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فته پذیرهای های مالی در شرکتارتباط بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت

 شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

  چکیده

ی را ابای مالی مقایسهبای حسرابداری باید صورتبای گذشرته یا تیییر رویهبا بنگان اصرال  اشرتبابات دورهشررهز

 اردبای مالی اثر منفی دبای مالی بر مربوط بودن و توان ات ای اطالعات صورتتجدید ارائه صورت تجدید ارائه هنند.

ای بگذاران و سایر ذینفعان به بمراه داشته باشد. ابمیز تجدید ارائه صورتتواند تبعات منفی متعددی برای سرمایهو می

یفیز هنژوبش حاضررر بررسرری ت ثیر بدف هند. می هننده آن را توبیهعوامک تعیینمالی، تالش برای شررناخز بیشررتر 

شرهز نذیرفته شده در بورس اوراق  09نژوبش متشر ک اد  هنموناسرز.  بای مالیتجدید ارائه صرورتبر  حسرابرسری

انداده مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس به در این نژوبش اسز.  5292تا  5201دمانی  های دوربهادار تهران بر

ارائه د بای ایرانی اقدان به تجدیاد آنجا هه اهثر شرهز بای هیفیز حسرابرسی درنرر گرفته شده اسز.عنوان شراخ 

در این نژوبش به منرور در نرر گرفتن ابمیز تجدید ارائه، عالوه بر بررسررری ت ثیر هنند، برای مالی خود میصرررورت

بای مالی ورتبر شدت تجدید ارائه ص هیفیز حسابرسیبای مالی، ت ثیر بر وقوع تجدید ارائه صورت هیفیز حسابرسی

 هب به وسیله میزان تجدید ارائه سود خال  عملیاتی شده اسز. نیزشدت تجدید ارائه . گرفته اسزنیز مورد بررسری قرار 

بای آماری رگرسررریون لجسرررتی  و منرور دسرررتیابی به ابداف نژوبش دو فرضررریه تدوین و برای آدمون آنها، روش

یفیز هبد هه دبای نژوبش نشرران مینتایج حاصررک اد آدمون فرضرریهخطی چند متییره به هار رفته اسررز.  رگرسرریون

شان داد ا نبعالوه بر این یافته گردد.میبای مالی صورتتجدید ارائه وقوع  هابشبه طور معناداری منجر به  حسرابرسی

فیز حسابرسی بر ثیر هیبنابراین درباره ت بای مالی ندارد. ثیر معناداری بر شدت تجدید ارائه صورتهیفیز حسابرسی ت 

رهز بر چه انداده شرر بای بیشررترتوان به نتیجه قطعی دسررز یافز. بر اسرراس بررسرینمیبای مالی تجدید ارائه صرورت

 یابد.بزرگتر باشد، شدت تجدید ارائه هابش می

دازه دوره تصدی حسارسس و ان شدت تجدید ارائه،های مالی، تجدید ارائه صورت، کیفیت حساارسیای کلیدی: هایواژه

 یسه حسارسیی.مؤ
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 مقدمه

دیالت ای هه اد تعبای ایرانی بسیار رایج شده اسز به گونهبای مالی بین شرهزاخیر، تجدید ارائه صورتبای در سال

عمدتاا به  شود. این تعدیالتسرنواتی به عنوان ی ی اد عناصرر نسربتاا نایدار در گردش حسراد سود ندیانب انباشته یاد می

ن شررود. ایبای حسررابداری همتر مشررابده میتیییر روش دلیک اصررال  اشررتبابات دوره گذشررته اسررز و موارد مربوط به

عی، ننی بخز و رفی بای به ویژه رقم سررود ت ثیر داردموضرروع بر ات انذیری و توان اعتماد ارقان ارائه شررده در صررورت

بای مالی گزارش شرده مطاب  اصول نذیرفته شده با نوعی آگابی و ت یید عمومی اد این ه صرورتتجدید ارائهب. 5295

ب. 3881نمایند ننالمروس و اس ولز، حسرابداری تهیه نگردیده و باردترین شروابد را درباره حسابداری نادرسز ارائه می

ی را گذارگذاران به گزارشگری مالی شده و هارایی سرمایهبای مالی موبب هابش اعتماد سرمایهتجدید ارائه صورت

گران مالی، یک، بم سرررادمان بورس و اوراق بهادار و بم تللیکب. به این دل3852دبد نویوی  و میونگسرررو، هابش می

دبند نس اد تجدید ارائه بای قبلی نشان میدبند. نژوبشبای مالی را به دقز مورد بررسی قرار میتجدید ارائه صورت

زینه زایش ببای مالی موبب افشوند. حتی تجدید ارائه صورتبا با نتایج نامناسبی موابه میبای مالی، شرهزصورت

تواند در شناخز ابعاد مختلف این ندیده و عوامک مؤثر بر رواج آن، می ب.3852گردد نویوی  و میونگسرو، سررمایه می

 نفعان سودمند باشد. بینی و هابش تبعات منفی آن برای ذیربط و نیشهنترل آن توسط مرابع ذی

توبهی بر حسابرسان در بهز حصول اطمینان اد هیفیز بای مالی نرارت عمومی قابک افزایش در تجدید ارائه صورت

ای بب. حسابرسان مستقک نقش حیاتی در اعتباربخشی به صورت3880طلبد نرومانس و بم اران، بای مالی را میصورت

ریز بای مالی با مدیهنند. گر چه مسئولیز تهیه و ارائه صورتگذاران ایفا میمالی و بمچنین حمایز اد حقوق سرمایه

بای مالی حسرابرسری شرده، ملصرول مشرترب صاحب ار و حسابرس در نرر گرفته واحد اقتصرادی اسرز، اما صرورت

 تواند ش سز حسابرسی نیز تلقیبای مالی میتجدید ارائه صورتهنند هه بیان میب 3852شود. سزرنی و بم اران نمی

س در آور نیسز؛ دیرا قصور حسابربا تعجبائهگردد. افزایش نرارت بر حرفه حسابرسی نس اد افزایش شمار تجدید ار

س در تواند ناشی اد هوتابی حسابرهشرف اشتبابات به عنوان ی ی اد عوامک این افزایش تلقی شده اسز. این قصور می

ب. مطالعه ادبیات 3852بای هار حسرررابرسررری و یا بر دو باشرررد نسرررزرنی و بم اران، انجان وظایف ملوله، ملدودیز

بای مالی به صررورت بای مالی و انع اس تعدیالت سررنواتی در گزارشدبد تجدید ارائه صررورتیموضرروعی نشرران م

مسرتمر، تلز ت ثیر عوامک متعددی قرار دارد. دوره تصردی حسابرس، انداده حسابرس، تخص  در صنعز حسابرس و 

وع تجدید حسابرسی بر وق ت خیر در ارائه گزارش حسرابرسری اد بمله مواردی اسز هه اد طری  ت ثیرگذاری بر هیفیز

 بای مالی و شدت آن ت ثیرگذار اسز.ارائه صورت
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اشد، ب، سؤال اصلی هه این نژوبش به دنبال یافتن ناسخ آن میبای مالیابمیز تجدید ارائه صورتتوبه به  بنابراین، با

هادار بای نذیرفته شده در بورس اوراق بشرهز بای مالیتجدید ارائه صورتو  هیفیز حسابرسیاین اسز هه آیا بین 

ارائه  تجدیدبر  هیفیز حسرررابرسررریتهران رابطه معناداری وبود دارد یا خیر؟ لذا بدف نژوبش حاضرررر بررسررری ت ثیر 

