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 پذیرفته هایشرکت در سهام متیق یهمزمان بر یحسابدار میمفاه اثر یبررس پژوهش، این هدف هدف:

 اجتماعی مسئولیت شامل پژوهش این در حسابداری مفاهیم .است تهران بهادار اوراق بورس در شده

 .است شرکت سود تقسیم سیاست و سیاسی هزینه حسابداری، کاری محافظه ی،اتیمال اجتناب شرکت،

 بهادار اوراق بورس عضو شرکت 131 به مربوط هایداده و تدوین برای فرضیه پنج منظور بدین روش:

 پژوهش رگرسیون الگوی .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 1398 تا 1389 هایسال بین زمانی یدوره برای

 .شد آزمون و یبررس ،یتصادف اثرات کردیرو با ییتابلو یهاداده افتیره از استفاده با

 سبب یرپذیتیمسئول و نظارت سطح شیافزا با شرکت یاجتماع تیمسئول داد، نشان جینتا ها:یافته

 منجر سهام متیق یهمزمان کاهش به تینها در که شده اطالعات یدگیچیپ و یاطالعات تقارن عدم کاهش

 توجه با یحسابدار کاری محافظه و شرکت یاتیمال اجتناب که است آن انگریب جینتا ن،یهمچن .است شده

 متیق یهمزمان سطح شیافزا سبب دارند اطالعات یدگیچیپ شیافزا و تیشفاف کاهش در که یاثر به

 شرکت سود میتقس استیس و شرکت یاسیس نهیهز که است آن دیمو جینتا گرید اما،. است شده سهام

 .ندارد سهام متیق یهمزمان بر ینادارمع ریتأث

 محیط بر تواندمی که تاثیری به توجه با حسابداری مفاهیم است آن بیانگر پژوهش نتایج گیری:نتیجه

 بر گذار اثر عاملی عنوان به باشد داشته الزم نظارت سطح و شرکتی شفافیت میزان شرکت، اطالعاتی

 .است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در سهام قیمت همزمانی سطح

.تیشفاف سطح و شرکت یاطالعات طیمح ،یحسابدار میمفاه سهام، متیق یهمزمان کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 است سهام قیمت در شرکت خاص اطالعات نسبی میزان انعکاس برای ایسنجه 1سهام قیمت یهمزمان

 اقتصادی، توسعة با و شودمی محسوب اقتصادی و یمال هایپژوهش حوزه در یدیجد نسبتاً موضوع که

 قیمت، یدهندگیآگاه گیریاندازه برای معیاری زیرا،. دارد یکینزد رابطة بازار ییکارا و یمال یبازارها ثبات

 انیجر در اخالل وجود. است... و سهام ینقدشوندگ سهام، قیمت زشیر یبینپیش ها،ییدارا گذاریقیمت

 در زمان از لحظه هر در شرکتی سطح اطالعات تمام انعکاس عدم و بازار به شرکت خاص اطالعات انتقال

 زانیم چه هر بالعکس،. [17] گرددمی بازار ناکارایی و سهام قیمت باالتر یهمزمان سبب سهام متیق

 رفت خواهد باالتر یوقحق و یقیحق ذارانگهیرماس لیتحل قدرت ،دباش شتریب و هترب شرکت یرساناطالع

 دهیپد روزب سبب نامتقارن اتاطالع ،نیهمچن. [9] رودیم شیپ بیشتر ییاراک متس هب هیرماس ازارب و

 گردیم اهناآگ ذارانگهیرماس تمعامال نهیهز افزایش و ازارب یوندگنقدش کاهش و [20] 2ریاغم نشیزگ

 هک بپردازند همعامل هب یگرانمعامله با دالالن تاس نممک ریاغم نشیزگ کلمش بروز شرایط در زیرا، .[18]

 .[14] فروشندمی متیق یباال و خریداری متیق ریز را بهادار اوراق و دارند یربرت اتاطالع

 ،یحسابدار یکارمحافظه ،سود میتقس استیس ی،اجتماع تیمسئول نظیر حسابداری مفاهیم بنابراین،

 تأثیر تحت را بازار به شرکت از اطالعات انتقال جریان که هاشرکتیاتیمال اجتناب و یاسیس یهانهیهز

 رو؛ این از. [4] بگذارند تأثیر نیز سهام قیمت همزمانی بر توانندمی که است عواملی جمله از دهندمی قرار

 شده رفتهیپذ یهاشرکت در سهام متیق یهمزمان بر یحسابدار میمفاه تأثیر بررسی به حاضر پژوهش

 .است شده پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در

  نظری مبانی

 بهادار اوراق قیمت زیرا،. یابدمی انعکاس بهادار اوراق بازار در آن سهام قیمت در اقتصادی بنگاه یک ارزش

 اساس، این بر. است منابع تخصیص برای مناسبی عالمت و بنگاه یک ذاتی ارزش از مناسبی تخمین

 سرمایة تواندمی نیاز صورت در و یافته افزایش بازار در آن سهام قیمت نماید، عمل درست شرکتی چنانچه

 ها،شرکت سهام در یگذارهیسرما از گذارانهیسرما هدف که این به توجه با حال. کند تأمین ترآسان را خود

 لیتشک یافتیدر سهام سود و سهام متیق راتییتغ بخش دو از نیز هامس بازده و است معقول بازده کسب

. [1] است سهام فروش و دیخر در یریگمیتصم اصلی یارهایمع از آن راتییتغ و سهام متیق شود؛یم

 همزمانی بودن نییپا .کندیم تیتبع یشرکت خاص اطالعات و بازار حرکت عامل دو از خود سهام متیق اما،

 اطالعات از یشتریب مقدار چون ؛است بازار حرکت به آنها متیق کمتر یوابستگ گرانیب هاشرکت سهام بازده

 نرک شرکتی خاص تعااطال بنابراین،. کنندیم اعتماد آن به بازار فعاالن که دارد وجود یشرکت خاص

