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Abstract 

Separation of management from ownership has made the issue of monitoring the performance of 

managers a major concern for investors. In a centralized ownership, major shareholders tend to have 

constant oversight of the company's managers in order to both increase the value of the company and 

overcome agency problems.The purpose of this study was to investigate the relationship between audit 

committee characteristics and comparability of financial statements with emphasis on the role of 

institutional shareholder ownership for 121 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2012-

2019.The present study is an applied research and since it seeks to find a multi-variable relationship, it 

is a correlation type and its methodology is a post-event type. To measure the comparability of 

financial statements from the Di Franco et al. (2011) model, measure the audit committee 

characteristics in accordance with the measurement provided by Andrew et al. (2018), and measure the 

institutional shareholder ownership of the model presented by Olainika et al. (2017) was used. To test 

the hypotheses according to the hypotheses raised and the operational definition of independent and 

dependent variables, the hypotheses test (significant test of correlation of independent variables with 

dependent) were used multiple correlation and regression tests and tests to test their assumptions.The 

results showed that the financial expertise of the Audit Committee Chairman and the financial 

expertise of the Audit Committee members were positively and significantly related to the 

comparability of financial statements. Also, ownership of institutional shareholders has a positive and 

significant effect on the relationship between the financial expertise of audit committee members and 

the financial expertise of the audit committee chairman with the ability to compare financial 

statements. 

Conclusion: Based on the results obtained by the Audit Committee, it improves the comparability of 

financial statements. On the other hand, the existence of institutional shareholder ownership leads to 

the superiority of comparability of financial statements.  
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Ownership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



های مالی با تاکید بر نقش   ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت

 مالکیت سهامداران نهادی
 
 
 
 

 چکیده 
متمرکز   مالکیت  یک  در  است.  کرده  تبدیل  گذاران  سرمایه  برای  مهم  های  دغدغه  به  را  مدیران  عملکرد  بر  نظارت  بحث  مالکیت  از  مدیریت  جدایی 
سهامداران عمده تمایل دارند نظارت مستمری بر مدیران شرکت داشته باشند تا بدین طریق هم باعث افزایش ارزش شرکت شده و هم بر مشکالت  

آیند.  نمایندگ فایق  هدف  ی  با  پژوهش  صورتاین  مقایسه  قابلیت  و  حسابرسی  کمیته  های  ویژگی  بین  مالکیت   ارتباط  نقش  بر  تاکید  با  مالی  های 
انجام شده است. پژوهش حاضر از    1398الی    1392شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی    121برای    سهامداران نهادی

.  استاز نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی    ،جا که به دنبال یافتن ارتباط چند متغیر می باشد  بوده و از آن  نوع تحقیقات کاربردی
(، اندازه گیری ویژگی های کمیته حسابرسی مطابق با  2011های مالی از الگوی دی فرانکو و همکاران)   رای اندازه گیری متغیر قابلیت مقایسه صورتب

همکاران) و  اندریو  توسط  شده  ارائه  همکاران)2018سنجش  و  اوالیینکا  توسط  شده  ارائه  الگوی  از  نهادی  سهامداران  مالکیت  گیری  اندازه  و   )2017  )
آزمون فرضیه ها با توجه به فرضیه های مطرح شده و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آزمون فرضیه ها)آزمون    به منظور اجرایاستفاده شد.  

گان چند  رگرسیون  و  آزمون های همبستگی  از  وابسته(  با  مستقل  متغیرهای  ارتباط  آن  ه معنادار  مفروضات  بررسی  به  آزمون های مربوط  استفاده    و  ها 
های مالی ارتباط مثبت و    نتایج نشان داد تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با قابلیت مقایسه صورتشد.
با قابلیت  دار دارد. همچنین مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی   امعن

از طرفی  .  های مالی می شود  کمیته حسابرسی موجب بهبود قابلیت مقایسه صورت،  بر اساس نتایج  دارد.  دار  اهای مالی تاثیر مثبت و معن  مقایسه صورت
 وجود مالکیت سهامداران نهادی به تقوقیت قابلیت مقایسه صورتهای مالی منجر می شود.  

، ویژگی های کمیته  مالکیت سهامداران نهادی های مالی،    تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی،  قابلیت مقایسه صورت  : واژگان کلیدی

 حسابرسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 مقدمه  

می تواند در    بوده وکیفیت افشای اطالعات مالی    ازمالکیت نهادی شرط الزم برای حصول اطمینان و حفظ اطمینان ذینفعان    
این سرمایه گذاران،  نظارتی  افزایش فعالیت های  از طریق  نهادی،  بزرگ  با حضور سرمایه گذاران  بر سهام یک شرکت  نظارت 
نگرش مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهد. سرمایه گذاران نهادی نسبت به سازمان هایی که دارای شیوه های مدیریت صحیح 

توانند افشای گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار دهند که به نوبه خود تاثیر مثبتی بر اعتماد  می    بوده وحساس    ،شرکت هستند
جدایی مدیریت از مالکیت بحث نظارت بر عملکرد مدیران را به دغدغه های مهم    (2017و همکاران،  1سهامداران دارد)اوالیینکا 

در است.  کرده  تبدیل  گذاران  سرمایه  شرکت    ،متمرکز مالکیت    برای  مدیران  بر  مستمری  نظارت  دارند  تمایل  عمده  سهامداران 
داشته باشند تا بدین طریق هم باعث افزایش ارزش شرکت شده و هم بر مشکالت نمایندگی فایق آیند. در واقع هر اندازه سهم  

بود)شیر  خواهد  کمتر  مدیر  رفتار  بر  نظارت  از  حاصل  منافع  باشد  کمتر  شرکت  از  سهامدار  یار،یک  سروش  و    .(1398وانی 
( ساختار مالکیت را به عنوان نسبت سهام متعلق به سهامداران عمده شرکت  شرکت به تعداد کل سهام صادر شده  2008)2هاشیم 

که سرمایه گذاران نهادی نسبت به کل سهام قابل توجه در سازمان دارای    ند( اظهار داشت2014و همکاران )   3علی   بیان می کند.
تجربه های حرفه ای باالیی دارند و قدرت نفوذ آنها می تواند کیفیت افشای مالی را تضعیف    چرا که؛  منافع اصلی کنترل هستند

ی عمومی در یمپارچگی اطالعات منتشر های بزرگ مانند انرون و وردکام موجب نگران  از طرفی رسوایی های اخیر شرکت.   کنند
نگرانی ها قوانین جدیدی ایجاد شد    شده در بازار سرمایه و عملکرد اخالقی در فرایند گزارشگری مالی شده است. برای رفع این

عنوان یکی    شرکتی و بهبود گزارشگری مالی شده است. کمیته حسابرسی به  که موجب تغییرات گسترده ای در نیازهای حاکمیت
از کمیته های فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروری از ساختار اثربخش کنترل داخلی شرکت به حساب امده و وظیفه با اهمیتی 

و   داخلی  حسابرسی  و  مالی  گزارشگری  فرایند  بر  نظارت  جهت  سهامداران  طرف  و    نیزاز  دارد)فخاری  مستقل  حسابرسی 
تاث  (.1394همکاران، حسابرسی  های  مهمی  کمیته  بین   بریر  ارتباط  ایجاد  با  حسابرسی  کمیته  دارند.  مالی  گزارشگری  کیفیت 

حسابرس خارجی و مدیریت، عدم تقارن اطالعات بین دو طرف را تسهیل می کند و پروسه نظارت و تصمیم گیری های مربوط  
نشان می دهد که وجود یک کمیت ادبیات  معمول،  به طور  را تسهیل می کند.  مالی  افشای  باالی به  با کیفیت  که  ه حسابرسی 

گزارش مالی همراه است، توسط اطالعات مالی قابل اطمینان ارزیابی می شود. به به طور کلی ادبیات نشان می دهد که کیفیت  
باشد  داشته  بیشتری  کیفیت  و حسابداری هستند،  فنی  دارای تخصص  کمیته حسابرسی  اعضای  که  زمانی  در  مالی    گزارشگری 

همک4)برایان ایجاد (.  2013اران،و  مسئول  طرفی  از  که  شود  می  شناخته  مدیره  هیأت  فرعی  کمیته  عنوان  به  حسابرسی  کمیته 
مدیره   به هیأت  فعالیت های خود  درباره  دارد  از طرفی وظیفه  و  است  مالی شرکت  بهبود سالمت  برای  مناسب  استراتژی های 

، کندهای مالی در برابر اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ارائه    پاشخگو باشد. لذا اگر کمیته حسابرسی تصویر مطلوبی از صورت
موثر   های  استراتژی  اتخاذ  برای  بهتری  رائو  بر جایگاه  و  داشت)باردوج  خواهد  شرکت  سهامداران  ارزش  افزایش  ، 5جهت 

مشکالتی بین سهامداران و های گروههای تجاری و کنترل سهامداران با حداقل حقوق بازنشستگی سبب ایجاد    ویژگی(.2015
سهامداران اقلیت می شود. سوم اینکه صنایع فعالیت های گوناگونی را انجام می دهد تا از طریق کاهش هزینه های معامله از 

هایی هستند که اغلب مطالعات تجربی نیز بر    ویژگی های کمیته حسابرسی ویژگی(.  6،2016مزایای اقتصادی بهره مند شوند)لی 
مرکز داشته اند : شامل تخصص مالی، استقالل، تعداد جلسات و اندازه کمیته حسابرسی است. همچنین این ویژگی ها به  آنها ت  بر

