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 چکیده
یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که در رابطه با نقش  کمیتۀ حسابرسی

شواهد اندکی وجوود   واحدهای تجاریآن در پایش و راهبری ریسک  یها یژگیوو 

 بور  کمیتۀ حسابرسوی  یها یژگیو تأثیر بررسیهدف این پژوهش  ،منظور نیبد دارد.

دو ویژگی این کمیته یعنی میزان  تأثیر ،اساس نیا بر است. ریسک واحدهای تجاری
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 یریو گ انودازه  افتهی میتعمناهمسانی شرطی خودرگرسیونی  الگویکه از طریق  سهام

و تخصوص حسوابداری   نشوان داد کوه    ، استفاده شده است. نتایج پوژوهش شود یم
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ریسوک،  ، سوی کمیتوۀ حسابر ، تخصوص حسوابداری، اسوتقالل    کمیتۀ حسابرسوی  های کلیدی: واژه

 .بازد  سهام یریپذ نوسان
 مقدمه

 تفکیر   ،هرا  شررکت تغییرر و تشردید ربابرت بری       تجاری، یها طیمحپیچیدگی روزافزون 

 سرب   از جمله عواملی هستند کره  ... و مدیران طلبی منفعتو  مهارتافزایش ، مالکیت از کنترل

چنری    در .اند شده تجاری یها طیمح در نانیاطم عدم و همچنی  در بازار شکاف اطالعاتی ایجاد

رزیرابی نن  . به همی  جهرت ا پیوند خورده است ها شرکت یها تیفعالبا  1ریس  مفهوم شرایطی

کره باعر     جایگراهی  اسرت.  از جایگاه برااهمیتی برخروردار   گذاران هیسرما یها یریگ میتصمدر 

 ادبیرات مرالی و حسرابداری    از مباح  جرذا  ریس ،  کننده لیتعدعوامل بررسی شده است تا 

 4ریسر   ۀکمیتر و  3، راهبری ریسر  2مانند مدیریت ریس مفاهیمی  ،اساس  یبرارود.  شمار به

 هرا  شررکت به ابزارهایی جهت تعدیل ریسر    5جمله راهبری شرکتی در پوشش ساختارهایی از

سراختاری نرام    عنروان  بره از راهبرری شررکتی    (2113) 9جان و یاست که یا گونه به .اند شدهتبدیل 

دادن  منفری یرا از دسرت    (2NPV)ا خرال  ارزش فعلری   بر  یهرا  پرروهه که مانع از انجرام   اند برده

 مردیران، ایجراد شرفافیت و اعتبراردهی بیشرتر      یطلبر  مثبرت، کراهش منفعرت    NPVبا  یها پروهه

 گرردد.  واحردهای تجراری   ممک  است منجرر بره کنتررل ریسر     که  شود یم مالی یها صورت

و همچنی  افزایش اتکرای اطالعرات بره برازار      نانیاطم عدمبنابرای ، چنی  ساختاری برای کاهش 

 از ریس  را کاهش دهد. گذاران هیسرماتا درک  شده استایجاد 

شناسرایی،   شاملریس   فرنیند مربوط به یها تیفعال یکی از ابزارهای راهبری شرکتی که

و  یجرر ان) اسررت 8کمیتررۀ حسابرسرریشررده اسررت، نهادینرره نن  در ارزیررابی، مرردیریت و کنترررل

بره  مردیریت ریسر     ،کمیترۀ حسابرسری  منشور  2 ۀماد 1در بند ، که یطور به(. 2112، 6همکاران

ایر    9 ۀمراد  3همچنری  براسراس بنرد    یکی از اهداف تشکیل ای  کمیته بیران شرده اسرت.    عنوان 
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منشور نیز عنوان شده است که کس  اطمینان معقول از اثربخشی فرنیند مدیریت ریسر  یکری   

 توان یم ،بنابرای  .(1361 سازمان بورس و اوراق بهادار،) است کمیتۀ حسابرسی یها تیمسئولاز 

براساس الزامات و  جدید در ادبیات راهبری شرکتی برشمرد که 11پارادایمی را کمیتۀ حسابرسی

 طیمحر  نران یاطم عردم برا توجره بره     نسبت به سرایر سرازوکارها   نن یها تیمسئول دامنه رهنمودها،

کمیتره  کره ایر     دهرد  یمر نشان  کمیتۀ حسابرسیادبیات  بازنگریتجاری در حال گسترش است. 

و  نخترارودی  و اختیراری )  (2111، 11هو و همکاران) منجر به بهبود کیفیت افشاء اعم از اجباری

(، 2111 ،13بوشرم  و اسرمیت  ) مانند تقسیم سود ییها پرداخت(، هدفمند نمودن 2111 ،12هارون

کرروه  و ) 15کراهش مرردیریت سرود   ،(2112، 14هانر  و همکرراران ) داخلرری یهرا  کنترررلبهبرود  

کاهش عردم تقرارن   (، 2116 ،18رحمت و اسکندر) 12کاهش درماندگی مالی (،2118 ،19زاروی 

( 2119، 21بانسرررال و شرررارما) بهبرررود عملکررررد ،(2111، هرررارونو نخترررارودی  ) 16اطالعررراتی

 .شود یم...  و( 2115، 22سولتانا) بیشتر 21یکار محافظه

کمیتررۀ نقررش مطلررو   یفررایا معتقدنررد کرره (2114)23نبرنرراتی و همکرراران، گرررید  یسررو از

د از ننهرا  یر تره با یمک  یر ا یه اعضرا کر اسرت   ییهرا  یژگر یواز  ی  مناسرب کیمستلزم تر حسابرسی

کره ویژگری اسرتقالل اعضرای      دهرد  یمر بازنگری ادبیات نشران   به عنوان نمونه، برخوردار باشند.

، 24کلری  ) متوالی یها انیزرشد و کاهش گزارش  یها فرصتمنجر به افزایش  کمیتۀ حسابرسی

کره برا بحرران     ییهرا  شرکتاطالعات درباره وضعیت مالی  ارائه( و همچنی  بهبود افشاء و 2112

 ییهرا  یژگیو، یکی دیگر از  یا بر  عالوه( شده است. 2113، 25کارسلو و نیلمالی روبرو هستند)

بروده کره    کمیتۀ حسابرسری که بسیار مورد توجه پژوهشگران برارگرفت، تخص  مالی اعضای 

 را نشران داده اسرت   نسبت بره بیمرت سرهام    گذاران هیسرمابر واکنش مثبت نن  تأثیرشواهدی از 

کمیترۀ   یهرا  یژگر یوترکیر    رود یمر اسراس، انتظرار     یبررا . (2114، 29ویدسون و همکراران ید)

شده و محیط اطالعراتی   ها شرکتتصویری مطلو  و شفاف از عملکرد  ۀارائمنجر به  حسابرسی



 شرکت سکیبر ر یحسابرس ۀتیکم یها یژگیو ریتأث/ 111
 

بیران نمرود کره هرچره اسرتقالل و       (2116)22نزپرسرو ، کره  یطرور  بره . دهرد  یمر برار  تأثیررا تحت 

تخصرر  مررالی اعضررای کمیترره بیشررتر باشررد، احتمررال کشررا معررامالت صرروری و اشررتباه در     

کمیتۀ مهارت و تخص  مالی نیز  (2114) نبرناتی و همکاران. ابدی یمافزایش  مالی یها صورت

شده توسط مردیریت را   ینیب شیپکه نوسان سود  اند نمودهتلقی  یا یژگیو عنوان بهرا  حسابرسی

کره برازده ریرعرادی در     انرد  نمروده بیران   (2114)28چروی و همکراران  همچنی ، . دهد یمکاهش 

که بازار جهت ارزیابی  دهد یمنشان  ها افتهیای  کمتر است.  کمیتۀ حسابرسیدارای  یها شرکت

، بنرابرای  . کننرد  یمر و اثرربخش تکیره    اکار کمیتۀ حسابرسیهمچون ریس  به ی   ییها چالش

باعر    یتخصر  مرال  و  اسرتقالل شرامل   کمیترۀ حسابرسری   یهرا  یژگر یوشناخت  رود یمانتظار 

 هرا  شررکت را در ارزیرابی ریسر     گرذاران  هیسرماشده و  کمیته ای  افزایش کارایی و اثربخشی

 .  یاری دهد

تبیری   از سره جنبره    را پرژوهش حاضرر   و ضرورت اهمیت توان یم، توجه به ننچه گفته شد با

در  کره  ییهرا  ضرعا ممک  است و اثربخش بوی  کمیتۀ حسابرسیاستقرار ی   اینکه: اول نمود

در ارلر  بازارهرای نووهرور از جملره     راهبری شرکتی که  یها نامه  یینو  ها دستورالعملاجرای 

کمیترۀ   یهرا  یژگر یودر زمینره   یمطالعرات انردک  . دوم اینکره  اصرال  نمایرد  را  ایران وجود دارد

یکری   کمیتۀ حسابرسیطبق منشور  یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی که عنوان  به حسابرسی

