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چكیده
در این پژوهش ،رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطالعات حسابداری با رویكرد مدلسازی معادالت
ساختاری موردبررسی قرار گرفت .بدین منظور ،نمونهای متشكل از  301شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 3133تا  3131انتخاب گردید .اثربخشی کمیته حسابرسی (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهدهپذیر تخصص مالی ،استقالل و
اندازه کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطالعات حسابداری نیز بر اساس مدل اولسن ( )3331اندازهگیری شد که در این مدل،
رابطه سود هر سهم با ارزش بازار بهعنوان شاخصی از اطالعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار بهعنوان
شاخصی از اطالعات ترازنامه در نظر گرفته میشود .پس از اطمینان یافتن از برازش قابلقبول الگوهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش،
نتایج حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی ،مربوط بودن ارزش سود (محتوای ارزشی اطالعات سود و زیان) و مربوط بودن
ارزش دفتری هر سهم (محتوای ارزشی اطالعات ترازنامه) را افزایش میدهد.
واژههای كلیدی :اثربخشی کمیته حسابرسی ،محتوای ارزشی اطالعات حسابداری ،مدلسازی معادالت ساختاری.
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 -1مقدمه
اطالعات حسابداری بخش عمدهای از نیازهای اطالعاتی
تصمیمگیرندگان را تأمین مینماید .یكی از اهداف گزارشگری
مالی ،تهیه و ارائه اطالعات ،بهمنظور فراهم نمودن مبنایی برای
تصمیمگیری منطقی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است .در
این راستا اطالعات باید مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر
تصمیمگیری اقتصادی افراد را داشته باشد .هر چه محتوای
ارزشی اطالعات بیشتر باشد ،سودمندی کاربرد آنها در اتخاذ
تصمیم بیشتر خواهد بود و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه
میشود (رانی .)2033 ،برای اطمینان از محتوای ارزشی
اطالعات حسابداری و پیشگیری از عملكرد گمراهکننده
مدیریت ،وجود یک مكانیسم نظارتی مناسب ضروری است ،که
در این میان میتوان کمیته حسابرسی را بهعنوان یكی از
سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی نام برد.
کمیته حسابرسی یكی از سازوکارهایی است که انتظار
میرود در راستای حفظ منافع گروههای مختلف استفادهکننده
از اطالعات حسابداری مؤثر واقع شود .ایجاد و بهکارگیری این
کمیته در پیشگیری از وقوع اعمال خالف غیرقانونی ،بهبود
فرآیند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطالعات و گزارشهای
مالی شفاف و قابلاتكا مؤثر است (علوی طبری و عصابخش،
 .)3133عالوه بر این تحقیقات اخیر (احمدحاجی2031 ،؛
حبیب و عظیم )2003 ،نشان میدهد که وجود کمیته
حسابرسی اثربخش میتواند نقش مؤثری در بهبود سیستم
اطالعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن گزارشهای مالی
شرکت داشته باشد .افزایش شمار استفادهکنندگان از اطالعات
حسابداری بهعنوان مشتریان این کاالی عمومی ،موجب
برجسته تر شدن نقش نظارتی کمیته حسابرسی در فرآیند
گزارشگری مالی و محتوای ارزشی اطالعات مربوط به
تصمیمگیری بهینه اقتصادی شده است (رانی .)2033 ،حبیب و
عظیم ( )2003نیز دریافتند که اطالعات حسابداری در صورت
وجود کمیته حسابرسی اثربخش ،دارای ارزش بیشتری هستند.
بر این اساس ،انتظار میرود که اثربخشی کمیته حسابرسی
موجب افزایش محتوای ارزشی اطالعات حسابداری شرکتها
شود .ازاینرو ،در این تحقیق سعی بر آن است تا تأثیر اثربخشی
کمیته حسابرسی شرکتها بر محتوای ارزشی اطالعات
حسابداری موردبررسی قرار گیرد .اهمیت این مطالعه در آن
است که بهگونهای تجربی به سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار
سرمایه ،تدوینکنندگان مقررات حرفه حسابرسی و سایر
استفادهکنندگان اطالعات حسابداری نشان خواهد داد که چه
متغیرهایی بر محتوای ارزشی اطالعات حسابداری شرکتها
تأثیرگذار هستند .اهمیت این موضوع ،تأثیر محتوای ارزشی
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اطالعات حسابداری بر جلب اعتماد سرمایهگذاران و فعاالن بازار
سرمایه و همچنین فقدان پژوهشهای کافی ،این انگیزه را در
نویسندگان مقاله حاضر به وجود آورد که موضوع فوق را
بهعنوان یک موضوع پژوهشی برگزینند .نتایج تحقیق ضمن
آنکه موجب بسط مبانی نظری پژوهشهای گذشته در حوزه
گزارشگری مالی و حسابرسی میشود ،میتواند به توسعه
ادبیات حسابداری و حسابرسی کشورهای درحالتوسعه ازجمله
ایران کمک شایانی نماید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری
سود ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و اقالم حسابداری
دیگری که در صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکتها
هستند ،به عنوان اطالعات یا سنجههای حسابداری شناسایی
میشوند .به هرحال سؤالی که مطرح میشود این است که
هرکدام از این سنجهها به چه میزان مهم هستند و چرا اطالعات
حسابداری باید دارای محتوای ارزشی باشند؟ هنگامی که
سرمایهگذاران آینده شرکت را در تصمیمهای سرمایهگذاری
ارزیابی میکنند ،اطالعات حسابداری در این ارزیابیها نقش
مهمی دارد .در مطالعات حسابداری از وابستگی آماری بین
اطالعات حسابداری و قیمت سهام برای ارزیابی میزان محتوای
ارزشی اطالعات برای سهامداران استفاده میشود (جرد و
همكاران .) 2033 ،ارقام حسابداری تنها زمانی دارای محتوای
ارزشی هستند که سرمایهگذاران در ارزیابیهای خود از شرکت،
آنها را مربوط بدانند و همچنین آنها را جهت انعكاس در
قیمت سهام قابلاتكا تشخیص دهند(بارس و همكاران.)2003 ،
بارس و همكاران ( )2003مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری را چنین تعریف نمودند" :ارقام حسابداری در
صورتی دارای محتوای ارزشی هستند که رابطه معناداری
باارزش بازار سهام داشته باشند".
فرانسیس واسچیپر ( )3333برای مطالعه درباره مربوط بودن
ارزش اطالعات حسابداری ،چهار رویكرد زیر را تعریف
نمودهاند:
 نگرش تحلیل بنیادی مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری
 نگرش قابلیت پیش بینی مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری
 نگرش اطالعاتی مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری
 نگرش اندازهگیری مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری
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اولین رویكرد در مطالعه مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری ،تحلیل بنیادی است که متضمن تعیین ارزش ذاتی
سهام شرکت بدون مراجعه به قیمتی است که بر مبنای آن
قیمت ،سهام در بازار سرمایه معاملهشده است .در دومین
تفسیر از واژه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری ،که عمدتاً
در حوزه تحقیقات بنیادی جای دارد ،ارزشهایی مربوط تلقی
میشوند که بتوان آنها را در ارزیابی ارزش آتی شرکت و
پیشبینی بازده سالهای آتی استفاده نمود ،بر این اسـاس
چنانچه اطالعات صورتهای مالی به پیشبینی خصیصههای
نهفته ارزش کمک نماید (که عمدتاً نشأتگرفته از تئوریهای
ارزشگذاری میباشند) ،بهعنوان ارزشهای مربوط مدنظر
قرارمیگیرد .سومین تفسیر از واژه مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری این است که اطالعاتی بهعنوان ارزشهای مربوط
محسوب میشوند که توسط سرمایهگذاران در قیمتگذاری
سهام بكار گرفته شوند(فرانسیس و اسچیپر .)3333 ،چهارمین
رویكرد در مطالعه مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری با
نگرش اندازهگیری در حسابداری سازگار است و بدان معنی
است که حسابداری بهعنوان ابزاری برای اندازهگیری قلمداد
میشود  .البته باید توجه داشت که در این رویكرد ،برخالف
رویكرد اطالعاتی فرض بر این است که سرمایهگذاران از
اطالعات تحت بررسی بهطور کامل بهرهبرداری ننموده و
اطالعات گردآوریشده ،از منابع به هنگام کسب نمیشوند.
اولسن ( ) 3331الگویی را برای بررسی مربوط بودن ارزش
اطالعات حسابداری ارائه کرد که شامل ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام و سود حسابداری بهعنوان متغیرهای مستقل و
قیمت سهام بهعنوان متغیر وابسته بود(مهرانی و همكاران،
.)3133
اثربخشی كمیته حسابرسی و مربوط بودن ارزش
اطالعات حسابداری
کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر حاکمیت شرکتی،
فرآیند گزارشگری مالی ،ساختار کنترل داخلی ،عملكرد
حسابرس داخلی و فعالیتهای حسابرس مستقل است و به
نیابت از هیئت مدیره و از طریق اطمینان بخشی نسبت به
وظیفه پاسخگویی شرکت ،از سهامداران حمایت میکند .این
کمیته ،جهت حفظ منافع سهامداران باید نگرش
جستوجوگرانهای برگزیند و قضاوتهای مدیریت را مورد سؤال
قرار دهد .ازاینرو ،ترکیب و ساختار کمیتههای حسابرسی از
اهمیت ویژهای برخوردار است .از طرفی دیگر ،ترکیب کمیته
حسابرسی ،محرک اصلی اثربخشی است (تختایی و همكاران،
3130؛ محمدیان3130 ،؛ وانگ و همكاران .)2031 ،ازجمله

