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بر عدم  یحسابرس تهیکم یاستقالل و دانش )تخصص( مال ریتاث یبررس

دار و اوراق بها شده در بورس رفتهیپذ یدر شرکتها یمال یافشا تیرعا

 تهران

 1زاده محسن گل
 14/04/1401تاریخ پذیرش                         11/02/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده

استقالل و دانش )تخصص( مالی کمیته حسابرسی بر عدم رعایت هدف این پژوهش بررسی تأثیر 

ها شامل این ویژگی است.افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 

و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی است. برای بررسی تجربی این موضوع و دانش مالی استقالل، 

های آنها طی و دادهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شرکت پذیرفته 30ای متشکل از نمونه

یته حسابرسی با عدم رعایت قالل کمبین استدهد ها نشان میتحلیل شد. یافته 6139تا  1394های سال

بین  وجود دارد. یرابطه معنادارتهران شده در بورس و اوراق بهادار  رفتهیپذ یر شرکتهادافشای مالی 

شده در بورس  رفتهیپذ یدر شرکتها یمال یافشا تیبا عدم رعا یحسابرس تهیکم یدانش)تخصص( مال

 .وجود دارد  یو اوراق بهادار تهران رابطه معنادار

 یافشا تیبر عدم رعا یحسابرس تهیکم ،یاستقالل و دانش )تخصص( مال ریتاث :کلیدی لماتک

 یمال
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 مقدمه -1

است که در  یبه حد م،یبه اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصم یدسترس تیاهم

گذار  هیبه آن را در شمارحقوق سرما یاطالعات و امکان دسترس تیشفاف ک،یجوامع دموکرات

و  یو افشاء، برخواسته از عدم تقارن اطالعات یمال یگزارشگر یست. تقاضا براقرار داده ا

اطالعات  یاست. افشا یگذاران برون سازمان هیو سرما رانیمد نیب یندگیوجود تضاد منافع نما

است که بر  یحسابدار یاز اصول اساس یکیمسائل دارد. افشاء  نیدر کاهش ا یتینقش با اهم

رود در حفظ منافع  یکه انتظار م ییاز سازوکارها یکیدارد.  ریتاث یمال یجوانب گزارشگر هیکل

 تهیموثرواقع شود،کم یمال یوگزارش ها یاطالعات حسابدار همختلف استفاده کنند یگروه ها

باشد که معموال نقش آن تمرکز  یم رهیمد أتیاز ه یا تهیکم ،یحسابرس تهیاست.کم یحسابرس

 یشتریتمرکز ب یحسابرس تهیاست.کم یواحد تجار یندهایفرآو  یمال یگزارشگر یبر جنبه ها

نفع  یکنندگان و افراد ذ نیگذاران، تأم هیرماس یاطالعات مرتبط برا یو افشا یدر گزارش ده

 کندیم ارائه یتها را از منافع عموم حفاظ نیقابل اتکاتر یحسابرس یه تیکم نکهیبا وجود ا دارد

را در تخصص  یادیز اریبس هم تنوع یحسابرس ی هتیکم نمورایپ نیشیو مطالعات پ هایاما بررس

از  یاریبسی کاف یمال صدان تجربه و تخصفق و هم، یحسابرس یها تهیکم یااعض و مهارت

ن یاز مهمتر یکی د.دهنی م نشان یو حسابدار یامور مال ی نهیزمها را در هتیکم یاعضا

 یحسابرس  ی تهیمکاستقالل  ردیگیار مد قرکی تامورد  اریه بسک یحسابرس یها تهیمک یاهیژگیو

و استقالل  رهیمد اتیه ی اندازه شیبا افزا یحسابرس ی تهیمک استقاللو می توان گفت   تاس

اهش کتها کر ش یانهایز یمتوال یگزارشگر ت وکشر رشد یو با فرصتها شیره افزایمد اتیه

 .  ابدی یم

 یاثربخش بر رگذاریتاث یضرور یژگیعنوان و به اغلب یحسابرس ی تهیمکتقالل اسبنابراین 

 یاعضا رایز شودیم گرفته در نظر یمال یارت بر گزارشگرنظ ندیدر فرا یحسابرس ی تهیمک

عالوه بر همچنین می توان گفت .هستند تیریو مستقل از مد یخارج رانیمد تهیمک

 آن عملکرد مؤثر یبرا یمهم یژگیو عنوان اغلب به زین یحسابرس ی هتیکم تخصصاستقالل،

 ندکیم جابیای حسابرس ی هتیکه نظارت مؤثر کمبنابراین می توان گفت ود. شیدر نظر گرفته م
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در  یخصص کافت شود،یم که به آ نها ارائه یتقل موضوعاتمسی ابیارز یآن برا یکه اعضا

 هتیکم یاعضا یبرا از تخصص، یمشخص ی دون درجهبداشته باشند  یحسابرس و یحسابدار

 ی آن هستند به اندازه یابیارز را که ملزم به یبود تا اطالعات مال خواهد دشوار یحسابرس ی

 .کنند درك یکاف

استقالل و  ریتاثبنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ما در این پژوهش به بررسی 

شده  رفتهیپذ یدر شرکتها یمال یافشا تیبر عدم رعا یحسابرس تهیکم یدانش)تخصص( مال

 .پرداخته ایم هادار تهراندر بورس و اوراق ب

  مبانی نظری تحقیق -2

 حسابرسی -2-1

 طرفانه شواهدآوری و ارزیابی بیمنظم و با قاعده، جهت جمعیندی است آفر ،حسابرسی

منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها ها و وقایع اقتصادی، بهدرباره ادعاهای مربوط به فعالیت

این تعریف جامع و  نفععیین شده وگزارش نتایج به افراد ذی)اظهارات( با معیارهای از پیش ت

 باشد.دربرگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات و موارد متنوع می ،بسیط

 حسابرسی کیفیت -2-2

کیفیت  ،ایاند. در ادبیات حرفهکردهارائه های گوناگونی از کیفیت حسابرسی تعریف

 ،شود. در مقابلاستانداردهای حسابرسی مربوطه تعریف میحسابرسی در رابطه با میزان رعایت 

اغلب به  ،پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد

 ،ها از کیفیت حسابرسیترین تعریفعمومی .دنشومنجر می ،تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند

 :دنگیرناصر زیر را در بر میع

ها را کشف و های مالی که حسابرس بتواند آنمده در صورتاشتباهات ع احتمال وجود

 گزارش کند.

