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Abstract
 The Target of This study is Investigating Effectiveness of Gender and Financial specialization
To Earnings management in Tehran Stock Exchange. It is practical in terms of purpose and 

By gathering evidence From organizational citation in the form of expost factor and Solidarity. 
Statistical Society is Accepted companiesin Tehran Stock Exchange by 144 companies 
from 2016-2021. The findings showed that Gender in Audit Committee have not significant 
relationship with Earnings managemen but Expertise Committee Members have significant 
relationship with Earnings managemen. Concolusion show that women with Expertise 
have significant relationship on Earnings managemen.The Results of the Research Indicate 
that Gender and Expertise Committee Members in Audit Committee Influence to Earnings 
management.
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چکیده
بر  مدیریت  سود  در  شرکت های  مالی  کمیته  حسابرسی   و  تخصص   تأثیر جنسیت   بررسی  با هدف  این پژوهش 
پذیرفته  شده  در  بورس  ایران  انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با گردآوری شواهد از استناد 
سازمانی به صورت همبستگی و پس رویدادی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس اوراق بهادار 
تهران است که تعداد 144 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. محدوده زمانی پژوهش از سال های 1391 
تا 1399 است. برای تصمیم گیری در مورد فرضیه های پژوهش دو مدل رگرسیون ترکیبی بررسی و سه فرضیه آزمون 
شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنسیت  اعضای کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  تأثیر معناداری 
ندارد. تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  و همچنین تعامل جنسیت  اعضای کمیته  حسابرسی  و تخصص  مالی  کمیته  
حسابرسی  بر  مدیریت  سود  تأثیر معکوس و معناداری دارند. بنابراین به طور کلی جنسیت  اعضای کمیته  حسابرسی  
و تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر  مدیریت  سود  تأثیر 
معناداری دارند. لذا تعامل دو متغیر جنسیت و تخصص مالی بر مدیریت سود تأثیرگذار است. در واقع افزایش زنان 

کمیته حسابرسی و تخصص مالی آن ها توأماً منجر به کاهش مدیریت سود می شود.

واژههایکلیدی: کمیته  حسابرسی،  مدیریت  سود ، جنسیت  اعضای کمیته  حسابرسی  و تخصص  مالی  در کمیته  
حسابرسی 
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1-مقدمه
بازارهای پول، سرمایه، کاال و کار، چهار رکن اساسی اقتصاد کالن محسوب  می شوند. بازارهای 
پول و سرمایه بخش مالی، و بازارهای کاال و کار بخش واقعی اقتصاد را تشکیل  می دهند. بازارهای 
پول و سرمایه واسطه وجوه بین پس اندازکنندگان و وام گیرندگان یا سرمایه گذاران است. بنابراین 
در بخش مالی اقتصاد هزینه تأمین وجوه سرمایه گذاری تعیین  می شود. بازار سرمایه، نقش هدایت 
و تخصیص منابع اقتصادی را برعهده دارد. در این بازار منابع مالی میان مدت و بلند مدت بین 
اوراق  بورس  بازار سرمایه  در  فعال  نهادهای  مهم ترین  ازجمله  مبادله  می شود.  اقتصادی  عوامل 
بهادار است که کارکردهای آن موجب اهمیت در اقتصاد کشورها است )انتظاریان، 1392(. ایجاد 
یک بازار سرمایه قوی و کارآمد تشکیل دهنده زیرساخت اساسی تأمین مالی بلندمدت هر کشور 
است که رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی از مهم ترین ویژگی های آن 
است. رونق بازار بورس، بازتاب اقتصاد در حال پیشرفت است که در بلندمدت ارتباط مثبت و دو 
طرفه ای میان رشد اقتصادی و شاخص های توسعه بازار بورس به وجود می آورد. یکی از مهم ترین 
اهداف هر فرد در سرمایه گذاری، کسب درآمد و سود است. سرمایه گذاری در بورس اگر به صورت 
صحیح و آگاهانه باشد، می تواند از طریق دریافت سود نقدی و افزایش قیمت سهام کسب درآمد 
کند. ازجمله مزایای سرمایه گذاری در بورس، امنیت در سرمایه گذاری است. علت اهمیت باالی 
بورس در اقتصاد کشورها، تصویب و اجرای قوانین و مقررات متعدد در زمینه بورس و حمایت 
از سرمایه گذاران این بازار در همه جای دنیا است. پیش بینی  سود  حسابداری  و  تغییرات  آن یک  
رویداد  اقتصادی  است  که  از  دیرباز  عالقه  سرمایه گذاران،  مدیران،  تحلیل گران  مالی،  پژوهشگران  و  
اعتباردهندگان  را  به  خود  جلب  کرده  است )جامعی  و  رستمیان،  1395(.  در  دهه های  اخیر  قدرت  
بازارهای  سرمایه  از  یک سو، و  افزایش  اطالعات  مدیران  از  روش ها و  دستورالعمل های  حسابداری  
از  سوی  دیگر  باعث  ایجاد  پدیده  ای  نوظهور  به  نام  مدیریت  سود  شده  است )الری  دشت  بیاض  و  
اورادی،  1396(. مطالعه مدیریت سود و در شرکت های ایرانی از چند بعد حائز اهمیت است، در 
ابتدا از آن جا که ایران جز بازارهای نوظهوراست، صورت های مالی و اطالعات استخراج شده از آن ها 
در این شرکت ها از شفافیت الزم برخوردار نیست، بازار سرمایه ناکارآمد است، هزینه معامالت در 
این بازار بسیار باالست و گزارش های مالی، مخصوصاً اطالعاتی مثل سود مهم ترین اطالعات مورد 

استفاده برای تصمیم گیری های افراد ذی نفع مختلف در کشور است )مهام و همکاران، 1394(.
کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه ی حسابرسی و بازار سرمایه است. از دیدگاه 
تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها 
به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات 
هیئت مدیره، کمک شایان توجهی  می کند. کمیته حسابرسی متشکل از هیئت مدیران است که برخی 
از مسئولیت های هیئت را به عهده  می گیرند. مسئولیت های کمیته حسابرسی عبارتند از: نظارت بر 
گزارشگری مالی و تضمین صحت گزارشگری مالی، نظارت بر کنترل های داخلی و فرایند حسابرسی، 

نظارت بر فعالیت های حسابرس و انتخاب حسابرس مستقل است )ثقفی و همکاران، 1395(.
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یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی که بین حسابرسان باکیفیت باال و همتایان خود باکیفیت پایین 
تفاوت ایجاد  می کند میزان تخصص شرکت حسابرسی در صنعت مورد نظر است )حبیب و بوییان، 
2011(. شرکت ها در حضور متخصص حسابداری در کمیته حسابرسی، راهنمای سود مدیریت 
دقیق تری منتشر  می کنند. یافته لین و هوانگ ارتباط منفی بین تخصص حسابداری در کمیته 
حسابرسی و مدیریت سود رو به باال را نشان داده است که نشان  می دهد نظارت یک متخصص 

حسابداری، به کاهش مدیریت سود منجر  می شود )کرمی و همکاران، 1397(.
تحوالت   و   رشد   ایجاد،   موجب   مشاغل   برخی   در   زنان   وجود   جنسیتی،   تئوری های   براساس  
اقتصادی  فراوانی  شده  است.  عالوه  بر  این  در  مقایسه  با  هیئت هایی  که  تمام  مدیران  آن مرد  هستند  
زن ها   می توانند  دید گاه های  مختلفی  را  در  هیئت مدیره مطرح  کنند  و  تصمیمات  آگاهانه تری  را  
بگیرند  و  منجر  به  افزایش  شفافیت  در  سطح  هیئت مدیره شوند. با تکیه بر این منطق، گرینبرگ 
و مولیک1 )2017( اصطالح »انتخاب فعاالنه« را ترجیح  می دهند تا استدالل کنند که تناسب 
بین فردی احتماالً برای رهبران زن برجسته تر از رهبران مرد است. زنان  سبک های  تصمیم گیری  
متفاوت  و  دیدگاه های  مختلفی  را  دارند  و  اطالعات  مختلف  و  بیشتری  را  در  مقایسه  با  مردها  نیاز  
دارند و می توانند  ژرفای  بحث های هیئت مدیره را  با  به  چالش  کشیدن  فعالیت ها  و  سیاست های  
سنتی  ارتقا  دهند  )سریندی  و  همکاران،  2011(.  شکی نیست که میزان و مشارکت زنان در حال 
آیا  بیشتری  می کنند.  توجه  نیز  زن  رهبران  به  رسانه های عمومی  در عین حال،  است.  افزایش 
مشارکت مدیران زن در هیئت مدیره روی کیفیت سود تأثیر دارد؟ آیا افزایش سهم مدیران زن بر 
مدیریت سود شرکت تأثیر می گذارد و از این طریق روی محتوای اطالعات قیمت سهام شرکت 

تأثیر گذار است )گااو2، 2018(.
با استناد به شواهد مختلف در ادبیات و پیشینه نظری، به نظر  می رسد که جنسیت  و  تخصص  
در کمیته های  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  تأثیر داشته باشد.  با  توجه  به  موارد  مطرح  شده  سؤال 
پژوهش این است که حضور زنان در کمیته حسابرسی چه نقشی در رابطه بین تخصص  مالی  در 

کمیته  حسابرسی  و مدیریت  سود  در  شرکت  ایفا  می کند.

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
به   مختلفی   ابعاد   از   کمیته های  حسابرسی   بررسی   به   پیشین   پژوهش های  این که  به   توجه   با  
در  مالی   و  تخصص   عوامل  جنسیت   تأثیر  بررسی   با   پژوهش  حاضر   پرداخته اند.   موضوع   بررسی  
کمیته  حسابرسی  و  تعامل  آن ها بر  مدیریت  سود  در  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته 
است که بررسی توأماً هر دو متغیر بر مدیریت سود انجام نشده است. در این بخش به ادبیات و 

پیشینه پژوهش پرداخته شده است.

