
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد چهارم0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

63 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
 یمارآشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه  رفتهیپذ یها رابطه شرکت یحاضر به بررس در پژوهش

بوده که حجم نمونه  7631تا  7631 یها سال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یها حاضر شرکت قیتحق
 تهیتخصص کم قیتحق نی. در اباشد یکت مشر 31 باو پس از حذف مشاهدات پرت برابر  یبا توجه به روش غربالگر

ها  سود شرکت تیریسود و مد ینبی شیپ تیفیها بر ک آن ریمستقل در نظر گرفته شده تا تاث ریبه عنوان متغ یحسابرس
و  هیحاصل از تجز جیو پانل با اثرات ثابت استفاده شد، نتا یقیتلف یها که از مدل قیتحق نی. در اردیقرار گ یمورد بررس

سود و  تیریمد نیب دهد ی% نشان م39 نانیدر سطح اطم رهیچند متغ ونیها با استفاده از رگرس شرکت یها داده لیتحل
 ارتباط معکوس وجود دارد. یحسابرس تهیتخصص کم

 سود. تیریسود، مد ینیب شیپ تیفیک ،یحسابرس تهیتخصص کم کلیدی: واژگان

 

 مقدمه
های مختلف از مدیریت سود  های فرایند دستکاری سود در حسابداری به منظور تحقق اهداف مدیران با استفاده از روش

ی اطالعات مالی برای ایجاد  توان گفت مدیریت سود، دستکاری آگاهانه در حقیقت می(. 1002)شیو و لین، شود  نامیده می
ای داشته و سپس در فرایند  اینکه چه نتایجی باید گزارش شود، ایدهی  نتایج از پیش تعیین شده است. مدیران درباره

 (. 1001)گوا و دومور، کنند  گزارشگری مالی به منظور ایجاد آن ارقام مداخله می
کمیته حسابرسی مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی 

الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بررسی دفعات حسابرسی، دریافت گزارش  ر انتصاب، تعیین حقصاحبان سهام به منظو
ها و  حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف

سوی حسابرسان است. اعضای  ها، قوانین و مقررات و سایر مشکالت شناسایی شده از ها، عدم تطابق با سیاست کاستی
منشور »شوند. ریاست و تعداد اعضای کمیته حسابرسی درچارچوب  کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره منصوب می

شوند. کمیته منشور خاص خود را داشته که مطابق با قوانین الزم االجرای راهبری شرکتی بورس و  تعیین می« کمیته
باشد. این منشور ماموریت و وظایف کمیته و همچنین شرایط عضویت در  ای مربوطه میه نامه سایر قوانین، مقررات و آیین

کمیته، مراحل الزم برای نصب و عزل اعضای کمیته، ساختار کمیته و نحوه عملکرد و گزارش دهی به هیات مدیره را 
را مطابق با شرایط ذکر شده کند. رییس کمیته حسابرسی با مشورت اعضای کمیته، تعداد و مدت جلسات کمیته  تعیین می

 .(7633 ،)ناظمی کند در منشور تعیین می
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دهد زیرا مدیران از گزارشگری  های سهامی، اهمیت گزارشگری مالی را افزایش می تفکیک مدیریت از مالکیت در شرکت
حسابداری به مدیران های  کنند قوانین و استاندارد کنندگان سرمایه استفاده می مالی به منظور ایجاد ارتباط با فراهم

های حسابداری در بسیاری از موارد تابع  دهند تفسیر و بکارگیری رویه پذیری الزم را برای گزارشگری مالی می انعطاف
های متنوع از جمله اقالم  ها فراهم است تا با استفاده از روش قضاوت و اعمال نظر مدیران است و این فرصت برای آن

 شده را مدیریت نمایند تعهدی حسابداری سود گزارش
کنند. به  خود استفاده می یابی به اهداف پذیری برای دست عملکرد برخی از مدیران که با فرصت طلبی از این انعطاف

بنابر (. 1001)حبیب و سوانسون، شود. در نتیجه مدیریت سود همیشه امری ممکن خواهد بود  یاد می عنوان مدیریت سود
 ملکرد واقعی شرکت را منعکس ننماید. ممکن است سود اعالم شده ع

