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 چکيده
پژوهش به  یندر ا ،و حسابداری یمال یمآن در بین مفاه یگاهسود و جا یریتمد یتبا توجه به اهم

و اوراق  در بورس یریتمد یانهگرامدتکوتاه یماتسهام و تأثیرات آن بر اخذ تصم ینقدشوندگ یبررس

 ودس یریتهای مدهدف با استفاده از شاخص ینبه ا یابیدست یبهادار تهران پرداخته شده است. برا

 یانهراگمدتکوتاه یماتگیری تصمبه اندازه یسود واقع یریتو مد یاریاخت یبر اقالم تعهد یمبتن

همانند اندازه شرکت، رشد  یکنترل یرهایاز متغ یاثر تعداد ینکهپرداخته شده است. ضمن ا یرانمد

 ی،ورشکستگ یسکر ی،نسبت بده، شرکت اتییعمل ینقد یاناتفروش، نوسانات رشد فروش، جر

حقوق صاحبان سهام، بازده ماهانه سهام، نوسانات بازده  یارزش بازار سهام به ارزش دفتر نسبت

 یهپژوهش حاضر کل یجامعه آمار ها کنترل شد.سود شرکت یریتماهانه سهام و درنهایت مد

 یال 0931های سال ینساله ب 5 یزمان در بورس اوراق بهادار تهران در دوره شدهیرفتههای پذشرکت

شرکت و در مجموع  051تعداد  یستماتیکگیری حذف سباشد، که بر اساس روش نمونهمی 0931

های وتحلیل دادهتجزیه در نظر گرفته شده است. آماری نمونه عنوانبه شرکت - سال 031

آمده با دستبه یتجرب واهدو ش یرفتهصورت پذ Eviews8افزار با استفاده از نرم شدهیآورجمع

قالب آمار  دو ها درتحلیل داده و آزمون شده و تجزیه دمتغیرهچن استفاده از رگرسیون ساده و

آمده دستبه یجمورداستفاده بوده است. نتا یو روش برآورد پانل یرفتهتوصیفی و استنباطی صورت پذ

 نیسود مبت یریتو معنادار با مد یمنفارتباط  یداراسهام ینقدشوندگ دهدیدر این پژوهش نشان م

در بورس اوراق بهادار  شدهیرفتههای پذدر شرکت یواقع سودو مدیریت  یاریاخت یبر اقالم تعهد

 باشد.تهران می

بر  ینسود مبت یریت)مد یانهمدت گراکوتاه یماتسهام، تصم ینقدشوندگ :يديکل واژگان

 .(یسود واقع یریتمد یاری،اخت یاقالم تعهد
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 3 دي، فرزاد تاریور 2 ، ناصر آقایاري 1 اشکان رحيم زاده

 هیأت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد زنجان 0
 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 2
 .دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 9

 

 نام نویسنده مسئول:
 اشکان رحيم زاده

 يماتسهام و تأثيرات آن بر اخذ تصم ینقد شوندگ یبررس

 شدهیرفتههاي پذدر شرکت یریتمد یانهمدت گراکوتاه

 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران 
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 مقدمه
به  یازگذاران )نسرمایه یرکنندگان از آن، نظمتنوع استفاده یفط یراباشد، زمی یچیدهگذاران پارائه به سرمایه یهای موردنظر براداده

ها و شرکت دارند(، بانک یمال یتبه اطالع از وضع یاز)ن یرانگذاری در آن دارند(، مدو ثبات شرکت قبل از سرمایه یسودآور یزاندانستن م

 .]0[دارند  یازن یشرکت در بازپرداخت وام( به اطالعات گوناگون ییبه اطالع از توانا یاز)نی کنندگان مالتأمین

اطالعات بر اوراق  یمتیواکنش، اثر ق یندهد: اول یتواند رودر بازارها دو نوع واکنش نسبت به اطالعات می ،طورکلیبه یگر،د یدست از

 ،طورکلیبه. ]2[ شودمی یاننما «ینقدشوندگ»های اثر در شاخص ینباشد که انسبت به اطالعات می یر حجمواکنش، اث ینبهادار و دوم

تواند می ینقدشوندگ یشافزا .]9[ آن است یمتمالحظه در ققابل ییرکاال بدون تغ یکسهولت در خریدوفروش  یزانعبارت از م ینقدشوندگ

 یی معامالتهاگیریگذاران در تصمیمسرمایه یشترب یزهو انگ یگردانیهای پرتفوکاهش هزینه قیاز طر یمال یسکر یشترهر چه ب یمموجب تقس

 ندیرا در فرآ ینقش مهم ینهمچن یخواهد آمد. نقدشوندگ یینپا یریگمعامالت به شکل چشم ینههز ی،نقدشوندگ یشبا افزا. ]1[ آنان شود

 هینها در زمپژوهش یج. نتااستبرخوردار  یادیز یتاز اهم یرانمثل بازار ا یینوپا یدر بازارها یکند. مفهوم نقدشوندگمی یباز یمتکشف ق

کنند شدت لحاظ میخود به یماترا در تصم یعدم نقدشوندگ یسکگذاران ردهد که سرمایهنشان می یرانسهام در بازار اوراق بهادار ا ینقدشوندگ

 دهیسهام و مدیریت سود ارائه گرد ینقدشوندگ ینارتباط ب و یا دردر خصوص تأیید  یمالحوزه  یشمنداناز سوی اند یمختلف  یاتنظر .]6[و  ]5[

 یپ یکه بدان پرداخته خواهد شد. برا یدهها انجام گردسهام شرکت ینقدشوندگ سود بر یریتدر خصوص تأثیر مد یزن یچنین مطالعاتهم است.

