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شرکتی، موظف بر نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی  حاکمیت ساختار از جزئی عنوان به کمیته حسابرسی

های دارای کمیته حسابرسی به شمار باشد و محدود کردن مدیریت سود یکی از مزایای اصلی شرکتمی

های کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی این مطالعه به بررسی رابطه بین ویژگی رو،رود. از اینمی

شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت پذیرفته 88های مربوط به پردازد. برای این منظور دادهمی

ین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از ا 1394تا  1392دوره زمانی 

است که مشارکت کارشناسان مالی در کمیته حسابرسی، افزایش استقالل و اندازه کمیته حسابرسی با 

مدیریت سود کمتر، رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه یو وارونه شکلی 

(بین استقالل کمیته حسابرسی و مدیریت سود می )ل کم کمیته حسابرسی عبارت دیگر، استقالباشد. به

طلبانه مدیران نخواهد بود. بنابراین، زمانیکه اکثریت اعضای کمیته قادر به جلوگیری از رفتارهای فرصت

(، استقالل کمیته حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود %50حسابرسی مستقل باشند )بیش از 

( بین تعداد جلسات کمیته )گردد. عالوه براین، نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه یو شکلی می

جلسه در  12راستا، برگزاری جلسات ماهانه کمیته حسابرسی )باشد. در اینحسابرسی و مدیریت سود می

سال( بیشترین اثربخشی را در جلوگیری از مدیریت سود دارد. تعداد موثر جلسات کمیته حسابرسی از 

ترین سطح اقالم تعهدی کس کننده پایینگردد؛ که منعطریق حداقل منحنی )سطح کمینه( تعیین می
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 مقدمه

های بزرگ )همچون ورلدکام، های گسترده مالی در سطح شرکتاز مسائل مهمی که به دلیل رسوایی

های کمیته حسابرسی توی، تورتل و...( مورد توجه محققان قرار گرفته است اثربخشی مکانیزمانرون، ای

ها مشخص کرده باشد. بررسی علل و شرایط ایجاد این رسواییدر نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی می

نحوه اداره امور و ها بر است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت و نظارت ناکافی سهامدارن شرکت

سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است. 

جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر 

ن فرآیند حاکمیت شرکتی هاست که در مجموع تحت عنوامدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت

 ضروری جزئی و مدیره هیئت فرعی هایکمیته از یکی عنوان به حسابرسی [. کمیته1شود ]شناخته می

 طرف سهامداران از اهمیتی با وظیفه همچنین و آمده به حساب شرکت داخلی کنترل بخش اثر از ساختار

 [. در2دارد ] مستقل همچنین حسابرسی و داخلی حسابرسی و مالی گزارشگری فرایند بر نظارت جهت

 هایهزینه کاهش ابزاری برای شرکتی، حاکمیت ساختار از جزئی عنوان به کمیته حسابرسی مالی، ادبیات

[. به عبارت 5] شودمی تلقی نمایندگی روابط بهبود برای بخشی اثر نظارتی وسیله همچنین و نمایندگی

باشد و محدود کردن مدیریت سود رآیند گزارشگری مالی میدیگر، کمیته حسابرسی موظف بر نظارت بر ف

[. 48[، ]33[، ]6رود ]های دارای کمیته حسابرسی به شمار میطلبانه یکی از مزایای اصلی شرکتفرصت

های موجود در زمینه اثر اجزای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در ایران و سایر کشورها نتایج پژوهش

گیری درباره اثربخشی کمیته حسابرسی باشد، که این تضاد در نتایج، تصمیمه( مینامتجانس )درهم آمیخت

تواند ریشه در رابطه غیرخطی های پیشین مینماید. توجیه درهم آمیختگی نتایج پژوهشرا دشوار می

[. در این راستا، پژوهش حاضر عالوه بر بررسی 46بین اجزای کمیته حسابرسی و مدیریت سود باشد ]

های کمیته حسابرسی بر  مدیریت سود؛ رابطه غیرخطی بین متغیرهای مذکور را ت خطی ویژگیاثرا

های بورسی، ادبیات موجود در رود پژوهش حاضر با ارائه شواهدی از شرکتکند. انتظار میبررسی می

 زمینه اثربخشی کمیته حسابرسی را غنا بخشد.

گیرد. های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میپژوهش در ادامه با مرور بر مبانی نظری پژوهش، پیشینه

گردد. در نهایت نیز شناسی پژوهش، متغیرها و الگوی پژوهش ارائه میهای پژوهش، روشسپس فرضیه

 گردد. گیری و پیشنهادات ارائه میهای پژوهش، نتیجهیافته

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

زمینه بررسی رابطه کمیته حسابرسی و مدیریت سود، تئوری مبانی نظری اکثر مطالعات موجود در 

[. براساس تئوری نمایندگی وجود عدم تقارن 13باشد ]( می1976لینگ، نمایندگی )جنسن و مک

سازد از اطالعاتی و تضاد منافع ناشی از روابط نمایندگی بین مدیران و سهامداران، مدیران را قادر می

گذاران را تحت تاثیر قرار دهند و موجبات گمراهی و فریب آنان سرمایه طریق گزارشگری مالی تصمیمات

 شخص مالک، نفر چند یا یک آن اساس بر که است قراردادی نمایندگی [. رابطه27را فراهم آورند ]

نحوه  خصوص در گیریتصمیم اختیارات و کنندمی منصوب خود عامل یا نماینده عنوان را به دیگری
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 گرددمنافعی می تضاد ایجاد باعث نمایندگی رابطه این سپارند.می آنها به را سازمان یا شرکت مدیریت

 تقارن عدم و های متفاوتهدف جدایی، این نتیجه در باشد.می مدیریت از مالکیت جدایی از ناشی که

 ممکن یعنی شود. منجر بحران مالی به تواندمی که آیدمی وجود به سهامداران و مدیران بین اطالعاتی

 آنها منافع جهت در که نمایند را اتخاد تصمیماتی و زده طلبانه فرصت رفتارهای به دست مدیران است

