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 چکیده

اقتصادی  محیط مجموعهدر  نموده، ایفا سازمانها فعالیت گردش در مهمی بسیار نقش حسابداری اطالعاتی هایسیستم امروزه
 اتخاذ سیستمها ازاین حاصل اطالعات براساس اقتصادی تصمیمات از بسیاری دارند. برعهده اهمیت با ایوظیفه کشورها

 می تواند خود نوبه به نیز آن که دارد اختصاص شرکتها سهام فروش و خرید به بهادار اوراق مبادالت از عمدهای شده، سهم
تصمیم  وسیع برطیف حسابداری اطالعات اثرگذاری زمینه در تحقیق هرگونه باشد. حسابداری اطالعات و ارقام تأثیر تحت

 کند.می کمک آنها بهتر و بیشتر افشای وضرورت اطالعات این نقش چگونگی از بهتر درك به در شرکتها، گیرندگان ذینفع
 این صنعت پرداختیم. در حسابرس تخصص بر تاکید با مالی تحریفات کاهش بر حسابرسی کمیته تاثیر راستا به بررسی این در

 202تعداد  است. شده انجام تهران بهادار اوراق بورس در فعال شرکتهای برای 2931 تا 2931 هایسال بازه زمانی در تحقیق
 تجزیه 3نسخه   EVIEWSآماری افزار نرم با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب و

)شامل استقالل کمیته حسابرسی، تخصص  کمیته حسابرسی بین جامعه، تصور برخالف اند. نتایج نشان دادند کهشده تحلیل و
همچنین  ،داری به لحاظ آماری وجود نداردرسی( و تحریفات مالی ارتباط معنیمالی کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حساب

)شامل استقالل کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی  کمیته حسابرسی بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر
 داری به لحاظ آماری ندارد.معنی تاثیر مالی تحریفات و تجربه کمیته حسابرسی( و

    .تحریفات مالی، کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
به مفهوم ایجاد اطمینان از منصفانه بودن اطالعات مندرج در صورتهای مالی و قابلیت اعتماد به اعتباردهی به صورتهای مالی، 

آنهاست. با توجه به نقش مذکور، چنانچه حسابرسان در کشف و گزارش اطالعات مالی گمراه کننده و تحریفات با اهمیت 
کنندگان نسبت به داده و با سلب اعتماد استفادهقصور نمایند، این موضوع در درازمدت ارزش اقتصادی حسابرسی را کاهش 

گزارشگری مالی و کیفیت و اثر بخشی حسابرسی، به ثبات و استحکام بازار سرمایه آسیب جدی وارد خواهد نمود. افزایش 
کیفیت  هایی را دربارهکتهای بزرگ در هم آمیخته، نگرانیهای مجدد که اغلب با ورشکستگی شرها و ارایهشمار تقلب، تحریف

ی مالی های با اهمیت در صورتهاصورتهای مالی به همراه داشته است. به همین جهت پیشگیری یا کشف اشتباهات و تحریف
-گذاران، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است و بر همین اساس استانداردها و دستورالعملهمواره کانون توجه سرمایه

بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر 

 تخصص حسابرس در صنعت

 
 مفیدیسید اقبال قدس

 دانشگاه آزاد اسالمی، آذرشهر، ایران، )نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد آذرشهر، 
egmofidi@yahoo.com ( ت
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یگانه و سابرسان در کشف تقلب و تحریفات در صورتهای مالی وضع گردیده است )حساسهای متعددی در زمینه مسئولیت ح
شود ارتباط کمیته حسابرسی در کاهش تحریفات مالی بررسی و اثر تخصص در این تحقیق تالش می (.2966مداحی، 

 حسابرس در صنعت بر این رابطه مشخص گردد.
 

 مبانی نظری پژوهش

امروزه، مسئله تقلب به یکی از مباحث اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. با توجه به عضویت سازمان بورس اوراق 
ت مالی، توجه ویژه به جذب های اوراق بهادار، الزام به ارتقا کیفیت اطالعااعضای سازمان بین المللی کمیسیونبهادار در جمع 

سازی در کشور، توجه یرفته شده و استمرار روند خصوصیجام، افزایش تعداد شرکتهای پذسابرگذاران خارجی در شرایط پسرمایه
ای دارد. علی رغم اهمیت رسیدگی به مصادیق گزارشگری متقلبانه و اطالع رسانی ارشگری مالی متقلبانه اهمیت ویژهبه گز

شود یا نهادی در کشور ارایه نمی های متقلب و مصادیق تقلب در صورتهای مالی توسط هیچ ارگانآن، فهرست شرکت
 بروز است. با داشته توجهی قابل رشد اخیر هایسال در مالی حسابداری و گزارشگری در (. تقلب2931)سجادی و کاظمی، 

 سیاست عرصه وارد مالی گزارشگری تقلب در مسئله ورلدکام، و گلوبال کراسینگ انرون، همچون هاییشرکت در مالی بحران
 جلوگیری منظور به موجود هایراه و تقلب ایجاد علل به مدیریت و حرفه حسابداری قانونگذار، مجامع است. امروزه شده نیز
تشکیل  عناصر دستکاری شامل مالی، صورتهای اند. تحریفکرده خاصی توجه مالی گزارشگری در متقلبانه وقوع رفتار از

 مواقعی که است. در زیان و هزینه بدهی، واقع از کمتر ارائه یا سود و فروش دارایی، واقع بیش از ارائه طریق از آنها دهنده
 نباشد، واقعیت بیانگر مالی آن صورت تشکیل دهنده عناصر که ایبه گونه است با اهمیت تحریفی حاوی مالی صورتهای

 همان تقلب، که کنندمی ( عنوان2360) 1ویلینگهام و (. الیوت2،1001)اسپاتیس است گرفته صورت تقلب که شودمی گفته
 نظر شود. ازاعتباردهندگان می و گذارانسرمایه گمراهی باعث که است مدیریت توسط مالی هوشیارانه صورتهای دستکاری

 و اسناد ارائه طریق از تواندمی که است فریب دیگران منظور به شده طراحی پیش از برنامه ای ( تقلب،2331) 9واالس
 و جدا هم از را اشتباه و تقلب خود 22 شماره بیانیه ( در2361گیرد. فدراسیون بین المللی حسابداران ) صورت ساختگیمدارك 

