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 چکیده 

 برای تجزیه و. می پردازد مالی تجدید ارائه صورت های این پژوهش به تاثیر اندازه و سن شرکت ها بر

احتمال نرمال استفاده  نمودار آنالیزواریانس و رگرسیون چندگانه وتحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری 

 روش توصیفی و ها، روش پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی وروش گردآوری داده .شده است

 های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار شرکت بررسی دراین پژوهش، جامعه مورد .همبستگی است

نتایج پژوهش نشان می . است 9868الی  9836رکت درطی بازه زمانی ش69تهران و نمونه آماری شامل 

 سنبین الی ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین های م بین اندازه شرکت و تجدید صورت دهد

 .الی ارتباط معنی داری وجود نداردهای م شرکت و تجدید صورت

 

 .مالی هایتجدید ارائه صورت  ،سن شرکت ،اندازه شرکت: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

ازدیدگاه سرمایه گذاران ،اخبارارائه مجدد صورتهای .مالی برای بازارسرمایه حاوی اطالعات جدیداست مجددصورتهایارائه 

مالی فقطبیانگرمشکالت عملکرددوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکالت آتی برای شرکت ومدیریت آن نیزمحسوب 

موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتباروشایستگی مدیریت وکاهش کیفیت سودهای گزارش شده می  و می شود

درحقیق ارائه مجددصورت های مالی به صورت ضمنی ،پیام وعالئمی مبنی برقابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های .گردد

اقب این عمل ،انتظارات سرمایه گذاران درارتباط با جریان های ومتع.گذشته وکیفیت پایین آنها را به بازارسرمایه می دهند

حجم زیادرسوایی های حسابداری درطی چندسال اخیرمنجربه سلب . زده موردانتظارآنها تغییرمی یابدنقدی آتی ونرخ با

ه صورتهای مالی تمام این رسوایی ها ،همراه با تجدیدارائ.اعتمادعمومی ازشرکت های بزرگ وموسسات حسابرسی آنهاشده است

های مالی بیانگروجودمشکالت درسیستم کنترل داخلی ونظام راهبری درشرکت  صورت دراغلب مواردارائه مجدد.بوده است

طبق  .ه ورشکستگی ان ها شده استهایی بوده است که شهرت وارزش آنها دربازارآسیب دیده وحتی دربرخی اوقات منجرب

 6009های پذیرفته شده دربورس آمریکا درسال  درصدشرکت6تنها حدود9کا گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادارآمری

های مالی خودراتجدیدارائه کرده اندواین میزان را به عنوان یک نگرانی ازکاهش اعتبارگزارشگری مالی مطرح کرده  صورت

تجدیدارائه ها .ات محسوب نمودتجدیدارائه حسابداری را می توان به عنوان گزینه های احتمالی برای تاثیرانتقال اطالع.است

بدین ترتیب کشف واصالح هرگونه .سبب ایجادکاهش عمده درمیانگین قیمت سهام برای شرکتهای تجدیدارائه کننده شده اند

تجدیدارائه درموردافزایش  .اشتباه حسابداری منجربه انتقال اطالعات نامطلوب درباره شرکت به فعاالن بازارسرمایه خواهدشد

عات شرکت تجدیدارائه کننذه ناشی ازکاهش اعتبارصورتهای مالی وکیفیت پایین حسابداری ،هشدار می ریسک اطال

یدارائه همچنین تجدیدارائه هاممکن است به سرمایه گذاران درموردوخیم ترشدن احتمالی وضعیت اقتصادی شرکت تجد.دهد

 .(Palmrose et al, 2004) کننده هشداردهند

 

 مبانی نظری

نظری گزارشگری مالی ،هدف تهیه صورتهای مالی ،به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی ،این طورتعریف شده درمفاهیم 

ارائه اطالعاتی تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت ،عملکردوانعطاف پذیری مالی واحدتجاری است که برای طیف ":است

مفهوم ارائه صورتهای مالی وعدم تقارن  .ادی مفید واقع شودگسترده از استفادکنندگان صورتهای مالی دراتخاذتصمیمات اقتص

برخی از  .اطالعاتی ازجنبه های گوناگون موردبررسی وتحقیق قرارگرفته اندوتعاریف مختلفی نیز دراین رابطه ارائه شده است

راصالح اطالعات نادرست یا تجدیدارائه صورتهای مالی ،به معنی ارائه مجدداطالعات مالی سال گذشته به منظو :آنها عبارتنداز

رواج تجدیدارائه صورتهای مالی ( 9869)رفیعی (. 9868رفیعی،)افزایش قابلیت مقایسه ،یکی از پدیده های رایج درایران است

درصدگزارش نموده است،این درحالی است که شرکتهای پذیرفته شده دربورس 30بالغ بر9836تا 9838درایران رادربازه زمانی 

رواج این پدیده ازآن جهت دارای اهمیت است که   درصدبیشترنبوده است7الت متحده این نسبت از عددهای اصلی ایا

اطالعاتی مربوط تلقی می شودکه برتصمیمات اقتصادی استفادکنندگان درارزیابی رویدادهای .آثارمخرب متعددی به همراه دارد

به عبارت دیگر اطالعات مربوط یا دارای ارزش .ا موثرواقع شودگذشته ،حال وآینده با تاییدیا تصحیح ارزیابی های گذشته آنه

هنگامی که واحدتجاری صورتهای مالی خودراتجدیدارائه می کند درواقع .پیش بینی کنندگی ویا حائزارزش تاییدکنندگی است

دواز آنجا این اطالعات صحیح را حداقل یک سال پس از اخذتصمیمات اقتصادی مربوط دراختیاراستفادکنندگان قرارمی ده

عات خدشه تاخیرزمانی ازارزش پیش پینی کنندگی وتاییدکنندگی اطالعات می کاهدبنابراین،ویژگی مربوز بودن اطال

 .دارخواهدشد
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تجدیدارائه های اختیاری را منسوب به تجدیدارائه های انجام شد توسط مدیریت وتجدیدارائه هایی که توسط کمیسیون 

دهای مقررات گذاروحسابرسان مستقل پیشنهادوارائه می گرددتجدیدارائه های اجباری می بورس اوراق بهاداروسایرنها

دربرخی تحقیقات تجربی انجام شده دربازارسرمایه ،اطالعاتی که به طوراختیاری انتشارمی یابنددارای اثربزرگتری .داند

محققان همچنین عالقمندبه ارزیابی  .(Yun & Kim, 2010) بت به افشا اجباری اطالعات هستندبرتغییردرارزش شرکت نس