 برای راهکاری عنوان به شرکتی راهبری حسابداری، نظام ادبیات در لذا باشد. سهامداران منافع تضاد و

 مدیریت با مقابله نمایندگی، های هزینه کاهش و سهامداران، مدیران منافع بین توازن و کنترل ایجاد

[. در این 5است ] شده تعریف هاشرکت مالی درماندگی از گیریو پیش هاشرکت برای ارزش ایجاد سود،

های قریب الوقوع، از های نظارتی داخلی و خارجی با افزایش ریسک شناسایی و مجازاتراستا، مکانیزم

[. 13گردند ]ر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی میطلبانه مدیران جلوگیری کرده و منجگزارشگری فرضت

های نظارتی با عملکرد خود در رابطه با بهبود کیفیت و صحت کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم

اطالعات مالی از طریق نظارت مستمر بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران منجر به کاهش عدم تقارن 

توانند از طریق نظارت های حسابرسی میگردد. در این راستا، کمیتهمیاطالعاتی بین مدیران و سهامداران 

 [.14های نمایندگی گردند ]مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش هزینه

شواهد تجربی موجود در رابطه با تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از نتایج متفاوتی 

دهد بین وجود کمیته حسابرسی و مدیریت ( نشان می2005همکاران ) باشد. مطالعه دیویدسون ومی

کنند که وجود کمیته ( استدالل می2007سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. پیوت و جانین )

برگر و همکاران باشد. این نتیجه توسط مطالعه ارنستحسابرسی با مدیریت سود کمتر در ارتباط می

د؛ بدین صورت که در صورت وجود کمیته حسابرسی احتمال وجود اشتباه در گرد( حمایت می2012)

( و ولتی و استیگل 2011باشد. با این حال، مطالعه جرالدز آلوز )کمتر می IFRSصورتهای مالی مبتنی بر 

( در پرتغال و آلمان رابطه معناداری بین وجود کمیته حسابرسی و مدیریت سود نشان 2011بویر )

دهد وجود کمیته حسابرسی و واحد ( نشان می1394پور )ر ایران نیز مطالعه سپاسی و کاظمدهد. دنمی

 گردد.حسابرسی داخلی منجر به کاهش هموارسازی سود می

دهد اثربخشی کمیته حسابرسی در اصل تابع ادبیات موضوعی در رابطه با کمیته حسابرسی نشان می

بنابراین، ترکیب درست، منابع، مهارت و تخصص  [.37][، 17باشد ]های کمیته حسابرسی میویژگی

اعضای کمیته حسابرسی توانایی کمیته حسابرسی در شناسایی و جلوگیری از مدیریت سود افزایش 

 گردد.های کمیته حسابرسی تشریح و بررسی میدهد. در این راستا، در ادامه برخی از ویژگیمی

 های کمیته حسابرسیویژگی

شود، با این وجود قطعی است که های نظارتی قوی محسوب میبرسی یکی از مکانیزموجود کمیته حسا

[. 13تشکیالت و عملیات کمیته حسابرسی در دستیابی به اثرات مثبت نظارتی آن تاثیرگذار است ]

( ترکیب، منابع، قدرت و فعالیت کمیته حسابرسی را به عنوان عوامل اصلی 2002دیزورت و همکاران )

های پیشین در رابطه با کنند. براساس پژوهشنده اثربخشی کمیته حسابرسی مشخص میکنتعیین

شده در بورس اوراق های پذیرفتههای در دسترس شرکتاثربخشی کمیته حسابرسی و با توجه به داده
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استفاده گیری این عوامل برای بررسی اثرات آنها بر مدیریت سود بهادار تهران از معیارهایی برای این اندازه

شود. در این راستا، اطالعات در دسترس امکان استفاده از تخصص مالی به عنوان ترکیب کمیته می

حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی به عنوان منابع، تعداد جلسات به عنوان فعالیت کمیته حسابرسی 

 .آورد[ و استقالل کمیته حسابرسی به عنوان قدرت کمیته حسابرسی را فراهم می13]

 تخصص مالی

دانش تخصص اعضای کمیته حسابرسی در زمینه حسابداری و حسابرسی برای ارزیابی مستقل و مفهومی 

( معتقدند که تخصص مالی 2010[. بدارد و جندرون )15باشد ]موضوعات ارائه شده به آنها ضروری می

حسابرسان خارجی شده اعضای کمیته حسابرسی منجر به شناسایی و طرح سواالت آگاهانه از مدیریت و 

گردد. وظیف کلیدی کمیته حسابرسی مشاهده فرآیند و باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی می

باشد، بنابراین دسترسی به حسابدار و گزارشگری مالی برای اطمینان از کیفیت باالی گزارشگری مالی می

شف و جلوگیری از مدیریت سود متخصص مالی در کمیته حسابرسی موجب افزایش کارایی و توانایی در ک

 شود.می

دهند که تخصص اعضای [( نشان می41[، ]36[، ]45[، ]13[، ]10های مختلف در این زمینه )]پژوهش

دهد ( نشان می2005باشد. مطالعه کارامانو و وافیز )کمیته حسابرسی با مدیریت سود کمتر در ارتباط می

( دریافتند که 2014ها دارد. شارما و کوانگ )سود شرکتکه تخصص مالی اعضا تاثیر مثبتی بر کیفیت 

تخصص مالی اعضای مستقل کمیته حسابرسی با مدیریت سود فرصت طلبانه کمتر در ارتباط است. 