صورت جداگانه و یا همراه دیگر ویژگی ها با اثربخشی کمیته حسابرسی در بهبود حاکمیت شرکتی ، به ویژه در ارتباط با ارتقای 
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آورد تا کنندگان فراهم میقابلیت مقایسه این امکان را برای استفاده (.1،2017و موهد  کیفیت گزارشگری مالی مرتبط هستند)احمد
مالی شرکتها و تفاوتشباهت را شناسایی کنندهای عملکرد  مقایسه نمی  لذا  .ها  قابل  این اطالعات  اتخاذ بدون وجود  به  توان 

بهینه   مقایسه صورت  .کرداقدام  تصمیم  نتیجه    قابلیت  داده در  را کاهش  پردازش اطالعات  مالی هزینه کسب و  کمیت و  های 
کیفیت کلی اطالعات در دسترس راافزایش می دهد. لذا می توان قابلیت مقایسه را بیشتر به اطالعات مربوط به صنعت مرتبط  

ها و   د در مقایسه بهتر کلیه شرکتهای فعال در یک صنعت تعریف می شود و از  طرفی می توان  زیرا در ارتباط با شرکت  ؛دانست
هدف گزارشگری مالی عمومی، ارائه    (.1395کسب اطالعات خاص شرکت، بیشتر به سرمایه گذاران کمک کند)مهرورزو مرفوع،

ها را به ارزیابی ، زمان بندی و عدم اطمینان جریان نقدی خالص آینده شرکت می کند. بدیهی    اطالعات به کاربران است که آن
است که این مقایسه پذیری، کاربران را قادر می سازد تا نتیجه گیری های دقیق تر در مورد همبستگی های اقتصادی و تفاوت  

کنند. موضوع  و ارزیابی  توانند عملکرد شرکت را بهتر درک  های بین شرکت های قابل مقایسه را بدست آورند تا سرمایه گذاران ب
افزایش کیفیت اطالعات  افزایش اطالعات و  پردازش اطالعات،  مقایسه پذیری در اصل کاهش هزینه های  این است که  کلی 

ش یابد، خود فعاالن چنانچه اطالعات با کیفیت به فعاالن بازار ارائه گردد، و شفافیت اطالعاتی افزای  برای سرمایه گذاران است.
را مورد نظارت و پیگیری قرار دهند. لذا کیته حسابرسی به  اثربخشی عملیات و رعایت قوانین و مقررات  بازر میتوانند کارایی و 

اعتبار صورت افزایش  موجب  مالی،  گزارشگری  روند  در  کننده  تعیین  عامل  متعاقبا کاهش   عنوان  و  مالی حسابرسی شده   های 
این رو  ات می شودنابرابری اطالع این پژوهش    از  بررسی در  قابلیت موضوع مورد  و  بین ویژگی های کمیته حسابرسی  ارتباط 

 می باشد.  مقایسه صورتهای مالی با تاکید بر نقش مالکیت سهامداران نهادی

 پژوهش  مبانی نظری
های شرکت منجر شود.  تغییر رفتار و رویهگذاران نهادی ممکن است به  شود که حضور سرمایهعموماً این گونه تصور می 

فعالیت از  امر  این سرمایه این  نظارتی که  انجام میهای  نشات میگذاران  نهادی  در شرکت  .گیرددهند،  مالکیت  که درصد  هایی 
هزینه کاهش  به  زیادی  تمایل  مدیران  است،  د کمتر  قبول  قابل  سطح  به  سود  بردن  باال  نتیجه،  در  و  توسعه  و  تحقیق  ر  های 

گذاران نهادی به کند که سرمایه از طرفی، فرضیه نظارت کارا بیان می دارند.  ه درصد مالکیت نهادی باالتر است،هایی کشرکت
بینی توانند بر مدیریت نظارت کنند. در نهایت پیش گذاران میعلت خبره بودن به راحتی و با هزینه کمتر نسبت به سایر سرمایه 

گذاران نهادی و عملکرد شرکت شود. فرضیه تضاد منافع بیان  ایجاد رابطه مثبت بین درصد سرمایه   شود که این نظارت باعثمی
 شانگذاران نهادی به دادن رأی به مدیریت بر اساس سهامکند که با توجه به سایر روابط تجاری سودآور با شرکت، سرمایهمی

،  می شودمنجر  به نفع مالکیت دولتی که به عملکرد قوی شرکت  استدالل احتمالی    .(1397)مرادی رامز و سهرابی،هستند  مجبور
( ادعا 2014و همکاران ) 3جروگیون (. 2017و همکاران، 2این است که با نظارت فعال، هزینه های نمایندگی کاهش می یابد)قیصر

د که ساختار مالکیت نقش مهمی را در عملکرد شرکت ایفا می کند و بینش  بهتری برای سیاست گذاران برای افزایش نمی کن
امواج رسوایی های حسابداری موجب پیوند مالکیت نهادی میان سیاست گذاران، یک سیستم حاکمیت شرکتی فراهم می کند.  

)یوویوگ است.  گذاران شده  سرمایه  و  مالی  ذینفعان (.  2015همکاران، و    4موسسات  منافع  و  حقوق  به  حاکمیت شرکتی  کیفیت 
و   5)نسار   کنندمربوط بوده و اطالعات الزم را به ذینفعان درکاهش نااطمینانی و کمک به تصمیم گیری اقتصادی و مالی ارائه می  

دیگر،    (.2014همکاران، مالی،    مثبت حاکمیت شرکت  آثاراز سوی  گزارشگری  بر کیفیت  استقالل هیئت  ها  و  کمیته حسابرسی 
اقلیت  تمرکز بیشتر مالکیت به درگیری بین سهامداران اکثریت و سهامداران    ،تئوری نمایندگی   مطابق  .مدیره نیز تایید شده است
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 افزایشتأثیر می گذارد. افزون بر این، افزایش حقوق سهامداران اقلیت، به   کیفیت گزارشگری مالی به نوبه خود برشده و  منجر  

مالی بر گزارش های (.  1،2018)الصمدی خواهد شد منجر  کیفیت گزارشگری  به نقش کمیته های حسابرسی در نظارت  با توجه 
مالی و انتخاب سیاست های حسابداری و اصول حسابداری،  شرکت هایی که کمیته های حسابرسی دارند، اطالعات مالی قابل 

ایسه، یک جنبه منحصر به فرد از کیفیت گزارشگری مالی، متفاوت از ویژگی های کیفی  . قابلیت مقکنند اعتمادتری را ارائه می  
می توان کمیته حسابرسی لذا  .(2018و همکاران،  2باشد)اندریو   دیگر مانند ارتباط، نمایندگی وفادار، به موقع و قابل درک بودن می

بازار کررا سازوکاری تلقی   ابزاری برای اطمینان سرمایه گذاران از سالمت گزارشگری مالی به  د که شرکت ها از آن به عنوان 
و وداری کراستفاده   گردد)اکتورینا  تبیین  است  ممکن  نظریه عالمت دهی  در چارچوب  دارای  (.  2015،  3ده که  کمیته حسابرسی 

بوده و همین  مدیریت شرکت  به  نظارت و مشورت  در  کلیدی  تا شرکت  مسئله  نقش  از کمیته   موجب شده  استفاده  تنها  نه  ها 
 5گوپتا (.2018و همکاران، 4بلکه ویژگی هایی مثل تجربه و تخصص را نیز مورد توجه قرار دهند)زاالتا  حسابرسی را در نظر بگیرند،

و   6الشاعر( بیان می دارد مکانیزم های راهبری قوی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر هزینه سرمایه است.  2018و همکاران)
شرکت2017همکاران) از  بعضی  امر،  بدو  در  است.  بنگاه  راهبری  در  کلیدی  نقش  حسابرسی  کمیته  معتقدند  صورت    (  به  ها 

های اخیر نهادهای قانون گذار در بسیاری از کشورها برتشکیل    اما در سال ؛می کردند  اقدامداوطلبانه به تشکیل کمیته حسابرسی  
اند.کمیته حسابرسی   تاکید کرده  مالی و حسابداری جهت  آن  دانش  با  اعضایی  داشتن  مکانیزم های شرکتی  از  عنوان یکی  به 

توجه بهبود گزارشگری مالی و افشای بهتر    وجوداعضای با تخصص مالی قابل  ، نظارت بهتر و اثربخش تر ضروری است. بنابراین
مالی یک عامل کامال   اعصای کمیته در زمینه گزارشگری  داد مهارت و تجربه  قبلی نشان  دارد. مطالعات  دنبال  به  را  اطالعات 

مناسب  ایفای نقش مطلوب کمیته حسابرسی مستلزم ترکیب    (.1398  )سعادتمند و علوی،آشکار با اثربخشی کمیته حسابرسی است 
از ویژگی هایی است که اعضای این کمیته باید از آن برخوردار باشند. لذا انتظار می رود ترکیب ویژگی های کمیته حسابرسی به 

لذا    (.1398شده و محیط اطالعاتی را تحت تاثیر قرار دهد)کیان و فقیه، منجر  ها    شرکت  ارائه تصویر مطلوب و ظفاف از عملکرد
شتن اعضای کمیته بیشتر، منابع فرایند نظارت و همچنین یک پایگاه اطالعاتی گسترده تر را در اختیار  یک کمیته حسابرسی با دا

