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 چکیده
 در شرکت ارزش بر حسابرسی کیفیت و حسابرسی کمیته تأثیر هدف از تحقیق حاضر بررسی

 های شرکت پژوهش آماری جامعه. باشد میتهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

از  به علت گستردگی جامعه آماری گیری نمونه روش تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 نظر از و پیمایشی -توصیفی پژوهش روش. است 1398 تا 1394 های سال طیروش غربالگری 

 های داده. است کاربردی هدف نظر از و است همبستگی -علی از ترکیبی متغیرها بین ارتباط

 آوری جمع تهران، بورس به مربوطه های سایت و ها دی سی و افزارها نرم وسیله به متغیر مربوط

 نتایج. پذیرفت انجام رگرسیون آزمون و (spss) افزار نرم با شده گردآوری های داده بررسی. گردید

 ؛ وشرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد کمیته حسابرسی بر ارزش که دهد می نشان آمده دست به

همچنین کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر 

 مثبت و معناداری دارد.

 تهران بهادار اوراق ، بورسارزش شرکت ،کیفیت حسابرسی ،کمیته حسابرسی: کلمات کلیدی
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 مقدمه .1

. نیست پوشیده کسی بر کشورها اقتصاد ساختار در بورس، بازار در ها شرکت نقش

  منابع از زیادی حجم کشورها، اقتصاد اصلی های پایه عنوان به ها شرکت این امروزه

  مصرف به را...( و سرمایه مدیریتی، کار نیروی اولیه، مواد کار، نیروی نظیر) اقتصادی

 و توسعه در را مهمی بسیار نقش فروش، و تولید حجم به توجه با مقابل در و رساند می

 موارد و شرکت درباره بحث دلیل، همین به. دارند عهده به کشورها اقتصادی پیشرفت

 علوم های شاخه کلیه و اقتصاد علم محققان و پردازان نظریه توجه مورد آن، به مربوط

 (.1394است )ذوالفقاری،  گرفته قرار کاربردی

 حائز اقتصادی تصمیمات اتخاذ جهت در بهنگام و مربوط اطالعات که ای دوره در

 قابل اطالعات دنبال به مالی های صورت کنندگان استفاده گسترده طیف و است اهمیت

 اطالعات اعتبار میزان تعیین در حیاتی نقش حسابرسان. باشند می موقع به و معتبر اتکاء،

 که ازآنجا و است گویی پاسخ فرآیند اساسی ارکان جمله از حسابرسی. کنند می ایفا

 توسط آن بررسی رو این از است اتکاء قابل و معتبر اطالعات وجود مستلزم گویی پاسخ

 در نباید شخص این دیگر سویی از ؛ وشود می انجام آن کنندگان تهیه از مستقل شخصی

 تعریف در توانمی را مفاهیم این. شود واقع دیگران نفوذ یا تاثیر تحت شرایطی هیچ

 (.93 ،1384یگانه،) نمود مالحظه ای حرفه رفتار آیین در مندرج مقررات و حسابرسی

 ارزیابی و آوری جمع جهت( سیستماتیک) و باقاعده منظم است فرآیندی حسابرسی

 درجه تعیین منظور به اقتصادی منابع و فعالیت به مربوط ادعای درباره شواهد طرفانه یب

 نیکخواهنفع ) یذ افراد به نتایج گزارش و شده تعیین پیش از معیارهای با ادعاها این انطباق

 (.1379،17،آزاد

 ینهیبه حد نییتع شده انجام آن رامونیپ ایگسترده مطالعات راًیاخ که یتوجه قابل نکته

 فیتعر را کارا گذاریهیسرما زانیم بتوانند قیطر نیا از تا باشدیم هاشرکت گذاریهیسرما

 یابیارز هایروش قیطر از امر نیا. کنند ینیآفر ارزش شرکت یبرا و ندینما محاسبه و

 طرحچند  ای کیدر روش، نیا طبق. ردگییم انجام یفعل ارزش خالص جمله از ها،طرح

 واقع در. باشد مثبت طرح، آن یفعل ارزش خالصکه  ردگییم انجام یگذار هیسرما یوقت

 صرف و حد از شیب گذاریهیسرما به منجر معکوس خالص یفعل ارزش با هاییطرح تقبل
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 حد از کمتر گذاریهیسرما به منجر مثبت یفعل خالص ارزش با هاییطرح از کردن نظر

