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 آنر ثر بمؤمالی و عوامل نظام راهبری  یها صورتارائۀ تجدید 
 

 شیرین حسینی خوراسگانی

 دکتر محسن دستگیر

 چکیده

ی ماالي ها    هاا  صورتمالي، اصالحات انجام شده در  یها ارائۀ صورتتجديد 

ارائاۀ  تجدياد   .هاشاد  مياصول عمومي پذيرفت  شده حساهداری  دليل عدم انطباق ها

يت شاااف  از ماالي ببلاي   یها صورتاين مطلب است ک   گر نشانمالي  یها صورت

 هاای  مؤلا هرخي  راهطۀ هيناين تحقيق هررسي  صليهدف ا اند. پاييني هرخودار هوده

در ايان   ،راينهنااه مالي است.  یها صورتارائۀ نظام راهبری شرکتي هر روی تجديد 

پذيرفت  شده در هورس اوراق ههادار تهران  های شرکتشرکت از  521پژوهش تعداد 

جما    5831الي  5831  های ساله  عنوان نمون  انتخاب و اطالعات مالي آنها طي 

فرضي  تدوين و ماورد   1تعداد  پيشينۀ پژوهشهر اساس مباني نظری و  آوری شدند.

  -داده رگرسايون  الگویها استااده از  آماری های ي فرضآزمون برار گرفت و آزمون 

هار   داد ک نشان  پژوهش های فرضي نتايج آزمون  .صورت گرفت  است ترکيبي های

هاشاند، کيايات گرارشاگری     تار  بویراهبری شرکتي در يک شرکت  های مؤلا چ  

ن مالي )ک  خود يکي از معيارهای پايي یها صورتارائۀ و احتمال تجديد  تر مطلوب

 .کمتر استمالي است(  های هودن کيايت گرارش

، نظام راهبری شرکتي، سااختار مالکيات،   مالي یها صورت ارائۀتجديد  :کلیدیهای  هواژ

 تعديالت سنواتي.
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 قدمهم
 عناوان  راهباری شارکتی باه    مختلاف  هاای  ویژگی اهميت به گذشته، ساليان طول در

بخشی از این  ت.اس شده رشدی به رو جهتو مدیران اختيار کنترل منظور به نظارتی مکانيزم

های  بر اثر تقلب 9و پارماالت 5، ورلدکام5های بزرگی چون انرون تأکيد به فروپاشی شرکت

موجود در گزارشگری مالی و بخشی دیگر؛ به ادعاهای مطرح شاده در خواوص تحریاف    

 یگاناه و باوومياان،   حسااس ) شاود  ها توسط مادیران آنهاا، مرباوی مای     آشکار سود شرکت

5934). 

 .کنناد  دهد که مدیران هميشه به نفع ساهامداران عمان نمای    تئوری نمایندگی نشان می

باا بباول    توانند میهای شرکت انگيزه دارند، برای مثال آنها  آنها برای موادره کردن دارایی

باازدۀ  ث کااهش  باعا  ،هایی که به نفع خودشان و باه بهاای ثاروت ساهامداران اسات      پروژه

   تادوین  و گاذاران  سارمایه  بيشاتر . (5339، 4فاماا و جنسان  )و زیاان آنهاا شاوند     ساهامداران 

 اعضای وجود مانند) های راهبری شرکتی ویژگی از برخی که دارند اعتقاد بوانين کنندگان

 و نماوده  کما   انساهامدار  مناافع  حفظ به ه(مدیر تئهي ترکيب در و مستقن موظف وير

. باروز چناين   (5004 ،2اباراهيم ) دهناد  می کاهش را مدیریت و آنها بين منافع تضاد هرگونه

ی ماالی، کااهش   هاا  صاورت نادرست  ۀتواند منجر به ابداماتی شده که به ارائ تضادهایی می

ارائااۀ جدیااد ی مااالی و در نتيجااه ت هااا صااورتهااای  کيفياات گزارشااگری مااالی و تقلااب 

 (.5050، 6عبداهلل و همکاران) مالی بيانجامد یها صورت

مالی کاه   یها صورتارائۀ با توجه به اهميت این موضوع، لزوم بررسی ماهيت تجدید 

کاهش و کنتارل   ی جهتشامن حدود، انواع تجدید ارائه و دالین آن و همچنين راهکارهای

آیاا نظاام راهباری     کاه  اسات  نیا تحقيق یاصل سؤالشود.  د، احساس میباش می ارائۀ مجدد

 ؟ از این رو در این تحقيقدهد میمالی را تحت تأثير برار  یها صورتارائۀ شرکتی، تجدید 

مادیره، کنتارل    هيئات شرکتی مانناد اساتقالل    راهبریتأثير عوامن نظام  سعی بر آن است تا

و ميازان مالکيات ساهامدار عماده بار تجدیاد        یمؤسسۀ حسابرسمالکين، حسابرسی داخلی، 
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های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران باا هاد      مالی در شرکت یها صورت ۀارائ

 افزایش کيفيت اطالعات مالی مورد بررسی برار گيرد.

. گاردد  یما  ئهها ارا تحقيق وفرضيه ۀاساس، در ادامه ابتدا چارچوب نظری، پيشين نیا بر

در . تبياان گردیاده اسا    تحقيقهای  متغير نمونۀ آماری وجامعه و  ،تحقيق وشر پس از آن

 ،گيااری ر نهایاات نتيجااهداساات. تبيااين شااده  (هااا هيفرضاا)آزمااون هااای پژوهش ادامااه یافتااه

 بيان شده است. هاو پيشنهاد ها تیمحدود

 تحقیق ۀو پیشین نظری چارچوب

 چارچوب نظری

ی ماالی باه دليان    هاا  صاورت شده در  مالی، اصالحات انجام یها ارائۀ صورتتجدید 

؛ 5000 ،7پاالمورس و شاولز  ) باشاد  میحسابداری  ۀعدم انطباق با اصول عمومی پذیرفته شد

 تغييار  یاا  گذشاته  های دوره اشتباهات اصالح هنگام ها شرکت (.5004 ،3افندی و همکاران

ارائاۀ  تجدیاد   کنناد.  ارائاه  تجدیاد  را ای مقایساه  مالی یها صورتید با حسابداری های رویه

