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 چكیده

ی بورسری تره توسر     هرا  شررت   سازی خصوصی تأثیراین مطالعه به بررسی 

هرای سارابداری    سازی صورت گرفته اسر   برر تیدیرد ارا ره     زمان خصوصیسا

 یهرا  سالاز بورس اوراق بهادار تهران طی  شرت  53پردازد. بدین منظور تعداد  می

سرازی   سهام آن از طرف سرازمان خصوصری   درصد 12ته بیشتر از  2531 تا 2531

از  پرووه  ای هر  واگذار شده بود  مورد بررسی قرار گرف . برای بررسری فریریه  

به منظور انتخرا   نیز های چاو و هاسمن  از آزمون .رگرسیونی استفاده گردید تحلیل

های ترتیبی  آثار ثاب  و تصادفی استفاده شده اسر . همننرین  شراخ     الگوبین 

( مرورد  2512) ( و دو سرال بعرد از واگرذاری   2532) سال قبل های مورد نظر در دو

ها با استفاده ازتحلیل رگرسریونی   آزمون فرییه بررسی قرار گرف . نتایج ساصل از

ی بورسی از طرف سازمان ها شرت دهد ته واگذاری سهام  تصادفی نشان می الگوی

گرردد.   های ساابداری می   باعث تاه  تعداد و میزان تیدید ارا هسازی خصوصی

راتر   ها بره م  میزان این تیدید ارا ه  همننین با افزای  درصد مالکی  انتقال یافته
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مالی  تیدید ارا ۀ های  ارا ۀ صورتسازی  تیدید  تغییر مالکی   خصوصی های کلیدی: ژهوا

 سازی. سود  سازمان خصوصی

 مقدمه

هاای اقتصاادی   است که هنوز هم در اولویت کار پدیدۀ جهانییک  5سازی خصوصی

و تعاابیر متفااوتی    سازی تعاریف از خصوصی. های درحال توسعه قرار داردو سیاسی کشور

سازی تاکید نموده و این امار   از خصوصی جنبۀ خاصیاست. هر اندیشمند اقتصادی بر  شده

سازی را در یک تعریف کااربردی   باعث تعابیر متفاوتی از این مفهوم شده است. خصوصی

 خادمات  توزیا   یا ها گسترده دانست که با انتقال دارایی اصطالحی ساده، اما بسیار توان می

 کاه  شاود  را شاام   ای دامناۀ گساترده   تواناد  می خصوصی همراه است وبخش  به دولت زا

 بین دولت شراکتی اوقات از ای پاره در و من  نیز دولت را محدود بسیار نقش اوقات گاهی

 غالب است و مسلط بازیگر همچنان که دولت حالی کند، در می ایجاد خصوصی بخش و

 (.5151 ،5)یانیدی

انتقاال مالییات دولتای باه بخاش خصوصای و از باین رفاتن یاا           سازی فقاط  خصوصی

؛ بلیاه نقاش نراارتی دولات در ایان زمیناه بسایار مهمتار         نیسات  کمرنگ شدن نقش دولت

 های واگذار شاده نراارتی دو   های خود بر شرکت شود و دولت باید با ابزارها و میانیسم می

تن کیفیات گزارشاگری ماالی    چندان داشته باشد و این اعمال نراارت بیشاتر باعاث باا  رفا     

(. باا  باودن   5118، 9فافاالیو و دونالدساون  )گردد  های بعد از واگذاری می شرکت در دوره

آیاد و   قوی و کارا به شمار می ،کیفیت گزارشگری مالی یک عنصر مهم و در بازار سرمایه

(. در هماین حاال، شاواهد زیاادی     5119، 4اندرساون و یاون  دهد ) قرار می تأثیرآن را تحت 

ی بورسای باه د یا  متعادد     هاا  شارکت هاای در حاال توساعه،     دهد کاه در کشاور   نشان می

(. از طرف دیگر با 5119 ،2اکسی و همیاران) دهند گزارشگری مالی صادقانه ای انجام نمی

گردد،کاه   غیر دولتی مشیالت جادی نماینادگی نیاز پدیادار مای      تغییر مالییت از دولتی به

افزایش  سازی خصوصیبعد از  های دورهحسابداری را در  های ارائهخود نیز احتمال تجدید 

 دهد. می
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ی پذیرفتاه شاده در باورو اوراه بهاادار     هاا  شارکت  شادۀ های انجام  در پی واگذاری

و تغییارات   -ساازی  خصوصای ان قاانون اساسای توساط ساازم     44 در راساتای اصا   -تهران 

بررسی نقاط ضعف و قوت این روناد و همچناین    ،ها صورت گرفته در مالییت این شرکت

رسد. در این راستا،  ی که بر اقتصاد و دیگر بخش های جامعه دارد، ضروری به نرر میتأثیر

ی بار  تاأثیر ی بورسای چاه   هاا  شارکت  ساازی  خصوصیشود که  این سوال به ذهن متبادر می

ها دارد. همچنین میزان درصد سهام خصوصی  در این شرکت مالیهای  ارائۀ صورتد تجدی

دارد؟ در ایان تحقیا     ی ماالی هاا  صورتهای  سطح تجدید ارائه ی برتأثیرشده شرکت چه 

 گیرد. مورد بررسی قرار می مالیهای  ارائۀ صورتبر تجدید  سازی خصوصی تأثیر

ای از ادبیات موضوع مطرح و  خالصهادامه پس از بیان مبانی نرری تحقی ،  در

تحقی ، به تشریح متغیرهای مورد  یارائۀ الگو سپس با شود. می ارائه تحقی  های  فرضیه

آماری  ۀنمون ،روش تحقی ، جامعه ،بعد های . در بخششود میاستفاده در پژوهش پرداخته 

ارائه  تحقی نتایج نی بر ی مبتهایته و پیشنهاد، مورد بحث و تجزیه و تحلی  قرار گرفها یافتهو 

