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مقدمه
رفتار بازده سهام از دو عامل حرکات بازار و اطالعات خاص شرکتی تبعیت میکند.
حرکاتبازارمتاثرازعواملمختلفاعمازمسائلداخلی،خارجیوسیاسیو...خواهد
بودواطالعاتخاصشرکتیمربوطبهعواملخودشرکتاست.همزمانیبازدهسهام
ایرانشانمیدهد که در آن ،بازده


مقیاسیاستکهبهبررسیاینرابطهپرداختهودامنه
میدهد (پیتروسکی و
بازار و صنعت ،بازده سهام در سطح شرکت را نشان 
رولستون .)2004،1از سوی دیگر سهامداران مهمترین گروه کاربران صورتهای مالی

هستند.کیفیت گزارشگری مالیاطمینانسرمایهگذارانرا دربازارهایمالی تحت تاثیر
قرار میدهد .هر اندازه کیفیت اقالم تعهدی باالتر باشد گزارشگری مالی قابل اتکاتر
خواهدبود.درشرکتهاییهمراهبامشکلنمایندگیجریاننقدآزادکیفیتگزارشگری

توانددرغالبسرمایهگذاری


هایمدیریتقرارگیرد.اینانگیزهمی

مالیتحتتاثیرانگیزه
وجوهنقدمازاددرپروژههاییباخالصارزشفعلیمنفیبروزنماید.بهعبارتدیگردر

هاییباجریاننقدآزادباالوفرصتهایرشدپایین،مدیریتبنابهعالئقشخصی


شرکت
خوداقدامبهدستکاریاقالمتعهدیاختیاریومدیریتسودمینمایدتاآثاراتخاذبرخی

ازتصمیماتسرمایهگذاری  غیربهینهخودراپنهاننماید.درچنینشرایطیبهدلیلعدم

شفافیتمحیطاطالعاتیشرکت،سرمایهگذاران برمبنایاطالعاتگسترهبازاراقدام به

گیریمی نمایند.درنتیجهاینامرهمزمانیبازدهسهامافزایشخواهدیافت.دراین


تصمیم
پژوهش دیدگاه جین و مایرز )2006(2به عنوان زیر بنای نظری اصلی در نظر گرفته
میشود.درچارچوب ایندیدگاهمدیرانبرایتصرفبخشیازجریاننقدیکهفراتر


.درنتیجهنفوذآنهابر


نمایند

ستتالشمی

گذارانخارجیا

سرمایه
ازسطحموردانتظار
3
کیفیتافشامنجربههمزمانیبازدهسهاممیشود(چئانگوجیانگ.)2014 ،هدفازاین

پژوهشارائهشواهدیازارتباطمیانانگیزهمدیرانبرایتصرفجریاننقدیآزاد،تحت
عنوانمشکلنمایندگیجریاننقدآزادباکیفیتگزارشگریمالیوهمزمانیبازدهسهام
می باشد .براین اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که آیا مشکل

نمایندگیجریاننقدآزادبرهمزمانیبازدهسهاموکیفیتگزارشگریمالیتاثیردارد؟ 

1-Piotroski & Roulstone

2-Jin & Myers
3-Cheung & Jiang
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جریان نقد آزاد معیار مناسبی از عملکرد است .چرا که بخشی از سودآوری عملیات و
جریانهای وجوه

همچنینارزشاقتصادی یک شرکت را نشانمیدهد .جنسن)1986(1
نقد آزاد واحد تجاری را وجوه نقد مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای سرمایه گذاری در
پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت تعریف میکند .این پروژهها ،طرحها

کلیه
مدتیهستندکهارزشفعلیجریانهاینقدیورودیموردانتظار


ها)یبلند

گذاری

(سرمایه
هاینقدیخروجیموردانتظارآنهااست.جریاننقد


هابیشازارزشفعلیجریان

ازآن
آ زادازینحیثدارایاهمیتاستکهبیانگرمبلغوجهنقددردسترسبرایتوزیعبین
گذاریموردنیازبرایپشتیبانیعملیاتشرکتمیباشد.


گذارنبعدازانجامسرمایه

سرمایه
گذاریزیادیروبهرومیشوندونیازمند


هایسرمایه

واحدهایتجاری،هموارهبافرصت
تصمیمگیری منطقی نسبت به یک سرمایهگذاری بهینه هستند .هنگامی که مدیران

هاینقدآزادمواجهمیشونددروهلهاولمهمایناستکه


هایتجاری،باجریان

واحد
هایمناسبوپربازدهسرمایهگذاریکردهتابدین


هابتوانندوجوهمذکوررادرپروژه

آن
ترتیب سبب افزایش رشد واحد تجاری گردند(خدادادی وهمکاران .)1392،اما مساله
هایسرمایهگذاریبهوسیلهمدیران

اصلی،انتخابطرحهاوتصمیمگیریراجعبهفرصت

است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد .به عبارت دیگر عدم تقارن
اطالعاتی و تضاد منافع میان مدیران و سهامداران مانع انجام یک سرمایهگذاری بهینه

میشود(یانگوجیانگ.)20082،مشکلنمایندگیجریانوجوهنقدآزادزمانیایجاد

میشود که جریان وجوه نقد آزاد شرکت باال بوده ،در حالی که فرصتهای

گذاریورشدبرایشرکتوجودنداشتهباشد.نظریهجریاننقدیآزادپیشبینی


سرمایه
میکند که به موازات افزایش در جریان نقد آزاد امکان دارد طرحهایی اجرا شود که

3
دارای خالص ارزش فعلی منفی باشد (جنسن  1986و پالینا و رنبورگ .)2005 ،رفتار
تواندپرداختهایافراطیبرایدفاترکاریمجللوتحصیلها


خویشتنگرایانهمدیرانمی
).بهزعمجنسن،شرکتهای

گیرد(اسدیونیکوش1391،


هایغیرموجهرادربر

وادغام
گذاریدرطرحهایکمبازده(غیر


مولدجریاننقدآزادبایدوجوهخودرابهجایسرمایه
توانندمازادجریانهاینقدیخودرابه


هامی

سودآور)تسلیممالکانکنند.برایمثالآن
1-Jencen
2- Yang & Jiang
2- Pawlina & Renneboog
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صورتپرداختسودسهام،بازخریدسهامویاانتشاربدهیبهجایسهامبهمالکانتسلیم
کنند.سهامداراننیزتمایلدارندجریاننقدآزادبهعنوانسودسهامبهآنهاپرداختشود

