
 
Journal of Accounting Advances (J.A.A) 

Vol. 9, No. 1, 2017, Ser. 72/3 

 

 

Managerial overconfidence in overestimating financial restatements: 

Evidence from Tehran Stock Exchange 

 

 Javad Moradi      Mohammad Hossein Ghadirian-Arani  

 

Introduction 

 "Managerial overconfidence is defined as a predisposition to project 

more positive outcomes or overestimate the probability of outcomes" 

(Malmendier and Tate, 2005). Presley and Abbott (2013) argue that 

"overconfident CEOs may be providing unjustifiably optimistic 

assurances about the results of operation and financial position of firm". 

Overconfident CEOs believe that the overly-aggressive accounting 

positions are really realizable on an ex ante basis. That is, firms with 

overconfident CEOs are more probable to make unattainable accounting 

estimates. Accordingly, it is expected that in firms with overconfident 

CEO, there may be a higher occurrence of financial restatements when 

these already financial reporting decisions do not come to true 

realization. 

 In sum, financial reporting requires the use of estimates and 

assumptions. On the other hand, managerial overconfidence is a 

significant factor that can influence the accounting estimates, financial 

reporting quality, and financial restatement. Although in Iran most 

financial restatements are not forced, most Iranian firms restate their 

financial statements (Khajavi and Ghadirian Arani, 2014; Khajavi and 

Ghadirian Arani, 2015). Consequently, the objectives of this study are 

twofold. First, this study investigates the impact of managerial 
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overconfidence on occurrence of material financial restatements. Second 

the study objective is to examine if managerial overconfidence has 

significant impact on magnitude of financial restatements among Iranian 

listed firms in Tehran Stock Exchange (TSE). 

 

Hypotheses 

 Based on the preceding theoretical framework regarding the effect of 

managerial overconfidence on financial restatement, research hypotheses 

were developed as follows: 

H1: There is a positive relationship between managerial overconfidence 

and incidence of material financial restatement. 

H2: There is a positive relationship between managerial overconfidence 

and magnitude of financial restatement. 

 

Methods 

Our study is a quantitative research that uses the scientific method 

and empirical evidence. The empirical data was collected from a panel 

consisting of 138 nonfinancial firms listed in the TSE, over the seven-

year period of 2007 to 2013. Magnitude of restatement is measured using 

the amount of net income restatement. The over-investment is selected as 

a managerial overconfidence measure. Logit and multivariable linear 

regression analysis were used to test the hypotheses on a panel data 

model. EViews 8 software was used to run the tests. 

 

Results 

 The results of the analysis of regression models show that over-

investments are not related to occurrence of material restatement and 

magnitude of restatement. In other words, managerial overconfidence has 

no significant impact on financial restatement. 

 The findings of research concerning control variables indicate that 

profitability not only negatively influences incidence of material financial 

restatement, but also is negatively related to magnitude of financial 

restatement. However, leverage and firm size have no significant impact 

on incidence of material financial restatement and magnitude of financial 



restatement. 

 

 Discussion and Conclusion 

 The main findings of this study indicate that there is no relationship 

between managerial overconfidence and financial restatement. In other 

words, this behavioral characteristic of management has no impact on 

financial restatement of Iranian firms. This result is inconsistent with 

Presley and Abbott (2013) and Schranda and Zechman’s (2015) findings 

and with the conceptual model regarding the effect of managerial 

overconfidence on financial restatement. Additionally, these findings are 

indirectly inconsistent with prior studies regarding the effects of 

managerial overconfidence on accounting conservatism (e.g. Ahmed and 

Duellman, 2013; Hwang et al., 2014; Ramshe and Molanazari, 2014; 

Foroughi and NokhbeFallah, 2014). 

 Our findings show that financial performance negatively affects 

financial restatement. Based on these findings, it can be concluded that 

managers of poor-performance firms, regardless of their future 

performance and its estimation, prepare financial reports and eventually 

forced to restate them. Lack of market reaction to the restatement of 

financial statements as an inverse measure of the financial reporting 

quality is the probable reason for this manager’s action. In other words, 

poor-performance firms, irrespective of the overconfidence level of their 

management, use restatement of financial statements as a cover for poor 

financial performance. 

 

Keywords: Managerial Overconfidence, Financial Restatement, Over-
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 چکیده

توانااد باار تی یاات  می یران،ماادرفتاااری  هاییژگیویکی از  عنوانبهاعتمادی مدیریت بیش

بااا تو ااه بااه  . های مالی تأثیرگاارار باشاادی صورتیجه تجدید ارائهدرنتی مالی و گزارشگر

های ایرانی، هدف اصلی ایااپ وااژوهش  های مالی شرتتی صورتفراوانی موارد تجدید ارائه

های  های مااالی شاارتتی صااورتتجدیااد ارائااه باار یریتمااد اعتمااادییشب یرتااأثبررسی 

شاارتت   138شده در بورس اوراق بهااادار تهااران اساات. در ایااپ راسااتا، ا  عااات یرفتهور

شده اساات.  یبررس 1386-1392ی زمانی وراق بهادار تهران در بازهشده در بورس ایرفتهور

  تاررفتهبهاعتمادی مدیریت ای از بیشعنوان سنجهبه هاییدر دارا ازحدیشب گرارییهسرما

هااای ترتی اای باارای  است. رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره با روش داده

اعتمادی  های وژوهش نشان داد ته بیشیافتهاست.  شدهاست ادههای وژوهش آزمون فرضیه

ی معناااداری  های مالی و شدت آن رابطااهیت صورتاهم ای بمدیریت با رخداد تجدید ارائه

یاات و شاادت  اهم بااای دیگر ایپ ویژگی رفتاری مدیریت بر رخداد تجدید ارائهیانببهندارد. 

 های مالی اثرگرار نیست.ی صورتتجدید ارائه

در  ازحاادیشب گرارییهساارماهای مااالی، ی صااورتیریت، تجدیااد ارائااهمااد اعتمادییشب :هایدواژهکل

 ها، رفتار مدیریت.ییدارا
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 . مقدمه1

ی اقتصااد، منجار باه عناوان موتاور مکرتاه ریان درست ا  عات در باازار سارمایه، باه

ی اقتصاادی توسعهشود و سرانجام تنندگان میگیری صکیح و منطقی از سوی مشارتتتصمیم

تریپ ابزارهای عنوان یک از اصلیآورد. گزارشگری مالی بهو به ود رفاه ا تماعی را به ارمغان می

یت ش افبنابرایپ ؛ (2009ن ع در آن است )آن، های مختلف ذیارت ا ی بیپ یک شرتت با گروه

ه در باورس اوراق شادیرفتهوری هاشارتتموقع توسا  یح و بهصکی ا  عات ی و ارائها  عات

(. 1986)فاساتر،  تاراساتی یهسارمایابی به یک بازار دستیپ عوامل مؤثر ترمهمبهادار، یکی از 

؛ 2005؛ تاونلی، 2002تناد )تاوهپ، ی مالی نقش مهمی ای اا میگزارشگرمدیریت شرتت در 

تاأثیر  های مادیریتدیگر ویژگییانببه(. 2011؛ و تارسلو و همکاران، 2008توهپ و همکاران، 