های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط احتمال این که حسابرس برای صورت

 صادر نکند.
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تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و سنجه

 های حسابداریداده

 .ها گزارش صادر کرده استدقت اطالعاتی که حسابرس درباره آن

 حسابرسی کمیته -2-3

بوده است؛ روند رو  یو تحوالت عمده ا رییشاهد تغ ریاخ یدر سالها رانیا یاقتصاد طیمح

و  یبه بخش خصوص یدولت یواحدها یواگذار ،یتجار یواحدها یعموم تیبه رشد مالک

)از جمله تقلب  یمال یهاییسو و روز رسوا کیاز  ترده عموم،مشارکت گس قیاز طر یمال نیتام

 یادعاست. نگاه نیابر  یگواه گر،ید یدر بانکها و ...( از سو تالسدر شرکتها و اخ رانیمد

 یسهام یدر قالب ظهور شرکتها یتجار یواحدها یعموم تیگسترش مالک دهیبه پد یاجمال

شرکتها با  نیاست که ا تیواقع نیا یایار، گوآنها در سازمان بورس اوراق بهاد رشیعام و پذ

 یمال لیناآشنا به مساه گذار جزء و عمده )اعم از آشنا و ینفر سرما ونهایلیم هیسرما یجمع آور

 یآنها را به گونه ا یو اجتماع یاقتصاد اتیموضوع( ح یحقوق یو جنبه ها یگذار هیو سرما

 یرخ نموده و جلب توجه م شتریب انیم نیکه در ا یدهند. موضوع یقرار م ریشگرف تحت تاث

 ( است.نفعانیگذاران )ذ هیسرما نیکند، ضرورت حفظ منافع ا

 حسابرسی کمیته های هدف -2-4

 :توان بر شمرد یم ریرا به شرح ز یحسابرس تهیکم یکل یهدفها رئوس

 آنان، یتهایهر چه بهتر و موثر تر مسئول یفای)سازمان/شرکت( جهت ا رانیکمک به مد

 استقالل حسابرسان، تیبا گسترش دادن موقع دنیبخشود بهب

 ،یمال یگزارشها یطرفیاعتماد و اتکا و ب تیقابل شیافزا

 ره،یمد ئتیموظف ه ریغ یاعضا گاهیو مستحکمتر کردن نقش و جا تیتقو

 .ارتباطات موثر و سازنده جادیو ا یدرون سازمان یگزارشگر ندیبه فرا دنیسهولت بخش

 حسابرسی کمیته ایمسئولیته و وظایف

 ( شرکت،ی)برون سازمان یمال یمرتبط با گزارشگر فیوظا

 مرتبط با کار حسابرسان مستقل، فیوظا
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 کنترل و نظارت بر امور شرکت، و ت،یریمرتبط با مد فیوظا

 ،یمرتبط با کار حسابرسان داخل فیوظا

 مالی گزارشهای -2-5

مالی به استفاده کنندگان مختلف، اعم  محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائه اطالعات

کنندگان خارج از واحد تجاری، در قالب گزارشهای کنندگان داخلی و استفاده از استفاده 

حسابداری است. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تامین نیازهای اطالعاتی استفاده 

عمل گزارشگری مالی قرار می کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می شود، در حیطه 

 (.1389 گیرد )استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی،

 مالی های صورت هدفا -2-6

 ،مالی وضعیت درباره شده بندیطبقه و تلخیص اطالعاتی ارائـه، مالی صورتهای هدف

 از گسترده طیفی برای که است تجاری واحد مالی پذیریانعطاف و مالی عملکرد

)استاندارد های  گردد واقع مفید اقتصادی تصمیمات اتخاذ در مالی صورتهای کنندگاناستفاده

 (.1389حسابداری، سازمان حسابرسی، 

 منابعی آنها را در قبال یا حسابدهی مدیریت مباشرت وظیفه نتایج همچنین مالی صورتهای

اتخاذ  برای، مالی صورتهای کنندگاناستفاده. است رار گرفتهق دراختیارشان که کندمی منعکس

باشند. می مدیریت یا حسابدهی مباشرت وظیفه ارزیابی خواهان  غالباً، اقتصادی تصمیمات

 گذاریسرمایه یا حفظ فروش از قبیل مواردی شامل نمونه عنوان مزبور به اقتصادی تصمیمات

 .باشدمی مدیران یا جایگزینی مجدد و انتخاب در واحد تجاری

 کنندگان صورت های مالیاستفاده  -2-7

 اطالعاتی نیازهای رفع برای شود کهمی اطالق اشخاصی به مالی صورتهای کنندگاناستفاده

 کنندگانفادهاست تمام اطالعاتی نیازهای تأمین کنند.می استفاده خود از صورتهای مالی متفاوت

 کنندگاناستفاده همه برای وجود دارد که نیازهایی ولی پذیر نیستامکان مالی صورتهای توسط

و  ، عملکرد مالی مالی وضعیت به نوعی به کنندگاناستفاده همه است. باالخص مشترك

 مالی ورتهایص هرگاه که است براین اعتقادمند هستند. عالقه واحد تجاری مالی پذیریانعطاف
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را  کنندگانسایر استفاده نیازهای اکثرباشد،  گذارانسرمایه اطالعاتی نیازهای تأمین به معطوف

 کند.می برآورده نیز در حد توان

 اظهارنظر حسابرسان -2-8

 ای است که نسبت به مطلوبیتمحصول نهایی حسابرس مستقل، اظهارنظر صریح حرفه

های بااهمیت در انطباق با اصول استانداردهای حسابداری انجام بهصورتهای مالی از تمام جن

 .شودگیری و نظر صریح درباره مجموعه صورتهای مالی گفته میشود. اظهارنظر به نتیجهمی

 اظهارنظر مبنای عنوان را به شده کسب از شواهد حسابرسی حاصل باید نتایج حسابرس

 مستلزم مزبور ارزیابی و بررسی. دهد قرار ارزیابی و بررسی مورد ،مالی صورتهای هدربار

 حسابرس گزارش است حسابداری استانداردهای طبق ،مالی صورتهای تهیه از اطمینان حصول

ماره )استاندارد حسابرسی، ش باشد مالی صورتهای درباره و کتبی اظهارنظر صریح باید شامل

700.) 