وظایف کمیته حسابرسی ،کمک به انتخاب حسابرس ،مدیریت
فرایند کار حسابرسی ،کمک به اعضای هیئتمدیره در درک
بهتر نتایج حسابرسی و همكاری با مدیریت و حسابرس مستقل
در حل مشكالت کنترل داخلی یا نقاط ضعف مشخصشده طی
عملیات حسابرسی است .کمیتههای حسابرسی باید به طرز
صحیح سازماندهی شوند و مورداستفاده قرار گیرند ،در این
صورت ،این کمیتهها میتوانند برای کلیه گروهای عالقهمند
منافع چشمگیری داشته باشند ویژگیهای مختلف کمیته
حسابرسی شامل :استقالل ،تخصص مالی ،اندازه کمیته و تعداد
جلسات اعضاء کمیته حسابرسی میتوانند باعث اثربخشی بهتر
کمیته حسابرسی شوند (تختایی و همكاران3131 ،؛ فخاری و
همكاران3131 ،؛ رویایی و همكاران3131 ،؛ لی و همكاران،
2032؛ روحانا و همكاران2031 ،؛ هیشام و همكاران2031 ،؛
سلتانا و هوان2031 ،؛ دی واالمینک و سارنس.)2031 ،
بنابراین میتوان چنین تصور کرد که با افزایش اثربخشی کمیته
حسابرسی منتج از ویژگیهای کمیته حسابرسی محتوای ارزش
اطالعات حسابداری بهبود مییابد .اگر اطالعات حسابداری مالی
گزارش شده کیفیت باال داشته باشند انتظار میرود که بازار
سهام چنین کیفیتی را در قیمتهای سهام منعكس کند.
بنابراین برای اطمینان از آنکه اطالعات مالی حسابداری قدرت
پیشبینی قیمت سهام را داشته باشند ،اعضا کمیته حسابرسی
باید دارای تخصص و تجربه مالی بوده و مستقل باشند.
تحقیقات انجامشده نشان میدهد ویژگیهای کمیته مانند
استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص مالی ،ترکیب و تكرار
جلسات عوامل بسیار ضروری برای مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری مالی است (چارلز2001 ،؛ کریشنا و لی2003 ،؛
رگاندان و راما2002 ،؛ کریشنا و ویسواناتان2003 ،؛ شارما،
نایكر ،و لی )2003 ،و فرصت بسیار کمی به مدیریت جهت
هرگونه تقلب خواهد داد و اطالعات حسابداری باکیفیت خوب
با حداقل خطا گزارش خواهد شد .از سوی دیگر ویژگیهای
مختلف کمیتهی حسابرسی شامل :تخصص مالی ،استقالل،
اندازه و  ...میتوانند براثر بخشی کمیته حسابرسی اثر بگذارند.
یک کمیته حسابرسی اثربخش در کنترل و نظارت بر مدیریت
مؤثر است و این سبب افزایش قابلیت اتكا صورتهای مالی و
افزایش ارزش شرکت میشود .درنتیجه کیفیت اطالعات
حسابداری بهبود مییابد و محتوای ارزشی اطالعات افزایش
مییابد .در ادامه برخی از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش
ارائه گردیده است.
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پیشینه پژوهش
کانبیا دیویس و همكاران ( )2039تأثیر حاکمیت شرکتی
بر مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری را در بازار سرمایه
نیجریه مورد بررسی قراردادند .در این تحقیق برای سنجش
حاکمیت شرکتی از استقالل کمیته حسابرسی استفاده گردید.
نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت معنادار بین
استقالل کمیته حسابرسی و مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری شرکتها بود .اینام و خاموسی ( )2039در تحقیقی
به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی ،کیفیت
حسابرسی با مدیریت سود پرداختند .نتایج نشان داد که
است قالل ،اندازه ،تخصص و تعداد جلسات کمیته حسابرسی
رابطه منفی معناداری با مدیریت سود دارد .زهری ( )2039در
پژوهشی به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت سود
بر مدیریت سود پرداخت .نتایج تحقیق با استفاده از یک نمونه
 23تایی از شرکتهای تونس طی بازه زمانی 2003-2003
بیانگر این مطلب است که بین اندازه موسسه حسابرسی و
کمیته حسابرسی بهمنظور کاهش اقالم تعهدی اختیاری رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که بین
اثربخشی کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت و
دوره تصدی حسابرس رابطه معناداری وجود دارد .هیشام و
همكاران ( )2031در تحقیقی به بررسی تأثیر ویژگیهای
کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند .معیارهای مورداستفاده
برای اندازهگیری کمیته حسابرسی شامل (استقالل ،تعداد
جلسات ،تخصص و اندازه کمیته حسابرسی) بود .نتایج پژوهش
نشان می دهد که بین استقالل و اندازه کمیته حسابرسی با
افشای داوطلبانه رابطه مستقیم وجود دارد .و از سویی دیگر،
نتایج بیانگر عدم رابطه معنادار بین تخصص و تعداد جلسات
کمیته حسابرسی با افشای داوطلبانه است .وجیها و
نیماالتاسون ( )2031با انجام مطالعه مربوط بودن ارزش
اطالعات حسابداری و قیمت سهام در خصوص اطالعات
شرکت های پذیرفته شده در بورس سری النكا نشان دادند که
اطالعات حسابداری تأثیر بااهمیت و معناداری بر قیمت سهام
داشته و مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری با شواهد کافی
و قابل تائید است .اندریانتومو و یودیانتی ( )2031بامطالعه
مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری در بازار اندونزی نشان
دادند که سود حسابداری و ارزش دفتری هر یک قادر به
توضیح بخشی از تغییرات قیمت سهام بوده و دارای ارزشی
مربوط هستند .رانی( )2033در پژوهش خود با انتخاب نمونهای
از  301شرکت حاضر در بو رس سهام نیوزلند به بررسی رابطه
بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و مربوط بودن ارزش
4