ناشی از اصالح اشتباهات )یا مثبت(ناشی از کاهش اطمینان)دالیل مختلفی هستندکه چرا سرمایه گذاران دارای واکنش منفی 

امادرمورد عدم تقارن اطالعاتی بایدگفت  .(9868،مکیان) هستندساکس یا تجدیدارائه های سودبعدازاجرای قانون (حسابداری

رض وجوداطالعات کامل ومتقارن دربازاررقابت کامل متضمن این است که هیچ دسته یا گروهی نمی تواندبرتری اطالعاتی که ف

نیروهای بازاریاهمان دست نامرئی ،تخصیص بهینه منابع وتعادل دربازارموجب می شوندکه  بااحرازفروض بازاررقابت،.داشته باشد

قیمت دراین بازارمعیاری از کیفیت کاال .دل دربازاروتعیین قیمت نهایی کاال می شوددرنهایت برابری قیمت با هزینه موجب تعا

محسوب می شود که دربلندمدت اقتصادرا به نقطه بهینه می رساند،اما وجوذاطالعات کامل بین خریداران وفروشندگان به 

درکاراستیلگرکه نقش اطالعات را  سختی امکان پذیراست واولین بارنقدکامل بودن اطالعات،تحت عنوان اقتصاداطالعات

 9مطالعه ی وی توسط آکرلوف .(Akerlof, et al,1970)درتعیین قیمت های بازاروبازارنیروی کارمطالعه نموده،دیده می شود

وضعیتی که یک طرف )آکرلوف بااستفاده ازرابطه بین کیفیت وعدم قطعیت ،مفهوم اطالعات نامتقارن  .توسعه یافت 6،اسپنس

ونشان دادکه تفاوت را معرفی کرد (ه طرف دیگر می باشددارای اطالعات بیشتری درخصوص کیفیت کاال نسبت بمعامله 

( 9670)آکرلوف . که نتیجه ان شکست بازاراستاطالعات بین خریداران وفروشندگان باعث مساله لمون وانتخاب نامناسب شده 

ینش مغایردربازارها شودکه این امرقبل از وقوع معامله برای افرادبه نشان دادکه عدم تقارن اطالعاتی می تواندموجب افزایش گز

اسپنس خاطرنشان می کندکه واسطه های مطلع می توانندبا انتقال اطالعات محرمانه خودبه واسطه های کم  .وجودمی آید

ت به خریداراطالعات بیشتری آکرلوف نوعی بازاررا به تصویرمی کشدکه درآن فروشنده نسب .اطالع ،درامدبازارخودرا بیشترکنند

البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایرسیاست افشای کامل را پذیرفته اندتا میزان اطالعات .را دراختیاردارد

عدم تقارن اطالعات بین سرمایه گذاران ممکن است موجب ارزشگزاری اشتباه شرکت شده وانگیزه  .دراختیارعموم افزایش یابد

حاصل افشای داوطلبانه اطالعات  .(Dye 1998)ارزش گذاری اشتباه ازطریق افشای بیشتر اطالعات ایجاد نمایدای برای تصحیح 

نیز،کاهش شرایط عدم اطمینان و عدم تقارن اطالعاتی است وباعث افزایش اطمینان سرمایه گذاران به مدیریت شرکت می 

تجدیدارائه صورتهای مالی درشرکتهای  اندازه و سن شرکت ها با تحقیق حاضردرپی یافتن رابطه بین .(Chan  et al. 2005)شود

 .رفته شده دربورس اوراق بهاداراستپذی

 

 پیشینه های پژوهش

داده های معامالت ودفترسفارشات محدوددربورس کواالالمپوررابررسی کرده ومدارکی مبنی  (6002)چان وهمکاران 

آن ها نتیجه گرفته اندکه حدنوسان قیمت ،هزینه های جدی را حتی .نیافتندبربهبودحدنوسان قیمت وعدم تقارن اطالعاتی 

 .دربازاری بادامنه نوسان وسیع تحمیل کرده است

با 6002تاپایان سال  6006وقوع تجدیدارائه صورت های مالی درصنایع مختلف راازابتدای سال  (6006)وودز

تجدیدارائه ها درصنایع %88یافته های وی نشان می دهدکه .یکدیگرمقایسه کردوتفاوت معناداری را مشاهده نموده است

همچنین تبدیل سودخالص گزارش شده به زیان خالص تجدیدارائه شده .آن ها دربخش فناوری رخ داده است%60تولیدی و

 .دربخش فناوری بیش از سایرصنایع بوده است

                                                           
1
 Akerlof 

2
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طالعاتی را بااستفاده ازمتغیرهای شرکت عوامل تعیین کننده عدم تقارن ا (6096)درپژوهشی دیگرلین وهمکاران 

با حجم (اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام)وبازاربررسی نمودند،یافته های آنان نشان دادکه عدم تقارن اطالعاتی 

 .معامالت وتعددمعامالت رابطه معناداری وجوددارد

یافته ها نشان دادکه .عاتی را بررسی نمودنددرپژوهشی رابطه بین مدیریت سودو عدم تقارن اطال (6098)کریمروهمکاران 

 .بین مدیریت سودو عدم تقارن اطالعاتی رابطه معناداری وجوددارد

،نقش اطالعات حسابداری درکاهش عدم تقارن اطالعاتی دربورس اوراق بهادارتهران رابررسی  (9831)قائمی ووطن پرست 

هران،امکان افشای اطالعات وجودداردواینکه دردوره قبل از اعالن نمودند،نتایج پژوهش نشان دادکه دربورس اوراق بهادارت

 .سود،احتمال صرف تالش بیشتربرای کسب اطالعات محرمانه وجوددارد

درتحقیق باعنوان رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطالعاتی (9833)سالکی  رحیمیان و

تغییرات اختالف قیمت )دارتهران اظهارداشت ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازاردرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بها

دراطراف اعالمیه های سودبه عنوان نماینده عدم تقارن اطالعاتی ونسبت مدیران (پیشنهادی خریدوفروش سهام وعمق بازار

ان سازوکارهای حاکمیت شرکتی غیرموظف هیئت مدیره ،درصدمالکیت سرمایه گذاران نهادی وواحدحسابرسی داخلی به عنو

نتایج حاصل نشان می دهدمیان واحدحسابرسی داخلی .درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ازموده شده است

 .ومعیارهای عدم تقارن اطالعاتی رابطه معناداری وجودندارد

طالعاتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس به بررسی رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی وعدم تقارن ا (9836)احمدپوروعجم

