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 چکیده

 حسابرسی، کمیته تجربه با دانش اعضای و است. درک حسابرسی کمیته شرکتی راهبری اصلی از ارکان یکی

تخصص مالی تأثیر  هدف این پژوهش بررسی .دهندمی افزایش را شرکت حسابرسی و مالی گزارشگری ارزش
تهران است.  ربهادا اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت نگرش کوتاه مدت مدیران دراعضاء کمیته حسابرسی بر 

از طریق جاری و اقالم واقعی ) اختیاری تعهدی اقالم سه معیار مدت مدیریت، ازگیری نگرش کوتاهجهت اندازه
شرکتهای پذیرفته شده  پژوهشجامعه آماری  ( استفاده شده است.اختیاری مخارج در کاهشدستکاری در فروش و 

عضو بورس 1390هایی است که قبل از سال شامل شرکت پژوهشدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه 
 مالی تخصص دهد کهمی نشان پژوهش نتایجباشند. دارای کمیته حسابرسی می 1394تا  1391های اند و در سالبوده

 مالی تخصص ویژگی اثر بررسی .ندارد معناداری تعهدی تأثیر اقالم مبنای سود بر مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای
 بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص که است از آن حاکی سود واقعی مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای

-خط برای تواندمی هایافته این .دارد منفی تاثیر اختیاری مخارج دستکاری در فروش و کاهش طریق از سود مدیریت

 بکارگیری ضرورت و بوده مفید حسابرسی کمیته منشور رعایت به الزام و تدوین جهت از بورس گذارانمشی

 .باشد داشته همراه به را شرکتی حاکمیت گزارش داوطلبانه تهیه و شرکتی حاکمیت اصول
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 مقدمه

 و سازی خصوصی افزایش با ویژه به اخیر، های سال در ایران اقتصادی محیط در تحول
 راهبری که است شده سبب سرمایه بازار توسعه نیز و دولتی های واگذاری شرکت

 از حسابرسی کمیته گیرد. قرار توجه مورد پیش از نظارتی بیش مکانیزم عنوان به  شرکتی

 مالی گزارشگری روند در کننده عاملی تعیین و شودمی تلقی بنگاه راهبری ارکان اجزای

 دیگر، از طرف دهد. می افزایش را شده حسابرسی مالی های صورت اعتبار که است،

 جلوگیری ریسک، همچون هایی زمینه بر تر دقیق نظارت برای داران سهام و ها شرکت

 بر مقرراتی، و قانونی الزامات رعایت و مالی گزارشگری صحت شرکت، اتالف منابع از

 انجام برای حسابرسی، کمیته عضو هر کنند.می حسابرسی اتکا کمیته اعضای قضاوت

 و کمیته فعالیت منشور به با توجه خود وظایف آشکار و درست شناخت به خود وظایف
 بورس مصوب سازمان حسابرسی کمیته منشور نمونه، برای دارد. نیاز قانونی الزامات سایر

-کوتاه نگرش .دارد کمیته اعضای تخصص و استقالل یدرباره بندهایی بهادار، اوراق و

 سودهای نمودن متورم طریق از سهام باالی قیمت کسب به میل واقع در مدیران، مدت
 و هاروی (. گراهام،1989است)استین،  شرکت بلندمدت رشد گرفتن نظر در بدون جاری،

 قربانی را بلندمدت ارزش اجرایی مدیران از درصد 78 که دادند نشان( 2005)گوپالراج
گزارش ( 2013)گوپالراج و هاروی گراهام، دیچو، همچنین. کنندمی مدتکوتاه اهداف

 این کنند،می مدیریت را خود سودهای هاشرکت از درصد 20 مشخص دوره هر کردند در
 شغلی اعتبار حفظ و مدیران پاداش کاهش از جلوگیری سهام، قیمت بر تاثیر منظور به امر

 هاییانگیزه با و خود محرمانه به اطالعات توجه با هاگیرد. در واقع آنمی مدیران صورت

 عملکرد، به جایزه وابسته سهام یا سهام دریافت اختیارات شهرت، امنیت شغلی، همانند

 های(. بررسی پژوهش2015کنند)عرب صاحی و همکاران، می سود مدیریت به اقدام
 مدیریت به اقدام خود مدتکوتاه اهداف به رسیدن جهت مدیران که دهدنشان می پیشین

 هایهزینه تواندمی عمل این کنندمی گذاریسرمایه تصمیمات و مالی گزارشگری در سود
؛ آبودی و 2015)بروچت و همکاران، تحمیل نماید توجهی به سهامداران قابل بلندمدت

؛ 2008؛ فرانسیس و همکاران، 2005؛ بهجاراج و لیبی، 1989؛ استین، 2005همکاران،
؛ 2005؛ چانگ و همکاران، 2000؛ کانیانن،2013؛دچیو و همکاران،2009مهرانی و باقری، 
ری، ورارگاوان و (، چن، چون2015(. بروچت، لومیتوی و سرافیم)2010چن و زاروین، 

مدت اقدام به مدیریت ( معتقدند که مدیران جهت دستیابی به اهداف کوتاه2015زولوتوی)
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ها از متغیر مدیریت سود جهت ز پژوهش آنکنند، لذا در این پژوهش با پیروی اسود می
 مدت مدیران استفاده شده است.گیری نگرش کوتاهاندازه

کاهش مدیرت سود و افزایش  در راستای بهادار اوراق بورس سازمان دیگر سوی از 
 نظام بهبود پروژه اینکه جمله از. است داده انجام هایی تالش کیفیت گزارشگری مالی

 تکمیل نظام این کارهای و ساز از ای نمونه که داده قرار خود توردس در راهبری شرکتی

 این در شده برداشته گام ترینجدی شاید است. گرفته العمل قرار دستور قالب در و شده

 در شده پذیرفته ناشران داخلی های کنترلسامانه العمل دستور تصویب به مربوط راه،

 سازمان، 1391 سال  اواخر در باشد. می 1391 ماه اردیبهشت 16 در بورس فرا و بورس

 به خود عزم در تا کرد تصویب را داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی کمیته منشور

 همین در شده بیان مطالب به توجه با .باشد تر مصمم شرکتی، راهبری نظام سمت استقرار

 باید منشور شده در ذکر وظایف موثر انجام برای حسابرسی کمیته اعضای منشور

 مالی های صورت با صرف آشنایی از فراتر تخصص این و باشند داشته مالی تخصص

 دست از زمان طول در را گفته پیش تخصص نباید اعضا که که است ذکر الزم به است.