 ی،مال هایکننده از صورتترین گروه استفادهعنوان مهمداران بها سهامیروجه کرد زسود بهتر است ابتدا به مبحث سود ت یریتمد یتبردن به اهم

ته، از گذش یزن یریتمد ی،های مالکنندگان صورتاستفاده یسود برا یتو اهم یگاهکنند. به خاطر جامنافع خود را در اطالعات سود جستجو می

در برابر سود گزارش شده، واکنش  یرینگذاران و ساالعمل سرمایهعکس ور مقابل رفتار و گزارش رقم مذکور داشته و د یهبه نحوه ته یتوجه خاص

 .تری از شرکت ارائه دهندباثبات یرسود، تصو یسود، مانند هموارساز یریتهای مداند با استفاده از روشنموده یاز خود بروز داده و سع یمتقابل

ها اثرگذار مربوط به سود شرکت یماتتواند بر تصماست که می یرهاییسهام از جمله متغ یشوندگرسد نقدبا توجه به مطالب ارائه شده به نظر می

 ماتیسهام و تأثیرات آن بر اخذ تصم ینقدشوندگ یپژوهش تالش شده است تا به بررس ینحوزه، در ا یندر ا یباشد. با توجه به شکاف مطالعات

های سال یبازه زمان شده در بورس در یرفتهشرکت پذ 051 یراستا اطالعات مال ینا در ته شود.ان پرداخیردر بازار ا یریتمد یانهگرامدتکوتاه

 یانهگرادتمکوتاه یماتسهام بر اخذ تصم ینقدشوندگ یاباشد: آمی یلپژوهش به شرح ذ یسؤال اصل .مورداستفاده قرار گرفته است 0931 تا 0931

 ؟گذاردتأثیر می یراندر بازار ا یریتمد

 ریشت(. گروه اول بیمدت )گذرا( و مؤسسات بلندمدت )اختصاصنمود: مؤسسات کوتاه یفتوص یگذار نهاد(، دو نوع سرمایه0331) یبوش

 یماتیسازند تصمها را مجبور میدارند و آنبازار سهام اعمال می یفشار از سو ینوع یرانها بر مدکنند نه مالک، آنار عمل میمشابه با تجّ

 یهای پنهان نقدشوندگدهند. هزینهارزش شرکت سوق می یسوی اهداف بلندمدت جهت ارتقارا به یران. گروه دوم مدیندتخاذ نمابینانه اکوته

 ینو همچن ]1[ ی،ناراض ینفعانهای خروج ذکاهش هزینه یسهام ط ینقد شوندگ .]0[ مورد توجه قرار گرفت یاربس یشینپ یقاتسهام در تحق

ازحد دهد. تمرکز و توجه بیشرا کاهش می ینظارت درون ]01[و  ] 3[مدت، گذاری کوتاههای سرمایهافق یدارا یهادگذاران نبا جذب سرمایه

 دادندشان ن یشینپ یقاتتحق یدگاه،د یندهد. مطابق با اسود سوق می یریتسوی مدرا به یرانمدت مدگذرا بر عملکرد کوتاه یگذاران نهادسرمایه

( نشان داد که 2112) ماتسوموتو. ]02[و  ]00[و  ]0[ دهدمی یشسود را افزا یریتاستفاده از مد یگذار یگذاران نهادسرمایه یشترکه حضور ب

و  یول .]00[یرند سود بهره بگ یریتاز مد یهای سود منفشگفتی یریجلوگ یاحتمال دارد که برا یشترگذرا ب ینهاد یتمالک یدارا یهاشرکت

( اثبات کردند که 2101دارند. برنز و همکاران ) یینیپا یاقالم تعهد یفیتگذرا، ک ینهاد یتمالک یدارا یهاکتکه شر یافتند( در2116پنگ )

 تیریها با مدگرفتند که شرکت نتیجهها باشد، آنمجدد سود مرتبط می یدهاحتمال و شدت صورت صورت مثبت بهگذرا به ینهاد یتمالک

 یورلن. مخالف وجود دارد یدگاه. دیندنما یریداران گذرا از شرکت جلوگبد را پنهان سازند تا از ترک سهامکنند عملکرد می یی سود سعمتهورانه

سهام  یرابطه همراه با نقدشوندگ ایندهد و می یشدار را افزاسهام یتشرکت احتمال فعال یف(، نشان دادند که عملکرد ضع2101) و همکاران

 یپرداخت در ازا یتبه خروج را با سطح باالتر حساس یدی کانال تهدخود در زمینه هاییافته(، 2109ان )باراس و همکار .]09[ گرددمی یدتشد

دو  در هر یسکپوشش ر لیهای پواز صندوق یمیاز ن یش(، اثبات کردند که ب2109ادمانز و همکاران ) .]01[ مرتبط دانستند یریتیعملکرد مد

گذارند )آن را انتخاب شرکت اثر می یی حسابدارداران بر شیوهکه اوراق قرضه یافتند( در2105اران )دو و همک .]05[ نوع نظارت مشارکت دارند

در  یهای متضاددیدگاه یشین،پ یقاتتحق یم،طور که اشاره کردهمان .]06[ داران مطابق استاوراق قرضه یبا نقش نظارت یافته ینکنند(، انمی

جذب  یرا ط یسهام نظارت نهاد یکند که نقدشوندگاعالم می یدگاهد یکاند. سود ارائه داده یتیرسهام بر مد یی اثر نقدشوندگزمینه

 یریتباالتر سهام منجر به مد قدشوندگین یدگاهد ینطبق ا .]00[و  ]3[و  ]1[ دهدمدت را کاهش میهای کوتاهافق یدارا یگذاران نهادسرمایه

 یشافزا شرکت یریتداران بر مدکنترل اوراق قرضه یتتقو یرا ط یسهام، نظارت نهاد یه نقدشوندگدارد کاعالم می یدگاهگردد. دمی یشترسود ب

 ینقدشوندگ و سود یفیتک بین ی( نشان دادند ارتباط معنادار0935) و همکاران ینچ ییارتباط، دا یندر هم. ]03[و  ]01[و  ]05[ دهدمی

http://www.joas.ir/


 25 -46، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

)شامل حجم ی نقدشوندگ و یتقلب در گزارشگری مال ینب یاعالم کردند ارتباط معنادار(، 0935) و همکاران یمانیا. ]21[ سهام وجود ندارد

 ینقدشوندگ و یتقلب در گزارشگری مال ینب یمعنادار و یارتباط منف اما وجود ندارد ررسیهای موردبمعامالت و ارزش معامالت( در شرکت

 یانجر یافتند(، در0939) فام و همکاران ینآذرش .]20[ وجود دارد یرسهای موردبر( در شرکتیمعامالت یروزها تعداد های و)شامل گردش

ازار به نسبت ارزش ب ی،کنترل یرهایمتغ همچنین، از بین دارند. سهام ینقدشوندگ بر یمعنادار و ید غیرعادی، تأثیر منفیتول و یرعادیغ ینقد

سهام  ینقدشوندگ بر یمعنادار و تأثیر منفیروزانه سهام  یار بازدهراف معانح و معنادار و مثبت متوسط تعداد معامالت روزانه سهام تأثیر یدفتر

ار یمع ت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بایری(، بیانگر ارتباط مثبت و معنادار میان مد0939و همکاران ) یپژوهش انصار یجنتا .]22[ ها داردشرکت

