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 چکیده
 تیمحدود یانجیم دبرنقشیباتاک یگذار هیسرما ییبر ناکارا یمال یارائه مجدد صورتها ریتاث یبررسهدف پژوهش حاضر 

ی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی مال یها
یرها با استفاده از جمع آوری اطالعات، از طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغ

تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، 
تا  1331ساله بین  6انی شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زم 131سه فرضیه تدوین و 

انتخاب شده و در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج  1333
کمتر از حد  یگذار هیاز حد و سرما شیب یگذار هیبر سرما یمال یمجدد صورتها ارائهحاصل از آزمون فرضیات نشان داد 

دارد.  میمستق ریکمتر از حد تاث یگذار هیاز حد و سرما شیب یگذار هیبر سرما یمال تی. و محدوددتاثیر مستقیم دار
از  شیکمتر از حد و ب یذارگ هیبر سرما یمال تیمحدود یگر یانجینقش م قیاز طر یمال یارائه مجدد صورتها نیهمچن
 دارد. میمستق ریحد تاث

 ی.مال یها تیمحدود، کمتر از حد یگذار هیسرما، از حد شیب یگذار هیاسرمی، مال یارائه مجدد صورتها کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

که به دلیل اصالح اشتباهات با اهمیت سنوات قبل و تغییر اصول و روش های پذیرفته تجدید ارائه صورت های مالی 
ته است، بلکه نوعی پیش از نگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکالت عملکرد دوره گذششده حسابداری رخ می دهد، 

به  نسبتبینی مشکالت آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران 
 یدر ط یحسابدار یها ییرسوا ادیحجم زاعتبار و شایستگی مدیریت و تاثیر بر کیفیت سودهای گزارش شده می شود. 

 نیآنها شده است. تمام ا یبزرگ و مؤسسات حسابرس یها از شرکت یمنجر به سلب اعتماد عموم ریچند سال اخ
وجود  انگریب یمال یها بوده است. در اغلب موارد، ارائه مجدد صورتی مال یها ارائه صورت دیهمراه با تجد ها، ییرسوا

 دهید بیزار آسها در با بوده است که شهرت و ارزش آن ییها در شرکت یو نظام راهبر یکنترل داخل ستمیمشکالت در س
 در امور مختلف توسط شرکت یگذار هیسرما. از طرف دیگر، ها شده است آن یاوقات منجر به ورشکستگ یدر برخ یو حت

مورد توجه بوده است. در  یاز رکود و عقب ماندگ یریجلوگ ها و شرکت مهم توسعه یها از راه یکیعنوان  ها همواره به
از  یگذار هیسرما ییکارا شیافزا ی،گذار هیکه عالوه بر توسعه سرما است هدر منابع موجب شد تیمحدود ان،یم نیا
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 نقش با گذاری سرمایه ناکارایی بر مالی های صورت مجدد ارائه تاثیر بررسی

 مالی های درماندگی
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می تواند کارایی سرمایه گذاری های شرکت ها را  یمال یها ارائه مجدد صورت. بنابراین، برخوردار گردد یفراوان تیاهم
 تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، انجام پژوهشی در این مورد ضروری می باشد. 

 

 مساله بیان
که اکثر شرکت ها  است از آن یشده در بورس اوراق بهادار تهران حاک رفتهیپذ یشرکت ها یمال یصورت ها یبررس

 انگریفقط ب یمال یارائه صورت ها دیتجد اخبار گذاران، هیسرما دگاهیکنند. از د یارائه م دیخود را تجد یمال یصورت ها
شود  یآن محسوب م تیریشرکت و مد یبرا یمشکالت آت ینیب شیپ یبلکه نوع ست،یمشکالت عملکرد دوره گذشته ن

 گرددی سود گزارش شده م تیفیو کاهش ک تیریمد یستگیگذاران نسبت به اعتبار وشا هیسرما نانیو موجب سلب اطم
 یعالمت یمال یها صورت ارائه دیاز آن است که تجد یانجام شده حاک یپژوهش ها  (.1333ی، وکاظم یپناه عتیشر)
سود است و لذا،  تیفیکاهش ک انگریو ب شده بازار یاست که منجر به واکنش منف تیریز رفتار فرصت طلبانه مدا

اعتقاد  ،یمال یارائه مجدد صورت ها قت،یدرحق(. 4116) 1همکاران و اصالح گردند؛ کالن دیبا یگزارش شده قبل یسودها
 یفن یواژها یسنوات التیدهد. تعد یتنزل م یمال یتبار گزارشگراعتماد، صداقت و اع ،ییتوانا رامونیگذاران را پ هیسرما

مؤثر است. بر  سهامداران که بر حقوق یدر حال رد،یاست که ممکن است کمتر مورد توجه سهامداران قرار گ یتخصص و
 التیدشده است. تع لیانباشته تبد انیو ز سود گردش حساب داریبه عنصر پا رانیرقم در ا نیکشورها، ا گریخالف د

تواند  یهم م یدر روش حسابدار رییسهامداران شود. اگر چه تغ حقوقی انتقال نابجا ای عییتواند باعث تض یم یسنوات
 التیبه اتفاق تعد بیقر باًیخورد و تقر یکمتر به چشم م رانیدر ا ریینوع تغ نیشود اما ا یسنوات التیتعد جادیباعث ا

 .کندیم انیرا ب یمال یموجود در صورتها یارائه مجدد نقصهامربوط به اصالح اشتباهات است.  یسنوات
شامل اشتباهات با  است چند دوره قبل، ممکن ای کیمنتشره  یمال یها صورت ران،یا یحسابدار یطبق استانداردها

 قت،یمزبور را کاهش دهد. درحق یمال یصورتهای اتکا تیقابل جهیمطلوب را مخدوش و در نت ریباشد که تصو یتیاهم
تنزل  یمال یاعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگر ،ییتوانا رامونیرا پ گذاران هیاعتقاد سرما ،یمال یارائه مجدد صورت ها

 نیا دهد و یرا کاهش م تیریمد یهایریگ میگذاران به تصم هیاعتماد سرما زانیم ،یمال یصورتها دهد. ارائه مجدد یم
واکنش  رایباشد، ز رگذاریتأثی اقالم تعهد نیسهام و همچن متیق ،هیسرما نهیهز زانیکاهش اعتماد ممکن است بر م