اطالعات حسابداری شرکتها پرداخت .یافتههای تحقیق نشان
داد که بین استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی با مربوط
بودن ارزش اطالعات حسابداری رابطه مثبت معناداری وجود
دارد .سپاسی و اسدی وصفی ( )3131در تحقیقی تحت عنوان
بیش اعتمادی مدیران و حقالزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش
کمیته حسابرسی پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که
یک کمیته حسابرسی قوی میتواند ریسک حسابرسی مرتبط با
بیش اعتمادی مدیران را کاهش دهد یا مانع کاهش خدمات
حسابرسی از طریق مدیران بیش اعتماد شوند ،بنابراین رابطه
بین حقالزحمه حسابرسی و بیش اعتمادی مدیران را تعدیل
میکند .بررسی  21شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی بازه
زمانی  3131 -3131نشان میدهد که رابطه منفی بین بیش
اعتمادی مدیران و حقالزحمه حسابرسی وجود دارد .بهعالوه
کمیته حسابرسی قوی نیز نمیتواند این اثر منفی را کاهش
دهد .جامی و رستمیان ( )3131در تحقیقی تحت عنوان تأثیر
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگیهای سود
پیشبینیشده پرداختند .در این پژوهش از دادههای 31
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که کمیته
حسابرسی دارند جمعآوری شد و نتایج بیانگر این مطلب است
که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با صحت پیشبینی
سود رابطه مثبت دارد .بهبیاندیگر میتوان گفت وجود اعضایی
با تخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی
را افزایش میدهد و اطالعات قابلاتكاتری در اختیار مدیریت
قرار میگیرد و پیشبینی سود با دقت بیشتری برآورد میشود.
همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی با پراکندگی پیشبینیهای سود ارتباطی منفی دارد.
فخاری و همكاران ( )3131در تحقیقی تحت عنوان بررسی اثر
ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقالم
واقعی پرداختند .نتایج تحقیقات آنها بیانگر این مطلب بود که
بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقالم
واقعی رابطه معناداری وجود دارد .این یافتهها میتواند برای
خط -مشی گذاران بورس از جهت تدوین و الزام رعایت منشور
کمیته حسابرسی مفید بوده و ضرورت بهکارگیری اصول
حاکمیت شرکتی و تهیه داوطلبانه گزارش حاکمیت شرکتی را
به همراه داشته باشد .سپاسی و کاظم پور ( )3131در تحقیقی
به بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی
داخلی بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیقات حاکی از این
مطلب بود که بین وجود کمیته حسابرس و حسابرسی داخلی
با هموارسازی سود رابطه معكوس و معناداری وجود دارد و
میتوان با مستقر کردن کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی
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داخلی ،هموارسازی سود را کاهش داد .از سویی دیگر نتایج
حاکی از آن بودند که بین تعداد اعضای کمیته حسابرسی و
هموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد.
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به مطالب ارائهشده در بخش مبانی نظری و پیشینه
پژوهش و همچنین پاسخ به پرسش مطرحشده ،فرضیههای
پژوهش بهصورت زیر بیان میگردد:
فرضیه اول :اثربخشی کمیته حسابرسی ،مربوط بودن ارزش
سود حسابداری را افزایش میدهد.
فرضیه دوم :اثربخشی کمیته حسابرسی ،مربوط بودن ارزش
دفتری سهام را افزایش میدهد.
 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،تحقیقی کاربردی و ازنظر شیوه
گردآوری داده از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در
حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است .در این تحقیق ،از
رویكرد قیاسی -استقرایی استفادهشده است .درروش قیاسی
اقدام به مطالعه مبانی نظری راجع به متغیرهای تحقیقشده تا
بر اساس روشهای مناسب ،مقادیر متغیرهای موردنظر محاسبه
شود و پسازآن درروش استقرایی ،به بررسی معنادار بودن
ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی بهعنوان متغیر مستقل
و محتوای ارزش اطالعات حسابداری بهعنوان متغیر وابسته،
پرداخته میشود .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش را
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  3133الی  3131تشكیل میدهد و نمونه انتخابی
تحقیق نیز شرکتهایی میباشند که مجموعه شرایط زیر را دارا
باشند:
 )3شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس
اوراق بهادار قبل از سال  3133بوده و تا پایان سال
 3131نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 )2به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها
منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 )1طی سالهای مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی
نداده باشند.
 )1جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی
نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به علت تفاوت
ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه آماری
منظور نشدند).