در حالی که مدیران ممکن است تصور کنند پرداخت سود به سهامداران قدرتشان را
دهد،چراکهشرکتهابهدادنپاداشبهمدیرانمیانیدردورهتوسعهورشدبیش


کاهش
از دادنپاداشهای ساالنهراغب می باشند.ازاین رومدیرانتمایلدارندکه این وجوه
مازادرا،درشرکتمجدداسرمایهگذاریکردهودرنتیجهباعثرشدبیشازاندازهبهینه
گذاریهاییبرعملکردوارزششرکتتاثیر


شرکتشوند.بدیهیاستکهچنینسرمایه
گذاریها،ازطریق


مدیرانبرایپنهاننمودنپیامدایندستسرمایه
منفیمیگذارد.لذا

نفوذبرکیفیتافشابهعنوانتهیهکنندگاناطالعاتخاصشرکت،سعیدرپیچیدهکردن

محیط اطالعاتی شرکت و تضعیف کیفیت گزارشگری مالی خواهند داشت .چانگ1و

شرکتهای دارای رشد

میکنند؛ 
همکاران ( )2005درپژوهش خود این چنین مطرح  
اندکوجریانوجوهنقدآزادباالبرایجبرانسود کمویامنفیخود،کهبهناچارهمراه
میکنند .به
میباشند ،از اقالم تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده  
با  NPVمنفی  
عبارت دیگر ،مدیران در واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد همراه با
سرمایهگذاری پایین ازانگیزهالزمبرایرفتارفرصتطلبانهبرخوردارهستندو

فرصتهای 

سهامداران راکاهش و مشکالت
میکنند که ثروت  
هزینههایی را ایجاد  
سهامداران  
برای  
نمایندگیوتضادمنافعراافزایشمیدهد .

زمانی که محیط اطالعاتی شرکت به اندازه کافی شفاف نبوده و کیفیت اطالعات
درآن ضعیف باشد ،اطالعات خاص شرکت به آسانی در دسترس همگان نبوده و
سرمایهگذاران برای پیشبینی جریانهای نقدی بر اطالعات عمومی و ارزان مانند اخبار

موجوددرسطحبازاروسطحصنعتشرکتتکیهمیکنند(هاگارد2وهمکاران.)2008،

به اعتقاد ولدکمپ )2006(3تکیه بر این دست سیگنالهای عمومی منجر به حرکات
مشترک قویتر بازده سهام با حرکات بازار و صنعت خواهد شد .مطابق با تعریف
پیتروسکیورولستون() 2004همزمانیبازدهسهاممعیاریاستکهسعیدرتوصیفاین
حرکات مشترک داشته و عبارت است است از دامنهای است که در آن ،بازده بازار و
میدهد .در ادبیات موجود دراین زمینه ،با
صنعت ،بازده سهام در سطح شرکت را نشان 
1- Chung
2-Haggard
3-Veldkamp
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توجه به اینکه محاسبه بازده سهام بر اساس اطالعات قیمتی صورت میپذیرد ،همزمانی
بازدهسهاموهمزمانیقیمتسهامبهصورتمترادفبهکاربردهشدهاست .

گراسمن و استیگلیتز )1980(1بیان داشتند به دلیل اینکه تحصیل اطالعات پرهزینه
ی توانندتماماطالعاتمربوطرابهطورکاملمنعکسکنندزیرااینکار
یمتهانم 
است،ق 
ممکن است باعث حذف بازده برای افرادی شود که جمع آوری اطالعات گران را بر
آنهازمانیکههزینهتحصیلاطالعاتخصوصیشرکتکاهش
گرفتهاند.بهعقیده 
عهده 
ییابد.بنابراینهمزمانیدرحضورفعالیتبیشترمعامله
ییابد،معامالتآگاهانهافزایشم 
م 
گران آگاه که دسترسی بیشتری به اطالعات خاص شرکت دارند ،کمتر میباشد
(پیتروسکیورولستون .)2004،
بر اساس دیدگاه جین و مایرز ( )2006در این زمینه عدم شفافیت (یعنی فقدان
اطالعاتخاصشرکتدردسترسسرمایهگذارانخارجی)،تقسیمریسکبینمدیرانو
یدهد.بهخصوص،عدمشفافیت،زمانیکه
سرمایهگذارانخارجیراتحتتأثیر قرارم 
یدهدتابخشیازجریان
آنها اجازهم 
یرسدموجبانتفاعمدیرانشدهوبه 
خبرخوبیم 
وجوهنقدغیرمنتظرهرابدونجلبتوجهسرمایهگذارانخارجی،تصرفکنند.ازطرفی،
آنها باید هزینه اخبار بد خاص
یتواند برای مدیران هزینهبر باشد ،زیرا  
عدم شفافیت م 
شرکترانیزتحملکنند.درچارچوبمدلجینومایرز()2006عدمشفافیتبرمیزان
یگذارد.ازآنجا
یمتهایسهاممنعکسمیشود،تأثیرم 
اطالعاتخاصشرکت کهدرق 
که مدیران در شرکتهایی با عدم شفافیت ،ریسک خاص شرکت بیشتری را تقبل
ی کنند،سرمایهگذارانخارجیسهمبیشتریازریسکبازارراتحملمیکنند.مطابق
م 
پژوهشجینومایرز(،)2006شفافیتاطالعاتبرهمزمانیبازدهسهامتاثیرمنفیدارد.به
یشود که قیمتهای سهام ،اطالعات صنعت و بازار
عبارت دیگر عدم شفافیت باعث م 
بیشترواطالعاتخاصشرکتکمتریرامنعکسکردهوهمزمانیبیشتریداشتهباشد.
یمتهای سهام شرکتی که از همزمانی کمتری برخوردار است ،کمتر به
همچنین ق 
حرکتهایبازاروابستهاستزیرامقداربیشتریازاطالعاتخاصشرکتوجوددارد

کهفعاالنبازاربهآناستنادمیکنند.یااینحالتاکنونبهصراحتآنچهکهعدمشفافیت
می کند،توضیحدادهنشدهاست.دراینپژوهشمشکلنمایندگیجریان
شرکت راتعیین 

1-Grossman & Stiglitz
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نقد آزاد بهعنوان عاملی موثربرشفافیت یا بهصورت کلیترکیفیتگزارشگری مالی
مطرحمیشود .

