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 چکیده

های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و  مرتبط با صورتمسائل و مشکالت 
دهد که به احتمال های مالی نشان میهمچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت

الوه ممکن است های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به عهای مالی دورهزیاد صورت
شوند. انتظار  تعدیالت مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد که از وظایف مهم مدیران محسوب می

دهند به عنوان  رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت مؤثر انجام می می
کنند و آنانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع های مدیریتی دریافت پاداش، مزایا و فرصت

های مالی به عنوان شکست گزارشگری  شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت آتی خود، جریمه 
به  شرکت 43برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 

در بورس اوراق  1394تا  1391های  شرکت هم به عنوان گروه کنترل در فاصله زمانی سال 43عنوان نمونه اصلی و 
های بازار  های مالی باعث جریمهبهادار تهران نظر گرفته شده است. با عنایت به نتایج پژوهش، تجدید ارائه صورت

 کار برای مدیران غیرموظف نشده است.  
 های مالی، مدیر غیرموظف، کمیته حسابرسی تجدید ارائه صورت :یدیکل واژگان
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 مقدمه

مسائل و مشکالت مربوط به گزارشگری مالی، رویداد با اهمیتی برای شرکت و ذینفعان آن 
دهد که انتشار مشکالت گزارشگری مالی، با  شود. شواهد زیادی نشان میمحسوب می

های مرتبط (. رسوایی1996، 1ه است )بیسلیهای منفی بازار سرمایه همراه بودالعمل عکس
های مالی، سبب مطرح شدن سؤاالتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و  با صورت

همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. این موضوع در بسیاری از 
مثال و  کنندگان قوانین و مقررات را به همراه داشته است. به عنوان کشورها، واکنش تدوین

های با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره در نظارت بر حسابرسی شرکت و کفایت کنترل
داخلی مسئول هستند، اصالحاتی در قوانین و مقررات کشور آمریکا انجام شده که نقش 

(. 2005، 2دهد )اسرینیواسانمدیران غیرموظف را در نظارت گزارشگری مالی افزایش می
به منظور اجرای وظیفه نظارتی  3تی هیات مدیره و کمیته حسابرسیهمچنین جایگاه نظار

های داخلی، مدیریت ریسک،  های مرتبط با کنترل هیات مدیره، به ویژه در زمینه
های حسابرسی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. فاما و  گزارشگری مالی و فعالیت

ان غیرموظف را شهرت و ( مزایای عضویت در هیأت مدیره برای مدیر1983) 4جنسن
رود در  کنند. انتظار می های ارتباطی معرفی میهای یادگیری و شبکه اعتبار، نفوذ، فرصت

، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت مؤثر انجام 5یک بازار کار مدیریت کارا
ی که های مدیریتی دریافت کنند؛ همچنین مدیراندهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت می

عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، جریمه شوند. بررسی 
های هیأت مدیره و  های بسیاری ارتباط بین ویژگیدهد در پژوهش ادبیات نشان می

؛ کوکبی و 1393گزارشگری مالی، مورد بررسی قرار گرفته است )موسوی و همکاران، 
های دیگر حاکی از کاهش مشکالت گزارشگری  هشهای پژو (. یافته1394همکاران، 

؛ 2004، 6باشد )فاربرمالی با افزایش استقالل و تخصص هیأت مدیره و اعضای کمیته می
حال، شکافی در خصوص پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای  (. با این1996بیسلی، 

دید ارائه شود. در پژوهش حاضر پیامدهای تج مدیران غیرموظف در ایران مشاهده می
های مالی به عنوان شکست گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته  صورت

                                                                                                                   
1 Beasley 
2 Srinivasan 
3 Audit committee 
4 Fama and Jensen 
5 efficient director labor market 
6 Farber 



  111 یرموظفغ یرانمد یبرا یمال یشکست گزارشگر یامدهایپ

مورد بررسی قرار  در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابرسی
گرفته است. به عبارت دیگر شکست گزارشگری مالی به عنوان معیاری برای ارزیابی 

ی که مستقیماً در نظارت بر گزارشگری مالی مسئول هستند در مدیران کمیته حسابرس
مقایسه با مدیرانی که عضو کمیته حسابرسی نیستند و مسئولیت کمتری برای شکست مزبور 
دارند، در نظر گرفته شده است. با عنایت به شکاف موجود در ادبیات داخلی، انتظار 

میته حسابرسی از جایگاه نظارتی رود نتایج پژوهش نشان دهد که آیا مدیران عضو ک می
 اند. برخوردارند یا اینکه صرفا در یک جایگاه تشریفاتی قرار گرفته

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 های مالی تجدید ارائه صورت

های مالی را ایاالت متحده امریکا، تجدید ارائه صورت 1کمیسیون اوراق بهادار و بورس
(. 2008کند )گراهام و همکاران، توصیف می "حسابداریمشهودترین شاخص اشتباهات "

 ( به شرح زیر است:2008و همکاران) 2دیدگاه گراهام
کند. این های بسیاری را به واحد گزارشگر وارد میهای مالی هزینهارائه مجدد صورت 

گذاران را کاهش داده، منجر به اقدام ممکن است اعتبار افشائیات شرکت از دید سرمایه
کاهش تقاضا برای خرید اوراق بهادار منتشرشده توسط واحد گزارشگر شده و در نهایت 

 کاهش  قیمت بازار و فرصت های رشد واحد تجاری را به همراه داشته باشد.
های قبل، پیامدهای منفی های مالی دورهتعدیالت سنواتی و تجدید ارائه صورت 

-ت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصمتعددی را به همراه دارد. سود هر سهم و نسب

گیرد در نتیجه ارائه  گذاران قرار می گران و سرمایه هایی است که مورد استفاده تحلیل
های بعد، آثار اقتصادی و مالی برای افراد مختلف نادرست سود، و اصالح آن در دوره

الت عملکرد گذاران نه تنها بیانگر مشک خواهد داشت. شکست گزارشگری از دید سرمایه
بینی مشکالت آتی برای شرکت و مدیریت آن  دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش

گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و  محسوب شده و موجب سلب اطمینان سرمایه
 شود. کیفیت سودهای گزارش شده می

ه به های گذشتهای مالی دورهدهد که صورتهای مالی نشان میتجدید ارائه صورت 
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(. به 2004، 1احتمال زیاد طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است )پالمروز و شولز
عالوه ممکن است تعدیالت مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد 