 )1طول وقفه انجام معامالت در این شرکتها طی دوره
زمانی مذکور بیشتر از  9ماه نباشد.
پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد  301شرکت
بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .دادههای تحقیق حاضر از
لوحهای فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق
بها دار تهران ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و دیگر
پایگاههای مرتبط و نیز از نرمافزارهای تدبیر پرداز و دناسهم
استخراج گردید .تجزیهوتحلیل نهایی دادههای گردآوریشده
نیز با استفاده از نرمافزار ( AMOSنسخه  )21صورت گرفته
است .در تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری ،مدل معادله
ساختاری ،ترکیبی از مدلهای اندازهگیری )مدلهای عاملی
تأییدی( و مدلهای ساختاری (مدلهای مسیر) است .تمایز بین
مدلهای اندازهگیری و مدلهای ساختاری ،در گامهای بعدی
فرایند مدلسازی معادالت ساختاری نقش مهمی را ایفا میکند.
درواقع ،چنانچه مدل اندازهگیری برازش مناسبی از اندازهگیری
متغیر پنهان را نشان دهد ،برازش مدل ساختاری با اطمینان
بیشتری صورت خواهد گرفت .به همین منظور ،آزمون مدل
اندازهگیری مقدم بر آزمون مدل ساختاری است .بنابراین برای
آزمون فرضیههای پژوهش ،یک فرایند دومرحلهای طی میشود.
ابتدا باید از برازش قابلقبول مدل اندازهگیری (اثربخشی کمیته
حسابرسی) اطمینان حاصل شود و سپس برازش مدل ساختاری
(ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی با محتوای ارزشی
اطالعات حسابداری) موردبررسی قرار گیرد .برای رد یا عدم رد
فرضیات پژوهش نیز از آزمون معناداری هر یک از ضرایب
رگرسیونی استانداردشده مدل ساختاری (آزمون  )tاستفادهشده
است .چنانچه احتمال آماره  tکمتر از  5درصد باشد ،فرضیه
تحقیق رد نمیشود.
 -5متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
اثربخشی كمیته حسابرسی
در پژوهش حاضر برای اندازهگیری اثربخشی کمیته حسابرسی
از سنجههای مشاهدهپذیر زیر استفادهشده است:
تخصص مالی :کالبرز و فوگارتی ( )3331نشان دادند که
خبرگی و مهارت اعضاء کمیته بازرسی در امور حسابداری و
مالی ،تأثیر کمیته حسابرسی را بیشتر میکند .بر طبق گفتهی
تریدوِی ( ،)3332خبرگی کمیته حسابرسی یک عامل
تعیینکننده در مؤثر بودن کمیته حسابرسی است .مطالعات
قبلی نشان دادهاند مهارتها و تجارب حرفهای اعضای کمیته
درزمینه گزارشگری مالی یک عامل کامالً آشكار مرتبط با
اثربخشی کمیته حسابرسی است (کانسوئلو و دفیوئنتس،
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 .)2002در این پژوهش برای سنجش تخصص مالی کمیته
حسابرسی از نسبت اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص
مالی و حسابداری به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی شرکت
استفادهشده است.