. گرددیم متهایکمتر از حد ق ایاز حد  شیب شیافزا از جمله ییها ینبوده و باعث ناهنجار ییعقال دیافراد به اطالعات جد
 (.1333علیخانی، )اخگر و  برخوردار است ییهایاز ناکارآمد یگاه آنهاست که یهای نیب شیانتظارات افراد تابع پ

از  یریجلوگ ها و شرکتمهم توسعه  یها از راه یکیعنوان  ها همواره به در امور مختلف توسط شرکت یگذار هیسرما
که عالوه بر توسعه  است در منابع موجب شده تیمحدود ان،یم نیمورد توجه بوده است. در ا یرکود و عقب ماندگ

حداقل  یگذار هیسرما ییکارا نییدر تع. برخوردار گردد یفراوان تیاز اهم یگذار هیسرما ییکارا شیافزا ی،گذار هیسرما
به جمع  ازین یگذار هیسرما یفرصت ها یمال نیمنظور تأم به کند که یم انیب ،نخست اریمع .وجود دارد ینظر اریدو مع

گرچه  ،شوند یمال نیتأم ستیبا یم مثبت یبا خالص ارزش فعل یپروژه ها تمام بازار کارا کیمنابع وجود دارد. در  یآور
را  یمال نیدر تأم رانیمد ییتوانا یمال یها تینشان داده است که محدود یدر حوزه مال موجود قاتیاز تحق یادیتعداد ز
 (.1334)نهندی و همکاران،  سازد یم   محدود

 لیممکن است به دل یمال نیأمت تیمحدود مواجه با یاست که شرکت ها نیتوان استنباط نمود ا یکه م یاز موارد یکی
امر به  نیکه ا ندیخالص مثبت صر فنظر نما یفعل با ارزش یاز قبول و انجام پروژه ها یمال نیتأم ادیز یها نهیهز

 ینیتضم چیه ردیبگ یمال نیبه تأم میکند اگر شرکت تصم یم انیب زین ،دوم اریمنجر شود. مع یگذار هیکاهش سرما
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نا  یممکن است با انتخاب پروژه ها رانی. به عنوان مثال، مدردیانجام گ آن با یحیصح یرگذا هیوجود ندارد که سرما
. اغلب مقاالت ندیمد نماآناکار یگذار هیسوء استفاده از منابع موجود اقدام به سرما یحت ای شیمناسب در جهت منافع خو

 ،1نیاست) شود یگذار هیسرما شیفزاموجب ا فیضع یها کنند که انتخاب پروژه یم ینیب شیحوزه پ نیموجود در ا
4113.) 

خالص  یفعل ارزش با یکه شرکت تنها در تمام پروژه ها شودی حاصل م یزمان یگذار هیسرما ییکارا ،یبه طور مفهوم
از مسائل بازار ناقص  کی چیباشد و ه کا رساز است که بازار کامل یدر صورت ویسنار نیکند. البته ا یگذار هیمثبت سرما

 ییکارا ن،یعالوه بر ا(. 4113، 4و همکاران دلیب) وجود نداشته باشد یندگینما یها هنینادرست و هز نشیه گزاز جمل
 هیکه سرما ییها تیسو از مصرف منابع در فعال کیمستلزم آن است که از  نهیبه حد در یگذار هیسرما ای یگذار هیسرما
 ازیکه ن ییها تی، منابع به سمت فعالگرید یود و از سوش یریحد مطلوب انجام شده است جلوگ از شیدر آن ب یگذار

 (.1336 مدرس و حصارزاده) شود تیدارد هدا یگذار هیبه سرما یشتریب
 نقش بای مال یها صورت ارائه مجددبا توجه به مطالب باال، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که 

 دارد؟ی گذار هیاسرم ییبر نا کاراچه تاثیری  یمال یها تیمحدود
 

 پژوهش پیشینه
 تیبر اساس محدود گذاری هیسرما یو ناکارآمد یمال های ترصو ارائه دیتجد( به بررسی 4116) 3خیانگ و همکاران

گذاری بیش از حد گذاری بیش از حد، میزان سرمایههایی با سرمایهی پرداختند. نتایج نشان داد که برای شرکتمال های
های با ای مالی کاهش یافته است، و محدودیت های مالی نقش میانجی داشته است. برای شرکتهپس از تجدید صورت

های مالی شدت یافته است و سرمایه گذاری کمتر از حد، میزان سرمایه گذاری کمتر از حد پس از تجدید ارائه صورت
و تحلیل  ستفاده از روش ریاضیاتی،ه حاضر اای در این تاثیرگذاری داشته است. مقالهای مالی نقش واسطهمحدودیت

-ای محدودیت های مالی را نشان داده است. این مقاله به شرکتمسیر را در علوم اجتماعی قوت بخشیده و تاثیر واسطه

 های فعال در بورس پیشنهاداتی را در جهت تقویت حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت افشای اطالعات ارائه کرده است. 
گذاری و ارزش آفرینی شرکت پرداختند. نتایج  ( به بررسی ضعف کنترل داخلی، کارایی سرمایه4116)1جاکوبی و همکاران

گذاری در  های دارای ضعف کنترل داخلی به طور قابل توجهی به کاهش سرمایه به دست آمده از تحقیق نشان داد شرکت
تر نشان داد بسیاری از موارد مربوط به کاهش مورد افشای ضعف کنترل داخلی مایلند و عملکرد ضعیفی دارند. شواهد بیش

گذاری در طول سال قبل از افشای ضعف کنترل داخلی ناشی می شود. همچنین بررسی ها نشان داده است  سرمایه
گذاری های خود را کاهش نمی دهند و عملکرد سهام  های دارای ضعف کنترل داخلی با رتبه اعتباری باال، سرمایه شرکت

 ارای ضعف کنترل داخلی بدون رتبه اعتباری بسیار بهتر است. های د در شرکت
های  های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد در شرکت تجدید ارائه صورت تأثیر( به بررسی 4116) 5چن و همکاران

ها  تهای مالی، نگهداشت وجه نقد شرک ها نشان داد که پس از تجدید ارائه صورت آمریکایی پرداختند. نتایج پژوهش آن
های مالی  هایی که صورت داد که ارزش بازار نگهداشت وجه نقد در شرکت نشانها  یابد. همچنین نتایج آن افزایش می