های مالی آثار با اهمیت منفی بر (. همچنین تجدید ارائه صورت1989، 2)کینی و مک دنیل
 (.2005داشت )اسرینیواسان، ها خواهند  ارزش شرکت

های حسابداری اثری افزایشی در سود خالص گزارش شده ممکن است تجدید ارائه 
دهد های کاهش دهنده سود نشان میداشته و یا اینکه کاهش دهنده آن باشند. تجدید ارائه

های افزایش های حسابداری گذشته، خوش بینانه بوده و در مقابل تجدید ارائهکه روش
بوده  3کارانه و یا پاکسازی عمدههای حسابداری محافظهنده سود، نشان دهنده روشده

ها نیز بسیار مهم است )کالن  دهند تمایز بین انواع تجدید ارائهاست. مطالعات قبلی نشان می
های مالی ممکن است  صورت  (. تجدید ارائه2003؛ میرز و همکاران، 2002همکاران، 

گفته  4های مالی نباشد که به آن تجدید ارائه فنی یا تحریف صورت ناشی از ارائه اشتباه
 (.2003و همکاران،  5شود)میرز می
 

 اعضای هیات مدیره و گزارشگری مالی
به دلیل اینکه در تدوین قوانین و مقررات و همچنین ادبیات پژوهش، بر نقش مدیران غیر 

، در پژوهش حاضر تأکید موظف در نظارت بر گزارشگری مالی توجه بسیاری شده است
باشد. به عنوان مثال در بازار  بر مدیران غیرموظف به ویژه اعضای کمیته حسابرسی می

ها ملزم شدند تعدیل شد و شرکت 1999بورس نیویورک، استانداردهای پذیرش در سال 
و بر  2002کمیته حسابرسی را با حداقل سه مدیر غیرموظف تشکیل دهند. همچنین در سال 

،  کمیته حسابرسی مشتمل بر تمامی مدیران غیرموظف و دارای 6قانون ساربنز اکسلی اساس
(. بر اساس آیین نامه نظام 2005حداقل یک کارشناس مالی الزامی شد )اسرینیواسان، 

کمیته حسابرســی شــامل پنج عضـو است که حداقل دو ، 1386راهبری شرکتی سال 
مـدیره و بقیـه از خارج شرکت و به انتخاب  عضـو آن از اعضـای غیـــرموظف هیـات

 د.نمای باشند. هیات مدیره اعضای کمیته و رئیس کمیته را منصوب می هیات مدیره می

هریک از اعضای کمیته حسابرسی باید مستقل و با حسابداری و امور مالی آشنا باشد. 
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 حداقل دو نفر از اعضای کمیته باید حسابدار رسمی یا کارشناس و خبره امور مالی باشند. 

های داخلی در پیشگیری و  های مالی نشان دهنده این است که کنترل تجدید ارائه صورت
های مرتبط با موارد تجدید شده، موثر نبوده است )کینی و مک  کشف اشتباه و تحریف

رسد که شکست گزارشگری مالی، اطالعات معتبری در خصوص  ی(. به نظر م1989دانیل، 
نحوه و توانایی اعضای کمیته حسابرسی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی فراهم 

توان این ادعا را مطرح نمود که احتمال دارد  آورد. با توجه به مطالب ذکر شده می می
تاثیر قرار داده و  خطر  شکست گزارشگری مالی، شهرت اعضای کمیته حسابرسی را تحت

 ها به همراه داشته باشد.  از دست دادن جایگاه را برای آن
های مالی به عنوان شکستی برای گزارشگری مالی،  رود تجدید ارائه صورت انتظار می 

به سه دلیل، پیامدهایی داشته و مدیریت در جهت رفع مشکالت با تعدیل کمیته حسابرسی 
باشد.  های مالی می بی اعتبار واحد تجاری بعد از تجدید ارائه صورتبرآید. اولین دلیل بازیا

ها بعد از تجدید ارائه  تحقیقات زیادی نشان دهنده این واقعیت است که شرکت
و  1های چاکراوارتی های مالی در پی بازیابی شهرت خود هستند. یافته صورت

های مالی، اقدامات  رتهای دارای تجدید ارائه صو دهد شرکت ( نشان می2014همکاران)
ها و همچنین  بیشتری را در بازیابی شهرت در مقایسه با دوره پیش از انتشار تجدید ارائه

دهند. بر اساس نظریه عالمت دهی،  های کنترل در پژوهش، انجام می گروه شرکت
ها برای دستیابی به منابع کمیاب سرمایه با هم در رقابت هستند و در نتیجه برای  شرکت

هایی جهت کسب منابع به بازار سرمایه انگیزه دارند )مهرانی و همکاران،  ال عالمتارس
(. در صورتی که شرکت از نظر گزارشگری، قابل اطمینان باشد، توانایی آن در 1392

یابد. گزارشگری سالم و منصفانه با کاهش هزینه سرمایه شرکت  جذب سرمایه بهبود می
هایی که به شکل گسترده و به صورتی  ان در مورد شرکتهمراه خواهد بود زیرا عدم اطمین

 پردازند، کمتر است. قابل اتکا به گزارشگری می
شود.  های آتی مربوط می دلیل دوم به کاهش احتمال شکست گزارشگری در دوره 
ها برای کاهش احتمال وقوع  دهد شرکت ( نشان می2010و همکاران ) 2های دیچاو یافته

ای مالی در آینده و عالمت دهی تعهد شرکت برای جلوگیری از ه تجدید ارائه صورت
های کنترلی  انجام خواهند داد.  های مالی، اصالحاتی را در سیستم ارائه نادرست صورت

های کمیته حسابرسی و به میزان کمتری کل هیأت مدیره در نظارت بر حسابرسی و کنترل
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-اند که شرکت خاطرنشان ساخته 2005در سال  1داخلی مسئول هستند. آگراوال و چادها

اند سهم کمتری از مدیران های مالی خود نمودههایی که اقدام به تجدید ارائه صورت
اند. فاربر در مستقل هیأت مدیره با پیش زمینه حسابداری را در مقایسه با نمونه کنترل داشته

ها با  الی شرکتهای مشواهدی را ارائه نمود که بر اساس آن تقلب در صورت 2005سال 
ای معکوس دارد. به عبارت  تعداد جلسات کمیته حسابرسی و وجود کارشناسی مالی رابطه

دیگر ارتباط مثبتی بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و کشف تحریفات حسابداری 
های مالی نشان دهنده شکست وظیفه نظارت بوده وجود دارد. بنابراین تجدید ارائه صورت