یجاه تی یات ایاپ درنتی ماالی و گزارشاگرهاا ویراماون های آنگیریی تصمیمزیادی بر نکوه

در  شدهانجامهای هاست ته در وژوهشی مدیریت یکی از ایپ ویژگیاعتمادها دارد. بیشگزارش

باه خاود، ناوعی ساوگیری  1اعتمااداسات. مادیران بیش قرارگرفتاه موردتو هایپ زمینه تمتر 

ی اشات اه در یاد باه ارائاهزاحتمالباهی دارناد تاه گزارشاگرهای یمتصمبینانه در فرایند خوش

هاا منجار خواهاد شاد. آن 2یارائه( و سرانجام تجدید 2012های مالی )شراند و زچمپ، صورت

هاای ویژگی یکای از عنوانباهاعتمادی مادیریت های اندتی ویرامون نقش بیشتاتنون وژوهش

های ی صورتها و تجدید ارائهی اشت اه گزارشی مالی، ارائهگزارشگررفتاری مدیران در تی یت 

گر ( ته نشان2013؛ ورسلی و ابوت، 2012عنوان نمونه شراند و زچمپ، است )به شدهانجاممالی 

ی است. اگرچه در های مالی صورتی اشت اه و تجدید ارائهاثرگراری ایپ ویژگی مدیریت بر ارائه

های مالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و ود نادارد، ی ا  اری صورتایران تجدید ارائه

یجاه ایاپ ورساش مطار  درنتهای ایرانی است. های بسیار رایج در بیپ شرتتاما یکی از ودیده

ی هاهای مااالی شاارتتی صااورتاعتمااادی ماادیریت باار تجدیااد ارائااهشااود تااه آیااا بیشمی

 گرارد؟شده در بورس اوراق بهادر تهران تأثیر مییرفتهور

ی ماالی و فرایناد گزارشاگرهای مالی نس ت باه  ایگااه تنندگان از صورتتردید است اده

حسابرسااان  اظهااارن ر( و تاااهش اعتماااد  امعااه بااه 2004حسابرساای )تامسااون و نرسااون، 

(، 2006س )گرتساپ و همکااران، مادیره و حساابریئته(، تغییارات 1390)نیک خت و رفیعی، 
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؛ واالمرز و 2002؛ ریچاردساون و همکااران، 2002، 3یکاامرواتنش من ی بازار )دیوان مکاس ات 

ها )هری اار و ی شارتتی سرمایه( و افزایش هزینه2005؛ اخیجب و همکاران، 2004همکاران، 

بناابرایپ ؛ ساتندهای ماالی هی مجادد صاورت( برخی از ویامدهای من ی ارائاه2004 نکینز، 

ی عوامل مؤثر بر ایپ ودیده از اهمیات فراوانای برخاوردار اسات. باا تو اه باه ینهدرزموژوهش 

یکای از  عنوانباهاعتمادی مدیریت گ ته هدف اصلی ایپ وژوهش بررسی تأثیر بیشمطالب ویش

ر شاده دیرفتهورهای های ماالی شارتتی صاورتهای رفتاری مدیران، بار تجدیاد ارائاهویژگی

ی مقالااه، واا  از ماارور م ااانی ن ااری و ویشااینه، بااورس اوراق بهااادار تهااران اساات. در ادامااه

هاای تجربای آزماون شود. سپ  روش وژوهش، توصایف و یافتاههای وژوهش ت ییپ میفرضیه

های گیری، ویشنهادها و مکدودیتها نتیجهیت با تو ه به ایپ یافتهدرنهاشود. ها ارائه میفرضیه

 شود.وژوهش بیان می

 

 نظری پژوهش مبانی. 2

 های مالیی صورت. تجدید ارائه1-2

 ی  دیادی نیسات، اماا باه دلیال و اود هاای ماالی، ودیادهی صورتاگرچه تجدید ارائه

ی های حسابداری یا تقلب، تعداد و م لغ تجدیاد ارائاهن میی حسابداری، بیهای  سورانهرویه

بناابرایپ تو اه ؛ یافتاه اساتیشافزاگیاری چشام  وربههای اخیر ها در  ول سالسود شرتت

تنندگان مقررات به موضاو  تجدیاد ارائاه  لاب گران و تدویپگراران، تکلیلبسیاری از سرمایه

ها ی شارتتی گرشتههاسالیر ا  عات مالی ی سود و سا(. تجدید ارائه2002شده است )ویو، 

های حساابداری و تارگیری رویاهاشت اهات ناشی از مکاس ات ریاضی، اشات اهات در باه به علت

های ماالی ی صاورتهای مو ود در زمان تهیههمچنیپ تع یر نادرست یا نادیده گرفتپ واقعیت

های ماالی ی صورت( تجدید ارائه6200گرتسپ و همکاران ) (.2003)لو،   4تندیمضرورت ویدا 

اند. بر ایاپ بندی تردهی تکریف مربوط بودن ا  عات، تقسیمرا بر اساس نیت مدیریت و در ه

یت مدیران همراه ن اشد، گرتساپ و همکااران سوءناهمیت بوده و با اساس اگر میزان تکریف بی

ته میازان یدرصورتتنند. تلقی می 5ضررتمهای ی دروغمنزلهبه( ایپ نو  تجدید ارائه را 2006)

شاود. ایاپ ناو  نامیاده می 6اغ االیت بوده ولی با نیت بد مدیریت همراه ن اشد، اهم باتکریف 
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بینای ت، باعث تغییر انت ارات ویراماون وایشتجدید ارائه احتمانً به دلیل تاهش عملکرد شرت

رساند. اگر تجدید ارائاه معارف های مالی شرتت آسی ی نمیشود؛ اما به اعت ار گزارشآینده می

در ن ر  7یتاهمی حسابداری خاتستری و تمعنوان حقهسطح وایینی از تکریف عمدی باشد، به

شاود؛ اماا بینای آیناده نمایت اط با ویششود. ایپ حالت مو ب تغییر انت ارات در ارگرفته می

های مالی آیناده شارتت تااهش داده و باعاث ی گزارشدرستبهگراران را نس ت اعتماد سرمایه

تریپ نو  تجدید ارائه، تقلب شود. سرانجام  دیهای شرتت میبینیعدم ا مینان بازار به ویش

. در ایاپ حالات هام استهای مالی یت و عمدی صورتاهم بااست ته شامل تکریف  8یرنگنو 

یاباد. تجدیاد های ماالی آتای تااهش مایویرامون گزارش بینی آینده و هم اعت ار شرتتویش

توان به سه دسته تلی تقسیم ترد )خوا اوی های مالی را بر اساس دنیل آن، میی صورتارائه

 (.1394و  1393ی، آران یریانقدو 

 ها؛ینههزبوط به شناسایی درآمدها و ی ناشی از مسائل مر. تجدید ارائه1

 ها و ذخایر؛یبدهها، ییدارای ناشی از مسائل مربوط به شناسایی . تجدید ارائه2

 های مالی.بندی اق م صورتی ناشی از مسائل مربوط به   قه. تجدید ارائه3

گاروه  شاود:یمبه سه دسته تقسیم  های مالی نیزی هدفمند صورتهای تجدید ارائهیزهانگ

ها تمایال هایی است ته مشکل سودآوری و نقدینگی دارند. ایپ شارتتی شرتتنخست انگیزه

تری دارند تا با انجام اقدامات متقل انه و مرتکب شدن اشت اهات عمدی، نتایج مالی خاود را بیش

