیارهای عملکرد شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش
بیانگر این است که بین ویژگیهای کمیته حسابر سی شامل استقالل و تخصص حسابداری اعضای آن با معیارهای عملکرد شامل نرخ
بازده دارایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود دارد.
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پیشینه خارجی
بای و هو )2018( 2در پژوهشی با عنوان" تاثیر خوانایی گزارش مالی بر همزمانی بازده سهام" در کشور چین و با استفاده از شاخص
فوگ و بکار بردن رگرسیون خطی چند متغیره به برسی تاثیر خوانایی گزارش مالی بر همزمانی بازده سهام پرداختند .نشان دادند که
خوانایی صورت های مالی تاثیر معناداری بر همزمانی بازده سهام دارد.
لو و همکاران )2018( 3در پژوهشی با عنوان "قابلیت خوانایی و هزینه های نمایندگی "با استفاده از داده های مشاهدۀ سالیانه
شرکتهای ذکر شده در چین ،ارتباط بین خوانایی گزارش سالیانه و هزینه های نمایندگی را بررسی کردند که در آن خوانایی با طول
یا اندازه متن گزارش است .آنها دریافتند که شرکت هایی که با قابلیت خوانایی گزارش ساالنه ،هزینه های نمایندگی را پایین می آورد
و ارتباط منفی بین قابلیت خوانایی و هزینه های نمایندگی در شرکت هایی با کیفیت باالتر حسابرسی خارجی ،کیفیت کنترل داخلی
یا پوشش تحلیلگر برجسته تر است .تاثیر مثبتی بر قابلیت خوانایی گزارش سالیانه در شرکت های خصوصی بیشتر از شرکت های
دولتی است و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری جدید در سال  2007قوی تر شد .گزارش های سالم قابل خواندن می توانند در
نظارت بر رفتار فرصت طلبانه شرکت های داخلی شرکت کنند و در نتیجه هزینه های سازمان را کاهش دهند.
هو و همکاران( )2017در پژوهشی با" عنوان خوانایی گزارش سالیانه به شرکت کنندگان در بازار سوآپ نکول سهام" بررسی کردند
که خوانایی گزارش سالیانه به شرکت کنندگان در بازار سوآپ نکول سهام اهمیت می دهد یا خیر ،و چگونه بر ارزیابی آنها بر ریسک
اعتباری شرکت تاثیر می گذارد ،که توسط انتشار سوآپ نکول اعتباری اندازه گیری می شود.آنها دریافتند که گزارش های ساالنه ای
کمتر قابل خواندن باشد ،سوآپ نکول اعتباری را باالتر می برد .عالوه بر این ،تاثیر قابلیت خوانایی در گسترش سوآپ نکول اعتباری
بیشتر بر شرکت هایی با عدم تقارن اطالعاتی و رتبه بندی سرمایه گذاری تمرکز دارد .به نظر میرسد که اعتبار دهندگان با ریسک
باالتر از سوآپ نکول اعتباری در برابر بدهی مواجه میشوند ،اگر شرکتهای گزارشهای ساالنه ای با خوانایی کمتر داشته باشند.
آجینا 4و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان" رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارش های مالی ساالنه شرکت ها " در بورس
سهام فرانسه به بررسی رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارش های مالی ساالنه شرکت ها پرداختند .یافته های تحقیق نشان داد
که بین مدیریت سود و خوانایی گزارش های مالی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد.