 رسی جدید برای بهبود نظارت نیاز است.و به کمیته حساب
باشد. تجدید ارائه  های مرتبط با شهرت مدیران در بازار می دلیل سوم توجه به جریمه 

های اطالعاتی را در خصوص کفایت اعضای کمیته حسابرسی  های مالی، عالمت صورت
لی است. کند که وظیفه اصلی آنان نظارت بر فرآیند گزارشگری ما هیات مدیره فراهم می

( اعتقاد دارند مدیران غیرموظف با افزایش شهرت خود به عنوان 1983فاما و جنسن )
شوند. در واقع با افزایش شهرت مدیران  ناظران متخصص، از مزایای زیادی منتفع می

ها از این عالمت  شود. آن هایی به بازارهای داخلی و خارجی مخابره میغیرموظف، عالمت
اصالحی بازار کار، بر علیه مدیرانی که ناظران غیر کارایی هستند، برای توضیح فرآیند 

استفاده نمودند. در صورت وجود حسن شهرت برای مدیران در یک بازار کار مدیریت 
های هیأت مدیره جدید و دیگر منافع به عنوان پاداش، محتمل خواهد کارا، پیشنهاد موقعیت

ضعیف با احتمال از دست دادن موقعیت فعلی و بود. به صورت مشابه مدیران با عملکرد 
( 1983(. به اعتقاد فاما و جنسن )1983کاهش منافع مواجه خواهند شد)فاما و جنسن، 

های مرتبط با شهرت با توجه ها با شکست همراه بوده با جریمهمدیران که وظیفه نظارت آن
های د اهمیت این نوع پاداشرس شوند. به نظر میبه فرآیند اصالح در بازار کار، مواجه می

( 1983شود. فاما و جنسن)  غیرپولی، به مراتب بیشتر از مزایای مالی مستقیم در نظر گرفته می
فرض کارایی بازار فعالیت مدیران را پذیرفته و با استفاده از این که جرائم و مجازات های 

می دهد، وظایف نظارتی  بازار بیشتر از پیامدهای قانونی شهرت مدیران را تحت تاثیر قرار
کنند. شکست گزارشگری مزبور، شهرت مدیران را تحت تاثیر قرار  مدیران را تبیین می

ها به عنوان یکی از اعضای کمیته حسابرسی در شرکتی که  داده و ممکن است جایگاه آن
های مطالعاتی دیگر  های مالی آن ارائه مجدد شده، در معرض خطر قرار دهد. یافته صورت

                                                                                                                   
1 Agarwal and Chadha 
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اند. به  هایی شده دهد که مدیران در نتیجه شکست گزارشگری مالی، متحمل زیان ان مینش
های  ها را از دست دهند. یافته عنوان مثال ممکن است مدیران مزبور، مدیریت سایر شرکت

درصد از مدیران  4/92دهد که  ( در آمریکا نشان می2008پژوهش کارپوف و همکاران)
های حسابداری، از دست  عد از ارائه نادرست گزارشاجرائی مقصر، شغل خود را ب

دهند. در نهایت ممکن است مدیران به صورت اختیاری مسئولیت خود را ترک نموده و  می
 های  دارای شهرت منفی سر باز زنند.از همکاری با شرکت

 

 پیشینه پژوهش
های مالی  ورتدهد که مطالعات در زمینه تجدید ارائه ص مروری بر ادبیات تحقیق نشان می

های مربوط به پیامدهای منفی تجدید  ( پژوهش1بندی نمود:  توان در دو گروه طبقه را می
های تجدید ارائه  های مربوط به عوامل و انگیزه ( پژوهش2های مالی  ارائه صورت

 های مالی.  صورت
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 پیامدهای آن های مالی و : علل تجدید ارائه صورت1شکل شماره  
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های یاد شده ارائه شده  ها در هر یک از زمینه ای از پژوهش خالصه 1در جدول شماره 
 است.

 

 : پیشینه پژوهش1جدول شماره 
 هایمالیهایمربوطبهپیامدهایمنفیتجدیدارائهصورتپژوهش

 نتیجه سال نویسنده

ازاعالموتاییدتقلبوشکستپیامدهایمنفیبرایمدیرانغیرموظفبعد 1990 گیلسون
 گزارشگریمالی

اندرسونو
 یان

تامینمالیهایسودآوربهدلیلهزینهگذاریدرطرحکاهشتواناییشرکتدرسرمایه 2002
 باال

پالمروزو
 همکاران

هایمالیدرمواردیشدیدتراستکهبهواکنشمنفیبازاربهتجدیدارائهصورت 2004
باشد،سودگزارششدهراکاهشدهدیاحسابرسویامدیریت،بهآنتقلبمربوط

 مرتبطباشند.

ازدستدادنموقعیتمدیرانبرونسازمانیوعدممشاهدهییامدهاییکسانبرای 2005 اسرینیواسان
 مدیرانعضوکمیتهحسابرسیهیاتمدیره

 کمیتهحسابرسیهیاتمدیرهعدممشاهدهپیامدیکسانبرایمدیرانعضو 2006 هالند

نوبریو
 پازتازاراتی

 هایبهرهباالترتحملهزینه 2007

1شولز
دهدوشدتآندرهایمالیواکنشمنفینشانمیبازارسرمایهبهتجدیدارائهصورت 2008 

مواردمرتبطباتقلبیااثرگذاربردرآمدشرکتبیشتراست.
گراهامو
 همکاران

ترشدنزمانسررسید،هایمالیموجبافزایشنرخبهره،کوتاهارائهصورتتجدید 2008
 شود.هایبیشترمیدارشدنوامواعمالمحدودیتافزایشاحتمالوثیقه

کولینزو
 همکاران

هایمالیبهسبباخراجمدیرمالیوکاهشمزایایمدیریتباتجدیدارائهصورت 2008
 هایمالیتاییدشد.تقلب

رپوفوکا
 همکاران

هایدرصدباالییازمدیراناجرائیمقصر،شغلخودرابعدازارائهنادرستگزارش 2008
 دهند.حسابدرای،ازدستمی

چاکراواتی
 وهمکاران

هایمالیبیشتراقداماتبازیابیشهرتتوسطشرکتبعدازتجدیدارائهصورت 2014
 خواهدبود

شریعت
پناهیو
کاظمی

شودوهایمالیموجبکاهشمحتوایاطالعایسودمیتجدیدارائهصورت1389
هایمالیتجدیدارائهشدهآنهااصالحاشتباههاییکهعمدهتریندلیلصورتشرکت