 و سود یاقعو یریتمعنادار میان مد یانگر رابطهب یگر نتایجد و در بخش باشدمیشرکت  یار ارزشمع با معنادار و یمنف و ارتباط ینقدشوندگ عدم

 ینههز اختیاری، یسود سه روش اقالم تعهد یریتچهار روش مد ین(، ثابت کردند از ب0931) و همکاران یفتح. ]0[ باشدوابسته نمی یرهایمتغ

 یدتول نهیآمده هزدستبه یجسهام داشتند. اما، طبق نتا یبر نقدشوندگ داریینو مع یتأثیر منف یرعادیغ یاتیو وجوه نقد عمل یرعادیغ یاریاخت

 کیفیتبین  طی دوره مطالعه، در (، گزارش کردند0931) و همکاران یردستگ .]29[ سهام نداشته است یبر نقدشوندگ دارییتأثیر معن یرعادیغ

( نشان 0913) همکارانش و مرادزاده فرد. ]21[ داری وجود نداشته استمعنیمعیارهای مختلف نقدشوندگی رابطه  و پایداری سود سود مبتنی بر

معیار  کرد که بر یانچنین بتوان اینمی یعنیدارد،  معنادار و یر منفیتأث هاسهام شرکت ینقدشوندگ یارهایمع اقالم تعهدی بر یریتمد دادند

 .]25[ تأثیر مثبت و معنادار دارد یعدم نقدشوندگ

 یجتان یندارند. ادر بازار سهام یشتریب یسود باال نقدشوندگ یریتمد یدارا یهاشرکت یافتند(، در2100)یفی الج ی،خارج یهاپژوهش در

. ]26[ باشندمند میرو به آن عالقهگذاران ازاینبخش است و سرمایهطلبانه باشد، آگاهیفرصت یندیفرا ینکهسود از ا یریتدهد که مدنشان می

و درآمد مرتبط است و از دو آزمون  یاریاخت یدر اقالم تعهد یشسهام با افزا یدر نقدشوندگ یش(، نشان دادند افزا2106)ن کاراهوآنگ و هم

 یجند. نتابود استفاده کرد یقانون ییراتکه حاصل از تغ یزا در نقدشوندگبرون یشها از افزاآزمون ینعلیت استفاده شد. ا یجادا یبرا یعیشبه طب

 یدهد که نقدشوندگنشان می یهای جانبدهد و تحلیلمی یشرا افزا یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتسهام مد یکه نقدشوندگدهد نشان می

 یبا نقدشوندگ یها(، اعالم کردند شرکت2105) چن و همکاران. ]20[ گذاردسود اثر می یریتاثر فشار تصاحب و پاداش سهام، بر مد یدتشد یط

 یاالب یتبا حساس یهاشرکت یسود برا یریتسهام بر مد یتأثیر نقدشوندگ ،چنیندهند. همسود را انجام می دیریتم هایباال کمتر فعالیت

اعتبار  ییناپ یبا نقدشوندگ یهاشرکت یتنها برا یهسرما ینهسود و هز یریتبه مد یلتما ینارتباط مثبت ب یت،یابد و در نهاکاهش می یریتمد

عدم  یاربا مع سود( یواقع یریتغیرعادی )مد یاریهای اختبر هزینه یسود مبتن یریت(، نشان دادند مد2102) نو همکارا یاسل. ]21[ دارد

های که بازار برای شرکت یاظهار داشتند که نقدشوندگ، (2113همکاران ) گوپتا ویت، درنها. ]23[ و معناداری دارد یمرابطه مستق ینقدشوندگ

ان نش ینچنپژوهش هم ینا هاییافته سهامشان روبرو هستند. یصحت ارزش موجود دربارهباالتر  یناندم اطمکنند با عمی یریتسود خود را مد

 یرباالت های تجارت مؤثرهزینه و تری دارندو فروش وسیع یدخر یشنهادیپ یمتکنند اختالف قمی یریتهای که سودشان را مدشرکت، دهدمی

 .]91[ تری داردایینپ یسهامشان نقدشوندگ کنند ورا تحمل می

 

 روش تحقيق 
های شرکت یمال یهامستخرج از صورت یهااست، که با استفاده از داده یو محتوا از نوع علّ یتاز نظر ماه یقتحق ینروش پژوهش ا

 ییرااستق - یاسیل قپژوهش در چهارچوب استدال ین. انجام اپردازدیم یهمبستگ یرابطه یلشده در بورس اوراق بهادار تهران به تحل یرفتهپذ

وتحلیل اطالعات گذشته و تجزیه یبر مبنا یعنی)نیمه تجربی( است.  یدادیروپژوهش حاضر از نوع پس یگرد ی. از سورفتصورت خواهد گ

 یلحلبر ت ینو مبت بوده علّی –یلیو تحل یاکتابخانه یاپژوهش از نوع مطالعه ینا ین. همچنگیردیها( انجام مشرکت یمال یها)صورت تاریخی

 .شودیقلمداد م  یعلّ -یفیروش توص یثو از ح یهدف کاربرد یثباشد. پژوهش از حمی یز( نیتا)پانل د ییتابلو یهاداده

پژوهش از سال  یشده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمان یرفتهپذ یهای شرکتکلیه یرندهپژوهش در برگ ینا یجامعه آمار

 یاز جامعه آمار یرز یارهایشرکت بر اساس مع 051ای به حجم پژوهش نمونه یندر ا ،چنیندر نظر گرفته شده است. هم 0931تا سال  0931

 :شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است یرفتهپذ یهاشرکت

شده باشد  یرفتهراق بهادار تهران پذدر بورس او 0931(، شرکت قبل از سال 0931-0931) به اطالعات یدسترس یبا توجه به دوره زمان. 0

 حذف نشده باشد؛ یادشده یهااز فهرست شرکت 0931سال  یانو نام آن تا پا

 یاسفندماه هر سال منته یانبه پا یدها باشرکت یانتخاب، سال مال یهاشرکت یطسازی شراو همسان یسنجتوان هم یشمنظور افزابه. 2

 شود؛

 یمال گریواسطه ،گذاریسرمایهی ها)شرکتی مال یهاشرکت یو تأمین مال یاتیهای عملفعالیت ینب یشفاف نبودن مرزبند یلبه دل. 9

 اند؛ها از نمونه حذف شدهشرکت ینو ...(، ا
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 اند؛اند از نمونه حذف شدهناقص بوده یهای مالی صورتاولیه یرهایی متغمحاسبه یها براکه اطالعات آن ییهاشرکت. 1

 داده باشند. ییرخود را تغ یتداشته و دوره فعال یتتوقف فعال یداها نب. شرکت5

 

