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 چکیده

 شده سود گزارش بین هماهنگي حفظ لزوم قبیل از را متفاوتي های استدالل كشور از خارج در تحقیقات صورت گرفته شده در
 یا و نادرست، اطالعات و شده گزارش سود اساس بر گذاری سرمایه به مربوط های تصمیم اتخاذ یا ،ها گذاری سرمایه میزان و

برانگیخته است.  ،وری در صنعت بیمه بهره بهبود منظور به باال ریسك با هایي گذاری سرمایه پذیرش پایین و وری بهره از اطالع
 اوراق بورس عضو بیمه های شركت سود مدیریت بر سهام یا نقدشوندگيآپاسخگویي به این سوال است كه  تحقیق، این هدف
 بازه در تهران بهادار اوراق بورس شركت بیمه عضو 41اطالعات  از منظور،به این  تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ بهادار
 های مدل از ها فرضیه از یك هر بررسي منظور به درنهایت. است شده قرار گرفته بررسي مورد 4181 الي 4128 بین زماني

 برآورد تحقیق های مدل هاسمن، و لیمر F های آزمون طي شده مشخص تخمین روش نوع اساس بر. گردید استفاده رگرسیوني
 این بیانگر تحقیق ی فرضیه آزمون از حاصل نتایج. گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد فرضیه تحقیق برای تخمین نتایج و گردید

 تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد. بهادار اوراق بورس عضو بیمه های شركت سود مدیریت بر سهام شوندگي كه نقد ستا

 .های بیمه، شركتمدیریت سود شوندگي سهام،نقد :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 وظیفه ترین مهم عنوان را به دیون پرداخت و سودآوری مورد در تفكر و بررسي های بیمه بایدواحدی مثل شركت هر مدیریت 

 و ارزیابي. دهد مي نشان خوبي به را دیون پرداخت در توانایي شركت كه است مهمي معیار نقدوجه. باشد داشته نظر در خود
 استانداردهای هیئت توسط شده تدوین نظری چارچوب اساس براست.  بوده ذینفعان موردتوجه ها همواره شركت عملكرد برآورد

 بازپرداخت پرداخت بهره، سود، تقسیم به منجر كه است نقد وجه از منبعي بنگاه از ذینفعان تمامي مالي، تصور حسابداری
 كه بس همین نقدینگي اهمیت از. گردد مي اوراق سهام بازار ارزش در افزایش و خدمات و كاال بهای پرداخت ها، وام

بدون  های شركت ولي گیرند قرار اقتصاد خدمت در تواند مي بیشتری مدت سودآور حتي غیر یا پایین سودآوری با های شركت
 (.4181)طالب بیدختي و فرجي،  دارند كمتری فعالیت تداوم به امید نقدینگي

 و نقد موجود وجوه بین توازن ایجاد كه باشد مي نقدوجوه اقتصادی واحد هر در حیاتي و مهم منابع از یكياز طرف دیگر 
 ها شركت اینكه .هاست آنفعالیت  تداوم و تجاری واحدهای اقتصادی سالمت عوامل ترین مهم از یكي نیز نقدی نیازهای
 .دهد يم  شكل را ها شركت سرمایه كنند ساختار مي تأمین را ها فعالیت این در گذاری سرمایه برای ازیموردن مالي منابع چگونه

 بیمه عضو های شرکت تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس

 
 نیاسیدحسن افضل

 )نویسنده مسئول(مالي، واحد فیروزكوه، دانشگاه آزاد اسالمي، فیروزكوه، ایران  -كارشناسي ارشد مدیریت دولتي
Hassan.afzalnia@yahoo.com 
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 برای خارجي و داخلي از اعم بالقوه مالي منابع تعیین شركت در توانایي همچنین و مالي، های گیری تصمیم از بسیاری در
. شده است محسوب شركت یك پیشرفت و رشد اصلي عوامل از كه مالي مناسب های برنامه تهیه و ها گذاری سرمایه استفاده

با آن روبروست. دلیل اصلي این  ماليهایي است كه سیستم  ترین چالش از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگي یكي از بزرگ
شود. عالوه بر این  مدت تأمین مالي مي های كوتاه از محل سپرده ها مؤسسات مالي و شركتچالش این است كه بیشتر منابع 
)محمودزاده و  شود كه درجه نقد شوندگي به نسبت پاییني دارند هایي مي گذاری در دارایي تسهیالت اعطایي صرف سرمایه

 .(4181 غفار،پور
 از  يكیتي مورد شناسایي قرار گیرد. درس برای مدیریت صحیح نقدینگي الزم است ابزار مناسب و عوامل مؤثر این كار به

 تضاد تئوری دادن قرار مدنظر با است. مؤسسات ماليهای  ، موقعیت دارایي و بدهيينگیعوامل تأثیرگذار بر نقد نیتر همم
 یسازحداكثر منظور به سود كاری دست جهت الزم انگیزه از توانند يم اقتصادی های بنگاه مدیران مالكان و مدیران بین منافع
 را سود ها، آن یسازواقعي اقتصادی عملكرد به نسبت ساختن گمراه منظور به اغلب مدیران .باشند برخوردار خود ثروت