۲

Bai & Hu

۳

Luo

٤

Ajina
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آمار توصیفی دادهها و متغیرهای تحقیق
آمار توصیفی :زمانی که انبوهی از اطالعات کمی ،بهمنظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند ،بایستی آنها را بهصورت روشن و
قابلفهم ،سازماندهی و خالصه نمود .اولین قدم در سازماندهی دادهها ،مرتب نمودن آنها بر اساس یک مالك منطقی است .در
ادامه پژوهشگر عالقهمند است تا ویژگیهای یک دسته از دادهها را بهصورت دقیق بیان نماید .برای بیان این ویژگیها از یک سری
دادههای عددی استفاده میگردد .از این شاخصها تحت عناوین کلی شاخصهای مرکزی (میانگین ،میانه ،نما) و شاخصهای
پراکندگی (دامنه تغییرات ،واریانس ،انحراف معیار ،چولگی) نامبرده میشود .در این تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،با
استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،دادههای جمعآوریشده را خالصه و طبقهبندی مینماییم .آمار استنباطی :معموالً هدف
اصلی پژوهشگر کسب اطالع در مورد گروههای کوچک نیست بلکه وی عالقهمند است تا از طریق این یافتهها ،اطالعات الزم در
مورد جامعهای که این گروه کوچک از آن انتخابشده است را به دست آورد که برای انجام این کار از آمار استنباطی استفاده
میشود .این نوع آمار از اوایل قرن بیستم مطرح شد .در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آمارهها را محاسبه میکند.
سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ،آمارهها به پارامترهای جامعه تعمیم داده میشود .بهطورکلی در بحث آماری ،هر جا
سخن از استنباط و استنتاج باشد ،آن را آمار استنباطی میخوانند .در این پژوهش سطح اطمینان در آزمون فرضیهها ،کمینه %95
هست .یعنی در بررسی نتایج آزمون هر یک از فرضیهها ،حداکثر در سطح خطای  α=0,05میتوان اقدام به تأیید فرض پژوهش
نمود در غیر این صورت باید فرض صفر را تأیید نمود.
تشریح فرآیند آزمون فرضیهها
ازآنجاکه مدلهای خطی مورداستفاده در این پژوهش شامل مدلهای رگرسیونی است ،لذا در این بخش به شرح مختصری
پیرامون این نوع از مدلها و مفروضات کالسیک آن پرداخته میشود .تحلیل رگرسیون درواقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را
تشکیل میدهد ،بهطورکلی ،اقتصادسنجی درباره مدلهای رگرسیون و نحوهی برآورد آنها بحث میکند .اقتصادسنجی ،روشهایی
برای شناسایی و تخمین مدلهای با چند مجهول را ایجاد میکند که این روشها به محقق اجازه میدهد که استنتاجی علی-
معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشی کنترلشده ارائه دهد .به کمک تکنیکهای اقتصادسنجی میتوان ضرایب مجهول مدل
ساخته شده را برآورد کرد و سپس (در صورت برقرار بودن تعدادی فرض) به استنتاج آماری درباره آن پرداخت.در اقتصادسنجی
بیان میشود که عالوه بر متغیرهای مستقل (متغیرهای توضیحدهنده) موجود در مدل رگرسیون ،عوامل دیگری وجود دارند که
بیان کمّی آنها معموالً دشوار است و درنتیجه ،واردکردن آنها در مدل مقدور نیست .همچنین از طرف دیگر در دنیای واقعی
همواره عناصر تصادفی غیرقابلپیشبینی وجود دارند که اساس ًا نمیتوان آن را در مدلهای ریاضی گنجاند .درنتیجه میتوان
استدالل کرد که مدلهای ریاضی برای توضیح پدیدههای اقتصادی دقیق نیستند و خطادارند که به این خطا ،اصطالحاً جمله
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اخالل میگویند ،زیرا تعادل مدل ریاضی را مختل میکند .جهت هر تحلیل اقتصادسنجی باید به قابلیت دسترسی به دادههای
صحیح توجه نمود .انواع دادههایی که عموم ًا برای تحلیلهای تجربی به کار میرود ،در قالب دادههای سری زمانی ،مقطعی و
ترکیبی مطرح میگردند.در داده های سری زمانی ،یک یا چند متغیر طی یک دوره زمانی موردبررسی قرار میگیرند .این دوره
میتواند ساالنه ،فصلی ،ماهانه ،هفتگی یا حتی بهصورت پیوسته باشد .دادههای سری زمانی بهطورکلی موضوع کار اقتصادسنجی
کالن است که روشهای اقتصادسنجی را در سطح کالن بررسی می کند .در اقتصاد کالن عموم ًا از سری زمانیهای ساالنه یا فصلی
استفاده میشود چراکه جمعآوری اطالعاتی مانند حسابهای مالی در فواصل کوتاهتر با دشواریهای زیادی همراه است؛ اما در
اقتصادسنجی مالی که دادهها در هر زمان بهآسانی قابل گزارش هستند ،استفاده ازسریهای زمانی ساعتی یا حتی دقیقهای نیز
امری غیرمعمول نیست که معموالً از اندیس  tبرای دادههای سری زمانی استفاده میکنند .در دادههای مقطعی ،مقادیر یک یا
چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونهای در یکزمان یکسان جمعآوری میشود که معموالً از اندیس  iبرای دادههای مقطعی
استفاده میکنند .در دادههای ترکیبی (تلفیقی) ،واحد های مقطعی یکسان طی زمان موردبررسی قرار می گیرند؛ بنابراین حجم
مشاهدات در دادههای تلفیقی نسبتاً زیاد است .در سالهای اخیر ،کاربرد دادههای تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته
است .معموالً دادههای تلفیقی و مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار میروند که موضوع آن بررسی روشهای اقتصادسنجی در
اقتصاد خرد است .در پژوهش حاضر ،از دادههای ترکیبی (تلفیقی) ،جهت آزمون فرضیهها استفاده شده است.
عدم وجود خودهمبستگی بین دادهها
اصطالح خودهمبستگی را میتوان چنین تعریف کرد:
همبستگی بین سریهای مشاهدههایی که در زمان (مانند دادههای سری زمانی) یا مکان (مانند دادههای مقطعی) ردیف شدهاند.
در مدل کالسیک رگرسیون خطی فرض میشود که در اجزاء اخالل چنین خودهمبستگی وجود ندارد .به این معنی که جزء اخالل
مربوط به یک مشاهده ،تحت تأثیر جزء اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد .زمانی که بین جملههای خطا ارتباط وجود
داشته باشد ،مشکل خودهمبستگی بین جملههای خطا پیش میآید.برای تشخیص وجود خودهمبستگی میتوان از روش ترسیمی،
آزمون دوربین واتسون5و  LMاستفاده نمود که در این پژوهش از آزمون دوربین واتسون استفاده میشود.