در  و  بر این اساس، کمیته های حسابرسی بزرگ بیشتر احتمال دارد که مشکالت بالقوه گزارشگری مالی را شناسایی کنند،   دارد.
این ادراک همچنین باعث می شود که مدیران نسبت به ارائه  ی بخشند. نتیجه کیفیت کنترل داخلی و گزارشگری مالی را بهبود م

 .(2018و همکاران،  7اطالعات مالی ضعیف و یا دستکاری متعدد اطالعات حسابداری، تمایلی نداشته باشند)اندریو 
که نوسان سود    کردند( مهارت و تخصص مالی کمیته حسابرسی را به عنوان ویژگی ای تلقی  2014و همکاران)  8یتآبرنا

بنابراین، سهامداران نهادی نقش مهمی در محیط اطالعات دارند. عالوه بر  پیش بینی شده توسط مدیریت را کاهش می دهد.  
 می شوند و کیفیت تولید اطالعات را تحت تاثیر قرار می دهند ر  منجاین، وجود سرمایه گذاران نهادی به عدم تقارن اطالعات  

که شرکت های مشابه می توانند شاخص های بهتر برای یکدیگر باشند، انتقال اطالعات میان آنها    از آن جا  .(2018)الصمدی،
یاب می  دست  کمتری  تالش  با  شرکت  مالی  عملکرد  مورد  در  بیشتر  اطالعات  به  کاربران  و  شود  می  و 9ند)کیم  آسان 

اگر شرکت  (.2016همکاران، عبارتی،  متفاوت   به  ارقام حسابداری  و  یکسان  اقتصادی  وقاعی  برای  یکسانی  ارقام حسابداری  ها 
های مالی قابل مقایسه خواهیم بود. به طور کلی،عدم قابلیت مقایسه    برای واقعی اقتصادی متفاوت گزارش کنند؛ شاهد صورت
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کت ها و ساختار معامالت باشد. رحوه به کارگیری این اصول توسط شن  پذیرفته شده عمومی حسابداری،می تواند ناشی از اصول  
ها می توانند ساختار معامالت خود را به نحوی تنظیم کنند که ویژگی هایی را نشان دهد که به روش حسابداری مورد نظر   شرکت
نه های پردازش اطالعات و افزایش کیفیت اطالعات موجود به  کاهش هزیقابلیت مقایسه    (.1398گردد)خزائی و همکاران،منجر

سرمایه گذاران است. چون شرکت های قابل مقایسه یک مرجع خوب برای یکدیگر هستند، انتقال اطالعات بین آنها می تواند  
(. کیم و 1،2018های مالی خود کاهش دهد)پسندیده پارسا و صراف   میزان تالش های تحلیل گران را در فهم و تحلیل صورت

( استدالل می کنند که مقایسه پذیری باالتر، محاسبات حسابداری بیشتری برای اندازه گیری اطالعات در سطح  2016همکاران )
 کند.  استاندارد مخصوصا برای شرکت هایی با زمینه فعالیت مشابه  فراهم می

( استدالل می کنند که قابلیت مقایسه  امکان مقایسه معناداری بین شرکت ها را فراهم می کند تا  2011و همکاران. ) 2دی فرانکو

تحلیل گران نه تنها بتوانند نتیجه گیری های دقیق تر در مورد همبستگی های اقتصادی و تفاوت های بین شرکت های قابل 

افزون بر این، چون    .چگونه رویدادهای اقتصادی به عملکرد شرکت منجر می شودبلکه بهتر درک کنند که    ،مقایسه داشته باشند

تواند میزان تالش های تحلیل   آنها می  بین  انتقال اطالعات  برای یکدیگر هستند،  مقایسه یک مرجع خوب  قابل  شرکت های 

را در فهم و تحلیل صورت مالی خود کاهش دهد   گران  مقایسه صورت2016همکاران،و  3)کیم  های  مالی هزینه   (.قابلیت  های 

های    کسب و پردازش اطالعات را کاهش می دهد و میزان کلی و کیفیت اطالعات عمومی را افزایش می دهد. زمانی که صورت

است؛ ( تاثیر سود گزارش شده در قیمت سهام بیشتر  1مالی یک شرکت سهامی و شرکت های همکار آن قابل مقایسه تر است: ) 

کنترل قدرت سهامداران احتماال به (.  2016و همکاران،   4تر است)فانگ  ( ریزش پس از اعالم سود شرکت های مشابه ، کوچک2)

تصمیمات مدیریت ارشد و تصمیم گیری های حسابداری در کنترل سهامداران در گروه های تجاری بستگی دارد و احتماال نقش 

گروه تجاری احتماال یک سیستم حسابداری را برای کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیری مهمی در حمایت از آن دارد. لذا هر  

همکاران،  و  کیم  )شیک  بگیرد  نظر  در  دقیق  و  موقع  باالتر (.   2019به  مقایسه  قابلیت  یکسان،  حسابداری  های  سیستم  در 

ذا قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری زمانی حسابداری برخاسته از همگونی بیشتر در انتخاب ها و براوردهای حسابداری است. ل

و   کنند)ظفری  استفاده  مشابه  اقتصادی  رویدادهای  برای  مشابه  حسابداری  های  رویه  از  ها  شرکت  که  شود  می  حاصل 

در صورت  (.  1398همکاران، مدیران،  بر عملکرد  نظارتی کمیته حسابرسی  نقش  به دالیل کاهش  مربوط  دوگانه  رویکرد  مطابق 

رویکرد    رابطه  وجود شامل  که  مدیران  و  حسابرسی  کمیته  اعضای  بین  رویکرد    "هزینه-استقالل"دوستانه  و "و  بودن  راحت 

است، انتظار می رود روابط دوستانه مدیران و اعضای کمیته حسابرسی بتواند بر کاهش نظارتی کمیته حسابرسی   "آسودگی خاطر

داشته باشد. کمیته حسابرسی می تواند تصویر مطلوبی از صورتهای مالی در ارزیابی آنها از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت اثر

عنوان بازدارنده، از تقلب های مدیریت ممانعت کند و از این طریق    به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ارائه دهد و از طرفی به

های    قابلیت اتکای صورت  ها محسوب می شود. کمیته های حسابرسی موجب افزایش  محرک اصلی در بهبود عملکرد شرکت

( استدالل می کنند که مقایسه پذیری سیستم  2018و همکاران )  5چن (.  1398مالی برای سازمان ها خواهند شد)برزگرو همکاران، 

  زیرا اطالعات مفیدی در مورد فاکتورهای هدف برای خریدار فراهم می آورد.   ؛می شودمنجر  حسابداری به تصمیم گیری بهتر  
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بازار  همچنین در  اعتباری  به ریسک  مربوط  اطمینان  دهد.    ناکارا  عدم  می  برای  را کاهش  بیشتری  منابع  اعضای کمیته  حضور 

، بیشتر به دنبال مقایسه    مالی و حسابداریمیته هایی با تخصص  کبه ارمغان می آورد.    فرآیند نظارت و پایگاه دانش گسترده تر

درجه باالیی از تخصص مالی و حسابداری در    باتر    کمیته حسابرسی بزرگدردرجه بندی باالتری از بیانیه مالی هستند. بنابراین،  

ا دارد.  مالی وجود  بیانیه  مقایسۀ  از  باالتری  مقیاس  با همکمیته،  مقایسه  با  مالی شرکت  انی که کمیته صنعت خود، زم  طالعات 

تر است و دارای اعضای بیشتری با تخصص مالی و حسابداری است، مقایسه می شود. با استفاده از اصالحیه   حسابرسی بزرگ

نتیجه گرفت که کمیته حسابرسی   های استاندارد برای شناسایی ویژگی های اقتصادی ویژگی های کمیته حسابرسی، می توان 

ایسه با بیانیه مالی است. در شرایط محیطی ضعیف نظارتی که مدیران دارای اختیار و فرصت یکی از عوامل تعیین کننده در مق

اجرای نقش نظارتی   برایبیشتری برای تعامل با حسابداری خالق هستند، ورودی های نسبتا بیشتری از طرف کمیته حسابرسی  

ترتیب به ایجاد رابطه قوی بین ویژگی    نیاز است.خود   می شود. منجر  های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه مالی  این وضعیت به این 

عالوه بر این، کمیته های حسابرسی نقش مهمی را در تولید مقایسۀ بیانیه مالی بین المللی در حساب های غیر حسابرس چهارگانه ایفا می  

که تخصص مالی و حسابداری همراه با تخصص صنعت می تواند به    ند( دریافت2014و همکاران )  2کوهن  .(2018و همکاران،  1)اندریو کنند

زیرا تخصص صنعت می تواند   ؛طور قابل مالحظه ای قابلیت اطمینان یک کمیته حسابرسی در نظارت بر فرایند گزارش مالی را افزایش دهد

و ارزیابی کند. با توجه به تخصص مالی و حسابداری، تخصص مالی  به کمیته حسابرسی کمک کند که برآوردهای خاص صنعت را درک  

کمیته حسابرسی مستقیما پیاده سازی و تفسیر استانداردهای حسابداری را به عهده دارد؛ زیرا صالحیت باالتر یک کمیته حسابرسی زمانی 

حسابرسی با تخصص مالی و حسابداری با کیفیت کمیته های  ،است که بیشتر اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی هستند. بنابراین