 . و درصرورت گرفتره اسرت   ، بیران شرده   تنظیم و تعدیل ریس  واحدهای تجاریاز ووایا نن 

در  حسابرسری کمیترۀ  الزام سازمان بورس اوراق بهادار تهرران مبنری برر تشرکیل     نهایت باتوجه به 

کمیترۀ   یهرا  یژگر یو، ضرورت دارد تا ارتبراط  1361پذیرفته شده در بورس از سال  یها شرکت

، هردف پرژوهش حاضرر    اسراس   یبررا مورد بررسری بررار گیررد.     ها شرکتو ریس   حسابرسی

کمیتررۀ داری و اسررتقالل شررامل تخصرر  حسرراب کمیتررۀ حسابرسرری یهررا یژگرریو تررأثیربررسرری 

 .تجاری است ریس  واحدهایبر  حسابرسی
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مورد بررسی برار گرفته و  ها پژوهشاز  یا نهیشیپدر ادامه با مروری بر مبانی نظری پژوهش، 

 هرا  دادهخواهد شرد و در پایران بره تجزیره و تحلیرل       ارائهپژوهش  یشناس روشو  ها هیفرضسپس 

 .شود یمبیان  پژوهش پرداخته و پیشنهادهایی برگرفته از نتایج

 مبانی نظری پژوهش
 کمیتۀ حسابرسی

و  هرا  تیر فعالترا   شرود  یمر راهبری شرکتی ساختاری است که بررای یر  سرازمان طراحری     

و  هرا  زهیر انگترابع   یریر گ میتصرم ابدامات نن مورد نظارت و کنترل برار گرفته و از اینکه بدرت 

اعرم از درون یرا بررون     کننردگان  استفادهمنافع شخصی برار نگیرد، برای حفظ و تأمی  انتظارات 

، کراهش  هنگام به. چنی  ساختاری موج  بهبود افشاء، گزارشگری شود یمسازمانی بکار گرفته 

نماینرردگی و عرردم تقررارن اطالعرراتی، شررفافیت و  یهررا نررهیهز، کرراهش طلبانرره فرصررترفتارهررای 

...  مثبرت )منفری( و   NPVبرا   یهرا  پرروهه مالی، اسرتمرار )حرذف(    یها صورتاعنباردهی بیشتر 

 جران و یاسرت  (. در وابرع از دیردگاه   2113 جان و یاست،؛ 2119، 26جرالد و همکاران) شود یم

راهبری شرکتی برای ای  منظور ایجاد شده است که بره اتکرا و اعتمراد اطالعرات مرورد       (2113)

و درک برازار از   نران یاطم عردم نن  واسرطه  بره بیافزاید تا  کنندگان استفاده یریگ میتصمنیاز جهت 

اینکره راهبرری شررکتی از سرازوکارهای مختلفری       ریس  واحدهای تجاری را تعدیل نماید. برا 

امرا اثربخشری فرنینرد نظرام      ردیر گ یمر ، کمر   ننچه که گفتره شرد   محیطی براساس برای ایجاد

 ،سرازمان برورس و اوراق بهرادار   بیران شرده اسرت )    حسابرسری کمیترۀ   در گررو راهبری شررکتی  

کره   دهرد  یمر نشران   رهنمودهرای راهبرری شررکتی نیرز    بازنگری الزامات و  ، یبرا عالوه(. 1361

مربروط بره فرنینرد ریسر  شرامل       یهرا  تیر فعالیکری از ابزارهرایی اسرت کره      کمیتۀ حسابرسی

 (.2112 و همکاران، یج ان) شناسایی، ارزیابی، مدیریت و کنترل در نن بنا شده است
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از سره ترا پرنج عضرو کره       کمیتۀ حسابرسری ، (1361) کمیتۀ حسابرسیمنشور  5 ۀبراساس ماد

تشرکیل   مردیره  تاهیر اکثریت ننها مستقل و دارای تخص  مالی هسرتند برا انتخرا  و انتصرا      

مردیریت   کمیترۀ حسابرسری  ای  منشور، هردف از تشرکیل    2 ۀ. همچنی  در بند ی  مادگردد یم

 نن نمرده اسرت: کسر  اطمینران معقرول از      9 ۀماد 3در بند  که یطو بهریس  عنوان شده است. 

، تجزیره و تحلیرل، ارزیرابی،    یریر گ اندازهاثربخشی فرنیند مدیریت ریس  مشتمل بر شناسایی، 

سرازمان برورس و   )استنن  یها تیمسئولمدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریس ، یکی از 

دو مسرئولیت اصرلی    (2112)31کریم بره نقرل از    (2114) چوی و همکراران  .(1361، اوراق بهادار

در  کره  یا گونره  بره . کننرد  یمر عنوان  32مالیو حسابرسی  31را حسابرسی عملیاتی کمیتۀ حسابرسی

 کره  یدرحرال  اسرت عملیراتی مردیران    یهرا  تیر فعالحسابرسی عملیاتی تمرکز بر نظارت و کنترل 

 است. گزارشگری مالیحسابرسی بر کیفیت تأکید 

مررالی و  یهررا ییرسرروابعررد از  ژهیررو بررهبررازنگری الزامررات و رهنمودهررای راهبررری شرررکتی  

اهبرری  بره یکری از مهمترری  سرازوکارهای ر     کمیترۀ حسابرسری  حسابرسی بیانگر ای  اسرت کره   

حررافظ منررافع سررهامداران، اطمینرران از شررفافیت  عنرروان بررهنن شررکتی تبرردیل شررده اسررت کرره از  

پاسرخگویی، بهبرود کیفیرت    مالی و ریرمالی، کاهش عدم تقارن اطالعاتی، افرزایش  گزارشگری 

 یهررا هیررنظر ترروان یمرر، رو  یررازا (.2114 نبرنرراتی و همکرراران،) شررود یمرر... تعبیررر حسابرسرری و

 برر بلمداد نمرود.   کمیتۀ حسابرسیرا زیربنای تئوری  تشکیل  یده عالمتنمایندگی، ذینفعان و 

 ماننرد  ییهرا  تیر فعالمدیران در پوشش  یطلب فرصت ۀنمایندگی، تضاد منافع و روحی نظریه مبنای

جهرت   کننردگان  اسرتفاده ترا   شرود  یمر سرب    اسرت،  نمایندگی یها نهیهز منشأ که سود مدیریت

 اعتمراد  کراهش  بلندمردت  در امرر   یر ا مواجهه گردند کره  کننده گمراه با اطالعات یریگ میتصم

کمیتررۀ  ،اسرراس  یبررراهررا را همررراه دارد.  شررکت  برره فرنینررد گزارشررگری مررالی گررذاران سررمایه 

(. 2114 ،همکررارانو  چرروی) را کرراهش دهررد ییهررا نررهیهزچنرری   بررروز توانررد مرری حسابرسرری
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 و پاسرخگویی  حاکمیت، از مهمی بسیار بخش کمیتۀ حسابرسی، طبق نظریه ذینفعان،  یبرا عالوه

 هرا  شررکت کاری تلقی نمود که  و ای  کمیته را ساز توان یم. همچنی  شود یمتلقی  یساز شفاف

از سالمت گزارشگری مالی به برازار اسرتفاده    گذاران هیسرماابزاری برای اطمینان  عنوان بهاز نن 

، 33اکتورینرا و وداری )   گرردد ممکر  اسرت تبیری    یدهر  عالمرت نموده که در چرارچو  نظریره   

کمیترۀ  اثربخشری   دهدکره  یمر ، برازنگری ادبیرات مرالی و حسرابداری نشران       یا وجود  با .(2115

د از ننهرا  یر تره با یمک  یر ا یه اعضرا کر اسرت   ییهرا  یژگر یواز  ی  مناسبکی، مستلزم ترحسابرسی

که در ادامه ادبیرات مربروط بره تخصر  مرالی و       .(2114 نبرناتی و همکاران،) برخوردار باشند

 .شود یم ارائه کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

 کمیتۀ حسابرسی تخصص مالی

هرایی اسرت کره در ادبیرات      جمله ویژگی اگرچه از کمیتۀ حسابرسیتخص  مالی اعضای 

، امرا  (2112، 34همکراران کرونتس و  ) مالی و حسابداری بسریار مرورد توجره بررار گرفتره اسرت      

 تروان  یمر  کره  است در ادبیات پژوهش ریا نن حاکی از وجود دو دیدگاه متفاوتابازنگری تع

در دیردگاه محردود، تخصر  مرالی     نرام بررد.    دیدگاه محدود و دیدگاه گستردهبا عنوان از نن 

فقرط در رشرته حسرابداری و     کمیترۀ حسابرسری  سطح تحصیالت و تجربه کاری اعضای  عنوان به

، در ایر  دیردگاه بایرد بری  تخصر  حسرابداری و       گرر ید انیر ب بره حسابرسی تعریا شده اسرت.  