 ،شود مي انجام واقعي های فعالیت كاری دست یا حسابداری ارقام كاری دست طریق از كه سود مدیریت این .كنند مي مدیریت
 همچنین و دهد يم افزایش را يسازمان برون افراد اطمینان عدم و ریسك ،دهد يم كاهش را سود يرسان امیپ و صحت دقت

 را ها بنگاه واقعي عملكرد تنها نه سود مدیریت .گردد مي گذاری سرمایه آیيكار كاهش و اطالعاتي تقارن عدم به منجر احتماالً
 سازد يم مخفي نیز است مفید آتي رشد ينیب شیپ در كه را ها آن درآمد و سود رشد واقعي روند بلكه كند يم پنهان

 .(4181 زاده و پور غفار،)محمود
 تقارن عدم گذاران سرمایه و مدیران بین گیرد، نمي قرار كنندگان استفاده اختیار در یكسان صورت به اطالعات كه یيازآنجا

افشا  اطالعات دارای گذاران سرمایه با مقایسه در مدیران كه است وضعیتي اطالعاتي تقارن عدم .شود مي ایجاد اطالعاتي
 فرصت و انگیزه مدیران شود مي سبب امر این .باشند يم آینده در شركت مختلف جوانب و عملیات مورد در بیشتری نشده

 تعریف مورد در .شود مي اطالق سود یریگ اندازه فرایند در مدیریت مداخله به سود مدیریت .باشند داشته را سود مدیریت
 و همكاران،فرد زاده)مراد است شده مختلف ارائه یها دگاهید از متعددی تعاریف و ندارد وجود عمومي توافق سود تیریمد

4122). 
؛ آیا نقدشوندگي سهام كه نیایي همچون ها سؤالیافتن پاسخ برای  درصددمطالب فوق با توجه به موضوع تحقیق  انیبابحال 

   هیفرضدر این تحقیق  سؤالاین  انیباب بهادر تهران تاثیر معناداری دارد؟حالبرمدیریت سود شركتهای بیمه عضو بورس اوراق 
 .دگرد يمفوق تهیه و تدوین   سؤالمطابق با 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مردم و تأمین مقادیر كافي وجوه برای این نیازها به دو صورت  بیني حجم تقاضا برای وجوه توسط مدیریت نقدینگي یعني پیش

به . دارد هدف این به دررسیدن مهمي نقش مدیران مالي تصمیمات .شود بیان مي ها و تقاضا برای تسهیالت برداشت از سپرده
 از یكي .شود سازمان كل ارزش افزایش باعث تینها در و داران سهام ثروت افزایش باعث تواند مي باال عملكرد عبارتي
 تأمین ابزارهای از صحیح استفاده به عبارتي ،مالي بهینه ساختار انتخاب شود عملكرد افزایش باعث تواند مي كه یيها روش
 اهرم نقش . باید گفت كه،دیآيم شماری مالي به ها نسبتهای مهم  عامل نیتر مهماهرم مالي از  نیب  نیا درو  .باشد مي مالي
 و خطي از )اعم آن بر مؤثر متغیرهای با شناسایي تواند مي دارد، ها شركت سرانجام در بسزایي است كه نقششركت  مالي
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 مالي اهرم خود، های مدل در زیادی های پژوهش .نمود شناسایي را عنصر مهم این هدایت و كنترل انحنایي( راهكارهای

 .(8148 ،4)فالكیندر و همكاران اند نموده شناسایي آن مالي وضعیت یا شركت ریسك نشانگر عنوان متغیر به را شركت
 وجه از منبعي بنگاه از ذینفعان تمامي مالي، تصور حسابداری استانداردهای ئتیه توسط شده نیتدو نظری چارچوب اساس بر

 بازار ارزش در افزایش و خدمات و كاال بهای پرداخت ها، وام بازپرداخت پرداخت بهره، سود، تقسیم به منجر كه است نقد
 بیشتری مدت سودآور حتي غیر یا پایین سودآوری با های شركت كه بس همین نقدینگي اهمیت از .گردد مي اوراق سهام

 )مهدوی و قرباني، دارند كمتری فعالیت تداوم به امید بدون نقدینگي های شركت ولي گیرند قرار اقتصاد خدمت در تواند مي
4184). 

 ریسك و در برآورد آن تأثیر شركت و آینده ارزیابي در مدیران و گذاران سرمایه برای نقدینگي وضعیت كه سزایي اهمیت به
 ينگینقد تیوتحلیل وضع و تجزیه يبررسدارد  مالي های صورت از كنندگان استفاده جهت قیمت سهام و گذاری سرمایه بازدهي

 .(4121 ،منصوری و )نمازی ندیكارا اتخاذ نما ماتیتا تصم دینما يامكان را فراهم م نیكنندگان ا استفاده ریو سا رانیتوسط مد
 توسط مالي تصمیمات اخذ و اقتصادی بنگاه كی بازرگاني های فعالیت تمام بر یا گسترده و قوی بسیار تأثیر شده گزارش سود