ت هایی است ته تمایل دارند با انجاام تقلاب و اشات اهای شرتتیزهانگبه ود بخشند. گروه دوم 

ی ناشای از برخای های بازار را برآورده ساازند. گاروه ساوم انگیازهبینییشوعمدی، انت ارات و 

ی از ایاپ انموناهقراردادها است. قراردادهای واداش وابسته باه ارزش ساهام و عملکارد شارتت 

 (.2004قراردادها است )والمرز و شولز، 

 

 اعتمادی مدیریت. بیش2-2

شناسی دارد. ایپ ازحد، ریشه در متون روانیشباعتمادی یا ا مینان ی رفتاری بیشودیده

های اقتصاادی، ناشای شاده اسات. در بار تصامیم 9ینیبم هوم از وژوهش و بررسی تأثیر خوش

(. نخسات، بارآورد 2002ید، هااست ) شدهارائهازحد یشبیف از اعتماد تعری دو شناسروانمتون 
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؛ مالمنادیر و تاتاه، 2005؛ هیلر و هم ریک، 2002ید، هاهای خود )ییتواناافراد از  یش از واقعب

(. در هر یک از 2002ید، هاواقعاً هست ) ازآنچهتر یدادها قطعیرو ( و دوم، در ن ر گرفتپ 2008

یون ، ا و  تنند )آلپهست، تصور می درواقع ازآنچهتر یپ دو مورد، افراد ا  عات خود را صکیحا

شود انسان داناش و مهاارت خاود را ازحد یک فرد س ب مییشب(. در حقیقت، ا مینان 2005

یادادها را رو از حاد بارآورد تناد و تواناایی خاود بارای تنتارل  تمتارها را ازحد و ریسکیشب

(. 2001)نوفساینگر، گوناه ن اشاد ایپ درواقاعاسات  ممکپته یدرحالازحد در ن ر بگیرد، یشب

ای را انتخاا  تنناد تاه گیری ممکپ است تمایال داشاته باشاند گزیناهافراد در هنگام تصمیم

هایی (. در بسیاری از ماوارد مادیران تصامیم2004دراستیپ، نمایی شده است )فپاحتمانً بیش

هاا را آنتاوان نمی 10شادهبینیگیرند ته بر اساس ارزش مورد انت اار و ریساک نتاایج ویشمی

ی افاراد  وسایلهاعتمادی یک ویژگی نیسات تاه بهدهد ته بیشتوضیح داد. ایپ بکث نشان می

(. در م اانی ن اری مادیریت و 2013تشخیص داده شود )ورسلی و ابوت،  قرارگرفتهتکت تأثیر 

ازحاد مب ات از نتاایج یشببینی )یاک بارآورد ی خاوشاعتمادی دربرگیرندهشناسی، بیشروان

ازحااد در احتمااال نتااایج( اساات یشبازحااد )ا مینااان یشب ن  اعتمادبااهشااده( و نیبییشو

را بارای  یپبخاوش( اصاط   2002هیتاون )(. 2013؛ ورسلی و ابوت، 2008)مالمندیر و تاته، 

های ، ساودآوری ناشای از عملکارد شارتتساامانمندمان م و   وربهبرد ته یم به تارمدیرانی 

های ضاعیف را تمتار از حاد بارآورد ازحد و سودآوری ناشای از عملکارد شارتتیشبخو  را 

 تنند.یم
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ی قواحتمالباهاعتماد مستعد انجام برآوردهایی در ماورد نتاایج هساتند تاه مدیران بیش 

یاد زاحتمالباهاعتمااد باه خاود، (. مادیران بیش2013تکقق نخواهند یافات )ورسالی و اباوت، 

نتاایج مطلاو  مطمائپ  احتماال بهرا بیشتر برآورد ترده و نس ت  11شدهبینییشوهای ورودی

اعتمااد باه چنیپ مدیر بیش(. هم2008؛ مالمندیر و تاته، 2007د و همکاران، دیوی-هستند )بپ

ی حساابرس مساتقل یاا داخلای را وسایلهبه شادهارائهخود ممکپ است ارزش ا  عات اضافی 

(. افازون بار ایاپ ممکاپ اسات 2008تاهش دهند )زیاد به آن تو اه نکنناد( )گاول و تااتور، 
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ای ایجااد تناد. بینانهبینانه و غیرواقعاعتمادی مدیریت، مکی   گزارشگری  سورانه، خوشبیش

تاراناه، آوردهاای مکاف ه ای براعتمااد باه خاود باههایی باا مادیران بیشممکپ است شرتت

های (. یافتااه2013نیافتنی داشااته باشااند )ورساالی و ابااوت، برآوردهااای حسااابداری دساات

؛ 2014؛ هواناگ و همکااران، 2013های احمد و دوئلمپ، های ویشیپ )همچون وژوهشوژوهش

رو یاپازا( نیز مؤید ایپ استدنل هستند. 1393؛ و رامشه و م ن ری، 1393ف  ، فروغی و نخ ه

ی ماالی را گزارشاگربیناناه در وهلاه اول تواند احتمال خطاهای خوشاعتمادی مدیران میبیش

( و اگار 1980شاود )برمار، اعتمادی مدیریت مانع توانایی برای یاادگیری میافزایش دهد. بیش

را تاه  آنچاهی و سرسپردگی وی به آن، تغییر دار انب، دادهرخمدیر تشخیص دهد ته خطایی 

ها تند. اگرچه ممکپ اسات اشات اهتر میبینانه برآورد ترده مشکلای خوشگونههله اول بهدر و 

تواناد باا اهمیات شاود )ورسالی و ها میاهمیت باشند اما با گرشت زمان ایپ اشت اهدر ابتدا بی

 (.2013ابوت، 

یات نهادری اشات اه و اعتمادی مدیریت از دو راه ممکپ است باه ارائاه، بیش ور خ صهبه

ای گوناهتواناد بههای مالی منجار شاود. نخسات ایاپ ویژگای رفتااری میی صورتتجدید ارائه

اعتمااد حقیقتااً باه برآوردهاای ی اشات اه شاود؛ چراتاه مادیر بیشغیرعمدی منجار باه ارائاه

 اعتمااد ایاپ اساتدیگر، باور مدیران بیشیانببهی خود اعتقاد دارد. بینانهبینانه و غیرواقعخوش

گر برآوردهاای ها نشاانته ارزیابی آنیدرحالته در ارزیابی شرای  مالی بهتر از متوس  هستند 

؛ هری اار و 1997های مالی است )نروود و ویتاتر، ی زیربنای صورتبینانهبینانه و غیرواقعخوش

شاود  ی اشات اه عمادیتواند منجر به ارائهاعتمادی مدیریت میبیش ته(. دوم ایپ2016یانگ، 