 با دارد منفی اثر مالی یها صورت اطالعات اتکای توان بودن و مربوی بر مالی یها صورت

 در شده پذیرفته یها شرکت در مالی یها ارائۀ صورتاخير تجدید  های سال طی حال، این

 .است داشته زیادی رواج بورس

طباق  . است آن اتکاپذیری حسابداری، اطالعات کيفی های ویژگی ترین مهم از یکی

 تماایالت  و اشاتباه  از کاه  اسات  اتکاپاذیر  اطالعااتی  ماالی،  گزارشاگری  نظاری  مفااهيم 

 کاه  دهاد  مای  نشاان  ،است گرفته انجام ایران در پيشتر که تحقيقاتی باشد. جانبدارانه خالی

 مالی یها صورت حسابداری، اشتباهات حاصال دلين به ایرانی یها شرکتاز  باالیی درصد

 مهار،  ساروری ) کنناد  می گزارش سنواتی تعدیالت عنوان تحت را و ربمی ارائه تجدید را

 حسابداری اطالعات که دهد می نشان موضوع (. این5933و همکاران،  کردستانی و 5932

کننادگان از     اساتفاده  .اسات  تردیاد  ماورد  باودن  اشاتباه  از عااری  ژگای نظر وی از ها شرکت

باشاند. بارای ایان کاه      ای از افراد باا شارایط گونااگون مای     مالی طيف گسترده یها صورت

حداکثر استفاده از اطالعات ماالی  به منظور اتخاذ توميمات صحيح تمامی این افراد بتوانند 
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عاات ماالی بایاد دارای خووصاياتی باشاند. در      ماالی را ببرناد؛ اطال   یها صورتمندرج در 

 شده است. ذکرکيفی اطالعات مالی، های  ویژگیایران   مالی  گزارشگریمفاهيم نظری 

 تعدیالت سنواتی که موضوع این پژوهش است با هر چهار ویژگی خووصيات کيفی

با توجه به  باشد. می بط( مرت بودن فهم  بابن ،بودن  مقایسه  بابن،  بودن اتکا  بابن ،بودن  مربوی)

گاردد؛   اینکه ابالم مربوی به تجدید ارائه، در حسابی تحت عنوان تعدیالت سنواتی ثبت می

حساابداری   6 ۀاستاندارد شامار  97تعدیالت سنواتی تشریح گردد. طبق بند  ۀالزم است واژ

  باه   مرباوی   اباالم   یعنای   سانواتی   تعدیالت شود: ایران تعدیالت سنواتی این گونه تعریف می

  ابالمای   گردد، باه  منظور می  دوره  ابتدای  ( انباشته )زیان سود  ماندۀ  در تعدین  که  ببن  سنوات

کميتاه  ) گاردد   ناشای »  اشاتباه   اصاالح » و » حساابداری   رویاۀ تغيير در »از   شود که محدود می

 .(5933تدوین استانداردهای حسابداری، 

 )زیاان( انباشاته ابتادای دوره در    ساود   ماندۀتعدیالت سنواتی باید از طریق اصالح  اثر

مجادد   ۀی ماالی نياز بایاد ارائا    هاا  صاورت ای  مالی منعکس گردد. ابالم مقایسه یها صورت

شود، مگر این که این امر عملی نباشد. از نظر گزارشاگری، تعادیالت سانواتی در گاردش     

نوان تعدین سود )زیان( انباشته ابتدای دوره )ببان از تجدیاد   حساب سود و زیان انباشته به ع

 ۀتعدین شده باید با سود )زیان( انباشته پایان دور ۀشود. سود )زیان( انباشت ارائه( گزارش می

های کميتاه تادوین اساتاندارد   ) ای(، پس از تجدید ارائه یکساان باشاد   سال ببن )ربم مقایسه

 ارائاۀ مجادد  نشان داد که دلين اصلی  (5006) 3ژیاوانگ نتایج پژوهش  .(5933ی، حسابدار

هاای گذشاته اسات.     ی ماالی، اصاالح اشاتباه ناشای از شناساایی درآماد در دوره      ها صورت

د. بعضای از عوامان   در پژوهش خود به هماين نتاایج دسات یافتاه باو     ( 5005) 50وو همچنين

 شاامن دهناد؛ ایان عوامان     ی مالی را تا حد زیادی افزایش مای ها صورت ارائۀ مجدداحتمال 

اهارم   ۀبدرت سودآوری ضعيف، کنترل توسط سهامداران دولتی، مالکيت گساترده، درجا  

 .باشد می و تغيير مدیران اندازۀ شرکتباال، کوچ  بودن 

گذاران، اخبار  یدی است. از دیدگاه سرمایهبرای بازار حاوی اطالعات جد ارائۀ مجدد

بينی مشکالت  نيست بلکه نوعی پيش دورۀگذشتهفقط بيانگر مشکالت عملکرد  ارائۀ مجدد
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شاود. باه عباارت دیگار، موجاب سالب        آتی برای شرکت و مدیریت آن نيز محساوب مای  

ای گذاران نسبت باه اعتباار و شایساتگی مادیریت و کااهش کيفيات ساوده        اطمينان سرمایه

کنناادگان از  بااا توجاه بااه آنچااه بياان شااد، اسااتفاده   (.5006ژیااا، گاردد )  گازارش شااده ماای 

ماالی واکانش منفای از     یها صورتارائۀ مالی، به طور معمول نسبت به تجدید  یها صورت

وير  ۀدهند. کاهش اعتبار شرکت، جابجایی مدیران، روند نزولی ميانگين بازد خود نشان می

همگای از   ۀسارمای  ۀهای نقادی آتای و افازایش نارخ هزینا      عادی، کاهش نرخ تنزین جریان

 .(5935رانی، آ)شجاعی  باشد مالی می یها صورتکنندگان از  عالئم واکنش منفی استفاده

 ارائااۀ مجاادد، دالیاان احتمااالی واکاانش منفاای بااازار بااه  (5005) 55همکااارانکااالن و 

 شمارد: مالی را اینگونه بر می یها رتصو

های نقادی ماورد انتظاار     تجدید ارائه، اخبار و اطالعات جدیدی حاکی از کاهش جریان. 5

 کند. آتی، به بازار منتقن می

عطفای در   ۀای از سيستم اطالعاتی و گزارشگری حسابداری ضعيف و احتماالً نقطا  نشانه. 5

 است.ارتبای با بروز مشکالت مدیریتی شرکت 

عالمتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبين آن است که باید ساودهای گازارش   . 9

هاای پذیرفتاه نشاده، بارآورده و اشاتباهات عمادی و        ببلی به دلين به کارگرفتن روش ۀشد

 سهوی اصالح گردند.