 ها تجدید ارائه شده است، افزایش یافته است. آن

                                                           
1
 Sttin 

2
 Bidel et al 

3
 Khiang,et.al 

4
 Jakobi,et.al 

5
 Chen,et.al 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                             (                                                                                    )جلد چهارم1041، پاییز 76، شماره 5دوره 
 

11 
 

 یها تیوند و محدود یرکت ها منتفع مش گریبه د م خودسها یرکت ها از فروش بلوکشنشان داد که ( 4116) 1لیائو
رنج  مالی محدودت از که هستند هایی شرکت عمدتاً هدف، های شرکت که دریافت . اوددهن یم اهشرا ک خود یلما
که  یرکت هاشت به بنسی حت اه رکتش ییوردارند. اخبر  یید باالشو ر یگذار هیسرما یبرند، اما از فرصت ها یم

 کنند. تصاحب تجربه می انرا در زم یاالترب یازدهب دندارن یالم تیدودمح
آزمایشی آنها   های مالی بر رشد شرکت پرداختند. نمونۀ به بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت (4115) 4البرینگ و همکاران

هایی که فاقد تجدید ارائه  و نمونۀ کنترل شامل شرکت 4113تا  1336کننده در دورۀ  شرکتِ تجدید ارائه 1111شامل 
طور کلی یافتند که در پی  تحمل استفاده شده و به د فروش خالص و رشد قابلشود. در این پژوهش از رش اند، می بوده

 یابد. تجدید ارائه رشد شرکت کاهش می
( در تحقیقی نشان دادند که در سال های پیش از تجدید ارائه اکثر شرکت ها گزارش های مالی 4111) 3چن و همکاران

می دهند. همچنین پیش از تجدید ارائه واکنش منفی بازار شدیدتر محافظه کارانه ی برای پاسخ به بحران اعتباری انجام 
می شود و در واکنش شدید بازار از حسابرسان بزرگ استفاده می شود که خود باعث می شود صورت های مالی محافظه 

 کارانه تر تهیه شوند.
. شرکت یمال تیگرفتن سطح محدود رنظ در با ندهیدر عملکرد آ یگذار هیسرما ریتأث یابیارز( 1336هادیان و همکاران )

عوامل  نیا ۀازجمل یمال نیدر تأم تیبر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدود یگذار هیدر نقش سرما یعوامل متعدد
 یمال تیبا محدود های در شرکت ندهیآ یدر سودآور گذاری هیسرما متفاوت ریتأث ۀدهند پژوهش نشان های افتهیاست. 

 ریدال بر تأث یسازگار است؛ اما شواهد ینظر یبا مبان افتهی نیاست. ا یمال تین محدودبدو های نسبت به شرکت
 های شرکت  نسبت به یمال تیبا محدود های شرکت هندیآ هشد لیتعد یو نگهدار دیدر بازده خر یگذار هیسرما متفاوت

 نشد. افتی یمال تیبدون محدود
از بورس اوراق بهادار  ی: شواهدیمال یها ارائه صورت دیو تجد تیریمد یاعتماد شیب( به بررسی 1336مرادی و آرانی )

 یگر گزارش تیفیبر ک تواند یم ران،یمد یرفتار یها یژگیاز و یکیبه عنوان  تیریمد یاعتماد شیبپرداختند.  تهران
با  تیریمد یعتمادا شیپژوهش نشان داد که ب یها افتهیباشد.  رگذاریتأث یمال یها ارائه صورت دیتجد جهیو در نت یمال

 تیریمد یرفتار یژگیو نیا گر،ید انیندارد. به ب یو شدت آن رابطه معنادار یمال یها صورت تیارائه با اهم دیرخداد تجد
 .ستیاثرگذار ن یمال یها ارائه صورت دیو شدت تجد تیارائه با اهم دیبر رخداد تجد

شده در  رفتهیپذ یها شرکت یمال تیبر محدود یمال یها ارائه صورت دیتجد ریتاثبه بررسی ( 1335فروزان و همدم )
بر  یمال یارائه صورت ها دیتجد ریتاث یبررس یرو یجامع لیتحل پژوهش، نیدر اپرداختند.  بورس اوراق بهادار تهران

 11. جامعه مورد مطالعه شاملافتیشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام  رفتهیپذ یدر شرکت ها یمال تیمحدود
مستقل و  ریتغبه عنوان م یمال یارائه صورت ها دیپژوهش تجد نیباشد.در ا یم1333یال1333یدوره مال یرکت طش

کنترل در نظر گرفته شده  یرهایبه عنوان متغ زین یوابسته و اندازه شرکت و اهرم مال ریبه عنوان متغ یمال تیمحدود
 یپژوهش برا یداده ها یپس از طبقه بند نیهمچن ،Excelداده ها از نرم افزار  یپژوهش جهت طبقه بند نیاند.در ا

دوره پنج  کیپژوهش شامل  یاستفاده شده است.قلمرو زمان EViews افزارها رماز ن ها نیپردازش داده ها و انجام تخم
 هیفرض کیپژوهش شامل  نیا مورد مطالعه است. یشرکت ها 1333 تا 1333 یسال ها یمال یساله بر اساس صورتها

 یبیترک یو روش داده ها یونیاز مدل رگرس هیو آزمون فرض قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ یبررس یشد که برابا یم

                                                           
1
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2
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بر  یمال یارائه صورت ها دیدار تجد یمعکوس و معن ریاز تأث یحاک اتیآزمون فرض جیدر کل نتا است. دهیاستفاده گرد
 باشد. یتهران مشده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یشرکت ها یمال تیمحدود

بورس  یدرشرکت ها یگذار هیسرما یینقد آزاد بر کارا انیو جر یمال تیمحدود نیب ریتاث( 1335ستایش و عبدلی )
 یمعن یرابطه  یه گذاریسرما ییو کارا یمال تیمحدود نیپژوهش نشان داد ب یها افتهرا بررسی کردند. ی اوراق بهادار

 تیکرد هر چه محدو انیتوان ب یم یمال تیرمحدودیمتغ یونیرگرس بیدن ضربو یوجود دارد و با توجه به منف یدار
 نی. همچنافتی( خواهد شیدر شرکت ها کاهش )افزا یگذار هیسرما یی( کارادیتر آ نییدر شرکت ها باالتر رود)پا یمال
وجود  یگذار هیسرما یینقد آزاد و کارا انیجر نیب یدار ی( و معنمیمثبت )مستق ارتباطآن بود که  دیپژوهش مو جینتا