ی  ااری ی اشات اه در دورهاعتمااد از ارائاه(. در ایپ حالات مادیر بیش2012)شراند و زچمپ، 

معتقد است عملکرد آتی شرتت تکت مادیریت وی  چراتهتند؛ آگاهی دارد اما آن را تو یه می

ی اشت اه را   ران تند. در هر یاک از ایاپ دو حالات هنگاام مشاخص قادر خواهد بود ایپ ارائه

ی تاربزرگهای بعادی ی اشات اهتاه ارائاهعملکرد آتی، اشت اه اولیه باید افشا شود یاا ایپشدن 

 (.2013انجام شود )ورسلی و ابوت،  تربزرگ  ران اشت اهات  من وربه
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 ی پژوهش. پیشینه3

 ی خارجی. پیشینه1-3

ی ساود ورداختناد. تاری متعاقب تجدیاد ارائاه( به بررسی مکاف ه2009هوآنگ و ژانگ )

تنناد، وا  یمنمایی سودهای خود یشبهایی ته اقدام به نشان داد شرتت هاآننتایج وژوهش 

 گزینند.یبرمی را ترتارانهمکاف ههای حسابداری یهرو از تجدید ارائه نس ت به ق ل از آن 

اعتماادی مادیریت یکای از ( نشان داد تاه بیش2012شراند و زچمپ ) هشوژو های یافته

 شود.های مالی میی اشت اه عمدی گزارشعواملی است ته منجر به تقلب و ارائه

تاری باه دن اال ( به ایپ نتیجه رسایدند تاه افازایش در مکاف اه2012) اترج و همکاران

نشان دادند تاه میازان  هاآن. همچنیپ تجدید ارائه، مشروط به به ود در حاتمیت شرتتی است

ی مالی، در سال تجدیاد ارائاه تمتار از هاصورت تنندهارائههای تجدید تاری در شرتتمکاف ه

ی ماالی خاود هاصاورتی هایی است ته اقدام باه تجدیاد ارائاهتاری در شرتتمیزان مکاف ه

نساا ت بااه  تنناادهارائههای تجدیااد ی واا  از تجدیااد ارائااه، شاارتتهاسااال؛ امااا در اناادنکرده

 خواهند گرفت. به تارتری را تارانهی مکاف ههاروشهای گروه تنترل شرتت

اعتمااادی ماادیریت منجاار بااه تاااهش ( نشااان دادنااد تااه بیش2013احمااد و دوئلمااپ )

اناد ایاپ اثار را توشود. همچنیپ ن ارت خار ی قوی نمیتاری شر ی و غیرشر ی میمکاف ه

 تاهش دهد.

ی مب ات ( باا انجاام وژوهشای باه ایاپ نتیجاه رسایدند تاه رابطاه2013ورسلی و ابوت )

 های مالی و ود دارد.ی صورتاعتمادی مدیریت و رخداد تجدید ارائهمعناداری بیپ بیش

اعتماادی مادیریت و ( نشان داد ته بیپ بیش2014های وژوهش هوانگ و همکاران )یافته

 ای من ی و ود دارد.تاری حسابداری رابطه همکاف

تار از بیپ بیش( با انجام وژوهشی به ایاپ نتیجاه رساید تاه مادیران خاوش2014بومپ )

 تنند.مدیران منطقی اقدام به هموارسازی سود می

بینی منجر به افزایش خاوش اعتمادی مدیریتبیش( نشان دادند ته 2016هری ار و یانگ )

 شود.دیریت میهای مبینیدر ویش
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 ی داخلیپیشینه .2-3

 یته سودآوری، اهارم ماالی،  اول دوره به ایپ نتیجه رسیدند( 1391نیک خت و رفیعی )

حسابرسی بر وقو  تجدیاد  یمؤسسه یتصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه

 مالی مؤثر است. یهاصورت یارائه

فراوانای  یاعدهاد تاه نسا ت توز( نشاان مای1392وژوهش ساعی و همکاران ) هاییافته

مختلف معنادار است. همچنیپ ت اوت معنااداری میاان ارقاام  یعها و صناها، در سالارائه یدتجد

 شده و ود دارد.ارائه یدو تجد یهاول

  ملاهاز( با است اده از معیارهای مختلف تی یات ساود، 1393ی )آران یریانقدخوا وی و 

های تجدیاد ی شارتتی اولیاهشادهگزارشتاری نشان دادند ته اگرچه تی یات ساود مکاف ه

های ماالی خاود را تجدیاد ارائاه هایی است ته صورتتر از تی یت سود شرتتواییپ تنندهارائه

و تی یات ساود  تننادهارائههای تجدید ی شرتتشدهارائهیپ تی یت سود تجدید باند اما نکرده

، ت ااوت معنااداری و اود نادارد. انادنکردههای مالی خود را تجدید ارائه هایی ته صورتشرتت

بانتر از تی یات  شدهارائهتننده، تی یت سود تجدید های تجدید ارائهچنیپ در سطح شرتتهم

 ی اولیه است.شدهگزارشسود 

تاری اعتمادی مدیریت مکاف اهیش( به ایپ نتیجه رسیدند ته ب1393رامشه و م ن ری )

اعتماادی چنیپ ن ارت خار ی اگرچه اثر من ی بیشدهد. همشر ی و غیرشر ی را تاهش می

اعتماادی مادیریت و ی بیشدهاد، اماا بار رابطاهتاری شر ی را تاهش میمدیریت بر مکاف ه

 تاری غیرشر ی اثرگرار نیست.مکاف ه

سا ب تااهش  اعتمادی مدیریتبیش( نشان داد 1393ف   )نتایج وژوهش فروغی و نخ ه

 .شودیند گزارشگری مالی میفرآتاری شر ی و غیرشر ی در مکاف ه

ی تاأثیر تی یات ساود بار وقاو  درباره ته( نشان دادند 1394) یآران یریانقدخوا وی و 

ود و ود تی یات سا یپباایافت. دستی قطعی توان به نتیجهی مالی نمیهاصورتی تجدید ارائه

 ی مالی تأثیرگرار است.هاصورتی تجدید ارائه برشدتی من ی اگونهبه

ساهام  یتاه واگارار( حااتی از آن اسات 1395های واژوهش ودیعای و همکااران )یافته

 یارائاه یادتجد یزان، باعث تاهش تعداد و مسازییاز  رف سازمان خصوص یبورس یهاشرتت
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 یادتجد یاپا یازان، میافتهانتقال یتدرصد مالک یشبا افزا یپ. همچنشده است های مالیصورت

 .شده استمراتب تمتر ها بهارائه

در  یشرتت یبرته هر چه راه ( به ایپ نتیجه رسیدند1395خارسگانی و دستگیر ) حسینی

 یمال یهاصورت یارائه یدتر و احتمال تجدمطلو  یگزارشگر ی یتباشد، ت تریشرتت قو یک

 تمتر است.

