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حسابرسی  کمیته ی  وجود  تأثیر 
واحد حسابرسی داخلی  و 
بر هموارســازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس
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حسابرسی  کمیته ی  وجود  تأثیر 

واحد حسابرسی داخلی  و 

شــرکت های  ســود  هموارســازی  بــر 

بــورس در  پذیرفته شــده 

سحر سپاسی*
مرتضی کاظم پور**

ــی  ــد حسابرس ــی و واح ــه ی حسابرس ــود کمیت ــن وج ــه ی بی ــی رابط ــر بررس ــش حاض ــی پژوه ــدف اصل ه
ــرای اندازه گیــری  ــا هموارســازی ســود در شــرکت های پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار اســت. ب داخلــی ب
ــز محاســبه شــده  ــل شــده ي جون ــدل تعدی ــر اســاس م ــه ب ــاری ک ــالم تعهــدی اختی هموارســازی ســود از اق
ــورس  ــده در ب ــرکت های پذیرفته ش ــه ی ش ــر کلی ــش حاض ــاری پژوه ــه ی آم ــردد. جامع ــتفاده می گ ــت، اس اس
اوراق بهــادار تهــران اســت کــه از ایــن تعــداد 100 شــرکت بــه عنــوان نمونــه ی آمــاری انتخــاب شــدند. نتایــج 
پژوهــش نشــان دادنــد کــه بیــن وجــود کمیتــه ی حسابرســی و حســابرس داخلــی بــا هموارســازی ســود رابطه ی 

معکــوس و معنــاداری وجــود دارد و می تــوان بــا مســتقر کــردن کمیتــه ی حسابرســی و واحــد 
ــج  ــر نتای ــوی دیگ ــش داد از س ــود را کاه ــازی س ــی، هموارس ــی داخل حسابرس

حاکــی از آن بودنــد کــه بیــن تعــداد اعضــای کمیتــه ی حسابرســی و 
هموارســازی ســود رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد. 

*استادیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
] **کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
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1..  مقدمه 
ــای  ــرک ها مدت ه ــري ش ــوع راهب موض
زیــادی اســت کــه مطــرح شــده امــا توجــه 
ــش از  ــر را بی ــه اخی ــه ده ــان در س محقق
ــت  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــته ب گذش
)اکپــارا1، 2011(. در اواخــر دهــه ی 80 
و اوایــل دهــه ی 90 میــالدی، موضــوع 
حاکمیــت شــرکتی بــه صــورت آکادمیــک 
ــرار  ــان ق ــیاری از محقق ــه بس ــورد توج م
گرفــت. بــاور مــا بــر ایــن اســت کــه ایــن 
تغییــر بــه دو دلیــل صــورت گرفتــه اســت: 
بــه  تغییــر و تحــول در شــرکت ها  اوالً 
ــت،  ــی شــدن، رقاب ــی همچــون جهان دالیل
فنــاوري جدیـــد و نگـرانی هـــای محیطی و 
ــوایی های  ــل رس ــه دلی ــاً ب ــی. ثانی اجتماع
ــرکت های  ــدادی از ش ــی در تع ــزرگ مال ب
ــوان  ــوایی ها را می ت ــن رس ــه ای ــزرگ ک ب
ــران و  ــن مدی ــی بی ــع ذات ــاد مناف در تض
ــن  ــود ای ــا وج ــرد و ب ــتجو ک ــکان جس مال
ــد  ــعی کردن ــرکت ها س ــع، ش ــاد مناف تض
ــودن  ــم نم ــرای منظ ــی را ب ــا راهکارهای ت
نماینــد.  ارائــه  کارکنــان  فعالیت هــای 
از طرفــی، بــه منظــور افزایــش اعتبــار 
گزارش هــاي  و  اطالعــات  شــفافیت  و 
ــرل  ــه کنت ــک ب ــرای کم ــز ب ــی و نی مال
مدیــران مقــررات مختلفــی بــرای راهبــري 
در  میــالدی   90 دهــه ی  در  شــرکت ها 
قــاره ی اروپــا صــادر شــد. )بــه عنــوان مثال 
ــتان،1992؛  ــری2 در انگلس ــزارش کادبـ گـ
گـــزارش وینــوت3 در فرانســه، 1995 و 

 .)1998 اولیونســیا4، 
امــا، در ایــران در اواخــر ســال 1383 
مرکــز تحقیقــات و توســعه ی بــازار ســرمایه 
تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  ســازمان 
آیین نامــه  اولیــن  انتشــار  بــه  دســت 

ــگاه  ــرکتی زد و آن را در پای ــت ش حاکمی
بهــادار  اوراق  بــورس  اطالع رســانی 
تهــران در دســترس عمــوم قــرار داد. ایــن 
آیین نامــه در 22 مــاده و 2 تبصــره تنظیــم 
ــأت  ــف هی ــا، وظای ــامل تعریف ه ــد و ش ش
ــات و  ــای اطالع ــهام داران، افش ــره، س مدی
ــاس  ــود. )حس ــی ب ــخگویی و حسابرس پاس

یگانــه، 1385(
 از طرفــــی، بـــرای آن کــه راهبــري 
را  مؤثــری  نقــش  بتوانــد  شــرکت ها 
ارکـــان و  بــه  ایفــا کنــد  در ســازمان 
ــتقل  ــای مس ــون اعض ــازوکارهایی همچ س
حسابرســی،  کمیتــه ی  مدیــره،  هیــأت 
واحــد حســابرس داخلــی کارآمــد و... نیــاز 
خواهــد داشــت. بــه عقیــده ی گراملینـــگ5 
ســازوکارها  ایــن   )2004( همـــکاران  و 
عبارتنــد از: )1( هیــأت مدیــره و مدیریــت 
واحــد   )3( حسابرســی  کمیتــه ی   )2(
حســابرس داخلــی )4( حســابرس خارجــی 

)مســتقل(. 
ــق حاضــر  ــی تحقی ــن رو هــدف اصل از ای
بررســی رابطــه ی بیــن کمیته ی حسابرســی 
ــی  ــی و درماندگ و وجــود حسابرســی داخل
ــت.  ــود اسـ ــازی سـ ــا هموارسـ ــی ب مالـ
کمیتــه ی حسابرســی  روی  بــر  تمرکــز 
بــه دلیــل آن اســـت کــه کمیتـــه ی مزبــور 
ــر  ــزء جدایی ناپذی ــده ای جـ ــور فزاینـ به ط
خط مشــی های  و  کنترلــی  ســاختارهای 
ــر خــود  ــا فعالیــت مؤث ــوده و ب راهبــردی ب
راهبــري شــرکت هارا تقویــت  نمــوده و 
ــه  ــردد ک ــن می گ ــه ای ــر ب ــر منج ــن ام ای
ــد.  ــش یاب ــابداری افزای ــود حس ــت س کیفی
امــا بــرای آن کــه ایــن کمیتــه بتوانــد 
بــه  باشــد  داشــته  اثربخــش  فعالیتــی 
ســایرگروه هــا از جملــه واحــد حسابرســي 

ــت. ــد اس ــی نیازمن داخل
ــدد  ــر درص ــن، در مقالــه ی حاض بنابرای
پاســخ گویی بــه ایـــن ســؤال هســتیم 
ــد  ــی و واح ــه ی حسابرس ــا کمیت ــه آی ک
ــر  ــاداری ب ــر معن ــی تأثی ــی داخل حسابرس
روی هموارســازی ســود خواهنــد گذاشــت 