غیرعمدی  اعمال از اشتباهات، ناشی اینکه و باشدمی نیت و قصد اشتباه، از تقلب متمایزکننده ویژگی تنها که کندعنوان می
 عمد از ناشی را تقلب منتشر، 2331 سال در که خود، 61 بیانیه شماره در نیز امریکا رسمی حسابداران )سهوی( است. انجمن

 تقلب، معلول زیرا نیست؛ ایساده کارِ صورتهای مالی در تقلب کشف که شودمی مالحظه این مطالب به توجه نمود. با معرفی
 (.2963)صفرزاده، قابل اعمال است  نیز متفاوتی هایشیوه به ضمن در و است متعددی عوامل
اقتصادی  محیط در مجموعه نموده، ایفا سازمانها فعالیت گردش در بسیار مهمی نقش حسابداری اطالعاتی هایسیستم امروزه

 اتخاذ هاسیستم از این حاصل اطالعات براساس اقتصادی تصمیمات از بسیاری دارند. برعهده اهمیت با ایوظیفه کشورها
 تواندمی خود نوبه به نیز آن که دارد اختصاص شرکتها سهام فروش و خرید به بهادار اوراق مبادالت از ایعمده شده، سهم

تصمیم  وسیع برطیف حسابداری اطالعات اثرگذاری زمینه در تحقیق هرگونه باشد. حسابداری و اطالعات ارقام تأثیر تحت
 کند.می کمک آنها بهتر و بیشتر افشای و ضرورت اطالعات این نقش چگونگی از بهتر درك به در شرکتها، گیرندگان ذینفع

 مسئولیت ادای برای ابزاری به عنوان مالی گزارشگری کیفیت افزایش به دنبال حسابداری حرفه اهل و راستا محققان دراین

                                                           
1 Spathis 
2 Elliot, R. and Willingham 
3 Wallace 
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 سیستمهای درستی درباره یافتن اطمینان رسیدگی مورد واحد مدیریت مسئولیت اند.بوده خود جامعه به نیازهای پاسخگویی

 کنترلهای مالی، کنترلهای شامل مناسب، داخلی کنترلهای بودن برقرار و رسیدگی مورد واحد مالی و گزارشگری حسابداری

 سیاست اتخاذ و کنترلی محیط ایجاد مسئول همچنین مدیریت است. خطر هشدار دهنده کنترلهای و قوانین به رعایت مربوط

 مسئولیت این است رسیدگی مورد واحد فعالیت مؤثر و منظم اداره از ممکن، حد تا یافتن، اطمینان برای الزم هایروش و

 کشف و پیشگیری برای شده طراحی داخلی کنترل و حسابداری سیستمهای مستمر ازکارکرد یافتن و اطمینان شامل برقراری

 از اینرو، دهد.می کاهش را آن اما نمی برد، بین از را اشتباه یا ازتقلب ناشی تحریف خطر سیستمها، این است. تقلب و اشتباه

 .(2938است )فرجی و داودی نصر،  مدیریت عهده به باقیمانده خطر مسئولیت هر نوع
 غیر مدیر نفر پنج تا سه از ایران در معمول طور به که است مدیره هیئت اعضای از متشکل ایکمیته حسابرسی، کمیته
 راناگذسرمایه و سهامداران منافع افزایش و ضمانت جهت در شرکت( استخدام در نه و شرکت اجرایی مدیر نه )یعنی موظف

 ذینفعان سایر و بین سهامداران اطالعات تقارن عدم کاهش هدف با کنترلی کار ساز و یک عنوان به همچنین و کرده عمل
 حسابرس، انتخاب به کمک حسابرسی، کمیته وظایف جمله از. (2930محمدیان، ؛2930 همکاران، و شود )تختاییمی تشکیل
 حسابرس و مدیریت با همکاری و حسابرسی نتایج بهتر درك در مدیره هیئت اعضای به کمک حسابرسی، کار فرایند مدیریت
اید ب حسابرسی هایکمیته. است حسابرسی عملیات طی شده مشخص ضعف نقاط یا داخلی کنترل مشکالت حل در مستقل

-عالقه هایگروه کلیه برای توانندمی هاکمیته این اینصورت، در گیرند، قرار استفاده مورد و شوند سازماندهی صحیح طرز به

 کنند، تقویت را مدیره هیئت گزارشگری مباشرت یوظیفه توانندمی حسابرسی هایکمیته .باشند داشته گیریچشم منافع مند
 خدمت طریق از را حسابرس استقالل میزان و ببخشند بهبود را مدیریت و مستقل حسابرس بین ارتباط توانندمی همچنین

 دهندگان اعتبار و مالیاتی مودیان به حسابرسی هایکمیته همچنین .دهند افزایش مدیریت و حسابرس بین سپر بعنوان کردن
 8ویلسون ؛2930 شفاخیبری، و )اعتمادی رسدمی حداکثر به حسابرسی انجام اثر در آنها منافع شوند مطمئن تا کنندمی کمک

 (.2333همکاران،  و

 کمیته بخشی اثر بر توانندمی ... و تجربه استقالل، مالی، شامل: تخصص حسابرسی کمیته مختلف هایویژگی دیگر سوی از
 بطور که کندمی کمک آنها به حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص که دهدمی نشان قبلی مطالعات بگذارند. اثر حسابرسی

 1همکاران و دالیوال .(1006، 8ویسواناتان و کریشنان ؛1،1008همکاران و )بدارد کنند نظارت مالی گزارشگری فرآیند بر موثرتر
 موثرتر، بطور را تعهدی سود مدیریت توانندمی مالی کارشناس یک حداقل با حسابرسی هایکمیته که دارندمی بیان (1020)

 صنعت متخصص برای (.2938)فخاری و همکاران،  کنند کنترل اند،مالی تخصص فاقد که حسابرسی هایکمیته به نسبت
 این منفعت، و هزینه تحلیل و تجزیه دیدگاه از پرهزینه است. بسیار نتیجه در و شود انجام هنگفتی گذاریسرمایه باید شدن

 درنتیجه و بیشتر مشتریان جذب حسابرسی، کیفیت بهبود انتظار به حسابرسی زیرا موسسه است توجیه قابل گذاریسرمایه
 پژوهش از قبل تا کیفیت حسابرسی و حسابرس صنعت تخصص ارتباط دهد.می انجام را گذاریسرمایه این آن، از کسب سود
 بر را حسابرس صنعت تخصص تاثیر مقاالت از حجم زیادی اکنون اما نبود. محققان عالقه مورد (1002) 6استون و گراملینگ