 ی تگیاز خودشا  یرانهرانادازه ماد ( به ایپ نتیجه رسیدند ته1395وا وی و همکاران )خ

به  تریشب ن عان،یمدت به ذمطلو  در توتاه یعملکرد مال یشنما یبرخوردار باشند برا یبانتر

 خواهند ترد. یداسود سوق و یریتمرت   با مد هاییتفعال یوسوسمت

 

 های پژوهش. فرضیه4

اعتماادی مادیریت منجار باه رود تاه بیشی ن ری و تجربی انت ار مایویشینه بر اساس

ی مساتقل های مالی شود. اگرچاه در ایاران تجدیاد ارائاهی صورتافزایش احتمال تجدید ارائه

 ور ویوساته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران باهیرفتهورهای تر شرتتو ود ندارد، اما بیش

و  1393ی، آرانا  یریانقادتنناد )خوا اوی و های ماالی خاود میصورت یاقدام به تجدید ارائه

ایاپ شاده، مطر ی ویشاینهباا در ن ار گارفتپ  یجهدرنت(. 1394؛ خوا وی و همکاران، 1394

و شادت  یاتبا اهم یارائه یدرخداد تجد رب اعتمادی مدیریتبیش شود ته آیاورسش مطر  می

در راساتای  گرارد؟شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مییرفتهورهای شرتت یارائه یدتجد

 شده است:یپتدو های وژوهش به شر  زیر فرضیه ورسشگویی به ایپ واسخ

ی باا اهمیات را افازایش اعتمادی مدیریت احتمال رخداد تجدیاد ارائاهبیش .1ی فرضیه

 دهد؛می

های ماالی را افازایش ی صاورتاعتمادی مادیریت شادت تجدیاد ارائاهبیش .2ی فرضیه

 دهد.می
 

 . روش پژوهش5

تناد. ایپ وژوهش، وژوهشی تمی است و از روش علمی ساخت و اث ات تجربی است اده می

های نزم وا  از وقاو  بررسای چراتاهرویادادی اسات؛ همچنیپ وژوهش حاضر، وژوهشی و 
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تیا، ی متغیرهای مستقل و ود ندارد )ع دالخلیق و آ یپتاردستو امکان  گرفتهانجامرویدادها 

گران و گراران، اعت اردهنادگان، تکلیالیهسارمای یلهوسا بهتواند هش می(. نتایج ایپ وژو 1389

بناابرایپ واژوهش ؛ ی مقررات و استانداردهای حسابداری است اده شودتنندههای تدویپسازمان

یاز از  ریاق موردنها و ا  عات های تاربردی است. دادهای از وژوهشهدف نمونه ازلکاظ حاضر 

ها و ی شارتتهای ماالی سااننهزمان بورس و اوراق بهادار تهران، صورتهای ا  عاتی سابانک

شاده باا یگردآورهاای اند. تکلیال دادهشادهیگردآور وارداز یرتادبآورد نویپ و افزارهای رهنرم

 است. شدهانجام EViews 8افزار است اده از نرم

 

 ی پژوهش. جامعه و نمونه1-5

ی آمااری واژوهش حاضار را شده در بورس اوراق بهادار تهران،  امعاهیرفتهورهای شرتت

ها میان اعضای  امعه، نمونه بر اساس شرای  دهند. به علت و ود برخی ناهماهنگیتشکیل می

 است: شدهانتخا زیر 

 باشد؛ هرسال اس ندماه. سال مالی شرتت منتهی به وایان 1

 ییر سال مالی نداده باشد؛تغ 1393تا  1385های . شرتت  ی سال2

 شده باشد؛یرفتهوربورس اوراق بهادار تهران  در 1385. تا وایان سال مالی 3

 یاز در دسترس باشد؛موردنهای استخراج داده من وربهیاز موردن. ا  عات مالی 4

های گری مالی، شرتتگراری، واسطهیهسرماهای ها و مؤسسات مالی )شرتت.  زء بانک5

 ها( ن اشد.و لیزینگهلدینگ 

 1386-1392ی زماانی یپ وژوهش مکدود باه باازهای زماننزم به ذتر است اگرچه قلمرو 

هاای ماالی ، از صاورت1392ی ساال های مربوط به تجدید ارائهاست، اما برای دستیابی به داده

است. با تو ه باه  شدهمطر صورت بان یت دوم بهمکدودرو یپازااست.  شدهاست اده 1393سال 

بارای  1392تاا  1386ی زماانی شارتت در دوره 138های یادشده، شرای  و اعمال مکدودیت

 بررسی انتخا  شد.
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 . متغیرهای پژوهش2-5

 . متغیر مستقل1-2-5

ها حااتی ازحد مدیریت است. نتایج برخی وژوهشیشبمتغیر مستقل ایپ وژوهش، اعتماد 

اعتمادی مدیریت به یکادیگر مرباوط ها و بیشگراری شرتتهای سرمایهز آن است ته تصمیما

دیگر ایاپ یانبباه(. 2010دیویاد و همکااران، -؛ و باپ2008و  2005هستند )مالمندیر و تاته، 

( 2011ازحد مدیریت هستند )تم ل و همکاران، یشبها شامل ا  عاتی ویرامون اعتماد یمتصم

اعتمادی مدیریت اسات اده تارد. شاخصی از بیش عنوانبهازحد یشبگراری از سرمایهتوان و می

هاای شاراند و زچماپ اعتمادی مدیریت همچاون وژوهشگیری بیشدر ایپ وژوهش برای اندازه

صااالکی و هاشاامی ( و عر 1393ف خ )(، فروغاای و نخ ااه2013(، احمااد و دوئلمااپ )2012)

گاراری اسات. سارمایه دهشا است اده 12هاازحد در دارایییشبگراری ( از شاخص سرمایه1394)

ها بر رشاد فاروش بار م ناای ی مدل رگرسیونی رشد دارایییماندهباقها از ازحد در دارایییشب

گر ایاپ ها نس ت به رشد فاروش نشاانتر بودن رشد داراییشود. سریعصنعت مکاس ه می-سال

جاام داده گراری بیشاتری انهای مشابه )متوس  صنعت( سرمایهاست ته مدیر نس ت به شرتت

ازحاد یشبگراری گر سارمایهی ایپ الگوی رگرسیونی نشانبنابرایپ مب ت بودن باقیمانده؛ است

(. مادل رگرسایونی 2013ازحاد مادیریت اسات )احماد و دوئلماپ، یشبها و اعتماد در دارایی

 یادشده به شر  زیر است:

AGi,t+1 = β0 + β1 SGi,t + εi,t 
AGها،: رشد دارایی 

SG فروش،: رشد 

εها.ییداراگراری در : شاخص سرمایه 

اعتماادی مادیریت در ایاپ مادل ازحاد بیشیشبگراری  ور خ صاه شااخص سارمایهبه

ی الگوی رگرسیونی بان مب ت باشد، یاک و در غیار ایاپ متغیری مجازی است ته اگر باقیمانده

 شود.صورت ص ر در ن ر گرفته می

 . متغیرهای وابسته2-2-5

ی های مالی متغیرهای وابستهی صورتیت و شدت تجدید ارائهاهم بای رخداد تجدید ارائه
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(، باابر و همکااران 2004های لیوانت و تان )وژوهش هستند. در وژوهش حاضر همچون وژوهش

( و خوا ااوی و 1394ی )آراناا  یریانقااد(، خوا ااوی و 2012(، هیرشاای و همکاااران )2009)

ی سود خالص عملیاتی شاده ی میزان تجدید ارائهلهیوسبهد ارائه ( شدت تجدی1394همکاران )

 است.

