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مقدمه
وجوه نقد از اقالم مهم دارايیهای جاری در فرآيند اجرای عملیات شرکتها و واحدهای
انتفاعی تلقی میشود .در مسیر تاريخی تکامل حسابداری به منظور تدارك وگزارش اطالعات
مالی سودمند درتصمیمگیری ،اطالعات وجوه نقد از اهمیت بااليی برخوردارشده است ،به
طوریکه بدون اعمال مديريت بر وجوه نقد ،تداوم فعالیت بنگاهها با مشکالتی مواجه و اجرای
عملیات آن به شکل مطلوب ناممکن میشود .يکی از وظايف بسیار مهم مديران مالی،
پیشبینی جريان مناسب ورود و خروج نقد است ،به عبارتی مديريت وجوه نقد از مهمترين
وظايف در فرآيند مديريت مالی است .اهمیت وجه نقد تا بدانجاست که در چارچوب نظری
حسابداری مالی کشورهای مختلف يکی از اهداف حسابداری و گزارشگری مالی کمک به
پیشبینی جريان وجه نقد آتی شرکت عنوان شده است .از سوی ديگر نتايج پژوهشهای
باتاچاريا و همکاران ( ،)1113فرانسیس و همکاران ( 1114و  )1111و اوزکان و اوزکان
( )1114نشان میدهد افزايش عدم تقارن اطالعاتی ،انگیزه نگهداری دارايیهای نقدی بااليی
را برای شرکتها ايجاد میکند .به عبارت ديگر ،وجود عدم تقارن اطالعاتی باعث افزايش
هزينه سرمايه شرکت شده و تأمین وجوه از بازارهای مالی به نفع شرکت نخواهد بود ،بنابراين
شرکتها ترجیح میدهند دارايیهای نقدی زيادی نگهداری کنند تا در مواقع الزم وجوه مورد
نیاز خود را از منابع داخلی تأمین کنند (اوزکان و اوزکان.)1114 ،
محافظهکاری يکی از ويژگیهای گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطهی
رسوايیهای مالی شرکتهايی مانند انرون و وردکام ،توجه بیشتری را به سوی خود جلب
کرده است .هر چند بسیاری از جمله فلتام و اولسون ( )6331و باسو ( )6339بر وجود محافظه-
کاری در تنظیم صورتهای مالی توافق دارند ،امّا تا کنون تعريفی جامعی از آن ارائه نشده
است .در متون حسابداری ،دو خصوصیت عمدهی محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته
است :اولی ،وجود جانبداری در ارائهی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش
بازار آن که توسط فلتام و اولسون ( )6331عنوان شد .اين جنبه معرف محافظهکاری از ديدگاه
ترازنامه است .خصوصیت ديگر ،تمايل به سرعت بخشیدن در شناسايی زيانها و به تعويق
انداختن شناسايی سودها که معرف محافظهکاری از ديدگاه سود و زيان است و بر همین
اساس باسو ( ،)6339معیار عدم تقارن زمانی 6را معرفی نمود.
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در رابطه با محافظهکاری دو ديدگاه متضاد وجود دارد :يک ديدگاه اين است که
محافظهکاری نقش اطالعاتی دارد و باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود و ديدگاه
ديگر اين است که محافظهکاری کیفیت اطالعات را کاهش میدهد و موجب افزايش عدم
تقارن اطالعاتی میشود.
يکی از سؤاالت اساسی که در اينجا پیش میآيد اين است که :آيا محافظهکاری در
گزارشگری مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد شرکتها تأثیری دارد؟ در صورتی که پاسخ
مثبت است ،نوع و تأثیر آن چگونه است؟ چه عواملی روی اين ارتباط تأثیر میگذارند و تأثیر
کدام عامل بیشتر است؟ هدف اصلی اين پژوهش ،پاسخ به پرسشهای باال است .بنابراين،
اين پژوهش به بررسی رابطه بین محافظهکاری در گزارشگری مالی بر اساس ترکیبی از
ديدگاه ترازنامهای و سود و زيانی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکتها در بورس اوراق
بهادار تهران میپردازد.
يکی از وظايف اساسی مديران مالی به طور اخص مديريت وجه نقد میباشد .شرکتها
استراتژیهای مديريت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین میکنند :تهیه و تأمین وجه
نقد برای انجام پرداخت های شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت
راکد باقی میماند .هدف دوم بازتاب اين طرز تفکر است که اگر اقالمی از دارايی به درستی
مصرف نشود ،هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت .متأسفانه ،اين دو هدف ممکن
است با يکديگر در تضاد باشند .پايین آوردن سطح وجوه نقد و به کارگیری کلیهی وجوه نقد
احتماالً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت میشود .بنابراين استراتژی
های مديريت وجوه نقد بايد به گونهای باشد که بین اين دو هدف نوعی هماهنگی ايجاد شود.