  هایافته
 سود یریتشناسی مدروش

 یلهای اصعنوان فرضیهبه یسود واقع یریتمدو  یاریاخت یسود اقالم تعهد یریتسود دو مقوله مد یریتمد یجهت بررس یلذ در پژوهش

 .اندگردیده یفتعر

 

 اول يهفرض يونیرگرس مدل

م بر اقال یسود مبتن یریتسهام بر مد ینقدشوندگ یرباشد اثر متغمی( 2105همکاران ) اول که منتج از تحقیقات چن و یونیدل رگرسم در

 .گیردقرار می یمورد بررس یاریاخت یتعهد

51 2 3 4 6, , -1 , -1 , -1 , -1 , -1 , -1

7 8 9 1 0 1 1 1 2, -1 , -1 , -1 , -1 , -1 , -1

1 3 , -1

oi t i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t

i t i t

A C C R L IQ S IZ E S G S G V C F C FV

D E B T L O S S A Z M B R E T S R V

R E M

      

     

 

       

     


(  0رابطه )   

   

,i t
A C C R

 ی؛دبر اقالم تعه یسود مبتن یریتمد؛ 

, -1i t
L IQ

گیری عنوان شاخص اندازه( اختالف قیمت خرید و فروش به2105) از چن و همکاران یرویسهام به پ ینقدشوندگ؛ 

 :شوداستفاده می یرسهام از رابطه ز ینقدشوندگ

 (  2رابطه )

2

t t

t t

A sk B id
L iq

A sk B id






 

t
A sk :وشفر یشنهادیپ یمتق. 

t
B id :یدخر یشنهادیپ یمتق. 

, -1i t
S IZ E

 کل؛ ییدارا یعیطب یتماندازه شرکت. برابر است با لگار: 

, -1i t
S G

 بر فروش سال قبل؛ یمسال قبل تقس یمنها یرشد فروش. برابر است با نسبت فروش سال جار: 

, -1i t
S G V

  رشد فروش؛ یارنوسانات رشد فروش. برابر است با انحراف مع: 

, -1i t
C F

 کل؛ ییبر دارا یمتقس یاتیعمل ینقد یاناتجر: 

, -1i t
C FV

 کل؛ ییبه دارا یاتیعمل ینقد یاناتنوسانات جر یار. برابر است با انحراف معینقد یاننوسانات جر: 

, -1i t
D E B T

 کل؛ ییکل به دارا یشرکت. برابر است با نسبت بده ینسبت بده: 

, -1i t
L O S S

 باشد؛صورت صفر می ینا یرو در غ یکداده باشد  یانز یدر سال جار یکه شرکتشرکت. درصورتی یانز یمجاز یرمتغ: 

, -1i t
A Z

 :استفاده شده است یراز مدل ز یرمتغ ینمحاسبه ا یبرا( آلتمن Z)  شرکت یشاخص ورشکستگ: 

 

http://www.joas.ir/


 25 -46، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

(                    9رابطه ) 3 .3  IO A D P  +  S A LE +  0 .6  E q  +  1 .4  R E  +  1 .2  (A C T LC T )Z T A 
 

 

 IO A D P  یاتی؛درآمد عمل:  

 S A L E :فروش؛ 

E q :مجموع حقوق صاحبان سهام؛ 

R E :سود انباشته؛ 

 A C T :ی؛جار ییدارا 

L C T :ی؛جار یبده 

T A :کل؛ ییدارا 

 یرکه زدرصورتی و یورشکستگ یسکر یدارا ،باشد 33/2تا  29/0 ینباشد، شرکت سالم، ب 33/2آمده باالتر از دستعدد به کهدرصورتی

 .باشدباشد، شرکت ورشکسته می 29/0

, -1i t
M B

 ها؛دارایی یبه ارزش دفتر ینسبت ارزش بازار: 

, -1i t
R E T

 بازده ماهانه سهام؛: 

, -1i t
S R V

 بازده ماهانه سهام؛ یارنوسانات بازده سهام. انحراف مع: 

, -1i t
R E M

 ی؛سود واقع یریتمد: 

 

 :دوم يهفرض يونیرگرس مدل
 یاثر نقدشوندگ یباشد، تالش شده است تا به بررس( می2105همکاران ) که برگرفته از تحقیق چن و دوم پژوهش یونیمدل رگرس در

 .یردقرار گ یمورد بررس یسود واقع یریتسهام بر مد

 

51 2 3 4, , , -1 , -1 , -1 , -1 , -1

76 8 9 1 0 1 1, -1 , -1 , -1 , -1 , -1 , -1

1 2 1 3, -1 ,

1 2 oi t i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t

i t i t i t

R E M R E M L IQ S IZ E S G S G V C F

C FV D E B T L O S S A Z M B R E T

S R V A C C R

     

     

  

      

     

 
(1رابطه )  

 

,
1

i t
R E M

 ی؛سود واقع یریتگیری مدشاخص اندازه یناول: 

,
2

i t
R E M

 ی؛سود واقع یریتگیری مدشاخص اندازه یندوم: 

 

 يارياخت ياقالم تعهد يسود بر مبنا یریتمد سنجش

 یاریختا یاقالم تعهد یاصل یاراستفاده شده است. مع یتعهد بر اقالم یسود مبتن یریتمد یاصل یارعنوان معبه یاریاخت یاقالم تعهد از

 از جمله چن و همکاران یمتعدد یهاو همکاران اصالح شد، استفاده شده است. پژوهش یبه نام دچو یبا استفاده از مدل جونز که توسط محقق

 :است یرجونز به شرح ز یمدل اصالح هایمشخصهسود دارد.  یریتمد ییقدرت را در شناسا یشترینمدل، ب یننمودند که ا ات(، اثب2105)
 

 

, , , ,

1 2 3 ,

, 1 , 1 , 1 , 1 , 1

1
( )

i t i t i t i t

o i t

i t i t i t i t i t

T A R E V A R PPE

A T A T A T A T A T
    

    

  

     

                    (5رابطه )        
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T A :(یاتیعمل ینقد یانو جر یرمترقبهدرآمد قبل از اقالم غ یانکل شرکت )تفاوت م یاقالم تعهد  

A T :شرکت یدفتر کل ییدارا 

R E V :در فروش سال ییرتغ t-1 تا t  

A R :حساب از سال هاییافتنیدر در ییرتغ t-1 تا   t 

PPE :ناخالص یزاتاموال کارخانه و تجه یی،دارا 
 :ها شرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتگیری مدعنوان شاخص اندازهاز قدر مطلق آن به که یونیمدل رگرس یخطا