نقد آزاد در  انیکرد هرچه جر انیتوان ب یمستقل م ریمتغ یونیرگرس بیبا توجه به مثبت بودن ضر یدارد و از طرف
 .افتی(خواهد هش)کا شیدر شرکت ها افزا یگذار هیسرما ییکارا) دیتر آ نییپا (شرکت ها باالتر رود

 

 فرضیه های پژوهش
 .دارد ریتاث یمال های تیبر محدود یمال یها ارائه مجدد صورتفرضیه اول: 
 دارد. ریتاث یگذار هیسرما ییبر ناکارا یمال یها مجدد صورت ارائهفرضیه دوم: 
 دارد. ریتاث یگذار هیسرما ییبر ناکارا یمال های تیمحدودفرضیه سوم: 

 ریتاث یگذار هیسرمایی ناکارابر  یمال های تیمحدودی انجینقش م قیاز طر یمال یها مجدد صورت ارائهفرضیه چهارم: 
 دارد.

 

 روش شناسی پژوهش
با توجه به این که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از 

از وهش پژ نیابعد زمانی، گذشته نگر )پس رویدادی( می باشد. همچنین،  لحاظلحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از 
همبستگی است و انجام آن در  -براساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی ی،از نوع علّ ییو محتوا تینظر ماه

پژوهش از طریق   گیرد. بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه  استقرایی صورت می -قیاسی  چارچوب استدالل
ها از راه  ها برای تأیید یا رد فرضیه لب قیاسی و گردآوری دادههای معتبر اینترنتی در قا و سایت  ، مجالت ای کتابخانه

 . استقرایی انجام می شود
 

 جامعه و نمونه آماری
امکان  یدر بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آمار شده رفتهیپذ یها پژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار

پژوهش  نیدر بورس اوراق بهادار است. در ا شده رفتهیپذ یها شرکت یمال یها موجود در صورت یها به داده یدسترس
 یکه نمونه آمار بیترت  نیا  انتخاب خواهد شد، به یآمار معهاز جا کیستماتیس یروش حذف قیمطالعه از طر نمونه مورد

 باشند: ریز یارهایاست که حائز مع یموجود در جامعه آمار یها شرکت هیمتشکل از کل
، نماد معامالتی آن ها از تابلوی بورس خارج نشده باشد )فعالیت 1333تا  1331د مطالعه تحقیق های مور طی سال -1

 مستمر و پایدار در بازار سرمایه(. 

های مورد نظر تغییر داده باشند )همگن بودن  های مورد مطالعه نبایستی سال مالی و فعالیت خود را طی دوره شرکت -4
 مطالعه(.  سال مالی و فعالیت در طول دوره

 های مالی در دسترس باشد.  های همراه صورت خصوص یادداشت  اطالعات مالی موردنیاز، به -3
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 1شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معامالتی -1

 نداشته باشد.

پولی به دلیل تفاوت از ماهیت فعالیت این گونه  -طه گری مالیشرکت های بیمه، بانک ها، سرمایه گذاری، واس -5
 شرکت ها از جامعه حذف خواهند شد.

شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون ها  116گیری حذفی سیستماتیک  در نتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه
 شرکت می باشد.  -سال 354نمونه باشد بنابراین حجم نهایی  سال متوالی می 6انتخاب شدند. دوره تحقیق 

 

 متغیر وابسته

  2گذاری سرمایه ناکارایی
 پژوهش بررسی. تعیین نماید را سرمایه گذاری مطلوب حد بتواند که شود استفاده مدلی از باید تجربی آزمون به منظور

 برای شرکت رشد یها فرصت مدل از از پژوهشگران بسیاری که دهد می نشان مطلوب حد این تعیین برای قبلی های
 این نظری (. مبانی4113همکاران،  و ؛ بیدل4116هیالری،  و استفاده نموده اند )بیدل سرمایه گذاری، مطلوب حد برآورد
 به بیان .نماید توجیه را شرکت جدید های سرمایه گذاری باید شرکت رشد های فرصت که است نکته استوار این بر مدل،

 شرکت های توضیح سرمایه گذاری قابلیت رشد، های فرصت متغیر، دو این بین رگرسیون رد که است آن بر انتظار دیگر،
 خطای مقادیر دهد، توضیح را شرکت نتواند سرمایه گذاری های رشد فرصت های درصورتی که باشند. بنابراین، داشته را

سرمایه  محاسبه برای. داد واهدخ نشان را سرمایه گذاری( کم و )بیش سرمایه گذاری سرمایه گذاری ناکارایی حاصل،
 تغیر در یا جاری غیر دارایی های در تغییر یا دارایی ها کل در تغیر یا مشهود ثابت دارایی های در از تغییر عموماً گذاری،

 دارایی ها کل در از تغیر سرمایه گذاری محاسبه برای پژوهش این در می شود. استفاده بلندمدت سرمایه گذاری های
 .است دهش استفاده

 زاده حصار و کار تهرانی حاصل که (1) رابطه از استفاده با سرمایه گذاری کم و سرمایه گذاری بیش پژوهش، این در
 .است شده استفاده ایران بوده، در شرکت ها سرمایه گذاری کم و بیش تعیین مدل به عنوان (1333)

Iit=β0+β1CFOit-1+β2MTBit+β3SGit-1+β4ROAit-1+β5OPit-1+εit 
CFOit-1: سال. ابتدای داراییهای کل بر تقسیم جاری سال عملیاتی نقد جریان 
MTBitشرکت. سهام دفتری ارزش به : ارزش بازار 
SGit-1میآید. دست به قبل سال فروش تقسیم بر قبل سال جاری با سال فروش تغییرات تقسیم از که فروش : رشد 

ROAit-1 :است. جاری سال ابتدای داراییهای بر تقسیم سود خالص با برابر که داراییها بازده 
OPit-1: است. جاری سال ابتدای داراییهای تقسیم بر جاری سال عملیاتی سود 

εitرا سرمایه گذاری کم خطا، جز منفی مقدار و میدهد نشان سرمایه گذاری را بیش خطا، جزء مثبت مقدار )که خطا : جز 
 میدهد(. نشان

 

 متغیر مستقل
این  غیر در یک و عدد گیرد انجام مالی های صورت در ارائه تجدید  شرکت در اگر: 3رت های مالیارائه مجدد صو