 های پژوهش حاضر با شواهد تجربی موجود هماهنگ باشد.رود یافتهبنابراین، انتظار می

 استقالل کمیته حسابرسی

که بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادی باشد. برای حفظ کمیته حسابرسی برای این

استقالل، اعضای کمیته حسابرسی باید از بین اعضای غیرموطف یا خارج از سازمان انتخاب شوند. مدیرانی 

و  [. بیزلی8ای وارد شود ]ای نباشد که به استقالل آنها خدشهکه ارتباط آنها با واحد اقتصادی به گونه

هایی که گزارشگری متقلبانه دارند از استقالل ( دریافتند که کمیته حسابرسی در شرکت2000همکاران )

کند که استقالل اعضای ( استدالل می2002ها برخودار هستند. کلین )کمتری نسبت به دیگر شرکت

است. ابوت و کمیته حسابرسی بر اثربخشی کمیته حسابرسی در نظارت بر گزارشگری مالی تاثیرگذار 

های مالی با استقالل بیشتر کمیته حسابرسی دهند که تحریف کمتر صورت( نشان می2000همکاران )

دهد که استقالل کامل کمیته حسابرسی از منافع سهامداران باشد. ادبیات موضوعی نشان میمرتبط می

به طور کلی اعتقاد براین  [.18کند ]کند و نقش موثرتری در نظارت ایفا میبه نحو بهتری محافظت می

های مالی تهیه شده توسط مدیریت فراهم است که کمیته حسابرسی مستقل نظارت موثری بر صورت

 [.31کند ]های مالی را تضمین میآورده و اعتبار صورت

دهد. ادبیات موضوعی نتایج متفاوتی در رابطه با تاثیر استقالل کمیته حسابرسی بر مدیریت سود نشان می

(، بدارد و همکاران 2005(، دیدسون وهمکاران )2010(، لین و هوانگ )2014العه سلیمان و رجب )مط

های ( رابطه منفی و معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی و شیوه1394( و سلیمانی و فصیحی )2004)
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( 1394کاران )( و فخاری و هم2013کند. با این حال، مطالعه فودیو و همکاران )مدیریت سود گزارش می

باشد. های مدیریت سود میحاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی و شیوه

( و لین و همکاران 2008(، سیرگار و اتوما )1396(، نصیرزاده و همکاران )2017عالوه براین، جوهمانی )

های مدیریت سود دست نیافتند. در ( به رابطه معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی و شیوه2006)

های متناقض عالوه بر بررسی رابطه خطی، رابطه غیرخطی بین استقالل این راستا، با توجه به وجود یافته

 گردد.کمیته حسابرسی و  مدیریت سود نیز بررسی می

 اندازه کمیته حسابرسی

عضای تشکیل دهنده آن مربوط اثربخشی کمیته حسابرسی تا حد زیادی به نتایج در دسترس و تعداد ا

کنند [. اکثر مطالعات پیشین و الزامات قانونی )از جمله منشور کمیته حسابرسی( بیان می12باشد ]می

عضو بوده و ترجیحاً از اکتریت مدیران مستقل تشکیل شده باشد  5تا  3که کمیته حسابرسی باید دارای 

کند و معتقد است برای عضو را بحرانی تلقی می 3از  ( تعداد اعضای کمتر2009[. کاپریویکا )12[، ]19]

باشد. با این حال نتایج مطالعات پیشین عضو الزم می 3گیری موثر کمیته حسابرسی حداقل تصمیم

باشد. برخی از مطالعات در این زمینه دریافتند که اندازه کمیته حسابرسی به صورت منفی با متفاوت می

[(. در حالیکه سایر مطالعات 26[، ]38[، ]24با کیفیت سود رابطه دارد )]مدیریت سود و به صورت مثبت 

[( به رابطه معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت سود نیافتند. توجیه در 18[، ]15[، ]45)]

تواند ریشه در رابطه غیرخطی بین اندازه کمیته حسابرسی و های پیشین میآمیختگی نتایج پژوهشهم

های کمیته حسابرسی باشد سود یا اهمیت کم اندازه کمیته حسابرسی نسبت به سایر ویژگی مدیریت

کند که اگر اندازه کمیته حسابرسی خیلی کوچک باشد منجر به ( استدالل می2005[. وافیز )13[، ]46]

 کاهش اثربخشی نظارت خواهد شد. شاید کمیته حسابرسی خیلی کوچک قادر به انجام کارها به صورت

 3کنند که کمیته حسابرسی با تعداد کمتر از ( بیان می1994موثر نباشد. در این زمینه منون و ویلیامز )

باشد. با این حال، در صورتی که اندازه کمیته حسابرسی بیش از حد فایده میعضو به احتمال زیاد بی

گی و فرآیند طوالنی باشد ممکن است عملکرد اعضای کمیته حسابرسی به دلیل مشکالت هماهن بزرگ

[. به عبارت دیگر زمانیکه کمیته حسابرسی بیش 46[، ]29کاهش یابد و منجر به نظارت ضعیف گردد ]

از حد بزرگ باشد ممکن است اثرات مثبت آن به دلیل ارتباطات ضعیف و محدود اعضا، کارایی کمتر 

( 2008[.  لین و همکاران )34گیری و پراکندگی مسئولیت بین اعضا کاهش یابد ]فرآیندهای تصمیم

های غیر ضروری و تاخیر در های حسابرسی با تعداد اعضای بیشتر منجر به ایجاد بحثمعتقدند که کمیته

( و کاپریویکا 2003بچ )گردد. در این زمینه فیشتر میگیری ارتباطات ضعیفگیری و شکلتصمیم

به نظر محدوده بهینه تعداد اعضای کمیته  کنند. در نتیجهعضو را بحرانی تلقی می 6( تعداد 2009)

 [.13عضو خواهد بود ] 6تا  3حسابرسی 

 جلسات کمیته حسابرسی

تعداد جلسات کمیته حسابرسی شاخصی برای سطح فعالیت کمیته حسابرسی است. فعالیت به وسیله 

میته شود. کتمایل اعضا کمیته حسابرسی به انجام وظایف نظارتی خود به طور مناسب تعریف می
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تواند اثرات حسابرسی در صورتی که فعال نباشد بدیهی است که حتی با ترکیب و منابع مناسب هم نمی

دهند احتمال ( نشان می2004[. چوی و همکاران )13مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی داشته باشد ]

( معتقدند 2012باشد. لی و همکاران )های حسابرسی فعال بیشتر میشناسایی مدیریت سود در کمیته