نقش   مکانیسم های کمیته حسابرسی  از  یکی  عنوان  به  مالی کمیته های حسابرسی  تخصص  دارند.  مطابقت  باالتری  مالی  گزارش دهی 

(  2011) و همکاران 3مهمی در کاهش هزینه های نمایندگی با نظارت بر سیاست های حسابرسی مالی ایفا می کند. عالوه بر این، دی فرانکو 

های مالی را    نشان می دهد کمیته های حسابرسی با تخصص مالی باالتر، بیشتر احتمال دارد که مقیاس باالتری از مقایسه پذیری صورت

اهش می  دنبال کنند، در نتیجه کیفیت اطالعات مالی باالتری را به همراه می آورد و هزینه های نمایندگی و اطالعات را برای سهامداران ک

بنابراین بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه با توجه به نظارت بر نقش کمیته    .(2018و همکاران،  4دهد)اندریو

های حسابرسی در گزارش های مالی اهمیت پیدا می کند. در شرایط خاص، کمیته های حسابرسی عالقه خاصی به اطالعات مالی قابل  

به ویژه هنگامی که این اطالعات پایه ای برای بررسی تحلیلی و ارزیابی عملکرد فراهم می کند. کمیته های حسابرسی ممکن   ؛ندمقایسه دار

های  دوره  بین  حسابداری  اقالم  بین  مادی  های  تفاوت  و  نیست  مقایسه  قابل  مالی  اطالعات  که  زمانی  مدیران،  برای  را  سواالتی  است 

  .کندصنعت رخ می دهد، ایجاد  حسابداری بین شرکت های در همان

 پژوهش پیشینه 

افشا، رابطه معناداری   با سطح نشان می دهد که استقاللتأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشا  ( دربررسی  2020و همکاران)  5یحیی

زیرا معتقد است که مکانیسم های نظارت قوی بر حاکمیت داخلی باعث   ؛منفی دارد. یافته های این تحقیق نظریه نمایندگی را تأیید می کند
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جلسات بهبود شوند.  می  مالی  گزارشگری  با سطح کیفیت  معناداری  و  مثبت  ارتباط  کیمدارد.   افشا کمیته  همکاران)  1شیک  در  2019و   )

های مشابه صنعت سود قابل   که جفت شرکتهای مالی به این نتیجه رسیدند    بررسی رابطه سبک های مدیریت و قابلیت مقایسه صورت

به جفت شرکت های مختلف در گروه های تجاری مختلف دارند.  لذا سبک مدیریت در هر گروه تجاری به بهبود  مقایسه ای نسبت به   

( تاثیر تخصص و جنسیت اعضای 2018و همکاران) 2منصور مقایسه سود حسابداری در بین شرکت های عضو صنایع مختلف کمک می کند. 

 منجر  کمیته حسابرسی بر مدیریت سود را بررسی کردند. نتایج نشان داد تخصص اعضای کمیته حسابرسی و نوع آن به کاهش مدیریت سود

ب  شود.  سانگ ه  می  دارد.  بیشتری  اثربخشی  سود  مدیریت  کاهش  در  مردان  به  نسبت  زنان  مالی  تخصص  هم  3عالوه  در 2018کاران)و   )

با   رسیدند تخصص کمیته حسابرسی  نتیجه  این  به  فراتحلیل  روش  کیفیت سود طبق  با  کمیته حسابرسی  اعضای  تخصص  رابطه  بررسی 

( به بررسی رابطه استقالل کمیته حسابرسی و محتوای اطالعاتی اعالمیه های سود  2018و همکاران)  4کیفیت سود رابطه مثبتی دارد. پورتیا 

معن.  پرداختند به شکل  است  تر  بازار هنگامی که کمیته حسابرسی مستقل  العمل  داد عکس  نشان  این    انتایج  بر  است. عالوه  بیشتر  داری 

وان استقالل اعضای کمیته حسابرسی برای کشورهایی که دارای ساختار قانون گذاری و نهادهای صعیف تری هستند، تاثیر بیشتری دارد.  

نتایج نشان داد ویژگی های مالی پرداختند.    به بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و تجدید ارائه صورت(  2018و همکاران)  5ماسلیزا

و    6های کمیته حسابرسی مانند استقالل ، اندازه ، تخصص و فعالیت آن با تبیین احتمال تسویه حساب های مالی مهم رابطه دارد. اندریو 

های مالی پرداختند. نتایج نشان داد وقتی کمیته   های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت( به بررسی رابطه ویژگی  2018همکاران)

تر هستند و تعداد بیشتری از اعضای آن دارای تخصص مالی و حسابداری هستند ، اطالعات مالی در بین همساالن   های حسابرسی بزرگ

ویژگی تخصص کمیته حسابرسی برای مأموریت های مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره رابطه قوی تری  .صنعت قابل مقایسه تر است

داد.   نشان  مقایسه  قابلیت  تاشاکربا  و  این 2017)7آیوهامی  به  اجتماعی  مسئولیت  افشای  بر  ویژگی های کمیته حسابرسی  اثر  بررسی  در   )

ما حسابرسی،  کمیته  های  ویژگی  میان  رسیدند  مسئولیت نتیجه  افشای  و  حسابرسی  کمیته  اعضای  جنسیتی  تنوع  و  استقاالل  ننداندازه، 

در تحقیقی با عنوان قابلیت مقایسه سود حسابداری و معامالت    ( 2016)8داری وجود دارد. کیم و لیم   اها رابطه مثبت و معن  کتراجتماعی ش

ت اگاهانه به عنوان یکی از شاخص های عدم تقارن اطالعاتی پرداختند اگاهانه به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه سود حسابداری و معامال

ژائو  دارد.  رابطه منفی وجود  اطالعاتی  تقارن  مقایسه حسابداری و عدم  قابلیت  بین  دادند  نشان  ویژگی های 2016)  9و  ارتباط  بررسی  ( در 

رسیدند  نتیجه  ایین  به  سرمایه  هزینه  و  تعداد جلسات کمیته  اندازه کمیته حسابرس،  کمیته حسابرسی  و  مالی  تخصص  .و  مستقیم  رابطه  ی 

دارند.   سرمایه  هزینه  با  معکوس  رابطه  )  10بوکار حسابرسی  همکاران  های 2016و  شرکت  سود  کیفیت  بر  نهادی  مالکیت  ساختار  تأثیر   )

ت نهادی و کیفیت سود  برای شرکت  دخانیات در نیجریه را مورد بررسی قرار داد. یافته های مطالعه نشان داد که رابطه مثبت بین مالکی

(تمرکز مالکیت بر افشای اطالعات در نیجریه را بررسی کردند. آنها استدالل می کنند  2016)11کابارا و دایاراهای نمونه در نیجریه وجود دارد. 

( نشان دادند که شرکت هایی با  2016)12اولوکرا آدبیی و   که در بازاریابی نفت، تمرکز مالکیت بر افشای اطالعات داوطلبانه تاثیر می گذارد.
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ارائه می   و   1بوشلینک  .دکننسرمایه گذاران نهادی باال کیفیت افشاگری مالی بهتری در مقایسه با شرکت هایی با مالکیت سازمانی پایین 

ف مورد بررسی قرار ( نقش سهامداران خارجی را در رعایت نظارت بر گزارشگری مالی در کشورهایی کیفیت سازمانی ضعی2013همکاران)

دادند. یافته های مطالعه نشان دهنده رابطه مثبت بین سهام خارجی و کیفیت گزارشگری مالی در این کشورها است. به همین ترتیب، اجرای  

   به مرحله ای از فرایند گزارشگری مالی کمک کرده است. 2استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

ها، نیاز به    ( نشان دادند که قابلیت مقایسه بیشتر موجب می شود هنگام تجزیه و تحلیل اطالعات مالی شرکت2011دی فرانکو و همکاران)

تعدیالت در اطالعات کاهش یافته و استفاده کنندگان برون سازمانی میزان بیشتری از اطالعات را با سهولت بیشتر و هزینه کمتر به  اجرای  

ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه موسسه  در بررسی  ( 1398ه)آزادزادحاجیها و  .  دست آورند

های مالی ارتباط منفی و معناداری وجود های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتبین ویژگینشان دادند    حسابرسی و حاکمیت شرکتی

حسابرسی   موسسه  اندازه  همچنین  ویژگی دارد؛  بین  رابطه  صورتبر  مقایسه  قابلیت  و  حسابرسی  کمیته  منفی های  اثر  مالی  های 

هیئت .گذاردمی اندازه  صورت درنهایت،  مقایسه  قابلیت  و  حسابرسی  کمیته  تخصص  بین  رابطه  بر  می مدیره  مثبت  اثر  مالی  و های  گذارد 

( 1399جعفری و همکاران). گذاردهای مالی اثر منفی میمقایسه صورتمدیره بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و قابلیت  استقالل هیئت 

نشان دادند   گذاران و اعتباردهندگان با تاکید بر نقش مالکیت نهادیهای مالی از دیدگاه سرمایهپیامدهای قابلیت مقایسه صورتدر بررسی  

جریان مقایسه  سهام    هایقابلیت  ساالنه  بازده  بر  عملیاتی  تعدیل نقدی  نهادی  مالکیت  توسط  ارتباط  این  و  دارد  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

نوسان همچنین  .  شودمی بر  ارتباط توسط مالکیت نهادی قابلیت مقایسه سود خالص  این  تأثیر منفی و معناداری دارد و  بازده سهام  پذیری 

اما    ؛ ی نقدی عملیاتی بر اعتبار تجاری تأثیر معناداری دارندهاقابلیت مقایسه سود خالص و قابلیت مقایسه جریان  از طرفی    .شودتعدیل می 

تعدیل  رابطه   کنندهنقش  این  در  نهادی  نشدمالکیت  تائید  آماری  لحاظ  به  به  1398همکاران)  برزگرو   .ها  و(  اثر  کمیته  یژگی بررسی  های 

شرکت  اجتماعی  مسئولیت  افشای  بر  نشان  یافتهپرداختند.    هاحسابرسی  پژوهش  کمیتهویژگی  داد  های  شامل    های  حسابرسی 

اعضای کمیته تنوع جنسیتی  و  مالی  اندازه، تخصص  اجتماعی شرکت  استقالل،  مسئولیت  افشای  بر  مثبت و حسابرسی  تأثیر  ها 

به    های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادیهای کمیتهبررسی رابطه بین ویژگی( در  1398سعادتمند و علوی)   معناداری دارند.