 کند. می صفر اختیار عدد صورت
                                                           

 ماه وقفه ایجاد شده باشد.  6منظور از وقفه معامالتی این است که در داد و ستد سهام شرکت در دوره مورد مطالعه بیشتر از  1
2
 Inefficient capital

 

3
 Restetement of financial statements 
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 متغیر میانجی
: برای تمیز شرکت های محدود در تامین مالی از سایر واحد های تجاری برای آزمون نمودن از 1محدودیت های مالی

( در مدل زیر بومی 1333( که توسط تهرانی و حصارزاده )1366کاپالن و زینگالس )شاخص محدودیت در تامین مالی 
 سازی شده است استفاده گردید:

KZIR = 17.330-37.486C-15.216Div+3.39Lev-1.402MTB 

C.نسبت وجه نقد بر دارایی ها : 
Div.سود تقسیمی بر دارایی ها : 
Lev.نسبت بدهی به دارایی ها : 

MTBازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری دارایی ها.: مجموع ارزش ب 
وارد نمونه، مقدار محاسبه  Kzروش استفاده از این شاخص بدین ترتیب است که ابتدا مقادیر واقعی را در معادله شاخص 

ند شرکت های موجود در می شود. مقادیر از کوچکتر به بزرگتر مرتب و سپس به پنج قیمت تقسیم شده اند که می توا
پنجک چهارم و پنجم را بعنوان محدودیت تامین مالی شناسایی نمود. پس شرکت های موجود در پنجک چهارم و پنجم 

 اختیار می کند. 1اختیار می کند و بقیه شرکت ها عدد  1بعنوان محدودیت تامین مالی و عدد 
 

 متغیرهای کنترلی
؛ مشایخی و 4116)هو و همکاران،  tسال در  iها شرکت  ییداراارزش دفتری کل لگاریتم طبیعی  (:Sizeاندازه شرکت )

 شود. یماستفاده  ها شرکت(. از این متغیر جهت کنترل اندازه 1334فرهادی،
 پژوهش در متغیر است. این هیأت مدیره اعضای توسط شده نگهداری سهام درصد بیانگر (:Instown)مالکیت مدیریتی 

 است. کاررفته به تعریف همین با ( نیز1336کرمانی ) و و نمازی( 4113کومار ) های
اگر شرکت در پایان سال مالی زیان گزارش کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر اختیار (: Loss)زیان ده 

 کند. می
 و 4)احمد tدر سال  iهای شرکت  های بلندمدت به ارزش دفتری کل دارایی یبدهنسبت ارزش دفتری (: LEV)اهرم مالی 
 شود. یماستفاده  ها شرکت( از این متغیر جهت کنترل پوشش بدهی 1333 ؛ نوروش و یزدانی،4114 همکاران،

 ها یبدهارزش دفتری کل 
 اهرم مالی =

 ها ارزش دفتری کل دارایی

 

سهم در پایان هر  قیمت بازار هر ضرب حاصلعبارت است نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ) (:MTB)فرصت رشد 
(. از این متغیر جهت کنترل 4116 ،3. )احمد و دلمانtدر سال  iبه ارزش دفتری آن در شرکت  در تعداد سهام( سال

 شود. یماستفاده  بازاری رشد در ها فرصت
 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

میانگین ارزش دفتری حقوق  رشد فرصت  =
 صاحبان سهام

 

 (:1331 زاده، ؛ عبداله4116 هو و همکاران،ها ) ییداراسود عملیاتی به کل  نسبتاز  استعبارت  (:ROA)ها  ییابازده دار
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 Financial Constraints 

2
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3
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 سود خالص قبل از بهره و مالیات
 ها ییبازده دارا = 

 ها ارزش دفتری کل دارایی

 

 (.1331به جمع فروش شرکت )احمدپور و ابراهیم پور،  عملیاتی(: سود PFسودآوری )
 عملیاتیسود 

 سودآوری = 
 فروش

 

 یافته های پژوهش

 های توصیفی  یافته
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آن ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها 

ی دهد. آمار (، آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان م1) جدولالزم است. 
 ( می باشد. 1336تا  1331ساله ) 6شرکت نمونه طی دوره زمانی  116توصیفی مربوط به 

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار (:1) جدول
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد نام متغیر

 14161 -14334 14164 14114 354 ناکار ایی سرمایه گذاری

 13411 11451 1454 11443 354 اندازه شرکت

 14315 1 14115 14143 354 مالکیت نهادی

 4431 14114 14434 14535 354 اهرم مالی

 3433 14136 14131 14351 354 ارزش بازار به دفتری

 14651 -14336 14131 14411 354 بازده دارایی ها

 14635 -14611 14111 14111 354 سودآوری

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ت که نشانترین شاخص مرکزی، میانگین اس اصلی
باشد که نشان  ( می/.535برابر با ) اهرم مالیهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  نشان دادن مرکزیت داده

ری برای تعیین میزان به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیا.اند ها حول این نقطه تمرکز یافته دهد بیشتر داده می
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار  ها نسبت به میانگین است. از مهم پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

باشد که  می 1414و برای ناکارایی سرمایه گذاری برابر است با  1454اندازه شرکت برابر با است. مقدار این پارامتر برای 
  .ن دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستنددهد ای نشان می

 

 آزمون مانایی متغیرها
هایی نظیر مطابق ادبیات اقتصاد سنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. استفاده از آزمون

قدرت اندکی در تشخیص مانایی دارند. برای  شود زیراهای پانل توصیه نمیپرون برای داده -فولر و فیلیپس -دیکی
ها را تجمیع نموده و سپس شود که دادههای پانل، پیشنهاد میتر در مدلمانایی قوی هایآزمونحصول اطمینان به 

 (.1336مانایی بررسی گردد )اندرس،
ون هاریس و... استفاده کرد که توان از آزمون لیون، لین و چو، آزم می جود ریشه واحد در داده های پانل،برای بررسی و

 گردد. خالصه عرضه می 4نتایج آن به صورت جدول شماره 
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 پژوهش( غیرکیفی)کمی متغیرهای برای( هاریس) مانایی آزمون (:2) جدول
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا است 14111 -13453 ناکار ایی سرمایه گذاری