 .است یشترب یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتمد یدهندهنشان یاریاخت یاستفاده شده است. مقدار و ارزش باالتر اقالم تعهد

 

 یسود واقع یریتمد سنجش

 یدتول یهاینه. هزیم( استفاده کرد2101) ین، کوهن و زارو2116 یچودهوریرو هایبه نام یمحققان یسود واقع یریتمد یاراز سه مع 

 .یمبرآورد نمود یرز یونرا با استفاده از رگرس یرعادیغ

 

, , , , 1

1 2 3 3 ,

, 1 , 1 , 1 , 1 , 1

1
(

i t i t i t i t

o i t

i t i t i t i t i t

PR O D S A L E S A L E S A L E

A T A T A T A T A T
     



    

 

     

        (6رابطه )
 

PR O D :از سال یدر موجود ییرفروخته شده و تغ یکاالها هایینهمجموع هز t-1 تا t 

A T :شرکت یکل دفتر ییدارا  

S A L E :درآمد فروش شرکت  
 :خطا  

 .نماییمیبرآورد م یررا با استفاده از مدل ز یرعادیغ یاریاخت مخارج

, , 1

1 2 ,

, 1 , 1 , 1

1i t i t

o i t

i t i t i t

D IS X S A L E

A T A T A T
   



  

   

                                                                   (0رابطه )
 

D IS X :است یو ادار یکل هایینهفروش و هز یغات،و توسعه، تبل یقمجموع مخارج تحق. 

 یاکه وجود نداشته باشند و  یطیرا در شرا یغاتو توسعه و تبل یق(، مخارج تحق2101) ینکوهن و زارو هایبه نام یاز محققان یرویپ به

 .شد یفتعر 2 رابطههمانند  یرهامتغ یرسا دهیم،یبا صفر قرار م یها در دسترس نباشد مساواز آن یاطالعات

 :برآورد شده است یربا استفاده از مدل ز یرعادیغ یاتیعمل ینقد یانجر یت،نها در

, , ,

1 2 3 ,

, 1 , 1 , 1 , 1

1i t i t i t

o i t

i t i t i t i t

C FO S A L E S A L E

A T A T A T A T
    

   



    

                             (1رابطه )

 

در  یدو رقمSIC   هر صنعت کد یاست. برا 2 رابطههمانند  یرهامتغ یرشرکت است. سا یاتیعمل ینقد یانجرCFO   مدل در این

 هایینه، هز(ABPROD)یرعادی غید تول هایینهمشاهده داشته باشد. هز 05 باید حداقل صنعت –و هر سال یمرا اجرا کرد یونرگرس هرسال

 .شده است یفمدل تعر 9 ینا یونرگرس هایدهیمانعنوان باقبه  (ABCFO)یرعادیغ یاریاخت

 ارییاخت هایینهکه مقدار و ارزش کمتر هزاست. درحالی یشترب یسود واقع یریتمد یدهندهنشان یرعادیغ یدتول هایینهباالتر هز ارزش

 .است یشترب یسود واقع یریتمد یدهندهنشان یرعادیغ یاتیعمل ینقد یانو جر یرعادیغ

مجزا را جهت  یارو سه مع یمکرد یروی( پ2102)ین کوهن و زارو هاینامبه  یاز محققان ی،سود واقع یریتمد یاثرات کل به یابیدست برای

 یاری، مخارج اختREM)1(ی سود واقع یریتمد یبیترک یارمع یناول یمحاسبه ی. برایمسود ادغام نمود یریتمد یتدو شاخص فعال یجادا

سود  یریتمد یبیدوم ترک یارمع یمحاسبه ی. برایمجمع نمود یرعادیغ یدتول هایینهس با هزضرب و سپ یک یرا در منف یرعادیغ
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 یبترک یارمع یکضرب و سپس دو مورد را در  یک یرا در منف یرعادیغ یاریاخت هایینهو هز یرعادیغ یاتیعمل ینقد یانجر REM)2 (یواقع

 .دهدیباالتر را نشان م یعسود واق یریتباالتر، مد یرهردو شاخص مقاد ی. برایمنمود

 

 هاداده وتحليلتجزیه
 يفیتوص آمار

 یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتدهد مدآمده نشان میدستبه یج( آمده است. نتا0) در پژوهش حاضر در جدول یفیآمار توص خالصه

 یریتاست. اما با توجه به روش محاسبه مد یدهرس یزدرصد ن 11از  بیشمقدار به  ینکل اول دوره است که ا ییدرصد دارا 3ها شرکت یاریاخت

( است. -17191150( و )37105056(، )-07160010)یب      به ترت یرمتغ ینا یآمده برادستحداکثر و حداقل به یانگین،م ،هاشرکت یسود واقع

 یآمده برادستبه یجدرصد است. نتا 2 یرمتغ ینا یآمده برادستبه یانگینباشد که مسهام می یمستقل در پژوهش حاضر نقدشوندگ یرمتغ

 یشمقدار به ب یندرصد بوده که ا 03از  یشها ب( است. رشد فروش شرکت01701615) هااندازه شرکت ینانگیدهد منشان می یکنترل یرهایمتغ

 یاتیعمل ینقد یاناتآمده است. جردست( به17251001)یانگین طور مها هم بهاست. نوسانات رشد فروش شرکت یدهبرابر دوره قبل هم رس 2از 

یانگین طور مها بهشرکت ینقد یاناتاست. نوسانات جر یدهدرصد رس 61از  یشدر حداکثر به ب قدارم ینکل است که ا ییدرصد دارا 02ها شرکت

ها بوده است. آن یهایدرصد دارای 50از  یشنمونه ب یهاشرکت یدهد بدهها نشان میشرکت یآمده است. نسبت بدهدست( به17160665)

 یورشکستگ یسکر یها دارادرصد شرکت 65از  یشب ،چنیناند و همداده یانز ونهنم یهادرصد شرکت 0از  یشدهد بها نشان میشرکت یانز

باشد. ها میهام آنحقوق صاحبان س یبرابر ارزش دفتر 5/2از  یشها بدهد نسبت ارزش بازار سهام شرکتنشان می یباشند. ارزش بازار به دفترمی

 .آمده استدست( به02730611( و نوسانات بازده سهام )27110632) طور متوسطبازده سهام به یتدر نها
 

 پژوهش يرهايمتغ يفیآمار توص یج( نتا1) جدول
 

 معیار انحراف حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر/پارامتر

 ACCR 0.094453 0.069724 0.807234 0.000327 0.096367 هدیتع اقالم بر مبتنی سود مدیریت