درپژوهشهایپیشینرابطهمیانکیفیتگزارشگریمالیوهمزمانیبازدهسهاممورد

بررسی قرار گرفته است .دراین راستا احمدپور و پیکر نگار( )1390نشان دادند در
هایباکیفیتاقالمتعهدیپایینتر،همزمانیبازدهسهامبیشترخواهدبود.لذادر


شرکت
پژوهشحاضرهمزمانیبازدهسهاممستقیماازمنظرمشکلنمایندگیجریاننقدآزادمورد
بررسیقرارمی گیردومشکلنمایندگیجریاننقدآزادبهعنوانمحرکهمزمانیبازده

سهاممطرحمیگردد .

برخیازپژوهشهاهمچونپژوهشچن1وهمکاران()2015ارتباطجریاننقدآزاد

وسرمایه گذاریبیشازحد را موردبررسی قرار داده اند .در اینپژوهشطیتقسیم
گذاریبیشازحدوشرکتهاییبا


هاییباسرمایه

بندینمونهانتخابیبهدوگروهشرکت
گذاریکمترازحدبهینه،نشاندادهشدکهمشکلبیشسرمایهگذاریشرکتها با


سرمایه
جریاننقدآزادمرتبطبودهودرشرکتهاییباجریاننقدآزادباالسرمایهگذاریبیش

ازحدبیشتراست .
چئانگوجیانگ()2014بهبررسیاینموضوعپرداختندکهآیامشکلجریاننقدی
شود؟آنهانشاندادندکهمدیرانشرکتهایی

آزادمنجربههمزمانیبیشتربازدهسهاممی
هایرشدکمتر،تمایلبیشتریبهمدیریتسودو


همراهباجریاننقدیآزادباالوفرصت
افزایشهمزمانیبازدهسهامدارند.مدیرانمیتوانندباپیچیدهساختنمحیطاطالعاتییک

شرکت،فرصت طلبانهعملنمایندومنابعشرکترابرایکنترلمنافعخصوصیمنحرف

نمایند .
آن و ژانگ ) 2013(2در پژوهشی طی بررسی ارتباط میان همزمانی قیمت سهام با
ریسکسقوطسهاموسرمایهگذاراننهادیبهایننتیجهرسیدندکهبینمالکاننهادی
حرفهایوهمزمانیقیمتسهامرابطهمنفیوبینمالکاننهادیموقتیوهمزمانیقیمت
سهامرابطهمثبتوجوددارد .
زینگ و اندرسن )2011(3در پژوهشی  ضمن بر جسته نمودن تمایز بین اطالعات
همگانیواطالعاتخاصشرکتکهدرقیمتهامنعکسشده،ایننتیجهرسیدندکهبین

1-Chen
2-An & Zhang
3-Xing & Anderson
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همزمانیقیمتواطالعاتهمگانیرابطهمعکوس Uشکلوجودداردواینکههمزمانی
قیمت سهام به عنوان یک شاخص یکنواختی از کیفیت محیط اطالعاتی شرکت است.
همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش همزمانی قیمت بنا بر محیط اطالعاتی شرکت
میتواندبهمعنایبیشتریاکمتربودناطالعاتهمگانیخاصشرکتباشد .

پیری و توبره ریزی ( )1393تاثیر مشکالت ناشی از نمایندگی جریان نقدی آزاد بر
دوارزشدفتریهرسهمطیسالهای 1383تا 1389موردبررسی

محتوایاطالعاتیسو
قراردادند و نشان دادند که ضریب متغیرهای ارقام حسابداری (سود هرسهم) در
شرکتهای دارای مسائل جریان نقد آزاد منفی و معنا دار است ،در نتیجه  محتوای

اطالعاتیسودهرسهمدرشرکتهاییکهبامشکلنمایندگیجریاننقدآزادروبهرو

هستندکمترازسایرشرکتهااست .
هاشمیوهمکاران()1393درپژوهشیبهبررسیکیفیتگزارشگریمالیوسررسید
بدهی به عنوان مکانیسمی موثر برکارایی سرمایه گذاری پرداختند و ضمن بررسی 104
شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386تا
 1391نشاندادندباافزایشکیفیتگزارشگریمالیوهمچنینکوتاهترشدنسررسید
بدهی،کاراییسرمایهگذاریبهبودمییابد .

فدایی نژاد و همکاران ( )1393اثرات جریانهای نقدی بر تصمیمات سرمایهگذاری
شرکتهاراموردبررسیقراردادند.نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلاطالعاتدرفاصله

هاینقدیبرتصمیماتسرمایهگذاریدر


اثرجریان
نشانمیدهد 

سالهای 1380تا 1389

بازار سرمایه ایران مثبت است که این مساله بر مشکالت نمایندگی و کامل نبودن بازار
سرمایهایرانصحهمیگذارد .

احمدپوروپیکرنگار()1390درپژوهشیبهتبیینرابطهبینکیفیتسودوهمزمانی
قیمتدربورساوراقبهادارتهرانپرداختندوبااستفادهازضریبهمبستگیپیرسوننشان
دادندکهبینکیفیتسودوهمزمانیقیمترابطهایمعکوسومعناداروجوددارد.یعنی

هرچهخطایبرآورداقالمتعهدیباالباشد(کیفیتاقالمتعهدیپایین)همزمانیقیمتنیز

باالخواهدبود .
ثقفیوهمکاران()1390درپژوهشیروابطمیانکیفیتاطالعاتحسابداری،سرمایه
گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد را مورد بررسی قراردادند  .یافتههای حاصل از
بررسیاطالعاتمربوطبه64شرکتعضونمونهطیسالهای1380تا1389حاکیازآن
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استکههرچهکیفیتاطالعاتحسابداریشرکتهاباالترباشد،مسالهسرمایهگذاری
هاییباجریانهاینقدآزادباال

بیشازحد،کمتربهوجودمیآیدواینرابطهدرشرکت

بیشتر رخ می دهد و تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطالعات
نشرکتهابهمراتببیشتراست .

حسابداریدرای

فرضیههای پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و مبانی نظری و پیشینه فرضیههای پژوهش به شرح زیر ارائه
میشود 

فرضیهاول:مشکلنمایندگیجریاننقدیآزادبرهمزمانیبازدهسهامتاثیرمثبتدارد .
فرضیه دوم :مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی
دارد .