باشد؛  می مشاهده قابل غیر ذاتاً و است بعدی چند حسابرسی کیفیت که آنجایی از اند. قرار داده آزمون مورد حسابرسی کیفیت

                                                           
4 Wilson 
5
 Bedard et al 

6
 Krishnan, G. & Visvanathan 

7
 Dhaliwal et al 

8
 Gramling, A. , & Stone 
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افزون بر این، مطالعه تحقیقات پیشین داخلی، یک شکاف اساسی تحقیقاتی را  ندارد. وجود آن گیری اندازه برای واحدی معیار
برسی( و تحریفات ه کمیته حسابرسی و استقالل اعضای کمیته حسادر این زمینه ارتباط کمیته حسابرسی )تخصص مالی، تجرب

کند به این سوال پاسخ دهد که کمیته حسابرسی چه رابطه ای با تحریفات مالی دهد تحقیق حاضر تالش میمالی را نشان می
 داشته باشد؟تواند دارد؟ و تخصص حسابرس در صنعت چه تاثیری در رابطه بین کمیته حسابرسی و تحریفات مالی می

 
 پیشینه پژوهش

 آماری جامعه پرداختند. مالی تحریفات با در شرکتها مالی گزارشگری کیفیت بین ارتباط بررسی ( به2938نصر )فرجی و داودی
 از تحقیق این انجام برای بوده و 2939 تا 2963 ازسال تحقیق دوره و تهران بهادار اوراق بورس از شرکت 290تحقیق این

 تفاوت آزمون از فرضیه ها آزمون و داده ها تحلیل و تجزیه برای و شده استفاده همبستگی و ایمقایسه -روشهای علی
 متغیر تمامی داد نشان تحقیق نتایج. گردید استفاده چندگانه و ساده رگرسیون و مستقل دو نمونه با tآزمون ، هامیانگین

 تحریفات متغیر نشان داد مدل متغیرهای رگرسیونی ضرایب آزمون نتایج دارند مثبت تاثیر گزارشگری بر کیفیت مالی تحریفات
 با اما. می کند پیدا کاهش گزارشگری کیفیت، مالی تحریفات افزایش با یعنی دارند مالی گزارشگری منفی بر کیفیت مالی
بر  نمی توانند )معنی داری( بسزایی تاثیر بنابراین است نشده معنی دار آنها از ضرایب هیچکدام معنی داری اینکه سطح به توجه

 درسطح نیز سایرتحریفات متغیر رگرسیونی ضریب که می دهد نشان مدل متغیر دیگر بررسی. باشند داشته گزارشگری کیفیت
 کیفیت بر مثبت تاثیر بطوری که است( )مثبت است متفاوت باال تحریفات با آن جهت ولی نیست معنی دار درصد 1 خطای

 .دارد گزارشگری مالی
پرداختند.  حسابداری و قانونی مالیاتی، های با تحریف حسابرس داخلی وجود بین رابطه بررسی به (2938عبدلی و نادعلی )

 برای .بود 2931 الی2961 هایسال برای تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت218شامل  بررسی مورد نمونه
 دارای که هاییشرکت که دهندمی نشان تحقیق هایگردید. یافته استفاده هامیانگین مقایسه آزمون از ها فرضیه آزمون

 با مقایسه در کمتری حسابداری و و مالیاتی قانونی های تحریف بوط به مر حسابرسی بندهای هستند، تعداد داخلی حسابرسی
 های انحراف میزان است بیشتر مدیره هیات موظف غیر اعضای نسبت که هاییاین در شرکت بر عالوه .دارند هاشرکت سایر
 فاقد هایشرکت در مستقل حسابرس نظر باشد و اظهار می قانون رعایت عدم به مربوط های تحریف عمده است و کمتر

 حیث از هاشرکت بین تفاوت معناداری وجود خصوص در تحقیق های باشد. فرضیهمی مقبول عمد تا غیر داخلی حسابرس
 مالیاتی های تحریف جنبه از ها شرکت بین معناداری وجود تفاوت فرضیه ولی شدند تایید حسابداری و قانونی های تحریف

 نگردید. تایید
واقعی  اقالم طریق سود از مدیریت بر حسابرسی کمیته ویژگیهای اثر ( در پژوهشی به بررسی2938فخاری و همکاران )

 روش به2931 سال در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 221 به مربوط های داده منظور این پرداختند. برای
 ویژگیهای بین داری معنی رابطه که است آن از حاکی پژوهش نتایج است. قرارگرفته و تحلیل و تجزیه بررسی مورد مقطعی
 از بورس خط مشی گذاران برای تواند می ها یافته این دارد. وجود واقعی اقالم طریق از سود مدیریت و حسابرسی کمیته
 تهیه و شرکتی حاکمیت اصول بکارگیری ضرورت و بوده مفید حسابرسی کمیته منشور رعایت به والزام تدوین جهت

 داشته باشد. همراه به را شرکتی حاکمیت گزارش داوطلبانه
های پذیرفته شده در مالیاتی در شرکتهای به بررسی ارتباط بین تحریفات مالی و قانونی با سیاست یدر تحقیق( 2939کیائی )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک شرکت از بین شرکت 210. تعداد پرداختند بورس اوراق بهادار تهران
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شرکتهایی که  که کندنتایج فرضیات این تحقیق بیان می مورد بررسی قرار گرفت. 2932الی  2961ساله از سال  8دوره 
ت مالی، قانونی، مالیاتی و سایر تحریفات باالتری دارند، تفاوت بین مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی بیشتر است. به تحریفا

 .عبارت دیگر نتایج فرضیات نقش تحریفات در فرار مالیاتی را بارز نشان می دهد
بررسی کردند. آنان برای نمایش چگونگی ای اثر قدرت بر گزارشگری مالی متقلبانه را ( در مقاله1021آلبرچت و همکاران )

استفاده از قدرت در جلب مشارکت افراد دیگر در فرایند گزارشگری مالی متقلبانه از مدل رده بندی قدرت فرنچ و راوان استفاده 
وجیه فردی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان می دهد که فرد الف با استفاده از تطمیع، تهدید، قدرت قانونی مهارت حرفه ای و ت

