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عنوان یکی از سازوکارهاي رود کمیتۀ حسابرسی بهاست. انتظار میاقتصادي اهمیت زیادي یافته 
کننده از اطالعات حسابداري موثر هاي مختلف استفادهحاکمیت شرکتی، در راستاي حفظ منافع گروه

هاي کمیتۀ واقع شود. این پژوهش با استفاده از چارچوب تئوري نمایندگی به بررسی تأثیر ویژگی
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هاي پژوهش بر ها شامل تخصص مالی، استقالل، تجربه و اندازه کمیتۀ حسابرسی است. دادهویژگی
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ها حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و مدیریت شدند. یافتهآزمون،1393تا 
کمیتۀ سود تعهدي رابطه منفی و معناداري وجود دارد. اما بر خالف انتظار محققین بین تجربه

ها نشان داد که حسابرسی و مدیریت سود تعهدي رابطه مثبت و معناداري مشاهده گردید. در ادامه یافته
قالل و اندازه کمیتۀ حسابرسی با مدیریت سود تعهدي رابطه معناداري وجود ندارد.بین است
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مقدمه 
طریق ارائه شود، زیرا از ها محسوب میگزارشگري مالی منبع پاسخگویی قوي و عنصر اصلی شرکت

شده، نقش مهمی در ارتباط بین شرکت و سهامداران، افزایش ارزش شرکت هاي مالی حسابرسیصورت
هاي اعتبار و شفافیت صورت]25[کند. به عقیدة فاما و جنسنو کاهش عدم تقارن اطالعاتی ایفا می

ققان به بررسی هاي نظارتی دارد و این امر منجر شده تا محمالی شرکت بستگی به اثر مکانیزم
مدیره هاي تخصصی هیئتعنوان یکی از کمیتهکمیتۀ حسابرسی بهشرکتی بپردازند. موضوعات حاکمیت 

و حصول اطمینان از کیفیت ]47و8[نقش با اهمیتی در جهت بهبود عملیات و سود اقتصادي شرکت
مستقل بین حسابرسبه عنوان یک رابطهمچنین کمیتۀ حسابرسیکند. ایفا می]13[گزارشگري مالی

و هیئت حسابرس مستقلعدم تقارن اطالعات بینبا کاهشروند نظارت راو عمل کرده مدیرههیئتو
کند که کمیتۀ حسابرسی بیان می]12[1. عالوه بر این، کمیته بلوریبون]29[بخشدمدیره تسهیل می

- حسابرسی است، یکی از مهمبه این دلیل که مسئول استخدام حسابرس مستقل و نظارت بر کیفیت 

هاي کمیتۀ حسابرسی که آید. یکی از نقشهاي حاکمیتی درون شرکتی به حساب میترین مکانیزم
گیرد، نقش نظارتی آن بر کیفیت سودهاي گذاران قرار میپیوسته مورد توجه پژوهشگران و قانون

عنوان یک ناظر رفتارهاي شده و ممانعت از مدیریت سود است. قوانین کمیتۀ حسابرسی به گزارش
تراز قرار داران همنماید که منافع مدیریت و سهامکند و تضمین میطلبانه مدیریت را محدود میفرصت

هاي مالی تواند دستکاري صورت. با این وجود تنها حضور کمیتۀ حسابرسی در شرکت نمی]7[دارد
لیان اخیر نه تنها در مورد تشکیل کمیتۀ توسط مدیریت را کاهش دهد. در نتیجه، نگرانی موجود در سا

هاي مالی، با در نظر حسابرسی، بلکه در مورد اثر بخشی آن در جهت بهبود اطمینان ذینفعان از صورت
هدف اصلی رو، اخیر است. از اینهاي بزرگ در دو دهۀهاي مالی در سطح شرکتگرفتن رسوایی

بر مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي در رسیکمیتۀ حسابهاي ویژگیبررسی تأثیرحاضر پژوهش
و شامل تخصص مالی، استقالل، تجربههاهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران است. این ویژگیشرکت
باشد. کمیته حسابرسی میاندازه

مبانی نظري و پیشینه پژوهش
کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود 