های محادود در   شرکتی در ی  طيف وسيع شامن دیدگاه تعاریف موجود از راهبری

هاای محادود،    های گسترده در سوی دیگر طيف بارار دارناد. در دیادگاه    دگاهسو و دی ی 

. ایان یا  الگاوی بادیمی     شاود  مای و سهامداران محدود  رابطۀ شرکتشرکتی به  راهبری

راهباری شارکتی را    ،. در آن ساوی طياف  شاود  میبيان  است که در بالب تئوری نمایندگی

هاا باين شارکت و مالکاان آنهاا      باه صاورت یا  شابکه از رواباط دیاد کاه ناه تن         تاوان  می

زیااادی از ذینفعااان از جملااه کارکنااان، مشااتریان،  ۀ)سااهامداران( بلکااه بااين شاارکت و عااد

فروشندگان، دارندگان اوراق برضه و ... وجاود دارناد. چناين دیادگاهی در بالاب تئاوری       

 .(5934یگانه،  حساس) شود میدیده  ذینفعان
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که تمام آنها دارای  دهد میشرکتی در متون علمی نشان  ریف راهبریبررسی کلی تعا

ی  ویژگی مشترک و معينی هستند که یکی از آنهاا پاساخگویی اسات. تعااریف محادود      

هاای سيساتم باانونی یا  کشاور بارای حفاظ حقاوق          شرکتی متمرکاز بار بابليات    راهبری

باين   ۀ(. ایان تعااریف اساسااً بارای مقایسا     5334 ،پارکينسون مثالً)باشند میسهامداران ابليت 

 ای در سيساتم راهباری   کنناده  کشوری مناساب هساتند و باوانين هار کشاوری، نقاش تعياين       

شارکتی، شاامن ترتيباات     راهباری در یا  نگااه کلای     .(5934یگانه،  حساس) شرکتی دارد

را تعياين   ها شرکتسمت و سوی حرکت و عملکرد  که شود میحقوبی، فرهنگی و نهادی 

ساهامداران و سااختار    عباارت اسات از،  کند. عناصری که در ایان صاحنه وجاود دارد،     می

، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامن یاا  آنها ت مدیره و ترکيبئ، اعضای هيآنهامالکيت 

ر حرکت شارکت  ینفعان که امکان اثرگذاری بذو سایر  شود میمدیر ارشد اجرایی هدایت 

 (.5937 نمازی و کرمانی،)د را دارن

 پژوهش ۀپیشین

 .شود یمارائه  پژوهشمشابه و مرتبط با موضوع  ۀمطالعات انجام شد یبرخ بهدر ادامه 

از  کيفياات گزارشااگری مااالی در چااين»، در تحقيااق خااود بااا عنااوان(5055) 55وانااگ و وو

ای از کيفياات پااایين   مااالی را نشااانه  یهااا صااورت ارائااۀتجدیااد  ،»دیاادگاه تجدیااد ارائااه 

کاه ساودآوری    هایی شرکت ،آنهااند. طبق نتایج تحقيق  مالی در گذشته دانسته های گزارش

تاری دارناد. همچناين آنهاا      کمتر و مالکيت دولتی بيشتر دارند، کيفيات گزارشاگری پاایين   

گاذاران در مقابان اطالعاات ساال جااری، بيشاتر از        هاای سارمایه   العمان  یافتند که عکسدر

 عناوان  تحات  پژوهشای  در ،(5055)59همکااران  و اشميد مالی ببن است. های سالاطالعات 

 شارکت  ارزش و شارکتی  راهباری  ميان ۀرابط بررسی به »شرکت ارزش و شرکتی راهبری»

 خاود  پاژوهش  در آنهاا . پرداختند 5007 تا 5009 های لسا طی در یافته توسعه کشور 55 در

 راهبری نظام ميان مثبتی و رابطۀ معنادار حاکميتی معيار سه هر برای که رسيدند نتيجه این به

 .دارد وجود شرکت ارزش و شرکت
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 یهاا  صاورت  ارائاۀ مجادد   تاأثير » عنوان بای قيتحق در ،(5003)54همکاران و سنی گل

 ماورد  دررا  اطالعاتی ارائه، تجدید که افتندیدر »صنعت همان در مشابه های شرکت بری مال

 ارائاه  تجدیاد  ،دیگار  بياان  باه . دهاد  مای  انتقاال  مربوطه در صنعت ابتوادی وضع شدن بدتر

 حساابداری  کيفيات  ماورد  در گاذاران  سارمایه  که شود می باعث بزرگ یها شرکت توسط

 در ،(5006) ایا ژ واناگ  .دهناد  نشاان  خود از شدیدتری واکنش و شوند بيشتری ابهام دچار

 »کاا یآمر متحده االتیا و نيچ نيب سهیمقای: مال یها صورتارائۀ  دیتجد» عنوان ی باپژوهش

 تيا مالک ،یدولتا  سهامداران توسط کنترل ف،يضعی سودآور بدرت که ديرس جهينت نیا به

 وباوع  ران،احتمالیماد ی یجابجاا  و اندازۀ شارکت  بودن کوچ  باال، اهرم ۀدرج گسترده،

 نشاان  پژوهش نیا ضمن در. دهند می شیافزای ادیز حد تا رای مال یها صورت ارائۀ مجدد

 درآماد ی یشناساا  ازی ناشا  اشاتباه  اصاالح  ،یماال  یهاا  صاورت  ارائۀ مجددی اصل نيدل داد،

 .باشد می گذشته های دوره

ارائاۀ  تدوین الگوی عوامن مؤثر بار تجدیاد   به ، درپژوهشی (5935) نيکبخت و رفيعی

مالی از  یها صورتارائۀ عامن مؤثر بر تجدید  ين. نخستپرداختند مالی در ایران یها صورت