ــر؟ ــا خی ی

1-Okpara 
2-Cadbury Report
3-Vienot I Report

4-Olivencia Report
5-Gramling 
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2.  پیشینه ی پژوهش 
1.2. پژوهش های خارجی

و  )بســلی  نویســندگان  از   بســیاری 
ســالتریو1 2001؛ وافیــس2، 2001؛ کلیــن3، 
1998؛ منــون و ویلیامــز4، 1994؛ ویکنایــر5  
و همـــکاران، 1993؛ ورســچور6، 1993( 

اگــر  کــه  رســیده اند  نتیجــه  ایــن  بــه 
مدیــران  از  تنهــا  حسابرســی  کمیتــه ی 
ــه  ــود ب ــکیل ش ــتقل تش ــف و مس غیرموظ
و شــفافیت ســازمان  بهتــر  پاســخ گویی 

 . د می شــو منجر
کلیـــن )2002( بــا بررســی 692 شــرکت 
کــرد  بیــان  آمریــکا  متحــد  ایــاالت  در 
اســـتقالل کمیتـــه ی حســـابرسی  کــه 
ــدی دارد و  ــالم تعه ــا اق ــی ب ــه ی منف رابط
ــه  ــه منجــر ب ــن کمیت کاهــش اســتقالل ای
افزایــش چشــمگیری در اقــالم تعهــدی 
ــگ و  ــد. یان ــد ش ــرکت خواه ــادی ش غیرع
کریشــنان7)2004( نتیجــه گرفتنــد کــه در 
یــک دوره ی ســه ماهــه ارتبــاط معنــاداری 
اســتقالل کمیتــه ی حسابرســی و  بیــن 
دارد.  وجــود  اختیــاری  تعهــدی  اقــالم 
بردبــری8)2004( بــه ایــن امــر اشــاره کــرد 
کــه اســتقالل کمیتــه ی حسابرســی، کیفیت 
حســابداری شــرکت را افزایــش خواهــد داد 
داویدســون9 و همــکاران )2005( اشــاره 
ــد کــه کمیتــه ی حسابرســی ممکــن  نمودن
ــه را از  ــود فرصت طلبان ــت س ــت مدیری اس

ــد: ــش ده ــر کاه ــرق زی ط
1. ارزیـابـــی شایســـتگی و اســـتقالل 

حسابرســـان بـــرون سـازمـــانی
ــه  ــای کنش گرایان ــارکت در بحث ه 2. مش
بــا مدیریـــت شـــرکت و حسـابرســـان 
قضاوت هــای  بــه  راجــع  برون ســازمانی 

حســـابداری کلیــــدی
یافتــن  منظــور  بــه  وارســی هایی   .3
ماهیــت و میــزان مســائلی کــه مدیریــت و 
حسابرســان بــه آن توجــه شــایانی دارنــد و 
ــا. ــن بحث ه ــج ای ــی نتای ــن، ارزیاب همچنی

ــواهدی را  ــز10 )2005( ش ــا  مارتین پوچت
ــال های  ــن س ــپانیایی بی ــرکت اس از 86 ش

1996 الــی 2001 تهیــه کــرد و بعــد از 
ــن نتیجــه دســت  ــه ای ــات ب ــل اطالع تحلی
ــی  ــه ی حسابرس ــود کمیت ــه وج ــت ک یاف
تاثیــری بــر کیفیــت گزارشــگری مالــی 
نخواهــد گذاشــت. از طرفــی، پوچتامارتینــز 
از  و دی فوئنتــن11 )2007( در نمونــه ای 
ــد کــه  142 شــرکت اســپانیایی بیــان کردن
رابطــه ي مثبتــی بیــن اعضــای غیرموظــف 
داوطلبانــه  تشــکیل  و  مدیــره  هیــأت 
کمیتــه ی حسابرســی وجــود دارد. بــه طــور 
خالصــه، اکثــر مطالعــات بیــان کردنــد کــه 
ــره  ــأت مدی ــف هی ــای غیرموظ ــود اعض وج
ــش  ــب افزای ــی موج ــه ی حسابرس در کمیت
کیفیـــت و اعتبـــار صورت هـــای مالـــی 

می شــود.
 ،)2004( پــــارک12  و  جـــن  چـــوی، 
بیــان کردنــد کــه انـــدازه ی کمیتــه ی 
ــازنده ای  ــر س ــد تأثیـ ــی می توان حسابرسـ
داشــته  حسابرســی  کمیتــه ی  روی  بــر 
بزرگ تــر  حسابرســی  کمیتــه ی  باشــد. 
همیــن  بــه  باشــد  مؤثرتــر  می توانــد 
علــت، کمیتــه  تمایــل دارد تــا شــامل 
اعضایــی بــا تخصص های گـوناگـــون بـــرای 
ــای  ــر رویه هـ ــای جدی ت ــام کنترل هـ انجـ
گــزارش  باشــد.  مالــی  گزارشـــگری 
کاربـــری13  )1992( اشــاره کــرد کــه یــک 
ــد  ــه بتوان ــرای آن ک ــه ی حسابرســی ب کمیت
نقــش مؤثــر و کارآمــدی را در شــرکت 
ــه عضــو  ــل دارای س ــد حداق ــد بای ــا کن ایف
ــه عقیــده ی کمیتــه ی بلوریبــون14  باشــد. ب
بایــد  حسابرســی  کمیتــه ی   )1992(
حداقــل ســه عضــو داشــته و چهــار جلســه 
ــال 2002  ــد. و در س ــزار کن ــال برگ در س
هــم قانــون ســاربنز اکســلی تعــداد اعضــای 
ــان  ــو بی ــه عض ــل س ــه را حداق ــن کمیت ای
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ــون  ــده ي لیپت ــه عقی ــن، ب ــود. همچنی نم
و   )1993( جنســن2   ،)1992( لــورچ1  و 
یرمــاک3 )1996(  تعــداد اعضــای کمیتــه ی 
حسابرســی بــر روی تصمیم گیــری ایــن 

ــود.  ــد ب ــذار خواه ــه اثرگ کمیت
ــه ای  ــالتریو4 )2001( در نمون ــلی و س بس
متشــکل از 627 شـــرکت کانادایـــی در 
ــن  ــر ای ــی ب ــواهدی را مبن ــال 1994 ش س
ــداد  ــش در تع ــه افزای ــد ک ــه کردن ــر تهی ام
اعضــای مســتقل کمیتــه ی حسابرســی 
رابطــه ی مثبتــی بــا انــدازه ی هیــأت مدیــره 
ــن و همــکاران5)2006(  خواهــد داشــت. لی
در مطالعـــه بــا بررســـی 212 شـــرکت 
آمریکایــی بیــان کردنــد کــه هــر چــه 
انــدازه ی کمیتــه ی حسابرســی بزرگ تــر 
اتفــاق  کم تــر  ســود  مدیریــت  باشــد، 

ــاد. ــد افت خواه
چــوی، جــون و پــارک6 )2004( و یانــگ و 
کریشــنان7 )2005( دریافتنــد کــه کمیته ی 
حسابرســی بزرگ تــر بــا مدیریــت ســود 
ــد  ــس )2005(، دیوی ــا وافی ــاط دارد ام ارتب

ســان، گودیــن اســتوارت و کنــت8 )2005( 
نتایــج معنــاداری بــرای رابطــه ی بیــن 
کمیتــه ی حسابرســی و مدیریــت و کیفیــت 

