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Abstract: 

Today, capital market is one of the pillars of economic growth and development in each country. The present 

research was conducted with the aim of the relationship between cash value and accounting conservatism and 

the role of controlling shareholders. The research in terms of the type of the target is a part of applied research, 

based on the nature and method of correlation. Also, the present study is descriptive in terms of classification 

according to the method and from among the types of descriptive researches from The type is correlation; 

therefore, the multivariate regression method, as well as the default tests of regression, will be used. Data 

collected from the National Library, Tehran Stock Exchange, using the Excel software after the necessary 

modifications and classification based on the variables studied, were introduced into Eviews software and final 

analysis was performed. Data analysis in the descriptive statistics section was started by calculating central 

indices such as mean, mean, and dispersion indices. The standard deviation of skewness and elongation of 

skidding were started. In this research, root variables were used to investigate the variables of the research. 

Then, using the statistical techniques of multivariate regression models and panel or panel data models, the 

research hypotheses were used. Due to the combination of data types, the F lemmer test was used to choose 

between panel and compilation methods. Then, confirm or reject the research hypotheses using the results 

obtained from the Eviews software and finally, to evaluate the normality of its errors, it was tested. 

According to the results obtained from the test of research hypotheses, it can be said that conservatism increases 

the value of cash and the role of controlling the role of shareholders in this important relationship is significant 

and significant. 
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 چکيده:

 رابطه باهدفپژوهش حاضر  رود،عه اقتصادي در هر کشور به شمار ميامروزه بازار سرمایه یکي از ارکان اساسي رشد و توس

-پژوهش جزء هدف نوع ازنظر حاضر سهامداران انجام شد. پژوهش کنترل نقش و حسابداري کاريمحافظه و نقد وجه ارزش بين

 روش، برحسب بنديطبقه ازلحاظ حاضر پژوهش ،چنينهم باشدمي همبستگي نوع از روش و ماهيت اساس بر و کاربردي هاي

 و همتغير چند رگرسيون روش از است؛ بنابراین، همبستگي نوع از توصيفي هايپژوهش انواع ميان از و است توصيفي نوع از

از کتابخانه ملي، بورس اوراق  شدهآوريجمعهاي داده .شد استفاده خواهد رگرسيون، از استفاده فرضپيش هايآزمون ،چنينهم

 افزارنرموارد  موردبررسيبندي الزم بر اساس متغيرهاي پس از اصالحات و طبقه Excel افزارنرماستفاده از  بهادار تهران با

Eviews  لهازجم مرکزي ايشاخصه محاسبه با توصيفي آمار بخش در هاداده نهایي انجام شد. تحليل هايوتحليلتجزیهشده و 

شد. در این پژوهش ابتدا براي بررسي  شروع چولگي کشيدگي و چولگي يارمع انحراف پراکندگي ايشاخصه و ميانه ميانگين،

هاي هاي رگرسيوني چند متغيره و مدلآماري مدل هايفنمانایي متغيرهاي تحقيق از آزمون ریشه واحد استفاده شد سپس از 

هاي بين روش ها براي انتخابودن نوع دادههاي تحقيق استفاده شد. با توجه به ترکيبي بهاي پانلي یا تابلویي به بررسي فرضيهداده

  Eviewsافزار یا رد فرضيات تحقيق با استفاده از نتایج حاصله از نرم تائيدليمراستفاده شد. سپس به  Fاز آزمون و تلفيقي پانل

 پرداخته شد و در آخر براي ارزیابي مدل نرمال بودن خطاهاي آن مورد آزمون قرار گرفت.

باعث افزایش ارزش وجه نقد  کاريمحافظهگفت که  توانميتحقيق   هايفرضيهاز آزمون  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 است. دارمعنينقش کنترل سهامداران در این رابطه مهم تلقي شده و  تأثيرگردد و مي

 ، حسابداری، سهامداران.کاریمحافظهکلیدواژه: وجه نقد، 

  مقدمه 

 هک دارد ميمه اطالعاتي نقش کاريمحافظه که رسدمي نظر به باشدمي کاريمحافظه بهينه ريحسابدا بر مؤثر عوامل از یکي

 ودها نسبتس شناخت در بيشتر پذیري تائيد درجه به نياز عنوانبه کاريمحافظه. کند دنبال را گذاريسرمایه بودن بهينه تواندمي

 يشناسای ها رازیان ولي نپذیرید را سودي هيچ که است این تيسن درروش حسابداري تعاریف از یکي شود ها تعریفزیان به

 که دارند ادعا وواتز. است شدهانجام مالي گزارشگري در کاريمحافظه حسابداري نقش روي بر ايگسترده مطالعات. کنيد

به  ،شوديم نمایندگي ائلمس و منافع تضاد کاهش باعث که تائيد و قابل موقعبه اطالعات براي تقاضا به پاسخ در کاريمحافظه

 عامل نوعي را کاريمحافظه سرمایه، و صاحبان تجاري واحد مدیریت ميان اطالعات درروند کاريمحافظه نقش. است آمده وجود

  دانند.مي بينانهخوش ازحدبيش ايآینده بيان براي مدیریت يبازدارنده

 آمددر دیرتر شناخت طریق از شدهگزارش انباشته سود کاهش هب منجر که است حسابداري مفهوم یک حسابداري کاريمحافظه

ي مفهوم کاريمحافظه همچنين. شودمي بدهي باالي ارزیابي و دارایي پایين ارزیابي باعث و شودمي هزینه ترسریع شناخت و

 طحس بيشترین و درآمدها و هادارایي ازنظر را اطالعات سطح کمترین و کرده ایجاد تأخير آینده نقدي جریان شناخت در که است

 که است حسابداري هايروش هاياولویت از یکي کاريمحافظه درواقع. دهدمي ها ارائهمسئوليت و هابدهي ازنظر را اطالعات

 ها بههزینه و بدهي براي را ارزش بيشترین دیگر سوي از و کندمي درآمدها ایجاد ها ودارایي براي را ارزش کمترین طرفازیک

 . (2112نظراسري،) کندمي ایجاد را ايکتابخانه ارزش کمترین کاريمحافظه ،دیگرعبارتبه یا. آوردمي مغانار

 تحقیق ضرورت و اهمیت 

 اینبنابر. آورد فراهم را مدیران موردنياز اطالعات موجود، اطالعاتي منابع ترینمهم از یکي عنوانبه تواندمي حسابداري سيستم

 اوتقض براي تا باشد برخوردار معيني هايویژگي از مزبور اطالعات که کندمي ایجاب حسابداري مباني و مالي گزارشگري اهداف

 تحقيق، این از هدف بنابراین. آید شمار به صحيح نسبي طوربه و اعتمادقابل ،کنندگاناستفاده سایر و مدیران گيريتصميم و

  .باشدمي سهامداران کنترل نقش و اريحسابد کاريمحافظه و نقد وجه ارزش بين رابطه
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 پژوهش اهداف 

 نبي رابطه بر نظارت عنوانبه یا اقليت سهامداران تقویت عنوانبه را سهامداران کنترل نقش تا است تالش در تحقيق این

 انهجداگ عامل یک عنوانبه حسابداري کارانهمحافظه روش کند تعيين شرکت نقدي دارایي یک ارزش و حسابداري کاريمحافظه

 . باشدمي نقد پول ارزش افزایش درنتيجه تأثيرگذار بالقوه طوربه و

 آرماني هدف  

   حسابداري کاريمحافظه و نقد پول نگهداري ارزش معایب و مزایا  بررسي

 کلي هدف  

 حسابداري کاريمحافظه و نقدي بر ارزش سهامداران کنترل نقش تأثير بررسي

 ویژه اهداف 

  کاريمحافظه بر نقدي ارزش و کنترل سهامداران غياب بين رابطه بررسي

 کنترل قشن تقویت اثر بازده بررسي و شرکت توسط نقدي ارزش تغييرات بين رابطه بر حسابداري، کاريمحافظه رابطه بررسي( 2

  حسابداران کاريمحافظه و نقدي ارزش بر سهامداران

 کاربردي اهداف 

 .حسابداري کاريمحافظه نميزا بر نقد جریان تأثير بررسي

 براي را مالي تأمين گردد، اطالعاتي تقارن عدم کاهش موجب کهدرصورتي مالي گزارشگري در کاريمحافظه اصل از استفاده

 .دهدمي کاهش را هاشرکت توسط نقد وجه نگهداري ميزان و نموده تسهيل هاشرکت

 داريحساب بودن کارمحافظه دهند تشخيص موقعبه را خود زیان که دارند لتمای هابنگاه ،کارمحافظه حسابداري اصول به توجه با

 هاستفادقابل سهامداران و حسابداران و بورس هايسازمان براي پژوهش این نتيجه و است سازمان پذیريآسيب کاهش روش یک

 . است

  پژوهش سؤال 

  دارد؟ وجود حسابداري کاريمحافظه بر نقدي ارزش و سهامدار غياب ايرابطه چه

  دارد؟ نقدي ارزش بر تأثيري چه کارانهمحافظه حسابداري هايروش و سهامداران کنترل مداخله

 دارد؟ وجود حسابداري و نقدي ارزش سهامداران، کنترل بر نظارت بين ايرابطه چه

 اصلي سؤال  

 دارد؟ وجود حسابداري کاريمحافظه و نقدي بر ارزش سهامداران کنترل نقش بين ايرابطه چه

  پژوهش یهافرضیه 

 . یابدمي افزایش حسابداري کاريمحافظه ميزان افزایش با نقد پول ارزش ، کنترل سهامداران غياب در-1

 .دهدمي کاهش را نقدي ارزش بر کارانهمحافظه حسابداري هايروش مثبت تأثير سهامداران کنترل مداخله اثرات-2

 . دهدمي کاهشرا  حسابداري بودن کارمحافظه و نقد پول ارزش بين مثبت ابطهر سهامداران کنترل نظارت اثر -3
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 پژوهش اصلي فرضيه

 دارد وجود معناداري رابطه حسابداري کاريمحافظه و نقدي بر ارزش سهامداران کنترل نقش تأثير بين . 