 را به مشارکت در تقلب فرا می خواند.
( در پژوهشی به بررسی تاثیر تخصص موسسه حسابرسی بر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی 1021حجازی و همکاران )

های پژوهش پرداختند. ین المللی در مصر به آزمون فرضیهپرداختند. با استفاده از اطالعات یک شرکت حسابرسی با وابستگی ب
ایج نشان دادند که تفاوت معنی داری بین حسابرسان متخصص و غیر متخصص صنعت در محدوده مدیریت سود وجود نت

 .عالوه بر این، یافته های حاکی از ان است که حسابرسان متخصص اثر قابل توجهی کیفیت گزارشگری مالی دارند ندارد.
( در تحقیقی موردی در کشور مالزی، از طریق مصاحبه با مدیران، حسابرسان و قانون گذاران 1028محمد و اسچاچلر )

روشهای بالقوه مبارزه، کشف و تعامل با تقلب در صورتهای مالی را بررسی کرده اندو نتایج تحقیق آنان بر اهمیت توسعه 
 کنند.رشگری مالی متقلبانه تاکید میگزاسیستم های )کنترل( داخلی در پیشگیری و کشف 

 معیار چند به اتکا با در حسابداری تقلب و مالیاتی دهی گزارش در تقلب بین ارتباط بررسی به(، 1021) من پیت و لیزوسسکی
 بهادار اوراق بورس امنیت کمیسیون گزارش و دائمی مالیات اختالفهای و مالیاتی موثر های نرخ شامل مالیاتی اجتناب برای

 مالیاتی اجتناب کمتری احتمال به متقلب شرکتهای که دهدمی نشان آنها پرداختند. نتایج متقلب شرکتهای مورد در آمریکا
 استنتاج آنها. شوند می حسابداری تقلب مرتکب کمتری احتمال به دارند مالیاتی اجتناب که شرکتهایی ،دیگر بیان به. دارند
 پیدا افزایش سرعت به را جدا کردند که در آن عدم صالحیت حسابداری 1002-2331 دوره که گرفت قرار تاکید مورد وقتی
 خود مالی گزارشهای در که شرکتهایی که بود این آنها توجیه .شد افت دچار سرعت به نیز ها شرکت قبول قابل مالیات و کرد

 نیز تقلب کشف احتمال و شود کمتر آنها بر بیرونی نظارت تا، باشند داشته کمتری اجتناب مالیاتی کنند می سعی دارند تقلب
 .کاهش یابد

 

 شناسی پژوهش روش
 این برای تاریخی اطالعات از که جهت این از و باشد می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این

 که آنچه توصیف به نوشتار این که آنجا از همچنین رود می شمار به رویدادی پس تحقیقات از لذا شود می استفاده تحقیق
 در ارزشی های قضاوت که آن به توجه با و( خاص توصیه و الزام به نه و) تصرف و دخل بدون موجود شرایط توصیف یا هست

، تحقیق طرح نوع از جهت .رود می شمار به حسابداری توصیفی تحقیقات زمره در حاضر پژوهش، است رنگ کم تحقیق این
 ها داده و است متغیرها بین موجود روابط بررسی هدف، ها تحقیق نوع این در. است رویدادی پس تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

، است داده رخ گر پژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه به که محیطی از
 تحقیق این در. است( پانل دیتا) سال به سال و مقطعی صورت به ها  داده بررسی روش. شود می  تحلیل و تجزیه و آوری جمع
 آمار هایروش از آمده بدست های  داده تحلیل منظور به. است شده استفاده لوجستیک رگرسیون  روش از ها  فرضیه آزمون برای

، مد، میانه، میانگین) توصیفی  آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور به است. شده استفاده استنباطی و توصیفی 
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 از ها  داده توصیف برای که ترتیب بدین. گرددمی استفاده( آماره درست نمایی و مک فادن) استنباطی و...( و معیار انحراف
 به. شود  می رگرسیون لوجستیک استفاده آزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول

 رفع برای و پنل هایداده برای و ها فرضیه آزمون جهت Excel در آنها کردن مرتب و داده آوری جمع از پس منظور این
 .است شده استفاده Eveiws9 افزار نرم از پنل هایداده ناهمسانی

 

 ی آماری جامعه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد بررسی نیز  جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کلیه شرکت
های  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی باشد. در این پژوهش شرکت می 2938تا  2931های  سال

 اهند شد:زیر بوده، به عنوان نمونه انتخاب خو
 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. به دلیل افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت 
گری مالی، لیزینگ، هلدینگ و سرمایه گذاری به علت ماهیت و نوع های مورد نظر جزو بانکها و واسطه شرکت 

 فعالیت این گروه از شرکتها متفاوت است، نباشند.
ماه در  9مداوم در بورس اوراق بهادار صورت گرفته باشد و توقف معامالتی بیش از  معامالت سهام شرکتها به طور 

 مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
 شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره های مورد نظر تغییر داده باشد. 
 ر دسترس باشد.های مورد بررسی به منظور استخراج داده های مورد نیاز د اطالعات مالی شرکت 
 شرکتهای مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده باشد. 

های فوق در نهایت  در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده شده است و با اعمال محدودیت
 طبق جدول زیر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 202

 
 های تحقیقپرسش و فرضیه

آیا تخصص حسابرس در صنعت بر باشد این است که  پرسش آغازین و اصلی که تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به آن می
تجربه و ، تخصص مالیکمیته حسابرسی با سه بعد )با توجه به اینکه رسی و تحریفات مالی تاثیر دارد؟ رابطه بین کمیته حساب

 تحریفات مالیو  تعدیلگربعنوان متغیر  تخصص حسابرس در صنعتو  بوده در این تحقیق بعنوان متغیر مستقل (استقالل
 لذا فرضیات این پژوهش به شرح زیر تدوین می شوند: .باشندبعنوان متغیر وابسته می

 رابطه دارد مالی تخصص مالی کمیته حسابرسی با تحریفات: 2 فرضیه. 
  رابطه دارد مالی : تجربه کمیته حسابرسی با تحریفات1فرضیه. 
  رابطه دارد مالی : استقالل کمیته حسابرسی با تحریفات9فرضیه. 
  دارد تاثیر مالی تحریفات تخصص مالی کمیته حسابرسی و بین رابطه : تخصص حسابرس در صنعت بر8فرضیه. 
  دارد تاثیر مالی تحریفات تجربه کمیته حسابرسی و بین رابطه : تخصص حسابرس در صنعت بر1فرضیه. 