ــد.   ســود بیــان نکردن
واحــد  اخیــر  ســال های  در  همچنیــن 
یــک  عنــوان  بــه  داخلــی  حسابرســی 
راهبــري  بحــث  در  مؤثــر  ســازوکار 
شــرکت ها مطـــرح شــده اســت. کرملینــگ9 
ــد کــه  ــان کردنـ ــکاران )2004(  بیـ و همـ
از  یکــی  داخلــی  حسابرســی  عملکـــرد 
ــرکت ها  ــري ش ــی راهب ــای اصلـ ــر بناه زی
ــد  ــا کردن ــان ادع ــیاری از محقق ــت. بس اس
ــی  ــه ی حسابرس ــن کمیت ــه ی بی ــه رابط ک
و حسابرســی داخلــی بــرای بــاال بــردن 
کیفیــت کنتــرل داخلــی و قابلیــت اعتمــاد 
ــت.  ــروری اس ــری ض ــی ام ــگری مال گزارش
و ســـنکر10 2002،  ناگـــی  )از جملــــه 
ــون 2004(.  ــون11 2004 و هارینگت اندرسـ
بیــان  همــکاران12)2009(  و  اســماعیل 
ــه ی  ــدازه ی کمیت ــن ان ــه بیـ ــد کـ کردنـ
ــا  ــره ب ــأت مدی ــدازه ي هیـ ــی و ان حسابرس
کیفیــت ســود ارتبــاط مثبــت و معنــاداری 
ــکاران  ــس13و همـ ــود دارد.  گاراگیرگـ وجـ
ــابرسی  ــه حسـ ــد کـ ــان دادنـ )2010( نشـ
داخلـــی، نقـــش اسـاســـی در اجـــرای 
کارآمــد و اثربخــش راهبــري شــرکت ها 
دارد. ابراهیـــم14)2011( در کشــور مصــر 
در تحقیقـــی مـاهـــیت و ویژگـی هـــای 
ــی آن را در  ــی و تـوانایـ ــی داخلـ حسابرس
را  شــرکت ها  راهبــري  موفــق  اجــرای 
ــی  ــج حاکـ ــرار داد. نتای ــی ق ــورد بررس م
ــر،  ــی مص ــرایط کنون ــه در ش ــود ک از آن ب
ــر  ــی ب ــورت منف ــی به ص ــابرس داخل حس
ــر  ــرکت ها تأثی ــري ش ــی راهب روی اثربخش

رد. می گــذا

در   )2011( همــکاران  دراگاالس15و 
ــن  ــه ی بی ــی رابط ــه بررس ــود ب ــق خ تحقی
کلیــدی  عوامــل  و  داخلــی  حســابرس 
و  مدیــره  )هیــأت  شــرکت ها  راهبــري 
کمیتــه ی حسابرســی( پرداختنــد. آن هــا 
بعــد از بررســی ارتبــاط بیــن حســابرس 
نتیجــه  شــرکت ها  راهبــري  و  داخلـــی 
گرفتنــد، راهبــري کارآمــد شــرکت ها بــرای 
ــال  ــورهای در ح ــه در کش ــرکت هایی ک ش
ــروری  ــری ض ــد ام ــت می کنن ــعه فعالی توس
است. به همیـــن جهـــت حسابرســی داخلی 
ــا ایجــاد اطمینــان و خدمــات مشــاوره ای،  ب
نقــش مهمــی را در راهبــري شــرکت ها 

می کنــد. ایفــا 
نوراشــیکین و ســیناندورا16 )2012( بــه 
ــت  ــز مالکی ــزان تمرک ــه ی می ــی رابط بررس
ــی  ــرکت های مالزیای ــود در ش ــت س و کیفی
ــود  ــت س ــاخص کیفی ــه ش ــه ی س ــر پای ب
ــا  ــا ب ــی آن ه ــه ي بررس ــد و نتیج پرداختن
اســتفاده از دو شــاخص اصلــی کیفیــت 
ســود فرضیــه ی آن هــا در خصــوص ارتبــاط 
ــت را  ــز مالکی ــود و تمرک ــت س ــن کیفی بی

ــرد. ــد ک تأیی
ــان  ــکاران )2012( بی ــیا17 و هم الرا گارس
کردنــد کــه مدت و تعــداد جلســات کمیته ی 
حسابرســـی رابطـــه ی منفــی و معنــاداری با 
مدیریــت ســـود دارد و همچنیــن بیــن وجود 
واحــد حسابرســی داخلــی بــا مدیریــت ســود 

رابطــه ی منفــی وجــود دارد.
2.2. پژوهش های داخلی 

مشــایخی و دیگــران )1384( در پژوهشــی 
بــا عنــوان »نقــش اقــالم تعهــدی اختیــاری 
ــه  ــرکت های پذیرفت ــود ش ــت س در مدیری
ــه  ــران« ب ــادار ته ــورس اوراق به شــده در ب
ــه در شــرکت های  ــن نتیجــه رســیدند ک ای

1-Lipton & Lorsch
2-Jensen
3-Yermack
4-Beasley & Salterio
5-Lin

6-Choi, Jeon & Park 
7-Yang & Krishnan
8-Davidson, Good-
win-Stewart & Kent
9-Gramling

10-Nagy & Cenker
11-Anderson
12-Ismail,
13-Karagiorgos
14-Ibrahim

15-Drogalas
16-Norashikin & Sinandurai
17-Laura Sierra Garcı´a

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

ia
m

ag
az

in
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 14

http://iaiamagazine.ir/article-1-73-fa.html


66

نشریه حرفهای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گامها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیستویکم

دشواریهای استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آیندهی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ا�ا�ی ��دا������ �ا

Iranian Association 
of Internal Auditors

مــورد مطالعــه در پژوهــش، مدیریــت ســود 
اعمــال شــده اســت. در واقــع مدیریــت ایــن 
ــد  ــه نق ــش وج ــگام کاه ــه هن ــرکت ها ب ش
ــرد  ــر عملک ــه بیانگ ــات ک ــل از عملی حاص
ــور  ــه منظ ــوده، ب ــاری ب ــد تج ــف واح ضعی
جبــران ایــن امــر بــه افزایــش ســود از 
ــاری  ــدی اختی ــالم تعه ــش اق ــق افزای طری

ــدام کــرده اســت. اق
مشــایخی )2007( رابطــه ی بیــن ســه 
انــدازه ی   ( شــرکت ها  راهبــري  ویژگــی 
هیـــأت مـدیـــره، دوگانگـــی وظیفــه ي 
مدیرعامــل، نماینــدگان ســهام داران نهــادی 
را  ســود  مدیریــت  مدیــره(   هیــات  در 
بررســی کــرد و نتایــج حاکــی از آن بــود کــه 
هــر ســه مؤلفــه ی اشــاره شــده بــا مدیریــت 

ــد. ــاداری دارن ــه ی معن ــود رابط س
ــش  ــکاران )1387( در پژوه ــی و هم قائم
خــود نقــش اقــالم تعهــدی در تشــریح 
کیفیــت ســود را بررســی کردنــد. همچنیــن 
رابطــه ی بیــن کیفیــت ســود از طریــق 
ــکیل دهنده ی  ــزای تش ــدی و اج ــالم تعه اق
آن بــا بــازده ی عــادی و غیرعــادی ســهام را 
هــم بررســی نمودنــد. نتایــج تحقیــق نشــان 
ــرکت هایی  ــهام ش ــازده س ــن ب ــه بی داد ک
و  آن هــا کم تریــن  تعهــدی  اقــالم  کــه 
ــود  ــزارش مـی شـ ــیزان گ ــش ترین مـ بیـ
ــادوی  ــود دارد. ه ــاداری وج ــالف معن اخت
)1387( بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت 
ــأت  ــت اعضــای هی ــن درصــد مالکی ــه بی ک
مدیــره و تعــداد اعضــای غیرموظــف هیــأت 
همبســتگی  ســود  کیفیــت  بــا  مدیــره 