 پژوهش بودن جدید و نوآوری جنبه

 استفاده اب مطالعه این در لذا ،ایمنکرده برخورد مشابه پژوهشي و تحقيق با ،یماداشته زمينه این در که ايگسترده تحقيقات طبق

 و یمانگریسته موضوع به جدیدي زاویه از تازه نگاهي با و دارند قرار مطالعه این چارچوب در ماهوي ازنظر که پيشين مطالعات از

 ود،ش پرداخته سهامداران، کنترل نقش و حسابداري يکارمحافظه و نقد وجه ارزش بين رابطه به است شده سعي تحقيق این در

 .باشدمي نوآوري جنبه داراي تحقيق، اهداف موضوعي، لحاظ به حاضر مطالعه لذا

 مبانی نظری  

 بد راخبا شناخت مقابل در سود، مانند اخبار خوب شناخت براي تائيد از باالیي درجه داشتن به الزام را حسابداري کاري،محافظه

 کاريمحافظه اما تعریف .نمایدمي توصيف زیان و سود دیدگاه از را کاريتعریف محافظه این. نمایندمي تعریف یانز مانند

 ودوج گزارشگري روش چند یا دو بين انتخاب در تردیدي واقعي که زماني دیدگاه، این اساس بر ترازنامه: دیدگاه از حسابداري

 بر يکارمحافظه درباره سوم تعریف. باشد را دارا سهام صاحبان حقوق بر مطلوب اثر نکمتری گردد که اتخاذ باید روشي آن دارد،

 کاهش موجب که است مفهوم حسابداري کاري، یکمحافظه سوم، دیدگاه در. است و زیان سود و ترازنامه ترکيبي دیدگاه پایه

. شوديم بدهي نمایي بيش و دارایي نمایي کم ،هزینه ترسریع شناخت و درآمد شناخت دیرتر طریق از شدهگزارش انباشته سود

 استانداردهاي توسط که شرطي، کاريمحافظه. غيرشرطي کاريمحافظه و شرطي کاريمحافظهاز  است عبارت تعریف دیگر

 وجود مواقع در سود شناخت عدم و نامطلوب و بد اخبار وجود در صورت زیان موقعبه شناخت یعني. است شده الزام حسابداري

 نوعي موجودي کاال، ارزیابي در فروش ارزش خالص یا شدهتمام بهاي حداقل قاعده کاربرد براي مثال:. و مطلوب خوب اخبار

 اما .گویند نگرگذشته کاريمحافظه یا و و زیان سود کاريمحافظه ،کاريمحافظه نوع این به باشد کهمي شرطي کاريمحافظه

 دندا نشان واقع ، کمتر ازکاريمحافظه نوع این. است نگردیده الزام حسابداري، داردهايطریق استان از غيرشرطي کاريمحافظه

 اريکمحافظه یا و ترازنامه کاريمحافظه به است که حسابداري شدهتعيين پيش از هايرویه ها توسطدارایي خالص دفتري ارزش

 است. معروف نيز نگرآینده

 چارچوب نظری

 حسابداری کاریمحافظه هایدیدگاه 

 که آیدمي وجود به زماني مشکل .است نمایندگي هايهزینه ایجاد موجب قرارداد انعقاد که معتقدند ( 1891 )زیمرمن و واتس

 در .است بيشتر نيز بازدهي انتظار زیرا است، بيشتر هاآن ریسک که کنند گذاريسرمایه ايپروژه در دارند دوست مدیریت

 زیان ايپروژه وقتي و داشت نخواهند مازاد سود این در سهمي بستانکاران و است شرکت براي ادماز بازده بدهي قراردادهاي

 هاهزینه این کاستن جهت سازوکار نوعيبه دستيابي براي جستجو .بود خواهد گانداعتباردهن متوجه زیان این اصلي عواقب باشند

 قراردادهاي بيشتر .است شده تجاري واحد قراردادهاي فرآیند در مؤثر ابزاري عنوانبه حسابداري خدمات براي تقاضا به منجر

 .کند پيدا کاهش نمایندگي هايهزینه تا ،گرددمي تنظيم حسابداري ارقام مبناي بر حقوقي و حقيقي اشخاص با اقتصادي واحد

 اعمال و است برخوردار اهميت زا (بد و خوب اخبار )حسابداري ارقام پذیريِ تائيد در عدم تقارن و تأئيدپذیري بودن، موقعبه

 حسابداري ايشاخصه گزارشگري در را مدیران طلبانهفرصت رفتار دتوانمي کاريمحافظه مثال، براي .طلبدمي را کاريمحافظه

 ادهاستف حسابداري ايشاخصه و معيارها از مدیریت عملکرد گزارشگري براي که زماني تا .نماید محدود قراردادها در مورداستفاده

 (Watts, 2112 .)داشت خواهد وجود مالي گزارشگري در همواره اخالقي مشکالت ،شودمي
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 حقوقی دعاوی دیدگاه

حسابرسان،  و شرکت عليه حقوقي دعاوي گيريشکل احتمال شوند گزارش واقع از بيشتر هادارایي ارزش خالص کهدرصورتي

خاص  خطرات هادارایي کردن گزارش بيشتر شوند. گزارش واقع از مترک هادارایي ارزش خالص که بود خواهد مواقعي از بيشتر

حسابداري  هايرویه کارگيريبه ،نظرانصاحب از برخي بود. خواهد دفترداري در تقلب اتهام آن ترینساده که دارد را خود

 .دانندمي مفيد را هاشرکت عليه قوقيح دعاوي شدنمطرح از اجتناب دليل به اوراق بهادار به مربوط هايفعاليت در کارانهمحافظه

 ازحدبيش واحد تجاري، هايدارایي خالص و خالص سود که شودمي مطرح زماني معموالً حقوقي دعاوي که است واتس معتقد

 دعاوي ،شدهگزارش هايدارایي خالص درنتيجه و خالص سود از کاستن با کارانهمحافظه رویکرد اتخاذ لذا باشد. شدهگزارش

 .رساندمي حداقل به را شرکت حسابرسان و شرکت عليه وقيحق

 کاریمحافظه منظم تقاضای دیدگاه

 از بيش ارزیابي از ناشي ضرر که است معتقد واتس .است آن منظم تقاضاي کارانهمحافظه هايسياست اتخاذ براي دیگر عامل

 فراهم استاندارد گذاران و گذارانقانون براي را هایيانگيزه پدیده این .شودمي مشاهده بيشتر سود، و هادارایي دادن نشان واقع

 بورس بازار در بهادار اوراق ارزش نمایي بيش مشکالت این ترینمهم ازجمله .بمانند باقي کارمحافظه همچنان هاآن تا آوردمي

 .رودمي باال کاذب صورتبه تجاري واحدهاي آتي عملکرد از سرمایه بازار انتظارات مدیران، نمایي بيش با زیرا .بود خواهد

 از جلوگيري براي لذا، .افتدمي اتفاق مالي هايبحران بارهیکبه کشوها، اقتصاد کل در آن شدنباب و روند این ادامه صورت در و

 استاندارهاي يندهکنتدوین نهادهاي به را هامسئوليت این خود نوبهبه نيز اهآن و دارند مسئوليت هادولت هایيبحران چنين وقوع

 .کنندمي عمل کارانهمحافظه استاندارها نیتدو در حسابداري استاندارهاي کنندگانتهيه منظور این براي .اندسپرده حسابداري

 برحسب گزارشگري بر و داده کاهش را کاريمحافظه سطح الملليبين حسابداري استاندارهاي هيئت رسدمي نظر به حالبااین

 .((Nvps, 2111 .دارد تأکيد منصفانه ارزش

 مالیاتی دیدگاه

اثر  ماليات نرخ ميزان تعيين در حسابداري سود اینکه براي .است حسابداري سود نمایي کم کاريمحافظه براي دیگري دليل

و  واتس و 1822در سال  واتس .داشت خواهد دنبال به نيز را کمتر مالياتي هزینه کمتر، حسابداري سود .دارد ناپذیراجتناب

 عنوانبه و محاسبه آمریکایي هايشرکت در هادارایي استهالك آمریکا، داريخزانه الزام لحاظ به که دریافتند1891در سال زیمرمن

 1812 سال هاماليات قانون اصالح به منجر الزام ايگسترده پذیرش .شودمي گزارش مالي هايصورت در و شدهثبت جاري هزینه

 (Watts, 2113 بود.) ميالدي1813  سال مالياتي قانون اصالحيه رايب سرآغازي که گردید

 سیاسی هایهزینه دیدگاه

 سایر یا خودشان به هاشرکت از ثروت انتقال براي که دارند انگيزه قدرت صاحبان که اندکرده بيان 1891در سال زیمرمن و واتس

 آلودگي( نظير اجتماعي موارد براي مبالغي پرداخت به هاشرکت از بعضي الزام شکل به مواضع این .بگيرند موضع ذینفعان

 .باشدمي صورت حقوق و مزایا از بعضي از هاآن کردن محروم یا باالتر مالياتي هاينرخ تحميل ؛) جنگ و زلزله ،زیستمحيط

 بازار در رقابت

 صنعت یک در موجود رقباي بازار در رقابت افزایش با که گونه بدین .است کاريمحافظه تقاضاي عوامل دیگر از بازار در رقابت

 در را مالي گزارشگري در کاريمحافظه موجود رقبا به محرمانه اطالعات انتشار یا جدید رقباي ورود از جلوگيري براي خاص

 و دهشتمام بهاي تقاضا، حجم چون عواملي با رابطه در نامساعد و بد عالئم و اخبار آنان که معني بدین .گرفت خواهند پيش

 درصدد بالقوه رقباي اینکه به توجه با .دهندمي پوشش را مساعد و خوب عالئم و اخبار و کرده برجسته را فروش هايقيمت

 را هایيویژگي چنين صنایعي کهدرصورتي هستند، بازده بيشترین کسب و ریسک ميزان کمترین با صنایع در گذاريسرمایه
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 را مالي گزارشگري در کاريمحافظه صنعت فعالين رقبا، ورود تهدیدات از جلوگيري يبرا .شد خواهند وارد سریع باشد داشته

.) موسوي و همکاران، دارندمي نگه پایين را خود آتي عملکرد از سرمایه بازار انتظارات اقدام این با هرچند .گيرندمي پيش در

1381 :9) 

 تحقیق و ادبیات پیشینه  

  روند تحقیق

 