 فكر كه است مسائلي نیتر مهم از یكي بازار انتظارات برآوردن و مالي تحلیلگران یها یيشگویپ به دستیابي .دارد مدیران
 كاهش موجب انتظار مورد مبلغ از كمتر شده گزارش سود اعالم زیرا ،كند يم مشغول به خود مالي دوره طول در را مدیران
 رفتار بر كه است مواردی از یكي بازار انتظارات برآوردن البته .گردند يم مدیران موقعیت افتادن به خطر و شركت سهام ارزش

 منظور به سود كاری دست جهت الزم انگیزه از .دهد يم سوق سود مدیریت اعمال یسو به را ها آن و گذارد يم تأثیر مدیران
 خود منافع راستای در توانند يم نیز تجاری واحدهای مالكان كه است ذكر به الزم .باشند برخوردار خود ثروت یسازحداكثر
 كاربرد طریق از كوشند يم تجاری واحدهای مدیران خالصه، طور به .باشند سود مدیریت اعمال جهت مدیران محرك

 به بنگاه از را مطلوبي وضعیت تا نمایند كاری دست را مالي دوره سود حسابداری گوناگون یها روش و مختلف ابزارهای
 .(4181محمود زاده و پور غفار،) نمایند ارائه تجاری واحد  عملكرد از مثبتي تصویر و گذاشته نمایش
 بورس عضو بیمه های شركت سود مدیریت بر سهام شوندگي نقد تأثیر بابیان مطالب فوق نیاز به یك تحقیقي كه بررسيحاال 
های تحقیق پژوهش  رود نتایج و یافته باشد. لیكن انتظار مي ضرورت و اهمیت ميدارای  ،را نمایان كندتهران  بهادار اوراق

گذاران  كنندگان و سرمایه شدن هر چه بیشتر موضوع برای مخاطبین و استفادهپیشین را پوشش داده و موجب بهبود و شفاف 
 و... گردد.

شده  مشابه داخلي و خارجي صورت گرفتهمرور بر چند پیشینه تحقیق  حال به دنبال ،اره به مباني نظری پیرامون تحقیقبا اش
 باشیم: ع تحقیق به شرح زیر ميودر راستای موض

 :پیشینه تحقیقات داخلي 
 عمر چرخه مراحل بر تاكید با سهام شوندگي نقد بر سود مدیریت تاثیر تحقیقي با عنوان (4187) زاده و قاسميحسنبرادران

مورد  4181-4127شركت برای دوره زماني  88رای دستیابي به اهداف پژوهش تعداد ب انجام دداند. (دیكینسون مدل آزمون)
شوندگي سهام گیری نقد و جهت اندازه ،كازنیك شده تعدیل مدل ازگیری مدیریت سود  منظور اندازه  بررسي قرار گرفته است. به

گر آن جزء معیارهای اطالعاتي یا سفارش محور معیار دی 1های معامالتي و معیار آن جزء معیار 47شوندگي كه معیار نقد 81از 
گیری چرخه عمر شركت مدل دیكینسون  به كار گرفته شده است. برای آزمون ه شده است. همین طور برای اندازهاست استفاد

                                                           
1
 Faulkender, M.,. Flannery, M.J., Hankins K.W., and Smith J.M 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            دوم)جلد  8931 بهار، 7، شماره 2دوره 

 

21 
 

یریت دهد كه با افزایش مد ها از الگوی رگرسیوني چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان مي فرضیه
های در مرحله  یابد، و نیز مدیریت سود موجب كاهش نقدشوندگي سهام شركت سود نقدشوندگي سهام شركت كاهش مي

 .شود ظهور و رشد مي
بررسي اثر كیفیت اطالعات بر ریسك نقدشوندگي سهام و ریسك تحقیقي با عنوان  (4187) موسوی شیری و همكاران

بیني سود و اثر سه معیار كیفیت اطالعات شامل كیفیت اقالم تعهدی، درصد خطای پیشرای این منظور، ب انجام دادند.بازار
مربوط به  4127-4188های های مالي سالآوری دادهنقدشوندگي سهام و ریسك بازار با جمع موقع سود در ریسكاعالم به

ها یون آزموده شد. نتایج آزمون فرضیهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرس شركت پذیرفته 412
كه مقادیر ای  گونهای معنادار بین هر سه معیار كیفیت اطالعات با ریسك نقدشوندگي سهام است، به دهندۀ وجود رابطه نشان

تر سود، سبب كاهش ریسك نقدشوندگي سهام و مقادیر بیشتر درصد خطای موقع بیشتر كیفیت اقالم تعهدی و اعالم به
كدام از معیارهای كیفیت شود. این در حالي است كه بین هیچ یني سود سبب افزایش ریسك نقدشوندگي سهام ميب پیش

 .اطالعات با ریسك بازار، رابطۀ معناداری یافت نشد
را مورد بررسي  تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالي در نظام حسابداری ایراندر تحقیقي  (4187) پوركریم و همكاران