𝑅𝐸𝑆𝑀 =
|𝑅𝐸𝑆𝑁𝐼𝑖,𝑡 − 𝑁𝐼𝑖,𝑡|

𝑁𝐼𝑖,𝑡
 

RESM شدت تجدید ارائه؛ :RESNI ؛ شدهارائه: سود خالص تجدیدNI.سود خالص : 

اسات تاه شادت آن  شادهگرفتهتجدید ارائه با اهمیت در ن ار  یدرصورتدر ایپ وژوهش، 

 درصد باشد. 5بیشتر از 

 . متغیرهای کنترلی3-2-5

ی شرتت )همچاون لایپ و همکااران، ی ویشیپ اندازههاوژوهشبر اساس نتایج بسیاری از 

؛ لیپ و 2002، همکاران(، اهرم مالی )همچون ریچاردسون و 2006؛ و دسای و همکاران، 2004

؛ نیک خات و رفیعای، 2010؛ ع ادا  و همکااران، 2006؛ دساای و همکااران، 2004همکاران، 

( و سودآوری )همچاون 1394ن، ؛ و خوا وی و همکارا1394ی، آران یریانقد، خوا وی و 1390

تاریپ ( از مهم1394؛ خوا وی و همکاران، 1390؛ نیک خت و رفیعی، 2006دسای و همکاران، 

ی بناابرایپ در ایاپ واژوهش انادازه؛ ی مالی هساتندهاصورتی عوامل تأثیرگرار بر تجدید ارائه

من ور . باهانددهشا گرفتهعنوان متغیرهاای تنترلای در ن ار شرتت، اهرم مالی و ساودآوری باه

یتم   یعای لگااری و ساودآوری باه ترتیاب از ماال، اهرم شرتتی گیری متغیرهای اندازهاندازه

 است. شدهاست ادهها دارایی ها و نرخ بازدهییدارا تلها به یبده تلفروش، نس ت 

 هایهفرضی آزمون الگوها. 4-2-5

وتکلیل مو اود، بارای آزماون یاهتجزی هاروشو  هادادهدر وژوهش حاضر با تو ه به نو  

اسات.  شادهاست ادههای وژوهش از رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیاره یهفرض

ها باه شار  زیار اسات. الگاوی اول باا برای آزمون فرضایه شدهزدهالگوهای رگرسیونی تخمیپ 

تیک و الگوی دوم با است اده از رگرسیون خطی چناد متغیاره بارازش است اده از رگرسیون لجس

 شده است.
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(1) MRES i,t = β0 + β1 OVC i,t + β2 SIZ i,t + β3 LEV i,t + β4 ROA i,t+ εi, t 

(2) RESM i,t = β0 + β1 OVCi,t + β2 SIZ i,t + β3 LEV i,t + β4 ROA i,t+ εi, t 

MRESیت بودن شدت تجدید ارائه اهم بایت، یک در صورت اهم بای : رخداد تجدید ارائه

: SIZاعتماادی مادیریت؛ : بیشOVC: شدت تجدیاد ارائاه؛ RESMو در غیر ایپ صورت ص ر؛ 

 : سودآوری.ROA: اهرم مالی؛ LEVی شرتت؛ اندازه

 

 های پژوهش. یافته6

در  ادول  موردمطالعاههاای توصای ی متغیرهاای هاا، آمارهی دادهمن ور بررسی اولیاهبه

های ی صاورتموردبررسا های مشاهدات، شرتت 87است. اگرچه در حدود  شدهارائه 1ی شماره

ها با اهمیت بوده اسات. درصد تجدید ارائه 27و ود تنها یپباااند، مالی خود را تجدید ارائه ترده

 نشانگر ایپ موضو  است. 1ی با اهمیت در  دول میانگیپ مربوط به رخداد تجدید ارائه

 

 ی پژوهش : آمار توصیفی متغیرها طی دوره 1جدول 

 انکراف معیار  میانگیپ  حداتبر  حداقل  متغیرهای وژوهش 

 4479/0 2774/0 0000/1 0000/0 اهمیتی با رخداد تجدید ارائه

 5011/0 1305/0 4425/5 0000/0 شدت تجدید ارائه

 4990/0 5352/0 0000/1 0000/0 اعتمادی مدیریتبیش

 3615/1 6555/12 58621/18 8528/8 ی شرتتاندازه

 1191/0 1260/0 6394/0 -3274/0 عملکرد مالی

 0964/0 6304/0 1479/1 0965/0 اهرم مالی

 

در  ایام، وساران و شایپیج حاصل از بررسی وایایی متغیرهاای واژوهش باا اسات اده از نتا

یرهاای مساتقل، وابساته و متغی یاهتلشاود یمم ح ه  ته ور است. همان شدهارائه 2 دول 

یرهاا در متغیان  واریانگیپ و می است ته معنیپ بدان ای وژوهش وایا هستند. ی در دورهتنترل

ی هاشارتتیجاه درنتی مختلف ثابت باوده اسات. هاسالیپ بیرها متغیان  تووار ول زمان و 
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یرها در مدل باعث باه و اود آمادن متغیپ ای نداشته و است اده از ساختارییرات تغی موردبررس

 شود.ینمیون تاذ  رگرس

 

 یایی متغیرهای پژوهش پایج حاصل از آزمون  نتا: 2جدول  

 معناداری آماره آزمون متغیرهای وژوهش 

 0000/0 -6/7*1410 ی با اهمیترخداد تجدید ارائه

 0000/0 -752/185 شدت تجدید ارائه

 0000/0 -5/6*1410 اعتمادی مدیریتبیش

 0333/0 -8337/1 ی شرتتاندازه

 0000/0 -3421/5 عملکرد مالی

 0000/0 -5029/7 اهرم مالی

 

ی اول واژوهش را باا اسات اده از الگاوی رگرسایون نتایج حاصل از آزمون فرضیه 3 دول 

 ساطح در 2χشاود، آمااره  ور ته در  دول مزباور مشااهده میدهد. همانلجستیک نشان می

معنادار است ته بیانگر معنادار بودن تلی الگوی رگرسیونی برازش شاده اسات. باا  0/ 05 خطای

اعتماادی ( متغیر مساتقل، بایپ بیش0/ 95)در سطح ا مینان  zآماره تو ه به سطح معناداری 

ی معناداری و اود نادارد. ایاپ یافتاه باا یافتاه ی با اهمیت رابطهرخداد تجدید ارائهمدیریت و 

( مغایر است. از مله دنیل احتمالی ایپ مغایرت، مت ااوت باودن 2013وژوهش ورسلی و ابوت )

شده در باورس های وریرفتهتر شرتتته بیش. با تو ه به ایپمتغیر وابسته ایپ دو وژوهش است

اند، رخداد تجدید ارائاه باا اهمیات های مالی خود را تجدید ارائه تردهاوراق بهادار تهران صورت