  ، داری وجود دارد. به عبارت دیگر ا  حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی و معن  بین اندازه کمیته  این نتیجه رسیدند

آنشرکت کمیته  اعضای  تعداد  که  سرمایه  هایی  هزینه  بیشتر هستند  یافتهها  این  دارند.  کمتری  عادی  نشان ها همسهام  چنین 

  داری وجود ندارد.ادهد بین میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنمی

تاثیر ویژگی  ( در1397آزادی و ترکمندی) ارزش شرکت  بررسی  بر  بورس    های کمیته حسابرسی  پذیرفته شده در  های 

هیچ یک از متغیرهای تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و  نتیجه رسیدند    به این  اوراق بهادار تهران

ندارند. تاثیر  شرکت  ارزش  بر  کمیته حسابرسی  اعضای  تجربه  خانی)  میزان  بررسی  1397محمد  در  اشخاص تاثی(  با  معامالت  ر 

عامالت با اشخاص  به این نتیجه رسید  وابسته بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با توجه به نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی

های مالی دارد و مالکیت نهادی به عنوان متغیر تعدیل کننده این رابطه    وابسته رابطه منفی و معناداری با قابلیت مقایسه صورت

های   ررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر قابلیت مقایسه صورت( به  1396زینالی و همکاران)  .کند  تضعیف می  منفی را

گونه تاثیری    نتایج تحقیق نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی هیچپرداختند.    مالی با تاکید بر مراحل چرخه عمر شرکت
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ندارند. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی در مرحله افول تاثیر مثبت)مستقیم( و معنی های مالی    بر قابلیت مقایسه صورت

رابطۀ ( در بررسی 1396رحمانی و قشقایی) .داری بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی دارند و در سایر مراحل تاثیری مشاهده نگردید

تعهدی و  واقعی  با مدیریت سود  مقایسۀ حسابداری  نتیجه رسیدند    قابلیت  این  و به  ارقام حسابداری  مقایسۀ  قابلیت  بین ویژگی 

 . مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطۀ معناداری وجود ندارد

بر قابلیت مقایسه صورت های مالی  ( به بررسی  1396زلقی و همکاران) نتایج با استفاده از معیار  پرداختند.    عوامل موثر 
  ، دوم نشان داد که مدیریت سود و اندازه شرکت تاثیر معناداری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارند. با استفاده از معیار سوم 

ا متغیرهای  که  داد  نشان  تاثیر  نتایج  ها  دارایی  بازده  نوسانات  و  سود  مدیریت  حسابرس،  تصدی  دوره  حسابرسی،  موسسه  ندازه 
های کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت گزارشگری  ثر ویژگی( به بررسی ا1395زارعی و قاسمی).معناداری بر میزان قابلیت مقایسه دارند

حسابرسی همچون استقالل، تخصص اعضا، سابقه مدیریت اعضا و تعداد های کمیته  بین ویژگیپرداختند. نتایج نشان داد     مالی
 . ای وجود ندارداعضای کمیتۀ حسابرسی با مدیریت سود رابطه

 با توجه به مبانی نظری و پیشینه آن به فرضیات به صورت زیر مطرح می شود:  

 ؛ جود داردهای مالی ارتباط و  بین تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت -

 ؛های مالی ارتباط وجود دارد بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت -

های مالی تاثیر   مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت -

 ؛دارد

اعضای کمی  - مالی  بین تخصص  ارتباط  بر  نهادی  مقایسه صورتمالکیت سهامداران  قابلیت  مالی   ته حسابرسی و  های 

 ؛تاثیر دارد

 روش شناسی پژوهش 

جا  که به دنبال یافتن ارتباط چند متغیر می باشد از نوع همبستگی   پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از آن  
از نوع پس رویدادی می باشد.   با توجه به فرضیه های مطرح شده و تعریف   برای اجرایو روش شناسی آن  آزمون فرضیه ها 

بسته( از آزمون های همبستگی عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آزمون فرضیه ها)آزمون معنادار ارتباط متغیرهای مستقل با وا
ها از    اطالعات واقعی و حسابرسی شده شرکت  و آزمون های مربوط به بررسی مفروضات آنها استفاده شد.  ه و رگرسیون چند گان

 نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال استخراج شده است.

 جامعه و نمونه پژوهش 

برای . در این پژوهش  باشد  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میهای    کلیه شرکتشامل  جامعه آماری این تحقیق  
استفاده شده است. برای ایننن   حذف سیستماتیکاز روش  ،  جامعه آماری موردنظر باشد  ازنمونه آماری یک نماینده مناسب    این که
و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونننه تحقیننق انتخنناب در نظر گرفته شده  زیر  معیار    4  ،منظور

 شده و مابقی حذف می شوند. 

 ؛ در بورس فعال باشد 1398در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1392سال قبل از می بایست شرکت .1
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دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای  .2 بانهلدینگ،  به  مالی    ،کهابیمه،لیزینگ،  قابل گذاری   و سرمایهموسسات  تفاوت  و 
 ؛ نباشد ییاد شدههاجز شرکتشرکت انتخابی  مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی،

 ؛ تغییر سال مالی نداشته باشدبازه زمانی تحقیق اسفند باشد و طی  29سال مالی شرکت منتهی به .3

 ها در دسترس باشد.  اطالعات مالی شرکت.4

به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در مجموع تعداد   1398الی  1392شرکت در بازه زمانی    121ا توجه به شرایط ذکر شده تعداد  ب
 شرکت( مورد آزمون قرار گرفت.  -مشاهده )سال 847

 متغیرهای پژوهش 

 متغیر مستقل: ویژگی های کمیته حسابرسی 

   (Fec)تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی -

حرفهاندازهبرای   مدارک  دارای  اعضای  از  حسابرسی  کمیته  رئیس  چنانچه  متغیر،  این  جامعه  گیری  در  عضویت  قبیل  از  ای 
در نظر    0صورت    در غیر این؛  1عدد    ،المللی باشدای بینهای حرفهحسابداران رسمی ایران و انجمن حسابرسان داخلی و انجمن

 (. 2018)اندریو و همکاران،شودگرفته می

 ( Fem)مالی اعضای کمیته حسابرسی تخصّص -

اندازه مدارک حرفهبرای  دارای  اعضای  نسبت  از  متغیر،  این  و گیری  ایران  در جامعه حسابداران رسمی  قبیل عضویت  از  ای 
انجمن و  داخلی  حسابرسان  حرفهانجمن  میهای  محاسبه  حسابرسی  کمیته  اعضای  کل  به  المللی  بین  و   شودای  )اندریو 

 (. 2018همکاران،

 ( AComp) قابلیت مقایسه صورتهای مالی:متغیر وابسته

اندریو و همکاران) از نسخه ای که توسط  (  2018مطابق تحقیقات  استفاده  با  این پژوهش  مقایسه در  و    فرانکو  دی  قابلیت 
شود که    صورت اضافه می(، ارائه شده است برآورد می گردد. عالوه بر این ساختار موجود به ایده زیر نیز به این  2011) همکاران  

این ترتیب می به  مالی هستند.  به صورت های  از رویدادهای تجاری  انعکاسی  از  سیستم های حسابداری  استفاده  با  را  آن  توان 
 ( نشان داد: 1رابطه )

 Financial Statements i=fi (EconomicEventsi )        (                       1رابطه)

آن  اقتصادی شرکت    fi(EE)که در  مقایسه خواهند  است. دو شرکت سیستم  iنشان دهنده رویدادهای  قابل  های حسابداری 
های مالی یک شرکت، تابعی از رویدادهای اقتصادی و    بیان می کند که صورت  مذکورداشت اگر انعکاس آنها مشابه باشد. معادله  

دو "های مالی  به شرح زیر قابل تعریف است:  مفهوم قابلیت مقایسه صورتحسابداری این رویدادها است. با توجه به این منطق،  
دارای سیستم آنها صورتهای  شرکت  اقتصادی،  رویدادهای  از  برای یک مجموعه  اگر  بود،  مقایسه خواهند  قابل  های حسابداری 

 . "مالی مشابهی را فراهم کنند



نامیده می شود( بر ارتباط بین سود و بازده تمرکز  ACOMPوان برای اندازه گیری قابلیت مقایسه حسابداری)از این پس با عن
به ؛کند های مالی را اندازه گیری می  می شود و اینکه توابع حسابداری دو شرکت انعکاس رویدادهای اقتصادی مشابه در صورت