ناشیازشناساییدرآمداستمحتوایاطالعاتیسودآنهاکاهشیافتهاست
رحمانیو
تومرایی

یابدوهایمالی،ریسکاطالعاتیاختیاریافزایشمیبعدازتجدیدارائهصورت1391
هایغیراصلیباعثهایاصلیدرمقایسهباحسابهمچنینتجدیدارائهحساب

                                                                                                                   
1 Scholz 
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شود،اماباافزایشریسکاطالعاتیاختیاریافزایشبیشتردرریسکاطالعاتیذاتیمی
همراهنیست

 
هایمالیهایتجدیدارائهصورتملوانگیزههایمربوطبهعواپژوهش

 نتیجه سال نویسنده

کینیو
 مکدنیل

اثراندازهکوچکتر،سودآوریکمتر،میزانرشدکمتر،نسبتبدهیبیشتروعدماطمینان 1989
جدیدرموردرقبایخوددرصنعتتاییدشد.

دیچاوو
 همکاران

مدیرهوحاکمیتشرکتقوی،احتمالوقوعتجدیدباافزایشاعضایغیرموظفهیات 1996
 یابد.هایمالیکاهشمیارائهدرصورت

اثرتعداداعضایغیرموظفهیاتمدیره،تعدادجلساتکمیتهحسابرسی،تخصص 2005 فاربر
مالیدرکمیتهحسابرسیوحسابرسیشدنتوسطیکیازچهارموسسهبینالمللی

 مدیرهتوسطمدیرعاملتاییدشد.حسابرسیبزرگ،ریاستهیات

آگراوالو
 چادها

 اثرمدیرانمستقلباتخصصمالیدرهیاتمدیرهیاکمیتهحسابرسیتاییدشد. 2005

و1دسایی
 همکاران

هایمالیتاییدماهقبلوبعدازتجدیدارائهصورت12اثرتغییرمدیریتارشدطی 2006
 شد.

استنلیو
2دیزورت

 

کیفیتحسابرسی،مدتحسابرسیهرشرکتتوسطحسابرس،تخصصحسابرساثر 2007
 درموردصنعتوحقالزحمهحسابرسیتاییدشد.

3کارسلو
و

 همکاران

دخالتمدیریتدرانتخاباعضایکمیتهحسابرسیتاثیرمنفیبراثربخشیکمیته 2011
 یابد.حسابرسیداشتهواحتمالشکستگزارشگریمالیافزایشمی

نیکبخت
ورفیعی

سودآوری،اهرممالی،طولدورهتصدیمدیریت،تغییرمدیریت،تغییرحسابرسو1391
 هایمالیموثراست.اندازهموسسهحسابرسیبروقوعتجدیدارائهصورت

یحساس
گانهو

زادهتقی

دارد،هایمالیرابطهمثبتیوجودبیندوگانگیوظیفهمدیرعاملوتجدیدارائهصورت1394
هایمالیرابطهمثبتیبرقراراستوازبیناندازههیئتمدیرهوتجدیدارائهصورت

هایمالیرابطهمثبتیدارد.میانمتغیرهایمالی،سطحبدهیباتجدیدارائهصورت
باقرپور
والشانی

و
همکاران

ارشگریمالیازاینعقیدهکهسازوکارهایحاکمیتشرکتیراهعالجیبرایبهبودگز1394
است،حمایتشد.

 
 

                                                                                                                   
1 Desai 
2 Stanly & DeZoort 
3 Carcello 
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 های پژوهش فرضیه
ی صورتهای مالی بر تغییر مدیران غیرموظف افزایش در شدت تجدید ارائه فرضیه اول:

 هیأت مدیره اثر مثبت و معناداری دارد.
-ی صورتهای مالی بر احتمال تغییر مدیران غیر موظف عضو کمیتهتجدید ارائه فرضیه دوم:

 مقایسه با سایر مدیران غیرموظف، اثر مثبت معنادار بیشتری دارد.ی حسابرسی در 
 

 طرح پژوهش
 روش کلی پژوهش
در نظر گرفته شده  2، فرض اثبات گرایی1ها، از نظر معرفت شناسی برای آزمون  فرضیه

متغیرهای مورد نظر در گذشته بررسی خواهد شد  3است. به این منظور، رویدادهای واقعی
است. با توجه به مفروضات  5شناسی از نظر هستی 4گرایی که به معنی پذیرش فرض واقع

، انجام شده 6شناسی بیان شده، پژوهش حاضر با رویکردی عینی شناسی و هستی معرفت
ته و بنابراین جزو است. تحقیق حاضر به بررسی آثار متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخ

ی قیاسی و استقرایی افزون براین از یک رویکرد دوگانه .گرددتحقیقات علّی محسوب می
 بهره برده است.

مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. شدت تجدید ارائه  2ی  در شکل شماره 
 های مالی به عنوان متغیر مستقل تغییر مدیران غیرموظف هیأت مدیره )فرضیه اول( صورت

دهد. در ادامه متغیر شدت تجدید ارائه  را به عنوان متغیر وابسته تحت تاثیر قرار می
های مالی و تغییر  گر بر رابطه تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان متغیر تعدیل صورت

 مدیران عضو کمیته حسابرسی موثر است )فرضیه دوم(.
 

                                                                                                                   
1 Epistemology 
2 Positivism 
3 Facts 
4 Realism 
5 Ontology 
6 Objective approach 
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 پژوهش یمفهوم : مدل2 ی شکل شماره 

 

 گیری جامعه پژوهش و روش نمونه
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکت

 هایی است که دارای کلیه شرایط زیر باشند: شامل شرکت است. نمونه انتخابی
نیز در  94بوده، و تا پایان سال  91ها در بورس قبل از سال  تاریخ پذیرش آن -1

 های بورسی باشند. فهرست شرکت

سال مالی به پایان اسفند منتهی باشد و در دوره مورد بررسی، تغییری در سال  -2
 مالی، وجود نداشته باشد.

ای با اثر  هایی خواهد بود که تجدید ارائه نمونه اصلی پژهش شامل شرکت -3
نین های مالی)کاهنده سود( را منتشر نموده باشند. همچ منفی بر گزارش

های مالی با اثر افزایشی بر سود و یا  هایی که تجدید ارائه صورت شرکت
اند،  هایی که تعدیالتی به دلیل تغییر در استاندارد یا رویه حسابداری داشته آن

 به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شده است.