 نتيجه روش عموضو نویسنده سال

 و مهر کام 1382

 همکاران

 ينب رابطه بر کاريمحافظه تأثير

 و عملياتي نقد وجه جریان

 قطعي ماليات مشمول درآمد

 -توصيفي 

 همبستگي

 قدن وجه جریان بين رابطه بر کاريمحافظه تأثير داد

 و قطعي ماليات مشمول درآمد و عملياتي

 يملياتع نقد وجه جریان بين رابطه بر کاريمحافظه

 .دارد تأثير قطعي ماليات مشمول درآمد و

 و متقي 1381

 سهيلي

 گزارشگري اثرات بررسي

 بر مشروط انکارمحافظه

 هايشرکت در مالي هايفعاليت

 تهران بهادار اوراق بورس

 –توصيفي 

 تحليلي

 مشروطه کاريمحافظه که دهدمي نتایج نشان

 تأثير هاشرکت مالي درماندگي و حسابداري

 .دارد ناداريمع

 و خنفري 1382

 همکاران

 کاريمحافظه يرابطه بررسي

 و خطر حسابداري مشروط

 هايشرکت در ورشکستگي

 اوراق بورس در شدهپذیرفته

 تهران بهادار

 -توصيفي 

 تحليلي

 خطر و شرکت اندازه بين داد نتایج نشان

 هرابط این ولي دارد وجود منفي رابطه ورشکستگي

 نيست رمعنادا آماري ازنظر

 و رضائي 1382

 جناني

 کاريمحافظه بين رابطه بررسي

 نقد وجه در تغيير و حسابداري

 غيرعادي بازده با شده نگهداري

 در شدهپذیرفته هايشرکت

 تهران بهادار اوراق بورس

 –توصيفي 

 تحليلي

 کاريمحافظه که دهدمي نشان تحقيق نتایج

 ولي شودمي غيرعادي بازده کاهش باعث حسابداري

 افزایش باعث شده نگهداري وجه خالص در تغيير

 شودمي يغيرعاد بازده

 و مؤمني 1382

 فرید

 و افشا کيفيت ،کاريمحافظه

 ودنب مربوط بر آن متقابل تأثير

 حسابداري اطالعات

 -توصيفي 

 تحليلي

 حسابداري اطالعات کيفيت که داد نشان نتایج

 طمشرو کاريمحافظه اعمال طریق از تواندمي

 کاهش نامشروط کاريمحافظه طریق از و افزایش

 یابد

 وميرحي 1382

 افشاري

 بر مؤثر عوامل بررسي

 در حسابداري کاريمحافظه

 در شدهپذیرفته هايشرکت

 تهران بهادار اوراق بورس

 –توصيفي 

 تحليلي

 گذاريسرمایه که است آن از حاکي پژوهش نتایج

 معناداري و مثبت تأثير حسابداري کاريمحافظه بر

 ندارد
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محمود  1382

و  زاده

 برنگي

 الزحمهحق بين ارتباط

 سهامداران ماهيت و حسابرسي

 کنندهکنترل

توصيفي 

 تحليلي

 مالکيت که است این دهندهنشان هایافته خالصه

 ميزان بر بااهميتي اثر خانوادگي سهامداران

 ندارد حسابرسي الزحمهحق

 و احمدي 1382

 موحدي

 و سهامدار کنترلي تأثير بررسي

 سطح بر مدیریتي سهامدار

 در نقد وجه نگهداشت

 در شدهپذیرفته هايشرکت

 تهران بهادار اوراق بورس

 - توصيفي

 تحليلي

 رتأثي کنترلي سهامداران وجود که داد نشان نتایج

 نداشته است نقد وجه نگهداشت سطح بر معناداري

 و مهراني 1381

 همکاران

 کاريمحافظه بين رابطه بررسي

 ميزان و مالي گزارشگري در

 نقد وجه نگهداشت

 - توصيفي

 تحليلي

 مطالعه، دوره طي که دهدمي نشان هایافته

 تأثير نقد، وجه نگهداشت ميزان بر کاريمحافظه

 .است نداشته

خادم و  1382

 آسيایي

 و نقد وجه نگهداري سطح تأثير

 ارزش بر سود کيفيت

 در شدهپذیرفته هايشرکت

 تهران بهادار راقاو بورس

 - توصيفي

 تحليلي

 اب هاشرکت هايداده وتحليلتجزیه از حاصل نتایج

 اطمينان سطح در متغيره چند رگرسيون از استفاده

 دهدمي نشان 81%

 خسروآبادي 1381

 اقبالي و

 مقدم

 تغييرات بر کاريمحافظه تأثير

 در نقد وجوه نوسانات و قيمت

 تهران بهادار اوراق بورس

 - فيتوصي

 تحليلي

 کاريمحافظه مثبت آثار از حاکي هایافته ،

 و سهام قيمت تغيير ریسک کاهش بر حسابداري

 .باشدمي نقد وجه جریان ریسک

 و مهراني 1382

 همکاران

 در کاريمحافظه رابطه

 ميزان و مالي گزارشگري

 نقد موجودي نگهداشت

 - توصيفي

 تحليلي

 نگهداشت نميزا بر کاريمحافظه که دهدمي نشان

 .است نداشته تأثير نقد وجه

 و شکرخواه 1382

 مرتضي

 زاده

 سطح بر مؤثر عوامل بررسي

 صنایع در نقد وجه نگهداري

 مختلف

 - توصيفي

 تحليلي

 که است آن از حاکي پژوهش تجربي هايیافته

 نقد، وجه نگهداري سطح بر مؤثر عوامل از هرکدام

 اردگذمي جاي بر مختلف صنایع در متفاوت تأثيري

 لي لين، 2119

 چان

-محافظه و نقدي ارزش رابطه

 کنترل نقش: حسابداري کاري

 سهامداران

 - توصيفي

 تحليلي

 کاريمحافظه که دهندمي نشان پژوهش

 افزایش را شده نگهداري نقد وجه ارزش حسابداري،

 دهدمي

 سازماني حکمراني هايمکانيسم عاصر 2119

 شواهد: حسابداري کارمحافظه و

 مصر از

 - توصيفي

 تحليلي

 با مدیرههيئت استقالل که دهدمي نشان یافته

 دارد مثبتي رابطه حسابداري

 و کلوي 2112

 کائاس

 کاريمحافظه و برآوردن ریسک

 حسابرس

 - توصيفي

 تحليلي

 درجه اهميت از زدن تخمين خطر که دریافتيم ما

 است توضيح در اول

 د،درآم گذاريسرمایه کالين مک 2112

 و حسابداري کاريمحافظه

 افتضاح هايشرکت ارزیابي

 - توصيفي

 تحليلي

 به درآمد گذاريسرمایه که دهدمي ها نشانیافته

 جریان تعيين براي کتاب ارزش که است معني این

 نيست کافي شرکت در طبيعي هايبازده

 نشان برايOhlson (1881 ) مدل گذاريسرمایه

 شودمي دهاستفا ماندهباقي تجزیه دادن
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 لي، جونگ 2112

 اوك سونگ

 یونگ آه و

 کنترل با سود مدیریت

 هاي هدیه براي که سهامداران

 :کندمي ریزيبرنامه سهام

 ايکره شواهد

 - توصيفي

 تحليلي

 کاهش که سود دهد مدیریتنتيایج نشان مي

 است دارمعني آماري ازلحاظ درآمد یابدمي

 ویلسون 2112

 ،او تينا لي،

 اندرو

 و مارشال

 تانگ

 کاريمحافظه بازنگري

 در مشروط حسابداري

 دولتي کنترل تحت هايشرکت

 - توصيفي

 تحليلي

 سهامداران از تقاضا که دهدمي نشان هایافته این

 تعيين یک تواندمي بدهي، تقاضاي بر عالوه سهام

 باشد معاینه و مشروط کاريمحافظه در مهم کننده

 مورد در فهم توانندمي تقاضا متفاوت منابع این

 .دهند افزایش را حسابداري در کاريمحافظه

 کارمحافظه بر فرهنگ تأثير لهر و زگال 2111

 هنگام در حسابداري بودن

 اروپا اتحادیه در IFRS تصویب

 – توصيفي

 تحليلي

 

 

 

 و لوئيس 2112

 همکاران

 و نقدي ذخائر ارزش

 حسابداري کاريمحافظه

 - توصيفي

 تحليلي

 

 هرابط سهامداران تاثيرات کنترل شيا و لي 2119

 اجتماعي مسئوليت بين

 درآمد؟ کيفيت و اجتماعي

 ليست چيني هاي از شواهد

 حال در مالي بازارهاي شده،

 تجارت و رشد

 - توصيفي

 تحليلي

 

 

 روش تحقیق  

 تجربي، روش به و باشدمي يهمبستگ نوع از روش و ماهيت اساس بر و کاربردي هايپژوهش جزء هدف نوع ازنظر رضحا پژوهش

 قطری از رویدادي پس رویکرد از استفاده با پژوهش تجربي طرح اساس بر پژوهش این. دهدمي قرار لعهموردمطا را مزبور تئوري

 هايپژوهش انواع ميان از و است توصيفي نوع از روش، برحسب بنديطبقه ازلحاظ حاضر پژوهش ،چنينهم. است گذشته اطالعات

 رسيون،رگ از استفاده فرضپيش هايآزمون ،چنينهم و متغيره چند رگرسيون روش از است؛ بنابراین، همبستگي نوع از يتوصيف

   .شد استفاده خواهد

 متغیرهای پژوهش

 متغير وابسته

واند در تمند است و برعکس متغير مستقل در اختيار محقق نيست و نميمتغير وابسته متغيري است که پژوهشگر به آن عالقه

غييرات پذیرد و براثر تمي تأثيربه عمل آورد. در تعریف آن باید گفت متغيري است که از متغير مستقل  کاريدستآن تصرف یا 

 (1: 1381، زادهقاضيو معلم  خدا کرم پور) بيني تغييرپذیري در آن است.کند، بنابراین هدف محقق تشریح یا پيشآن تغيير مي

 حسابداري کاريهمحافظمتغير وابسته: 

 متغير مستقل : وجه نقد 
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 حسابداري مالي ایران( 2معادله جریان وجه نقد )مطابق با استاندارد شماره 

است،  شدهتهيهحسابداري مالي ایران  1-3صورت جریان وجوه نقد که مطابق با استاندارد شماره دهندهتشکيلدر ابتدا اجزا اصلي 

 شدهطراحيکه به شرح زیر  شودمي( تحت عنوان معادله جریان وجوه نقد تبدیل 1-3شماره به یک معادله ساده ریاضي )معادله

 است: 

 (1-3معادله) 