٥

- Durbin-Watson
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آزمون دوربین واتسون
این آزمون از مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خودهمبستگی است .زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود  1,5تا  2,5باشد،
معرف آن است که خودهمبستگی وجود ندارد ،ولی مقادیر باالتر یا کمتر از  1,5تا  2,5معرف آن است که جمالت خطا بهصورت
تصادفی اتفاق نمیافتند و بنابراین ،نتایج غیرواقعی است.
آزمون F

لیمر6

گاهی اوقات دادههایی که پژوهشگر با آنها روبرو است ،هم دربرگیرنده دادههای سری زمانی و هم مقطعی میباشد .به چنین
مجموعهای از دادهها عموم ًا پانلی از دادهها یا پانل دیتا شناختهشده است .پژوهشگر ،در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی
روبرو می شود .حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان است که در این صورت آن را مدل دادههای تلفیقی
( )Pool dataمینامند .حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت دادههای تابلویی ( Panel
 )dataگفته می شود .برای شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام اف -لیمر استفاده میشود؛ بنابراین آزمون اف -لیمر برای
انتخاب بین روشهای رگرسیون پول دیتا (تلفیقی) و رگرسیون با اثرات ثابت استفاده میشود .درصورتیکه سطح معناداری این
آزمون کمتر از  %5باشد ،ناهمسانی در عرض از مبدأها پذیرفته میشود و یا بهعبارتدیگر مدل پانل پذیرفته شده و مدل تلفیقی
در سطح اطمینان  %95رد میشود.
آزمون

هاسمن7

اگر بعد از انجام آزمون  Fلیمر ،فرضیه  H0رد شود ،این پرسش مطرح میشود که برآورد مدل در قالب کدامیک از روشهای اثرات
ثابت (عرض از مبدأها ،پارامترهای نامعلوم ولی ثابت هستند) یا اثرات تصادفی (عرض از مبدأها تصادفی و مستقل از متغیرهای
توضیحی است) انجام شود .آماره آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی مورداستفاده قرار
میگیرد .در آزمون هاسمن فرضیههای  H0و  H1بهصورت زیر تعریف میشوند:
روش روش اثرات تصادفی (هیچ همبستگی بین اثرات ثابت و رگرسورها وجود ندارد)