 .گردد می

 و ادبیات تحقیق مبانی نظری

 سازی خصوصی

اقتصاادی از طریا     هاای  فعالیات دولت و بهبود عملیرد  ۀسازی بدن روییرد کوچک

اقتصاادی باه بخاش خصوصای باا       هاای  فعالیات افزایش نقش نیروهای بازار و محول کردن 

را تشایی    ساازی  خصوصای ش مفهاوم  هاا باه ایان بخا     انتقال مدیریت و یا مالییات دارایای  

گردش و یا انتقال دارایی از یک ساازمان   ،سازی خصوصیترین شی  اهدف  . سادهدهد می

عاادل آذر و  ) انتفاعی به مالییت خصوصی برای اطمینان به تداوم و حفظ دارایی اسات  غیر

ی دولت ناه تنهاا کام رناگ نشاده      در راستای اهداف مذکور نقش نرارت .(5973 همیاران،

کاه سااختار مالییات     دهاد  مای تئاوری نماینادگی نشاان     تر خواهد شاد.  بلیه پررنگ ،ستا

چاان و  ) گاذارد  مای  تاأثیر  برای حسابرسی با کیفیات  )دولتی و خصوصی( بر تقاضا شرکت

شرکت، نقش مهمی در  ت مالیی در ساختار متنوع گذاران سرمایه(. وجود 5118 همیاران،
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 باا ی  کیفیات  ،مؤثر نرارت اعمال این . ازعوام  مهمکند میبنگاه ایفا  نرارت بر عملیات

 حسابرسی است. 

کیفیات   حساابداری باه عناوان معیااری بارای      های ارائهاز جمله مواردی که بر تجدید 

عماومی و   نوع مالییت از جمله دولتی و خصوصای باودن و یاا    ،گذارد می تأثیر 6حسابرسی

تحقیقاات نراری و تجربای زیاادی باه       باشاد.  غیر انتفاعی بودن آن سازمان و یا شرکت مای 

اناد، اماا کمتار مشاخ       بررسی ارتباط بین تغییرات در مالییت و عملیرد سازمانی پرداخته

هاای مادیریتی در یاک     و شایوه  )تغییارات ساازمانی(   ساازی  خصوصای اند که چگونه  کرده

)از جملااه کیفیاات  کارهااای حاااکمیتی و لیاارد شاارکت و سااازشاارکت بااه نوبااه خااود، عم

. باه طاور نموناه    (5114، 8ویوریتاا و آریاف  ) دهاد  می قرار تأثیرگزارشگری مالی( را تحت 

از  ساازی  خصوصای ماورد   586در پژوهش خود که به بررسی  (5113) 7گدامی و همیاران

ر جهان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که با تغییر مالییت از دولتای باه خصوصای    کشو 95

ی آناان حااکی از ایان اسات کاه      هاا  یافتاه  .کناد  مشیالت جدی نمایندگی ظهاور پیادا مای   

ی خصوصی شده در سراسر جهان بیشتر تمایا  دارناد کیفیات حسابرسای باا یی      ها شرکت

، نتاایج  (5117) 3چن و همیارانشو خصوصی ، دولتی  یها شرکتدر مقایسه  داشته باشند.

. کناد  مای که کیفیت حسابرسی باا تغییار سااختار مالییات تغییار       کنند میخود را چنین بیان 

مالی از حسابرسان کوچک  یها صورتدولتی برای سهولت تبانی و دستیاری  یها شرکت

دولتاای از  غیاار یهااا شاارکت. در مقاباا ، ناادکن ماای) بااا کیفیاات حسابرساای پااایین( اسااتفاده 

خود  پژوهشنیز در  (5114) 51بوشمن و همیاران. کنند میحسابرسان با کیفیت با  استفاده 

 .شود میکه هرچه مالییت سهم دولت بیشتر باشد، شفافیت مالی ضعیف  دریافتند

نتقااال مالییاات از دولاات بااه سااایر ا ۀدر ایااران بیشااتر تحقیقااات انجااام شااده در حااوز 

( پیراماون مقایساه عملیارد    ساازی  خصوصای ها )به اصطالح  و یا سازمان ها بخش، ها شرکت

ای در ارتبااط باا    گرفته است و پژوهش مشاابه  صورت سازی خصوصیشرکت قب  و بعد از 

باا بررسای    (5935) همیااران  پورعلی و موضوع مورد مطالعه در ایران صورت نگرفته است.

که ناوع   ند)خصوصی یا دولتی( بر سطوح مختلف سالمت مالی، نشان داد نوع مالییت تأثیر
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تر در  مثبت دارد. به عبارتی با توجه به نرارت مناسب تأثیر ها شرکتمالییت بر سالمت مالی 

تداوم  ی خصوصی، این نرارت موجب ارتقاء سالمت مالی واحدهای اقتصادی درها شرکت

ی خصوصای از ساالمت ماالی بیشاتری     هاا  شارکت خواهاد شاد. پاس     آوری ساود فعالیت و 

 برخوردارند.

 و و ساااز سااازی خصوصاای ۀنیااز بااا بررساای رابطاا (5939) مجتهاادزاده و اثناای عشااری

نرام راهباری شارکتی باا سارعت گزارشاگری و عملیارد ماالی نشاان دادناد کاه            های کار

سااز و  افزایش یافته اسات و باا    سازی خصوصیواگذار شده بعد از  های بنگاهمالی  عملیرد

 رابطۀ معنااداری تمرکز مالییت، استقالل مالییت هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی  های کار

قالیباف اص  و  یافته است.نافزایش  سازی خصوصیسرعت گزارشگری مالی پس از  و دارد

ی واگاذار شاده باه بخاش     هاا  شارکت ساازی بار عملیارد     اثار خصوصای  ، با (5974) بررنج