ــدارد. ــود ن ــاداری وج معن
رابطــه ی   )1389( چاالکــی  و  آقایــی 
بیـــن ویژگی هـــای راهبــري شــرکت ها 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــود را م ــت س و مدیری

ــد  ــان دادن ــق نش ــای تحقی ــد. یافته ه دادن
کــه رابطــه ی معنــا دار منفــی بیــن مالکیــت 
همچنیــن  و  ســود  مدیریــت  و  نهــادی 
ــود  ــت س ــره و مدیری ــأت مدی ــتقالل هی اس
وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن، رابطــه ی 
ویژگی هــای  ســایر  بیــن  معنــاداری 
راهبــري شــرکت ها )تمرکــز مالکیــت، نفــوذ 
مدیرعامــل، دوگانگــی وظیفــه ی مدیرعامل، 
ــر بدهــی و  ــکا ب ــره، ات ــدازه ی هیــأت مدی ان
مــدت زمــان تصــدی مدیرعامــل در هیــأت 
ــدارد. ــود ن ــود وج ــت س ــره( و مدیری مدی

ــالطه )1389(  ــدزاده س ــرام و محم نیکوم
در تحقیقــي بــا عنــوان »رابطــه ی بیــن 
حاکمیــت شــرکتی و مدیریــت ســود« بیــان 
ــرکت ها،  ــري ش ــت راهب ــه کفای ــد ک نمودن
ــا  ــه توانایــی راهبــري شــرکت ها ب نســبت ب
ــاداری دارد. از  ــاط معن ــود ارتب ــت س مدیری
ایــن رو، کفایــت حاکمیــت شــرکتی یکــی از 
عوامــل تعیین کننــده ي مؤثــر بــر مدیریــت 

ســود اســت.
بادآورنهندی و دیگران )1389( با بررســـی 
رابطــه ی بیــن ســاختار مالکیــت و ســرمایه با 
ــه نســبت  ــان کردندک هموارســازی ســود بی
ــی  ــبت بده ــی، نس ــه دارای ــاری ب ــی ج بده
ــی و نســبت بدهــی کل  ــه دارای ــدت ب بلندم
ــرکت های  ــهام ش ــان س ــوق صاحب ــه حق ب
بــا هموارســازی ســـود بـــاال کم تـــر از 
ــن  ــود پایی ــازی س ــا هموارسـ شــرکت های ب
اســت و میــزان مالکیــت ســهامداران نهــادی 
شــرکت های بــا هموارســازی ســود بــاال 
هموارســازی  بــا  شــرکت های  از  بیشــتر 

ــن اســت. ــود پایی س
در   )1390( شــفاخیبری  و  اعتمــادی 
پژوهشــی تحــت عنــوان »تأثیــر جریان هــای 
ــر مدیریــت ســود و نقــش  وجــه نقــد آزاد ب

ایــن  بــه  آن«  در  حسابرســی  کمیتــه ی 
رابطــه ي  کــه  یافتنــد  دســت  نتیجــه 
ــود  ــت س ــن مدیری ــتقیمی بی ــادار مس معن
ــه  ــود دارد. ب ــد آزاد وج ــه نق ــان وج و جری
ــد  ــد آزاد می توان ــه نق ــان وج ــی جری عبارت
محرکــی بــرای مدیریــت ســود تلقــی شــود 
بیــان کردنــد شــرکت هایی  و همچنیــن 
ــتند  ــی هس ــه ی حسابرس ــه دارای کمیت ک
ــایر  ــه س ــبت ب ــری نس ــود بهت ــت س مدیری
شرکـــت ها دارنــد و هـــمچنین نشـــان 
ــی و  ــه ی حسابرس ــن کمیت ــه بی ــد ک دادن
ــت  ــا مدیری ــد آزاد ب ــه نق ــای وج جریان ه
ــدارد. ــود ن ــاداری وج ــه ي معن ــود رابط س

ــی  ــه بررس ــکاران )1390( ب ــازی و هم نم
رابطـــه ی بیـــن کیفیت حسابرس و مدیریت 
ســود پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه بیــن مدیریــت ســود و انــدازه حســابرس 
ــاداری  ــر معن ــا غی ــت ام ــک رابطــه ی مثب ی
ــود و دوره ی  ــت س ــن مدیری ــن بی و همچنی
و  مثبــت  رابطــه ی  حســابرس  تصــدی 

ــود دارد. ــاداری وج معن
ــق  ــرزاده )1390( در تحقی ــی و صف مهران
خــود بیــان کردنــد کــه راهبــري شــرکت ها 
بــا معیارهــای کیفیــت اقــالم تعهــدی، 
ــداری ســود، هموارســازی ســود ارتبــاط  پای
منفــی و معنــادار و بــا معیارهــای تــوان 
ــود،  ــودن س ــع ب ــود و به موق ــی س پیش بین
ارتبــاط مثبــت معنــاداری دارد امــا بــا 
ــاط  ــود ارتب ــی س ــاط ارزش ــای ارتب معیاره
دیگــر،  عبــارت  بــه  نــدارد؛  معنــاداری 
ــري  ــود و راهب ــت س ــن کیفی ــه ی بی رابط
ــه همیــن  شــرکت ها تــک بعــدی نیســت. ب
دلیــل، نمی تــوان یکــی از دو فرضیــه ی 
را  اطمینــان  یــا  نظــارت  یعنــی  رقیــب 

پذیرفــت.
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مشــایخی و محمد آبــادی )1390( رابطه ی 
ــا  ــرکت ها ب ــري ش ــازوکارهای راهب ــن س بی
ــج  ــد. نتای ــی نمودن ــود را بررس ــت س کیفی
ــر شــدن  ــا بیش ت ــه ب پژوهــش نشــان داد ک
ــش  ــره و افزای ــأت مدی ــات هی ــداد جلس تع
حضــور مدیــران غیر موظــف در آن، کیفیــت 
ســود حســابداری افزایــش می یابــد. امــا 
ــل و  ــئولیت های مدیرعام ــک مس ــن تفکی بی
رییــس هیــأت مدیــره از یکدیگــر و کیفیــت 
ســود رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد و 
ــد  ــان دادن ــق نش ــای تحقی ــن یافته ه همچی
کــه بیــن کیفیــت اقــالم تعهــدی، بــه 
ــت ســود،  ــوان یکــی از ســنجه های کیفی عن
ــه  ــرکت ها ک ــري ش ــازوکارهای راهب ــا س ب
ــود  ــاداری وج ــه ی معن ــدند رابط ــی ش بررس