هد مدیران گاهی اوقات سهامداران را در مورد عملکرد دهاي مالی در دو دهۀ اخیر نشان میرسوایی
دهد، موقع نشان نمیطور مطلوب و بههاي مالی که ارزش شرکت را بهي صورتاقتصادي شرکت، با تهیه

دهد که مدیران یا از اختیار گزارشگري خود و یا نفوذ و سازند. مدیریت سود زمانی رخ میگمراه می
کنند تا به یک گزارش مالی استفاده میگذاري و تأمینعملیاتی، سرمایهتأثیرگذاري خود بر تصمیمات

مدیریت سود را اقدام مدیریت در دستکاري سود ]11[2. برجستر و فیلیپن]23[مطلوب دست یابند
- کنند که هم راستا با منافع مدیریت، به جاي نشان دادن تصویر واقعی عملکرد شرکت میتعریف می

شود تا عملکرد واقعی شرکت نشان داده نشود. انگیزه مدیران مدیریت سود باعث میباشد. این نوع از 
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اي براي انجام مدیریت سودهاي مختلف است. از جمله این موارد مواقعی است که شرکت در سال زمینه

ده مدت و انتظارات بازار سرمایه موثر بومالی قبل زیان گزارش کرده و این مورد بر قیمت سهام در کوتاه
مدیریت ؛استپذیراز دو راه امکانسودمدیریتدهند کهمینشانمطالعات قبلیطورکلی است. به

هايرویهتعهدي،اقالمدستکاريطریقازسودمدیریتواقعی. درهايفعالیتتعهدي و مدیریتاقالم
عملکرد اقتصاديامااست،حسابدارييپذیرفته شدهاصولبرمبتنیشدهگرفتهکارحسابداري به

-مدیران اقدام به فعالیتکهدهدمیرويزمانیواقعیسودمدیریتشود وداده مینشانمبهمواقعی

کنند. مدیریتبیشتري گزارشسودهايبتوانندخارج کرده، تاعملکردبهترینازراآنهاکهکنندهایی
- پذیرفتهاصولپذیريفانعطاازاستفادهباحسابداريهايشرویابرآوردهاتغییرطریقتعهدي ازاقالم

-مفید داراییعمرهمچونبرآوردهاییاستهالك،روشتغییرمثال؛برايگیرد.میانجامشدة حسابداري

بدونهستند کهموارديسال،پایانتعهدياقالمسایروالوصولمشکوكمطالباتبرايذخیرهها،
. ]14[شدمشخص خواهندجهتیکدرشدهگزارشسودمدیریتبهمنجرزیربنایی،معاملۀتغییر

دیگر نیز بررسی کرد. نخست، توان از دو جنبۀمعتقدند که مدیریت سود را می]15[3چنگ و وارفیلد
طلبانه براي افزایش ابزار خود در برخورد با قرارادادهاي جبران عنوان رفتار فرصتمدیران از آن به

طلب). در مرحلۀ کنند (مدیریت سود فرصتهاي سیاسی استفاده میهزینهخسارت، قراردادهاي بدهی و 
شود، که انعطاف دوم، به مدیریت سود به عنوان چشم اندازي از قرارداد کارا (مدیریت سود کارا) نگاه می

- پذیري مدیران را درجهت حفاظت از خود و شرکت براي پیش بینی حوادث غیر مترقبه و منفعت طرف

ازدارند،پایینیسودکیفیتسطحکههاییشرکتدرسودمدیریتکند.رارداد، فراهم میهاي درگیر ق
طلبانهفرصتشواهداست،باالسودکیفیتسطحکههاییشرکتدرهمچنیناست.طلبانهفرصتنوع

سودکیفیتکاهشموجبزیادسودمدیریتبنابراین. استآنبودنکاراازبیشترسود،مدیریتبودن
. ]4[انجامد نمیدرستیهايگیريتصمیمبهساختگیهايدادهوشودمی

هاي داخلی، رعایت هاي حسابرسی نظارت بر گزارشگري مالی، مدیریت ریسک، کنترلاز وظایف کمیته
کمیتۀ حسابرسی با . ]5[ضوابط اخالقیات، مدیریت، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی است 