نفر از خبرگان شناسایی، و سپس با استفاده از رگرسيون لجستي  و به  20طریق مواحبه با 

 کاه  داد نشان زده تخمين زده شد. الگوی تلفيقی، الگوی مورد نظر تخمين های دادهروش 

اندازۀ  و حسابرس تغيير مدیریت، مدیریت، تغيير دورۀ تودی طول مالی، اهرم ،سودآوری

 سرمایه، افزایش تأثير .است مؤثر مالی یها صورتارائۀ تجدید  وبوع بر مؤسسۀ حسابرسی

اطميناان   ساطح  رد ماالی  یها ارائۀ صورتتجدید  وبوع بر اندازۀ شرکت و مدیریت پاداش

 نشد. تأیيد درصد 32

 ارائااۀ مجاادد تااأثير ساانجشی باارای ماادل» عنااوان بااا ای مطالعااه در ،(5933ی )کاااظم

ی اطالعاتی محتوا مدت بلند کاهشی بررس به »سودی اطالعاتی محتوا بری مال یها صورت

 ارائاۀ  دیا تجد تأثير سنجش تجهی مدل ارائه وی مال یها صورت ارائۀ دیتجد متعابب سود،

 بود آن ازی حاکاو  قيتحق جینتا .است پرداخته سودی اطالعاتی محتوا بری مال یها صورت

ی یشناساا  ازی ناشا  اشاتباه  اصاالح  آنهاا  ارائاۀ  دیا تجد نيا دل نیتر عمده که هایی شرکت که
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 آردهاه ی مفااخر  .داشات  خواهناد  سودی اطالعاتی محتوا دری شتريب کاهش است، درآمد

 ۀارائا  تجدیاد  و سانواتی  تعادیالت  بار  حساابرس  تغييار  تاأثير  چگاونگی  به بررسی، (5933)

 تاأثير  باا  رابطاه  در تجربی شواهد ،چنين هماو  پرداخت. گذشته های دوره مالی یها صورت

 کيفياات و مااالی یهااا صااورت اتکااای بابلياات افاازایش باار مسااتقن حسااابرس ادواری تغيياار

 حساابرس  تغييار  کاه  داد  نشاان  پاژوهش او  نتایج .را مورد بررسی برارداد مالی، یگزارشگر

 یهاا  شارکت  در سنواتی تعدیالت نسبی اهميت و سنواتی تعدیالت انجام احتمال بر مستقن

 .ندارد تأثيری بهادار اوراق بورس

 های تحقیق فرضیه

باه شارح زیار     ییهاا  فرضايه  ،با توجه به مبانی نظری و برای دستيابی باه هاد  تحقياق   

 تدوین شده است:

 .منفی دارد ۀرابط ،مالی یها صورت ۀدرصد سهام سهامدار عمده با تجدید ارائ: فرضيۀ اول

هستند نسابت باه    %20ی که تحت کنترل مالکين دارای سهام بيش از های شرکت: فرضيۀ دوم

 ،نيسااتند% 20ی کااه تحاات کنتاارل مااالکين دارای سااهام باايش از    هااای شاارکت

 .کنند میمالی خود را بيشتر تجدید ارائه  یها صورت

رابطاۀ   ،مالی یها صورت ۀمدیره با تجدید ارائ هيئت: نسبت اعضای وير موظف فرضيۀ سوم

 دارد. منفی

 نساابت بااه باشااند ماایی کااه دارای واحااد حسابرساای داخلاای  هااای شاارکت: فرضاايۀ چهااارم

لی خاود  ماا  یها صورت ،باشند میفابد واحد حسابرسی داخلی که  ییها   شرکت

 .کنند میرا کمتر تجدید ارائه 

نسبت  شود میتوسط سازمان حسابرسی انجام  های که حسابرسی آنهای شرکت: فرضيۀ پنجم

 جامعاۀ حساابداران  هاا توساط مؤسساات عضاو     ی آنی که حسابرسهای شرکتبه 

ماالی خاود را کمتار تجدیاد ارائاه       یها صورت ،شود میرسمی ایران حسابرسی 

 .کنند می
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 شپژوهروش 

 ۀنااوعی تحقيااق کاااربردی اساات و از لحااا  نحااو  ،پااژوهش حاضاار از لحااا  هااد 

ماورد بررسای )تعادیالت     ۀهاا باه دليان اینکاه باه توصايف شارایط و پدیاد         گردآوری داده

یا  متغيار    بينای  پايش شود؛ ی  تحقيق توصيفی است و چون هد ،  سنواتی( پرداخته می

های مورد  داده باشد. لين رگرسيون میوابسته ازطریق متغير مستقن است؛ پژوهش از نوع تح

 یهاا  صاورت نياز جهت آزمون فرضيات با استفاده از روش ميادانی و از طریاق مراجعاه باه     

 دسات  باه بارای  آماری استخراج شده است. در ایان پاژوهش    ۀی عضو جامعها شرکتمالی 

ساازمان   های وابسته به سایت از مدارک و اسناد موجود در وب آوردن متغيرهای مورد نياز،

 گازارش هاای هماراه،    مالی، یادداشت یها صورتبورس اوراق بهادار تهران از جمله، متن 

 صورتجلساات مجاامع، گازارش   سااليانه،   عاادی  عماومی  مجماع  باه  مادیره  هيئات  فعاليات 

فاراهم آماده   پارداز   افزار اطالعاتی تدبير و سایر اطالعات موجود از نرم ها شرکتحسابرسی 

 . است

 یآمار ۀنمون و جامعه

 چنين هم ؛5930الی  5937مالی  های سالزمانی  ۀمحدود ،حاضر پژوهشبلمرو زمانی 

پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار      هاای  کليۀ شارکت  بلمرو مکانی این پژوهش، شامن

پذیرفته شده در باورس   های شرکتمالی  یها صورت، پژوهش آماری  ۀجامعتهران بوده و 

آمااری در تحقياق حاضار از روش حاذ       ۀ. برای انتخاب نمونباشد اوراق بهادار تهران می

شارایط زیار    ۀی که واجاد کليا  های شرکتبه طوری که  ،استفاده گردیده است سيستماتي 

 دهند: آماری را تشکين می ۀباشند، نمون

 در بورس پذیرفته شده باشند. 5937ببن از سال . 5

 اسفند ماه باشد.  53. سال مالی آن ها منتهی به 5

بيماه و   گاذاری،  سارمایه  هاای  شارکت ها،  گری مالی شامن بان  واسطه های شرکت. جزء 9

 ليزینگ نباشد.