(. برنینرد  2114 نبرنراتی و همکراران،  ) تفاوت بائل شرد  کمیتۀ حسابرسیریرحسابداری اعضای 

مرورد  را براسراس ایر  دیردگاه     کمیترۀ حسابرسری  که تخص  مالی اعضای  ییها پژوهشنتایج 

انرد کره    بیان نموده (2115) 35دیفوند و همکاران. اند بودههم ، تقریبا همسو با اند دادهبررسی برار 

بررار   کمیتۀ حسابرسری انتصا  افراد با تخص  حسابداری در  تأثیرها، تحت  شرکت بازدۀ سهام

همچنی  ننها نشران   در ای  کمیته واکنش نشان نداد. ریرحسابداریگیرد اما با میزان تخص   می

ثر راهبرری شررکتی در افرزایش ثرروت سرهامداران      ؤمکمرل مر   توانرد  یمکه ای  ویژگی  اند داده
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 ۀواسرط  بره کره تغییرر حسرابرس مسرتقل      انرد  نمروده بیران   (2112) 39نشل و همکراران بلمداد شود. 

کمیترۀ  منفری دارد کره تخصر  حسرابداری      ترأثیر  برازدۀ سرهام  مدیران برر بیمرت و    یریگ جبهه

 کره  معتقدند (2118) 32کرشینان و وسیواناتاناست ای  ارتباط را تعدیل نماید.  ممک  حسابرسی

 .دهرد  کراری را افرزایش مری    محافظره  کمیترۀ حسابرسری  در  وجود اعضای با تخص  حسابداری

کره ریسر  دعراوی حقروبی      ییهرا  شرکتدر  کنند یمعنوان  (2116) 38کریشنان و لیهمچنی  

 بیشرتر اسرت.   کمیترۀ حسابرسری  وجرود اعضرای برا تخصر  حسرابداری در       باالتر است احتمال

 کمیترۀ حسابرسری  نیز نشان داد که هرچه میزان تخصر  حسرابداری اعضرای     (2111) 36دالیوال

معتقدنرد کره    (2113) 41نبرنراتی و همکراران   .ابرد ی یمر بهبرود   بیشتر باشد، کیفیت ابرالم تعهردی  

 شرده توسرط   ینر یب شیپر سرود   با دبت بیشتر و نوسان کمتر کمیتۀ حسابرسیتخص  حسابداری 

افررزایش تخصرر   (2114نبرنرراتی و همکرراران)ای ، عررالوه بررر تحلیلگررران مررالی رابطرره دارد. 

. اند دانسته را با افزایش بیمت سهام واحدهای تجاری مرتبط کمیتۀ حسابرسیحسابداری اعضای 

با  اعضایحضور  تأثیرتحت بازار ، کمیتۀ حسابرسی، طبق دیدگاه محدود تخص  مالی بنابرای 

 .شود یمکمیته ای  تخص  حسابداری و ریرحسابداری در 

در  افرادی کره معتقدند،  کمیتۀ حسابرسیتخص  مالی  طرفداران دیدگاه گستردهدر مقابل 

اجرایی یا مدیرعاملی نیرز   ۀاز سابق اما اند نمودهریر از حسابداری و حسابرسی تحصیل  ییها رشته

 برا تعریرا  منطبق  که ای  دیدگاه ندیافزا یم کمیتۀ حسابرسیهستند، بر تخص  مالی  برخوردار

 در ،گرر ید انیب بهاست.  کمیتۀ حسابرسیتخص  مالی از ( 41SEC) رکمیسیون بورس اوراق بهادا

و همچنری    ، ابتصراد، مردیریت  تخص  حسابداری، حسابرسری شامل  دیدگاه تخص  مالی ای 

 نبرناتی و همکراران، )است اند نیز  ی مالی نظارت و سرپرستی داشتهها صورتکسانی که بر تهیه 

کمیتررۀ کرره براسرراس دیرردگاه گسررترده تخصرر  مررالی   ییهررا پررژوهشبررازنگری نتررایج  (.2114

نترایج همسرو نبروده     ایر   ،دیردگاه محردود  که بررعکس   دهد یمصورت گرفته نشان  حسابرسی
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کمیترۀ  انرد کره تخصر  مرالی      هرا نشران داده   بعضی از پرژوهش  سو ی از نمونه،  عنوان بهاست. 

و همچنری   ( 2114، 42ابوت و همکاران) ی مالیها صورتمنجر به کاهش ارائه مجدد  حسابرسی

از  امرا  .مری شرود   (2115، 43فراربر ) کاهش احتمرال وبروا اشرتباه و تقلر  درگزارشرگری مرالی      

 کمیته با ای  ویژگی بی  رابطۀ معنادارحاکی از عدم وجود  ها پژوهشنتایج بعضی از  گرید یسو

 ( و2113 ،نبرنراتی و همکراران  ) شرده توسرط تحلیلگرران مرالی     ینر یب شیپر دبت و نوسران سرود   

کارسرلو  ) عری واب یها تیفعالمعیاری از مدیریت سود مبتنی بر  عنوان بهتولید ریرعادی  یها نهیهز

ه تخص  مالی بره صررف   نتیجه مزبور ای  باشد ک ممک  است دلیل تنابض ( است.2118 نیل، و

 (.2114 نبرناتی و همکاران،) شود ینمهای مدیریتی حاصل  مسئولیت در رده

 کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

؛ 2114 ،نبرنراتی و همکراران  ) کمیترۀ حسابرسری  اثربخشری   یبنرا  سن ، پژوهشدر ادبیات 

 مردیران  یطلبر  منفعرت و  یطلبر  فرصرت در  ( و همچنی  عامرل بازدارنرده  2111 کوه  و زاروی ،

معتقرد اسرت کره     (1669) 44بیزلری  .رود یمر  شرمار  بهاعضای نن ( استقالل 2119 بانسال و شرما،)

 همری  راسرتا،   . درشرود  یمر  هرا  شرکتمالی  یها تقل مستقل کمتر بربانی  کمیتۀ حسابرسیی  

احتمرال   مستقل کمیتۀ حسابرسیدارای  یها شرکتدر  کنند یمنیز بیان  (2111) 45ت و پارکرواب

ننهرا را تروبیخ و یرا     کننرده  گمراهبابت گزارشگری مالی متقلبانه یا  SECکه وجود دارد  کمتری

منجرر بره افرزایش کیفیرت      کمیتۀ حسابرسیمعتقد است که استقالل  (2112) کلی  جریمه نماید.

 (2114) دیویدسون و همکراران پژوهش  ۀنتیج . که ممک  است دلیل ننشود یم ها شرکتسود 

. انرد  نمروده تعبیرر   یت سرود کراهش مردیر  عامرل   عنروان  بره  کمیتۀ حسابرسری استقالل که از باشد 

باشرد، عملکررد ننهرا     بیشرتر  کمیترۀ حسابرسری  اسرتقالل   هرچره نیرز معتقدنرد    (2118) 49پومروی

که از جنبه گرزارش حسابرسری بره تبیری  نقرش       (2116) 42همکاران برونسون و است. تر مطلو 

برا تغییرر حسرابرس     کمیتۀ حسابرسری که استقالل  دارند یمبیان  اند بودهپرداخته  کمیتۀ حسابرسی
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اوهارنظر مبنی بر تردوام فعالیرت ارتبراط منفری دارد. همچنری  ننهرا معتقدنرد کره در          ۀارائبعد از 

رابطرۀ  برا اوهرارنظر دربراره ترداوم فعالیرت       کمیتۀ حسابرسیبا بحران مالی، استقالل  یها شرکت

 دارد. مستقیم

 تجربی پژوهش ۀپیشین

و هزینره   کمیتۀ حسابرسی یها یژگیودر پژوهشی به ارتباط بی   (2119) 48هائو و همکاران

، رابطرۀ مسرتقیم   حسابرسی اندازۀ کمیتۀسرمایه پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر ای  بوده است که 

و  نر  یواالم یدمعکروس برا هزینره سررمایه دارنرد.       ۀتخص  مالی و تعداد جلسات کمیته رابطر 

عه البا کیفیت گزارشگری مالی را مورد مط کمیتۀ حسابرسی یها یژگیوارتباط  (2115) 46سارنز

منجرر بره بهبرود کیفیرت      کمیترۀ حسابرسری   یهرا  یژگر یوبرار دادهاند. نتایج ننهرا نشران داد کره    

در پرژوهش خرود تحرت     (2113) 51المهردی و همکراران  . شرود  یمر  ها شرکتگزارشگری مالی 

و عردم تقرارن اطالعراتی چنری  نتیجره گیرری        حسابرسری کمیترۀ   یهرا  یژگر یوعنوان ارتباط بی  

 .شود یمدر بازار  شرکتمنجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی  ها یژگیوکه ای   اند نموده

کمیتررۀ تخصرر  مررالی اعضررای  تررأثیردر پژوهشرری  (1369) فخرراری و رضررایی پیترره نرروئی

. نترایج نشران داد کره بری      انرد  دادهمورد نزمون بررار   ها شرکترا بر محیط اطالعاتی  حسابرسی

و وجرود دارد  رابطره   هرا  شررکت  و محریط اطالعراتی   کمیترۀ حسابرسری  تخص  مرالی اعضرای   

