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 چکیده

 
مات در تصمی گذارانهیسرمااز معیارهایی است که  س اوراق بهاداردر بور شدهرفتهیپذدر شرکتهای  نقدشوندگی سهام

بر این معیارها از اهمیت باالیی برخوردار است با توجه به مبانی نظری  رگذاریتأثو شناخت عوامل  دهندیمخود دخالت 

 بر این عوامل یاریاخت ریغمبتنی بر اقالم تعهدی اعم از اختیاری و ود مدیریت س رودیمدر این پژوهش انتظار  شدهمطرح

که  (نمونه آماری عنوانبهتهران )در بورس اوراق بهادار  شدهرفتهیپذ یهاشرکت 011نیل به این هدف،  منظوربهباشد  رگذاریتأث

مورد  بودندارائه داده  0930-0931طی سود و زیان( و اطالعات مورد نیاز را در  حسابصورتمالی )ترازنامه و  یهاصورت

در  3Eviews افزارنرم طریق از نظر مورد بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی هایدادهبررسی قرار گرفتند و 

پـژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده  هایفرضیهرای آزمـون شد. همچنین ب خواهد آوریجمع ساله 1 یزمان بازده

مدیریت در  هایبا بهبود نقدشوندگی، قیمت سهام، مفاهیم تصمیمبیان نمود که  توانمینتایج بدست آمده  بر اساس .شده است

ل اقالم بین ک رودبنابراین انتظار می؛ کندتر منعکس میتر و منصفانههنگامهای نقدی جاری و آتی را بجریان خصوص خالص

عهدی اثر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تنتیجه حاکی از این است که  این تعهدی با نقدینگی سهام رابطه معنادار منفی وجود دارد.

 .و معنادار استینگی رابطه منفی بر معیار نقد
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Abstract 

 

Stock liquidity in companies admitted to Boruss Securities is one of the criteria in which 

investors are involved in their decisions. Knowing the factors influencing these criteria is of 

great importance. Considering the theoretical foundations in this research, it is expected that 

profit-based management Optional and non-volatile accrual items affect these factors. In order 

to achieve this goal, 100 companies listed on the Tehran Stock Exchange (as a statistical 

sample) that have financial statements (balance sheets and profit and loss account) and The 

required information was provided during the years 1391 to 1395 And the financial data of the 

companies admitted to the stock exchange will be collected through the 9Eviews software at a 

time frame of five years. Also, multiple cross-sectional regressions have been used to test the 

research hypotheses. Based on the results, it can be stated that by improving liquidity, the stock 

price reflects the concepts of management decisions regarding net current and future cash flows 

more evenly and fairly. Therefore, it is expected that there is a significant negative relationship 

between total accruals with stock liquidity. This result suggests that the effect of earnings 

management based on accruals on the liquidity ratio has a negative and significant relationship. 
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