که کمیته حسابرسی فعال با برگزاری جلسات مکرر در طول سال فرصت بیشتری برای بحث و ارزیابی 

دهد ( نشان می2003موضوعات مربوط به گزارشگری مالی خواهند داشت. مطالعه ژای و همکاران )

باشد. نتایج مطالعات برگزاری جلسات منظم کمیته حسابرسی در طول سال مالی با نظارت موثر مرتبط می

(، 2014سلیمان و رجب ) باشد. به طور مثال مطالعهپیشین در این زمینه نیز نامتجانس )درهم آمیخته( می

(، و ژای و همکاران 2005(، یانگ و کریشنان )2005(، وافیز )2010(، لین و هوانگ )2013متاوی )

باشد. در حالیکه ی و مدیریت سود می( حاکی از وجود رابطه منفی بین جلسات کمیته حسابرس2003)

(، دیویدسون و همکاران 2006(، لین و همکاران )2009(، باکستر و کوتر )2017نتایج مطالعات جوهمانی )

( رابطه معناداری بین جلسات کمیته حسابرسی و مدیریت سود نشان 2004(، و بدارد و همکاران )2005)

های پیشین عالوه بر بررس رابطه گی موجود در نتایج پژوهشدهد. بنابراین با توجه به درهم آمیختنمی

شود تعداد باالی شود. در این زمینه فرض میخطی، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مذکور نیز بررسی می

فایده کمیته حسابرسی باشد. به عنوان مثال جلسات کوتاه داللت جلسات ممکن است حاکی از عملکرد بی

 [.13باشد ]سابداری به طور مناسب میبر حل نشدن موضوعات ح

 شناسی پژوهشروش

ها( یک پژوهش کمی، از منظر نتیجه اجرای آن یک پژوهش این پژوهش از نظر فرآیند اجرا )نوع داده

کاربردی، از منظر هدف اجرا یک پژوهش تحلیلی )به روش همبستگی(، از منظر منطق اجرا یک پژوهش 

د زمانی، یک پژوهش طولی )پس رویدادی( است. اطالعات مربوط به استقرایی و از منظر بع -قیاسی

های مالی ساالنه، گزارش هیئت مدیره، گزارش کمیته حسابرسی و سایر منابع موجود متغیرها از صورت

و  Eviews 9جهت پردازش اطالعات از نرم افزارهای  استخراج شده است. همچنین، لدر پایگاه کدا

Stata12 ت.استفاده شده اس 

 جامعه آماری و نمونه

مورد نمونه  .باشدمیشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ هایپژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار

 باشند: ریز یارهایاست که حائز مع یموجود در جامعه آمار یهاشرکت هیمتشکل از کلاستفاده 

 نتایج عملکرد مالی، قابل مقایسه باشند.در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند، تا  .1

موجود باشند، تا  1394الی  1392های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی داده .2

 درحدامکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.

ها، موسسات گذاری، بانکهای سرمایههای مالی، جزء شرکتبه دلیل متفاوت بودن ساختار صورت .3

 ها نباشد.ها و هلدینگمالی و اعتباری، بیمه

 دارای کمیته حسابرسی باشند. 1394تا  1392های در سال .4
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 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر گردید. 88شرایط مذکور منجر به انتخاب 

 ها و متغیرهای پژوهشمدل

ست؛ بدین طریق که در های خطی و غیرخطی استفاده شده اهای پژوهش از مدلبرای آزمون فرضیه

از روابط غیرخطی  4تا  2های ؛ و جهت آزمون فرضیه2و  1از روابط خطی شماره   4تا  1های آزمون فرضیه

از  %18استفاده شده است. با توجه به افشای تعداد جلسات کمیته حسابرسی توسط  5و  4، 3شماره 

 ها آزمون شده است.و جدای از سایر ویژگی( 2پژوهش با استفاده از رابطه ) 4های نمونه، فرضیه شرکت

 (1)رابطه 
EMit=α1+β

1
AC Expert

it
+β

2
AC Indep

it
+β

3
AC Sizeit+Control Variables+εit 

EMit=α1+β
1
AC Meetit+Control Variables+εit                                       (2)رابطه  

EMit=α1+β
1
AC Indep

it
+β

2
AC Indep

it

2
+Control Variables+εit              (3)رابطه  

EMit=α1+β
1
AC Sizeit+β

2
AC Sizeit

2+Control Variables+εit                   (4)رابطه  

EMit=α1+β
1
AC Meetit+β

2
AC Meetit

2+Control Variables+εit          (5)رابطه  
Control Variables: 
[LEV, Growth, Loss, NegCF, Size, ABSNI, ABSCF, Big4]  

 متغیر وابسته

کند مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می

و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره ی عملکرد واقعی و اقتصادی و یا  برای تاثیر 

[. مطالعات موجود 28گزارش شده بستگی دارند، انجام دهد ]بر نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری 

درباره مدیریت سود عموما متوجه اقالم تعهدی بوده است. اقالم تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد 

های جاری به ها و بدهیگردد، که شامل هزینه استهالک، تغییرات در داراییحاصل از عملیات حاصل می

باشد. در نتیجه، های پرداختنی( میهای دریافتنی، موجودی کاال و حسابقبیل حساب غیر از وجه نقد ) از

شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی

ادبیات  [. از آنجا که مدیریت سود به طور مسقیم قابل اندازه گیری نیست،9باشد ]کاهش اقالم تعهدی می

کند. در پژوهش حاضر روش ارائه مدیریت سود، چندین روش برآورد مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می

( استفاده شده است. در این شیوه کل اقالم تعهدی به شکل زیر 2005شده توسط کوتاری و همکاران )

 محاسبه می شود: 

TAit=NIit-CFOit   (3)رابطه  

باشد. سپس : سود خالص میNI: وجوه نقد حاصل از عملیات، CFO، : کل اقالم تعهدیTAکه در آن، 