شارکت واگاذار    7- شارکت  57خصوصی و عمومی با استفاده از اطالعات مالی مربوط به 

 هاای  ساال کاه طای    -شرکت واگذار شده به بخاش عماومی   51خصوصی و   شده به بخش

ی دو هاا  شارکت  بعاد از واگاذاری،  عملیرد سه سال قب  و  اند، واگذار شده 5983تا  5981

بعاد   ها شرکتاگرچه عملیرد  ،دادنشان آنها  پژوهش  نتایج .نددادگروه مورد بررسی قرار 

 هاا  شارکت باین عملیارد    داری معناتفاوت  ،اما از نرر آماری  ،از واگذاری بهبود یافته است

واگذار شاده باه   ی ها شرکتچنین بین عملیرد  شود. هم قب  و بعد از واگذاری مشاهده نمی

 .وجود ندارد داری معنااز واگذاری تفاوت  دورۀ بعدهای خصوصی و عمومی در  بخش

 11مالیهای  ارائۀ صورتتجدید 

 یهاا  صاورت مالی ییی از عواملی است که قابلیت اتیاء  یها صورتتجدید ارائه در 

ه خاود  هاای اخیار با    موضوعی که توجه زیادی را در سال؛ دهد مالی را به شدت کاهش می

55اوراه بهااادار آمرییااا  کمیتااۀ بااورو  .جلااب کاارده اساات  
(SEC)   از تجدیااد ارائااه در

مالی به عنوان بارزترین نشانه حسابداری و گزارشگری ناکارآماد یااد کارده و     یها صورت

 -ماالی نازد اساتفاده    یهاا  صاورت کند که تجدید ارائه باعث کاهش شادید اعتباار    بیان می

 شود. کنندگان می 
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شارکت   شادۀ یاک  به سود منتشر  گذاران سرمایهدریافتند که  (5119) اندرسون و یون

اتیاا پاذیری باه اطالعاات      کاهش ،این امرکنند که  ه کمتر اتیا می،که تجدید ارائه داشت

درصاد از تجدیاد    31کاه حادود    دهاد  میدهد. نتایج تحقیقات نشان  حسابداری را نشان می

(. عالوه بر این، 5117 ،59شولز) مجدد سود بوده است ۀرت گرفته مرتبط با ارائصو های ارائه

درصد از سودهای تجدید ارائه شده کاهش در سود خال  را به هماراه داشاته کاه     31-71

ارائاۀ   تاأثیر  عناوان  تحات  در پژوهشای  (5114) 54یاو  لی آمیز گزارش شده است. اغراه قبالً

 کاه -شارکت  263ارشد، با بررسی  مدیریت و تغییر حسابرسان بر مالی های صورت مجدد

 اعاالن  به این نتیجاه رساید کاه    -اند نموده خود حسابرو تغییر به اقدام ارائۀ مجدد از پس

 شود.  می عزل حسابرسان و تغییر احتمال افزایش موجب معناداری طور به ارائۀ مجدد

شرکت با مالییت خصوصی و   589با بررسی  ( 5118) 52دینگ هوآ و جونیسی

ی با مالییت خصوصی، تمای  زیادی به ها شرکتدولتی به این نتیجه رسیدند که که 

در  (5155) 56ایترچ و همیاران حداکثر کردن سود حسابداری خود دارند. دستیاری و

در  5112تا  5333 های سالگرفته طی  ارائۀ صورتتجدید  5539خود با بررسی  پژوهش

سود را کاهش  ،ها ارائهدرصد از این تجدید  39بورو ایا ت متحده، نشان دادند حدود 

گذار بر تجدید  تأثیردر بررسی عوام  . ستدرصد برای افزایش سود بوده ا 8داده و فقط 

نشان دادند  (5935نییبخت و رفیعی ) ،موجود در بورو ایران یاه شرکت ارائۀ حسابداری

 -ارائۀ صورتحسابرو و تغییر حسابرو بر وقوع تجدید ۀکه سودآوری، اهرم مالی، انداز

بر احتمال  نشان داد که تغییر حسابرو (5973مفاخری )می باشند. همچنین  مؤثرمالی  های 

عبدلی ی ندارد. تأثیر ها شرکتانجام تعدیالت سنواتی و اهمیت نسبی تعدیالت سنواتی در 

 با میانگین ارقام تجدید اندازۀ حسابرونشان دادند که تغییر حسابرو و  (5935و همیاران )

ارد؛ هرچند برای متغیر نوع و معناداری وجود د رابطۀ منفی ،مالی یها صورتارائه شده در 

سجادی و قربانی همچنین،  .ارتباط معناداری پیدا نشد ،اظهارنرر سال جاری حسابرو

و رقم تعدیالت سنواتی گزارش  اندازۀ شرکتارتباط مثبت و معناداری بین  (5931)

 نمودند.
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همچنین در راستای پاساخگویی  با توجه به مبانی نرری و ادبیات تحقی  مطرح شده و 

 زیر مورد آزمون قرار می گیرند: های فرضیهت تحقی  سؤا به 

 وجود دارد. رابطۀ معناداری ،ارائۀ سودو کاهش تجدید  سازی خصوصی: بین اول ۀفرضی

رابطاۀ  ، ارائاۀ ساود  : بین میزان درصاد ساهام خصوصای شاده و کااهش تجدیاد       دوم ۀفرضی

 وجود دارد. معناداری

 هشپژوروش 

ارائاۀ  سازی به عنوان متغیر مستق  و تجدید  خصوصیتأثیراین مطالعه  به دنبال بررسی 

هاای ایان    باشد. روش ماورد نرار بارای انجاام آزماون فار        به عنوان متغیر وابسته می سود

 -صاورت ها از  پژوهش، همبستگی و با استفاده از اطالعات گذشته است. اطالعات شرکت

ساازی و   ساایت باورو اوراه بهاادار تهاران، ساازمان خصوصای      ی ماالی ارائاه شاده در    ها 

