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 مقدمه
 دیگر و اعتباردهندگان گذاران،سرمایه برای که است اطالعاتی یارائه مالی، گزارشگری اهداف از یکی

 مندسود ها،تصمیم سایر و اعتباردهی و گذاریسرمایه به مربوط هایگیریتصمیم در بالقوه و فعلی کاربران

 بینیپیش شرکت، سودآوری قدرت برآورد برای مزبور هایگروه که مهمی معیارهای از یکی .1باشد

 سودهای کنند،می استفاده مدیریت عملکرد ارزیابی همچنین و آن به مربوط هایریسک و آینده سودهای

 تا سود تعهدی اقالم و است تعهدی و نقدی اقالم از متشکل خود نیز سود است. شرکت گذشته و جاری

 افزایش و شرکت عملکرد دادنجلوه بهتر برای تواندمی وی و هستند مدیریت کنترل در زیادی حدود

 مدیریت را سود امروزی اصطالح به و برده دست سود تعهدی اقالم در آینده سودهای بینی پیش قابلیت

 بینی پیش قابل نتایجی حسابداری، مجاز هایروش انتخاب با تا کنندمی تالش مدیران دیگر، بیان به کند.

 مناسبی سودآوری روند که هاییشرکت دارند اعتقاد مدیران و گذارانسرمایه اغلب زیرا، کنند. خلق ثابت و

 قابلیت و بیشتر ارزش مشابه، هایشرکت به نسبت شودنمی عمده تغییرات دچار هاآن سود و دارند

 از توانند می مدیران 2نمایندگی تئوری به توجه با دیگر، سوی از دارند. بیشتری یمقایسه و بینیپیش

 باشند. برخوردار خود منافع کردن حداکثر منظور به سود دستکاری برای الزم یانگیزه

 سود مدیریت کاهش و جلوگیری های راه از یکی تواندمی حسابرسی معتقدند (2005)3پیوت و جنین

 محتوای دارای کنند ارائه شده حسابرسی مالی هایصورت که هاییشرکت است، این بر اعتقاد زیرا باشد.

 حسابرسی و است مدیران هایقضاوت به وابسته تعهدی اقالم هستند. بیشتری کیفیت با سود و اطالعاتی

 احتمال با باالتر، کیفیت با حسابرسی است. دشوارتر نیز دارند، بیشتری تعهدی اقالم که هاییشرکت

 دارای باکیفیت حسابرسی های موسسه زیرا کند.می کشف را تردید مورد حسابداری هایعملکرد بیشتری

 [31] هستند. تقلب و اشتباه کشف برای بیشتری هایانگیزه و منابع تخصص،

 گرفتن نظر در با را زیادی عمومی و قانونی آکادمیک، توجهات حسابداری، ارائه تجدید چشمگیر افزایش

 مواردی حذف بر مبنی شرکت تصدیق واقع در ارائه، تجدید است. کرده جلب خود به آن، عواقب تمامی

 مالی های وضعیت صورت که هایی شرکت باشد. می آن در اشتباهی وجود یا و مالی وضعیت صورت از

 شده سرمایه گردش افزایش و بازار ارزش در توجهی قابل های زیان متحمل کنند، می ارائه تجدید را خود

 می باعث خود، پیشین کیفیت بی مالی گزارشهای ی واسطه به شرکت، یک حسابداری ارائه تجدید اند.

 این گیرند. قرار پرسش مورد شد، خواهند ارائه آن توسط که را ای آینده مالی گزارشهای اعتبار که شود

 وضعیت صورت کیفیت تایید در را حسابرسان نقش سهامداران، های زیان آن متعاقب و ها ارائه تجدید

 است. داده افزایش مالی های

 به ضمانت ارائه و معتبر، مالی وضعیت صورت یک سازماندهی در اساسی نقشی مستقل حسابرسان

 دفاع آن، و کند می ایفا نیز را دیگری مهم نقش حسابرسی دارند. آن بودن نقص بی به نسبت سهامداران

                                                           
1 SFAC No 1: Objectives of Financial Reporting 
2 Agency Theory 
3 Janin and Piot 
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 سیر به توجه با حسابرسی کارشناس بررسی است. غصبیات شناسایی طریق از گذاران سرمایه حقوق از

 غلط اظهار یک تشخیص به قادر خارجی حسابرسان چراکه نیست، برانگیز تعجب ها، ارائه تجدید صعودی

 جلوگیری در حسابرسان ناکامی اند. نبوده ها، ارائه تجدید دهنده افزایش اصلی فاکتورهای از یکی عنوان به

 به یا و باشد وظیفه انجام در وی انگاری سهل دلیل به یا تواند می مالی، های گزارش در غلط اظهار از

 استدالل این (،2007) رومانوس نظر بر بنا و باشد. دو هر یا و حسابرسی عملیات در محدودیت دلیل

 دارد. وجود حسابداری ارائه تجدید احتمال و حسابرسی کیفیت بین منفی رابطه یک که است آن از حاکی

 را "کاهد می را ارائه تجدید احتمال حسابرسی کیفیت" که را ایده این کمتر دیگر، مطالعات که هرچند

 [44] .کنند می تایید

 ارائه تجدید مخرب آثار و کنندگان استفاده تصمیمات در مالی های صورت اهمیت به توجه با ، بنابراین 

 تأثیر تبیین پژوهش این هدف زمینه، این در پژوهشی نبود دلیل به و مالی های صورت اتکای قابلیت بر

 پذیرفته های شرکت در مالی های صورت ارائه تجدید بر تعهدی و واقعی سود مدیریت و حسابرسی کیفیت

  باشد. می تهران بهادار اوراق بورس در شده

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 اشتباهی وجود یا و مالی وضعیت صورت از مواردی حذف بر مبنی شرکت تصدیق واقع در ارائه، تجدید 

 زیان متحمل کنند، می ارائه تجدید را خود مالی های وضعیت صورت که هایی شرکت باشد. می آن در

 به شرکت، یک حسابداری ارائه تجدید اند. شده سرمایه گردش افزایش و بازار ارزش در توجهی قابل های

 را ای آینده مالی گزارشهای اعتبار که شود می باعث خود، پیشین کیفیت بی مالی گزارشهای ی واسطه

 های زیان آن متعاقب و ها ارائه تجدید این گیرند. قرار پرسش مورد شد، خواهند ارائه آن توسط که

 است. داده افزایش مالی های وضعیت صورت کیفیت تایید در را حسابرسان نقش سهامداران،

 پذیرفته اصول مطابق شده گزارش مالی صورتهای اینکه از است عمومی تائید و آگاهی نوعی ها ارائه تجدید

 .[40] نمایند می ارائه نادرست حسابداری درباره را شواهد بارزترین و نگردیده تهیه حسابداری شده

 کارایی و شده مالی گزارشگری به گذاران سرمایه اعتماد کاهش موجب مالی های صورت ارائه تجدید

 گران تحلیل هم و بهادار اوراق بورس سازمان هم دلیل، این به [41]دهد می کاهش را گذاری سرمایه

 دهند می نشان قبلی تحقیقات دهند. می قرار بررسی مورد دقت به را مالی های صورت ارائه تجدید مالی،

 ارائه تجدید حتی، شوند. می مواجه نامناسبی نتایج با ها شرکت مالی، های صورت ارائه تجدید از پس

 دارند آن از حکایت تحقیقات از برخی .[41]گردد می آنها سرمایه هزینه افزایش موجب مالی صورتهای

 می ها شرکت ارشد مدیریت و مدیره هیئت متوجه مالی اطالعات ارائه تجدید از ناشی منفی نتایج که

 گردش از شرکتها سایر به نسبت کننده ارائه تجدید شرکتهای دادند نشان (2007 کوپر و )آگراوال باشد.

 کیفیت تنزل موجب تنها نه مالی های صورت ارائه تجدید حال، هر در برخوردارند. بیشتری مدیریتی

 صورتهای است ممکن مواردی در برد. می سوال زیر نیز را حسابرسی کیفیت بلکه شود می مالی گزارشگری

 و مخدوش را مطلوب تصویر که باشند اهمیتی با اشتباهات شامل قبل دوره چند یا یک شده منتشر مالی

 ارائه طریق از باید نیز اشتباهاتی چنین اصالح دهد. می کاهش را مالی صورتهای اتکای قابلیت نتیجه در
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 مالی صورتهای مجدد ارائه رابطه مورد در گیرد. صورت قبل های سال یا سال مالی صورتهای ارقام مجدد

 دهد می نشان آنها نتایج که است گرفته صورت تحقیقاتی گذاران سرمایه و سرمایه بازار و سهام قیمت با

 (2002) وتونا ریچاردسون [40] دارد وجود مجدد ارائه از ناشی سهام بازار منفی عموما های بازده که

 مرتبط نادرست گزارشگری برای مشابه مدیریتی های انگیزه با مالی، صورتهای مجدد ارائه  که اند دریافته

 صورتهای مجدد ارائه از بعد سود است ممکن گذاران سرمایه که باشد آن بیانگر تواند می نتایج این است.