موردبررسی 9839-9837وردی شرکتها درطول سالهای آبر مورداعالن سود819اوراق بهادارتهران پرداختند، دراین پژوهش 

 .قرارگرفتند نتایج نشان دادکه کیفیت اقالم تعهدی شرکتها،تاثیرمعنی داری برمیزان عدم تقارن اطالعاتی دارد

درمقاله ای تحت عنوان مروری برعوامل موثربرعدم تقارن اطالعاتی ومعیارهای سنجش آن  (9860)پورومومنی کاشانی 

میزان مخارج تحقیق وتوسعه ،فرصت  درتحقیقات بازارسرمایه، عوامل موثربرعدم تقارن اطالعاتی راکیفیت افشا،اندازه شرکت،

 .شرکت معرفی کردند های رشد،تعدادتحلیل گران پی گیرشرکت وتعدادسهامداران

درتحقیقی درتعیین عوامل موثربروقوع تجدیدارائه،دریافتندنسبت سوداوری، اهرم مالی ،طول دوره ،تصدی  (9869)رفیعی

متغیرهای اندازه .ارائه صورتهای مالی موثراست اندازه موسسه حسابرسی بروقوع تجدید مدیریت، تغییرمدیریت، تغییرحسابرس و

 .وپاداش مدیریت فاقد رابطه معناداری با وقوع تجدیدارائه صورتهای مالی بوده اندشرکت ،افزایش سرمایه 

 

 روش پژوهش

درواقع یک تحقیق کاربردی تحقیق است که ازاطالعات واقعی . این تحقیق ازمنظرهدف ازنوع تحقیقات کاربردی است

طرح پژوهش آن ازنوع  .ی اثباتی قرارمی گیردوروش های مختلف آماری برای ردیاعدم ردفرضیه ها استفاده گرددودرحوزه تئور

دراین پژوهش ازاین روکه درپی یافتن رابطه  .است( ازطریق اطالعات گذشته)پس رویدادیشبه تجربی وبااستفاده ازرویکرد

 معنی داری بین متغیرهای تحقیق هستیم وهمین طوربه مطالعه حدودتغییرات متغیروابسته باتوجه به حدودتغییرات متغیرهای

-انجام این پژوهش درچارچوب استدالالت قیاسی .همبستگی قراردارد-های توصیفی درزمره پژوهش پردازیم، مستقل می

باشد،بدین معنی که مبانی نظری وپیشینه پژوهش ازراه مطالعات کتابخانه ای،مقاالت وسایت هادرقالب قیاسی  استقرائی می

 .استقرائی می باشد وگردآوری اطالعات برای تاییدیاردفرضیه هادرقالب
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 پژوهشهای فرضیه 

رابطه   در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده شرکت در  تجدید ارائه صورت های مالی و بین اندازه شرکت . 
 .معنی داری وجود دارد

رابطه معنی   در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده شرکت در  تجدید ارائه صورت های مالی و بین سن شرکت . 
 .داری وجود دارد

 

 متغیر های پژوهش

 :جهت آزمون فرضیه تحقیق از مدل زیر بهره گرفته شد

Restateit =  0 +  0 LogTAit +  0 AGEit +  0 ROAit+  0 ROEit + Ɛit 

 :که در این مدل داریم

 باشککدارائککه مجککدد صککورت هککای مککالی کککرده  بککه در صککورتیکه شککرکت اقککدامیککک متغیککر مجککازی اسککت :         

 .می باشد صفرمعادل  و در غیر اینصورت یکمعادل با 

Log TA  :           انکدازه شکرکت مکی     .جهت انکدازه گیکری انکدازه شکرکت لگکاریتم دارایکی هکای شکرکت محاسکبه مکی شکود

رسککانه هککای خبککری   توانککدجایگزین تککوان آگککاهی بخشککی قیمککت شود،زیراهرچقدرشککرکت بزرگترباشد،بیشککترموردتوجه     

ایککن احتمککال .دریافککت کککه انککدازه شککرکت بککا احتمککال ارائککه مجدد،رابطککه مثبککت دارد (6008)ریچاردسککون  .قرارمککی گیککرد

وجودداردکککه شککرکتهای بزرگتر،بیشترتوسککط سککرمایه گککذاران وتحلیککل گککران موردبررسککی قرارگیرنککدواین بررسککی دقیککق    

انکدازه شککرکت ازطریککق  .هککای حسککابداری متهورانکه افککزایش یابککد  موجکب مککی شکودکه فشاربازارسککرمایه بککرای انتخکاب روش   

 .لگاریتم طبیعی ارزش بازارشرکت درپایان فصل اعالن سود،محاسبه شده است

AGEit :  نشککان دهنککده سککن شککرکت اسککت کککه حاصککل تفککاوت سککال تاسککیس و سککال جککاری در مککدل در نظککر گرفتککه

 .شده است

 :ترلی به شرح زیراستفاده شده استبرای باالبردن معنی داری مدل ازمتغیرهای کن

ROA :کککه عبککارت اسککت از نسککبت سککود قبککل بهککره و مالیککات بککه ارزش دفتککری دارایککی هککای      سککودآوری شککرکت

 .شرکت

ROE :کککه عبککارت اسککت از نسککبت سککود قبککل بهککره و مالیککات بککه ارزش دفتککری حقککوق  بککازده حقککوق صککاحبان سککهام

 .صاحبان سهام

 

   جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعککه آمککاری ایککن پککژوهش کلیککه شککرکتهای پذیرفتککه شککده دربککورس اوراق بهککادارتهران مککی باشککدکه دارای اطالعککات  

الزم جهککت محاسککبه متغیرهککای تحقیککق ،طککی دوره موردبررسککی بککوده انککدوهمچنین هریککک ازشککرکتهای متعلککق بککه یککک   

آمکاری ایکن تحقیکق شکامل شککرکتهایی     براسکاس بررسکی هککای صکورت گرفتکه ،جامعکه      .صکنعت خکاص راتشککیل مکی دهنکد     

بککرای انتخککاب نمونککه درایککن تحقیککق ازروش .دربککورس اوراق بهادارپذیرفتککه شککده بودنککد9836اسککت کککه حککداقل ازاول سککال 

بککدین صکککورت کککه ابتداکلیکککه شکککرکتهایی کککه حکککداقل ازاول فکککروردین    .حککذف سیسکککتماتیک اسککتفاده شکککده اسکککت  