( رخاداد 2013ی وژوهش حاضر در ن ر گرفته شد؛ اماا ورسالی و اباوت )عنوان متغیر وابستهبه

اند. افزون بار ایاپ نتاایج فرعای آزماون ایاپ ن ر گرفته وابسته در عنوان متغیرتجدید ارائه را به

های ی باا اهمیات صاورتفرضیه حاتی از آن است ته بیپ عملکرد مالی و رخداد تجدیاد ارائاه

ی باا اهمیات در دیگر احتماال رخاداد تجدیاد ارائاهیانبباهای من ی برقارار اسات. مالی رابطه

هایی است ته مشکل ساودآوری دارند بیشتر از شرتت تریهایی ته عملکرد مالی ضعیفشرتت
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( و نیک خات و رفیعای 2006های دسای و همکااران )با نتایج وژوهش راستاهمندارد. ایپ یافته 

 ( است.1390)

 

 ی اول پژوهش یه فرضنتایج آزمون  : 3جدول 

 متغیر ضریب متغیر  zآماره  سطح معناداری

 ثابتمقدار  -2846/1 -7996/1 0719/0

 اعتمادی مدیریتبیش 2281/0 -4768/1 1397/0

 ی شرتتاندازه 0674/0 1965/1 2315/0

 عملکرد مالی -1693/4 -5613/4 0000/0

 اهرم مالی 0848/0 1592/0 8735/0

 LRی آماره معنادارسطح 

0000/0 

 LR) 2(χآماره 

7308/46 

 خطای استاندارد الگو

4383/0 

2McFadden R 
0409/0 

 

 شادهارائهضریب هم ستگی ویرسون برای متغیرهای الگاوی رگرسایونی دوم  4  دولدر 

نتیجه گرفت  توانیمبا تو ه به ضعیف بودن هم ستگی بیپ متغیرهای مستقل و تنترلی  است.

دوم وژوهش و اود نادارد و  ی ی در ایپ الگوی رگرسیونی برای آزمون فرضیهخطهمته مشکل 

 توان از الگوی حداقل مربعات است اده ترد.می
  

 : همبستگی میان متغیرهای الگوی رگرسیون دوم4جدول 

 ROA LEV SIZ OVC RESM متغیر

ROA 1 *467/0 *090/0 *277/0 *179/0- 

LEV  1 *165/0 011/0 *087/0 

SIZ   1 *155/0 018/0- 

OVC    1 *049/0- 

RESM     1 

 است.   05/0بیانگر معناداری ضریب هم ستگی در سطح  * ع مت  

و هاسامپ  ی چااو هااآزمونبرای انتخا  از بیپ روش اثرات ثابت، تصاادفی و مشاترا از 
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است. باا تو اه باه نتاایج  شدهارائه 5در  دول  هاآزموناز ایپ  آمدهدستبهاست اده شد. نتایج 

 دوم وژوهش است اده شد. ی در ایپ  دول از الگوی اثرات تصادفی برای آزمون فرضیه شدهارائه

 

 انتخاب نوع الگو برای آزمون فرضیه دوم   آزمونیج حاصل از نتا: 5جدول  

 آزمون هاسمپ آزمون چاو  

 3148/7 0730/3 آماره آزمون

 1201/0 0000/0 معناداری

 

هاای واژوهش باا اسات اده از الگاوی رگرسایون دادهدوم  ی هیفرضنتایج حاصل از آزمون 

شاود مقادار یم ور ته در ایپ  دول مشاهده هماناست.  شدهدادهنشان  6ترتی ی، در  دول 

، بیانگر معنادار بودن تلی الگوی رگرسیون برازش شاده آنو سطح معناداری مربوط به  F آماره

ی در الگاوی خودهم ساتگیز حاتی از آن است ته خطاای ن واتسون-یپدورب آمارهاست. میزان 

درصاد(  95)در ساطح ا میناان  tی آمااره معنااداربرازش شده و ود ندارد. با تو ه به ساطح 

ی رابطاههای ماالی ی صاورترائاهاعتمادی مدیریت و شادت تجدیاد ایر مستقل، بیپ بیشمتغ

ای از وااییپ باودن تی یات ساود شادت تجدیاد ارائاه نشاانه ازآنجاتاهمعناداری و ود نادارد. 

های ایاپ واژوهش تاوان گ ات یافتاه(، می1394ی، آرانا  یریانقداست )خوا وی و  شدهگزارش

(، 2014(، هواناگ و همکااران )2013های احمد و دوئلمپ )یرمستقیم با نتایج وژوهشغ ور به

ی من ای بایپ ( م نی بار و اود رابطاه1393( و رامشه و م ن ری )1393ف   )فروغی و نخ ه

ی ماالی، گزارشاگرعنوان معیاری از تی یت تاری حسابداری بهاعتمادی مدیریت و مکاف هبیش

ایپ نتایج فرعی آزمون ایپ فرضیه حاتی از آن است ته از بایپ متغیرهاای مغایر است. افزون بر 

های مالی معنادار است. باا ی صورتارائهی بیپ عملکرد مالی و شدت تجدید تنترلی، تنها رابطه

ی توان گ ت ته بیپ عملکرد ماالی و شادت تجدیاد ارائاهتو ه به ع مت ضریب ایپ متغیر می

هایی تاه دیگر شدت تجدید ارائه در شارتتیانببهن ی برقرار است. ای مهای مالی رابطهصورت

هایی است ته مشکل سودآوری ندارد. ایپ یافتاه تری دارند بیشتر از شرتتعملکرد مالی ضعیف

( 1394( و خوا وی و همکاران )1394ی )آران یریانقدهای خوا وی و با نتایج وژوهش راستاهم
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تجدید ارائه از دنیل وااییپ  برشدتهای احتمالی تأثیرگرار است. همچنیپ بررسی نشدن متغیر

ی ایاپ از ملاهبودن ضریب تعییپ الگوی برازش شده اسات. ساازوتارهای حاتمیات شارتتی 

خارسگانی و دساتگیر  ( و حسینی1394های خوا وی و همکاران )ته در وژوهش است یرهامتغ

اعتماادی و تجدیاد ارائاه مشااهده نشاد، ای بیپ بیشرابطه ازآنجاتهشده است. یبررس( 1395)

بررسی نشدن ایپ متغیرها مکدودیتی در راستای دستیابی باه هادف اصالی واژوهش )بررسای 

 تند.اعتمادی بر تجدید ارائه( ایجاد نمیتأثیر بیش

 

 ی دوم پژوهش یه فرض نتایج آزمون  :6جدول 

 متغیر  ضریب متغیر  t مقدار آماره سطح معناداری 

 مقدار ثابت 2532/0 6294/1 1036/0

 اعتمادی مدیریت بیش  -0063/0 -1891/0 8501/0

 ی شرتتاندازه  0015/0 1198/0 9046/0

 عملکرد مالی -7996/0 -6496/4 0000/0

 اهرم مالی -0591/0 -5323/0 5947/0

 Fی آماره معنادارسطح 

0000/0 

 Fآماره 

0381/8 

 آماره دوربیپ واتسون

6701/1 

 شده یل تعدضریب تعییپ 

02834/0 

 

 گیری. بحث و نتیجه7

شاده یرفتهورهای تر شرتتی مستقل و ود ندارد، اما در بیشاگرچه در ایران تجدید ارائه

شاود. یمهای ماالی ی صاورتویوسته اقدام به تجدیاد ارائاه  وربهدر بورس اوراق بهادار تهران 

گیری ویراماون یمتصامی اعتماادی، تاأثیر زیاادی بار نکاوهبیش از ملاههای مدیریت، ویژگی

ی هاا دارد. بار اسااس م اانی ن اری و ویشاینهیجه تی یت ایاپ گزارشدرنتی مالی و گزارشگر

بینانااه در اعتمااادی ماادیران احتمااال خطاهااای خوششااود تااه بیشبیناای میوااژوهش ویش

های آتای الی و میازان آن را در ساالهای می صورتیجه احتمال تجدید ارائهدرنتی و گزارشگر

شاده یرفتهورهای بینی در بیپ شرتتوژوهش حاضر برای بررسی تجربی ایپ ویشافزایش دهد. 