 حسابرسان اظهارنظر انواع -2-9

 مقبول اظهارنظر 

، از مالی برسد صورتهای نتیجه این به حسابرس اظهار شود که باید در مواردی نظر مقبول

.  نظر است شده ارائه نحو مطلوببه حسابداری استانداردهای ، طبقاهمیت  با هایجنبه تمام

بر مبتنی هایو رویه تغییر در اصول هرگونه که است ر آنبیانگ طور ضمنیبه همچنین قبولم

و یا  درج مالی و در صورتهای تعیین مناسب نحویو آثار آنها، به حسابداری استانداردهای

 .است افشای اطالعات شده

 مشروط اظهارنظر

تواند نمی ولکند نظر مقبمی گیریهنتیج حسابرس اظهار شود که باید هنگامی  نظر مشروط

 چنان رسیدگی در دامنه یا محدودیت با مدیریت توافق عدم اظهار شود، اما اثر هرگونه

اظهارنظر شود.  نظر  عدم یا مردود اظهارنظر مستلزم که نیست( اساسی) فراگیر و اهمیت  با

 شود. اظهار ، ورد شرطم وضوعآثار م  " استثنایبه " باید با عبارت مشروط

 اظهارنظر عدم
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 یا ابهام رسیدگی در دامنه محدودیت اثر احتمالی شود که ارائه اظهارنظر باید هنگامی عدم

اظهارنظر  مالی صورتهای به تواند نسبتن حسابرس که باشد( اساسی) فراگیر و اهمیت با چنان

 (.700)استاندارد حسابرسی، شماره  کند

 به و نباشد، اظهارنظر برای مناسب و کافی شواهد کسب به قادر حسابرس که صورتی در

 و بااهمیت تواندمی مالی صورتهای بر نشده کشف تحریفهای احتمالی آثار که برسد نتیجه این

 متعدد ابهامات که نادری بسیار شرایط در .کند ارائه اظهارنظر عدم  باید باشد،( اساسی) فراگیر

 دلیل به ابهامات، این از یک هر خصوص در مناسب و کافی شواهد کسب علیرغم دارد، وجود

 عدم باید حسابرس مالی، صورتهای بر موارد این احتمالی آثار مجموع و یکدیگر با آنها ارتباط

 (.705کند )استاندارد حسابرسی، شماره  ارائه اظهارنظر

 مردود ظهارنظرا

 و اهمیت  با چنان مالی بر صورتهای توافق ثر عدما شود که ارائه مینظر مردود  باید هنگا

 ماهیت افشای برای مشروط گزارش که برسد نتیجه این به حسابرس که است( اساسی) فراگیر

 .نیست ، کافیمالی صورتهای یا ناقص کنندهگمراه

 مالی های صورت در اطالعات افشای نحوه -2-10

، مالی در مورد وضعیت شده بندیو طبقه تلخیص اطالعاتی ارائـه مالی ایصورته هدف

از  وسیعی طیف تا توسط است واحد تجاری مالی پذیریو انعطاف مالی عملکرد

 مالی صورتهای گرچه. قرار گیرد مورد استفاده اقتصادی در اتخاذ تصمیمات کنندگاناستفاده

 "هر سهم عایدی" از قبیل مختلفی و شاخصهای توجهقابل اطالعات دربرگیرنده است ممکن

مفید یا  لیلو تح تجزیه برای مبنایی ارائـه قادر به تنهایی مقیاسها به این باشد، لیکن

از  ایمجموعه ارزیابی مفید مستلزم و تحلیل نخواهد بود.  تجزیه محتاطانه گیریتصمیم

نمود و در  انتخاب توانرا می خاص به هدف مربوط هایآنها داده از میان که است اطالعات

 .قرار داد مورد سنجش ر اطالعاتکنار سای

 پیشینه تحقیق -3
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 تهیکم یاعضا یتخصص مال نیرابطه ب یبه بررس ی(، در پژوهش2013و همکاران ) هرمن

از  یآنان حاک جیپرداختند. نتا لگرانیشده توسط تحل ینیبشیپ سود یهایژگیو و یحسابرس

 ینیبشیپ یژگیبا دو و یحسابرس تهیکم یاعضا یحسابدار یمطلب بود که تخصص مال نیا

 یارتباط یدارا ها،ینیبشیکمتر پ یسود پراکندگ ینیبشیپ شتریصحت ب ؛یعنی لگرانیسود تحل

بر وجود رابطه معنادار با سود  یمبن یجینتا یارابدحس ریغ یتخصص مال یمعنادار است. اما برا

 .شده مشاهده نشد ینیبشیپ

 یاعضا یتخصص مال نیرابطه ب ی( در پژوهش خود به بررس2004پژوهان )و هم آبات

که  دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا یمال یو ارائه مجدد صورتها میو تنظ یحسابرس تهیکم

 یدارا یمال یهاارائه صورت دیبروز تجد زانیبا م یحسابرس تهیدر کم یوجود کارشناسان مال

 .است رو معنادا یرابطه منف

 تهیکم یزمان انتصاب اعضا رامونیبازده سهام را پ یقی( در تحق2004و زو ) یزا دسان،یوید

 یحسابرس تهیکم دیجد یآنان نشان داد که اگر اعضا جیقرار دادند. نتا یمورد بررس یحسابرس

 .میسهام هست متیق یرو یاقابل مالحظه یرگذاریباشند، شاهد تاث یمالتخصص  یدارا

و  یمال التیکه دانش و تحص دندیرس جهینت نیبه ا ی(، در پژوهش2004) یو ش واالس

 .موثر در انتشار اطالعات قابل اتکا دارد ینقش یحسابرس تهیکم یاعضا یحسابدار

در  یبا تخصص مال یکه نبود اعضا افتندیرد ی(، با انجام مطالعات2002) تریپارکر و پ ابوت

 نیدارد. همچن یاحتمال رخداد اشتباه و تقلب مال شیبا افزا یدارارتباط معنا ،یحسابرس تهیکم

احتمال رخداد  ره،یمد ئتیه یمستقل از اعضا یحسابرس تهیآنان نشان داد که وجود کم جینتا

 .دهدیرا کاهش م یاشتباه مال وتقلب 

و  یمال یگزارشگر تیفیک نیبه مطالعه رابطه ب یبررس کی(، در 2000)و همکاران  ابوت

که ارائه نادرست  افتندیدر گرید یپرداختند. آنها با انجام پژوهش یحسابرس تهیکم یهایژگیو