 مدل زیر در مورد کل اقالم تعهدی به صورت مقطعی برازش می شود:
TAit

Ait-1
=αi+ β

1
[

1

Ait-1
] +β

2
[

∆REVit-∆RECit

Ait-1
] + β

3
[

PPEit

Ait-1
] +β

4
ROA

it
+ εit  

 در این رابطه،
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∆𝑅𝐸𝑉 یرات درآمد فروش: تغی  

∆𝑅𝐸𝐶 های دریافتنیحساب: تغییرات  

𝑃𝑃𝐸های ثابت: ناخالص دارایی  

𝑅𝑂𝐴ها: بازده دارایی  

𝐴𝑖𝑡−1باشد.های ابتدای دوره می: دارایی 

دهد. در پژوهش حاضر پس از برآورد الگوی مذکور مقادیر خطای مدل، اقالم تعهدی اختیاری را نشان می 

قدر مطلق مقادیر اقالم تعهدی اختیاری شرکت ها به  ( از2017به پیروی از پژوهش آلبرسمن و هانفیلز )

 عنوان مدیریت سود استفاده شده است.

 متغیرهای مستقل

𝐴𝐶𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝،نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی : 

𝐴𝐶𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡،نسبت اعضای دارای تخصص مالی و حسابداری کمیته حسابرسی : 

𝐴𝐶𝑆𝑖𝑧𝑒،و : تعداد اعضای کمیته حسابرسی 

𝐴𝐶𝑀𝑒𝑒𝑡باشد.: تعداد جلسات کمیته حسابرسی در طول سال می 

 متغیرهای کنترلی

( 2014( و سلیمان و رجب )2017(، جوهماری )2017های آلبرسمن و هانفیلز )مطابق با پژوهش

 متغیرهای کنترلی به شرح زیر وارد مدل شده است:

𝐿𝑒𝑣بدهی به کل دارایی.ست با نسبت کل : اهرم مالی شرکت که برابر ا 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎغییرات رشد فروش نسبت به سال قبل.: رشد شرکت که برابر است با ت  

𝐿𝑜𝑠𝑠عدد یک و در ده باشد ای که اگر شرکت زیانده بودن شرکت به گونه: متغیر مجازی زیان

 صورت عدد صفر.غیراین

𝑁𝑒𝑔𝐶𝐹های ای که اگر جریان حاصل از فعالیت: متغیر مجازی جریان نقدی عملیاتی شرکت به گونه

  صورت عدد صفر.عدد یک و در غیراینعملیاتی منفی باشد 

𝑆𝑖𝑧𝑒های شرکت.ا لگاریتم طبیعی دارایی: اندازه شرکت که برابر است ب  

𝐴𝐵𝑆𝑁𝐼ها.در مطلق سود )زیان( خالص شرکت: ق 

𝐴𝐵𝑆𝐶𝐹لیاتی.های عمنقد حاصل از فعالیت : قدر مطلق جریان  

𝐵𝑖𝑔4ای که اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد عدد : متغیر مجازی حسابرس شرکت به گونه

 گیرد.صورت عدد صفر تعلق مییک و در غیراین
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 های پژوهشفرضیه

های پژوهش به با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه

های های دوم، سوم و چهارم از طریق مدلتدوین شده است. قابل ذکر است که برآورد فرضیهشرح زیر 

 خطی و غیرخطی انجام شده است.

 ترکیب کمیته حسابرسی )تخصص مالی اعضا( بر مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری دارد. فرضیه اول:

د تاثیر معناداری دارد )رابطه منفی قدرت کمیته حسابرسی )استقالل اعضا( بر مدیریت سو فرضیه دوم:

 در مدل خطی(.

منابع کمیته حسابرسی )اندازه کمیته( بر مدیریت سود تاثیر معناداری دارد )رابطه منفی  فرضیه سوم:

 در مدل خطی(.

فعالیت کمیته حسابرسی )تعداد جلسات( بر مدیریت سود تاثیر معناداری دارد )رابطه  فرضیه چهارم:

 (.منفی در مدل خطی

 های پژوهشها و یافتهنتایج آزمون فرضیه

شرکت در فاصله زمانی  88ای متشکل از ( آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون را برای نمونه1نگاره )

های درصد دارایی 9.6های مورد مطالعه دهد. متوسط مدیریت سود در شرکتنشان می 1394تا  1392

درصد  0001/0درصد و در کمترین حالت  80بیشترین حالت  باشد؛ که این متغیر درابتدای دوره می

باشد. نفر متغیر می 6تا  3باشد که در بازه نفر می 2/3باشد.  متوسط تعداد اعضای کمیته حسابرسی می

باشد. متوسط های مورد مطالعه میاین نتیجه حاکی از رعایت منشور کمیته حسابرسی در بین شرکت

باشد که این نسبت در بدترین حالت صفر % می 7/72های حسابرسی تهنسبت اعضای مستقل در کمی

باشد؛ های نمونه میباشد. این امر حاکی از عدم رعایت منشور کمیته حسابرسی توسط برخی از شرکتمی

 نفره حضور داشته باشد. 5یا  3های طبق این منشور یک یا دو عضو غیرموظف )مستقل( باید در کمیته

جلسه متغیر  20تا  5باشد که این تعداد از جلسه می 11لسات کمیته حسابرسی حدوداً متوسط تعداد ج

دهند که این نسبت % اعضای کمیته حسابرسی را افراد متخصص تشکیل می 79باشد. همچنین حدود می

دهد ها نشان میشرکت باشد. متوسط نسبت بدهیدرصد می 33درصد و  100در بهترین و بدترین حالت 

های نمونه از محل بدهی تامین مالی شده است. این های شرکتدرصد دارایی 56به طور متوسط که 

بودن نسبت بدهی از عدد یک نشان باشد. بیشتر می 12/0و  56/1نسبت در بییشترین و کمترین حالت 

دهد در نمونه مورد بررسی حداقل یک شرکت وجود دارد که بخش حقوق صاحبان سهام آن منفی می

های مورد درصد از شرکت 7/8ده است؛ به عبارت دیگر از زیان انباشته باالیی برخوردار است. همچنین، بو