  دارد. تاثیر مالی تحریفات استقالل کمیته حسابرسی و بین رابطه حسابرس در صنعت بر : تخصص8فرضیه 
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  هافرضیه آزمون برای استفاده مورد هایمدل

 :است آمده ادامه در که شد خواهد استفاده زیر رگرسیون ریاضی هایمدل از تحقیق فرضیات آزمون برای

                                     
 

 ⁄                          

                                     
 

 ⁄                          
                                        

 
 ⁄                          

                                                                       
 

 ⁄              

            

                                                                       
 

 ⁄              

            

                                                                             
 

 ⁄     
                     

 

 تحقیق متغیرهای گیری اندازه نحوه

 :باشند می زیر شرح به پژوهش این در( AC) حسابرسی کمیته : ابعادمستقل متغیر

 تقسیم از که حسابرسی کمیتۀ مالی تخصص دارای اعضای درصد با است : برابر(Expertise) حسابرسی کمیته مالی تخصص
 می محاسبه آن اعضای تعداد بر( نظری مبانی در مالی دانش و تخصص تعریف طبق) کمیته در مالی تخصص دارای اعضای

 .شود

 به را قبلی تجربۀ حسابرسی کمیتۀ از نفر یک حداقل اگر کند، می اتخاذ را یک : مقدار(Experince) حسابرسی کمیتۀ تجربۀ
 تماماً 2932 سال های شرکت است بدیهی. )بود خواهد صفر صورت این غیر در باشد، داشته حسابرسی کمیته عضو عنوان
 (. کند می اتخاذ را صفر مقدار

 اعضای تقسیم از که حسابرسی کمیتۀ مستقل اعضای درصد با است : برابر(Independence) حسابرسی کمیتۀ استقالل
 (.2931 همکاران، و صالحی) شود می محاسبه آن اعضای تعداد بر کمیته در مستقل

. باشد می مالی و حسابداری استانداردهای از شرکتها انحراف ،(FD) مالی تحریفات از منظور تحقیق در این :وابسته متغیر
 درگزارش چنانچه. شود می استفاده مستقل حسابرس گزارشات از درشرکت، شده انجام مالی تحریفات میزان سنجش برای

 باشد، شده صادره مردود یا و مشروط نظر اظهار آن اهمیت به توجه با و اشاره حسابداری استانداردهای از انحراف به حسابرس
 (.2938 داودنصر، و فرجی) گردد می لحاظ صفر مقدار صورت این غیر در و یک مقدار متغیر این برای

 این در شده انجام هایپژوهش. باشدمی گرتعدیل متغیر پژوهش این در ،(SPECL) صنعت در حسابرس تخصص :تعدیلگر متغیر
 مثبتی رابطه حسابرسی گزارش وکیفیت دارند تبحر آن حسابرسی در حسابرسان که صنعتی نوع بین که است آن بیانگر زمینه
 و شناسایی در بیشتر توانایی داشتن دلیل به دارند، تخصص مورد نظر صنعت در که حسابرسانی دیگر، عبارت به. دارد وجود

 حسابرسی مؤسسه قدر هر عالوه، به. دهند انجام باالتری کیفیت با را حسابرسی توانندمی صنعت آن ویژه مشکالت با برخورد
 کیفیت با حسابرسی خدمات ارائه به بیشتری ی عالقه مثبت، شهرت ایجاد دلیل به کند، کسب صنعت یک در بیشتری تجربه

 (.2968 مند، ابراهیمی و سجادی) کند می پیدا برتر

 .آیدمی بدست زیر رابطه از( MS) صنعت در شرکت فروش میانگین

                           
 .j سال در صنعت فروش مجموع  و  jسال در i شرکت فروش آن در که
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 کنترلی متغیرهای

SIZE (شرکت اندازه) :سهام صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی لگاریتم 

M/B (دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت  :)سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت 

LEV (اهرم) :داراییها کل به بدهیها کل نسبت تغییرات  

ROA (ها دارایی بازده) :داراییها کل بر تقسیم خالص سود 
 

 های پژوهش یافته

 ها آمار توصیفی داده

 صورت به متغیر هر برای توصیفی بیانگر پارامترهای که است شده آورده 2 جدول در تحقیق متغیرهای توصیفی آمار نتایج
های تلفیقی و متغیرهای اصلی استفاده شده در این پژوهش نشان دهنده تحلیل توصیفی کلیه داده 2جدول شماره  ست.ا مجزا

ماکسیمم و باشد. جدول زیر فراهم کننده میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، واریانس، چولگی، ها میدر سطح کلیه شرکت
اصلی ترین شاخص مرکزی، است.  2931تا  2931مینیمم متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته تحقیق به شکل ساالنه از دوره  

میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. 
ها حول این دهد بیشتر دادهباشد که نشان می( می88168( برابر با )SIZE) اندازه شرکتبرای مثال مقدار میانگین برای متغیر 

اند. به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نقطه تمرکز یافته
ی برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیار نسبت به میانگین است

آنها نسبت به میانگین است. از مهمترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. به عتوان مثال،  مقدار این پارامتر برای 
دهد در باشد که نشان می( می68860برابر با )نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  و برای متغیر (08221برابر با ) سودآوری متغیر

 بین متغیرهای پژوهش، این دو متغیر به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندگی می باشند.
 

 توصیفی متغیرهای پژوهش آمار(: 8) جدول

 
 

 

 

SIZE ROA MB LEV INDEPEN

DENCE 

EXPER

TISE 

SPECL متغیرهای پژوهش 

شرکت-سال 808 808 808 808 808 808 808  تعداد 

  شرکت 202 202 202 202 202 202 202

 میانگین 080168 08188 08919 08119 18111 08299 88168

 میانه 08223 08888 08999 08161 18011 08203 88261

 ماکزیمم 28000 28000 28000 08391 188918 08818 68991

 مینیمم 08000 08000 08000 08211 08021 08000 18011

 انحراف معیار 08928 08111 08218 08230 68860 08221 08892

28018 28226 18818 08113-  18191 08181-  چولگی 28018 

 کشیدگی 18628 18391 298019 18908 88201 88201 18628
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 پژوهشفرضیه های تحلیل وآزمون 