 .کمتر است ،یمستقل، با متخصصان مال یحسابرس تهیکم یدارا یدر شرکتها یمال یهاصورت

 یرا بررس یحسابرس تهیکم یدارا یهااز شرکت ید(، در پژوهش خود تعدا1996) لدیو

 یهاگزارش یاطالعات یمحتوا ،یحسابرس تهیکم لیکه پس از تشک دندیرس جهینت نیکرده و به ا

 .است افتهی شیافزا یاقتصاد یواحدها نیسود ا
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 ودس یهایژگیو نیرابطه ب ی(، در پژوهش خود به بررس1393و خواجه محمود ) درپوریح

 نیاز ا یپژوهش آنان حاک جیو ارزش شرکت پرداختند. نتا سکیبر ر تیریهر سهم توسط مد

شرکت به لحاظ  سکیسود هر سهم با ر ینیبشیو دقت انتشار پ یفراوان نیمطلب است که ب

دقت و اعتبار  ،یفراوان نیب یرابطه معنادار نیدارد. همچن ودوج یارتباط معنادار یآمار

 .دست آمدرزش شرکت بهسهم با اسود هر  ینیبشیپ

 یاز سود را بررس تیریمد یهاینیبشیبر پ یکارمحافظه ری(، تاث1393) اتیو ب یاسد

 تیریمد یسود از سو ینیبشیبا تعداد دفعات پ یکارکه محافظه دندیرس جهینت نیکردند و به ا

آنها  ران،یمد یکارفظهمحا زانیم شیبا افزا گرید یانیو معنادار است. به ب یرابطه منف یدارا

نشان دادکه با  یشواهد تجرب نیخود دارند. همچن یهاینیبشیپ یافشا یبرا یمترک لیتما

 .ابدییکاهش م تیریسود مد ینیبشیپ یخطا یکارمحافظه شیافزا

 نیبه ا یحسابرس تهیکم رامونیخود پ یهای(، در بررس1389و عصابخش ) یطبر یعلو

 ریاز وقوع اعمال خالف غ یریشگیدر پ یحسابرس تهیکم یریکارگب و جادیکه ا دندیرس جهینت

 .ارائه اطالعات شفاف و قابل اتکا موثر است نیو همچن یمال یگزارشگر ندیبهبود فرا ،یقانون

و  یحسابرس تهیوجود کم نی(، در پژوهش خود نشان دادند که ب1389و همکاران ) این طالب

 یهام معامالت و بازده سهام شرکتامالت، حجتعداد مع گذاران،هیجذب اعتماد سرما

 یشتریبا اعتماد ب گذارانهیسرما جهیدر بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در نت شدهرفتهیپذ

 .ندینمایم یگذار هیسرما هاشرکتگونه  نیدر ا

 پژوهش بصورت زیر قابل بیان است.بنابراین فرضیه های 

  اصلی فرضیه

در  یمال یافشا تیعدم رعا با یحسابرس تهیکم یاستقالل و دانش)تخصص( مالبین 

 رابطه معناداری وجود دارد . شده در بورس و اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها

  فرعی فرضیات

شده در  رفتهیپذ یدر شرکتهابین استقالل کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی 

 وجود دارد . یرابطه معنادارتهران بورس و اوراق بهادار 
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 رفتهیپذ یدر شرکتها یمال یافشا تیبا عدم رعا یحسابرس تهیکم یدانش)تخصص( مالبین 

 وجود دارد . یشده در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معنادار

 روش تحقیق -4

 یم یفعل تیمنظم و نظامدار وضع فیکند و به توص یم یوضع موجود را بررس قیتحق نیا

کند)حافظ  یم یها را بررس ریمتغ نیارتباط ب ومپردازد و و صفات آن را مطالعه و در صورت لز

و  یفیتوص قاتیدر زمره تحق قیتحق نیحاضر، ا قیتحق یهایژگیبه و تی(. لذا با عنا1383، این

 رود. یبه شمار م یشیمایاز نوع پ

 قلمرو موضوعی -4-1

 یمال یافشا تیبر عدم رعا یحسابرس تهیکم یاستقالل و دانش )تخصص( مال ریتاث یبررس

 شده در بورس و اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکتها

 قلمرو زمانی

 انجام می شود 1396تا  1394این تحقیق در دوره زمانی 

 قلمرو مکانی

 کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 نمونه آماری وجامعه  -4-2

ر شده در بورس اوراق بهادار د رفتهیپذ یهاشرکت هیپژوهش حاضر شامل کل یآمار جامعه

 یهاشرکت 30حجم نمونه اماری شامل اند. کدال ثبت نام شده تیکه در سا 1396سال 

شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب  رفتهیپذ

پرسشنامه تهیه شده بین اعضای کمیته حسابرسی نمونه  عات،برای گردآوری اطالمی شوند. 

با های داده شده به سواالت پرسشنامه مورد آنالیز قرار می گیرد. پاسخ آماری توزیع و سپس

نفر بودند در مجموع جامعه آماری ما که  5هر شرکت تعداد کمیته حسابرسی توجه به اینکه در 

نفر به  150متشکل ازکلیه اعضای کمیته حسابرسی شرکت های منتخب بودند در مجموع 

 پرسشنامه ما پاسخ دادند . 

 :و ابزار گردآوری اطالعات اهروش -4-3
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 شده استفاده هدف به دستیابی برای ثانویه و اولیه اطالعات دسته دو از پژوهش این در

 .است

 مقاالت از، تحقیق پیشینه به مربوط اطالعات آوریجمع برای: ای کتابخانه روش( الف

 .است شده استفاده اینترنتی های پایگاه در جستجو و تخصصی،

و میزان  مدیرانمدیریتی سبک  بررسی در موردنیاز هاداده گردآوری برای: میدانی روش( ب

 طریق از که ترتیب این به. است شده استفاده میدانی روش ازسکون زدگی و تحلیل رفتگی 

 .است شده اقدام ها داده آوریجمع به جامعه هدف نسبت  در هاپرسشنامه توزیع

 یرد و با استفاده از ابزارهامشخص ک خود را قیکه روش تحق نیپژوهشگر پس از ا

کرد، اکنون نوبت آن  یخود جمع آور یهاهیآزمون فرض یرا برا ازیمورد ن یهامناسب، داده

... رها،ینوع متغ ق،یکه با روش تحق یمناسب یآمار یهاکیاز تکن یریاست که با بهره گ

 تیو در نها دینما لیحلو ت هیو تجز یشده را دسته بند یآور جمع یهادارد، داده یهماهنگ

اند در بوته آزمون قرار دهد و کرده تیهدا قیمرحله او را در تحق نیرا که تا ا ییهاهیفرض