 در آنها ترکامل یافشا و باالتر تیشفاف و [12] است یاقتصاد هانهآگا و درست هایگیریتصمیم اصلی

 .[6است] موثر بسیار سهام قیمت همزمانی کاهش

                                                           
1 Stock Price synchronicity  
2 Adverse Selection 



 115 .   سهام متیق یبر همزمان یحسابدار میاثر مفاه یبررس

 

 

 هایتیفعال طییمح ستیز و مالی اثرات سازیشفاف در ییبسزا نقش حسابداری حرفة ت،یوضع نیا در

درصورت اجتماعی و طییمح ستیز عملکرد افشای ابی،یارز ری،یگاندازه درخصوص دیبا و دارد اقتصادی

 پنج یحسابدار مفاهیم از منظور پژوهش نیا در. [11] کند رفتار نهمسئوال آن هایوستیپ ای مالی های

 یهانهیهز و یاتیمال اجتناب ،یحسابدار یکارمحافظه سود، میتقس استیس ی،اجتماع تیمسئول ریمتغ

 .دهدمی شکل را پژوهش یاساس مسئله سهام متیق یهمزمان بر آنها اثر یبررس که است هاشرکت سیاسی

 درحوزه شرکتها نقش به که است «وکارکسب اخالق» یجستارها از هاشرکت یاجتماع تیمسئول .1

 منافع از و بوده یاجتماع منفعت و سود برنده شیپ که ییهاتیفعال» صورت به و پردازدیم اجتماع

 . است شده تعریف «است فراتر داردیم ستهیبا قانون که یزیچ آن و سازمان

 و مالی تصمیمات روی و بوده شرکتها استراتژیک و بلندمدت تصمیمات از یکی سود تقسیم سیاست .2

 و سود صورت گذاران،هیسرما یریگمیتصم در رگذاریتاث عوامل از یکی. است اثرگذار گذاریسرمایه

 یبخش ای تمام عیتوز ای و ینگهدار خصوص در دیبا همواره شرکت تیریمد. باشدیم آن اقالم و انیز

 از. است بحث قابل مهم، اریبس جنبه دو از سود میتقس .[7] کند یریگمیتصم ینقد سهام سود از

 از یاریبس گرید طرف از. است هاشرکت یروشیپ یهایگذارهیسرما بر اثرگذار عامل طرف کی

 .[2] هستند ینقد سود میتقس خواهان شرکت سهامداران

 خالص و داتیعا ییشناسا بد، اخبار به واکنش در آن، طبق که است یروش یحسابدار یکارمحافظه .3

 شیافزا هاییدارا خالص و داتیعا ییشناسا ،خوب اخبار به واکنش در و ابدییم کاهش هاییدارا

 و فلسام تعریف به شتریب ها،ییدارا یگذارارزش به مربوط مباحث در محققان شتریب اما .ابدیینم

 نیا انتظار" صورت به را یحسابدار یکارمحافظه که کنندیم استناد یکارمحافظه از [15] 1اولسونز

 کمتر آن بازار ارزش از بلندمدت در شرکت، کی توسط شده گزارش یهاییدارا ارزش خالص که

  .اندکرده فیتعر "بود خواهد

 کاهش منظور به فرد نجایا در. ردیگیم نشات هااتیمال قانون در موجود ایهخأل از ،یاتیمال اجتناب .4

 یلیدل یاتیمال یمؤد ات،یمال از اجتناب در. گرددیم زیگر یهاراه دنبال خود ات،یمال پرداخت تیقابل

 به البته آن اتیجزئ با را خود مبادالت یتمام الزاماً او که چرا باشد، شدن افشا احتمال نگران ندارد

  .کندیم ثبت و شتاددای ،یرواقعیغ شکل

 الزامات به بنا تجاری موسسه حیات و فعالیت تداوم برای که است هاییهزینه ؛سیاسی هایهزینه .5

 سیاسی تصمیمات و فرآیند اثر با آشنایی ،بنابراین. باشدمی ضروری اقتصادی محیط و عرفی و قانونی

 و سودهی میزان تواندمی هاهزینه این کنترل و تشخیص و دارد ایویژه ضرورت شرکتها عملکرد بر

 .[24] دهد افزایش را المللیبین حتی و داخلی بازارهای در شرکتها رقابتی توان

 

 

                                                           
1 Feltham & Ohlsons 
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  پژوهش پیشینه بر مروری

 بزرگ نمونه کی در را سهام متیق یهمزمان و سهام ینقدشوندگ عدم رابطه [16]1همکاران و گاسن

 که نموده بررسی 2012 یال 1990 یزمان بازه یط کشور 50 در شرکت -سال 377598 شامل یالمللنیب

 در و هاشرکت کشورها، نیب در سهام متیق یهمزمان و سهام ینقدشوندگ عدم نیب دادند نشان نتایج

 .دارد وجود یرخطیغ یمنف رابطه زمان طول

 شرکت -سال 14726 در سهام متیق یهمزمان بر یاجتماع اعتماد ریثأت یبررس به [23] 2همکاران و ویک

 اعتماد داد نشان جینتا که پرداخته 2015 یال 2006 یزمان بازه یط نیچ بورس در رفتهیپذ یهاشرکت

 معناداری و مثبت ریثأت شودیم وارد سهام یهامتیق به که شرکت خاص اطالعات زانیم بر یاجتماع

 .دارد ریثأت سهام متیق یهمزمان بر یاجتماع اعتماد نیهمچن. دارد

 متیق یهمزمان و یحسابدار تیشفاف عدم رعامل،یمد یهایژگیو رابطه یبررس به [21] 3یلیآج و فارین

 نشان جینتا و پرداخته 2014 یال 2008 بین ساله 7 یزمان بازه در یآلمان یرمالیغ یهاشرکت در سهام

 سن نیهمچن. دارد سهام متیق یهمزمان با یمعنادار مثبت رابطه سود تیریمد و یاتیمال یتخط داد

 ریسا. دارد هاشرکت سهام متیق یهمزمان و یاتیمال یتخط نیب رابطه بر یمعنادار معکوس اثر رعاملیمد