شوند این حقوق از یک طرف شامل  ها از حقوق خاصی برخوردار می ها به ازای تأمین سرمایه شرکت سهامداران شرکت
باشد. در مورد حقوق نقدی، سهامداران حق دارند که سود سهام  حقوق نقدی و از طرف دیگر شامل حقوق کنترلی می

های شرکت شرکت  ها و عملکرد حقوق کنترلی، سهامداران از طریق اعمال حق رأی، بر دارایی دریافت کنند و درمورد
 هایها در بین سهامداران تفاوت اساسی میان سیستم کنترل و نظارت دارند. سطح تمرکز این حقوق و ارتباط میان آن

های دارای  اساسنامه شرکت(. 7332 ر،یی)فرانکس و م کند درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی فراهم می
سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی، تدابیر به منظور تفکیک حقوق نقدی و کنترلی دارد که این امر منجر به ایجاد 

 .(1006، گردد )مولر کنترل متمرکز توسط سهامداران عمده می
شود  ها از اینجا ناشی می ارند اما تفاوت آن( تقلب و مدیریت سود هر دو هدف یکسان د1003به نظر اریکسن و همکاران )

 ی تواند هم طبق اصول پذیرفته شده باشد، اما مدیریت سود می ی حسابداری می که تقلب خارج از اصول پذیرفته شده
( به بررسی نتایج مدیریت واقعی سود با 1003کوهن ) .(1003)اریکسون و همکاران،  دحسابداری و هم خارج از آن باش

های اداری، عمومی و فروش، افزایش سود  از چهار ابزار کاهش مخارج تحقیق و توسعه، کاهش هزینه استفاده
 های بلندمدت و تولید بیش از حد پرداخت. بررسی وی نتایج زیر را بدست آورد.  غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی

 شود.  ی کمتری میهای نقد عملیات ها و جریان مدیریت سود واقعی منجر به گزارش سود -الف
کنند. به عبارت دیگر چنانچه شرکتی در سال جاری از  گذاران نتایج مدیریت سود واقعی را شناسایی می سرمایه -ب

 مدیریت سود واقعی استفاده نماید، بازده سال آتی کمتری خواهد داشت. 
شرکت از دیدگاه رفته است ولی پیرامون بینی سود تحقیقاتی صورت پذیدر ایران، در ارتباط با مدیریت سود و کیفیت پیش

ای از  تواند بعنوان مجموعه شود. محققان معتقدند که شرکت می قانونی شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه محسوب می
باشد  ها، قرارداد میان مدیران و سهامداران شرکت می ترین این قرارداد های مختلف تلقی شود. مهم ها میان طرف قرارداد

گیرد. سهامداران در قرارداد خود با مدیران،  ال جدایی مالکیت از مدیریت و بر پایه نظریه نمایندگی شکل میکه به دنب
سپارند و در مقابل، حق پاسخ خواهی در خصوص عملکرد مدیران را برای  اداره امور شرکت را به نمایندگان )مدیران( می

اکثر نمودن ثروت صاحبان سرمایه و تعهد سهامداران به جبران کنند. تعهد مدیریت به تالش در راستای حد خود حفظ می
ها در قبال انجام وظایف خود از شرایط اصلی این  خدمات مدیران در قالب پرداخت حقوق و مزایای توافق شده به آن

ت بر اجرای ها، هم در تعیین شرایط قرارداد و هم در نظار ها است. حسابداری و حسابرسی در تمام این قرارداد قرارداد
کند. بعنوان مثال، در قرارداد میان سهامداران و مدیریت شرکت، سود حسابداری، به  صحیح قرارداد، نقش اساسی ایفا می

گیری عملکرد اقتصادی شرکت که محصول فرآیند حسابداری مالی است، برای مقاصد  عنوان برترین شاخص اندازه
کند.  یریت و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت نقش اساسی بازی میهای جبران خدمت )پاداش( مد مختلف، نظیر طرح