 سرمایه واکنش بررسی توجه، خور در موضوع بنابراین. [42]بگیرند. نظر در کمتری اتکای قابلیت با را مالی

 نسبت گذاران سرمایه تلقی زیرا است قبل های دوره یا دوره مالی صورتهای مجدد ارائه به نسبت گذاران

 [35]باشد. مؤثر آنها گذاری سرمایه تصمیمات بر تواند می موضوع این به

 به ضمانت ارائه و معتبر، مالی وضعیت صورت یک سازماندهی در اساسی نقشی  مستقل حسابرسان

 دفاع آن، و کند می ایفا نیز را دیگری مهم نقش حسابرسی دارند. آن بودن نقص بی به نسبت سهامداران

 سیر به توجه با حسابرسی کارشناس بررسی است. تحریفها شناسایی طریق از گذاران سرمایه حقوق از

 غلط ادعای یک تشخیص به قادر مستقل حسابرسان چراکه نیست، برانگیز تعجب ها، ارائه تجدید صعودی

 جلوگیری در حسابرسان ناکامی اند. نبوده ها، ارائه تجدید دهنده افزایش اصلی فاکتورهای از یکی عنوان هب

 به یا و باشد وظیفه انجام در وی انگاری سهل دلیل به یا تواند می مالی، های گزارش در غلط ادعای از

 استدالل این (،2008) رومانوس نظر بر بنا و باشد. دو هر یا و حسابرسی عملیات در محدودیت دلیل

 دارد. وجود حسابداری ارائه تجدید احتمال و حسابرسی کیفیت بین منفی رابطه یک که است آن از حاکی

 را "کاهد می را ارائه تجدید احتمال حسابرسی کیفیت" که را ایده این کمتر دیگر، مطالعات که هرچند

 [44]کنند. می تایید

 و مالی هایصورت ارائه تجدید به نسبت مالی گرانتحلیل پاسخ" عنوان با تحقیقی در (2002) گریفین

 شرکت وضعیت مندعالقه که گرانیتحلیل تعداد که کردند پیدا دست نتیجه این به "آن درست افشای

 هایگروه بین اطالعاتی تقارن عدم غیرعادی افزایش و مالی هایصورت ارائه تجدید اعالن از پس هستند،

 اعالن قبل ها،شرکت مالی هایصورت از کنندگاناستفاده سایر و شرکتی( )درون نهانی اطالعات دارای

 [27]یابد.می کاهش مالی هایصورت ارائه تجدید

 به "سود ارائه تجدید  پیامدهای و اطالعاتی محتوای" عنوان با تحقیقی در (2008) همکاران و ویلسون

 منفی واکنش مالی هایصورت ارائه تجدید اعالن به نسبت سهام بازار که کردند پیدا دست نتیجه این

 شرکت ارشد مدیریت در تغییر با ارائه تجدید که مواردی در سهام بازار منفی واکنش این و دهد می نشان

 [48]دارد. بیشتری شدت است، بوده همراه

 رده مدیران و حسابرسان برای مالی هایتصور ارائه تجدید عواقب" عنوان با تحقیقی در (2007) لیو

 داشتند، مالی هایصورت ارائه تجدید که هاییشرکت در که کنندمی پیدا دست نتیجه این به "باال

 شرکت مالی مدیر تغییر و  شرکت مدیرعامل تغییر شرکت، حسابرس تغییر به تمایل بیشتر سهامداران

 [37]دارند.
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 وجوه جریان روی بر مالی های صورت ارائه تجدید تاثیر" عنوان با تحقیقی در (2008) همکاران و کولینز

 مالی مدیران استعفای بین که کردند پیدا دست نتیجه این به "مدیره هیئت اعضای پاداش و شرکت نقد

 وجود رابطه مالی هایصورت در تقلب انگیزه با مالی هایصورت ارائه تجدید با مدیریت پاداش کاهش و

 [19]دارد.

 هایصورت ارائه تجدید عمومی پیامدهای و تغییر حال در ماهیت" عنوان با تحقیقی در (2008) شولز

 واکنش مالی هایصورت ارائه تجدید به سرمایه بازار که کردند پیدا دست نتیجه این به "هاشرکت مالی

 که مواردی یا و مالی هایصورت در تقلب با مرتبط موارد در واکنش این شدت و دهدمی نشان منفی

 [47]است. بیشتر شود،می شرکت توسط درآمد شناسایی باعث

 "سود ارائه تجدید دنبال به شرکتی حاکمیت نظام در تغییرات" عنوان با تحقیقی در (2008) روتنستین

 منجر که مالی هایصورت ارائه تجدید از پس شرکتی حاکمیت نظام که کردند پیدا دست نتیجه این به

 [45]شد. خواهد تغییر دستخوش شود،می هاشرکت انباشته سود کاهش به

 به نسبت گذارانسرمایه پاسخ در اطالعات قطعیت عدم آیا" عنوان با تحقیقی در (2009) گائو و بارنیو

 که کردند پیدا دست نتیجه این به "گذارد؟می تاثیر مالی هایصورت ارائه تجدید از تحلیلگران بینیپیش

 به مبادرت از قبل دارند، شدهارائه تجدید مالی هایصورت که هاییشرکت درباره گذارانسرمایه

 [26]کنند.می توجه بیشتری هایویژگی به گذاریسرمایه

 حسابرسی کیفیت نقش و سهام بازده بر سود مدیریت تأثیر» عنوان تحت پژوهشی در (2013) 1نوریامان

 و دارد سهام بازده بر منفی تأثیر سود مدیریت رسید نتیجه این به «گر( )تعدیل میانجی متغیر عنوان به

 منفی رابطه دیگر، عبارت به کند می تقویت را سهام بازده با سود مدیریت منفی رابطه حسابرسی کیفیت

 در حسابرسی بزرگ موسسه چهار توسط شده حسابرسی های شرکت برای سهام بازده با سود مدیریت

 [39] است. بیشتر حسابرسی موسسات سایر توسط شده حسابرسی های شرکت با مقایسه

 در حسابرسی کیفیت و حسابداری ارائه تجدید » عنوان تحت پژوهشی در (2015همکاران) و جیانگ

 می مالی های صورت ارائه تجدید کاهش باعث باال کیفیت با حسابرسی که رسیدند نتیجه این به «چین

 گردد.

 صورتهای ارائه تجدید بر حسابرس ویژگیهای تاثیر » عنوان تحت پژوهشی در (1392همکاران) و عبدلی

 تجدید ارقام میانگین با حسابرسی موسسه اندازه و حسابرس چرخش بین که رسیدند نتیجه این به «مالی

 [8]دارد. وجود معناداری و منفی رابطه مالی های صورت در شونده ارائه

 اقالم کیفیت بر مالی های صورت ارائه تجدید تأثیر» عنوان تحت پژوهشی در (1392همکاران) و آقایی

 بعد دوره تا تحریف دوره از معناداری بطور تعهدی( سود)اقالم کیفیت که رسیدند نتیجه انی به «تعهدی

 اندازه تغییر متغیرهای که رسیدند نتیجه این به همچنین آنها است. یافته افزایش ارائه تجدید اطالعیه از

 بازار ارزش نسبت بدهی، نسبت تغییر عملیات، از حاصل نقدی های جریان تغییر فروش، تغییر شرکت،

                                                           
1 Nuryaman 
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 کیفیت تغییر با عامل مدیریت تصدی مدت و نهادی سهامداران مالکیت درصد سهام، دفتری ارزش به

 [2]دارند. معناداری رابطه سود کننده ارائه تجدید های شرکت در سود

 «مستقل حسابرس تغییر با مالی صورتهای ارائه تجدید رابطه » عنوان تحت پژوهشی در (1393حیدری)

 ندارد. وجود معناداری رابطه حسابرسان تغییر با مالی صورتهای ارائه تجدید بین که رسید نتیجه این به

 دارد. وجود معنادار رابطه مستقل حسابرسان تغییر با مالی صورتهای اهمیت با ارائه تجدید بین اما،

 گری،تصدی دوره )تخصص، حسابرسی کیفیت تاثیر بررسی» عنوان تحت پژوهشی در (1393اکبری)

 کیفیت افزایش که رسید نتیجه این به «مالی های صورت ارائه تجدید احتمال بر حسابرسی( اندازه

 همچنین دهد.می کاهش را آتی هایدوره در مالی های صورت تجدید احتمال جاری، دوره در حسابرسی

 تجدید احتمال و حسابرس تصدی دوره میان تنها حسابرسی کیفیت معیارهای میان از دهدمی نشان نتایج

 دارد. وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته های شرکت در مالی های صورت ارائه

 قیمت نسبت و بازده با سهم هر سود ارائه تجدید رابطه» عنوان تحت پزوهشی در (1394احمدی) و بولو

 اندازه بین که رسیدند نتیجه این به «تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود به

 ارائه تجدید اندازه تفاوت بین ولی ندارد، وجود رابطه سود به قیمت نسبت با سهم هر سود ارائه تجدید

 قیمت نسبت بین که دهد می نشان پژوهش نتایج همچنین دارد. وجود رابطه سهام بازده با سهم هر سود

 وجود معنادار تفاوت کننده، ارائه تجدید غیر و کننده ارائه تجدید های شرکت از گروه دو در سود به

 [4]دارد.