یک برای  باشند،  داشته  مقایسه  قابلیت  ها  اگر شرکت  که  کند  می  تأکید  ایده  این  بر  مقیاس  این  رویدادهای    ویژه  از  مجموعه 

شرکت   مشابه،  شرکت    jاقتصادی  سود  مشابه  سودی  سال    iباید  مقیاس  ایجاد  برای  کند.  قابلیت    –ارائه  از  شرکت 

 :برآورد می شود tتا  t-3ساله  4( برای دوره 2( با استفاده از رابطه)ACOMPi,tمقایسه) 

 NIi,t= β0i+ β1iRETi,t            (                                       2رابطه)

به ترتیب سود خالص و بازده ساالنه هستند که سود خالص از طریق تقسیم بر جمع دارایی ها همگن   RETو    NIکه در آن  

هستند که باهم به عنوان یک معیاری برای عملکرد حسابداری   β1iو   β0iسازی شده است. ضرایب پیش بینی شده معادله  باال ، 

برآورد می شود. سپس از معامالت    β1jو     β0jایجاد و    jمی شوند.  به همین ترتیب تابع حسابداری هر شرکت  استفاده  iشرکت  

برای شرکت    iاقتصادی شرکت   انتظار  تا سود مورد  تابع حسابداری هر دو شرکت    iاستفاده می شود  از  استفاده  با    jو    iبا  را 
 ( محاسبه شود:4و  3استفاده از رابطه)

 E  (NI)iit= β̂0i+ β̂1iRETit(                                         3رابطه)

E  (NI)(                                          4رابطه)
ijt

= β̂0j+ β̂1jRETit 

با    iسود مورد انتظار شرکت    E(NI)ijtو     iی شرکت  با توجه به تابع حسابدار  iسود مورد انتظار شرکت    E(NI)iitجا    در این

به صورت منفی میانگین قدر مطلق  jو    iاست. سرانجام، قابلیت مقایسه حسابداری بین شرکت    jتوجه به تابع حسابداری شرکت  

با استفاده   tتا    t-3ساله    4در طول دوره    jو    iتحت توابع حسابداری برآوردی شرکت    iتفاوت بین سود مورد انتظار برای شرکت  
 ( تعریف می شود:5از رابطه)

- =ACOMPijt(                              5رابطه)
1

4
∑ |E(NI)

iit
- E(NI)

ijt
|t

t=3 

ذکر است در این پژوهش،    قابلقابلیت مقایسه حسابداری بیشتری را منعکس می کند.    ACOMPijtکه در آن مقادیر باالی  
اندازه گیری متغیر   اندازه گیری قرار ه  فاوت در نظر گرفته شده است که بصنعت مت  5در زمان  صورت مستقل یا جداگانه مورد 

 (. 2018صورت کلی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت)اندریو و همکاران،ه گرفت. منتهی در زمان تحلیل آماری ب

 ( INS) مالکیت نهادی:  متغیر تعدیل گر یا تعدیل کننده

 و  دهندیم   صیتخص  شرکت  کنترل  یبرا   را  یا   مالحظه   قابل   منابع  ،یمال   و  یفن  یها یی  توانا  خاطره  ب   ینهاد  سهامداران
و در نتیجه در انتخاب حسابرس و کیفیت کاری او نقش   کنند  یم  استفاده  شرکت  اداره  یبرا  یمال   خبره  کارشناسان  دیدگاه های  از

کنند می  بازی  را  و   1)اوالیینکا باشدیم  ینهاد  سهامداران  لهیبوس  شده  ینگهدار  سهام  درصد  آن،  محاسبه  نحوه  .مهمی 
 (. 2017همکاران،

 متغیرهای کنترلی 

 
1 Olayinka 



 ؛ شودها محاسبه میدارایی(: اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی کل Sizeاندازه شرکت).1

 ؛ شودها محاسبه میها بر کل دارایی(: اهرم که از طریق تقسیم کل بدهیLevاهرم مالی) .2

 ؛ برابر با سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها (:ROAنرخ بازده دارایی ها ).3

از    (:ROEسودآوری).4 دیگر  یکی  و  سودآوری  سنجه  عنوان  به  نیز  سهام  صاحبان  حقوق  بازده  حاضر،  پژوهش  در 
 شود.متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شده که از تقسیم سود خالص بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه می

 الگوی آزمون فرضیه ها 

 6رابطه

𝐴𝐶𝑜𝑚𝑝𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝑒𝑐𝐼𝑡 + 𝛽2𝑙𝑒𝑣𝐼𝑡 + 𝛽3𝑟𝑜𝑎𝐼𝑡 + 𝛽4𝑅𝑜𝑒𝐼𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝐼𝑡 + 𝜀 

 7رابطه

𝐴𝐶𝑜𝑚𝑝𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝑒𝑚𝐼𝑡 + 𝛽2𝑙𝑒𝑣𝐼𝑡 + 𝛽3𝑟𝑜𝑎𝐼𝑡 + 𝛽4𝑅𝑜𝑒𝐼𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝐼𝑡 + 𝜀 

 8رابطه

𝐴𝐶𝑜𝑚𝑝𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝑒𝑐𝐼𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑆𝐼𝑡 + 𝛽3𝑓𝑒𝑐 ∗ 𝐼𝑁𝑆𝐼𝑡 + 𝛽4𝑙𝑒𝑣𝐼𝑡 + 𝛽5𝑟𝑜𝑎𝐼𝑡 + 𝛽6𝑅𝑜𝑒𝐼𝑡
+ 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝐼𝑡 + 𝜀 

 9رابطه

ACompIt = β0 + β1FemIt + β2INSIt + β3Fem ∗ INSIt + β4levIt + β5roaIt + β6RoeIt
+ β6SizeIt + ε 

 یافته های پژوهش 

 آماره های توصیفی 

مجمننوع مشنناهدات در ایننن ( ارائه شده است.  2( و )1نتایج تحلیل توصیفی مربوط به متغیرهای کمی و کیفی پژوهش در جداول)
(  می باشد. نتایج تحلیل توصیفی نشان می دهد که 1398الی  1392شرکت طی سالهای   121سال شرکت )  847پژوهش برابر با  

 0.000و  -0.166کمینه و بیشینه داده ها در سطح این متغیر به ترتیب برابننر بننا   بوده و    -0.022قابلیت مقایسه  میانگین شاخص  
می باشنند. ایننن متغیننر نیننز   0.444باشد. متوسط تخصص مالی اعضائ کمیته حسابرسی شرکت های مورد مطالعه نیز برابر با  می

ب کمیته حسابرسی خود بهره گیری متخصص مالی در قال  ئدرصد اعضا  61.26نشان می دهد نصف شرکت های مورد مطالعه از  
و متوسط تمرکز مالکیت سهامداران نهادی بننرای بوده.  0.424کمیته حسابرسی نیز برابر با   نخصص مالی رییس. متوسط  کرده اند

 ( قابل مشاهده است.2( و)1می باشد. سایر مقادیر آماره های توصیفی در جداول ) 0.756شرکتهای مورد مطالعه برابر 



 : نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای کمی پژوهش  . 1جدول 

 انحراف  معیار  کوچکترین  بزرگترین میانگین  مشاهدات  نماد متغیر 

 AComp 847 0.022- 0.0000 0.166- 0.025 های مالی  قابلیت مقایسه صورت

 Fec 847 0.424 1 0 0.377 تخصص مالی رییس کمیته حسابرسی

 Fem 847 0.444 1 0 0.414 حسابرسیتخصص مالی اعضای کمیته 

 INS 847 0.756 0.98 0.028 0.237 تمرکز مالکیت سهامداران نهادی 

 Size 847 14.079 19.249 10.166 1.403 اندازه شرکت 

 ROA 847 0.116 1.209 0.932- 0.183 بازده دارایی  میزان

 LEV 847 0.626 0.802 0.090 0.271 اهرم مالی 

 Roe 847 0.160 10.045 72.695- 2.654 سودآوری

 

 : نتایج تحلیل فراوانی متغیرهای کیفی پژوهش . 2جدول 

 درصد   فراوانی  اندازه گیری  عالمت مشاهدات  نام متغیر 

 34.83 295 ( 1رئیس کمیته دارای تخصص مالی )  Fec 847 کمیته حسابرسی  تخصص مالی رئیس

 65.17 552 ( 0رئیس کمیته فاقد تخصص مالی ) 

 38.74 329 ( 1اعضای کمیته دارای تخصص مالی )  Fem 847 کمیته حسابرسی   تخصص مالی اعضای

 61.26 518 ( 0اعضای کمیته فاقد تخصص مالی ) 

 

 نتایج آزمون فرضیه ها

رگرسیونی،  روابط  تفسیر  از  اطمینان  منظور  به  است.  شده  استفاده  چندگانه  خطی  رگرسیون  از  تحقیق  فرضیه  آزمون  برای 
این است  فرضیه های زیربنایی رگرسیون مورد استفاده در این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت. اولین شرط استفاده از رگرسیون  

باید دارای توزیع نرمال   نتایج این   -با میانگین صفر باشد. بدین منظور از آزمون چارککه توزیع خطاها  برا استفاده شده است. 
آزمون بیانگر نرمال بودن توزیع داده هاست. برای بررسی عدم وجود خود همبستگی متغیرهای مستقل از آماره دوربین واتسون  

