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conservatism and the role of controlling shareholders
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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.
Keywords: cash, conservatism, accounting, shareholders.
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چکيده:
امروزه بازار سرمایه یکي از ارکان اساسي رشد و توسعه اقتصادي در هر کشور به شمار ميرود ،پژوهش حاضر باهدف رابطه
بين ارزش وجه نقد و محافظهکاري حسابداري و نقش کنترل سهامداران انجام شد .پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف جزء پژوهش-
هاي کاربردي و بر اساس ماهيت و روش از نوع همبستگي ميباشد همچنين ،پژوهش حاضر ازلحاظ طبقهبندي برحسب روش،
از نوع توصيفي است و از ميان انواع پژوهشهاي توصيفي از نوع همبستگي است؛ بنابراین ،از روش رگرسيون چند متغيره و
همچنين ،آزمونهاي پيشفرض استفاده از رگرسيون ،استفاده خواهد شد .دادههاي جمعآوريشده از کتابخانه ملي ،بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از نرمافزار  Excelپس از اصالحات و طبقهبندي الزم بر اساس متغيرهاي موردبررسي وارد نرمافزار
 Eviewsشده و تجزیهوتحليلهاي نهایي انجام شد .تحليل دادهها در بخش آمار توصيفي با محاسبه شاخصهاي مرکزي ازجمله
ميانگين ،ميانه و شاخصهاي پراکندگي انحراف معيار چولگي و کشيدگي چولگي شروع شد .در این پژوهش ابتدا براي بررسي
مانایي متغيرهاي تحقيق از آزمون ریشه واحد استفاده شد سپس از فنهاي آماري مدلهاي رگرسيوني چند متغيره و مدلهاي
دادههاي پانلي یا تابلویي به بررسي فرضيههاي تحقيق استفاده شد .با توجه به ترکيبي بودن نوع دادهها براي انتخاب بين روشهاي
پانل و تلفيقي از آزمون Fليمراستفاده شد .سپس به تائيد یا رد فرضيات تحقيق با استفاده از نتایج حاصله از نرمافزار Eviews
پرداخته شد و در آخر براي ارزیابي مدل نرمال بودن خطاهاي آن مورد آزمون قرار گرفت.
با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون فرضيههاي تحقيق ميتوان گفت که محافظهکاري باعث افزایش ارزش وجه نقد
ميگردد و تأثير نقش کنترل سهامداران در این رابطه مهم تلقي شده و معنيدار است.
کلیدواژه :وجه نقد ،محافظهکاری ،حسابداری ،سهامداران.
مقدمه
یکي از عوامل مؤثر بر حسابداري بهينه محافظهکاري ميباشد به نظر ميرسد که محافظهکاري نقش اطالعاتي مهمي دارد که
ميتواند بهينه بودن سرمایهگذاري را دنبال کند .محافظهکاري بهعنوان نياز به درجه تائيد پذیري بيشتر در شناخت سودها نسبت
به زیانها تعریف شود یکي از تعاریف حسابداري درروش سنتي این است که هيچ سودي را نپذیرید ولي زیانها را شناسایي
کنيد .مطالعات گستردهاي بر روي نقش حسابداري محافظهکاري در گزارشگري مالي انجامشده است .وواتز ادعا دارند که
محافظهکاري در پاسخ به تقاضا براي اطالعات بهموقع و قابل تائيد که باعث کاهش تضاد منافع و مسائل نمایندگي ميشود ،به
وجود آمده است .نقش محافظهکاري درروند اطالعات ميان مدیریت واحد تجاري و صاحبان سرمایه ،محافظهکاري را نوعي عامل
بازدارندهي مدیریت براي بيان آیندهاي بيشازحد خوشبينانه ميدانند.
محافظهکاري حسابداري یک مفهوم حسابداري است که منجر به کاهش سود انباشته گزارششده از طریق شناخت دیرتر درآمد
و شناخت سریعتر هزینه ميشود و باعث ارزیابي پایين دارایي و ارزیابي باالي بدهي ميشود .همچنين محافظهکاري مفهومي
است که در شناخت جریان نقدي آینده تأخير ایجاد کرده و کمترین سطح اطالعات را ازنظر دارایيها و درآمدها و بيشترین سطح
اطالعات را ازنظر بدهيها و مسئوليتها ارائه ميدهد .درواقع محافظهکاري یکي از اولویتهاي روشهاي حسابداري است که
ازیکطرف کمترین ارزش را براي دارایيها و درآمدها ایجاد ميکند و از سوي دیگر بيشترین ارزش را براي بدهي و هزینهها به
ارمغان ميآورد .یا بهعبارتدیگر ،محافظهکاري کمترین ارزش کتابخانهاي را ایجاد ميکند (نظراسري.)2112،
اهمیت و ضرورت تحقیق
سيستم حسابداري ميتواند بهعنوان یکي از مهمترین منابع اطالعاتي موجود ،اطالعات موردنياز مدیران را فراهم آورد .بنابراین
اهداف گزارشگري مالي و مباني حسابداري ایجاب ميکند که اطالعات مزبور از ویژگيهاي معيني برخوردار باشد تا براي قضاوت
و تصميمگيري مدیران و سایر استفادهکنندگان ،قابلاعتماد و بهطور نسبي صحيح به شمار آید .بنابراین هدف از این تحقيق،
رابطه بين ارزش وجه نقد و محافظهکاري حسابداري و نقش کنترل سهامداران ميباشد.
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اهداف پژوهش
این تحقيق در تالش است تا نقش کنترل سهامداران را بهعنوان تقویت سهامداران اقليت یا بهعنوان نظارت بر رابطه بين
محافظهکاري حسابداري و ارزش یک دارایي نقدي شرکت تعيين کند روش محافظهکارانه حسابداري بهعنوان یک عامل جداگانه
و بهطور بالقوه تأثيرگذار درنتيجه افزایش ارزش پول نقد ميباشد.
 هدف آرماني
بررسي مزایا و معایب ارزش نگهداري پول نقد و محافظهکاري حسابداري
 هدف کلي
بررسي تأثير نقش کنترل سهامداران بر ارزش نقدي و محافظهکاري حسابداري
 اهداف ویژه
بررسي رابطه بين غياب سهامداران کنترل و ارزش نقدي بر محافظهکاري
 )2بررسي رابطه محافظهکاري حسابداري ،بر رابطه بين تغييرات ارزش نقدي توسط شرکت و بازده بررسي اثر تقویت نقش کنترل
سهامداران بر ارزش نقدي و محافظهکاري حسابداران
 اهداف کاربردي
بررسي تأثير جریان نقد بر ميزان محافظهکاري حسابداري.
استفاده از اصل محافظهکاري در گزارشگري مالي درصورتيکه موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتي گردد ،تأمين مالي را براي
شرکتها تسهيل نموده و ميزان نگهداري وجه نقد توسط شرکتها را کاهش ميدهد.
با توجه به اصول حسابداري محافظهکار ،بنگاهها تمایل دارند که زیان خود را بهموقع تشخيص دهند محافظهکار بودن حسابداري
یک روش کاهش آسيبپذیري سازمان است و نتيجه این پژوهش براي سازمانهاي بورس و حسابداران و سهامداران قابلاستفاده
است.
سؤال پژوهش
چه رابطهاي غياب سهامدار و ارزش نقدي بر محافظهکاري حسابداري وجود دارد؟
مداخله کنترل سهامداران و روشهاي حسابداري محافظهکارانه چه تأثيري بر ارزش نقدي دارد؟
چه رابطهاي بين نظارت بر کنترل سهامداران ،ارزش نقدي و حسابداري وجود دارد؟
 سؤال اصلي
چه رابطهاي بين نقش کنترل سهامداران بر ارزش نقدي و محافظهکاري حسابداري وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
-1در غياب سهامداران کنترل ،ارزش پول نقد با افزایش ميزان محافظهکاري حسابداري افزایش ميیابد.
-2اثرات مداخله کنترل سهامداران تأثير مثبت روشهاي حسابداري محافظهکارانه بر ارزش نقدي را کاهش ميدهد.
 -3اثر نظارت کنترل سهامداران رابطه مثبت بين ارزش پول نقد و محافظهکار بودن حسابداري را کاهش ميدهد.
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فرضيه اصلي پژوهش
 بين تأثير نقش کنترل سهامداران بر ارزش نقدي و محافظهکاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش
طبق تحقيقات گستردهاي که در این زمينه داشتهایم ،با تحقيق و پژوهشي مشابه برخورد نکردهایم ،لذا در این مطالعه با استفاده
از مطالعات پيشين که ازنظر ماهوي در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهي تازه از زاویه جدیدي به موضوع نگریستهایم و
در این تحقيق سعي شده است به رابطه بين ارزش وجه نقد و محافظهکاري حسابداري و نقش کنترل سهامداران ،پرداخته شود،
لذا مطالعه حاضر به لحاظ موضوعي ،اهداف تحقيق ،داراي جنبه نوآوري ميباشد.