های مورد بررسی توسط سازمان درصد از شرکت 6/18اند. عالوه براین، حسابرسی ده بودهبررسی زیان

 حسابرسی انجام شده است.
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 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1نگاره 

 کمینه بیشینه میانه میانگین نماد نام متغیر

 EM 096/0 0/069 0/801 0/0001 مدیریت سود

 ACExpert 0/796 0/800 1 0/333 تخصص اعضا

 ACIndep 0/727 0/667 1 0 استقالل اعضا

 ACSize 3/202 3 6 3 اندازه کمیته

 ACMeet 10/941 12 20 5 تعداد جلسات

 Growth 0/195 0/147 2/126 -0/298 رشد شرکت

 Lev 0/557 0/554 1/567 0/122 نسبت بدهی

 Loss 0/087 0 1 0 دهیزیان

 NegCF 0/111 0 1 0 جریان نقد عملیاتی

 Size 14/421 14/141 18/919 11/157 اندازه شرکت

 ABSNI 0/156 0/128 0/553 0/00001 قدرمطلق سود

قدرمطلق جریان نقد 

 عملیاتی
ABSCF 0/155 0/119 0/642 0/0019 

 Big 4 0/186 0 1 0 نوع حسابرس

 مدل خطی _های پژوهش نتایج آزمون فرضیه

پرداخته  های رگرسیونیبرای آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا به انتخاب الگوی مناسب برای برآورد مدل

لیمر(  Fهای ترکیبی، از آزمون چاو )های تلفیقی در برابر الگوی دادهشود. برای آزمون الگوی دادهمی

استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون، بیانگر عدم وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، بیانگر وجود 

باشد. در این راستا، در صورت عدم رد فرضیه صفر از الگوی تلفیقی برای برآورد مدل اثرات تصادفی می

شود، در مقابل در صورت رد فرضیه صفر باید با استفاده از آزمون هاسمن، الگوی اثرات تصادفی استفاده می

 در همچنینرا در برابر الگوی اثرات ثابت آزمون کرده و الگوی برتر جهت برآورد مدل را انتخاب نمود. 

عدیل شده )الگوی والد ت آزمون از واریانس باتوجه به الگوی برآورد ناهمسانی تشخیص برای پژوهش این

( و 2نگاره ) در هاآزمون این از حاصل گردید. نتایج استفاده اثرات ثابت( یا آزمون وایت )الگوی تلفیقی(

های ( باید از الگوی داده1برای برازش رابطه )دهد ( ارائه شده است. نتایج آزمون چاو و هاسمن نشان می3)

های تلفیقی استفاده کرد. همچنین، با باید از الگوی داده (2ترکیبی با اثرات ثابت و برای برازش رابطه )

مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس ( 2( و آزمون وایت )رابطه 1والد تعدیل شده )رابطه  آزمون نتایجتوجه به 

 یافته استفاده شده است.های مدل، برای رفع این مشکل از روش حداقل مربعات تعمیمدر بین داده

درصد معنادار  95های رگرسیون در سطح اطمینان و سطح معناداری آن، مدل Fن آماره با توجه به میزا

باشد. همچنین، آماره دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای رگرسیون می
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 بنابراین .باشدمی 10 از کمتر مستقل متغیرهای کلیه ( نیز برایVIFمقدار عامل تورم واریانس )باشد. می

 .ندارد وجود خطیهم مستقل الگوهای مورد بررسی متغیرهای بین

اول پژوهش، حاکی از وجود رابطه منفی بین ترکیب کمیته حسابرسی با  نتایج حاصل از آزمون فرضیه

باشد. بنابراین، افزایش اعضای دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود می

به عبارت دیگر، اعضای دارای تخصص مالی با ایفای نقش نظارتی موثر خود در گردد. مدیریت سود می

فرآیند گزارشگری مالی و جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران منجر به کاهش مدیریت سود 

 گردد.گردند. بنابراین، فرضیه اول پژوهش تایید میمی

 مدل خطی -های پژوهش. نتایج آزمون فرضیه2نگاره 

 ضریب متغیرنام 
خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
VIF 

ACExpert -0/089 0/016 -5/498 0/000 1/04 

ACIndep -0/027 0/013 -2/061 0/041 1/06 

ACSize -0/022 0/010 -2/126 0/035 1/06 

Growth 0/099 0/021 4/613 0/000 1/23 

Lev 0/069 0/119 0/581 0/562 1/50 

Loss 0/031 0/042 0/740 0/460 1/24 

NegCF 0/118 0/010 11/139 0/000 1/79 

Size -0/068 0/040 -1/709 0/089 1/67 

ABSNI 0/086 0/165 0/521 0/603 2/26 

ABSCF 0/404 0/068 5/927 0/000 1/49 

Big 4 -0/091 0/023 -3/887 0/000 1/06 

Constant 1/114 0/648 1/720 0/087 - 

 48/2 دوربین واتسون 0/43 تعدیل شدهضریب تعیین 

 Fآماره 
2/997  

(0/000) 
 آزمون ناهمسانی واریانس

8.80E+08  
(0/000) 

 لیمر( Fآزمون چاو )
1/614  

(0/005) 
 آزمون هاسمن

21/78  

(0/026) 

دهد رابطه منفی و معناداری بین قدرت دوم پژوهش نشان می همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه

کمیته حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش استقالل کمیته حسابرسی منجر به 

فرآیند گردد. بنابراین، کمیته حسابرسی مستقل از طریق نظارت متقیم بر کاهش مدیریت سود می
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جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه  گزارشگری مالی موجب افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی در

 گردد.گردد. دراین راستا، فرضیه دوم پژوهش تایید میمدیران می
 مدل خطی -های پژوهش. نتایج آزمون فرضیه3نگاره 