باع  بهبود محیط اطالعاتی شرکت و افرزایش شراخ     کمیتۀ حسابرسیتخص  مالی اعضای 

کمیتررۀ تخصرر  مررالی اعضررای  تررأثیرنیررز  (1365) جررامعی و رسررتمیان. گررردد یمررسررنجش نن 

سود پیش بینی شده را مرورد بررسری بررار داده و چنری  نتیجره گیرری        یها یژگیوبر  حسابرسی

هرای سرود    بینری  به ترتی  با صرحت و پراکنردگی پریش    کمیتۀ حسابرسینمودند که ای  ویژگی 

 یهرا  یژگر یو ترأثیر در پژوهشی به مطالعه  (1364) همکارانفخاری و مثبت و منفی دارند.  ۀرابط

بر مدیریت سود از طریق ابالم وابعی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از نن بود  کمیتۀ حسابرسی
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و معیارهای مردیریت سرود مبتنری برر فعالیرت هرای وابعری         کمیتۀ حسابرسی یها یژگیوکه بی  

 .وجود دارد رابطۀ معنادار

 ها هیفرض

ریسر    برر  کمیتۀ حسابرسری  یها یژگیوت که گف توان یممستند به مبانی نظری پژوهش، 

 پژوهش به صورت زیر بابل طر  است: یها هیفرضدارند. برای  اساس،  تأثیرواحدهای تجاری 

 دارد.معنادار  تأثیر ها شرکتریس  بر  کمیتۀ حسابرسیداری تخص  حساب: 1 ۀیفرض

 دارد.معنادار  تأثیر ها شرکتریس   بر حسابرسیکمیتۀ استقالل : 2 ۀیفرض

 پژوهش یشناس روش

توصیفی مبتنی برر تحلیرل   به ترتی  بنیادی،  ها دادهای  پژوهش از نظر هدف، ماهیت و نوا 

. در پرردازد  یمر است. پژوهش بنیادی پژوهشی است که به تبیری  روابرط بری  متغیرهرا     رگرسیون 

وابسرته توسرط متغیر)هرای( مسرتقل      توصریفی مبتنری برر تحلیرل رگرسریون، متغیرر       یهرا  پژوهش

نروی  و   نورد ره افزار نرممورد نیاز از لو  فشرده شرکت تدبیرپرداز،  یها داده. شود یم ینیب شیپ

 ینور جمع مدیره تاهیشده توسط سازمان بورس اوراق بهادار شامل گزارش  ارائه یها گزارش

پذیرفته شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران طری       یها شرکتاز سال  -شرکت 221شده است. 

و  یگرذار  هیسررما  یها شرکت: اند شدهبا توجه به معیارهای زیر انتخا   1363تا  1361 یها سال

. بره جهرت   انرد  دهیر گرد، از نمونه حذف با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت ننهامالی  یگر واسطه

 همگنی و تعمیم نتایج، سال مالی منتهی بره پایران اسرفند مراه باشرد.     بابل مقایسه بودن و همچنی  

نمونره   یهرا  شرکتمعیار ریس ، نماد معامالتی  عنوان به بازدۀ سهام یریپذ نوسانجهت همگنی 

برازده در   یریپرذ  نوسران زیرا اگر ای  فیلتر لحاظ نشرود ممکر  اسرت     بیش از سه ماه بسته نباشد.

پایران  در  که بیش از سه ماه وبفه معرامالتی دارنرد، مفهروم خرود را از دسرت دهرد.       ییها شرکت
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 1361از سرال   کمیتۀ حسابرسی یها یژگیو خصوص بهاطالعات مورد نیاز برای سنجش متغیرها 

 در دسترس باشند.

 متغیرها یریگ اندازهپژوهش و  یالگو

 یهرا  هیفرضر ی بررای نزمرون   الگرو بازنگری ادبیات حسابداری و مالی بیرانگر عردم وجرود    

 هرا  شررکت ( برازدۀ سرهام   یریپذ نوسان) با ریس  کمیتۀ حسابرسی یها یژگیومربوط به ارتباط 

 مرررتبط بررا ریسرر جهررت بررا مرررور ادبیررات پررژوهش و شررناخت عوامررل   یهمرر بررهبرروده اسررت. 

 هرا  هیفرضر ، برای نزمون الگوتشخیصی برازش  یها نزمونو همچنی   (بازدۀ سهام یریپذ نوسان)

 شده است: ارائهزیر  یالگو

(1) SRVi,t=β0 + β1ACEXPi,t + β2ACINDi,t  + β3BTMi,t  + β4DEBTi,t + 

β5SIZEi,t + β6IOWNi,t + β7DPS/EPSi,t + β8INFi,t + β9TURNi,t+ εi,t 
 .میپرداز یمدر ادامه به تعریا و نحوه سنجش متغیرها 

 (SRV)ریسک 

که ممک  اسرت منجرر بره     است بازدۀ سهام یریپذ نوسان در ای  پژوهش، منظور از ریس 

 یریپرذ  نوسران  .شده و بر ریس  واحدهای تجراری بیافزایرد   نقدی نتی یها انیجرعدم بطعیت 

 51افتره ی میتعمر  خودرگرسریونی شررطی  ناهمسرانی   یالگرو در ایر  پرژوهش از طریرق     بازدۀ سهام

(GARCH) در وابرع،   ابرد ی یمر نوسان بازارهای مالی تغییر  که یهنگام. زیرا شود یم یریگ اندازه

، در ادبیرات پرژوهش از    یبررا  عرالوه . دهرد  یمر ناهمسانی واریانس طی ی  دوره مالی را نشران  

 .شرود  یمر میزان ریسر  نن سرهام تعبیرر     عنوان  بهی  شرکت  بازدۀ روزانۀ سهامانحراف معیار 

. در ابرد ی یمر میانگی  بابیمانده بازده شرطی سهام که حراکی از نوسران نن اسرت، تغییرر      ،بنابرای 

مختلفری   یهرا  روشبوده که برای رفع نن  ریناپذ اجتنا چنی  شرایطی ناهمسانی واریانس امری 

 (ARCH) 53یناهمسرانی شررطی خودرگرسریون    الگرو از  با اسرتفاده  (1682) 52انگلدارد. وجود 

کره شرامل جرزء خودرگرسریون      شته برنورد نمرود ذشرطی را از روی مشاهدات گ یریپذ نوسان
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را  GARCH(p,q)ی الگرو ، ARCH(p) یالگرو ( از طریرق تعمریم   1689. سپس بولرسالو )است

خودرگرسریون و   لهیوسر  بره را  واریرانس شررطی  برا مقردار یر ،     qو  pطراحی نمود کره در نن  

بررا اسررتفاده از   GARCH یالگررووابررع  . درزننررد یمررمرتبرره اول تخمرری   میررانگی  متحرررک  

خواجوی ؛ 1388 فخاری و طاهری،) دهد یمنتی را توضیح  یها انسیوار، گذشته یها انسیوار

 یهرا  سالشرکت طی  61 بازدۀ روزانۀ سهامجهت، واریانس شرطی   یهم به(. 1388 و همکاران،

 .شده است یریگ اندازه GARCH یالگوبه تفکی ، از طریق  1363تا  1361

 متغیرهای مستقل

بره نحرو مطلرو ،     کمیترۀ حسابرسری  نقرش   یفرا یمعتقدند که ا (2113) نبرناتی و همکاران

د از ننها برخروردار باشرند.   یته بایمک  یا یه اعضاکاست  ییها یژگیواز  ی  مناسبکیمستلزم تر

ایر  کمیتره    یها جلسهمانند تخص  حسابداری، استقالل، اندازه، تعداد  ییها یژگیو گرید انیب به

گرذار  تأثیردر طی سال و میزان تجربه اعضای نن ممک  است بر کارنیی و اثربخشی ای  کمیتره  

خصر  حسرابداری و اسرتقالل    مزبور تنها میرزان ت  یها یژگیوباشند. اما در ای  پژوهش از میان 

کمیترۀ  . دلیرل عردم بررسری تعرداد اعضرای      اند گرفتهمورد بررسی برار  کمیتۀ حسابرسیاعضای 

از ننها )حردود   251سال( در  -شرکت 221در ای  موضوا بود که از کل مشاهدات ) حسابرسی

نفر بوده که حاکی از حردابل اعضرای ایر  کمیتره      3 کمیتۀ حسابرسیدرصد( تعداد اعضای  63

بره منزلره یر      الگرو افزودن ای  متغیرر بره    که ییجا نن. از است کمیتۀ حسابرسیمطابق با منشور 

 انرردازۀ کمیتررۀلررذا  ،خواهرد داشررت پررژوهش ن یالگرروی در تررأثیرداد شررده کره  متغیرر ثابررت بلمرر 

ماننرد تجربره و تعرداد     هرا  یژگیوسایر  ی برار نگرفت. همچنی  در رابطه بامورد بررس حسابرسی

در دسترس بوده است، به دلیرل   ها شرکتتعداد کمی از اطالعات چون ، کمیتۀ حسابرسیجلسه 