 مانا است 14111 -13436 اندازه شرکت

 مانا است 14111 -11431 مالکیت نهادی

 مانا است 14111 -14453 اهرم مالی

 مانا است 14111 -16441 ارزش بازار به دفتری

 مانا است 14111 -14456 بازده دارایی ها

 مانا است 14111 -3433 سودآوری

 رصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرها است. د 5شود که سطح متغیرها کمتر از  ، مشاهده می4با توجه به جدول شماره 

 

 آزمون تشخیص توزیع نرمال
 مفروضات آزمون به قرار زیر می باشد:

H0توزیع داده ها نرمال است :. 
H1.توزیع داده ها نرمال نیست : 

 ( ارائه شده است:3) جدول تشخیص توزیع نرمال درنتایج آزمون 
 نتایج آزمون جارکوبرا (:3)جدول 

 نتیجه معناداری جارکوبرا تعداد مشاهدات یرنام متغ

 توزیع نرمال ندارد 14111 311 ناکار ایی سرمایه گذاری

 توزیع نرمال ندارد 14111 311 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 14111 311 مالکیت نهادی

 توزیع نرمال ندارد 14111 311 اهرم مالی

 ل نداردتوزیع نرما 14111 311 ارزش بازار به دفتری

 توزیع نرمال دارد 14111 311 بازده دارایی ها

 توزیع نرمال ندارد 14111 311 سودآوری

طبق نتایج آزمون جارکو برا مشاهده می شود متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردار نیستند. در برخی موارد مشاهده 
تبدیل متغیرهای مستقل و وابسته )با استفاده از  می شود که پژوهشگران برای نرمال کردن باقی مانده ها اقدام به

تبدیالت جانسون( به متغیرهای جدیدی با توزیع نرمال نموده اند. باید دقت داشت این کار منجر به تولید متغیرهایی می 
 بل اتکا است.شود که الزاما از رفتار متغیرهای اولیه تبعیت نمی کند و نتایج برآورد مدل رگرسیونی با این متغیرها غیر قا

 

 آزمون فرضیه ها

 آزمون اصلی اول
 دارد. ریتاث یمال تیبر محدود یمال ی: ارائه مجدد صورتها(1) اول یاصل هفرضی
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 )الگوی لوجستیک( تخمین نهایی مدل رگرسیونی فرضیه اصلی اول (:0)جدول 
KZit= β 0 + β 1 Presentation it + β 2 Sizeit + β 3 Instown it + β4 Loss it + β5 LEVit + β6 MTBit + β7 ROA it + β8 PF it 

+ ε it 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 14141 4434 14166 14156 تجدید ارائه صورت های مالی

 14334 1411 14414 14114 اندازه شرکت

 14661 -1443 14313 -14435 مالکیت نهادی

 14111 -1461 14313 -14563 زیان ده بودن

 14111 5433 14664 1414 اهرم مالی

 14111 1413 14133 14313 ارزش بازار به دفتری

 14131 -4414 1466 -3453 بازده دارایی ها

 14116 -4464 1431 -1434 سودآوری

 14111 -1436 1413 -1454 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 143136 ضریب مکفادن

 333433 ره راستنماییآما

 14111 سطح معناداری آماره راستنمایی

 (14163)11413 هاسمر لمشو

 درصد 31 درصد صحت پیش بینی مدل

درصد می باشد  5مشاهده می شود که متغیر تجدید ارائه صورت های مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 
 محدودیت مالی بر مالی صورتهای مجدد یرد و می توان گفت که ارائهاز این رو فرضیه اول مورد پذیرش قرار می گ

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  31ضریب مکفادن نشان می دهد که متغیرهای توضیحی توانسته اند  تاثیرگذار است.
ه از اعتبار درصد می باشد که نشان می دهد مدل برازش شد 5توضیح دهند. سطح معناداری آماره راستنمایی کمتر از 

درصد می باشد که بیانگر برازش مطلوب رگرسیون  5کافی برخوردار است. همچنین سطح معناداری آماره لمشو بیش از 
)متغیر وابسته( به  درصد از مقادیر صفر و یک 31فوق می باشد.  همچنین درصد صحت پیش بینی نشان می دهد که 

 درستی برازش شده است.

 

 آزمون اصلی دوم
 دارد. ریتاث یگذار هیسرما ییبر ناکارا یمال ی: ارائه مجدد صورتها(4) دوم یاصل هفرضی

 )الگوی تابلویی( تخمین نهایی مدل رگرسیونی فرضیه اصلی دوم (:5)جدول 
Inefficient capitalit= β 0 + β 1 Presentation it + β 2 Sizeit + β 3 Instown it + β4 Loss it + β5 LEVit + β6 MTBit 

+ β7 ROA it + β8 PF it + ε it 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 14111 3464 14111 14133 تجدید ارائه صورت های مالی

 14335 1435 14111 14111 اندازه شرکت

 14133 1466 14151 14114 مالکیت نهادی

 14115 4431 14116 14151 زیان ده بودن

 14161 1436 14166 14131 مالیاهرم 

 14111 14413 14115 14163 ارزش بازار به دفتری

 14111 5435 14133 14513 بازده دارایی ها
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 14111 -11414 14133 -1411 سودآوری

 14111 6436 14161 14516 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 141313 ضریب تعیین تعدیل شده

 (14111)513436 اری آنآماره والد و معناد

درصد می باشد  5مشاهده می شود که متغیر تجدید ارائه صورت های مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 
ناکارایی   بر مالی صورتهای مجدد از این رو فرضیه اصلی دوم مورد پذیرش قرار می گیرد و می توان گفت که ارائه

درصد از  13ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد متغیرهای توضیحی توانشته اند تاثیرگذار است.  سرمایه گذاری
درصد است که نشان می  5تغییرات متغیر وابسته را بدرستی توضیح دهند. همچنین سطح معناداری آماره والد کمتر از 

 دهد مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار  است.