 شامل ای حرفه های مشاوره و اعضا مستمر آموزش ها باید شرکت جهت، همین به بدهند

 بازار مقررات و قوانین حسابداری، حسابرسی، اصول و استانداردها در تغییرات آخرین

 به از کشورها بسیاری کنند. فراهم اعضا برای را شده وضع تازه قوانین و کشور سرمایه

 یکل هدفپس درکل  .کنندمی ارزیابی را اعضا مالی تخصص ای دوره صورت
موجود در  تیو اشتباهات با اهم فاتیحسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحر

خود و  یاست. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ا یمال یصورت ها
هستند)تندلو و ون  یحسابرس تیفیک شیخود به دنبال افزا هیعل ییقضا یاجتناب از دعاو

خود در  یدر جهت اعمال منافع شخص رانیمد یها زهیانگ انیم نی(. در ا2008 لن،یاسترا
-یشوند. در مقابل حسابرسان م یحسابرسان به اهداف خود م دنیز رسسود، مانع ا تیفیک

را کشف  رانیگرفته توسط مد سود صورت تیریمد ،یحسابرس تیفیک شیبا افزا توانند
پس با توجه به اهمیت  تنگنا قرار دهند. درسود  تیریرا در اعمال مد رانیکرده و مد

در موضوع و همچنین خال موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 
تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نقش  تاثیر  این تحقیق به دنبال پاسخ به این مهم هستیم

 ها چگونه است؟مدت مدیران شرکتنگرش کوتاه
و سپس روش تحقیق و معرفی  نظری نه و پیشی ادبیات بخشهای بعدی این پژوهش 
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جمع بندی و نتیجه گیری و  و در نهایت بهبیان شده است. ها متغییرها و آزمون فرضیه
 پیشنهادات اختصاص یافته است. 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 منجر و باشد سهامداران ضرر و خود منافع تامین جهت در است ممکن مدیران هایفعالیت

 است ممکن مدیران. شود سهامداران ثروت کاهش باعث که گردد مخارجی و هاهزینه به
 منفی اثرات کردن پنهان منظور به و منتشر شده سود افزایش برای را حسابداری فرایندهای

 اهداف منظور به ایطلبانهفرصت شکل به هاشرکت این مدیران. گیرند کار به هاپروژه
 و بازده فاقد و دهزیان هایپروژه در گذاریسرمایه با تا دارند قصد و کنندمی عمل شخصی

 تجزیه از جلوگیری منظور به شده گذاریسرمایه نقد وجوه با رابطه در مناسب افشای عدم
 بیفزایند نمایندگی مشکالت بر گذاران سرمایه توسط پروژه هایمحدودیت تحلیل و
 که است حالتی سود مدیریتتوان نتیجه گرفت که پس می (. 2005، نهمکارا و چانگ)

 با مطابق نه و نمایندگزارش می خود میل با مطابق را سود تجاری، مدیران واحدهای آن در
تعداد زیادی از  .(1393و همکاران،  مهدتجاری )بنی های واحدفعالیت اقتصادی محتوای

طریق دستکاری های خودشان به این نتیجه رسیدند که مدیران نه تنها از محققان در بررسی
های گیریتوانند به مدیریت سود مبادرت ورزند بلکه از طریق تصمیماقالم تعهدی می

؛ فادنبرگ و 1999توانند این کار را انجام دهند)هلی و والن، های عملیاتی نیز میفعالیت
های ( دریافت که مدیران فعالیت2006(. رویچودهری)2002؛ دیچو و اسکینر، 1995تریل 

دهند، و اگر مدیران از های مالی انجام میدهی گزارشرا به منظور اجتناب از زیانواقعی 
گذاران های واقعی به مدیریت سود بپردازند تعیین نقش سرمایهطریق دستکاری فعالیت

( 2010هایی بسیار مشکل است. کوهن و زاروین)آگاه در محدود کردن چنین فعالیت
دهند. تحقیقاتی که در این و واقعی همزمان رخ می دریافتند که مدیریت اقالم تعهدی

ها خصوص صورت گرفته نیز مبین استفاده از هر دو مدیریت سود توسط مدیران شرکت
کند هر دو دستکاری در اقالم تعهدی و مدیریت سود ( بیان می2012بوده است. زنگ)

-ها انتخاب میز بین آنگیرد و با توجه به هزینه و منفعت هر دو روش اواقعی را در نظر می

کنند. با توجه به امکان وجود مدیریت سود و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی وجود 
بخشی نسبت به کیفیت گزارشگری ها که سبب افزایش اطمینانواحد نظارتی در شرکت
یابد. مطابق قانون بررسی و نظارت بر کیفیت گزارشگری مالی مالی است، ضرورت می
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ای هاست. کمیته حسابرسی، کمیتهز جمله وظایف کمیته حسابرسی شرکتها اشرکت
متشکل از اعضای هیأت است که به طور معمول از سه، تا پنج مدیر غیر موظف تشکیل 

شود حسابرسان بتوانند مسائلی ی حسابرسی سبب میشود. نبود مدیران موظف در کمیتهمی
های ی اصول و روشبا مدیریت دربارهنظر های داخلی، اختالفچون نقاط ضعف کنترل

های مدیریت و سایر اعمال غیر قانونی مسئوالن های احتمالی از سؤاستفادهحسابداری، نشانه
تر مطرح کنند. این کمیته، جهت حفظ منافع سهامداران شرکت را باکمیته حسابرسی صریح

د سوال قرار دهد. های مدیریت را مورای برگزیند و قضاوتباید نگرش جست و جوگرانه
(. 2008ای برخوردار است)فریا، از اینرو، تخصص مالی کمیته حسابرسی از اهمیت ویژه

ی هیأت ی کمیتههای عملیاتی و زیر مجموعهی حسابرسی به عنوان یکی از کمیتهکیمته
های مالی و افشا را دارد. زمانی که اعضای مدیره، مسئولیت بازبینی و نظارت بر گزارش

ها باید در های مالی را بیابند، آنه تغییرات غیر عادی در درآمد و هزینه در صورتکمیت
ها را بازبینی کنند. لذا های عملیاتی مرتبط با آنمورد این موضوعات بحث کنند و فعالیت

ی حسابرسی دارای تجربه و تخصص مالی و حسابداری رسد اگر اعضای کمیتهبه نظر می
یابد. تحقیقات پیشین خارجی به بررسی این کمیته افزایش می باشند میزان اثر بخشی

( حاکی از آن بود که مدیریت 2004موضوع پرداختند. نتایج پژوهش بدراد و همکاران)
ی حسابرسی ارتباط معناداری منفی دارد. سود با سطح تخصص حسابداری اعضای کمیته

ند که نبود اعضای متخصص ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید2004ابوت و همکاران)
ی حسابرسی، ارتباط معناداری با افزایش احتمال وقوع اشتباه و تقلب مالی مالی در کمیته

 دارد.