روش شناسی پژوهش
پژوهشحاضرازنظرهدف،کاربردیوازنظرگردآوریدادههاپژوهشتوصیفیمبتنی

بر تحلیل رگرسیونی است .همچنین روششناسی پژوهش از نوع پسرویدادی میباشد؛
بدینمعنیکهپژوهشبراساساطالعاتگذشتهانجاممیشود .
در این پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش
کتابخانهای نظیر کتب و مجالت علمی و برای گردآوری دادههای مورد نیاز از روش

اسنادکاوی استفاده شده است .همچنین دادههای مورد نیاز و اطالعات مالی ،از طریق
مراجعه به صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانک
نوینجمعآوریوموردبررسیقرارگرفتهوبرایتجزیهوتحلیل

اطالعاتینظیرره 
آورد

دادههاواستخراجنتایجپژوهش،ازنرمافزارهایEviews7،ExcelوStata13استفاده

شدهاست .
هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهاداردر دورهزمانی 1385الی1392

کلیهشرکت
کهواجدشرایطزیربودهاند،بهعنواننمونهانتخابومابقیحذفگردیدند .

منظورقابلمقایسهبودناطالعات،سالمالیآنهامنتهیبه29اسفندماهباشد.

 -1
به
-2طیبازهزمانیپژوهش،سالمالیخودراتغییرندادهباشند.
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-3معامالتسهامشرکتطیدورهپژوهش،بیشازسهماهدربورساوراقبهادارتهران
متوقفنشده باشد.
شرکتهای موردبررسی موجود و در دسترس

-4کلیه دادههای موردنیاز پژوهش برای 
باشد.
،سرمایهگذاریولیزینگ)نباشد.

بانکها
یواسطهگریمالی( 

شرکتها

-5جزء
ازشرکتهایپذیرفتهشدهدر

پسازاعمالمحدودیتهایمربوطبهنمونه 105شرکت 

بورسانتخابشدهاند .


روش تجزیه و تحلیل دادهها و مدلهای مورد استفاده
هایپژوهشوتجزیهوتحلیلدادههاازرگرسیونچندمتغیره،وبه

بهمنظورآزمونفرضیه
ادههای
هاوالزامدربهکارگیریروشهایجدیدتجزیهوتحلیل،ازروشد 


دلیلنوعداده
ترکیبیاستفادهشدهاست،زیرادراینروشتحلیلپویاییمتغیرهادرطیسالهاودر
سطح شرکتها به طور همزمان مدنظر قرار میگیرد .به منظورآزمون معناداری مدل
رگرسیونیآماره( )Fفیشردرسطحاطمینانبهکارگرفتهشدهاست .
)،ازمدلهایرگرسیونی

دراینپژوهش،براساسپژوهشچئانگو جیانگ(2014
چندمتغیرهبهشرحرابطه()1و()2استفادهشدهاست .
فرضیهاول :
( )1

SYNi,t = ηi + β1FCFi,t-1 + β2TANi t-1 + β3FCFi t-1 × TANi t-1
+β4STDROAi,t-1 + β5DEBT i t-1 +β6VOLi,t-1+ β7INDCAP i,t-1
+β8.FCF i,t-1×DEBT i,t-1+β9SIZE i,t-1 +εi,t-1


سطحاطمینانموردنظرمثبتومعنیدارباشدفرضیه

مدلفوقدر
چنانچهضریبβ3در 
اولمبنیبرتاثیرمشکلجریاننقدیآزادبررویهمزمانی اینپژوهشموردردنخواهد
شد .
فرضیهدوم :
( )2

|DAC| = ηi + β1FCFi,t-1 + β2TANi t-1+ β3FCFi t-1 × TANi t-1+ β4SIZE i,t-1
+ β5DEBT i t-1 + β6VOLi,t-1+ β7INDCAP i,t-1+ β8TAC i,t-1+ εi, t-1
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همچنینچنانچهضریب β3درمدلفوقدرسطحاطمینانموردنظرمثبتومعنیدار
باشدب اتوجهبهاینکهاقالمتعهدیاختیاریمعیاریمعکوسازکیفیتگزارشگریمالی
می باشد ،فرضیه دوم مبنی بر تاثیر منفی مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد بر کیفیت

گزارشگریمالی،ردنخواهدشد.

متغیر وابسته
متغیرهایوابستهپژوهشعبارتنداز:الف)همزمانیبازدهسهام،ب)کیفیتگزارشگری
مالی 
الف)  برای محاسبه همزمانی بازده سهام ،به پیروی از پژوهش پیتروسکی و رولستون
)بااستفادهازدادههایسریزمانیبرای

(،)2004ابتداازمدلرگرسیونیبهشرحرابطه(3
ماههدرهرسال،برایهرشرکتبرآوردمیشود :

دوره12

RETi,ϴ=β0+β1MRETϴ-1+β2MRETϴ+β3IRETϴ-1+β4IRETϴ+εi,ϴ

( )3
.دراینرابطه :

:RETi,ϴبازدهسهامشرکتiدرماه .θ
 :MRETϴبازدهبازاردرماه.θبازدهبازارازتفاوتشاخصاولدورهوپایاندوره
بازارتقسیمبرشاخصاولدورهبدستمیآید .

:MRETϴ-1بازدهبازاردرماه .θ-1
 :IRETϴبازدهصنعتمربوطبهشرکت iدرماه.θبازدهصنعتازتفاوتشاخص
اولدورهوپایاندورهصنعتتقسیمبرشاخصاولدورهصنعتبدستمیآید .

:IRETϴ-1بازدهصنعتمربوطبهشرکتiدرماه .θ-1

ε i,θ

:بازدهباقیماندهسهامشرکتiدرماه θ

شرکتبرآوردمیگردد.سپسهمزمانی

رگرسیونفوق525مرتبهبرایهرمشاهدهسال-
بازدهسهامبااستفادهازضریبتعیینمدلفوقومطابقرابطه()4محاسبهمیشود :
( )4

R2

) SYNi,t = ln(1−Ri,t2
i,t

دراینرابطه :
:SYNi,tهمزمانیقیمتسهامشرکتiدرسال t
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R i,t2

میباشد .
:ضریبتعیینحاصلازرگرسیون()3برایشرکتiدرسال t

ب) در این پژوهش برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از اقالم تعهدی اختیاری
استفادهشدهاست.برایتفکیکاقالمتعهدی اختیاری ازاقالمتعهدیعادیبهپیرویاز
پژوهش دیچو1و همکاران ( ،)1995مدل تعدیل شده جونز به شرح رابطه ( )5به کار
گرفتهشدهاست .
+ εi,t