٢-1-ادبیاتپژوهش
با توجه به اهداف و متغیرهای پژوهش، مباحث مرتبط با ادبیات پژوهش در حول سه مفهوم 
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اصلی مدیریت سود، تخصص مالی در کمیته حسابرسی و جنسیت در کمیته حسابرسی است.
تعیین   خود  تجاری  فعالیت های  در  را  مشخصی  اهداف  شرکت ها  از  یک  هر  سود:  مدیریت 
می کنند، که آن ها سعی  می کنند در طول فعالیت خود به آن ها دست یابند. یکی از این اهداف 
اصلی  مالی هسته  است. صورت های  مالی  در صورت های  مورد  مهم ترین  است. سود  سودآوری 
اطالعات را نشان  می دهد که نه تنها توسط نهادهای داخلی بلکه خارجی نیز مورد استفاده قرار  
می گیرد. نقش آن ها ارائه دیدگاه واقعی و منصفانه از وضعیت مالی و عملکرد یک تجارت خاص 
است. بسترهای سودآور، مزایای اقتصادی بسیاری به همراه دارند )پاپسکو3(. اما در عمل ممکن 
از روش ها و تکنیک های  استفاده  با  بر اطالعات حسابداری  تأثیرگذاری  برای  است فرصت هایی 
مختلف وجود داشته باشد و درنتیجه صورت های مالی عملکرد خود را از دست داده و داده های 
حسابداری را نادرست نشان  می دهد و سود را دستکاری  می کند. با تصمیم گیری های مالی، مدیران 
از گزینه های احتمالی که سود مورد انتظار برای مشاغل را به حداکثر برساند، انتخاب  می کنند 

)واالسکوا و همکاران4، 2019(.
پدیده مدیریت سود همچنین با دستکاری سود نیز سروکار دارد. مدیریت سود موضوعی فزاینده 
است و بنابراین درک هرچه بیشتر مصرف کنندگان داخلی و خارجی صورت های مالی ضروری است 
تا اهمیت مدیریت سود را درک کنند. کارشناسان این حوزه نظرات متفاوتی در مورد مدیریت سود 
دارند. برخی از آن ها این پدیده را یک روش قانونی برای مدیریت  می دانند، درحالی که برخی دیگر 
آن را دستکاری غیرقانونی سود  می دانند. به همین دلیل، بسیاری از مطالعات علمی یا روش ها و 
تکنیک های حرفه ای توسعه یافته اند که مبتنی بر اندازه گیری و تشخیص مدیریت سود است. تعداد 
زیادی مدل برای سنجش و تشخیص مدیریت سود وجود دارد که ماهیت آن تعهدی اختیاری 
است. مدل های مختلف از نظر ماهیت تفاوت های زیادی با یکدیگر ندارند، زیرا بین تعهدی کل و 
تعهدی اختیاری تفاوت قائل  نمی شوند و بعضی از مدل ها نیز به نوبه خود بین تعهدی اختیاری و غیر 
اختیاری تفاوت قائل  می شوند. ظش هر مدل با توجه به توسعه بازار سرمایه، شرایط اقتصادی و مالی 
و ریسک های احتمالی مالی در شرایط خاص کشور شکل  می گیرد. به همین دلیل است که مدل ها 

در هر اقتصادی قابل استفاده نیستند )واالسکوا و همکاران5، 2019(.
مدیریت سود یک پدیده پیچیده و چند وجهی است که بدون در نظر گرفتن حوزه تجارت یا 
اندازه آن ها در مشاغل رخ  می دهد. ادبیات حاوی تعاریفی از مدیریت سود است که شامل مدیریت 
سود سفید، سیاه و خاکستری است. این  می تواند مطلوب، نامطلوب و خنثی باشد. مدیریت سود 
مطلوب منعکس کننده ارزش بلند مدت، مدیریت سود نامطلوب به دنبال پنهان کردن ارزش کوتاه 
مدت یا بلند مدت است و مدیریت سود بی طرف منعکس کننده عملکرد واقعی کوتاه مدت است. 
مدیریت سود به عنوان جمع تصمیمات مدیریتی است که منجر به گزارش واقعی سود کوتاه مدت  

نمی شود )استراکوا6، 202(.
دو شکل از مدیریت سود وجود دارد. اولین روشی که مدیران برای دستکاری درآمدهای خود 
استفاده  می کنند از طریق مدیریت درآمد واقعی است، یعنی از طریق مدیریت سود اقتصادی که 
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اعمال  می کنند  اقتصادی  بنگاه  عملیاتی یک  فعالیت های  مورد  در  تصمیم گیری  هنگام  مدیران 
)جاکوب و همکاران7، 2015(. مدیرانی آگاه هستند که با استفاده از تاکتیک های مدیریت سود 
اقتصادی، برای رسیدن به نسبت های کوتاه مدت موردنیاز، مجبورند برخی از ضرر های جریان 
اقتصادی دشوارتر  نقدی آینده را بپذیرند )فوگاراسی و همکاران8، 2018(. تشخیص سودآوری 
است زیرا این امر مستلزم سرمایه گذاری و استراتژی های تصمیم گیری عملیاتی است که در نهایت 
بر جریان نقدی شرکت تأثیر می گذارد. شکل دوم مدیریت سود، مدیریت درآمد مبتنی بر تعهدی 
و در ترجمه به معنای مدیریت سود حسابداری است. مدیریت سود حسابداری بر اساس تعهدی 
است که به منظور دستیابی به عملکرد واقعی مشاغل با ضبط درآمد و هزینه در دوره ای که تحقق 

یافته است طراحی شده است )کوتاری و همکاران9، 2016(. 
تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی: بخش  قابل توجهی  از  پژوهش ها  و  بحث های اخیر  در  حوزه  
تأکید  و  حسابرسی   مالی   اعضای  کمیته  در  گزارشگری   لزوم  تخصص   بر   کمیته های  حسابرسی،  
می کنند. حامیان  نظریه  نمایندگی  معتقدند  که  حضور  اعضای  دارای  تخصص  مالی،  توانایی  کمیته  
و   حسابرسی   اظهارنظرهای   درک   حسابرس،   فعالیت   صحیح   انجام   از   اطمینان   برای   حسابرسی  
شناخت  و  رفع  اختالفات  حسابرس  و  شرکت  را  افزایش  می دهد  و  نهایتاً  از  این  طریق  تأخیر  گزارش  

حسابرسی  را  کاهش  می دهد  )الری دشت بیاض و همکاران، 1397(.
با توجه به امکان وجود مدیریت سود و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی وجود واحد نظارتی 
در شرکت ها که سبب افزایش اطمینان بخشی نسبت به کیفیت گزارشگری مالی است، ضرورت  
می یابد. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته های عملیاتی و زیرمجموعه کمیته هیئت مدیره، 
بازبینی و نظارت بر گزارش های مالی و افشا را دارد. لذا به نظر  می رسد اگر اعضای  مسئولیت 
کمیته حسابرسی دارای تجربه و تخصص مالی و حسابداری باشند، میزان اثربخشی کمیته افزایش 
می یابد )تاری  وردی و  قادری، 1396(. پژوهش های انجام شده در این زمینه بیانگر این موضوع 
است که وجود اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی مرتبط 
است و توجه به مطالب بیان شده در منشور اعضای کمیته حسابرسی برای انجام مؤثر وظایف 

ذکر شده تخصص فراتر از آشنایی صرف با صورت های مالی است )جامعی و  رستمیان، 1395(.
نظریه های  جنسیت  در  تئوری  مالی: تفاوت های جنسیتی در مشاغل نشان دهنده انتخاب متفاوت 
زن و مرد قبل و بعد از ورود به بازار کار و رفتار متفاوت زنان و مردان در بازار کار است. سیاست 
به طور سنتی بر کاهش تبعیض در بازار کار متمرکز بوده است، اما سیاست هایی که تفاوت های 
جنسیتی در تفکیک شغلی، ساعات کار و ویژگی های روانشناختی را نیز بر عهده دارند، بسیار مهم 
هستند. تعداد معدودی از زنان در نردبان شرکت ها به باالترین سکوها  می رسند. در حال حاضر 
در اروپا فقط حدود 10% اعضای هیئت مدیره زن هستند )کوهان10، 2017(. بر اساس تئوری 
جنسیت، زنان سهم درخور توجهی در موفقیت های اقتصـادی دارند کـه شامل کارهای باارزشی 
تنوع  و محسنی، 1397(.  پیته نوئی  )رضائی  می کند  انسان ها کمک   آسایش  و  رفـاه  به  و  است 
جنسیتی در بین اعضای کمیته حسابرسی، یکی از ویژگی های اصلی کمیته حسابرسی در بهبود 
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سیستم های نظام راهبری است. تغییر و تحول سیستم های نظام راهبری در برخی از کشـورها 
به تصویب  مبادرت  استرالیا موجب شده است، دولت ها و سازمان های حرفه ای،  و  امریکا  مانند 
قانون یا دستورالعمل هایی برای بهبود تنوع جنسیتی در کمیته های حسابرسی و دیگر کمیته های 