ین مانده های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره متغیر است. اگر همبستگی ب  4تا    0استفاده شده است.مقدار این اماره بین  
شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین   4نشان دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده ها و اگر نزدیک به    نزدیک به صفر شود،

عدم همبستگی بین    رار گیرد، می توان فرضق  205و    1.5باقیمانده های متوالی است. به طور کلی اگر آماره دوربین واتسون بین  
(. برای انتخاب الگوی تحلیل داده، داده ها می توانند به صورت سری زمانی،  1389خطاهای الگو را پذیرفت)افالطونی و نیکبخت،

مقطعی یا ترکیبی باشند. با توجه به اینکه داده های این تحقیق از نوع ترکیبی)پنل( هستند، باید مشخص شود که از نوع تابلویی  
باشد،  بیشتر  %    5داری آزمون انها از    اتلفیقی؟ بدین منظور از آزمون چاو استفاده می شود. برای مشاهداتی که سطح معن  هستند یا

باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی که سطح معنی داری   کمتر  یا به عبارتی آماره آزمون آنها از آماره جدول
ای تخمین الگو از روس تابلویی استفاده خوادهد شد. روش تابلویی خود با استفاده از دو الگوی  است، برکمتر    %5آزمون آنها از  

اثرات تصادفی و اثرات ثابت میتواند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام الگو استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. 



است از الگوی بیشتر    %5الگوی اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آنها از  است از  کمتر    %5مشاهداتی که احتمال آزمون آنها از  
 اثرات تصادفی برای تخمین الگو استفاده می شود.  

 لیمر)چاو( وهاسمن Fنتایج آزمون  . 3جدول

F   ها فرضیه هاسمن  نوع داده ها  لیمر 

F P Chi – square P 

0.185 0.983 POOL - -  فرضیه اول 

0.142 0.990 POOL - -  دومفرضیه 

0.146 0.989 POOL - -  سومفرضیه 

0.172 0.984 POOL - -  چهارم فرضیه 

 

( آزمونها در جدول  این  ب3نتایج  داری  به سطح معنی  با توجه  ارائه شده است. همانطورکه مشاده می شود  امده و ه  (  دست 
به فرضیه    است، نتایج حاکی از آن است که برای الگوهای مربوط  کمتر  %  5به سطح معناداری قابل قبول که از    با توجههمچنین  

 ثابت استفاده می شود.   آثارر گرفتن ظهای اول الی چهارم از روش تلفیقی با در ن

جدول) در  اول  فرضیه  تخصص4نتایج  متغیر  ضریب  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  ارائه  رئ  (  معادلمالی  حسابرسی  کمیته   یس 

کمتر (  %5جا که از خطای پیش بینی شده )   معنادار است و از آن  (0.008ح ) است که در سط( 2.628) معادل    tو آماره  (  0.049)
تایید می شود و می توان گفت بین تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و    %95است، معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان  

  های مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. رتقابلیت مقایسه صو

 : نتایج آزمون فرضیه اول . 4جدول

 ( ACompمتغیر وابسته: قابلیت مقایسه صورتهای مالی)

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر 

-C 0.244 مقدار ثابت  4.796-  0.000 

تخصص مالی رئیس کمیته  

 FEC حسابرسی 
0.049 2.628 0.008 

-SIZE 0.003 اندازه شرکت   0.970-  0.331 

 LEV 0.083 3.759 0.000 اهرم مالی 

 ROA نرخ بازده دارایی ها 
0.089-  3.031-  0.002 

 ROE سودآوری
0.002-  3.016-  0.002 

 0.716 ضریب تعیین F 292.835آماره 

 F(Prob)داری   اسظح معن

0.000 

ضریب تعیین تعدیل  

 0.714 شده

 2.034 آماره دوربین واتسون 

 



در جدول) دوم  فرضیه  معادل 5نتایج  کمیته حسابرسی  اعضای  مالی  متغیر تخصص  اینکه ضریب  به  توجه  با  است.  ارائه شده   )

( %5جا که کمتر از خطای پیش بینی شده )  ( معنادار است و از آن0.046(است که در سطح ) 1.837معادل )   t( و آماره  0.035)

تایید می شود و می توان گفت بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی   %95است، معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان  

 های مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.  و قابلیت مقایسه صورت

 : نتایج آزمون فرضیه دوم . 5جدول

 ( ACompت مقایسه صورتهای مالی)متغیر وابسته: قابلی

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر 

 C مقدار ثابت
0.163-  1.764-  0.078 

 حسابرسی تخصص مالی اعضای کمیته
FEM 0.035 1.837 0.046 

-SIZE 0.006 اندازه شرکت   0.901-  0.367 

 LEV اهرم مالی 
0.030 0.620 0.535 

 ROA بازده دارایی ها  میزان
0.036 0.818 0.413 

-ROE 0.000 سودآوری  2.926-  0.003 

 0.717 ضریب تعیین F 293.686آماره 

 F(Prob)داری   اسظح معن

0.000 

ضریب تعیین تعدیل  

 0.714 شده

 2.039 آماره دوربین واتسون 

 

و مالکیت   کمیته حسابرسی    رئیس( ارائه شده است. با توجه به اینکه ضریب متغیر تخصص مالی  6نتایج فرضیه سوم در جدول)

جا که کمتر از خطای پیش بینی    ( معنادار است و از آن0.000(است که در سطح )7.629معادل )  t( و آماره  0.838معادل )نهادی  

متغیر مستقل%5شده ) بر تایید می شود و می توان گفت    %95در سطح اطمینان    ( است، معناداری  نهادی  مالکیت سهامداران 

 های مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ارتباط بین تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت

 : نتایج آزمون فرضیه سوم. 6جدول

 ( ACompمتغیر وابسته: قابلیت مقایسه صورتهای مالی)

 t Probآماره  ضریب نماد متغیر 

 مقدار ثابت
C 

0.157-  1.821-  0.069 

 کمیته حسابرسی تخصص مالی رئیس
FEC 

0.023 0.566 0.571 

 مالکیت سهامدار نهادی 
INS 

0.002-  0.067-  0.046 

 تخصص مالی رئیس* مالکیت نهادی 
FEC*INS 

0.838 7.629 0.000 

 اندازه شرکت 
SIZE 

0.006-  0.883-  0.377 



 اهرم مالی 
LEV 

0.026 0.576 0.564 

 نرخ بازده دارایی ها 
ROA 

0.036 0.810 0.417 

 سودآوری
ROE 

0.0006-  1.562-  0.118 

 0.716 ضریب تعیین F 219.014آماره 

 F(Prob)سظح معنی داری  

0.000 

ضریب تعیین تعدیل  

 0.713 شده

 2.033 آماره دوربین واتسون 

 

جدول) در  چهارم  فرضیه  و 7نتایج  حسابرسی   کمیته  اعضای  مالی  تخصص  متغیر  ضریب  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  ارائه   )

جا که کمتر از خطای   ( معنادار است و از آن0.038(است که در سطح )2.076معادل )  t( و آماره  0.105مالکیت نهادی معادل )

تایید می شود و می توان گفت مالکیت سهامداران    %95متغیر مستقل در سطح اطمینان  ( است، معناداری  %5پیش بینی شده )

 های مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد. نهادی بر ارتباط بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت

 : نتایج آزمون فرضیه چهارم. 7جدول

 ( ACompمتغیر وابسته: قابلیت مقایسه صورتهای مالی)

 t Probآماره  ضریب نماد  متغیر 

 مقدار ثابت
C 

0.133-  1.423-  0.155 

 تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی
FEM 

0.042-  1.035-  0.301 

 مالکیت سهامدار نهادی 
INS 

0.035-  2.114-  0.034 

 تخصص مالی اعضا* مالکیت نهادی 
FEM*INS 

0.105 2.076 0.038 

 اندازه شرکت 
SIZE 

0.006-  0.859-  0.390 

 اهرم مالی 
LEV 

0.027 0.595 0.551 

 بازده دارایی ها  میزان
ROA 

0.036 0.822 0.411 

 سودآوری
ROE 

0.001-  2.061-  0.039 

 0.719 ضریب تعیین F 222.441آماره 

 F(Prob)داری   اسظح معن

0.000 

 0.716 ضریب تعیین تعدیل شده 

 2.025 آماره دوربین واتسون 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها 



فراهم   مالی  گزارشگری  برای تصمیم  کردنهدف عمومی  است که  واحد گزارشگر  درباره  مالی  گذاران،  های سرمایهگیریاطالعات 
درباره وام بالقوه  و  بالفعل  اعتباردهندگان  سایر  و  می   دهندگان  سودمند  تجاری  واحد  برای  منابع  می تامین  ایجاب  هدف  این  کباشد.  ه کند 

شود  اطالعات مالی از خصوصیات کیفی برخوردار باشند. قابلیت مقایسه یک خصوصیت کیفی افزاینده سودمندی اطالعات است و موجب می 
با توجه به اینکه موضوع پژوهش .  کنندگذاری بهتر و کارآمدی اتخاذ  های جایگزین، تصمیمات سرمایهکنندگان هنگام ارزیابی فرصتاستفاده
نتایج   ؛بود  های مالی با تاکید بر نقش مالکیت سهامداران نهادی  بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتارتباط  حاضر  