 ناشی مالی صورتهای ارائه تجدید و حسابرسی کیفیت بین ی رابطه بررسی به (1395برزگر) و ساریخانی

 پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در نقد وجه مدیریت و سود مدیریت از

 بازه در که است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 146 شامل پژوهش این آماری نمونه

 کیفیت افزایش با داد نشان پژوهش های یافته است. گرفته قرار بررسی مورد 1385-1393 زمانی

 کاهش نقد وجه مدیریت از ناشی ارائه تجدید و سود مدیریت از ناشی ارائه تجدید احتمال حسابرسی،

 وجود معنادار و منفی رابطه ارائه تجدید معیار سه هر با حسابرس تخصص و حسابرس اندازه بین مییابد.

 سود، مدیریت از ناشی ارائه تجدید و کلی حالت در ارائه تجدید و تصدی دوره بین این، بر افزون .دارد

 [3].شد مشاهده معنادار و مثبت رابطه

 پیشبینی رفتار و مالی صورتهای ی ارائه تجدید عنوان تحت پژوهشی در (1395 ) دیگران و مجتهدزاده

 نقش در مدیر شهرت حسن بهبود» متناقض انگیزه دو هاارائه تجدید پی در دریافتند مدیران سود

 نمودن )بدبینانه( دار سویه با ارائه، تجدید متعاقب هایریسک از اجتناب» و «مالی هایصورت کنندهارائه

 در مدیران سود بینی پیش رفتار بررسی برای باشد. مطرح تواندمی «ارائه تجدید از پس هایبینیپیش

 گروه با منقطع زمانی هایسری طرح و آزمایشی شبه پژوهش روش از ارائه تجدید از بعد و قبل های دوره

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت از متشکل کنترل و آزمون گروه دو در مقایسه

 سویه پژوهش، هاییافته موجب به است. شده استفاده 1391-1386 هایسال طی شرکت( 65 )درمجموع

 های دوره به نسبت ارائه تجدید از پس های دوره در آتی سودهای بینی پیش در مدیران بینانه خوش
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 پیش رفتار در معنادار تفاوت وجود بر مبنی پژوهش فرضیة رد با است. نداشته معناداری تغییر آن، از قبل

 می استدالل چنین کنترل، گروه های شرکت به نسبت کننده ارائه تجدید های شرکت مدیران سود بینی

 در مدیران سود بینی پیش رفتار در تغییر موجب توانند می ارائه تجدید از غیر دیگری عوامل که شود

 [11]باشند آزمون گروه هایشرکت

 ارائه تجدید و حسابرسی عادی غیر الزحمه حق بین رابطه بررسی به (1397مقدم) سرخانی و پاکدل

 شامل مطالعه مورد جامعه پرداختند بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی صورتهای

 حق بین دار معنی ارتباط عدم دهنده نشان نتایج میباشد. 1392 الی 1388 مالی دوره طی شرکت 132

 تجدید از باالیی درصد همچنین است بوده مالی های صورت ارائه تجدید و حسابرسی غیرعادی الزحمه

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در مالی صورتهای ارائه اشتباهات اصالح دلیل به ایران، در ها ارائه

 [5]میباشد تهران بهادار

  پژوهش های فرضیه

 دارد. تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر حسابرسی کیفیت اول: فرضیه

 دارد. تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر تعهدی سود مدیریت دوم: فرضیه

 دارد. تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر واقعی سود مدیریت سوم: فرضیه

 پژوهش روش

 ها داده آوری جمع نحوه
 رویدادی پس و تجربی شبه های پژوهش نوع از آن پژوهش طرح است. کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این

 از پژوهش نظری مبانی اطالعات گردآوری برای شود. می انجام تاریخی اطالعات از استفاده با و است

 مورد های داده همچنین، است. شده استفاده دسترس در اطالعاتی های پایگاه همچنین و کتب نشریات،

 حسابرسی مالی های صورت اطالعات و نوین آورد ره تدبیرپرداز، های افزار نرم از تحلیل، و تجزیه برای نیاز

 است. شده استخراج ها شرکت توضیحی های یادداشت و شده

 پژوهش زمانی ی بازه و آماری نمونه آماری، جامعه

 ی بازه است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه حاضر، پژوهش آماری جامعه

 نمونه های شرکت 1395 تا 1389 های سال مالی صورتهای براساس ساله 7 زمانی دوره یک نیز زمانی

 باشد. می

 حذف مابقی و انتخاب باشند دارا را زیر شرایط که آماری جامعه هایشرکت از دسته آن حاضر پژوهش در

 شوند. می

 
 

 

 

 



 44 مارهش ،1398زمستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .70

 

 

 

 

 شده غربال جامعه :1 جدول

 804  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کل تعداد

 شود: می کسر

 تحقیق دوره طی یا و باشد نمی اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال که هایی شرکت تعداد

 باشند. داده مالی سال تغییر
(93) 

 های گری واسطه یا و گذاری سرمایه هلدینگ، های شرکت گروه در که هایی شرکت تعداد

 اند. بوده مالی
(41) 

 (117) باشد. نمی دسترس در ها آن کامل اطالعات که هایی شرکت تعداد
 (109) اند. داشته معامالتی توقف ماه سه از بیش که های شرکت تعداد
 120 نمونه های شرکت تعداد

 ها فرضیه آزمون نحوه و پژوهش اصلی های مدل
 [10]شود: می گرفته بهره زیر لجستیک رگرسیون مدل از پژوهش سوم دوم  اول فرضیه آزمون منظور به

   اول فرضیه (مدل1رابطه)

RESTit = β0 + β1AUDITit + β2LEVit + β3AGEit + β4ZSCOREit +
β5GROWTHit + β6BSIZEit + β7DUALit + β8STOWNit + β9INSTITUTEit +
β10MGROWNit + εit  

  دوم فرضیه (مدل2رابطه)
RESTit = β0 + β1AEMit + β2LEVit + β3AGEit + β4ZSCOREit +
β5GROWTHit + β6BSIZEit + β7DUALit + β8STOWNit + β9INSTITUTEit +
β10MGROWNit + εit  

  سوم فرضیه (مدل3رابطه)

RESTit = β0 + β1REMit + β2LEVit + β3AGEit + β4ZSCOREit +
β5GROWTHit + β6BSIZEit + β7DUALit + β8STOWNit + β9INSTITUTEit +
β10MGROWNit + εit  

 سود مدیریت باشد می (RESTمالی) صورتهای ارائه تجدید وابسته متغیر فوق های مدل در

 های متغیر عنوان به نیز (AUDITحسابرسی) کیفیت و (REMواقعی) سود مدیریت (،AEMتعهدی)

 احتمال (؛AGEشرکت) عمر (؛LEVمالی) اهرم های متغیر این، بر عالوه اند. شده گرفته نظر در مستقل

 (؛BSIZEمدیره) هیأت اندازه (؛GROWTHشرکت) های دارایی رشد (؛ZSCOREورشکستگی)

 و (INSTITUTEنهادی) مالکیت (؛STOWNدولتی) مالکیت (؛DUALعامل) مدیر دوگانگی

 تعریف ادامه در اند. شده گرفته نظر در کنترلی های متغیر عنوان به (MGROWNمدیریتی) مالکیت

 گردد. می ارائه پژوهش متغیرهای عملیاتی
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 که صورتی در است، مجازی متغیر یک متغیر این (:RESTمالی) های صورت ارائه وابسته:تجدید متغیر

 می تعلق صفر عدد اینصورت غیر در و یک عدد باشد کرده ارائه تجدید را خود مالی های صورت شرکت

 گیرد.