Cashholding + investment + Dividend – External Finance + investments yield + 

incometax=ocfΔ  

 متغير مستقل: وجه نقد

 حسابداري(  کاريمحافظهمتغير وابسته )

( 2111کاري حسابداري، از مدل گيولي و هاین )شاخص محافظه گيرياندازهدر پژوهش حاضر براي حسابداري:  کاريمحافظه

: 1383، باشعوررازليقيو  بني مهد): شودميزیر محاسبه  صورتبهبر اساس مدل مزبور  کاريمحافظهاست. شاخص  شدهاستفاده

1) 

  حسابداري کاريمحافظه=  ]تعهدي عملياتي /اقالم  در اول دوره هادارایيجمع  (1-) *

 1مدل  

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖−𝑡 =  −1 ∗ [1/3∑  
𝑁𝐼𝐴𝐶𝐶

𝑇𝐴 𝑖𝑡
 

1

1−2

] 

 :داریم مدل این در

 i.t:CONSV  شرکت  براي کاريمحافظه ميزانi در سال.t   

i.t :NOACC  شرکت براي عملياتي تعهدي اقالم و تعهدي اقالم کل اختالف از که غيرعملياتي تعهدي اقالمi در سالt  

 .است محاسبهقابل

 i.tAT   ي شرکت درهادارایي: کلi   در سالt(.1381و همکاران،  مهر کام ) 

نقدي عملياتي عادي تابع خطي از فروش و تغييرات فروش است. براي برآورد، این مدل از رگرسيون مقطعي براي  هايجریان

 .زیر است صورتبهکه  کنيمميشرکت استفاده  هرسال

CFOit/Ait−1= α1 + α1(1/Ait−1) + α2(Sit/Ait−1)+ α3(ΔSit/Ait−1) + εt 

(3-2) 

CFOit نقدي عملياتي شرکت هايجریان i در پایان سال t. 

1-itA ي شرکت هادارایي: کلi  در پایان سالt. 

itS فروش شرکت :i  در طول سالt. 

itSΔ تغييرات فروش شرکت :i  در پایان سالt ه برابر است با فروش در سال کt  1منهاي فروش در سال-t 
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tε :مدل.  يماندهباقي 

 کاریمحافظه

 در این مدل:

𝐸

𝑃
= 𝑏 + 𝑏1𝑅𝐷 + 𝑏2𝑅 + 𝑏3𝑅𝐷𝑅 

𝐸

𝑃
 : نسبت به سود به قيمت هر سهم 

D :است. 1 این صورتاست، اگر بازده شرکت مثبت باشد صفر و در غير  متغير موهومي 

Rازده ساالنه سهام : یi در سال t 

 . شودميبراي محاسبه ساالنه سهام شرکت از شاخص زیر پيروي 

𝑅𝑖,𝑡 = [𝑝(1 + 𝑎 + 𝐵) − (𝑝𝑝𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑎) + 𝐷𝑃𝑆𝑡]/(𝑝𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑎) 

Rبازده کل سهام شرکت : i  در دورهt 

A𝑝𝑖,𝑡 قيمت سهام شرکت :i 

 𝑝𝑖,𝑡−1قيمت :  

 𝐷𝑃𝑆1 توزیع : 

AGENCY  شاخص : 

. است شدهگرفته نظر در متغير وابسته، عنوانبه سود کيفيت و مستقل متغير عنوانبه حسابداري کاريمحافظه تحقيق این در

 (112:  1381و همکاران،  بادآور نهندي)

 مدل آماری پژوهش

 

است: رابطه  شدهاستفاده( به شرح زیر 2111در و ونگ )مدل فالک شدهداده، از شکل بسط هافرضيهدر این پژوهش براي آزمون 

(3-11:)  

(3-01) 

 

 

 :فوق رابطه در

ABRET :به که از تفاضل بازده کل سهام با بازده بازار در طي یک دوره مشخص  باشدميسهام  غيرعاديبازده  دهندهنشان

 ).ودشميقدي، سود سهمي و افزایش سرمایه محاسبه . بازده کل هر سهم عادي با توجه به نوسان ثبت سهام، سود نآیدمي دست

*

, 0 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ,

* *

1 1 , 1 2 , , 1 2 , , ,
€
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 بعدازآناینکه افزایش سرمایه قبل از تاریخ تشکيل مجمع عادي یا  برحسببازدهي سهام   (12: 1381و همکاران،  لي نائينيجال

  است: محاسبهقابلباشد، به ترتيب با توجه به روابط زیر 

    

 (11-3رابطه )

 (12-3رابطه )

  

 

 محل از سرمایه  افزایش صد در به معناي βنقدي  آورده و مطالبات محل از سرمایه  افزایش صد در دهندهنشان α فوق بطهرا در

 پایان در سهم قيمت مبين tP مطالبات،  یا نقدي آورده محل توسط سهامدار از شدهپرداخت سمي ا مبلغ مبين Cو  هااندوخته

 رابطه از غيرعادي بازده درنهایت باشدمي دوره طي در شدهتقسيم نقدي سود معناي و به دوره ابتداي در سهم قيمت دوره نشانگر

 :است آمدهدستبه زیر

 (13-3)رابطه 

 ،        بازده کل  سهام شرکت tدر دوره  I در رابطه فوق،                 ، بازده غيرعادي سهام شرکت

I  در دورهt  بازار سهام در دوره و         ، ، بازده شاخص کلt  باشدمي. 

i , tC Δ در ابتدايکل ارزش بازار سهام  برتقسيمتغيير در موجودي نقد در طول سال مالي  دهندهنشان ( 1سال-t .است ) 

i,tCON :  گيرياندازهميالدي روشي براي  2111حسابداري است. گيولي وغين در سال  کاريمحافظه گيرياندازهشاخصي براي 

این شاخص از طریق فرمول  بر اساس کاريمحافظهبا استفاده از اقالم تعهدي ارائه نمودند. طبق این روش سطح  کاريظهمحاف

 شودميذیل محاسبه 

  (12-3رابطه )   

 

ت ين اقالم تعهدي عملياتي )تفاوبم t، i,t ACCدر دوره  iشرکت کاريمحافظهدرجه  دهندهنشان،                 در رابطه فوق

مشکي ) .باشدمي هادارایي، نماینده ارزش دفتري  i,tTAسود خالص عملياتي و جریان نقدي عملياتي بعالوه هزینه استهالك( و

 ( 31: 1383، الهي رودپشتي و مياوقي

داي هام در ابتکل ارزش بازار س برتقسيمتغيير در سود و زیان ویژه قبل از کسر ماليات در طول سال مالي  دهندهنشان:           

 سال مالي است.

i,tANCA   کل ارزش بازار سهام در ابتداي  برتقسيممتهاي وجه نقد( در طول سال مالي  هادارایيتغيير در دارایي غير نقد )کل

  .باشدميسال مالي 

ل ارزش بازار سهام در ابتداي ک برتقسيمتغيير در سود و زیان ویژه قبل از کسر ماليات در طول سال مالي  دهندهنشان:           

 سال مالي است.
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i,tANCA   کل ارزش بازار سهام در ابتداي  برتقسيممتهاي وجه نقد( در طول سال مالي  هادارایيتغيير در دارایي غير نقد )کل

 .باشدميسال مالي 

 مالي ر ابتداي سالکل ارزش بازار سهام د برتقسيمبا تغيير در هزینه مالي در طول سال مالي           

 مالي کل ارزش بازار سهام در ابتداي سال برتقسيمنقدي سهام  شدهتقسيم: تغيير در سود           

 کل ارزش بازار سهام در ابتداي سال مالي برتقسيممالي  تأميننقدي حاصل از فعاليت  هايجریان: خالص          

LAGE  از کسر ماليات به ارزش بازار سهام در پایان سال گذشتهمتغير وقفه نسبت سود و زیان ویژه قبل 

LAGC متغير وقفه موجودي وجه نقد به ارزش بازار سهام در پایان سال گذشته 

LAGL  یر ز صورتبهدر پایان سال گذشته بوده و  هادارایيبه ارزش بازار  هابدهينسبت  دهندهنشانمتغير وقفه، اهرم بازار که

 ( 32: 1383، الهي رودپشتي و مشکي مياوقي).  باشدمي محاسبهقابل

ارزش  دهندهنشانبا             و بلندمدت شرکت بوده و مدتکوتاهي هابدهي، بيانگر مجموع ارزش دفتري TDدر رابطه فوق، 

                                                                                                         باشدميبازار سهام در ابتداي دوره 

تعيين این موضوع  مزبور، لذا بدون کنترل اثر متغيرهاي باشدمي LAGCو  LAGLمتغير که در تعامل با متغيرهاي  ازآنجاکه

ي است. در ، کار دشوارباشدمياسمي یک ریال  باارزشآماري متفاوت  ازلحاظکه آیا ارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد 

است. با استفاده از مدل مزور، ارزش  شدهاستفاده( 2112آزمون فرضيه اول پژوهش از مدل لوس و ارکان ) منظوربهاین پژوهش 

 (:2112به شرح زیر محاسبه نمود )لویس و ارکان،  توانمي( را MVنهایي یک ریال تغيير در وجه نقد نگهداري شده )

                                                                                               

 (11-3)رابطه    

اهرم بازار  ايوقفهمتغير  LAGLميانگين متغير وقفه نسبت وجه نقد به ارزش بازار سهام و  دهندهنشان LAGCدر رابطه فوق 

، مد را به ترتيب ضرایب متغيرهاي است، همچنين متغيرهاي  مدهآدستبه 1در نگاره  شدهارائهکه هر دو بر مبناي نتایج  باشدمي

AC, AC LAGC  وC. LAGL طبق مدل فوق کمتر از  شدهمحاسبهارزش نهایي  کهدرصورتي. باشدمي( 2. )به شرح نگاره

ست ارزش نهایي آزمون فرضيه دوم پژوهش، الزم ا منظوربهیک ریال باشد، فرضيه پژوهشي اول قابل رد نخواهد بود. همچنين 

ارزش نهایي یک  کهدرصورتيمقایسه شود.  باهم کاريمحافظهیک ریال وجه نقد در دو حالت قبل و بعد از دخالت دادن عامل 

 مشکي مياوقي). رد نمود توانميبيشتر محاسبه شود، فرضيه دوم را نيز ن کاريمحافظهریال وجه نقد بعد از دخالت دادن عامل 