 است. ه آوردنوین جم  آوری شد های تدبیرپرداز و ره افزار همچنین نرم

 نمونۀ آماریجامعه و 
از طرف ساازمان   شده واگذار های شرکت مورد مطالعه در این پژوهش تمامی ۀجامع

گیری هدفمند  ن، از انواع نمونهاین تحقی  با توجه به موضوع آ ۀسازی است. نمون خصوصی

کاه از   44های بورسی مشمول اصا   ای از شرکت ها از بین مجموعه است که در آن شرکت

های عمومی،  به سایر بخش 5973الی  5975سازی طی دورۀ زمانی  طرف سازمان خصوصی

ساال   5. اطالعات مورد نیاز برای شده استشبه دولتی و یا خصوصی واگذار شده، انتخاب 

شارکت در   515تعاداد   نهایتاً وری شده است.آ( از واگذاری گرد5935) و بعد (5971ب  )ق

شارکت   92درصد واگذار شده است که از این بین تنها  51با ی  پژوهشطی قلمرو زمانی 

شرکت(، پذیرفته شده در بورو اوراه بهادار تهران باوده و اطالعاات آنهاا در     -سال 541)

 یااد  ۀهایی از جامعا  مورد مطالعه، شرکت ۀمنرور برای تعیین نمون. به این بوده استدسترو 

 که: ه اندشد شده انتخاب 

 .قانون اساسی باشد 44رکت در زمان یاد شده مشمول اص  . ش5
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ساازی،   درصد از سهام در اختیاار دولات شارکت توساط ساازمان خصوصای       51حداق   .5

 .واگذار شده باشد

 شده، منتشر ارائه تجدید سا نه ی مالیها صورت بار یک حداق  تحقی  زمانی قلمرو در .9

 .باشند نموده

 مورد بررسی در دسترو باشد. ۀاطالعات مورد نیاز شرکت برای دور .4

 ها فرضیهالگوی آزمون 

 :شده استاستفاده  5شمارۀ الگوی از  پژوهشاول  فرضیۀبرای آزمون 

(5)   
RESTATEit = β0 + β1OWNERSHIPCHit + β2SIZEit + β3GROWTHit 

+β4 LOSSit + β5AUDITTYPEit + β6STOCKFINANCEit 

+β7DEBTFINANCEit  
 که در آن:

باه منراور سانجش اثار      و باشاد  مای ( RESTATE) 58ارائۀ سودتجدید  :تحقیقۀ متغیر وابست

شاده  دقی  آن از قدرمطل  تفاوت سود تجدید ارائه شده با سود گزارش شده قبلی اساتفاده  

)افزایشای یاا    که تجدید ارائاه در هار صاورت    استز قدر مطل  بدین منرور . استفاده ااست

باشد و باعث کاهش کیفیت سود گازارش و در نتیجاه    کاهشی( یک نوع مدیریت سود می

 .باشد میکاهش کیفیت حسابرسی صورت گرفته 

درصد  51اگر بیش از  باشد. می 57)تغییر مالییت( سازی خصوصی :مستقل تحقیقهای متغیر

واگذار شده باشد برای  سازی خصوصی)نفوذ قاب  مالحره( شرکت از طرف سازمان  مسها

 دوم ۀبارای فرضای   منرور شده اسات. اول عدد یک و در غیر این صورت، عدد صفر  ۀفرضی

 گیرد. می رگرسیونی جای الگویمیزان درصد مالییت انتقال یافته در 
 (:GROWTH)11رشد فرروش  و (SIZE) صاحبكار اندازۀ شرکتمتغیرهای کنترلی تحقیق، 

رود ایان   بارد، انتراار مای    را با  می ارائۀ نادرستاز آنجا که فشار برای حفظ رشد، احتمال 

مشابه مطالعاه  گیری این متغیر  داشته باشد. برای اندازه رابطۀ مثبت ،سود ۀمتغیر با تجدید ارائ

درصد تغییر در فروش سال جاری نسابت باه ساال قبا       ( از معیار5112) 51اگراوال و چندها

 .شده است استفاده
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ی کاه متحما    یهاا  شارکت ، (5113) 55کااو و همیااران   پژوهشب  ط :(LOSS) متغیر زیان

نادرست دارند، که به صاورت تجدیاد ارائاه     ۀارائ وسیلۀ بهشوند سعی در بهبود آن  زیان می

این مطالعه اگر شرکت در سال قب  از سال مورد نرر زیان داشته باشد برابر  کند. در بروز می

 شده است.یک و در غیر این صورت برابر صفر تعریف 

در ایان مطالعاه اگار حساابرو شارکت در ساال قبا          (:AUDIT TYPE) 22نوع حسابرس

 .منرور شده استسازمان حسابرسی باشد، عدد یک و در غیر این صورت صفر 
 مرالی از طریرق بردهی    تأمین( و STOCKFINANCEالی از طریق انتشار سهام )م تأمین

(DEBTFINANCE)22: ماالی   تاأمین ی در شارف  هاا  شارکت دهند کاه   تحقیقات نشان می

)تجدیاد ارائاه( ومادیریت ساود نمایناد       اطالعاات  ارائۀ نادرستبیشتر احتمال دارد اقدام به 

درصد سارمایه ساال    91اگر شرکتی بیش از  ه(. در این مطالع5117 ،54رامونس و همیاران)

گذشته خود افزایش سرمایه از طری  انتشار سهام عادی داده باشد عدد یاک و در غیار ایان    

صورت عدد صفر تعل  خواهد گرفت. همچنین اگر درصد افزایش بدهی بلندمدت شرکت 

در غیر این صورت عادد صافر باه ایان      و 5درصد باشد عدد  91نسبت به سال قب   بیش از 

 داشته باشند. رابطۀ مثبت ها ارائهرود این متغیر با تجدید  متغیر تعل  خواهد گرفت. انترار می