های مالی ارتباط مثبت و  نشان داد تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با قابلیت مقایسه صورت

همچنین مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تخصص مالی رئیس    دارد.   دار  معنی
با قابلیت مقای اندریو و    اسه صورتهای مالی تاثیر مثبت و معن کمیته حسابرسی  نتایج تحقیقات  نتایج تحقیق حاضر با  دار دارد.که 

همکاران)2018همکاران) و  همکاران)   1منصور (،  2017(،اوالیینکا  همکاران)2018و  و  ماسلیزا   وان   ،)2018  ، و (  بوشلینک 
( همخوانی دارد. از دیدگاه نظری، 1395زارعی و قاسمی) و    (1396(،زینالی و همکاران)1397آزادی و ترکمندی)،  (  2013همکاران)

)سهامداران مالکان  نماینده  عنوان  به  مدیران  مدیریت،  و  مالکیت  شدن  جدا  می(با  اداره  را  شرکت  شکل،  با  رابطه کنند.  گیری 
طلبانه مدیران دست به رفتارهای فرصتگرد؛ بدان معنا که ممکن است  نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می

تصمیماتی مدیران    کننداتخاذ    زده،  وظایف  از  یکی  دلیل  همین  به  باشد.  سهامداران  منافع  عکس  و  آنها  منافع  جهت  در  که 
های  باشد. با رسواییبراساس شواهد تجربی کارآترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می  . باشدپاسخگویی به سهامداران می

ترین بخش گزارشگری  نظیر انرون، ورلدکام و غیره اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهم ،های بزرگو ورشکستگی شرکت اخیر
را تشکیل می به طوری که سرمایه  ،دهندمالی  به صورتبه شدت زیر سوال رفته  اعتمادی  مالی تهیه شده توسط گذاران،  های 

حسابداری به طور روز افزون افزایش   گزارش هایها و کیفیت  ه به نظام راهبری شرکتمدیریت ندارند. با توجه به این امر، توج
مکانیزم و  معیارها  شامل  راهبری  نظام  است.  کرده  میپیدا  میهایی  که  منافع شخصی  باشد  پیگیری  در  مدیران  قدرت  از  تواند 

فزاینده  .بکاهد اهمیت  دارای  که  شرکتی  راهبری  سازوکارهای  از  است،  یکی  سرمایهای  مالکان  ظهور  عنوان  به  نهادی  گذاران 
های دهند، نقش آنها در نظارت بر رویهترین گروه از سهامداران را تشکیل می  جا که مالکان نهادی بزرگ  باشد. از آن سرمایه می

های داران بر رویهرود حضور این مالکان در ترکیب سهاماتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت باالیی برخوردار است و انتظار می
باشد مؤثر  انگیزهب.  شرکت  نهادی  مالکان  عبارتی  دارند. صورته  مالی  گزارشگری  بر  نظارت  برای  زیادی  به های  و  مالی  های 

گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به  حضور سرمایه  .خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطالعات در مورد شرکت است
های اتخاذ های یکسانی برای نظارت بر رویهگذاران نهادی مشابه با یکدیگر نبوده و انگیزهسرمایه.  بت داردانتشار سود رابطه مث

شرکت سوی  از  ندارند  شده  کلوانی،ها  و  شرکت  .(1394)سرلک  در  اغلب  مالی  گزارشگری  پایین  می  کیفیت  رخ  که  هایی  دهد 
سرمایه  مکانیزم منافع  از  حمایت  برای  باکیفیتی  فرصت  گذاهای  رفتار  کنترل  و  نداردران  وجود  مدیران  این   ،طلبانه  جمله  از 
مستقل میمکانیزم ارتقای کیفیت حسابرسی و حسابرس  دیگرها،  از سوی  و  اخیر رسوایی  ، باشد  های سهامی   های شرکتموج 

حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت در ها توجه و اهمیت زیادی به لزوم بهبود ساز و کارهای   بزرگ دنیا موجب گردیده که شرکت
 قرار بررسی مورد 2دهی  عالمت پایه فرضیه بر اغلب مالی، های صورت اطالعات  موقع به ارائه اطالعات حسابداری داشته باشند.

 این  که کند می افشاء سرمایه بازار  را برای شرکت عملکرد درباره مختلفی  اطالعات مدیریت فرضیه، براساس این  .است گرفته

بندهای گزارش شده توسط   اطالعات، از این یکی  .گیرد قرار گذاران سرمایه استفاده مورد عالمت به عنوان تواند می اطالعات
باشد حسابرس شرکت به  2015،  3همکاران   و   )چن می  بنابراین، وجود کمیته ای مستقل در شرکت همانند کمیته حسابرسی،   .)
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(.  103:  2016،  1جاکمیت شرکتی، برای کنترل مداوم چنین فعالیت هایی ضروری است)بنسال و شارماعنوان یکی از ارکان نظام  
های مالی قابل مقایسه ارزیابی عملکرد شرکت و نظارت بر مدیران توسط سرمایه گذاران را آسان می کند و باعث می    صورت

  های   جا که گزارش   از آن(.  2017خود شود)حبیب و همکاران،   شود توانایی مدیران در پنهان کردن نتایج ناشی از وجوه نقد مازاد 
در  تعدیالت  به  نیاز  شرکتها،  مالی  صورتهای  تحلیل  و  تجزیه  و  مقایسه  هنگام  شود  می  موجب  بیشتر  مقایسه  قابلیت  با  مالی 

بیشترو هزینه کمتر به اطالعات و قضاوت کاهش یافته و استفاده کنندگان برون سازمانی میزان بیشتری از اطالعات را با سهولت  
های مالی،اصطکاک ناشی از عدم تقارن اطالعاتی را کاهش می دهد و   د قابلیت مقایسه صورتکرمی توان بیان  ؛  دست آورند

فراهم کمتر  های  هزینه  با  خارجی  مالی  منابع  به  اورد)پیترسون  دستیابی  که 2016)3(. ساهن2015و همکاران،   2می  داد  نشان   )
قابل مقایسه، هزینه جمع آوری و پردازش اطالعات را برای سرمایه گذاران و نهادهای قانونی کاهش داده و    اطالعات حسابداری

آنان را قادر می سازد با مقایسه اطالعات مالی شرکتهای مورد نظر با سایر شرکتهای مشابه، دستکاری ارقام حسابداری شرکت  
مالی شفاف و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب . وجود اطالعات  توسط مدیران را بهتر شناسایی کنند

می باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت به حساب می آید. در  
هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران، اطالعاتی   هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطالعات قابل اتکا 

 . کندقابل اتکا هستند که یک سازمان مستقل بر فرایند گزارشگری، بر آنها نظارت 
نیز بر   با کیفیت تر در اختیار مدیریت شرکت قرار گرفته و مدیر  این مهم موجب می شود اطالعات قابل اتکاتر و گزارش های 

تری ارائه و پیش بینی های دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. با وجود اینکه  اساس این اطالعات تحلیل های به
کمیته حسابرسی هم تنوع    در زمینهاما بررسی ها    ؛کند  کمیته حسابرسی قابل اتکاترین حفاظت ها را از منافع عمومی ارائه می

ربه و تخصص مالی کافی بسیاری از اعضای کمیته ها را در  بسیار زیادی را در تخصص و مهارت اعضای کمیته و هم فقدان تج 
کمیته حسابرسی در جهت افزایش منافع سهامداران و سرمایه گذاران شرکت به عنوان   ،زمینه امور مالی نشان می دهند. بنابراین

از طرفی، با ایجاد کمیته  ساز وکار کنترلی با هدف کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین سهامداران و سایر ذینفعان تشکیل می شود.  
حسابرسی دقت و کیفیت اطالعات مالی و حسابداری بهبود یافته و با تهیه و تایید اطالعات مالی شفاف، مسئولیت و پاسخگویی  
مدیریت شرکت جهت افشای کافی و مناسب و بهبود کیفیت گزارشگری مالی بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. گرچه ممکن  

اما ادبیات موجود اتفاق نظر در  ؛می شودمنجر باشد که کمیته حسابرسی بهتر، به بهبود فرایند گزارشگری مالی  است انتظار بر این
این مطالعه نشان داد کمیته های حسابرسی با تخصص    .مورد اینکه کیفیت گزارشگری باید شامل چه مواردی باشد، وجود ندارد

در گزارشگری مالی دارند و از این رو به درجه باالتری از قابلیت مقایسه منجر  مالی و حسابداری بیشتر،  توانایی نظارت بهتری  
در   شرکت  برای  بیشتری  های  فرصت  و  دارند  بیشتری  اختیار  مدیران  آن  در  که  ضعیف  حاکمیت  شرایط  درمورد  شود.  می 

د را انجام دهد و تکمیل کند. در  حسابداری خالقانه دارند ، نظارت بیشتری از طرف کمیته حسابرسی الزم است تا نقش نظارت خو
 بدتر از گزارش صنعت باشد ، لذا قابلیت مقایسه شرکتها از نظر ارتباط سود به طور متوسط    که گزارشگری مالی شرکت  صورتی

قش  های مزبورضعیف در نظر گرفته می شود. این نتایج پیامدهای مهمی را برای تنظیم کننده های استانداردها ارائه می دهد تا ن
 .کمیته های حسابرسی را در شکل دادن به خصوصیات کیفی مختلف اطالعات مالی در نظر بگیرند
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