مبانی نظری
محافظهکاري ،حسابداري را الزام به داشتن درجه باالیي از تائيد براي شناخت اخبار خوب مانند سود ،در مقابل شناخت اخبار بد
مانند زیان تعریف مينمایند .این تعریف محافظهکاري را از دیدگاه سود و زیان توصيف مينماید .اما تعریف محافظهکاري
حسابداري از دیدگاه ترازنامه :بر اساس این دیدگاه ،زماني که تردیدي واقعي در انتخاب بين دو یا چند روش گزارشگري وجود
دارد ،آن روشي باید اتخاذ گردد که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام را دارا باشد .تعریف سوم درباره محافظهکاري بر
پایه دیدگاه ترکيبي ترازنامه و سود و زیان است .در دیدگاه سوم ،محافظهکاري ،یک مفهوم حسابداري است که موجب کاهش
سود انباشته گزارششده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه ،کم نمایي دارایي و بيش نمایي بدهي ميشود.
تعریف دیگر عبارت است از محافظهکاري شرطي و محافظهکاري غيرشرطي .محافظهکاري شرطي ،که توسط استانداردهاي
حسابداري الزام شده است .یعني شناخت بهموقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود
اخبار خوب و مطلوب .براي مثال :کاربرد قاعده حداقل بهاي تمامشده یا خالص ارزش فروش در ارزیابي موجودي کاال ،نوعي
محافظهکاري شرطي ميباشد که به این نوع محافظهکاري ،محافظهکاري سود و زیان و یا محافظهکاري گذشتهنگر گویند .اما
محافظهکاري غيرشرطي از طریق استانداردهاي حسابداري ،الزام نگردیده است .این نوع محافظهکاري ،کمتر از واقع نشان دادن
ارزش دفتري خالص دارایيها توسط رویههاي از پيش تعيينشده حسابداري است که به محافظهکاري ترازنامه و یا محافظهکاري
آیندهنگر نيز معروف است.
چارچوب نظری
دیدگاههای محافظهکاری حسابداری
واتس و زیمرمن(  ) 1891معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههاي نمایندگي است .مشکل زماني به وجود ميآید که
مدیریت دوست دارند در پروژهاي سرمایهگذاري کنند که ریسک آنها بيشتر است ،زیرا انتظار بازدهي نيز بيشتر است .در
قراردادهاي بدهي بازده مازاد براي شرکت است و بستانکاران سهمي در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتي پروژهاي زیان
باشند عواقب اصلي این زیان متوجه اعتباردهندگان خواهد بود .جستجو براي دستيابي بهنوعي سازوکار جهت کاستن این هزینهها
منجر به تقاضا براي خدمات حسابداري بهعنوان ابزاري مؤثر در فرآیند قراردادهاي واحد تجاري شده است .بيشتر قراردادهاي
واحد اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي بر مبناي ارقام حسابداري تنظيم ميگردد ،تا هزینههاي نمایندگي کاهش پيدا کند.
بهموقع بودن ،تأئيدپذیري و عدم تقارن در تائيد پذیريِ ارقام حسابداري( اخبار خوب و بد) از اهميت برخوردار است و اعمال
محافظهکاري را ميطلبد .براي مثال ،محافظهکاري ميتواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگري شاخصهاي حسابداري
مورداستفاده در قراردادها محدود نماید .تا زماني که براي گزارشگري عملکرد مدیریت از معيارها و شاخصهاي حسابداري استفاده
ميشود ،مشکالت اخالقي همواره در گزارشگري مالي وجود خواهد داشت) Watts, 2112(.
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دیدگاه دعاوی حقوقی
درصورتيکه خالص ارزش دارایيها بيشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکلگيري دعاوي حقوقي عليه شرکت و حسابرسان،
بيشتر از مواقعي خواهد بود که خالص ارزش دارایيها کمتر از واقع گزارش شوند .بيشتر گزارش کردن دارایيها خطرات خاص
خود را دارد که سادهترین آن اتهام تقلب در دفترداري خواهد بود .برخي از صاحبنظران ،بهکارگيري رویههاي حسابداري
محافظهکارانه در فعاليتهاي مربوط به اوراق بهادار به دليل اجتناب از مطرحشدن دعاوي حقوقي عليه شرکتها را مفيد ميدانند.
واتس معتقد است که دعاوي حقوقي معموالً زماني مطرح ميشود که سود خالص و خالص دارایيهاي واحد تجاري ،بيشازحد
گزارششده باشد .لذا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه با کاستن از سود خالص و درنتيجه خالص دارایيهاي گزارششده ،دعاوي
حقوقي عليه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل ميرساند.
دیدگاه تقاضای منظم محافظهکاری
عامل دیگر براي اتخاذ سياستهاي محافظهکارانه تقاضاي منظم آن است .واتس معتقد است که ضرر ناشي از ارزیابي بيش از
واقع نشان دادن دارایيها و سود ،بيشتر مشاهده ميشود .این پدیده انگيزههایي را براي قانونگذاران و استاندارد گذاران فراهم
ميآورد تا آنها همچنان محافظهکار باقي بمانند .ازجمله مهمترین این مشکالت بيش نمایي ارزش اوراق بهادار در بازار بورس
خواهد بود .زیرا با بيش نمایي مدیران ،انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتي واحدهاي تجاري بهصورت کاذب باال ميرود.
و در صورت ادامه این روند و بابشدن آن در کل اقتصاد کشوها ،بهیکباره بحرانهاي مالي اتفاق ميافتد .لذا ،براي جلوگيري از
وقوع چنين بحرانهایي دولتها مسئوليت دارند و آنها نيز بهنوبه خود این مسئوليتها را به نهادهاي تدوینکنندهي استاندارهاي
حسابداري سپردهاند .براي این منظور تهيهکنندگان استاندارهاي حسابداري در تدوین استاندارها محافظهکارانه عمل ميکنند.
بااینحال به نظر ميرسد هيئت استاندارهاي حسابداري بينالمللي سطح محافظهکاري را کاهش داده و بر گزارشگري برحسب
ارزش منصفانه تأکيد دارد.) Nvps, 2111).
دیدگاه مالیاتی
دليل دیگري براي محافظهکاري کم نمایي سود حسابداري است .براي اینکه سود حسابداري در تعيين ميزان نرخ ماليات اثر
اجتنابناپذیر دارد .سود حسابداري کمتر ،هزینه مالياتي کمتر را نيز به دنبال خواهد داشت .واتس در سال  1822و واتس و
زیمرمندر سال 1891دریافتند که به لحاظ الزام خزانهداري آمریکا ،استهالك دارایيها در شرکتهاي آمریکایي محاسبه و بهعنوان
هزینه جاري ثبتشده و در صورتهاي مالي گزارش ميشود .پذیرش گستردهاي الزام منجر به اصالح قانون مالياتها سال 1812
گردید که سرآغازي براي اصالحيه قانون مالياتي سال 1813ميالدي بود) Watts, 2113(.
دیدگاه هزینههای سیاسی
واتس و زیمرمندر سال  1891بيان کردهاند که صاحبان قدرت انگيزه دارند که براي انتقال ثروت از شرکتها به خودشان یا سایر
ذینفعان موضع بگيرند .این مواضع به شکل الزام بعضي از شرکتها به پرداخت مبالغي براي موارد اجتماعي نظير) آلودگي
محيطزیست ،زلزله و جنگ( ؛ تحميل نرخهاي مالياتي باالتر یا محروم کردن آنها از بعضي از مزایا و حقوق صورت ميباشد.
رقابت در بازار
رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضاي محافظهکاري است .بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقباي موجود در یک صنعت
خاص براي جلوگيري از ورود رقباي جدید یا انتشار اطالعات محرمانه به رقبا موجود محافظهکاري در گزارشگري مالي را در
پيش خواهند گرفت .بدین معني که آنان اخبار و عالئم بد و نامساعد در رابطه با عواملي چون حجم تقاضا ،بهاي تمامشده و
قيمتهاي فروش را برجسته کرده و اخبار و عالئم خوب و مساعد را پوشش ميدهند .با توجه به اینکه رقباي بالقوه درصدد
سرمایهگذاري در صنایع با کمترین ميزان ریسک و کسب بيشترین بازده هستند ،درصورتيکه صنایعي چنين ویژگيهایي را
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داشته باشد سریع وارد خواهند شد .براي جلوگيري از تهدیدات ورود رقبا ،فعالين صنعت محافظهکاري در گزارشگري مالي را
در پيش ميگيرند .هرچند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتي خود را پایين نگه ميدارند (.موسوي و همکاران،
)9 :1381
پیشینه و ادبیات تحقیق
روند تحقیق