٦

-Flimer

-Huasman۷
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روروش اثرات ثابت (حداقل یک همبستگی بین اثرات ثابت و رگرسورها وجود دارد)
اگر مقدار ( )p-valueمحاسبهشده بیشتر از سطح خطای  0/05باشد ،فرض صفر رد نمیشود و باید از روش اثرات تصادفی استفاده
شود و اگر این فرضیه رد شود روش اثرات ثابت مالك تجزیهوتحلیل قرار خواهد گرفت.
ضریب تعیین R2
ضریب تعیین مشخص میکند که چگونه خط رگرسیون نمونه ،دادهها را بهخوبی برازش میکند .اگر تمامی مشاهدات روی خط
رگرسیون باشند برازش کامل را به دست میآوریم که این حالت بهندرت اتفاق میافتد .عموم ًا اجزای باقیمانده  εها مثبت و بعضی
دیگر منفی خواهند .آنچه انتظار داریم این است که این باقیمانده ها در اطراف خط رگرسیون تا حد ممکن کوچک باشند .حال
ضریب تعیین  R2معیاری است که بیان میکند چگونه خط رگرسیون نمونه دادهها را بهخوبی برازش میکند.
2
مقدار  R2از صفر تا یک خواهد بود ) (0 ∞ R ∞1که  R2=0نشاندهنده عدم وابستگی بین متغیر مستقل با متغیر وابسته است

و  R2=1نشاندهنده همبستگی کامل بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته میباشد .از طرف دیگر ضریب تعیین  R2قدرت
تشخیص دهندگی مدل را نیز بیان میکند .بهاینترتیب که نشان میدهد چه اندازه از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل توضیح داده میشود(همان منبع).
فرمول کلی محاسبه  R2به شکل زیر است:

بهعبارتدیگر میتوان گفت  R2نسبت یا درصد تغییرات کل در  yکه بهوسیله رگرسیون توضیح دادهشده است را اندازهگیری کند
که در قالب فرمول کلی به شکل زیر خواهد بود:
( y i 0 yˆ ) 2
( yi 0 yi ) 2

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
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آمار توصیفی8تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه و  ...میباشد که
حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول ( )1-4اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی (میانگین،
میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) ارائهشده است.

آمار توصیفی متغیرها
متغبر

خوانایی

تخصص مالی اندازه موسسه تغییر
حسابرس
حسابرسی
کمیته
حسابرسی

اندازه کمیته استقالل
کمیته
حسابرسی
حسابرسی

دوره تصدی

میانگین

-16.00484

2.060952

0.476730

0.491349

0.234286

0.263810

4.217143

میانه

-15.51800

3.000000

0.666667

0.666667

0.000000

0.000000

3.000000

ماکسیمم

-13.90400

5.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

16.00000

مینیمم

-21.90800

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

انحراف معیار

1.558329
-1.132664

1.514499
-0.432751

0.369904
-0.279004

0.410823
-0.069970

0.423753

0.440907

4.100558

1.254696

1.071895

1.479157

کشیدگی

4.213023

1.746335

1.578019

1.393029

2.574263

2.148958

3.912600

تعدادمشاهدات

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

چولگی

متغبر

شهرت
حسابرس

میانگین

0.78857
1
1.00000
0
1.00000
0
0.00000
0
0.40851
6

میانه
ماکسیمم
مینیمم
انحراف معیار

حق
اظهار
نظرحسابرس الزحمه
حسابرسی
0.46761
9
0.00000
0
1.00000
0
0.00000
0
0.49918
8