 بای نذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسز.شرهز بای مالیصورت

 پژوهش مبانی نظسی

ا آینده در اردیابی رویدادبای گذشته، حال یهنندگان تصمیمات اقتصادی استفادهشرود هه بر اطالعاتی مربوط تلقی می

ینی ببای گذشته آنها مؤثر واقع شود. به عبارت دیگر، اطالعات مربوط، یا دارای اردش نیشیا ت یید یا تصرلی  اردیابی

ند، هخود را تجدید ارائه میبای مالی هنندگی و یا حائز اردش ت ییدهنندگی اسررز. بنگامی هه واحد تجاری صررورت

رار هنندگان قدر واقع اطالعات صرلی  را حداقک ی  سرال نس اد اخذ تصرمیمات اقتصرادی مربوط در اختیار اسرتفاده

فرداده، نرفیعی و صررر هابدبینی هنندگی و ت ییدهنندگی اطالعات میدبد و اد آنجا این ت خیر دمانی اد اردش نیشمی

 .دار خوابد شدربوط بودن اطالعات خدشهبنابراین، ویژگی م .ب5292

برای این ه اطالعات مفید باشد، باید قابک ات ا نیز باشد. اطالعاتی قابک ات اسز هه عاری اد اشتباه و تمایالت بانبدارانه 

ان ود بیرای معقول انترار میباابمیز باشرد و به طور صرادقانه معرف آن چیزی باشرد هه مدعی بیان آن اسز یا به گونه

ودن بمراه طرفی، احتیاط و هامک ببای بیان صادقانه، ربلان ملتوا بر ش ک، بیهند. قابلیز ات ای اطالعات، با ویژگی

وره دشود، تلویلاا به مفهون آن اسز هه اطالعات اسرز. بنگامی هه اطالعات به سربب اصرال  اشرتباه تجدید ارائه می

بای مالی طی سنوات مختلف بم این ذبنیز را تقویز تجدید ارائه صورتگذشرته عاری اد اشرتباه نبوده اسرز. ت رار 

. بنابراین، ی ی اد تبعات منفی ب5292نرفیعی و صررفرداده،  باشرردهند هه اطالعات اد تمایالت بانبدارانه نیز مبرا نمیمی

 ب.3852و اَبز، نردلی ن بای مالی اسزبای مالی، ت ثیر منفی آن بر قابلیز ات ای صورتتجدید ارائه صورت

بای قبک، نیامدبای منفی متعددی را به بمراه دارد. رقم سررود بای مالی دورهتعدیالت سررنواتی و تجدید ارائه صررورت

خال ، مبنای ملاسربه مواردی نریر ناداش بی ت مدیره، مالیات و سرود تقسیمی به سهامداران اسز. عالوه بر این، سود 

قرار  گذارانگران و سرمایهبایی اسز هه مورد استفاده تللیکاد بمله شاخ  بر سرهم و نسربز قیمز به سود بر سهم

بای بعد، یعنی نس اد گرفتن تصرررمیمات مربوط، آثار گیرد. در نتیجه ارائه نادرسرررز سرررود، و اصرررال  آن در دورهمی

عتبار ، اثر آن بر ااقتصرررادی و مالی برای افراد مختلف خوابد داشرررز. ی ی دیگر اد نیامدبای منفی تعدیالت سرررنواتی

ه بای مالی حسابرسی شدبای مالی اسز و دمانی هه صورتحسرابرسران اسز. بدف حسابرسان اعتباربخشی به صورت
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شررود، اعتماد بامعه نسرربز به اظهارنرر  5بای گذشررته به دلیک اشررتبابات حسررابداری قابک توبه باربا تجدید ارائهدوره

بای مالی، تالش برای شناخز بیشتر ابمیز تجدید ارائه صورت ب.5295رفیعی، یابد ننی بخز و حسرابرسان هابش می

 هند.این ندیده را توبیه می

ب تلقیقات مربوط به نیامدبای 5بندی هرد: توان در سررره گروه طبقهبای را میمطالعات در دمینه تجدید ارائه صرررورت

بای و انگیزهبای مالی تجدید ارائه صررورتمؤثر بر ک ب تلقیقات مربوط به عوام3بای مالی، منفی تجدید ارائه صررورت

آن  بمچنین مطالعة ادبیات موضوعی بیانگر بای مالی.بینی تجدید ارائه صرورتب تلقیقات برای تشرخی  و نیش2 آن،

بای مالی را، الفب عوامک مرتبط با وضعیز و بای نیشین مهمترین عوامک اثرگذار بر تجدید ارائه صورتاسرز نژوبش

عمل رد مالی شررهز ننریر سودآوری، ابرن مالی و افزایش سرمایهب، دب عوامک مدیریتی ننریر دوره تصدی مدیریز، 

تیییر مدیریز و ناداش مدیریزب، پب عوامک حسرابرسری ننریر انداده مؤسرسره حسرابرسی و چرخش حسابرسانب و تب 

 اند. برشمرده سایر عوامک ننریر انداده شرهزب

ب تعریفی دو بعدی برای 5909آنجلو نفهومی اسز هه تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده اسز. دیهیفیز حسابرسی م

هیفیز حسرابرسری ارائه هرد. به این ترتیب، هه اول اشتباه با ابمیز هشف شود و دون، اشتباه هشف شده باید گزارش 

ریف به د؛ در حالی هه قسمز دون تعای نشایستگیب حسابرس بستگی داربای حرفهقسمز اول به تعریف ظرفیزشرود. 

یری آن اد گاسررتقالل وی بسررتگی دارد. اد آنجا هه هیفیز حسررابرسرری به طور مسررتقیم قابک مشررابده نیسررز برای انداده

ب، تخص  5999توان به تیییر حسابرس نسیمونی  و استین، شود. اد بمله این معیاربا میمعیاربای متفاوتی استفاده می

ب، انداده موسسه 5991ود و بم اران، ب، نوع گزارش حسرابرس نبوپ3858نفرناندو و بم اران، حسرابرس در صرنعز 

مهدوی و ن ب اشرراره هرد5991گذاری خدمات حسررابرسرری نگیسررز، ب و قیمز5999حسررابرسرری نسرریمونی  و اسررتین، 

بای ب هیفیز را احتمال ارائه نرر مشررروط ی  حسررابرس، در مورد صررورت3851دیاد و بم اران ن .ب5291نیا، حسررینی

ان تواند بر هیفیز حسررابرسرری و الزدبد هه شررهرت حسررابرس نیز میهنند. مطالعات گذشررته نشرران میمالی تعریف می

ب ی  ارتباط 3889ب. لین و بم اران ن3880بای مالی در سال بعد مؤثر باشد نهیند، هارفرما به تجدید ارائه ارقان صورت

رای تجدید دبد حسابرسان بزرگ و معتبر، احتمال بیشتری بمثبز بین هیفیز حسابرسی و ارائه مجدد یافتند هه نشان می

بای مالی ب دریافتند هه بین انداده حسرابرس و تجدید ارائه صورت5293ارائه دارند. اد سروی دیگر عبدلی و بم اران ن

بای حسرابرسان و شدت تجدید ارائه، بر ب ویژگی3851فی معناداری وبود دارد. به اعتقاد فایلس و بم اران نارتباط من

                                                           
های آینده، باید به عواملی توجه کرد که اینگونه نادرست ارقام حسابداری و اصالح آن در دورهها از ارائه های احتمالی مدیریت شرکتبرای درک انگیزه 1

اید به یاد اند. ال،ته بهای مختلفی را برای چنین اقداماتی برشددمردهکند. تحقیقات انجام شددده در زمینه ازارشددگری مالی متقل،انه، انگیزهعمل را توجیه می