مورد مطالعه بررار  نیز  ها یژگیو، ای  نمونهحجم  نتایج باتوجه به کاهش یریپذ میتعم محدودیت

یعنری   کمیترۀ حسابرسری  در ای  پژوهش به بررسری ارتبراط دو ویژگری     جهت  یهم به. اند نگرفته
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تخص  حسابداری و استقالل اعضای نن بر ریس  پرداخته شرده اسرت کره در ادامره تعریرا      

 .شود یم ارائهننها 
 (ACEXP) کمیتۀ حسابرسیتخصص حسابداری 

کره وجرود مردیران دارای تخصر  حسرابداری در       دهد یمبازنگری ادبیات پژوهش نشان 

تا نظارت بر مدیریت بطور کارنتری صورت گیرد که ای  امرر از   شود یممنجر  کمیتۀ حسابرسی

برره ارزش شرررکت  گرررید یسررومنجررر برره شناسررایی مشررکالت گزارشررگری مررالی و از  سررو  یرر

 کمیترۀ حسابرسری  اعضرای  میزان تخص  حسرابداری   حاضر پژوهش ، دراساس  یبرا. دیافزا یم

کمیترۀ  مجمروا اعضرای    بره  و حسابرسری  برابر است با نسبت اعضای دارای مردرک حسرابداری  

 (.2114 نبرناتی و همکاران،شرکت) حسابرسی
 (ACIND) کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

افشرای   عنوان جایگزینی بررای شرفافیت و  ه رل  بواهه استقالل در ادبیات راهبری شرکتی ا

 یهرا  پرژوهش اطالعات بکار گرفته شده است. ممک  است به خاطر همی  موضوا باشد کره در  

، بعنوان است مدیره تاهیکه تابع استقالل  کمیتۀ حسابرسی، استقالل ها شرکتمرتبط با عملکرد 

 کمیترۀ حسابرسری  . در ای  پژوهش، اسرتقالل  گردد یمگذار بر نن مطر  تأثیریکی از معیارهای 

 شررکت  ۀبره مجمروا اعضرای کمیتر     کمیترۀ حسابرسری  ر است با نسربت اعضرای ریرموورا    براب

 (.2114 نبرناتی و همکاران،)
 متغیرهای کنترلی

 (IOWN) نهادی گذاران هیسرمادرصد سهام در تملک 

، هرا  بانر  بزرگ ماننرد   گذاران هیسرما توسط شده ینگهدار سهام درصد ،ینهاد تکیمال

بیرانگر دو  نهرادی   گرذاران  هیسررما  اسرت. برازنگری ادبیرات    یگذار هیسرما یها شرکتو  ها مهیب

معیراری از ریسر  اسرت. دیردگاه      عنوان به بازدۀ سهام یریپذ نوسانبا ارتباط متضاد در دیدگاه 

نهرادی در   گرذاران  هیسرماکه سیاست  دارد یم، بیان استهمگرایی منافع  ۀاول که منطبق با نظری
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 گرذاران  هیسررما ایر  گرروه از    یا تروده مالت سهام مانند سایر سهامداران اسرت. یعنری رفترار    امع

سریاس و  داشته باشرد )  دنبال بهرا  بازدۀ سهام یریپذ نوسانبیمت و همچنی   یثبات یبممک  است 

 سرهامدارانی را نهادی  گذاران هیسرمامقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که در(. 2119، 54ویدبی

و کراهش   موجر  تنظریم بیمرت سرهام    بوده که ای  امر  که دارای مزیت اطالعاتی کنند یمتلقی 

برول و  ) که در چارچو  مفهوم نظارت کارنمد بابل تبیی  اسرت  شود یمنن  ۀبازد یریپذ نوسان

برازدۀ   یریپرذ  نوسران نهرادی برا    گذاران هیسرمابنابرای ، میزان مالکیت سهام (. 2116، 55همکاران

 معیاری از ریس  ارتباط دارد. عنوان به سهام

 (SIZE) اندازۀ شرکت

. دهرد  یمر بررار   ترأثیر را تحرت   برازدۀ سرهام  یکی از عواملی است که نوسران   اندازۀ شرکت

بیشرتر برازار، براالتر برودن      ۀ، سهم و انرداز ها تیفعالبیشتر  یبخش تنوابزرگ به دلیل  یها شرکت

از سرودنوری بیشرتری برخروردار بروده کره       ریس  نقدینگی کمترر و درصد سهام شناور نزاد، 

مقابررل،  در .همرری  امررر ممکرر  اسررت ریسرر  نوسرران سررود را برررای سررهامداران کرراهش دهنررد 

تأمی  مرالی بیشرتر، افرزایش     یها تیمحدودکوچ  به دلیل بدرت نقدینگی کمتر،  یها شرکت

را تجربره   براالتری  برازدۀ سرهام  و ارزش نتی ممکر  اسرت نوسران     ها تیفعالدرباره  نانیاطم عدم

انردازۀ  معیرار   عنروان  بره در ای  پرژوهش از لگراریتم ارزش برازار سرهام      .(1384 بابرزاده،) نمایند

 .شود یماستفاده  شرکت
 (DEBT) نسبت بدهی

 یا ژهیر وبره میرزان بردهی ننهرا توجره      بازار ممک  است در تعیی  ریس  واحدهای تجاری 

هرات  و  نسربت بردهی براالتر برا ریسر  بیشرتر گرره خرورده اسرت.           کره  یا گونره  بره داشته باشد. 

هزینره بهرره    هرا  شررکت ترا   شرود  یمر معتقدند که افزایش نسبت بدهی باع   (2116) 59همکاران

 عنروان  بره  برازدۀ سرهام  بیشتری را متحمل شوند که ای  موضوا سود را کاهش داده و برر نوسران   
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در ایر  پرژوهش، از تقسریم بردهی بره دارایری ایر  نسربت محاسربه           .دیافزا یممعیاری از ریس  

 .شود یم
 (DPS/EPS) سود تقسیم )پرداخت(نسبت 

اعتقراد دارنرد کره توزیرع سرود بری  سرهامداران معیراری بررای           (2118) 52همکراران  دکو و

نسبت سود تقسیمی براالتری دارنرد منرابع     که ییها شرکتنقدی نتی است.  یها انیجر ینیب شیپ

رشد داشته که ای  امرر ممکر  اسرت برر نوسران بیمرت        یها فرصتاز  یریگ بهرهکمتری جهت 

ترا منرابع    شرود  یمر مقابل، تقسیم سرود کمترر باعر      سهام و همچنی  ریس  شرکت بیافزاید. در

 سودنور در اختیار مدیران برار داشته باشد. یها پروههبیشتری برای استفاده از 
 (BTM) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

. رود یمر  شرمار  بره  هرا  شررکت رشرد در   یها فرصتیکی از معیارهای سنجش  BTMنسبت 

رشد بیشتر، امکران مشراهده    یها فرصتبا  یها شرکتمعتقدند در  (2111) 58و همکاران ییتسو

در  طلبانره  فرصرت برروز رفتارهرای    رود یمر ، انتظار جهت  یهم بهمدیر محدود است.  یها تیفعال

  یسرو  ازبررار دهرد.    ترأثیر افزایش یابد که ممک  است ریس  را نیرز تحرت    ییها شرکتچنی  

تا از جریران نقردی    دهد یمرشد در ی  شرکت ای  امکان را به مدیر  یها فرصتوجود  ،گرید

 BTMکره نسربت    ییها شرکت ،صورت   یا درمثبت استفاده نماید.  NPVبا  یها پروههنزاد در 

 .(1362 فر و همکاران، زاده ییحی) بیشتری برخوردارند ۀیانگی  بازدمباالتری دارند از 
 (INF) نرخ تورم

نقرش   یگرذار  هیسررما ابتصادی، مرالی و   یها یریگ میتصمگذار که در تأثیریکی از عوامل 

، تورم است. پیامدهای تورم اگرچره بسریار فراگیرر اسرت امرا یکری از ننهرا        کند یممهمی را ایفا 

سعیدی و ) دارد همراه بهنن ریس  را  دنبال بهو  بازدۀ سهامبوده که نوسان  شرکتسود  یثبات یب

سنجش  ها متیب(. در ای  پژوهش، نرخ تورم براساس شاخ  سطح عمومی 1388 کوهساریان،

 .شود یم
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 (TURN) نقدشوندگی سهام

و برا   تر عیسر. هر سهمی که شود یمامکان فروش سریع سهام تعریا  عنوان بهنقدشوندگی سهام 

کمتر به فروش رسد، از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است. در ادبیرات پرژوهش، حجرم     ۀهزین

 باالتر معامالت سهام از بابلیت نقدشوندگی بیشرتر و همچنری  ریسر  کمترر نن حکایرت دارد.     