 (.2006 1یورد) داشت خواهد دنبال به را گذاریهیسرما بودن نهیبه عدم که شود یم

های نمایندگی و  ی حسابرسی به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه بر این کمیتهعالوه 

شود  ای نظارتی جهت اثربخشی در بهبود روابط نمایندگی تلقی می همچنین وسیله

ی  ( معتقدند وجود کمیته2014) 2(. همچنین سان و همکاران1393سلیمانی و مقدسی، )

تواند باعث افزایش  حاکمیت شرکتی می حسابرسی عالوه بر ارتقاء سطح کیفی مکانیزم

ی  ( وجود کمیته2008) 3ی کوهن و زاروین کیفیت گزارشگری مالی شود. به عقیده

تواند عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد اما این  حسابرسی می

موضوع از شرکتی به شرکتی متفاوت است و ممکن است در شرکتی نیز وجود نداشته 

 کمیته حسابرسی وبا توجه به موارد بیان شده هدف اصلی این پژوهش این است که باشد. 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت

 چه تأثیری دارد؟تهران 

 ها فرضیهمبانی نظری و توسعه  .2

 کمیته حسابرسی (الف

 شده تفویض اختیارات اساس بر که شرکت مدیره هئیت ی کمیته یعنی حسابرسی، ی کمیته

 ی زنجیره های حلقه و ها گروه این از یک هر میان را اساسی پیوندهایی و کند می فعالیت

 به پرداختن برای بیشتری فرصت حسابرسی ی کمیته اینکه به توجه با. کند می ایجاد ارزش

 مدیره هیئت بر وارده فشارهای میزان از دارد، داخلی کنترل و مالی گزارشگری مسائل

 گروه دو هر مستقل، و داخلی حسابرسان با مذاکره بر اساسی تمرکز طریق از و کاهد می

 این اثربخش کارکرد منظور به. دهند ارتقاء را خود استقالل که سازد می قادر را حسابرس

 وظایف و ها مسئولیت به باید زنجیر، این های حلقه ی مثابه به گروه هر ارزش، ی زنجیره

 (.1397؛ به نقل از موسوی آغبالغی، 2003 سی، دبلیو پیباشد ) پایبند خود

 مدیره هیئت فرعی ی کمیته حسابرسی، ی کمیتههای پیشین بیان شد،  که در قسمت طور همان

ی حسابرسی از مدیرانی که در سازمان مسئولیت اجرایی ندارند  است که اعضای کمیته

 به تئوری نمایندگی اشاره دارد. تئوری غیرمستقیمطور  شود. این موضوع به تشکیل می
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 مالکان و منافع تضاد دلیل به سهامی و های شرکت مدیریت از مالکیت جدایی با نمایندگی

 است الزم مدیران وجود دارد، مالکان و منافع به وجود آمده است. زمانی که تضاد مدیران

 توان می را حسابرسی ی کمیته درنتیجه، تشکیل. شوند حمایت خود افعمن حفظ برای مالکان

 حسابرسی کمیته (، اگر2008) 1ی وِبِر کرد. بر اساس گفته توجیه نمایندگی تئوری اساس بر

 2باشد. کالبر و فوگارتی داشته را هایش مسئولیت انجام توانایی باید باشد مؤثر بخواهد

 حسابرسی شود ی کمیته اثربخشی باعث تواند می که را قدرت ابعاد از بُعد ( نیز شش2003)

ای،  موسسه حمایت نظارتی، سازمانی، قدرت شامل بُعد شش این .کردند تعریف را

 به مکتوب و رسمی اختیارات سازمانی، قدرت برحسب. است پشتکار و منابع تخصص،

 اثربخشی با رابطه در را نقش ترین مهم ارشد مدیریت طرف از مشاهده قابل همراه حمایت

 .کنند می ایفا قدرت حسابرسی و

 باید حسابرسی ی کمیته اعضای بلکه نیست، کافی تنهایی به حسابرسی ی کمیته ایجاد 

 آن اعضای دانش سطح و ی حسابرسی کمیته و اثربخش باشند. اثربخشی فعال مستقل،

. باشد مرتبط مستقل و حسابرسان داخلی با حسابرسی ی کمیته تعامل چگونگی با تواند می

 در ی حسابرسی کمیته به داخلی و مستقل حسابرسان با خوب کاری ارتباط همچنین،

 های سهامی شرکت در پاسخگویی بخش اطمینان سازوکارهای استقرار از اطمینان حصول

 (.1397؛ به نقل از موسوی آغبالغی، 2001ریگاندن و همکاران، ) کند می کمک

 ب( کیفیت حسابرسی

مهم از راهبری شرکتی است که نقش مهمی در کاهش عدم  حسابرسی عنصریکیفیت 

 اعتباردهندگانتقارن اطالعاتی و کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیران، سهامداران و 