 4181 تا 4128 های سال برای تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شركت 448 شامل حاضر پژوهش نمونه رار دادند.ق
 نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده تركیبي های داده با متغیره چند رگرسیون از پژوهش های فرضیه آزمون برای. باشد مي
 و منفي تأثیر بدبینانه لحن بر( جونز شده تعدیل و كازنیك) های مدل براساس شده محاسبه تعهدی سود مدیریت دهد مي

 دیدگاه و یافته افزایش مالي گزارشگری در بدبینانه لحن تعهدی سود مدیریت كاهش با عبارتي به دارد، داری معني
 را اطالعات از كنندگان استفاده ادراك طریق این از تا كند مي صدق مدیران مالي گزارشگری لحن خصوص در طلبانه فرصت
 لحن بر واقعي سود مدیریت همچنین و جونز مدل براساس شده محاسبه تعهدی سود مدیریت حالیكه در. نمایند منحرف
 .ندارند داری معني تأثیر بدبینانه

 در سرمایه ساختار و سود مدیریت بین ارتباط بر نهادی هایمحیط تآثیر تحقیقي با عنوان بررسي (4187) خامدی و كاظمي
 سرمایه ساختار و سود مدیریت بین ارتباط بر نهادی های محیط تأثیر بررسي حاضر، تحقیق اصلي هدف ها انجام دادند.شركت

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شركت 88 از متشكل آماری نمونه اساس بر ها فرضیه تحقیق، اجرای راستای در. است
. است گرفته قرار آزمون مورد چندگانه رگرسیوني الگوهای از استفاده با و 4181 لغایت 4122 سال از ساله 7 دوره طي تهران
 تأثیر نهادی های محیط همچنین،. دارند باالتری مالي اهرم سود، مدیریت باالتر سطح با های شركت كه دهدمي نشان هایافته

 .ندارند سرمایه ساختار و سود مدیریت بین ارتباط بر معناداری
 

 :پیشینه تحقیقات خارجي 
 همكاران و آن

 این چطور كه پرداختند این موضوع به و كرده بررسي را مالي اهرم بر سود مدیریت تأثیر پژوهشي در (8147)8
تا  4828 سالهای بین شركت-سال 81777 هایداده منظور به این .گیردمي قرار تأثیر تحت نهادی محیطهای طریق از ارتباط
 مهمتر .دارند بیشتری مالي اهرم باالتر، سود مدیریت با شركتهای كه داد نشان آنها نتایج .قرار گرفت آزمون مورد 8118
 .كندمي پیدا كاهش قوی، نهادی هایمحیط واسطه به مثبت ارتباط این اینكه
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 نتیجه این به خصوصي و دولتي شركتهای در واقعي سود مدیریت از استفاده میزان مقایسه و بررسي با (8147)1االمری خالد
 كه است حالي در این. كنندمي استفاده سود ارقام بر گذاشتن اثر جهت سود واقعي مدیریت از شركتها نوع دو هر كه رسید

 شركتهای در واقعي مدیریت سود از استفاده میزان غیراختیاری، هایهزینه مدیریت و نقدی جریانهای هنگام مدیریت
 .است بیشتر دولتي، شركتهای به نسبت خصوصي

 وو لین و
 در دهدن مينشا آنها نتایج .كردند بررسي را نقدشوندگي ریسك و سهامفصلي  ارایه بندیزمان بین رابطۀ (8141)1

 بتای كه داللت دارد این بر نتایج آنها .یابدمي كاهش سهام ارایه فصلي از قبل بازار دقیقاً ریسك نقدشوندگي، ریسك نبود
 شود.آنها مي سرمایۀ هزینۀ كاهش منجر به سهام انتشاردهندۀ هایشركت نقدشوندگي

 

 تحقیق   فرضیه
 توان به شرح زیر بیان كرد: تحقیق حاضر را مي ی فرضیه
 تاثیر معناداری دارد. تهران بهادار اوراق بورس عضو بیمه های شركت سود مدیریت بر سهام شوندگي نقد 

 

 روش اجرای تحقیق
. رود مي شمار به حسابداری توصیفي تحقیقات زمره در و كاربردی هدف لحاظ از و همبستگي روش لحاظ از حاضر پژوهش

 بندی طبقه آزمایشي شبه تحقیقات گروه در شده  استفاده آن فرضیات آزمون در تاریخي اطالعات از اینكه به توجه با عالوه به
 مطالعه نوع لحاظ به و استقرایي آن استدالل سیستم گرا، تجربه نوع از شناسي معرفت لحاظ به حاضر تحقیق همچنین. گردد مي

 .شدبا مي رویدادی پس صورت به تاریخي اطالعات از استفاده با ای كتابخانه -میداني
 

 تحقیق  جامعه آماری
 يآماری پژوهش حاضر تمامی  و جامعه 4181سال  انیتا پا 4128 سال یمطالعه از ابتدا مورد ی دورهدر این تحقیق 

 اند:  شده  انتخاب ریز طیشرا یبر مبنا يبررس های مورد بورس اوراق بهادار تهران است. شركتبیمه عضو های  شركت
 بورس اوراق بهادار باشند.  تیدر عضو قیتحق یهای موردنظر از ابتدا تا انتها شركت .4
 . گردد يجامعه حذف موجود نداشت از  رهایكه اطالعات مربوط به متغ یيها شركت .8
 شده باشد.  در بورس اوراق بهادار معامله 4181تا  4128های  ها در سال سهام شركت .1
 داشته باشند. تیتوقف فعال قیدوره تحق يدر ط دیها نبا شركت .1