یرد؛ اما به اای مالی همواره نشانه تقلب نیست و در طیفی از اصالح اشت،اهات سهوی تا ازارشگری مالی متقل،انه قرار میهداشت که تجدید ارائه صورت

 تواند به عنوان سرپوشی برای رفتارهای متقل،انه مدیریت به کار رود.سادای می
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بای مالی در بین صرراحب اران بای مالی مؤثر اسررز. بمچنین احتمال تجدید ارائه صررورتت رار تجدید ارائه صررورت

ب در 3881تر اسز. الدر و بم اران ناند، بیشبایی هه توسرط مؤسرسرات حسرابرسری هوچ تر حسرابرسری شردهشررهز

د ا بای مالی ندارند.ای به ارائه مجدد صورتتر عالقهبای دارای دوره تصدی طوالنینژوبش خود دریافتند هه شرهز

جدید بای مالی قبک اد تبای مالی نشرانه روشنی اد هیفیز نایین گزارشگری مالی در سالآنجا هه تجدید ارائه صرورت

تواند به مدیریز در هشررف برچه سررریعتر اشررتبابات وبود حسررابرسرران دارای تخصرر  صررنعز می ارائه اسررز، لذا

ز دبد هه تخص  در صنعبای نیشین نشان میحسابداری و نیز رعایز صلی  قوانین و مقررات هم  نماید. نژوبش

 هند.نقش با ابمیتی در تشخی  هیفیز حسابرسی و هیفیز گزارشگری مالی ایفا می

ب. همیسیون بورس اوراق 3889شود نلین و بم اران، ارائه شراخصری اد هیفیز نایین گزارشگری مالی تلقی میتجدید 

دبد با نشان میب. در این رابطه نژوبش5991گیرد نفورمن، بهادار، تجدید ارائه را به عنوان قصرور حسابرسی در نرر می

دبد نبیانگ و قوقی علیه حسرررابرسررران را افزایش میبای حقوقی اد بمله دعاوی حهره تجردیرد ارائره، خطر نرونرده

ل ه شود؛ ببای مالی نه تنها موبب تنزل هیفیز گزارشگری مالی میب. در بر حال تجدید ارائه صورت3851بم اران، 

اند هه ب نشان داده3880بای متعددی ناد قبیک ب سون و بم اران، برد. نژوبشهیفیز حسرابرسری را نیز دیر سروال می

ب رابطه منفی بین دوره 3851شررود. نتایج نژوبش بال و بم اران نتصرردی منجر به افزایش هیفیز حسررابرسرری می دوره

ب و عبدلی و بم اران 3851بای فایلس و بم اران نتصرردی و هیفیز حسررابرسرری نشرران داد. بمچنین، بر اسرراس یافته

وبود دارد. تخصرر ، بایگزینی برای تجربه  ب رابطه منفی بین انداده موسررسرره حسررابرسرری و تعداد تجدید ارائه5293ن

آید. برخی حسررابرس بر اسرراس آمودش و تجربه عملی اسررز هه اد حسررابرسرری در ی  صررنعز خا  به دسررز می

ب در نژوبشی دریافز 3881اند. لوو نبا تخصر  صرنعز موسسه حسابرسی را به هیفیز حسابرسی مرتبط هردهنژوبش

یزی رریسرر  حسررابرسرری و بمچنین هیفیز تصررمیمات مرتبط با برنامه هه تخصرر  در صررنعز باعب بهبود اردیابی

ب رابطه مثبتی بین تجربه تخصرصری حسابرس و هیفیز حسابرسی دولتی 5993شرود. دیس و گیروهس نحسرابرسری می

ب نشران دادند مؤسرسرات حسابرسی متخص  صنعز، هیفیز حسابرسی باالتری دارند. 3851یافتند. راندال و بم اران ن

ب دریافتند تخصرر  حسررابرس در صررنعز و اسررتقالل وی ت ثیر قابک توبهی در ابرای 3851و و آگوئسررب نسررارواه

اس برخی گذارد. بر اسرربای حسررابرسرری برای هشررف تقلب داشررته و ت ثیر قابک توبهی بر هیفیز حسررابرسرری میروش

سی رابطه مثبز وبود ب بین تخصر  حسرابرس در صرنعز و هیفیز حسرابر3889مطالعات ناد قبیک راشرلیز و وانگ، 

 بای نژوبش وی تخص  حسابرس در صنعز ت ثیریب به نتایج متناقضری دسز یافز. بر اساس یافته3852دارد. برگن ن

بای احتمال تجدید ارائه صورت دست اری سود ب3851بر هیفیز حسرابرسی ندارد. مطاب  نژوبش بیانگ و بم اران ن

 هند.باال این اثر را ملدود میدبد، اما حسابرسی با هیفیز را افزایش می
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 پژوهشپیشینه 

ب در نژوبشرری ت ثیر روابط حسررابرس بر هیفیز حسررابرسرری را بررسرری نمودند. نتایج نژوبش آنها 3851بال و بم اران ن

نشران داد برای اردیابی هیفیز حسابرسی با دوره تصدی حسابرسی ارائه نمود و نشان داد هه ی  ارتباط منفی بین طول 

ب در نژوبش خود به بررسرری ت ثیر هیفیز 3851تصرردی و هیفیز حسررابرسرری وبود دارد. بیانگ و بم اران ندوره 

حسابرسی بر تجدید ارائه نرداختند. نتایج نژوبش آنها نشان داد هه دست اری سود، احتمال مشابدات تجدید ارائه ناشی 

ه هند. با این حال آنها اثری مشررابن اثر را ملدود میدبد، اما حسررابرسرری با هیفیز باال ایاد مدیریز سررود را افزایش می

اشرری اد بریان ارائه ن بای نقدی نیدا ن ردند. به عبارت بهتر افزایش هیفیز حسررابرسرری اثری بر تجدیدناشرری اد بریان

. دبای مالی نرداختنب در نژوبشری به بررسری عوامک مؤثر بر تجدید ارائه صورت3851فایلس و بم اران ننقدی ندارد. 

ای مالی بت رار تجدید ارائه صورت ربای حسابرسان و شدت تجدید ارائه، ببای نژوبش آنها نشان داد هه ویژگییافته

بایی هه توسررط موسررسررات بای مالی در بین صرراحب اران شرررهزمؤثر اسررز. بمچنین احتمال تجدید ارائه صررورت

ب ت ثیر دوره تصدی حسابرس را بر هیفیز 3851دیاد و بم اران ن اند بیشتر اسز.حسرابرسری هوچ تر حسرابرسری شرده

بای نژوبش آنان، بین هیفیز حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه معنادار حسابرسی بررسی نمودند. بر اساس یافته

 دبد.وبود دارد و افزایش طول دوره تصدی، هیفیز حسابرسی را هابش می

 بای مالی ارتباط مثبز معناداریاطمینانی مدیریز و تجدید ارائه صرررورتبین بیش ب دریرافتنرد هه3852نردلی و اَبرز ن

بای مالی به طور عامدانه اطمینانی مدیریز مم ن اسررز منجر به ارائه نادرسررز صررورتوبود دارد. آنها معتقدند بیش

اسز، ولی آن را منطقی بای مالی در دوره باری آگاه گردد. بدین معنی هه مدیریز شررهز اد ارائه نادرسز صورت

 .بای مالی اسزدبند چرا هه معتقد اسز عمل رد آتی شرهز قادر به نوشش و ببران ارائه نادرسز صورتبلوه می

بای مالی به صورت اطمینانی مدیریز مم ن اسرز منجر به ارائه نادرسرز صورتب معتقدند بیش3855بریبار و یانگ ن

بینانه غیرواقعی در برخوردبای اطمینان اعتقاد به برآوردبا و مفروضرررات خوشغیرعرامردانه گردد. چرا هه مدیران بیش

بای مالی موبب افزایش نرخ بهره، ب دریافتند تجدید ارائه صررورت3880گرابان و بم اران نحسررابداری باری دارند. 