ــدارد. ن
بیــن  رابطــه ی  اســتا ســهراب )1390( 
و مـدیریـــت  مالکیـــت  دوره ی ســـاختار 
ســود را بررســی کردنــد. نتایــج تحقیــق 
ــود کــه رابطــه ی  نشــان دهنده ی ایــن امــر ب
ــادی  ــت نه ــن مالکی ــاداری بی ــی و معن منف
و مالکیــت مدیریتــی بــا مدیریــت ســود 
ــرکتی و  ــت ش ــن مالکی ــا بی ــود دارد ام وج
مدیریــت ســود رابطــه ی مثبــت و معنــاداری 
وجــود دارد. کرمــی و همــکاران )1390( 
ــابرس و  ــدی حس ــن دوره ی تص ــه ی بی رابط
ــان  ــد و نش ــی کردن ــود را بررس ــت س مدیری
ــن  ــدت بی ــی م ــه ی طوالن ــه رابط ــد ک دادن
صاحــب کار و حســابرس، باعــث افزایــش 
ــتفاده از  ــدیریت در اسـ ــری مـ انعطاف پذیـ
اقــالم تعهــدی اختیــاری می گردد.کرمــی 
ــن دوره ی  ــه ی بی ــکاران )1390( رابط و هم
را  ســود  مدیریــت  و  حســابرس  تصــدی 
بررســی کردنــد و نشــان دادنــد کــه رابطــه ی 
ــابرس،  ــب کار و حس ــن صاح ــدت بی دراز م

ــت  ــری مدیری ــش انعطاف پذی ــث افزای باع
در اســتفاده از اقــالم تعهــدی اختیــاری 

می گــردد.
ــی  ــه بررس ــکاران )1391( ب ــرد و هم گ
راهبــري  ســازوکارهای  بیــن  رابطــه ی 
شــرکت ها و کیفیــت ســود پرداختنــد و 
نتایــج تحقیــق نشــان دادنــد کــه رابطــه ی 
بیــن کیفیــت ســود و دو عامــل ســهامداران 
غیرموظــف  مدیــران  نســبت  و  نهــادی 
ــدارد و رابطــه ی بســیار ضعیــف و  وجــود ن
منفــی بیــن کیفیــت ســود و عامــل جدایــی 
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل وجــود 

دارد.
در   )1391( دیگــران  و  نــژاد  یعقــوب 
تحقیــق خــود بــه این نتیجــه دســت یافتند 
ــی همچــون نســبت بدهــی،  ــه متغیرهای ک
انــدازه ی شــرکت، تغییــر مدیریــت، بــازده ی 
دارایی هــا و شــاخص مدیریــت ســود ســال 
ــال  ــود س ــت س ــاخص مدیری ــا ش ــل ب قب
جــاری رابطــه ی مســتقیم دارنــد. از ســوی 
دیگــر بعضــی متغیرهــا مثــل مالیــات، نــوع 
مالکیــت، نــوع حســابرس، تغییــر حســابرس 
ــود  ــت س ــر مدیری ــری ب ــت اث ــوع صنع و ن
 )1392( زادگان  زارع  و  مهرانــی  ندارنــد. 
بــه ایــن نتیجــه رســیدندکه کیفیــت ســود 
و جریان هــای نقــد عملیاتــی آتــی رابطــه ی 
ــه  ــن رابط ــته و ای ــم داش ــا ه ــاداری ب معن
تحــت تأثیــر شــرایط مالــی شــرکت ها 

قــرار می گیــرد.

3. فرضیات پژوهش 
فرضیــه ی اول(  بیــن وجــود کمیتــه ی 
حسابرســی بــا هموارســازی ســود رابطــه ي 

ــود دارد. ــاداری وج معن
اعضــای  تعــداد  بیــن  دوم(  فرضیــه ی 

ــا هموارســازی ســود  کمیتــه حسابرســی  ب
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.

فرضیــه ی ســوم(  بیــن وجــود حســابرس 
رابطــه  ســود  هموارســازی  بــا  داخلــی 

معنــاداری وجــود دارد.

4. روش پژوهش 
1.4 جامعه و نمونه ی آماری 

جامعــه ی آمــاری پژوهــش حاضــر کلیــه ی 
ــورس اوراق  ــده در ب ــرکت های پذیرفته ش ش
بهــادار تهــران اســت. نمونــه ی مقالــه ی 
پذیرفته شــده  شــرکت   100 حاضــر،  
اوراق بهــادار بــوده کــه بــر  در بــورس 
ابالغیــه 18 بهمــن مــاه 1391  اســاس 
ــخصات  ــادار مش ــورس اوراق به ــازمان ب س
ــابرس  ــد حس ــی و واح ــه ی حسابرس کمیت
داخلــی خــود را از طریــق ســامانه ی کــدال 
بــه صــورت عمومــی افشــا کــرده و در 
ــه ی  ــال های 1391 و 1392 دارای کمیت س

بوده انــد.  حسابرســی 
2.4   اندازه گیری متغیر ها

1.2.4   هموارسازی  سود  
در پژوهــش حاضــر از اقــالم تعهــدی 
بــرای  شــاخصی  عنــوان  بــه  اختیــاری 
کــه  اســتفاده شــد  هموارســازی ســود 
بــر اســاس مــدل تعدیــل شــده جونــز، 

می گــردد. محاســبه  زیــر  به صــورت 
)1(

که در آن:
ــدی شــرکت i در  ــالم تعه ــع اق  TAi,t جم
ــم از کســر کــردن  ــن رق ســال t اســت و ای
جریان هــای نقــد عملیاتــی از ســود قبــل از 
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ــد. ــت می آی ــه به دس ــالم غیرمترقب اق
دور ه،  اول  دارایی هــای  جمــع   Ai,t-1  
 PPEi,t ــروش( و ــد )ف ــر درآم ΔREVi,t تغیی

ــزات  ــوال، ماشــین آالت و تجهی ــص ام ناخال
ــت. اس

α 0، β2، β1 ضرایــب مــدلو ɛi,t خطــای 
مــدل شــرکت i در ســال t اســت.

ضرایــب به دســت آمــده از مــدل )1( را در 
مــدل )2( بــه کار بــرده و تــا اقــالم تعهــدی 
بــرآورد  زیــر  شــرح  بــه  غیراختیــاری 

: می گــردد 
)2(

کــه در آن ΔRECi,t تغییــر در حســاب 
دریافتنــی شــرکت i در ســال t اســت. از 
تفاضــل جمــع اقــالم تعهــدی و اقــالم 
تعهــدی غیــر اختیــاری، اقــالم تعهــدی 
اختیــاری بــه شــرح زیــر به دســت می آیــد:

)3(

2.2.4  متغیرهای مستقل 
INDPAC  متغیـــر ســـاختگی کمیتـــه ی 

ــود  ــورت وج ــه در ص ــت ک ــی اس حسابرس
کمیتــه ی حسابرســی عــدد 1 و در غیــر 
 MEMBERSAC ،0 ــا ــر ب ایــن  صــورت براب
 IA .ــی ــه ی حسابرس ــای کمیت ــداد اعض تع
ــرکت  ــر ش ــه اگ ــت ک ــاختگی اس ــر س متغی
دارای واحــد حســابرس داخلــی باشــد عــدد 

ــود.  ــد ب ــورت 0 خواه ــن ص 1 و در غیرای
3.2.4 متغیرهای كنترل :

درماندگــی مالــی)FD(  : ایــن متغیــر بــر 

 )1984 ZFS( ــکی ــول زمیجس ــاس فرم اس
ــت  ــارت اس ــه عب ــردد ک ــری می گ اندازه گی

از:

ZFS= -4.336-4.513 (ROA) + 5.679 

(Leverage)+ 0/004 (liquidity)

که در آن :
ROA عبــارت اســت از نــرخ بــازده ی 

دارایی هــا کــه از تقســیم ســود خالــص بــر 
می آیــد. به دســت  دارایی هــا  جمــع 