شركت بیمه عضو بورس انتخاب شد و مجموع نهایي مشاهدات تحقیق  41 حال با توجه به شرایط فوق نمونه نهایي شامل
 باشد.سال شركت مي 448حاضر بالغ بر 

 

 ی اطالعات گردآورروش 
 ها، نامه پایان تخصصي، كتب مطالعه شامل كه شده استفاده ای كتابخانه روش پیشینه، و نظری چارچوب برای حاضر تحقیق در

 مراجعه و اینترنتي های درگاه در جستجو طریق از پژوهش موضوع زمینه در تخصصي های نشریه و ها مجله در موجود مقاالت
                                                           
3
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 پژوهش های فرضیه آزمون برای موردنیاز های داده برای كه است ذكر  شایان همچنین. است بوده دانشگاهي و علمي مراكز به
 بورس سازمان در موجود اطالعات شده، حسابرسي مالي های صورت شامل كه است شده استخراج ها شركت مدارك و اسناد از
 .است نوین آورد ره افزار نرم از آمده دست به اطالعات نیز و تهران بهادار اوراق و
 

 تحلیل اطالعات  و  روش تجزیه

 در شده پذیرفته ایبیمه های شركت پیوست های یادداشت و مالي صورت به مربوط ارقام ابتدا اطالعات، تحلیل و  تجزیه برای
 (Excel) اكسل ی گسترده صفحه افزار نرم وارد ها داده بندی، طبقه از پس و است شده آوری جمع تهران بهادار اوراق بورس
 آماری افزارنرم اجرای در سهولت برای سپس و شده بندی طبقه سال تفكیك به ابتدا هاداده اكسل افزار نرم در. شد 8141 نسخه

 برای لجستیك رگرسیون الگو از استفاده با فرضیات به پاسخگویي برای حاصله نتایج سپس. درآمدند دیتا پنل صورت به
 این از استفاده با مربوطه ها تحلیل و آماری های آزمون و شده 8 نسخه Eviews ویوز ای افزار نرم وارد تركیبي های داده
 .پذیرد مي صورت افزار نرم
 

 متغیرهای تحقیقنحوه اندازه گیری 

 متغیر وابسته 
شده  بر اساس مطالعات انجامشود كه  یق متغیر وابسته محسوب مي( در این تحقEarnings management) مدیریت سود

در بیشتر تحقیقات مشابه از مدل  .تمدیریت سود اس یریگ ترین مدل برای اندازه قویي (4881) 1دیگران توسط دچاو و
 ،اشاره نمود (4181) زاده و پور غفارمحمود به تحقیقاتي همچون؛ توان ميشده است كه برای نمونه   شده جونز استفاده تعدیل

شده  در مدل تعدیل شده است. اساس در تحقیق حاضر از مدل مذكور برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری استفاده نیبر ا كه
 گردد: جونز ابتدا كل اقالم تعهدی به شرح زیر محاسبه مي

          

 tدر سال  iشركت  اقالم تعهدی: كل        

   tدر سال   iبرای شركت  رمترقبهیسود قبل از اقالم غ:       

  tدر سال    iنقدی حاصل از عملیات برای شركت  یها انی: جر      

، از طریق فرمول زیر ر تعیین اقالم تعهدی غیر اختیاریمنظو به        ، پارامترهای پس از محاسبه كل اقالم تعهدی
 :شوند آورد ميبر

 
 

 كه در آن:
  tدر سال  iكل اقالم تعهدی شركت  :     

 t-1در پایان سال iشركت  یها یيارزش دفتری كل دارا :      

 t-1و tبین سال   i: تغییر در درآمد فروش شركت         

                                                           
5
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 tدر سال  i  و تجهیزات ناخالص شركت آالت نی، ماشاموال :        

 اثرات نامشخص عوامل تصادفي  :     
   iشركت  ی : پارامترهای برآورد شده           

به شرح ، اختیاری از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقالم تعهدی غیر             پارامترهای ی پس از محاسبه
 :شود يزیر تعیین م
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 : كه در آن

  tدر سال  iاقالم تعهدی غیر اختیاری شركت  :        
  t-1و  tبین سال i های دریافتني شركت  : تغییر در حساب        

 .                                        شود يم صورت زیر محاسبه به  NDAپس از تعیین   (DAاقالم تعهدی اختیاری ) تینها در 

NDA
A

TA
DA

it


1  

 متغیر مستقل 
عبارت ری كه اج تبنساز شاخص  نآ سنجشمتغیر مستقل بوده و برای  عنوان به( Liquidity) نقدینگي قیتحقدر این 

كه از این  (4184) مهدوی و قرباني تحقیقاتي همچون كه در، جاری یها يجاری به بده یها ياست از حاصل تقسیم دارائ
 :باشد يفرمول محاسبه نسبت جاری به شرح ذیل م شده است. های نقدینگي استفاده عنوان شاخص معیار به