 ضریب نام متغیر
خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
VIF 

ACMeet -0/003 0/003 -1/058 0/300 1/29 
Growth 0/086 0/035 2/281 0/032 2/45 

Lev 0/044 0/062 0/698 0/491 2/67 
Loss 0/187 0/392 4/781 0/000 2/84 

NegCF 0/151 0/051 2/930 0/007 1/45 
Size -0/006 0/004 -1/533 0/138 1/68 

ABSNI -0/060 0/127 -0/472 0/641 7/69 
ABSCF 0/351 0/098 3/57 0/001 3/87 
Big 4 0/004 0/023 0/196 0/864 2/58 

Constant 0/100 0/072 1/388 0/177 - 
 1/99 دوربین واتسون 0/78 ضریب تعیین تعدیل شده

 42/10 آزمون ناهمسانی واریانس F 13/889 (0/000)آماره 

(0/000) 
 - هاسمنآزمون  (0/855) 0/157 لیمر( Fآزمون چاو )

دهد رابطه منفی و معناداری بین منابع دوم پژوهش نشان می عالوه بر این، نتایج حاصل از آزمون فرضیه

کمیته حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش اندازه کمیته حسابرسی مدیریت 

های گوناگون و انجام ری تخصصتر با بکارگییابد.دراین راستا، کمیته حسابرسی بزرگسود کاهش می

گردد. بنابراین، فرضیه سوم نظارت موثرتر بر فرآیند گزارشگری مالی منجر به کاهش مدیریت سود می

 گردد.پژوهش تایید می

دهد رابطه معناداری بین ( نشان می2چهارم پژوهش با استفاده از رابطه ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه

مدیریت سود وجود ندارد. به عبارت دیگر، رابطه خطی معناداری بین تعداد فعالیت کمیته حسابرسی و 

 جلسات برگزار شده و مدیریت سود وجود ندارد.

 مدل غیرخطی _های پژوهش نتایج آزمون فرضیه

های ترکیبی با اثرات ثابت از الگوی داده (4( و )3برازش روابط )با توجه به نتایج آزمون چاو و هاسمن در 

آزمون  های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، با توجه به نتایج( از الگوی داده5ازش رابطه )و در بر

( مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل، برای رفع این 4و  3شده )روابط والد تعدیل

 مشکل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.
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درصد معنادار  95های رگرسیون در سطح اطمینان و سطح معناداری آن، مدل F با توجه به میزان آماره

می باشد. همچنین، آماره دوربین واتسون حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای رگرسیون بین 

 مستقل می باشد. متغیرهای

بین قدرت کمیته  (( حاکی از وجود رابطه یو وارونه شکلی )4نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش )نگاره 

باشد. به عبارت دیگر استقالل کم کمیته حسابرسی قادر به جلوگیری از حسابرسی و مدیریت سود می

باشد. با افزایش استقالل کمیته حسابرسی )و به تبع آن قدرت کمیته رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نمی

های حسابرسی با تعداد اعضای این کمیتهگیرد. بنابرحسابرسی( میزان مدیریت سود روند نزولی به خود می

= سطح بهینه( اثربخش بوده و قادر به جلوگیری از رفتارهای فرصت 578/0درصد ) 50مستقل بیش از 

با استفاده از نسبت ضرایب  سطح بهینه نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی  طلبانه مدیران خواهد بود.

−( به صورت 3برآوردی رابطه )
𝛽1

2 𝛽2
 شود.به میمحاس 

 یرخطیمدل غ -دوم پژوهش هیآزمون فرض جی. نتا4نگاره 

 ضریب نام متغیر
خطای 

 استاندارد
 سطح معناداری tآماره 

ACIndep 0/285 0/122 3/328 0/021 
2ACIndep -0/238 0/095 -2/499 0/013 

Growth 0/104 0/023 4/489 0/000 
Lev 0/071 0/114 0/624 0/533 
Loss 0/031 0/043 0/734 0/463 

NegCF 0/113 0/013 8/622 0/000 
Size -0/064 0/036 -1/799 0/074 

ABSNI 0/103 0/181 0/570 0/569 
ABSCF 0/424 0/076 5/551 0/000 
Big 4 -0/084 0/0156 -5/404 0/000 

Constant 0/813 0/626 1/297 0/196 

 2/46 دوربین واتسون 0/42 ضریب تعیین تعدیل شده

 Fآماره 
8/288 

(0/000) 
 25604/2 آزمون ناهمسانی واریانس

(0/000) 

 1/568 لیمر( Fآزمون چاو )

(0/000) 
 21/347 آزمون هاسمن

 (0/000) 
( بین منابع کمیته حسابرسی ( حاکی از وجود رابطه یو شکل )5نتیجه آزمون فرضیه سوم پژوهش )نگاره 

باشد. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش لحاظ آماری معنادار نمیباشد که این رابطه از و مدیریت سود می

 شود.مبنی بر وجود رابطه غیرخطی بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت سود تایید نمی
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 یرخطیمدل غ -سوم پژوهش هیآزمون فرض جی. نتا5نگاره 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

ACSize -0/029 0/068 -0/426 0/671 
2ACSize 0/001 0/009 0/099 0/921 

Growth 0/105 0/023 4/563 0/000 
Lev 0/078 0/118 0/660 0/509 
Loss 0/032 0/044 0/736 0/462 

NegCF 0/111 0/011 10/094 0/000 
Size -0/073 0/038 -1/892 0/060 

ABSNI 0/093 0/175 0/536 0/592 
ABSCF 0/407 0/069 5/829 0/000 
Big 4 -0/086 0/016 -5/211 0/000 

Constant 1/096 0/714 1/534 0/127 
ضریب تعیین تعدیل 

 شده
 2/48 دوربین واتسون 0/41

 Fآماره 
2/877 

(0/000) 
 28702/9 آزمون ناهمسانی واریانس

(0/000) 

 1/549 لیمر( Fآزمون چاو )

(0/009) 
 (0/028) 20/10 آزمون هاسمن

 یرخطیمدل غ -چهارم پژوهش هیآزمون فرض جینتا .6نگاره 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

ACMeet -0/030 0/010 -2/995 0/006 
2ACMeet 0/001 0/0004 2/842 0/009 

Growth 0/096 0/028 3/467 0/002 
Lev 0/074 0/051 1/442 0/163 
Loss 0/165 0/035 4/756 0/000 

