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چکیده
هدف این تحقیق بررسی شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران
کنترلی می باشد .برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد و محافظه
کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گرفت تا اطالعات مورد نیاز را به دست دهد .در این راستای مستند به مرور ادبیات موضوعی
مربوط ،چهارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه محافظه کاری حسابداری و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت
های مورد مطالعه جهت سنجش سهامداران کنترلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که تعداد  717نمونه شرکت در طی سالهای  7937-7931مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق
نشان می دهد که محافظهکاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر داردو
سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثر گذار است.
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مقدمه
این مطالعه تالش می کند تا نقش سهامداران کنترلی به عنوان سهامداران اقلیت که بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری
و نگهداشت وجه نقدتوسط شرکتها نظارت کرده و یا در آن اعمال نظر می کند را مورد بررسی قرار دهد.
محافظه کاری حسابداری یکی از ویژگیهای مهم سیستم اطالعات حسابداری (لی و همکاران )1772 ،همواره اصلی پایدار
در حسابداری بوده است که موجب رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت میگردد (بلیک و همکاران. )1771 ،
کیم و ژانگ ( )1777در پژوهشی با عنوان «محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام» نتیجه گرفتند که
محافظه کاری حسابداری ،انگیزه و توانایی مدیران را برای نشاندادن بـیش از حـد عملکرد و مخفی کردن اخبار بد برای
سرمایه گذاران محدود میکند که در نتیجه ریسـک سـقوط آتی قیمت سهام کاهش می یابد.
نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها انگیزه معامالت (وجود هزینه های معامالتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرار
داده اند .نگهداری دارائی نقدی هزینه های خاص خود را به همراه دارد .نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکتها می تواند
سبب شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران شود؛ به عبارت دیگر نگهداری وجه نقد باال به هزینه فرصت
برای شرکت می انجامد .از طرفی عدم نگهداشت وجه نقد برای شرکت های با محدودیت تامین مالی ممکن است باعث
از دست دادن فرصت سرمایه گذاری آینده شود و از این رو بر عملکرد آتی و بازده شرکتها تاثیر منفی داشته باشد .با این
وجود برخی دیگر از تئوری ها از مزایای نگهداشت وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکتها به علت استفاده از
فرصت سرمایه گذاری احتمالی آینده ،اقدام به نگهداشت وجه نقد باالیی می کنند که در این صورت با نادیده گرفتن
تئوری تضاد نمایندگی ،انتظار افزایش بازده و عملکرد آتی شرکتها را دارند( .شن و همکاران)1772،
محافظه کاری حسابداری در شرایط نبود اطمینان ،سبب رویکرد محتاطانه در سنجش درآمدها و داراییها میگردد.
همچنین ،نگرش کوتاه مدت مدیران بهمعنای دیدگاه سطحی در اندیشیدن ،برنامهریزی و تصمیمگیری ،شرحی از
یکشکل سوگیری است که محدودیتی جدی در تصمیمگیری ایجاد میکند .از سویی دیگر نیز بیش اطمینانی مفهومی
است که ردپای آن به کرات در تصمیمات سرمایهگذاری مشاهده میشود به این معنا که افراد در مورد صحت قضاوتشان
خوشبینی داشته و به سختی ممکن است امکان اشتباه در قضاوتشان را در نظر بگیرند .برای محاسبه کوتهبینی مدیران از
مدل هسو و همکاران ( )1771براساس تغییرات مخارج سرمایهای و تغییرات سودآوری شرکت استفاده شده است .نتایج
نشان داد ،ارتباط معکوس و معناداری بین محافظهکاری حسابداری و نگرش کوتاه مدت مدیران بیش اطمینان وجود دارد.
یکی از گروه های اصلی استفادکنندگان از صورتهای مالی ،سهامداران می باشد .در این میان سرمایه گذاران نهادی با
توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل مالحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و
می توانند رویه های آن ها را تحت تاثیر قرار دهند .عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی
ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود .این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشات می
گیرد .در عمل نقش مالکان نهادی معموالً روشن نیست .از حیث تئوری ،نهادها ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال
بر مدیریت داشته باشند.
مبانی نظری و ادبیات پژوهش

محافظهکاری حسابداری را موثرترین اصل ارزشیابی در حسابداری میداند .تحقیقات تجربی اخیر در مورد محافظهکاری
�

نشان میدهند که نه تنها رویههای حسابداری محافظهکارانه است ،بلکه در کشورهای انگلیسی زبان طی  97سال گذشته
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این رویهها محافظهکارانهتر شده است .این نتایج شگفت انگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانون-گذاران بازارهای
سرمایه ،تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان روبهرو شد ،ولی بقای طوالنی مدت محافظهکاری و دوام آوردن آشکار
آن در برابر انتقاد ،مقتدرانه نشان میدهد که منتقدان ،منافع با اهمیت آن را نادیده انگاشتهاند .اگر قانونگذاران و تدوین
کنندگان استاندارد منتقد ،بدون درک منافع محافظهکاری در حذف آن تالش کنند ،استانداردهایی ایجاد خواهد شد که
بطور جدی برای گزارشگری مالی زیانبار است (واتز .)77،1779 ،حال با توجه به اهمیت این موضوع بررسی چگونگی
اثرگذاری محافظهگاری بر متغیرهای حسابداری از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی ،جریان های نقدی نقشی
محوری دارند( .ژانگ )1777 ،به طور کلی می توان گفت عوامل متعددی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است.
شواهد نشان میدهد که حساب های دریافتنی ،خالص سرمایه در گردش ،موجودی های کاال و بدهی های کوتاه مدت به
ترتیب عوامل با تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی می باشند .از سوی دیگر فرصت های رشد شرکت ،سود
تقسیمی ،نوسان جریانات نقدی و سودخالص به ترتیب از مهمترین عوامل با تاثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی به
شمار می روند.
اهداف تحقیق
علمی پژوهش
بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران کنترلی
اهداف کاربردی پژوهش
 -7بررسی اثر محافظهکاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 -1بررسی اثر سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران
جامعه و نمونه داده ها
جامعه آماری تحقیق حاضر ،شرکتهای پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  7931الی  7937می
باشد .جامعه آماری مزبور با توجه به محدودیتهای ذیل تعدیل شده و نمونه آماری از آن استخراج می گردد.

آنها  13اسفند هر سال باشد و در طول دوره تحقیق ،تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداده باشند.
 -7پایان سال مالی �
آنها مورد معامله قرار گرفته باشد.
�های مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته باشند و سهام �
 -1شرکت
�ها کامل و در دسترس باشد.
 -9اطالعات آن

 -4شرکت وقفه عملیاتی بیش از  7ماه نداشته باشد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیهوتحلیل موجود ،از روش دادههای ترکیبی استفادهشده است.
دادههای ترکیبی از دادههای مربوط به شرکتهای مختلف در سالهای مختلف است و بهصورت مشاهدههای  277شرکت
سال در نظر گرفته میشود .این نوع دادهها مزایایی همچون ارائه اطالعات بیشتر ،وجود ناهمسانی واریانس محدود ،هم
خطی کمتر میان متغیرها ،درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر میباشند .در تحقیق حاضر ابتدا محاسبات اولیه اطالعات
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مربوط به شرکتهای نمونه ،در صفحه گسترده نرمافزار ( )Excelانجامگرفته و دادهها برای تجزیهوتحلیل آماده ،سپس
تحلیلهای آماری با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره از طریق نرمافزارهای  Eviewsانجام خواهد شد.
برای تحلیل منسجم و مناسب دادهها ،در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی اقدام به تحلیل شد .در ابتدا از میانگین،
میانه ،بیشترین ،کمترین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی بهعنوان شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای تحقیق استفاده
شد.
فرضیه های تحقیق
 -1محافظه کاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
 -2سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
مدل تحقیق
7

در این مطالعه به منظور دسترسی به اهداف و آزمون فرضیههای تحقیق ،با توجه به مطالعه لین و همکاران ( )1771و
همچنین مبانی نظری مربوطه ،مدل اقتصاد سنجی زیر برآورد خواهد شد:

ΔCash,t=α0 + β1ΔConit + β2RD + β9I + β4D + β2LEV +ε0

و برای فرضیه دوم از مدل ذیل:

ΔCash,t=α0 + β1ΔConit + β1ΔCon*MSOit + β9RD + β4I + β2D + β7LEV +ε0

 Cashتغییرات وجه نقد  RDمخارج تحقیق و توسعه I ،هزینه بهره D ،سود قابل تقسیم LEV ،اهرم مالی Con،محافظه
کاری حسابداری و  MSOسهامداران کنترلی هستند .در مدل فوق نشاندهنده تغییرات نسبت به دوره قبل بوده و