س کلیککه شککرکتهایی کککه دارای شککرایط زیرباشککدبه عنککوان نمونککه  دربککورس پذیرفتککه شککده بودندفهرسککت شدندوسککپ 9836

 :انتخاب شدند

 .تغییرسال مالی نداشته باشند9868تا9836اسفندماه باشدودرفاصله سالهای 66سال مالی آنها منتهی به  .8
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 .شرکتهای انتخابی ازنوع شرکتهای دارای فعالیت سرمایه گذاری نباشند .1

 .باشد بسته نشده9868نمادآنهاتا پایان سال  .2

 .دردسترس باشد9868-9837اطالعات ماهانه قیمت سهام این شرکتهاوصورت های مالی آنهادرطی دوره زمانی  .9

 .ماه نشده باشد9درطول دوره تحقیق ،سهام آنهادچاروقفه معامالتی طوالنی تراز .7

ی آنهکامنتهی  شکرکتهایی ککه سکال مکال     باتوجه بکه شکرط اول ودوم بکرای ایجادتجکانس وهمگنکی بکین شکرکتهای نمونکه،        

اسفندنبودوشککرکتهای سککرمایه گککذاری بککه دلیککل ماهیککت فعالیککت آنهاوارقککام منککدرج درصککورتهای مککالی آنها،ازجامعککه 66بککه 

ازآنجاییککککه شکککاخص قیمکککت سکککهام براسکککاس بکککازده زمکککانی محاسکککبه  .موردبررسکککی درتحقیکککق کنارگذاشکککته شکککدند

ه طوردقیککق محاسککبه کرد،درنتیجککه اجککرای  میشککودوجودوقفه معککامالتی باعککث مککی شککودکه شککاخص قیمککت رانتککوان بکک    

بنککابراین باتوجککه بککه شککرط آخرشککرکتهایی کککه دارای وقفککه   .رگرسککیون زمککانی نتککایج معقککولی را بککه دنبککال نخواهدداشککت  

شککرکت حائزتمککامی  69بککرهمین اسککاس تعککداد .مککاه بودندازجامعککه موردبررسککی کنارگذاشککته شککدند  9معککامالتی بیشککتراز 

 .انتخاب شدند شرایط بودندوبرای انجام تحقیق

 

 ها روش گردآوری داده

های بخش نظری بهترین روش به منظور بررسی  برای تامین داده. شامل دو قسمت می باشد تحقیقهای مورد نیاز این  داده

های مربوط به  آوری داده همچنین به منظور جمع. ای است در داخل و خارج از کشور بکارگیری شیوه کتابخانه تحقیقسابقه 

های بورس اوراق بهادار تهران که در سایت،  شده شرکت مالی حسابرسی های از صورت تحقیقهای  ربی و آزمون فرضیهبخش تج

 افزار نرم از استفاده با نیز و در مواردی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران های اسالمی پژوهش، توسعه و مطالعه

 .گردآوری می شود نوین، آورد ره

 

 تحلیل داده هاروش تجزیه و 

کککه . بککرای بررسککی نرمککال بککودن توزیککع داده هککا اسککتفاده مککی گککردد (K-S)درابتککدا ازآزمککون کولمککوگروف اسککمیرنوف 

سککپس بککرای معنککاداربودن مککدل  .باشککد،فرض نرمککال بککودن خطاهککا تاییککدمی گککردد  0002اگککر سککطح معنککاداری بککیش از  

باشککد،مدل 0002ی کککه اگککر میککزان آنککووا ،کمتککر ازبررسککی شککده اسککت طککور Fانککووا وآمککاره  رگرسککیونی از طریککق جککدول

 ایکن .مطلکب بعکدی ،عکدم وجودپدیکده ی هکم خطکی بکین متغیرهکای مسکتقل اسکت          .خطی است ودرککل معنکادار مکی باشکد    

بررسکی شکده اسکت طکوری ککه اگکر ایکن آمکاره          spssمعرفکی شکده توسکط نکرم افکزار     فرض ازطریق بررسی میکزان انحکراف   

ضککریب همبسککتگی پیرسککون  .رابطه ی هککم خطککی بککین خودمتغیرهککای مسککتقل اسککت   باشککد،بیانگروجود00009بیشککتراز 

آزمککون مککی tضککرایب متغیرهککای مککدل رگرسککیونی بککا اسککتفاده از آزمککون  .میککان متغیرهککای تحقیککق نیزبررسککی مککی شککود 

اسکتقالل اجکزای خطکا درمکدل بکرازش      .بکه آزمکون فرضکیه هکا مکی پکردازیم      ا اسکتفاده ازرگرسکیون خطکی چندگانکه     بک .گردد

باشککد،می تککوان بککراین مطلککب صککحه  602تککا 902اگککراین آمککاره بککین .از آمککاره دوربککین واتسککون اسککتفاده مککی شککود  شککده

ازآنجکایی ککه   .گذاشت که اجزای خطا درایکن مکدل همبسکتگی معنکاداری بکا یکدیگرنداشکته ورفتکاری مسکتقل از هکم دارنکد          

ی فواصککل اطمینککان از فککرض نرمککال   بککرای آزمککون هککای رگرسککیون وهمچنککین درمحاسککبه tوfدرمحاسککبه ی آمککاره هککای 

بودن خطاها استفاده می کنکیم لکذا انحکراف هکای بکزرگ از توزیکع نرمکال مکی توانکدروی صکحت واعتبارنتکایج بدسکت آمکده              

تاثیرزیادی بگذارد،عالوه براین درصکورتی ککه خطاهکا ازتوزیکع هکای بکا دنبالکه هکای باریکک تکر یکا پهکن تکر از توزیکع نرمکال                

ت بککرازش کمتککرین تککوان هککای دوم نسککبت بککه تغییرکککوچکی درداده هککا حسککاس باشککدکه از      پیککروی کننککد،ممکن اسکک 

بکه عبکارتی فکرض دیگر،نرمکال بکودن توزیکع اجکزای خطکا درمکدل اسکت           . نموداراحتمال نرمال مانده هکا اسکتفاده مکی کنکیم    

-pرجکه ی نمکودار  د12ممکاس یکا تقریبکا ممکاس بکا خکط       (داده هکا )اسکتفاده شکده اسکت ککه نقکاط        p-p-plotکه ازنمکودار 
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p-plot همچنککین تحلیککل داده هککا دربخککش آمارتوصککیفی بککا محاسککبه شاخصککهای مرکککزی ازجملککه میانگین،میانککه    .اسککت