 مورد نياز آنها در دسترس باشد. های داده. 4
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مالی خاود را   یها صورتی که حدابن در ی  سال از بلمرو زمانی پژوهش، های شرکت. 2

 تجدید ارائه کرده باشند.

 200های باال، مشخص گردید که تعاداد   ل محدودیتپس از بررسی های الزم و اعما

 بودند که به عنوان نمونه انتخاب شدند.شرایط فوق  ۀسال شرکت حائز کلي

 و متغیرهای پژوهش الگو

الگاوی  از  ماالی  یها صورتارائۀ تأثير نظام راهبری شرکتی بر تجدید  به منظور تعيين

 :ه استدشاستفاده  5شمارۀ 

(5)   Prob(Restatei=1) = α0 + α1Blocki + α2Indi+ α3IAi + α4Controli + 

α5Auditi + α6ROAi + α7Levi + α8Sizei + εi 

بررسی عوامن نظام راهباری ماؤثر    به منظورسعی شده است  پژوهش، در این چنين هم

پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار، از      هاای  شارکت ماالی   یهاا  صاورت ارائۀ بر تجدید 

هاای   گياری  نظری بوده و در عمان نياز در تواميم    ۀود که دارای پشتوانمتغيرهایی استفاده ش

متغيرهاای ماورد    بناابراین ماالی ماورد اساتفاده بارار گيرناد،       هاای  گازارش  کنندگان استفاده

 :اند به شرح زیر بوده پژوهش الگوی استفاده در

 متغیر وابسته

این  ارائه کرده باشدمالی خود را تجدید  یها صورتاگر شرکت  :(Restateتجدید ارائه )

تعادیالت سانواتی یعنای تعادین ساود       این صورت صافر اسات.   در ويرو  5 برابر با شاخص

کاه از تغييار    هاا  شرکتمالی  یها صورتای  ابالم مقایسه ۀارائ ابتدای دوره و تجدید ۀانباشت

 ،بناابراین  (.5933 مکااران، کردساتانی و ه ) شاود  مای حسابداری و اصالح اشتباه ناشی  ۀروی

دورۀ در طاول   سااالنۀ شارکت  هاای   ی مالی خود را در گازارش ها صورتهایی که  شرکت

ارائاۀ  اند، از طریق جستجوی کلمات کليدی تنظيم و  کرده ارائۀ مجددبررسی تنظيم و  مورد

و ، تعدین و اصالح کردن، تجدید ارائه شده، یا تعدین سال ببن، برای شاواهد تنظايم   مجدد

، باا توجاه باه تعریاف اداره حساابداری کان       چناين  هام در هر گزارش سااالنه و   ارائۀ مجدد

 (. 5935 موسوی،) مالی، مشخص خواهند شد یها صورتارائۀ ( از تجدید GAOامریکا )
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 مستقل هایمتغیر

از:ند عبارتتحقيق  متغيرهای مستقن   

 تحقياق  ایان  در .اسات  ساهامدار عماده   تحت مالکيات  سهامدرصد  :(Block)بلوک سهام 

شارکت   سهام از درصد پنج حدابن هستندکه حقوبی یا حقيقی اشخاص ،عمده سهامداران

 درصد مجموع از متغير، این محاسبۀ (. برای5007 ،52زانگ و همکاران) دارند دست در را

 است. شده استفاده افراد این سهام

 مادیره باه کان اعضاا     هيئات نسبت تعداد اعضای وير موظف  :(Ind)ره یمد هیئتالل استق

 .باشد می

حساابرس داخلای باشاد ایان      اگار شارکت دارای   :(Internal Auditor) حسابرس داخلی

 این صورت صفر است. و در وير 5شاخص برابر 

باشاد  درصاد   20کنترل مالکين دارای سهام بايش از  اگر شرکت تحت  :(Control)کنترل 

 53 ۀدر اساتاندارد حساابداری شامار    و در وير این صورت صافر اسات.   5این شاخص برابر 

مقارر   فرعای  تجااری  واحادهای  در گاذاری  سارمایه  و حسابداری تلفيقی مالی یها صورت

 باه  تجااری  واحد ی  عملياتی و مالی های سياست راهبری توانایی نترل،ک» :گردیده است

 باه  اصالی،  تجااری  واحاد  ی  که هنگامی .باشد میآن  های اليتفع از منافع کسب منظور

 از بايش  مالا   خاود،  دیگار  فرعای  تجااری  واحدهای طریق از ويرمستقيم مستقيم یا طور

 واحاد  آن بار  کنتارل  وجاود  بار  فار   باشاد،  تجااری  واحد ی  حق رأی با سهام نوف

 سابب  ماالکيتی،  نچناي  داد نشاان  آشاکارا  بتاوان  که استثنایی در موارد مگر است، تجاری

 .(5933کميته تدوین استانداردهای حسابداری، ) »دشو میتجاری ن واحد کنترل

در  5اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسای شاود برابار    : (Audit)نوع حسابرس 

 وير این صورت صفراست.

 یکنترلهای متغیر

 از:ند عبارت تحقيق کنترلی متغيرهای

 .است ی شرکتها بازدۀ داراییجمع  :(ROA) ها زدۀ داراییبا
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 .باشد می ی شرکتها داراییبه  ها بدهینسبت برابر با  :(Lev) اهرم

 .است ی شرکتها داراییجمع  طبيعی لگاریتمبرابر با  :(Size) اندازۀ شرکت

 پژوهشهای  یافته

 آمار توصیفینتایج 

 آوری جماع اطالعات  توان میآن  وسيلۀ بهآمار توصيفی که  ۀیکی از کاربردهای عمد

بندی و خالصه نمود، تسهين در فهم و حفظ نتایج حاصن از مشاهده هاا   شده را تنظيم، طبقه

 5جادول شامارۀ   های توصيفی مربوی باه متغيرهاای تحقياق در     به همين منظور آماره .است

استقالل بيش از نيمی از  استقالل هيئت مدیره بيانگر 6/0و ميانه  66/0ميانگين  .اند شده ارائه

موظف در نظاام راهباری و تجدیاد     تواند نقش اعضای وير باشد و می بررسی می نمونۀ مورد