شده است که به صورت استفاده  5شمارۀ الگوی از  پژوهشدوم  فرضیۀآزمون برای 

 :زیر می باشد

(5)   
RESTATEit = β0+β1%OWNERSHIPCHit + β2SIZEit + β3GROWTHit 

+ β4LOSSit + β5AUDITTYPEit + β6STOCKFINANCEit 
+ β7DEBTFINANCEit  

فرضایۀ  بارای  کاه   باشاد  )تغییر مالییت( مای  سازی خصوصیمیزان  فرضیۀ دوم:مستقل  متغیر

متغیرهاا در   ساایر  گیرد. میتعل  رگرسیونی  الگویمیزان درصد مالییت انتقال یافته در  دوم

 .تداده شده اسشرح  با 

 ها تجزیه و تحلیل دادهروش 

مرکازی   هاای  شااخ  باا اساتفاده از    هاا  دادهدر بخش آمار توصایفی، تجزیاه و تحلیا     

پراکندگی انحاراف معیاار صاورت گرفتاه اسات. همچناین        های شاخ همچون میانگین و 
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ی ترکیبی نامتوازن استفاده شده ها دادهتحقی  از الگوی رگرسیونی  های فرضیهبرای آزمون 

 است.

 پژوهشی ها یافتهو  ها فرضیهنتایج آزمون 

 آمار توصیفی

شده استفاده آمار توصیفی متغیرهای پژوهش از ها،  برای تجزیه و تحلی  مقدماتی داده

قبا  و بعااد از   هااای دورهبارای   ارائاۀ سااود تجدیاد  ، میااانگین 5جاادول شامارۀ  طبا    اسات. 

این متغیر کاهش یافته است،  ست کها بوده 591/1و  567/1به ترتیب برابر  ،سازی خصوصی

باشاد. اطالعاات ارائاه شاده در ایان       ( مای 5151پلوملی و یاون،  با تحقیقات قبلی ) مغایرکه 

ی واگذار ها شرکتحسابداری میان  ارائۀ سوددهد که اگرچه میزان تجدید  مطالعه نشان می

بررسی کاهش یافتاه   دورۀ موردهران طی در بورو اوراه بهادار ت 44شده در راستای اص  

شارکت از   -ساال  515) هاا  شارکت اما از حجم گسترده ای برخوردار است و بیشاتر   ،است

کنناد، کاه باا     مای  ارائاۀ مجادد  ی سال گذشته خود را ارسود حسابد مورد حجم نمونه( 541

 تواناد حاااکی از کیفیات پااایین   توجاه باه مبااانی نراری و ادبیاات تحقیاا  مطارح شااده، مای      

 گزارشگری مالی قلمداد شود.

 391/59و بعد از تغییار صاورت گرفتاه     215/59اندازۀ شرکت قب  از تغییر مالییت 

 584/1و  499/1باشد. همچنین میانگین رشد شرکت قب  و بعد از تغییر مالییت به ترتیب می

 -های واگذار شده از طرف سازمان خصوصای  کاهش رشد شرکت ۀدهند که نشان باشد می

 اناد و  شرکت قب  از تغییر مالییت زیان داشته 5های مورد بررسی است. تنها  ی طی سالساز 

اساات. افاازایش زیااان  شاارکت بااوده 8ایان متغیاار باارای دورۀ بعااد از تغییاار مالییاات تعااداد  

تواند ناشی از کاهش حمایت دولات   شرکت می 8شرکت به  5های واگذار شده از  شرکت

، 5رتیب اطالعات آماری منعیس شده در جادول شامارۀ   ها باشد. به همین ت از این شرکت

%( از ساازمان  27) شارکت  45تعداد  ،ساله قب  از تغییر مالییت 5 ۀدهد که در دور نشان می

%( از 45شارکت )  53و  هاای ماالی خاود اساتفاده کارده      حسابرسی برای حسابرسی صورت

هاا باه    از واگذاری شارکت اند. که این رقم در دورۀ بعد  سایر موسسات حسابرسی بهره برده
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هاا   %( رسیده است و تعداد بیشتری از شارکت 28) شرکت 48%( و 99شرکت ) 59ترتیب به 

(. همچناین،  5)جادول شامارۀ   اند  حسابرسی شدهای غیر از سازمان حسابرسی  موسسهتوسط 

 اناد  از طری  انتشار سهام اقدام نماوده  % سرمایه،91هایی که برای تأمین مالی بیش از  شرکت

مورد بوده است کاه   52مورد و برای دورۀ بعد از واگذاری  51برای دورۀ قب  از واگذاری 

های  % بدهی91دهد. تأمین مالی بیش از  افزایش تأمین مالی از طری  انتشار سهام را نشان می

بعاد از تغییاار   سااال 5و بارای   %(44) 95بلندمادت، بارای دورۀ قباا  از تغییار مالییاات برابار     

 باشد که با کاهش مواجه بوده است. %( می57مورد ) 59مالییت برابر 

 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای . 1جدول شمارۀ 
عالمت  های آماری شاخ 

 اختصاری

تعداد  دوره

 مشاهدات

انحراف  حداکثر حداق  میانگین

 معیار

 قب  RESTATE تجدید ارائۀ سود

 بعد
81 567/1 239/1- 895/5 952/1 

81 591/1 1 789/5 945/1 

  اندازۀ شرکت

SIZE 
 112/5 661/58 216/3 215/59 81 قب 

 142/5 769/58 394/8 391/59 81 بعد

 377/1 877/8 -854/1 499/1 81 قب  GROWTH رشد شرکت

 513/5 352/8 -754/1 584/1 81 بعد

 1فراوانی عدد  5فراوانی عدد     

 درصد تعداد درصد تعداد  

 %38 67 %9 5 81 قب  LOSS زیان

 %31 69 %51 8 81 بعد

 %45 53 %27 45 81 قب  AUDIT نوع حسابرو

 %68 48 %99 59 81 بعد

 %31 61 %51 51 81 قب  STF تأمین مالی با سهام عادی

 %83 22 %55 52 81 بعد

 %26 93 %44 95 81 قب  DBF های بلندمدت تأمین مالی با بدهی

 %85 28 %57 59 81 بعد

 ها نتایج آزمون فرضیه
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اساتفاده شاده اسات. اساتفاده از      5ۀ شامار  الگاوی پاژوهش از   هاای  فرضیهبرای آزمون 