 ابدیب قیپرسش تحق یبرا یو پاسخ یسرانجام بتواند راه حل

 هاداده گردآوری ابزار -4-4

همچون پرسشنامه جهت  یاز ابـزار متفاوت ،یشیمایاز نوع پ یفیتوص یدر پژوهش ها

به  یشود. انتخاب نوع ابزار، بستگ یاستفاده م رهایمتغ یریاطالعات و اندازه گ یــردآورگ

 نیاز مهمتر یکی نیها دارد. بنابرا ینوع پژوهش و آزمودن ق،یموضوع، اهداف تحق تیماه

عالوه بر مطالعات  ق،یتحق نیانتخاب ابزار مناسب است. در ا ق،یتحق یعلم شمراحل رو

 برداری فیش ازطریق پژوهش این در محققشود. یسشنامه استفاده مزار پراز اب ،یکتابخانه ا

  گرفته بهره  پرسشنامه و اطالعاتی های وبانک علمی های ازسایت وهمچنین مطالعه مورد منابع

 شد. خواهد

 روایی تحقیق -4-5

 نظر و شده توزیع متخصصین و خبرگان  از گروهی بین اولیه های پرسشنامه تحقیق این در

 و خبرگان را اعمال متخصصین نظر مورد پیشنهادات ، شده است سپس توسط محقق  یخواه

 .گردید
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 پایایی تحقیق -4-6

 گیری اندازه ابزار دهد می نشان که است گیری اندازه ابزار فنی های ویژگی از یکی پایایی

 از داعتما قابلیت ضریب دامنه . دهد می بدست را یکسانی نتایج میزان چه تا شرایط یکسان در

 اعتماد قابلیت ضریب . باشد می ( کامل رابطه )وجود یک تا مثبت ( رابطه وجود صفر)عدم

 قابلیت ضریب محاسبه برای . است با ثبات گیری اندازه ابزار حد چه تا که است آن نشانگر

 آلفای ، روش این روش ها ترین مـعروف از یکـی . دارد وجود مختلفی های روش اعتماد

باشد.در روش آلفـای کرونـباخ با توجه به جـدول زیرپرسشنامه هایی دارای  می  کرونباخ

 spssباشد و با توجه به اینکه دادهای پرسشنامه در  0.7پایایی هستند که ضریب آنها بیشتر از 

 ی است.می باشد لذا این آزمون دارای پایای 0.887عدد 

 
 تجزیه و تحلیل آماری -5

 آمار توصیفی -5-1

فی هریک از متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. خالصه نتایج مربوط به آمار توصی 1جدول 

همانگونه که در این جدول مشاهده می گردد میانگین تخصص و دانش مالی و همچنین 

بیشتر است که در این میان  3استقالل کمیته حسابرسی از حد متوسط پرسش نامه یعنی عدد 

ه این آمار به معنی رد یا میانگین استقالل  کمیته حسابرسی بیشتر می باشد. شایان ذکر است ک

ست بلکه برای تأیید یا رد فرضیه ها باید از آمار استباطی استفاده کرد که در تأیید فرضیه ها نی

 ها به آن اشاره شده است.ادامه بخش
 متغیرهای تحقیقآماره های توصیفی   ؛1جدول 

 گویه ها نام متغیر
میانگین 

 گویه ها

انحراف معیار 

 گویه ها

میانگین 

 بعادا

انحراف معیار 

 ابعاد

میانگین  

 متغیرها

انحراف 

معیار 

 متغیرها

تخصص و دانش 

کمیته  مالی

 حسابرسی

Q1 89/3 86/0 43/3 09/1 61/3 70/0 

Q2 67/3 98/0 88/3 73/0 

Q2 86/3 89/0 52/3 87/0 

Q4 79/3 02/1 96/3 80/0 

Q5 05/3 96/0 57/3 99/0 
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 گویه ها نام متغیر
میانگین 

 گویه ها

انحراف معیار 

 گویه ها

میانگین 

 بعادا

انحراف معیار 

 ابعاد

میانگین  

 متغیرها

انحراف 

معیار 

 متغیرها

Q6 55/3 00/1 30/3 00/1 

استقالل کمیته 

 حسابرسی
Q7 66/3 88/0 20/3 01/1 83/3 67/0 

Q8 83/3 90/0 70/3 94/0 

Q9 87/3 83/0 88/3 78/0 

Q10 79/3 94/0 14/4 78/0 

Q11 57/3 92/0 06/4 82/0 

Q12 98/3 85/0 02/4 84/0 

 

 آماراستنباطی -5-2

  نتایج بررسی روایی )تحلیل عاملی تأییدی( -5-2-1

های موجود برای تحلیل توان از دادهعاملی، ابتدا باید اطمینان یافت که میر انجام تحلیل د

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا استفاده نمود. به عبارت دیگر، آیا تعداد داده

 KMOشود. شاخص و آزمون بارتلت استفاده می KMOخیر؟ بدین منظور از شاخص 

ت. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار گیری اسنمونه شاخصی از کفایت

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر شاخص نزدیک به یک باشد، داده

های مورد نظر چندان مناسب ( نتایج تحلیل عاملی برای داده5/0این صورت )معموالً کمتر از 

گام ماتریس همبستگی، شناخته شده )از نظر کند چه هنی میباشند.آزمون بارتلت بررسنمی

ریاضی ماتریس واحد و همانی( است و بنابراین برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( نامناسب 

باشد تحلیل عاملی برای  %5تر از داری در آزمون بارتلت کوچکباشد. اگر سطح معنیمی

شود. س همبستگی رد میشده بودن ماتریشناسایی ساختار مناسب است؛ زیرا فرض شناخته 

و معنادار شدن  آزمون بارتلت به منظور  KMOبعد از مناسب تشخیص دادن مقدار شاخص 

شود. در مورد مبنای معنادار بودن این بارها بررسی روایی سازه به بارهای عاملی مراجعه می

