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 نوع مقاله: پژوهشی

 07/04/99پذیرش:  21/01/99دریافت: 

کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین ساختارهایی را فراهم می  ،حاکمیت شرکتی:  چکیده

تواند موجب  کباهت تضباد دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می

مقایسه و اتکا به سبهامداران گبردد و ات قابلنفعان و افزایت کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطالع منافع بین مدیران و ذی

لباا   ؛دشوافزایت کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهت ریسک سقوط قیمت سهام می  ،به تبع آن

سبازی معبادالت سباختاری ببه بررسبی رابنبه ببین کیفیبت بر پایه این استدالل، پژوهت حاضر با استفاده از رویکبرد مدل

های کمیته حسابرسی بر این رابنه کنندگی ویژگیمالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و منالعه اثر تعدیلگزارشگری  

تا  1392های اوراق بهادار تهران طی سال شده بورسشرکت پایرفته  150پردازد. نمونه آماری پژوهت حاضر متشکل از  می

شگری مالی موج  کاهت ریسبک سبقوط قیمبت سبهام های پژوهت حاکی از آن است که کیفیت گزاراست. یافته  1397

های کمیته حسابرسی رابنبه منفبی ببین کیفیبت گزارشبگری دهد که ویژگیگردد. عالوه بر این، نتایج نشان میشرکت می

 کند.ها را تعدیل و تشدید میمالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت

 ، بورس اوراق بهادار تهرانریسک سقوط قیمت سهام، کیفیت گزارشگری مالی، کمیته حسابرسی واژگان کلیدی:

 ,JEL: G12, K22 H54, D92بندی  طبقه

 

 

 

 

 Gh_talebnia@yahoo.com* نویسنده مسئول:  

 109-123 ،((31 پیاپی)3)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

القبی ناشبی از خنر اخ ،ریسک سقوط قیمت سهام

. (Li, 2017)د شببباتقارن اطالعببات شببرکت میمعببد

 ،شببرکت نگااران نسبببت بببه مببدیراکببه سببرمایههنگامی

اطالعببات کمتببری دارنببد، مببدیران اخبببار بببد را پنهببان 

د و منجبر ببه ارزشبیابی بیشبتر عملکبرد شبرکت کننمی

قیمبت   ،بارهیکنهایت با افشای اخبار بد به  و درشوند  می

و باعبث سبقوط قیمبت یاببد  میافت چشبمگیری    ،سهام

اسبتدالل  طببق(. Tee, 2019) گبرددسهام شبرکت می

ها های شبرکتریسبک  (2012)  1محققان نظیر مهکنبین

توانببد باعببث ایجبباد خسببارت در طور گسببترده میبببه

های مالی، استراتژیک و عملیاتی گبردد. لباا لبی و بخت

گااران ببا ترین ریسک را کبه سبرمایهمهم(  2016)  2چان

؛ داننبدمبیآن مواجه هستند، ریسک سقوط قیمت سهام  

گیری در خصوص گااران به دنبال تصمیمبنابراین سرمایه

جمله ریسک    های خود ازگااری و مدیریت ریسکسرمایه

. از (Lee et al., 2109)سبقوط قیمبت سبهام هسبتند 

یکبی از   ،شبفافیت اطالعبات مبالی، همبواره  ،سویی دیگر

گااری در مؤثرترین متغیرها در تعیین استراتژی سبرمایه

 . از(1390)فروغی و همکباران،  وده است  بازارهای مالی ب

کبه مبدیران، همبواره ببه دنببال جلب  رضببایت  آنجبایی

کننبد ها هستند، سعی میکنندگان سرمایه شرکتتأمین

 هبا باشبد. دره، مننبق با تمایالت آنشد  اطالعات منتشر

شبفافیت ثبباتی و عدمرسبد وجبود بینتیجه، به نظبر می

سهام را تحت تبأثیر   اطالعات مالی، ریسک سقوط قیمت

. بسببیاری از (1395)دارابببی و ریاضببی، دهببد قببرار می

زمینه ریسک سقوط قیمت سهام، مدیران را   تحقیقات در

عامل اصلی برشمارده و در مرکبز ایبن تئبوری، اطالعبات 

 انگیزه و توانایی مدیران برای پنهان کردن اخبار بد اسبت

(Kim et al., 2011; 2016) . 

 

 
1- Miihkinen 

2- Li  

 و همکبباران 4فرانکببو، دی(2018) 3و کامببال چببن

ببر ایبن باورنبد کبه   (2013)و همکاران    5و کیم  (2011)

مقایسه، هزینه اطالعات و پبردازش های مالی قابلگزارش

را کاهت و کیفیت اطالعات مبالی از آن  کنندگان  استفاده

دهد؛ بنبابراین یکبی از معیارهبای مهبم در را افزایت می

های مبالی ت مقایسه صبورتکیفیت اطالعات مالی، قابلی

عنوان است و اعتقاد بر این است کبه قابلیبت مقایسبه ببه

های کیفی اطالعات مالی منجر ببه کباهت یکی از ویژگی

کباری اخببار منفبی انگیزه و توانایی مدیران ببرای پنهان

گااران و اعتباردهندگان با دسترسی زیرا سرمایه  ؛شودمی

های مشابه و امکان های مالی شرکتبه اطالعات و صورت

تواننببد درب بهتببری از فقط میشببناخت اطالعببات نببه

عملکرد شرکت داشته باشند بلکه بخشی از اخببار منفبی 

افشا از طریق استنتاج بر درباره آن را حتی در صورت عدم

 آورندها به دست میاساس عملکرد یا افشای همتایان آن

(Kim et al. 2016.) فیت باالکی از سویی، حسابرسی با، 

شببرکت سببود گاار و افببزایت موجبب  دفببا  از سببرمایه

خواهند نظارت مدیران را ارزیبابی شود. حسابرسان میمی

هبا چقبدر محبافن منبافع و کنند و بررسی نمایند که آن

هبای حسابرسبی کبه نیازهای سهامداران هستند. کنترل

مستقل و منابق با ضوابط اخالقی هستند، احتمال قصور 

دهنببد و نیببز انگاری در حسابرسببی را کباهت میسبهلو 

)کردسببتانی و  اعتبببار حسابرسببان را ببباال خواهنببد بببرد

تواند ببر لاا وجود کمیته حسابرسی می  (؛1395خاتمی،  

ها از طریق نظارت بر امور کیفیت گزارشگری مالی شرکت

مثبال؛  رای. ب(Kim et al., 2013)شرکت اثرگاار باشند 

بر این باورند کبه کیفیبت   (1397)ری  دنیا و رج طال 

ت کمیته حسابرسی، موج  افزایت شبفافیت در اطالعبا

شود که با توجبه ببه تبأثیر آن در شبفافیت و انتشبار می

نتیجبه،   اخبار صحیح و کامل، موضوعی اخالقی است. در

این انتظار وجود دارد که کیفیت کمیتبه حسابرسبی )ببا 

ک سبقوط افشای اطالعات صحیح( موج  کباهت ریسب

 
3- Chen and Komal 

4- De Franco 

5- Kim 
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قیمت سهام شود؛ بنبابراین کمیتبه حسابرسبی از طریبق 