روش

نتيجه

سال

نویسنده

موضوع

1382

مهر کام و
همکاران

تأثير محافظهکاري بر رابطه بين
جریان وجه نقد عملياتي و
درآمد مشمول ماليات قطعي

توصيفي  -داد تأثير محافظهکاري بر رابطه بين جریان وجه نقد
عملياتي و درآمد مشمول ماليات قطعي و
همبستگي
محافظهکاري بر رابطه بين جریان وجه نقد عملياتي
و درآمد مشمول ماليات قطعي تأثير دارد.

1381

متقي و
سهيلي

بررسي اثرات گزارشگري
محافظهکاران مشروط بر
فعاليتهاي مالي در شرکتهاي
بورس اوراق بهادار تهران

توصيفي –
تحليلي

نتایج نشان ميدهد که محافظهکاري مشروطه
حسابداري و درماندگي مالي شرکتها تأثير
معناداري دارد.

1382

خنفري و
همکاران

بررسي رابطهي محافظهکاري
مشروط حسابداري و خطر
ورشکستگي در شرکتهاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران

توصيفي -
تحليلي

نتایج نشان داد بين اندازه شرکت و خطر
ورشکستگي رابطه منفي وجود دارد ولي این رابطه
ازنظر آماري معنادار نيست

1382

رضائي و
جناني

بررسي رابطه بين محافظهکاري
حسابداري و تغيير در وجه نقد
نگهداري شده با بازده غيرعادي
شرکتهاي پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران

توصيفي –
تحليلي

نتایج تحقيق نشان ميدهد که محافظهکاري
حسابداري باعث کاهش بازده غيرعادي ميشود ولي
تغيير در خالص وجه نگهداري شده باعث افزایش
بازده غيرعادي ميشود

1382

مؤمني و
فرید

محافظهکاري ،کيفيت افشا و
تأثير متقابل آن بر مربوط بودن
اطالعات حسابداري

توصيفي -
تحليلي

نتایج نشان داد که کيفيت اطالعات حسابداري
ميتواند از طریق اعمال محافظهکاري مشروط
افزایش و از طریق محافظهکاري نامشروط کاهش
یابد

1382

رحيميو
افشاري

بررسي عوامل مؤثر بر
محافظهکاري حسابداري در
شرکتهاي پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران

توصيفي –
تحليلي

نتایج پژوهش حاکي از آن است که سرمایهگذاري
بر محافظهکاري حسابداري تأثير مثبت و معناداري
ندارد
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ارتباط بين حقالزحمه
حسابرسي و ماهيت سهامداران
کنترلکننده

توصيفي
تحليلي

خالصه یافتهها نشاندهنده این است که مالکيت
سهامداران خانوادگي اثر بااهميتي بر ميزان
حقالزحمه حسابرسي ندارد

1382

احمدي و
موحدي

بررسي تأثير سهامدار کنترلي و
سهامدار مدیریتي بر سطح
نگهداشت وجه نقد در
شرکتهاي پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران

توصيفي -
تحليلي

نتایج نشان داد که وجود سهامداران کنترلي تأثير
معناداري بر سطح نگهداشت وجه نقد نداشته است

1381

مهراني و
همکاران

بررسي رابطه بين محافظهکاري
در گزارشگري مالي و ميزان
نگهداشت وجه نقد

توصيفي -
تحليلي

یافتهها نشان ميدهد که طي دوره مطالعه،
محافظهکاري بر ميزان نگهداشت وجه نقد ،تأثير
نداشته است.

1382

خادم و
آسيایي

تأثير سطح نگهداري وجه نقد و
کيفيت سود بر ارزش
شرکتهاي پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران

توصيفي -
تحليلي

نتایج حاصل از تجزیهوتحليل دادههاي شرکتها با
استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان
 %81نشان ميدهد

1381

خسروآبادي
و اقبالي
مقدم

تأثير محافظهکاري بر تغييرات
قيمت و نوسانات وجوه نقد در
بورس اوراق بهادار تهران

توصيفي -
تحليلي

 ،یافتهها حاکي از آثار مثبت محافظهکاري
حسابداري بر کاهش ریسک تغيير قيمت سهام و
ریسک جریان وجه نقد ميباشد.

1382

مهراني و
همکاران

رابطه محافظهکاري در
گزارشگري مالي و ميزان
نگهداشت موجودي نقد

توصيفي -
تحليلي

نشان ميدهد که محافظهکاري بر ميزان نگهداشت
وجه نقد تأثير نداشته است.

1382

شکرخواه و
مرتضي
زاده

بررسي عوامل مؤثر بر سطح
نگهداري وجه نقد در صنایع
مختلف

توصيفي -
تحليلي

یافتههاي تجربي پژوهش حاکي از آن است که
هرکدام از عوامل مؤثر بر سطح نگهداري وجه نقد،
تأثيري متفاوت در صنایع مختلف بر جاي ميگذارد

2119

لين ،لي
چان

رابطه ارزش نقدي و محافظه-
کاري حسابداري :نقش کنترل
سهامداران

توصيفي -
تحليلي

پژوهش نشان ميدهند که محافظهکاري
حسابداري ،ارزش وجه نقد نگهداري شده را افزایش
ميدهد

2119

عاصر

مکانيسمهاي حکمراني سازماني
و محافظهکار حسابداري :شواهد
از مصر

توصيفي -
تحليلي

یافته نشان ميدهد که استقالل هيئتمدیره با
حسابداري رابطه مثبتي دارد

2112

کلوي و
کائاس

ریسک برآوردن و محافظهکاري
حسابرس

توصيفي -
تحليلي

ما دریافتيم که خطر تخمين زدن از اهميت درجه
اول در توضيح است

2112

مک کالين

سرمایهگذاري درآمد،
محافظهکاري حسابداري و
ارزیابي شرکتهاي افتضاح

توصيفي -
تحليلي

یافتهها نشان ميدهد که سرمایهگذاري درآمد به
این معني است که ارزش کتاب براي تعيين جریان
بازدههاي طبيعي در شرکت کافي نيست
سرمایهگذاري مدل  )1881(Ohlsonبراي نشان
دادن تجزیه باقيمانده استفاده ميشود
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2112

جونگ لي،
سونگ اوك
و آه یونگ

مدیریت سود با کنترل
سهامداران که براي هدیه هاي
سهام برنامهریزي ميکند:
شواهد کرهاي

توصيفي -
تحليلي

نتيایج نشان ميدهد مدیریت سود که کاهش
ميیابد درآمد ازلحاظ آماري معنيدار است

2112

ویلسون
لي ،تينا او،
اندرو
مارشال و
تانگ

بازنگري محافظهکاري
حسابداري مشروط در
شرکتهاي تحت کنترل دولتي

توصيفي -
تحليلي

این یافتهها نشان ميدهد که تقاضا از سهامداران
سهام عالوه بر تقاضاي بدهي ،ميتواند یک تعيين
کننده مهم در محافظهکاري مشروط و معاینه باشد
این منابع متفاوت تقاضا ميتوانند فهم در مورد
محافظهکاري در حسابداري را افزایش دهند.

2111

زگال و لهر

تأثير فرهنگ بر محافظهکار
بودن حسابداري در هنگام
تصویب  IFRSدر اتحادیه اروپا

توصيفي –
تحليلي

2112

لوئيس و
همکاران

ارزش ذخائر نقدي و
محافظهکاري حسابداري

توصيفي -
تحليلي

2119

لي و شيا

کنترل تاثيرات سهامداران رابطه
بين مسئوليت اجتماعي
اجتماعي و کيفيت درآمد؟
شواهد از هاي چيني ليست
شده ،بازارهاي مالي در حال
رشد و تجارت

توصيفي -
تحليلي

روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف جزء پژوهشهاي کاربردي و بر اساس ماهيت و روش از نوع همبستگي ميباشد و به روش تجربي،
تئوري مزبور را موردمطالعه قرار ميدهد .این پژوهش بر اساس طرح پژوهش تجربي با استفاده از رویکرد پس رویدادي از طریق
اطالعات گذشته است .همچنين ،پژوهش حاضر ازلحاظ طبقهبندي برحسب روش ،از نوع توصيفي است و از ميان انواع پژوهشهاي
توصيفي از نوع همبستگي است؛ بنابراین ،از روش رگرسيون چند متغيره و همچنين ،آزمونهاي پيشفرض استفاده از رگرسيون،
استفاده خواهد شد.
متغیرهای پژوهش
متغير وابسته
متغير وابسته متغيري است که پژوهشگر به آن عالقهمند است و برعکس متغير مستقل در اختيار محقق نيست و نميتواند در
آن تصرف یا دستکاري به عمل آورد .در تعریف آن باید گفت متغيري است که از متغير مستقل تأثير ميپذیرد و براثر تغييرات
آن تغيير ميکند ،بنابراین هدف محقق تشریح یا پيشبيني تغييرپذیري در آن است( .خدا کرم پور و معلم قاضيزاده)1 :1381 ،
متغير وابسته :محافظهکاري حسابداري
متغير مستقل  :وجه نقد
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معادله جریان وجه نقد (مطابق با استاندارد شماره  2حسابداري مالي ایران)
در ابتدا اجزا اصلي تشکيلدهنده صورت جریان وجوه نقد که مطابق با استاندارد شماره 1-3حسابداري مالي ایران تهيهشده است،
به یک معادله ساده ریاضي (معادله شماره )1-3تحت عنوان معادله جریان وجوه نقد تبدیل ميشود که به شرح زیر طراحيشده
است:
معادله()1-3
Cashholding + investment + Dividend – External Finance + investments yield +
Δincometax=ocf
متغير مستقل :وجه نقد
متغير وابسته (محافظهکاري حسابداري)
محافظهکاري حسابداري :در پژوهش حاضر براي اندازهگيري شاخص محافظهکاري حسابداري ،از مدل گيولي و هاین ()2111
استفادهشده است .شاخص محافظهکاري بر اساس مدل مزبور بهصورت زیر محاسبه ميشود( :بني مهد و باشعوررازليقي:1383 ،
)1
)* (-1جمع دارایيها در اول دوره /اقالم تعهدي عملياتي [= محافظهکاري حسابداري
مدل 1

𝐶𝐶𝐴𝐼𝑁
]
𝑡𝑖 𝐴𝑇

1

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖−𝑡 = −1 ∗ [1/3
1−2

در این مدل داریم:
 :CONSV i.tميزان محافظهکاري براي شرکت  iدر سال .t
 :NOACC i.tاقالم تعهدي غيرعملياتي که از اختالف کل اقالم تعهدي و اقالم تعهدي عملياتي براي شرکت iدر سال t
قابلمحاسبه است.
 : AT i.tکل دارایيهاي شرکت در  iدر سال (.tمهر کام و همکاران)1381 ،
جریانهاي نقدي عملياتي عادي تابع خطي از فروش و تغييرات فروش است .براي برآورد ،این مدل از رگرسيون مقطعي براي
هرسال شرکت استفاده ميکنيم که بهصورت زیر است.
CFOit/Ait−1= α1 + α1(1/Ait−1) + α2(Sit/Ait−1)+ α3(ΔSit/Ait−1) + εt
()2-3
 CFOitجریانهاي نقدي عملياتي شرکت  iدر پایان سال .t
 :Ait-1کل دارایيهاي شرکت  iدر پایان سال .t
 :Sitفروش شرکت  iدر طول سال .t
 :ΔSitتغييرات فروش شرکت  iدر پایان سال  tکه برابر است با فروش در سال  tمنهاي فروش در سال t-1
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 :εtباقيماندهي مدل.
محافظهکاری
در این مدل:

𝐸
𝑅𝐷𝑅 = 𝑏 + 𝑏1 𝑅𝐷 + 𝑏2 𝑅 + 𝑏3
𝑃
𝐸
𝑃

 :نسبت به سود به قيمت هر سهم

 :Dمتغير موهومي است ،اگر بازده شرکت مثبت باشد صفر و در غير این صورت  1است.
 :Rیازده ساالنه سهام  iدر سالt
براي محاسبه ساالنه سهام شرکت از شاخص زیر پيروي ميشود.