ایککن شاخصککهابه تکیککک صککنایع   .وشاخصککهای پراکنککدگی انحککراف معیککارچولگی وکشککیدگی چککولگی شککروع خواهدشککد     

 .مختلف وهمچنین به صورت کلی انجام خواهدشد
 

 یافته های تحقیق

 آمار توصیفی

 بککه منظککور شککناخت بهترماهیککت جامعککه ای کککه درپککژوهش موردمطالعککه قرارگرفتکککه اسککت وآشککنایی بیشتکککککربا        

توصککیف  همچنککین.متغیرهککای پککژوهش ،قبککل از تجزیککه وتحلیککل داده هککای آمککاری ،الزم اسککت ایککن داده هککا توصککیف شککود 

یی اسککت ه ای بکرای تبیکین روابکککط بکین متغیرهکا    آمکاری داده ها،گکامی درجهککت تشکخیص الگکوی حککاکم بکرآن هکا وپایککککک      

بنککابراین ،قبککل از ایککن کککه بککه آزمککون فرضککیه هککای پککژوهش پرداختککه شککود،متغیرهای   . کککه درپککژوهش بککه کککار مککی رود 

هکای پراکنکدگی    ایکن خالصکه حکاوی شاخصکهای مرککزی ،شکاخص      .موردبررسکی قرارمکی گیکرد    پژوهش به صکورت خالصکه   

 .توصیف متغیرهای تحقیق می باشدتوزیع برای و های شککل  وشاخص

 

 
 آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 9جدول 

 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانکین متغیر

861/0 تجدیدصورتهای مالی  0 183/0  690/0  69/0-  9 0 

89/8 سن شرکت  1/8  129/0  981/0-  907/0-  89/6  19/1  

922/0 بازده داراییها  906/0  603/0  91/2  28/18  009/0  97/6  

927/0 بازده حقوق صاحبان سهام  72/6  179/0  72/1  36/66  009/0  11/1  

89/8 اندازه شرکت  8/8  062/0  296/0  979/0  009/0  97/6  

 

 آمار استنباطی

 درباقیمانککده هککای مککدل رگرسیککککون یکککککک.بککرای بررسککی مفروضککات اساسککی نیازاسککت کککه خطاهککا دردسککترس باشککد 

چککون تلقککی ازباقیمانککده بککه صککورت انحککراف بککین انککککدازه   .مقدارمشککاهده متنککاظر بککا یککک مقککداربرازش شککده مککی باشککد  

 مقککداربرازش شککده مککی باشککد،لذا یککک معیاریککا انککدازه ازتغییراتککی اسککت کککه ب وسککیله مککدل رگکککرسیککککون      .مشککاهده 

 ه شککده خکککککطا دانسککت ،بنابککرایکککککن   همچنککین مککی تککوان باقیمانککده هککا را مقادیرشککناخت   .توضککیح داده نشککده اسککت 

درنتیجککه تحلیککل باقیمانککده هککا یککک شیککککوه    .هرانحککراف ازمفروضککات درموردخطاهککا بایددرباقیمانککده هککا نمایککان شککود   

بککه طککورکلی بککرای بررسکککی مفروضککات اساسکککککککی    .  تاثیرگککذاربرای کشککف انککواع نامناسککبت هککا درمککدل مککی باشککد    

بککا ایککن حککال مککا دراینجککا بررسککی .تککرم افزاراسککتفاده نمککود وددررویکردرگرسیککککون رگرسککیون مککی تککوان از خودرویککه موج

بکرای آزمککون هکای    tوfازآنجکایی ککه درمحاسکبه ی آمکاره هکای       .نرمال بودن را بکرای هرفرضکیه بکه طورجداگانکه آورده ایکم     

یم لککذا انحککراف اطمینککان،ازفرض نرمککال بککودن خطاهککا اسککتفاده مککی کنکک  رگرسککیون وهمچنککین درمحاسککبه ی فواصکککککل  

عککالوه بکراین درصککورتی  .صکحت واعتبارنتککایج بدسکت آمککده تاثیرزیکادی بگکذارد     هکای بکزرگ ازتوزیککع نرمکال مککی توانکدروی     

هکای باریکک تکر یکا پهکن تکر ازتوزیکع نرمکال پیکروی کننکد،ممکن اسکت بکرازش کمتکرین               که خطاها ازتوزیع های با دنبالکه  

یکک روش سکاده بکرای بررسکی فکرض نرمکال بکودن رسکم         .هکا حسکاس باشکد    تغییرککوچکی درداده  توان های دوم نسبت بکه  

 .نموداراحتمال نرمال مانده ها است

 :آزمون فرضیه اول
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ارائکککه صکککورتهای مکککالی درشکککرکتهای پذرفتکککه شکککده دربکککورس اوراق   تجدیکککد اندازه شرکت و بکککین اعکککالم :فرضکککیه

 :بیان آماری این فرضیه بدین شرح است .دارد بهادارتهران رابطه وجود

H0 : درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارداندازه شرکت و تجدید ارائه صورتهای مالی بین اعالم. 

H1: رابطه وجود دارد درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراناندازه شرکت و تجدید ارائه صورتهای مالی اعالم بین. 
 پیش فرض نرمال بودن خطاها -9

 
 توزیع وضعیت خطاها 9 نمودار                                                               

 .دراین نمودارمشاهده می شودکه توزیع خطاهای متغیرها ازتوزیع نرمال پیروی می کند

 نمودارنرمال باقی مانده ها پیش فرض نرمال بودن باقی مانده ها ازطریق-6

 
 خطاها نرمال بودنتوزیع  6نمودار
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 .هستند درنمودارفوق مشاهده می شودکه باقی مانده ها حول خط مورب قرارگرفته اندبنابراین دارای توزیع نرمالی

 

 پیش فرض مستقل بودن خطاها-8

 آزمون آماری برای فرضیه اول: 6ولجد

دوربین آزمون  ضریب تعیین ضریب همبستگی

 واتسون

 

F(sig) 

099/0 001/0 99/9 (969/0)231/0 

 

  متغیرها

 ضرایب

 غیر استاندارد

 

 ضرایب

 استاندارد
 

t 

 

sig 

Collinearity 

Statistics متغیر 

 وابسته
 متغیرهای مستقل

B  خطای

 معیار

Beta 

 Tolerance VIF 

 