کننده آن در شرایط قرارداد میان سهامداران و مدیریت، این  بنابراین، با توجه به اهمیت سود حسابداری و نقش تعیین
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ران کیفیت سود گیرد که به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران و انتظارات نفع شخصی، مدی فرض قوت می
 دهند.  را تحت تأثیر قرار می

های صنعت در سودآوری شرکت،  ( در تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل طولی تأثیر منابع شرکت و ویژگی1070) ویلسون
هایی که توسط منابع  های مدیریت، ارزش افزود به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت و عو امل داخلی شرکت مانند توانایی

 افی بر سودآوری شرکت تأثیر دارند. شود و نیز استفاده از تکنولوژی ک انسانی شرکت ایجاد می

باشد. این تحقیق  ها می هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین تخصص کمیته حسابرسی، مدیریت سود شرکت
های موجود با نظرات و دالیل  درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیت

های این تحقیق بتواند به  ها را بررسی کند با این هدف که یافته بر مدیریت سود شرکت مطرح در خصوص عوامل موثر
گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل  فعاالن بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان، تحلیلگران مالی و سرمایه

ه عامل تخصص کمیته حسابرسی، یاری رساند؛ زیرا های مالی و اوراق بهادار با عنایت ب گذاری در دارایی های سرمایه طرح
گردد، ضمن آنکه  گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه

 نماید گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می شفافیت محیط تصمیم

 روش پژوهش 
ها مورد  باط بین تخصص کمیته حسابرسی، کیفیت پیش بینی سود و مدیریت سود شرکتبا توجه به اینکه در این پژوهش ارت

توان اینگونه بیان نمود که این پژوهش در حوزه تحقیقات توصیفی و استقرایی است واز نظر هدف  گیرد، لذا می بررسی قرار می
های پس رویدادی  ستگی و بر پایه دادهبندی بر حسب روش اجرا، روش همب باشد. پژوهش حاضر از نظر تقسیم کاربردی می

)سری زمانی و مقطعی( یعنی بررسی وجود رابطه  انجام شد. با توجه به اهداف پژوهش، روش آماری از نوع همبستگی ترکیبی
 باشد.  ها از طریق رگرسیون می بین متغیر

 قلمرو تحقیق
 باشد.  الف( قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق در حیطه مباحث حسابداری مالی می

 باشد.  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ب( قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت
 باشد.  )دوره شش ساله( می 7631تا  7631های  ج( قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطالعات مربوط به سال

 باشد:  گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می روش نمونه
 ها در دسترس باشد.  های عملیاتی تحقیق، برای آن اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر -7
 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.  7631دست کم از سال  -1
 اسفند ماه باشد.  13ها  ل مالی آنپایان سا -6
 ها نباشد.  گذاری و بانک های مالی، سرمایه جزء موسسه -2

 

 ها آوری اطالعات و داده روش گرد

های اطالعاتی ره آورد نوین و تدبیر  ای پژوهش، از بانکه های مورد نیاز برای محاسبه متغیر آوری داده به منظور جمع
های دستی موجود  های اطالعاتی ناقص باشد، به آرشیو های موجود در این بانک شود. در مواردی که داده استفاده می پرداز

در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس 
 ( مراجعه شد. www.rdis.ir اوراق بهادار )وب سایت
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 ها اهیت و منابع دادهم

 فرضیه تحقیق
 .بین مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد

 تحقیق آماریمدل نحوه محاسبه متغیرهای 

EM jt =  0β + 1β AEXP jt+ 2β MVE jt + 3β  MTB jt + 4β FE jt + 5β  LOSS jt + 6β DUAL jt + 7β  

DECREN jt + 8β NOA jt + 9β BIG jt + ε jt 

 متغیر وابسته:

=EM  مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی که از طریق اقالم تعهدی اختیاری و با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به
 شرح زیر محاسبه می شود:

TA=NI-CFO 

سود خالص می باشد. سپس مدل زیر در مورد کل  NIوجه نقد حاصل از عملیات و  CFOکل اقالم تعهدی،  TAکه 
 شود:اقالم تعهدی در مقابل تغییر در فروش ونیز بهای تمام شده دارایی ثابت دوره، برازش می