Leverage  اهـــرم بـدهـــی اســـت  و از 

تقســیم کل بدهــی بــر بدهــی جــاری 
ــود. ــاصل می شـ حـ

Liquidity  بیانگــر نقدینگــی اســت که در 

تحقیــق حاضــر نســبت جــاری بــه عنــوان 
شــاخصی از نقدینگــی منظــور گردیــد. 
نســبت جــاری برابــر اســت بــا د ارایي هــای 

ــاری. ــای ج ــر بدهي ه ــیم ب ــاری تقس ج
هــر چــه شــاخص زیمســکی باالتــر باشــد 
ــش خواهــد  ــی هــم افزای درماندگــی مال
یافـــت. در شـــرکت ها، مقادیـــر مثبــت 
ــر  ــان دهنده ی بدت ــکی نش ــاخص زیمس ش
ــی  ــر منف ــی و مقادی ــت مال ــدن وضعی ش
ــت.  ــی اس ــت مال ــود وضعی ــر بهب آن بیانگ
بنابرایــن، رابطــه ی مســتقیم بیــن شــاخص 
زیمســکی و هموارســازی ســود پیش بینــی 

ــردد. می گـ
ــات  ــی تحقیقـ ــا بررسـ Total Asset: بـ

ــو و همــکاران 2000، کلیــن  گذشــته )بارت
 )2006 همــکاران  و  گودیــن  و   2002
ــده ای از  ــوان نماین ــه عن ــا ب جمــع دارایی ه
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــرکت در نظ ــدازه ی ش ان

ــت  ــهام در دس ــد س SHARESBD درص

هیــأت مدیــره کــه در کمیتــه ی حسابرســی 
عضــو هســتند.
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تعریف متغیرهای پژوهش.1جدول 

گیریاندازههامتغیر
 متغیر وابسته :
شودگیری میدل تعدیل شده جونز محاسبه و اندازهم بر اساساقالم تعهدی اختیاری که  سود هموارسازی

متغیرهای مستقل :

MEMBERSAC حسابرسی یتعداد اعضای کمیته 

INDPAC 

 و در غیر این 0حسابرسی عدد  یدر صورت وجود کمیتهکه ی حسابرسی است متغیر ساختگی کمیته  
1صورت برابر با 

IA  خواهد بود 1صورت  و در غیر این 0متغیر ساختگی که در صورت وجود واحد حسابرسی داخلی برابر با

 متغیرهای کنترل:

(z)درماندگی مالی

گردد که برابر است با (  محاسبه می0004) بر اساس فرمول زمیجسکی 

ZFS= -4.336-4.513 (ROA) + 5.679 (Leverage)+ 0/004 (liquidity)

Total Asset های شرکتجمع دارایی 

SHARESBD حسابرسی هستند یت مدیره که عضو کمیتهدرصد سهام در دست اعضای هیأ

:یمدل رگرسیون. 3.4

تحقیق یعنیه ثیر متغیرها را بتأبتوانکهبرای آن بر متغیر وابسته همزمان سودهموارسازیصورت
این رابطه از مدلاز یکسنجید و برای بررسی استفاده نموده تحلیل و تجزیه خطی برای رگرسیون

شرح زیر استد گیربهره می( OLS)حداقل مربعات به :که

(4)

جدول 1. تعریف متغیرهای پژوهش

3.4.  مدل رگرسیونی
ــا را  ــر متغیره ــوان تأثی ــه بت ــرای آن ک ب
ــته  ــر وابس ــر متغی ــان ب ــورت همزم ــه ص ب
تحقیــق یعنــی هموارســازی ســود ســنجید 
ــه و  ــرای تجزی ــی ب ــیون خط ــک رگرس از ی
ــی  ــرای بررس ــوده و ب ــتفاده نم ــل اس تحلی
از مــدل حداقــل مربعــات ایــن رابطــه 
)OLS( بهــره می گیــرد کــه بــه شــرح زیــر 

ــت : اس

)4(
ISit = β0 +β1 INDPAC + β2 MEM-

BERSAC + β3 IA + β3 Control var-

iable ɛit

3.4.  مدل رگرسیونی
بــرای آن کــه بتــوان تأثیــر متغیرهــا را بــه 
صــورت همزمــان بــر متغیــر وابســته تحقیق 
ــک  ــنجید از ی ــود س ــازی س ــی هموارس یعن
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــی ب ــیون خط رگرس

اســتفاده نمــوده و بــرای بررســی ایــن رابطــه 
از مــدل حداقــل مربعــات )OLS( بهــره 

ــر اســت : ــه شــرح زی ــه ب ــرد ک می گی
)4(

 ISit = β0 +β1 INDPAC + β2

 MEMBERSAC + β3 IA + β3 Control

variable ɛit

که در آن:
IS هموارســازی ســود اســت کــه بــر 
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تـــعدیل شــده جونــز  اســـاس مـــدل 
انـدازه گـــیری شــده اســـت

INDPAC  متغـــیر ســـاختگی کمیتــه ی 

ــود  ــه در صــورت وجـ حسابرســی اســت ک
ــر  ــدد 1 و در غیـ ــی ع ــه ی حسابرسـ کمیت

ــا 0 ــر ب ــورت براب ــن ص ای
اعضــــای  تعــــداد   MEMBERSAC

کـمیتـــه ی حســـابرسی
IA متغیــر ســاختگی کــه در صــورت 
ــا  وجــود واحــد حسابرســی داخلــی برابــر ب

ــود ــد ب ــورت 0 خواه ــن ص ــر ای 1 و در غی
ــی  ــای کنترل Control Variablesمتغیره

تعــداد  دارایی هــا،  جمــع  شــامل  کــه 
ــه ی  ــه در کمیت ــره ک ــأت مدی ــای هی اعض
ــی  ــتند و  درماندگ ــو هس ــی عض حسابرس

ــت. ــی اس مال

5. آزمون فرضیات 
قبــل از آزمــون فرضیــه ی فــوق، بــه 
ــیونی  ــدل رگرس ــرای م ــب ب ــوی مناس الگ

ــتفاده  ــا اس ــدا ب ــت. ابت ــده اس ــاب ش انتخ
از آزمــون F لیمــر بــه انتخــاب مــدل 
داده هــاي تلفیقــي در برابــر مــدل داده هــاي 
ــده اســت. نتیجــه ی  ــه ش ــی پرداخت ترکیب
ــه شــده  ــر در جــدول 2 ارائ ــون F لیم آزم
ــر در  ــاره F لیم ــال آم ــدار احتم ــت. مق اس
معنــاداری  ســطح  بیش تــراز   2 جــدول 
ــه ی  ــون فرضی ــرای آزم ــذا، ب ــوده و ل 5% ب
ــتفاده  ــی اس ــای تلفیق ــوق از روش داده ه ف

می شــود.