ی اعتمادی مدیریت و تجدیاد ارائاهی بیشرو رابطهیپازادر بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. 
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بررسای  1386-1392ازه زماانی شرتت ایرانی در با  138ای شامل های مالی برای نمونهصورت

 شد.

اعتماادی مادیریت بار رخاداد تجدیاد های وژوهش نشان داد ته بیشنتایج آزمون فرضیه

و ود بایپ یپباااهای ماالی تأثیرگارار نیسات. ی صاورتی با اهمیت و شدت تجدید ارائاهارائه

ار اسات. ایاپ ای من ای برقاری با اهمیت و شادت آن رابطاهعملکرد مالی و رخداد تجدید ارائه

ی، موردبررسا های ی واژوهش حاضار و در بایپ شارتتدهد حداقل  ی دورهها نشان مییافته

های با سودآوری واییپ و عملکرد ضعیف، بدون تو ه به عملکارد آتای شارتت و مدیران شرتت

اند. هاا شادهی آنیت مج ور به تجدید ارائهدرنهای مالی ترده و گزارشگربینی آن اقدام به ویش

های ی صاورتدنیل احتمالی ایپ اقدام مدیران، عدم تو ه و واتنش بازار به تجدید ارائه از مله

هایی تاه دیگر شارتتیانبباهی ماالی اسات. گزارشگرعنوان معیار معکوسی از تی یت مالی، به

 ازحادیشب یناانا م یدارا یریتماد ییلهوسبه تهایپ تهعملکرد ضعی ی دارند بدون تو ه به 

سرووشای بارای ضاعف  عنوانباههای مالی ی صورتشوند یا خیر، از امکان تجدید ارائهیره مادا

های ماالی و شادت آن ی با اهمیات صاورتبنابرایپ تجدید ارائه؛ اندعملکرد خود است اده ترده

گراران و ها در اختیااار ساارمایهی مشااک ت سااودآوری شاارتتهایی دربااارهتوانااد نشااانهمی

شاود در گراران و اعت اردهنادگان ویشانهاد میرو باه سارمایهیاپازاقرار دهاد.  اعت اردهندگان

های هاا در ساالهای ماالی آنی صورتها به میزان شدت تجدید ارائهارزیابی توان مالی شرتت

های ی صاورتی من ی بیپ سودآوری و شدت تجدید ارائاهگرشته تو ه تنند. با تو ه به رابطه

 لوگیری از خدشه وارد شدن به اعت ار خود نازد  من وربهشود یمشنهاد مالی به حسابرسان وی

ای بیشاتری های با عملکرد ضعیف را با تردید حرفههای مالی شرتت امعه، رسیدگی به صورت

ی احتمالی از تجدید ارائه به ساازمان هاسوءاست ادهمن ور  لوگیری از انجام دهند. همچنیپ به

تری در ایپ حاوزه مقارر گیرانهشود مقررات سختبهادار ویشنهاد می حسابرسی و بورس و اوراق

لزوم تجدید ارائه و وایش از  مشخص شدنها در زمان عنوان نمونه مقرر شود ته شرتتتنند. به

ی خاود شادهارائههای مالی تجدیاد انتشار ا  عات مالی سال آتی اقدام به تهیه و انتشار صورت

شده دسترسی داشته های مالی زودتر به ا  عات تجدید ارائهاز صورت تنندگانتنند تا است اده

ی سوءاسات ادههای باا عملکارد ضاعیف را بارای ی شارتتتواند انگیازهباشند. ایپ ویشنهاد می
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 های مالی تاهش دهد.ی صورتاحتمالی از امکان تجدید ارائه

شاود واژوهش ویشنهاد می اعتمادی مدیریتبا تو ه به و ود معیارهای مت اوت برای بیش

گیری ایپ متغیر مانند معیارهای م تنی بر نس ت مخارج حاضر با است اده از سایر الگوهای اندازه

شده از سود واقعی، درصد افزایش قیمات ساهام و تعاداد بینییشوای، انکراف سودهای سرمایه

هاای دادهروزهای افازایش و تااهش قیمات ساهام تکارار شاود. همچنایپ در واژوهش حاضار 

باه اعتمادی مدیریت و متغیرهای تنترلی گیری بیشها برای اندازهی شرتتی اولیهشدهگزارش

منجار باه نتاایج  شادهارائهته احتمال دارد است اده از ا  عاات تجدیاد یدرحالگرفته شد.  تار

ده از شاود واژوهش حاضار را باا اسات اگران آتی ویشنهاد میمت اوتی شود؛ بنابرایپ به وژوهش

 مجدداً انجام دهند. شدهارائها  عات تجدید 

تریپ مکدودیت وژوهش حاضر ته در ت سیر نتاایج و قابلیات تعمایم آن بایاد باه آن مهم

های رفتاری مدیریت است ته ممکپ اسات اعتمادی یکی از ویژگیتو ه شود، آن است ته بیش

ی موردبررسا های گردش زیااد مادیران شارتت به علتتکت تأثیر تغییرات مدیریت قرار گیرد. 

منجر به تااهش  چراتهاعتمادی و ود نداشت. حرف اثر آن بر بیشی وژوهش، امکان  ی دوره

شد. همچنیپ انتخا  متغیرهای تنترلی باید در تعمیم نتاایج فرعای واژوهش حاضار نمونه می

هاای آتای ساایر متغیرهاای احتماالی شاود در وژوهشبنابرایپ ویشانهاد می؛ قرار گیرد مدن ر

عنوان متغیرهای تنترلی در ن ر گرفته شوند. افزون ههای مالی بی صورتاثرگرار بر تجدید ارائه

ی سنجش متغیرهای تنترلی یکی از عواملی است ته ممکاپ اسات قابلیات تعمایم بر ای نکوه

ی شارتت تاه ویژه در ماورد متغیار انادازهرا تکات تاأثیر قارار دهاد، باه وژوهشنتایج فرعی 

های آتی شود در وژوهشه ویشنهاد مییجدرنتیری شده است. گاندازهی لگاریتم فروش وسیلهبه

 گیری شود.های دیگر اندازهمتغیرهای تنترلی وژوهش حاضر نیز با شیوه
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