TAit=α(1/Ait-1)+β(∆REV it/ Ait-1)+γ(PPE it/Ait-1)+ε it 

منهای مبلغ   tمبلغ درآمدهای سال  i ،∆REV itبرای شرکت  tکل اقالم تعهدی در سال TA itکه در این رابطه 
کل دارایی هادر پایان سال  t، Ait-1مبلغ دارایی های ثابت ناخالص در سال i ، PPE itدرآمدهای سال قبل برای شرکت 

 .باشدمی  iبرای شرکت  tخطای مدل در سال εit ضرایب مدل جونز، و  γوα،β،ضرایب i قبل برای شرکت
 ( نیز از رابطه زیر به دست می آید:NDACتعهدی غیر اختیاری)اقالم 

NDAC it= α (1/Ait-1)+β(∆REV it-∆REC it/ Ait-1)+γ(PPE it /Ait-1) 

و  α ،βو  بوده iبرای شرکت  t-1های دریافتنی سالحساب منهای tهای دریافتنی سال حساب  REC it∆که در این مدل
γ مدل کل اقالم تعهدی نیز از طریق روش حداقل مربعات در (TAبه دست می ) آیند که در نهایت با توجه به معادالت

 شود:( از طریق مدل زیرمحاسبه میDACفوق، اقالم تعهدی اختیاری )
DAC it=TAC it-NDAC it 

 متغیر مستقل:

=AEXP  کمیته حسابرسی که از طریق درصد اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی تقسیم بر تعداد  تخصص
 آید.کل اعضای کمیته حسابرسی به دست می

 متغیرهای کنترل:

=MTB .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان دوره 
=MVE وره.ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان د 
=LEV شود.ها به ارزش دفتری دارایی ها در پایان دوره محاسبه میاهرم مالی که از نسبت ارزش دفتری بدهی 

=LOSS  متغیر دامی است در صورتی که شرکت در دوره قبل زیان خالص گزارش کرده باشد، عدد یک در غیر اینصورت
 شود. عدد صفر منظور می

=DUAL  که مدیر عامل شرکت عضو هیات مدیره باشد، عدد یک، در غیر اینصورت عدد متغیر دامی است در صورتی
 شود.صفر منظور می

=DECREN  متغیر دامی است در صورتی که سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه شرکت نسبت به دوره قبل کاهش
 شود.یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می

=NOA عملیاتی شرکت در پایان دوره.های خالص دارایی 
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=BIG  متغیر دامی است در صورتی که حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر
 منظور می شود.

های پراکندگی و  آمار توصیفی نظیر شاخص  های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش در تجزیه و تحلیل داده
 واتسون استفاده شد.-اسمینرف و آزمون دوربین -آزمون کلموگروفآمار استباطی شامل 

 ها نتایج و یافته

 ها آمار توصیفی داده
ها  دهد. آمار توصیفی متغیر های تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان می های توصیفی متغیر (، آماره7در جدول )

نگین، یااند، شامل م گیری شده ( اندازه7631-31های  )سالها طی دوره آزمون  های شرکت تحقیق که با استفاده از داده
 نه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است. یام

 های تحقیق های توصیفی متغیر آماره (:0)جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار نهیام نگینیام ها شرح متغیر

EM 71137/0 07970/0 01621/0 01331/0 01311/0 مدیریت سود 

EFQ  دقت سود پیش بینی شده توسط
 مدیریت

0707716 0700707 0771776 -0713913 0761613 

AC_EXP 7700000 0766660 0711333 0766666 0793221 تخصص کمیته حسابرسی 

MVE 726310000 3301 3029121 967930 1633310 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

MTB 
دفتری نسبت ارزش بازار به ارزش 
 حقوق صاحبان سهام

7797073 7712332 3736330 -763733117 71713113 

LEV 7723070 0771936 0773976 0739371 0739733 اهرم مالی 

LOSS 7700000 0700000 0763601 0700000 0771373 زیان ده بودن 

DUAL 7700000 0700000 0762676 0700000 0776301 دوگانگی مدیر عامل 

DECREN 
کاهش سود خالص قبل از اقالم 

 غیر مترقبه
0779103 0700000 0763216 0700000 7700000 

NOA 0721303 0713332 0702230 0769311 0769133 های عملیاتی خالص دارایی 

SIZE 61763973 12761003 7791933 11762123 11790901 اندازه شرکت 

EARNING 1727333 7713331 7713313 2773113 2761691 ضریب پراکندگی سود 

 ها آزمون پایایی متغیر
ایم، پسران و  های پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیر

 نشان داده شده است.  1استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  7شین

 (IPSایم، پسران و شین ) آزمون (:2)جدول 

 W-stat p-value متغیر

EM 000/0 931/771 مدیریت سود 

                                                           
1
 . Im , Pesaran, Shin  
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EFQ 003/0 361/66 دقت سود پیش بینی شده توسط مدیریت 

AC_EXP 0007/0 926/93 تخصص کمیته حسابرسی 
MVE 0079/0 006/17 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

MTB 0072/0 303/17 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 

LEV 013/0 962/3 اهرم مالی 

LOSS 026/0 713/3 زیان ده بودن 

DUAL 071/0 161/72 دوگانگی مدیر عامل 

DECREN 0031/0 717/13 کاهش سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه 

NOA 063/0 339/3 های عملیاتی خالص دارایی 

SIZE 071/0 906/70 اندازه شرکت 

EARNING 0071/0 393/11 سود ضریب پراکندگی 

های  است، در نتیجه این متغیر 09/0برای تمامی متغیرهاکمتر از  P(، چون مقدار 1)جدول  IPSبا توجه به نتایج آزمون 
ها در  واریانس متغیر نگین ویادهد که، م نشان می IPSاند نتایج آزمون  پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بوده

ها در مدل باعث  ها مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیر ها بین سال طول زمان و کوواریانس متغیر
 شود.  بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمی

 

 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
های ترکیبی استفاده شده است.  های تحقیق در این پژوهش از داده با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه

های چاو و هاسمن  بمنظور تعیین مدل مناسب )تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی( برای آزمون فرضیات از آزمون
 استفاده شده است. 

 آزمون چاو (3)جدول 

 شرح مدل رگرسیونی

 مدل اول
EM jt =  0β + 1β AC_EXP jt+ 2β MVE jt +  3β MTB jt + 4β LEV jt + 5β  LOSS jt + 6β DUAL 

jt +  7β DECREN jt + 8β NOA jt + 9β BIG jt +  10β SIZE jt + 11β AGE jt + 12β EARNING jt + 

ε jt 

 

 مدل دوم
EFQ jt =  0β + 1β AC_EXP jt+ 2β MVE jt +  3β MTB jt + 4β LEV jt + 5β  LOSS jt + 6β DUAL 

jt +  7β DECREN jt + 8β NOA jt + 9β BIG jt +  10β SIZE jt + 11β AGE jt + 12β EARNING jt + 

ε jt 

 

 الف( آزمون چاو
نشان داده شده است. در مورد مدل رگرسیونی  2برای مدل رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول  Fنتایج مربوط به آزمون 

شود. به بیان دیگر،  )مدل تلفیقی( تایید نمی H0 دهد فرض تحقیق با توجه به سطح معناداری نتایج آزمون چاو نشان می
)پانل( برای بر آورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود  های تابلویی آثار فردی یا گروهی وجود دارد و باید از روش داده

 شود.  که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل )با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت( از آزمون هاسمن استفاده می
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 آزمون چاو (:4)دول ج

 نتیجه آزمون احتمال Fآماره  مدل رگرسیونی

 مدل پانل رد فرض صفر 0731/0 926/73 اول

 مدل تلفیقی قبول فرض صفر 937/0 717/1 دوم

 ب( آزمون هاسمن
 های مختلف یکسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل )اثرات پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال

مبنی بر  H0گردد. در آزمون هاسمن فرضیه  ثابت یا تصادفی( تعیین گردد که بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می
 نماید.  های اثر تصادفی آزمون می مبنی بر ناسازگاری تخمین H1های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه  سازگاری تخمین

 آزمون هاسمن (:5) جدول

 نتیجه آزمون احتمال آماره  مدل رگرسیونی

 پانل با اثرات ثابت رد فرض صفر 0003/0 713/61 اول

نشان داده شده است. نتایج نشان داده که  9نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی اول تحقیق در جدول 
باشند که حاکی از تایید  دار میدرصد معنی 39آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی مزبور در سطح اطمینان      آماره

های پانل به  های رگرسیونی تحقیق با استفاده از مدل داده باشد، لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل می H0فرضیه 
 روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود. 