اندازه شرکت اهرم مالی

13.9158
6
13.7754
4
19.7225
7
8.89973
1
1.49052
3

4.90760
7
6.37945
9
9.34862
3
0.00000
0
3.10007
8

0.63014
4
0.61767
2
4.00270
4
0.10849
4
0.25505
4

بارده داراییها ضرر و زیان

0.09551
2
0.08290
9
0.62678
4
-1.063252
0.14455
2

0.12095
2
0.00000
0
1.00000
0
0.00000
0
0.32622
7
۸

- Descriptive statistics
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چولگی
کشیدگی
تعدادمشاهدا
ت

-1.413452
2.99784
6

0.12979
6
1.01684
7

1050

-0.847929
1.94443
2
1050

1050

0.78851
5
4.85955
1

3.44611
5
36.9976
9

1050

-0.521517
10.0318
6

1050

1050

2.32493
3
6.40531
1
1050

آزمون مانایی متغیرها
قبل از استفاده از این متغیرها الزم است نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد .بهمنظور اطمینان از نتایج
تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد
متغیرهای تحقیق در مدلها گردید .آزمون مزبور با استفاده از نرمافزار ایویوز و روشهای آزمون لوین ،لین و چو ،آزمون ایم،
پسران و شین ،آزمون ریشه واحد فیشر-دیکی فولر تعمیمیافته و آزمون ریشه واحد فیشر-فیلیپس انجام گردید .در آزمون ریشه
واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و درصورتیکه احتمال جدول کوچکتر از  0/05باشد بهاحتمال  0/95فرضیه
صفر پذیرفته نمیشود .نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد به شرح جدول ( )2-4است.

آزمون مانایی متغیرها
لووین لین چو

متغیر

آماره

احتمال

خوانایی

-1869.73

0.0000

اندازه کمیته حسابرسی

-49.3285

0.0000

استقالل کمیته حسابرسی

-171.809

0.0000

تخصص مالی کمیته حسابرسی

-30.9215

0.0000

اندازه موسسه حسابرسی

-6.28748

0.0000

نغییر حسابرس

-10.2548

0.0001

دوره تصدی حسابرس

-25.3265

0.0000

شهرت حسابرس

-18.5487

0.0000

ظهارنظر حسابرس

-31.2011

0.0000

حق الزحمه حسابرس

-20.8941

0.0000

اندازه شرکت

-17.9610

0.0000

اهرم مالی

-22.3654

0.0000
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.بازده دارایی ها

-30.8541

0.0000

ضرر و زیان

-19.8017

0.0000

با توجه به نتایج حاصل مشخص گردید که مقدار احتمال آزمونها برای کلیه متغیرها کوچکتر از  0/05است؛ بنابراین
متغیرهای فوق در سطح مانا قرار دارند.
عدم هم خطی متغیرها
قبل از برآورد مدل فرضیات الزم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای تحقیق آزمون شود .برای بررسی وجود یا عدم
وجود هم خطی میان متغیرهای پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است .جدول ( )3-4ضرایب همبستگی
پیرسون میان متغیرها را نشان میدهد.
ضرایب همبستگی متغبر ها
7

0.06
6
0.00
5
0.02
9
0.01
2
0.78
8
0.46
9

1

4

6

5

0.00
6

0.01
6

0.03
2

0.00
4
0.06
6
0.01
0

0.81
0
0.77
0

3

2

1
.1خوانایی

-0.017

0.016

1
.2اندازه کمیته حسابرسی

0.00
4
0.01
14
0.00
3
0.28
0

1
0.46
9

1
0.28
0
0.78
8

0.880

1

-0.016

1

0.880

-0.017

0.770

0.810

0.032

.3استقالل کمیته حسابرسی
.4تخصص مالی کمیته حسابرسی

1
0.01
0
0.00
3
0.01
2

.5اندازه موسسه حسابرسی

0.066

0.004

0.016

0.011

0.004

-0.006

0.005

0.066

.6نغییر حسابرس

.7دوره تصدی حسابرس

0.029
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14

13

12

0.052 0.055 0.058
0.153 0.221 0.160
0.084 0.059 0.034
0.074 0.125 0.072
1
0.688 0.413
0.688
1
0.424
0.413 0.424
1