ج شررود. مطاب  نتایمیبای بیشررتر دار شرردن وان و اعمال ملدودیزتر شرردن دمان سررررسررید، افزایش احتمال وثیقههوتاه

دبد و شدت آن در موارد بای مالی واهنش منفی نشان میب، بادار سررمایه به تجدید ارائه صورت3880نژوبش شرولز ن

 مرتبط با تقلب یا اثرگذار بر درآمد شرهز بیشتر اسز.

ژوبش دادند. نتایج ن ب ت ثیر انداده موسرسره حسرابرسی را بر هیفیز حسابرسی مورد مطالعه قرار3858چوی و بم اران ن

ن اسز باشد. علز این امر ایدبد، انداده موسرسره حسرابرسری با هیفیز حسابرسی دارای ارتباط مثبتی میآنها نشران می

واند در برابر تموسررسرره حسررابرسرری بزرگتر اد نرر مالی وابسررتگی همتری به ی  صرراحب ار خا  دارد. بنابراین بهتر می
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د انداده دبگزارش بانبدارانه یا خالف واقع مقاومز نماید. بمچنین نتایج نشان میفشراربای صراحب ار مبنی بر صدور 

ب سود را به سه 3882ن هریشنانموسرسره حسابرسی نسبز به تخص  در صنعز تاثیر بیشتری بر هیفیز حسابرسی دارد. 

این نتیجه  اری تقسیم نمود و بهبای عملیاتی، اقالن تعهدی غیراختیاری و اقالن تعهدی اختیبخش وبه نقد ناشی اد فعالیز

سی بایی هه توسط شش موسسه بزرگ حسابردسز یافز هه ارتباط بین اقالن تعهدی اختیاری و بادده سهان در شرهز

 تر اسز.با قویشوند نسبز به سایر شرهزمی

 یز حسابرسیهیفدبد تاهنون بیچ نژوبشی در رابطه با ت ثیر گرفته در داخک هشور نشان میبای صورتبررسی نژوبش

بای داخلی مربوط اشاره انجان نشده اسز. در ادامه به بعضی اد نژوبش بای مالیتجدید ارائه صورتوقوع و شردت بر 

 گردد.می

مدیریز  وب در نژوبش خود به بررسی ت ثیر ساد و هاربای حاهمیز شرهتی بر هیفیز حسابرسی 5291یگانه نحسراس

سرود واقعی نرداخز. نتایج نژوبش وی بیانگر آن بود هه اد بین ساد و هاربای حاهمیز شرهتی، انداده بیات مدیره و 

تمرهز مال یز، تاثیر معناداری بر هیفیز حسررابرسرری ندارد؛ ولی اسررتقالل بیات مدیره و وبود حسررابرسرری داخلی بر 

ز ژوبش وی نشان داد هه هیفیز حسابرسی منجر به هابش مدیریهیفیز حسرابرسری تاثیرگذار اسز. بمچنین نتایج ن

ب در نژوبشررری به بررسررری ت ثیر هیفیز سرررود بر تجدید ارائه 5291خوابوی و قدیریان آرانی نگردد. سرررود واقعی می

ای ببای نژوبش آنان نشان داد درباره ت ثیر هیفیز سود بر وقوع تجدید ارائه صورتبای مالی نرداختند. یافتهصرورت

تر شررده همتر باشررد، شرردت تجدید ارائه بیشررتوان به نتیجه قطعی دسررز یافز، اما بر چه هیفیز سررود گزارشمالی نمی

 خوابد شد.

بای مالی ب در نژوبشررری به بررسررری رابطه بین حاهمیز شررررهتی و تجدید ارائه صرررورت5291موسررروی و بم اران ن

وهاربای مختلف حاهمیز شرررهتی، تنها بین هیفیز حسررابرسرری و نرداختند. نتایج نژوبش آنان نشرران داد اد بین سرراد 

بای ب در نژوبش خود ت ثیر ویژگی5293عبدلی و بم اران نمالی ارتباط معناداری وبود دارد. بای تجدید ارائه صورت

 بای مالی را بررسرری نمودند. نتایج حاصررک اد نژوبش آنها نشرران داد هه بین چرخشحسررابرس بر تجدید ارائه صررورت

بای مالی رابطه منفی معناداری وبود حسرابرس و انداده موسسه حسابرسی با میانگین ارقان تجدید ارائه شده در صورت

بای مالی بر هیفیز اقالن تعهدی ب تلز عنوان ت ثیر تجدید ارائه صرررورت5293نتایج نژوبش آقایی و بم اران ن دارد.

بدبی،  بای نقدی حاصک اد عملیات، تیییر نسبزفروش، تیییر بریاننشران داد هه متییربای تیییر انداده شررهز، تیییر 

 گذاران نهادی و مدت تصدی مدیرعامک با تیییر هیفیزنسبز اردش بادار به اردش دفتری سهان، درصد مال یز سرمایه

نشان داد هه  ب5295نتایج نژوبش نی بخز و رفیعی ن بای تجدید ارائه هننده سود رابطه معناداری دارند.سود در شرهز

سرودآوری، ابرن مالی، طول دوره تصردی مدیریز، تیییر مدیریز، تیییر حسرابرس و انداده مؤسسه حسابرسی بر وقوع 
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ب در نژوبشی دریافز نسبز باری، نسبز سرمایه در گردش 5209صفرداده ن بای مالی مؤثر اسز.تجدید ارائه صورت

ه با، سررود خال  ببا، سررود خال  به هک دارایید انباشررته به هک داراییبا، سرروبا به داراییبا، هک بدبیبه هک دارایی

بای عملیاتی به فروش، سررود عملیاتی به فروش، سررود خال  به حقوق صرراحبان سررهان عوامک اثرگذار بر فروش، بزینه

 گزارشگری متقلبانه بستند.

 های پژوهشفسضیه

 د؛شونژوبش بدین شر  مطر  می بایآنها، فرضیه بای گذشته و نتایجبا درنرر گرفتن مبانی نرری، نژوبش

 دارد. بای مالیتجدید ارائه صورتوقوع معناداری بر ت ثیر  هیفیز حسابرسی .5

 بای مالی دارد.ت ثیر معناداری بر شدت تجدید ارائه صورتهیفیز حسابرسی  .3

 شنایی پژوهشروش

رویدادی اد طری  اطالعات گذشررته اسررز. روی رد نسطر  این نژوبش اد نوع هاربردی نیمه تجربی و با اسررتفاده اد 

تش یک  5292تا  5201بای بای نذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالآماری این نژوبش را شرهز هبامع

با اند. بنابراین، در انتخاد شرررهزمندی تعدیک شرردهدبد. در نژوبش حاضررر بامعه آماری براسرراس شررروط نرانمی

 دیر مورد توبه قرار گرفز: بایویژگی

بای بیمه نباشند نبه دلیک تفاوت در گری مالی، لیزینگ و شرهزبا، واسطهبای مورد نرر بزو بان الفب شرهز

 ترادنامه، مابیز خا  فعالیزب.