نیز

جمله خطای مدل را نشان میدهد .در این مطالعه به منظور آزمون فرضیه اول مطابق با مطالعه لین و همکاران ( )1771مدل
فوق برآورد میشود.
متغیر وابسته تحقیق
متغیر وابسته تحقیق این تحقیق نگهداشت وجه نقد می باشد.
متغیر مستقل تحقیق
متغیرمستقل این تحقیق محافظه کاری حسابداری است که براساس مدل (لین و همکاران )1771 ،استخراج شده است.
متغیر های کنترلی
سایر متغیرها که شامل :سهامدارن کنترلی ،سود قابل تقسیم ،هزینه بهره ،اهرم مالی ،مخارج تحقیق و توسعه به عنوان
متغیرهای کنترلی هستند.
روش جمع آوری اطالعات و داده ها
منبع اطالعات
اطالعات گردآوری شده ارقام و مشخصاتی است که گرچه با خود معانی مستقلی می آورد اما این معانی به مدد کیفیت
هایی استغنا می یابند که این کیفیت ها در قالب زبان آمار واحتماالت نمودار می شود و به یافته های حاصل از آن آزمون
تجربی بار اطالعاتی معنی دار و گویاتری می بخشند .به بیان دیگر برای آنکه داده های تجربی را از حالت یک مجموعه
1
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نامنظم به صورت یک مجموعه سیستماتیک و متشکل در آردیم .فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطالعات مفید
بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطالعات مورد بررسی قرار گیردو در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به
مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد ،افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی
اطالعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ،زیرا اطالعات مندرج در این صورت مالی
چیزی بیش از تلخیص و طبقهبندی مجدد اطالعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست
(زاهدی.)7917،
آماده سازی اطالعات
برای آماده سازی متغیرهای الزم جهت استفاده در مدل های آزمون فرضیه از نرم افزار صفحه گستره  Excelاستفاده شده
است .ابتدا اطالعات گردآوری شده در کاربرگ اولیه ،در صفحات کاری ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد گردید
و سپس محاسبات الزم برای دستیابی به تغیرهای این تحقیق انجام شد .بعد از محاسبه کلیه متغیرهای الزم جهت استفاده در
مدل های این تحقیق ،این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده اند تا به طور الکترونیمی به نرم افزار مورد
استفاده در تجزیه و تحلیل های تحقیق منتل شوند.
روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها)
یکی از روشهای آماری که به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد رگرسیون نامیده می شود در واقع رگرسین یکی از
مدلهاست که توصیفی از رفتار تاریخی و جاری متغیرها را می دهد و با این فرض که روند گذشته و حال ،مبنای قابل
اتکایی برای پیش بینی آینده است.
آزمون آماده سازی و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق
معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق به قرار ذیل هستند:
آزمون چارک برا
این آزمون برای نرمالی سنجی متغیرها است که در این آزمون اگر سطح معنیداری آزمون جارک-برا بیشتر از  7درصد
باشد به این معنی است که آن متغیر دارای توزیع نرمال است در غیر این صورت چنین نتیجهگیری میشود که متغیر مربوطه
دارای توزیع غیرنرمال میباشد و براساس نتیجه بهدست آمده که سطح معنیداری آزمون جارک-برا برای کلیه متغیرها
کمتر از  7درصد است ،یعنی این متغیرها دارای توزیع غیرنرمالی هستند.
آزمون دوربین _ واتسون
در این آزمون برای اینکه بتوانیم رگرسیون بگیریم باید بین خطاها همبستگی وجود نداشته باشد.
این آزمون از مشهورترین آزمون ها جهت تشخیص خود همبستگی است .زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود  7/2تا
 1/2باشد ،معرف آن است که خود همبستگی وجود ندارد و می توانیم رگرسیون بگیریم.
یافته های تحقیق
یافته های تحقیق در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مربوط به نتایج آزمون فرضیات تحقیق در زیر ارائه شده است.
آمار توصیفی
نمونه منتخب متشکل از  771شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد مشاهدات برابر با  277شرکت سال
است.
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متغیرها و تعداد مشاهدات
عالمت
متغیر