 تحقیقپیشینه 
 قانون آیا که پرداختند موضوع این بررسی به پژوهشی در ،(2015)زیبارت و ناکاشیما

 پژوهشگران .است داشته سود کیفیت و سود مدیریت بر تاثیری ژاپن در آکسلی ساربینز

 و قبل در نمونه های شرکت برای تعهدی سود مدیریت که رسیدند نتیجه این به مذکور
 های شرکت برای واقعی سود مدیریت و بود مالحظه قابل آکسلی ساربینز قانون از بعد

 .است یافته کاهش آکسلی ساربینز قانون از بعد برای نمونه
کمیته  و حسابرس گزارشگری در اخیر تغییرات تاثیر بررسی (به2015همکاران) و رید 

 حسابرسی، کیفیت برای آنها معیار پرداختند. بریتانیا در حسابرسی کیفیت بر حسابرسی

 آنها بود. شرکت سود از تحلیلگران انتظارات تحقق برای تالش و غیرعادی اقالم تعهدی
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 این است، یافته افزایش اخیر تغییرات از بعد حسابرسی هایحق الزحمه دادند اگرچه نشان

 نحوه در اخیر تغییرات بنابراین ندارد. بااهمیتی تفاوت قبلی سال هایبا افزایش افزایش

 برای شواهدی همچنین آنها است. نشده حسابرسی الزحمهحق باعث افزایش گزارشگری

 آنها نهایت در نیافتند. حسابرسی گزارشهای دیرهنگام ارائه اخیر بر تغییرات منفی تاثیر

-هزینه تحمیل عدم همچنین و حسابرسی کیفیت باعث افزایش اخیر تغییرات که دریافتند

 .است شده شرکتها به اضافی های
ی نسبت استقالل و سطح تخصص و چرخش و ( به بررسی رابطه2014سان و همکاران) 

های ی هیأت مدیره با مدیریت سود واقعی شرکتی حسابرسی و کمیتهاندازه کمیته
-های کمیتهآمریکایی پرداختند نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که هیچکدام از ویژگی

 ی معناداری با مدیریت سود واقعی نداشتند.ی حسبرسی رابطه
 و حسابرسی تخصص مالی کمیته بررسی به پژوهشی در ،(2014)همکاران  و پاتریک 

تخصص مالی  نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که باال بودن .سود پرداختند مدیریت
 محدودیت و مزایا به منجر به کاهش مدیریت سود خواهد شد، و همچنین حسابرسی کمیته

 پردازد.نیز می مالی، امور در تخصص های
 اعضای مالی تخصص بین رابطه بررسی به پژوهشی در (،2013همکاران) و هرمن 

 نتایج پرداختند. تحلیلگران توسط شده بینی پیش سود های ژگیو وی حسابرسی کمیته

 دو با حسابرسی کمیته اعضای حسابداری تخصص مالی که بود مطلب این از حاکی آنان

 کمتر پراکندگی و سود بینی بیشتر پیش صحت یعنی؛ تحلیلگران سود بینی پیش ویژگی

 نتایجی غیر حسابداری مالی تخصص برای اما است. معنادار ارتباطی دارای ها، بینی پیش

 .نشد مشاهده شده بینی پیش سود با معنادار رابطه وجود بر مبنی
شرکت عضو بورس استرالیا را انتخاب نموده و به بررسی تأثیر  208( 2011مونا رینی) 

ی حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری پرداختند استقالل و تخصص کمیته
ی حسابرسی و ارتباط ارزشی اطالعات های کمیتهبود که بین ویژگینتایج حاکی از آن 

 ی معناداری وجود ندارد.حسابداری رابطه
 افزایشی سود مدیریت با حسابرسی کمیته هایویژگی رابطه بررسی به ( 2009)گارون 

 که دهدمی نشان نتایج. پرداخت اختیاری های هزینه کاهش و فروش در افزایش طریق از
 بیشتری احتمال هستند، مؤثر مدیریتی اعضای با حسابرسی کمیته دارای که هاییشرکت

 .دارند واقعی سود مدیریت برای



  141 … یحسابرس یتهکم ینقش تخصص مال یرتاث یبررس

 اعضای مالی تخصص اثر بررسی به دیگری تحقیق در( 2008) همکاران و کارسلو 
 عادی غیر اختیاری هایهزینه و غیرعادی تولید های هزینه در حسابرسی کمیته

-هزینه با ارتباطی حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص چه اگر که دریافتند آنها.پرداختند

 برای عادی غیر اختیاری هایهزینه با مثبتی یرابطه ولی ندارد عادی غیر تولید های
 . دارد ضعیف شرکتی حاکمیت باساختار هایشرکت

 به اکسلی -ساربنز قانون تدوین از قبل های داده از استفاده با( 2008)  ویسواناتان 
 استقالل جمله؛ از حسابرسی کمیته ویژگی سه و واقعی سود مدیریت بین ارتباط بررسی
. پرداخت حسابرسی کمیته جلسه دفعات تعداد و حسابرسی کمیته اندازه حسابرسی، کمیته
 واقعی سود مدیریت با منفی ارتباط حسابرسی کمیته جلسه دفعات که دهدمی نشان نتایج
 با ارتباطی حسابرسی کمیته استقالل و حسابرسی کمیته اندازه که دریافت وهمچنین دارد

 .ندارند واقعی سود معیار مدیریت سه
 کمیته اعضای مالی تخصص ( در پژوهشی به بررسی تاثیر1395جامعی و رستمیان) 

 دهد، تخصص می نشان شده پرداختند، شواهد بینی پیش های سودویژگی بر حسابرسی

 دیگر بیان به دارد. مثبت رابطه سود بینی پیش صحت با حسابرسی کمیته اعضای مالی

 افزایش را مالی گزارشگری کیفیت حسابرسی کمیته در مالی تخصص با اعضایی وجود

 با سود بینی پیش و گیردمی قرار مدیریت اختیار در اتکاتری قابل و اطالعات دهدمی

 کمیته اعضای مالی تخصص که داد نشان نتایج همچنین .شودمی برآورد بیشتری دقت

 .دارد منفی سود ارتباطی های بینیپیش پراکندگی با حسابرسی
 و واقعی سود مدیریت بین ( در تحقیقی به بررسی رابطه1395پور)مشایخی و حسین 

تهران  بهادار اوراق بورس تقلب به مشکوک هایشرکت در تعهدی سود مدیریت
 در تعهدی سود مدیریت بر واقعی سود مدیریت که است از آن حاکی هایافته پرداختند.