آماردانان و محققانی که به نظرات متفاوتی وجود دارد. اما بر اساس یک قاعده تجربی که توسط 

 3/0تر ازاند پیشنهاد شده است که بارهای عاملی بزرگطور مکرر از تحلیل عاملی استفاده کرده
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دارای سطح معنی دار باال و   ± 4/0تر از رگشوند. بارهای عاملی بزدار تلقی میمعنی  ±

( 341، 1391د )کالنتری، شونباشند بسیار معنی دار تلقی می ± 5/0تر از بارهایی که بزرگ

جهت حصول اطمینان از مناسب و باال بودن روایی در این تحقیق در صورتی که مقدار بار 

نظر از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته  باشد گویه مورد  ± 3/0های  کمتر از عاملی برای یک گوی

 شود.می
 نامههای پرسش ( برای گویهCFAنتایج تحلیل عاملی تأییدی )؛2جدول 

 آزمون بارتلت KMO بار عاملی گویه ها نام متغیر

تخصص و دانش 

کمیته  مالی

 حسابرسی

Q1 722/0 876/0 000/0 

Q2 814/0 

Q2 853/0 

Q4 762/0 

Q5 705/0 

Q6 787/0 

استقالل کمیته 

 حسابرسی
Q7 698/0 846/0 000/0 

Q8 773/0 

Q9 787/0 

Q10 843/0 

Q11 784/0 

Q12 795/0 

 

دهد، که های کفایت نمونه گیری نشان میبه عنوان شاخص KMOنتایج آزمون بارتلت و 

 5/0برای تمامی متغیرها  KMOمقادیر هر دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارند. مقدار معیار 

ز حصول اطمینان باشد. پس امی 05/0و باالتر، و مقدار معناداری آزمون بارتلت نیز کمتر از 

گونه که در رد بررسی قرار گرفت. همانها مویافتن از مناسب بودن حجم نمونه، بار عاملی گویه

است و بنابراین هیچ یک از  3/0جدول باال مشخص است  بار عاملی تمامی گویه ها باالتر از 

 گویه ها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته نشدند. 

 پایایی بررسی نتایج -5-2-2
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گیرد. در این قسمت مقدار یب آلفای کرونباخ صورت میبررسی پایایی با استفاده از ضر

ارائه شده  3آمده برای متغیرهای تحقیق بعد از انجام روایی به شرح جدول  ضریب بدست

توان باشد میمی 7/0ار باالی ها و ابعاد آن این مقدکه برای تمام متغیراست. با توجه به این

 است. گفت که ابزار از پایایی مناسب برخوردار
 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق؛ 3جدول

 آلفای کرونباخ  نام متغیر 

 858/0 کمیته حسابرسی تخصص و دانش مالی

 867/0 استقالل کمیته حسابرسی

 ها داده بودن نرمال بررسی -5-2-3

متغیرهاست. به طور بودن توزیع آماری  نرمال ،پارامتری هایامی آزموننیاز انجام تمپیش

های پارامتری، عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند. حال توان گفت که آزمونکلی می

 .توان استنباط درست از نتایج داشتاگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی

ن کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید که نتایج بودن متغیرها، از آزموبرای آزمون نرمال 

ها در این آزمون بیشتر در جدول زیر ارائه گردیده است. مقدار الزم برای نرمال بودن دادهآن 

 8-4(. همانگونه که در جدول 1391می باشد )مؤمنی و قیومی،  05/0بودن سطح معناداری از 

است بنابراین فرض نرمال بودن  05/0مشخص است سطج معناداری تمای متغیرها بیشتر از 

 أیید است.ها مورد تداده
 هابررسی نرمال بودن داده؛ 4جدول 

 سطح معناداری نام متغیر / ابعاد

 312/0 کمیته حسابرسی تخصص و دانش مالی

 147/0 استقالل کمیته حسابرسی

 

 تحقیق های فرضیه بررسی -5-2-4

 کمیته مالی( تخصص) دانش و استقالل اثیربا توجه به عنوان تحقیق که در واقع بررسی ت

 بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی

تهران بود  و فرضیه های تحقیق نیز بر اساس این عنوان طراحی شده بود در ادامه جهت تست 
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ودنت استفاده گردید که البته استی tاین فرضیه ها از آزمونهای پارامتری و مشخصاً از آزمون 

 به ان اشاره شد.  8-4ر نرمال بودن داهاست که در جدول علت این کا

 شده پذیرفته شرکتهای در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی کمیته فرضیه اول: استقالل

 .دارد معناداری اثر تهران بهادار اوراق و بورس در

عدم رسی تأثیر استقالل کمیته حسابرسی بر همانگونه که در فصل سوم اشاره شد جهت بر

رعایت افشای مالی در شرك تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نرمال 

برای یک نمونه مستقل استفاده گردید. بدین منظور میانگین نظرات  tها از آزمون هشدن داد

نامه( د وسط مقیاس ابزار اندازه گیری )پرسشپاسخ دهندگان در مورد میزان تأثیر این متغیر، با ح

گردد. شایان ذکر است مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آزمون ها در ادامه بیان می 3یعنی عدد 

( و ≥یا  ≤که با توجه به اینکه آزمون های در نظر گرفته شده در این مطالعه یک طرفه است )

spss  و قیومی،  م می دهد بر اساس منابع موجود )مومنیهای دو دونباله )=( را انجاتنها آزمون

 2بر  sigهایی باید بعد از آزمون دو دنباله انجام شده مقدار ( جهت تست چنین فرضیه1391

برای آزمون یک دنباله بدست آید لذا در یک ستون جداگانه مقدار  sigتقسسم شده تا مقدار 

sig  این آزمون  اگر برای ازمون یک دنباله نیز حساب شده است. درsig  د باش 05/0کمتر از

رد می شود و فرض یک مبنی  3فرض صفر  مبنی بر کمتر یا مساوی بودن میزان تأثیر با عدد 

 05/0بیشتر از   sigپذیرفته می شود. اما اگر در این آزمون   3بر بیشتر بودن میزان تأثیر با عدد 

پذیرفته می   3تأثیر استقالل کمیته با عدد  باشد فرض صفر  مبنی بر کمتر یا مساوی بودن میزان

رد می شود که در  3شود و فرض یک مبنی بر بیشتر بودن میزان تأثیر استقالل کمیته از عدد 