کره  شرده   اسرتفاده  در ای  پژوهش معیار نقدشوندگی عنوان بهاز نرخ گردش سهام  جهت  یهم به

فرر و   زاده یری حی) بره مجمروا سرهام در دسرت سرهامداران      م معرامالت برابر است برا نسربت حجر   

 (.1386 همکاران،
 (E/P) نسبت سود هر سهم به قیمت

نسبت سود به بیمت هر سهم از جمله معیارهایی است که ممک  است عوامل پنهران مررتبط   

در نن پدیدار گردد. عواملی که ممک  است ریس  نن سهم را نیرز تعیری  نمایرد.     بازدۀ سهامبا 

هر چه ای  نسبت باالتر باشد بیانگر ریس  بیشتر است. در ای  پژوهش از تقسریم سرود    ،بنابرای 

 (.1384 بابرزاده،) شود یمبه بیمت هر سهم ای  نسبت محاسبه 

 ها افتهیتجزیه و تحلیل 
 و همبستگی متغیرها آمار توصیفی

کره میرانگی     دهرد  یمر ، نشران  اسرت نمار توصیفی متغیرها  ۀبرگیرند که در 1شمارۀ جدول 

SRV بیرانگر تنروا    42/1که با انحراف معیرار   است 19/1و میانه نن  15/1معیار ریس   عنوان به

و حردابل نن صرفر    1حرداکثر نن  ، 23/1نیز  ACEXPنمونه است. میانگی   یها شرکتبازدهی 

حکایرت دارد. از   کمیترۀ حسابرسری  بوده است که وجود ای  اختالف از پراکندگی ای  ویژگری  

نمونره را کره مرورد     یهرا  شرکتعدم رعایت حدابل علم مالی در بعضی از  توان یمنتایج مزبور 

بروده کره    ACIND 56/1است، استنباط نمرود. همچنری  میرانگی      کمیتۀ حسابرسیتاکید منشور 

کمیترۀ  نمونره حردابل از یر  عضرو ریرموورا در       یهرا  شررکت نیمری از   دهد یمای  امر نشان 

بطورکلی از نتایج نمار نیز مطابقت دارد.  کمیتۀ حسابرسیکه با منشور  رندیگ یمبهره  حسابرسی
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نمود که میانگی  و میانه متغیرها به هم نزدی  بوده و  یریگ جهینتچنی   توان یمتوصیفی متغیرها 

 انحراف معیار کمی نیز دارند که ای  امر حاکی از نرمال بودن متغیرهاست.
 . آمار توصیفی متغیرها1شمارۀ جدول 

 انحراف معیار حدابل حداکثر میانه میانگی  متغیر

SRV 158/1  199/1  951/3  111/1  421/1  

ACEXP 231/1  999/1  1 1 312/1  

ACIND 569/1  999/1  1 1 255/1  

BTM 419/1  339/1  368/2  619/1-  31/1  

DPS/EPS 483/1  288/1  616/14  1 2/1  

E/P 112/1  131/1  386/1  932/1.  116/1  

INF 296/1  315/1  342/1  159/1  182/1  

IOWN 419/1  399/1  66/1  1 342/1  

DEBT 528/1  594/1  895/1  132/1  211/1  

SIZE 241/12  195/12  162/14  6/11  992/1  

TURN 132/1  139/1  429/1  115/1  123/1  

 . همبستگی متغیرها2جدول شمارۀ 

 11 11 6 8 2 9 5 4 3 2 1 متغیر

SRV 1           

ACEXP 13/1-  1          

ACIND 12/1  18/1  1         

BTM 14/1  19/1  12/1-  1        

DPS/EPS 15/1-  11/1  11/1  15/1  1       

E/P 19/1  12/1  13/1-  15/1  16/1-  1      

INF 13/1  18/1-  12/1-  34/1-  12/1-  18/1  1     

IOWN 12/1  11/1  15/1-  19/1  13/1-  22/1  11/1-  1    

DEBT 11/1  11/1-  11/1-  33/1-  11/1  32/1-  14/1  13/1-  1   

SIZE 11/1  18/1  11/1  11/1  11/1-  34/1  19/1  21/1  21/1-  1  

TURN 12/1  13/1-  18/1  14/1-  11/1  12/1-  16/1  11/1  16/1  11/1-  1 
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کره میرزان    دهرد  یمنشان  است که حاوی همبستگی بی  متغیرهای پژوهش 2شمارۀ جدول 

ACEXP  و نسبتDPS/EPS  باSRV و سرایر متغیرهرا    رابطۀ منفیمعیار ریس  دارای  عنوان به

و  SIZEهمچنری  در بری  متغیرهرای پرژوهش،     . دهنرد  یمر با متغیر وابسرته نشران    همبستگی مثبتی

DEBT  است.دارند که از نوا مستقیم  متغیر وابستهبه ترتی  بیشتری  و کمتری  همبستگی را با 

 هانتایج آزمون فرضیه

 یالگرو انتخرا    بره منظرور  ترکیبری هسرتند،    صورت بهای  پژوهش  یها دادهاز ننجایی که 

از نزمون چاو استفاده شده است. فرض صرفر ایر  نزمرون     54یا تلفیقی 53تابلویی یها دادهتحلیل 

ترابلویی اسرت. نترایج     یهرا  دادهاستفاده از روش تلفیقی و فررض مقابرل نن مبنری برر اسرتفاده از      

برا   هرا  الگرو و همچنری  معنراداری نن، بررنورد     Fنمرارۀ  ، باتوجه به دهد یمنشان  الگونزمون دو 

همچنی  نزمون سایر فروض کالسری  رگرسریون   . ردیگ یمتلفیقی صورت  یها دادهاستفاده از 

نزدیر  بروده کره بیرانگر عردم وجرود        2کره نمراره دوربری  واتسرون بره عردد        دهد یمنیز نشان 

، نماره عامل تورم واریانس نیز بررای   یبرا عالوه. استخودهمبستگی سریالی بی  اجزای اخالل 

ی از عدم وجود همخطی بی  ننهاست کبوده که حا 11سایر متغیرهای مستقل و کنترلی کمتر از 

نیرز بابرل مشراهده اسرت.      2 ۀه همبسرتگی کرم متغیرر در جردول شرمار     که ای  موضوا با توجه ب

% حراکی از  66در سرطح اطمینران    Fنمرارۀ  کره   دهرد  یمر نشران   الگرو نتایج بررازش  ، یطورکل به

نیز در دو فرضیه  25/1و  2/1 ضری  تعیی  تعدیل شدهبوده است که مقدار معناداری رگرسیون 

و وسرط متغیرهرای مسرتقل    ریسر ( ت  )معیاربرازدۀ سرهام   یریپرذ  نوسان بیشتر تبیی  درتبیانگر ب

دهندگی  . نتایج مربوط به ضری  تعیی  تعدیل شده حاکی از بدرت توضیحاست ها الگو کنترلی

 .نسبت به تخص  مالی بوده است کمیتۀ حسابرسیبیشتر متغیر استقالل 

را ریسر   برر   کمیترۀ حسابرسری  میزان تخصر  حسرابداری    تأثیر ای  پژوهش فرضیۀ اول

 ،دهرد  یمر نشران  که حراوی نترایج ایر  فرضریه اسرت       3 شمارۀ جدول. دهد یممورد بررسی برار 
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بره ازای   ،گرر ید عبرارت  بره است. از لحاظ نماری معنادار و  12/1 با مقدار ACEXPضری  متغیر 

به عنوان معیار  بازدۀ سهام، نوسان پذیری حسابرسی کمیتۀحضور ی  عضو با تخص  مالی در 

. بنرابرای ، هرچره تخصر  مرالی اعضرای      ابرد ی یمواحد تغییر )در جهت مستقیم(  12/1ریس ، 

س  افزایش یابد. و به دنبال نن ری بازدۀ سهامنوسان  رود یمبیشتر باشد، انتظار  کمیتۀ حسابرسی

یکی از  منفی بر ریس  واحدهای تجاری باشد. أثیرتاگر چه انتظار بر ای  بود که ویژگی مزبور 

نوپا برودن تشرکیل ایر  کمیتره در     ، ممک  است بیان نمود توان یمدر تفسیر ای  نتیجه  دالیلی که

ویرژه شررکت و بره دنبرال نن ایجراد       یهرا  سر  یرباشد که ای  امر شناسایی  ایرانی یها شرکت

نترایج متغیرهرای    تعادل بی  بازده و ریس  را توسط ای  کمیته برا مشرکل روبررو سراخته اسرت.     