11

0.092
0.022
0.193
1
0.074

9

8

10

0.010

0.000
8

1

0.138

1

-0.0008

1
0.193
0.084

0.138
0.022
0.153

0.010

-0.052

0.059
0.034

0.221

0.055

-0.160

-0.058

.8شهرت حسابرس

.9اظهارنظر حسابرس
.10حق الزحمه حسابرس
.11اندازه شرکت

0.092
 .12اهرم مالی
.13بازده دارایی ها

0.125
0.072

.14ضرر و زیان

باتوجه به نتایج جدول ( ) 3-4مشخص که مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به  +1و )-1که نتایج تحلیل
رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد ،وجود ندارد ،در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد.
آزمون نرمال بودن خطاها
بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارك برا است .چنانچه سطح احتمال آزمون جارك برا پایین و کمتر از  0,05باشد،
فرض صفر ،یعنی نرمال بودن سری رد میشود .نتایج این آزمون در جدول ( )4-4ارائهشده است .یکی از فروض مهم راجع به
جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون

جارکو-برا9

استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،احتمال آزمون جارکو -برا ،برای مدلهای پژوهش کمتر از  5درصد میباشد.
بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میشود .با این وجود زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ
باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به قضیه حد مرکزی

۹

- Jarque-Bera
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میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون به طور مجانبی از توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون
تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این مطالب میتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت.
آزمون نرمال بودن خطای مدل
مدل

نوع آزمون

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
1

جارك برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

2

جارك برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

3

جارك برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

آزمون همسانی واریانس خطاها
یکی از پیشفرض های مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهطوریکه باوجود ناهمسانی واریانس در مدل ،افزایش یا
کاهش در متغیر مستقل ،واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند .در این پژوهش برای اطمینان از
نتایج بهدستآمده ،برای بررسی همسانی واریانسها در دادههای ترکیبی از روش بارتلت استفاده میشود .در روش همسانی
واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانسها در نظر گرفته میشود .جدول
( )5-4نتایج حاصل از آزمون همسانی مدل  1پژوهش را نشان میدهد.
آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل
مدل

نوع آزمون

احتمال آزمون

نتیجه آزمون

1

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

2

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

3

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

با توجه به نتایج جدول()5-4که نشاندهنده مقدار احتمال کوچکتر از  0,05است ،میتوان گفت واریانس خطاها ناهمسان است
و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است .بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل
مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
آزمون همجمعی (انباشتگی) متغیرها
زمانی که متغیرهای مورد استفاده در رگرسیون مانا نباشند پدیده ای به نام رگرسیون کاذب به وجود می آید ،ولی اگر تمام
متغیرهای به کار رفته در مدل رگرسیونی باهم ( جمعاً) مانا شوند یعنی باقیمانده های حاصل از مدل ایستا باشند ،آن گاه پدیده
هم انباشتگی یا هم جمعی به وجود می آید .از این رو این کلمه ( هم انباشتگی) به مرور کاربرد خود را به دست آورد و هر سری
زمانی که مانا باشد را هم انباشته می گوییم .به طور کلی اگر دو متغیر (سری) انباشته از مرتبه یکسانی باشند مثال  (d)Iترکیب
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خطی آن ها می تواند هم انباشته باشد .در چنین مواردی رگرسیون بر روی مقادیر دو متغیر معنی دار می باشد یعنی رگرسیون
دیگر ساختگی نیست و هیچ گونه اطالعات بلند مدتی را از دست نمی دهیم .به طور خالصه در صورتی که تشخیص دهیم
باقیمانده های حاصل از رگرسیون به صورت() )I(0مانا هستند ،متدولوژی سنتی رگرسیون شامل آزمون های  tو Fبرای داده ها
قابل استفاده می باشد .مفاهیم ریشه واحد ،هم انباشتگی به ما کمک می کنند تا مانا بودن پسماند ها ی رگرسیونی را تشخیص
دهیم .از آزمون کائو برای بررسی هم انباشتگی استفاده می شود.
فرضیه  :H0رابطه خطی بین متغیرها در بلند مدت دارای هم انباشتگی نیست.
فرضیه  :H1رابطه خطی بین متغیرها در بلند مدت دارای هم انباشتگی است.
اگر سطح معناداری آزمون کائو کمتر از  0,05باشد فرضیه  H0مبنی بر عدم وجود رابطه هم خطی رد می گردد در نتیجه
رگرسیون کاذب نخواهد بود.
آزمون هم انباشتگی بروش آزمون کائو
آزمون