تعریف (. 1394؛ به نقل از ذوالفقاری، 1976؛ جنسن و مک لینگ، 1999دارند )ویلنبرگ، 

یا  4مبتنی بر درک و برداشت کاربراناز کیفیت واقعی حسابرسی ( 1981) 3دی آنجلو

استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی  .استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است

که درک و برداشت از کیفیت حسابرسی،  گیرد میحسابرسی با این فرض اساسی صورت 
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( کیفیت 1993. دیویدسن و نو )کند می همان کیفیت واقعی حسابرسی را منعکس

سی را به عنوان توانایی حسابرس در کشف و برطرف کردن تحریف و دستکاری در حسابر

حسابرسی متفاوت  ها موسسهسود خالص گزارش شده تعریف کردند. از آن جایی که کار 

با مشاهده موسسه تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت  توان نمیاست و به طور مستقیم 

و  ها ناخالصیکیفیت حسابرسی را کاهش  (1980) 1واالسکاری باالتری برخوردار است. 

یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت  .داند میحسابداری  های دادهلوص خ ی درجهبهبود 

است. بسیاری از مطالعات، « 3کیفیت حسابرس»و « 2کیفیت حسابرسی»حسابرسی تمایز بین 

. گیرند میبه کار  ها را معادل یکدیگراغلب آن ین دو اصطالح قائل نشدههیچ تفاوتی بین ا

حسابرس معانی یکسانی  تیفیباکتحت شرایط خاصی ممکن است کیفیت حسابرسی 

( از تعریف کیفیت حسابرسی، 1981داشته باشند. مطابق با فرض اساسی دی آنجلو )

یکی فرض کرد. شواهد تجربی گواه این  توان میحسابرس را  باکیفیتکیفیت حسابرسی 

است که بسیاری از موسسات حسابرسی بزرگ در کارشان با قصور و اشتباه مواجه 

بنابراین، کیفیت حسابرس باید به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در تمام ؛ شوند می

( 1994که الم چانگ ) گونه همانموسسه حسابرسی تعریف شود.  های حسابرسی

حسابرسی به طور جداگانه  ی پروژه، کیفیت حسابرسی باید برای هر کنند می نخاطرنشا

( تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است تمام 4)برمبنای خدمت به خدمت

، کیفیت حسابرس گرید انیب بهیک سطح کیفی مشابه اجرا نکند.  را درخود  های حسابرسی

کیفیت  که یدرحالاست « 5سه حسابرسیموس های حسابرسیکیفی بودن »مبتنی بر مفهوم 

بنابراین، ؛ است« حسابرسی های پروژهکیفیت واقعی هر یک از »حسابرسی مبتنی بر مفهوم 

الزم است بین این دو مفهوم در مطالعات حسابرسی تمایز قائل شد )یگانه و همکاران، 

 (.1394؛ به نقل از ذوالفقاری، 1384

 ج( ارزش شرکت

ی بار معنایی گستردگای دارد. ی گستردهمعنائیی است که دارای بار ارزش از جمله متغیرها

ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی، ها و تخصصارزش با گستردگی رشته
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ها انتخاب و ارائه ها با توجه به اهداف آنارزش اقتصادی و غیره که نماد هریک از ارزش

های کلی رفتار احکام جمعی و هنجاری ی، مدلاجتماعهای گردد. برای مثال ارزشمی

طور کلی، ارزش کرداری است که مورد پذیرش عمومی و خواست جامعه باشند. به 

دهد ها نسبت میی اعمال، حالتبه برخعبارت است از بار معنایی خاص که انسان 

نند، فردی (. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی ما1398؛ به نقل از وفایی، 1380 ،)اردبیلی