 هاای  آزماون آنها از  تأییدرگرسیونی منوط به محق  شدن مفروضاتی است که برای  الگوی

نرماال باودن    (و و دوربین واتسون اساتفاده شاده اسات. همچناین    VIF) متغیرهاهمخطی بین 

 توضی  متغیر وابسته و خطاها نیز به عنوان دیگر مفروضاات کالسایک رگرسایون بررسای و    

در  و دوم باه ترتیاب   فرضایۀ اول پژوهش برای  های فرضیهنتایج آزمون  گردیده است. تأیید

از باین   ،آمده از آزماون چااو   دست بهبا توجه به نتایج ه شده است. ارائ 9و  5جدول شمارۀ 

انجام آزمون هاسمن . همچنین ثابت پذیرفته شد تارثا الگویلفیقی و اثرات ثابت، ت الگوی

هماانطور کاه در جادول     .باود اثرات تصادفی  الگویانتخاب  ،آزمون هاسمن ۀکه نتیجشد 

 درصد است. 5در سطح خطای  الگو معناداریفیشر بیانگر  ۀآمار شود مالحره می 5شمارۀ 

R
و بیاانگر آن اسات کاه متغیرهاای مساتق  تحقیا         باشد یم%  55، الگواین  تصحیح شده 2

 75/5دوربین واتساون برابار    ۀ. همچنین مقدار آمارکنند می% تغییرات تجدید ارائه را بیان 55

 کند. می تأییدقرار دارد و فر  استقالل خطاها را  2/5و  2/5باشد که بین  می

همخطی بین متغیرهاا   شدبا 2 از کوچیتر VIF اگر مقدار تجربی ۀقاعد یک عنوان به

 پاژوهش ایان  ( 9و  5شامارۀ  )جاداول   ۀبارای هار دو فرضای    VIF ۀمقدار آمار وجود ندارد.

است، که مؤید نبود همخطای باین متغیرهاای     2باشد و کمتر از  می 68/9و  55/5عددی بین 

 است. پژوهش

 آورده شده است. همانطور که در جادول  5شمارۀ در جدول  فرضیۀ اولآزمون نتایج 

 (OWNERSHIPCH) سازی معناداری بین خصوصیو رابطۀ منفی شود  مالحره می 5شمارۀ 

معادل  OWNERSHIPCHمتغیر )ضریب  وجود دارد های مالی صورتهای  و تجدید ارائه

که خصوصی شادن   بیانگر آن است ۀ(. این نتیجاست 143/1سطح معناداری آن و  -187/1

 - صاورت هاای   هادار تهران احتمال تجدید ارائاه های پذیرفته شده در بورو اوراه ب شرکت

های خصوصی شده در دساتیاری اطالعاات    دهد و مدیران شرکت را کاهش می های مالی

 توان به تئوری نمایندگی نسبت داد. د که دلی  آن را مینشو حسابداری محدود می
فرضیۀ اولنتایج آزمون  .2جدول شمارۀ   
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RESTATEit = β0 + β1OWNERSHIPCHit + β2SIZEit + β3GROWTHit +β4 LOSSit + 
β5AUDITTYPEit + β6STOCKFINANCEit +β7DEBTFINANCEit  

 اثرات تصادفی الگوی -متغیر وابسته: تجدید ارائۀ سود

 VIF سطج معناداری tآمارۀ  متغیر ضریب متغیر توضیحی

OWNERSHIPCH 187/1- 385/5- 143/1 68/9 

Size 125/1- 226/1- 587/1 98/5 

AUDIT 557/1- 849/5- 179/1 52/5 

GROWTH 246/1 58/5 195/1 86/5 

DBF 112/1 2/1 558/1 58/5 

STF 114/1- 112/5- 558/1 53/5 

LOSS 119/1 535/1 985/1 51/5 

 75/5 دوربین واتسون F 338/9آمارۀ 

 55/1 تعدی  شده F 111/1 R2سطح معناداری 

آورده شده است. همانطور کاه   9جدول شمارۀ  نتایج آزمون مربوط به فرضیۀ دوم در

متغیاار درصااد مالییاات خصوصاای شااده  شااود ضااریب  مالحرااه ماای 9در جاادول شاامارۀ 

(OWNERSHIPCH%معادل ) بادین   ؛باشد معنادار می 151/1 سطح معناداری آنو  -195/1

قاانون اساسای میازان تجدیاد      44های مشمول اص   معنا که با واگذاری سهام دولتی شرکت

ها بیشتر  چه میزان این واگذاری هر کند و های مالی کاهش پیدا می های سود در صورت ئهارا

یاباد و شااهد گزارشاگری     نیز بیشاتر کااهش مای    مالیهای  شود، سطح تجدید ارائۀ صورت

باین درصاد تغییار مالییات و      )وجاود رابطاۀ منفای معناادار     مالی با کیفیت با  خواهیم باود 

هااای بااه اصااطالح خصوصای شااده بااه دلیاا  مسااائ    در شارکت تجدیاد ارائااۀ سااود(. زیاارا  

تحریاف   نقش نرارت بر مدیریت پررنگ تر شاده و در نتیجاه احتماال خطاا یاا      ،نمایندگی

یاباد.   کااهش مای   ،های مالی توسط مدیریت های مالی به وسیله تجدید ارائۀ صورت صورت

یر هماراه اسات )واگاذاری    پاذ  هایی که با کنترل در واحد سرمایه به بیان دیگر تغییر مالییت