تجدید 

ارائه 

صورت 

  های مالی

(Constant) 297/0 702/0  781/0 198/0 

 069/9 669/0 339/0 -918/0 -007/0 696/0 -808/0 اندازه شرکت

 8/6 188/0 609/0 -961/0 -006/0 919/0 093/0 بازده دارییها

 بازده حقوق صاحبان سهم
020/0- 092/0 021/0- 739/0- 182/0 188/0 8/6 

 

بایککد از هککم مسککتقل باشککند بککه همککین منظککور از آزمکککون  متغیرهککای مسککتقل و وابسککته  دارای خطککا مککی باشککند کککه  

مکی بکککککاشد ککه ایککن مقککدار     99/9در ایکن جککدول مقکککدار بدسکت آمککده آن برابکر     . دوربکین واتککسون اسکتفاده مککی شکود    

هکم چنکین در جکدول     .قرار گرفته لکذا مکی تکوان گفکت ککه خطاهکای متغیرهکا مسکتقل از هکم مکی باشکند             2/6تا  2/9بین 

مکی باشکد لکذا مشککل هکم خطکی بکین         90بکرای کلیکه متغیرهکای مسکتقل کمتکر از       VIFمی شود که مقکدار   فوق مشاهده

رابطککه بککین انککدازه شککرکت و تجدیککدی صککورتهای مککالی سککنجیده شککده  فککوق جککدولدر  .متغیرهککای مسککتقل وجککود نککدارد

ذا بکرای آزمکون فرضکیات از    به دلیکل ایکن ککه در هکر معادلکه یکک متغیکر مسکتقل و دو متغیکر کنترلکی وجکود دارد لک            . است

مکی باشکد    001/0در ایکن جکدول مکی بینکیم ککه مقکدار ضکریب تعیکین برابکر بکا           .رگرسیون چند متغیر استفاده شکده اسکت  

درصکد تکوجیح شکده اسکت از طرفکی سکطح معنکی داری         1/0که نشان میدهکد مکدل توسکط متغیرهکای مسکتقل بکه مقکدار        

بنککابراین  .دهککد کککه مککدل رگسککیون از اعتبککار الزم برخککوردار نیسککت درصککد بیشککتر اسککت کککه ایککن نشککان می  2از  fآزمککون 

رد مککی شککود در نتیجککه مککی تککوان گفککت بککین انککدازه شککرکت و تجدیککد صککورتهای مککالی   H1 تاییککد و فککرض H0 فککرض

 .ارتباط معنی داری وجود ندارد

 :دومآزمون فرضیه 

پذرفتککه شککده دربککورس اوراق بهککادارتهران ارائککه صککورتهای مککالی درشککرکتهای  تجدیککد سن شرکت و بککین اعککالم :فرضککیه

 :بیان آماری این فرضیه بدین شرح است .دارد رابطه وجود

H0 :بین اعالم سن شرکت و تجدید ارائه صورتهای مالی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد. 

H1:کت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردبین اعالم سن شرکت و تجدید ارائه صورتهای مالی درشر. 
 پیش فرض نرمال بودن خطاها -9
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 توزیع وضعیت خطاها 8نمودار                                                               

 .کنددراین نمودارمشاهده می شودکه توزیع خطاهای متغیرها ازتوزیع نرمال پیروی می 

 پیش فرض نرمال بودن باقی مانده ها ازطریق نمودارنرمال باقی مانده ها-6

 
 خطاها نرمال بودنتوزیع  1نمودار

 .هستند درنمودارفوق مشاهده می شودکه باقی مانده ها حول خط مورب قرارگرفته اندبنابراین دارای توزیع نرمالی

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 پیش فرض مستقل بودن خطاها-8

 دومبرای فرضیه  آزمون آماری: 8ولجد

آزمون دوربین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

 واتسون

 

F(sig) 

996/0 098/0 7/9 (999/0)09/6 

 

  متغیرها

 ضرایب

 غیر استاندارد

 

 ضرایب

 استاندارد
 

t 

 

sig 

Collinearity 

Statistics متغیر 

 وابسته
 متغیرهای مستقل

B  خطای

 معیار

Beta 

 Tolerance VIF 

 

تجدید 

ارائه 

صورت 

  های مالی

(Constant) 762/0 929/0  3/11 000/0 

 069/9 669/0 086/0 -07/6 -062/0 011/0 -066/0 شرکت سن

 8/6 188/0 676/0 -089/0 -006/0 912/0 -002/0 بازده دارییها

 بازده حقوق صاحبان سهم
028/0- 091/0 027/0- 368/0- 199/0 188/0 8/6 

 

مسککتقل و وابسککته  دارای خطککا مککی باشککند کککه بایککد از هککم مسککتقل باشککند بککه همککین منظککور از آزمککککون  متغیرهککای 

تکا   2/9مکی باشکد ککه ایکن مقکدار بکین        7/9در ایکن جکدول مقکدار بدسکت آمکده آن برابکر       . دوربین واتسون استفاده می شود

هککم چنککین در جککدول فککوق  .باشککندقککرار گرفتککه لککذا مککی تککوان گفککت کککه خطاهککای متغیرهککککا مسککتقل از هککم مککی    2/6

مککی باشککد لککذا مشکککل هککم خطککی بککین  90بککرای کلیککه متغیرهککای مسککتقل کمتککر از  VIFمشککاهده مککی شککود کککه مقککدار 

رابطککه بککین سککن شککرکت و تجدیککدی صککورتهای مککالی سککنجیده شککده   فککوق جککدول در .متغیرهککای مسککتقل وجککود نککدارد

و دو متغیکر کنترلکی وجکود دارد لکذا بکرای آزمکون فرضکیات از        به دلیکل ایکن ککه در هکر معادلکه یکک متغیکر مسکتقل         . است

مکی باشکد    996/0در ایکن جکدول مکی بینکیم ککه مقکدار ضکریب تعیکین برابکر بکا           .رگرسیون چند متغیر استفاده شکده اسکت  

درصکد تکوجیح شکده اسکت از طرفکی سکطح معنکی داری         6/99که نشان میدهد مدل توسکط متغیرهکای مسکتقل بکه مقکدار      

بنککابراین  .درصککد بیشککتر اسککت کککه ایککن نشککان میدهککد کککه مککدل رگسککیون از اعتبککار الزم برخککوردار نیسککت   2از  fآزمککون 

رد مکی شکود در نتیجکه مکی تکوان گفکت بکین سکن شکرکت و تجدیکد صکورتهای مکالی ارتبکاط              H1 تایید و فکرض  H0 فرض

 .معنی داری وجود ندارد

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

در بککورس  یمککال یهاکارائککه صورتکک دیدکککککتجمککی کنککد بککین انکککدازه شککرکت و  کککه عنککوان  اول بککرای آزمککون فرضکککیه