 مستقل: متغیرهای

 به که است حسابرسی کیفیت پژوهش این در مستقل متغیرهای از یکی (:AUDITحسابرسی) کیفیت

 حسابرسی موسسه ی اندازه شد. خواهد استفاده حسابرسی موسسه اندازه معیار از آن گیری اندازه منظور

 شهرت و اعتبار دارای و بزرگ موسسه عنوان به حسابرسی سازمان پژوهش، این در است مجازی متغیر یک

 اندازه که رسمی(، حسابداران جامعه عضو حسابرسی)موسسات موسسات سایر مقابل در و (1)درجه باال

 (2)درجه پایین شهرت و اعتبار دارای موسسات عنوان به است، تر کوچک حسابرسی سازمان به نسبت آنها

 حسابرسی سازمان پژوهش، دوره طی در صاحبکار شرکت حسابرس که صورتی در شد. خواهد گرفته در

 با برابر آن مقدار اینصورت درغیر و  یک با برابر حسابرسی موسسه اندازه مجازی متغیر مقدار است، بوده

 [32] شد. خواهد گرفته نظر در صفر

 اندازه منظور به پژوهش دراین (،2015) 1همکاران و جیانگ از تبعیت به (:AEMتعهدی) سود مدیریت

 اختیاری تعهدی اقالم روش ، است شده استفاده اختیاری تعهدی اقالم معیار از تعهدی سود مدیریت گیری

 حسابداری تعهدی اقالم خصوص در خود اختیارات به اساساً سود مدیریت برای مدیران که کندمی فرض

 تعهدی اقالم که درحالی باشد،می غیراختیاری و اختیاری تعهدی اقالم شامل تعهدی اقالم کنند.می تکیه

 ختیاری،ا تعهدی اقالم هستند، محدود خارجی عوامل دیگر و هاسازمان مقررات، واسطه به غیراختیاری

 جهت در شاخصی عنوان به تعهدی اقالم اختیاری جزء بنابراین هستند. مدیریت توسط نظر اعمال قابل

 تحقیق این در است شده گرفته کار به حسابداری مطالعات در تجاری، واحدهای در سود مدیریت کشف

  باشد:می زیر شرح به که ،[34]است شده گرفته بهره (1991) جونز شده تعدیل مدل از
 (4) رابطه

TACi,t

TAi,t−1
 = α0 + α1 (

1

TAi,t−1
) + α2 (

∆REVi,t−∆RECi,t

TAi,t−1
) + α3 (

PPEi,t

TAi,t−1
) + εi,t  

 و پولی نقدی غیر جاری هایدارایی در تغییر )تفاوت تعهدی اقالم مجموع معرف TACi,t رابطه، این در

 قبل سال پایان یا جاری سال ابتدای در iشرکت هادارایی کل TAi,t عملیاتی(، جاری هایبدهی در تغییر

، ∆REVit خالص، فروش در تغییر دهنده نشان ∆REVit و دریافتنی هایحساب در تغییر دهنده نشان 

PPEit است.  تجهیزات و آالت ماشین اموال، ناخالص دهنده نشان εi,t مدل پسماند یا خطا دهنده نشان 

 است.
 دوره" برای زیر شرح به (NDAC) غیراختیاری تعهدی اقالم (،4) رابطه پارامترهای تخمین از پس

 شوند:می محاسبه "برآورد
 

                                                           
1 Jiang etal. 
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 (5) رابطه

  NDACit = α0 + α1 (
1

TAi,t−1
) + α2 (

∆REVi,t−∆RECi,t

TAi,t−1
) + α3 (

PPEi,t

TAi,t−1
)  

 شوند:می محاسبه زیر شرح به (DAC)  اختیاری تعهدی اقالم آخر، مرحله در

 (6) رابطه

  DACit =
TACi,t

TAi,t−1
− NDACit  

 نشان ((4-3)رابطه) جونز شده تعدیل مدل (𝜀𝑖,𝑡) خطای یا پسماند که گفت توان می تر ساده طریقی به

 است. تعهدی سود مدیریت برای معیاری که است (DAC)  اختیاری تعهدی اقالم دهنده
 (2006) رویچودری روش معموالً واقعی، سود مدیریت گیری اندازه برای (:(REM واقعی سود مدیریت

 سه واقعی، های فعالیت دستکاری سطح گیری اندازه منظور به (2006) رویچودری شود. می گرفته کار به

 های هزینه عادی غیر سطح عملیاتی، های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان عادی غیر سطح شامل: معیار

 رویچودری، از بعد گرفته صورت های پژوهش است. کرده ارائه عادی غیر هزینه عادی غیر سطح و تولید،

 این در اند. کرده ارائه معیارها این اعتبار از حمایت در شواهدی (،2005) گانی و (2007) زانگ قبیل از

 گیری اندازه زیر روش به واقعی سود مدیریت (2006) زانگ و (2006) رویچودری از پیروی به پژوهش

 شود: می
 های هزینه و اختیاری  های هزینه عملیاتی، های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان عادی غیر سطوح ابتدا

 (2006) رویچودری تحقیق در آنچه مشابه (،1998) همکاران و دیچو یافته توسعه مدل از استفاده با تولید

 [23]شود. می محاسبه شده، انجام
 جاری سال در آن تغییرات و فروش خطی تابعی عنوان به عملیاتی های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان

 می گرفته کار به صنعت -سال هر برای زیر مقطعی رگرسیون ، مدل این برآورد برای شود. می تعریف

 شود:
 (7رابطه)

CFOi,t

Assetsi,t−1
= α0 + α1

1

Assetsi,t−1
+ α2

Salesi,t

Assetsi,t−1
+ α3

∆Salesi,t

Assetsi,t−1
+  εi,t  

i,tCFO : شرکت عملیاتی های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان i سال در t 

1-i,tAssets : شرکت های دارایی کل i 1 سال پایات در-t 

i,tSales : شرکت فروش i سال طی در t 

i,tSales∆: شرکت فروش تغییرات i سال طی در t 

i,tƐ : مدل )خطای( باقیمانده 
 قدر چه هر باشد. می عادی غیر عملیاتی نقد وجه جریان دهنده نشان (i,tƐ) مدل خطای باال رابطه در

 سود مدیریت دهنده نشان باشد بیشتر عملیاتی های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان عادی غیر سطح

 است. کمتر واقعی
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 تعریف قبل سال و جاری سال در آن تغییرات و جاری سال فروش خطی تابعی عنوان به تولید های هزینه

 شود: می گرفته کار به صنعت -سال هر برای زیر مقطعی رگرسیون ، مدل این برآورد برای شود. می
 (8رابطه)

Prodi,t

Assetsi,t−1
= α0 + α1

1

Assetsi,t−1
+ α3

Salesi,t

Assetsi,t−1
+ α3

∆Salesi,t−1

Assetsi,t−1
+

α2
∆Salesi,t

Assetsi,t−1
+  εi,t  

i,tProd :  شرکت تولید های هزینه i سال در t 
 غیر سطح قدر چه هر است، تولید های هزینه عادی غیر سطح دهنده نشان باال مدل )خطای( باقیمانده

 است.  بیشتر واقعی سود مدیریت دهنده نشان باشد بیشتر تولید های هزینه عادی
 این شود. می گرفته نظر در فروش  از خطی تابع یک صورت به نیز اختیاری های هزینه عادی سطوح

 گردد. می برآورد صنعت سال هر برای و مقطعی صورت به رگرسیونی مدل
 (9رابطه)

DISEXPi,t

Assetsi,t−1
= α0 + α1

1

Assetsi,t−1
+ α2

Salesi,t−1

Assetsi,t−1
+  εi,t  

i,tDISEXP: شرکت اداری( و عمومی فروش، توزیع، های اختیاری)هزینه های هزینه i سال در t 

 سطح قدر چه هر است، اختیاری های هزینه عادی غیر سطح دهنده نشان باال مدل )خطای( باقیمانده

 است.  کمتر واقعی سود مدیریت دهنده نشان باشد بیشتر اختیاری های هزینه عادی غیر
 هزینه و عادی غیر تولید های هرینه عادی، غیر عملیاتی های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان معیارهای

 واقعی های فعالیت دستکاری سطوح گیری اندازه برای انفرادی های معیار عادی، غیر اختیاری های

 مدیریت انفرادی متغیرهای واقعی، سود مدیریت گیری اندازه برای جامع معیاری ارائه منظور به هستند.