ن آزمون را خالصه نتایج مربوط به ای 9-4این حالت ادعای تحقیق نیز رد خواهد شد. جدول

 توان نوشت: به صورت زیر مینشان می دهد.صورت کلی فرضیه را در قالب فرضیه آماری، 

H0: µ ≤ 3 

H1: µ> 3 
 مالی افشای رعایت و آماره آن در مورد میزان تأثیر استقالل کمیته حسابرسی بر عدم tنتایج آزمون   ؛5 جدول

 حد باال
حد 

 پایین

sig sig 

df t آزمون یک  عوامل

 دونباله
 آزمون دو دونباله



 و ...بررسی تاثیر استقالل و دانش )تخصص( مالی کمیته حسابرسی بر عدم      

 

384 

 
 

931/0 746/0 000/0 000/0 149 
909/

17 
 حسابرسی کمیته استقالل

 

محاسبه شده برای میزان  sig،  نشان می دهد که مقدار 5نتایج به دست آمده در جدول 

است، بنابراین  05/0تأثیر استقالل کمیته حسابرسی بر عدم رعای افشای اطالعات مالی کمتر از 

در مورد میزان این ها مبنی بر کمتر یا مساوی بودن پاسخ H0می توان نتیجه گرفت که فرض 

استقالل کمیته  رد می شود و فرض مقابل یعنی بیشتر بودن میزان تأثیر 3تأثیر با  عدد 

 عدم بر حسابرسی کمیته تأیید می شود بنابراین می توان گفت استقالل 3حسابرسی از عدد 

دارد  اریمعناد اثر تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی افشای رعایت

 .و فرضیه اول تأیید می شود

 شرکتهای در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی کمیته مالی( تخصص)فرضیه دوم: دانش

 .دارد معناداری اثر تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته

بر عدم رعایت افشای مالی در  حسابرسی کمیته مالی( تخصص)جهت بررسی تأثیر دانش

 tها از آزمون هرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نرمال شدن دادهای پذیشرکت

برای یک نمونه مستقل استفاده گردید. بدین منظور میانگین نظرات پاسخ دهندگان در مورد 

مورد  3میزان تأثیر این متغیر، با حد وسط مقیاس ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( یعنی عدد 

. به صورت خالصه نشانداده شده است 10-4فت که نتایج آزمون ها در جدولمقایسه قرار گر

 توان نوشت: صورت کلی فرضیه را در قالب فرضیه آماری، به صورت زیر می

H0: µ ≤ 3 

H1: µ> 3 
 افشای رعایت کمیته حسابرسی بر عدم مالی( تخصص)و آماره آن در مورد میزان تأثیر دانش tنتایج آزمون  ؛6جدول

 الیم

 حد پایین حد باال
sig sig 

df t آزمون دو دونباله دونبالهآزمون یک  عوامل 

712/0 518/0 000/0 000/0 149 479/12 
 کمیته مالی( تخصص)دانش

 حسابرسی
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محاسبه شده برای میزان  sig، نشان می دهد که مقدار 10-4نتایج به دست آمده در جدول 

 05/0سابرسی بر عدم رعای افشای اطالعات مالی کمتر از کمیته ح مالی( تخصص)تأثیر دانش

ها در مبنی بر کمتر یا مساوی بودن پاسخ H0است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرض 

رد می شود و فرض مقابل یعنی بیشتر بودن میزان تأثیر  3مورد میزان این تأثیر با  عدد 

د می شود بنابراین می توان گفت تأیی 3 از عدد حسابرسی کمیته مالی( تخصص)دانش

 شده پذیرفته شرکتهای در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی کمیته مالی( تخصص)دانش

 .دارد و فرضیه دوم نیز تأیید می شود معناداری اثر تهران بهادار اوراق و بورس در

 نتیجه گیری  -6

استقالل و دانش )تخصص( مالی کمیته حسابرسی بر عدم هدف این پژوهش بررسی تأثیر 

این  است.رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 

و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی است. برای بررسی و دانش مالی ها شامل استقالل، ویژگی

شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته 30ای متشکل از تجربی این موضوع نمونه

 :دهدها نشان میتحلیل شد. یافته 1396تا  1394های های آنها طی سالو دادهانتخاب 

کفایت نمونه گیری نشان داد که مقادیر  هایعنوان شاخصبه  KMOنتایج آزمون بارتلت و 

و  5/0برای تمامی متغیرها  KMOهر دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارند. مقدار معیار 

باشد. پس از حصول اطمینان یافتن می 05/0باالتر، و مقدار معناداری آزمون بارتلت نیز کمتر از 

ی قرار گرفت. از این رو می توان ها مورد بررسهاز مناسب بودن حجم نمونه، بار عاملی گوی

است و بنابراین هیچ یک از گویه ها از فرآیند  3/0گفت   بار عاملی تمامی گویه ها باالتر از 

 تجزیه و تحلیل کنار گذاشته نشدند. 

 پایایی بررسی نتایج

که برای بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت با توجه به این

توان گفت که ابزار از پایایی مناسب باشد میمی 7/0ها و ابعاد آن این مقدار باالی تغیرتمام م

 برخوردار است.

 نتایج نرمال بودن داده ها
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بودن متغیرها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید که نتایج برای آزمون نرمال 

-است بنابراین فرض نرمال بودن داده 05/0ا بیشتر از نشان داد که سطج معناداری تمای متغیره

 ها مورد تأیید است. 

 نتایج  فرضیه های تحقیق

استیودنت استفاده گردید  tجهت تست فرضیه ها از آزمونهای پارامتری و مشخصاً از آزمون 

 که البته علت این کار نرمال بودن داهاست . 