( )5

PPE

+ β2 Assetsi,t

ΔSalesi,t −ΔARi,t

i,t−1

Assetsi,t−1

+ β1

1

= α0 Assets

i,t−1

TACi,t
Assetsit−1

کهدرآن :
:TACi,tکلاقالمتعهدیساالنهکهعبارتاستازسودخالصمنهایخالصجریان
نقدیناشیازفعالیتهایعملیاتیبرایشرکتiودرسال  t
 :ΔSalesitتغییراتدرفروششرکتiدرسال  t
:PPEitاموال،وتجهیزاتشرکت iدرپایانسال t
:Assetsi,t-1کلارزشدفتریداراییهایشرکت  iدرسال t-1
پسازآنبااستفادهازپارامترهایبرآوردیازرگرسیونرابطه( )5اقالمتعهدیاختیاری
محاسبهشدهاست:

بهشرحرابطه()6

()6


PPE

] + β2 Assetsi,t
i,t−1

ΔSalesi,t −ΔARi,t
Assetsi,t−1

+ β1

TAC

1

i,t−1

DACi,t = Assetsi,t − α0 [Assets
it−1

:DACi, tاقالمتعهدیاختیاری 
:تغییردرحسابهایدریافتنیشرکتiدرسال t

ΔARi, t
باتوجهبهمبانینظریموجوددراینزمینهازآنجاییکهاقالمتعهدیاختیاریباالتر

زارشگریمالیپایینترخواهدشد،لذااقالمتعهدیاختیاریبهعنوان

منجربهکیفیتگ
معیاریمعکوسازکیفیتگزارشگریمالیمطرحشدهاست.

متغیرهای مستقل
متغیر مستقل پژوهش عبارت است از مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد .از آنجایی که
مطابق با مبانی نظری موجود مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در شرکتهایی با

1-Dechow
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فرصتهای رشد پایینتر و جریان نقد آزاد توزیع نشده باال متمرکز شده است ،برای

سنجشآن،اثرمتقابلدومتغیرزیردرنظرگرفتهمیشود :
الف)جریاننقدآزاد،ب)فرصتهایرشد 

الف) مطابق با پژوهش کاپلند و همکاران ( ،)1991جریان نقدی آزاد از رابطه ()7
محاسبهمیشود :

( )7
کهدرآن :

FCFi,t= Ei,t + NCCi,t– ΔWCi,t – ΔFAi,t

:FCFi, tجریاننقدیآزادشرکت  iدرسال t
:Ei,tسودعملیاتیپسازکسرمالیاتشرکتiدرسالt



 :NCCi,tهزینه های  غیرنقدی از قبیل هزینه استهالک ،هزینه مطالبات مشکوک
الوصولشرکتiدرسال t
:ΔWCi,tافزایشدرسرمایهدرگردششرکت iدرسال tکهبرابراستباتفاوت
هایجاریبدونبهرهوبدهیهایجاریبدونبهرهشرکت iدرسال t

دارایی
 :ΔFA,i,tافزایشدرناخالصارزشدفتریمجموع داراییهایثابتشرکت iدرسال
t
هاازدرصدداراییهایمشهودبه

برایبیانفرصتهایرشدشرکت

ب) دراینپژوهش
)،سرمایهگذاریگذشتهدر

شرحرابطه()8استفادهشدهاست.بنابراعتقاداسکینر(1993
اموالماشینآالتوتجهیزاتبافرصتهایرشدرابطهمعکوسدارد.

)(8



𝐸𝑃𝑃

𝑡TANi,t=𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,

𝑡𝑖,

کهدرآن:
فرصتهایرشدشرکتiدرپایانسال t

:TANi,t
:PPEi,tاموال،وتجهیزاتشرکتiدرپایانسال t
ارزشدفتریداراییهایشرکت  iدرسالt

:Assetsi,tکل


کندهفرصتهایرشدپایینترشرکت

باتوجهبهرابطه()8باالتربودنمتغیر TAN
بیان
میباشد .لذا در پژوهش حاضر متغیر  TANمعیاری معکوسی از فرصتهای رشد تلقی

میشود .
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متغیرهای کنترلی
بهشرحزیرمیباشد :

مطابقباپژوهشچئانگوجیانگ()2014متغیرهایکنترلیپژوهش
 :STDROA انحرافمعیاربازدهداراییشرکت iازسال t -3تا tکهازرابطه()9
بدستمیآید:

1⁄
2

] STDROAi,t = [1⁄4 ∑tt−3(ROAi,t − ROAi )2

( )9
کهدرآن :

میانگینبازدهداراییهایشرکت  iبرایدوره t -3تا tمطابقرابطه()10

𝑡:ROA𝑖,
محاسبهمیشود .

()10

ROAi,t = 1⁄4 ∑tt−3 ROAi,t

 :ROAi, tبازده داراییهای شرکت  iدر سال  tکه از رابطه ( )11به شرح زیر به دست
میآید :
()11

X

ROAi,t = ASSETi,t

i,t−1

کهدرآن :
میباشد .
:Xi, tسودشرکتiدرپایانسال t
 :VOL حجم(گردش)سهامکهعبارتاستازسهامعادیمعاملهشدهدرسال
مالیتقسیمبرسهامعادیدرجریان 
:SIZE لگاریتمطبیعیارزشبازارسهامشرکت iدرابتدایسال tوازرابطه
بهدستمیآید:

()12


()12

)SIZEit=log (Pit×Ei,t

کهدرآن :
:Pitقیمت بازار سهام iدرانتهایسال t
:Ei,tتعداد سهام شرکت  iدر انتهای سال t

:INDCAP لگاریتمطبیعیسایزشرکتها،دریکصنعت 

:DEBT نسبتبدهیهایبلندمدتبهکلداراییها 
 :TAC کل اقالم تعهدی ساالنه به عنوان سود خالص منهای خالص جریان
نقدیناشیازفعالیتهایعملیاتیبرایشرکتiودرسالt
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یافته های پژوهش
آمار توصیفی
(سریها)جهتبرآوردوتخمینالگو

برایبررسیمشخصاتعمومیوپایهایمتغیرها

ها،آمارههایتوصیفیمربوطبهمتغیرهاموردبررسیدر


(مدل)وتجزیهتحلیلدقیقآن
میباشد
جدول()1آمدهاست.میانگینمتغیرهمزمانیبازدهسهام))SYNبرابربا 0/0532
که نشانمیدهد بیشتر دادههایمربوط به اینمتغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه
دهد.همانطورکه