 -معنی و منفی تاثیر درصد، 95 اطمینان سطح در تقلب، به مشکوک بورسی هایشرکت

 دو هر به بایستی حسابرسان و استانداردگذاران پژوهشگران، نتیجه، در .دارد داری

 .باشند داشته الزم توجه تقلب به مشکوک های شرکت در واقعی و تعهدی سود مدیریت
 تقویت ایرانی بورسی تقلب به مشکوک  شرکتهای در حسابرسی کیفیت بایستی همچنین

 .شود
 افشای سطح بر را حسابرسی کمیته هایویژگی (تأثیر1394ابراهیمی) و رویایی 

 در شده پذیرفته هایشرکت آنها، پژوهش آماری جامعه نمودند. بررسی داوطلبانه اخالق
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 رگرسیون از استفاده با پژوهش نتایج باشند.می 1392 سال در تهران اوراق بهادار بورس

 اعضای تخصص و کمیته استقالل داد نشان نمایی،راست حداکثر با روش لوجیت مقطعی

 دارد. تاثیر اخالق افشای داوطلبانه بر حسابرسی کمیته

افشای  بر حسابرسی کمیته مالی تخصص و استقالل ( نقش1394همکاران) و آزادی 
 کلیه بر مروری و ایکتابخانه روش از استفاده با آنها نمودند. بررسی را مالی اطالعات

 اطالعات افشای بر مؤثر عوامل بررسی به حسابرسی، کمیته حوزه با مقاالت مرتبط

 آنها نمودند. ارائه هاشرکت برای مفهومی و نظری چارچوبی انتها در پرداخته و شرکتها

 بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص و مستقل حسابرسی نقش کمیته که کردند بیان

 شفافیت و اطالعاتی تقارن عدم کاهش دهی، گزارش موجب اعتبار اطالعات افشای

 به نیل و رقابتی برتری کسب جهت در تواندمی که ایبه گونه شود،می مالی و اطالعاتی

 . شود به کارگرفته هاشرکت بلندمدت اهداف
 شفافیت بهبود بر حسابرسی کمیته تأثیر بررسی به پژوهشی در ،(1392)همکاران و بنائی 

 این در. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی هایگزارش
 از هافرضیه آزمون برای نیاز مورد اطالعات از بخشی است شده طراحی فرضیه 4 پژوهش

 جمع آوری آماری هایروش و میدانی طریق از دیگر بخشی و علمی معتبر ومقاالت متون
 که داد نشان آمده بدست نتایج و گرفت قرار آزمون مورد شده جمع آوری اطالعات. شد
 وقوع از پیشگیری در حسابرسی کمیته تصدی دوره و تخصص و استقالل ویژگی سه

 گزارشات اطالعات ارائه همچنین و مالی گزارشگری فرایند بهبود قانون، خالف اعمال
 .است موثر اتکا قابل و شفاف مالی
 هایویژگی و حسابرسی کیفیت تأثیر  به پژوهشی در ،(1390)همکاران و مهرنسب 

 با حسابرسان که داد نشان نتایج پژوهش این در .پرداختند سود مدیریت بر حسابرس
 را مدیران یاستفاده مورد تعهدی اقالم توانندمی خود کیفیت با و دقیق هایرسیدگی

 که هاییشرکت که است این بر اعتقاد نتیجه، در. کنند محدود را سود مدیریت و کاهش
 کیفیتتری با اطالعاتی محتوای و سود دارای کنند،می ارائه شده حسابرسی مالی صورتهای

 اقالم که هاییشرکت حسابرسی و است مدیران هایقضاوت به وابسته تعهدی اقالم. هستند
کیفیت  با هاحسابرسی چه هر که رودمی انتظار. است دشوارتر نیز دارند، بیشتری تعهدی
 . یابد کاهش نیز فرصت طلبانه رفتار بروز امکان شود، انجام بیشتری

 کمیته براثر بخشی موثر عوامل بررسی به پژوهشی در ،(1390)همکاران و صالحی 
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 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در آن استقرار موانع و حسابرسی
 موانع و حسابرسی کمیته اثربخشی بر موثر عوامل بررسی تحقیق، این هدف. پرداختند

 نتایج. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در آن استقرار
 منشور، داشتناندازه،  مالی، تخصص بودن، فعال استقالل، که دهدمی نشان پژوهش
 عدم همچنین،. شودمی حسابرسی کمیته اثربخشی باعث تجربه، و هیأت مدیره حمایت

 وجود مدیران، عدم طلبی قدرت و گرایی تمرکز حسابرسی، یکمیته موثر نقش درک
 وعدم حسابرسی کمیته ایجاد هایهزینه حسابرسی، یکمیته تشکیل برای الزم قانونی بستر

 کمیته استقرار عدم عوامل از حسابرسی، کمیته ایجاد به بهادار اوراق بورس تأکید
 .است ایران در حسابرسی

 کمیته ایجاد ضرورت بررسی به توصیفی پژوهش یک در( 1385) همکاران و سجادی 
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای مالی مدیران دیدگاه از حسابرسی
 گزارشگری برکیفیت حسابرسی کمیته وجود که دهد می نشان تحقیق نتایج. پرداختند

 همچنین و داخلی حسابرس عملکرد مستقل، حسابرس عملکرد داخلی، های کنترل مالی،
 .است موثر مدیریت تقلب از جلوگیری در

 

 فرضیه های پژوهش 
-های پیشین مبنی بر تاثیرگذاری مدیریت سود بر اهداف کوتاهبا توجه به نتایج پژوهش

ری، ورارگاوان (، چن، چون2015به پیروی از پژوهش بروچت، لومیتوی و سرافیم)مدت و 
( سه معیار مدیریت سود برمبنای اقالم تعهدی اختیاری، مدیریت سود 2015و زولوتوی)