ی که زمان گیری شود،ارزشی که باید اندازه نوع گیرد،گذاری برای او صورت میکه ارزش

گذاری بستگی دارد. مفهوم ارزش با مفهوم گیرد و هدف ارزشمی برآورد ارزش صورت

ی دار لیتحصقیمت و بهای تمام شده متفاوت است. قیمت، مبلغ واقعی صرف شده برای 

قبیل کار، سرمایه و مدیریت است  از دیتولارزش پولی عوامل  نوعاً است. بهای تمام شده

 (.1398)وفایی،  که برای خلق یک دارایی ضروری است

( با پژوهشی که با 1394فخاری و همکاران )در تکمیل مطالب فوق الزم به ذکر است که 

« واقعی ی حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقالم های کمیته بررسی اثر ویژگی»عنوان 

را  1392های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  شرکت 112انجام دادند، 

ی  های کمیته داری بین ویژگی ی معنی ها نشان داد که رابطه بررسی کردند. نتایج پژوهش آن

( 1395صالحی و همکاران ) دارد. حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقالم واقعی وجود

آن بر تأخیر  های ویژگیی حسابرسی و  تأثیر وجود کمیته»تحت عنوان در پژوهشی 

و به  ساله مورد بررسی قرار دادند 6ی زمانی  شرکت را طی دوره 54، «گزارش حسابرسی

ی حسابداری و تأخیر گزارش  ی معناداری بین وجود کمیته این نتیجه رسیدند که رابطه

نی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل ی زما حسابرسی وجود ندارد. همچنین در بازه

ی حسابرسی با تأخیر  ی کمیته داخلی، نتایج بیانگر این است که بین تخصص مالی و تجربه

(، در 1397فرید و قدک فروشان ) ی منفی معناداری وجود دارد. گزارش حسابرسی رابطه

بر ارزش  دیتأکگذاری با یی سرمایهبر کارامالی  نیتأمنوع  ریتأثبررسی "تحقیقی با عنوان 

مالی با استفاده از مدل سلسله مراتبی از  نیتأمپرداختند. در این تحقیق متغیر  "شرکت 

-گیری کارایی سرمایهشود و برای اندازهنسبت بدهی، اهرم مالی و سود انباشته، سنجیده می

از آن  ( استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی2009) 1گذاری از مدل بیدل و همکاران

داری دارد. عالوه بر این نوع معنی ریتأثگذاری مالی بر کارایی سرمایه نیتأماست که نوع 

                                                           
1 biddel 
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متفاوتی دارد.  ریتأثهای با ارزش متفاوت، گذاری در شرکتمالی و کارایی سرمایه نیتأم

 یبر افشا یحسابرس ی یتهکم یها یویژگ یرتأث» یبه بررس (2014) 1همکاران و یشامه

 «یپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالز یها شرکت از شرکت 146 ی داوطلبانه

تعداد  ی،حسابرس ی یتهآن شامل استقالل کم ی مطالعه مورد یحیتوض متغیرهای .پرداختند

دهد که  یها نشان م بود. نتایج پژوهش آن یحسابرس ی کمیته ی اندازه یته،جلسات کم

دارند اما تعداد جلسات  یممستق ی رابطه داوطلبانه یبا افشا یتهکم   ی و اندازه یتهاستقالل کم

 2سیتی و همکاران. ندارند تأثیری داوطلبانه یبر افشا یتهکم یو تخصص اعضا یتهکم

ی حسابرسی و به موقع بودن گزارش  ارتباط بین اثربخشی کمیته»( به بررسی 2011)

ی حسابرسی با به  کمیته یاثربخشن بود که ای ی بازگوکنندهپرداختند. نتایج آنها « حسابرسی

ی گزارش  ی مثبتی دارد و به کاهش زمان ارائه موقع بودن گزارش حسابرسی، رابطه

شود. عواملی از قبیل تخصص در امور مالی، تجربه، دوگانگی، اندازه،  حسابرس ختم می

باط است. در ی حسابرسی در ارت کمیته یاثربخشاستقالل، قدرت کمیته و تعداد جلسات با 

های گذشته شامل )تخصص مالی،  این پژوهش از پنج عامل ترکیبی برگرفته از پژوهش

و  3یینگچی ی حسابرسی( استفاده شده است. تجربه، اندازه، جنسیت و استقالل کمیته

گذاری و ارتباط بین ضعف کنترل داخلی و سرمایه"(، در تحقیقی با عنوان 2018همکاران )