افزایت کیفیت افشبای اطالعبات باعبث کباهت ریسبک 

گردد و منابق ببا ایبن اسبتدالل، سقوط قیمت سهام می

پژوهت حاضر درصدد بررسی طراحبی و ارزیبابی مبدلی 

برای سنجت کیفیت گزارشگری مالی و ریسبک سبقوط 

دیلی کمیتبه حسابرسبی قیمت سهام با تأکید بر نقت تع

 عبارتند از:   پژوهتاین های است. فرضیه

کیفیت گزارشبگری مبالی ببر ریسبک سبقوط  -1

 .قیمت سهام تأثیر منفی دارد

کمیته حسابرسی، تبأثیر کیفیبت گزارشبگری   -2

 .کندمالی بر ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل می

 

 تحقیقپیشینه   -2

 خارجی هایالف( پژوهش

به بررسی تبأثیر قابلیبت   (2020)  تهمکارانکیم و  

های مببالی قبببل از اعببالن سببود در مقایسببه صببورت

تبا  1994های طی سالآمریکا  متحده    های ایاالتشرکت

دهبد ها نشان میهای پژوهت آنپرداختند. یافته  2016

های مالی قبل از اعالن سود در که قابلیت مقایسه صورت

معببامالت سببهام را هببای اطالعبباتی مبببهم، حجببم محیط

این بدین معنی اسبت کبه هنگبامی کبه   دهد.کاهت می

های مببالی از قابلیببت ببباالی مقایسببه ببببرای صببورت

کنندگان قبل از اعالن سود در محبیط اطالعباتی استفاده

مبهم برخوردار است، باعث کاهت حجم معامالت سبهام 

ها از گبردد؛ زیببرا ایبن شببرکتگااران میتوسبط سببرمایه

 عاتی باالیی برخوردار نیستند. شفافیت اطال

بررسبی ارتبباط  ( ضمن2020)  تو همکاران  1فانگ

بین ارتباطات سیاسی و ریسک سبقوط قیمبت سبهام ببا 

تأکید بر نقت تعدیلی کیفیبت گزارشبگری مبالی نشبان 

دادند که داشتن ارتباطات سیاسی باعث کباهت ریسبک 

گببردد. همینببین کیفیببت سببقوط قیمببت سببهام می

تقارن اطالعبباتی و گزارشبگری مبالی باعبث کباهت عبدم

 
1- Fang 

یاسبی و ریسبک سبقوط تضعیف رابنه بین ارتباطبات س

   .شودمیقیمت سهام  

 یببه بررسبای در منالعبه( 2018)  2چن و کومبال

سببود  تیببفیو ک یحسابرسبب تببهیتخصببص کم لیببفراتحل

ها دریافتنبد کبه وجبود ارتباطبات سیاسبی . آنپرداختند

ها باعث کاهت ریسبک سبقوط توسط مدیران در شرکت

های مالی از کیفیبت و هرچه صورت  شودقیمت سهام می

باالتری برخبوردار باشبند باعبث کباهت ریسبک سبقوط 

 گردد.  قیمت سهام می

به بررسی کمیته حسابرسی   (2018)  3باجرا و کادز

شبده های پایرفتهو کیفیت گزارشگری مبالی در شبرکت

ها نشبان داد عمومی در اتحادیه اروپا پرداختند. نتایج آن

 که اثربخشی و شایستگی نظارت بر کمیته حسابرسی ببا

کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت دارد، این در حالی 

و کافی برای است که وجود کمیته حسابرسی شرط الزم  

بنببابراین  افببزایت کیفیببت گزارشببگری مببالی نیسببت.

هایی کببه دارای کمیتببه حسابرسببی هسببتند، از شببرکت

نظارت بیشتری بر رفتارهای مدیران برخوردار بوده و این 

های مبالی از طریبق امر باعبث افبزایت کیفیبت صبورت

 گردد.طلبانه مدیران میکاهت رفتارهای فرصت

بببه بررسببی قابلیببت  (2016) تکببیم و همکبباران

های مالی و ریسک سبقوط قیمبت سبهام مقایسه صورت

هبا حباکی از آن اسبت کبه پرداختند. نتایج پبژوهت آن

های مبببالی باعبببث درب قابلیبببت مقایسبببه صبببورت

گااران از ریسبببک سبببقوط قیمبببت سبببهام و سبببرمایه

  گردد.  سازی اخبار بد توسط مدیران در شرکت میپنهان

 داخلی هایب( پژوهش

ببه بررسبی توانبایی (  1398)  تی و همکبارانخزای

های مبالی ببا مدیریت بر میزان قابلیبت مقایسبه صبورت

شبببرکت  120اسبببتفاده از یبببک نمونبببه متشبببکل از 

های شده در بورس اوراق بهادار تهران طبی سبالپایرفته

د کبه نبدهپرداختنبد. نتبایج نشبان می  1396تا    1384

 
2- Chen and Komal 

3- Bajra and Čadež 
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بببر قابلیببت داری توانببایی مببدیریت، تببأثیر مثبببت و معنببا

 های مالی دارد. صورت همقایس

بببه  یر پژوهشبب( د1398)ببادآور نهنببدی و بابببایی 

های مالی و ریسبک بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت

تقارن اطالعباتی سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقت عدم

های شبرکت طبی سبال  132برای یک نمونه متشکل از  

های پببژوهت نشببان پرداختنببد. یافتببه 1394تببا  1385

های مالی و ریسک دهد که بین قابلیت مقایسه صورتمی

 سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.  