 .دارد سهام متیق یهمزمان با یمعنادار مثبت ریتاث رعاملیمد یتصد دوره که است نیا از یحاک زین جینتا

 یشرکت تیحاکم و یبده نسبت شرکت، یاتیمال اجتناب رابطه یبررس به [22] همکاران و اوناما

 شیافزا شرکتها یاتیمال اجتناب که یهنگام که است نیا از یحاک جینتا. پرداختند یژاپن یهاشرکت

 تیحاکم تیتقو و ها شرکت یاتیمال اجتناب نیب نیهمچن. کندیم دایپ شیافزا زین یسودآور ابدییم

 .دارد وجود یمعنادار مثبت رابطه زین یشرکت

 نشان جینتا که هپرداخت داوطلبانه یافشا و سهام متیق یهمزمان رابطه یبررس به [24] 4همکاران و دیرش

 نیب شکل U یارتباط و دارد ریتأث سهام متیق بر زین یخصوص اطالعات بلکه یعموم اطالعات تنها نه داد

 متیق یهمزمان نیب معنادار و مثبت رابطه جینتا نیهمچن. کندیم فراهم را داوطلبانه یافشا و یهمزمان

 .داد نشان را شرکت داوطلبانه یافشا سطح و سهام

 شرکت یاجتماع تیمسئول و یاتیمال اجتناب سود، تیریمد رابطه یبررس به [13] همکاران و یشفا ینتیب

 806 شامل مجموع در که یمالز بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت شامل یآمار جامعه. پرداختند

 تیریمد نیا یحاک جینتا. گرفتند قرار یبررس مورد نمونه بعنوان شرکت 260 تاینها و باشند یم شرکت

 یاجتماع تیمسئول افشا که است نیا بر انتظار و است تیریمد یاریاخت یرفتارها ات،یمال از اجتناب سود

 .دهند قرار ریتاث تحت را شرکت

                                                           
1 Gassen et al 
2 Qiu & et al 
3 Neifar & Ajili 
5 Onuma, Hiroshi and Kato 
4 Rasheed et al 
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 شرکت یاتیمال اجتناب و تیریمد پاداش یهازهیانگ نیب یرخطیغ رابطه یبررس به [15] همکاران و یچ

 یالدیم 2010 یال 1992 یسالها یط در ییکایامر یهاشرکت شامل قیتحق یآمار جامعه. پرداختند

 وابسته ریمتغ مربوطه مدل در که دیگرد استفاده یونیرگرس مدل از اتیفرض لیتحل منظور به. باشدیم

 با یاتیمال اجتناب. شد گرفته نظر در تیریمد پاداش یها زهیانگ زین مستقل ریمتغ و یاتیمال اجتناب

 تفاوت ات،یمال از قبل درآمد به یپرداخت ینقد اتیمال سال سه مجموع نسبت) شاخص سه از استفاده

 شد یریگ اندازه (یونیرگرس مدل از حاصل ماندهیباق، شرکت اتیمال مشمول سود و یحسابدار سود نیب

. شد یریگ اندازه تیریمد سهام زانیم یعیطب تمیلگار از استفاده با تیریمد پاداش یها زهیانگ ریمتغ و

 .دارد معنادار مثبت رابطه کی یاتیمال اجتناب با تیریمد پاداش یها زهیانگ که افتندیدر نیمحقق

 جینتا. پرداختند یاتیمال اجتناب بر تیریمد ییتوانا ریتاث یبررس به یپژوهش در [19] نهمکارا و کوستر

 دارند، ها شرکت یعملکرد طیمح از که ییباال درک لیدل به توانمند رانیمد که داد نشان آنها پژوهش

 یاتیمال یزیر برنامه یهافرصت و کرده همسو یاتیمال یهایاستراتژ با را یتجار ماتیتصم توانند یم

 یها تیفعال در توانمند رانیمد مشارکت بر یمبن یاعتماد قابل شواهد به آنها. کنند ییشناسا را موثر

 . افتندی دست (دهد یم کاهش را ها شرکت ینقد اتیمال پرداخت که )یاتیمال اجتناب

 نمود: اشاره توانمی زیر موارد به نیز موضوع با مرتبط داخلی مطالعات از

 مسئولیت افشاگری هایشاخص و اقتصادی اطمینان عدم تأثیر بررسی به [10] دلدار کریمی و محمدی

 در تهران بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته های شرکت در سهام قیمت همزمانی بر اجتماعی

 سهام قیمت همزمانی بر تورم نرخ داد نشان آنها هاییافته که پرداخته 1398 تا 1389 زمانی دورۀ طی

 اما،. دارد معناداری و مثبت تأثیر سهام قیمت همزمانی بر بهره نرخ و ارز نرخ و معنادار و منفی تأثیر

 .ندارد معناداری تأثیر سهام قیمت همزمانی بر شرکت اجتماعی مسئولیت هایشاخص

 سهام متیق زشیر سکیر و متیق یزمانهم بر یحسابدار یافشا ریتأث [5] همکاران و کنگرلویی جبارزاده

 بررسی تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت در یشرکت یراهبر تیفیک بر دیتأک با را

 یداریمعن و مثبت ریتأث سهام متیق یهمزمان بر یحسابدار اطالعات یافشا داد نشان جینتا. اندکرده

 جینتا ریسا. ندارد یداریمعن ریتأث سهام متیق سقوط سکیر بر یحسابدار اطالعات یشااف اما،. دارد

 و یحسابدار اطالعات یافشا نیب رابطه بر یشرکت یراهبر تیفیک که داشت حکایت آن از پژوهش

 . ندارد یداریمعن ریتأث سهام متیق یهمزمان

 متیق سقوط سکیر و یهمزمان با اطالعات یافشا نیب دوطرفه رابطة [8] همکاران و ابرقویی زادهفالح

 و یهمزمان با اطالعات یافشا نیب داد نشان جینتا. اندکرده بررسی 1394 تا 1387 یزمان ۀباز در را سهام