)واگاذاری   هایی که با نفوذ همراه است نسبت به واگذاری درصد سهام شرکت( 21بیش از 

هاای   بیشتر منجر به کاهش تجدید ارائۀ سود در صاورت  درصد سهام شرکت( 21تا  51بین 



 های حسابداری سازی بر تجدید ارائه بررسی تأثیر خصوصی/ 61

 چاان و همیااران   قبلی است، برای مثاال  های پژوهشگردند. این نتیجه نیز مطاب  با  مالی می

در تحقی  خود دریافتند که کاهش در میزان مالییت دولتی و افازایش ساهامداران    (5118)

بوشامن  گردیده است. همچنین،  نهادی باعث افزایش کیفیت حسابرسی در بازار سهام چین

دولات بیشاتر    چاه مالییات )ساهم(    نیز در تحقی  خود دریافتند کاه هار   (5114و همیاران )

 شود. تر می باشد، شفافیت مالی ضعیف

فرضیۀ دومنتایج آزمون  .2جدول شمارۀ   

RESTATEit = β0+β1%OWNERSHIPCHit + β2SIZEit + β3GROWTHit + β4LOSSit + 

β5AUDITTYPEit + β6STOCKFINANCEit + β7DEBTFINANCEit 
 رات تصادفیاث الگویمتغیر وابسته: تجدید ارائۀ سود 

 VIF سطج معناداری tآمارۀ  متغیر ضریب متغیر توضیحی

OWNERSHIPCH% 195/1- 452/5- 1515/1 55/5 

Size 1564/1 583/1- 727/1 87/5 

AUDIT 552/1- 762/5- 164/1 78/5 

GROWTH 943/1 586/5 145/1 92/5 

DBF 1128/1 255/1 619/1 85/5 

STF 1149/1- 124/5- 534/1 56/5 

LOSS 1195/1 566/1 83/1 55/5 

 67/5 دوربین واتسون F 542/4آمارۀ 

 53/1 تعدی  شده F 111/1 R2سطح معناداری 

و  -125/1ضریب  با مالی یها صورتدر  ارائۀ سودتجدید و  شرکت ۀانداز رابطۀ بین

و باا  ( 5شمارۀ )جدول  فرضیۀ اولدر  درصد 2در سطح خطای  587/1برابر سطح معناداری 

باین   ۀرابطا نیسات، از طرفای    معنادار( 9شمارۀ )جدول  فرضیۀ دومدر  72/1ح معناداری سط

ضاریب بتاای    باا  (5شامارۀ  ی ماالی )جادول   هاا  صاورت  هاای  ارائاه تجدید نوع حسابرو و 

سطح معنااداری  با (9شمارۀ )جدول  فرضیۀ دومو در  179/1برابر سطح معناداری و  -557/1

درصاد معناادار    51اماا در ساطح خطاای    ،ار نیسات درصاد معنااد   2در سطح خطاای   164/1

از ساازمان حسابرسای باه عناوان حساابرو خاود        ی کاه یهاا  شرکتکه، بدین معنا  .باشد می
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 رخ داده است. ها شرکتحسابداری کمتری در آن  های ارائهاند تجدید  استفاده نموده

ی ها ورتص های ارائهبه صورت معناداری با تجدید  الگومتغیر رشد شرکت در هر دو 

و در  195/1برابار   سطح معناداری آن (5شمارۀ )جدول  فرضیۀ اولرابطه دارد، که در  مالی

 2در ساطح خطاای   اسات کاه    145/1 برابار  ساطح معنااداری  ( 9شمارۀ )جدول  فرضیۀ دوم

 .باشد میدرصد معنادار

مااالی از طریاا   تااأمینمااالی از طریاا  سااهام و  تااأمینی کنترلاای نریاار متغیرهااادیگاار 

در هر  مالیهای  ارائۀ صورتده بودن شرکت با تجدید  های بلندمدت و همچنین زیان بدهی

ایان باود کاه     پاژوهش بینای   پایش  .مشااهده نشاده اسات    رابطۀ معنااداری  ،تحقی  ۀدو فرضی

کنند،  مالی می تأمیندر سال قب  از  ارائۀ نادرستمالی اقدام به  تأمیننیازمند به ی ها شرکت

ماالی از طریا  بادهی و     تأمینبین  رابطۀ مثبتشود.  ه تجدید ارائه میکه در سال بعد منجر ب

در اثار   ماالی هاای   ارائاۀ صاورت  باه معناای افازایش تجدیاد      ماالی های  ارائۀ صورتتجدید 

قرارداد بدهی کاه توساط    ۀکه این نتیجه با فرضی باشد میمالی از طری  بدهی  تأمینافزایش 

 سازگاری دارد. ،ن شدبیا (5376) منواتز و زیمر

 و پیشنهادها گیری نتیجه ،بحث

ارائاۀ  تجدید ( بر سازی خصوصی) تغییر مالییت زمینۀ تأثیراولین تحقی  در این پژوهش 

ارتبااط   مبنی بار را  فرضیۀ اول پژوهش،از نتیجۀ حاص  . باشد می در ایران مالیهای  صورت

 ،ماالی  یهاا  صورتدر  ارائۀ سودتجدید و  دولتی یها شرکت سازی خصوصیبین  معیوو

پیش بروند  سازی خصوصیبه سمت  ها شرکتچه  . بدین معنا که هردهد میقرار  تأییدمورد 

ارائااۀ )تجدیااد  . در واقاا  کیفیاات حسابرساای یابااد ماایکاااهش  ارائااۀ سااودتجدیااد میاازان 

 -خصوصای درصاد آن توساط ساازمان     51یی که بایش از  ها شرکتدر  (مالیهای  صورت

)تجدیاد   اسات در ساطح باا تری    و از طرف بورو اوراه بهادار تهران واگذار شده سازی 

دولتای ساطح کیفیات     یهاا  شارکت در  ،نسابت باه قبا  از آن قارار دارد. زیارا      ارائه کمتار( 