هیئت مدیره نمایند )برناردی و همکاران، 2002(. 
حضور زنان در کمیته حسابرسی بر اساس تئوری های مختلف قابل تبیین و بحث است. تئـوری 
بیان  می دارد که زنان و مردان در معـرض توسعه های اخالقی متفـاوت  جامعه پذیری جنسیت 
ارزش های متفاوتی بروز  می دهند. چنین ارزش هایی به نگرش ها و رفتارهای متفـاوت در آن ها 
می انجامد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور زنان نظارت هیئت مدیره را بهبود  می بخشد؛ درنتیجه، 
نمایندگی زنان در هیئت مدیره به افزایش ارزش شرکت منجر  می شود. نظریه پردازان نمایندگی 
استدالل  می کنند که هیئت مدیره به انواع مهارت ها، اطالعات و نظارت اجرای مؤثر نیاز دارد و در 
این زمینه زنان در نظارت هیئت مدیره اثری مثبت دارند. بر اساس تئوری نهادی، هیئت مدیره های 
را که در  اغلب موضوعاتی  و  انجام  می دهند  را  بیشتری  آگاهانة  تنوع جنسیتی، مشورت های  با 
هیئت مدیره های متشکل از مردان بااهمیت شمرده  می شود، در هیئت مدیره های با تنوع جنسیتی 
مورد توجه قرار  می گیرد. تئوری وابستگی منابع پیشنهاد می دهد که هیئت های با تنوع جنسیتی 
نه تنها به دالیل اخالقی، بلکه به دلیل حفظ رابطة خوب با محیط خارجی به منظور کسب منابع 
بسیار مفیدند. طبق این تئوری، شرکت با اعضای  هیئت مدیره متنوع تر دسترسی بیشتری به منابع 
دارد کـه به کـاهش وابستگی خارجی، کاهش عدم اطمینان و بهبود اعتبار کمک می کند و به 

افزایش عملکرد شرکت منجر می شود )خراشادی و همکاران، 1398(.
در سال های اخیر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها و کمیته های تحت نظارت آن ها، مانند 
کمیته حسابرسی روند فزاینده ای داشته است. بر این اساس تنوع جنسیتی و تفاوت های رفتاری 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  حسابرسی  و  حسابداری  پژوهش های  در  نیز  مردان  و  زنان  بین 
مانند  کمیته هایی  برای  را  بااهمیت  منابع  تنوع جنسیتی   )2003( همکاران11  و  کارتر  گفته  به 
اطالعات، سرمایه انسانی، مهارت ها و حوزه های انتخابی که درک بازار، خالقیت و نوآوری را تقویت 
می نمایند، افزایش می دهد و درنتیجه منجر به بهبود عملکرد کمیته های نظارتی و گزارشگری 
بحث های  شرکت  مسایل  مورد  در  جنسیتی  تنوع  با  کمیته هایی  معتقدند  همچنین  می گردد. 
بیشتری انجام می دهند و مدیران زن در کمیته هایی که دارای تنوع جنسیتی هستند، معموالً 
سؤاالت بیشتری از مدیران مرد می پرسند و اثربخشی ارتباطات بین مدیران را بهبود بخشیده اند.

و  دارند  رقابت  به  کمتری  تمایل  مردان  با  مقایسه  در  زنان  پیشین،  تحقیقات  اساس  بر 
مسئولیت پذیرترند )نیدر و وسترالند12، 2007(. مشارکت مدیران زن عملکرد اقتصادی شرکت را 
تا حد زیادی بهبود  می بخشد و اعضـای  هیئت مدیره زن استقالل فکری و ذهنی بیشتری دارند 
که  می تواند موجب بهبود فرایند نظارتی شود. آن ها نشان دادند که سرمایه گذاران مایلند اعضای 
زن به  هیئت مدیره شرکت ها اضـافه شوند )آدام و فریرا13، 2009(. در زمینه های شغلی، زنان در 
محیط کار اخالقی تر هستند و کمتر برای به دست آوردن پاداش های مالی درگیر رفتار غیراخالقی  
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آوردن  به دست  در  بلکه  دوری  می کنند،  اخالقی  رفتار  و  بیشتر  از خطر  نه تنها  زنان  می شوند. 
اطالعات داوطلبانه نیز بهتر هستند که ممکن است عدم تقارن اطالعات بین مدیران زن و مدیران 
را کاهش دهد. زنان در انواع متناسب با تصمیم گیری محتاط تر و پرخاشگرتر از مردان هستند 
و به ویژه در محیط تصمیم گیری مالی احتمال خطر کمتری دارند. بنابراین، احتمال برخورداری 
محدودتر از مدیریت سود دارد. کیفیت مدیریت سود برای بنگاه هایی که بیشتر خانم های مدیر 
دارند، باالتر است و استدالل که زنان احتماالً در قضاوت و رفتار خود از مردان اخالقی تر هستند.

برخوردار  هیئت مدیره  در  اطالعات  تعصب  از  حد  از  بیش  دارند  تمایل  مردان  که  آن جا  از 
به گروه تصمیم گیری  می پیوندند، شخصیت  زنان  باشند )هانگ و کین14، 2013(. هنگامی که 
زن مکمل مردان است. عالوه بر این زنان هنگام تصمیم گیری ایده های جدیدی خواهند داشت، 
باالتر  می رود،  به گونه ای که سیستم تصمیم گیری مدیریت شرکت بی نقص تر و عملکرد شرکت 
ارتقا بخشد )کوگات و همکاران15، 2014(. هوانگ و شنگ معتقدند  را  تا کیفیت سود شرکت 
اختالفات  وجود  است.  توجهی  قابل  اطالعات  محتوای  دارای  مدیران  پس زمینه  ویژگی های  که 
شود  سهام  قیمت  اطالعات  محتوای  افزایش  باعث  می تواند  واقع   در  هیئت مدیره  در  جنسیتی 
باشد، اطالعات  بزرگ تر  )هانگ و شنگ16، 2013(. درنتیجه، هرچه نسبت مدیران مستقل زن 
مشخص تری در مورد قیمت سهام موجود است. در این میان، کیفیت سود شرکت های پذیرفته 
شده به طور قابل مالحظه ای بر اطالع رسانی در مورد قیمت سهام تأثیر می گذارد، به این معنی 
که قیمت سهام شرکت های با کیفیت سود باالتر حاوی اطالعات خاص شرکت در عین داشتن 
فاکتورهای دیگر کنترل شده است. مطالعات بیشتر نشان  می دهد که رابطه بین تنوع جنسیتی 

هیئت مدیره و سهام وجود دارد است )گااو17، 2018(.
کمیته حسابرسی در فرآیند نظارت بر گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود، که بر این اساس 
کلین18 در تحقیق خود نشان داد که استقالل بیشتر کمیته حسابرسی، در واقع نسبت مدیران 

مستقل در کمیته حسابرسی منجر به مدیریت سود تعهدی کم تر می شود. )کلین، 2002(.
تخصص  و  دانش  دارای  اعضای  نسبت حضور  کمیته حسابرسی،  در  مالی  تخصص  از  منظور 
مانند  قانون گذار  نهادهای  الزامات  اساس  بر  می باشد.  حسابرسی  کمیته  در  مالی  و  حسابداری 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار معموالً کمیته های حسابرسی باید حداقل یک عضو باصالحیت و 
تخصص حسابداری یا مالی داشته باشـند تا بتوانند نقش خود را به طور مؤثر اجرا کنند. در ابتدا 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنها دانش حسابداری را برای اعضای کمیته های حسابرسی الزامی 
می دانست، اما قانون ساربینز ـ  اکسلی مهارت های مالی و سرپرستی را نیز در تعریف خود اعمال 
نمود. شرکت های دولتی باید به افشای اطالعات راجع به مهارت و تخصص مالی در کمیته های 

حسابرسی بپردازند و شرکتی که نتواند چنین کاری انجام دهد. 

٢-٢-پیشینهپژوهش
داخل  در  و  از  کشور  خارج   در   انجام  شده   مطالعات   وجود  از  پژوهش حاکی  پیشینه  بررسی 
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کشور است. ایناف و همکاران )2022( در مطالعه خود به بررسی رابطه، تنوع جنسیتی و مدیریت 
اندازه  تأثیر مدیران خارجی، جنسیت زن،  بررسی  به  به طور خاص  این مطالعه  پرداختند.  سود 
هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره و اندازه شرکت در مدیریت سود پرداخته است. بنابراین این 
مطالعه از نوع مقیاس سنجش کمی و مقطعی از مؤسسات غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق 
بهادار بوده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند متغیره کوچک 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که اعضاء هیئت مدیره خارجی، جنسیت زن 
در هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره با مدیریت سود ارتباط منفی دارند )آلقتمین19، 2022(. 
منصور20  و  همکاران  )2018(  تأثیر تخصص  و  جنسیت  در کمیته  حسابرسی  را  بر  مدیریت  سود  
بررسی  کرده و نتایج نشان داده است که تخصص  در کمیته  حسابرسی  منجر  به  کاهش  مدیریت  
مردان   به   نسبت   زنان   مالی   نشان   می دهد  تخصص   آن ها  یافته های   این   بر   سود   می شود .  عالوه  
تخصص   رابطه     )2018( همکاران   و   سانگ21   دارد.  بیشتری   اثربخشی   سود   مدیریت   کاهش   در  
یافته های آن ها  با  کیفیت  سود  طبق  روش  فرا تحلیل  بررسی  کردند و  را   در کمیته  حسابرسی  
حاکی است که تخصص  در کمیته  حسابرسی  با  کیفیت  سود  رابطه  مثبتی  دارد  و  البته  تخصص  
که  است  حاکی    )2017( مکا22   و   سانچز   پژوهش  می دهد.  نشان    را   قوی تری   رابطه   حسابداری  
حضور  اعضایی  با  تخصص  مالی  در  کمیته  حسابرسی  در  کاهش  خطر  ورشکستگی  بانک ها  مؤثر  
است.  همچنین،  زمانی  که  مقررات  و  کنترل  داخلی  بخش  بانکی  ضعیف  باشد  این  حضور  در  کمیته  
اثرات  کیفیت  هیئت مدیره در   حسابرسی  مهم تر  می شود. گینگلسی  و  آمون  )2016(  به  بررسی  
رابطه  بین  ورشکستگی  شرکت ها و  اثربخشی  کمیته ها  پرداخته اند.  نتایج پژوهش نشان داده است 
نتایج   این   است.   داده   را  کاهش   بزرگ  اثربخشی  کمیته  حسابرسی  ورشکستگی  شرکت های  که  
از  این  تصور  که  شرکت  از  کیفیت  هیئت مدیره از  نظر  توانایی  مدیران  برای  نظارت  بر  مدیرعامل  
را   می کند   فراهم    به  شرکت   مشروعیت   و   مشاوره،   همچنین   و   سهامداران   نمایندگی   به   شرکت  
رابطه   مالی  نشان  می دهد  که  تخصص   الیجه23 )2015(   و   ایمره   بررسی   نتایج   حمایت  می کند.  
با  مدیریت  سود  دارد.  پژوهش سلطالنا،  سینگ،  زان  و  میچل  )2015(  در   معکوس  و  معناداری  
بررسی  تأثیر ویژگی های کمیته  حسابرسی  بر  تأخیر  در  ارائه  گزارش  حسابرسی  دریافتند  که  بین  
تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی،  با  تأخیر  گزارش  حسابرسی  ارتباط  منفی  و  معناداری  وجود  
دارد و ارتباط  بین  تأخیر  گزارش  حسابرسی  با  تنوع  جنسیتی  کمیته  حسابرسی معنادار نیست. 
پژوهش پاتریک24 و  همکاران  )2014(  در  بررسی  رابطه بین تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی  
به  کاهش   بودن  تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی  منجر   باال   و  مدیریت  سود  حاکی  است  که  