 وجوه جریان مقادیر (،2006) ژانگ از پیروی به منظور، این برای کنیم. می ترکیب هم با را واقعی سود

 می ضرب یک منفی در را عادی غیر اختیاری های هزینه و عادی غیر عملیاتی های فعالیت از ناشی نقد

 [24]شود. نمی ضرب یک منفی عدد در عادی غیر تولید های هرینه مقادیر ولی کنیم
 (10رابطه)

REM = ACFO ∗ (−1) + ADISEXP ∗ (−1) + AProd  
ACFO : عادی غیر عملیاتی های فعالیت از ناشی نقد وجوه جریان 
AProd : عادی غیر تولید های هزینه 

ADISEXP : عادی غیر اختیاری های هزینه 
 برعکس. و است بیشتر واقعی سود مدیریت دهنده نشان باشد بیشتر  باال رابطه مقادیر چه هر

 کنترلی: متغیرهای

 دارایی از درصد چند که است مفهوم این به که است پژوهش کنترلی متغیرهای از یکی (:LEVمالی) اهرم

 جمع به شرکت های بدهی جمع نسبت صورت به مالی اهرم است. شده تأمین بدهی محل از شرکت های

 شود. می محاسبه مالی سال پایان در آن های دارایی
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 (11رابطه)

LEV =
کل بدهی ها

کل دارایی ها
  

 زیر صورت به که است شرکت عمر پژوهش این در مستقل متغیرهای از دیگر یکی (:AGEشرکت) عمر

 شود: می محاسبه
  (12رابطه)

AGE = Ln(تعداد سال های سپری شده از تاریخ  تأسیس شرکت تا سال جاری)  

 باشد. می ورشکستگی ریسک متغیر بیانگر ، آلتمن  Z معیار (:ZSCOREورشکستگی) احتمال

 (13رابطه)

Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5  
 

  درآن: که

X1 = سرمایه در گردش  ⁄کل دارایی   

X2 = ⁄کل دارایی سود انباشته   

X3 = سود قبل از بهره و مالیات ⁄کل دارایی   

X4 = ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ⁄کل دارایی   

X5 = کل فروش ⁄کل دارایی   

 شده تعدیل تهران، بهادار اوراق بورس در (،1392) همکاران و کردستانی توسط که آلتمن مدل اساس بر

 است این شده تعدیل ضرایب از استفاده علت [9]آید.می بدست شرکت ورشکستگی ریسک نمره است

 نتواند ایران، محیط در است ممکن شده، طراحی آمریکا اقتصادی محیط در آلتمن مدل اصلی ضرایب که

 است: زیر فرمول شرح به آن متغیرهای و آلتمن شده تعدیل مدل خالصه دهد. ارائه قبولی قابل نتیجه

 (14) رابطه

Adjusted-Z'-score =0.291 Y1 + 2.458Y2 – 0.301Y3 – 0.079Y4 – 0.05Y5 

Y1: ها؛دارایی کل به گردش در سرمایه 

Y2: ها؛دارایی کل به انباشته )زیان( سود 

Y3: ها؛دارایی کل به عملیاتی زیان و سود 

Y4: ها؛بدهی کل به سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش 

Y5: ها.دارایی کل به فروش 

 است. بیشتر شرکت ورشکستگی ریسک باشد، کمتر آلتمن شده تعدیل مدل هرچه مدل این در

 شرکت جاری سال های دارایی کل رشد میزان متغیر از منظور (:GROWTHشرکت) های دارایی رشد

 قبل سال های دارایی و جاری سال های دارایی تفاوت تقسیم طریق از که باشد می قبل سال به نسبت

 آید. می دست به قبل سال های دارایی بر
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 نشان که است مدیره هیأت اندازه پژوهش کنترلی متغیرهای از دیگر یکی (:BSIZE) مدیره هیأت اندازه

 است. مدیره هیأت اعضای تعداد دهنده

 یک که است عامل مدیر دوگانگی پژوهش کنترلی متغیرهای از یکی (:DUAL) عامل مدیر گانگی دو

 اینصورت غیر در و یک عدد باشد هم مدیره هیأت رئیس عامل، مدیر که صورتی در است، مجازی متغیر

 [38]گیرد. می تعلق صفر عدد
 دولتی های سازمان و شرکت به متعلق سهام درصد دولتی، مالکیت از منظور (:STOWNدولتی) مالکیت

 سهام کل بر دولتی های شرکت و نهادها ها، سازمان به متعلق سهام تعداد تقسیم طریق از که باشد. می

 آید. می بدست شرکت ی منتشره

 ی فزاینده اهمیت که شرکتی حاکمیت مؤثر سازوکارهای از یکی : (INSTITUTE) نهادی مالکیت

 گیری شکل در نهادی مالکان است. بوده ها شرکت مالکان عنوان به نهادی گذاران سرمایه ظهور دارد،

 هربال نظر اساس بر چنین هم دارند. اساسی نقشی شرکتی حاکمیت های سیستم در تغییرات از بسیاری

 بر نظارت برای نمایندگی نظریه به توجه با مالکان که هایی فعالیت نظارتی، های فعالیت از امر این[30]

 های پژوهش در استفاده مورد و شده ارائه تعریف مطابق گیرد. می سرچشمه دهند، می انجام مدیریت

 ها؛ بیمه و ها بانک اختیار در سهام مجموع نهادی مالکیت سطح ی محاسبه برای [44] (2007) روبین

 صندوق سرمایه؛ تأمین های شرکت بازنشستگی؛ های صندوق گذاری؛ سرمایه های شرکت ها؛ هلدینگ

 شرکت و نهادها ها، سازمان و گذاری سرمایه های صندوق سرمایه؛ تأمین های شرکت بازنشستگی؛ های

  آید. می بدست نهادی مالکیت میزان یا درصد و شده تقسیم شرکت ی منتشره سهام کل بر دولتی های

 شود: می محاسبه زیر شرح به نهادی مالکیت سطح حاضر پژوهش در

 (15) رابطه

 نهادی مالکیت سطح = نهادی( مالکان اختیار در سهام )مجموع / شرکت( منتشره سهام )کل

 مالکیت درصد افزایش که اند کرده استدالل[33] جنسن :(MGROWN) مدیریتی مالکیت

 پژوهش در متغیر این دهد. می افزایش نمایندگی های هزینه کاهش طریق از را شرکت ارزش  مدیریتی

 [29] است موظف غیر و موظف مدیران به متعلق عادی سهام درصد با برابر حاضر
 (16) رابطه

 مدیریتی مالکیت مدیران(= اختیار در سهام )مجموع / شرکت( منتشره سهام )کل

 پژوهش های یافته

  توصیفی آمار

 حداکثر مشاهدات، میانه،حداقل میانگین، شامل متغیرها، توصیفی آمار مفاهیم از برخی (،2جدول) در

 می درصد 57.39 نهادی مالکیت درصد میانگین مثال عنوان به است. شده ارائه معیار انحراف و مشاهدات

 اهرم میانگین است. برخوردار پایینی نسبتاً نوسان از درصد( 14.21) معیار انحراف به توجه به که باشد

 تأمین بدهی طریق از شرکت مالی منابع %62.87 که است این دهنده نشان که باشد می 0.6287 مالی
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 های صورت ارائه تجدید فروانی درصد دهد می نشان نیز (3) جدول در شده ارائه نتایج است. شده مالی

 را خودشان مالی های صورت ها شرکت %56 تقریباً که است این دهنده نشان که باشد می %55.48 مالی

  اند. کرده ارائه تجدید

 پژوهش پیوسته متغیرهای توصیفی آمار :2 جدول

 انحراف

 معیار
 میانگین میانه حداکثر حداقل

 تعداد

 مشاهدات
 متغیر نام نماد

0.0717 0.0059 0.3048 0.0728 0.0931 840 AEM 
 سود مدیریت

 تعهدی

0.1863 -0.4861 0.3482 0.0011 -0.0116 840 REM 
 سود مدیریت

 واقعی

0.1628 0.2994 0.9709 0.6388 0.6287 840 LEV مالی اهرم 

0.3750 2.3979 4.1589 3.6889 3.5655 840 AGE شرکت عمر 

0.3420 -0.7569 0.8563 0.1966 0.1972 840 ZSCORE 
 احتمال

 ورشکستگی

0.1644 -0.1250 0.6582 0.1204 0.1458 840 GROWTH 
 های دارایی رشد

 شرکت

0.2503 4 7 5 5.0226 840 BSIZE 
 هیأت اندازه

 مدیره

0.1478 0 0.8894 0.4413 0.4486 840 STOWN دولتی مالکیت 

0.1421 0 0.8878 0.5896 0.5739 840 INSTITUTE نهادی مالکیت 

0.0638 0 0.2798 0.1843 0.1735 840 MGOWN 
 مالکیت

 مدیریتی

 پژوهش گسسته متغیرهای توصیفی آمار :3 جدول

 درصد فراوانی طبقه نماد متغیر نام

 ارائه تجدید

 مالی های صورت
RESTA 

 %55.48 466 ارائه تجدید

 %44.52 374 ارائه تجدید عدم

 کیفیت

 حسابرسی
AUDIT 

 باالی کیفیت

 حسابرسی
224 26.64% 

 پایین کیفیت

 حسابرسی
616 73.36% 

 وظایف دوگانگی

 عامل مدیر
DUAL 

 %52.14 438 دوگانگی

 %47.86 402 دوگانگی عدم
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 کیفیت ،%95 اطمینان سطح در که دهد می نشان همبستگی ضریب جدول از آمده بدست نتایج