 ( 32: 1383، الهي رودپشتي و

 جامعه آماری تحقیق 

ر د شدهپذیرفتهفعال  هايشرکتو حسابرسي شده  شدهبنديطبقههاي مالي آزمون فرضيات از داده منظوربهدر پژوهش حاضر 

مالي  به منابع اطالعاتي توانمياست. زیرا که تنها منبع اطالعاتي است که با استفاده از آن  شدهاستفادهبورس اوراق بهادار تهران 

  دسترسي یافته و مدل پژوهش را مورد آزمون قرارداد.  هاشرکت

 گیرینمونهروش  

 هايصورت متن ،ازجمله بهادار تهران اوراق بورس سازمان در کتابخانه موجود اسناد و مدارك از استفاده با هاداده پژوهش این در

 آوردره و تدبير پرداز اطالعاتي هايافزارنرم در موجود عاتسایر اطال و هاشرکت حسابرسي گزارش ، همراه هايیادداشت مالي،
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 يريگنمونه.روش شد گردآوري التين و فارسي تخصصي هايمجله و هامقاله از نيز تحقيق مباني نظري. گردید آوريجمع نوین

 مارىآ جامعه افراد تعداد که گيردمى قرار مورداستفاده وقتى گيري،نمونه روش این .باشدميحذفي سيستماتيک  ،این پژوهش

 گيرىنمونه آن، جاىبه و نيست پذیرامکان عمالً ساده تصادفى روش. است زیاد آمارى جامعه افراد تعداد وقتى زیرا. است زیاد

 . رودمى به کار سيستماتيک

ط ضواب .گردندميه حذف هاي فاقد شرایط مذکور از نمونو نمود شودميدر این روش ابتدا شرایطي جهت انتخاب نمونه تعریف  

جهت برازش مدل  موردنيازبراي نمونه آماري تحقيق با توجه به هدف پژوهش، مدل آزمون فرضيات و متغيرهاي  شدهتعيين

 . باشدميمذکور به شرح ذیل 

 شدهپذیرفته هايشرکت فهرست از 1382 اسفندماهپایان  تا و باشد شدهپذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1381 سال از قبل

 باشد. نشده حذف بهادار تهران اوراق بورس در

  پایان سال مالي شرکت منتهي به پایان اسفند باشد. 

 .باشد توليدي هايشرکت از

 .باشد نداشته معامله توقف ماه سه از بيش هاآن سهام

 تغيير سال مالي نداشته باشد.  موردمطالعهشرکت در دوره 

 تابلوي غيررسمي بورس منتقل نشده باشد.  نماد معامالتي شرکت به

  .باشد شدهمعاملهدر سال  باریکنماد معامالتي شرکت فعال و حداقل 

   در دسترسي باشد. موردمطالعهاطالعات مالي شرکت در دوره 

 .شد تهران انتخاب بهادار اوراق بورس در حاضر هايشرکت ميان از شرکت 111 باال شرایط به توجه با

  هادادهابزار گردآوری روش و 

سازمان بورس اوراق بهادار  رسانياطالعبا استفاده از پایگاه  عموماً پژوهش براي انجام این موردنيازهاي داده آوريجمعبراي 

  .آمد خواهد به دستهاي اقتصادي توسط بورس و روزنامه منتشرشده هاي، گزارشهاشرکتمالي  هايصورتتهران، 

 قلمرو پژوهش

 .حسابداري و نقش کنترل سهامداران پرداخت کاريمحافظهرابطه بين ارزش وجه نقد و  بررسي به تحقيق این: موضوعي مروقل

 آمد. به دست در بازار بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفته هايشرکت از موردنياز اطالعات قلمرو مکاني:

 

  هاداده وتحلیلتجزیهروش 

 کارگيريبه با سپس. گردید وخالصه بنديطبقه اطالعاتي هايفایل قالب در و آوريجمع  SPSSافزارنرمبا استفاده از  هاداده

 .شد تعيين وابسته و مستقل متغيرهاي بين ریاضي و روابط آماري محاسبات Eviewsهاي افزارنرم

ر بازار بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس د شدهپذیرفتههاي ي آماري شرکتي آماري از بين جامعه، ابتدا نمونهپژوهشدر این 

محاسبات مربوط به فرضيات و  منظوربههاي که در بخش جامعه و نمونه آماري ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس گيشرایط ویژ

 . شودميستفاده ا " Eviews " افزارنرماز  آزمون اف ليمرمانایي و آزمون 
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 در مندرج واقعي اطالعات بر مبتني توصيفي پژوهشي روش، ازلحاظ و استقرایي _ قياسي استدالل ازنظر پژوهش این طرفي از

 توصيفي پژوهش، هايداده آوريجمع ازنظر و بوده کاربردي پژوهشي هدف، ازنظر همچنين. باشدمي هاشرکت مالي هايصورت

 بود اهدخو تهران بهادار اوراق در بورس شدهپذیرفته يهاشرکت از نيز پژوهش این در انتخابي نمونه. شودمي تلقي رگرسيوني _

. بود خواهند تابلویي يهاداده صورتبه هاشرکتاز این  آمدهدستبهي هاداده. باشدمي هاآن 12/ 28 مالي سال پایان که

 آزمون ايبر متغيره چند رگرسيون در و مالي محاسبه دوره پایان در انتخابي يهاشرکت براي مستقل متغيرهاي که صورتبدین

 سه درT آزمون از وابسته متغير با مستقل رابطه متغيرهاي بودن دارمعني تعيين جهت. گيرندمي قرار مورداستفاده هافرضيه

 وابسته متغيرهاي با مستقل متغيرهاي همبستگي درجه تعيين براي همچنين. شودمي استفاده درصد ده و پنج یک، خطاي سطح

 خواهد.   استفاده 2R همبستگي ضریب از

 آمار توصیفی

، از شود ميشرکت  -سال  219 جمعاً( که 1381تا  1381سال مختلف )  1شرکت در   19هاي مرتبط با در این تحقيق داده

 است. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق در جدول زیر آورده شده است. شدهآوريجمعبهادار تهران بورس اوراق 

 ق ( آمار توصیفی متغیرهای تحقی0-4)جدول 

 کشيدگي چولگي انحراف معيار حداقل حداکثر ميانگين متغيرهاي پژوهش

ABRET 2612 8622 1611- 2621 1611- 2691 

CON 1611- 1611 1621- 162 1612- 3612 

ΔC 1611 1632 1621- 161 1613- 3611 

ΔD 16112- 16111 16112- 16113 1619- 2692 

ΔE 16119- 1631 163- 1621 16111 3611 

ΔI 1612 1632 1623- 161 1612- 2692 

ΔNCA 1622 2629 3631- 1688 1629- 2699 

LAGC 1619 1621 1622- 1621 1612 2691 

LAGE 1622 1611 1698- 1621 1612 2621 

LAGL 1612 161 1619- 1622 1611- 3628 

NF 1612 1611 1631- 161 161 2628 

 

 LAGLو  ABRET ،CON ،ΔC ،ΔD ،ΔD ،ΔI ،ΔNCAتغيرهاي دهد ضریب چولگي ممطابق جدول فوق نشان مي

هستند. همچنين تمامي  ترکوچکباشند، بدین معني که این متغيرها چوله به راست هستند و تمایل به مقادیر منفي مي
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دهد توزیع متغيرها از توزیع نرمال بلندتر بوده و حول ميانگين متغيرها ضریب کشيدگي مثبت دارند که نشان مي

 .اندمتمرکزشده

 هافرضیه وتحلیلتجزیه

است به همين دليل ابتدا باید براي تمام متغيرهاي پژوهش  شدهگردآوريسري زماني  صورتبههاي این تحقيق داده ازآنجاکه

 .کنيماز روش مناسب آماري استفاده مي هاآنبر نتایج  انطباقآزمون مانایي یا آزمون ریشه واحد را انجام بدیم و با 

دهد. را نشان مي 1(ADF) شدهتقویتفولر -جدول زیر نتایج آزمون ریشه واحد را براي متغيرهاي تحقيق با استفاده از روش دیکي

 فرضيه صفر این آزمون بر دارا بودن ریشه واحد یا عدم مانایي داللت دارد.

 فولر برای متغیرهای تحقیق-( نتایج آزمون دیکی2-4) جدول

 يدارمعنيسطح  اره آزمونآم متغيرهاي پژوهش

ABRET 11681- 16111> 

CON 11622- 16111> 

ΔC 12629- 16111> 

ΔD 19611- 16111> 

ΔE 19621- 16111> 

ΔI 19621- 16111> 

ΔNCA 18681- 16111> 

LAGC 1162- 16111> 

LAGE 12622- 16111> 

LAGL 19612- 16111> 

NF 19632- 16111> 

 

راي این ب شدهگرفتهفولر کليه متغيرهاي تحقيق از سطح آزمون در نظر -ي آزمون دیکيدارمعنيسطح  مطابق نتایج جدول فوق،

د، رد بو هاآنفولر براي کليه متغيرها که مبني بر عدم مانایي -فرضيه صفر آزمون دیکي درنتيجه( کمتر است. 1611تحقيق )

 خطي رگرسيونيهاي توان از روش مدلب براي این متغيرها ميدهد تمام متغيرها مانا هستند. بدین ترتيو نشان مي شودمي

 استفاده کرد. 