بببه بررسببی رابنببه  (1398)فببرد و کببا می نببوری

های مالی و ریسبک سبقوط مبورد رتقابلیت مقایسه صو

 81انتظار قیمت سهام بر اساس یبک نمونبه متشبکل از  

پرداختند. نتبایج   1395تا    1389شرکت طی بازه زمانی  

دهنده رابنببه پببژوهت نشببان حاصببل از آزمببون فرضببیه

های مبالی و معنادار و منفی بین قابلیت مقایسبه صبورت

   باشد.ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می

با استفاده از یبک    ( 1398)   رضائی پیته نوئی و عبدالهی 

شببده در بببورس اوراق  شببرکت پایرفته   89نمونببه متشببکل از  

نشبان دادنبد کبه    1396تا    1392های  بهادار تهران طی سال 

تواند با افزایت شبفافیت و  های مالی می قابلیت مقایسه صورت 

  هبای مبالی منجبر ببه کباهت رفتبار فهم ببودن گزارش قابل  

 طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود. فرصت 

 

 مبانی نظری   -3

یکبببی از  ،های مبببالیقابلیبببت مقایسبببه صبببورت

های مبالی اسبت های کیفی بسیار مهم در صبورتویژگی

شده توسط مدیران را افزایت که سودمندی اطالعات ارائه

دهببد و باعببث افببزایت کیفیببت گزارشببگری مببالی در می

 International Accounting) گببرددها میشببرکت

Standards Board, 2018) لبباا قابلیببت مقایسببه  ؛

معیبباری بببرای کیفیببت  عنوانهای مببالی بببهصببورت

آیبد. طببق تعریبف هیئبت حساب میگزارشگری مالی به

قابلیبت مقایسبه یکبی از   ،استانداردهای حسابداری مالی

رود کبه های کیفی ارتقادهنده کیفیت به شمار میویژگی

ها و سبببازد تبببا شبببباهتکنندگان را قبببادر میاسبببتفاده

های مربوط به عملکرد مبالی واحبدهای اقتصبادی تفاوت

)خزایبی و همکباران،   مختلف را بهتبر شناسبایی نماینبد

. بببا توجببه بببه سببنح اهمیببت قابلیببت مقایسببه (1398

، میبزان ببرای مثبالهای مالی، محققبان بسبیاری  صورت

، (Kim et al., 2020)تبأخیر معبامالت و اعبالن سبود 

، توانببایی (Palepu & Healy, 2013)ارزش سببهام 

نگهداشبت وجبه نقبد    مدیریت، احتمال گزارشگری متقلبانبه، 

 (Habib et al., 2017 )    و مبدیریت سبود (Ross et al., 2019 ،) 

 های مختلف مقایسه اطالعات حسابداری پرداختند. به جنبه 

گرفتببه درببباره قابلیببت مقایسببه منالعببات انجام

دهبد کبه ایبن ویژگبی کیفبی های مالی نشان میصورت

های مبالی را کنندگان صورتاستفادههای  تواند هزینهمی

برای تحصیل و تحلیل کاهت دهبد و کیفیبت اطالعبات 

)حاجیها و چناری بوکت،   مالی منتشرشده را افزایت دهد

یکی از  که  اعتقاد بر این است که قابلیت مقایسه(.  1396

منجبر ببه کباهت   است،  های کیفی اطالعات مالیویژگی

کباری اخببار منفبی هانانگیزه و توانایی مدیران ببرای پن

گااران و اعتباردهندگان با دسترسی زیرا سرمایه  ؛شودمی

های مشابه و امکان های مالی شرکتبه اطالعات و صورت

تواننببد درب بهتببری از فقط میشببناخت اطالعببات نببه

عملکرد شرکت داشته باشند، بلکه بخشی از اخبار منفبی 

ق استنتاج بر افشا از طریدرباره آن را حتی در صورت عدم

 آورندها به دست میاساس عملکرد یا افشای همتایان آن

(Kim et al., 2016)ها بر اساس نظریبه . مدیران شرکت

اطالعات مدیریت همواره انگیزه دارند تا اطالعات و اخبار 

ها را در داخل گااران پنهان کرده و آنمنفی را از سرمایه

منجبر ببه ایبن   نتیجه این عملیات  .شرکت انباشت کنند

شود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی ببه می

سبببازمانی ببببرای نظبببر رسبببیده و انگیبببزه افبببراد برون

احمببدی و  )  گااری در واحد تجباری افبزایت یاببدسرمایه

دارنبد ببا   اعتقباد  (2017)  1کیم و لبیم(.  1398همکاران،  

های مبالی، افزایت سنح کیفی قابلیت مقایسه در صورت
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گااران و اطالعبببات مفیبببدتری در دسبببترس سبببرمایه

توانببد گیببرد کببه ایببن امببر میکنندگان قببرار میاسببتفاده

بببادآور ) تقارن اطالعبباتی را تحببت تببأثیر قببرار دهببدعببدم

لاا افزایت کیفیت گزارشبگری   (؛1398،  نهندی و بابایی

های مبالی شبرکت ق قابلیت مقایسه صبورتمالی از طری

تبع آن باعبث تقارن اطالعباتی و ببهمنجر به کاهت عبدم

سازی اخبار بد در شرکت و ریسبک سبقوط کاهت پنهان

 . ( 1398آبادی و مرادی،  )شکری دوغ   قیمت سهام خواهد شد 

از سویی دیگر، موضو  تغییرهبای ناگهبانی قیمبت 

د از بحبران مبالی ویژه بعبهای اخیر و ببهسهام، طی سال

، توجببه بسببیاری از دانشببگاهیان و افببراد 2008سببال 

ای را ببه خبود جلب  کبرده اسبت. هیئبت نظبارت حرفه

عمببومی و کمیتببه بلوریبببون معتقدنببد عملکببرد کمیتببه 

حسابرسی زمانی از کیفیبت بباالیی برخبوردار اسبت کبه 

اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشبند و ایبن امبر، ببه 

رشگری مالی منجر خواهد شد. بر اساس ارتقای اعتبار گزا

از کمیتببه حسابرسببی  عضببوی (3201) 1نظببر پرسببونز

گونبه رابنبه شخصبی یبا شود که هیچمستقل نامیده می

مالی با شرکت و یا مدیران اجرایی شرکت نداشبته باشبد. 