 مالکیت و نهادی مالکیت دولتی، مالکیت شرکت، های دارایی رشد شرکت، عمر مالی، اهرم حسابرسی،

 سود مدیریت که، حالی در دارند معناداری و معکوس همبستگی مالی های صورت ارائه تجدید با مدیریتی

 و مستقیم همبستگی مالی های صورت ارائه تجدید با مدیره هیأت اندازه و واقعی سود مدیریت تعهدی،

 دارند. معناداری

 پژوهش متغیرهای همبستگی یباضر :4 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها ردیف

1 
REST 1       

       ---- احتمال

2 
AUDIT -0.125 1      

      ---- 0.0001 احتمال

3 
AEM 0.098 0.005 1     

     ---- 0.8772 0.0105 احتمال

4 
REM 0.080 0.018 -0.102 1    

    ---- 0.0032 0.5930 0.0199 احتمال

5 
LEV -0.194 0.073 0.081 0.317 1   

   ---- 0.0000 0.0193 0.0337 0.0000 احتمال

6 
AGE -0.081 0.152 0.034 -0.016 -0.018 1  

  ---- 0.6121 0.6424 0.3258 0.0000 0.0147 احتمال

7 
ZSCORE -0.012 0.009 -0.048 -0.319 -0.848 0.072 1 

 ---- 0.0383 0.0000 0.0000 0.1646 0.7833 0.7354 احتمال

8 
GROWTH -0.081 -0.012 0.339 -0.036 -0.155 0.012 0.117 

 0.0007 0.7366 0.0000 0.2925 0.0000 0.7219 0.0189 احتمال

9 
BSIZE 0.084 -0.008 0.011 0.015 0.008 -0.040 0.035 

 0.3116 0.2432 0.8085 0.6733 0.7460 0.8274 0.0152 احتمال

10 
DUAL 0.014 -0.005 -0.023 0.040 0.062 -0.064 -0.058 

 0.0913 0.0637 0.0735 0.2462 0.5112 0.8810 0.6786 احتمال

11 
STOWN -0.119 -0.049 -0.004 -0.015 -0.005 0.043 -0.021 

 0.5386 0.2113 0.8954 0.6590 0.9014 0.1491 0.0003 احتمال



 44 مارهش ،1398زمستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .78

 

 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها ردیف

12 
INSTITUTE -0.423 0.045 0.019 -0.009 0.038 -0.002 -0.045 

 0.1883 0.9452 0.2655 0.7756 0.5676 0.1974 0.0000 احتمال

13 
MGOWN -0.125 0.068 0.004 0.052 -0.083 -0.023 0.146 

 0.0000 0.5128 0.0159 0.1328 0.8993 0.0482 0.0002 احتمال

 13 12 11 10 9 8 متغیرها ردیف

8 
GROWTH 1      

      ---- احتمال

9 
BSIZE -0.035 1     

     ---- 0.3132 احتمال

10 
DUAL -0.033 -0.056 1    

    ---- 0.1031 0.3397 احتمال

11 
STOWN -0.055 -0.004 0.030 1   

   ---- 0.3815 0.9060 0.1124 احتمال

12 
INSTITUTE 0.059 -0.028 -0.029 -0.833 1  

  ---- 0.0000 0.3949 0.4234 0.0869 احتمال

13 
MGOWN -0.001 0.031 0.085 -0.361 -0.006 1 

 ---- 0.8734 0.0000 00138 0.3773 0.9804 احتمال

 استنباطی آمار

 پژوهش متغیرهای مانایی بررسی
 متغیر همه است، بوده 5% از کمتر متغیرها همه احتمال  مقدار چون 1«وچو لین لوین،» آزمون اساس بر

 میانگین که است معنی بدین پایایی اندبوده 2پایا سطح در پژوهش دوره در کنترلی و وابسته مستقل، های

 است بوده ثابت مختلف هایسال بین متغیرها کواریانس و زمان طول در پژوهش متغیرهای واریانس و

  ندارد. وجود 3جمعی هم آزمون به نیازی و هستند مانا متغیرها همه

 خطا جزء واریانس بودن ثابت آزمون
 عمل در باشند. برابر واریانس دارای باقیمانده جمالت تمامی که، است این خطی رگرسیون فروض از یکی

 وجود مدل، تابع نادرست شکل قبیل: از مختلفی دالیل به و نبوده صادق چندان فرض این است ممکن

                                                           
1 Levin, Lin & Chu. 
2 Stationarity 

3 Cointegration test 
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 بررسی برای باشیم. واریانس ناهمسانی پدیده شاهد ... و آماری، جامعه در ساختاری شکست پرت، نقاط

 تخمین منظور به مطالعه این در است. شده معرفی اقتصاددانان توسط مختلفی های آزمون مشکل این

 1وایت گزینه مدل، تخمین هنگام بنابراین است شده گرفته بهره لوجیت رگرسیون از پژوهش های مدل

  شود. برطرف مشکل این واریانس، ناهمسانی وجود صورت در تا است شده انتخاب نیز

  توضیحی متغیرهای بین خطی هم وجود عدم آزمون

 وقتی شد. استفاده (VIF) 2واریانس تورم عامل معیار از خطی هم وجود عدم بررسی برای مطالعه این در

 جداول به توجه با باشد. می خطی هم وجود عدم دهنده نشان باشد، 10 از کمتر واریانس تورم شاخص که

 کنترلی و مستقل متغیرهای واریانس تورم میزان که دهد. می نشان آزمون این از حاصل نتایج (7) تا (5)

 ندارد. وجود مشکلی بابت این از لذا و داشته قرار خود مجاز حد در پژوهش مدل

 پژوهش اول مدل توضیحی متغیر بین خطی هم وجود عدم آزمون از حاصل نتایج :5 جدول

 واریانس تورم عامل ضریب واریانس نماد متغیرها

 AUDIT 0.001665 1.052411 حسابرسی کیفیت

 LEV 0.014535 3.760626 مالی اهرم

 AGE 0.002194 1.048645 شرکت عمر

 ZSCORE 0.002199 3.776616 ورشکستگی احتمال

 GROWTH 0.004246 1.031802 شرکت های دارایی رشد

 BSIZE 0.004769 1.015664 مدیره هیأت اندازه

 DUAL 0.001214 1.030547 عامل مدیر وظایف دوگانگی

 STOWN 0.079711 3.917347 دولتی مالکیت

 INSTITUTE 0.074793 3.133089 نهادی مالکیت

 MGOWN 0.132670 1.834037 مدیریتی مالکیت

 پژوهش دوم مدل توضیحی متغیر بین خطی هم وجود عدم آزمون از حاصل نتایج :6 جدول

 واریانس تورم عامل ضریب واریانس نماد متغیرها

 AEM 0.030187 1.161597 تعهدی سود مدیریت

 LEV 0.014507 3.739418 مالی اهرم

 AGE 0.002160 1.028610 شرکت عمر

                                                           
1 White 
2 Variance Inflation Factor (VIF) 
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 واریانس تورم عامل ضریب واریانس نماد متغیرها

 ZSCORE 0.002183 3.735553 ورشکستگی احتمال

 GROWTH 0.004895 1.184959 شرکت های دارایی رشد

 BSIZE 0.004788 1.015983 مدیره هیأت اندازه

 DUAL 0.001219 1.031017 عامل مدیر وظایف دوگانگی

 STOWN 0.080122 3.925702 دولتی مالکیت

 INSTITUTE 0.075046 3.131285 نهادی مالکیت

 MGOWN 0.132829 1.829393 مدیریتی مالکیت

 پژوهش سوم مدل توضیحی متغیر بین خطی هم وجود عدم آزمون از حاصل نتایج :7 جدول

 واریانس تورم عامل ضریب واریانس نماد متغیرها

 REM 0.004328 1.135878 واقعی سود مدیریت

 LEV 0.014296 3.713781 مالی اهرم

 AGE 0.002142 1.027989 شرکت عمر

 ZSCORE 0.002190 3.776365 ورشکستگی احتمال

 GROWTH 0.004230 1.032014 شرکت های دارایی رشد

 BSIZE 0.004751 1.015883 مدیره هیأت اندازه

 DUAL 0.001209 1.030693 عامل مدیر وظایف دوگانگی

 STOWN 0.079365 3.915201 دولتی مالکیت

 INSTITUTE 0.074411 3.127294 نهادی مالکیت

 MGOWN 0.132147 1.834115 مدیریتی مالکیت

 پژوهش های فرضیه آزمون نتایج

 دارد. تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر حسابرسی کیفیت اول: فرضیه