اختصاری

شاخص های مرکزی
میانگین

میانه

شاخص های پراکندگی
انحراف
معیار

چولگی کشیدگی حداقل

حداکثر

نگهداشت وجه نقد

Cash

7/312

7/797

7/771

1/11

77/71

7/777

1/27

محافظه کاری

Con

91/21

77/91

13/3

1/71

77/17

7/11

371/23

حسابداری
سهامداران کنترلی

MSO

7/171

7/777

7/199

1/11

79/93

7/777

7/2

مخارج تحقیق و

RD

7/972

7/773

7/217

9/93

71/12

7/79

9/31

توسعه
هزینه بهره

I

7/727

7/771

7/177

4/21

92/47

7/74

1/91

سود قابل تقسیم

D

7/177

7/773

7/174

9/1

17/12

7/779

7/37

اهرم مالی

LEV

7/714

7/742

7/177

7/772

4/1

7/771

7/11

آمار استنباطی
آزمون ریشه واحد
جهت پایایی متغیرهای پژوهش بکار می رود که سطح معنی در آزمون ریشه واحدبرای کلیه متغیرها پژوهش باید کمتر از
 2درصد باشد .لذا برای این پژوهش کمتر از  2درصد است پس دارای پایایی الزم هستند.
آزمون ناهمسانی واریانس
از روش حداقل مربعات استفاده شده که در این روش ناهمسانی واریاسها نداریم و برای فرضیه اول سطح معنی داری
 7/247و برای فرضیه دوم سطح معنی داری  7/377می باشد.
نتایج آزمون چاو (لیمر)
برای آزمون چینش داده ها از روش ترکیبی و تلفیقی استفاده می شود که سطح معنی داری آزمون اگر کمتر از  2درصد
باشد روش ترکیبی و اگر بیشتر از  2درصد باشد روش تلفیقی ارجعیت دارد.
در این پژوهش سطح معنی داری بیش از  2درصد است و روش تلفیقی است.
تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش
تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش
فرضیه اصلی اول :بررسی محافظهکاری بر نگهداشت وجه نقد.
فرضیه آماری به شرح زیر است:
 :H0بین محافظهکاری حسابداری با نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.
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 :H1بین محافظهکاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
این فرضیه براساس مدل

ΔCash,t=α0 + β1ΔConit + β2RD + β9I + β4D + β2LEV +ε0

این فرضیه با استفاده از آزمون لیمر انجام شده که سطح معنی داری بیشتر از  2درصد و روش تلفیقی می باشد که برای
برآورد نتایج ضرایب از روش حداقل مربعات استفاده شده است .که میزان دوربین واتسون  7/2تا  1/2است استقالل خطا
پذیرفته شده است که ضرایب تعیین شده برابر با  71درصد است یعنی متغیر مستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارد.
از طرفی معنی داری آزمون با استفاده از آزمون فیشر  Fکمتر از یک درصد است که در این فرضیه سطح معنی داری t
برای محافظه کاری حسابداری ( )7/777پس فرض  H0رد می شود  H1قابل قبول است پس میتوان گفت محافظه کاری
حسابداری با نگهداشت وجه نقد رابطه دارد.
متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آماره T

احتمال

محافظه کاری حسابداری

-3/3330

3/3300

-22/6

3/331

مخارج تحقیق و توسعه

-3/323

3/300

-1/313

3/311

هزینه بهره

3/613

3/242

2/40

3/3144

سود قابل تقسیم

-3/122

3/100

-3/031

3/423

اهرم مالی

3/131

3/222

3/004

3/060

مقدار ثابت C

1/100

3/401

2/40

3/3144

ضریب تعیین تعدیل شده R
آماره فیشر
احتمال آماره فیشر
آماره دوربین واتسون

3/110
2/03
3/331
1/00

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش
بررسی سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری و ارزش نگهداشت نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران اثر گذاراست.
 :H0سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدتأثیرگذار نیست.
 :H1سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدتأثیرگذاراست.
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نتیجه آزمون  fلیمر نشان میدهد که سطح معنیداری آن بیشتر از  2درصد لذا برای تخمین مدل این فرضیه از روش
تلفیقی استفاده میشود؛ بنابراین طبق نتایج آزمون این فرضیه ،برای برآورد ضرایب مدل در این فرضیه از روش حداقل
مربعات بهره برده شده است .میزان دوربین واتسون به دست آمده برای این فرضیه بین  7/2تا  1/2قرار گرفته پس استقالل
خطا پذیرفته شده است .به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند .هم چنین ضریب تعیین به دست آمده برابر 3/79
درصد بوده که این مقدار نشان میدهد متغیرهای مستقل توانایی پیشبینی متغیر وابسته را دارند به عبارتی مدل توسط این
متغیرها تبیین شده است .از طرفی سطح معنی داری آزمون فیشر ( )fکمتر از  7درصد بنابراین مدل معنیدار شده است .هم
چنین در این فرضیه دیده میشود که سطح معنیداری آزمون  tبرای متغیر محافظه کاری حسابداری وسهامدارن کنترلی
شده کمتر از  7درصد ( )7/777بنابراین این دو متغیر تاثیر معنی داری بر ارزش نگهداشت وجه نقد داشته اند؛ که این مقدار
نشان می دهد ،تغییردرسهامداران کنترلی باعث تاثیر بیشتر تغییر در ارزش نگهداشت وجه نقد داشته در نتیجه می توان
گفت تغییر در نگهداشت وجه نقدی شرکت بررابطه بین سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و
نگهداشت وجه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
متغیر ها