نیز بیان داشت رابنه منفی بین استقالل   (2002)  2کلین

های مبدیریت سبود وجبود دارد. کمیته حسابرسی و رویه

ای کمیته حسابرسی باعث افبزایت افشب  زههمینین، اندا

شود؛ زیرا احتمال اینکه در کمیتبه داوطلبانه اطالعات می

بند به اخالق وجود داشته باشبند، حسابرسی، اعضای پای

نیبز  و همکاران 3. دالتون(2010Persons ,) بیشتر است

دریافتنببد کببه بببین انببدازه کمیتببه حسابرسببی و و یفببه 

رابنه مستقیم وجود دارد و هرچه انبدازه آن   ،نظارتی آن

تبوانگر ) تر باشد، عملکرد شرکت بهتبر خواهبد ببودبزرگ

رو، ببزرگ . ازایبن(1397حمزه کالیی و اسبکافی اصبل،  

بودن کمیته حسابرسی از طریق اثربخشی بیشتر نظبارت 

 شبودشرکت، افشبای داوطلبانبه اطالعبات را موجب  می

(Othman et al., 2014)توان نتیجه گرفت ؛ بنابراین می
 

1- Persons 

2 - Klein 

3- Dalton 

ها باعبث های حسابرسبی اثبربخت در شبرکتکه کمیته

سبازی اخببار تقارن اطالعاتی و کباهت پنهانکاهت عدم

بد توسط مدیران شرکت از طریق افزایت افشبای بباالی 

شببده توسببط گببردد و هرچببه اطالعبات ارائهاطالعبات می

باشبد، کیفیبت   داشبتهیی  شفافیت و کیفیت باال،  مدیران

پور و )مهرببان گزارشگری مالی نیز افزایت خواهبد یافبت

لاا کمیته حسابرسی از طریبق ایجباد (؛  1399همکاران،  

باعبث افبزایت کیفیبت   ،های نظارتی ببر مبدیرانفعالیت

و افزایت کیفیت گزارشگری مبالی   شدهگزارشگری مالی  

 تقارن اطالعبات، ریسبک سبقوطمنابق ببا فرضبیه عبدم

 دهد.قیمت سهام را کاهت می

 

 تحقیق  روش  -4

نظر هبد،، کباربردی و از حیبث   از  حاضرپژوهت  

 -هببا از نببو  تحقیقببات توصببیفینحببوه گببردآوری داده

 ،نظبر شبیوه اسبتدالل  باشد. همینبین، ازهمبستگی می

های مرببوط ببه استقرایی و به دلیل منالعه داده  -قیاسی

صبورت هبا بهیک مقنع زمانی خباص، روش تحلیبل داده

سببری زمببانی و مبتنببی بببر روش تحلیببل مسببیر اسببت. 

های منتخب  ببا مراجعبه ببه های موردنیباز شبرکتداده

های توضببیحی همببراه های مببالی و یادداشببتصببورت

شده در بورس اوراق های پایرفتههای مالی شرکتصورت

بهادار تهران موجبود در سبامانه کبدال، پایگباه اینترنتبی 

گیری اببزار انبدازه  بورس اوراق بهبادار اسبتخراج گردیبد.

هبا های پژوهت، اطالعات منتشر شده توسط شرکتداده

جامعه آمباری   در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.

های موردمنالعببه در ایببن پببژوهت شببامل کلیببه شببرکت

های شده در بورس اوراق بهادار تهران طبی سبالپایرفته

های صبورت دسترسی به دادهاست. عدم  1397تا    1392

 1397، دوره زمببانی پایببانی پببژوهت سببال 1398مببالی 

انتخاب شد. از سبوی دیگبر ببه دلیبل اسبتفاده از مبدل 

سبال   5هبای ببیت از  رگرسیونی تابلویی و نیباز ببه داده

 1392ل ابتببدایی پببژوهت، سببال ها، سببامببالی شببرکت
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هایی انتخاب گردید. نمونه انتخابی پبژوهت نیبز شبرکت

 باشند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:می

 1397هایی که از ابتدا تا انتهبای سبال  شرکت  -1

منظور بببه -2 .در عضببویت بببورس اوراق بهببادار باشببند

یبان ها منتهی ببه پاافزایت قابلیت مقایسه، سال مالی آن

طی سبال مباکور تغییبر فعالیبت یبا   -3  .اسفندماه باشد

های شببرکت وجببز -4 .تغییببر سببال مببالی نببداده باشببند

های گری مبالی نباشبند )شبرکتگااری و واسنهسرمایه

گااری به علبت تفباوت ماهیبت فعالیبت ببا بقیبه سرمایه

 ها در جامعه آماری منظور نشدند(.شرکت

 150داد های فببوق تعببپببا از اعمببال محببدودیت

انتخباب شبدند.  تحقیبقآمباری  عنوان نمونبهشرکت ببه

شببده نیببز بببا هببای گردآوریوتحلیل نهببایی دادهتجزیببه

افبزار سازی معادالت ساختاری و نرممدل استفاده از روش

PLS  سبازی معبادالت صورت گرفته اسبت. مراحبل مدل

ساختاری بدین ترتی  است که ابتدا ببه بررسبی ببرازش 

گیری، ببرازش مبدل های انبدازهزش مدلمدل )شامل برا

سبباختاری و بببرازش مببدل کلببی( و سببنا بببه آزمببون 

 شود.های پژوهت پرداخته میفرضیه

، چبارچوب مبدل تحقیبقبا توجه به مبانی نظبری  

سبازی حاضبر ببر اسباس رویکبرد مدل  تحقیبقمفهومی  

 شده است.ترسیم 1معادالت ساختاری در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق مدل مفهومی   -1شکل    

 

 تیبفیکمتغیبر مسبتقل پبژوهت    متغیر مسبتقل:

گیری آن از مبدلی ی است که برای انبدازهمال  یگزارشگر

 اسبتفادهانبد،  ( ارائبه کرده2011که دفرانکو و همکاران )

است. در چارچوب ایبن مبدل، سیسبتم حسبابداری   شده

شبود کبه یک شرکت به عنوان تابعی در نظبر گرفتبه می

های مبالی رویدادهای اقتصادی )بازده سهام( را به گزارش

هرچه تبابع   کهیطوربهکند.  )سود حسابداری( تبدیل می

حسابداری دو شرکت شباهت بیشتری با هم داشته باشد، 

ها بیشتر خواهد ببود. ای مالی آنهقابلیت مقایسه صورت

با استفاده از این معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه ببین 

 به طریق زیر عمل شده است: jو  iدو شرکت 

سال رابنه زیر ببا اسبتفاده از -ابتدا برای هر شرکت

ببرآورد   tداده های سری زمانی مرببوط ببه پایبان سبال  

 خواهد شد.