 مقدار است. شده گرفته بهره (9) جدول در شده ارائه مدل تخمین نتایج از فرضیه این آزمون منظور به

 نتایج است. پژوهش مدل کلی معناداری بیانگر %95 اطمینان سطح در (LR) راستنمایی نسبت آماره

 ارائه وابسته)تجدید متغیر تغییرات %12.64 تقریباً که دهد، می نشان فادن مک تعیین ضریب به مربوط

 از حاصل نتایج شوند. می داده توضیح مدل، کنترلی و مستقل متغیرهای وسیله به مالی( های صورت

 شرکت، عمر مالی، اهرم ،%95 طمینانا سطح در z آماره به توجه با که دهد می نشان کنترلی متغیرهای
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 تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر مدیریتی مالکیت و نهادی مالکیت دولتی، مالکیت ها، دارایی رشد

 و مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر مدیره هیأت اندازه که، حالی در دارند معناداری و منفی

 دارد. معناداری

 نشان که بوده 0.535312- حسابرسی، کیفیت متغیر ضریب که دهد می نشان نتایج کلی حالت در

 اطمینان سطح در که باشد می مالی های صورت ارائه تجدید بر حسابرسی کیفیت منفی تأثیر دهنده

 فوق موارد به توجه با باشد، می معنادار مدل در حسابرسی، کیفیت متغیر ضریب z آماره به توجه با ،95%

 کیفیت است معنی این به امر این کرد. تأیید را تحقیق اول فرضیه %95 اطمینان سطح در توان می

 باال صورت در دیگر، عبارت به دارد داری معنی و منفی تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر حسابرسی

 نتایج با ها یافته این یابد. می کاهش مالی های صورت ارائه تجدید احتمال حسابرسی، کیفیت بودن

 (؛2015همکاران) و جیانگ  (؛1392همکاران) و عبدلی (؛1393اکبری) توسط شده انجام های پژوهش

 دارد. مطابقت (2008رومانوس)

 تحقیق اول مدل تخمین از حاصل نتایج :8 جدول

 مالی های صورت ارائه تجدید وابسته: متغیر

 840 مشاهدات: تعداد                                        لوجیت رگرسیون تخمین: روش

 ضریب نماد متغیرها
 خطای

 استاندارد
 z آماره

 سطح

 معناداری

 C 0.972130 2.082511 0.466807 0.6406 ثابت مقدار

 AUDIT -0.535312 0.244585 -2.188653 0.0286 حسابرسی کیفیت

 LEV -0.676467 0.229467 -2.947991 0.0032 مالی اهرم

 AGE -0.232393 0.115778 -2.007237 0.0447 شرکت عمر

 ZSCORE -0.126033 0.188972 -0.666939 0.5048 ورشکستگی احتمال

 های دارایی رشد

 شرکت
GROWTH -0.650686 0.267204 -2.435169 0.0149 

 BSIZE 1.032920 0.319741 3.230486 0.0012 مدیره هیأت اندازه

 مدیر وظایف دوگانگی

 عامل
DUAL 0.084640 0.142283 0.594872 0.5519 

 STOWN -2.974626 1.214354 -2.449555 0.0143 دولتی مالکیت

 INSTITUTE -2.876691 1.170302 -2.458077 0.0140 نهادی مالکیت

 MGOWN -2.954507 1.152960 -2.562541 0.0104 مدیریتی مالکیت

 %12.64 فادن مک تعیین ضریب

 LR 115.6138 آماره

 0.0000 (LR )آماره معناداری سطح
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 دارد. تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر تعهدی سود مدیریت دوم: فرضیه

 مقدار است. شده گرفته بهره (9) جدول در شده ارائه مدل تخمین نتایج از فرضیه این آزمون منظور به

 نتایج است. پژوهش مدل کلی معناداری بیانگر %95 اطمینان سطح در (LR) راستنمایی نسبت آماره

 ارائه وابسته)تجدید متغیر تغییرات %12.43 تقریباً که دهد، می نشان فادن مک تعیین ضریب به مربوط

 از حاصل نتایج شوند. می داده توضیح مدل، کنترلی و مستقل متغیرهای وسیله به مالی( های صورت

 شرکت، عمر مالی، اهرم ،%95 طمینانا سطح در z آماره به توجه با که دهد می نشان کنترلی متغیرهای

 تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر مدیریتی مالکیت و نهادی مالکیت دولتی، مالکیت ها، دارایی رشد

 و مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر مدیره هیأت اندازه که، حالی در دارند معناداری و منفی

 دارد. معناداری

 نشان که بوده 0.306488 تعهدی، سود مدیریت متغیر ضریب که دهد می نشان نتایج کلی حالت در

 اطمینان سطح در که باشد می مالی های صورت ارائه تجدید بر تعهدی سود مدیریت مثبت تأثیر دهنده

 موارد به توجه با باشد، می معنادار مدل در تعهدی، سود مدیریت متغیر ضریب z آماره به توجه با ،95%

 مدیریت است معنی این به امر این کرد. تأیید را تحقیق دوم فرضیه %95 اطمینان سطح در توان می فوق

 صورت در دیگر، عبارت به دارد داری معنی و مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر تعهدی سود

 با ها یافته این یابد. می افزایش نیز مالی های صورت ارائه تجدید احتمال ،تعهدی سود مدیریت افزایش

 دارد. مطابقت  (2015همکاران) و جیانگ توسط شده انجام پژوهش نتایج

 تحقیق دوم مدل تخمین از حاصل نتایج :9 جدول

 مالی های صورت ارائه تجدید وابسته: متغیر

 840 مشاهدات: تعداد                                         لوجیت رگرسیون تخمین: روش

 ضریب نماد متغیرها
 خطای

 استاندارد
 z آماره

 سطح

 معناداری

 C 1.270866 2.058171 0.617474 0.5369 ثابت مقدار

 AEM 0.306488 0.084258 3.637508 0.0003 تعهدی سود مدیریت

 LEV -0.595805 0.188087 -3.167710 0.0016 مالی اهرم

 AGE -0.176015 0.083423 -2.109923 0.0354 شرکت عمر

 ZSCORE -0.170828 0.187731 -0.909965 0.3628 ورشکستگی احتمال

 GROWTH -0.701966 0.292477 -2.400073 0.0164 شرکت های دارایی رشد

 BSIZE 1.312952 0.551138 2.382256 0.0172 مدیره هیأت اندازه

 مدیر وظایف دوگانگی

 عامل
DUAL 0.080592 0.141964 0.567694 0.5702 
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 مالی های صورت ارائه تجدید وابسته: متغیر

 840 مشاهدات: تعداد                                         لوجیت رگرسیون تخمین: روش

 ضریب نماد متغیرها
 خطای

 استاندارد
 z آماره

 سطح

 معناداری

 STOWN -2.437385 0.770546 -3.163194 0.0016 دولتی مالکیت

 INSTITUTE -2.063560 0.680522 -3.032322 0.0024 نهادی مالکیت

 MGOWN -2.264458 0.723448 -3.130091 0.0017 مدیریتی مالکیت

 %12.43 فادن مک تعیین ضریب

 LR 117.4797 آماره

 0.0000 (LR )آماره معناداری سطح

 دارد. تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر واقعی سود مدیریت سوم: فرضیه

 مقدار است. شده گرفته بهره (10) جدول در شده ارائه مدل تخمین نتایج از فرضیه این آزمون منظور به

 نتایج است. پژوهش مدل کلی معناداری بیانگر %95 اطمینان سطح در (LR) راستنمایی نسبت آماره

 ارائه وابسته)تجدید متغیر تغییرات %11.31 تقریباً که دهد، می نشان فادن مک تعیین ضریب به مربوط

 از حاصل نتایج شوند. می داده توضیح مدل، کنترلی و مستقل متغیرهای وسیله به مالی( های صورت

 شرکت، عمر مالی، اهرم ،%95 طمینانا سطح در z آماره به توجه با که دهد می نشان کنترلی متغیرهای

 تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر مدیریتی مالکیت و نهادی مالکیت دولتی، مالکیت ها، دارایی رشد