ل هایی که استمرار تجدید ارائه نداشته و حداقل دوسال قبل و بعد از سا شرکت -4
 تجدید ارائه، تعدیالت سنواتی نداشته باشند.

گری نباشند زیرا ماهیت عملیات گذاری، مالی و واسطهجزو شرکتهای سرمایه -5
ها تفاوت عمده با سایر شده در صورتهای مالی این شرکتو اقالم گزارش

 .ها داردشرکت
هم به عنوان  شرکت 43شرکت به عنوان نمونه اصلی و  43با توجه به موارد باال تعداد 
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 گروه کنترل در نظر گرفته شد.
 

 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده
ای استفاده شده و در این بخش تحقیق از برای بررسی ادبیات تحقیق از روش کتابخانه

های  برای آزمون فرضیه کتب و مقاالت منتشر شده داخلی و خارجی بهره گرفته شده است.
های پیوست و نیز  های مالی، یادداشت های مورد نظر پژوهش از صورت هپژوهش ابتدا داد

ها  های بورس در پایگاه داده های هیات مدیره، گزارش حسابرسی و اطالعیه گزارش
ها از قبیل نرم افزارهای اطالعاتی  های سایر پایگاه گردآوری و در برخی موارد با تطبیق داده

 های مورد نیاز نهایی و استخراج شده است. رپرداز، دادهآورد نوین و تدبی موجود از قبیل ره
 

 روش پژوهش
های پژوهش، مدل رگرسیون از نوع لجستیک در نظر گرفته شده است.  برای آزمون فرضیه

بین )مستقل( با ضرایبی برای ی رگرسیون معمولی از تعدادی متغیرهای پیشدر معادله
نشان داده و  yشود. اگر متغیر وابسته را با بینی متغیر مالک یا وابسته استفاده میپیش

1 2 nx , x ,..., x بین باشند، معادله رگرسیون معمولی را میای از متغیرهای پیشمجموعه-

 نوشت. 1ی  توان به صورت رابطه
 1ی  رابطه

 
نهایت توانند هر مقدار دلخواهی از منفی بیدر این مدل، متغیرهای مستقل و وابسته می 

نهایت اختیار کنند. در صورتی که بخواهیم از این مدل برای مواردی که متغیر تا مثبت بی
تواند دو بینیم که طرف چپ تساوی تنها میای دارد استفاده کنیم، میپاسخ حالت مقوله

-مقدار صفر و یا یک را بپذیرد در صورتی که طرف راست تساوی مقادیری از منفی بی

توان سمت چپ تساوی را پذیرد. برای حل این مشکل مینهایت را مینهایت تا مثبت بی
از  yتفاده از نیز به صورت متغیری پیوسته درآورد. بدین ترتیب که در ابتدا به جای اس

کنیم، با انجام این کار مقادیر سمت چپ تساوی بین صفر و یک استفاده می yاحتمال 
 خواهند بود. بنابراین اگر داشته باشیم:

i            2ی  رابطه 0 1 1i 2 2i 3 3i n ni iz x x x ... x       
 آنگاه داریم:

i 0 1 1i 2 2i n ni iy x x ... x     
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 3ی رابطه
 

توان باشد. رابطه فوق را میبرابر با احتمال وقوع حادثه مورد نظر می ipکه در این رابطه 
 به صورت عبارت زیر نیز نوشت:

 4ی رابطه
 

همچنین احتمال عدم وقوع حادثه  i1 p  قابل برآورد است. 5-3نیز از طریق رابطه 
 5ی رابطه

 
توان از با توجه به دشوار بودن تفسیر عبارات فوق، به جای استفاده مستقیم از احتمال می 

که برابر با نسبت احتمال وقوع حادثه مورد نظر به احتمال عدم وقوع آن  1نسبت برتری
شود که نسبت باشد، استفاده کرد. الزم به ذکر است که این کار موجب میحادثه می

 نهایت تغییر کند.برتری بتواند از صفر تا مثبت بی
 6ی رابطه

 
 

تواند مانند سمت در نهایت اگر از نسبت برتری لگاریتم طبیعی بگیریم، مقادیر آن می 
 2نهایت تغییر کند. به این مدل، مدل لوجیتنهایت تا مثبت بیراست تساوی بین منفی بی

 شود.گفته می
 7ی رابطه

 
 

ها میزان تغییرات لگاریتم iای که در آن باشد به گونهتعبیر این مدل بسیار ساده می 
 دهند.ام، نشان میiنسبت برتری را در متغیر وابسته به ازای افزایش یک واحد در عامل 

استفاده شده  3در برازش رگرسیون لجستیک از روش رگرسیون مرحله به مرحله بازگشتی
شود که است. در این روش برای ورود متغیرها به رگرسیون، در ابتدا کار با مدلی آغاز می
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شود. سپس تمام فقط دارای مقدار ثابت است و هیچ متغیر مستقلی در آن وارد نمی
شود. در هر مرحله ها بر متغیر وابسته بررسی میمدل شده و اثر آنمتغیرهای مستقل وارد 

شوند و این ها باالتر است از مدل خارج میآن 1متغیرهایی که سطح معناداری آزمون والد
 (.1387قیومی،  یابد که سطح خطا به ده درصد برسد)مؤمنی و فعالکار تا زمانی ادامه می

باشد که  وج مدیر عضو غیرموظف هیات مدیره میمدل رگرسیون پژوهش نشان دهنده خر 
های مالی، عضویت  به وسیله تابعی از متغیرهایی که مبین شدت تجدید ارائه در صورت

مدیر در کمیته حسابرسی و همچنین متغیرهای کنترل بیان شده است. همچنین به منظور 
 استفاده شده است. SPSSبرآورد مدل رگرسیون لجستیک از نرم افزار 

 
                                   8  ی رابطه





















CEOAFTERDERECTOR

EXPERTFINFOUNDERCEOOUTSIDERS
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__

_

12

11109

876

543

210

 
 