جدول2  آزمون F لیمر مدل رگرسیونی

جدول 3 مدل رگرسیونی تلفیقی برای آزمون فرضیات پژوهش

سیونیرمدل رگلیمرFآزمون2جدول

ISit = β0 +β1 INDPAC + β2 MEMBERSAC + β3 IA + β3 Control variable ɛit 

 
مدل

نوع آزمون آماره آزمونمقدار  درجه آزادی آزمون آمارهاحتمال 
170/1  (1،631) 161661 F لیمر 

پژوهشات برای آزمون فرضیتلفیقیمدل رگرسیونی 3جدول 

هاآماره
متغیرها

آمارهضرایب رگرسیونی آمارهtمقدار tاحتمال

ثابت 410/1404/3110/1مقدار
کمیته 14/1-103/1-017/1حسابرسییوجود

کمیته اعضای 416/1411/0066/1حسابرسییتعداد
حسابرس داخلی 113/1-014/3-070/1وجود

111/1136/1110/1درماندگی مالی
70/1117/1101/1شرکتیاندازه

هیأ اعضای درتعداد مدیره حاضر ت
حسابرسییکمیته

11/1316/1-760/1

تعیینضریب تعیین ضریب
شدهتعدیل

احتمال آماره  Fواتسون-دوربینآماره

100/1346/111/16/0

فرضیه اول(یآزمون
کمیته رابطهیبین وجود هموارسازی سود معناداری وجود دارد.یحسابرسی و

آن کمیتهSigکه مقداریجایاز بیان است می14/1برابر با(INDPAC)حسابرسییبرای متغیر مرتبط با وجود توان
خطای سطح که در کمیته%1نمود رابطهیبین وجود هموارسازی سود معناداری وجود دارد و با توجه بهیحسابرسی و

رابطه این کمیتهاستمعکوسضریب منفی بتا، شرکتو با وجود کاهش می،های حسابرسی در هم یابد.هموارسازی سود

سیونیرمدل رگلیمرFآزمون2جدول

ISit = β0 +β1 INDPAC + β2 MEMBERSAC + β3 IA + β3 Control variable ɛitمدل

نوع آزمونآماره آزمونمقداردرجه آزادیآزمونآمارهاحتمال 
170/1(1،631)161661Fلیمر

پژوهشات برای آزمون فرضیتلفیقیمدل رگرسیونی 3جدول 

هاآماره  
 متغیرها

tاحتمال آماره  tمقدار آماره  ضرایب رگرسیونی

410/1 مقدار ثابت  404/3  110/1  
-017/1 حسابرسی یوجود کمیته  103/1-  14/1  

416/1 حسابرسی یتعداد اعضای کمیته  411/0  066/1  

-070/1 وجود حسابرس داخلی  014/3-  113/1  

111/1درماندگی مالی  136/1  110/1  

70/1 شرکت یاندازه  117/1  101/1  

ت مدیره حاضر در تعداد اعضای هیأ
 حسابرسی یکمیته

11/1  316/1-  760/1  

ضریب تعیین  ضریب تعیین
شدهتعدیل  

احتمال آماره   F  واتسون-دوربینآماره  

100/1  346/1  11/1  6/0  

فرضیه اول(یآزمون
کمیته رابطهیبین وجود هموارسازی سود معناداری وجود دارد.یحسابرسی و

آن کمیتهSigکه مقداریجایاز بیان است می14/1برابر با(INDPAC)حسابرسییبرای متغیر مرتبط با وجود توان
خطای سطح که در کمیته%1نمود رابطهیبین وجود هموارسازی سود معناداری وجود دارد و با توجه بهیحسابرسی و

رابطه این کمیتهاستمعکوسضریب منفی بتا، شرکتو با وجود کاهش می،های حسابرسی در هم یابد.هموارسازی سود
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آزمون فرضیه ی اول
و  بیــن وجــود کمیتــه ی حسابرســی   
معنــاداری  رابطــه ی  ســود  هموارســازی 

دارد. وجــود 
از آن جایــی کــه مقــدار Sig بــرای متغیــر 
ــی  ــه ی حسابرس ــود کمیت ــا وج ــط ب مرتب
)INDPAC( برابــر بــا 0/04  اســت می تــوان 
گفــت کــه در ســطح خطــای 5% بیــن وجود 
ــه ی حسابرســی و هموارســازی ســود  کمیت
رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد و بــا توجــه 
بــه ضریــب منفــی بتــا، ایــن رابطــه معکوس 
اســت و بــا وجــود کمیتــه ی حسابرســی در 
شــرکت ها، هموارســازی ســود هــم کاهــش 

می یابــد.

آزمون فرضیه ی دوم
 بیــن تعــداد اعضــای کمیته ی حسابرســی 
ــاداری  ــه ی معن ــود رابط ــازی س و هموارس

وجــود دارد.
 Sig مقــدار  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
ــابرسی  ــه ی حسـ ــای کمیتـ ــداد اعضـ تعـ
  0/166 بـــا  بـرابـــر    )MEMBERSAC(
اســت، به دلیــل آن کــه ایــن عــدد از ســطح 
ــوان  ــت می ت ــتر اس ــی 5% بیش ــا یعن خط
ــای  ــداد اعض ــن تع ــه بی ــت ک ــه گرف نتیج
ــه ی حسابرســی و هموارســازی ســود  کمیت
رابطــه ی معنــاداری وجــود نــدارد. بنابرایــن 

فرضیـــه ی دوم پژوهـــش رد می گــردد.

آزمون فرضیه ی سوم
بیـــن وجـــود حسـابـــرس داخلـــی و 
ــاداری  ــه ی معن ــود رابطـ ــازی س هـموارسـ

وجـــود دارد.
ــاهده  ــا مش ــوق و ب ــدول ف ــاس ج ــر اس ب

 )IA( ــی ــابرس داخل ــد حس ــر واح Sig متغی

بیــن وجــود  بیــان کــرد کــه  می تــوان 
واحــد حســابرس داخلــی و هموارســازی 
ــورس  ــده ب ــرکت های پذیرفته ش ــود در ش س
ــران، در ســطح خطــای %5  ــادار ته اوراق به
ــا  ــاً ب ــود دارد. ضمن ــاداری وج ــه ی معن رابط
ــن  ــا ای ــب بت ــودن ضری ــی ب ــه منف ــه ب توج
رابطــه معکــوس اســت و می تــوان بیــان کــرد 
ــی  ــی داخل ــد حسابرس ــود واح ــا وج ــه ب ک

هموارســازی ســود کاهــش می یابــد.

6. بحث و نتیجه گیری
ــه  ــا ب ــد ت ــعی ش ــر س ــش حاض در پژوه
بررســی رابطــه ی بیــن وجــود کمیتــه ی 
حسابرســی و واحــد حسابرســی داخلــی 
بــا هموارســـازی ســـود در شرکـــت های 
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بهـــادار  اوراق  بـــورس  در  پذیرفته شـــده 
 1392-1391 ســال هـــای  در  تهــــران 
ــر  ــش حاض ــه ی پژوه ــود. نمون ــه ش پرداخت
در  پذیرفته شــده  شــرکت   100 تعــداد 
بــورس تهــران اســت کــه اطالعــات مربــوط 
حســابرس  و  حسابرســی  کمیتــه ی  بــه 
داخلــی آن هــا از طریــق ســایت کــدال اعــالم 
ــه  ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم ــده و در دس ش
اســت. در ایــن پژوهــش  بــا اســتفاده از 
ــالم تعهــدی  ــز، اق ــدل تعدیل شــده ی جون م

اختیــاری اندازه گیـــری شــد.
وجــود  بیــن  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
ــی  ــه ی حسابرس ــی و کمیت ــابرس داخل حس
ــادار و  ــه ی معن ــود رابط ــازی س ــا هموارس ب
معکوســی وجــود دارد کــه ایــن امــر نشــان 