 (1         ) 𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐢.𝐤 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐑𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢.𝐭 +

𝛆𝐢.𝐭 
کبه    اسبت   ریسک سبقوط قیمبت سبهام :  متغیر وابسته 

همکبباران  گیری آن منببابق بببا پببژوهت لببی و  بببرای انببدازه 

  معیبار اسبتفاده   چهبار   از   ( 2016)   و همکاران   1کائو   و  ( 2017) 

 : شده است 

 
1- Cao 

H1 

H2 

(2011مدل دی فرانکو )  

 کمیته حسابرسی

کیفیت گزارشگری 

 مالی

باالنوسان پایین به   

 سیگمای حداکثری

 بازده ماهانه خاص شرکت

 اندازه  کمیته حسابرسی

 سقوط ریسک

 قیمت سهام

 چولگی منفی بازده سهام

 تخصص کمیته حسابرسی استقالل کمیته حسابرسی
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معیار اول ریسک سقوط قیمت سبهام، چبولگی منفبی  

جهبت محاسببه چبولگی منفبی  (:  NCSKEW) بازده سهام  

 گردد. ( محاسبه می 2بازده سهام از طریق رابنه ) 

 (2)                   𝐍𝐂𝐒𝐊𝐄𝐖 𝐢𝐭 = −[𝐧(𝐧 − 𝟏)
𝟑

𝟐  

] )
𝟑

𝟐 ∑ 𝐖𝐢, 𝛉𝟐  2) (-1) (n-] / [(n∑ 𝐖𝐢, 𝛉𝟑 

 iبازده ماهانه خاص شرکت   Wi,θ:،در رابنه فوق 

شده طبی سبال : تعداد بازده ماهانه مشاهدهnو    θدر ماه  

باشد. در این مدل هرچه مقدار ضبری  چبولگی مالی می

منفی بیشتر باشد، آن شرکت در معبر  سبقوط قیمبت 

 .سهام بیشتری قرار خواهد بود

های  نوسبان   ، دومین معیار ریسک سقوط قیمبت سبهام 

گیری دومبین معیبار،  ببرای انبدازه   (: DUVOL) پایین به باال  

هبای  ها محاسبه و سنا داده ابتدا میانگین بازده خاص شرکت 

دسته کمتر از میانگین و بیشتر از میبانگین    مربوط به آن به دو 

طور مجبزا محاسببه  شده و انحبرا، معیبار هریبک ببه تفکیک 

ای پایین به باال از رابنبه  ه شود. سنا برای محاسبه نوسان می 

 گردد: ( استفاده می 3) 

 𝑫𝑼𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 =𝒍𝒐𝒈 (
𝑫𝒐𝒘𝒏𝒊,𝒕

𝑼𝒑𝒊,𝒕
)   (3)                       

انحرا، معیار مشباهدات کمتبر  :  𝑫𝒐𝒘𝒏𝒊,𝒕  که در آن 

انحببرا، معیببار مشبباهدات بیشببتر از  :    𝑼𝒑𝒊,𝒕از میببانگین و  

 . است   tدر سال   iمیانگین برای بازده خاص شرکت 

و  1برادشببو: سببیگمای حببداکثری، معیببار سببوم

بیببان کردنببد سببیگمای حببداکثری ( 2010)همکبباران 

منظور ایجبباد یببک معیببار کمببی و پیوسببته بببرای بببه

رود. گیری ریسک سقوط قیمت سبهام ببه کبار مبیاندازه

های پرت ببا عنوان بازدهسیگمای حداکثری بههمینین،  

گردد. توجه به انحرا، معیار یک شرکت خاص تعریف می

 شبودبرای محاسبه این متغیر از رابنبه زیبر اسبتفاده می

(Andreou et al., 2016 Bradshaw et al., 2010; .) 

 (4)           𝑬𝑿𝑻𝑹𝑺𝑰𝑮𝑴𝑨 = −𝑴𝒊𝒏 [
𝑾−𝑾

𝝏𝒘
] 

 
1- Bradshaw 

میببانگین بببازده ماهانببه خبباص : 𝑾 در ایببن رابنببه

: انحبرا، اسبتاندارد ببازده ماهانبه خباص 𝒘�� و شبرکت

 باشد.می شرکت

منبابق ببا  ت:بازده ماهانه خاص شرک  ،معیار چهارم

 و همکباران  3و انبدرو  (2009)  و همکاران  2پژوهت هاتن

جهت سنجت ببازده ماهانبه خباص   5از رابنه    (2016)

 شرکت استفاده خواهد شد.

نشبان داده   Wi,θبازده ماهانه خاص شرکت که با  

عالوه عدد به  1شود، برابر است با لگاریتم طبیعی عدد  می

 :گردد( محاسبه می5( که از رابنه )εi,θمانده )باقی

(5             :)                 )θi,εln(1+=  θi,W 

 iمانده سهام شرکت  بازده باقی  εi,θ  در رابنه فوق،

مانبده حاصبل از است که از طریق مقبادیر باقی  θدر ماه  

 شود:برآورد مدل زیر محاسبه می

(6 :) θ m,r i3+β1 -θ m,r i2+β2 -θ m,r i1= α +βθ i,r

i,θ+ε  m,θ+2r i5+β m,θ +1r i4+β 

 θدر مباه    i: بازده سهام شرکت  ri,θاین رابنه،  در  

است. ببرای محاسببه ببازده   θ: بازده بازار در ماه  rm,tو  

کسر   ،ماهانه بازار، شاخص ابتدای ماه از شاخص پایان ماه

   .شودو حاصل بر شاخص ابتدای ماه تقسیم می

برای   های کمیته حسابرسیگر: ویژگیتعدیل  متغیر

های کمیته حسابرسی از سه معیار انبدازه محاسبه ویژگی

تخصبص   و  استقالل کمیته حسابرسی  ،کمیته حسابرسی

 شده است. کمیته حسابرسی استفاده

 و همکبباران 4اسببتقالل کمیتببه حسابرسببی: کیبیببا

بر این باورند کبه اسبتقالل کمیتبه حسابرسبی  (2016)