 جاری نسبت جاری = داراییهایجاری /  هایبدهي 
 

 متغیرهای كنترلي

 .شود مي محاسبه شركت، هر یها یيدارا كل از لگاریتم محاسبه شركت، توسط اندازه تحقیق، این در :(SIZE) شركت اندازه

              
 .شود مي تعریف قبل سال به قبل سال منهای جاری سال فروش نسبت (:Growth)شركت  رشد

 

 های تحقیق دادهو تحلیل   تجزیه

 آمار توصیفی
های تحقیق مربوط  شده است. الزم به ذكر است كه داده تحقیق نشان دادههای توصیفي مربوط به متغیرهای  هآمار 4در جدول 

 .شده است استخراج ساالنه صورت  شركت به 47 برای 4181تا  4128ساله  2به دوره 
 
 
 
 
 

itNDA

itREC
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 آمار توصیفی (:8)جدول 
 انحراف معیار كشیدگي چولگي حداكثر حداقل میانه میانگین نماد متغیر

 Earningsit 1.1111- 1.1118 4.1814- 1.8781 1.1881- 8.4712 1.4142 مدیریت سود

 Liquidityit 4.1711 1.8181 1.7818 1.8111 1.8111 8.1128 1.1111 نقدینگي

 SIZEit 42.8888 42.8728 41.4121 84.1818 1.1818- 8.1121 4.1118 اندازه شركت

 Growthit 4.7181 1.4488 8.4424- 448.7171 8.1811 1.2811 44.8772 رشد شركت

 

 آزمون ایستایی
پانلي )مقطعي و سری زماني( مربوط هستند باید ایستایي )ثابت بودن توزیع های  طالعاتي كه با دادهپیش از برآورد مدل در م

آمدن رگرسیون  وجود بهنباشد، باعث  كه  متغیرها ایستا بررسي شوند زیرا درصورتي موردمطالعهمتغیر در طول زمان( متغیرهای 
 شود. مي استفاده های تابلویي واحد در داده ریشه یها آزمون از مدل یرهایمتغ 1مانایي( ) ایستایي تعیین برای. شوند يمكاذب 

 های مختلف است. به معني ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و كوواریانس متغیرها بین سالپایایي متغیرها 
نا كردن یا خیلي بیشتر از مقطع زماني باشد نیازی به ما ها شركتي چنانچه تعداد مقاطع یا اقتصادسنجطبق نظر گجراتي در 

شده است. با توجه به اینكه  از آزمون لوین، لین و چو برای آزمودن مانایي متغیرها استفاده نداریم. در این تحقیق ها دادهپایایي 
توان  باشد، مي مي 1011لوین، لین وچو برای همه متغیرها كمتر از سطح خطای آمده برای آزمون  دست داری به سطح معني

در تحلیل رگرسیوني مشكل  ین با توجه به مانا بودن متغیرهابنابراباشند.  ای تحقیق در سطح مانا ميیرهنتیجه گرفت كه متغ
 ایجاد شدن رگرسیون كاذب وجود نخواهد داشت.

 
 وچو نیل ن،یلو آزمون مانایی (:2)جدول 

 آزمون لوین، لین و چو متغیر

 نتیجه آزمون داری سطح معني مقدار آماره

 مانا Earningsit 4101718- 101111 مدیریت سود

 مانا Liquidityit 4101711- 10111 نقدینگي

 مانا SIZEit 4108111- 101111 اندازه شركت

 مانا Growthit 4810888- 101114 رشد شركت

 

 آزمون فروض کالسیک رگرسیون
مختلف است. نقض این فرض، مشكلي های  از مفروضات دیگر رگرسیون خطي، یكسان بودن واریانس جمالت خطا در دوره

 جمالت انسیوار يهمسان وجود كیكالس يخط يونیرگرس مدل مفروضات از يككند. ی به نام ناهمساني واریانس ایجاد مي
 نموده ثابت اختالل جمالت انسیوار است ممكن يمقطع ها داده و يزمان یسر های داده در متعارف طور به اما .باشد مي اختالل

 و كند مي بروز اختالل جمالت نیب انسیوار يناهمسان مشكل صورت نیا در .دینما تیتبع اختالل جمالت دار وقفه ریمقاد از و
  .بود نخواهد آیيكار یدارا بودن تورش بدون رغم علي ونیرگرس های زننده نیتخم

 باشد: های آماری آزمون همسان بودن واریانس به شرح زیر مي فرضیه
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 H0ها: همساني واریانس
  H1ها: ناهمساني واریانس

های مختلفي برای تشخیص ناهمساني واریانس وجود دارد كه در این تحقیق برای آزمون ناهمساني واریانس از آزمون  آزمون
ها  ری این آزمونداللت بر همساني واریانس دارد. با توجه به اینكه سطح معنادافرض صفر این آزمون  .شده است وایت استفاده

شود به عبارتي  شود كه فرض صفر این آزمون تأیید نمي بنابراین نتیجه ميباشد،  مي  1011كمتر از سطح خطای   1در جدول 
( GLSیافته ) ها وجود دارد و برای رفع مشكل ناهمساني از روش حداقل مربعات تعمیم مشكل ناهمساني واریانس در مدل