 رابطه این دییتأ که دارد وجود دوطرفه رابطة تهران بهادار اوراق بورس در سهام متیق سقوط سکیر

 یندگینما یتئور اساس بر زیرا،. دارد سازگاری یدهعالمت و یندگینما یهاهینظر با متقابل و هیدوسو

 نانیاطم شیافزا عملکرد، بر نظارت و کنترل شیافزا ،یاطالعات تقارن عدم کاهش باعث افشا سطح شیافزا

 . شودیم سهام متیق سقوط سکیر کاهش و گذارهیسرما



 44 شماره ،1401 زمستان ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                   .118

 

 

 یبررس بحث یرو یمتمرکز قاتیتحق ،یتخصص صورت به یقبل یهاپژوهش در شد مالحظه که گونههمان

 بهادارتهران اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت در سهام متیق یهمزمان بر یحسابدار میمفاه ریثأت

 نیا. است گرفته قرار بررسی مورد موضوع این یهفرض تک و ختهیگر و جسته صورت به ای و نگرفته صورت

 یحسابدار میمفاه اثر کشور در بار نیاول یبرا موضوع، تیماه به توجه با حاضر قیتحق است صورتی در

  .است نموده بررسی را یبورس یها شرکت در متیق یهمزمان بر

  پژوهش هایفرضیه

 .دارد یمعنادار ریثأت سهام متیق یهمزمان بر یاتیمال اجتناب :اول هیفرض

 .دارد یمعنادار ریثأت سهام متیق یهمزمان بر یحسابدار یکار محافظه :دوم هیفرض

 .دارد یمعنادار ریثأت سهام متیق یهمزمان بر یاسیس یها نهیهز :سوم هیفرض

 .دارد یمعنادار ریثأت سهام متیق یهمزمان بر سود میتقس استیس :چهارم هیفرض

 .دارد یمعنادار ریثأت سهام متیق یهمزمان بر یاجتماع تیمسئول نقش یفایا :پنجم هیفرض

  پژوهش شناسی روش

 محض یتجرب قاتیتحق نوع از تواندینم همربوط یرهایمتغ هیکل کنترل امکان عدم به توجه با پژوهش نیا

 با ن،یهمچن. است یتجرب مهین قاتیتحق نوع از گذشته، اطالعات لیتحل و هیتجز به توجه با اما، باشد

 و یکاربرد هدف لحاظ از پردازد،یم خاص موضوع ای مشکل کی حل به آمده بدست جینتا نکهیا به توجه

 طریق از و چندمتغیره خطی رگرسیون رویکرد با که است یهمبستگ لیتحل و هیتجز نوع از روش لحاظ از

 ایران مالی مرکز کدال، هایپایگاه از پژوهش متغیرهای اطالعات. است شده انجام Eviews10 افزار نرم

 پذیرفته هایشرکت کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. است شده آوریجمع تهران بهادار اوراق بورس و

 موجود اطالعات حداکثر برحسب که است 1398 تا 1389 سالهای طی تهران بهادار اوراق بورس در شده

 مورد آماری نمونه عنوانبه شرکت 131 تعداد زیر هایمحدودیت رعایت با و سیستماتیک( حذف روش)

 اند:شده انتخاب مطالعه

 1389 سال از قبل نمونه هایشرکت کلیه بررسی، مورد هایسال در آماری نمونه همگنی منظوربه .1

 فعالیت متمادی طوربه 1398 تا 1389 هایسال طی و شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در

 . باشند داشته

 .باشد اسفندماه 29 به منتهی مالی سال پایان .2

 . نباشند گذاریسرمایه و مالی گریواسطه هایشرکت جزو .3

 . باشند نداده مالی سال تغییر بررسی مورد دوره طی .4

 .باشد دسترس در آنها مدنظر هایداده کلیه .5

 پژوهش الگوی
 SYNCi,t = β0 + β1Tax Avoidi,t + β2Accounting Conservatismi,t +

β3Political Costi,t + β4DPRi,t + β5CSRi,t + β6sizei,t + β7Liquidi,t + β8Lossi,t +

β9Agei,t + β10MBVi,t + β11CFOi,t + β12ROAi,t + εi,t (1 رابطه 
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 وابسته متغیر

SYNC: داریم: آن سنجش برای که است سهام قیمت همزمانی 

Synch = log
R2

1−R2 (2رابطه)  

 2R مالی سال یک در صنعت ماهانه بازده و بازار ماهانه بازده عامل، دو تغییرات از حاصل تعیین ضریب 

 .است شرکت سهام ماهانه بازده بر آن تأثیر و

Ri,t = α + β1Rm,t−1 + β2Rm,t + β3Rm,t+1 + β4RI,t−1 + β5RI,t + β6RI,t+1 + εi,t 

  (3ابطه)ر

Ri,t: محاسبه سرمایه وافزایش سهمی سود نقدی، سود سهام، قیمت نوسان به توجه با شرکت سهام بازده 

 است: محاسبه قابل زیر رابطه از استفاده با کل بازده. شودمی

ارزش سهام در پایان سال−ارزش سهام در ابتدای سال+سود نقدی+آورده نقدی سهامداران

ارزش سهام در ابتدای دوره+آورده نقدی سهامداران
 

Rm,t: شرح به سهام نقدی و قیمت شاخص از استفاده با نیز بازار روزانه بازده محاسبه شرکت بازار بازده 

 پذیرد: می صورت زیر

 𝑅𝑚𝑡 =
𝑇𝐸𝐷𝑃𝐿𝑋𝑡+1−𝑇𝐸𝐷𝑃𝐼𝑋𝑡

𝑇𝐸𝐷𝑃𝐼𝑋𝑡
  (4رابطه) 

 .باشدمی نقدی و قیمت شاخص tTEDPIX آن در که

RI,t: 2 فوق معادله در. کنیممی برآورد سال هر در ماهه 12 دوره برای را فوق معادله صنعت بازدهR به 