هایمرکزیاستکهوضعیتجامعهرانشانمی
یکیدیگرازشاخص

میباشدکه
نتایجنشانمیدهدمیانهمتغیراقالمتعهدیاختیاری(| )|DACبرابربا  0/071
بیانگرایناست که نیمیاز دادهها کمترازاینمقدارو نیمیدیگربیشترازاینمقدار
هستند.نکتهمهمیکهازمقایسهمیانگینومیانهمیتواناستنباطنمود،موضوعنرمالبودن

یتوانبیانکرد
داده هاست.باتوجهبهنزدیکبودنمقادیرمیانهومیانگینبرایهرمتغیرم 

که متغی رهای پژوهش از توزیع آماری مناسبی برخوردار هستند .پارامترهای پراکندگی،
هاازیکدیگریامیزانپراکندگیآنهانسبتبه


معیاریبرایتعیینمیزانپراکندگیداده
میانگین است .ازجمله مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این
میباشد که بیشترین
پارامتر برای متغیر همزمانی بازده سهام ( )SYNبرابر با   1/155
همانطور کهدرجدولنیز
پراکندگیرادربینمتغیرهایپژوهشحاضرنشانمیدهد  .

یتوان متغیرهای مورد
قابلمشاهده است انحراف معیار متغیرها صفر نیست ،بنابراین م 

بررسیرادرمدلواردکرد .
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انتخاب از بین روشهای دادههای ترکیبی یا تابلویی

جدول
نام متغیر
همزمانی بازده
سهام
اقالم تعهدی

های
نماد :)1تعداد آماره
(
میانگین
مشاهدات

SYN

525

میانه

توصیفی
حداکثر

حداقل

انحراف
متغیرهای
معیار

چولگی

پژوه

کشیدگی

3/368 -0/106 1/155 -3/752 3/515 -0/0054 0/0532

| |DAC

525

0/104

0/071

0/105 0/00015 0/625

1/970

جریان نقد آزاد

FCF

525

0/114

0/051

0/390 -1/626 4/476

55/339 5/928

فرصت های رشد

TAN

525

0/258

0/218

3/964 1/0652 0/176 0/00081 0/890

STDROA

525

0/039 0/0556

35/491 4/557 0/0600 0/00155 0/675

نسبت بدهی

DEBT

525

0/073

0/050

0/493

9/607

حجم

VOL

525

0/153

0/068

0/252 0/00035 3/274

اندازه صنعت

INDCAP

525

2/760 -0/281 0/983 12/284 17/366 15/310 15/437

اندازه شرکت

SIZE

525

5/536 5/5119

3/332

کل اقالم تعهدی

TAC

525

0/246 -1/824 2/791 0/0062 0/0205

اختیاری

انحراف معیار
بازده دارایی

7/315

0

4/111

2/361 0/0753

0/526

7/510

55/981 5/675

0/216

52/013 2/490

لیمربهانتخابمدلدادههای

پیشازآزمونفرضیههایپژوهشابتدابااستفادهازآزمونF

ترکیبیدربرابرمدلدادههایتابلوییپرداختهشدهاست.روشتابلوییخودبااستفادهاز

میتواندانجامگیرد.دراینپژوهشباتوجهبه
دومدل"اثراتثابت" و"اثراتتصادفی"  
پذیرشمدلدادههایتابلویی برایتعییناینکهازکداممدلاستفادهشود،ازآزمون

هاسمناستفادهشدهاست.اگراحتمالآمارهFلیمرکمتراز0/05باشد،برایتخمینمدل
غیراینصورتازدادههایتلفیقیاستفادهمیشود.همچنیناگر

ازروشتابلویی،ودر 
احتمال آمارههاسمنکمتراز  0/05باشدبایدازروش اثرات ثابتدر دادههایتابلویی
استفادهشود.باتوجهبهنتایجآزمونFلیمروهاسمنکهدرجدول()2ارائهشدهاستهر
دومدلرگرسیونیبهروشتابلوییبااثراتثابتتخمینزدهشدهاست .
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جدول ( )2نتایج آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن مدلهای پژوهش
مدل

آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

آماره

احتمال

نتیجه

آماره

احتمال

نتیجه

مدل 1

6/814

0/0000

تابلویی

2/354

0/000

اثرات ثابت

مدل 2

6/602

0/0000

تابلویی

2/598

0/000

اثرات ثابت

نتایج آزمون فرضیه اول
قبلازانجامهرگونهتفسیرنتایجرگرسیون،برایتصدیقصحتنتایجوحصولاطمیناناز
قابلیتاتکانتایجبرآوردمدلرگرسیونی،فروضکالسیکموردبررسیقرارگرفتهاست.

دراینراستابهمنظوربررسیعدموجودخودهمبستگی،ازآزمونوولدریج1استفادهشده
و درصورتیکه مدل دچار خودهمبستگی باشد ،جهت رفع آن از روش حداقل مربعات
بهمنظوربررسیناهمسانی
تعمیمیافته()GLSبرایتخمینمدلاستفادهشدهاست.همچنین 

واریانسها،آزمونوالدتعدیلشده2وجهترفعآندرصورتوجودناهمسانی،روش


یمیافته ( )GLSبرای تخمین مدل به کار گرفته شده است .نتایج
حداقل مربعات تعم 
منعکسدرجدول()3نشانمیدهدکهباتوجهبهاینکهآمارهاحتمالآزمونوولدریجاز
بیشترمیباشدفرض   H0اینآزمونمبنیبرعدموجودخودهمبستگیردنخواهد

 0/05
ماندهها مشکل خود همبستگی وجود ندارد .همچنین آماره احتمال
شد .بنابراین بین باقی 
محاسبه شده در آزمون والد تعدیل شده جهت آزمون ناهمسانی واریانس ،کوچکتر از
سطحخطای 0/05میباشد.لذافرضیه H0اینآزمونمبنیبرهمسانبودنواریانسهارد
یمیافته
میشود .ازاین روی برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعم 

()GLSبرایتخمینمدلاستفادهشدهاست.