 2 -1طبکککق جککدول  . از رگرسککیون چنککد متغیککره اسککتفاده شککده اسککت    . وجککود داردمنفککی اوراق بهککادار تهککران رابطککه  

مشککاهده مککی شککود کککه پککیش فرضکککها مککورد نیککاز جکککهت نتکککیجه گیککری از معادلککه رگرسککککیون رعایککت نشککده اسککت       

نتکایج ایکن فرضکیه بکا پکزوهش      .بنکابراین ایکن فرضکیه رد مکی شکود     .بنابراین نمی توان از معادله رگرسیون نتیجه گیکری ککرد  

درتحقیکککق بکککا عنکککوان عوامکککل  (9869)نیکککککککبخت ورفیککککککعی .همسکککو مکککی باشکککد(9869)بکککککخت ورفیکککککعی نیک

نشکککککان 9833الککی 9831شککرکت دربککازه زمککانی سککالهای 606موثربرتجدیدارائککه صککورتهای مککالی بککا اسککتفاده ازداده هککای  

انککککدازه موسسککه حسابرسککی دادندکککه سککود آوری،اهککرم مککالی ،مککدت تصککککدی مککدیریت ،تغییرمککدیریت ،تغییرحسککابرس و 
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متغیرهککای انککدازه شککرکت ،افککزایش سککرمایه وپککاداش مککدیریت   .بروقککوع تجکککککدیدارائه صورتکککککهای مکککککالی موثرهسککتند 

 .فاقد رابطه معنکاداری با وقککوع تجدیدارائه صورتهای مالی بوده اند

در بککورس اوراق  یمککال یهاارائککه صککورت دیککتجدکککه عنککوان مککی کنککد بککین سکککن شککرکت و  دوم بککرای آزمککون فرضککیه 

مشکاهده مککی   9 -1از رگرسکیون چنکد متغیککره اسکتفاده شکده اسکت  طبکق جکدول        . وجکود دارد منفکی  بهکادار تهکران رابطکه    

شود که پیش فرضکها مکورد نیکاز جهکت نتیجکه گیکری از معککادله رگرسکیون رعایکککت نشکده اسکت  بنکابراین نمکککی تکوان               

نتککایج ایککن فرضککیه بککا پککژوهش     .بنککابراین ایککن فرضککیه رد مککی شککود    .از معادلککه رگرسککککیون نتیجککه گیکککری کککرد    

دربررسککی رابطککه بککین تعککدیالت سککنواتی  (9838)سککجادی . همسککو مککی باشککد (6008میرز،مبرز،وعککامر،)و(9838)سککجادی

وقیمککت سککهام وانککدازه وطککول عمرشککرکتها یافتککه هککای تحقیککق حککاکی ازایککن اسککت کککه تعککدیالت سککنواتی دارای محتککوای  

ه وشککرکتهای بزرگتککر ازتعککدیالت سککنواتی کمتککری برخوردارنداسککت ولککی طککول عمرشککرکتها تککاثیری        اطالعککاتی بککود 

صککورتهای 6009واکتبککر9667شککرکت کککه بککین ژوئککن  296اطالعککات ( 6008میرز،مبرز،عککامر،.)برتعککدیالت سککنواتی نککدارد 

های دارای دوره تصککدی نتککایج  تحقیککق نشککان دادکککه مککالی شککرکت.مککالی خودراتجدیدارائککه نمککوده اند تجزیککه وتحلیککل کککرد

حسابرسککی طککوالنی تر،عالقککه ایککی بککه تنظککیم وارائککه مجددصککورتهای ندارنککد،همچنین دربرخککی ازنمونککه هاارتبککاطی بککین    

ازسککوی دیگر،افککزایش دوره تصککدی بککیش  .دوره تصککدی حسککابرس بککا احتمککال ارائککه مجددصککورتهای مککالی مشککاهده نشککد  

ازاسککتانداردهای حسککابداری بککرای گزارشککگری فعالیککت هککای    ازسککه سککال درشککرکتهای نمونککه باعککث انحککراف صاحبکار   

 .تجاری شده است
 

 ها محدودیت

به علت اینکه صکورت هکا وگزارشکهای مکالی سایرشکرکتها عرضکه عمکومی نمکی گردد،بررسکی ایکن تقیکق تنهکا              .9

 .به شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران محدودبوده است

اردوصککورتهای مککالی تجدیدارائککه شککده دوره مککالی گذشککته همککراه بککا     درایککران ارائککه مجددمسککتقل وجودند  .6

صککورتهای مککالی سککال جککاری وبککه صککورت مقایسککه ای ارائککه مککی شککود کککه ایککن موضککوع مککی توانککدبرنتایج    

 .پژوهش تاثیرداشته باشد

یکککی از جنبککه هککای مهککم هرپژوهشککی وجککودداده هککا واطالعککات دقیککق ونیزسککهولت دسترسککی بککه آن هککا      .8

ولکککی درکشکککورما دربرخکککی .ورهای پیشکککرفته ،پایگاههکککای اطالعکککاتی دقیکککق وجکککوددارددراکثرکشککک.اسکککت

همچنککین درپایگاههککای اطالعککاتی ایککران   .موارد،اطالعککات وداده هککای پایگاههککای مختلککف یکسککان نیسککتند   

بنکابراین ،بکرای دسترسکی بکه صکورتهای مکالی تجدیدارائکه شکده         .صورتهای مالی تجدیدارائکه شکده ،وجودنکدارد   

رمککواردی کککه تنککاقد وجککودداردبرای کیفیککت بیشککتر پککژوهش ازسککایت شککرکت بککورس اسککتفاده  وهمچنککین د

 .شده است

 

 پیشنهادهای تحقیق

بکککورس واوراق بهادارپیشکککنهادمی شکککود درحکککوزه تکککدوین استککککککانداردها     بکککه سکککازمان حسابرسکککی و  .9

ودستورالعککککمل هکککا مقررکنندککککه شکککرکت هکککا درزمکککان مشکککخص شکککدن لکککزوم تجدیدارائکککه وبکککیش از   

انتککککککشاراطالعات مککالی سکککککال آتککی اقککدام بککه تهیککه وانتشککار صککورت هککای مککالی تجدیدارائککه شککده خککود   

نمایند،تا استفادکنندگان از صکککورت هکای مکالی زودتکر بکه اطالعکات تجدیدارائکه شکده ککه کیفیکت بیشکتری            