الل حسابرسان مستقل و شرکت در گفتگوهاي میان مدیریت و حسابرسان ارزیابی صالحیت و استق
ي موارد قضاوتی حسابداري و همچنین ماهیت و میزان موضوعاتی که مدیریت و مستقل درباره

حسابرسان توجه بیشتري به آن دارند، ممکن است بتوانند مدیریت سود فرصت طلب را کاهش دهد
- بیان کردند که مدیریت سود ممکن است در اثر مشکل نمایندگی به]30[4. ایتیوریجا و هافمن]27[

هاي مختلف حاکمیت شرکتی که براي کاهش مشکالت نمایندگی و عدم تقارن وجود آید. مکانسیم
مدیره، کمیتۀ حسابرسی حسابرسی داخلی و حسابرسی برون اند، شامل هیئتاطالعات طراحی شده

هایی داد سطح و شدت مشکل نمایندگی در آن دسته از شرکتنشان]20[دي.]1[باشد سازمانی می
تعهدياقالمهاي حسابرسی از لحاظ ترکیب و عملکر موثر است، کمتر می باشد. که در آن کمیته

. بنابراین ]33[اقتصادي دارندواحدمالیسالمتارزیابیدرسودکیفیتباتنگاتنگیاختیاري ارتباط
کمیتۀ حسابرسی بعنوان یکی از اجزاي حاکمیت شرکتی باید نقش خود را طوري ایفا کند که باعث 
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افزایش سالمت مالی واحد اقتصادي شود. نقش محوري کمیتۀ حسابرسی این است که اندازه اقالم 

با مطالعه]16[5زاروینو. کوهن]32[طبیعی، در نتیجه افزایش کیفیت سود کاهش یابدتعهدي غیر
هایی که کمیتۀ حسابرسی هاي آمریکایی به این نتیجه دست یافتند که مدیریت سود در شرکتشرکت

در این شرکتها، کاهش یافته است. همچنین ارتباط کمیتۀ حسابرسیوجودازقبلبادارند، در مقایسه
6ایبادین و آفنسمیسطهاي کمیته حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي توبین ویژگی

هاي کمیتۀ حسابرسی (تخصص مالی، ها نشان داد که بین ویژگیهاي آنبررسی شد. یافته]29[
استقالل، اندازه و تعداد جلسات) و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي رابطه منفی و معناداري وجود 

حسابرسی کمیتۀهايویژگیاثربررسیبه ]3[دارد. در تحقیقات تجربی در ایران، فخاري و همکاران 
بهمربوطهايدادهبا استفاده ازواقعیاقالمطریقازسودمدیریتبر(تخصص مالی، استقالل و اندازه)

پژوهش آنهانتایجپرداختند. 1392سالدرتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکت112
رابطهواقعیاقالمطریقازسودمدیریتوحسابرسیکمیتۀهايویژگیبینکهاستآنازحاکی

دارد. وجودمعناداري
شود.ها پرداخته میهاي کمیته حسابرسی و ادبیات پیرامون این ویژگیدر ادامه به تشریح ویژگی

تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی
در امور مالی اي به نیاز اعضاي کمیتۀ حسابرسی به دانش حسابداري و یا پس زمینه]26[7گودوین

کنند که حضور کند. طرفداران تئوري نمایندگی استدالل میعالوه بر مستقل بودن از مدیریت، اشاره می
- اعضاي با تخصص مالی، توانایی کمیتۀ حسابرسی براي اطمینان از کار حسابرس مستقل را افزایش می

هاي داخلی موثرتر و کنترلدهد. عالوه بر این، اعضاي با تخصص مالی به توسعه کمیتۀ حسابرسی، 
9و باکستر و کوتر]22[8دوالیوال و همکاران. ]34و17[فرآیندهاي مدیریت ریسک کمک خواهد کرد

به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقیمی بین تخصص مالی اعضاي کمیتۀ حسابرسی و کیفیت [9]
مدیریت سود با تعداد اعضاي دریافتند که]10[اقالم تعهدي شرکت وجود دارد. بدارد و همکاران

دریافتند که تعداد ]44[10متخصص مالی در کمیتۀ حسابرسی رابطه معکوس دارد. شاي و همکاران
اعضاي متخصص در کمیتۀ حسابرسی با کاهش مدیریت سود تعهدي همراه است. همچنین نلسون و 