1-Wooldrige
2-Modified Wald test
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جدول ( )3آزمون وولدریج و والد تعدیل شده-فرضیه اول
نوع آزمون

آماره آزمون

احتمال

نتیجه

وولدریج

0/608

0/4375

عدم خود همبستگی

والد تعدیل شده

15429/95

0/000

ناهمسانی واریانس

براساسفرضیهاولمشکلنمایندگیجریاننقدیآزادبرهمزمانیبازدهسهامتاثیرمثبت
دارد .برای آزمون این فرضیه ،مدل رگرسیونی رابطه ( )1به روش تابلویی با اثرات ثابت
تخمین زده شده است .خالصه نتایج برآورد مدل رگرسیونی ) (1در جدول ( )4ارائه
گردیده است .
نتایج جدول ( )4نتایج آزمون فرضیه اول
Syni,t = ηi + β1FCFi,t-1 + β2TANi t-1 + β3FCFi t-1 * TANi t-1 +β4STDROAi,t-1
+ β5DEBT i t-1 + β6VOLi,t-1+ β7INDCAP i,t-1 + β8.FCF i,t-1*DEBT i,t-1
+β9SIZE i,t-1 + εi t-1

متغیرها

ضرایب 

خطایاستاندارد 

آمارهt

 P-Value

عرضازمبدأ

 -0/5604

0/9416

-6/9670

0/0000

 FCF

0/4252

0/1858

2/2886

0/0226

 TAN

-2/2864

 0/2284

-10/0076

0/000

FCF*TAN

 1/8392

0/3377

5/4460

0/000

STDROA

 0/7677

0/3029

2/5342

0/0117

VOL

 -0/17966

0/1326

-1/3540

0/1765

SIZE

 0/3832

0/1768

2/1675

0/0308

INDCAP

 0/3204

0/1083

2/9570

0/0033
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DEBT

1/3932

0/5220

2/6689

0/0079

FCF*DEBT

 -8/6558

3/2136

-2/6934

0/0074

ضریبتعیین

0/6368

ضریبتعیین
تعدیلشده


0/5332

آماره F
(احتمال)

 6/1466
()0/0000


نتایجمنعکسدرجدول()4خروجیدوطرفه نرمافزار Eviews7رابرایآزمونفرضیه
اولنشانمیدهد.باتوجهبهاینکهبرایپذیرشاینفرضیهضریبمتغیر FCF*TANباید
سطحاطمینانموردنظرمثبتومعنیدارباشدازاینروفرضیهفوقبهصورتیکطرفه

در
مطرح گردیده است .به همین منظور خروجی یکطرفه با استفاده از تابع  TDISTدر
صفحهگستردهاکسلبرایمشکلنمایندگیجریاننقدآزاد( )FCF*TANمحاسبهشد
و مقدار  p-valueحاصل از آن برابر با  0/000گردید .بر این اساس ضریب متغیر
دارمیباشد.همچنین

توضیحی FCF*TANبرابربا 1/8392ودرسطحخطای 0/05معنا
مثبت بودن این ضریب حاکی از وجود رابطه مستقیم میان مشکل نمایندگی جریان نقد
زدهسهاممیباشد .باتوجهبهمطالبفوقدرسطحاطمینان95درصد

آزادوهمزمانیبا
فرضیهنخستاینپژوهشردنخواهدشد.همچنینآماره Fنشانمیدهدرگرسیوندر
سطح اطمینان 95درصد معنیدار میباشد ،بنابراین اعتبار مدل نیز تائید میشود .ضریب
میباشدوبهاینمعناستکه53درصدتغییراتمتغیر
تعیینتعدیلشدهنیزبرابربا 0/5332

وابستهتوسطمجموعهمتغیرهایمستقلوکنترلیتوضیحدادهمیشود.

نتایج آزمون فرضیه دوم
)یافتههایحاصلازبررسیفروضکالسیکدرفرضیهدومرا

نتایجمنعکسدرجدول(5
نشان میدهد .همان گونه که مشاهده میگردد باتوجه به اینکه آماره احتمال آزمون
کمترمیباشدفرض H0اینآزمونمبنیبرعدموجودخودهمبستگی

وولدریجاز 0/05
ماندههامشکلخودهمبستگیوجوددارد.همچنینآماره
ردخواهدشد.بنابراینبینباقی 
احتمالمحاسبهشدهدرآزمونوالدتعدیلشدهکوچکترازسطحخطای 0/05میباشد،
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هاردمیشود.ازاینرویبرایرفع

لذافرضیهH0اینآزمونمبنیبرهمسانبودنواریانس
خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSبرای
تخمینمدلاستفادهشدهاست .
جدول ( )5آزمون وولدریج و والد تعدیل شده-فرضیه دوم
نوع آزمون

آماره آزمون

احتمال

نتیجه

وولدریج

12/740

0/000

وجودخود همبستگی

والد تعدیل شده

1/2e+06

0/000

ناهمسانی واریانس


براساسفرضیهدوم مشکلنمایندگیجریاننقدیآزادبرکیفیتگزارشگریمالی
تاثیر منفی دارد .برای آزمون این فرضیه ،مدل رگرسیونی رابطه ( )2به روش تابلویی با
اثرات ثابت تخمین زده شده است .خالصه نتایج برآورد مدل ) (2در جدول ( )6ارائه
گردیده است .
جدول ( )6نتایج آزمون فرضیه دوم
|DAC| = ηi + β1FCFi,t-1 + β2LGi t-1 + β3FCFi t-1 * TAN t-1+ β4SIZE i,t-1
+ β5DEBT i t-1 + β6VOLi,t-1 + + β7INDCAP i,t-1+ β8TAC i,t-1+ εi t-1
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

P-Value

عرض از مبدأ

0/0818

0/0668

1/2234

0/2218

FCF

0/03808

0/0125

1/0405

0/0025

TAN

-0/0720

0/03379

-2/1305

0/0037

FCF*TAN

0/07604

0/03054

2/4898

0/0132

VOL

-0/0199

0/0066

-2/9725

0/0031

SIZE

0/0271

0/0194

1/3977

0/1629

INDCAP

-0/0075

0/0092

-0/8123

0/4171

DEBT

0/0610

0/0218

2/7897

0/0055
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TAC

0/0033

0/0117

آماره F

4/6922

(احتمال)

()0/0000

3/5070

0/0005

ضریب تعیین

0/5605

ضریب تعیین تعدیل
شده

0/4410


نتایجمنعکسدرجدول()6خروجیدوطرفهنرمافزارEviews7رابرایآزمونفرضیه
دومنشانمیدهد.باتوجهبالینکهبرایپذیرشاینفرضیهضریبمتغیر FCF*TANباید

سطحاطمینانموردنظرمثبتومعنیدارباشد ازاینروی فرضیه فوقبهصورتیک-

در
طرفهمطرحگردیدهاست.بههمینمنظورخروجییکطرفهبااستفادهازتابعTDISTدر
صفحهگستردهاکسلبرایمشکلنمایندگیجریاننقدآزاد ()FCF*TANمحاسبهشد
و مقدار  p-valueحاصل از آن برابر با  0/0066گردید .براین اساس ضریب متغیر
دارمیباشد.همچنین