)𝑎𝑐 𝑅𝑖,𝑡 = [𝑝(1 + 𝑎 + 𝐵) − (𝑝𝑝𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑎) + 𝐷𝑃𝑆𝑡 ]/(𝑝𝑖,𝑡−1 +
 :Rبازده کل سهام شرکت iدر دوره t
𝑡 :A𝑝𝑖,قيمت سهام شرکت i
 :𝑝𝑖,𝑡−1قيمت
 : 𝐷𝑃𝑆1توزیع
 :AGENCYشاخص
در این تحقيق محافظهکاري حسابداري بهعنوان متغير مستقل و کيفيت سود بهعنوان متغير وابسته ،در نظر گرفتهشده است.
(بادآور نهندي و همکاران)112 :1381 ،
مدل آماری پژوهش

در این پژوهش براي آزمون فرضيهها ،از شکل بسط دادهشده مدل فالکدر و ونگ ( )2111به شرح زیر استفادهشده است :رابطه
(:)11-3

A B R E T i ,t   0   1  C i ,t   2  C i ,t   3  C i ,t C O N i ,t   4  E i ,t
*

()01-3

  5  N C A i ,t   6  I i ,t   7  D i ,t   8 N F i ,t   9 L A G E i ,t   10 L A G C i ,t
  11 L A G L i ,t   12  C i ,t L A G C i ,t   12  C i ,t L A G L i ,t  € i ,t
*

در رابطه فوق:

*

 :ABRETنشاندهنده بازده غيرعادي سهام ميباشد که از تفاضل بازده کل سهام با بازده بازار در طي یک دوره مشخص به
دست ميآید .بازده کل هر سهم عادي با توجه به نوسان ثبت سهام ،سود نقدي ،سود سهمي و افزایش سرمایه محاسبه ميشود(.
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جاللي نائيني و همکاران )12 :1381 ،بازدهي سهام برحسب اینکه افزایش سرمایه قبل از تاریخ تشکيل مجمع عادي یا بعدازآن
باشد ،به ترتيب با توجه به روابط زیر قابلمحاسبه است:

رابطه ()11-3

 100

) [ ( P t  D t ) (1     ) ]  ( P t  1  C 
Pt  1  C 

رابطه ()12-3

 100

) D t  P t (1     )  ( P t  1  C 
Pt  1  C 

r i ,t 

r i ,t 

در رابطه فوق  αنشاندهنده در صد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي  βبه معناي در صد افزایش سرمایه از محل
اندوختهها و  Cمبين مبلغ ا سمي پرداختشده توسط سهامدار از محل آورده نقدي یا مطالبات Pt ،مبين قيمت سهم در پایان
دوره نشانگر قيمت سهم در ابتداي دوره و به معناي سود نقدي تقسيمشده در طي دوره ميباشد درنهایت بازده غيرعادي از رابطه
زیر بهدستآمده است:
(رابطه )13-3
t

در رابطه فوق،

شرکت Iدر دوره ، t
 ،بازده
سهامA B
غيرعاديR E T
i ,t

 Iدر دوره  tو

کل Rبازار سهام در دوره  tميباشد.
 ، ،بازده
شاخص M
t

 RM

i ,t

 R

i ,t

بازده کل سهام شرکت

A B R ET
i ,t

R

 ΔC i , tنشاندهنده تغيير در موجودي نقد در طول سال مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي سال ( ) t-1است.
 :CON i,tشاخصي براي اندازهگيري محافظهکاري حسابداري است .گيولي وغين در سال  2111ميالدي روشي براي اندازهگيري
محافظهکاري با استفاده از اقالم تعهدي ارائه نمودند .طبق این روش سطح محافظهکاري بر اساس این شاخص از طریق فرمول
ذیل محاسبه ميشود
رابطه ()12-3

) (  1

i ,t

A CC

T A i ,t



i ,t

CON

درجهC O N
محافظهکاري شرکت iدر دوره  ACC i,t ،tمبين اقالم تعهدي عملياتي (تفاوت
 ،نشاندهنده
در رابطه فوق
i ,t
سود خالص عملياتي و جریان نقدي عملياتي بعالوه هزینه استهالك) و ،TA i,tنماینده ارزش دفتري دارایيها ميباشد( .مشکي
مياوقي و الهي رودپشتي) 31 :1383 ،

تغيير در سود و زیان ویژه قبل از کسر ماليات در طول سال مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي
 :نشان
دهنده  E
i ,t
سال مالي است.
 ANCA i,tتغيير در دارایي غير نقد (کل دارایيها متهاي وجه نقد) در طول سال مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي
سال مالي ميباشد.
تغيير در سود و زیان ویژه قبل از کسر ماليات در طول سال مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي
 :نشان
دهنده  E
i ,t
سال مالي است.
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 ANCA i,tتغيير در دارایي غير نقد (کل دارایيها متهاي وجه نقد) در طول سال مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي
سال مالي ميباشد.
هزینه مالي در طول سال مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي سال مالي
با تغيير
در I i ,
t
 :تغيير در سود تقسيمشده نقدي سهام تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي سال مالي
i ,t

D

 :خالص F i ,t
جریانNهاي نقدي حاصل از فعاليت تأمين مالي تقسيمبر کل ارزش بازار سهام در ابتداي سال مالي

 LAGEمتغير وقفه نسبت سود و زیان ویژه قبل از کسر ماليات به ارزش بازار سهام در پایان سال گذشته
 LAGCمتغير وقفه موجودي وجه نقد به ارزش بازار سهام در پایان سال گذشته
 LAGLمتغير وقفه ،اهرم بازار که نشاندهنده نسبت بدهيها به ارزش بازار دارایيها در پایان سال گذشته بوده و بهصورت زیر
قابلمحاسبه ميباشد( .مشکي مياوقي و الهي رودپشتي) 32 :1383 ،
در رابطه فوق ،TD ،بيانگر مجموع ارزش دفتري بدهيهاي کوتاهمدت و بلندمدت شرکت بوده و
بازار سهام در ابتداي دوره ميباشدM i ,t  1

با نشاندهنده ارزش

ازآنجاکه متغير که در تعامل با متغيرهاي  LAGLو  LAGCميباشد ،لذا بدون کنترل اثر متغيرهاي مزبور تعيين این موضوع
که آیا ارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد ازلحاظ آماري متفاوت باارزش اسمي یک ریال ميباشد ،کار دشواري است .در
این پژوهش بهمنظور آزمون فرضيه اول پژوهش از مدل لوس و ارکان ( )2112استفادهشده است .با استفاده از مدل مزور ،ارزش
نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد نگهداري شده ( )MVرا ميتوان به شرح زیر محاسبه نمود (لویس و ارکان:)2112 ،

رابطه ()11-3

)    (  12  L A G C )  (  13  L A G L

MV

در رابطه فوق  LAGCنشاندهنده ميانگين متغير وقفه نسبت وجه نقد به ارزش بازار سهام و  LAGLمتغير وقفهاي اهرم بازار
ميباشد که هر دو بر مبناي نتایج ارائهشده در نگاره  1بهدستآمده است ،همچنين متغيرهاي  ،مد را به ترتيب ضرایب متغيرهاي
 AC, AC LAGCو ( .C. LAGLبه شرح نگاره  )2ميباشد .درصورتيکه ارزش نهایي محاسبهشده طبق مدل فوق کمتر از
یک ریال باشد ،فرضيه پژوهشي اول قابل رد نخواهد بود .همچنين بهمنظور آزمون فرضيه دوم پژوهش ،الزم است ارزش نهایي
یک ریال وجه نقد در دو حالت قبل و بعد از دخالت دادن عامل محافظهکاري باهم مقایسه شود .درصورتيکه ارزش نهایي یک
ریال وجه نقد بعد از دخالت دادن عامل محافظهکاري بيشتر محاسبه شود ،فرضيه دوم را نيز نميتوان رد نمود( .مشکي مياوقي
و الهي رودپشتي) 32 :1383 ،
جامعه آماری تحقیق
در پژوهش حاضر بهمنظور آزمون فرضيات از دادههاي مالي طبقهبنديشده و حسابرسي شده شرکتهاي فعال پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران استفادهشده است .زیرا که تنها منبع اطالعاتي است که با استفاده از آن ميتوان به منابع اطالعاتي مالي
شرکتها دسترسي یافته و مدل پژوهش را مورد آزمون قرارداد.
روش نمونهگیری
در این پژوهش دادهها با استفاده از مدارك و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران ازجمله ،متن صورتهاي
مالي ،یادداشتهاي همراه  ،گزارش حسابرسي شرکتها و سایر اطالعات موجود در نرمافزارهاي اطالعاتي تدبير پرداز و رهآورد
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نوین جمعآوري گردید .مباني نظري تحقيق نيز از مقالهها و مجلههاي تخصصي فارسي و التين گردآوري شد.روش نمونهگيري
این پژوهش ،حذفي سيستماتيک ميباشد .این روش نمونهگيري ،وقتى مورداستفاده قرار مىگيرد که تعداد افراد جامعه آمارى
زیاد است .زیرا وقتى تعداد افراد جامعه آمارى زیاد است .روش تصادفى ساده عمالً امکانپذیر نيست و بهجاى آن ،نمونهگيرى
سيستماتيک به کار مىرود.
در این روش ابتدا شرایطي جهت انتخاب نمونه تعریف ميشود و نمودهاي فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف ميگردند .ضوابط
تعيينشده براي نمونه آماري تحقيق با توجه به هدف پژوهش ،مدل آزمون فرضيات و متغيرهاي موردنياز جهت برازش مدل
مذکور به شرح ذیل ميباشد.
قبل از سال  1381در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشد و تا پایان اسفندماه  1382از فهرست شرکتهاي پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
پایان سال مالي شرکت منتهي به پایان اسفند باشد.
از شرکتهاي توليدي باشد.
سهام آنها بيش از سه ماه توقف معامله نداشته باشد.
شرکت در دوره موردمطالعه تغيير سال مالي نداشته باشد.
نماد معامالتي شرکت به تابلوي غيررسمي بورس منتقل نشده باشد.
نماد معامالتي شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معاملهشده باشد.
اطالعات مالي شرکت در دوره موردمطالعه در دسترسي باشد.
با توجه به شرایط باال  111شرکت از ميان شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.
روش و ابزار گردآوری دادهها
براي جمعآوري دادههاي موردنياز براي انجام این پژوهش عموماً با استفاده از پایگاه اطالعرساني سازمان بورس اوراق بهادار
تهران ،صورتهاي مالي شرکتها ،گزارشهاي منتشرشده توسط بورس و روزنامههاي اقتصادي به دست خواهد آمد.
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي :این تحقيق به بررسي رابطه بين ارزش وجه نقد و محافظهکاري حسابداري و نقش کنترل سهامداران پرداخت.
قلمرو مکاني :اطالعات موردنياز از شرکتهاي پذیرفتهشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد.