های تصویب شده از طرف مجلس شورای  محدود به قوانین و بخش نامه ،گزارشگری مالی

خصوصای شاده تحات نراارت بیشاتری       یهاا  شرکتو باشد  اسالمی و یا هیئت وزیران می
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مادیریت   ،و مالیان آن است. لذا گذاران سرمایهشرکت و همچنین  ۀتوسط سهامداران عمد

واحد تجاری برای جلوگیری از برکناری به ارائاه گزاشاگری ماالی باساطح کیفیات باا تر       

 نماید.   اقدام می

باین میازان تغییار مالییات و      معیوو و معناادار  ۀرابط تحقی  حاکی از ۀهمچنین نتیج

قارار   تأییاد تحقیا  را ماورد    فرضایۀ دوم که  باشد می مالی یها صورت در ارائۀ سودتجدید 

 ساازی  خصوصای . بدین معنا که افزایش میزان مالییت انتقال یافته از طرف ساازمان  دهد می

. شود می -که شاخصی برای کیفیت با ی حسابرسی است- ارائۀ سودتجدید باعث کاهش 

از طرفای   از واگاذاری باشاد.   دورۀ بعاد در  ماؤثر تواند نشان از نراارت   وجود این رابطه می

 های اشتباه در روند واگذاری تواند نشان از سیاست معناداری این رابطه در سطح ضعیف می

بار   تکه به نمایندگی از ساهامداران پراکناده و جازء نراار    -های نرارتی  عدم وجود نهادو 

تواند نفوذ بیشاتر ساهامداران    یک دلی  برای نتایج تحقی  می باشد. -هستندعملیرد مدیران 

در  .غیر دولتی و همچنین نرارت بیشتر آنها در تهیه و ارائه گزارشگری مالی شارکت باشاد  

توان به عنوان مالیان شرکت دید. در عین حاال   واق  سهامداران با درصد مالییت با  را می

سهامداران با درصد مالییت  تأثیریشتری دارد، زیرا نوع و میزان این موضوع نیاز به بررسی ب

)باا   به عنوان مثال، میزان مالییت ساهامداران عماده   از عوام  دیگر باشد. متأثرتواند  با  می

درصااد( و وابسااتگی ایاان سااهامدار بااه اشااخاص خصوصاای یااا    2مالییاات سااهام باایش از 

ابداری و به تب  آنها کیفیات حسابرسای را   حس های ارائهتواند تجدید  دولتی می یها شرکت

دوم  ۀفرضای  قرار دهد. از د ی  دیگار کاه نتاایج حاصا  از تحقیا  را در ماورد       تأثیرتحت 

تواند همگرایی مناف  میان سهامداران)عمده و جزئی( غیر دولتی باا   کند، می می تأییدتحقی  

 هم باشد.

، (5935) پاورعلی و همیااران   ،ۀهاای انجاام شاد    نتایج این تحقی  همراساتا باا پاژوهش   

گادامی و  ، (5114) یاو  لی، (5935) نییبخت و همیاران، (5939) مجتهدزاده و اثنی عشری

 بوشامن و همیااران  ، (5118) چان و همیاران ،(5117) چن و همیاران، (5113) همیاران

در تحقی  خود نشاان دادناد کاه کااهش در میازان       (5118)چان و همیاران  .است (5114)
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و افزایش سهامداران نهادی کیفیات حسابرسای    ها شرکت سازی خصوصیمالییت دولتی و 

ه شاد  ماالی های  ارائۀ صورتبهبود داده و باعث کاهش میزان تجدید  را در بازار سهام چین

کااه نشااان دادنااد  پااژوهش خااود در (5118) دینااگ هااوآ و جونیساای از طرفاای، اساات.

حاداکثر کاردن ساود     دساتیاری و ی باا مالییات خصوصای، تمایا  زیاادی باه       هاا  شرکت

مسائو ن باه وضا      توجاه بیشاتر   ساازی  خصوصای جرای موف  ا ،لذا حسابداری خود دارند.

 ،هاای  زم بارای ایان امار مهام      مهیا سااختن شارایط و زیار سااخت     ،قوانین و مقررات  زم

نراور  باه م . طلباد  و تحقیقاات بیشاتر را مای   استفاده از تجارب کشورهای موف  در این زمینه 

در افزایش کیفیت گزارشگری ماالی پیشانهاداتی باه شارح      سازی خصوصیموفقیت در امر 

 :گردد می ذی  ارائه

باا همیااری ساازمان     کاه  شاود  مای پیشنهاد دولت به ، با توجه به نتایج پژوهش حاضر

کنترل جهت هایی را  مقررات و استاندارد، هادار و همچنین سازمان حسابرسیبورو اوراه ب

ی ارهای متعدد حسابد ی واگذار شده در انتخاب روشها شرکتفتار مدیریت هر چه بهتر ر

غیار واقعای ساود شاود، تادوین       ۀتواند منجار باه دساتیاری و ارائا     و مقررات دولتی که می

 د.نواگذار شده داشته باش یها شرکتنرارت بیشتری بر  همچنین ؛نمایند

بورسی واگذار شاده   یاه شرکتاستفاده از اطالعات  ،های تحقی  ییی از محدودیت

نموناۀ  انتقال یافته کاه تعاداد   درصد سهام آنها  2که بیش از  سازی خصوصیتوسط سازمان 

 بررسی را کاهش داده است. مورد

 ها یادداشت
1. Privatization    2. Yonnedi 

3. Fafaliou and Donaldson   4. Anderson and Yohn 

5. Xie     6. Audit Quality 

7. Viverita and Ariff   8. Guedhami  

9. Chen     10. Bushman  

11. Financial Statement Restatements  

12. Securities and Exchange Commission  
13. Scholz    14. Liu  

15. Ding , Hua and Junxi   16. Ettredge  

17. Earnings Restatement   18. Ownership-Change 

19. Growth    20. Agrawal and Chandha 
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21. Cao      22. Audit type 

23. StockFinance and DebtFinance  24. Romanus  
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