برمبنای اقالم واقعی از طریق دستکاری در فروش و مدیریت سود بر مبنای اقالم واقعی از 
هت شناسایی و سنجش نگرش کوتاه مدت مدیران در طریق کاهش در مخارج اختیاری ج

 های فرعی زیر تدوین شده است.نظر گرفته شده است و بر این اساس فرضیه
 بر مبنای اقالم تعهدی تأثیر سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص  -1

 . دارد دار معنی و منفی
از طریق دستکاری در فروش  سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص  -2

 . دارد دارمعنی و منفی تأثیر
 مخارج کاهشاز طریق  سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص  -3

 . دارد دار معنی و منفی تأثیراختیاری 
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 پژوهشروش 
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و 

 های ترکیبیسنجی صورت گرفته است. فرضیه تحقیق بر اساس دادهاقتصادهای مدل
 انجام شده است.    Eviews9های آماری به کمک نرم افزار  آزمون شده است و تحلیل

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و  جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت
 باشند که شرایط زیر را دارا باشند:یم 1394تا  1391  های  دوره تحقیق بین سال

 دارا باشند. 1394الی  1391ها باید همه اطالعات مورد نیاز را در دوره زمانی . شرکت1
در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و تا  1390. شرکت ها باید همه قبل از سال 2

 اشد.ها از تابلو معامالت بورس حذف نشده ب، نماد آن1394پایان سال 
 باشد. سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکت ها مالی . سال3
 .جزء شرکت های مالی)سرمایه گذاری،هلدینگ،واسطه گری( نباشند.4

شرکت انتخاب شد. به دلیل آنکه کمیته  102های باال تعداد پس از اعمال محدودیت
اثر بخشی کمیته حسابرسی نقش نظارتی دارد و با تجه به اینکه سابقه شکل گیری در 

ساله سابقه تشکیل کمیته مدنظر قرار  4حسابرسی مؤثر است بنابراین در این تحقیق دوره 
 داده شده است.

 

 آنها گیریاندازه نحوه پژوهش و متغیرهای
 وابسته متغیر

ری، ورارگاوان و (، چن، چون2015به پیروی از مطالعه بروچت، لومیتوی و سرافیم)
مدت مدیریت از گیری نگرش کوتاهن پژوهش جهت اندازه(، در ای2015زولوتوی)

گیری این متغیرها اشاره متغیرهای مدیریت سود استفاده شده است. در ادامه به نحوه اندازه
 خواهد شد.

 تعدیل از مدل (itDACCاختیاری) تعهدی مدیریت سود بر مبنای اقالم محاسبه برای 
 اقالم کل ابتدا اختیاری تعهدی اقالم محاسبه شده است. برای استفاده (1991) جونز شده

 تعهدی کنیم. اقالممی کسر آن از را اختیاری غیر تعهدی اقالم سپس و محاسبه را تعهدی
 مدل طریق از شده زده تخمین اختیاری تعهدی اقالم ارزش قدرمطلق با است برابر اختیاری

 :مدل این طبق که t دوره در شرکت برای (1991جونز ) شده تعدیل
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tTA معرف مجموع اقالم تعهدی در سال :t  است. کل اقالم تعهدی از رابطه زیر به دست

 آید:می
 ( 3مدل )

 

ttTAفوق،  رابطه به توجه با  ttCAمعرف جمع کل اقالم تعهدی،  , , تغییر در دارایی-

t-1   ،ttCLنسبت به سال tهای جاری سال  , ی جاری سال 1تغییر در بدهی هاt  نسبت به

t-1 ،ttCASHسال  , تغییر در وجه نقد و معادل وجه نقد سالt  نسبت به سالt-1  ،

ttSTD , های بلند مدت سال تغییر در حصه جاری بدهیt  نسبت به سالt-1  وttDEP, 
 است. tر سال های مشهود و نامشهود دنشان دهنده هزینه استهالک دارایی
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tجاری نسبت به سال قبل،  سال دریافتنی حسابهای خالص تفاوت
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 ماشین اموال، 

321است و  tسال  ناخالص تجهیزات و آالت ,, 
 که است شرکت خاص پارامترهای 

 .آیدمی بدست از معادله
در این پژوهش، مدیریت سود بر مبنای  سود مدیریتگیری متغیر دوم جهت اندازه 

 گذشته مطالعات از پیروی با( است. itABnCFOاز طریق دستکاری در فروش) اقالم واقعی

، (2006، ریاچود روی؛ 2005جمله زانگ،  از)واقعی هایفعالیت دستکاری مورد در
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 در دستکاری های واقعی فعالیت دستکاریمورد بررسی قرار می گیرد، منظور از 

 هایفعالیت دستکاری از هرنوع غیرعادی سطحاست.  اختیاری مخارج فروش،کاهش

 .گیردمی قرار گیریاندازه مورد مربوط، برآورد)مازاد( الگوی  باقیمانده عنوان به واقعی
 جهت در مدیریت هایتالش صورت به را فروش در دستکاری (،2006) ریاچود روی

 یا و قیمت تخفیفات ارائه طریق از که کندمی تعریف سال طول در فروش موقتی افزایش
 را فروش برای را ورودی نقدی هایجریان و شودمی حاصل آسانتر اعتباری شرایط
 عملیاتی نقدی هایجریان به رودمی انتظار فروش در دستکاری بنابراین. دهدمی کاهش
 برای (،2006) ریاچود روی الگوی از تحقیق این در شود. منجر جاری دوره در کمتری

 :شودمی استفاده CFO عادی سطح برآورد
 (5مدل )

 

tجریانات نقد عملیاتی غیر عادی،  tCFOدر آن،  که 
S

t ، 1tفروش دوره 
A

کل  
به صورت تابعی خطی از فروش و CFO های پایان دوره قبل است. سطح عادی دارایی

شرکت، جریانهای نقدی غیر -فروش بیان می شود. برای هر سال درتغییرات 
است که از طریق الگوی  مورد انتظار CFOواقعی و  CFO(، تفاوت بین ABCFOعادی)

 شود.صنعت متناظر محاسبه می -سال
 کاهشاز طریق  بر مبنای اقالم واقعی سود مدیریتگیری منغیر سوم جهت اندازه 

واقعی، کاهش  هایفعالیت دستکاری دیگر نوع( است. itABnDisEXP)اختیاری مخارج
های اختیاری را کاهش دهند )به عنوان مثال های اختیاری است. اگر مدیران هزینههزینه

هزینه تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه فروش، اداری و تشکیالتی( برای افزایش سود به 
با پیروی از روی رود. های اختیاری کم انتظار میدی، هزینهاهداف مورد نظر به طور غیر عا

های اختیاری غیر عادی با بکارگیری سطح عادی هزینه (، در این تحقیق 2006)  ریاچود
 معادله زیر برآورد می شود:

 (6مدل )
 

در این رابطه 

های فروش، + تبلیغات + هزینه مخارج تحقیق و توسعه = های اختیاری = هزینه tEXP
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1tفروش خالص و  Sعمومی واداری تشکیالتی، 
A

های پایان دوره معرف کل دارایی 
( 2002و دچیو) دچو الگوی هایهفرضی اساس بر را الگو این ریاچود رویقبل است. 