 .کندمی عمل قیمت زمانی هم سنجش برای مقیاسی عنوان

 مستقل متغیر

 زیر شرح به معیار دو از شاخص این گیریاندازه برای (:Tax avoidance) مالیاتی اجتناب شاخص

 است: شده استفاده

 سود و مالیات( قبل )سود حسابداری سود تفاوت :مالیات مشمول سود و حسابداری سود تفاوت الف(

 از که t سال در i شرکت آید(می بدست مالیات قانونی نرخ بر مالیات هزینه تقسیم )از مالیات مشمول

 دفتری ارزش بر تقسیم با مالیات مشمول سود و مالیات( کسر از قبل )سود حسابداری سود تفاوت طریق

 را صفر صورت این غیر در و یک عدد باشد میانه از بیشتر اگر که طوری به. است شده محاسبه هادارایی

 درآمد بر t سال در i شرکت مالیات هزینه تقسیم از :مالیات قبل سود و مالیات هزینه نسبت ب( .پذیردمی

 در و صفر عدد باشد میانه از بیشتر اگر که طوری به. آیدمی دست به t سال در i شرکت مالیات از قبل

 .پذیردمی را یک صورت این غیر

  .شودمی محاسبه زیر شرح به مالیاتی اجتناب شاخص شرکت، سال هر برای عدد تعیین از پس

𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 =
∑𝑗=1

𝑚 𝑑𝐽

∑𝑗=1
𝑚 𝐻𝐽

  (5رابطه) 
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 است اقالمی کلیه بیانگر  و اندگرفته یک امتیاز که است اقالمی کلیه بیانگر  رابطه، این در

 اجتناب شاخص شرکت هر مورد در ترتیب این به. است شده لحاظ آنها مورد در یک یا صفر ارزش که

 .گیردمی قرار یک تا صفر دامنه در و شده گیریاندازه مالیاتی

 هین و گیولی مدل از آن گیریاندازه برای (:Accounting conservatism) حسابداری کاریمحافظه

  است: شده محاسبه زیر مدل اساس بر و شده استفاده [24]

محافظه کاری = [(
اقالم تعهدی عملیاتی

جمع داراییها در اول دوره
) ×   (6رابطه) [(1−)

می دست به استهالک هزینه بعالوه عملیاتی نقدی جریان و خالص سود تفاوت از عملیاتی تعهدی اقالم

 .آید

 زیر معیارهای از سیاسی هایهزینه شاخص گیریاندازه برای (:Political Cost) شرکت سیاسی هزینه

 .است شده استفاده

 شرکت فروش کل به ثابت هایدارایی کل نسبت برابر فروش: کل به ثابت های دارایی کل نسبت الف(

 .پذیردمی را صفر صورت این غیر در و یک عدد باشد میانه از بیشتر اگر که طوری به. است

 شده ارائه اطالعات از که است سال پایان در شرکت سیستماتیک ریسک با برابر سیستماتیک: ریسک ب(

می را صفر صورت این غیر در و یک عدد باشد میانه از بیشتر اگر که طوری به. است دسترس در بورس

 .پذیرد

 اگر که طوری به. است شرکت مالیات کسر از قبل سود به مالیات هزینه نسبت دهنده نشان مالیات: ج(

 .پذیرد می را صفر صورت این غیر در و یک عدد باشد میانه بیشتراز

 باشد میانه از بیشتر اگر که طوری به. است شرکت های دارایی کل لگاریتم دهندهنشان شرکت: اندازه د(

 .پذیردمی را صفر صورت این غیر در و یک عدد

  .شودمی محاسبه زیر شرح به سیاسی هزینه شاخص شرکت، سال هر برای عدد تعیین از پس

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 =
∑𝑗=1

𝑚 𝑑𝐽

∑𝑗=1
𝑚 𝐻𝐽

  (7رابطه) 

 اقالمی کلیه بیانگر  و اند گرفته یک امتیاز که است اقالمی کلیه بیانگر  رابطه، این در 

 شاخص شرکت هر مورد در ترتیب این به. است شده لحاظ آنها مورد در یک یا صفر هایارزش که است

 .گیردمی قرار یک تا صفر دامنه در و شده گیریاندازه سیاسی هزینه

 .باشدمی سهم هر سود به سهم هر تقسیمی سود نسبت با برابر (:DPR) شرکت سود تقسیم سیاست

 تحلیل روش از هاشرکت اجتماعی مسئولیت رتبة سنجش برای (:CSR) اجتماعی مسئولیت شاخص

  شود:می استفاده زیر رابطه مطابق شاخص رویکرد با محتوای

𝐶𝑆𝑅 =
تعداد اقالم افشا شده

تعداد کل اقالم قابل افشا
  (8رابطه) 

 

jdjH

jdjH
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 اگر و یک امتیاز باشد، شده انجام هاشرکت اجتماعی لیتئومس اقالم افشای از قلم یک اگر رویکرد این در

 )زیست هایشاخص از هرکدام که صورتی در حاضر، پژوهش در. شودمی داده صفر امتیاز باشد نشده افشا

 اساس بر انرژی( و اعتقادی -فرهنگی اجتماعی، مشتریان، انسانی، منابع خدمات، و محصوالت محیطی،

 عدد شاخص آن به باشند شده افشا ها،شرکت مدیرۀتأهی فعالیت هایگزارش در [26] یزچوار تحقیق

 .گیردمی تعلق صفر صفر عدد آن به باشد نشده افشا که صورتی در و یک

  کنترل متغیرهای

 .است شرکت هایدارایی جمع طبیعی لگاریتم با برابر (:SIZE) شرکت اندازۀ

 .شرکت هایدارایی مجموع به نقد وجه معادل و نقد وجه نسبت با است برابر (:Liquid) شرکت نقدینگی

 یک عدد باشد داشته زیان جاری سال در شرکت شرکت اگر که است موهومی متغیر :(Loss) دهیزیان

 .است صفر صورت این غیر در و

 .سیسأت تاریخ از شرکت سن طبیعی لگاریتم با است برابر (:Age) شرکت سن

 دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت با برابر (:MBV) دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 .است شده تعریف شرکت سهام صاحبان حقوق