فیت سود را بررسی کردند. بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و کیدر تحقیق خود رابطه]41[11دیواي
ي معناداري با کاهش میزان مدیریت سود نتایج آنها نشان داد که تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی رابطه

گردد:دارد. با توجه به ادبیات گفته شده فرضیۀ اول پژوهش به صورت زیر بیان می
ه منفی و معناداري فرضیۀ اول: بین تخصص مالی اعضاي کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدي رابط

وجود دارد. 
حسابرسیۀاستقالل کمیت

در نظر شرط نظارت اثربخشپیشبه عنوان، استقاللیحسابرسۀتیکمدرباره شده در مطالعات انجام
هاي اقدامات و فعالیتنیز اجازه می دهد که استقالل کمیتۀ حسابرسی . ]24و32و36[گرفته شده است

. طرفداران تئوري نمایندگی استدالل ]43و35و38[دهد و قضاوت نمایدمدیریت را مورد سوال قرار 
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ها و کنند که کمیتۀ حسابرسی با دارا بودن درصد باالتري از مدیران مستقل در انجام نقشمی

به این نتیجه رسیدند که در ]6[افتد. ابوت و پارکرهاي خود با احتمال کمتري به خطر میمسئولیت
حسابرسی صرفأ از مدیران مستقل تشکیل شده است، با احتمال کمتري توسط هایی که کمیتۀشرکت

و کیوسناديشوند. ایاالت متحده به گزارشگري مالی متقلبانه، متهم می12کمیسیون بورس و اوراق بهادار
به این نتیجه رسیدند که استقالل کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت گزارشگري مالی اثر ]46[13همکاران
نشان داد که بین استقالل کمیتۀ حسابرسی و مدیریت ]37[صالح و همکارانهاي ندارد. یافتهمعناداري

شده، فرضیۀ  دوم پژوهش به صورت سود رابطه منفی و معناداري وجود دارد. با توجه به ادبیات مطرح
زیر تدوین شده است:

منفی و معناداري وجود دارد.فرضیۀ دوم: بین استقالل کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدي رابطه 
تجربه کمیتۀ حسابرسی

تئوري نمایندگی گنجاندن افراد با تجربه قبلی در کمیتۀ حسابرسی را موجب توانایی کمیتۀ حسابرسی 
داند. اعضاي با تجربه در کمیتۀ حسابرسی، در نظارت موثر بر مدیریت شرکت و حسابرس مستقل می

ی را بسیار بهتر از اعضاي بدون تجربه و شبیه به حسابرسان هاي داخلهاي مربوط به کنترلقضاوت
هاي دیگر نیز حاکی از آن است که تجربه اعضاي کمیتۀ هاي پژوهش. یافته]21[دهندمستقل انجام می

ها را در نظارت بر فرایند شود و توانایی آنتر راجع به شرکت میحسابرسی، سبب داشتن اطالعات بیش
نشان ]45[14و یانگ و کریشنان]10[. بدارد و همکاران]42و40[دهدایش میگري مالی افزگزارش

مدت در کمیتۀ حسابرسی، با توجه به تجربه و دانش بیشتر، دادند که افراد با دوره تصدي طوالنی
نیز به این نتیجه رسیدند ]22[کنند. دوالیوال و همکاراندستکاري سود توسط مدیریت را محدود می

تصدي اعضاي کمیتۀ حسابرسی با کیفیت اقالم تعهدي رابطه مستقیمی دارد. با توجه به که دوره
شود:ادبیات گفته شده فرضیۀ سوم پژوهش نیز به صورت زیر مطرح می

فرضیۀ سوم: بین تجربه قبلی اعضاي کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدي رابطه منفی و معناداري 
وجود دارد.