همكاران ،)2033 ،در این پژوهش نیز از الگوی اولسن ()3331
استفاده شده است .توانایی این الگو در پیشبینی ارزش شـرکت
در ایران موردبررسی قرارگرفته و تائید شـده اسـت (مهرانـی و
همكاران  .)3133،الگوی اولسن در زیر نشان دادهشده است:

اندازه كمیته حسابرسی :اندازه کمیته حسابرسی بیانگر
تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی است که میتواند تأثیر
سازندهای بر کمیته حسابرسی داشته باشد .کمیتههای
حسابرسی بزرگ شامل اعضایی با تخصصهای متنوع بهصورت
مؤثرتری بر شیوههای گزارشگری مالی نظارت دارند (فخاری و
همكاران.)3131 ،
استقالل كمیته حسابرسی :یكی از مهمترین ویژگیهای
کمیتههای حسابرسی که بسیار مورد تأکید قرار میگیرد،
استقالل کمیته حسابرسی است .استقالل کمیته حسابرسی
اغلب بهعنوان ویژگی ضروری تأثیرگذار بر اثربخشی کمیته
حسابرسی در فرآیند نظارت بر گزارشگری مالی در نظر گرفته
میشود زیرا اعضای کمیته مدیران خارجی و مستقل از
مدیریت هستند .اهمیت استقالل کمیته حسابرسی در اکثریت
توصیهها و قوانین برای تشكیل اجباری کمیته حسابرسی
منعكس میشود ،که توصیه یا الزام میکنند که اکثریت اعضای
کمیته حسابرسی باید از مدیران غیرموظف باشند( .فخاری و
همكاران .)3131 ،در پژوهش حاضر برای سنجش استقالل
کمیته حسابرسی از نسبت اعضای مستقل کمیته به تعداد کل
اعضای کمیته حسابرسی استفادهشده است.
مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری

it

MVit = β0 + β1 BVit + β2 Eit +

که در آن:
 :MVitارزش بازار هر سهم از شرکت  iدر پایان ماه ارائه
صورتهای مالی؛  : BVitارزش دفتری هر سهم شرکت  iدر
سال  tو  :Eitسود حسابداری گزارششده هر سهم شرکت  iدر
سال  tاست .در مدل فوق ،ضریب β1نشاندهنده مربوط بودن
ارزش دفتری هر سهم و ضریب  β2بیانگر مربوط بودن
سودهرسهم میباشد.
مدل مفهومی پژوهش
چارچوب مدل مفهومی مطالعه حاضر در شكل شمارۀ  3بر
اساس رویكرد الگوسازی معادالت ساختاری ترسیمشده است .در
این الگو ،متغیر اثربخشی کمیته حسابرسی(بهعنوان متغیر
پنهان) دارای چندین سازه (تخصص مالی ،استقالل و اندازه
کمیته حسابرسی) میباشد .همچنین محتوای ارزشی اطالعات
حسابداری نیز متغیر وابستۀ پژوهش میباشد .در تحلیل آماری
بر اساس معادالت ساختاری ،شكل بیضی یا دایره معرف
متغیرهای پنهان و شكل مستطیل یا مربع نیز معرف متغیرهای
مشاهدهپذیر میباشد.

مشابه اکثر تحقیقات انجـام شـده در زمینـه مربـوط بـودن
ارزش اطالعات حسابداری (کالینزو همكـاران 3332 ،و جـرد و

استقالل كمیته حسابرسی

مربوط بودن سود

اثربخشی كمیته
حسابرسی

مربوط بودن ارزش
دفتری

اندازه كمیته حسابرسی

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش

6

تخصص كمیته حسابرسی
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 -6یافتههای پژوهش

 -2-6اعتبار سنجی مدل اندازهگیری

 -1-6آمار توصیفی

پس از تعیین مدل مفهومی پژوهش و گردآوری دادهها،
مهمترین مرحله مدلسازی ،اعتبارسنجی مدل اندازهگیری است.
در این بخش ،پژوهشگر به دنبال جواب این پرسش است که آیا
مدل مفهومی ،دادههای پژوهش را نمایندگی میکند؟ اعتبار
یک مدل با استفاده از معیارهای نیكویی برازش موردبررسی قرار
میگیرد .بنابراین در این مرحله از تحلیلهای آماری انتظار بر
این است که برازش دادهها به مدل مفهومی پژوهش بر اساس
معیارهای علمی قابلقبول باشد .شكل ( )2و نگاره ( )2به ترتیب
مدل اصالحشده برای اندازهگیری اثربخشی کمیته حسابرسی و
شاخصهای برازش مربوط به آن را نشان میدهند.
معیارهای نیكویی برازش ارائهشده در نگاره ( )2بیان می
دارند که مدل اندازهگیری اثربخشی کمیته حسابرسی از اعتبار
کافی جهت آزمون فرضیههای تحقیق برخوردار است.

بـــهمنظـــور بررســـی مشخصـــات عمـــومی متغیرهـــا و
تجزیهوتحلیل دقیق آن ها ،آشنایی با آمار توصـیفی مربـوط بـه
متغیرهــا الزم اســت .نگــاره ( ،)3آمــار توصــیفی متغیرهــای
مورداستفاده در تحقیق که شامل بررسی شاخصهای مرکزی و
پراکندگی میباشد برای نمونهای متشكل از  132شرکت-سـال
مشاهده در فاصله زمانی سالهای  3133تا  3131نشان مـی-
دهد.
نگاره  3نشان می دهد که نزدیک به  90درصـد از اعضـای
کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی میباشند .عالوه براین در
ارتباط با اندازۀ کمیتـۀ حسابرسـی مـی تـوان گفـت کـه اکثـر
شرکت های نمونـه دارای  1عضـو در کمیتـه حسابرسـی خـود
میباشند.

نگاره  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداكثر

انحراف
معیار

مشاهدات

تخصص مالی كمیته حسابرسی

0/209

0/922

0

3

0/321

132

اندازه كمیته حسابرسی

1/313

1

1

1

0/122

132

استقالل كمیته حسابرسی

0/222

0/999

0/111

3

0/331

132

ارزش بازار هر سهم

9193/13

1121

103

91139

2213/33

132

ارزش دفتری هر سهم

2303/2

2302

-9131/21

31393

1122

132

سود هر سهم

3039

901

-3212

3311

3102

132

شكل  -2مدل اندازهگیری اصالحشده اثربخشی كمیته حسابرسی
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نگاره  -2معیارهای نیكویی برازش برای مدل اندازهگیری اصالحشده اثربخشی كمیته حسابرسی
معیارهای نیكویی برازش
شاخصهای برازش مطلق