 -های اختیاری تابعی خطی از فروش است. برای هر سالکند هزینهتدوین کرده و فرض می
 هایهزینه و واقعی اختیاری هایهزینه بین تفاوت اختیاری، غیرعادی مخارج شرکت،
. است متناظر صنعت - سال الگوی کارگیری به با شده محاسبه انتظار مورد اختیاری

های های غیر عادی تحقیق و توسعه و هزینه(، برای محاسبه هزینه2005الگوهای زانگ)
 شود.غیرعادی تبلیغات، هزینه فروش، عمومی و اداری و تشکیالتی به کار گرفته می

 

 مستقل متغیر
itAUDACC: به کل اعضای کمیته حسابرسی  دارند مالی تخصص که اعضایی نسبت 

 

 متغیرهای کنترلی
 از متغیرهای کنترلی زیر استفاده شده است:( 2014پاتریک و همکاران)به پیروی از تحقیق 

itACSIZE :حسابرسی کمیته اعضای کل تعداد 
itFSIZE :شرکت لگاریتم دارایی های کل 
itBIND :اعضاء کل به مدیره هیئت مؤظف غیر مدیران نسبت 
itEVL هاها به دارایی: نسبت بدهی 

 

 های تحقیقیافته
های توصیفی تالش برآن است تا با ارائه جداول و استفاده از معیارهای آمار در روش

پرداخته شود های پژوهش های مرکزی و پراکندگی به توصیف دادهتوصیفی نظیر شاخص
( آورده 1های توصیفی در جدول )تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. نتایج شاخص

 شده است.
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 های توصیفی : آمار1جدول 

 متغیرها میانگین میانه انحراف استاندارد ماکزیمم مینیمم

65/1- 74/2 27/0 046/1 065/1 DA 

59/0- 87/0 19/0 025/0- 019/0- ABnCFO 

091/0- 546/0 06/0 007/0- 006/0 ABnDisEXP 

0 1 39/0 600/0 435/0 AUDACC 

3 5 78/0 4 752/3 ACSIZE 

93/4 17/8 68/0 984/5 128/6 FSIZE 

20/0 1 19/0 600/0 642/0 BIND 

006/0 94/0 31/0 604/0 609/0 LEV 
 

 مأخذ: نتایج تحقیق.                 

 
 توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه بیانگر که است میانگین مرکزی شاخص تریناصلی 

 برای میانگین مقدار. است هاداده مرکزیت دادن نشان برای خوبی شاخص و است
 واقعی اقالم مبنای بر سود مدیریت اختیاری، تهعدی اقالم مبنای بر سود مدیریت متغیرهای

کمیته حسابرسی اختیاری و تخصص مالی  هایهزینه کاهش فروش، در دستکاری طریق از
 حول هاداده بیشتر دهدمی نشان باشد، کهمی 435/0و  006/0،  -019/0، 065/1به ترتیب 

 عدد بزرگترین و مدیریت سود اقالم عدد کوچکترین تفاوت .اندیافته تمرکز هانقطه این
 هموارسازی و دستکاری امکان مدیریت سود اقالم از استفاده با که است این دهنده نشان
 باشند،می واقعی سود مدیریت شاخص ABnEXP و ABnCFO متغیر. دارد وجود سود
. است سود نمایی بیش دهنده نشان مثبت ارقام و نمایی کم دهنده نشان آن در منفی ارقام

 یک تا صفر از که حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص نسبت بین دزیا فاصله اگرچه

 همچنین .باشد می حسابرسی کمیته اعضای در تخصص نوع پراکندگی بیانگر دارد نوسان

 کمیته منشور رعایت عدم دهنده نشان نمونه شرکتهای از بعضی در مالی تخصص نبود

 .باشدمی حسابرسی کمیته اعضای بین در مالی دانش حداقل وجود بر تاکید که حسابرسی
 با که، باشد می نفر 5 تا 3 بین معموال ایرانی شرکتهای در که حسابرسی کمیته اندازه

 4 کمیته اعضای از شرکتها بیشتر که است مطلب این دهنده نشان 4 به نزدیک میانگین
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 حداقل باید حسابرسی کمیته منشور طبق که کمیته اعضای استقالل. اند شده تشکیل نفره

 شده تشکیل نفره 5 و نفره 3 های ترکیب در مدیره هیئت موظف غیر عضو دو یا یک از

 از شرکتها بیشتر و شده رعایت استقالل نمونه شرکتهای در که دهد می نشان ،باشد

 .است مدعا این بر موید نیز درصد 64 به نزدیک میانگین که اندبوده برخوردار استقالل

 

 آزمون فرضیه ها
 آزمون فرضیه  اول

بر مبنای اقالم تعهدی  سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص فرضیه اول:
 .دارد دار معنی و منفی تأثیر

 (: نتایج برآورد آزمون فرضیه اول2جدول)

DAi,t = β0 + β1 AUDACC i,t + β2 ACSIZEi,t   + β3 FSIZEi,t + β3BINDi,t+ β3LEVi,t  +
it 

 داریسطح معنی آماره t ضریب متغیر مستقل

 000/0 152/12 737/1 عرض از مبداء

AUDACC 040/0 212/1 226/0 

ACSIZE 049/0- 874/2- 004/0 

FSIZE 094/0- 807/4- 000/0 

BIND 019/0 277/0 781/0 

LEV 099/0 33/2 019/0 

 Fآماره 
 (.Probسطح معنی داری )

814/7 
(000/0) 

 92/1 آماره دوربین واتسون

 لیمر )چاو(  Fآزمون 
 (.Probسطح معنی داری )

840/0 
(837/0) 

 (R2ضریب تعیین )
 (AdjR2ضریب تعیین تعدیل شده )

194/0 
182/0 

 مأخذ: نتایج تحقیق.     