 REM1REM -1.067741 -1.083155 9.075756 -8.438857 1.468044/2 واقعی سود مدیریت

 LIQ 0.025072 0.026478 0.200527 0.000667 0.012793 سهام نقدشوندگی

 SIZE 14.10685 13.87157 19.10620 10.16654 1.594213 شرکت اندازه

 SG 0.191843 0.164177 2.742266 -0.931048 0.384274 فروش رشد

 SGV 0.254770 0.203407 3.940894 0.001030 0.274848 فروش رشد نوسانات

 CF 0.121844 0.106926 0.642432 -0.336060 0.133354 عملیاتی نقدی جریانات

 CFV 0.067665 0.055896 0.321833 0.001559 0.048677 عملیاتی نقدی جریانات نوسانات

 DEBT 0.572527 0.579582 0.996719 0.065760 0.188873 بدهی نسبت

 LOSS 0.075949 0.000000 1.000000 0.000000 0.265085 زیان

 AZ 0.653165 1.000000 1.000000 0.0000300 0.476264 ورشکستگی ریسک

 MB 2.554612 2.128313 9.873742 0.283462 1.616624 دفتری به بازار ارزش

 RET 2.441692 1.417289 19.48377 -14.50260 4.950396 سهام بازده

 SRV 12.91640 11.94860 29.47845 0.378938 6.479303 سهام بازده نوسانات

 

 یاستنباط آمار

  اول يونیوتحليل مدل رگرستجزیه نتایج
 یهارضفیشاست که پ ینکته ضرور ینا . یادآوریاست دهی)اثرات ثابت( برآورد گردی بخش با استفاده از روش پانل ینا یونیرگرس مدل

ر موردنظ یهامدل یاجرا یبرا یها نشان داد مشکل خاصآزمون ینا یجهشد و نت یبررس یزجزء خطا ن یعتوز یانسوار یشامل ناهمسان یونرگرس

 5/0 ینآماره ب ینخطا نشان از برآورد ا یستقالل اجزاواتسون در جهت تأیید ا ینبرآورد آماره دورب یجوجود ندارد. نتا یقتحق یهجهت آزمون فرض

 VIF شاخص یر. مقادیرفتخطا را پذ یتوان فرض استقالل اجزامی ،قرار دارد 2 یبه مقدار تجرب یکمقدار نزد ینقرار دارد. از آنجا که ا 5/2تا 

آمده اند که نشان از دستبه 01 یمقدار بحران شود، کوچکتر ازمحاسبه می یقمستقل تحق یرهایمتغ یانم یخطکه در جهت سنجش عدم هم
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مستقل در مدل  یرهایتأثیر متغ یبکه دقت ضرا یرفتتوان پذرو میدارد و ازاین یقمستقل تحق یرهایمتغ یانم یدشد یخطعدم وجود هم

هت پاگان که ج-آزمون بروش یارسطح معناد یآمده برادستبه یجمستقل قرار نگرفته است. نتا یرهایمتغ یتحت تأثیر روابط درون یق،تحق

 یهعدم رد فرض یانگرباشد که بمی 51/1وتحلیل قرار گرفته است، باالتر از خطا مورد تجزیه یاجزا یندر ب یانسوار یعدم وجود ناهمسان یبررس

شود که مدل مشاهده می برازش یکوییهای نبر اساس شاخص یت،باشد. در نهامدل می یخطا یاجزا بیندر  یانسوار یبر همسان یمخالف مبن

دارد.  ینمورد تخم یونیمدل رگرس یآمده و نشان از معناداردستبه 15/1نوع اول  یکمتر از خطا یانسوار یلتحل F آماره یسطح معنادار

 یاریاخت یعهدبر اقالم ت یسود مبتن یریتموجود در مد ییراتدرصد از تغ 09از  یشدهد بنشان می یزاصالح شده مدل ن یینتع یبضر ،چنینهم

 .گرددمی یینها تبمدل ینا یمستقل و کنترل یرهایتوسط متغ ینمونه پژوهش در دوره بررس یهاشرکت

51 2 3 4 6, , -1 , -1 , -1 , -1 , -1 , -1

7 8 9 1 0 1 1 1 2, -1 , -1 , -1 , -1 , -1 , -1
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 اول يونیآزمون مدل رگرس يآمار یج(: نتا2) جدول
 

 خطی هم معناداری تی آماره ضریب متغیر

C -1.525252 -23.38494 0.0000 - 

LIQ-1 -0.558897 -8.898110 0.0000 1.067023 

SIZE-1 0.007023 13.60364 0.0000 1.096020 

SG-1 0.052981 27.60333 0.0000 1.616369 

SGV-1 -0.081129 -22.47689 0.0000 1.592372 

CF-1 -0.699353 -110.1634 0.0000 1.159611 

CFV-1 0.050391 3.026164 0.0025 1.063019 

DEBT-1 -0.342468 -73.74068 0.0000 1.244945 

LOSS-1 -0.140647 -43.21278 0.0000 1.204452 

AZ-1 -0.031070 -17.43820 0.0000 1.165107 

MB-1 0.009416 21.75952 0.0000 1.221640 

RET-1 0.000521 4.141027 0.0000 1.171956 

SRV-1 -0.980177 -1.398662 0.1619 1.018472 

REM1/REM2 -0.012631 -2.634532 0.0084 1.006089 

 1.993923 واتسون-دوربین 0.738496 شده تعدیل تعیین ضریب

 0.000000 معناداری F 14.10683 آماره

 0.6554 معناداری 1.617450 پاگان-بروش آماره

 

درصد  5 یتر از خطایینه پاها کسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ یشود، با توجه به سطح معنادار( مشاهده می2) گونه که در جدول همان

رار ها مورد تأیید قشرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتسهام بر مد ینقدشوندگ یدال بر اثرگذار یقتحق یهآمده، فرضدستبه

 یریتبر مد یگنقدشوندباشد که نشان از اثر معکوس می یها منفسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ یآمده برادستبه یبضر ینکه،ا یشترگیرد. بمی

 .ها داردشرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن

 

  دوم يونیوتحليل مدل رگرستجزیه نتایج
که  یرفتتوان پذمی یهمانند مدل قبل ین،است. عالوه بر ا یده)اثرات ثابت( برآورد گردی بخش با استفاده از روش پانل ینا یونیرگرس مدل

دهد نشان می زیاصالح شده مدل ن یینتع یبضر ینکه،اثرات قابل استناد است. ضمن ا یینمدل در تع یجار بوده و نتابرقر یونرگرس یهمفروضات اول