 تعدیل شرکت هایدارایی کل با و است شرکت عملیاتی نقد جریان با برابر (:CFO) عملیاتی نقد جریان

 .است شده

 .است شرکت های دارایی کل به خالص سود نسبت با برابر (:ROA) هادارایی بازده

 پژوهش هاییافته

  توصیفی آمار

 متغیرهای برای آن نتایج که پردازدمی هاداده مهم هایویژگی توضیح و توصیف تلخیص، به توصیفی آمار

 . است شده داده نشان (1) جدول در تحقیق این

 *الگوی متغیرهای فیتوصی ها. آماره(1جدول )

 میانه میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 کمینه بیشینه

 902/35 223/27 994/0 206/30 390/30 همزمانی قیمت سهم

 0 1 176/0 50/0 496/0 اجتناب مالیاتی

 -355/0 375/0 123/0 019/0 022/0 محافظه کاری حسابداری

 0 1 255/0 50/0 527/0 هزینه سیاسی شرکت

 0 355/1 396/0 640/0 556/0 سیاست تقسیم سود

 033/0 50/0 052/0 133/0 144/0 مسئولیت اجتماعی شرکت

 356/4 414/8 692/0 966/5 022/6 اندازه شرکت
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 میانه میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 کمینه بیشینه

 002/0 208/0 040/0 026/0 040/0 نقدینگی شرکت

 903/0 826/1 170/0 591/1 542/1 سن شرکت

 005/1 374/6 854/0 577/1 860/1 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

نسبت جریان نقد عملیاتی به کل 

 هادارایی
124/0 107/0 125/0 451/0 232/0- 

 -339/0 454/0 129/0 086/0 102/0 هابازده دارایی

 آمار توصیفی متغیرهای دووجهی

 0 1 316/0 0 112/0 ده بودن شرکتزیان

 و میانگین بودن هم به کینزد و قیتحق یرهایمتغ یفیتوص یهاآماره از آمده بدست جینتا به توجه با

 افزون. برخوردارند یمناسب عیتوز از رهایمتغ هیکل که کرد انیب توانیم تحقیق، متغیرهای شتریب در میانه

 هاداده توزیع بودن نرمال بررسی منظور به زین یچولگ و یدگیکش بیضر ار،یمع انحراف هایآماره ن،یا بر

 زیرا، هستند برخوردار نرمال توزیع از وابسته و مستقل متغیرهای به مربوط هایداده. شوندمی گرفته بکار

 سیاست متغیر این، بر افزون. باشندمی کشیدگی برای شده ارایه ارزش از فاصله حداقل دارای متغیرها

 تقسیمی سود باالی پرداخت دهنده نشان که است درصدی 55 تقریبی میانگین دارای شرکت سود تقسیم

 متغیر همچنین،. باشد کشور اقتصاد در باال تورم سطح از ناشی تواندمی که است ایرانی هایشرکت در

 هایشرکت در باال نقدینگی مشکل دهنده نشان که است درصد 4 حدود میانگین دارای شرکت نقدینگی

 به توجه با که است درصدی 10 تقریبی میانگین دارای هادارایی بازده متغیر این، بر افزون. است ایرانی

 نکردند کسب متناسبی بازده شده پذیرفته شرکتهای که است آن دهنده نشان اخیر دهه یک در تورم نرخ

 .دباش تحریمی شرایط از ناشی تواندمی که

 متغیرها پایایی بررسی

 قرار آزمون مورد پژوهش متغیرهای پایایی (2002) چو و لین لوین، آزمون از استفاده با پژوهش، این در

 یهاداده در چه و یزمان یسر یهاداده مورد در چه نباشند؛ پایا پژوهش متغیرهای که صورتی در. گرفت

 پایا متغیرها تمامی که دهدیم نشان آزمون نتایج. شد خواهد کاذب رگرسیون مشکل بروز باعث ترکیبی

 در آزمون این نتایج. است نشده لحاظ پایایی آزمون در موهومی متغیرهای است توضیح به الزم. هستند

 است: شده ارائه (2) جدول
 * Eviewsبا استفاده از نرم افزار  رهایمتغ(. نتایج آزمون پایایی 2جدول )

 سطح خطا ی آزمون لوین، لین و چوآماره متغیرها

 000/0 -070/29 همزمانی قیمت سهم
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 سطح خطا ی آزمون لوین، لین و چوآماره متغیرها

 000/0 -105/7 اجتناب مالیاتی

 000/0 -823/25 محافظه کاری حسابداری

 000/0 -424/21 هزینه سیاسی شرکت

 000/0 -48/259 سیاست تقسیم سود

 000/0 -392/25 مسئولیت اجتماعی شرکت

 000/0 -659/6 اندازه شرکت

 000/0 -304/20 نقدینگی شرکت

 000/0 -489/62 سن شرکت

 000/0 -739/33 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 000/0 -637/23 هادارایینسبت جریان نقد عملیاتی به کل 

 000/0 -802/15 هابازده دارایی

 بنابراین،. هستند پایا درصد 99 اطمینان سطح در پژوهش متغیرهای شودیم مالحظه که طورهمان

 .کرد برآورد هاآن بودن کاذب از نگرانی بدون را پارامترها توانیم

 استنباطی آمار

. است شده پرداخته آنها بررسی به ادامه در که شده تدوین فرضیه پنج پژوهش، نظری مبانی به توجه با

 [3] شود انجام پژوهش نمونه برای هاسمن و چاو آزمون پژوهش، مدل برازش از قبل است، الزم البته

 است: زیر صورت به چاو آزمون فرضیات
H  لفیقیت یهاداده روش: 0

H   ترکیبی هایداده روش :1

 .است شده داده نشان (3) جدول در پژوهش مدل برای چاو آزمون از حاصل نتایج
 *های پژوهشلیمر برای مدل F(. نتایج آزمون 3جدول )