ــی  ــه ی حسابرس ــود کمیت ــه وج ــد ک می ده
بــه  منجــر  داخلــی  واحــد حســابرس  و 
می گــردد.  ســود  هموارســازی  کاهــش 
کــه  بــود  آن  بیانگــر  بررســی ها  ضمنــاً 
ــی  ــه ی حسابرس ــای کمیت ــداد اعض ــن تع بی
ــاداری  ــه ی معن ــود رابط ــازی س ــا هموارس ب
ــش  ــج پژوه ــن رو نتای ــدارد. از ای ــود ن وج
حاضــر بــا بخشــی از نتایــج تحقیــق الرا 
گارســیا و همــکاران )2012( کــه بــا بررســی 
ــن  ــد بی ــان کردن ــپانیایی بی ــرکت های اس ش
واحــد حســابرس داخلــی بــا مدیریــت ســود 
رابطــه ی منفــی و معنــاداری وجــود دارد 
ــری  ــش دیگ ــا بخ ــا ب ــت ام ــت اس ــم جه ه
ــر وجــود رابطــه ی  ــی ب ــا مبن ــج آن ه از نتای
منفــی و معنــادار بیــن انــدازه )اعضــای( 
ــود در  ــت س ــی و مدیری ــه ی حسابرس کمیت

ــت.   ــاد اس تض
1.6 محدودیت های تحقیق 

بهمــن  تاریــخ 18  از آن جایــی  کــه در 
1391 شـرکـت هـــای پـذیرفـته شـــده در 

بــورس اوراق بهــادار تهــران ملــزم بــه ارائــه ی 
اطالعــات مربــوط بــه واحــد حســابرس 
ــار  ــی و انتش ــه ی حسابرس ــلی و کمیت داخـ
آن در ســـایت کـــدال گشــته اند، هنــوز 
ــود را در  ــات خ بســیاری از شــرکت ها اطالع
ــد و  ــالم نکرده ان ــمی اع ــور رس ــایت به ط س
ــه ی  ــاب نمون ــرای انتخ ــت ب ــن جه ــه همی ب
نبــودن  بــه دلیــل در دســترس  آمــاری 

اطالعــات ایــن شــرکت ها حــذف شــد.
2.6 پیشنهادهاي برای پژوهش های 

آتی
پیشــنهاد می گــردد در ســال های آینــده

کــه  شــرکت هایی  تعــداد  افزایــش  بــا  و 
ــی  ــه ی حسابرس ــه کمیت ــوط ب ــات مرب اطالع
و حســابرس داخلــی خــود را در دســترس 
عمــوم قــرار می دهنــد، در پژوهشــی بــا 
انتخــاب تعــداد بیشــتری نمونــه رابطــه ی بین 
کمیتــه ی حسابرســی و حســابرس داخلــی بــا 
ــورس اوراق  ــود در ب ــت س ــت و کیفی مدیری
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــران م ــادار ته به
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1. آقایــی، محمدعلــی و چاالکی، پــری.)1388(. 
ــت  ــای حاکمی ــن ویژگی ه ــه ی بی ــی رابط بررس
شــرکت های  در  ســود  مدیریــت  و  شــرکتی 
ــورس اوراق بهــادار تهــران.  پذیرفتــه شــده در ب
تحقیقات حســابداری، شــماره 4، صــص54-77.
ــه. ــفاخیبری، نصیب ــین و ش ــادی، حس 2.  اعتم

بــر  آزاد  نقــد  جریان هــای  تاثیــر   .)1390(
ــی  ــه ی حسابرس ــش کمیت ــود و نق ــت س مدیری
در آن. فصلنامــه علمــی و پژوهشــی حســابداری 
مالــی، ســال ســوم، شــماره 10، صــص 18-42.

ــه ی  ــی رابط ــهراب.)1390(. بررس ــتا، س 3. اس
ســـود.  مـدیریـــت  و  مالکیـــت  سـاخـــتار 
ــماره  ــی. شـ ــابداری مالـ ــای حسـ پژوهـش هـ

صــص93-106.  .))8(2(3
ــن  ــرادران حس ــس، ب ــدی، یون ــادآور نهن 4.  ب
و محمــودزاده  امیــن  بلــوری،  زاده، رســول، 
باغبانــی، ســعید.)1389(. بررســی تأثیر ســاختار 
مالکیــت و ســرمایه بــر میــزان هموارســازی 
ســود شــرکت هــا در بــورس اوراق بهــادار 
ــماره  ــال دوم، ش ــی، س ــابداری مال ــران. حس ته

ــص75-94. 8، ص
ــت  ــی.)1385(. حاکمی ــه، یحی ــاس یگان 5. حس
ــران. نشــریه حســابرس، شــماره  شــرکتی در ای

صص32-39.  ،32
ــی،  ــال لیوان ــین، جم ــد حس ــی، محم 6.  قائم
علــی و ده بزرگــی، ســجاد.)1387(. کیفیــت 
ــی های  ــرکت ها. بررس ــهام ش ــازده س ــود و ب س
ــص  ــماره 52، ص ــی، ش ــابداری و حسابرس حس

.71-88
و  عزیــز، حیدریــان چالــی، رضــا  7. گــرد، 
رابطـــه ی  حمیــد.)1391(.  جراحــی،  ســید 
و  شــرکتی  حاکمیــت  ســازوکارهای  بیــن 
کیفیــت ســود. پژوهشــنامه حســابداری مالــی و 
حسابرســی، ســال 4، شــماره 14، صــص 165-

.143
8.  مشــایخی، بیتــا و محمدآبــادی، مهــدی. 
حاکمیـــت  مکانیزم هـــای  رابطـــه   .)1390(
مجلـــه ی  ســـود.  کیفیـــت  بــا  شــــرکتی 

ــوم،  ــال س ــی، س ــابداری مال ــای حس پژوهش ه
17-32 صــص  دوم،  شــماره 

9.  مشــایخ، شــهناز و اســـماعیلی، مریـــم.
)1385(. بررســی رابطــه ی بیــن کیفیــت ســود 
در  راهبــری  اصــول  جنبه هــای  از  برخــی  و 
ــورس تهــران.  ــه شــده در ب شــرکت های پذیرفت
بررســی حســابداری و حسابرســی، شــماره 45، 

صــص25-44.
ــد. ــان، امی ــاوه و زارع زادگـ ــی، کـ 10.  متهرانـ

ــود، ریســک ورشکســتگی  ــت س )1392(. کیفی
بررســی های  آتــی.  نقــدی  جریان هــای  و 
ــماره 1،  ــابداری و حسابرســی، دوره 20، ش حس

صــص93-112.
11. مهرانــی، کاوه و صفــرزاده، محمــد حســین.

)1390(. تبیــن ارتبــاط بیــن حاکمیت شــرکتی 
ــه  ــی. مجل ــرد بوم ــا رویکـ ــود ب ــت سـ و کیفی
ــص 69-98. ــماره 7، ص ــابداری، ش ــش حس دان

12. نمــازی، محمــد، بایزیــدی، انــور و جبــارزاده 
کنگرلویــی، ســعید.)1390(. بررســی رابطــه 
بیــن کیفیــت حسابرســی و مدیریــت ســود 
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق 
ــال  ــابداری، س ــات حس ــران. تحقیق ــادار ته به

ســوم، شــماره 9، صــص4-22.
ــالطه،  ــد زاده س ــم و محم ــرام، هاش 13. نیکوم
ــت  ــن حاکمیـ ــه ی بیـ ــدر.)1389(. رابطـ حیـ
شــرکتی و مدیریــت ســود. فراســوی مدیریــت، 
ــص 187-210. ــماره 15، ص ــارم، ش ــال چه س
ــن  ــد، بهم ــی مه ــد، بن ــژاد، احم ــوب ن 14. یعق
ــرای  ــو ب ــه الگ ــم.)1391(. ارائ ــکری، اعظ و ش
اندازه گیــری مدیریــت ســود در شــرکت های 
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