 رهاییتوسط متغ ینمونه پژوهش در دوره بررس یهاشرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتموجود در مد ییراتدرصد از تغ 63ش از یب

 .گرددمی یینها تبمدل ینا یمستقل و کنترل
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 دوم يونیآزمون مدل رگرس يآمار یج(: نتا3) جدول
 

 خطی هم معناداری تی آماره ضریب متغیر نام

C -1.798211 -20.32184 0.0000 - 

LIQ-1 -0.332604 -4.129058 0.0000 1.074133 

SIZE-1 0.009626 14.47767 0.0000 1.112645 

SG-1 0.014005 5.533251 0.0000 1.720407 

SGV-1 -0.009705 -2.060054 0.0394 1.660198 

CF-1 -0.784776 -67.96766 0.0000 2.347913 

CFV-1 -0.080501 -3.780730 0.0002 1.063842 

DEBT-1 -0.067394 -9.403718 0.0000 1.814562 

LOSS-1 0.027269 6.091957 0.0000 1.394421 

AZ-1 -0.019571 -8.499218 0.0000 1.191143 

MB-1 -0.007698 -13.64887 0.0000 1.270365 

RET-1 0.001945 12.08553 0.0000 1.173267 

SRV-1 -0.020505 -1.184402 0.2363 1.018445 

ACCR-1 -0.589049 -50.14320 0.0000 2.489460 

 2.082738 واتسون دوربین آماره 0.693232 شده تعدیل تعیین ضریب

 0.000000 معناداری سطح F 11.48811 آماره

 0.6816 معناداری سطح 3.119240 پاگان-بروش آماره

 

درصد  5 یتر از خطایینها که پاسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ یشود، با توجه به سطح معنادار( مشاهده می9) گونه که در جدولهمان

 یبضر نکه،یا یشترگیرد. بها مورد تأیید قرار میشرکت یسود واقع یریتسهام بر مد یوندگنقدش یدال بر اثرگذار یقتحق یهآمده، فرضدستبه

 .ها داردتشرک یسود واقع یریتبر مد یباشد که نشان از اثر معکوس نقدشوندگمی یها منفسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ یآمده برادستبه

 .گذاردتأثیر می یراندر بازار ا یاریاخت یبر اقالم تعهد ید مبتنسو یریتهای مدسهام بر فعالیت یاول: نقدشوندگ فرضیه

برآورد شده  15/1نوع اول  یتر از خطاکه کوچک یاثر نقدشوندگ یمعنادار یینتع یاستودنت برایآزمون ت یتوجه به سطح معنادار با

ها با تسهام شرک ینقدشوندگ ینکه ب یمعن ین. به اشوداول پژوهش تأیید می یهفرض ین،گرفت فرض مخالف رد شده و بنابرا یجهتوان نتمی

 شرکت است که نشان یافشا یآمده برادستبه یبضر ین،وجود دارد. عالوه بر ا یرابطه معنادار یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یتریمد

 یهدبر اقالم تع یمبتن یریتمد یزانم ی،وندگنقدش یشبا افزا یگر،و معکوس وجود دارد. به عبارت د یارتباط منف یردو متغ ینا یندهد بمی

 ریتیهای مدسهام باعث کاهش فعالیت یدهد نقدشوندگپژوهش نشان می ینآمده در ادستبه یجطورکلی نتاکند. بهمی یداپ اهشها کشرکت

های شرکت هزینه ین،و بنابرا یافته یشافزا یزها ناطالعات شرکت یتها، شفافسهام شرکت ینقدشوندگ یشرسد با افزاشود. به نظر میسود می

با  کنند. مطابق یداسود پ یبه دستکار یکمتر یلها تماشرکت یرانشود مدامر موجب می ینکند. امی یداسهام کاهش پ رمایهس ینهاز جمله هز

 یاریاخت یبر اقالم تعهد یود مبتنس یریتهای مدباال کمتر فعالیت یبا نقدشوندگ ییها( نشان دادند شرکت2105پژوهش، چن و همکاران ) یجنتا

ار و معناد یرمنفیها تاثسهام شرکت ینقدشوندگ یارهایبرمع یاقالم تعهد یریت( نشان دادند مد0913همکاران ) و فرد دهند. مرادزادهرا انجام می

 یواقع یریت)مد یرعادیغ یاریهای اختهبر هزین یسود مبتن یریتمد یافتند( در2102همکاران ) و یاسل، پژوهش حاضر یر با نتایجمغا اما دارد.

بر  یسود مبتن یریت( نشان دادند مد2102و همکاران ) یوگلواش ،چنینهم. و معناداری دارد یمرابطه مستق ینقدشوندگ یار عدممع با سود(

م کردند ارتباط مثبت و معنادار ( اعال0939و همکاران ) یداشت. انصار یمیرابطه مستق یعدم نقدشوندگ یاربا مع یرعادیغ یاریاخت هایینههز

 یز( ن0931و همکاران ) یر( و دستگ0931و همکاران ) یوجود دارد. فتح یهودآم یار نقدشوندگیمع با یسود مبتنی بر اقالم تعهد یریتمیان مد

 .نکردند یداسهام پ یو نقدشوندگ یرعادیغ یدتول ینههز ینب یارابطه
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  .گذاردتأثیر می یراندر بازار ا یسود واقع یریتهای مدسهام بر فعالیت یدوم: نقدشوندگ فرضیه

برآورد شده  15/1نوع اول  یتر از خطاکه کوچک یاثر نقدشوندگ یمعنادار یینتع یاستودنت برا یآزمون ت یتوجه به سطح معنادار با

ها با تسهام شرک ینقدشوندگ ینکه ب یمعن ینشود. به ااول پژوهش تأیید می یهفرض ین،گرفت فرض مخالف رد شده و بنابرا یجهتوان نتمی

دو  ینا یندهد باست که نشان می یشرکت منف یافشا یآمده برادستبه یبضر ین،وجود دارد. عالوه بر ا یرابطه معنادار یسود واقع یریتمد

 یاریتو اخ یبر اقالم تعهد یمبتن سود یریتبر مد یهای نقدشوندگاثر شاخص یبررس ین،و معکوس وجود دارد. عالوه بر ا یارتباط منف یرمتغ

با  یتریارتباط معنادار قو یتوان گفت نقدشوندگمی ین،در مدل اول باالتر است و بنابرا یآمده نقدشوندگدستبه یبدهد، شدت ضرنشان می

 لیها تماشرکت یرانداد مددوم پژوهش نشان  یهفرض یآمده برادستبه یجهها دارد. نتشرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتمد

وان گفت تارتباط می ینشود. در امی یسود واقع یریتنسبت به مد یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتهای مدفعالیت درشدن  یربه درگ یکمتر

 یریتهای مدفعالیت ر،یگد یاست. از طرف ییتر قابل شناسااست و راحت یباالتر یسکر یدارا یاریاخت ینسبت به اقالم تعهد یسود واقع یریتمد

پردازند،  یم یبه عملکرد اجتماع یشترکه ب ییهارو، شرکتتحت الشعاع قرار دهد و ازاین یشترب یندهشرکت را در آ ردتواند عملکمی یسود واقع

، چن و پژوهش یجاکنند. مطابق با نتمی یداپ یاریاخت ینسبت به اقالم تعهد یسود واقع یهای دستکارکاهش فعالیت یبرا یشتریب یلتما

 دهند.را انجام می یسود واقع یریتهای مدباال کمتر فعالیت یبا نقدشوندگ ییها( نشان دادند شرکت2105همکاران )
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  گيريبحث و نتيجه
 یذاردال بر اثرگ یقتحق یهآمده، فرضدستدرصد به 5 یتر از خطایینها که پاسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ یبا توجه به سطح معنادار

 یآمده براتدسبه یبضر ینکه،ا یشترگیرد. بها مورد تأیید قرار میشرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتسهام بر مد ینقدشوندگ

ها شرکت ارییاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتبر مد یباشد که نشان از اثر معکوس نقدشوندگمی یها منفسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ

 ین،وجود دارد. عالوه بر ا یرابطه معنادار یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یتریها با مدسهام شرکت ینقدشوندگ ینکه ب یمعن ینارد. به اد

 یشزابا اف یگر،و معکوس وجود دارد. به عبارت د یارتباط منف یردو متغ ینا یندهد بشرکت است که نشان می یافشا یآمده برادستبه یبضر

دهد پژوهش نشان می ینآمده در ادستبه یجطورکلی نتاکند. بهمی یداپ اهشها کشرکت یبر اقالم تعهد یمبتن یریتمد یزانم ی،قدشوندگن

عات اطال یتها، شفافسهام شرکت ینقدشوندگ یشرسد با افزاشود. به نظر میسود می یریتهای مدسهام باعث کاهش فعالیت ینقدشوندگ

ها رکتش یرانشود مدامر موجب می ینکند. امی یداسهام کاهش پ رمایهس ینههای شرکت از جمله هزهزینه ین،و بنابرا یافته یشاافز یزها نشرکت

 کنند. یداسود پ یبه دستکار یکمتر یلتما

 یدال بر اثرگذار یقتحق یهآمده، فرضدستدرصد به 5 یتر از خطایینها که پاسهام شرکت ینقدشوندگ یرمتغ یا توجه به سطح معنادارب

سهام  یگنقدشوند یرمتغ یآمده برادستبه یبضر ینکه،ا یشترگیرد. بها مورد تأیید قرار میشرکت یسود واقع یریتسهام بر مد ینقدشوندگ

سهام  ینقدشوندگ ینکه ب یمعن ینبه ا .ها داردشرکت یسود واقع یریتبر مد یباشد که نشان از اثر معکوس نقدشوندگمی یها منفشرکت

دهد است که نشان می یشرکت منف یافشا یآمده برادستبه یبضر ین،وجود دارد. عالوه بر ا یرابطه معنادار یسود واقع یریتها با مدشرکت

و  یتعهد بر اقالم یسود مبتن یریتبر مد یهای نقدشوندگاثر شاخص یبررس ین،و معکوس وجود دارد. عالوه بر ا یارتباط منف یردو متغ ینا ینب

ادار ارتباط معن یتوان گفت نقدشوندگمی ین،در مدل اول باالتر است و بنابرا یآمده نقدشوندگدستبه یبدهد، شدت ضرنشان می یاریاخت

ها رکتش یراندوم پژوهش نشان داد مد یهفرض یآمده برادستبه یجهها دارد. نتشرکت یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتبا مد یتریقو

توان اط میارتب ینشود. در امی یسود واقع یریتنسبت به مد یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتهای مدفعالیت درشدن  یربه درگ یکمتر یلمات

های عالیتف یگر،د یاست. از طرف ییتر قابل شناسااست و راحت یباالتر یسکر یدارا یاریاخت ینسبت به اقالم تعهد یسود واقع یریتگفت مد

 یم یبه عملکرد اجتماع یشترکه ب ییهارو، شرکتتحت الشعاع قرار دهد و ازاین یشترب یندهشرکت را در آ ردتواند عملکمی یسود واقع یریتمد

 کنند.می یداپ یاریاخت ینسبت به اقالم تعهد یسود واقع یهای دستکارکاهش فعالیت یبرا یشتریب یلپردازند، تما

 

 پيشنهادات

 یتفعال اب ینوعاست که به ییهاسازمان تمام افراد و و یلگرانتحل اعتباردهندگان و، گذارانیهسرما یاستفاده برا قابل یقتحق یننتایج ا

 :شودمی ئهارا یرز یشنهادپ ینباشد. بنابرایمید مف ،هستند یربورس اوراق بهادار درگ در یگذاریهسرما

 ا های خود در ارتباط بگران و اعتباردهندگان در بررسییلگذاران، تحلهشود سرمایمی یشنهادهای پژوهش پبا توجه به تأیید فرضیه

 .یرندسهام بهره بگ یهایی همانند نقدشوندگاز شاخص یهای مالصورت یتشفاف

 تقایانجام تحق یبرا یلبه شرح ذ یشنهادهاییچنین توسعه آن، پموضوع و هم ینهمسو با ا یقاتتحق یانجام برخ یاما برا ین،بر ا عالوه

 :شودارائه می یبعد

 گیری اندازه ی( برا2111و همکاران ) یلی( و ه2112و چاو ) یچوهمانند مدل د یگریهای داز مدل یهای آتشود در پژوهشمی یشنهادپ

 .سود استفاده شود یریتمد

 یرد.قرار گ یمورد بررس یمال یگزارشگر یفیتو ک یتسهام بر شفاف یاثر نقدشوندگ یهای آتشود در پژوهشمی یشنهادپ 

 اری کمحافظه ی،همانند عدم تقارن اطالعات یمال یرهایمتغ یگرپژوهش حاضر بر د یرهایاثر متغ یگرهای دشود در پژوهشمی یشنهادپ

 .یردقرار گ یعملکرد و ارزش شرکت مورد بررس ی،حسابدار
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