 

 رگرسیون  فروض کالسیکآزمون 
 های رگرسیون الزم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.  پیش از برازش مدل

 

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. جدول خروجی آزمون 
K-S افزار  در نرمSPSS است. با توجه به جدول فوق  3های مالی به شرح جدول  برای متغیر وابسته تجدید ارائه صورت

های مالی بیشتر از  که سطح معناداری برای متغیر وابسته تجدید ارائه صورت کولموگروف اسمیرنوف از آنجائی Zو آماره 
 توان گفت متغیر مزبور در مدل فوق از توزیع نرمال برخوردارند.  % می39تایید شده لذا با اطمینان  H0است فرضیه  09/0

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف :(6)جدول 

 نام متغیر
Z  کولموگروف

 اسمیرنوف
 نتیجه سطح معناداری

EM توزیع نرمال است 07773 77931 مدیریت سود 

EFQ  توزیع نرمال است 07736 77103 مدیریتدقت سود پیش بینی شده توسط 

 ها آزمون استقالل خطا
های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون   آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده )خطا(

 نماید:  می
H0ها خود همبستگی وجود ندارد.  : بین خطا 
H1ها خود همبستگی وجود دارد.  : بین خطا 

2
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است. با توجه به اینکه مقدار آماره  1% به شرح جدول 7آماره دوربین واتسن به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای 
بزرگتر است لذا عدم  0707دوربین واتسون محاسبه شده مدل رگرسیونی تحقیق حاضر از مقدار بحرانی در سطح خطای 

مورد تایید قرار  0707داری گرسیونی تحقیق در سطح معنیهای ر ها در مدل همبستگی پیاپی یا سریالی باقی مانده
 .گیرد می

 ها آزمون استقالل خطا (:7)جدول 

 های رگرسیونی مدل
 تحقیق

 %(7مقادیر بحرانی)سطح خطا 
 آماره دوربین واتسن

du Dl 

 333/7 213/7 392/7 اول
 310/7 236/7 371/7 دوم

 ها واریانس  ناهمسانی
 واریانسناهمسانی است.  واریانسکنیم موضوع  به آن برخورد می اقتصاد سنجییکی از موضوعات مهمّی که در 

نابرابر هستند. به منظور  های واریانسناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای 
 3واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت جدول  برآورد

 شود.  بیان می

 واریانس  نتایج حاصل از ناهمسانی (:8) جدول
 مدل رگرسیونی

 تحقیق
 نتیجه آزمون P-value آماره وایت

 عدم وجود ناهمسانی 07211 17266 اول

 عدم وجود ناهمسانی 07113 77363 دوم

های  مدل F( آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره 3( در جدول )F)آماره  نتایج حاصل از آزمون وایت
واریانس   معنی دار نیستند در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی 09/0رگرسیونی تحقیق در سطح خطای 

استفاده  OLSتوان از مدل رگرسیونی  شود. به همین دلیل می تایید می 09/0 های مدل در سطح خطای در بین داده
 نماییم. 

های رگرسیونی تحقیق و به تبع آن  تایج حاصل از برازش مدلپس از بررسی فروض کالسیک در قسمت بعد ن
 گیرد.  های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می فرضیه

 آزمون فرضیه 
 رسی ارتباط معناداری وجود دارد. بین مدیریت سود و تخصص کمیته حساب 

EM jt =  0β + 1β AC_EXP jt+ 2β MVE jt +  3β MTB jt + 4β LEV jt + 5β  LOSS jt + 6β DUAL jt +  7β 

DECREN jt + 8β NOA jt + 9β BIG jt +  10β SIZE jt + 11β AGE jt + 12β EARNING jt + ε jt 