 

 آزمون فرضیه اصلی سوم
 دارد. ریتاث یگذار هیسرما ییبر ناکارا یمال تی: محدود(3) سوم یاصل هفرضی

 )الگوی تابلویی( تخمین نهایی مدل رگرسیونی فرضیه اصلی سوم (:7)جدول 
Inefficient capitalit = β 0 + β 1 KZit + β 2 Sizeit + β 3 Instown it + β4 Loss it + β5 LEVit + β6 MTBit + 

β7 ROA it + β8 PF it + ε it 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 14111 5461 14111 14161 محدودیت مالی

 14631 -1446 14115 -14111 اندازه شرکت

 14311 1435 14151 14151 مالکیت نهادی

 14115 4431 14116 14115 زیان ده بودن

 14461 1414 14161 14163 اهرم مالی

 14111 11446 14111 14151 ش بازار به دفتریارز

 14111 6466 14133 14611 بازده دارایی ها

 14111 -11413 14135 -14315 سودآوری

 14111 6411 14161 14551 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 145151 ضریب تعیین تعدیل شده

 (14111) 133433 آماره والد و معناداری آن

درصد می باشد از این رو  5ی شود که متغیر محدودیت مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از مشاهده م
تاثیرگذار  ناکارایی سرمایه گذاری  بر فرضیه اصلی سوم مورد پذیرش قرار می گیرد و می توان گفت که محدودیت مالی

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  51وانشته اند است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد متغیرهای توضیحی ت
درصد است که نشان می دهد مدل برازش شده از  5بدرستی توضیح دهند. همچنین سطح معناداری آماره والد کمتر از 

 اعتبار کافی برخوردار  است.

 

 آزمون فرضیه اصلی چهارم
 هیسرما ییبر ناکارا یمال تیمحدود یگر یانجیمنقش  قیاز طر یمال ی: ارائه مجدد صورتها(1) چهارم یاصل هفرضی
 دارد. ریتاث یگذار
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 )الگوی تابلویی( تخمین نهایی مدل رگرسیونی فرضیه اصلی چهارم (:6)جدول 
Inefficient capitalit = β 0 + β 1 KZit + β 2 (KZ* Presentation)+ β 3 Sizeit + β 4Instown it + β5 Loss it 

+ β6 LEVit + β7 MTBit + β8ROA it + β9 PF it + ε it 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 14116 4466 14113 14136 تجدید ارائه صورت های مالی

 14636 1433 14116 14116 محدودیت مالی

محدودیت مالی* تجدید ارائه 
 صورت های مالی

14163 14114 1431 14111 

 14366 -1416 14115 -14116 اندازه شرکت

 14314 1411 14153 14151 مالکیت نهادی

 14115 4431 14116 14116 زیان ده بودن

 14464 1411 14164 14163 اهرم مالی

 14111 11453 14111 14151 ارزش بازار به دفتری

 14111 6441 14133 14556 بازده دارایی ها

 14111 -11443 14135 -14353 سودآوری

 14111 6463 14163 14561 از مبداعرض 

 سایر آماره های اطالعاتی

 145136 ضریب تعیین تعدیل شده

 (14111) 546416 آماره والد و معناداری آن

 5مشاهده می شود که متغیر تجدید ارائه و اثرتعاملی آن با محدودیت مالی دارای ضرایب مثبت و سطح معناداری کمتر از 
و فرضیه اصلی چهارم مورد پذیرش قرار می گیرد و می توان گفت که ارائه مجدد صورتهای مالی درصد می باشد از این ر

 از طریق نقش میانجی گری محدودیت مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری تاثیر دارد.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
کمتر  یگذار هیاز حد و سرما شیب یگذار هیبر سرما یمال یمجدد صورتها ارائهنتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد 

دارد.  میمستق ریکمتر از حد تاث یگذار هیاز حد و سرما شیب یگذار هیبر سرما یمال تی. و محدودتاثیر مستقیم دارداز حد 
از  شیکمتر از حد و ب یذارگ هیبر سرما یمال تیمحدود یگر یانجینقش م قیاز طر یمال یارائه مجدد صورتها نیهمچن
 صوزت دیتجد( می باشد که به بررسی 4116پژوهش خیانگ و همکاران )مطالبق با  هیفرض نیا دارد. میتقمس ریحد تاث

ی پرداختند. نتایج نشان داد که برای مال یها تیبر اساس محدود ریمس لیتحل یگذار هیسرما یو ناکارآمد یمال یها
های مالی کاهش یافته حد پس از تجدید صورت گذاری بیش ازگذاری بیش از حد، میزان سرمایههایی با سرمایهشرکت

های با سرمایه گذاری کمتر از حد، میزان سرمایه گذاری است، و محدودیت مالی نقش میانجی داشته است. برای شرکت
ای در این تاثیرگذاری های مالی نقش واسطههای مالی شدت یافته است، و محدودیتکمتر از حد پس از تجدید صورت

ای و تحلیل مسیر را در علوم اجتماعی قوت بخشیده و تاثیر واسطه ه حاضر استفاده از روش ریاضیاتی،مقال داشته است.
های فعال در بورس پیشنهاداتی را در جهت تقویت حاکمیت محدودیت مالی را نشان داده است. این مقاله به شرکت
 شرکتی و بهبود کیفیت افشای اطالعات ارائه کرده است. 

قرار دارد. سازمان بورس اوراق  یمال یگزارشگر تیفیک رامونیدر کانون مباحث مطرح پ یمال یها ائه صورتار دیتجد
 یمال یها ارائه صورت یسنجش نادرست یبرا اریمع نیتر ینیع»عنوان  را به یمال یها ارائه صورت دیتجد، کایبهادار آمر
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 یبوده که نگران یمال یگزارشگر تیفینشانگر شکست ک یمال یها ارائه صورت دیتجد. داند یم« ارائه دیقبل از تجد یاصل
 .زدیانگ یرا بر م یمال یگزارشگر طیاعتماد به مح تیدرباره قابل

 در راستای نتایج حاصل شده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود:

 اعتباردهندگان و  ان،گذار هیبه سهامداران، سرما نیرشد دارد؛ بنابرا یها بر شاخص یمخرب یارائه اثرها دیتجد
 ارائه توجه کنند. دیتجد یمنف یامدهایبه پ یگذار هیدر زمان سرما شود، یم شنهادیو کارگزاران پ یمال گرانیتحل

 یحسابدار یاستانداردها نیتدو ۀتیهاست و به کم نهاد ناظر بر شرکت  کیسازمان بورس اوراق بهادار تهران که  به 
 یاقدامات الزم را برا شود یم شنهادیاست، پ یو حسابرس یحسابدار یاردهااستاند نیکه نهاد تدو یو حسابرس

 شود، یم هیها توص و حسابداران شرکت رانیبه مد نیانجام دهند. همچن یمال یها صورت ۀارائ دیکاهش تجد
 ارائه باشد. دیبه تجد ازیشوند که کمتر ن میتنظ یا به گونه یمال یها صورت