 شده پذیرفته شرکتهای در یمال افشای رعایت عدم بر حسابرسی کمیته فرضیه اول: استقالل

 .دارد معناداری اثر تهران بهادار اوراق و بورس در

محاسبه شده برای میزان تأثیر استقالل کمیته  sigنتایج به دست آمده  نشان داد که مقدار 

است، بنابراین می توان نتیجه  05/0حسابرسی بر عدم رعای افشای اطالعات مالی کمتر از 

 3ها در مورد میزان این تأثیر با  عدد بر کمتر یا مساوی بودن پاسخمبنی  H0گرفت که فرض 

 3استقالل کمیته حسابرسی از عدد  رد می شود و فرض مقابل یعنی بیشتر بودن میزان تأثیر

 در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی کمیته تأیید می شود بنابراین می توان گفت استقالل

دارد و فرضیه اول تأیید می  معناداری اثر تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 .شود

 شرکتهای در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی کمیته مالی( تخصص)فرضیه دوم: دانش

 .دارد معناداری اثر تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته

( تخصص)میزان تأثیر دانش محاسبه شده برای sigنتایج به دست آمده نشان داد که مقدار 

است، بنابراین می توان  05/0کمیته حسابرسی بر عدم رعای افشای اطالعات مالی کمتر از  مالی

ها در مورد میزان این تأثیر با  مبنی بر کمتر یا مساوی بودن پاسخ H0نتیجه گرفت که فرض 

 کمیته مالی( صصتخ)رد می شود و فرض مقابل یعنی بیشتر بودن میزان تأثیر دانش 3عدد 

 کمیته مالی( تخصص)تأیید می شود بنابراین می توان گفت دانش 3از عدد  حسابرسی

 بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی افشای رعایت عدم بر حسابرسی

 .دارد و فرضیه دوم نیز تأیید می شود معناداری اثر تهران

 منابع  -7
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 صادسنجی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.(، مبانی اقت1372ابریشمی، ح. )

حسابرسی. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات (. فرهنگ اصطالحات 1379ارباب سلیمانی، عباس. )

 تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

 یشرکتها با سطح افشا یو عملکرد یهاس ساختار مال یژگیرابطه و یبررس"،(1383)رتون،یارز

 ،ی،دانش حسابرس"شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها یمال یصورتها اطالعات در

 .22شماره

 .1-6، 62ی حسابرس، (. کیفیت حسابرسی. مجله1391اسدی، مرتضی و دارابی، مجید. )

(بررسی محافظه کاری بر میزان افشای اختیاری 1393آقا ابراهیمیان،مریم،محمدرمضان احمدی،)

 لنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.کت های پذیرفته شده در بورس،فصاطالعات در شر

، شماره 210 شماره حسابدار، مجله حسابرسی مستقل. الزحمهحق (. پیرامون1388موسی.) اصل، بزرگ

 (، 3پیاپی )

 تهران: بهادار اوراق بورس تارنمای راهبری شرکتی. نامه نظامآیین (.1386تهران. ) بهادار اوراق بورس

Available at: http:/www.irbourse.com 

 مجله تحقیقات. و بر ادبیات مروری: حسابرسی کیفیت (.1386علی. ) جعفری،  و یحیی یگانه، حساس

 .38-45 ،66 بورس،

 حسابرسی روی بر شده صرف منابع بین رابطه. (1382حسین. ) طبری، علوی و یحیی یگانه، حساس

 .72-96 (،4) 1حسابداری،  مطالعات نامهفصل. مستقل حسابرسی مخارج و داخلی

: ایران در کیفیت حسابرسی جامع ارزیابی (.1391مسعود. ) دلداری، غالمزاده و یحیی یگانه، حساس

 .3-4 ایران، حسابداری ملی همایش الزهرا، دهمین دانشگاه تحقیقاتی. هایفرصت

 وفرهنگیمی (. فلسفه حسابرسی، تهران: انتشارات عل1391حساس یگانه، یحیی. )

 حاکمیت سازوکارهای رابطه. (1387). نژاد، سیدحسین خسرو و صابر شعری، یحیی؛ یگانه، حساس

 .79-115، 24 مطالعات حسابداری،. سود مدیریت با شرکت اندازه و هابدهی نسبت شرکتی،

 خدمات گذاریقیمت و نمایندگی هایهزینه. (1387حمزه. ) خشویی، محمدی و اهلل روح رجبی،

 .35-52 (،53) 15  حسابرسی، و حسابداری هایبررسی. سابرسی مستقلح

و  23، نشریه بصیرت شماره "افشا مالی و پردازش اطالعات انسانی "،1386عسگری،م، 

 279-287،صص24
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رابطه (.  1388علوی طبری، سیدحسین؛ مجتهدزاده، ویدا؛ سلیمانی امیری، غالمرضا و عاملی، یلدا. )

های . بررسیقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتکیفیت سود و سود 

 .106-93(، 56) 16حسابداری و حسابرسی، 

(عوامل موثر بر قضاوت های اخالقی در 1393فروغی ابری ،میثم،علیرضا جعفری و رحمت اله نادری)

 . یبین جامعه حسابداران رسمی ایران ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مال

 و بخشی اطمینان خدمات حسابرسی، سایر استانداردهای حسابرسی، استانداردهای تدوین کمیته

 دوازدهم. چاپ سازمان حسابرسی، تهران، (.1389مرتبط، ) خدمات

(نقش و روابط حسابرس،کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در پاسخگویی به 1390محمدیان،محمد)

 .56م شماره سیزدهسهامداران ماهنامه  حسابرس سال 

 .یاجتماع نیتام ی، موسسه حسابرس"یمال یافشا اطالعات در گزارش ها"، 1377 ی.فرد،  ینور

 حسابرسی. سازمان انتشارات: تهران حسابرسی. بنیادی مفاهیم . بیانیه(1379. )علی آزاد، نیکخواه

 حسابرسی اردهایاستاند 340بخش تأتیر (. بررسی1388بولو، قاسم و رشیدیان، سمانه. ) عباس، هشی،

 .36-5، 3 حسابداری، تحقیقات سود، فصلنامه بینی پیش کیفیت بر

Audit report. Hendricksen and Van Breda (1992) 

D'Angelo (1981) Audit quality 

Herman et al. (2013), in a study investigating the relationship between financial 

expertise of audit committee members 

Klein (2007), audit committee performance 

Farber (2005), providing a broad definition of financial expertise of committee 

members 

De Fond et al. (2005) in their research on accounting and non-accounting financial 

expertise 

Abat and co-workers (2004) in their research investigated the relationship between 

the financial expertise of audit committee members. 

Davidson, Zai and Zhou (2004) in a research on stock returns around the time of 

appointment of audit committee members 

Wallace and Shi (2004), in a research, concluded that financial and accounting 

knowledge and education 

Abbott Parker and Peter (2002), by conducting studies, found that the absence of 

members with financial expertise in the audit committee 

Abbott et al. (2000), in a review to study the relationship between the quality of 

financial reporting 

Wild (1996), in his research, a number of companies with an audit committee 
 