                                                                 
1 Augment Dikey-Fuller 
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 هاي رگرسيونيمانا بودن متغيرها نشان از نبودن ساختگي روابط موجود در رگرسيون و یا عدم وجود رگرسيون کاذب براي مدل

 اطمينان داشت. شدهحاصلتوان به نتایج دهد که ميکه از این متغيرها استفاده خواهد شد را نتيجه مي

 از مدل زیر استفاده خواهد شد:ها، در این پژوهش براي آزمون فرضيه

 

ABRETit = β1 + β1ΔCit + β2CONit + β3ΔCit * CONit + β2ΔEit + β1ΔNCAit + β1ΔIit + β2ΔDit + 

β9NFit + β8LAGEit + β11LAGCit + β11LAGLit  + β12ΔCit * LAGCit + β13ΔCit * LAGLit + 

εit                                                     )1-2( رابطه 

تعيين این  ،، لذا بدون کنترل اثر متغيرهاي مزبورباشدمي LAGCو  LAGLدر تعامل با متغيرهاي  ΔCمتغير  ازآنجاکه

باشد، کار دشواري است. ریال مي اسمي یک باارزشآماري متفاوت  ازلحاظموضوع که آیا ارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد 

 :توان به شرح زیر محاسبه نمود( را ميMVارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد نگهداري شده ) لذا

MV = β1 - β12 × LAGC - β13 × LAGL                                              )2-2( رابطه 

 

 های پانل دیتامدل 

خاب از بين   نل و الگوي      هاي روشبراي انت پا هاي رگرسیییيوني  چاو     Fي مشیییترك از آزمون ها دادهالگو یا آزمون  ليمر 

ي پانل انتخاب هادادهي مشترك انتخاب شود، کار تمام است اما اگر روش    هادادهليمر روش  Fاست. اگر در آزمون   شده استفاده 

عيين استفاده از الگوي اثرات ثابت در مقابل الگوي اثرات شد الزم است تا آزمون هاسمن نيز انجام شود. از آزمون هاسمن براي ت

 (.1398. )افالطوني و نيکبخت، شودميتصادفي استفاده 

ي  هادادهي پانل در مقابل روش هادادهبررسییي اسییتفاده از روش   منظوربهليمر  Fقبل از تخمين الگو الزم اسییت تا آزمون 

 زیر است: صورتبهشود. فرضيات این آزمون  مشترك )یا مدل تلفيقي( براي الگوي باال انجام

 

H1 : مدل دادههاي مشترك معمولي 

                                      H1 : مدل دادههاي پانل 
 

 شدهدادهدر جدول زیر نمایش  کاريمحافظه( در حالت بدون دخالت متغير 1-2ليمر براي مدل رابطه ) Fنتایج حاصل از آزمون 

 است.

 کاریمحافظهلیمر برای مدل تحقیق در حالت بدون دخالت متغیر  F( نتایج آزمون 3-4) جدول

 نتيجه مقدار-p درجه آزادي آماره آزمون

 1Hپذیرش فرض  1613 (329،12) 1683
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هاي مشترك معمولي براي مدل تحقيق در حالت بدین معني که مدل داده شودميپذیرفته  1Hه به جدول فوق فرض جبا تو

( در حالت با دخالت متغير 1ليمر براي مدل رابطه ) F. همچنين نتایج آزمون شودميانتخاب  کاريمحافظهون دخالت متغير بد

 است. شدهداده( نمایش 2-2در جدول ) کاريمحافظه

 کاریمحافظهلیمر برای مدل تحقیق در حالت با دخالت متغیر  F( نتایج آزمون 4-4)جدول 

 نتيجه مقدار-p ديدرجه آزا آماره آزمون

 1Hپذیرش فرض  1618 (321،12) 1682

 

هاي مشترك معمولي براي مدل تحقيق در حالت بدین معني که مدل داده شودميپذیرفته  1Hمطابق نتيجه جدول فوق فرض 

 .شودمينيز انتخاب  کاريمحافظهبا دخالت متغير 

 دهد.را نشان مي کاريمحافظهبدون دخالت متغير  جدول زیر نتایج حاصل از برازش مدل تلفيقي تحقيق در حالت

 

 

 

 کاریمحافظه( نتایج حاصل از برازش مدل تلفیقی تحقیق در حالت بدون دخالت متغیر 5-4)جدول 

 يدارمعنيسطح  آماره آزمون ضریب رگرسيوني متغيرهاي مدل

 <16111 2612 2618 مبدأعرض از 

ΔC 1622 2612 1613 

ΔE 1632- 2682- 1612 

ΔNCA 1612- 3613- 16111 

ΔI 3613- 2632- 1611 

ΔD 2611 2612 1612 

NF 1632- 1682- 1611 

LAGE 1611 1691 1619 

LAGC 1622- 1621- 1618 
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LAGL 1632 1618 161 

ΔC* LAGC 1621 2639 16118 

ΔC* LAGL 1622 2632 16118 

 1612 263 1628 نقش سهامدار

 1611 افتهیتعدیلتعيين ضریب  1613 (2Rضریب تعيين )

 

 دهد.را نشان مي کاريمحافظههمچنين جدول زیر نتایج حاصل از برازش مدل تلفيقي تحقيق در حالت با دخالت متغير 

 کاریمحافظه( نتایج حاصل از برازش مدل تلفیقی تحقیق در حالت با دخالت متغیر 6-4)جدول 

 يدارعنيمسطح  آماره آزمون ضریب رگرسيوني متغيرهاي مدل

 1681 1612 1612 مبدأعرض از 

ΔC 1692 2682 16113 

CON 1612 262 1612 

ΔC* CON 1623 2681- 16112 

ΔE 1628- 1692- 1619 

ΔNCA 1618- 1622- 1621 

ΔI 3611- 2632- 1611 

ΔD 1699 1611 168 

NF 1631- 362- 16111> 

LAGE 1613 161 1681 

LAGC 162- 2631- 16113 

LAGL 161 2628 16112 

ΔC* LAGC 1639 3612 16111> 
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ΔC* LAGL 1632 2622 16118 

 1611 2612 1611 نقش سهامدار

 1611 افتهیتعدیلضریب تعيين  1612 (2Rضریب تعيين )

 

 

 

 فرضیات تحقیق: 

 گردد.حسابداري باعث افزایش ارزش وجه نقد نگهداري شده مي کاريمحافظه

 است. دارمعنيروي ارزش وجه نقد  کاريمحافظه أثيرتنقش کنترل سهامداران در 

در تغيير یک ریال وجه نقد نگهداري شده با استفاده از رابطه  کاريمحافظهمتغير  تأثير(، 1-2( و )2-2با توجه به نتایج جداول )

 گردد.زیر محاسبه مي صورتبه( 2)

 :کاريحافظهمارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد در حالت بدون مداخله 

MV =  1622 - (1621×1619) - (1622×1612) = 1613 

 :کاريمحافظهو در حالت مداخله 

MV =  1692 - (1639×1619) - (1632×1612) = 1612 

توان گفت یک ریال دهد که ارزش نهایي یک ریال کمتر از ارزش اسمي یک ریال است. به عبارتي ميمحاسبات فوق نشان مي

تواند ناشي از وجود بازارهاي ناقص و نبود دهد ميدرصد ریال افزایش مي 12یا  13قد ارزش شرکت را معادل افزایش در وجه ن

باعث افزایش ارزش نهایي وجه  کاريمحافظهتقارن نبودن اطالعات باشد. همچنين با توجه به محاسبات اخير لحاظ کردن متغير 

حسابداري باعث افزایش ارزش وجه نقد نگهداري شده  کاريمحافظهنکه درصد شده است. پس فرضيه ای 12درصد به  13نقد از 

 گردد.مي تائيدگردد، مي

تئوري نمایندگي و کاهش تضاد منافع بين سهامداران و مدیران توجيه شود. بدین معني که  برتکيهتوان با در این رابطه، مي

 هاي نمایندگي ناشي ازاطالعات حسابداري را تقليل و هزینه کاريدستنقش اطالعاتي داشته و انگيزه مدیران در  کاريمحافظه

تواند خود مي نوبهبهافزایش کيفيت اطالعات  درنهایتدهد. کاهش عدم تقارن اطالعاتي و عدم تقارن اطالعاتي را کاهش مي

 نگيزه اضافي براي اتخاذ تصميماتتواند امي کاريمحافظهاز آن شود. همچنين  مؤثرافزایش کارایي وجوه نقد و استفاده  ساززمينه

باعث بهبود ارزش  درنهایتمدیریت را تسهيل نموده و  گذاريسرمایهایجاد کرده و نظارت بر تصميمات  گذاريسرمایهکاراي 

 .شودمينهایي وجه نقد 

ش ان گفت که فرضيه نقتواست پس در این رابطه نيز مي دارمعنينقش کنترل سهامداران  تأثيربا توجه با نتایج جداول اخير 

 گيرد.قرار مي تائيداست، نيز مورد  دارمعنيروي ارزش وجه نقد  کاريمحافظه تأثيرکنترل سهامداران در 
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دهد که با ، نشان ميکاريمحافظهدر دو حالت قبل و بعد از دخالت دادن عامل  شدهتعدیلهمچنين با مقایسه ضریب تعيين 

درصد افزایش داشته است. این افزایش ضریب تعيين نشان  11یب تعيين مدل، معادل ، ضرکاريمحافظهلحاظ کردن عامل 

 کاريمحافظه تأثيرفرضيه  تائيدحسابداري داراي محتواي اطالعاتي است. پس این موضوع نيز بر  کاريمحافظهدهد گه مي

 حسابداري بر ارزش  وجه نقد داللت دارد.

  شدهدادههای برازش ارزیابی مدل

ها سه ویژگي گيرند. براي ارزیابي مدلهایي که در بخش قبل برازش داده شدند مورد ارزیابي قرار مين قسمت مدلدر ای

نرمال بودن  درواقعخواهند گرفت.  موردبررسينرمال بودن خطاها، عدم خودهمبستگي خطاها و ثابت بودن واریانس خطاها 

براي آزمون ها باید نرمال باشد. از برازش مدل شدهحاصلتيب خطاهاي باشد. بدین ترهاي رگرسيوني ميخطاها ار فروض مدل

در این آزمون فرض صفر مبني بر نرمال بودن جزء خطا است  برا استفاده کرد. –از آماره جارك  توانمينرمال بودن جزء خطاها 

م توانيصورت نرمال بودن خطاها مي درو باید نشان داده شود که فرض صفر رد نشده است تا نرمال بودن جزء خطا ثابت شود. 