 
نتایج  ،( ارایه شده است2نتایج تخمین برای آزمون فرضیه اول تحقیق در جدول ) 
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برای های تلفیقی  دادهو وجود مدل  0Hبدست آمده از آزمون چاو بیانگر قبول فرضیه 
( ارائه شده است، مدل نهایی، 2ها که در جدول ) مدل است. پس طبق نتایج این آزمون

( از سطح خطای مورد 000/0) Fداری آماره سطح معنیباشد. میهای تلفیقی  دادهمدل 
آماره دوربین واتسون  بوده و کل مدل رگرسیونی معنی دار است.کمتر درصد(  5) پذیرش
دهد همبستگی بین اجزای خطای مدل وجود دارد، که نشان می قرار 5/2و  5/1نیز بین 

 4/19حدود و کنترلی وارد شده نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل ندارد. ضریب تعیین 
هدف از تدوین فرضیه اول، بررسی ارتباط ند. کندرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می

بر مبنای اقالم تعهدی بود که  سود مدیریت و حسابرسی کمیته اعضای مالی خصصبین ت
 کمیته اعضای مالی خصصتمتغییر با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد الگو، ضریب 

و بیشتر از  226/0باشد و با توجه به سطح خطای آن که برابر با می 040/0برابر  حسابرسی
. عالوه برآن سطوح گیرداست، در نتیجه این فرضیه مورد تأیید قرار نمی 05/0خطای 

(، 004/0معناداری متغییرهای کنترلی پژوهش شامل اندازه هیأت مدیره)سطح معناداری 
( نیز نشان 019/0( و اهرم مالی )سطح معناداری 000/0اندازه شرکت) سطح معناداری 

و اندازه شرکت با مدیریت سود تعهدی  حسابرسی کمیتهی آن است که اندازه دهنده
ی معنادار مثبتی دارد ولی ارتباط معنادار بین ر منفی دارد و اهرم مالی رابطهی معنادارابطه

 استقالل اعضای هیأت مدیره و مدیریت سود تعهدی یافت نشد.
 

 آزمون فرضیه دوم

از طریق دستکاری  سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص فرضیه دوم:
 .دارد دار معنی و منفی در فروش تأثیر

 (: نتایج برآورد آزمون فرضیه دوم            3جدول)
ABnCFOi,t = β0 + β1 AUDACC i,t + β2 ACSIZEi,t   + β3 FSIZEi,t + β3BINDi,t+ 

β3LEVi,t  +
it  

 داریسطح معنی آماره t ضریب متغیر مستقل

 060/0 -880/1 -025/0 عرض از مبداء

AUDACC 043/0- 988/1- 047/0 

ACSIZE 016/0- 794/1- 073/0 

FSIZE 043/0 031/2 042/0 
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BIND 032/0- 746/0- 456/0 

LEV 055/0 36/2 018/0 

 Fآماره 
 (.Probسطح معنی داری )

409/3 
(005/0) 

 317/2 آماره دوربین واتسون

 لیمر )چاو(  Fآزمون 
 (.Probسطح معنی داری )

496/5 
(000/0) 

 آزمون هاسمن
 (.Probمعنی داری )سطح 

215/2 
(818/0) 

 (R2ضریب تعیین )
 (AdjR2ضریب تعیین تعدیل شده )

243/0 
230/0 

 منبع: محاسبات تحقیق         

  
نتایج  ،( ارایه شده است3تحقیق در جدول ) دومنتایج تخمین برای آزمون فرضیه  

 و وجود مدل اثر ثابت برای مدل است. 0Hبدست آمده از آزمون چاو بیانگر رد فرضیه 

به  0Hبه معنای وجود مدل اثر تصادفی است و رد فرضیۀ  0Hطبق آزمون هاسمن فرضیه
( ارائه شده 3ها که در جدول ) معنای وجود مدل اثر ثابت است. پس طبق نتایج این آزمون

با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد باشد. است، مدل نهایی، مدلی با اثرات تصادفی می
باشد و با می -043/0برابر  حسابرسی کمیته اعضای مالی خصصتمتغییر الگو، ضریب 

است، در نتیجه این  05/0و کمتر از خطای  047/0ی آن که برابر با توجه به سطح خطا
 خصصواحد افزایش در ت 1توان گفت که با ازای گیرد. پس میفرضیه مورد تأیید قرار می

دستکاری در فروش کاهش  سود مدیریت واحد 043/0، حسابرسی کمیته اعضای مالی
)  رلی پژوهش شامل اندازه شرکتیابد. عالوه برآن سطوح معناداری متغییرهای کنتمی

ی آن است ( نیز نشان دهنده018/0( و اهرم مالی )سطح معناداری 042/0سطح معناداری 
ی از طریق دستکاری در فروش رابطه سود مدیریت که اندازه شرکت و اهرم مالی با

اعضای هیأت و استقالل  حسابرسی کمیتهمعنادار مثبتی دارد ولی ارتباط معنادار بین اندازه 
 از طریق دستکاری در فروش یافت نشد. سود مدیریت مدیره با

 

 سومآزمون فرضیه 
 کاهشاز طریق  سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص: سومفرضیه 



 1396تابستان ـ  54ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   152

 .دارد دار معنی و منفی تأثیراختیاری  مخارج

 سوم(: نتایج برآورد آزمون فرضیه 4جدول)
ABnCFOi,t = β0 + β1 AUDACC i,t + β2 ACSIZEi,t   + β3 FSIZEi,t + β3BINDi,t+ 

β3LEVi,t  +
it  

 داریسطح معنی آماره t ضریب متغیر مستقل

 012/0 527/2 075/0 عرض از مبداء

AUDACC 001/0- 252/2- 025/0 

ACSIZE 002/0 990/5 000/0 

FSIZE 014/0- 931/2 003/0 

BIND 019/0 617/8 000/0 

LEV 002/0- 641/2- 008/0 

 Fآماره 
 (.Probسطح معنی داری )

545/26 
(000/0) 

 206/2 آماره دوربین واتسون

 لیمر )چاو(  Fآزمون 
 (.Probسطح معنی داری )

449/5 
(000/0) 

 آزمون هاسمن
 (.Probسطح معنی داری )

742/5 
(002/0) 