مدیریت  سود   می شود.
پوریا کاظمی و همکاران )1400( به بررسی تأثیر جنسیت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام 
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی 
در  دهندگان  رائ   سایر  و  سهامداران  یافته ها،  اساس  بر  دارد.  منفی  تأثیر  شرکت  سهام  قیمت 
مجموع عمومی سالیانه شرکت ها به منظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده، مؤسسات 
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حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب کنند.
حاجی ها  و  آزادزاده  )1398(  ویژگی های کمیته  حسابرسی  و  قابلیت  مقایسه  صورت های مالی  
بین   که  دریافتند  و  کرده  بررسی   را   شرکتی   حاکمیت   و   حسابرسی   موسسه   اندازه   بر   تأکید  با  
ویژگی های کمیته  حسابرسی  و  قابلیت  مقایسه  صورت های مالی  ارتباط  منفی  و  معناداری  وجود  
دارد و اندازه  هیئت مدیره بر  رابطه  بین  تخصص  در کمیته  حسابرسی  و  قابلیت  مقایسه  صورت های 
مالی  اثر  مثبت   می گذارد . در پژوهش عبدی  و  همکاران  )1398(  برای بررسی اثربخشی  ویژگی های 
کمیته  حسابرسی  بر  عدم  تقارن  اطالعاتی ، نتایج  حاکی است  که  بین  تخصص و  تنوع  جنسیتی  در 
کمیته  حسابرسی  و  عدم  تقارن  اطالعاتی  رابطه  معکوس  و  معناداری  وجود  دارد.  پژوهش دارابی  
و  اژدری  )1397(  در  بررسی  رابطه  نظام  راهبری  و  ویژگی های حسابرسی  با  مدیریت  سود  واقعی  
شرکت های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران  نشان داده است که  بین  حضور  زنان  در  بین  
اعضای  هیئت مدیره و  مدیریت  واقعی  سود  رابطه  مثبت  معناداری  وجود  دارد.  تاری  وردی  و  قادری  
)1396(  تأثیر نقش  تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی  را  بر  نگرش  کوتاه مدت مدیران  بررسی  
کردند.  نتایج  این پژوهش  نشان   می دهد  که  تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  
بر  مبنای  اقالم  تعهدی  تأثیر معناداری  ندارد اما بر  مدیریت  سود  از  طریق  دستکاری  در  فروش  
بین   رابطه   بررسی   و  همکاران  )1396(  در   قدردان   دارد.   تأثیر منفی   اختیاری   و  کاهش  مخارج  
این   به   تعهدی   از  مدیریت  سود   ناشی   نمایندگی   و  کاهش  هزینه   ویژگی های کمیته  حسابرسی  
نتیجه  رسیدند  که  بین  اندازه  کمیته  حسابرسی  با  مدیریت  سود  تعهدی  رابطه  مثبت  و  معنادار،  
و  بین  تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  و  مدیریت  سود  تعهدی  رابطه  معکوس  و  معناداری  برقرار  
است.  جامعی  و  رستمیان  )1395(  تأثیر تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی  بر  ویژگی های سود  
پیش بینی  شده  را  بررسی  و شواهد  نشان  می دهد،  تخصص  مالی  اعضای  کمیته  حسابرسی  با  صحت  
پیش بینی  سود  رابطه  مثبت  دارد.  به بیان  دیگر  می توان  گفت  وجود  اعضایی  با تخصص  مالی  در  
کمیته  حسابرسی  کیفیت  گزارشگری  مالی  را  افزایش  می دهد  و  اطالعات  قابل  اتکاتری  در  اختیار  
با  دقت  بیشتری  برآورد  می شود.  همچنین  نتایج  نشان   مدیریت  قرار  می گیرد  و  پیش بینی  سود  
داد  که  تخصص  مالی  اعضای  کمیته  حسابرسی  با  پراکندگی  پیش بینی های  سود  ارتباطی  منفی  
دارد. پژوهش فخاری  و  همکاران  )1394(  نشان  دادند  رابطه  معنی داری  بین  ویژگی های کمیته  

حسابرسی  و  مدیریت  سود  از  طریق  اقالم  واقعی  وجود  دارد.  

٢-3-توسعهفرضیههایپژوهش
مالی   گزارش های   از  هدف های   یکی   انتفاعی   واحد   عملکرد  گذشته  یک   درباره   اطالعات   ارائه  
ارائه   به   تمایلی   و  شایسته  است.  مدیریت  شرکت،   از  مدیریت  مناسب   است.  سودآوری،  معیاری  
اطالعات  مربوط  به  کاهش  فروش  و  سود ،  به ویژه  زمانی  که  یک  یا  چند  بخش  زیانده  است،  ندارد.  در  
مقابل،  مدیرکل  سود  را  افشاء  می کند  تا  روندهای  نزولی  بخش های  فرعی  در  رقم  کل،  مخفی  شود  
)انصاری،  1394(. ابزارهای  گوناگونی  برای  مدیریت  سود  توسط  مدیران  وجود  دارد  که   می تواند  
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به  صورت  مدیریت  سود  کارا  یا  فرصت طلبانه  استفاده  شود.  ازجمله  این  ابزارها  اقالم  تعهدی  است.  
اقالم  تعهدی  نشانه هایی  را  به  استفاده  کنندگان  از  صورت های مالی  ارسال  می کنند  که  در  سیستم  
نقدی  نادیده  گرفته  شده  است  )عرب  صالحی  و  همکاران،  1394(. از وظایف کمیته های حسابرسی 
نظارت بر گزارشگری مالی، مدیریت ریسک، کنترل های داخلی، رعایت ضوابط اخالقیات، مدیریت، 
حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی است )نصیرزاده و همکاران، 1396(. مطالعات قبلی نشان 
دادند که مهارت ها و تجارب حرفه ای اعضای کمیته در زمینه گزارشگری مالی یک عامل کاماًل 
آشکار با اثربخشی کمیته حسابرسی است و مهارت ها و تجارب حرفه ای اعضای کمیته در زمینه 
گزارشگری مالی یک عامل کاماًل آشکار مرتبط با اثربخشی کمیته حسابرسی است )معینیان و 
همکاران، 1398(. کمیته حسابرسی باید به نحوی مناسب برای انجام وظایف خود ایفای نقش 
کند. یک منشور شفاف و مکتوب به کمیته و دیگران در درک مسئولیت های آن ها کمک  می کند. 
با  که  است  کمیته حسابرسی  ویژگی های  از  یکی  کمیته حسابرسی،  اعضای  مهارت  و  تخصص 
اثربخشی کمیته حسابرسی ارتباط تنگاتنگی دارد )جامعی و رستمیان، 1395(. پژوهش بیالل25 
و همکاران )2018( در این زمینه بیانگر این موضوع است که وجود اعضایی با تخصص مالی در 
کمیته حسابرسی با کیفیت سود و بهبود فرآیند گزارشگری مالی مرتبط است. بنابراین در این 
پژوهش انتظار این است که بین تخصص مالی در کمیته حسابرسی با مدیریت سود ارتباط داشته 

باشد. بنابراین فرضیه زیر طرح شده است:
تأثیر  تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  در  شرکت  معنادار  است.

بسیاری از محققان به دنبال امور مالی و حسابداری، رابطه مستقیمی را بین تعداد یا نسبت 
مدیران زن و عملکرد مالی شرکت آزمایش کرده اند. نظریه های اثربخشی گروهی فرض  می کنند 
این  است.  اثربخشی  و  تیم  ترکیب  بین  مهم  تعدیل کننده  یک  شده  انجام  وظایف  ماهیت  که 
استدالل حاکی از آن است که یک هیئت مدیره با ترکیب خاص ممکن است در انجام یک کار 
بهتر از دیگری باشد زیرا دو مجموعه مشخص از وظایف هیئت مدیره برای عملکرد مؤثر خود به 
مهارت های مختلفی نیاز دارند. به همین ترتیب، تحقیقات در مورد تفاوت های جنسیتی نشان  
انجام وظایف خاص نسبت به  از مردان رفتار کنند و در  می دهد که زنان ممکن است متفاوت 
دیگران مؤثر باشند )نیلسن و هاس26، 2010(. حضور مدیران زن در کمیته حسابرسی با مدیریت 
شود رابطه منفی دارد. با وجود به نظرات متفاوت، در این پژوهش نقش مستقیم و تعدیل گر حضور 
زنان بر مدیریت سود و رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود مورد بررسی 

قرار گرفته است. درنتیجه فرضیه های زیر طرح شده است:
1- تأثیر جنسیت  در کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  در  شرکت  معنادار  است.