سطح معناداری

کائو

0.0000
0.0000

کائو

0.0000

کائو

تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم
مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از
مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مشکل ناهمسانی واریانس رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی
واریانس ها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است.
الزم به ذکر است که در مدلهای مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده
است .در نهایت نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیهها از
نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )9-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر
 0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار
است .مقدار آماره دوربین -واتسون  2,168میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت
اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل که برابر  0,0041بوده که کمتراز
 5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود.

307

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

نتایج تخمین مدل اول پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه موسسه حسابرسی
نغییر حسابرس
دوره تصدی حسابرس
شهرت حسابرس
ظهارنظر حسابرس
حق الزحمه حسابرس
اندازه شرکت
اهرم مالی
.بازده دارایی ها
ضرر و زیان

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

-16.94135

0.788141

-21.49534

0.0000

0.011968

0.010935

4.094403

0.0041

-0.176651

0.087147

-2.027052

0.0430

0.058939

0.024672

2.388884

0.0171

0.017252

0.008318

2.074135

0.0384

0.006881

0.023624

0.291263

0.7709

-0.045253

0.030305

-1.493244

0.1357

0.013479

0.009550

1.411522

0.1584

0.075752

0.051107

1.482209

0.1386

-0.290423

0.133381

-2.177395

0.0297

-0.234609

0.219514

-1.068769

0.2855

-0.066035

0.056153

-1.175988

0.2399

ضریب تعیین تعدیل شده

0.854

دوربین -واتسون

2.168

سطح معناداری (آماره )F

0.000

برای آزمون فرضیه دوم از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری)F
برابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل
معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون

می باشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان

میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیراستقالل کمیته حسابرسی مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت
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استقالل کمیته حسابرسی بر خوانایی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل استقالل کمیته حسابرسی که
برابر  0,0489بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود.
نتایج تخمین مدل دوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
استقالل کمیته حسابرسی
اندازه موسسه حسابرسی
نغییر حسابرس
دوره تصدی حسابرس
شهرت حسابرس
ظهارنظر حسابرس
حق الزحمه حسابرس
اندازه شرکت
اهرم مالی
.بازده دارایی ها
ضرر و زیان

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

-17.02253

0.762939

-22.31177

0.0000

0.100150

0.050787

1.971968

0.0489

-0.203521

0.088938

-2.288351

0.0224

0.057372

0.023756

2.415025

0.0159

0.020743

0.008359

2.481548

0.0133

0.026688

0.024339

1.096507

0.2732

-0.053288

0.030314

-1.757895

0.0791

0.013367

0.009549

1.399770

0.1619

0.076529

0.048532

1.576891

0.1152

-0.285001

0.130774

-2.179339

0.0296

-0.234571

0.214983

-1.091113

0.2755

-0.057398

0.055870

-1.027358

0.3045

ضریب تعیین تعدیل شده

0.854

دوربین -واتسون

2.156

سطح معناداری (آماره )F

0.000

جهت آزمون فرضیه سوم از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری)F
برابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل
معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون

می باشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
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میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیرتخصص مالی کمیته حسابرسی مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر
مثبت تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقلتخصص مالی کمیته
حسابرسی که برابر  0,0065بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید
میشود.
نتایج تخمین مدل سوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
تخصص مالی کمیته حسابرسی
اندازه موسسه حسابرسی
نغییر حسابرس
دوره تصدی حسابرس
شهرت حسابرس
ظهارنظر حسابرس
حق الزحمه حسابرس
اندازه شرکت
اهرم مالی
.بازده دارایی ها
ضرر و زیان