 نژوبش معامله شده باشد. هبای دوربا در طول بر ی  اد سالدب سهان شرهز

 نایان سال مالی شرهز، منتهی به نایان اسفند ماه باشد.پب اد منرر افزایش قابلیز مقایسه، 

 بای مورد مطالعه تیییر سال مالی یا فعالیز نداده باشد.تب طی سال

 بای نذیرفته شده در بورس باشند.بای مورد نرر اد ابتدا تا انتهای نژوبش در فهرسز شرهزثب شرهز

بای مذهور، در مجموع با اد للاظ ویژگینس اد بررسی شرهزباشد. می 5292تا  5201دمانی این تلقی  اد سال  هدور

افزار رباورد نوین و بان  با اد نرناین نژوبش انتخاد شررد. در گردآوری داده هشرررهز به عنوان نمونه مورد مطالع 09

با نیز ضیهن فربای اینترنتی مرتبط با بورس اسرتفاده شرد. آدمواطالعاتی سرادمان بورس و اوراق بهادار نهدالب و نایگاه

 انجان گرفز.  Eveiws 6افزار بای موردنیاد، به هم  نرننس اد گردآوری داده

 های پژوهش و متغیسهای آنمدل

 ب استفاده شده اسز:5ن هبه شر  رابطلجستی  اد الگوی رگرسیون  اول نژوبش هبرای آدمون فرضی

𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡 ب:5رابطه ن =  𝛽0 +  𝛽1 𝐴𝑄𝑖,𝑡 + ∑ 𝛽𝑞(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡

𝑚

𝑞=2
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 ب استفاده شده اسز:3متییره به شر  رابطه ن برای آدمون فرضیه دون نژوبش نیز اد الگوی رگرسیون چند

𝑅𝐸𝑆𝑀𝑖,𝑡 ب:3رابطه ن =  𝛽0 +  𝛽1 𝐴𝑄𝑖,𝑡 +  ∑ 𝛽𝑞(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡

𝑚

𝑞=2

 

 هیفیز حسابرسیبیانگر  𝐴𝑄𝑖,𝑡و شدت تجدید ارائه : 𝑅𝐸𝑆𝑀𝑖,𝑡، تجدید ارائهوقوع دبنده نشان: 𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡فوق  بایمدلدر 

 اسز.

بای مالی تجدید ارائه صررورتو شرردت بای برآوردی، وقوع متییر وابسررته در مدلهای مالی: تجدید ارائه صااورت

به للاظ مابیز ی  متییر هیفی اسرز، هه اعداد صرفر و ی  به آن نسبز  بای مالیوقوع تجدید ارائه صرورتاسرز. 

راین هنند؛ بناببای مالی خود میبای ایرانی اقدان به تجدید ارائه صورتاد آنجا هه اهثر شرهزشرود. بمچنین داده می

ر وقوع تجدید ب برسرریهیفیز حسررادر این نژوبش به منرور در نرر گرفتن ابمیز تجدید ارائه، عالوه بر بررسرری ت ثیر 

یرد. گبای مالی نیز مورد بررسی قرار میبر شدت تجدید ارائه صورت هیفیز حسرابرسریبای مالی، ت ثیر ارائه صرورت

بای مالی و شدت آن. در نژوبش حاضر به نیروی اد لذا متییربای وابسته نژوبش عبارتند اد وقوع تجدید ارائه صورت

ب شردت تجدید ارائه، به وسرریله میزان تجدید 3853؛ بیرشری و بم اران، 3881تان،  بای نیشرین ننریر لیوانز ونژوبش

 ارائه سود خال  عملیاتی شده اسز.

𝑅𝐸𝑆𝑀 ب:2رابطه ن =
|𝑅𝐸𝑆𝑁𝐼𝑖,𝑡 − 𝑁𝐼𝑖,𝑡|

𝑁𝐼𝑖,𝑡

 

𝑅𝐸𝑆𝑀 شدت تجدید ارائه؛ :𝑅𝐸𝑆𝑁𝐼𝑖,𝑡سود خال  تجدید ارائه شده و : 𝑁𝐼𝑖,𝑡. سود خال : 

 در دیر ارائه شده اسز. آنهاگیری متییربای مستقک به بمراه تعریف عملیاتی و شرحی اد نلوه انداده

ی  متییر موبومی اسرز هه اگر شرهز اد سوی سادمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار  اندازة مؤیاساه حساارسیی:

؛ خوابوی و هیامهر، 5209یگانه و بم اران، نذیرد نحساسو در غیر این صرورت عدد صفر را می 5گرفته باشرد، عدد 

 بای هیفیز حسابرسی اسز.انداده موسسه حسابرسی ی ی اد شاخ ب. در این نژوبش 5298؛ نمادی و بم اران، 5291

گیری صرلی  دور  تصردی، باید سرالی در دسترس باشد هه در آن حسابرس به برای انداده دورة تصادی حساارسس:

بایی هه طی دور  دمانی نژوبش، حسابرس خود را ده اسز. تعیین این تاریخ برای شرهزاسرتخدان واحد تجاری درآم

ند، ابایی هه در تمامی طول دور  نژوبش اد ی  حسابرس استفاده هردهاند، مشر ک نیسرز؛ اما برای شرهزتیییر داده

؛ مایرد و 5298بم اران،  تعیین سرال اول شرروع هار حسرابرس باتوبه به اطالعات در دسرترس، مم ن نیسز نهرمی و

  گیری دورگیری، مبنای سرررال اندادهب. بره این دلیرک برای حداقک هردن ت ثیرات برگونه خطای انداده3882بم راران، 

درنرر گرفته شود، به  09شود. برای مثال اگر سال نایه تصردی، اد دو سرال قبک اد شرروع دور  نژوبش درنرر گرفته می
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تیییر  00و  01بای گیرد. چنانچه شررهز موردنرر حسرابرس خود را برای سالتعل  می 5حسرابرس شررهز مورد عدد 

 شود. در صورتی هه شرهز موردنرر برای مثال در سالترتیب دور  تصدی دو و سه سال درنرر گرفته مینداده باشد، به

شود. در نژوبش شروع میبار دیگر دور  تصدی حسابرس اد ی  سال  09حسرابرس خود را تیییر دبد، برای سرال  09

حاضرر برای تعیین هیفیز حسابرسی اد متییر دور  تصدی حسابرس استفاده شده اسز. متییربای هنترلی نژوبش نیز به 

 اند.شر  دیر معرفی شده

بای آید. بر چند بنود مقرر هردن ملدودیزبا به دسز میبا بر بمع داراییاد طری  تقسریم بمع بدبی :1اهسم مالی

ذاران و گسرررمایه ت مالی در ایران رواج نیافته اسررز توبه به این هوابسررته به ارقان حسررابداری در قراردادبای تسررهیال

ی بای نقدتر قرار دبند تا نسررربز به بریانبای موف دبند وبوه خود را در اختیار شررررهزاعتبراردبندگان تربی  می

ز اد انجان بای احتمالی مدیریز شرهتواند به عنوان ی ی اد انگیزهیآینده اطمینان بیشرتری داشرته باشرند، ت مین مالی م

 ب.5295؛ نی بخز و رفیعی، 3852تعدیالت سنواتی مدنرر قرار گیرد ننردلی و اَبز، 

ضرد قیمز سهان در تعداد شررهز اد لگاریتم اردش بادار سهان شرهز نحاصک هبرای ملاسربه انداد شاسکت: هانداز

با هه بر ساختار مالی آنها ت ثیر دارد، انداده شرهز بای شرهزاستفاده شده اسز. ی ی اد ویژگیسرهانب در نایان سال 

 شود. هارشناسان شرهز بهتر میبای شررهز عینیبا و روشاسرز. بر چه انداد  شررهز بزرگتر باشرد، دسرتورالعمک

ودن تدوین منطقی ساختار سادمانی و مشخ  بانداده هافی مهارت دارند. بنابراین با توبه به تجربه و ام انات شرهز و 

