
 چکیده

 به سود ندهیافزا یها روش از تا دارند لیتما باشند، یم سود بر یمبتن پاداش یقراردادها یدارا که یرانیمد

 انیم حاصله مورد صیتخص را شرکت سود میتقس استیس. کنند استفاده خود یدرآمدها کردن حداکثر منظور

 اما هستند یقبول لیفا هدف دو هر سود میتقس با انباشت. ندیگو یم شرکت در سود کردن انباشته با سهامداران

 نییپا رشد شرکت جهینت در و داشت خواهد یکمتر اندوخته. کند عیتوز یشتریب سود شرکت قدر هر متضادند

 و سهامداران نیب مطلوب نحو به حاصله سود میتقس یمال رانیمد ریخط و فیظر فیوظا از یکی لذا دارد یتر

 حاضر پژوهش هدف فوق مطالب به توجه با. شود حداکثر شرکت ارزش که یصورت به است ها اندوخته

 پژوهش، نیا در. است ها یبده قیطر از یمال نیتأم و یتیریمد تیمالک سود، میتقس استیس نیب ارتباط یبررس

 9811 سال انیپا تا 9831 سال یزمان ی بازده در تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت یتمام

 پژوهش نیا. شد انتخاب یآمار نمونه عنوان به شرکت 83 که است، شده گرفته نظر در یمارآ جامعه عنوان به

 یم قرار یمال یاثبات یها پژوهش حوزه در پژوهش نیا. باشد یم یکاربرد یپژوهش پژوهش، هدف منظر از

 نوع جهت از و ییاستقرا ، آن استدالل ستمیس گرا، تجربه نوع از یشناس معرفت لحاض به حاضر پژوهش. ردیگ

( ینقد سهام سود بازده) سود میتقس استیس نیب که داد نشان پژوهش یها افتهی. باشد یم کتابخانه ای مطالعه،

 نیب. دارد وجود معنادار ارتباط( یمال اهرم و شرکت اندازه)کنترل یرهایمتغ گرفتن نظر در با یتیریمد تیمالک و

 کنترل یرهایمتغ گرفتن نظر در با ها یبده قیطر از یمال نیتأم و( ینقد سهام سود بازده) سود میتقس استیس

 میتقس استیس نیب که؛ داد نشان پژوهش جینتا. دارد وجود معنادار ارتباط( بازده دارایی ها و شرکت اندازه)

 رانیمد و مالکان به. دارد وجود معنادار و مثبت ارتباط ها یبده قیطر از یمال نیتأم و یتیریمد تیمالک سود،

 یم هیتوص دارند، بورس یها شرکت در عملکرد یابیارز و شده انجام یها یریگ میتصم در یمهم نقش که

 .بردارند گام بازار به تر تیفیک با یمال یها گزارش ارائه یراستا در تا شود

 .یبده قیطر از یمال نیتأم ،یتیریمد تیمالک سود، میتقس استیس :یدیکل یها واژه

 