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

-16.88332

0.803701

-21.00697

0.0000

0.051141

0.040454

4.264164

0.0065

-0.178431
0.058749

0.087198
0.024870

-2.046281
2.362212

0.0410
0.0184

0.018092

0.008361

2.163743

0.0308

0.001315

0.025305

0.051969

0.9586

-0.045128

0.030290

-1.489883

0.1366

0.013712

0.009561

1.434100

0.1519

0.072628

0.052131

1.393181

0.1639

-0.300907

0.134098

-2.243925

0.0251

-0.221534

0.219403

-1.009711

0.3129

-0.065820

0.056147

-1.172293

0.2414

ضریب تعیین تعدیل شده

0.855

دوربین -واتسون

2.170

سطح معناداری (آماره )F

0.000
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نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی است.بر این اساس،
در این پژوهش بررسی در دوره زمانی  7ساله از  1391الی  1397انجام شده است و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار
ایویوز انجام شده است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
آزمون فرضیه اول:
فرضیه :1اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر اندازه کمیته حسابرسی برابر  0,0041که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار اندازه کمیته حسابرسی  ،خوانایی
یادداشتها نیز افزایش می یابد.
فرضیه :2استقالل کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر استقالل کمیته حسابرسی برابر  0,0489که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار استقالل کمیته حسابرسی  ،خوانایی
یادداشت های گزارش های مالی نیز افزایش می یابد.
آزمون فرضیه سوم:
فرضیه :3تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی برابر  0,0065که کمتراز  5درصد بوده،
معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار تخصص مالی کمیته
حسابرسی ،خوانایی یادداشت های گزارش های مالی نیز افزایش می یابد.
نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره
فرضیه

عنوان فرضیه

تایید /رد

1

اندازه کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.

تایید

2

استقالل کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.

تایید

3

تخصص مالی کمیته حسابرسی بر خوانایی یادداشت های گزارش های مالی تاثیر معناداری دارد.

تایید

پیشنهادی کاربردی تحقیق
پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
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 .1اگرچه نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و خوانایی یادداشت ها بوده و منجر به
گسترش مبانی نظری ادبیات مزبور گردیده است اما به جهت اینکه کمیته حسابرسی سازوکار نظارتی و کنترلی نوظهوری در
فرآیند انتشار اطالعات به بازار قلمداد می شود.
لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین سایر موضوعات مالی
صورت گیرد.
 .2همچنین باتوجه به نتایج مربوط به استقالل کمیته حسابرسی که حاکی از وجود رابطه بیشتر با معیارهای خوانایی بوده است
پیشنهاد میشود که حداقل اعضای این کمیته  5نفر شوند تا بدین صورت بر استقالل این کمیته نیز افزوده گردد.
 .3توجه به این مورد که شناخت ویژگیهای کمیته حسابرسی از قبیل استقالل ،اندازه ،تخصص مالی باعث میشود تا ارایه
صورت های مالی به نحو مطلوبتری صورت گرفته که این امر میتواند بر عملکرد شرکتها بیافزاید.
 .4پیشنهادمی گردد تا به تخصص مالی کمیته حسابرسی توجه شود زیرا که منجر به کاهش ارائه مجدد صورتهای مالی ،
همچنین کاهش احتمال وقوع اشتباه و تقلب درگزارشگری مالی می شود .که این امر میتواند بر خوانایی بیافزاید.

محدودیتهای تحقیق
محدودیت پژوهش حاضر به شرح ذیل میباشد:
 .1شرکت هایی که داده های آنها در بازه زمانی  1390تا  1396در دسترس نبود از نمونه حذف شد که این می تواند بر نتایج
پژوهش تاثیر گذار باشد.
.2در رابطه با سایر ویژگیهای کمیته حسابرسی مانند تجربه و تعداد جلسه در طی سال چون تعداد کمی از شرکتها دارای
ویژگیهای مزبور بوده اند که این امر ممکن است تعمیم پذیری نتایج را باتوجه به کاهش تعداد نمونه محدود نماید ،مورد
مطالعه قرار نگرفته اند.
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