ضریب

انحراف معیار

آماره T

احتمال

محافظه کاری حسابداری

-3/3324

3/33306

-2/06

3/3136

تغییرات وجه نقد

4/03

3/102

26/00

3/331

تغییرات هزینه بهره *محافظه کاری حسابداری

3/3300

3/3344

1/32

3/120

تغییرات هزینه بهره* تغییرات وجه نقد

- 2 /3

3/343

-6/06

3/331

اندازه گیری

3/130

3/342

2/16

3/330

LAGCI

-3/333

3/344

-3/043

3/400

اهرم مالی

-3/3304

3/143

-3/303

3/000

مقدار ثابت C

-3/316

3/332

-1/34

3/206

ضریب تعیین تعدیل شده R
آماره فیشر Prob
آماره دوربین واتسون
Durbin-Watson stat

3/630
3/31
3/331
1 /0
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خالصه نتایج فرضیه ها
فرضیه ها

شماره فرضیه ها

نتایج

محافظهکاری حسابداری بر ارزش
نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته
فرضیه اول

شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید می شود

اثر دارد.

سهامداران کنترلی بر رابطه بین
محافظهکاری حسابداری ونگهداشت
فرضیه دوم

وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در

تائید می شود

بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار
است.
تفسیر نتایج تحقیق
 -7هنگامی که یک شرکت ،شیوه های حسابداری محافظه کارانه درپیش می گیرد ،تغییردرمیزان سرمایه گذاری آن
میتواند کیفیت سودشرکت راتحت تاثیرقراردهد .رشددرسرمایه گذاری ،سودگزارش شده راکاهش
میدهدوموجب ایجاد ذخایرمی گردد .کاهش سرمایه گذاری موجب آزادشدن آن ذخایروافزایش درآمد میشود .
نتایج این پژوهش حاکی ازآن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری حسابداری وبازده سهام
وجوددارد.
 -1درپایان به این نتیجه رسیدیم که محافظه کاری حسابداری بررابطه میان وجه نقد نگهداری شده وعملکردعملیاتی
آتی شرکت تأثیر مثبت دارد .همچنین شواهدبه دست آمده ازاین تحقیق نشان میدهدکه محافظه کاری
حسابداری بااستفاده بهینه ازوجه نقددر دسترس شرکت درارتباط است وازاین تصورکه محافظه کاری حسابداری
میتوانندبه عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه های نمایندگی باشدحمایت میکند.
پیشنهادهایی مبتنی بر پژوهش های آینده
 با توجه به ویژگی خاص هر صنعت ،پیشنهاد میشود در پژوهشات آتی رابطه بین متغیرهای تحقیق به تفکیکصنایع انجام شود.
-

پیشنهاد می شود رابطه بین حسابداری محافظه کاری حسابداری و تغییردرنگهداشت وجه نقد با میزان نقد
شوندگی سهام بررسی بشود.

-

پیشنهادمی شودبه بررسی رابطه بین میزان نگهداشت وجه نقدوانگیزه مدیران برای استفاده ازداراییهای نقدی
درجهت منافع شخصی طبق تئوری نمایندگی پرداخته شود.
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-

پیشنهاد میشود اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بروقوع محافظه کاری حسابداری وهم چنین اثرگذاری آن
بررابطه بین محافظه کاری حسابداری وحساسیت وجه نقدسرمایه گذاری بررسی شود.
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Abstract
The purpose of this study is to identify the relationship between cash holding and accounting
conservatism with emphasis on the moderating role of controlling shareholders. To achieve
this, the theoretical foundations and research on cash holding and accounting conservatism had
to be explored to obtain the information needed. In this documentary review, related literature,
various frameworks and approaches were used to measure the accounting conservatism
component and to reconcile it with the topics in the companies studied to evaluate corporate
controlling shareholders. The statistical population of the listed companies is Tehran Stock
Exchange.
A total of 121 company samples were examined during the years 2013-2015. The results show
that accounting conservatism has an impact on cash holdings of listed companies and
shareholder control on the relationship between accounting conservatism and cash holdings of
accepted companies. It is effective in the Tehran Stock Exchange.
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