 (R2ضریب تعیین )
 (AdjR2ضریب تعیین تعدیل شده )

603/0 
569/0 

 منبع: محاسبات تحقیق

 
های انتخاب مدل از روش برای مدل فرضیه سوم با توجه به نتایج حاصل از آزمون 
صورت اثرات ثابت استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از  های پانل بهداده

باشد می  -001/0برابر  حسابرسی کمیته اعضای مالی خصصتمتغییر برآورد الگو، ضریب 
است، در نتیجه این  05/0و کمتر از خطای  025/0و با توجه به سطح خطای آن که برابر با 

 خصصواحد افزایش در ت 1توان گفت که با ازای گیرد. پس میفرضیه مورد تأیید قرار می
یابد. کاهش میاختیاری  مخارج سود مدیریت واحد 001/0، حسابرسی کمیته اعضای مالی
) حسابرسی کمیتهه برآن سطوح معناداری متغییرهای کنترلی پژوهش شامل اندازه عالو

(، استقالل اعضای هیأت 003/0(، اندازه شرکت) سطح معناداری 000/0سطح معناداری 
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ی آن ( نیز نشان دهنده018/0(  و اهرم مالی )سطح معناداری 000/0مدیره)سطح معناداری 
ستقالل اعضای هیأت مدیره با مدیریت سود از طریق و ا حسابرسی کمیتهاست که اندازه 

ی ی معنادار مثبت دارد و اندازه شرکت و اهرم مالی رابطهرابطهاختیاری  مخارج کاهش
 معنادار منفی دارد.

 

  گیرینتیجهبحث و 

های بزرگی های مالی و ورشکستگی شرکتها و درپی بحرانبا افزایش گستردگی شرکت
ها به ی هیأت مدیره در شرکتبه حاکمیت شرکتی و خصوصاً کمیته از قبیل انرون، نیاز

های بزرگ قادر به وجود آمد ولی به مرور مشخص شد که هیأت مدیره نیز در شرکت
های ی امور شرکت نیست لذا این منجر به ایجاد کمیتهاداره امور و نظارت مؤثر بر همه

ها است این کمیته حسابرسی شرکت یها شد که از جمله آن کمیتهای درون شرکتویژه
رود با افزایش سطح تخصص مالی خود کند و انتظار میبه نظارت مالی مؤثر کمک می

ها شود، بنابراین در این پژوهشبه بررسی باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکت
های مختلف یعنی حسابرسی بر مدیریت سود از جنبه کمیته اعضای مالی تأثیر تخصص

ریت سود مبتنی تعهدی و مدیریت واقعی سود  بررسی و پرداخته شد. در مدیریت سود مدی
های حسابداری، و در پایان سال با مبتنی بر ارقام حسابداری، مدیریت از طریق روش

نماید اما استفاده از اقالم تعهدی اختیاری، سود را در جهت اهداف خویش دستکاری می
فروش و  در دستکاری طریق طریق تصمیمات عملیاتی )ازدر مدیریت واقعی سود مدیر از 

 که دهد می نماید. نتایج نشاناختیاری( اقدام به مدیریت سود می مخارج کاهش طریق از
 تعهدی تأثیر اقالم مبنای سود بر مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص
سود  مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص ویژگی اثر بررسی .ندارد معناداری

 از سود مدیریت بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص که است از آن حاکی واقعی
 عنوان به ویژگی که این .دارد منفی تاثیر اختیاری مخارج دستکاری در فروش و طریق

 مدیران و سهامداران منافع همسویی جهت در تواندمی شرکتی حاکمیت اجزای بخشی از
( 2014و پاتریک ) (2008همکاران ) و کارسلو های یافته با پژوهش نتایج .کار روند به

 مدیریت که دهدمی نشان تحقیق هاییافته کلی طور به . دارد همخوانی و شده پشتیبانی

 بررسی مورد ادبیات بازنگری دارد. جود ایرانی شرکتهای در واقعی اقالم طریق از سود

 سود مدیریت و (حسابرسی کمیته)شرکتی حاکمیت اجزای بین ارتباط که دهدمی نشان
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 برند، می رنج قوانین وجود رغمعلی شرکتی، راهبری نظام ضعف از که هاییمحیط در

 و شرکتی راهبری اصول تدوین رغمعلی نیز ما کشور در .باشد می متنوع و متعدد
 عموم به اختیاری صورت به حتی آنها ارائه به ملزم هاشرکت تاکنون آن، اجرای ضرورت

 بودن نوپا همچنین و ایرانی شرکتهای در کنترلی محیط ضعف رغمعلی لذا. اند نشده

 بر کاهشی اثر حسابرسی کمیته وجود که دهدمی نشان ها یافته حسابرسی، کمیته ایجاد

 . دارد سود مدیریت
 بر ناظر اطالعات افشای الزامات شود کهمی پیشنهاد تحقیق این نتایج براساس 

 با و ارزیابی مستمر طور به محققین توسط بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته شرکتهای

قرار گیرد. و همچنین با  مدنظر الزامات این بهبود کشور، در مالی شفافیت ارتقا هدف
توجه به معنادار نبودن سطح تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی 

شود که به این ویژگی اعضاء دقت نمایند و بهادار پیشنهاد می به سازمان بورس اوراق
 به توجه االمکان عضویت اعضاء با مدرک حسابدار رسمی را در اولویت قرار دهد. باحتی

 های تاثیر ویژگی مطالعه ، ایران در حسابرسی کمیته وجود بودن وجدید بودن نوظهور

 به غنا بخشیدن جنبه از تواند می مربوط مالی موضوعات با آن ارتباط و حسابرسی کمیته

 .شود واقع مفید عملی مندیفایده و نظری مبانی

 

 های تحقیقمحدودیت
 کامل افشای ،1391با توجه به نوظهور بودن کمیته حسابرسی و تصویب آن از سال 

 هاشرکت از برخی توسط حسابرسی کمیته اعضای تجارب و سوابق مربوط به اطالعات

 تعیین امکان اطالعات، این نبودن کامل دلیل به موارد برخی است. درصورت نگرفته 

 شده نمونه حجم کاهش باعث موضوع این نبود، که فراهم حسابرسی کمیته تخصص

 عدم و دارد به تعدیل نیاز تورم اثر بر ها داده از برخی که است توضیح به الزم است.

 .گردد محسوب پژوهش انجام برای ایعمده محدودیت تواند می آن تعدیل
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