توضیحی FCF*TANبرابربا0/07604ودرسطحخطای0/05معنا
مثبت بودن این ضریب حاکی از وجود رابطه مستقیم میان مشکل نمایندگی جریان نقد
آزاد و اقالم تعهدی اختیاری می باشد .از آنجایی که اقالم تعهدی اختیاری معیاری
معکوسازکیفیتگزارشگریمالیمیباشدبنابراینمشکلنمایندگیجریاننقدآزادبر

کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی دارد .با توجه به مطالب فوق در سطح اطمینان
 95درصد ،فرضیه دوم این پژوهش رد نخواهد شد .همچنین آماره  Fنشان میدهد

رگرسیوندرسطحاطمینان95درصدمعنیدارمیباشد،بنابرایناعتبارمدلنیزتائیدمی-
میباشدوبهاینمعناست44درصداز
شود.ضریبتعیینتعدیلشدهنیزبرابربا  0/4410

تغییراتمتغیروابستهتوسطمجموعهمتغیرهایمستقلوکنترلیتوضیحدادهمیشود .

نتیجهگیری و بحث
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر کیفیت
گزارشگریمالیوهمزمانیبازدهسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار
تهران است .به منظور دستیابی یه اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین شده و به صورت
جداگانهموردبررسیقرارگرفت.نتایجحاصلازفرضیهاولنشانمیدهدکهبینمشکل

نمایندگیجریاننقدآزادوهمزمانیبازدهسهامیکرابطهمثبتومعناداروجودداردو
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نتایجفرضیهدومبیانگررابطهمنفیومعنادارمشکلنمایندگی جریاننقدآزادوکیفیت
گزارشگریمالیمیباشد .

درتفسیرایننتایجزمانیکهمشکلنمایندگیجریاننقدآزادبیشترباشد(،جریاننقد
آزادباالتروفرصترشدپایینتر)مدیرانانگیزهبیشتریدارندتافرصتطلبانهعملنمایند

و باعث پیچیدگی محیط اطالعاتی شرکت خواهند شد .مدیران تمایل دارند تا برای
برخورداریازمنافعشخصیوجلوگیریازکاهشقدرتشان ،بهجایتوزیع وجوه نقد
مازاد ،آنها را در پروژههایی با بازده منفی سرمایهگذاری کنند و در نتیجه اثرات
سرمایه گذاریبیشازحدشانراباباالبردناقالمتعهدیاختیاریپنهاننمایند.باالرفتن

اقالم تعهدی اختیاری منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی میشود .در این شرایط
سرمایهگذاران برای اتخاذ تصمیم به اطالعات عمومی نظیر اطالعات در سطح بازار و

صنعترجوعخواهندکردوانتظاراتخودراازجریاننقدآتیوعملکردشرکتشکل
خواهندداد.دراینحالتقیمتسهامیکشرکتمنحصربهفردکمترحاویاطالعات
خاص آن شرکت و بیشتر منعکسکننده اطالعات در سطح بازار و صنعت میباشد .به
عبارتدیگرنوساناتبازدهسهامدرشرکتهاییهمراهبامشکلنمایندگیجریانوجوه

نقدآزادشدیدتر،بهمیزانبیشتریازحرکاتبازاروصنعتتبعیتمیکندتااطالعات
خاص شرکتی و لذا همزمانی بازده سهام بیشتر خواهد بود .یافته های پژوهش با نتایج
پژوهشچئانگوهمکاران()2014سازگاراست.همچنینایننتایجحمایتمستقیمیاز
دیدگاهجینومایرز()2006مبنیبرتاثیرانگیزهافراددرونیبهتصرفجریاننقدآزاد،بر
همزمانیبازدهسهاممیباشد .


پیشنهادها
بهاستنادیافتههایپژوهشپیشنهادهایزیرقابلارائهاست :
-1با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر تاثیر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر
کیفیت گزارشگری مالی ،سرمایهگذارانی که در بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری
هابهجریاننقدآزادمعطوفمیباشد،بایدتوجهداشتهباشند؛


وتوجهاصلیآن
میکنند

مالک قراردادن این معیار بدون توجه به عواملی همچون فرصتهای رشد ممکن است
گذارانوتحلیلگرانشود .


باعثگمراهیسرمایه
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-2همزمانیبازدهسهامتاحدزیادیتحتتاثیرمیزانافشاوکیفیتاطالعاتقراردارد
هایاینپژوهشسرمایهگذارانیکهباهم زمانیباالی

.باتوجهبهنتایجحاصلازفرضیه
بازده سهام مواجه میشوند میتوانند نسبت به عدم شفافیت گزارشگری مالی مشکوک
شدهواینموضوعرادرتصمیماتخودمدنظرقراردهند.زیرااگراخبارخاصشرکت
زمانیمیشود.درصورتیکهاخبارافشانشده

افشانشودبازدهسهامآنشرکتدچارهم 
شامل اخبار بد باشد در نهایت انباشت شده و افشا یکباره آن باعث سقوط قیمت سهم
خواهدشد 
 -3باتوجه بهتاثیرمشکل نمایندگیجریان نقد آزاد برهمزمانی بازدهسهام و انگیزه
مدیریتبرایبرایسرمایهگذاریبیشازحدوتضعیفکیفیتگزارشگریمالیپیشنهاد

میشودبادرنظرگرفتنسازوکارهاییهمچوننظارتهایبرونسازمانی،رعایتحد

بهینهسرمایهگذاری،کنترلگردد .

هایآتیپیشنهادمیگردد :

همچنینبرایپژوهش
-1باتوجهبهاینکهدراینپژوهشمشکلنمایندگیجریاننقدآزادبهعنوانیکیاز
هایآتیسایرانگیزههایمدیریت

عواملمحرکمدیریتسودبررسیشد،درپژوهش
سوددرنظرگرفتهشدهوتاثیرآنبرکیفیتگزارشگریمالیوهمزمانیبازدهسهامتعیین
گردد.
 -2پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با کنترل عواملی همچون اثر حسابرسی به
ع نوانعاملناظربرکیفیتگزارشگریمالی،مالیتاثیرمشکلنمایندگیجریاننقدآزاد
برهمزمانیبازدهسهاموکیفیتگزارشگریمالیبررسیگردد .

اثر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر همزمانی بازده سهام 135 ...
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