2- تأثیر تخصص مالی در کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  در  شرکت  معنادار  است
تعدیل   بر  مدیریت  سود  در  شرکت   را   مالی  در کمیته  حسابرسی   تأثیر تخصص   3- جنسیت  

می کند.
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3-روششناسیپژوهش
این پژوهش  با هدف، کاربردی  و  با طرح پژوهش همبستگی بر اساس شواهد پس رویدادی اجرا 
شده است. جامعه  آماری  پژوهش شرکت های بورس  اوراق  بهادار  تهران    است.  برای بررسی موضوع 
انتخاب شده است  تعدادی از شرکت ها و دوره های زمانی به صورت غیرتصادفی  و  شرکت هایی  
که  اطالعات  مالی  و  بنیادین  آن ها طی  دوره  مورد  بررسی  در  دسترس  است.  دوره  زمانی  تحقیق  
تا  1399 در نظر  گرفته  شده  و  از  1391  نیاز   به  در  دسترس  بودن  اطالعات  مورد   با  توجه   نیز  
تعداد 144 شرکت انتخاب شده است.  به منظور  انتخاب  نمونه  تحقیق  از  روش  نمونه گیری  حذفی  
سیستماتیک  استفاده  شده  است.  در  این    روش  ابتدا   شرایط  الزم  جهت  انتخاب  نمونه  تعریف  شده  و  
سپس  نمونه های  فاقد  شرایط  مذکور  حذف    شده است.  در گردآوری شواهد از بانک های  اطالعاتی  و 
اسناد سازمانی استفاده  شده  است که داده ها به صورت ترکیب و متشکل از داده های     سری زمانی و 
مقطعی است که با تحلیل رگرسیون چند متغیری و به صورت پانل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته 
است. مدل این پژوهش متشکل از یک متغیر وابسته، یک متغیر مستقل، یک متغیر تعدیل گر و 

سه متغیر کنترلی است که روش سنجش و تعاریف سنجی آن ها به صورت زیر است:
EMi,t:  مدیریت  سود27  در  نقش  متغیر  وابسته؛  )پسماند  مدل  اقالم  تعهدی  تعدیل  شده  جونز  

و  کوتاری(  
نسبت   شامل:   و   است   مستقل   متغیر   نقش   در   حسابرسی28    کمیته   جنسیت     :AUDGENi,t

اعضایی  که  جنسیت  زن دارند  به  کل  اعضای  کمیته  حسابرسی  است.
AUDACi,t:  تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی29  در  نقش  متغیر  مستقل  است  و  شامل:  نسبت  

اعضایی  که  تخصص  مالی  دارند  به  کل  اعضای  کمیته  حسابرسی  است.
نقش   در   کمیته  حسابرسی30   در  مالی   تخصص   و   تعامل  جنسیت     :t   ,i   ,AUDGEN*ACC
کمیته   در  مالی   تخصص   و   جنسیت   نسبت   بین     حاصل ضرب   شامل:   و   است   تعدیل گر  متغیر  

حسابرسی  است.
SIZEi,t:  اندازه  در  نقش  متغیر  کنترلی؛  لگاریتم  طبیعی  درآمدها  )فروش(.

CAPSTi,t:  ساختار  سرمایه 31 در  نقش  متغیر  کنترلی؛  نسبت  بدهی ها  به  دارایی ها.

MTBi,t:  رشد32  در  نقش  متغیر  کنترلی؛  نسبت  ارزش  بازار  به  ارزش  دفتری  حقوق  صاحبان  

سهام.  
بنابراین رابطه  بین متغیرها در  قالب  مدل   رگرسیونی  زیر  مورد  بررسی  قرار  گرفت:

EMi,t =  β0 +  β1AUDGENi,t +  β2A  AUDACC i,t +  β5SIZEi,t +  β6CAPSTi,t +  β7MTi,t +   ɛ i,t
EMi,t =  β0 +  β1AUDGENi*ACC  i,t +  β5SIZEi,t +  β6CAPSTi,t +  β7MTBi,t +   ɛ  i,t

جهت کاربرد این روش تجزیه وتحلیل، مفروضه های: عدم  خودهمبستگی، آزمون  ریشه  واحد ، 
آزمون  ناهمسانی  واریانس و نبود رابطه خطی مورد بررسی قرار گرفته و برای انتخاب مدل مناسب 

از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است.
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4-یافتههایپژوهش
برای تجزیه وتحلیل شواهد پژوهش از تحلیل های  توصیفی و استنباطی و نرم افزار »ایویوز«33 
استفاده شده است. شواهد پژوهش به صورت شرکت- سال است که با توجه به تعداد نمونه )144( 

و دوره انتخاب شده )1391 -1399( شامل 1008 مشاهده است.

4-1-نتایجتجزیهوتحلیلتوصیفی
هر یک از متغیرهای پژوهش یکی از چهار نقش: متغیر وابسته، متغیر مستقل، متغیر کنترل و 

متغیر تعدیل گر را به عهده دارد.
تعدیل   تعهدی   اقالم   مدل   پسماند   مقادیر   از  که  است  پژوهش  وابسته  متغیر  سود  مدیریت 
شده  جونز  و  مدل  کوتاری استخراج شده است. میانگین مدیریت سود با حدود 0/0026 بیانگر 
مدیریت  نشان دهنده  آن  مقادیر  که  است  شده  نمونه گیری  شرکت های  سود  مدیریت  متوسط 
سود در شرکت های نمونه آماری است. تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی متغیر مستقل است 
که از نسبت  اعضایی  دارای تخصص  مالی  به  کل  اعضای  کمیته  حسابرسی استخراج شده است. 
میانگین تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی با حدود 0/6362 بیانگر متوسط تخصص  مالی  در کمیته  
حسابرسی شرکت های نمونه گیری شده است که باالتر بودن آن نشان دهنده باال بودن تخصص  
مالی  کمیته  حسابرسی شرکت های نمونه آماری است. جنسیت  کمیته  حسابرسی متغیر تعدیل گر 
است.  شده  استخراج  کمیته  حسابرسی  اعضای   کل   به   زن  اعضای  جنسیت   نسبت   از  که  است 
میانگین جنسیت  کمیته  حسابرسی با حدود 0/2149 بیانگر متوسط جنسیت  کمیته  حسابرسی 
شرکت های نمونه گیری شده است که باالتر بودن آن نشان دهنده باال بودن نسبت حضور زنان 
کمیته  حسابرسی در شرکت های نمونه آماری است. اندازه شرکت یکی از متغیرهای کنترل است 
که از لگاریتم  طبیعی  درآمدها استخراج شده است . میانگین اندازه شرکت با حدود 11/0884 
بیانگر متوسط اندازه شرکت شرکت های نمونه گیری شده است که باالتر بودن آن نشان دهنده باال 
بودن اندازه شرکت شرکت های نمونه آماری است. ساختار  سرمایه  یکی از متغیرهای کنترل است 
که از نسبت  بدهی ها  به  دارایی ها استخراج شده است. میانگین ساختار  سرمایه  با حدود 0/2995 
بیانگر متوسط ساختار  سرمایه  شرکت های نمونه گیری شده است که باالتر بودن آن نشان دهنده 
باال بودن نسبت بدهی ها به دارایی شرکت های نمونه آماری است. رشد شرکت یکی از متغیرهای 
کنترل است که از نسبت  ارزش  بازار  به  ارزش  دفتری  حقوق  صاحبان  سهام استخراج شده است. 
میانگین شاخص رشد شرکت با حدود 0/3960 بیانگر متوسط شاخص رشد شرکت شرکت های 
نمونه گیری شده است که باالتر بودن آن نشان دهنده باال بودن نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان 

سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه آماری است.
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جدول1:شاخصهایگرایشمرکزیوپراکندگیمتغیرهایپژوهشدرنمونهآماری

شاخصآماری
مدیریت
سود

جنسیت
درکمیته
حسابرسی

تخصصمالی
درکمیته
حسابرسی

اندازه
شرکت

رشد
شرکت

ساختار
سرمایه

EMAUDGENAUDACSIZEMTBCAPST

0.0026200.2149250.63628111.088420.3960110.299532میانگین

0.0106160.2000000.60000011.033010.1564120.251900میانه

0.6779110.3633331.00000014.960481.8754140.987143بیشترین

0.0000000.0000006.1437460.0685000.002490-0.723000کمترین

0.1020510.0647330.1975900.7366820.4638730.238525انحراف معیار

1.6608260.764534-0.122751-0.519609-0.495477-0.326683چولگی

9.4964363.2415913.01425010.350724.5516412.713372کشیدگی

1790.48443.6949045.367522271.923564.5206101.6487آماره جارکو- برا

0.0000000.0000000.0000000.0000000.0000000.000000احتمال آماره

100810081008100810081008تعداد مشاهده ها

4-٢-نتایجتجزیهوتحلیلاستنباطیپژوهش
در این تحقیق مدل پژوهش از یک متغیر مستقل، یک متغیر تعدیل گر، یک متغیر وابسته و 
سه متغیر کنترل تشکیل شده است که همه متغیرهای پژوهش دارای مقیاس نسبتی است. با 
توجه به اهداف تحقیق و روش اندازه گیری، مناسب ترین روش برای تحلیل تحقیق، استفاده از 