روش تجزیهوتحلیل دادهها
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSجمعآوري و در قالب فایلهاي اطالعاتي طبقهبندي وخالصه گردید .سپس با بهکارگيري
نرمافزارهاي  Eviewsمحاسبات آماري و روابط ریاضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تعيين شد.
در این پژوهش ،ابتدا نمونهي آماري از بين جامعهي آماري شرکتهاي پذیرفتهشده د ر بازار بورس اوراق بهادار تهران ،بر اساس
شرایط ویژگيهاي که در بخش جامعه و نمونه آماري ذکر شد ،انتخاب گردیده و سپس بهمنظور محاسبات مربوط به فرضيات و
آزمون مانایي و آزمون اف ليمر از نرمافزار "  " Eviewsاستفاده ميشود.
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از طرفي این پژوهش ازنظر استدالل قياسي _ استقرایي و ازلحاظ روش ،پژوهشي توصيفي مبتني بر اطالعات واقعي مندرج در
صورتهاي مالي شرکتها ميباشد .همچنين ازنظر هدف ،پژوهشي کاربردي بوده و ازنظر جمعآوري دادههاي پژوهش ،توصيفي
_ رگرسيوني تلقي ميشود .نمونه انتخابي در این پژوهش نيز از شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود
که پایان سال مالي  12/ 28آنها ميباشد .دادههاي بهدستآمده از این شرکتها بهصورت دادههاي تابلویي خواهند بود.
بدینصورت که متغيرهاي مستقل براي شرکتهاي انتخابي در پایان دوره مالي محاسبه و در رگرسيون چند متغيره براي آزمون
فرضيهها مورداستفاده قرار ميگيرند .جهت تعيين معنيدار بودن رابطه متغيرهاي مستقل با متغير وابسته از آزمون Tدر سه
سطح خطاي یک ،پنج و ده درصد استفاده ميشود .همچنين براي تعيين درجه همبستگي متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته
از ضریب همبستگي  R2استفاده خواهد.
آمار توصیفی
در این تحقيق دادههاي مرتبط با  19شرکت در  1سال مختلف ( 1381تا  )1381که جمعاً  219سال -شرکت مي شود ،از
بورس اوراق بهادار تهران جمعآوريشده است .آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق در جدول زیر آورده شده است.
جدول ( )0-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغيرهاي پژوهش

ميانگين

حداکثر

حداقل

انحراف معيار

چولگي

کشيدگي

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

مطابق جدول فوق نشان ميدهد ضریب چولگي متغيرهاي  ΔNCA ،ΔI ،ΔD ،ΔD ،ΔC ،CON ،ABRETو LAGL
منفي ميباشند ،بدین معني که این متغيرها چوله به راست هستند و تمایل به مقادیر کوچکتر هستند .همچنين تمامي
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متغيرها ضریب کشيدگي مثبت دارند که نشان ميدهد توزیع متغيرها از توزیع نرمال بلندتر بوده و حول ميانگين
متمرکزشدهاند.
تجزیهوتحلیل فرضیهها
ازآنجاکه دادههاي این تحقيق بهصورت سري زماني گردآوريشده است به همين دليل ابتدا باید براي تمام متغيرهاي پژوهش
آزمون مانایي یا آزمون ریشه واحد را انجام بدیم و با انطباق بر نتایج آنها از روش مناسب آماري استفاده ميکنيم.
جدول زیر نتایج آزمون ریشه واحد را براي متغيرهاي تحقيق با استفاده از روش دیکي-فولر تقویتشده ( 1)ADFرا نشان ميدهد.
فرضيه صفر این آزمون بر دارا بودن ریشه واحد یا عدم مانایي داللت دارد.
جدول ( )2-4نتایج آزمون دیکی-فولر برای متغیرهای تحقیق
متغيرهاي پژوهش

آماره آزمون

سطح معنيداري

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

مطابق نتایج جدول فوق ،سطح معنيداري آزمون دیکي-فولر کليه متغيرهاي تحقيق از سطح آزمون در نظر گرفتهشده براي این
تحقيق ( )1611کمتر است .درنتيجه فرضيه صفر آزمون دیکي-فولر براي کليه متغيرها که مبني بر عدم مانایي آنها بود ،رد
ميشود و نشان ميدهد تمام متغيرها مانا هستند .بدین ترتيب براي این متغيرها ميتوان از روش مدلهاي رگرسيوني خطي
استفاده کرد.
Augment Dikey-Fuller

1
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مانا بودن متغيرها نشان از نبودن ساختگي روابط موجود در رگرسيون و یا عدم وجود رگرسيون کاذب براي مدلهاي رگرسيوني
که از این متغيرها استفاده خواهد شد را نتيجه ميدهد که ميتوان به نتایج حاصلشده اطمينان داشت.
در این پژوهش براي آزمون فرضيهها ،از مدل زیر استفاده خواهد شد:

ABRETit = β1 + β1ΔCit + β2CONit + β3ΔCit * CONit + β2ΔEit + β1ΔNCAit + β1ΔIit + β2ΔDit +
β9NFit + β8LAGEit + β11LAGCit + β11LAGLit + β12ΔCit * LAGCit + β13ΔCit * LAGLit +
εit
رابطه ()1-2
ازآنجاکه متغير  ΔCدر تعامل با متغيرهاي  LAGLو  LAGCميباشد ،لذا بدون کنترل اثر متغيرهاي مزبور ،تعيين این
موضوع که آیا ارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد ازلحاظ آماري متفاوت باارزش اسمي یک ریال ميباشد ،کار دشواري است.
لذا ارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد نگهداري شده ( )MVرا ميتوان به شرح زیر محاسبه نمود:
MV = β1 - β12 × LAGC - β13 × LAGL

رابطه ()2-2

مدلهای پانل دیتا
براي انت خاب از بين روش هاي الگو هاي رگرسیییيوني پا نل و الگوي داده هاي مشیییترك از آزمون  Fليمر یا آزمون چاو
استفادهشده است .اگر در آزمون  Fليمر روش دادههاي مشترك انتخاب شود ،کار تمام است اما اگر روش دادههاي پانل انتخاب
شد الزم است تا آزمون هاسمن نيز انجام شود .از آزمون هاسمن براي تعيين استفاده از الگوي اثرات ثابت در مقابل الگوي اثرات
تصادفي استفاده ميشود( .افالطوني و نيکبخت.)1398 ،
قبل از تخمين الگو الزم اسییت تا آزمون  Fليمر بهمنظور بررسییي اسییتفاده از روش دادههاي پانل در مقابل روش دادههاي
مشترك (یا مدل تلفيقي) براي الگوي باال انجام شود .فرضيات این آزمون بهصورت زیر است:
مدل دادههاي مشترك معمولي H1 :
مدل دادههاي پانل H1 :
نتایج حاصل از آزمون  Fليمر براي مدل رابطه ( )1-2در حالت بدون دخالت متغير محافظهکاري در جدول زیر نمایش دادهشده
است.
جدول ( )3-4نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل تحقیق در حالت بدون دخالت متغیر محافظهکاری
آماره آزمون

درجه آزادي

-pمقدار

نتيجه

1683

()329،12

1613

پذیرش فرض H1
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با توجه به جدول فوق فرض  H1پذیرفته ميشود بدین معني که مدل دادههاي مشترك معمولي براي مدل تحقيق در حالت
بدون دخالت متغير محافظهکاري انتخاب ميشود .همچنين نتایج آزمون  Fليمر براي مدل رابطه ( )1در حالت با دخالت متغير
محافظهکاري در جدول ( )2-2نمایش دادهشده است.
جدول ( )4-4نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل تحقیق در حالت با دخالت متغیر محافظهکاری
آماره آزمون

درجه آزادي

-pمقدار

نتيجه

1682

()321،12

1618

پذیرش فرض H1

مطابق نتيجه جدول فوق فرض  H1پذیرفته ميشود بدین معني که مدل دادههاي مشترك معمولي براي مدل تحقيق در حالت
با دخالت متغير محافظهکاري نيز انتخاب ميشود.
جدول زیر نتایج حاصل از برازش مدل تلفيقي تحقيق در حالت بدون دخالت متغير محافظهکاري را نشان ميدهد.