 کنيم که مدل از برازش خوبي برخوردار است اظهارنظر

تحقيق در حالت بدون لحاظ کردن  مقدار آن براي مدل-pبرا و -آماري به همراه آماره جارك ايشاخصهبراي این بخش نمودار و 

 است. شدهدادهزیر نمایش در شکل  کاريمحافظهمتغير 

کرد که خطاها از  اظهارنظرتوان مي کاريمحافظهنمودار مربوط به خطاهاي مدل تحقيق در حالت بدون متغير از روي شکل 

ي دارعنيمتوزیع نرمال برخوردار هستند زیرا شکل نمودار بسيار شبيه به شکل نمودار توزیع نرمال هستن. همچنين مقدار سطح 

که مبني بر نرمال   1Hبيشتر است پس فرض  1611مقدار از -pي یا دارمعنيکند )چون سطح نيز نرمال بودن خطاها را ثابت مي

از برازش خوبي برخوردار  کاريمحافظهمدل تحقيق در حالت بدون لحاظ کردن متغير  درنتيجه(. شودميبودن است، پذیرفته 

 است.
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Series: RESID_1

Sample 1990 1995

Observations 408

Mean      -1.20e-17

Median   0.107462

Maximum  6.913016

Minimum -8.113175

Std. Dev.   2.489321

Skewness  -0.056175

Kurtosis   3.009848

Jarque-Bera  0.216233

Probability  0.897523


 

 کاریمحافظهبرا برای خطای مدل تحقیق بدون -رکها به همراه آماره جا( نمودار و شاخص0-4)شکل 

تحقيق در حالت با لحاظ کردن  مقدار آن براي مدل-pبرا و -آماري به همراه آماره جارك ايشاخصههمچنين شکل زیر نمودار و 

ن لحاظ کرددهد که با توجه به توضيحات قبل و نتایج موجود در شکل، مدل تحقيق در حالت را نشان مي کاريمحافظهمتغير 

 نيز از برازش خوبي برخوردار است. کاريمحافظهمتغير 
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Series: RESID_2

Sample 1990 1995

Observations 408

Mean       1.20e-17

Median   0.133987

Maximum  6.601670

Minimum -8.153354

Std. Dev.   2.469567

Skewness  -0.061074

Kurtosis   2.993671

Jarque-Bera  0.254320

Probability  0.880593


 

 کاریمحافظهبرا برای خطای مدل تحقیق با -ها به همراه آماره جارک( نمودار و شاخص2-4)شکل 

براي این آماره بازه  موردقبولواتسون بهره خواهيم گرفت. دامنه -براي بررسي عدم خودهمبستگي خطاها از آماره داربين

واتسون هر مدل برازش شده در این بازه قرار گيرد، نشان از مناسب بودن -باشد. بدین معني که اگر آماره داربين( مي161،261)

و با لحاظ کردن  کاريمحافظهواتسون را براي مدل تحقيق در حالت بدون لحاظ کردن متغير -مدل است. جدول زیر آماره داربين

توان از مناسب بودن قرار دارند، مي یادشدهدر محدوده  آمدهدستبههاي دهد. با توجه به اینکه آمارهرا نشان مي کاريمحافظه

 مدل اطمينان خاطر داشت.

 

 های تحقیقواتسون برای مدل-( مقادیر آماره داربین7-4)جدول 

 مناسب بودن مدل واتسون-آماره داربين مدل تحقيق

ت بدون متغير مدل در حال

 کاريمحافظه
 گرددمي تائيد 261

مدل در حالت بودن متغير 

 کاريمحافظه
 گرددمي تائيد 2618

آخرین ویژگي مربوط به ارزیابي مدل، ثابت یا همسان بودن واریانس خطاهاي مدل است که نتایج حاصل از آزمون این ویژگي 

است. توجه شود  شدهدادهنشان  کاريمحافظهو بودن متغير  کاريافظهمحدر جدول زیر براي مدل تحقيق در حالت بدون متغير 

دهد که ( نشان مي9-2از جدول ) آمدهدستبهباشد. نتایج که فرضيه صفر این آزمون ثابت یا همسان بودن واریانس خطاها مي

ند که حاکي از مناسب بودن توان گفت که واریانس خطاهاي مدل همسان هستپس مي شودميفرضيه صفر هر دو مدل پذیرفته 

 ها است.مدل

 

 ( نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس خطاها7-4)جدول 

 يدارمعنيسطح  آماره آزمون مدل تحقيق
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مدل در حالت بدون متغير 

 کاريمحافظه
11692 1621 

مدل در حالت بودن متغير 

 کاريمحافظه
12622 1692 

پس از اصیییالحات و   Excel افزارنرمملي بورس اوراق بهادار تهران با اسیییتفاده از     از کتابخانه    شیییدهآوريجمعهاي  داده

 نهایي انجام شیید. تحليل هايوتحليلتجزیهشییده و  Eviews افزارنرموارد  موردبررسییيبندي الزم بر اسییاس متغيرهاي طبقه

  لگيچو معيار انحراف پراکندگي ايشاخصه و هميان ميانگين، ازجمله مرکزي ايشاخصه محاسبه با توصيفي آمار بخش در هاداده

شيدگي  و شد           شروع  چولگي ک ستفاده  شه واحد ا سي مانایي متغيرهاي تحقيق از آزمون ری شد. در این تحقيق ابتدا براي برر

هاي تحقيق هاي پانلي یا تابلویي به بررسییي فرضییيههاي دادههاي رگرسییيوني چند متغيره و مدلآماري مدل هايفنسییپس از 

شد. با توجه به ترکيبي بودن نوع داده   ستفاده  سپس       Fاز آزمون و تلفيقي هاي پانلها براي انتخاب بين روشا شد.  ستفاده  ليمرا

صله از نرم     تائيدبه  ستفاده از نتایج حا ضيات تحقيق با ا شد و در آخر براي ارزیابي مدل نرمال     Eviewsافزار یا رد فر پرداخته 

 ون قرار گرفت.بودن خطاهاي آن مورد آزم

باعث افزایش ارزش وجه نقد      کاري محافظه  گفت که    توانمياز آزمون فرضیییيات تحقيق   آمده دسیییتبه با توجه به نتایج     

 است. دارمعنينقش کنترل سهامداران در این رابطه مهم تلقي شده و  تأثيرگردد و مي

 نتایج

 فرضیات تحقیق

 گردد.نقد نگهداري شده ميحسابداري باعث افزایش ارزش وجه  کاريمحافظه

 است. دارمعنيروي ارزش وجه نقد  کاريمحافظه تأثيرنقش کنترل سهامداران در 

 تفسیر نتایج آزمون فرضیات 

و ارزش  ريکامحافظهحسابداران روي ارزش وجه نقد به این نتيجه رسيدیم که بين  کاريمحافظه تأثيربا پذیرفته شدن فرضيه 

گردد. همچنين فرضيه کنترل سهامداران باعث افزایش ارزش وجه نقد مي کاريمحافظهي وجود دارد و ردامعنيوجه نقد رابطه 

جه حسابداران در ارزش و کاريمحافظهتوانند با نقش کنترلي روي دهد سهامداران ميگردید که نشان مي تائيددر رابطه فوق نيز 

تئوري  برتکيهتواند با حسابداري مي کاريمحافظهنقد با لحاظ کردن باشند. موضوع افزایش ارزش وجه  مؤثرنقد نگهداري شده 

اطالعاتي  نقش کاريمحافظهنمایندگي و کاهش تضاد منافع بين سهامداران و مدیران توجيه شود. این گفته به این معني است که 

ي ناشي از عدم تقارن اطالعاتي را کاهش هاي نمایندگاطالعات حسابداري را تقليل و هزینه کاريدستداشته و انگيزه مدیران در 

د افزایش کارایي وجوه نق ساززمينهتواند خود مي نوبهبهافزایش کيفيت اطالعات  درنهایتدهد. کاهش عدم تقارن اطالعاتي و مي

رده ایجاد ک اريگذسرمایهتواند انگيزه اضافي براي اتخاذ تصميمات کاراي مي کاريمحافظهاز آن شود. همچنين  مؤثرو استفاده 

 .شودميباعث بهبود ارزش نهایي وجه نقد  درنهایتمدیریت را تسهيل نموده و  گذاريسرمایهو نظارت بر تصميمات 

 گیرینتیجهبحث و 

ند نمایاقدام به نگهداري وجه نقد بيش از ميزان نياز مي مدتکوتاهحفظ جایگاه خود در شرکت و ایجاد منافع  منظوربهمدیران 

کاهش ارزش مرتبط با وجه نقد  دیگرعبارتبهدهد؛ را افزایش مي ارزشکمهاي در پروژه گذاريسرمایهن امر احتمال که ای

دهند. خود انجام مي گريتصديي است که مدیران جهت گسترش دوره ازحدبيش گذاريسرمایهمربوط به  عموماًنگهداري شده، 

مثبتي که بر ضریب تغييرات وجه نقد اضافي دارد، موجب افزایش ارزش  تأثيربا  کاريمحافظهطبق نتایج تحقيق مشخص شد که 
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 ،کاريمحافظهاست.  کارانهمحافظهبر اساس قواعد حسابداري  تأثيرگذارد. مکانيسم این وجوه نقد نگهداري شده شرکت مي

 ين شرایطي اگر مدیر بخواهد وجوهکند. در چنها نسبت به شناسایي سود هدایت ميرا به سمت شناسایي بيشتر زیان هاشرکت

هاي ناشي از آن را در همان دوره خود گزارش کند که این کند باید زیان گذاريسرمایه ارزشکمهاي نقد شرکت را در پروژه

ها، موجب افزایش ارزش وجوه نقد شرکت با الزام مدیریت به گزارش زیان کاريمحافظهموجب تزلزل جایگاه وي خواهد شد. لذا 

 باشد.يم

اي هیابد و باعث کاهش انگيزههاي انجام مدیریت سود مبتني بر اقالم تعهدي کاهش ميفرصت کاريمحافظهبا افزایش سطح 

یک مکانيسم براي کاهش مدیریت سود مبتني بر اقالم  عنوانبه کاريمحافظهتوان از مي درنتيجه. شودميانجام مدیریت سود 

 ايو مدیران انگيزه شودميهاي انجام مدیریت سود محدود ، فرصتکاريمحافظها افزایش سطح ب درواقعتعهدي استفاده کرد. 