طلبانه مبدیران و افبزایت باعث کاهت رفتارهای فرصبت

تقبارن اطالعباتی کیفیت گزارشگری مالی و کاهت عبدم

بنابراین، استقالل کمیته حسابرسی برای نظارت شود؛  می

بر روند گزارشگری مالی امبری ضبروری اسبت. اسبتقالل 

ی از طریق نسبت اعضای مسبتقل اعضای کمیته حسابرس

 
2- Hutton 

3- Andreou 

4- Kibiya 
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ببه  در کمیته حسابرسی به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسبی 

  .((Appuhami & Tashakor, 2017  آیددست می

 و همکبباران 1تخصببص کمیتببه حسابرسببی: کببوهن

اعضبای کمیتبه   کبه  کنند هنگامیستدالل میا  (2014)

حسابرسی دارای تخصص مالی در صنعت موردنظر باشند 

د و افبزایت شبویند گزارشگری مبالی میاباعث تقویت فر

کیفیت گزارشگری مبالی باعبث کباهت ریسبک سبقوط 

گردد. تخصص مالی و حسابداری اعضبای قیمت سهام می

ق حاصل نسبت اعضبای کمیتبه کمیته حسابرسی از طری

کل اعضای حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری به

برزگبر و همکباران، )  شبودکمیته حسابرسی سنجیده می

1398.)   

معتقبد  (2005) اندازه کمیته حسابرسبی: پرسبونز

تبر باشبد، است که هرچه اندازه کمیته حسابرسبی بزرگ

احتمال افبزایت در افشبای اطالعبات شبرکت و کیفیبت 

تبع آن ریسبک گردد و ببهگزارشگری مالی بیشتر نیز می

سقوط قیمت سهام کاهت خواهبد یافبت. انبدازه کمیتبه 

حسابرسی از طریق تعداد کل اعضای کمیتبه حسابرسبی 

 . ( Appuhami & Tashakor, 2017)   آید شرکت به دست می 

 

 

 تحقیقهای یافته  -5

، آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون کبه 1  جدول

 اسبت را  های مرکزی و پراکندگیشاخصاز  شامل برخی  

شبرکت در فاصبله زمبانی   150ای متشکل از  برای نمونه

گونبه کبه در ایبن دهبد. هماننشان می  1397تا    1392

شود، مقدار میبانگین متغیبر تخصبص جدول مالحظه می

(، حباکی از آن 843/0مالی اعضای کمیتبه حسابرسبی )

درصبد از اعضبای   84طور متوسبط حبدود  است کبه ببه

کمیته حسابرسی از تخصص کافی در زمینبه حسبابداری 

و حسابرسببی برخوردارنببد. همینببین  مببالی، مببدیریت

است   713/0با  میانگین استقالل کمیته حسابرسی، برابر  

دهنده وجود اسبتقالل در ببین اعضبای کمیتبه که نشان

 
1- Cohen 

حسابرسی است. میانه معیار چولگی منفی بازده سهام به 

 است.  -610/0و نوسان پایین به باال   -784/0میزان 
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آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش  -1دول ج  

 انحراف معیار حداکثر  حداقل  میانه  میانگین متغیر

10/3 اندازه کمیته حسابرسی   3 3 5 54/0  

84/0 تخصص کمیته حسابرسی   1 20/0  1 34/0  

71/0 استقالل کمیته حسابرسی   66/0  33/0  1 19/0  

-57/0 چولگی منفی بازده سهام   78/0-  81/3-  64/3  12/2  

-43/0 نوسان پایین به باال   61/0-  19/2-  23/2  52/1  

21/2 سیگمای حداکثری   19/2  69/0  16/3  68/0  

44/17 بازده ماهانه خاص شرکت   49/12  000/0  52/31  74/0  

056/0 قابلیت مقایسه صورت مالی   088/0  317/0-  349/0  07/0  

 

  گیریهای اندازهمدلبرازش 

گیری از معیبار پایبایی نیبز انبدازه  در برازش مبدل

شده است کبه از سبه طریبق، سبنجت بارهبای   استفاده

گبردد. عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی می

مقدار مالب برای مناس  بودن ضبرای  بارهبای عباملی، 

ه باشد. هرچه این میبزان در رابنبه ببا یبک سبازمی  4/0

مشخص بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتری در تبیین 

ببا . (Henseler et al., 2009)د کنبآن سبازه ایفبا می

 4/0، تمامی ضرای  بارهبای عباملی از  2  جدولتوجه به  

گیری های اندازهبیشتر است که بیانگر مناس  بودن مدل

 .باشدمورداستفاده در این پژوهت می

 

 

 

 

بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش  -2 جدول  

هاسازه  بار عاملی   زیرسازه  عنوان در مدل  

سقوط قیمت سهام ریسک   SPCR 

NCSKEW 

DUVOL 

EXTER_SIGMA 

RET 

91/0  

85/0  

96/0  

77/0  

 AC کمیته حسابرسی 
INDAUD EXAUD 

AUDSIZE 

91/0  

83/0  

96/0  

 

و پایببایی ترکیبببی نیببز  کرونببباخضببرای  آلفببای 

باشد، حاکی از پایبایی مناسب    7/0که باالتر از  درصورتی

که ضبری  پایبایی عبددی ببین آنجایی  باشند. ازمدل می

باشد که صفر نشانگر عبدم وجبود پایبایی صفر تا یک می

لباا هرچبه  ؛دهداست و یک پایایی صددرصد را نشان می

تر باشد نزدیکمیزان پایایی و آلفای کرونباخ به عدد یک  

 جدولبا توجه به  .(Henseler et al., 2009) بهتر است

ببوده  7/0ها بباالتر از  مقادیر مربوط برای تمامی سبازه  3

گیری های انببدازهدهنده پایببایی مناسب  مببدلکبه نشببان

 .پژوهت است
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ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان  -3 جدول  

 ضریب پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ  عنوان در مدل  متغیرهای پنهان