رگرسیون تابلویی است.
توضیحی:  متغیرهای  با  بین مدیریت  سود  رابطه  پیرسون،  نتایج ضریب همبستگی  با  مطابق 
جنسیت  کمیته  حسابرسی، تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی و ساختار  سرمایه  به صورت منفی 
و معنادار و با متغیر اندازه  و رشد مثبت و معنادار است )احتمال آزمون کوچک تر از 0/05(. رابطه 
با تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی و ساختار  سرمایه  مثبت  بین جنسیت  در کمیته  حسابرسی 
کمیته   مالی   تخصص   بین  رابطه  است.  معنادار  و  منفی  به صورت  اندازه شرکت  با  و  معنادار  و 
حسابرسی با اندازه به صورت منفی و معنادار و با ساختار  سرمایه  مثبت و معنادار است. رابطه بین 
اندازه با رشد به صورت منفی و معنادار است. به منظور آزمون پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون 
با توجه به سطح معناداری کوچک تر از 0/05 برای همه  »لوین لین و چئو«34 استفاده شده و 

متغیرهای از پایا بودن آن ها در سطح پشتیبانی شده است.



 |       |22

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههفتم|تابستان1401

جدول٢:نتایجآزمونضرایبهمبستگیپیرسونبینمتغیرهایموردمطالعه
پژوهشونتایجایستاییمتغیرها
لوینلینوچئوعالمتاختصاریمتغیرهایپژوهش

مدیریتمتغیرهاوشاخص
سود

جنسیت
درکمیته
حسابرسی

تخصص
مالیدر
کمیته

حسابرسی

اندازه
شرکت

رشد
شرکت

ساختار
احتمالآمارهسرمایه

خطا

مدیریت سود
     1ضریب

148.206-0.000
     -----احتمال

جنسیت  
در کمیته  
حسابرسی

    1-0.295ضریب
15.268-0.000

    -----0.000احتمال

تخصص  مالی 
در کمیته  
حسابرسی

   0.8121-0.358ضریب
17.259-0.000

   -----0.0000.000احتمال

اندازه شرکت
  1-0.205-0.3130.164ضریب

26.750-0.000
  -----0.0000.0000.000احتمال

رشد شرکت
 1-0.287-0.030-0.0730.039ضریب

167.421-0.000
 -----0.0200.2130.3490.000احتمال

ساختار  
سرمایه

1-0.1460.1870.0590.040-0.244ضریب
42.315-0.000

-----0.0000.0000.0000.0620.208احتمال

با توجه به این که داده های پژوهش به صورت ترکیبی است، برای انتخاب مدل مناسب و کاربرد 
یکی از دو روش پولد35 و پانل36 و در صورت تأیید مدل پانل، از یکی از دو روش اثرات تصادفی37 
یا اثرات ثابت38 از آزمون های لیمر39 و هاسمن40 استفاده شده و بر اساس نتایج آزمون لیمر در هر 
دو مدل پژوهش )احتمال خطا کوچک تر از 0/05( از کاربرد مدل پانل و با توجه به بزرگ بودن 
آماره آزمون هاسمن )احتمال خطا کوچک تر از 0/05( از کاربرد اثرات ثابت پشتیبانی شده است. 
نتایج بررسی های مرتبط با انتخاب مدل مناسب جهت بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق در 

جدول شماره 3 نشان داده شده است.
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جدول3:نتایجآزمونانتخابمدلهایمناسببرایکاربردمدلپولدیاپانلونوعاثرات

i,t  ɛ  +  β5MTBi,t  +  β4CAPSTi,t  +  β3SIZEi,t  +  i,t  β2AUDACC  +  β1AUDGENi,t  +  β0  =  EMi,t

هدفوآزمون
آزمونهاسمنآزمونچاو

Fنتیجهسطحخطاآمارهمربعکانتیجهسطحخطاآماره

اثراتثابت37.80658٢0.0000پانل5.4107060.0000آزمونمقطع

  +  β4SIZEi,t+  i,t β3AUDGENi*ACC  +  i,t AUDACC  β2A  +  β1AUDGENi,t  +  β0  =  EMi,t

i,t  ɛ  +  β4MTBi,t  +  β4CAPSTi,t

نتیجهسطحخطاآمارهمربعکانتیجهسطحخطاآمارهFهدفوآزمون

اثراتثابت40.91٢8140.0000پانل5.3937140.0000آزمونمقطع

نتایجمدلاولپژوهش)نتایجفرضیهاولودوم(: نتایج نهایی آزمون مدل  اول رگرسیونی 
تحقیق نشان داده است که روابط خطی معنی داری بین حداقل یکی از متغیرهای توضیحی با 
متغیر وابسته وجود دارد. قضاوت در مورد معنادار بودن رابطه خطی بر اساس آماره های فیشر 
انجام گرفته  مدل )16/882( و احتمال آن )0/001( که کمتر از سطح خطای 5 درصد است، 
است. به بیان دیگر این شاخص  آزمون از وجود روابط خطی بین متغیرهای مستقل با وابسته در 
مدل پشتیبانی کرده است. آماره  دوربین- واتسون مدل  )1/566( در محدوده دامنه بین 1/5 و 
2/5 قرار دارد که حاکی از استقالل باقیمانده های مدل  است و بین باقیمانده های مدل ها مشکل 
خودهمبستگی وجود ندارد. عامل تورم واریانس تمام متغیرهای موجود در مدل  رگرسیون چند 
بین متغیرهای  بیانگر عدم وجود هم خطی  از مقدار 10 است که  نظر عددی کمتر  از  متغیری 
توضیحی مدل  است و ورود همزمان متغیرها موجب وقوع هم خطی نشده است )افالطونی، 1394: 
129(. با آن که آماره آزمون توزیع باقیمانده مدل بزرگ تر از مقدار بحرانی و به بیان دیگر سطح 
معناداری کوچک تر از 0/05 است و از نرمال بودن توزیع متغیرها پشتیبانی نکرده است، اما به 
دلیل آن که حجم نمونه بزرگ است و توزیع باقیمانده مدل ها تک نمایی و فاقد چولگی است و به 
بیان دیگر توزیع شبیه به توزیع نرمال است، درنتیجه نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل  قابل 
توجیه است )همان، 242(. جهت رفع ناهمسانی احتمالی مدل ، اقدام به رفع ناهمسانی شده است. 
بنابراین نتایج مدل  قابل اتکا است. ضرایب تعیین )0/744( و ضرایب تعیین تعدیل شده مدل  
)0/70( نشان دهنده این است که توان توضیحی دهندگی متغیرهای مستقل و کنترل و تعدیل گر 

در بیان تغییرات متغیر وابسته مدل است.
ضریب تأثیر جنسیت  کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار )0/028( و آماره آزمون به 
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مقدار )0/576( و احتمال آماره تی آن )0/564( است که بزرگ تر از سطح خطای 5 درصد بوده 
و از تأثیر معنادار آن حمایت نشده است. نتایج بیانگر این است که افزایش زنان منجر به تغییرات 

جدی در مدیریت سود نشده است.
ضریب تأثیر تخصص  مالی در کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار )0/108-( و آماره 
آزمون به مقدار )5/972-( و احتمال آماره تی آن )0/001( است که کوچک تر از سطح خطای 5 
درصد بوده و از تأثیر معکوس و معنادار آن حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش 
تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی منجر به کاهش در مدیریت سود شده است. ضریب تأثیر اندازه 
شرکت بر مدیریت سود به مقدار )0/058( و آماره آزمون به مقدار )8/878( و احتمال آماره تی 
آن )0/001( است که کوچک تر از سطح خطای 5 درصد بوده و از تأثیر مستقیم و معنادار آن 
حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش اندازه شرکت منجر به افزایش در مدیریت 
سود شده است. ضریب تأثیر رشد شرکت بر مدیریت سود به مقدار )0/013( و آماره آزمون به 
مقدار )3/620( و احتمال آماره تی آن )0/001( است که کوچک تر از سطح خطای 5 درصد بوده 
و از تأثیر مستقیم و معنادار آن حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش رشد شرکت 

منجر به افزایش در مدیریت سود شده است.
مقدار  به  آزمون  آماره  و   )-0/022( مقدار  به  سود  مدیریت  بر  سرمایه  ساختار   تأثیر  ضریب 
)2/524-( و احتمال آماره تی آن )0/011( است که کوچک تر از سطح خطای 5 درصد بوده و از 
تأثیر معکوس و معنادار آن حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش ساختار  سرمایه 

منجر به کاهش در مدیریت سود شده است.
رگرسیونی  دوم  مدل   آزمون  نهایی  نتایج  )نتایجفرضیهسوم(:  نتایجمدلدومپژوهش
با  توضیحی  متغیرها  از  یکی  حداقل  بین  معنی داری  روابط خطی  که  است  داده  نشان  تحقیق 
متغیر وابسته وجود دارد. قضاوت در مورد معنادار بودن رابطه خطی بر اساس آماره های فیشر 
مدل )17/189( و احتمال آن )0/001( که کمتر از سطح خطای 5 درصد است، انجام گرفته 
است. به بیان دیگر این شاخص  آزمون از وجود روابط خطی بین متغیرهای مستقل با وابسته در 
مدل پشتیبانی کرده است. آماره  دوربین- واتسون مدل  )1/567( در محدوده دامنه بین 1/5 و 
2/5 قرار دارد که حاکی از استقالل باقیمانده های مدل است و بین باقیمانده های مدل ها مشکل 
خودهمبستگی وجود ندارد. عامل تورم واریانس تمام متغیرهای موجود در مدل  رگرسیون چند 
بین متغیرهای  بیانگر عدم وجود هم خطی  از مقدار 10 است که  نظر عددی کمتر  از  متغیری 
توضیحی مدل  است و ورود هم زمان متغیرها موجب وقوع هم خطی نشده است. با آن که آماره 
آزمون توزیع باقیمانده مدل بزرگ تر از مقدار بحرانی و به بیان دیگر سطح معناداری کوچک تر از 
0/05 است و از نرمال بودن توزیع متغیرها پشتیبانی نکرده است، اما به دلیل آن که حجم نمونه 
بزرگ است و توزیع باقیمانده مدل ها تک نمایی و فاقد چولگی است و به بیان دیگر توزیع شبیه 
به توزیع نرمال است، درنتیجه نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل  قابل توجیه است. جهت رفع 
ناهمسانی احتمالی مدل ، اقدام به رفع ناهمسانی شده است. بنابراین نتایج مدل  قابل اتکا است. 
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ضرایب تعیین )0/749( و ضرایب تعیین تعدیل شده مدل  )0/705( نشان دهنده این است که 
توان توضیح دهندگی متغیرهای مستقل و کنترل و تعدیل گر در بیان تغییرات متغیر وابسته مدل 