مصون  نظراعمالو  کاريدستبوده و از  ترصحيحگزارش  شودميبراي انجام مدیریت سود مبتني بر اقالم تعهدي ندارند که باعث 

نند تا تواهاي مرتب و مستمر ميه گرفته شود. سهامداران با کنترلنبياد نقش کنترل سهامداران را نادید بارهدراینبماند. الته 

 تر کنند.مدیران در گزارش را کمرنگ کاريدستحدودي این سوء مدیریت را کاهش داده و 

حسابداران باعث بهبود ارزش وجه نقد نگهداري شده گردید و نقش کنترلي سهامداران  نيز در این  کاريمحافظهدر این پژوهش 

بر ارزش بازار وجه نقد نگهداري  کاريمحافظه تأثير( 1383واقع شد. در همين راستا، مشکي مياوقي و الهي رودپشتي ) مؤثره رابط

شده را بررسي کرده و به این نتيجه رسيدند که تغيير یک ریال در وجه نقد نگهداري شده، منجر به ایجاد تغييرات کمتري در 

دهد که در تحقيق ، ارزش بازار یک ریال اضافي در وجه نقد نگهداري را افزایش ميکاريافظهمح. همچنين شودميارزش بازار آن 

 خواني نيز دارند.هم باهم دیگرآمد و  به دستحاضر هم این نتيجه 

در بورس  شدهپذیرفته هايشرکتحسابداري و ارزش وجه نقد اضافي  کاريمحافظه(، 1383در تحقيقي که ملکيان و همکاران )

دهد که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمي . نتایج نشان ميقراردادند موردمطالعهراق بهادر تهران را او

هاي نمایندگي، موجب افزایش ارزش وجوه نقد تواند با کاهش هزینهمي کاريمحافظهباشد. همچنين مشخص شد که کمتر مي

 دارند. خوانيهماین نتایج گفته شد حاصل شد و با یکدیگر  کامالًضر نيز شود که در تحقيق حا هاشرکتاضافي 

 موردبررسيدر گزارشگري مالي و ميزان نگهداشت وجه نقد را  کاريمحافظه( رابطه بين 1381اي مهراني و همکاران )در مطالعه

تایج نداشته است که با ن تأثيراشت وجه نقد، بر ميزان نگهد کاريمحافظهقرار داده و به این نتيجه رسيدند که طي دوره مطالعه، 

بر ميزان نگهداري وجه نقد در تحقيق مهراني و همکاران  کاريمحافظه تأثيراز تحقيق حاضر در تضاد است. عدم  شدهحاصل

الي ریت ماز دید مدی بااحتياطدر گزارشگري مالي(  کاريمحافظهاین موضوع است که احتياط از دیدگاه حسابداري ) دهندهنشان

 باشد.نمي راستاهم)نگهداري وجه نقد بيشتر( 

هاي نقدي و اقالم بر محتواي اطالعاتي تفاضلي جریان کاريمحافظه تأثير( با عنوان 1398در پژوهشي دیگر کردستاني و خليلي )

 کاريمحافظهدرجه  هایي کههاي نقدي در شرکتتعهدي به این نتيجه رسيدند محتواي تفاضلي اقالم تعهدي نسبت به جریان

اي هکمتر دارند. همچنين بين محتواي اطالعاتي تفاضلي جریان کاريمحافظههایي است که درجه باالتري دارند بيشتر از شرکت

 باشد.يم جهتهمبا نتایج تحقيق حاضر  نوعيبههمبستگي مثبتي دارد که  هاشرکت کاريمحافظهنقدي و اقالم تعهدي با رتبه 

( نشان دادند که ارزش بازار یک دالر اضافي در موجودي نقد کمتر از یک دالر اسمي 2112ئيس و همکاران )در پژوهشي لو

حسابداري  کاريمحافظهدهد که همچنين نشان مي هاآنباشد که نتيجه مطالعه حاضر نيز حاکي از قضيه است. مطالعات مي

 اهآنفراهم کند.  مؤثر گذاريسرمایهبراي مدیران جهت تصميمات تواند مشکالت نمایندگي را کم کرده و انگيزه الزم را مي

 دهد.تواند ارزش بازار یک دالر اضافي در موجودي نقدي را افزایش ميمي کاريمحافظههمچنين دریافتند که 



                                               مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                                           -فصلنامه علمی تخصصی

 65الی   31صفحه          13شماره  – 10دوره 

 

 

نشان داده شد  هاآندارد. در پژوهش  مطابقت( 2111( و پاالزو )2111همچنين نتایج این تحقيق با نتایج مطالعات سي موتين )

هایي که سطح بيشتري از تواند کمتر از ارزش اسمي آن باشد و به این نتيجه رسيدند که شرکتکه ارزش نهایي وجه نقد مي

 دهند.نمایند، عملکرد بهتري از خود نشان ميوجه نقد را نگهداري مي

 هاپیشنهاد 

شوند. با افزایش حيطه علمي و هدفمند انجام مي تصوربههاي منسجمي است که رشد و توسعه هر علمي در پرتو تحقيق

و بيشتر توسعه علوم مختلف شکل گيرد و راحتي  بهترچهتحقيق در علوم، این اميد وجود دارد که هر  هايروشها و بهبود تحقيق

 ورتصبهحقيق براي آینده ت هاپيشنهادکاربردي و  هادپيشنهاو آسایش بيشتري عاید جوامع بشري شود. در ادامه این بخش 

 .شودميجداگانه ارائه 

 کاربردی هاپیشنهاد 

باشد. تا بتوانند بهترین تصميمات مدیریتي و مي هاشرکتمدیران ارشد و مدیران مالي  مورداستفادهنتایج این پژوهش بيشتر 

 ایند.مورد انتظار شرکت، اتخاذ نمآتي و افزایش بازده  هايفعاليت بينيپيشدر راستاي  هاشرکتارزیابي عملکرد  منظوربهمالي را 

و  جنبه کاربردي داشته هاآناست: که برخي از  ارائهقابلزیر  هاپيشنهاد موردمطالعههاي پژوهش و مباني نظري با توجه به یافته

 .کارگيرندبهرا  هاآنهاي آتي خود توانند در کارها و تالشمدیران و افراد دخيل در موضوعات اقتصادي مي

متر دهند کشرکت مي شدهحاصلوجه به نتایج تحقيق که مشخص گردید ارزشي که سهامداران به یک ریال وجوه نقد با ت (0

با عنایت به این مهم در حصول وجه نقد در راستاي  شودميپيشنهاد  هاشرکتاز ارزش اسمي آن است؛ به همين به مدیران 

 نمایند.  ریزيبرنامهافزایش ارزش شرکت 

ار واقع دباعث بهبود ارزش نهایي وجه نقد شد و نقش کنترل حسابداران در این رابطه نيز معني کاريمحافظهکه به دليل این (2

هميت ا کاريمحافظهکه به مفاهيم  شودمياستانداردهاي حسابداري توصيه  کنندهتدوینو نيز نهادهاي  هاشرکتگردید، به 

هاي مالي توجه بيشتري استفاده از مفاهيم مالي و حسابداري در گزارش بيشتري داده و نهادهاي ناظر و سهامداران نيز بر

 اعمال نمایند.

 انتفاعي است، لذا هايشرکتآن، افزایش ثروت سهامداران اهداف اصلي  تبعبهبه دليل آنکه افزایش ارزش سهام شرکت و  (3

موجب افزایش ارزش وجوه نقد نگهداري شده بيشتر در گزارشگري مالي خود،  کاريمحافظهتوانند با الزام به مي هاشرکت

 .شودميآن به افزایش بازده سهام منجر  درنتيجهخود شوند که 

هاي نقدي و جهت دستيابي به نگهداري موجودي منظوربههاي خود ریزيبرنامهدر  شودميتوصيه  هاشرکتبه مدیریت  (4

 داري وجه نقد ارتباط دارند، توجه کنند.نقدینگي هدف، به عوامل مختلف مالي و حسابداري که با سطح نگه

 ها و معيارهايسازمان امور مالياتي کشور در ماژول ارزیابي ریسک مؤدیان مالياتي به روابط بين سنجه شودميپيشنهاد  (5

 و درامد مشمول ماليات ابزاري مؤدیان مالياتي توجه نماید. کاريمحافظهجریان وجه نقد عملياتي، 

مدیر را در بيش نمایي سود  دارانهجانبحسابداري، رفتار  کاريمحافظه، با استفاده از شودميتوصيه  زیاده هايشرکتبه  (6

ها نظير سهامداران، محدود و ارزش شرکت نيز هاي اضافي به مدیر و سایر گروهپرداخت درنتيجهاندازد.  تأخيرخنثي و به 

 .دشومي بلندمدتدر  زیان هايشرکتموجب ارتقاي ارزش  ريکامحافظهیابد. بنابراین افزایش افزایش مي بلندمدتدر 

 برای تحقیقات آتی هاپیشنهاد 

 به بيشتر  اطمينان براي پژوهش، محقق براي بررسي تمام ابعاد موضوع تحقيق و نتایج   پيشرو هاي محدودیت به توجه با

ضوع  شنهادهایي مي پژوهش مو سش  این انجام از پس مچنين،کرد. ه مطرح هاي آتيپژوهش براي را توان پي  هايپژوهش پر

 متبادر به ذهن حسییابداران و ارزش وجه نقد و همچنين نقش کنترلي سییهامداران   کاريمحافظه موضییوع درباره متعددي
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 زیر به شرح  هاآن از برخي که قرار گيرد آینده هايپژوهش زمينه فرضيه  یا و پرسش  شکل  به تواندمي هاپرسش  . اینشود مي

 است:

، با  شییودميوجود دارد به پژوهشییگران آتي پيشیینهاد   کاريمحافظههاي مختلفي براي محاسییبه با توجه به اینکه مدل (1

ي با  امقایسه  صورت بهرا محاسبه کنند و نتایج حاصله را    کاريمحافظهمختلفي که در ایران قابل انجام است   ايشاخصه  

 پژوهش حاضر بيان کنند.

شنهاد    (2 شگران آتي پي سه با   هايشرکت که ميزان نگهداري وجه نقد براي  شود مي به پژوه   هايشرکت زیان ده در مقای

سي و مورد آزمون قرار دهند. همچنين مي     ستفاده از متغير مجازي برر ستفاده از   سود ده با ا ضر را با ا توانند پژوهش حا

 ر دهند.قرا موردمطالعهرا  بينيپيشوقفه زماني و بررسي اثر افزایش وقفه بر بهبود 

ضوع   (3 شگران در آینده مي کاريمحافظهدر رابطه با مو صي بودن    ، پژوه صو ا  ب هاشرکت توانند در مورد رابطه دولتي یا خ

 حسابداري تحقيق کنند. کاريمحافظهحسابداري همچنين رابطه گزارش حسابرسان مستقل با  کاريمحافظه

باشد، لذا نتایج این تحقيق در بورس اوراق بهادر تهران مي شدهپذیرفته هايشرکت جامعه آماري این پژوهش متشکل از   (2

سایر   تعميمقابل سي  هايشرکت به  شنهاد     غير بور ست. پي شکل از کليه     شود ميني سي دیگري در جامعه آماري مت برر

سي و   هاشرکت  سي اعم از بور شود و همچنين مي  غير بور شابه ميزان  توان با انجام پژوهشانجام    کاريمحافظههاي م

 را مقایسه نمود. غير بورسيبورسي و  هايشرکتحسابداران 
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