تر بای هوچ هند. در حالی هه در شرهزابداف شررهز میزان اشرتبابات حسابداری به حداقک مم ن هابش نیدا می

ای ببه دلیک ملدودیز ام انات مالی، ام ان اسرررتخدان هارشرررناسررران و ت سررریس واحد مسرررتقلی به منرور تعیین روش

بای شرهز، عینیز همتری دارد. بنابراین انترار وبود ندارد و اد سوی دیگر، دستورالعمکحسابداری موردنیاد شرهز 

؛ 3852ردلی و اَبز، با خطای بیشررتری در ارائه اطالعات حسررابداری وبود داشررته باشررد ننرود هه در این شرررهزمی

 ب؛5202سجادی، 

ظ یا آید. فشررار برای حفبا به دسررز مینگین داراییاد تقسرریم سررود قبک اد بهره و مالیات به میا ها:نسخ رازده دارایی

افزایش سررط  رشررد شرررهز و تمایک به بذد ت مین مالی برون سررادمانی با بزینه هم اد بمله عواملی اسررز هه انگیزه 

دبد. تالش برای حفظ سررط  رشررد سررودآوری موردانترار بادار به عنوان ی ی اد عوامک نمایی سررود را افزایش میبیش

تی همتری بایی هه اد توان رقابرسد شرهزبه نرر می ده مدیریز سرود و گزارشگری متقلبانه معرفی شده اسز.انگیزانن

تر نشررران دبند. نیاد به برآوردن هنند خود را اد آنچه بسرررتند، موف برخوردارند، با دسرررت اری اطالعات مالی تالش می

ود یا روند شهند. دمانی هه رشد شرهز هند میتقلب ایجاد میبا انگیزه انترارات بادار برای مدیریز این قبیک شرهز

                                                           
1 Financial Leverage 
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لوه ای رشرد، وضعیز را مناسب بنمایی فروش و سرایر معیاربهند با بیشگیرد، مدیریز تالش مینامطلود به خود می

 ؛دبد

 ی  اقالن تف شود. برایشرده بونز ملاسبه میاقالن تعهدی اختیاری با اسرتفاده اد مدل تعدیک اقالم تعهدی اختیاری:

س را برآورد نمود و سررربس براسرررا بینی، مدل اقالن تعهدیتعهدی اختیاری اد غیراختیاری ابتدا باید در ی  دور  نیش

ای ببای واقعی در دور  رویداد به ملاسبة اقالن تعهدی اختیاری نرداخز. دلیک استفاده اد این متییر، هنترل اثر رویهداده

ب؛ مدل تعدیک شد  بونز به شر  دیر نمایش داده شده 3851سرز ندوئلمن و بم اران، گزارشرگری متهورانة شررهز ا

 اسز.

𝑇𝐴𝑖,𝑡 ب:5مدل ن

𝐴𝑖,𝑡−1

= 𝛼 (
1

𝐴𝑖,𝑡−1

) +
𝛽1(∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − ∆𝑅𝑒𝑐𝑡)

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝛽2 (
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

) + 𝜀𝑖  

: برابر t-1 ،𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡منهای درآمد سال  t: درآمد سال 𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡∆: برابر اسرز با هک اقالن تعهدی شرهز، 𝑇𝐴𝑖,𝑡هه در آن؛ 

: t ،𝐴𝑖,𝑡−1: برابر اسز با تیییرات در حسابهای دریافتنی در سال 𝑅𝑒𝑐𝑡∆آالت و تجهیزات شرهتها، اسرز با اموال ماشرین

 ؛t-1با شرهز در سال برابر اسز با هک دارایی

این متییر اد تقسریم اردش بادار حقوق صاحبان سهان  :1امنسابت ارزش رازار ره ارزش دفتسی حقو  صااحبان یاه

داد ضرد تعشود. اردش بادار حقوق صاحبان سهان اد حاصکشررهز به اردش دفتری آن در نایان سال مالی ملاسبه می

رهز شآید. اردش دفتری حقوق صاحبان سهان نیز اد ترادنامه سهان عادی در قیمز سهان در نایان سال مالی به دسز می

 ب.3851ندوئلمن و بم اران، شود حاصک می

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آن

تا  5201با در طول دوره دمانی نبا انجان گرفز، حاهی اد آن بود هه دادهبایی هه برای بررسی نایایی دادهنتایج آدمون

ایج دبد. نتو انلراف معیار متییربای استفاده شده را نشان میب مقادیر میانگین، میانه 5ب بررسری نایا بودند. بدول ن5292

با اختالف اندهی دارند. نزدی  بودن مقادیر میانگین و میانه دبد میانگین مشرررابدات و میانه آنب نشررران می5بردول ن

ه هه ارقان ب شررودآماری با تودیع نرمال فرض می هبا اد تودیع نرمال برخوردارند. در ی  بامعهند هه دادهمشررخ  می

ن در اند و احتمال قرار گرفتن ی  مقدار معینلوی سرریسررتماتی  و با الگویی ی نواخز در اطراف میانگین تودیع شررده

بای مورد اسرتفاده در نژوبش حاضر برای انجان نژوبش دبد آمارهبا نشران میاطراف میانگین مسراوی اسرز. بررسری

با اقدان به درصد مشابدات مربوط به مواردی اسز هه شرهز 05هه مناسرب و مطلود بوده اسرز. الدن به ذهر اسرز 
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با با تعداد موارد تجدید ارائه در سایر هشوربا بیانگر آن اند. مقایسره این یافتهبای مالی خود هردهتجدید ارائه صرورت

 ل اسز.متداو بسیاربای نذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسز هه تجدید ارائه در بین شرهز

 . آمار توصیفی متغیسهای پژوهش1جدول 

 متغیسها میانگین میانه ریشینه کمینه انحساف معیار

 اندازة مؤیسة حسارسس 373/0 0 1 0 484/0

 تداوم انتخاب حسارسس 431/4 3 14 1 695/0

 اهسم مالی 563/0 671/0 945/0 021/0 160/0

 شسکتاندازه  033/13 141/11 201/17 088/10 917/0

 هانسخ رازده دارایی 174/0 123/0 715/0 -188/0 112/0

 اقالم تعهدی اختیاری 049/0 055/0 311/0 -027/0 341/0

719/0 210/0 026/12 714/1 566/2 
 نسبت ارزش رازار ره ارزش دفتسی 

 حقو  صاحبان یهام

 شدت تجدید ارائه 089/0 096/0 293/4 0 371/0

 رسریی ضسایب همبستگی

ای بهند، مسررر له بمخطی شررردید بین متییربای مسرررتقک در مدلبای رگرسررریونی برود میمشررر التی هه در تللیکاد 

حلی وبود ندارد و تنها راه اطمینان اد نرر دارند هه برای مسرر له بمخطی راهرگرسرریون اسررز. بسرریاری اد ملققان اتفاق

ب. برای 3889نیرسون اسز نگجراتی و نورتر،  نبود بمخطی شردید بین متییربای توضریلی، بررسری ضرایب بمبستگی

جان بای رگرسیونی انمتییربای توضریلی مدل ةاطمینان اد نبود بمخطی، آدمون ضررایب بمبسرتگی نیرسرون برای بم

بای نذیر بودند بین متییرشررد. بر اسرراس نتایج حاصررک اد این آدمون چون تمان ضرررایب برآورد شررده معنادار و تف ی 

 ننده خودبمبستگی دیده نشد.همستقک و تعدیک

 آزمون فسضیة اول

دبد. با توبه به دو وبهی بودن متییر وابسته نوقوع تجدید ارائهب، نتایج آدمون فرضیة اول نژوبش را نشان می 3بدول 

دبد نشان می 5بهز آدمون فرضریة اول نژوبش اد رگرسیون لجستی  استفاده شده اسز. سط  معناداری آمار  ال.آر.