 .دارد رابطه مالی تحریفات با حسابرسی کمیته مالی تخصص: 8 فرضیه
 31از این رو در سطح اطمینان  است، (08138) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  حسابرسی کمیته مالی تخصص متغیر

داری به رابطه معنی مالی تحریفات با حسابرسی کمیته مالی تخصصیعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره 
دار و همچنین از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای اهرم مالی و سودآوری با تحریفات مالی رابطه معنی ارد.لحاظ آماری ند

 مثبتی دارند.
مالی تحریفات با حسابرسی کمیته مالی تخصص رابطه نهاییتخمین  (:2)جدول   

 سطح معناداری والد  آماره خطای استاندارد ضریب نام متغیر

EXPERTISE 08290-  08188 08113-  08138 

LEV 28983 08820 98161 08002 

MB 08006-  08001 28288-  08111 

ROA 28316 08889 18368 08001 

SIZE 08202 08200 28006 08929 

C 082816-  08198 18120-  08011 

 218116 نمایی درست نسبت آماره

 08006 سطح معناداری  مدل

 08011 فادن مک تعیین ضریب
 

 
 است. معنادار %2 از کمتر سطح در  LRشد. آماره انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون معادله داربودنمعنی

 که است معیاری تعیین ضریب .است %33 اطمینان سطح در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این

 درصد چند که است آن مشخص کننده ضرایب این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر رابطه قوت

 همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک، رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرات از

 08011 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند. می ایفا را تعیین نقش ضریب

 .است شده داده توضیح مدل متغیرهای متغیر وابسته  توسط در تغییرات از
 

 .رابطه دارد مالی تجربه کمیته حسابرسی با تحریفات: 2فرضیه 
درصد  31از این رو در سطح اطمینان  است، (08630) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  تجربه کمیته حسابرسی متغیر

داری به لحاظ آماری رابطه معنی مالی تحریفات باتجربه کمیته حسابرسی یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درباره 
 دارند.دار و مثبتی همچنین از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای اهرم مالی و سودآوری با تحریفات مالی رابطه معنی ارد.ند
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مالی تجربه کمیته حسابرسی با تحریفات رابطه نهاییتخمین  (:9)جدول   
 سطح معناداری والد  آماره خطای استاندارد ضریب نام متغیر

EXPERINCE 08011-  08288 08291-  08630 

LEV 28986 08820 98162 08002 

MB 08006-  08001 28288-  08112 

ROA 28362 08881 18363 08001 

SIZE 08201 08200 28028 08903 

C 28113-  08122 18892-  08021 

 218928 نمایی درست نسبت آماره

 08003 سطح معناداری  مدل

 08011 فادن مک تعیین ضریب

 

 است.  معنادار %2 از کمتر سطح در  LRشد. آماره انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون معادله داربودنمعنی

 که است معیاری تعیین ضریب .است %33 اطمینان سطح در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این

 درصد چند که است آن مشخص کننده ضرایب این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر رابطه قوت

 همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک، رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرات از

 از 08011 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند.می ایفا را تعیین نقش ضریب

 .است شده داده توضیح مدل متغیرهای متغیر وابسته  توسط در تغییرات
 

 .رابطه دارد مالی استقالل کمیته حسابرسی با تحریفات: 9فرضیه 
درصد  31از این رو در سطح اطمینان  است،  (08208)درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  استقالل کمیته حسابرسی متغیر

داری به لحاظ معنیرابطه  مالی تحریفات بااستقالل کمیته حسابرسی یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درباره 
دار و مثبتی همچنین از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای اهرم مالی و سودآوری با تحریفات مالی رابطه معنی ارد.آماری ند

 دارند.
مالی استقالل کمیته حسابرسی با تحریفات رابطه نهاییتخمین  (:4)جدول   

 

 
 

 سطح معناداری والد  آماره خطای استاندارد ضریب نام متغیر

INDEPENDENCE 08103-  08898 28811-  08208 

LEV 28180 08828 98082 08001 

MB 08003-  08001 28111-  08112 

ROA 28319 08888 18666 08009 

SIZE 08220 08202 28030 08111 

C 28812-  08113 18021-  08089 

 268011 نمایی درست نسبت آماره

 08001 سطح معناداری  مدل

 08091 فادن مک تعیین ضریب
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 است.  معنادار %2 از کمتر سطح در  LRشد. آماره انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون معادله داربودنمعنی

 که است معیاری تعیین ضریب .است %33 اطمینان سطح در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این

 درصد چند که است آن مشخص کننده ضرایب این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر رابطه قوت

 همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک، رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرات از

 08091 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند. می ایفا را تعیین نقش ضریب

 .است شده داده توضیح مدل متغیرهای متغیر وابسته  توسط در تغییرات از

 

 .دارد تاثیر مالی تحریفات تخصص مالی کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر: 4فرضیه 

درصد  31از این رو در سطح اطمینان  است، (08236) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  تخصص مالی کمیته حسابرسی
داری به لحاظ رابطه معنی مالی تحریفات باتخصص مالی کمیته حسابرسی یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درباره 

است، از این رو در سطح اطمینان   (08286) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری تخصص حسابرس در صنعت  ارد.آماری ند
داری رابطه معنی مالی تحریفات باتخصص حسابرس در صنعت یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  31

دارای سطح معناداری تخصص مالی کمیته حسابرسی  حاصل ضرب تخصص حسابرس در صنعت در ارد.به لحاظ آماری ند
یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  31است، از این رو در سطح اطمینان  (08263)درصد 1از  بیشتر

داری به لحاظ آماری معنی تاثیر مالی تحریفات تخصص مالی کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر
دار و مثبتی دارند. سودآوری با تحریفات مالی رابطه معنیهمچنین از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای اهرم مالی و  ارد.ند

 شد.  انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون معادله داربودنمعنی
 

مالی تحریفات تخصص مالی کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر تاثیرتخمین  (:5)جدول   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطمینان سطح در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این است. معنادار %2 از کمتر سطح در  LRآماره