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخصهای برازش مقتصد

نام شاخص

اختصار

مدل اصالحشده

برازش قابلقبول

شاخص نیكویی برازش

GFI

0/322

بزرگتر از  30درصد

شاخص نیكویی برازش اصالحشده

AGFI

0/393

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

3/031

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0/323

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزایشی

CFI
IFI

0/312
0/313

بزرگتر از  30درصد
بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/131

بزرگتر از  10درصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/013

کوچکتر از  30درصد

کای اسكوئر بهنجارشده به درجه آزادی

CMIN/df

0/913

کوچکتر از 1

شاخص هلتر ()0001

Hoelter

3101

بیشتر از 200

سایر شاخصهای برازش

 -3-6اعتبار سنجی مدل ساختاری
در مرحلۀ ارزیابی مدل ساختاری و به هنگام بررسی روابط
بین متغیرهای پنهان ،بارکنشهای عامل مدل اندازهگیری
دوباره تخمین زده میشود (کلین .)2001 ،به این صورت که
بارکنش های عامل و خطای اندازهگیری در مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری ،آزاد در نظر گرفتهشده و تخمین زده میشوند.
چنانچه مقادیر بارکنش ها در دو مدل ،تفاوت آشكاری با یكدیگر
داشته باشند ،این امر مؤید وجود وضعیت درماندگی در تفسیر
میباشد .مزیت این روش این است که میتوان از نیكویی برازش
مدل اندازهگیری بهعنوان مبنایی برای مقایسه استفاده نمود و
نیكویی برازش مدل ساختاری را با آن محک زد .این دیدگاه
بهصورت گسترده در مدلسازی معادالت ساختاری مورداستفاده

قرار میگیرد (ری کو و مارکولیدز .)2000 ،در مدل ساختاری،
فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد .شاخصهای
برازش مدل ساختاری مربوط به آزمون فرضیۀ پژوهش که در
نگاره  1ارائه گردیده است ،مبین برازش قابلقبول مدل
ساختاری و عدم مواجهه با پدیدۀ درماندگی در تفسیر است.
پس از حصول اطمینان از نیكویی برازش مدل ساختاری و
عدم وجود تفاوت قابلتوجه بین معیارهای نیكویی برازش در
الگوهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش ،نوبت به بررسی
فرضیههای پژوهش (تفسیر ضرایب برآوردی بین متغیرهای
پنهان و متغیر مشاهدهپذیر) میرسد که در نگاره  ،1نتایج
آزمون فرضیههای پژوهش به همراه آمارههای مربوط به آن
ارائهشده است.

نگاره  -3معیارهای نیكویی برازش برای مدل ساختاری
معیارهای نیكویی برازش
شاخصهای برازش مطلق

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخصهای برازش مقتصد
سایر شاخصهای برازش

8

نام شاخص

اختصار

مدل اصالحشده

برازش قابلقبول

شاخص نیكویی برازش

GFI

0/322

بزرگتر از  30درصد

شاخص نیكویی برازش اصالحشده

AGFI

0/323

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

3/012

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0/339

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/312

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش مقتصد هنجار شده

IFI
PNFI

0/393
0/111

بزرگتر از  30درصد
بزرگتر از  10درصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/013

کوچکتر از  30درصد

کای اسكوئر بهنجارشده به درجه آزادی

CMIN/df

0/903

کوچکتر از 1

شاخص هلتر ()0001

Hoelter

3102

بیشتر از 200
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نگاره  -4نتایج مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش
متغیرهای مدل ساختاری

ضریب مسیر

سطح معناداری

نتیجۀ آزمون فرضیه

اثربخشی کمیته حسابرسی  <---مربوط بودن ارزش سود

0/113

0/0003

عدم رد فرضیه

اثربخشی کمیته حسابرسی  <---مربوط بودن ارزش دفتری

0/133

0/0011

عدم رد فرضیه

همانطور که در نگاره  1مالحظه میشود ،ضریب مسیر
اثربخشی کمیته حسابرسی و مربوط بودن ارزش سود مثبت
( )0/113بوده و سطح معناداری آن ( )0/0003کمتر از 1
درصد است .بنابراین ،میتوان ادعا نمود که اثربخشی کمیته
حسابرسی بر مربوط بودن ارزش سود ،تأثیر مثبت و معناداری
دارد و فرضیه اول پژوهش تائید میگردد .همچنین ،نتایج نشان
میدهد که اثربخشی کمیته حسابرسی تأثیر مثبت ()0/133
معناداری ( )0/0011بر مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم
دارد .بر این اساس ،فرضیه دوم پژوهش نیز تائید میشود .در
شكل  1مدل ساختاری پژوهش به همراه ضرایب استانداردشده
رگرسیون ارائه گردیده است.

شكل  -3مدل ساختاری پژوهش به همراه ضرایب
استانداردشده رگرسیون (سطح معناداری)
 -7نتیجهگیری و بحث
با افزایش گستردگی شرکتها و در پی بحرانهای مالی و
ورشكستگی شرکتهای بزرگی از قبیل انرون و  ،...نیاز به
حاکمیت شرکتی و خصوصاً هیئتمدیره در شرکتها به وجود
آمد ،ولی بهمرور مشخص شد که هیئتمدیره نیز در شرکتهای
بزرگ قادر به اداره و نظارت مؤثر بر همه امور شرکت نیست .لذا
این امر منجر به ایجاد کمیتههای ویژهای درون شرکتها شد که
ازجمله آن کمیته حسابرسی شرکتها است .کمیته حسابرسی
بهعنوان یک واسطه بین حسابرسان داخلی و مستقل و مدیریت
عمل کرده و نقش بسزایی در نظارت و کنترل فرآیند
گزارشگری مالی دارد .یک کمیته حسابرسی اثربخش در کنترل
و نظارت بر مدیریت ،مؤثر است و سبب افزایش قابلیت اتكا
صورتهای مالی و افزایش ارزش شرکت میشود .درنتیجه انتظار
میرود که کیفیت اطالعات حسابداری بهبود یافته و محتوای