مدل رگرسریونی فرضریة اول نژوبش معنادار اسرز. معناداری آماری به این مفهون اسز هه مدل ملاسبه شده با در هک 

بررسی شد هه  3لمشو -با اسرتفاده اد آدمون باسمر  5دربه معینی اد اطمینان، با صرفر تفاوت دارد. نی ویی برادش مدل 
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، در تبیین مشابدات 5دبد متییربای مسرتقک مدل ان میمعنایی این آماره نشرملاسربه شرد. بی 13/8سرط  معناداری آن 

در  2Rهرب در رگرسرریون لجسررتی  معادل مناسرربی برخوردارند. ضررریب تعیین نگک 5متییر وابسررته اد نی ویی برادش

درصد اد تیییرات متییر  32توان نتیجه گرفز هه رگرسریون خطی اسرز. لذا براسراس مدل رگرسریونی اول نژوبش می

حاهی اد  3بای معناداری ارائه شده در بدول انداده شود.وابسرته توسرط متییربای مستقک رگرسیون لجستی  تبیین می

اسررز. با توبه به این ه سررط   -519/8و  -251/8به ترتیب برابر با  هیفیز حسررابرسرریآن اسررز هه ضررریب متییربای 

یگر این شود؛ به بیان دده اسز، فرض صفر مبنی بر صفر بودن این ضریب ت یید نمیبه دسرز آم 81/8معناداری همتر اد 

ی دارد بای مالدرصد معنادار اسز و ت ثیر متفاوتی اد صفر بر متییر وقوع تجدید ارائه صورت 1ضریب در سط  خطای 

 منفیرتباط بای مالی ارتو وقوع تجدید ارائه صو هیفیز حسرابرسریتوان گفز بین آن می منفیهه باتوبه به عالمز 

 گردد.معناداری وبود دارد. اد این رو فرضیة اول نژوبش ت یید می

 

 

                                                           
1 Goodness of fit 

 : نتیجه آزمون فسضیة اول پژوهش2جدول 

 تداوم انتخاب حسارسس اندازة مؤیسة حسارسس 

 متغیسها و ضسیب تعیین مدل
یطح 

 معناداری
آمارة 

 والد

ضسیب 

 رتا
یطح 

 معناداری
آمارة 

 والد
ضسیب 

 رتا

قک
ست
م

 

 - - - -251/8 350/9 853/8 انداد  مؤسسة حسابرس

 -519/8 151/1 889/8 - - - تداون انتخاد حسابرس

لی
نتر
 ه
ی
ربا
تیی
م

 

 032/8 800/59 885/8 135/8 503/51 882/8 ابرن مالی

 -119/8 553/5 509/8 -091/8 995/8 331/8 انداد  شرهز

 -395/5 551/9 852/8 -315/5 983/1 833/8 بانرخ بادده دارایی

 -519/8 159/8 189/8 -512/8 195/8 913/8 اقالن تعهدی اختیاری

نسررربرز اردش برادار بره اردش دفتری 

 حقوق صاحبان سهان
589/8 152/5 533/5 335/8 919/8 899/5 

 232/2 535/8 029/8 191/1 581/8 090/8 مقدار ثابز مدل 

 888/8 888/8 سط  معناداری آمار  ال.آر.

 32/8 32/8 هربضریب تعیین نگک
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عنادار بای مالی مبا با وقوع تجدید ارائه صورتبمچنین بیانگر آن اسرز هه رابطه ابرن مالی و نرخ بادده داراییبا یافته

 اسز.

 

 

 آزمون فسضیة دوم

ی توان آنها را به صورت تلفیقبای دمانی و مقطعی اسز هه میبای رگرسیونی این نژوبش، ترهیبی اد دادهمابیز داده

بای تابلوییب مقدار احتمال آمار  برای تعیین نوع آدمون نتلفیقی یا داده 3تابلویی برادش هرد. نتایج آدمون چاو مدل یا 

بای تابلویی اسز. اد درصردب نشران داد. در نتیجه، اولویز در اسرتفاده اد روش داده 1نهمتر اد  833/8اف.لیمر را عدد 

ی تابلویی ناثرات ثابز یا اثرات دمانیب استفاده شد هه طب  نتایج، استفاده اد باآدمون باسمن برای تعیین نوع روش داده

 بای تابلویی با اثرات ثابز در اولویز قرار گرفز.روش داده

 پژوهش دوم: نتیجه آزمون فسضیة 3جدول 

 تداوم انتخاب حسارسس اندازة مؤیسة حسارسس 

 متغیسها و ضسیب تعیین مدل
یطح 

 معناداری
 tآمارة 

ضسیب 

 رتا
یطح 

 معناداری
 tآمارة 

ضسیب 

 رتا

قک
ست
م

 

 - - - -811/8 581/5 512/8 انداد  مؤسسة حسابرس

 -831/8 912/8 331/8 - - - تداون انتخاد حسابرس

لی
نتر
 ه
ی
ربا
تیی
م

 

 239/8 200/1 883/8 519/8 811/1 881/8 ابرن مالی

 -531/5 -881/2 889/8 8-/211 -951/3 859/8 انداد  شرهز

 -301/8 -295/8 151/8 -200/8 -139/8 159/8 بانرخ بادده دارایی

 133/8 111/8 251/8 291/8 051/8 395/8 اقالن تعهدی اختیاری

نسررربرز اردش برادار بره اردش دفتری 

 حقوق صاحبان سهان
888/8 199/0 859/8 888/8 592/9 581/8 

 951/1 200/2 883/8 501/1 911/2 885/8 مقدار ثابز مدل 

 888/8 888/8 سط  معناداری آمار  فیشر

 812/3 901/5 واتسون -آمار  دوربین 

 39/8 31/8 ضریب تعیین تعدیک یافته
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اسرتفاده شده اسز. احتمال  3به منرور تشرخی  نرمال بودن تودیع ابزای اخالل مدل  5برا -بمچنین اد آدمون بارب 

به دسز آمده اسز؛ فرض  81/8ملاسربه شرده اسرز، اد آنجا هه این مقدار بیشرتر اد  590/8برا برابر با  -آمار  بارب 

نرمال اسرز. با وبود این، براساس توان رد هرد؛ لذا تودیع ابزای اخالل صرفر مبنی بر نرمال بودن ابزای اخالل را نمی

شوند، بر چند تودیع ابزا نرمال نباشد بای با تعداد مشابدات باال نرمال ملسود میقضیة حد مرهزی، ضرایب در داده

ب. به منرور آدمون فرضیة دون نژوبش برای مدل رگرسیونی مورد نرر، اد نتایج برآورد رگرسیون مقطعی 3855نگرین، 

 ب استفاده شده اسز.2در بدول ن ساالنه ارائه شده

اسز. باتوبه به این ه  -831/8و  -811/8به ترتیب برابر با دبد هه ضرریب متییربای هیفیز حسرابرسری نتایج نشران می

یان دیگر شود؛ به بمیبنی بر صفر بودن این ضریب ت یید به دسز آمده اسز، فرض صفر م 81/8اد  بیشترسط  معناداری 

ر بای بیشتبررسیگردد. میننژوبش ت یید  دوناد این رو فرضریة  نیسرز.درصرد معنادار  1طای این ضرریب در سرط  خ

بنابراین  معناداری وبود دارد. منفیبای مالی ارتباط دبد بین انداده شررررهز و شررردت تجدید ارائه صرررورتنشررران می

و میزان  شودتر میبای شررهز عینیبا و روشتوان نتیجه گرفز، بر چه انداد  شررهز بزرگتر باشرد، دسرتورالعمکمی

دد. گرهمتر میبای مالی هند؛ لذا شرردت تجدید ارائه صررورتاشررتبابات حسررابداری به حداقک مم ن هابش نیدا می

دبد رابطه ابرن مالی و نسرربز اردش بادار به اردش دفتری حقوق صرراحبان سررهان با شرردت با بمچنین نشرران میبررسرری

با بمچنین بیانگر آن اسررز هه عالیم ضرررایب متییربای هنترل در بر دو سررتون مشررابه افتهیتجدید ارائه معنادار اسررز. 