 این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب .است 33%

 رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که است آن مشخص کننده ضرایب

 سطح معناداری والد  آماره خطای استاندارد ضریب نام متغیر

EXPERTISE 08810-  08918 28161-  08236 

SPECL 08699- 08808 28911-  08286 

EXPERTISE*SPECL 28018 08601 28920 08263 

LEV 28986 08821 98190 08002 

MB 08003-  08001 288230-  08199 

ROA 28313 08888 18383 08009 

SIZE 08228 08202 28282 08119 

C 28861-  08183 28316-  08081 

 218103 نمایی درست نسبت آماره

 08028 سطح معناداری  مدل

 08092 فادن مک تعیین ضریب
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 مدل فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند. می ایفا را تعیین نقش ضریب همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک،

 .است شده داده توضیح مدل متغیرهای توسطمتغیر وابسته  در تغییرات از 08092 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش

 

 .دارد تاثیر مالی تحریفات تجربه کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر :5فرضیه 
درصد درباره  31از این رو در سطح اطمینان  است،  (08828) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری  تجربه کمیته حسابرسی

 ارد.داری به لحاظ آماری ندرابطه معنی مالی تحریفات با تجربه کمیته حسابرسییعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر 
درصد  31است، از این رو در سطح اطمینان   (08886) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری تخصص حسابرس در صنعت 

داری به لحاظ رابطه معنی مالی تحریفات باتخصص حسابرس در صنعت یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درباره 
 درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری تجربه کمیته حسابرسی  حاصل ضرب تخصص حسابرس در صنعت در ارد.آماری ند

تخصص حسابرس در یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  31است، از این رو در سطح اطمینان  (08983)
همچنین از بین  ارد.داری به لحاظ آماری ندمعنی تاثیر تاثیر مالی تحریفات تجربه کمیته حسابرسی و بین رابطه صنعت بر

 معادله داربودندار و مثبتی دارند. معنیمتغیرهای اهرم مالی و سودآوری با تحریفات مالی رابطه معنیمتغیرهای کنترلی 

 دهندهنشان این است.  معنادار %2 از کمتر سطح در  LRشد. آماره انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون

 متغیر رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب .است %33 اطمینان سطح در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری

 متغیر تغییرات از درصد چند که است آن مشخص کننده ضرایب این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل

 نقش ضریب همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک، رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته

 در تغییرات از 08013 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند. می ایفا را تعیین

 .است شده داده توضیح مدل متغیرهای متغیر وابسته  توسط
 

مالی تحریفات تجربه کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر تاثیرتخمین  (:6)جدول   

 

 .دارد تاثیر مالی تحریفات استقالل کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر: 6فرضیه 

درصد درباره  31از این رو در سطح اطمینان  است،( 08239) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری استقالل کمیته حسابرسی 
داری به لحاظ آماری رابطه معنی مالی تحریفات بااستقالل کمیته حسابرسی یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر 

 سطح معناداری والد  آماره خطای استاندارد ضریب نام متغیر

Experince 08262-  08188 08198-  08828 

SPECL 08211- 08198 08111-  08886 

Experince*  SPECL 08816 08122 08391 08983 

LEV 28981 08821 98118 08002 

MB 08003-  08001 28196-  08121 

ROA 28318 08881 18388 08009 

SIZE 08221 08202 28203 08181 

C 28110-  08129 18811-  08028 

 288992 نمایی درست نسبت آماره

 08011 سطح معناداری  مدل

 08013 فادن مک تعیین ضریب
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 31است، از این رو در سطح اطمینان  (08361) درصد 1از  بیشتردارای سطح معناداری تخصص حسابرس در صنعت  ارد.ند
داری به رابطه معنی مالی تحریفات باتخصص حسابرس در صنعت یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره 

 1از  بیشتردارای سطح معناداری استقالل کمیته حسابرسی  حاصل ضرب تخصص حسابرس در صنعت در ارد.لحاظ آماری ند
تخصص یعنی  توان اظهار نظر کرداین متغیر میتاثیر درصد درباره  31است، از این رو در سطح اطمینان  (08693) درصد

 رد.اداری به لحاظ آماری ندمعنی تاثیر مالی تحریفات استقالل کمیته حسابرسی و بین رابطه حسابرس در صنعت بر
 

 مالی تحریفات استقالل کمیته حسابرسی و بین رابطه تخصص حسابرس در صنعت بر تاثیرتخمین (: 7)جدول 

 

-دار و مثبتی دارند. معنیاز بین متغیرهای کنترلی متغیرهای اهرم مالی و سودآوری با تحریفات مالی رابطه معنیهمچنین 

 شود،می مشاهده فوقجدول  در شد. همانطور که انجام نماییدرست نسبت آماره از استفاده با رگرسیون معادله داربودن

 اطمینان سطح در شده برازش رگرسیونی مدل کلی معناداری دهندهنشان این است.  معنادار %2 از کمتر سطح در  LRآماره

 این مقدار در واقع، کند؛می تشریح را وابسته متغیر و مستقل متغیر رابطه قوت که است معیاری تعیین ضریب .است 33%

 رگرسیون آنالیز در دهد.می توضیح متغیر مستقل را وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که است آن مشخص کننده ضرایب

 فادن مک تعیین ضریب به توجه با کند. می ایفا را تعیین نقش ضریب همان تقریباً فادن مک تعیین ضریب لجیستیک،

 شده داده توضیح مدل متغیرهای متغیر وابسته  توسط در تغییرات از 08091 حدود که کرد ادعا توانمی شده، برازش مدل

 است.
 

 گیرینتیجه
-می اهمیت دارای نیز حسابداری و مالی های تحریف کاهش کمیته حسابرسی بر تاثیر مبانی نظری پژوهش تایید بر اساس

 بایست دارای می بورس سازمان تصویب و اعالم اساس بر حسابرسی کمیته ریاست نیز و داخلی حسابرسان آنجا که از باشد
 مستقل شواهد نیز کسب و مستقل حسابرس مدیریت نامه در مندرج موارد پیگیری با توانند می آنها لذا باشند مالی تخصص

 عمده هایاشتباه و هاتحریف رخداد مانع از حسابداری استانداردهای دقیق رعایت عدم نیز و مالی هایکنترل ضعف نقاط از

 عضو کمیته حسابرسی ریاست که آنجا از شوند درون سازمانی های گزارش سایر نیز و سازمانی برون مالی گزارشگری در