 کنترلی به شر  زیر بوده است:

مثبرت   ترأثیر از  ای  مقدار معنادار بوده کهو  1/1 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارضری  

یعنری بره انردازه یر       معیار ریس  حکایت دارد. عنوان به بازدۀ سهام یریپذ نوسان ای  متغیر بر

. در تفسریر ایر  نتیجره    کنرد  یمر را تجربره   1/1نوسران   برازدۀ سرهام  ، BTMواحد تغییر در نسبت 

ممک  است امکان مشاهده  بیشتری برخوردارند BTMکه از نسبت  ییها شرکتگفت،  توان یم

کراهش یابرد    ها شرکت گونه  یدرا مدیران مانند مدیریت سود یطلب فرصتمبتنی بر  یها تیفعال

 نسربت  ترأثیر اثر مثبرت داشرته باشرد. دربراره      و همچنی  ریس  SRV بر که ای  امر ممک  است

و از لحراظ   رابطرۀ منفری  نترایج نشران داد کره ایر       یرز ریس  شرکت ن )پرداخت( سود بر تقسیم

نماری معنادار است. یعنی اگر نسبت تقسیم سود یر  واحرد افرزایش یابرد، نوسران برازده یر         

تفسیر نمود که توزیرع   گونه  یاایرانی  یها شرکتدر  توان یمای  نتیجه را . ابدی یمواحد کاهش 

بیمت سهام را افزایش داده که ای  سیاست ممک  اسرت در بلندمردت،    ،وجه نقد بی  سهامداران

نسربت  مربروط بره    نترایج  که گونه هماننن افزایش دهد.  نوسانکاهش  واسطه بهمتوسط بازده را 

داشرته   برازده  یریپرذ  نوسران مثبتی بر  تأثیر ای  نسبت ،دهد یمو ریس  نشان  سود به بیمت سهام
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نسربت  برا   یهرا  شرکتدر تفسیر ای  نتیجه که بوده است.  تأثیربیشتری   بی  متغیرهای کنترلیکه 

E/P ،که بیمت سهام همسو با افرزایش سرود   گفت  توان یمبرخوردارند از ریس  بیشتری  باالتر

در  ماننرد مردیریت سرود    ییها تیفعال نمونه رشد نکرده که ممک  است دلیل نن یها شرکتدر 

 باشد. در بازار یباز سفتهواحدهای تجاری و همچنی  رویکرد 
 . نتایج آزمون فرضیۀ اول3جدول شمارۀ 

عامل تورم  معناداریسطح  tنمارۀ  خطای استاندارد ضری  متغیر

 واریانس
AUDACEX 128/1  118/1  142/3  1119/1  121/1  

BTM 114/1  111/1  158/11  1111/1  312/1  

DPS_EPS 115/1-  112/1  695/9-  1111/1  115/1  

E_P 129/1  128/1  148/9  1111/1  391/1  

INFF 212/1  135/1  221/5  1111/1  218/1  

IOWN 128/1-  118/1  422/3-  1119/1  135/1  

LEV 129/1  114/1  926/8  1111/1  322/1  

SIZE 193/1  114/1  533/14  1111/1  182/1  

TURN 151/1  132/1  681/3  1111/1  123/1  

C 834/1-  155/1  629/14-  1111/1  - 

21/1 ضری  تعیی   162/1 ضری  تعیی  تعدیل شده 

 1/2 دوربی  واتسون F 163/55نمارۀ 

 985/1 احتمال نمارۀ نزمون چاو  F 111/1احتمال نمارۀ 

بروده اسرت،    ای  پژوهش در ابتصادی شاخ  کالننرخ تورم که نماینده  تأثیر در رابطه با

 ،سرود  یثبرات  یبر  واسرطه  بره  اثر ترورمی . یعنی بر متغیر وابسته بوده است مثبت تأثیر نتایج حاکی از

 نهرادی  گرذاران  هیسررما ضری  متغیر . دهد یمنوسان بازده و همچنی  ریس  شرکت را افزایش 

نهرادی   گرذاران  هیسررما که بیانگر ای  است هرچه درصد سرهام در اختیرار    معنادار بوده و -12/1

ای  نتیجه مبی  نظارت فعال و کارنمد ایر  گرروه از   . ابدی یمبیشتر باشد، ریس  شرکت کاهش 
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عردیل ریسر    همچنری  ت  برازده و  یریپرذ  نوسران کراهش   تنظیم بیمت سرهام،  در گذاران هیسرما

کره هرچره    دهد یمریس  نیز نشان بر  نسبت بدهی تأثیرنتایج مربوط به است.  واحدهای تجاری

انردازۀ  در ایر  پرژوهش متغیرر     .شود یمافزوده  بازدۀ سهام یریپذ نوسانای  نسبت باالتر باشد به 

شده است. نتایج مربوط به ای  متغیر  یریگ اندازه ها شرکتاز طریق لگاریتم ارزش بازار  شرکت

بیشتر  یریپذ نوساناز کوچ ،  یها شرکتبزرگ در مقایسه با  یها شرکتبیانگر ای  است که 

تفسریر متغیرهرای لگراریتمی    از لحراظ نمراری   . انرد  بودهبرخوردار بازده و همچنی  ریس  باالتر 

. شرروند یمررمفهرروم کشررش بیرران مبتنرری بررر  برروده وریررر لگرراریتمی  یتفرراوت از متغیرهرراکمرری م

اگر متغیر مستقل ی  درصد تغییر نماید، متغیر وابسرته بره انردازه ضرری  متغیرر       که صورت  یبد

به ای  صورت  اندازۀ شرکتتفسیر متغیر  ،. بنابرای کند یمواحد تغییر  Ln(1/01)مستقل ضربدر 

 نوسران  درصد افرزایش یابرد،   ده( اندازۀ شرکتمعیار  عنوان بهاست که اگر ارزش بازار شرکت )

برر  کره ایر  امرر     ابرد ی یمافزایش  (Ln(1/1)*193583/1)واحد  11/1 کمتر به میزانبازده تقریبا 

برا اسرتفاده از    توان یم را بوده است. ای  نتیجه عکس انتظار ماکه مثبت داشته است  تأثیرریس  

 کره  یزمران ، تفسریر نمرود. از جنبره ابتصرادی     نزاد میزان سهام شرناور  دو عامل شرایط ابتصادی و

 یهرا  شررکت برزرگ بیشرتر از    یهرا  شررکت سرودنوری و برازدهی   ثبات بر بازار حراکم اسرت،   

کره در بازارهرایی ماننرد     شرود  یم تغییرات زیادی. اما وبتی شرایط ابتصادی دچار استکوچ  

برزرگ ممکر  اسرت     یهرا  شررکت در مقایسه برا  کوچ   یها شرکت است، مشاهدهبابل ایران 

یکی دیگر از عواملی که باع  شرده اسرت در ایر     کمتری در بازده تجربه نمایند.  یریپذ نوسان

  ممکر  کوچر  باشرد   یهرا  شرکتبزرگ بیشتر از  یها شرکتبازده در  یریپذ نوسانپژوهش 

سرهام   کره  یزمران برزرگ ایرانری باشرد. یعنری      یها شرکتاست میزان کمتر سهام شناور نزاد در 

، سرهامداران کنترلری از نزادی عمرل بیشرتری     شودبزرگ ایرانی کم  یها شرکتشناور نزاد در 

در پایران،  برای تغییر بیمت سهام برخوردار بوده که ای  امر ممک  است بر نوسان بازده بیافزاید. 
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درجره   سرهام دارای  که یزمان دهد یمبر ریس  نیز نشان  نقدشوندگی سهام تأثیرایج مربوط به نت

 است. لئبازار ریس  کمتری برای نن با ،باشد یشوندگی بیشتر نقد
 . نتایج آزمون فرضیۀ دوم3جدول شماره 

 عامل تورم واریانس معناداریسطح  tنمارۀ  خطای استاندارد ضری  متغیر

AUDIND 132/1  111/1  321/12  111/1  151/1  

BTM 118/1  111/1  582/11  111/1  318/1  

DPS_EPS 115/1-  112/1  254/9-  111/1  115/1  

E_P 216/1  128/1  941/2  111/1  322/1  

INFF 218/1  135/1  112/9  111/1  215/1  

IOWN 115/1-  118/1  828/1-  192/1  155/1  

LEV 132/1  114/1  322/6  111/1  326/1  

SIZE 191/1  114/1  626/13  111/1  183/1  

TURN 111/1  132/1  623/2  113/1  181/1  

C 824/1-  155/1  968/15-  111/1  **-  

25/1 ضری  تعیی   25/1  ضریب تعیین تعدیل شده 

 1/2 دوربین واتسون F 315/21نمارۀ 

 228/1 آمارۀ آزمون چاو معناداریسطح  F 111/1نمارۀ  معناداریسطح 

ریس  را مرورد بررسری    بر کمیتۀ حسابرسیاستقالل اعضای  تأثیرای  پژوهش  فرضیۀ دوم

، ضرری  متغیرر   دهرد  یمر که حاوی نتایج ایر  فرضریه اسرت نشران      4جدول شمارۀ . دهد یمبرار 

است. یعنی اگرر بره تعرداد     معناداردرصد  66در سطح اطمینان و  13/1 کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

 13/1 بره میرزان   برازدۀ سرهام  ی  نفر افرزوده شرود، نوسران     کمیتۀ حسابرسیاعضای ریرمووا 

برر   کمیتۀ حسابرسری مثبت استقالل  تأثیرکه مطابق انتظار نبوده است. شاید بتوان  ابدی یمافزایش 

کره از   ییها شرکتتفسیر نمود که حجم معامالت سهام در  گونه  یارا  بازدۀ سهام یریپذ نوسان

باالتر بروده کره ایر  امرر ممکر  اسرت بره        برخوردار هستند  کمیتۀ حسابرسیاستقالل بیشتری در 
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متغیرهای کنترلری  مربوط به نتایج و همچنی  افزایش ریس  منجر شود.  بازدۀ سهامنوسان بیشتر 