FRQ 92/0 کیفیت گزارشگری مالی  92/0  

SPCR 88/0 ریسک سقوط قیمت سهام   94/0  

های کمیته حسابرسی ویژگی  AC 93/0  79/0  

حسابرسی × کیفیت گزارشگری مالی های کمیته ویژگی  AC *FRQ 91/0  85/0  

 

 برازش مدل ساختاری

های خببال، مببدل بخببت مببدل سبباختاری بببر

گیری پژوهت، به متغیرهبای آشبکار کباری نبدارد اندازه

بلکه تنها متغیرهای پنهان پژوهت همراه با رواببط میبان 

بررسبی ببرازش   ببرایشود. اولین معیار  ها بررسی میآن

مرببوط ببه   2Rمدل ساختاری در یک پبژوهت، ضبرای   

معیاری اسبت   2Rزا )وابسته( مدل است.  متغیرهای درون

زا ببر یبک متغیبر دهنده تأثیر یک متغیبر ببروننشانکه  

 67/0و  33/0 ،19/0و سبببه مقبببدار  باشبببدزا میدرون

 عنوان مقدار مالب برای مقادیر ضعیف، متوسط و قویبه

2R  بدین معنی که این شباخص  ؛دنشودر نظر گرفته می، 

دهد؛ بررسی قرار می  بینی کلی مدل را موردتوانایی پیت

بینی متغیرهای مدل آزمون شده در پیت  که آیایعنی این

 4جدول  منابق با  .  زا موفق بوده است یا خیرپنهان درون

شبده   زای پبژوهت محاسببهبرای متغیر درون  2Rمقدار  

توان مناس  ببودن است که با توجه به مقادیر مالب، می

د. الزم به ذکبر کرید  أیبرازش مدل ساختاری پژوهت را ت

زا محاسببه ببرای متغیرهبای ببروناست که این ضبری   

 گردد.نمی

 

 

 

 زا متغیر درون  2R نتایج معیار  -4جدول 

زا متغیر درون  R2 عنوان در مدل  

SPCR 36/0 ریسک سقوط قیمت سهام   

 

سباختاری  مبدلمعیار برای بررسی ببرازش   دومین

زای مدل اسبت. ایبن متغیرهای درون 2Q پژوهت، مقدار

هر یبک . دکنبینی مدل را مشخص میقدرت پیت  ،معیار

برای این معیبار را ببه   35/0و    15/0،  02/0از سه مقدار  

بینی ضعیف، متوسط و قوی در ترتی  بیانگر قدرت پیت

 ،5جبدول  با توجه به  اند.  دهکرمورد سازه مربوطه معرفی  

بیشتر شبده اسبت کبه   15/0زا از  متغیر درون  2Qمقدار  

بینی قوی مدل دارد و برازش مناس  نشان از قدرت پیت

 کند.ید میأیرا تپژوهت  ل ساختاری مد

 

 بینی مدل در پیش  2Q نتایج معیار -5جدول 

SSE SSO 𝑄2 = 1 کل − 
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑂
 

 300 45 ریسک سقوط قیمت سهام 
85/0  
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 برازش مدل کلی

گیری و مبدل اندازههای  پا از بررسی برازش مدل

ساختاری، مدل کلی معادالت ساختاری پژوهت بایبد ببا 

( بررسبی گبردد. GOFاستفاده از معیار نیکویی برازش )

گیری و مببدل کلببی شببامل هببر دو بخببت مببدل انببدازه

ید برازش آن، بررسی برازش در تأیشود و با  ساختاری می

شود. برای بررسی برازش مبدل کلبی، یک مدل کامل می

 د:شوبه شرح رابنه زیر، استفاده می  GOFیار از مع

  

 

 دیرامقبمیانگین  :  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠که در آن  

یر ضری  د: میانگین مقا𝑅2متغیرهای پنهان و    1اشتراکی

، 01/0زای مدل است. سه مقبدار  تعیین متغیرهای درون

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط به ترتی  به  36/0و    25/0

ببا توجبه ببه  شبود.گرفته می در نظر  GOF  و قوی برای

 487/0آمده برای مبدل پبژوهت،    دست  که مقدار بهاین

یبد تأی  ،لاا برازش بسیار مناس  مدل کلی پژوهت  ؛است

 شود.می

 هانتایج آزمون فرضیه

گیری و مبدل های اندازهپا از بررسی برازش مدل

کلی و با توجه به   ساختاری و داشتن برازش مناس  مدل

های به بررسبی نتبایج آزمببون فرضبیه،  3و    2های  شکل

 6  جبدولشبود کبه نتبایج آن در  پبژوهت پرداختبه می

 شده است: ارائه

 

 
مدل پژوهش همراه با ضریب استانداردشده مسیر  -2شکل   

 

 
 t-valuesمدل پژوهش همراه با مقادیر  -3شکل 

یبن رویکبرد مرببوط ببه بررسبی کفایبت مبدل در های ببرازش ااخصش -1

دهد که . در واقع این شاخص نشان میباشندمیبینی متغیرهای وابسته پیت

بینی سازه زیربنبایی ی پیتیها تا چه حد تواناگیری شاخصبرای مدل اندازه

خود را دارند و برای مدل ساختاری، متغیرهای بیرونی تا چبه حبد و ببا چبه 

 مدل را دارند. این بینی متغیرهای دریتی پیکیفیتی توانا
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پژوهش  نتایج مربوط به آزمون فرضیه  -6 جدول  

 عالمت اختصاری مسیر
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

آزمون   هنتیج

 فرضیه

>کیفیت گزارشگری مالی   ریسک سقوط قیمت سهام   ---  FRQ --->  SPCR 63/0-  52/5-  پایرش فرضیه  

های کمیته حسابرسی ویژگی × کیفیت گزارشگری    

   ریسک سقوط قیمت سهام --->مالی 

AC*FRQ ---> SPCR 87/0-  92/6-  پایرش فرضیه  

 

شود ضبری  مالحظه می  6طور که در جدول  همان

مسیر ببین کیفیبت گزارشبگری مبالی و ریسبک سبقوط 

آن  t( و آمبباره -63/0قیمببت سببهام شببرکت، منفببی )

که حاکی از وجود   است  96/1تر از مقدار  ( بزرگ-52/5)