هایی که دارای کنترل ضعف پرداختند. به این نتیجه رسیدند که شرکت "شرکت ارزیابی 

دهند و عملکرد سهامی گذاری خود را کاهش نمیی اعتباری و سرمایهبند رتبهداخلی است 

 ی ارتباط مثبت وجود دارد.گذار هیسرماها بهتر است و بین کنترل ضعف داخلی و آن

ی تجاری، ها گروهوابستگی به  ریتأث" عنوان با(، در تحقیقی 2017و همکاران ) 4موتاکین

های پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد وابستگی به گروه " یحسابرسمدیریت سود و کیفیت 

مثبت دارد و با افزایش کیفیت حسابرسی از شدت  ریتأثتجاری بر اقالم تعهدی اختیاری 

 ...شودکاسته می ریتأثاین 

 :بیان است صورت زیر قابل بهپژوهش  فرضیه ،با توجه به مطالب باالبنابراین 

H1: رابطه معناداری  در شرکتهای بورس اوراق بهادار ارزش شرکت کمیته حسابرسی بر

 دارد.

                                                           
3-Hisham et al 

1-Siti et al 
3 yingqi 
4 mottakin 
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H2 :تأثیر در شرکتهای بورس اوراق بهادار  ارزش شرکت بر کیفیت حسابرسی

 معناداری دارد.

 روش پژوهش .3

آوری  است که محقق برای جمعهایی  روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه  

از پژوهش  هدف کند تا آنها را تفسیر، تبیین و تأیید نماید. ها، دنبال می حقایق و واقعیت

های کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت کمیته حسابرسی و تأثیر حاضر بررسی

تواند  میازآنجا که نتایج این پژوهش . باشد می پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توان  بنابراین می در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد

پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است.  بندی طبقهگفت پژوهش حاضر از لحاظ 

ها، اصول و فنون را برای حل  مندی ها، قانون پژوهش کاربردی پژوهشی است که نظریه

ی دانش کاربردی  گیرد. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه واقعی به کار میمسائل اجرایی و 

تواند در جریان استفاده از اطالعات کاربرد داشته  ی خاص است و همچنین می دریک زمینه

از  همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است باشد.

همبستگی است که برای کشف همبستگی  -توصیفی نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات

 رویدادی عمل خواهد شد. بین متغیرها به روش پس

های مورد نیاز منابع متعددی را  در این پژوهش نیز جهت گردآوری اطالعات و داده

آوری اطالعات، ابتدا منابع مربوط به ادبیات  مورد استفاده قرار خواهیم داد. برای جمع

ی منابع یک بخش عمده از روش علمی است  گیرد. مطالعه قرار می موضوع مورد بررسی

اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از  شود. ها به کار برده می ی پژوهش که در کلیه

آوری  جهت جمع آوری خواهد شد. کتب و مقاالت التین و همچنین مقاالت فارسی جمع

برای جامعه آماری تحقیق از  شود. استفاده میای نیز  ها و اطالعات، از روش کتابخانه داده

و به دلیل گستردگی جامعه  1398 تا 1394 های سال شرکت در بازه طی 136اطالعات 

 از روش غربالگری استفاده شد. آماری

بندی کرد، باید مرحله بعدی فرآیند ها را گردآوری و طبقهگر دادهتحقیق ازآنکه پس

ها معروف است را آغاز کند. این مرحله در تحقیق اهمیت تحقیق که به مرحله تحلیل داده

ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله دهنده تالشزیادی دارد، زیرا نشان
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-ی قرار میموردبررسها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن گر اطالعات و دادهتحقیق

ها را در گر باید اطالعات و دادهمهم است، این است که تحقیق آنچهدهد. در مرحله تحلیل 

های تحقیق خود تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه سؤاالتمسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به 

 های سایت و ها دی سی و افزارها نرم وسیله به متغیر مربوط های دادهمورد تحلیل قرار دهد. 

 افزار نرم با هشد گردآوری های داده بررسی. گردید آوری جمع تهران، بورس به مربوطه

(spss )پذیرفت انجام رگرسیون آزمون و. 

