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 چکیده:

های مال  بر ریسک سقوط قیمت آت  سهام با در نظر گرفتن اقالم تعهدی تأثیر محدودیت هدف این پژوهش بررسي  

در نظر گرفته شد.  6831تا  6831دور  زمان  تحقیق از سال  .شيد  در بور  اورا  بهادار تهرا  است های پذیرفتهدر شيرتت 

باشد. روش پژوهش حاضر از نوع عل  و پس رویدادی )با استفاد  از اطالعات گذشته( این مطالعه ازلحاظ هدف تاربردی م 

افزار شد  و در مرحله بعد با استفاد  از نرماستفاد  Excelافزار ها از نرمها و آماد  نمود  آ سيازی داد  باشيد. ههت مرت  م 

Eviews  پ.ل دیتا  ها با اسييتفاد  از روش رگرسييیو ها صييورت گرفت.د. نتایب بررسيي  فرضييیهداد های موردنظر بر رویآزمو

ته محدودیت مال  بر ریسيک سقوط آت  سهام اثرگذار است. تیفیت اقالم تعهدی بر رابطه میا  محدودیت  حات  از آ  بود  

 مال  و ریسک سقوط آت  سهام اثرگذار نیست.

 

 : محدودیت مال ، اقالم تعهدی، ریسک سقوط سهامکلمات کلیدی

 

ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the effect of financial constraints on the risk 

of future stock price fall in terms of accruals in companies admitted to Tehran Stock Exchange. 

The research period was considered to be from 2007 to 1395. This study is in terms of its 

purpose. The method of this research is causal and post-event (using past information). Excel 

data was used for data sorting and preparation. Then, using Eviews software, the required tests 

were performed on the data. The results of the hypotheses were analyzed using the panel data 

regression method. The financial constraints on the risk of future stock collapse are effective. 

The quality of accruals does not affect the relationship between the financial constraint and the 

risk of future stock collapse. 
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