های رگرسیونی تحقیق در  برازش مدلها، نتایج حاصل از  پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن
باشد. همان طور که  حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می 3( جدول 139/72) Fارائه شده است. مقدار آماره  3 جدول

مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از  3در قسمت پایین جدول 
درصد از  7/93توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور، تنها حدود  بنابراین، می درصد. 7/93درصد و  3/31

های مستقل و کنترل مزبور تبیین  های مورد بررسی توسط متغیر شرکت تغییرات متغیر وابسته )میزان مدیریت سود(
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شوند. در این جدول اعداد مثبت )منفی( در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم )معکوس( هر یک از  می
 ها بر متغیر وابسته است.  متغیر

 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون (:4) جدول

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر

 β0 911/7 633/2 00031/0 عدد ثابت

AC_EXP β 1 693/0- 167/1- 023/0 

MVE β 2 013/7- 777/6- 076/0 

MTB β 3 326/0- 303/1- 077/0 

LEV β 4 333/0 231/7 723/0 

LOSS β 5 333/0 713/7 661/0 

DUAL β 6 717/7 116/6 0039/0 

DECREN β 7 937/0- 792/6- 071/0 

NOA β 8 217/0 637/1 029/0 

AGE β 9 172/0 303/0 611/0 

BIG β 10 301/0- 317/1- 073/0 

SIZE β 11 133/0 713/1 027/0 

EARNING β 12 732/0- 116/6- 0011/0 

 F 139/72آماره  313/0 ضریب تعیین

 
 ضریب تعیین تعدیل شده

937/0 
 000/0 (P-Value) داری معنی

 073/1 آماره دوربین واتسون

افزار کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده )در این  محاسبه شده توسط نرم sigصورتی که مقدار  نحوه داوری: در
گردد. همچنین با توجه به  داری متغیر مورد نظر تایید شده و فرضیه مرتبط با آن تایید می %( باشد، معنی9پژوهش معادل 

%( بیشتر باشد، فرضیه 9استیودنت با همان سطح اطمینان ) tدول ، نیز اگر این آماره از مقدار معادل آن در جtمقدار آماره 
 گردد.  مرتبط با آن تایید می

داری  ( کمتر از سطح معنیAC_EXP) ( متغیر تخصص کمیته حسابرسیsigداری ) سطح معنی 3 نتیجه: مطابق با جدول
( بزرگتر از آماره 167/1) مربوط به این متغیر t%( است؛ همچنین قدرمطلق آماره 9در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر )

t  بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیهH0  رد شده و فرضیه 39در سطح اطمینان %H1  مبنی بر
 .گردد این که بین مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد، تایید می

 گیری  نتیجه
در بور اوراق بهادار تهران پرداخته شد.  مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی بررسی رابطهدر این پژوهش به بررسی 

های تحقیق  براساس یافته .ابرسی ارتباط معناداری وجود داردبین مدیریت سود و تخصص کمیته حسها نشان داد که  یافته
داری در نظر گرفته شده در  ( کمتر از سطح معنیAC_EXP) ( متغیر تخصص کمیته حسابرسیsigداری ) سطح معنی

بدست آمده از جدول  t( بزرگتر از آماره 167/1) مربوط به این متغیر t%( است؛ همچنین قدرمطلق آماره 9پژوهش حاضر )
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مدیریت مبنی بر این که بین  H1% رد شده و فرضیه 39در سطح اطمینان  H0با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه 
گردد. از سوی دیگر با توجه عالمت منفی ضریب  سود و تخصص کمیته حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد، تایید می

توان نتیجه گرفت به ازای هریک واحد افزایش در تخصص کمیته حسابرسی میزان مدیریت  ( می-693/0) متغیر مزبور
فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر معکوس تخصص کمیته حسابرسی بر یابد. با توجه به نتایج  واحد کاهش می 693/0سود 

)از جمله سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان  گذار های قانون گذاران، تحلیل گران، نهاد مدیریت سود به سرمایه
سود نتیجه مزبور  شود به منظور ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و ...( توصیه می

 را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. 
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