 شود. استفاده مي
 

 مفروضات کالسیک رگرسیون (:9)جدول 

 نتیجه آزمون (Whiteها همساني واریانس: وایت ) آزمون

  101111 4801188 مدل فرضیه تحقیق

 ها : آزمون  جارك برا آزمون نرمال بودن متغیر مانده

 نرمال مجانبي داری سطح معني مقدار آماره 

جزء خطای مدل فرضیه 
 تحقیق

8170811 101184  

 

    تحقیق  هیفرضبررسی 

 شود.         های زیر استفاده مي های تحقیق با استفاده از مدل برای آزمودن فرضیه
 مدل فرضیه 

Earnings it = β0 + β1 Liquidity it +β2SIZEit +β3 Growth it+ εit 
 

 Earnings it: مدیریت سود  
Liquidity it: نقدینگي 

Size it: اندازه شركت 
Growth it: رشد شركت 

εit رگرسیوني: خطای 
β0: ضریب ثابت 

 ضرایب رگرسیوني:                          

 
 شود. دار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه تحقیق تائید مي كه ضریب متغیر مستقلي معني در مدل رگرسیوني باال درصورتي

 فوق آزمون صفر فرض .است شده استفاده چاو آزمون از يقیتلف ای يبیترك های داده از استفاده و داده لیتحل مدل انتخاب یبرا
 .است( تاید پنل) يقیتلف های داده از استفاده بر يمبن آن مقابل یۀفرض و( دپول) یيتابلو های داده روش از استفاده به مربوط
 باشند. صورت زیر مي لیمر به Fهای آماری آزمون  فرضیه

 

iβ ,i=1,2,3,4,5,6
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 باشد. مناسب مي برآورد( برای pooled data) باشند یا به عبارتي مدل تركیبي فرض صفر: مقاطع همگن مي
 باشد. ( برای برآورد مناسب ميpanel dataفرض مقابل: بین مقاطع ناهمگني وجود دارد یا به عبارتي  مدل پانلي )

ها با یكدیگر هكه فرض صفر مبني بر همگن بودن مقاطع )مناسب بودن مدل تركیبي تأیید شود( باید تمامي داد درصورتي
شده   نشان داده 1وسیله یك رگرسیون كالسیك پارامترها برآورد شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  شوند و به تركیب

باشد، نتیجه  مي 1011 لیمر بیشتر از سطح خطای F داری آزمون با توجه به اینكه سطح معنيهای تحقیق  است. در مدل
  باشد.  مناسب مي های تحقیق  شود كه روش پولد برای برآورد مدل مي
 

 هاسمن لیمر و Fنتایج آزمون  (:4) جدول
 نتیجه آزمون داری سطح معني مقدار آماره آزمون 

 مدل فرضه تحقیق
 روش پولد 104811 401871 لیمر  Fآزمون

 - هاسمن آزمون

 
های رگرسیون  فرض برقراری پیشتحقیق استفاده شد. با های تحقیق از برآورد مدل  فرضیه طور كه گفته شد برای آزمون همان

شده است. برای اینكه بتوان به نتایج برآورد مدل   نشان داده 1و انتخاب روش مناسب برآورد، نتایج برآورد مدل در جدول 
باشد.  داری كل رگرسیون مي بررسي شود.  فرض اصلي تحلیل رگرسیون چند متغیره معنيعتماد كرد باید مفروضات رگرسیون ا

داری كل رگرسیون( بین  )آزمون معني داری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطي و سطح معني  Fآماره 1در جدول 
گیرد، استقالل خطاها  مدنظر قرار ميدیگر از مفروضاتي كه در رگرسیون باشد. یكي  متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مي

كه فرضیه استقالل خطاها  معادله رگرسیون( از یكدیگر است. درصورتيشده توسط  بیني )تفاوت بین مقادیر واقعي و مقادیر پیش
منظور بررسي استقالل خطاها از  رد شود و خطاها با یكدیگر همبستگي داشته باشند امكان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به

( قرار گیرد 801تا  401)بین  8قدار شود. چنانچه آماره دوربین واتسون نزدیك م یكدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده مي
داری ضرایب پرداخته  با توجه به برقراری مفروضات رگرسیون به بررسي معني .شود عدم همبستگي بین خطاها پذیرفته مي

 شود.  مي
 

 آزمون فرضیه تحقیق

 تاثیر معناداری دارد. تهران بهادار اوراق بورس عضو بیمه های شركت سود مدیریت بر سهام شوندگي نقد
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 تحقیق برآورد مدل اول(: 5)جدول 
Earnings it = β0 + β1 Liquidity it +β2SIZEit +β3 Growth it+ εit 