رابنه منفبی معنبادار ببین کیفیبت گزارشبگری مبالی و 

ببر ایبن باشبد.  ها میریسک سقوط قیمت سهام شبرکت

شود. همینین، نتایج رد نمی  ،اساس، فرضیه اول پژوهت

مرببوط ببه متغیبر اثبر تعباملی   tدهد که آماره  نشان می

های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مبالی ویژگی

بوده و ضری  مسیر آن   96/1تر از مقدار  ( بزرگ-92/6)

آمبده اسبت. ببدین ترتیب ،   دست  ( منفی به-86/0نیز )

درصبد رد   5نیبز در سبنح خنبای  پژوهت  وم  فرضیه د

آمده از فرضببیه دوم پببژوهت دسببتشببود. نتیجببه بهنمی

های کمیتبه حسابرسبی، رابنبه دهد که ویژگینشان می

منفی ببین کیفیبت گزارشبگری مبالی و ریسبک سبقوط 

 کند.قیمت سهام را تشدید می

 

 و پیشنهادگیری نتیجه  -6

بیشتر به اطالعاتی   ،کنندگان اطالعات مالیاستفاده

گیری ارائبه های ساالنه برای تصبمیمکه از طریق گزارش

نماینببد. ایببن انتظببار وجببود دارد کببه شببود، اتکببا میمی

اتکبا و مرببوط باشبد تبا شده معتبر، قابلهای ارائهگزارش

گااران و اعتباردهنببدگان بتواننببد تصببمیمات سببرمایه

یکبی از   ؛ بنابراین، کمیتبه حسابرسبیکنندمناسبی اخا  

ترین سازوکارهای حاکمیبت شبرکتی اسبت کبه ببر مهم

و هزینببه نماینببدگی را در  ردفعالیببت مببدیران نظببارت دا

کبه دهنبد نشان مبیها پژوهت  د.دهها کاهت میشرکت

استقالل، اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی 

ببه تواند عاملی جهت دستیابی به منبافع سبهامداران  می

کاهت مدیریت سبود و افبزایت کیفیبت   برشمار آید که  

از سببویی، هرچببه  تأثیرگبباار اسببت.گزارشببگری مببالی 

شببده از قابلیببت مقایسببه ببباالتری های مببالی ارائهصبورت

برخوردار باشد، انگیزه مدیران برای مخفی کبردن اخببار 

گااران با دسترسی ببه یافته؛ زیرا سرمایهمنفی نیز کاهت

ابه شبناخت بهتبری از هبای مشباطالعات مربوط به بنگاه

کنند. نتیجه آزمون فرضیه اول عملکرد بنگاه را کس  می

پژوهت حاکی از آن است که کیفیت گزارشبگری مبالی، 

دهببد. در ریسببک سببقوط قیمببت سببهام را کبباهت می

د کبرتوان چنین استدالل  ید فرضیه فوق، میأیخصوص ت

عنوان یبک ویژگبی کیفبی منجبر که قابلیت مقایسبه ببه

طور کارا در قیمت سبهام موقع و بهاطالعات بهشود تا  می

گبااری نادرسبت سبهام نتیجبه قیمت  شده و در  منعکا

لبباا نتیجببه حاصببل از فرضببیه اول بببا  ؛کبباهت یابببد

ران و همکا  کیم  و  (2017)  های احمد و همکارانپژوهت

 نابقت دارد.م (2016)

هبای در فرضبیه دوم پبژوهت، اثبر تعبدیلی ویژگی

کمیته حسابرسی بر رابنه بین کیفیت گزارشگری مالی و 

 شببد؛ها بررسببی ریسببک سببقوط قیمببت سببهام شببرکت

های مؤثر ببر کیفیبت کمیتبه که با افزایت عاملطوریبه

اسبتقالل، انبدازه و تخصبص اعضبای   جمله  حسابرسی از

و  ی نیز افبزایتکمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری مال

یاببد. ریسک سقوط قیمبت سبهام کباهت می  ،تبع آنبه

کمیته حسابرسی که یکی از سازوکارهای مهم حاکمیبت 

آید باعبث ایجباد رواببط بهتبر ببین حساب میشرکتی به
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رو، شبود. ازایبننفعان میمدیران و سهامداران و سایر ذی

کنبد کبه ببر حاکمیت شرکتی ساختارهایی را فبراهم می

کرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشبته باشبد. ببه عمل

همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل 

توانببد و متخصببص در کمیتببه حسابرسببی اسببت کببه می

نفعبان و موج  کاهت تضباد منبافع ببین مبدیران و ذی

افببزایت کیفیببت گزارشببگری مببالی از طریببق اطالعببات 

تبوان دد؛ بنبابراین میمقایسه و اتکا به سهامداران گرقابل

هبای کمیتبه حسابرسبی گونه ا هار داشت که ویژگیاین

تواند باعث تشدید ارتبباط کننده میعنوان نقت تعدیلبه

منفی ببین کیفیبت گزارشبگری مبالی و ریسبک سبقوط 

و   کبیمپژوهت  نتایج  نتیجه با  این  لاا    ؛قیمت سهام گردد

 نابقت دارد.م (2016ران )همکا

 های پبژوهت حاضبر ببهفرضبیه  با توجه به نتبایج

 ببا که  شودمی  پیشنهاد  مدیرههیئت    اعضای  و  سهامداران

مببدیرانی کببه از توانببایی ببباالیی برخوردارنببد، از  انتخبباب

و   شودریسک سقوط قیمت سهام شرکت خود جلوگیری  

موجبات بهبود وضبعیت شبرکت خبود را فبراهم نماینبد. 

 ببه  کبه  گبرددمی  پیشبنهاد  گاارانسبرمایه  همینین، به

 تبا کنند  ایویژه  توجه  هاشرکت  حسابرسی  کمیته  اعضای

ای مناسب  حاکمیبت سازوکاره  از  اطمینان  طریق  این  از

همینین با توجبه ببه   ها کس  نمایند.شرکتی در شرکت

هببای نماینببدگی مببدیران، بببه یزهتأکیببد نتببایج بببر انگ

گااران از جمله سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد قانون

ها و راهکارهبای عملبی در شود تا ببا اتخباذ سیاسبتمی

تقارن اطالعباتی، راستای ایجاد شبفافیت و کباهت عبدم

طلبی محدود، به طوری که تا توانایی مدیران را در توسعه

 ام پیشگیری شود.حدودی از ریسک سقوط قیمت سه
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