 سطح معناداری والد  آماره خطای استاندارد ضریب نام متغیر

INDEPENDENCE 08810-  08121 28902-  08239 

SPECL 08022- 08128 08011-  08361 

INDEPENDENCE* SPECL 08166- 28818 08101-  08693 

LEV 28168 08823 98081 08001 

MB 08003-  08001 28181-  08101 

ROA 28389 08883 18308 08009 

SIZE 08221 08202 28296 08118 

C 28108-  08191 18080-  08082 

 268990 نمایی درست نسبت آماره

 08020 سطح معناداری  مدل

 08091 فادن مک تعیین ضریب
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 مرجع باالترین طریق از و تواند مستقالًمی حسابرسی هایرسیدگی نتایج لذا باشد می مدیره هیات مستقل و غیرموظف
 استانداردهای و ضوابط رعایت عدم کاهندگی ریسک نقش به جایگاه این و شود اعالم اجرائی مدیران به گیری تصمیم

نموده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش بر خالف مبانی نظری  مساعدت حسابرس کمک به هاشرکت توسط حسابداری
 به دلیل عدم وجود تحقیق مشابه در این زمینه امکان مقایسه با تحقیقات پیشین فراهم نگردید. پژوهش بوده و

 

 پژوهش از حاصل یشنهادهای
 بیان مطالعه مورد موضوع راستای در که پیشنهادهایی اول است. بخش دو شامل قسمت این در شده ارائه پیشنهادهای

 خواهند مطرح شود، واقع مفید تواند می دیگر محققان و آتی های پژوهش برای زمینه ایجاد در که پیشنهادهایی دوم شود. می
 شد.

 

 تحقیق نتایج از حاصل کاربردی پیشنهادات

 :است ارائه قابل زیر پیشنهادهای اهداف، به عنایت با و مطالعه مورد نظری مبانی و پژوهشهای یافته به توجه با

شود به تاثیر مثبت دارد. بنابراین، پیشنهاد می مالی بر تحریفات شود. اهرم مالیتحقیق، مشاهده میبراساس نتایج  
 وجه بیشتری نیز به این متغیر شود.هنگام اخذ تصمیمات مالی شرکت ت

 به شودمی پیشنهاد بنابراین،. دارد مثبت تاثیر مالی تحریفات بر سودآوری. شودمی مشاهده تحقیق، نتایج براساس 
ها مستعد اعمال بیشتری به شرکتهای سودآور شود زیرا اینگونه شرکت توجه شرکت مالی تصمیمات اخذ هنگام

 باشند.تحریفات مالی می
ارائه اطالعات در مورد اظهارنظر در  به ملزم را هاشرکت تمامی که شودمی پیشنهاد بهادار اوراق بورس سازمان به 

های مروط و مردود موجب اطمینان کنند. ارائه دالیل کافی برای گزارش مالی هایصورت در گزارش حسابرسی
 شود.به نبود تحریفات مالی در صورتهای مالی می بخشی نسب

افشای کامل تعداد و  به نسبت دگردمی  پیشنهاد تجاری واحدهای مدیران به کمیته حسابرسی اهمیت به توجه با 
بیشتری  حساسیت و توجه به تفکیک هر سال مالی،بودن اعضا، سطح تحصیالت و ....  سمت، موظف و غیرموظف

 .دهند نشان

 

 آتی تحقیقات برای پیشنهادها

 آن نخست .گیرد قرار توجه مورد باید تعمیم نتیجه در که بوده مواجه مشکالتی با هاپژوهش سایر مانند نیز پژوهش این انجام
 نبود. الگوهای تحریفات مالی میسر برخی از استفاده امکان مربوطه، و مقررات قوانین و محیطی شرایط به توجه با که

نمونۀ  کاهش و هاشرکت حذف باعث های کمیته حسابرسی کهویژگی قبیل از نیاز مورد اطالعات برخی عدم ارائۀ همچنین،
 ارائه ذیل شرح به پیشنهادهایی های آینده،پژوهش برای توانمی پژوهش، این از حاصل نتیجۀ به توجه با گردید. بررسی مورد

 :نمود

به تفکیک صنایع و اندازه  را های عضو بورس تهرانشود که پژوهشی تحت عنوان مشابه و برای شرکتپیشنهاد می 
 شرکتها انجام پذیرد.
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های ارتباط ویژگی بررسی به پژوهشی تحریفات مالی، گیریاندازه هایمدل تنوع به توجه با که شودمی پیشنهاد 
 با تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته  های شرکت در کیفیت حسابرسی تحریفات مالی با و کمیته حسابرسی

 .پذیرد انجام هامدل سایر
ارتباط بین  بر تواند می...  و شرکت رشد شرکت، اندازه صنعت، نوع قبیل از عواملی آیا اینکه خصوص در پژوهشی 

 بگذارد، تهران اثر بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته  های شرکت تحریفات مالی در و های کمیته حسابرسیویژگی
 .گیرد انجام

 

 های انجام پژوهش محدودیت

 تواندمی بالقوه طور به ولی باشد،می محقق کنترل از خارج که دارد وجود مواردی و شرایط مجموعه علمی، پژوهش فرآیند در
 زمانی های محدودیت و محیطی شرایط از ناشی برخی و ذاتی هامحدودیت این از برخی. دهد قرار تاثیر تحت را پژوهش نتایج

 .باشدمی پژوهش

 تاریخی شده تمام مبنای بهای بر شده تهیه مالی هایصورت از پژوهش متغیرهای محاسبه برای که آنجایی از 
 از متفاوت پژوهش نتایج است ممکن برای تورم مالی هایصورت اطالعات تعدیل صورت در است؛ شده استفاده

 .باشد فعلی نتایج
 بازه این در که است بوده 2931 تا 2931 متعدد هایسال به مربوط مالی هایصورت از شده استخراج هایداده 

 همگون شده استخراج اعداد است ممکن در نتیجه است؛ شده زیادی تغییرات دچار حسابداری استانداردهای زمانی
 .نباشند

 نیاز مورد  اطالعات به محقق دستیابی جهت اتکا قابل اطالعات با و یافته سازمان و منظم اطالعاتی پایگاه یک نبود 
  .مناسب زمانی حیطه یک در شرکتها

بودن اعضا، سطح تحصیالت و .....  کمیته تعداد و سمت، موظف و غیرموظف ) آماری هایداده استخراج و تهیه 
 این برای اساسی محدودیت دارای و باشدنمی پذیرامکان براحتی مالی پیوست صورتهای هاییادداشت از حسابرسی(

 بوده است. پژوهش
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