 و مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر مدیره هیأت اندازه که، حالی در دارند معناداری و منفی

 دارد. معناداری

 نشان که بوده 0.706504 واقعی، سود مدیریت متغیر ضریب که دهد می نشان نتایج کلی حالت در

 اطمینان سطح در که باشد می مالی های صورت ارائه تجدید بر واقعی سود مدیریت مثبت تأثیر دهنده

 موارد به توجه با باشد، می معنادار مدل در واقعی، سود مدیریت متغیر ضریب z آماره به توجه با ،95%

 مدیریت است معنی این به امر این کرد. تأیید را تحقیق سوم فرضیه %95 اطمینان سطح در توان می فوق

 صورت در دیگر، عبارت به دارد داری معنی و مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر واقعی سود

 با ها یافته این یابد. می افزایش نیز مالی های صورت ارائه تجدید احتمال ،واقعی سود مدیریت افزایش

 دارد. مطابقت  (2015همکاران) و جیانگ توسط شده انجام پژوهش نتایج
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 تحقیق سوم مدل تخمین از حاصل نتایج :10 جدول

 مالی های صورت ارائه تجدید وابسته: متغیر

 840 مشاهدات: تعداد                                         لوجیت رگرسیون تخمین: روش

 ضریب نماد متغیرها
 خطای

 استاندارد
 z آماره

 سطح

 معناداری

 C 1.089966 2.099302 0.519204 0.6036 ثابت مقدار

 REM 0.706504 0.267124 2.644852 0.0082 واقعی سود مدیریت

 LEV -0.470305 0.193240 -2.433789 0.0153 مالی اهرم

 AGE -0.180562 0.085369 -2.115078 0.0350 شرکت عمر

 ZSCORE -0.224412 0.185158 -1.212002 0.2255 ورشکستگی احتمال

 های دارایی رشد

 شرکت
GROWTH -0.647005 0.279072 -2.318412 0.0204 

 BSIZE 1.011639 0.310240 3.260825 0.0012 مدیره هیأت اندازه

 وظایف دوگانگی

 عامل مدیر
DUAL 0.077942 0.142581 0.546648 0.5846 

 STOWN -2.248254 0.740365 -3.036684 0.0024 دولتی مالکیت

 INSTITUTE -2.490629 0.743713 -3.348912 0.0008 نهادی مالکیت

 MGOWN -2.188054 0.550753 -3.972837 0.0001 مدیریتی مالکیت

 %11.31 فادن مک تعیین ضریب

 LR 95.6685 آماره

 0.0000 (LR )آماره معناداری سطح

  گیری نتیجه  و بحث

 در مالی های صورت ارائه تجدید بر سود مدیریت و حسابرسی کیفیت تأثیر تبیین پژوهش این هدف

 120 به مربوط اطالعات تحلیل طریق از باشد. می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 پژوهش های یافته 1395تا 1389 های سال طی در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت

 های صورت ارائه تجدید بر حسابرسی کیفیت که دهد می نشان نتایج خالصه طور به که دهد می نشان

 تجدید احتمال حسابرسی، کیفیت بودن باال صورت در دیگر، عبارت به دارد داری معنی و منفی تأثیر مالی

 نقشی مستقل حسابرسان که کرد استدالل چنین این توان می یابد. می کاهش مالی های صورت ارائه

 نقص بی به نسبت سهامداران به ضمانت ارائه و معتبر، مالی وضعیت صورت یک سازماندهی در اساسی
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 از گذاران سرمایه حقوق از  دفاع آن، و کند می ایفا نیز را دیگری مهم نقش حسابرسی دارند. آن بودن

 تعجب ها، ارائه تجدید صعودی سیر به توجه با حسابرسی کارشناس بررسی است. تحریفها شناسایی طریق

 فاکتورهای از یکی عنوان به غلط ادعای یک تشخیص به قادر مستقل حسابرسان که چرا نیست، برانگیز

 گزارش در غلط ادعای از جلوگیری در حسابرسان ناکامی اند. نبوده ها، ارائه تجدید دهنده افزایش اصلی

 عملیات در محدودیت دلیل به یا و باشد وظیفه انجام در وی انگاری سهل دلیل به یا تواند می مالی، های

 رابطه یک که است آن از حاکی استدالل این (،2008) رومانوس نظر بنابر و باشد. دو هر یا و حسابرسی

 کمتر دیگر، مطالعات که هرچند دارد. وجود حسابداری ارائه تجدید احتمال و حسابرسی کیفیت بین منفی

 می نشان نتایج کنند. می تایید را "کاهد می را ارائه تجدید احتمال حسابرسی کیفیت" که را ایده این

 معنی و مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر واقعی سود مدیریت و تعهدی سود مدیریت که دهد

 تجدید احتمال واقعی، سود مدیریت و تعهدی سود مدیریت افزایش صورت در دیگر، عبارت به دارد داری

 صورت تحقیقات از برخی که کرد استدالل چنین این توان می .یابد می افزایش نیز مالی های صورت ارائه

 .اند پرداخته مالی های صورت مجدد ارائه علل بررسی به مالی، های صورت ارائه تجدید زمینه در گرفته

 شناسائی شامل مالی، های صورت ارائه تجدید علل مهمترین (2004) همکاران و کراس تحقیق اساس بر

 مخارج، برخی نادرست نمودن ای سرمایه ها، داریی نمودن گزارش اندازه از بیش عمومی، ذخایر درآمد،

 ایاالت بازرگانی اتاق است. ها دارایی ارزش کاهش یا ها بدهی واقع از کمتر ارائه ساختار، تجدید مخارج

 آمریکا متحده ایاالت مالی حسابداری استانداردهای هیات و بهادار اوراق بورس کمیسیون متحده،

 پِالملی که تحقیقی در دانند. می مالی های صورت ارائه تجدید اصلی عامل را حسابداری های پیچیدگی

 نتیجه این به دادند، انجام مالی های صورت ارائه تجدید اصلی دالیل بررسی هدف با (2010) یوهن و

 ها شرکت جانب از داده رخ اشتباهات مالی، های صورت ارائه تجدید دلیل موارد، بیشتر در که رسیدند

 این به و پرداختند مالی های صورت ارائه تجدید در مدیریت نقش بررسی به ، دیچِو و استالر برگ است.

 تکیه است.با مالی های صورت ارائه تجدید اصلی علت مدیریت، توسط سود دستکاری که رسیدند نتیجه

 مدیران و گذاران سرمایه به:شود می ارائه ذیل پیشنهادهای حاضر پژوهش های فرضیه آزمون نتایج بر

 از مالی، اطالعات کیفیت افزایش و مالی های صورت ارائه تجدید کاهش منظور به که شود می پیشنهاد

 به کنند استفاده شرکت مالی های صورت مورد در نظر اظهار منظور به باال کیفیت با حسابرسی موسسات

 پیشنهاد نیز تهران بهادار اوراق بورس سازمان حسابرسی، سازمان مانند مقررات و قوانین کنندگان تدوین

 کنند ملزم را حسابرسی موسسات قوانینی تدوین با های، صورت ارائه تجدید کاهش منظور به که شود می

 شود می پیشنهاد شرکت مالی اطالعات کنندگان تهیه و مدیران به ببرند. باال را خودشان کار کیفیت که

 نسبت گذارن سرمایه اعتماد افزایش منظور به همچنین و های صورت ارائه تجدید کاهش منظور به که

 کاهش ضمن تا و کنند اجتناب واقعی و تعهدی سود مدیریت طلبانه فرصت رفتارهای از مالی، اطالعات

 این بر عالوه آورند. فراهم را مالی های صورت ارائه تجدید کاهش موجبات واقعی، و تعهدی سود مدیریت

 مالی، های صورت ارائه تجدید کاهش منظور به که شود می پیشنهاد مقررات و قوانین کنندگان تدوین به

 تعهدی سود مدیریت منظور به طلبانه فرصت حسابداری های رویه انتخاب از که کنند ملزم را ها شرکت
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A significant increase in the accounting restatements has attracted, academic 

attention, rule and public attention with considering all its consequences,. In this 

regard, the purpose of this study is to investigate the relationship between of audit 

quality, real and accrual earnings management on financial statement restatements in 

listed companies on Tehran Stock Exchange. In this purpose a sample of consisting 

of 120 listed companies in Tehran stock exchange during the period 2010 to 2016 was 

selected. In order to analyze the hypothesis was used logistic regression model.. 

The research findings show that audit quality hast negative impact on restatement, 

while real and accrual earning management has positive impact on restatement. In 

other words, we can say the high level of audit quality, reduce the likelihood of 

restatements and with increase in real and accrual earnings management, increase the 

likelihood of restatements. 
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