 : متغیرهای مدل پژوهش2جدول 

 شرح حروف اختصاری نام متغیر

خروج مدیر 
 DEPARTURE غیرموظف

متغیر مجازی با مقدار یک در صورت 
و در غیر  غیرموظفخروج مدیر 

 اینصورت صفر

 عضویت مدیر
در  غیرموظف

 کمیته حسابرسی

AUDITCOMM 

 متغیر وابسته و درصورتی که مدیر
عضو کمیته حسابرسی  غیرموظف

است برابر یک و در غیراینصورت 
 صفر

بزرگی و شدت 
تجدید ارائه 

 های مالی صورت

SEVERITY 

قدرمطلق لگاریتم طبیعی مبلغ تجدید 
های  ارائه سود عملیاتی در صورت

 مالی

اثر متقابل دو متغیر 
 SEVERITYAUDITCOMM لیقب

تمایز شکست گزارشگری از اثربخشی 
 وظیفه نظارت

                                                                                                                   
1 Wald 
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 شرح حروف اختصاری نام متغیر

های  بازده دارایی
 شرکت

ROA 

های  جهت کنترل آثار بازده دارایی
شرکت در خروج مدیران غیرموظف 

 هیات مدیره

 SIZE اندازه شرکت

های در سال پیش از  دارایی با جمع
های  تجدید انتشار تجدید ارائه صورت

گیری  مالی توسط شرکت، اندازه
 شود می

TURNOVERCEO تغییر مدیر عامل _
 

مقدار یک درصورتی که مدیرعامل تا 
سه سال بعد از انتشار تجدید ارائه 

های مالی، شرکت را ترک  صورت
 صفرنماید و در غیر اینصورت مقدار 

تعداد اعضای هیات 
 BOARDSIZE مدیره

 تعداد اعضای هیات مدیره

تصدی عضو 
غیرموظف هیات 

 مدیره

TENURE 

 غیرموظف تعداد سالهایی که مدیر
عضو هیات مدیره در زمان انتشار 

های مالی، در  تجدید ارائه صورت
 سمت عضو هیات مدیره اشتغال دارد

نسبت اعضای 
غیرموظف هیات 

 مدیره

OUTSIDERS 

برابر با نسبت تعداد اعضای 
غیرموظف هیات مدیره بر تعداد 

 باشد. اعضای هیات مدیره می

FOUNDERCEO مدیر عامل موسس _
 

اگر مدیرعامل موسس یا عضوی از 
خانواده موسسین شرکت انتشار دهنده 

های مالی باشد یک و در  تجدید ارائه
  صفرغیراینصورت 

تخصص مالی عضو 
هیات  غیرموظف

 مدیره

EXPERTFIN _
 

هیات مدیره  غیرموظف اگر عضو
کارشناس مالی است یک و در 

رود  غیراینصورت صفر. انتظار می
کارشناس مالی در برابر شکست 

گزارشگری پاسخگویی بیشتری داشته 
 باشد.

 عضویت مدیر
بعد از  غیرموظف

 انتصاب مدیر عامل

CEOAFTERDERECTOR __
 

عضو هیات مدیره  غیرموظف اگر مدیر
بعد از انتصاب مدیرعامل به عضویت 
هیات مدیره درآمده مقدار یک و در 

 غیراینصورت صفر خواهد بود.
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(، اندازه 2003، 1های شرکت )یرماک دهد متغیرهای بازده دارایی بررسی ادبیات نشان می
تغییر مدیرعامل، تعداد اعضای هیات مدیره (، 2003شرکت )فریس و همکاران، 

( و مدیرعامل 2004(، نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره )فاربر، 2005)اسرینیواسان، 
 باشند. ( با تغییر اعضای هیات مدیره در ارتباط می2005موسس)اسرینیواسان، 

 عضویت مدیرعالوه متغیرهای تخصص مالی عضو غیرموظف هیات مدیره،  به 
بعد از انتصاب مدیر عامل و تصدی عضو غیرموظف هیات مدیره به عنوان  غیرموظف

  .(2005)اسرینیواسان، متغیرهای کنترل در سطح مدیر غیرموظف در نظر گرفته شده است 
 

 های پژوهش یافته
هایی با اثر کاهشی بر سود  هایی است که تجدید ارائه نمونه اصلی پژوهش شامل شرکت

هایی که تجدید ارائه  ند. عالوه بر این در نمونه پژوهش شرکتا خالص را انتشار داده
به  91اند. سال  اند، به عنوان گروه کنترل در نظرگرفته شده های مالی را منتشر ننموده صورت

عنوان سال معیار در نظر گرفته شده و پیامدهای شکست گزارشگری مالی در سه سال بعد 
 تجزیه و تحلیل شده است. 

های با  یر وابسته خروج مدیر غیرموظف عضو هیات مدیره، در نمونه شرکتمیانگین متغ 
های مالی با اثر  ها منتشر کننده تجدید ارائه صورت تجدید ارائه کاهشی در سود و شرکت

 41های مالی به دلیل تغییر استانداردها، به ترتیب  افزایشی در سود و یا تجدید ارائه صورت
چنین میانگین متغیرمستقل عضویت مدیر غیرموظف در باشند. هم درصد می37درصد و 

باشد. ذکر این نکته  درصد می 85درصد و  81کمیته حسابرسی برای دو گروه به ترتیب 
ها مربوط  های دو گروه، به عملکرد شرکت ضروری است که یکی از بارزترین تفاوت

میانگین عملکرد ها با تجدید ارائه کاهشی در سود، به صورت  باشد. در واقع شرکت می
اند. سایر اطالعات در جدول شماره سه ارائه  تری در مقایسه با گروه دیگر داشته ضعیف

 شده است.
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1 Yermack 
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 : آمار توصیفی3ی  جدول شماره

های  شرکت متغیر

کننده تجدید منتشر

ارائه با اثر کاهشی 

 بر سود

کننده منتشرها  شرکت

تجدید ارائه با اثر 

افزایشی در سود و یا به 

 دلیل تغییر استانداردها

 میانه میانگین میانه میانگین 

DEPARTURE 41/0 0 37/0 0 

AUDITCOMM 81/0 1 85/0 1 

SEVERITY 71/9 55/9 01/9 12/9 

SEVERITYAUDITCOMM 31/6 14/6 81/6 84/6 

ROA 11/0 11/0 22/0 18/0 

SIZE 02/13 04/13 12/13 14/13 

TURNOVERCEO _
 

48/0 0 45/0 0 

BOARDSIZE 4/5 5 3/5 5 

TENURE 61/3 54/3 88/3 91/3 

OUTSIDERS 63/0 62/0 67/0 65/0 

FOUNDERCEO _
 

06/0 0 09/0 0 

EXPERTFIN _
 

16/0 0 20/0 0 

CEOAFTERDERECTOR __
 

91/0 1 82/0 1 

 
نتایج مربوط به نخستین مرحله در روش رگرسیون مرحله به مرحله بازگشتی که در آن تنها 

 آورده شده است. 4ی  مقدار ثابت وارد معادله گردیده در جدول شماره

 : نتایج رگرسیون لجستیک مرحله نخست4جدول

انحراف  ضریب متغیر
 معیار

 سطح معناداری درجه آزادی والد آماره

0 
2- 07/0 11/89 1 00/0 
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شوند و اثر آنها بر متغیر وابسته بررسی ی بعد تمام متغیرهای مستقل وارد مدل میدر مرحله
متغیر وابسته اثر دهد که متغیر یا متغیرهای مستقل بر شود. آماره کای دو مدل نشان میمی