دهندۀ توزیع نرماال   نشان ،ارائۀ گزارش مالی را نشان دهد. نزدیکی ميانه و ميانگين این متغير

 باشد. آن نيز می

 پژوهشتوصیفی  آمار .1جدول شمارۀ 

 انحرا  معيار حدابن حداکثر نهميا ميانگين متغيرها

IND 66/0 60/0 5 00/0 50/0 

LEV 66/0 62/0 72/5 55/0 52/0 

OWN 20/0 20/0 5 07/0 55/0 

ROA 03/0 03/0 42/0 99/0- 55/0 

SIZE 37/2 77/2 03/3 96/4 64/0 

AU_TYPE 54/0 00/0 00/5 00/0 49/0 

CTRL 20/0 00/5 00/5 00/0 20/0 

I AUDIT 53/0 00/0 00/5 00/0 42/0 

RE 35/0 00/5 00/5 00/0 93/0 

% منابع ماورد نيااز خاود را از طریاق     66ها  دهد که شرکت ميانگين اهرم مالی نشان می

هاای ماورد بررسای را     آن نيز پراکندگی کم داده 52/0، انحرا  معيار کنند می تأمينبدهی 

ارای حسابرس داخلی باوده و  های مورد بررسی د شرکت 53/0متوسط  طور بهدهد.  نشان می
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از طریق آنها اعمال کنترل، نظارت و کاهش تجدید ارائه وجود دارد. ميانگين پایين و مياناه  

متوساط   طاور  باه تاثيرگذار باشد.  ۀتواند بر نتایج تحقيق و عدم وجود رابط صفر این متغير می

هاا توساط    تهای نمونه توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده و اکثر شرک شرکت 54/0

ی مورد بررسی ساازمان حسابرسای کمتار    ها صورترود،  انتظار می بنابراین ،ها مؤسسهسایر 

هاا دارای ساهامداران    شارکت  2/0 ،گيرد. با توجه باه آماار توصايفی    مورد تجدید ارائه برار

آن است که بيش از  ۀدهند ، در حالی که ميانه ی  نشانباشد می% مالکيت سهام 20بيش از 

 ۀتوانناد بار نحاو    کاه مای   باشاد  مای % 20ها دارای سهامداران با مالکيت بيش از  داده نيمی از

 انادازۀ شارکت  بعد مؤثر باشد. حداکثر  ۀها در ی  دوره و تجدید ارائه آن در دور گزارش

هاای متفااوت باوده ولای      دارای انادازه  ،باشد، به عبارتی نموناه  می 96/4و حدابن آن  03/3

 ها است. بيانگر توزیع متقارن داده 77/2و  37/2آن نيز  نزدیکی ميانگين و ميانه

برای بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بين متغيرهاای تحقياق، آزماون ضارایب     

ارائه شده است. در ایان بخاش نياز، از     5جدول شمارۀ همبستگی انجام شده و نتایج آن در 

ش اطالعااتی نادارد،   جا کاه همبساتگی باين متغيرهاای دو ارزشای و ساایر متغيرهاا، ارز        آن

 اند. متغيرهای دو ارزشی ارائه نشده
 جدول ضرایب همبستگی .2جدول شمارۀ 

 IND LEV OWN ROA SIZE متغيرها

IND 5     
LEV 03/0- 

(06/0) 
5    

OWN 55/0- 

(00/0) 

06/0- 

(55/0) 
5   

ROA 06/0 

(56/0) 

66/0- 

(00/0) 

52/0 

(00/0) 
1  

SIZE 05/0 

(69/0) 

05/0 

(37/0) 

03/0- 

(04/0) 

03/0 

(06/0) 
5 

 داخن پرانتز آورده شده است.معناداری در سطح 
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مادیره و   هيئات کاه باين اساتقالل     دهاد  مای نشاان   5شمارۀ در جدول  نتایج ارائه شده

( به ترتيب همبساتگی معنااداری در   -55/0( و مالکيت عمده )-03/0متغيرهای نسبت اهرم )

( -66/0) هاا  باازدۀ دارایای  ستگی بين نسبت اهرم و وجود دارد. ضریب همب 5و % 50سطح %

( و 52/0) هاا  باازدۀ دارایای  ، معنادار است. مالکيت عمده باا دو متغيار   5در سطح %است که 

همبسااتگی معنااداری دارد. ضااریب   2و % 5در ساطح %  ( باه ترتيااب -03/0) انادازۀ شاارکت 

 .باشد میمعنادار  50% ( نيز در سطح03/0) اندازۀ شرکتو  ها بازدۀ داراییهمبستگی بين 

 به روش اثرات ثابت، آزمون لیمر و آزمون هاسمن پژوهش الگوینتایج برآورد 

ليمار و   هاای  آزماون با الگوی لوجيستي  اثرات ثابت و پژوهش  الگوینتایج برآورد 

نشان  5( در سطح %72/99) آمارۀ ليمرارائه شده است. معناداری  9 جدول شمارۀهاسمن در 

ها از نوع تابلویی هستند. حال باید به این موضوع پرداخته شود کاه الگاوی    دهکه دا دهد می

اثرات ثابت بر الگوی اثرات توادفی نيز برتری دارد یا خير. بدین منظور از آزمون هاسامن  

کاه الگاوی    دهاد  مای نشان  5( در سطح %64/537) آمارۀ هاسمن. معناداری شود میاستفاده 

باه منظاور   اثرات توادفی نيز برتری معنااداری دارد. بناابراین،   اثرات ثابت بر الگوی الگوی 

 .شود میبا استفاده از اثرات ثابت تکيه  الگو، بر نتایج برآورد پژوهش های فرضيهآزمون 

(، اساتقالل  -09/5که ضریب متغيرهای مالکيت عماده )  دهند مینتایج ارائه شده نشان 

مالکين دارای (، کنترل توسط -45/5ی )(، وجود واحد حسابرسی داخل-33/0مدیره ) هيئت

( و نسابت  05/5) انادازۀ شارکت  (، -22/0(، ناوع حساابرس )  32/0)درصد  20سهام بيش از 

 نماایی  راستمعنادارند. همچنين، معناداری آماره نسبت  5(، همگی در سطح %-47/0اهرم )