 روش پذیرفته شده سطح خطا آماره مورد بررسیمدل 

 های ترکیبیروش داده 004/0 385/1 پژوهش مدل

 بوده 0H فرض تأیید عدم از حاکی نتایج پژوهش، مدل برای چاو آزمون خطای سطح و آماره به توجه با

 هایداده الگوی بین از انتخاب برای است الزم. است ارجح ترکیبی هایداده روش الگوی نتیجه، در است،

 به مربوط نتایج. شود انجام نیز هاسمن آزمون تصادفی، اثرات با تابلویی هایداده یا ثابت اثرات با تابلویی

 .است شده داده نشان (4) جدول در نیز هاسمن آزمون
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 های پژوهش(. نتایج آزمون هاسمن برای مدل4جدول )

 روش پذیرفته شده سطح خطا آماره الگوی مورد بررسی

 روش اثرات تصادفی 292/0 124/14 مدل اول پژوهش

 برای ثابت اثرات روش الگوی که است آن از حاکی نتایج است، مشاهده قابل (4) جدول در که همانطور 

 ارجح روش به توجه با پژوهش، مدل تخمین به ادامه در بنابراین،. است ارجح روش پژوهش، الگوی

 تصادفی، اثرات شرو با پژوهش مدل نیتخم جینتا پژوهش، هایفرضیه بررسی برای ادامه در. شد پرداخته

 .است شده ارائه (5) جدول در
 *پژوهش (. نتایج تخمین مدل5جدول )

 سطح خطا t آماره انحراف استاندارد ضریب متغیر ریمتغ

 000/0 -644/77 396/0 -777/30 عرض از مبداء

 008/0 775/2 071/1 973/2 اجتناب مالیاتی

 001/0 141/3 336/0 055/1 محافظه کاری حسابداری

 249/0 152/1 110/0 127/0 هزینه سیاسی شرکت

 389/0 -860/0 087/0 -075/0 سیاست تقسیم سود

 020/0 -317/2 050/0 -116/0 مسئولیت اجتماعی شرکت

 000/0 -059/6 481/0 -917/2 اندازه شرکت

 843/0 197/0 708/0 140/0 نقدینگی شرکت

 387/0 863/0 114/0 098/0 ده بودن شرکتزیان

 045/0 -986/1 471/0 -935/0 سن شرکت

 304/0 027/1 032/0 033/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 052/0 -938/1 622/0 -207/1 هانسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی

 116/0 570/1 648/0 017/1 هابازده دارایی

 468/0 ضریب تعیین

 429/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 001/2 واتسون-ی دوربینآماره

 F 353/2ی آماره

 F 000/0ی احتمال آماره
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 یخطا سطح و (353/2) آمده بدست F یآماره توجه با و (5) جدول در مشاهده قابل جینتا به توجه با

 یمعنادار از قیتحق یالگو مجموع در درصد، 99 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانیم (،000/0) آن

 42 برابر که الگو برای آمده بدست شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین،. است برخوردار ییباال

 درصد 42 از بیش تحقیق کنترل و مستقل متغیرهای مجموع در که کرد بیان توانیم است، درصد

 برابر که واتسون نیدورب یآماره مقدار به توجه با این، بر افزون. دهندیم توضیح را وابسته متغیر تغییرات

. ندارد وجود الگو یهاماندهیباق انیم اول یمرتبه یخودهمبستگ که کرد ادعا توانمی است، 001/2

 سن و شرکت اندازه ریمتغ تنها کنترل، متغیرهای میان از دهدمی نشان آمده بدست جینتا ،نیهمچن

 . دارند سهام قیمت همزمانی بر معناداری تاثیر شرکت

 پیشنهادات و گیری نتیجه

 در شده پذیرفته یهاشرکت در سهام قیمت همزمانی بر حسابداری مفاهیم اثر بررسی پژوهش این در

 با و تدوین موضوع این بررسی برای هاییفرضیه منظور بدین. شد پرداخته تهران بهادار اوراق بورس

 . شد پرداخته آن تحلیل و تجزیه به دسترس در اطالعات از استفاده

 خطای سطح و 973/2 برابر شرکت مالیاتی اجتناب متغیر ضریب (،5) جدول نتایج اساس بر اول هیفرض در

 اجتناب که کرد ادعا توانمی آن، معناداری سطح و متغیر این مثبت ضریب به توجه با. است 008/0 آن

 دارای هایشرکت نظری مبانی مطابق. دارد سهام قیمت همزمانی بر معناداری مثبت تاثیر شرکت مالیاتی

 از ترقوی سیاسی روابط دلیل به و هستند بیشتری سیاسی هایزنیچانه دارای باالتر مالیاتی اجتناب

 افشاهای معموال کمتر، شفافیت دلیل به نتیجه، در. هستند برخوردار تریضعیف نظارتی سطح و شفافیت

 اجتناب با هاشرکت در که دارد وجود انتظار این لذا. هستند دارا هاشرکت سایر به نسبت را تریضعیف

 خطای سطح در اول فرضیه معناداری، سطح به توجهبا. باشد بیشتر سهام قیمت همزمانی باالتر، مالیاتی

 .[19] شودمی تایید درصد 5

 سطح و 055/1 برابر حسابداری کاریمحافظه متغیر ضریب (،5) جدول نتایج اساس بر دوم هیفرض در

 که کرد ادعا توانمی آن، معناداری سطح و متغیر این مثبت ضریب به توجه با. است 001/0 آن خطای

 نظری مبانی مطابق. دارد سهام قیمت همزمانی بر معناداری مثبت تاثیر حسابداری کاریمحافظه

 و هستند برخوردار نیز کمتری شفافیت سطح از معموال هستند باالتری کاریمحافظه دارای هایشرکت

 وجود انتظار این لذا. زد خواهد آسیب شفافیت مساله به که کرده عرضه بازار به تاخیر با را خوب اخبار

 معناداری، سطح به توجه با بنابراین،. باشیم بیشتری سهام قیمت همزمانی شاهد کمتر شفافیت با که دارد