درصد  1بوده که معناداری آن کمتر از  12/126دارد یا خیر. کای دو مدل در این مرحله 
ی برازش است، بنابراین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تاثیر داشته و این نشان دهنده

است که بدین معنا  2/35در این گام برابر با  1مناسب مدل است. ضریب تعیین ناجلکرک
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  رگرسیون لجستیک  2/35باشد که یم

 شود.تبیین می
 168نشان داده شده است در این مرحله مدل برای  5ی  گونه که در جدول شماره همان 

مورد خطای  15مدیر غیرموظف( تنها  168شرکت با  43مشاهده گروه اصلی )تعداد 
عدم خروج مدیر غیرموظف را خروج  9به این صورت که مدل بندی داشته است.  طبقه

بندی کرده است. مورد خروج مدیر غیرموظف را عدم خروج مدیر طبقه 6مدیر و 
باشد. به درصد می 2/91بینی خروج عضو غیرموظف هیات مدیره حساسیت مدل در پیش

یگر حساسیت باشد. از طرف ددرصد می 8/8عبارت دیگر خطای نوع اول در این مرحله 
باشد. بنابراین -درصد می 91بینی عدم خروج عضو غیرموظف هیات مدیره مدل در پیش

 درصد است.  9خطای نوع دوم  برابر 
 

 بندی رگرسیون لجستیک مرحله نخست : طبقه5جدول 
  بینی پیش 

 درصد صحت عدم خروج خروج مدیر

عی
واق

 

 2/91 6 62 خروج مدیر

 0/91 91 9 عدم خروج

 
متغیرهای وارد شده در مدل، ضرایب مربوط به آنها و نتایج آزمون والد نشان   6در جدول 

داده شده است. با توجه به سطح معناداری آماره والد ، ضرایب متغیرهای مستقل پژوهش 
درصد معنادار نیست. با اینحال ضرایب متغیرهای کنترل بازده سهام  95در سطح اطمینان 

تغییر مدیرعامل، تعداد اعضای هیات مدیره، تصدی عضو  شرکت، اندازه شرکت،
                                                                                                                   
1 Nagelkerke R Square 
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غیرموظف هیئت مدیره، تخصص مالی عضو غیرموظف هیئت مدیره و عضویت مدیر 
 درصد معنادار است.  95غیرموظف بعد از انتصاب مدیرعامل در سطح اطمینان 

 

 : نتایج مدل رگرسیون6ی جدول شماره

 نام متغیر
تجدید های منتشر کننده  شرکت

 رائه با اثر کاهشی بر سودا

تجدید  منتشر کنندهها  شرکت

ارائه با اثر افزایشی در سود و یا 

 به دلیل تغییر استانداردها

 
 سطح معناداری ضریب سطح معناداری ضریب

 00/0 -87/2 01/0 -45/3 جزء ثابت

عضویت مدیر غیرموظف 
 در کمیته حسابرسی

32/2 59/0 11/2 46/0 

بزرگی و شدت تجدید 
 های مالی ارائه صورت

28/1- 77/0 29/2 67/0 

 61/0 25/2 65/0 05/1 اثر متقابل دو متغیر قبلی

 00/0 -06/1 00/0 -95/0 بازده سهام شرکت

 09/0 59/0 04/0 81/0 اندازه شرکت

 00/0 91/0 00/0 52/1 تغییر مدیر عامل

 02/0 18/1 03/0 86/1 تعداد اعضای هیات مدیره

غیرموظف تصدی عضو 
 هیات مدیره

71/0- 01/0 33/0- 15/0 

نسبت اعضای غیرموظف 
 هیات مدیره

82/0 25/0 04/1- 31/0 

 41/0 -27/0 35/0 17/0 مدیر عامل موسس

تخصص مالی عضو 
 غیرموظف هیات مدیره

64/2 01/0 97/0 00/0 

عضویت مدیر بعد از 
 انتصاب مدیر عامل

21/1- 04/0 09/1- 04/0 

 
در ادامه متغیرهایی که دارای پایین ترین سطح معناداری مربوط به آماره والد هستند به 
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گردید و مدل با توجه به سایر متغیرهای موجود ترتیب و مرحله به مرحله از مدل خارج 
 ای در سطح معناداری آماره والد مشاهده نشد. برازش شد. با  اینحال بهبود قابل مالحظه

های مالی  های پژوهش حاضر، بزرگی و شدت تجدید ارائه در صورت یافتهبا توجه به  
منجر به تغییر مدیران غیرموظف هیات مدیره نشده است، لذا فرضیه شماره یک تایید 

های  گردد. در واقع با وجود اینکه عالمت متغیر بزرگی و شدت تجدید ارائه صورت نمی
اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نظر آماری در باشد،  مالی با عالمت مورد انتظار منطبق می

شود. مالحظه سطح  ی اول تحقیق رد می% معنادار نبوده و لذا فرضیه95سطح اطمینان 
دهد شواهد کافی  معناداری آماره والد درمورد اثر متقابل دو متغیر مستقل قبلی نشان می

های  مالی باعث  ه صورتبرای تایید فرضیه دوم وجود ندارد. در واقع تجدید ارائ
های بازار کار برای مدیران غیرموظف بخصوص اعضای کمیته حسابرسی نشده  جریمه
 است. 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به  انتظار می

ی مدیریتی دریافت کنند؛ هادهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت صورت مؤثر انجام می
همچنین مدیرانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، 

های مالی به عنوان شکست  جریمه شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت
گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته 

های  مالی باعث های پژوهش حاضر حاکی از این است که تجدید ارائه صورت یافتهاست. 
های پژوهش  های بازار کار برای مدیران غیرموظف نشده است. نتایج آزمون فرضیهجریمه