یب متغيار  منفی و معناادار باودن ضار    است. پژوهش الگوی( بيانگر معناداری کلی 47/904)

ی هاا  صاورت دهد که بين مالکيات عماده و تجدیاد ارائاۀ      ( نشان می-09/5مالکيت عمده )

 پاژوهش مالی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. این موضوع به معنای عدم رد فرضيۀ اول 

 20ماالکين دارای ساهام بايش از     است. مثبت و معنادار بودن ضاریب متغيار کنتارل توساط    

 20ماالکين دارای ساهام بايش از    دهد که باين متغيار کنتارل توساط      ی( نشان م32/0)درصد 
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رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. این موضوع به  ،ی مالیها صورتو تجدید ارائۀ درصد 

 است. پژوهشمعنای عدم رد فرضيۀ دوم 

  الگوی پژوهشنتایج برآورد  .3جدول شمارۀ 

 یمعنادارسطح  Zآمارۀ  متغير ضریب متغير

 --- --- --- مبدأز عر  ا

OWN 09/5- 44/6- 00/0 

IND 33/0- 35/2- 00/0 

IAudit 45/5- 59/3- 00/0 

Control 32/0 35/6 00/0 

Au_Type 22/0- 94/7- 00/0 

SIZE 05/5 45/7 00/0 

LEV 47/0- 37/5- 00/0 

ROA 95/0 52/5 52/0 

  (00/0) 47/904 معناداری(سطح  ) نمایی راستنسبت  ۀآمار

  (00/0) 72/99 (سطح معناداریليمير ) ۀآمار

  (00/0) 64/537 (سطح معناداری) آمارۀ هاسمن

که بين  دهد می( نشان -33/0مدیره ) هيئتمنفی و معنادار بودن ضریب متغير استقالل 

و معنااداری وجاود دارد.    رابطۀ منفای مالی  یها صورتارائۀ مدیره و تجدید  هيئتاستقالل 

است. منفی و معنادار بودن ضریب متغيار   پژوهش فرضيۀ سومعنای عدم رد این موضوع به م

ی کااه دارای واحااد هااای شاارکت دهااد ماای( نشااان -45/5وجاود واحااد حسابرساای داخلاای ) 

 ،باشاند  مای فاباد واحاد حسابرسای داخلای      های شرکت نسبت به باشند میحسابرسی داخلی 

فرضايۀ  موضوع به معنای عادم رد   . اینکنند میمالی خود را کمتر تجدید ارائه  یها صورت

( نشاان  -22/0منفای و معناادار باودن ضاریب متغيار ناوع حساابرس )        است. پژوهش چهارم

نسابت باه    شاود  مای ی که حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی انجام های شرکت دهد می

رسامی ایاران    جامعاۀ حساابداران  ی که حسابرسی آنهاا توساط مؤسساات عضاو     های شرکت
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ایان موضاوع باه     کنناد  مای مالی خود را کمتر تجدید ارائه  یها صورت ،وندش میحسابرسی 

 است. پژوهش فرضيۀ پنجممعنای عدم رد 

 پژوهش های فرضیهآزمون نتایج 

درصد سهام سهامدار عمده باا تجدیاد   بينی شد که  ، پيشپژوهش فرضيۀ اولبر اساس 

 جدول شمارۀکه در  پژوهشالگوی دارد. نتایج برآورد  رابطۀ منفی ،مالی یها صورت ۀارائ

که ضریب متغير مالکيت عمده، منفی و معنادار است. این  دهد مینشان آورده شده است  9

ارائاۀ  چاه درصاد مالکيات عماده بيشاتر باشاد، احتماال تجدیاد          که هر کند میموضوع بيان 

تأثير مثبت مالکيات عماده بار کيفيات      بيانگر. این موضوع یابد میمالی کاهش  یها صورت

، در پاژوهش خاود باه ایان نتيجاه      (5055)56همکااران  ژی ژونگ و ارشگری مالی باشد.گز

ی ماالی رابطاۀ   هاا  صاورت رسيدند که بين درصد بزرگترین سهامدار عمده باا تجدیاد ارائاۀ    

 بنابراین نتایج آزمون این فرضيه با نتایج پژوهش مذکور سازگار است. ؛منفی وجود دارد

کنترل مالکين دارای ی که تحت های شرکتشد  بينی پيش، تحقيق فرضيۀ دوماساس بر 

کنتارل ماالکين دارای ساهام    ی که تحت های شرکتهستند نسبت به درصد  20سهام بيش از 

. نتایج برآورد کنند میمالی خود را بيشتر تجدید ارائه  یها صورتنيستند درصد  20بيش از 

که ضریب متغيار کنتارل، مثبات و     دهد مینشان  9 ارۀجدول شمالگوی پژوهش مندرج در 

مالکين دارای سهام بيش ی که توسط های شرکت، در کند میمعنادار است. این موضوع بيان 

 هاا  شرکتمالی بيشتر از سایر  های گزارش ۀاحتمال تجدید ارائ شوند میدرصد کنترل  20از 

 است.

مادیره   هيئتاعضای وير موظف شد که نسبت  بينی پيش، تحقيق فرضيۀ سومبر اساس 

 یهاا  صاورت  ۀبا تجدیاد ارائا   -کيفيت باالی راهبری شرکتی است ۀکه باال بودن آن نشان-

آورده شاده   9 جادول شامارۀ  نتایج برآورد الگاوی پاژوهش کاه در    . دارد رابطۀ منفیمالی 

ياان  مدیره، منفی و معنادار است. این موضوع ب هيئتضریب متغير استقالل دهد که  نشان می

مدیره ويرموظف بيشتری دارناد، راهباری    هيئتی که نسبت اعضای های شرکت، در کند می

 هاای  شرکتبوده و کيفيت گزارشگری مالی باالتر است. به همين دلين، در  تر بویشرکتی 
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اسات و باا توجاه باه      ها شرکتمالی، کمتر از سایر  یها صورتارائۀ مذکور احتمال تجدید 

، افزایش نسبت اعضای ويار  (5055همکاران ) ژی ژونگ وپژوهش نتایج به دست آمده از 

، که با نتایج باشد میمالی  یها صورتارائۀ مدیره دارای تأثير منفی بر تجدید  هيئتموظف 

 پژوهش حاضر همخوانی دارد.