 .[14] شودمی تایید درصد 5 خطای سطح در دوم فرضیه

 سطح و 127/0 برابر شرکت سیاسی هایهزینه متغیر ضریب (،5) جدول نتایج اساس بر سوم هیفرض در

 که کرد ادعا توانمی آن، معناداری سطح و متغیر این مثبت ضریب به توجه با. است 249/0 آن خطای

 نظری مبانی مطابق. دارد سهام قیمت همزمانی بر غیرمعناداری مثبت تاثیر شرکت سیاسی هایهزینه

 روابط دلیل به و هستند بیشتری سیاسی هایزنیچانه دارای باالتر سیاسی هایهزینه دارای هایشرکت

 تامین دلیل به نتیجه، در. دارند قوی سیاسی ارتباطات هابانک طریق از مالی تامین در ترقوی سیاسی
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 هاشرکت سایر با مقایسه در سرمایه بازار به وابستگی مالی تامین برای هاشرکت این بانک طریق از مالی

 معموال و ندارند را شفافیت دقدقه معموال هاشرکت گونه این بازار به وابستگی عدم دلیل به بنابراین. ندارند

 با هاشرکت در که دارد وجود انتظار این لذا. هستند دارا هاشرکت سایر به نسبت را تریضعیف افشاهای

 فرضیه معناداری، سطح به توجه با بنابراین،. باشد بیشتر سهام قیمت همزمانی باالتر، سیاسی ارتباطات

 . شودمی رد درصد 5 خطای سطح در سوم

 سطح و -075/0 برابر سود تقسیم سیاست متغیر ضریب (،5) جدول نتایج اساس بر چهارم هیفرض در

 که کرد ادعا توانمی آن، معناداری سطح و متغیر این مثبت ضریب به توجه با. است 389/0 آن خطای

 نظری مبانی مطابق. دارد سهام قیمت همزمانی بر غیرمعناداری مثبت تاثیر شرکت سود تقسیم سیاست

 از ایدرجه به و هستند برخوردار تریقوی مالی شرایط از باالتر توزیعی سود سطح پرداخت با هایشرکت

 مربوط اطالعات ارائه از ترسی هاشرکت این بنابراین اندیافته دست مالی گزارشگری در شفافیت و ثبات

 منافع تا کنند حفظ را اندکرده کسب اخیر هایسال طی که را اعتمادی کنندمی تالش و ندارند

 شاهد باالتر سود تقسیم سیاست با هاشرکت در که دارد وجود انتظار این لذا. نبیند آسیب گذارانسرمایه

 همزمانی شاهد شفافیت افزایش با که دارد وجود انتظار این لذا. باشیم بیشتری افشای و شفافیت سطح

 درصد 5 خطای سطح در چهارم فرضیه معناداری، سطح به توجه با نتیجه، در. باشیم کمتری سهام قیمت

 . شودمی رد

 سطح و -116/0 برابر شرکت اجتماعی مسئولیت متغیر ضریب (،5) جدول نتایج اساس بر پنجم هیفرض در

 که کرد ادعا توانمی آن، معناداری سطح و متغیر این منفی ضریب به توجه با. است 020/0 آن خطای

 نظری مبانی مطابق. دارد سهام قیمت همزمانی بر معناداری منفی تاثیر شرکت اجتماعی مسئولیت

 تریدقیق نظارتی برنامه و بیشتر پذیریمسئولیت دارای باالتر اجتماعی مسئولیت افشای دارای هایشرکت

 سهام قیمت همزمانی شاهد باالتر پذیری مسئولیت و شفافیت با که دارد وجود انتظار این لذا. هستند

 شودمی تایید درصد 5 خطای سطح در پنجم فرضیه معناداری، سطح به توجه با بنابراین،. باشیم کمتری

[13]. 

 شود:می پیشنهاد آمده دستبه نتایج به توجه با پایان در

منجر  که سهام قیمت اطالعاتی محتوای افزایش منظور به که شود می توصیه ها شرکت مدیران به  .1

 در شده، ذکر حسابداری مفاهیم از استفاده با گرددمی گذاری سرمایه به گذاران سرمایه اطمینان به

 یهامیتصم اتخاذ و هاشرکت یابیارز درنموده و  تالش خود مالی اطالعات کیفیت ارتقاء جهت

جمله گزارش فعالیت های ارائه شده از همزمانی قیمت سهام در همه گزارش زانیم به یگذارهیسرما

  .ندینما توجه هیأت مدیره

مربوط به سطح بازده شرکت، صنعت و  اطالعات یافشا به ملزم را هاشرکت ،استانداردگذار مراجع .2

 یمنطق ماتیتصم و دهند قرار یابیارز مورد را هاشرکت بتوانند ترراحت گذارانهیسرما تا ندینما بازار

 .ندینما اتخاذ
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Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of accounting concepts 

on the concurrency of stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. 

The concepts of accounting in this study include corporate social responsibility, tax 

avoidance, accounting conservatism, Political cost and corporate dividend policy. 

Methods: For this purpose, five hypotheses for compiling and data related to 131 

member companies of the stock exchange for the period between 2010 to 2019 have 

been analyzed. The research regression model has been investigated and tested using 

a panel data approach with a random effects approach. 

Results: The results show that the corporate social responsibility by increasing the 

level of supervision and accountability has reduced information asymmetry and 

information complexity, which ultimately has led to a reduction in stock price 

synchrony. Also, the results indicate that corporate tax avoidance and accounting 

conservatism have increased the level of stock price synchronicity due to their effect 

on reducing transparency and increasing information complexity. However, other 

results confirm that the company's political cost and dividend policy do not have a 

significant effect on the concurrence of stock prices. 

Conclusion: The results indicate that accounting concepts with respect to the effect 

that can have on the information environment of the company, the degree of corporate 

transparency and the level of supervision required as a factor affecting the level of 

stock price synchronization in companies listed on the Tehran Stock Exchange.  
  

Keywords: Synchronization of Stock Prices, Accounting Concepts, Company 
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