 پژوهش یها افتهی .4

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش 

 در ابتدا نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون ها فرضیهکه برای بررسی نتیجه  باشد میشرکت 

 برای معناداری، سطح ريمقاد که آنجايی قرار گرفت. ازاسمیرنف مورد بررسی  کلموگرف

 پذيرفته متغیرها بودن نرمال يعنی H1بنابراين ، (Sig>0/05)است  05/0 از بیشتر متغیرها

 پارامتريک آمار از توان می کل در و بوده نرمال توزيع دارای متغیرها های داده درنتیجه. شود می

 .کرد استفاده ها فرضیه تاثیر بررسی برای رگرسیون آزمون درنتیجه و

 آزمون کلموگرف اسمیرنفنتیجه  ؛1جدول 

 داری معنیسطح  تعداد متغیرها

 074/0 136 یحسابرسکمیته 

 091/0 136 کیفیت حسابرسی

 069/0 136 ارزش شرکت

از آزمون رگرسیون استفاده شده  ها فرضیهتر نیز گفته شد برای نتیجه که پیش طور همان

 :گردد میاست که نتايج در زير مطرح 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت در فرضیه اول:

 بهادار تهران تاثیرگذار است.

H :.کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیرگذار نیست 

 1H :.کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیرگذار هست 
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 خالصه ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول 2جدول 

 یدار یمعنسطح  F دوربین واتسون ضریب تعیین همبستگی

26/0 05/0 4/2 691/5 000/0 

 شكود  مكی از آزمون دوربین واتسون کمكک گرفتكه    از یکدیگر خطاهاجهت بررسی استقالل 

بكین   و چون این مقدار باشد می 4/2واتسون به دست آمده –مقدار دوربین  شود میمشاهده 

 شكود  مكی . مشكاهده  شود میبنابراین فرضیه استقالل خطاها پذیرفته  گیرد می قرار 5/2و  5/1

که حاکی از همبستگی نسبتا خكوبی بكین    باشد می 26/0که ضریب همبستگی به دست آمده 

ارزش درصكد از تغییكرات    26بكه عبكارت دیگكر    ؛ باشد میل و متغیر وابسته متغیرهای مستق

تغییكرات ناشكی از عوامكل دیگكر اسكت.       درصكد  74و  کمیته شرکتهاناشی از متغیر شرکت 

بوده پكس فكرض    05/0( کمتر از 000/0آزمون ) داری معنیسطح  شود میمشاهده  نیچن هم

بنابراین طبق  شود میو متغیر وابسته رد  صفر مبنی برعدم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل

 .شود میاین جدول فرض وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تایید 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  دربر ارزش شرکت کیفیت حسابرسی  فرضیه دوم:

 است. رگذاریتأثبهادار تهران 

H : نیست. رگذاریتأثکیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت 

 1H : هست. رگذاریتأثکیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت 

0

1

: 0

: 0

H

H








 
 2خالصه ضرایب رگرسیون برای فرضیه  ؛3جدول 

 داری معنیسطح  F دوربین واتسون ضریب تعیین همبستگی

22/0 05/0 7/1 416/5 000/0 

 

 شكود  مكی از آزمون دوربین واتسون کمكک گرفتكه    از یکدیگر خطاهاجهت بررسی استقالل 

بكین   و چون این مقدار باشد می 7/1واتسون به دست آمده –مقدار دوربین  شود میمشاهده 
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 شكود  مكی . مشكاهده  شود میبنابراین فرضیه استقالل خطاها پذیرفته  گیرد میقرار  5/2و  5/1

که حاکی از همبستگی نسبتا خكوبی بكین    باشد می 22/0که ضریب همبستگی به دست آمده 

ارزش درصكد از تغییكرات    22بكه عبكارت دیگكر    ؛ باشد میمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته 

تغییرات ناشی از عوامل دیگكر اسكت.    درصد 78و  کیفیت حسابرسیناشی از متغیر  شرکت

بوده پكس فكرض    05/0( کمتر از 000/0آزمون ) داری نیمعسطح  شود میمشاهده  چنین هم

بنابراین طبق  شود میصفر مبنی برعدم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رد 

 .شود میاین جدول فرض وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تایید 

 گیری نتیجه .5

بررسی تاثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت  باهدفاین تحقیق 

در این های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در شرکت

های مورد نیاز منابع متعددی را مورد استفاده  پژوهش نیز جهت گردآوری اطالعات و داده

منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد بررسی آوری اطالعات، ابتدا  قرار گرفت. برای جمع