 ( مطابقت ندارد. 2005؛ اسرینیواسان، 1990های قبلی )گیلسون،  حاضر با نتایج پژوهش
اعضای کمیته حسابرسی، ممکن است به دالیلی  عدم مشاهده مسئولیت پاسخگویی 

گردد. اول اینکه مدیر عضو کمیته حسابرسی نقشی نظارتی  باشد که در ادامه تشریح می
داشته و به اطالعات مدیران و حسابرسان وابسته است. در تطابق با این موضوع بیسلی در 

ا تحت تأثیر قرار نشان داد که وجود کمیته حسابرسی احتمال کاهش تقلب ر 1996سال 
دهد که تردید  مدیر غیرموظف نشان می 250های دیگر بر مبنای مصاحبه با  دهد. یافته نمی

زیادی در مورد توانایی به دست آوردن اطالعات کافی و به موقع توسط مدیران غیرموظف 
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ی ها (. دوم اینکه وقوع تجدید ارائه در صورت2004، 1وجود دارد )هوگیم استرا و فان مانن
مالی لزوماً نشان دهنده موفقیت یا شکست کمیته حسابرسی نیست. هرچند نظارت خوب و 

تر مسائل شده و افشاهای به موقع را موجب شود. مناسب ممکن است منجر به کشف سریع
بنابراین دلیلی برای جایگزینی مدیران مؤثر عضو کمیته حسابرسی وجود ندارد. در نهایت 

لیاتی، اعضای هیأت مدیره به شخصی با جایگاه باالتر از خود اینکه برخالف مدیران عم
ها را برای عملکرد ضعیف، جایگزین کند. هرچند از نظر تئوری دهند که آنگزارش نمی

ها کنند ولی در عمل جایگزین نمودن آنسهامداران اعضای هیأت مدیره را انتخاب می
 (. 2003، 2بسیار دشوار است )یرماک

هایی که طی انجام آن مطرح شد، جهت  ایج پژوهش حاضر و پرسشبا توجه به نت 
شود مواردی  های مرتبط پیشنهاد می تکمیل این پژوهش و انجام مطالعات بیشتر در حوزه

 گردد، مورد بررسی قرار گیرد: که در ادامه ارائه می
یته های مالی بر اعتبار مدیران غیرموظف هیئت مدیره و کم اگر تجدید ارائه در صورت 

ها به عنوان عضو  رود جایگاه آنها در دیگر شرکت حسابرسی اثرگذار باشد، انتظار می
شود پژوهشی در راستای پذیرش  هیات مدیره یا کمیته حسابرسی به خطر بیفتد. پیشنهاد می

 یا رد ادعای مذکور انجام گردد.
بر ترکیب  عالوه دور ازانتظار نیست که مدیرعامل شرکت توان اثرگذاری مستقیم به 

های بعد از شکست گزارشگری مالی  هیات مدیره را داشته و بنابراین مدیران را از جریمه
حمایت کند. اگر مدیر عامل بتواند هیات مدیره را کنترل کرده و بر آن تسلط داشته باشد، 

توان توسط  ترکیب کمیته حسابرسی تحت تاثیر مدیر عامل خواهد بود. این ادعا را می
ی مانند یکسان بودن وظیفه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، تاثیر مدیر عامل بر متغیرهای

تاسیس شرکت، تصدی مدیرعامل، ابقای مدیر عامل بعد از وقوع تجدید ارائه در 
 گیری نمود. های مالی و ... اندازه صورت

توان انتظار داشت که ابقای مدیران عضو کمیته حسابرسی بعد از انتشار  همچنین می 
های فردی مدیر مربوط باشد. این موضوع با  های مالی به ویژگی تجدید ارائه صورت

های تصدی عضو کمیته حسابرسی، تخصص مالی عضو کمیته  استفاده از متغیرهای دوره
 گیری خواهد بود. حسابرسی و ... قابل اندازه

 
                                                                                                                   
1 Hooghiemstra and Van Manen 
2 Yermack 
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 منابع
سعه و مطالعات اسالمی (. تهران: مدیریت پژوهش، تو1386نامه نظام راهبری شرکتی. ) آیین

 .52شماره . مجله بوس، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
تاثیر مکانیزم های "(. 1394باقرپور والشانی، محمدعلی. اعتمادی، حسین. امیدفر، مهدی. )

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری  ."حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه های حسابداری
 .79-102، ص ص 1394تابستان ، 46، شماره 12مالی، سال 

تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و "(. (. 1394زاده، سمیه. ) یگانه، یحیی. تقی حساس
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  های مالی شرکت مالی بر تجدید ارائه صورت

، ص ص 1394، بهار و تابستان 1، شماره 17دوره  فصلنامه تحقیقات مالی، ."تهران 
58-39. 

های مالی و ریسک  تجدید ارائه صورت"(. 1391رحمانی، علی. نجف تومرایی، المیرا. )
، تابستان 34سال دهم، شماره  فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،. "اطالعاتی

 .33-54، ص ص 1391
های مالی بر  تاثیر ارائه مجدد صورت"(.1389شریعت پناهی، سید مجید. کاظمی، حسین. )

، ص 1389، تابستان 26شماره  فصلنامه مطالعات حسابداری، ."ی اطالعاتی سودمحتوا
 .1-28ص 

تاثیر کارایی عملکرد "(. 1393کوکبی، صدریه. کردلویی، حمیدرضا. میرابی، وحیدرضا.)
.دانش "های مالی حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت

 .34-27، 1394، زمستان 16شماره  . سال چهارم،حسابداری و حسابرسی مدیریت
. نشر "SPSSهای آماری با استفاده از  تحلیل"(.1391مؤمنی، منصور. فعال قیومی، علی.)

 مؤلف، تهران، چاپ هفتم. 
حاکمیت شرکتی و "(. 1393موسوی، سیدرضا. جباری، حسین، بیدختی، عباس طالب. )

، 7سال و حسابرسی، های حسابداری مالی پژوهش. "های مالی تجدید ارائه صورت
 .119-97، 1394، بهار 25شماره 

. تئوری حسابداری (.1392مهرانی، ساسان، کرمی، غالمرضا، سیدحسینی، سیدمصطفی.)
 .1392انتشارات نگاه دانش، نوبت اول، 

تدوین الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه "(. 1391نیکبخت، محمدرضا. رفیعی، افسانه. )
 .167-194، ص ص 9سال سوم، شماره  دانش حسابداری،. "نهای مالی در ایرا صورت
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