است.
ضریب تأثیر جنسیت  کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار )0/096( و آماره آزمون به 
مقدار )1/705( و احتمال آماره تی آن )0/088( است که بزرگ تر از سطح خطای 5 درصد بوده 
و از تأثیر معنادار آن حمایت نشده است. نتایج بیانگر این است که افزایش زنان منجر به تغییرات 

جدی در مدیریت سود نشده است.
ضریب تأثیر تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار )0/083-( و آماره 
آزمون به مقدار )4/039-( و احتمال آماره تی آن )0/001( است که کوچک تر از سطح خطای 5 
درصد بوده و از تأثیر معکوس و معنادار آن حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش 
تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی منجر به کاهش در مدیریت سود شده است. ضریب تأثیر تعامل 
دو متغیر جنسیت  کمیته  حسابرسی و تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار 
)0/117-( و آماره آزمون به مقدار )2/102-( و احتمال آماره تی آن )0/035( است که کوچک تر 
کمیته   جنسیت   متغیر  دو  تعامل  معنادار  و  معکوس  تأثیر  از  و  بوده  درصد   5 خطای  از سطح 
حسابرسی و تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود حمایت شده است. نتایج بیانگر این 
است که افزایش زنان در کمیته حسابرسی و تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی منجر به کاهش 
در مدیریت سود شده است. ضریب تأثیر اندازه شرکت بر مدیریت سود به مقدار )0/058( و آماره 
آزمون به مقدار )8/916( و احتمال آماره تی آن )0/001( است که کوچک تر از سطح خطای 5 
درصد بوده و از تأثیر مستقیم و معنادار آن حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش 
اندازه شرکت منجر به افزایش در مدیریت سود شده است. ضریب تأثیر رشد شرکت بر مدیریت 
سود به مقدار )0/012( و آماره آزمون به مقدار )3/564( و احتمال آماره تی آن )0/001( است 
که کوچک تر از سطح خطای 5 درصد بوده و از تأثیر مستقیم و معنادار آن حمایت شده است. 
نتایج بیانگر این است که افزایش رشد شرکت منجر به افزایش در مدیریت سود شده است. ضریب 
تأثیر ساختار  سرمایه بر مدیریت سود به مقدار )0/020-( و آماره آزمون به مقدار )2/269-( و 
احتمال آماره تی آن )0/023( است که کوچک تر از سطح خطای 5 درصد بوده و از تأثیر معکوس 
و معنادار آن حمایت شده است. نتایج بیانگر این است که افزایش ساختار  سرمایه منجر به کاهش 

در مدیریت سود شده است.
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جدول4:نتایجتحلیلرگرسیونوآزمونتأثیرمتغیرهایتوضیحیبروابستهطبق
مدلاولودومپژوهش

شــرح مدل: رگرسیون ترکیبی با اثرات ثابت
متغیر وابسته: مدیریت سود، شرح مشاهده ها: 1008 شرکت- سال شامل مقاطع 144 شرکت و دوره ها

7 سال از 1391 تا 1397

متغیرهایتوضیحی
ضرایب

مدلدوممدلاول
احتمال
آماره

عاملتورم
احتمالضرایبواریانس

آماره
عاملتورم
واریانس

 C-0.5790.000 -0.6000.000ضریب ثابت
جنسیت  در کمیته  

حسابرسی
AUDGEN0.0270.5641.8830.0970.0893.013

تخصص  مالی  در 
کمیته  حسابرسی

AUDAC-0.1080.0001.887-0.0830.0002.508

جنسیت * تخصص  
مالی  کمیته  حسابرسی

A_A----0.1170.0364.162

SIZE0.0580.0001.0400.0590.0001.039اندازه شرکت
MTB0.0130.0001.0250.0130.0001.029رشد شرکت

CAPST-0.0230.0121.004-0.0210.0241.016ساختار  سرمایه
0.7441600.749063ضریب تعیین

0.7000810.705485ضریب تعیین تعدیل شده
16.8822517.18917آماره فیشر

0.0000000.000000احتمال آماره فیشر
1.5664121.567785آماره دوربین- واتسون

)با متغیر تعدیل گر در  از مدل دوم تحلیل رگرسیون ترکیبی  به دست آمده  نتایج  بر اساس 
آماره  است.   0/096 مقدار  به  سود  مدیریت  بر  حسابرسی  کمیته   جنسیت   تأثیر  ضریب  مدل(، 
آزمون با مقدار 1/705 کوچک تر از قدرمطلق نسبت بحرانی 1/96 است. به بیان دیگر احتمال 
 خطای محاسبه شده آن بزرگ تر از 0/05 است. درنتیجه فرضیه صفر دال بر نبود تأثیر از جنسیت  
کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود رد نشده است. بنابراین بر اساس تئوری احتماالت با عدم رد 
فرضیه های صفر، فرضیه مخالف آن در نقش فرضیه ادعای تحقیق تأیید نشده است. این نتایج 
بیانگر این است که با افزایش نسبت جنسیت  زن در کمیته  حسابرسی در شرکت های بورس اوراق 
بهادار تهران، مدیریت سود افزایش یا کاهش نمی یابد. درنتیجه فرضیه اول پژوهش رد شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از مدل اول تحلیل رگرسیون ترکیبی )بدون متغیر تعدیل گر در 
مدل(، ضریب تأثیر تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار 0/108- است. 
احتمال   دیگر  بیان  به  است.  بحرانی 1/96-  نسبت  از  مقدار 5/972- کوچک تر  با  آزمون  آماره 
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از  تأثیر  نبود  بر  دال  صفر  فرضیه  درنتیجه  است.   0/05 از  کوچک تر  آن  شده  محاسبه  خطای 
آمده  به دست  نتایج  اساس  بر  است.  رد شده  مدیریت سود  بر  کمیته  حسابرسی  مالی   تخصص  
از مدل دوم تحلیل رگرسیون ترکیبی )با متغیر تعدیل گر در مدل(، ضریب تأثیر تخصص  مالی  
کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار 0/083- است. آماره آزمون با مقدار 4/039- کوچک تر 
از نسبت بحرانی 1/96 است. به بیان دیگر احتمال  خطای محاسبه شده آن کوچک تر از 0/05 
است. درنتیجه فرضیه صفر دال بر نبود تأثیر از تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود 
رد شده است. بنابراین بر اساس تئوری احتماالت با رد فرضیه های صفر، فرضیه مخالف آن در 
نقش فرضیه ادعای تحقیق تأیید شده است. این نتایج بیانگر این است که با افزایش تخصص  مالی  
کمیته  حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود کاهش می باید. درنتیجه 

فرضیه دوم پژوهش به صورت معکوس تأیید شده است.
تعاملی  تأثیر  ضریب  ترکیبی،  رگرسیون  تحلیل  دوم  مدل  از  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر 
جنسیت  کمیته  حسابرسی و تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود به مقدار 0/117- 
است. آماره آزمون با مقدار 2/102- کوچک تر از نسبت بحرانی 1/96- است. به بیان دیگر احتمال 
 خطای محاسبه شده آن کوچک تر از 0/05 است. درنتیجه فرضیه صفر دال بر نبود تأثیر از تعامل 
جنسیت  کمیته  حسابرسی و تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود در سطح %95 
با رد  بر اساس تئوری احتماالت  بنابراین  تأیید شده است.  اطمینان رد و فرضیه سوم پژوهش 
فرضیه های صفر، فرضیه مخالف آن در نقش فرضیه ادعای تحقیق به صورت معکوس تأیید شده 
است و نتیجه بیانگر این است که با افزایش تعامل جنسیت  و تخصص  مالی  در کمیته  حسابرسی 

در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود آن ها کاهش می باید.

5-بحثونتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های کمیتة حسابرسی شامل تخصص مالی و جنسیت 
اوراق  بورس  اقالم تعهدی در شرکت های عضو  از طریق  بر مدیریت سود  در کمیته حسابرسی 
بهادار تهران انجام است. برای پاسخ به سؤال های پژوهش، یک دوره زمانی نه سال و دامنه بین 
سال 1391 تا 1399 و تعداد 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده 

و با کاربرد تحلیل رگرسیون تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس شواهد پژوهش و تئوری احتماالت، تأثیر جنسیت  کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  
این  بهادار تهران معنادار  نیست. جنسیت  در کمیته  حسابرسی  در  اوراق  در  شرکت های بورس 
فرضیه مربوط به زنان است. بنابراین افزایش درصد جنسیت زنان در کمیته حسابرسی منجر به 
تغییرات کاهشی یا افزایش در مدیریت سود نشده است. به بیان دیگر مدیریت سود شرکت های 
بورس اوراق بهادار تهران قابل پیش بینی از طریق درصد زنان در کمیته حسابرسی نیست. نتیجه 
فرضیه، مطابق با انتظار پژوهش مشاهده نشده است. نتیجه این فرضیه همسو با یافته خمیرانی 
)1397( و پوندساک )2019( است که در آن تأثیر تخصص جنسیت کمیته حسابرسی بر مدیریت 
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سود تأیید نشده است. نتیجه فرضیه مغایر با یافته پژوهش دارابی و اژدری )1397(، مرادی و 
همکاران )1397( و زاالتا41 و همکاران )2018( است که در آن بین جنسیت و مدیریت سود 