ها  ی پژوهش ی منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه گیرد. مطالعه قرار می

از کتب و  ای کتابخانهاطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش به روش  شود. به کار برده می

عه آماری تحقیق از برای جام آوری شد. مقاالت التین و همچنین مقاالت فارسی جمع

و به دلیل گستردگی جامعه  1398 تا 1394 های سال شرکت در بازه طی 136اطالعات 

نتایج تحقیق نشان داد که کمیته حسابرسی و کیفیت  از روش غربالگری استفاده شد. آماری

از نظر متغیرها با تحقیق فخاری و  ها فرضیهحسابرسی بر ارزش شرکت تاثیر معنادار دارد 

(، بیدل و 1397فرید و قدک فروشان )(؛ 1395(؛ صالحی و همکاران )1394همکاران )

و  یینگچی(، 2011سیتی و همکاران )، (2014)همکاران  و یشامه(، 2009همکاران )

 .باشد می( همسو 2017( و موتاکین و همکاران )2018همکاران )

وجود دارد، در تعبیر و تفسیر نتایج و نیز  تحقیقها و مشکالتی که در اجرای  محدودیت

در از جمله محدوديت اين تحقیق مربوط است به اينکه شود.  در قابلیت تعمیم آن مالحظه می

شرکت عضو جامعه بورس اوراق بهادار تهران  136ای مشتمل بر  از نمونه تحقیقاين 
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های بورس اوراق بهادار تهران نیست، لذا  شده و مسلماً اين تعداد معرف کل شرکت استفاده

 .مختلف محتاطانه صورت گیرد يعها و صنا گردد تسری نتايج به ساير شرکت توصیه می

 منابع .5

 شرکتهای در حسابرسی کیفیت بر مالکیت ساختار تاثیر بررسی (.1394) ذوالفقاری، مهدی   

 ارشد کارشناسی ی درجه دریافت برای نامه پایان تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

«M.A». بروجرد. آزاد، دانشگاه 

 بر حسابرسی ی کمیته و غیرموظف مدیران تأثیر بررسی (.1397موسوی آغبالغی، زهرا سادات )   

 ارشد کارشناسی نامه پایان. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت ورشکستگی

 حسابداری، دانشگاه پیام نور غرب تهران. رشته

 در شرکت ارزش و گذاری سرمایه بر داخلی کنترل ضعف تأثیر بررسی (.1398وفایی، سارا )   

موسسه ارشد،  کارشناسی نامه پایان تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 آموزش عالی شمیم دانش نوین.

نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی (. 1393رضا و مقدسی نیکچه، مینا )سلیمانی، غالم   

ی پژوهش  فصلنامه. داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری )حاکمیت( شرکتی

 63-77ص ، 4ی  ، شماره3ی  ، دورهحسابداری

ی  تأثیر وجود کمیته(. 1395جواد و ساالری فورگ، زینب )اورادی،  ؛صالحی، مهدی     

، سال ی دانش حسابداری مجلههای آن بر تأخیر گزارش حسابرسی.  حسابرسی و ویژگی

 59-83ص ، 26ی  هفتم، شماره

بررسی اثر (. 1394اد و حسن نتاج کردی، محسن )محمدی، جو؛ فخاری، حسین     

ی علمی  فصلنامه .سود از طریق اقالم واقعی مدیریتی حسابرسی بر  های کمیته ویژگی

 .123-146ص ، 46، شماره 12سال  ،پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری

 همایش شرکتی، حاکمیت در حسابرسی کمیته نقش .(1384) یحیی یگانه، حساس     

 .آذرماه 1  آبان 30 خبره، حسابداران انجمن داخلی. حسابرسی و شرکتی حاکمیت نظام

 .حسابرسی سازمان. حسابرسی بنیادی مفاهیم بیانیه .(1379) علی ،آزاد نیکجواه     

مالی بر کارایی  نینوع تأم ریتأثبررسی  (.1397فرید، داریوش و قدک فروشان، مریم )     

ص  ،28، شماره یگذار هیفصلنامه دانش سرما .بر ارزش شرکت دیبا تأک یگذار هیسرما

103-126. 
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