  بندی محدودیت مالی  رتبه با استفاده از مدل ارائه شده برای محدودیت مالی، نسبت بهسازمان بورس اوراق بهادار
 د.کنندگان برسان افشا، نتایج را به اطالع استفاده بندی کیفیت شرکتها برای هر سال اقدام کرده و مانند رتبه

 تای کاهش عدم تقارن اطالعاتی تا در راس ه مدیران و مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشودب
شته درپیش گیرند و نظارت بیشتری بر کیفیت حسابرسی دا گـذاری، راهکارهـایی عملـی و بهبود کـارایی سـرمایه

و اعتباردهی به ها را در دقت به امر گزارشگری حسابرسی  منافع، مؤسسه ادباشند و همچنین برای کاهش تض
 کنند. زمگزارشهای مالی مل

 

 منابع 

 یشرکت ها یاطالعات سکیبر ر یمال یارائه مجدد صورت ها ریتأث یبررس ،(1333) ،آرزو ،یخانیعل ،دیاخگر، محمدام 
صص  ،44شماره  ،سال ششم، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ
63-33. 
 بر  یاطالعات حسابدار تیشفاف ریتأث ،(1334) ،رضا ،ینهند یبهشت ،نیصالح الد ،یقادر ،ونسی ،ینهند بادآور

 یاستهایفصلنامه پژوهشها و س ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکت ها یگذار هیسرما ییناکارا
 .34-65 صص ،63شماره  کم،یو  ستیسال ب ،یاقتصاد

 دیتجد تیو اهم یفراوان یبررس ،(1334) ،رناص دیس ،یگیبا یموسو ،یمحمدعل ،یباقرپور والشان ،محمدجواد ،یساع 
 .36-66 ص، ص1، شماره 5دوره  ،یمال یحسابدار یپژوهش ها ،یمال یها ارائه صورت

 یگذار هیسرما یینقد آزاد بر کارا انیو جر یمال تیمحدود نیب ریتاث یبررس ،(1335) ،محمدرضا ،یعبدل ،سونا ،شیستا 
 ینیکنفرانس کارآفر نیو چهارم تیریو مد یحسابدار یالملل نینفرانس بک نیبورس اوراق بهادار، هفتم یدرشرکت ها

 .مهر اشراق شگرانیباز، تهران، شرکت هما یها یو نوآور
 سود  یاطالعات یبر محتوا یمال یارائه مجدد صورت ها ریتأث ،(1333) ،نیحس ،یکاظم د،یمجدیس ،یپناه عتیشر

 .43-1صص  ،46شماره  ،یفصلنامه مطالعات حسابدار
 یها تیمحدود ریتأث لیتحل ،(1335) ،رضایعجم، عل ،کاوه ،یشهرک ،فرنوش مقدس، ،یمهد ،یعربصالح ،دیسع ،یفتح 

 یها یبررس ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یگذار هیسرما یها شرکت یگذار هیسبد سرما ییبر کارا یمال
 .66-63ص ، ص66، شماره 11، دوره یبازرگان

 ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،یگذار هیسرما ییو کارا یمال یگزارشگر تیفیک ،(1336) ،رضا ،صارزادهح، احمد مدرس، 
 .116-35صص  ،4سال اول، شماره 
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 از  ی: شواهدیمال یها ارائه صورت دیو تجد تیریمد یاعتماد شیب ،(1336) ،نیمحمدحس ،یآران انیریقد ،جواد ،یمراد
 .134-163، صص 1، شماره 3ه دور ،یحسابدار یها تشرفیپ ،بورس اوراق بهادار تهران

 یمال یها ارائه صورت دیو تجد یشرکت تیحاکم ،(1331) ،عباس ،یدختیطالب ب ،نیحس ،یجبار ،درضایس ،یموسو، 
 .146-113صص  ،45، شماره 6دوره  ،یو حسابرس یمال یحسابدار یپژوهش ها

 با  ندهیدر عملکرد آ یگذار هیسرما ریتأث یابیارز ،(1336) ،دیسع ،یصمد ،عباس دیس ،یهاشم ،حانهیر ان،یهاد
 .134-116، صص 3، شماره 5دوره  ،یمال نیتام ییدارا تیریمد ،شرکت یمال تیدرنظرگرفتن سطح محدود

 Abdullah, S.N., Mohamad Yusof and Mohamad Nor, (2010), "Financial Restatements and 

Corporate Governance among Malaysian Listed Companies", Managerial Auditing Journal, 

Vol. 25, PP. 526-552. 

 Baker, M., Stein, J.C. & Wurgler, J. (2003). When Does the Market Matter? Stock Prices 

and the Investment of Equity-Dependent Firms. Quarterly Journal of Economics, 118 (3): 

969-1005. 

 Callen J. L., Livnat J, and Segal D (2006). Accounting Restatement: Are They Always Bad 

News for Investors? Working Paper. University of Toronto. 

 Chang, X., Faff, R., Kwok, W.C. & Wong G., (2005). Financial Constraints, Mispricing and 

Corporate Investment. Department of Accounting and Finance, Faculty of Business and 

Economics, Monash University. 

 Chang, X., Tam, L.H.K., Tan, T.J. & Wong, G. (2007). The Real Impact of Stock Market 

Mispricing-Evidence from Australia. Pacific-Basin Finance Journal, 15 (4): 388-408. 

 Chen, K. Y., Elder, R. J., Hung, S.(2014). Do Post- Restatement Firms Care About 

Financial Credibility? Evidence From The Pre-And Post-Sox Eras. Account Public Policy, 

33, 107-126. 

 Efendi, J., Srivastava and Swanson, (2007), "Why do Corporate Managers Misstate 

Financial Statements? The Role of Option Compensation and Other Factors", Journal of 

Financial Economics, Vol. 85 No. 3, PP. 667-708. 

 Elliott, W.B., Koëter-Kant, J. & Warr, R.S. (2008). Market Timing and the Debt-Equity 

Choice. Journal of Financial Intermediation, 17 (2): 175-197. 

 Mei, Cheng & Dan Dhaaliwal (2013), "Does Investment Efficiency Improve After the 

Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting", Journal of 

Accounting and Economics, Vol. 56, PP.1-18. 

 Stein, J. (2003), "Agency, Information and Corporate Investment", In Handbook of the  

Economics of Finance, Edited by George Constantinides, Milt Harris and Rene Stulz, 

Elsevier, PP. 111-165. 

http://www.jamv.ir/