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

ضریب رگرسيوني

آماره آزمون

سطح معنيداري

عرض از مبدأ

2618

2612

>16111

ΔC

1622

2612

1613

ΔE

-1632

-2682

1612

ΔNCA

-1612

-3613

ΔI

-3613

-2632

1611

ΔD

2611

2612

1612

NF

-1632

-1682

1611

LAGE

1611

1691

1619

LAGC

-1622

-1621

1618

16111
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LAGL

1632

1618

161

ΔC* LAGC

1621

2639

16118

ΔC* LAGL

1622

2632

16118

نقش سهامدار

1628

263

1612

ضریب تعيين ()R2

1613

ضریب تعيين تعدیلیافته

1611

همچنين جدول زیر نتایج حاصل از برازش مدل تلفيقي تحقيق در حالت با دخالت متغير محافظهکاري را نشان ميدهد.
جدول ( )6-4نتایج حاصل از برازش مدل تلفیقی تحقیق در حالت با دخالت متغیر محافظهکاری
متغيرهاي مدل

ضریب رگرسيوني

آماره آزمون

سطح معنيداري

عرض از مبدأ

1612

1612

1681

ΔC

1692

2682

16113

CON

1612

262

1612

ΔC* CON

1623

-2681

16112

ΔE

-1628

-1692

1619

ΔNCA

-1618

-1622

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

1621
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ΔC* LAGL

1632

2622

16118

نقش سهامدار

1611

2612

1611

ضریب تعيين ()R2

1612

ضریب تعيين تعدیلیافته

1611

فرضیات تحقیق:
محافظهکاري حسابداري باعث افزایش ارزش وجه نقد نگهداري شده ميگردد.
نقش کنترل سهامداران در تأثير محافظهکاري روي ارزش وجه نقد معنيدار است.
با توجه به نتایج جداول ( )2-2و ( ،)1-2تأثير متغير محافظهکاري در تغيير یک ریال وجه نقد نگهداري شده با استفاده از رابطه
( )2بهصورت زیر محاسبه ميگردد.
ارزش نهایي یک ریال تغيير در وجه نقد در حالت بدون مداخله محافظهکاري:
MV = 1622 - (1621×1619) - (1622×1612) = 1613
و در حالت مداخله محافظهکاري:
MV = 1692 - (1639×1619) - (1632×1612) = 1612
محاسبات فوق نشان مي دهد که ارزش نهایي یک ریال کمتر از ارزش اسمي یک ریال است .به عبارتي ميتوان گفت یک ریال
افزایش در وجه نقد ارزش شرکت را معادل  13یا  12درصد ریال افزایش ميدهد ميتواند ناشي از وجود بازارهاي ناقص و نبود
تقارن نبودن اطالعات باشد .همچنين با توجه به محاسبات اخير لحاظ کردن متغير محافظهکاري باعث افزایش ارزش نهایي وجه
نقد از  13درصد به  12درصد شده است .پس فرضيه اینکه محافظهکاري حسابداري باعث افزایش ارزش وجه نقد نگهداري شده
ميگردد ،تائيد ميگردد.
در این رابطه ،ميتوان با تکيهبر تئوري نمایندگي و کاهش تضاد منافع بين سهامداران و مدیران توجيه شود .بدین معني که
محافظهکاري نقش اطالعاتي داشته و انگيزه مدیران در دستکاري اطالعات حسابداري را تقليل و هزینههاي نمایندگي ناشي از
عدم تقارن اطالعاتي را کاهش ميدهد .کاهش عدم تقارن اطالعاتي و درنهایت افزایش کيفيت اطالعات بهنوبه خود ميتواند
زمينهساز افزایش کارایي وجوه نقد و استفاده مؤثر از آن شود .همچنين محافظهکاري ميتواند انگيزه اضافي براي اتخاذ تصميمات
کاراي سرمایهگذاري ایجاد کرده و نظارت بر تصميمات سرمایهگذاري مدیریت را تسهيل نموده و درنهایت باعث بهبود ارزش
نهایي وجه نقد ميشود.
با توجه با نتایج جداول اخير تأثير نقش کنترل سهامداران معنيدار است پس در این رابطه نيز ميتوان گفت که فرضيه نقش
کنترل سهامداران در تأثير محافظهکاري روي ارزش وجه نقد معنيدار است ،نيز مورد تائيد قرار ميگيرد.
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همچنين با مقایسه ضریب تعيين تعدیلشده در دو حالت قبل و بعد از دخالت دادن عامل محافظهکاري ،نشان ميدهد که با
لحاظ کردن عامل محافظهکاري ،ضریب تعيين مدل ،معادل  11درصد افزایش داشته است .این افزایش ضریب تعيين نشان
ميدهد گه محافظهکاري حسابداري داراي محتواي اطالعاتي است .پس این موضوع نيز بر تائيد فرضيه تأثير محافظهکاري
حسابداري بر ارزش وجه نقد داللت دارد.
ارزیابی مدلهای برازش دادهشده
در این قسمت مدلهایي که در بخش قبل برازش داده شدند مورد ارزیابي قرار ميگيرند .براي ارزیابي مدلها سه ویژگي
نرمال بودن خطاها ،عدم خودهمبستگي خطاها و ثابت بودن واریانس خطاها موردبررسي خواهند گرفت .درواقع نرمال بودن
خطاها ار فروض مدلهاي رگرسيوني ميباشد .بدین ترتيب خطاهاي حاصلشده از برازش مدلها باید نرمال باشد .براي آزمون
نرمال بودن جزء خطاها ميتوان از آماره جارك – برا استفاده کرد .در این آزمون فرض صفر مبني بر نرمال بودن جزء خطا است
و باید نشان داده شود که فرض صفر رد نشده است تا نرمال بودن جزء خطا ثابت شود .در صورت نرمال بودن خطاها ميتوانيم
اظهارنظر کنيم که مدل از برازش خوبي برخوردار است
براي این بخش نمودار و شاخصهاي آماري به همراه آماره جارك-برا و -pمقدار آن براي مدل تحقيق در حالت بدون لحاظ کردن
متغير محافظهکاري در شکل زیر نمایش دادهشده است.
از روي شکل نمودار مربوط به خطاهاي مدل تحقيق در حالت بدون متغير محافظهکاري ميتوان اظهارنظر کرد که خطاها از
توزیع نرمال برخوردار هستند زیرا شکل نمودار بسيار شبيه به شکل نمودار توزیع نرمال هستن .همچنين مقدار سطح معنيداري
نيز نرمال بودن خطاها را ثابت ميکند (چون سطح معنيداري یا -pمقدار از  1611بيشتر است پس فرض  H1که مبني بر نرمال
بودن است ،پذیرفته ميشود) .درنتيجه مدل تحقيق در حالت بدون لحاظ کردن متغير محافظهکاري از برازش خوبي برخوردار
است.

50

Series: RESID_1
Sample 1990 1995
Observations 408
-1.20e-17
0.107462
6.913016
-8.113175
2.489321
-0.056175
3.009848

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.216233
0.897523

Jarque-Bera
Probability

40

30

20

10

0
6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

شکل ( )0-4نمودار و شاخصها به همراه آماره جارک-برا برای خطای مدل تحقیق بدون محافظهکاری
همچنين شکل زیر نمودار و شاخصهاي آماري به همراه آماره جارك-برا و -pمقدار آن براي مدل تحقيق در حالت با لحاظ کردن
متغير محافظهکاري را نشان مي دهد که با توجه به توضيحات قبل و نتایج موجود در شکل ،مدل تحقيق در حالت لحاظ کردن
متغير محافظهکاري نيز از برازش خوبي برخوردار است.
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Series: RESID_2
Sample 1990 1995
Observations 408
1.20e-17
0.133987
6.601670
-8.153354
2.469567
-0.061074
2.993671

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.254320
0.880593

Jarque-Bera
Probability

40

30

20

10

0
6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

شکل ( )2-4نمودار و شاخصها به همراه آماره جارک-برا برای خطای مدل تحقیق با محافظهکاری
براي بررسي عدم خودهمبستگي خطاها از آماره داربين-واتسون بهره خواهيم گرفت .دامنه موردقبول براي این آماره بازه
( )161،261ميباشد .بدین معني که اگر آماره داربين -واتسون هر مدل برازش شده در این بازه قرار گيرد ،نشان از مناسب بودن
مدل است .جدول زیر آماره داربين-واتسون را براي مدل تحقيق در حالت بدون لحاظ کردن متغير محافظهکاري و با لحاظ کردن
محافظهکاري را نشان ميدهد .با توجه به اینکه آمارههاي بهدستآمده در محدوده یادشده قرار دارند ،ميتوان از مناسب بودن
مدل اطمينان خاطر داشت.

جدول ( )7-4مقادیر آماره داربین-واتسون برای مدلهای تحقیق
مدل تحقيق

آماره داربين-واتسون

مناسب بودن مدل

مدل در حالت بدون متغير
محافظهکاري

261

تائيد ميگردد

مدل در حالت بودن متغير
محافظهکاري

2618

تائيد ميگردد

آخرین ویژگي مربوط به ارزیابي مدل ،ثابت یا همسان بودن واریانس خطاهاي مدل است که نتایج حاصل از آزمون این ویژگي
در جدول زیر براي مدل تحقيق در حالت بدون متغير محافظهکاري و بودن متغير محافظهکاري نشان دادهشده است .توجه شود
که فرضيه صفر این آزمون ثابت یا همسان بودن واریانس خطاها ميباشد .نتایج بهدستآمده از جدول ( )9-2نشان ميدهد که
فرضيه صفر هر دو مدل پذیرفته ميشود پس ميتوان گفت که واریانس خطاهاي مدل همسان هستند که حاکي از مناسب بودن
مدلها است.