یاندازه کمیتۀ حسابرس
داند. طرفداران تئوري هاي کوچکتر میتئوري نمایندگی اثربخشی کمیتۀ حسابرسی را در کمیته

یابد، عوامل کنترل و کنند که همانطور که اندازه کمیتۀ حسابرسی افزایش مینمایندگی استدالل می
حسابرسی کنند که کمیتۀ ادعا می]45[. در مقابل یانگ و کریشنان]28و18[رودنظارت از بین می

تر باشد، قدرت کمیتۀ حسابرسی تواند مؤثرتر واقع شود، چرا که هر چه تعداد اعضا بیشتر میبزرگ
به این نتیجه ]45[پذیرد. یانگ و کریشنانکند و در پی آن، نظارت بهتري صورت میافزایش پیدا می

رد. در مقابل شاي و رسیدند که بین اندازه کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دا
بین اندازه کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدي رابطه معناداري پیدا نکردند. ]44[همکاران

شود:بنابراین، فرضیۀ چهارم پژوهش به صورت زیر مطرح می
فرضیۀ چهارم: بین اندازه کمیتۀ حسابرسی و مدیریت سود تعهدي رابطه معناداري وجود دارد. 
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شناسی تحقیقروش

گیرد. جامعه هاي پس رویدادي (تجربی) قرار میهدف پژوهش حاضر کاربردي بوده و در زمره پزوهش
شده در بورس اوراق بهادار تهران و داراي کمیته حسابرسی هاي پذیرفتهآماري این پژوهش، شرکت

الی 1391اي ههاي حسابرسی یعنی سالزمانی انجام تحقیق، از زمان الزام وجود کمیتهباشد. بازهمی
اي و سایر نهادهاي هاي بیمهگذاري، شرکتها و مؤسسات سرمایهباشد. پس از حذف بانکمی1393

شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. بعد از 135کنند، تعداد مالی که از لحاظ ماهیت، متفاوت عمل می
ي بررسی شد. از آنجا هاي آمارشرکت براي انجام آزمون_سال310حذف مشاهدات مفقود در مجموع، 

ها سر و کار دارد، براي فراهم کردن هاي واقعی شرکتاي بوده و با دادهکه روش انجام تحقیق کتابخانه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منابع مختلفی از جمله سایت اطالع اطالعات شرکت

هاي پژوهش نیز نوین استفاده شد. براي آزمون فرضیهآورد رسانی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره
استفاده شد.Eviews9افزار از نرم

متغیرهاي پژوهش
متغیر وابسته

که 15تعدیل شده ]31[گیري مدیریت سود مدل جونزدر این پژوهش معیار مورد استفاده براي اندازه
بعنوان متغیر قیمانده (خطاهاي) این مدل باشد. از باارائه شده است، می]19[16توسط دچو و همکاران

شود. در مدل اصلی استفاده میوابسته و به منظور برآورد اقالم تعهدي اختیاري 
)1مدل (

ACCRit /Ai,t-1 = α0 (1 / Ai,t-1 ) + α1[( ΔREVit + ΔRECit) /Ai,t-1 ] + α2PPEit / Ai,t-1

+ it
ACCRit ،کل اقالم تعهدي :Ai,t-1 هاي شرکت دارایی: مجموعi در سالt-1 ،ΔREVit تغییر در :

: t ،PPEitتا سال t-1هاي دریافتنی از سال : تغییر در حسابt ،ΔRECitتا سالt-1درآمد از سال 
iبراي شرکت t: خطاي مدل در سال t ،itآالت و تجهیزات در سال ناخاص اموال، ماشین

متغیرهاي مستقل 
AC_FEXitاعضاي کمیتۀ حسابرسی): درصد اعضاي داراي تخصص مالی در کمیتۀ (تخصص مالی

حسابرسی.
AC_INDit.(استقالل اعضاي کمیتۀ حسابرسی): با درصد اعضاي مستقل در کمیتۀ حسابرسی

AC_EXPERit(تجربه اعضاي کمیتۀ حسابرسی): متغیري دوارزشی است، و مقدار یک را اتخاذ می -

اعضاي کمیتۀ حسابرسی داراي تجربه قبلی عضویت در کمیتۀ حسابرسی کند که اگر حداقل یک نفر از 
گیرد.باشد، در غیر این صورت مقدار صفر را می

AC_SIZEit (تعداد اعضاي کمیتۀ حسابرسی): تعداد اعضاي کمیتۀ حسابرسی که در ایران، متشکل از
باشد.نفر می5الی 3
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متغیرهاي کنترلی