ارزشی اطالعات افزایش یابد .ازاینرو در تحقیق حاضر ،ارتباط
بین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطالعات
حسابداری با رویكرد مدلسازی معادالت ساختاری مورد بررسی
قرارگرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که اثربخشی
کمیته حسابرسی موجب افزایش محتوای ارزشی اطالعات
حسابداری میگردد .بهبیاندیگر در صورت وجود یک کمیته
حسابرسی اثربخش ،به مربوط بودن ارزش سود حسابداری و
ارزش اطالعات ترازنامهای افزوده میشود .نتیجه بهدستآمده
میتواند اینگونه توجیه شود که در صورت وجود یک کمیته
حسابرسی اثربخش ،به دلیل نظارت مؤثر اعمالشده بر فرآیند
گزارشگری مالی شرکتها ،کیفیت گزارشگری مالی بهبود یافته
که این امر سبب کاهش مسائل مرتبط با تئوری نمایندگی
میگردد و سهامداران با قابلیت اتكا بیشتری نسبت به اطالعات
حسابداری ،از آنها در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری خود
استفاده نمایند .درنتیجه اطالعات حسابداری محتوای ارزشی
بیشتری خواهند داشت .رانی ( )2033و کانبیا دیویس و
همكاران ( )2039نیز در تحقیق خود به نتایج مشابهی با این
تحقیق دست یافتند.
با توجه به معناداری نقش کمیته حسابرسی بر محتوای
ارزشی اطالعات به تدوین کنندگان مقررات توصیه میشود در
جهت حمایت از سرمایه گذاران ،نظارت بیشتری بر تشكیل و
اثربخشی این کمیته داشته باشند .همچنین از آنجا که کمیته
حسابرسی اثربخش میتواند به استقرار سیستمهای گزارشگری
کارآمد بهمنظور ارائه اطالعات شفاف و قابلاتكا با توجه به
نیازهای استفادهکنندگان و سطح کمی و کیفی اطالعات
منتشرشده کمک کند؛ بنابراین به هیئتمدیره شرکتها
پیشنهاد میشود در انتخاب اعضاء این کمیته ،اثربخشی آن را
مدنظر قرار دهند .عالوه بر این پیشنهاد میشود که سرمایه
گذاران و تحلیلگران مالی هنگام تجزیهوتحلیل صورتهای مالی
و در ارزیابی خود از شرکتها به عواملی همچون ویژگیهای
اعضای کمیته حسابرسی توجه کافی داشته باشند .با توجه به
نتایج تحقیق و سؤاالتی که طی انجام آن برای محقق مطرح
گردید ،جهت تكمیل این تحقیق و انجام تحقیقات بیشتر در
حوزههای مرتبط با این پژوهش ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
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) انجام تحقیق حاضر به تفكیک صنایع موجود در بورس3
.اوراق بهادار بهمنظور کنترل تأثیر صنعت
) بررسی تأثیر سایر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر2
.مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری شرکتها
) بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محتوای ارزشی1
اطالعات حسابداری با رویكرد مدلسازی معادالت
.ساختاری
فهرست منابع
.)3130(  زهرا، محمد و موسوی، نصراهلل؛ تیمی،تختائی
 حسابدار.نقش کمیته حسابرسی برکیفیت گزارشگری مالی
.11- 19  صص،31  شماره،رسمی
 تأثیر تخصص مالی.)3131(  آزاده، رضا و رستمیان،جامی
اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگیهای سود پیشبینی
،3 سال، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی.شده
32-3  صص،23 شماره
 بررسی.)3131(  محمد، رمضانعلی و ابراهیمی،رویایی
تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی برسطح افشای
، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،داوطلبانه اخالق
23-30 :21  شماره،سال هفتم
 بیش.)3131(  مهدی، سحر و اسدی وصفی،سپاسی
اعتمادی مدیران و حقالزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش
، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.کمیته حسابرسی
.313- 323  صص،33  شماره،1 دوره
 تأثیر وجود.)3131(  مرتضی، سحر و کاظم پور،سپاسی
کمیته حسابرسی و واحد داخلی بر هموارسازی سود در
 بازار،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
93-21  صفحات،سرمایه
 محسن، جواد و نتاج کردی، حسین؛ محمدی،فخاری
 بررسی اثرویژگیهای کمیته حسابرسی.)3131( حسن
 فصلنامه علمی.برمدیریت سود ازطریق اقالم واقعی
،32 سال،پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی
321 – 319 ،19شماره
 کمیته، نقش و روابط حسابرس.)3130( محمد،محمدیان
،حسابرسی و هیئت مدیره در پاسخگویی به سهامداران
.319  ص،19  شماره، سال سیزدهم،ماهنامه حسابرس
.)3133( محمد، علی ومرادی، ساسان؛ فعالقیومی،مهرانی
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