NegCF 0/125 0/036 3/493 0/002 
Size -0/009 0/004 -2/263 0/033 

ABSNI -0/026 0/111 -0/242 0/811 
ABSCF 0/293 0/085 3/443 0/002 
Big 4 0/005 0/018 0/253 0/803 

Constant 0/277 0/090 3/067 0/005 

 1/99 دوربین واتسون 0/83 ضریب تعیین تعدیل شده

 (0/671) 0/18 آزمون ناهمسانی واریانس F 17/27 (0/000)آماره 

 - آزمون هاسمن (0/877) 0/132 لیمر( Fآزمون چاو )



 169 .  سود تیریو مد یحسابرس تهیکم یهایژگیو

 

 

( بین فعالیت کمیته حسابرسی و مدیریت نتیجه آزمون فرضیه چهارم نیز حاکی از وجود رابطه شکل )

گردد؛ (. براین اساس افزایش تعداد جلسات کمیته منجر به کاهش مدیریت سود می6باشد )نگاره سود می

اما پس از یک سطح مطلوب افزایش تعداد جلسات به دلیل مشکالت هماهنگی و ... قادر به جلوگیری از 

یابد. به عبارت دیگر سطحی از تعداد رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نبوده و مدیریت سود افزایش می

رسد. سطح بهینه تعداد ات وجود دارد که در آن سطح مدیریت سود به کمترین میزان خود میجلس

= سطح بهینه(؛ به عبارت 36/12باشد )جلسه می 12جلسات کمیته حسابرسی در نمونه مورد بررسی 

 دیگر، برگزاری جلسات ماهانه کمیته حسابرسی بیشترین اثربخشی در جلوگیری از مدیریت سود را دارد.

افزایش تعداد جلسات به بیش از این سطح اثربخشی فعالیت کمیته حسابرسی در جلوگیری از مدیریت 

با استفاده نسبت ضرایب برآوردی  نقطه بهینه تعداد جلسات کمیته حسابرسی دهد. سود را کاهش می

−( به صورت  5رابطه )
𝛽1

2 𝛽2
 شود.محاسبه می 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های کمیته حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی در بین بررسی رابطه ویژگی این مطالعه به

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، رابطه خطی و غیرخطی شرکت

سی قرار مورد برر 1394تا  1392شرکت در بازه زمانی  88های بین متغیرهای مذکور با استفاده از داده

دهد تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی های پژوهش نشان میگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

منجر به ارزیابی تخصصی موضوعات مالی شده و با جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران منجر به 

نصیرزاده و همکاران  (،2017های آلبرسمن و هانفیلز )گردد. این نتیجه با یافتهکاهش مدیریت سود می

باشد. ( سازگار می2009( و نایکر و شارما )2011(، کریشنان و همکاران )2014(، سلیمان و رجب )1396)

همچنین، نتایج حاکی از این است که منابع بیشتر کمیته حسابرسی یا به عبارتی تعداد اعضای زیاد کمیته 

عضا موجب نظارت موثر بر فرآیند گرازشگری های گوناگون او تجربه حسابرسی به دلیل وجود تخصص

(، لین و 2013های فودیو و همکاران )گردد. این نتیجه با یافتهمالی شده و باعث کاهش مدیریت سود می

دهد استقالل باشد. عالوه براین، نتایج نشان میراستا می( هم2010( و گوش و همکاران )2010هوانگ )

گردد با این شرط که اکثریت اعضای کمیته حسابرسی ریت سود میکمیته حسابرسی منجر به کاهش مدی

( را اعضای مستقل تشکیل داده باشند. به عبارت دیگر، استقالل کم کمیته حسابرسی قادر %50)بیش از 

شود سازمان بورس اوراق به جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد می

ها را ملزم به داشتن کمیته حسابرسی با اکثریت اعضای مستقل نماید. همچنین، بررسی بهادار شرکت

دهد تعداد جلسات کمیته رابطه غیرخطی بین فعالیت کمیته حسابرسی و مدیریت سود نشان می

شود اما پس از یک سطح بهینه، افزایش تعداد جلسات قادر به جلوگیری حسابرسی منجر به کاهش سود می

( همخوانی 2017آلبرسمن و هانفیلز ) ر فرصت طلبانه مدیران نخواهد بود. این نتیجه با نتایج پژوهشاز رفتا

دارد. براساس نتایج پژوهش، برگزاری جلسات ماهانه توسط کمیته حسابرسی حداکثر اثربخشی در کاهش 
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منظم در دستور کار  شود برگزاری جلسات ماهانه وهمراه دارد. بنابراین پیشنهاد میمدیریت سود را به
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As an integral part of the corporate governance structure, the audit committee is 

charged with overseeing the financial reporting process, and limiting earnings 

management is one of the main benefits of companies with an audit committee. Hence, 

this study examines the relationship between the characteristics of audit committee 

and accrual earnings management. For this purpose, we investigate the data of 88 

companies listed by Tehran Stock Exchange for the period 2014 of 2016. The results 

of the research indicate that the participation of financial experts in audit committees, 

increasing the independence and size of audit committee has a significant relationship 

with less earnings management. Also, the results indicate that there is a U-shaped 

relationship between audit committee independence and earnings management. In 

other words, the low independence of the audit committee will not be able to prevent 

managers' opportunistic behaviors. So, when the majority of members of the Audit 

Committee are independent (over 50%), Audit Committee independence is leading to 

lower earnings management. In addition, the results of the research indicate that there 

is an inverse U-shaped significant relationship between audit committee meetings and 

earnings management. In this case, holding monthly audit committees (12 meet a 

year) has the most effectiveness in preventing earnings management. The “effective” 

number of audit committee meetings is determined at the minimum of the curve 

(minimum level), reflecting the lowest level of discretionary accruals. 
  

Keywords: Audit Committee Characteristics, Audit Committee Effectiveness, 

Earnings Management. 
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