B_Inditمدیره.): برابر است با درصد اعضاي غیرموظف در هیئتمدیره(استقالل هیئت
Dualityit (دومسئولیتی بودن مدیرعامل): متغیري دوارزشی است و در صورتی مقدار یک را اتخاذ

کند که مدیرعامل همزمان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد، در غیر این صورت مقدار صفر را می
کند.اتخاذ می

Sizeit هاي شرکت.شرکت): لگاریتم طبیعیِ مجموع دارایی(اندازه
Growthit.(رشد): ارزش بازار سهام تقسیم بر ارزش دفتري سهام شرکت

Leverageitهاي شرکت.ها تقسیم بر مجموع دارایی(اهرم مالی): مجموع بدهی
Riskitهاي جاري شرکت.هاي جاري تقسیم بر دارایی(ریسک): نسبت بدهی

مدل پژوهش
هاي پژوهش از مدل زیر استفاده شده است.اي آزمون فرضیهبر

Discretionary Accrualsit = AC_FEXit + AC_INDit + AC_EXPERit +
AC_SIZEit + B_Indit + Dualityit + Sizeit + Growthit + Leverageit + Riskit + it

)2مدل (
هاي پژوهشیافته

گردد.ها ارائه میهاي پژوهش شامل آمار توصیفی و نتایج آزمون فرضیهدر این قسمت، یافته
آمار توصیفی

- دهد. همانظور که مشاهده میمربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان میآمار توصیفی 1شماره جدول

است. درصد اعضاي داراي 400/0هاي موجود تقریبأ شود میانگین اقالم تعهدي اختیاري در شرکت
باشد. همچنین، متغیر استقالل کمیتۀ حسابرسی می720/0تخصص مالی در کمیتۀ حسابرسی برابر با 

از استقالل اکثریت اعضا است. تجربۀ اعضاي کمیتۀ حسابرسی نسبت به دو حاکی 7144/0با میانگین 
، 91است، دلیل این امر آن است که اطالعات مربوط به اعضا در سال 52/0تر و مقدار شاخص قبل کم

شرکت). همچنین، میانگین اندازة _سال52یعنی اولین سال تشکیل کمیتۀ حسابرسی، صفر است (
باشد.یم16/3کمیتۀ حسابرسی 

بوده و 649/0دهد که درصد اعضاي مستقل هیئت مدیره ) نشان می1در ادامه نتایج جدول (
است. میانگین اندازه، رشد، اهرم مالی و 25/0هاي موجود دومسئولیتی بودن مدیرعامل در شرکت

باشد.می80/0و 69/0، 102/3، 894/13ریسک شرکت نیز به ترتیب 



8....سودتیریبر مدیحسابرسۀتیکمهاي	یژگیوریتأثیبررس
یفی متغیرهاي تحقیق)، آمار توص1جدول (

انحراف میانگیننام متغیرنوع متغیر
حداکثرحداقلمعیار

متغیر وابسته
(جونز تعدیل شده)

Discretionary
Accrualsit

4005/09947/00002/07077/8

متغیرهاي مستقل 
هاي کمیتۀ (ویژگی

حسابرسی)

AC_FEXjt7209/025289/001
AC_INDjt7144/01555/001

AC_EXPERjt52/05/001
AC_SIZEjt16/3583/035

متغیرهاي کنترلی

B_Indjt6491/01718/001
Dualityit254/0440/001

SIZEit894/13311/1417/10104/18
Growthit102/3967/1580/0761/11

Leverageit69/0197/0010/0272/1
Riskit8085/04068/0022/0394/2

هاي پژوهشآزمون فرضیه
ها با استفاده از ها و برازش مدل رگرسیونی، نخست فرضیۀ پولد یا پنل بودن دادهبه منظور آزمون فرضیه

- نتایج آزمون ضریب الگرانژ را نشان می2شود. جدول بررسی می18پاگان)آزمون ضریب الگرانژ (بروش

دهد.
پاگان)(بروش: آزمون ضریب الگرانژ 2جدول

نتیجهمقدار احتمالtآماره آزمون
شودآزمون در قسمت پولد انجام می0811/07758/0ضرایب الگرانژ