ارتباط معناداری مشاهده شده است. 
بر   حسابرسی   کمیته   در  مالی   تخصص   تأثیر  احتماالت،  تئوری  و  پژوهش  شواهد  اساس  بر 
مدیریت  سود  در  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به صورت معنادار  است. بنابراین افزایش 
درصد افراد متخصص در کمیته حسابرسی منجر به کاهش در مدیریت سود شرکت های بورس 
اوراق بهادار تهران می شود. به بیان دیگر مدیریت سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قابل 
ویژگی ها  این  عبارتی  به  است.  افراد متخصص در کمیته حسابرسی  از طریق درصد  پیش بینی 
می تواند بر میزان و جهت مدیریت سود واقعی شرکت اثر داشته باشد. همچنین این ویژگی ها 
به عنوان بخشی از اجزای حاکمیت شرکتی می تواند در جهت همسویی منافع سهامداران و مدیران 
به کار روند. بررسی اثر ویژگی تخصص مالی در کمیته حسابرسی بر مدیریت سود حاکی از این 

است که تخصص مالی در کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر منفی دارد.
نتیجه فرضیه، مطابق با انتظار پژوهش مشاهده شده است. نتیجه این فرضیه همسو با یافته 
خمیرانی )1397(، مرادی و همکاران )1397(، فرخی و همکاران )1396(، نصیرزاده و همکاران 
)1396( و زاالتا و همکاران )2018( است که در آن تأثیر تخصص مالی اعضای کمیتة حسابرسی 
بر مدیریت سود به صورت معکوس تأیید شده است. نتیجه فرضیه مغایر با یافته پژوهش العبسی42 
کمیته  در  مالی  تخصص  تأثیر  پژوهش  این  در  که  است  مالزی  کشور  در   )2018( همکاران  و 
نظریه  دیدگاه  با  فرضیه  این  نتیجه  است.  نشده  مشاهده  معنادار  سود  مدیریت  بر  حسابرسی 

نمایندگی قابل تبیین است.
بر اساس نتایج پژوهش جنسیت در کمیته حسابرسی تأثیر معناداری ندارد و تخصص مالی 
کمیته   جنسیت   تعاملی  تأثیر  که  حالی  در  می باشد  حسابرسی  کمیته  بر  معنادار  تأثیر  دارای 
اوراق  بورس  در  شرکت های  سود   مدیریت   بر   کمیته  حسابرسی   در  مالی   تخصص   و  حسابرسی 
افزایش  و  زنان  افزایش همزمان درصد حضور  با  بنابراین  است.  معنادار   به صورت  تهران  بهادار 
درصد افراد متخصص در کمیته حسابرسی، مدیریت سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران 
کاهش می یابد. به بیان دیگر مدیریت سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قابل پیش بینی 
نتیجه  است.  کمیته حسابرسی  در  متخصص  افراد  درصد  و  زنان  تعامل درصد حضور  از طریق 
اثرات تعاملی  اما شواهدی دال بر مطالعه  انتظار پژوهش مشاهده شده است.  با  فرضیه، مطابق 
دو متغیر در پژوهش داخلی وجود ندارد. نتیجه فرضیه مطابق و همسو با یافته پژوهش زاالتا و 
همکاران )2018( است که در این پژوهش تأثیر تعاملی حضور جنسیت زن و تخصص مالی کمیته 

حسابرسی در کاهش مدیریت سود معنادار مشاهده شده است. 
نتایج حاصل از پژوهش می تواند در زمینه انتخاب و انتصاب اعضای کمیته های حسابرسی مد 
نظر قرار گیرد. همچنین با در نظر گرفتن سابقه محدود تشـکیل کمیته های حسابرسی در ایران 
ماده 10  و  منشـور کمیته حسابرسی  تدوین کنندگان  به  پژوهش می تواند  این  از  نتایج حاصل 
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اثربخشـی کمیته های  ارزیابی  تا به  اوراق بهادار کمک نماید  دستورالعمل کنترل داخلی بورس 
حسابرسی کمک نماید.

بنابراین بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهای زیر ارایه می گردد:
ایجاد  به  منجر  در کمیته  حسابرسی  پژوهش درصد جنسیت زن  اول  فرضیه  به  استناد  با   -
به خودی خود موجب کاهش مدیریت  زنان  بنابراین وجود  تغییرات در مدیریت سود نمی شود. 
سود نشده است، هرچند ادبیات پیشینه پژوهش اعتقاد دارند که اعضای  هیئت مدیره زن استقالل 
و  آدامز  پژوهش  نظارتی شود.  فرایند  بهبود  موجب  می تواند  که  دارند  بیشتری  و ذهنی  فکری 
همکاران )2010( نشان داده است که سرمایه گذاران مایلند اعضای زن به  هیئت مدیره شرکت ها 
اضافه شوند، چرا که اعضای زن تفکرات مستقل تری دارند و این موضوع برای اثربخشی فرایند 
نظارت بسیار حیاتی است. در پیشینه پژوهش داخلی نیز بعضی از پژوهش ها از وجود تأثیر از تأثیر 
و بعضی دیگر از نبود تأثیر از درصد جنسیت زن در کمیته  حسابرسی بر مدیریت سود پشتیبانی 

کرده است، بنابراین به نظر می رسد که بررسی های بیشتر در این زمینه الزم است.
- با استناد به فرضیه دوم پژوهش تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  منجر به کاهش مدیریت  سود  
می شود. بنابراین افراد دارای دانش و تخصص مالی در کمیته حسابرسی می توانند با اثربخشی 
از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  کنند.  خنثی  را  تعهدی  اقالم  دستکاری  در  مدیریت  اقدام  مناسب 
داده  نشان  را  سود  مدیریت  و  حسابرسی   کمیته   مالی   تخصص   بین  منفی  ارتباط  که  پژوهش 
مالی جهت  از صورت های  استفاده  توصیه می شود هنگام  و سهامداران  به سرمایه گذاران  است، 
تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، به تخصص اعضای کمیته حسابرسی 
شرکت ها توجه الزم را داشته باشند و با کسب آگاهی از کیفیت کمیته حسابرسی می توانند نسبت 
این  توسط مدیران شرکت در تصمیمات خود  ازجمله دستکاری سود  رویدادها  برخی  وقوع  به 
موضوع را مد نظر داشته باشند. از طرف دیگر تنظیم کنندگان و تدوین کنندگان مقررات در زمینه 
کمیتة حسابرسی می توانند اقدامات و مقررات نظارتی را اعمال کنند تا این کمیته ها کار خود 
را به طور دقیق و مناسب انجام دهند. به مدیران و مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
پیشنهاد می شود که در راستای کاهش مدیریت سود و بهبود کارایی سرمایه گذاری راهکارهای 

عملی اتخاذ نمایند و نظارت بیشتری بر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی داشته باشند.
- با استناد به فرضیه سوم پژوهش تعامل درصد جنسیت زن در کمیته  حسابرسی و تخصص  
و  دانش  دارای  افراد  بنابراین  می شود.  سود   مدیریت   کاهش  به  منجر  حسابرسی   کمیته   مالی  
با اثربخشی مناسب مدیریت سود  تخصص مالی با جنسیت زن در کمیته حسابرسی می توانند 
را کاهش دهد و نتایج حاصل از پژوهش می تواند در زمینه انتخاب و انتصاب اعضای کمیته های 
حسابرسی مد نظر قرار گیرد. از آن جا که کمیته حسابرسی دارای اعضای متخصص مالی می توانند 
به استقرار سیستم های گزارشگری کارآمد به منظور ارایه اطالعات شفاف و قابل اتکا با توجه به 
درنتیجه  کنند،  کمک  شده  منتشر  اطالعات  کیفی  و  کمی  سطح  و  استفاده کنندگان  نیازهای 
هیئت مدیره شرکت ها می توانند در انتخاب اعضای این کمیته، اثربخشی آن را مد نظر قرار دهند.
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 بنابراین به سهامداران پیشنهاد می شود در انتخاب اعضای کمیته حسابرسی به این مهم توجه 
کنند. به طور خاص، نتایج می تواند ناظران و سیاست گذاران را به توصیه تنوع جنسیتی در ترکیب 
کمیتة حسابرسی ترغیب کند. شواهد این پژوهش همچنین می تواند به گسترش ادبیات مرتبط 
با تنوع جنسیتی، هزینه های نمایندگی، مدیریت سود و خطر ورشکستگی منجر شود و توسط 
نهادهای قانون گذار مربوط به ترکیب کمیتة حسابرسی به کار رود. به سرمایه گذاران و سهامداران 
در ایران نیز توصیه می شود هنگام استفاده از صورت های مالی جهت تصمیم گیری در رابطه با 
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، به تخصص اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها و از جنسیت 

زنان متخصص نیز در کمیته حسابرسی استفاده نمایند.
مانند:  دیگری  متغیرهای  از  سود  مدیریت  به جای  که  می شود  پیشنهاد  آتی  پژوهش های  به 
شفافیت حسابداری، پایداری سود، مربوط بودن ارقام حسابداری، واکنش سود و ... استفاده نمایند 
تا اطالعات بیشتری در این زمینه استخراج و به پیشینه پژوهش اضافه گردد. همچنین از دیگر 
ارتباط تخصص مالی و مدیریت سود  زنان در  زنان و تحصیالت  مانند دورة تصدی  متغیرهایی 
استفاده شود و همچنین نقش صنعت را در بررسی موضوع مورد توجه قرار داده و به عنوان یک 

متغیر تعدیل گر مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.
مناسب  افشای  عدم  آن  جمله  از  که  است  شده  تجربه  نیز  محدودیت هایی  پژوهش  این  در 
اطالعات کمیتة حسابرسی از سوی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. دیگر محدودیت در 
این زمینه عدم رعایت مستقل بودن کمیته حسابرسی طبق منشور است که این موضوع می تواند 

بر یافته های تحقیق تأثیر بگذارد.
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