ی کاه واحاد حسابرسای    هاای  شارکت شاد   بينای  پايش ، پژوهش فرضيۀ چهارمبر اساس 

 یهاا  صاورت ی که فابد واحد حسابرسای داخلای هساتند،    های شرکتلی دارند نسبت به داخ

جادول  نتایج بارآورد الگاوی پاژوهش منادرج در     . کنند میمالی خود را کمتر تجدید ارائه 

ضریب متغيار وجاود واحاد حسابرسای داخلای، منفای و معناادار        دهد که  نشان می 9 شمارۀ

که واحد حسابرسی داخلی دارند، راهبری ی های  شرکت، در کند میاست. این موضوع بيان 

. این موضوع خود شود میتر  مالی با کيفيت های ارائۀ گزارشبوده و موجب  تر بوی شرکتی

 گردد. مالی می های ارائۀ گزارشکاهش احتمال تجدید  موجب

ی که حسابرسای آنهاا توساط    های شرکتشد  بينی پيش، پژوهش فرضيۀ پنجمبر اساس 

ی که حسابرسی آنها توسط مؤسسات های شرکتنسبت به  ،شود میرسی انجام سازمان حساب

ماالی خاود را کمتار     یهاا  صورت، شوند میرسمی ایران حسابرسی  جامعۀ حسابدارانعضو 

نشاان  ( 9 جادول شامارۀ  نتایج برآورد الگاوی پاژوهش )  . نتایج برآورد کنند میتجدید ارائه 

، کناد  میی و معنادار است. این موضوع بيان که ضریب متغير نوع حسابرس، منفدهد که  می

ماالی آن هاا توساط ساازمان حسابرسای انجاام        هاای  گازارش ی کاه حسابرسای   هاای  شرکت

نيکبخات و رفيعای    .شاوند  مای ، دارای کيفيت بااالتری باوده و کمتار تجدیاد ارائاه      شود می

ارائاۀ  تجدیاد   با دازۀ مؤسسۀ حسابرسیان ، در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که(5935)

 مؤسساات  توسط که هایی در شرکت عبارت دیگر به دارد؛ رابطۀ منفی ،مالی یها صورت

 رخ کمتار  هاا  شارکت  ساایر  از ی ماالی هاا  ارائۀ صورتتجدید  شوند، می حسابرسی بزرگ

 دهد. می
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 هاو پیشنهاد گیری نتیجه

راهباری شارکتی در    هاای  مؤلفهچه هر  دهد مینشان پژوهش  های فرضيهنتایج آزمون 

ارائاۀ  و احتماال تجدیاد    رود مای باشاند، کيفيات گزارشاگری بااالتر      تار  باوی ی  شرکت 

ماالی اسات(    هاای  گزارشمالی )که خود یکی از معيارهای پایين بودن کيفيت  یها صورت

 .یابد میکاهش 

بعضااً موجاب   . این عوامن باشد میهر پژوهشی به طور آشکار یا نهان متأثر از عواملی 

یی وجاود  هاا  محادودیت شوند. در این تحقياق نياز    کاهش دبت و کسب نتایج نادرست می

اناد. در زیار باه تعادادی از ایان       داشته که احتماالً نتایج تحقيق را دستخوش تغييراتای کارده  

 گردد: اشاره می ها محدودیت

 یهاا  ورتصا اباالم منادرج در ماتن    ی مالی به واسطه آثار تورم: ها صورتعدم تعدین  .5

در جاا کاه واحادهای تجااری      آثاار تاورم تعادین نشاده اسات و از آن      ۀواساط ه مالی با 

هاای مختلاف    هاای خاود را در زماان    و اباالم دارائای   اند شدهسيس أهای متفاوت ت زمان

اثار   پاژوهش د بر نتاایج  توان میای ابالم  کيفيت بابليت مقایسه بنابرایناند،  تحوين نموده

 یی همراه سازد.ها محدودیتا با گذارد و تعميم نتایج ر

پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار      هاای  شارکت  هاای  دادهنتایج پژوهش با توجه به  .5

بر اساس نوع فعاليت و صنعت مربوطه به دسات آماده    ها شرکتتهران و بدون تفکي  

است و ممکن است در خووص هر ی  از صنایع به طور مجزا، نتایج متفاوتی حاصان  

 شود.

مااالی و موضااوعات پيرامااون آن   یهااا صااورتارائااۀ ران در ارتبااای بااا تجدیااد  در ایاا .9

های محدودی انجام پذیرفتاه، کاه ایان امار موجاب شاده تاا مناابع الزم جهات           پژوهش

 تدوین مبانی نظری بسيار محدود باشد.

 ، بااه ساازمان حسابرسای، ساازمان باورس اوراق بهااادار و    پاژوهش باا توجاه باه نتاایج     

راهبری شرکتی توجه ویژه داشاته باشاند،    های مؤلفهتقویت  که به شود میتوصيه  ها شرکت
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چرا که تقویت راهبری شرکتی موجب افزایش کيفيت گزارشگری مالی شاده و از رخاداد   

 .نماید میهای مالی جلوگيری  تقلب و سوء استفاده

حاضار،  پاژوهش  در جهت تکمين مسايرهای آتای    شود میمحققان توصيه به  همچنين

 ن را مورد بررسی برار دهند:موارد ذی

 .مالی یها صورتارائۀ  تجدید نقش خووصی سازی حسابرسی در بازار سرمایه بر تأثير .5

راهباری شارکتی و    هاای  مؤلفاه  رابطاۀ باين  بررسی تأثير ریس  ورشکستگی شرکت بر  .5

 .مالی های ارائۀ گزارشاحتمال تجدید 

 .حسابرس تودی مدت و مالی یها صورتارائۀ  تجدید استمرار رابطۀ بين .9

 .حسابرس و مدیریت نقش تفکي  بر تأکيد با مالی یها صورتارائۀ  تجدید تأثير .4

 ها یادداشت
1. Enron     2. Worldcom 

3. Parmalat    4. Fama and Jensen 

5. Ebrahim    6. Abdullah  

7. Palmrose and Scholz   8. Efendi  

9. Xia     10. Wu 

11. Callen    12. Wang and Wu 

13. Schmid    14. Gleason  

15. Zhong    16. Zhizhong  
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