شود. پاگان، بایستی برازش مدل رگرسیونی با فرض پولد انجام با توجه به مقدار احتمال آزمون بروش
مقدار ) ارائه شده است. 3ها در جدول (ها و نتایج فرضیهپس از مشخص شدن نوع آزمون، خروجی

درصد از تغییرات متغیر وابسته را 30ضریب تعیین حاکی از آن است که متغیرهاي مستقل و کنترلی 
مچنین ) بیانگر معناداري کلی مدل پژوهش است. هF)4001/14دهند. معناداري آماره توضیح می

دهد که خودهمبستگی سریالی بین جمالت اخالل مدل وجود ندارد. آماره دوربین واتسون نشان می
دهد که ضریب تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی منفی بوده و ارتباط نشان می3هاي جدول یافته
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درصد 99اول پژوهش در سطح اطمینان معناداري با مدیریت سود تعهدي دارد. بنابراین فرضیۀ

شود. در مقابل، ضریب تجربه قبلی کمیتۀ حسابرسی مثبت بوده و ارتباط معناداري با ذیرفته میپ
گردد. در ادامه ارتباط معناداري بین سوم پژوهش رد میمدیریت سود تعهدي دارد، در نتیجه فرضیۀ

ردد و گهاي کمیتۀ حسابرسی (استقالل و انداره) با مدیریت سود تعهدي مشاهده نمیدیگر ویژگی
گیرد. فرضیۀ دوم و چهارم نیز  مورد تأیید قرار نمی

هاي پژوهش): نتایج آزمون فرضیه3جدول (

گیريبحث و نتیجه
کمیتۀ هاي نظارتی دارد. نقش ها بستگی به اثر مکانیسمهاي مالی شرکتاعتبار و شفافیت صورت

هاي مالی، بهبود عملیات و دهی به قابلیت اتکاي صورتعنوان یک عامل نطارتی، اطمینانحسابرسی به
سود اقتصادي شرکت و افزایش کیفیت گزارشگري مالی است. در این پژوهش به بررسی ارتباط 

انحراف ضریبمتغیر
مقدار احتمالآماره تیاستاندارد

C4089/01404/0911/20039/0

AC_FEXit1616/0 -0504/02022/3-0015/0

AC_INDit0162/00890/01827/08551/0

AC_EXPERjt2150/00213/0095/10000/0

AC_SIZEit0138/00272/05077/06120/0

B_Indit355/0-0900/0950/3-0001/0
Dualityit1038/0-0234/04319/4-000/0

SIZEit387/01143/0701/10711/0

Growthit0018/0-0025/07226/0-4705/0

Leverageit0024/0-0022/00565/1-2916/0
Riskit1212/00389/01110/30020/0

3018/0شدهضریب تعیین تعدیل
F4001/14آماره 

F000/0سطح معناداري آماره 
933/1واتسونآماره دوربین
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ه شد. هاي کمیته حسابرسی (تخصص مالی، استقالل و اندازه) و مدیریت سود تعهدي پرداختویژگی

هاي پژوهش نشان داد که اگر شرکت داراي اعضاي با تخصص مالی در کمیتۀ حسابرسی باشد، یافته
، شاي و ]10[هاي بدارد و همکارانیابد. این نتیجه مشابه با پژوهشمدیریت سود تعهدي کاهش می

کمیتۀ حسابرسی با دریافتند که تخصص مالی است. آنها نیز ]29[ایبادین و آفنسمیو  ]44[همکاران
توان گفت که افراد داراي دانش و طور خاص میمدیریت سود تعهدي رابطه منفی و معناداري دارد. به

تعهدي را خنثی اقالمدستکاريتوانند با اثر بخشی مناسب اقدام مدیریت در تخصص مالی در کمیته می
مثبت و معناداري داشت. انتظار بطهکنند. در ادامه، تجربه کمیتۀ حسابرسی با مدیریت سود تعهدي را

بر آن است که کمیتۀ حسابرسی داراي افراد با تجربه نظارت موثري بر مدیریت شرکت داشته باشد و 
همچنین در کاهش دادن مدیریت سود موثر واقع شود. این نتیجه مخالف با پژوهش یانگ و کریشنان