 است. فرضیۀ اولمشابه با 

 و پیشنهادها یریگ جهینت

کمیترۀ   یهرا  تیمسرئول ریسر  یکری از    و راهبرری  پایش کمیتۀ حسابرسیاساس منشور  بر

کمیترۀ   یهرا  یژگر یوجهت، هدف ای  پژوهش بررسی ارتباط   یهم بهبیان شده است.  حسابرسی

بروده اسرت.    هرا  شررکت سازوکارهای مهم راهبری شرکتی با ریس  یکی از  عنوان به حسابرسی

کمیترۀ  میرزان تخصر  حسرابداری و اسرتقالل     دو ویژگری ایر  کمیتره یعنری      رابطه، منظور  یبد

 یهرا  داده صرورت  بهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یها شرکتبا ریس   حسابرسی

سرنجش   به منظرور در ای  پژوهش  مورد بررسی برار گرفته است. 1363تا  1361مقطعی از سال 

ناهمسرانی شررطی خودرگرسریونی     یالگوکه از طریق  بازدۀ سهام یریپذ نوسانریس  از معیار 

نشران   فرضریۀ اول نتایج نزمرون  ، استفاده شده است. شود یم یریگ اندازه (GARCH) افتهی میتعم

داشررته اسررت.  هررا شرررکتمثبررت و معنررادار بررر ریسرر   تررأثیر ACEXPداد کرره ضررری  متغیررر 

بیشرتر باشرد، نوسران پرذیری      کمیتۀ حسابرسی، هرچه اعضای با تخص  مالی در گرید عبارت به

. بنرابرای ، هرر چره تخصر      ابدی یمبه عنوان معیار ریس  در جهت مستقیم افزایش  بازدۀ سهام

و به دنبال نن ریس   بازدۀ سهامنوسان  رود یمبیشتر باشد، انتظار  کمیتۀ حسابرسیمالی اعضای 

منفی بر ریس  واحردهای تجراری    تأثیرافزایش یابد. اگرچه انتظار بر ای  بود که ویژگی مزبور 

بیان نمود، ممک  است نوپرا برودن تشرکیل     توان یمباشد. یکی از دالیلی که در تفسیر ای  نتیجه 

ویژه شررکت و بره دنبرال     یها س یرایرانی باشد که ای  امر شناسایی  یها شرکتای  کمیته در 

وبررو سراخته اسرت. بره بیران      نن ایجاد تعادل بی  بازده و ریس  را توسط ای  کمیته با مشرکل ر 

خرود در پرایش    و وورایا  هرا  تیمسرئول هنروز بره    کمیترۀ حسابرسری  اعضای ممک  است دیگر، 

  عمل ننمایند. کمیتۀ حسابرسیطبق منشور ریس  
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 کمیترۀ حسابرسری  استقالل اعضای  تأثیر، نتایج پژوهش نشان داد که فرضیۀ دومدر رابطه با 

بیران   تروان  یمر مثبت و از لحاظ نماری معنادار بوده است. در تفسیر نتایج ایر  فرضریه    ریس  بر

 کمیترۀ حسابرسری  کره از اسرتقالل بیشرتری در     ییهرا  شررکت ه حجم معرامالت سرهام در   نمود ک

و همچنری    برازدۀ سرهام  برخوردار هستند باالتر بوده که ای  امرر ممکر  اسرت بره نوسران بیشرتر       

 ترأثیر  کمیترۀ حسابرسری   یهرا  یژگر یو، نتایج نشان داد که یطورکل به. افزایش ریس  منجر شود

داشته است که ایر  امرر ممکر  اسرت از      معیار ریس  عنوان به بازدۀ سهام یریپذ نوسان بر مثبت

بره وورایا خرود در     کمیترۀ حسابرسری  اعضرای   و همچنری  اعمرال محردودیت برر     عدم نگاهی

 مردیره  تاهیر از ضرعا سراختارهایی ماننرد    کره   عنروان نمرود   ها شرکتریس   و پایش ارزیابی

از نقرش و مشرارکت    کمیترۀ حسابرسری  که ممکر  اسرت تشرکیل     صورت  یبد سرچشمه گیرد.

 اگرچره دروابرع نترایج ایر  پرژوهش نشران داد      در نظارت بر ریس  بکاهد.  مدیره تاهیاعضای 

کره بطرور مسرتقیم برا انتخرا  و       مردیره  تاهیفرعی  یها تهیکمیکی از  عنوان به کمیتۀ حسابرسی

و شناسرایی سرطح بابرل ببرول      یس در مدیریت ر گردد یمتشکیل  مدیره تاهیانتصا  اعضای 

که ممک  اسرت دلیرل نن از ریسر     اساسی هستند،  یها ضعادارای  ها شرکتخاص  ریس 

 بازار سرچشمه گیرد.

ماننرد   حسابرسری کمیترۀ  بیشرتر   یها یژگیومهمتری  محدودیت ای  پژوهش به عدم لحاظ 

. دلیرل عردم لحراظ    شرود  یمای  کمیته و میزان تجربه اعضای نن مربوط  یها جلسهاندازه، تعداد 

 -شررکت  221ای  موضوا برود کره از کرل مشراهدات )     الگودر  کمیتۀ حسابرسیتعداد اعضای 

نفر بوده که حراکی از   3 کمیتۀ حسابرسیدرصد( تعداد اعضای  63از ننها )حدود  251سال( در 

افرزودن ایر     کره  ییجرا  نن. از اسرت  کمیتۀ حسابرسری حدابل اعضای ای  کمیته مطابق با منشور 

خواهرد داشرت   نپژوهش  یالگوی در تأثیری  متغیر ثابت بلمداد شده که  ۀبه منزل الگومتغیر به 

مرورد بررسری بررار نگرفرت. همچنری  در رابطره بره سرایر          کمیترۀ حسابرسری  تعداد اعضای  ،لذا
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 انرد  داشرته وجود  ها شرکتمانند تجربه و تعداد جلسه در طی سال چون تعداد کمی از  ها یژگیو

نترایج باتوجره بره     یریپذ میتعم بودمک  ، لذا به دلیل ننکه ماند بودهمزبور  یها یژگیودارای  که

یکری از مشرکالت پرژوهش     .انرد  نگرفتره بررار   ررسری ب، مرورد  گرددکاهش تعداد نمونه محدود 

نمونره بروده    یهرا  شررکت  کمیتۀ حسابرسیگردنوری اطالعات مربوط به  ۀحاضر مربوط به نحو

در کشرورهای صراح  سرب      کره   یحال دراست که زمان زیادی صرف ای  امر گردیده است. 

ایر  اطالعرات نیراز بره      ینور جمع، ها شرکتدر حوزه مالی به دلیل دسترسی نسان به اطالعات 

. اگرچره نترایج   اسرت مبتنری برر تمرکرز بیشرتری      ،زمان کمتر اما در مقابل تجزیه و تحلیرل نترایج  

 هرا  شررکت در تعردیل ریسر     کمیترۀ حسابرسری   یها یژگیوای  بوده است که  پژوهش بیانگر

سرازوکار نظرارتی و کنترلری     کمیترۀ حسابرسری   کره   یر ا جهت بهاما  کنند ینمنقش بااهمیتی ایفا 

 یهرا  پرژوهش  شرود  یمپیشنهاد  ،لذا شود یمنووهوری در فرنیند انتشار اطالعات به بازار بلمداد 

سرایر  نن برر   ترأثیر و همچنری    بره صرورت تحلیرل ترکیبری     بیشتری در رابطه برا موضروا تحقیرق   

 موضوعات مالی صورت گیرد.

 ها ادداشتی

1. Risk     2. Risk Management 

3. Risk Governance   4. Risk Committee 

5. Corporate Governance   6. John and Yost 

7. Net Present Value (NPV)  8. Audit Committee 

9. Ng     10. Paradigm 

11. Ho     12. Akhtaruddin and Haron 

13. Bushman & Smith   14. Zhang 

15. Earning Management   16. Cohen and Zarowin 

17. Financial Distress   18. Rahmat and Iskandar 

19. Information Asymmetry  20. Bansal and Sharma 

21. Conservatism    22.Sultana 

23. Abernathy    24. Klein 

25. Carcello and Neal   26. Davidson 

27. Person    28. Choi 

29. Gerald    30. Kim 

31. Operational Audit   32. Accounting Audit 
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33. Oktorina and Wedari   34. Coates 

35. Defond    36. Knechel 

37. Krishnan and Visvanathan  38. Krishnan and Lee 

39. Dolliwahl    40. Abernathy 

41. Security Exchange Commission (SEC) 42. Abott 

43. Farber    44.Beasly 

45. Abott and Parker   46. Pomeroy 

47. Bronson    48. Xiao 

49. De Vlaminck and Sarens  50. El. Mehdi 
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53. Auto Regression Conditional heteroskedasticity 

54. Sias, and Whidbey   55. Bohl 

56. Hutton    57. Dechow 

58. Tsui 
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