جدول ( )7-4نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس خطاها
مدل تحقيق

آماره آزمون

سطح معنيداري
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مدل در حالت بدون متغير
محافظهکاري

11692

1621

مدل در حالت بودن متغير
محافظهکاري

12622

1692

داده هاي جمعآوريشیییده از کتابخانه ملي بورس اوراق بهادار تهران با اسیییتفاده از نرمافزار  Excelپس از اصیییالحات و
طبقهبندي الزم بر اسییاس متغيرهاي موردبررسییي وارد نرمافزار  Eviewsشییده و تجزیهوتحليلهاي نهایي انجام شیید .تحليل
دادهها در بخش آمار توصيفي با محاسبه شاخصهاي مرکزي ازجمله ميانگين ،ميانه و شاخصهاي پراکندگي انحراف معيار چولگي
و ک شيدگي چولگي شروع شد .در این تحقيق ابتدا براي برر سي مانایي متغيرهاي تحقيق از آزمون ری شه واحد ا ستفاده شد
سییپس از فنهاي آماري مدلهاي رگرسییيوني چند متغيره و مدلهاي دادههاي پانلي یا تابلویي به بررسییي فرضییيههاي تحقيق
ا ستفاده شد .با توجه به ترکيبي بودن نوع دادهها براي انتخاب بين روشهاي پانل و تلفيقي از آزمون Fليمرا ستفاده شد .سپس
به تائيد یا رد فر ضيات تحقيق با ا ستفاده از نتایج حا صله از نرمافزار  Eviewsپرداخته شد و در آخر براي ارزیابي مدل نرمال
بودن خطاهاي آن مورد آزمون قرار گرفت.
با توجه به نتایج بهدسیییتآمده از آزمون فرضیییيات تحقيق ميتوان گفت که محافظه کاري باعث افزایش ارزش وجه نقد
ميگردد و تأثير نقش کنترل سهامداران در این رابطه مهم تلقي شده و معنيدار است.
نتایج
فرضیات تحقیق
محافظهکاري حسابداري باعث افزایش ارزش وجه نقد نگهداري شده ميگردد.
نقش کنترل سهامداران در تأثير محافظهکاري روي ارزش وجه نقد معنيدار است.
تفسیر نتایج آزمون فرضیات
با پذیرفته شدن فرضيه تأثير محافظهکاري حسابداران روي ارزش وجه نقد به این نتيجه رسيدیم که بين محافظهکاري و ارزش
وجه نقد رابطه معنيداري وجود دارد و محافظهکاري باعث افزایش ارزش وجه نقد ميگردد .همچنين فرضيه کنترل سهامداران
در رابطه فوق نيز تائيد گردید که نشان ميدهد سهامداران ميتوانند با نقش کنترلي روي محافظهکاري حسابداران در ارزش وجه
نقد نگهداري شده مؤثر باشند .موضوع افزایش ارزش وجه نقد با لحاظ کردن محافظهکاري حسابداري ميتواند با تکيهبر تئوري
نمایندگي و کاهش تضاد منافع بين سهامداران و مدیران توجيه شود .این گفته به این معني است که محافظهکاري نقش اطالعاتي
داشته و انگيزه مدیران در دستکاري اطالعات حسابداري را تقليل و هزینههاي نمایندگي ناشي از عدم تقارن اطالعاتي را کاهش
ميدهد .کاهش عدم تقارن اطالعاتي و درنهایت افزایش کيفيت اطالعات بهنوبه خود ميتواند زمينهساز افزایش کارایي وجوه نقد
و استفاده مؤثر از آن شود .همچنين محافظهکاري ميتواند انگيزه اضافي براي اتخاذ تصميمات کاراي سرمایهگذاري ایجاد کرده
و نظارت بر تصميمات سرمایهگذاري مدیریت را تسهيل نموده و درنهایت باعث بهبود ارزش نهایي وجه نقد ميشود.
بحث و نتیجهگیری
مدیران بهمنظور حفظ جایگاه خود در شرکت و ایجاد منافع کوتاهمدت اقدام به نگهداري وجه نقد بيش از ميزان نياز مينمایند
که این امر احتمال سرمایهگذاري در پروژههاي کمارزش را افزایش ميدهد؛ بهعبارتدیگر کاهش ارزش مرتبط با وجه نقد
نگهداري شده ،عموماً مربوط به سرمایهگذاري بيشازحدي است که مدیران جهت گسترش دوره تصديگري خود انجام ميدهند.
طبق نتایج تحقيق مشخص شد که محافظهکاري با تأثير مثبتي که بر ضریب تغييرات وجه نقد اضافي دارد ،موجب افزایش ارزش
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وجوه نقد نگهداري شده شرکت ميگذارد .مکانيسم این تأثير بر اساس قواعد حسابداري محافظهکارانه است .محافظهکاري،
شرکتها را به سمت شناسایي بيشتر زیانها نسبت به شناسایي سود هدایت ميکند .در چنين شرایطي اگر مدیر بخواهد وجوه
نقد شرکت را در پروژههاي کمارزش سرمایهگذاري کند باید زیان هاي ناشي از آن را در همان دوره خود گزارش کند که این
موجب تزلزل جایگاه وي خواهد شد .لذا محافظهکاري با الزام مدیریت به گزارش زیانها ،موجب افزایش ارزش وجوه نقد شرکت
ميباشد.
با افزایش سطح محافظهکاري فرصتهاي انجام مدیریت سود مبتني بر اقالم تعهدي کاهش ميیابد و باعث کاهش انگيزههاي
انجام مدیریت سود ميشود .درنتيجه ميتوان از محافظهکاري بهعنوان یک مکانيسم براي کاهش مدیریت سود مبتني بر اقالم
تعهدي استفاده کرد .درواقع با افزایش سطح محافظهکاري ،فرصتهاي انجام مدیریت سود محدود ميشود و مدیران انگيزهاي
براي انجام مدیریت سود مبتني بر اقالم تعهدي ندارند که باعث ميشود گزارش صحيحتر بوده و از دستکاري و اعمالنظر مصون
بماند .الته دراینباره نبياد نقش کنترل سهامداران را نادیده گرفته شود .سهامداران با کنترلهاي مرتب و مستمر ميتوانند تا
حدودي این سوء مدیریت را کاهش داده و دستکاري مدیران در گزارش را کمرنگتر کنند.
در این پژوهش محافظهکاري حسابداران باعث بهبود ارزش وجه نقد نگهداري شده گردید و نقش کنترلي سهامداران نيز در این
رابطه مؤثر واقع شد .در همين راستا ،مشکي مياوقي و الهي رودپشتي ( )1383تأثير محافظهکاري بر ارزش بازار وجه نقد نگهداري
شده را بررسي کرده و به این نتيجه رسيدند که تغيير یک ریال در وجه نقد نگهداري شده ،منجر به ایجاد تغييرات کمتري در
ارزش بازار آن ميشود .همچنين محافظهکاري ،ارزش بازار یک ریال اضافي در وجه نقد نگهداري را افزایش ميدهد که در تحقيق
حاضر هم این نتيجه به دست آمد و باهم دیگر همخواني نيز دارند.
در تحقيقي که ملکيان و همکاران ( ،)1383محافظهکاري حسابداري و ارزش وجه نقد اضافي شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادر تهران را موردمطالعه قراردادند .نتایج نشان ميدهد که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت ،از یک ریال اسمي
کمتر ميباشد .همچنين مشخص شد که محافظهکاري ميتواند با کاهش هزینههاي نمایندگي ،موجب افزایش ارزش وجوه نقد
اضافي شرکتها شود که در تحقيق حاضر نيز کامالً این نتایج گفته شد حاصل شد و با یکدیگر همخواني دارند.
در مطالعهاي مهراني و همکاران ( )1381رابطه بين محافظهکاري در گزارشگري مالي و ميزان نگهداشت وجه نقد را موردبررسي
قرار داده و به این نتيجه رسيدند که طي دوره مطالعه ،محافظهکاري بر ميزان نگهداشت وجه نقد ،تأثير نداشته است که با نتایج
حاصلشده از تحقيق حاضر در تضاد است .عدم تأثير محافظهکاري بر ميزان نگهداري وجه نقد در تحقيق مهراني و همکاران
نشاندهنده این موضوع است که احتياط از دیدگاه حسابداري (محافظهکاري در گزارشگري مالي) بااحتياط از دید مدیریت مالي
(نگهداري وجه نقد بيشتر) همراستا نميباشد.
در پژوهشي دیگر کردستاني و خليلي ( )1398با عنوان تأثير محافظهکاري بر محتواي اطالعاتي تفاضلي جریانهاي نقدي و اقالم
تعهدي به این نتيجه رسيدند محتواي تفاضلي اقالم تعهدي نسبت به جریانهاي نقدي در شرکتهایي که درجه محافظهکاري
باالتري دارند بيشتر از شرکتهایي است که درجه محافظهکاري کمتر دارند .همچنين بين محتواي اطالعاتي تفاضلي جریانهاي
نقدي و اقالم تعهدي با رتبه محافظهکاري شرکتها همبستگي مثبتي دارد که بهنوعي با نتایج تحقيق حاضر همجهت ميباشد.
در پژوهشي لوئيس و همکاران ( ) 2112نشان دادند که ارزش بازار یک دالر اضافي در موجودي نقد کمتر از یک دالر اسمي
ميباشد که نتيجه مطالعه حاضر نيز حاکي از قضيه است .مطالعات آنها همچنين نشان ميدهد که محافظهکاري حسابداري
ميتواند مشکالت نمایندگي را کم کرده و انگيزه الزم را براي مدیران جهت تصميمات سرمایهگذاري مؤثر فراهم کند .آنها
همچنين دریافتند که محافظهکاري ميتواند ارزش بازار یک دالر اضافي در موجودي نقدي را افزایش ميدهد.
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همچنين نتایج این تحقيق با نتایج مطالعات سي موتين ( )2111و پاالزو ( )2111مطابقت دارد .در پژوهش آنها نشان داده شد
که ارزش نهایي وجه نقد مي تواند کمتر از ارزش اسمي آن باشد و به این نتيجه رسيدند که شرکتهایي که سطح بيشتري از
وجه نقد را نگهداري مينمایند ،عملکرد بهتري از خود نشان ميدهند.
پیشنهادها
رشد و توسعه هر علمي در پرتو تحقيقهاي منسجمي است که بهصورت علمي و هدفمند انجام ميشوند .با افزایش حيطه
تحقيقها و بهبود روشهاي تحقيق در علوم ،این اميد وجود دارد که هر چهبهتر و بيشتر توسعه علوم مختلف شکل گيرد و راحتي
و آسایش بيشتري عاید جوامع بشري شود .در ادامه این بخش پيشنهادها کاربردي و پيشنهادها براي آینده تحقيق بهصورت
جداگانه ارائه ميشود.
پیشنهادها کاربردی
نتایج این پژوهش بيشتر مورداستفاده مدیران ارشد و مدیران مالي شرکتها ميباشد .تا بتوانند بهترین تصميمات مدیریتي و
مالي را بهمنظور ارزیابي عملکرد شرکتها در راستاي پيشبيني فعاليتهاي آتي و افزایش بازده مورد انتظار شرکت ،اتخاذ نمایند.
با توجه به یافتههاي پژوهش و مباني نظري موردمطالعه پيشنهادها زیر قابلارائه است :که برخي از آنها جنبه کاربردي داشته و
مدیران و افراد دخيل در موضوعات اقتصادي ميتوانند در کارها و تالشهاي آتي خود آنها را بهکارگيرند.
)0