 روش رگرسیون پولد
Earnings it متغیر وابسته 

 متغیرهای مستقل ضریب خطای استاندارد tآماره داری سطح معني

101111 201881- 4108182 41401842 Liquidityit ينگینقد 

101148 108871- 1108811 44104111- SIZEit اندازه شركت 

101111 801818- 104271 4808124- Growth it رشد شركت 

101111 101871 18104221 81440141 C مقدار ثابت 

101114 
108721 101127 801171 

AR(1)  رگرسیوني فرایند خود
 مرتبه اول

 ضریب  تعیین 1021

 شده ضریب تعیین تعدیل 1078

 Fآماره  4104471

 Fداری آماره  سطح معني 101111

 (DWآماره دوربین واتسون ) 4041

( بعد از تصحیح DWآماره دوربین واتسون ) 4011
 خودهمبستگي

 
 ينگینقدمتغیر شده برای ضریب  ( محاسبه101111) داری معنيسطح دهد،  نشان مي 1ج مندرج در جدول گونه كه نتای همان

 ينگینقدتواند اظهار داشت كه  نتیجه مي باشد، در ( آن مثبت مي41401842درصد و ضریب برآوردی ) 1كمتر از سطح خطای 
داری  باشد. سطح معني مي  -44104111برابر  مقدار ضریب متغیر اندازه شركت معناداری دارد. مستقیم و سود تاثیر بر مدیریت

معكوس و   تواند گفت اندازه شركت تأثیر براین ميبناباشد،  درصد مي 1ی از سطح خطاكه كمتر  101148 ضریب این متغیر برابر
 داری بر مدیریت سود شركتها دارد. معني

ست كه كمتر  از ا 101111ضریب این متغیر برابر داری  سطح معنيباشد.  مي -4808124مقدار ضریب متغیر رشد شركت برابر 
 شركتها دارد. داری مدیریت سود تأثیر معكوس و معنيتواند گفت رشد شركت  ميبنابراین باشد،  درصد مي 1سطح خطای 

 

 های تحقیق گیری و پیشنهاد نتیجه
 واقعي مدیریت همان یا های واقعي فعالیت دستكاری و تعهدی سود مدیریت سود، كردن مدیریت برای ها روش ترین متداول

 انجام مالي دوره طي در واقعي سود مدیریت و مالي دوره پایان در تعهدی سود مدیریت معموالً كه آنجا از. باشد مي سود
 پایان در تعهدی سود مدیریت دوره، بر طي در واقعي های فعالیت دستكاری برای مدیران تصمیمات كه رود مي انتظار پذیرد، مي

 زیرا كنند اتكا دوره پایان در تعهدی اقالم مدیریت بر فقط توانند نمي هدف سودهای به رسیدن برای مدیران. باشد اثرگذار دوره
 یا و رسیدن برای نباشد، مناسب شرایط اقتصادی یا و دوره طي شركت عملكرد اگر ویژه به و دارد زیادی ریسك كار این
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هایي كه كار آیي بورس  از طرفي یكي از شاخص. كند مي ایجاد مدیران برای را هایي محدودیت سود، اهداف به شدن نزدیك
شود، میزان نقدینگي یا نقد شوندگي سهام مورد معامله است. همواره عالوه بر دو معیار نرخ  اوراق بهادار با آن سنجیده مي

گیرد. با توجه به نتیجه فرضیه تحقیق كه  گذاران قرار مي ها نیز موردتوجه سرمایه بازدهي و ریسك، درجه نقد شوندگي دارایي
 به دارد مستقیم ومعناداری تاثیر تهران بهادار اوراق بورس عضو بیمه های شركت سود مدیریت بر سهام شوندگي نشان داد نقد

  به منجر كه عاملي عنوان به را نقدینگي گیری، تصمیم هنگام كه شود مي پیشنهادی سرمایه بازار فعاالن و اعتباردهندگان
 .بگیرند نظر در شود، مي شركت عملكرد افزایش نهایت و گذاری سرمایه برای منابع بهینه مدیریت

تأثیر  شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته های بیمهشركتسود  تیریبر مدنقدینگي وجه به نتیجه فرضیه كه نشان داد بات
 به را نقدینگي گیری، تصمیم هنگام كه شود مي پیشنهادی سرمایه بازار فعاالن اعتباردهندگان وبه  دارد مثبت و معناداری

بگیرند،  نظر در شود، بانك مي عملكرد افزایش طب به و گذاری سرمایه برای منابع بهینه مدیریت به منجر كه عاملي عنوان
 و حسابداری استانداردهای تدوین در نظارتي، و گذاری قانون نهادهای دیگر و سازمان حسابرسي است شایسته همچنین،

 نمودن محدود برای) الزم رهنمودهای ی ارائه با و دهند قرار بیشتر عنایت مورد را سود دستكاری ی مقوله مالي، قوانین
 از بیش آگاهانه، و بهینه های تصمیم اتخاذ منظور به را مالي اطالعات از كنندگان استفاده ،(سود مدیریت اعمال در مدیران

 شده انجامدر بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذشركت های بیمه  هایپژوهش حاضر با استفاده از داده .نمایند یاری پیش
، لذا نتایج به دست آمده اند شده  گذاشتهها از جامعه آماری كنار گذاری، لیزینگ و بانكهای تولیدی، سرمایهاست و شركت

 ها را ندارد. ي شركتتمام بهتعمیم  قابلیت
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