د کمیتۀ حسابرسی و سپري شدن مدت کوتاهی از محدوتوان سابقهاست. یکی از دالیل آن را می]45[
) استقالل کمیتۀ حسابرسی 3الزامات وجود کمیتۀ حسابرسی در ایران دانست. با توجه به نتایج جدول (

ها به است. آن]37[رابطه معناداري با مدیریت سود ندارد. این نتیجه برخالف نتیجه صالح و همکاران
رسی مستقل با کاهش مدیریت سود در ارتباط است. در ارتباط با این نتیجه رسیدند که کمیتۀ حساب

معناداري با مدیریت سود تعهدي مشاهده نشد. این نتیجه موافق با اندازه کمیتۀ حسابرسی نیز رابطه
همچنین باشد. می]45[و مخالف با نتایج یانگ و کریشنان]44[هاي پژوهش شاي و همکارانیافته

]3[خصص مالی کمیتۀ حسابرسی، مخالف با نتایج پژوهش فخاري و همکاران نتایج پژوهش به جز ت
تواند تفاوت در حجم نمونه و بازه زمانی پژوهش باشد.است. دلیل این امر می

کند تا به ارزیابی اثربخشی هاي پژوهش به تدوین کنندگان مقررات در بازار سرمایه کمک مییافته
محدود کمیته بپردازند. سابقۀ]2[ل داخلی بورس اوراق بهادار دستورالعمل کنتر10الزامات ماده 

توان یکی از دالیل عدم اثربخشی مناسب کمیتۀ حسابرسی دانست، اما ضروري حسابرسی در ایران می
کنندگان مقررات در ایران بر کمیتۀ حسابرسی و فعالیت اعضاي آن کنندگان و تدویناست که تنظیم
ي داشته باشند، تا این کمیته کار خود را به طور دقیق و مناسب انجام دهد. گیري بیشترنظارت و سخت

توان به عدم افشاي تعداد جلسات کمیتۀ حسابرسی اشاره کرد.هاي پژوهش نیز میاز محدودیت
هایادداشت

2. Bergstresser & Philippon1. Blue Ribbon Committee
4. Iturriaga & Hoffiman3. Cheng & Warfield
6. Ibadin & Afensimi5. Cohen & Zarowin
8. Dhaliwal7. Goodwin
10. Xie9. Baxter & Cotter
12.Securitie and Exchange commission11. Nelson & Devi

14. Yang & Krishnan13. Kusnadi
16. Dechow15. Modify jonez Model

18. Breusch pagan17. ordinary least squares
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فهرست منابع

مطالعات ، "مدیریت سود، انگیزه ها و راه کارها"،)1391(،ابراهیمی، شهال، ابراهیمی، مهرداد.1
.1-26)، ص 1(1انجمن حسابداري ایران، شماره،حسابداري و حسابرسی

هاي داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق دستورالعمل کنترل"سازمان بورس و اوراق بهادار. .2
.1391، تهران، "بهادار تهران و فرابورس ایران

هاي بررسی اثر ویژگی"). 1394فخاري، حسین، محمدي، جواد و نتاج کردي، محمدحسن. (.3
12، مطالعات تجربی حسابداري مالی، "کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقالم واقعی

)46  ،(146 -123.
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Nowadays, regarding the increase and development of public companies,
monitoring the operations and process of establishing the economic entities
is very significant. Audit committee is one of the mechanisms of corporate
governance and it is expected that this mechanism proves influential in
protecting the interests of different groups using accounting services. Using
the agency theoretical framework, the study explores the impacts of audit
committee characteristics on financial reporting quality, through measuring
the discretionary accruals. These characteristics include, financial expertise,
independence, experience, and audit committee size. The data was explored,
based on a sample including 310 firm-year observations in Tehran Stock
Exchange, during the years 2012 to 2014. The results showed a significant,
negative relationship between the audit committee financial expertise and the
accrual-based earnings management. In contrary to the researcher’s
expectation, there has been a significant, positive relationship between the
audit committee financial experience and the accrual-based earnings
management. Also there has been no significant relationship between the
audit committee independence and size to the accrual-based earnings
management.
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