تقکارن اطالعکاتی   دارند،دسترسی پیداکنند،از آنجکا ککه اطالعککات مکالی بکا کیفیکت تکر منجکر بکه ککاهش عکدم            

 .مذکوردرنهایت کاهکش عدم تقارن اطالعاتی را به دنبال خواهدداشت می گردد،بنابراین پیشنهاد
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هککای متکککککمادی  اوراق بهادارپیشنکککککهادمی شککود ،شککرکت هککایی را کککه درسکککککال   بککه سککازمان بککورس و  .6

تهای مککالی مقایسککه ای هککای مککالی خککودکرده انککد،ملزم کنککدتا عککالوه بککر صککور  اقککدام بککه تجدیدارائککه صککورت

سال جاری وسال قبکل ،صکورت هکای مکالی مقایسکه ای تجدیدارائکه شکده وگکزارش شکده اولیکه را همکککراه بکا             

 .افشکککای مبالغ اقالم تجدیدارائه شده ودالیل آن ها ارائه نمایند

بککه منظککور کککاهش عککدم  تقککارن اطالعککاتی پیشککنهادمی گرددسککازمان بککورس واوراق بهادارونیزسککازمان          .8

حسابرسککی بککه عنککوان مرجککع تککدوین کننککده اسککتانداردها ی حسککابداری بککرروی آن بخککش ازاطالعککات مککالی   

ککککه قابلیکککت مکککدیریت ودسکککتکاری بیشکککتری دارندواسکککتانداردهایی ککککه بیشکککتردرمعرض ایکککن موضکککوع   

قراردارند،توجککه بیشککتری نمککوده تککا مککانع از ایجادعککدم تقککارن اطالعککاتی دربککازاربورس شککده وبککه تبککع آن بککه   

 .هدف نهایی بازارسرمایه که همانا تسهیم عادالنه به واسطه ارزیابی مناسب است،کمک کنند

 

 پیشنهادهای پژوهشی

 .و تجدید صورتهای مالی ها بررسی رابطه بین عملکرد شرکت .9

 تجدید صورتهای مالی   و نقد شوندگی سهام  بررسی رابطه بین .6

 .ای تجدیدارائه صورتهای مالیواکنش بازاربورس اوراق بهادارتهران به اطالعیه ه .8

 .تجدیدارائه صورتهای مالی با توجه به نوع صنعتبر عدم تقارن اطالعاتی  مطالعه تاثیر .1

 های مالی قبل وبعداز اجرای استانداردهای حسابداری ایران روندتجدیدارائه صورتبررسی  .2

 منابع 

واختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام دربورس اوراق رابطه ی بین معیارهای ریسک "(.9832)احمدپور،احمدوامیررسائیان  .9

 87-90،صص19فصلنامه ی بررسی های حسابداری وحسابرسی ،شماره ."بهادارتهران

بررسی رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی وعدم تقارن اطالعاتی درشرکتهای پذیرفته شده "(.9836)احمدپورکاسگری ،احمدومریم عجم .6

 .907-961،صص99فصلنامه ی بورس اوراق بهادار،شماره "،دربورس اوراق بهادارتهران 

،بررسی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطالعاتی (9833. )رحیمیان ،نظام الدین و سالکی،علی .8

 .79-39،صص 23درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ،بررسی های حسابداری وحسابرسی ،ش 

بررسی های حسابداری .،رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی ومحافظه کاری درگزارشگری مالی(9837)،جوادوازاد،عبداله،رضازاده  .1

 .98-30،صص 21وحسابرسی ،شماره 

، 6 شماره سوم، سال حسابداری، دانش مجله ایران، در تهای مالی صور ارائه تجدید بر مؤثر عوامل الگوی تدوین(. 9869. )ا رفیعی، .5

 .961-997صص 

 شماره چهاردهم، سال حسابداری، دانش مجله مختلف، صنایع در آن بر موثر عوامل و مالی صورتهای ارائه تجدید(. 9868. )ا رفیعی، .6

22. 

،فصلنامه مطالعات "تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی برمحتوای اطالعاتی سود "،(9836.)سیدمجید، و کاظمی،حسین شریعت پناهی، .7

 .69،شماره حسابداری 

بررسی نقش اطالعات حسابداری درکاهش عدم تقارن اطالعاتی دربورس اوراق (.9831)قائمی ،محمدحسین ومحمدرضا وطن پرست ، .3

 .32-908،صص 19بررسی های حسابداری وحسابرسی ،شماره .بهادارتهران 

مجموعه .ومعیارهای سنجش آن درتحقیقات بازارسرمایه مروری برعوامل موثر برعدم تقارن اطالعاتی (.9860.)ا.کاشانی پور،م،ومومنی  .6

 .مقاالت نهمین همایش سراسری حسابداری ایران ،دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 چهارم، شماره چهاردهم، سال اقتصادی، پژوهشهای فصلنامه اطالعاتی، تقارن عدم بر شرکتی حاکمیت تاثیر(. 9868. )ن مکیان، .90

 .9-66 صص

11. Akerlof, G. Spence. M, and Stiglitz, J. (1970). Markets with asymmetric information 

.http://www.Nobelprize.org/Economist. 

12. Chan , S.H. , Kim , K.A., Rhee , S.G. , (2005) ."price Limit performance :Evidence from transactions data and the 

limit order book" ,journal of Empirical finance , Vo- l.12,269-290. 

13. Cormier, D., Sylvain, H., and Marie, L, (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry 

in a certain environment: Some Canadian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 

22: 26– 38. 

14. Dye , R.(1998), investaor  sophistication and voluntary disclosure. Review of accounting studies , 3(3) ,pp.261-

870. 

15. Lin, Y. M., You, S. J., and Huang, M.S. (2012). Information asymmetry and liquidity risk. International Review of 

Business Research Papers, 8 (1): 112-131. 

16. Palmrose, Z.V, Richardson, V.J. and S.Scholz. (2004). Determinants of market reactions to restatement 

announcements. Journal of Accounting and Economics 37: 59-89. 

17. Shin , Y .(2002). The effect of product market competition on cororate voluntary Disclosure Decisions  

,http://ssrn.com.pp.1-47.  

18. Woods, M. (2009). "The valuation and contracting roles of restated earnings". Doctoral dissertation, university of 

Cincinnati. 

19. Yun, J.K. & Kim, J (2010). Prompters of Earnings Restatement:An Exploratory Analysis of Discretionary 

Accruals before and after SOX.working paper. The City University of New York. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