 اسز.

 و رحث گیسینتیجه

هنند؛ دیاد بودن موارد تجدید ارائه بیانگر وبود بای مالی خود میبا در ایران اقدان به تجدید ارائه صورتبیشتر شرهز

هنندگان بر مبنای آنها بای قبک اسرررز هه اسرررتفادهیا دوره بای مالی منتشرررر شرررده دورهموارد نادرسرررز در صرررورت

اند. در نژوبش حاضرر با ات ا  به ادبیات نرری نیشین، تالش شد تا ی ی اد مهمترین عوامک مؤثر بر گیری هردهتصرمیم

بای ورتو تجدید ارائه ص هیفیز حسابرسیرو به بررسی ارتباط بین بای مالی معرفی شود. اد اینتجدید ارائه صرورت

ه وسیله دو ب هیفیز حسرابرسیدر این راسرتا  بای نذیرفته شرده در بوری اوراق بهادار تهران نرداخته شرد.مالی شررهز

بمچنین تجدید ارائه سود خال  به عنوان گیری شد. انداده انداده موسرسره حسرابرسری و دوره تصدی حسابرسسرنجه 

 5201-5292 شرهز نذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی باده دمانی  09ای اد شردت تجدید ارائه، در سرنجه

ه ب هیفیز حسررابرسرریدبد هه بای حاصررک اد آدمون فرضرریه نخسررز نژوبش نشرران مییافتهمورد بررسرری قرار گرفز. 

 بودی اد آن اهبمچنین نتایج آدمون فرضیه دون ح بای مالی ت ثیرگذار اسز.بر وقوع تجدید ارائه صورت منفیای گونه

                                                           
1 Jark-Bera 
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ای بیشتر نشان بعالوه بر این بررسی. باشدنمیبای مالی ت ثیرگذار بر شردت تجدید ارائه صورت هیفیز حسرابرسریهه 

ه توان نتیجبای مالی ارتباط منفی معناداری وبود دارد. لذا میدبد بین انداده شررهز و شردت تجدید ارائه صورتمی

شررود و میزان اشررتبابات تر میبای شرررهز عینیبا و روششررد، دسررتورالعمکگرفز، بر چه انداد  شرررهز بزرگتر با

 گردد.بای مالی همتر میهند؛ اد این رو شدت تجدید ارائه صورتحسابداری به حداقک مم ن هابش نیدا می

ایلس و فبا نتایج نژوبش  بای مالیتجدید ارائه صررورتو  هیفیز حسررابرسرریبین  هنتایج نژوبش حاضررر در مورد رابط

نتایج این نژوبش در مورد رابطه بین  .ب اسرررز3889بای لین و بم اران نو بر خالف یافتهمطرابقز  ب3851بم راران ن

ب مطابقز ندارد. بمچنین نتایج 5291انرداده شررررهرز و وقوع تجدید ارائه با نتایج نژوبش خوابوی و قدیریان آرانی ن

 بای نی بخز و رفیعیبای مالی با نتایج نژوبشجدید ارائه صرررورتنژوبش حاضرررر در مورد ارتباط بین ابرن مالی و ت

 ب مطابقز دارد.5291ب و خوابوی و قدیریان آرانی ن5295ن

 پیشنهادهای کاررسدی پژوهش

 شود؛نیشنهادات دیر ارائه می حاصک و مرور ادبیات نژوبشبا توبه به نتایج 

 بای متمادی اقدان به تجدید ارائه بایی را هه در سررالشررود، شرررهزبه سررادمان بورس اوراق بهادار نیشررنهاد می

ای بای مالی مقایسررهای سررال باری و سررال قبک، صررورتبای مالی مقایسررهاند، ملزن هند تا عالوه بر صررورتهرده

 تجدید ارائه شده و گزارش شده اولیه را بمراه با افشای مبالغ تجدید ارائه شده و دالیک آنها ارائه نمایند.

 ران نیشررنهاد گذابای مالی، به سرررمایهه به ارتباط منفی بین هیفیز حسررابرسرری و وقوع تجدید ارائه صررورتبا توب

 با به هیفیز حسابرسی نیز توبه ویژه نمایند.گذاری در شرهزگردد بنگان سرمایهمی

 های آتیپیشنهادات رسای پژوهش

 ود:شمرتبط با این نژوبش، نیشنهادبای دیر ارائه میبای بای بیشتر در حودهبهز ت میک این نژوبش و انجان نژوبش

 هیفیز حسابرسی.گیری انجان نژوبش حاضر با استفاده اد سایر معیاربای انداده 

  باب.گری مالی و لیزینگگذاری، واسطهبای سرمایهبا و مؤسسات مالی نشرهزانجان نژوبش حاضر در بان 

 استفاده شده در نژوبش حاضر.بای خنثی هردن ت ثیر نرخ تورن بر مدل 

 های پژوهشمحدودیت

 بای نژوبش حاضر عبارتند اد:مهمترین ملدودیز

 بای مورد بررسرری بای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، منجر به ملدودیز شرررهزعدن سررابقه دیاد شرررهز

ا بنژوبش در مورد برخی اد شرررهزبای مورد نیاد و قابک ات ا برای ملاسرربه متییربای گردید. بمچنین نبود داده

 گذارد.ماری ت ثیر میبر قابلیز تعمیم نتایج به بامعه آموبب عدن بررسی آنها شد هه این امر 
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 ری گیبای حسرابرسی اد بمله عوامک مؤثر بر اندادهتعدیالت سرنواتی و برخی اد بندبای شررط مندرج در گزارش

واند تالدن، تعدیک بابز این اقالن دشرروار بود. لذا این موارد می سررود اسررز. اما به دلیک عدن دسررترسرری به اطالعات

 ایج نژوبش را تلز ت ثیر قرار دبد.نت
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Abstract  

When firms correct the mistakes of the previous periods or change accounting procedures, they 

must restate their comparative financial statements. Restatement of financial statements has a 

negative impact on the relevance and reliability of financial information. It can lead to 

numerous negative consequences for investors and other stakeholders. The importance of 

restated financial statement justifies the efforts made to identify its determining factors. This 

article aims to study the effect of audit quality on the restatement of financial statements. The 

sample size consisted of 89 listed firms in Tehran Stock Exchange (TSE) from 2008 to 2014. 

in this research the size of the audit firm and auditor tenure as indicators of auditor quality audit 

were taken considered. Since most Iranian firms restate their financial statements, this article 

studies the effect and severity of audit quality on restatement of financial statements. The 

severity of restatement is operationalized by the level of the restated net earnings. In order to 

achieve the objectives, two hypotheses were designed. For hypothesis testing, logistic 

regression and multivariate linear regression methods were employed. The results of 

hypothesis testing show that audit quality significantly leads to the decrease in frequency of 

restated financial statement. In addition, these findings indicated that audit quality no 

significant effect on the severity of the restated financial statement. Findings also show that 

larger firm size leads to reduced restated severity. 

 
Keywords: Audit Quality, Restatement of Financial Statements, Restatement Severity, Audit Size,  

Auditor tenure. 
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