)2

)3

)4
)5
)6

با ت وجه به نتایج تحقيق که مشخص گردید ارزشي که سهامداران به یک ریال وجوه نقد حاصلشده شرکت ميدهند کمتر
از ارزش اسمي آن است؛ به همين به مدیران شرکتها پيشنهاد ميشود با عنایت به این مهم در حصول وجه نقد در راستاي
افزایش ارزش شرکت برنامهریزي نمایند.
به دليل اینکه محافظهکاري باعث بهبود ارزش نهایي وجه نقد شد و نقش کنترل حسابداران در این رابطه نيز معنيدار واقع
گردید ،به شرکتها و نيز نهادهاي تدوینکننده استانداردهاي حسابداري توصيه ميشود که به مفاهيم محافظهکاري اهميت
بيشتري داده و نهادهاي ناظر و سهامداران نيز بر استفاده از مفاهيم مالي و حسابداري در گزارشهاي مالي توجه بيشتري
اعمال نمایند.
به دليل آنکه افزایش ارزش سهام شرکت و بهتبع آن ،افزایش ثروت سهامداران اهداف اصلي شرکتهاي انتفاعي است ،لذا
شرکتها ميتوانند با الزام به محافظهکاري بيشتر در گزارشگري مالي خود ،موجب افزایش ارزش وجوه نقد نگهداري شده
خود شوند که درنتيجه آن به افزایش بازده سهام منجر ميشود.
به مدیریت شرکتها توصيه ميشود در برنامهریزيهاي خود بهمنظور نگهداري موجوديهاي نقدي و جهت دستيابي به
نقدینگي هدف ،به عوامل مختلف مالي و حسابداري که با سطح نگهداري وجه نقد ارتباط دارند ،توجه کنند.
پيشنهاد ميشود سازمان امور مالياتي کشور در ماژول ارزیابي ریسک مؤدیان مالياتي به روابط بين سنجهها و معيارهاي
جریان وجه نقد عملياتي ،محافظهکاري و درامد مشمول ماليات ابزاري مؤدیان مالياتي توجه نماید.
به شرکتهاي زیاده توصيه ميشود ،با استفاده از محافظهکاري حسابداري ،رفتار جانبدارانه مدیر را در بيش نمایي سود
خنثي و به تأخير اندازد .درنتيجه پرداختهاي اضافي به مدیر و سایر گروهها نظير سهامداران ،محدود و ارزش شرکت نيز
در بلندمدت افزایش ميیابد .بنابراین افزایش محافظهکاري موجب ارتقاي ارزش شرکتهاي زیان در بلندمدت ميشود.

پیشنهادها برای تحقیقات آتی
با توجه به محدودیتهاي پيشرو محقق براي بررسي تمام ابعاد موضوع تحقيق و نتایج پژوهش ،براي اطمينان بيشتر به
مو ضوع پژوهش ميتوان پي شنهادهایي را براي پژوهشهاي آتي مطرح کرد .همچنين ،پس از انجام این پژوهش پر سشهاي
متعددي درباره موضییوع محافظهکاري حسییابداران و ارزش وجه نقد و همچنين نقش کنترلي سییهامداران به ذهن متبادر
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ميشود .این پرسشها ميتواند به شکل پرسش و یا فرضيه زمينه پژوهشهاي آینده قرار گيرد که برخي از آنها به شرح زیر
است:
 )1با توجه به اینکه مدلهاي مختلفي براي محاسییبه محافظهکاري وجود دارد به پژوهشییگران آتي پيشیینهاد ميشییود ،با
شاخصهاي مختلفي که در ایران قابل انجام است محافظهکاري را محاسبه کنند و نتایج حاصله را به صورت مقایسهاي با
پژوهش حاضر بيان کنند.
 )2به پژوه شگران آتي پي شنهاد مي شود که ميزان نگهداري وجه نقد براي شرکتهاي زیان ده در مقای سه با شرکتهاي
سود ده با ا ستفاده از متغير مجازي برر سي و مورد آزمون قرار دهند .همچنين ميتوانند پژوهش حا ضر را با ا ستفاده از
وقفه زماني و بررسي اثر افزایش وقفه بر بهبود پيشبيني را موردمطالعه قرار دهند.
 )3در رابطه با مو ضوع محافظهکاري ،پژوه شگران در آینده ميتوانند در مورد رابطه دولتي یا خ صو صي بودن شرکتها با
محافظهکاري حسابداري همچنين رابطه گزارش حسابرسان مستقل با محافظهکاري حسابداري تحقيق کنند.
 )2جامعه آماري این پژوهش متشکل از شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادر تهران ميباشد ،لذا نتایج این تحقيق
قابلتعميم به سایر شرکتهاي غير بور سي ني ست .پي شنهاد مي شود برر سي دیگري در جامعه آماري مت شکل از کليه
شرکتها اعم از بور سي و غير بور سي انجام شود و همچنين ميتوان با انجام پژوهشهاي م شابه ميزان محافظهکاري
حسابداران شرکتهاي بورسي و غير بورسي را مقایسه نمود.
 )1پي شنهاد مي شود تغيير قوانين مالياتي در چگونگي تغيير ا ستفاده از رویههاي محافظهکارانه ح سابداري برر سي شود
همچنين رابطه محافظهکاري حسیییابداري با مربوط بودن اطالعات حسیییابداري و ورشیییکسیییتگي شیییرکتها ميتواند
موردتحقيق قرار گيرد.
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انتشارات درایت.
گوران حيدري ،سيد فرهاد .همت فر ،محمود ،1382 ،بررسي توان متغيرهاي حسابداري در پيشبيني جریانهاي نقدي آتي
در طي مراحل چرخه عمر شرکت.
سوري ،علي ،1382 ،اقتصادسنجي همراه با کاربرد  ،Stata & Eviewsنشر فرهنگ شناسي.
مؤمني ،منصور .قيومي ،علي ،1381 ،تحليل آماري با استفاده از  ،SPSSنشر مؤلف ،تهران.

.1

خسروآبادي ،طاهره ،اقبالي مقدم ،محمدرضا .)1381(.تأثير محافظهکاري بر تغييرات قيمت و نوسانات وجوه نقد در بورس
اوراق بهادار تهران ،اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد و حسابداري و علوم انساني.

.2

عبدي ،سامان؛ مقدم فر ،محمد؛ عرب کياسري ،محسن؛ احمدي ،فاطمه ( .)1381بررسي نقش افشاي داوطلبانه در تأثير عدم
تقارن اطالعاتي بر ساختار سرمایه شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران ،ماهنامه پژوهشهاي مدیریت و حسابداري.

.9

مياوقي ،مهدي ،رودپشتي ،سمانه .)1383(.بررسي اثر محافظهکاري بر ازش بازار وجه نقد نگهداري ،پژوهش هاي تجربي
حسابداري.

.8

بولو ،قاسم ،باباجاني ،جعفر ،ملکي ،بهرام .)1381(.رابطه بين وجه نقد بيشتر و کمتر از حد بهينه ،با عملکرد آینده شرکتهاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله دانش حسابداري.

.3
.2
.1

 مالی و اقتصادی،  مطالعات مدیریت-فصلنامه علمی تخصصی
65  الی31 صفحه

13  – شماره10 دوره

- علمي. مقایسه عوامل مؤثر بر سطح نگهداري وجه نقد در صنایع مختلف،)1382( مجتبي، جواد و مرتضي زاده، شکرخواه.11
 بهار- 1  شماره،21 دوره-پژوهشي
 رابطه ساختار سرمایه و سياست تقسيم سود با نگهداشت وجه نقد (در شرکتهاي.)1382( . رسول6 سلماني6 اسفندیار6 ملکيان.11
,پژوهش هاي تجربي حسابداري. پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران
 تأثير مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظهکاري سود ; تحقيقات.)1381( حسن ؛، حسين؛ فرج زاده دهکردي، اعتمادي.12
.13 حسابداري و حسابرسي؛ شماره
بررسي تأثير ماليات بر محافظهکاري در گزارشگري مالي و نيز مربوط بودن.)1381( . علي، ترك زاده، احمد، خداميپور.13
. پژوهش هاي حسابداري کاربردي،اطالعات حسابداري
 اندازه شرکت و نسبت اهرميبر، مالکيت دولتي، اثر محافظهکاري حسابداري.1399  تهمينه؛، بهمن؛ باغباني، بني محمد.12
.21  الي13  صص،19  شماره، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،زیان دهي شرکت
 ارزش سهام شرکت، تأثير محافظهکاري بر محتواي اطالعاتي تفاضلي جریانهاي.)1381(. مهدي، خليلي، عالمرضا، کردستاني.11
. دانش حسابداري،بر اساس الگو سود باقيمانده
، وزارت علوم-  دولتي.  پایاننامه. تأثير محافظهکاري حسابداري بر ارزش نگهداشت وجه نقد.)1381( حسين، احساني امریي.11
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