بر اساس نظريه توازن ،1مديران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه
وجه نقد میباشند .يک نظريه مقابل نظريه توازن در مورد مديريت دارايیهای نقدی شرکت،
نظريه سلسله مراتبی 3میباشد که اين نظريه بر خالف نظريه توازن به اين موضوع میپردازد که
دغدغهی اصلی مديران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمیباشد ،بلکه آنها بیشتر روی چگونگی
تأمینمالی پروژههای سرمايهگذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمايهگذاری اولويت با منابع
ارزان قیمت میباشد .مديران طبق اين تئوری ،داريیهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد
تا از آن برای انجام سرمايهگذاریها استفاده کنند .لذا ،رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمايه-
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گذاری شرکت و دارايیهای نقدی و همچنین رابطه منفی بین دارايیهای نقدی و اهرم وجود
دارد (فريرا و ويلال.)1114 ،
نظريه ديگر مربوط به تئوری نمايندگی میباشد که طبق اين تئوری مديران شرکتهای با
دارايیهای نقدی باال ،انگیزه بیشتری برای استفاده از اين دارايیها در جهت منافع خود دارند و
توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمايهگذاریهای مناسب ندارند (فريرا و ويلال.)1114 ،
در ايران ،کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،محافظهکاری را
به عنوان يکی از مؤلفههای خصوصیات کیفی قابل اتکاء بودن در نظر گرفته ،اما واژهی
محافظهکاری را به کار نبرده است ،بلکه از واژهی احتیاط 4به جای آن استفاده نموده است.
اعمال احتیاط نبايد منجر به ايجاد اندوختههای پنهانی يا ذخاير غیرضروری گردد يا دارايیها و
درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزينهها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد ،زيرا اين
امر موجب نقض بیطرفی است و بر قابلیت اتکای اطالعات مالی اثر میگذارد.
لذا با توجه به اهمیت وجه نقد در شرکتها و ديدگاههای متفاوتی که در رابطه با مفید بودن
محافظهکاری وجود دارد ،در اين پژوهش به بررسی تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت
وجه نقد شرکتها پرداخته شده است.
مروری بر پیشینه تحقیق
پژوهشهای خارجی

نتايج پژوهشهای کیم و همکاران ( ،)6335اپلر و همکاران ( ،)6333ديتمار و همکاران
( ،)1113فريرا و ويلال ( ،)1113اوزکان و اوزکان ( ،)1114گارسیا ترول و همکاران ()1113
نشان میدهد که میزان نگهداری وجه نقد به طور مثبتی به میزان عدم تقارن اطالعاتی مرتبط با
فرصتهای رشد ،اندازه ،سررسید بدهیها و روابط بانکی مرتبط است .مايرز و ماجلوف
( )6354بیان میکنند که عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهايی که ارزش آنها بیشتر بر اساس
فرصتهای رشدشان تعیین میشود ،بیشتر بوده و به علت اين که در چنین شرکتهايی هزينه
سرمايه باالست ،بنابراين انتظار میرود وجه نقد بیشتری نگهداری کنند .يافتههای جوردن و
همکاران ( )6335و برگر و همکاران ( )1116نشان میدهد که عدم تقارن اطالعاتی در
شرکتهای کوچک ،بیشتر است .گیدز و اپلر ( )6331و استاس و ماير ( )6331به اين نتیجه
رسیدند که در شرکتهای دارای بدهیهای با سررسید کوتاهتر و بدهی بانکی کمتر ،عدم
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تقارن اطالعاتی بیشتر بوده و انتظار میرود که اين شرکتها میزان وجوه نقد بااليی نگهداری
کنند.
گیولی و همکاران ( )1119به اين نتیجه رسیدند که در طی چهار دهه گذشته ،سودآوری در
آمريکا کاهش يافته ،امّا اين کاهش موجب کاهش جريانات نقدی نشده است .نتايج مذکور
به اين موضوع اشاره دارد که شناخت زيان نسبت به سود ،زودتر انجام میشود و میزان
محافظهکاری به  %31در گزارشگری مالی شرکتهای آمريکايی افزايش يافته است.
پائیک و همکاران ( )1119بیان میکنند که تصويب استانداردهايی که حاوی رويههای
محافظهکارانه باشد متضمن هزينه برای بازار سرمايه است .اين استانداردها قابلیت پیشبینی
سود را کاهش و سرمايهگذاران بالفعل را از مسیر گرفتن تصمیم صحیح اقتصادی منحرف
میسازد؛ يعنی گزارشگری محافظهکارانه محتوای اطالعاتی نداشته و عدم تقارن اطالعاتی را
بهمراه دارد.
گارسیا ترول و همکاران ( )1113در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که کیفیت بیشتر
اطالعات حسابداری باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزينه سرمايه شرکت میشود.
لوئیس و همکاران ( )1166به اين نتیجه رسیدند که محافظهکاری حسابداری با میزان استفاده
کاراتر از میزان نگهداشت وجه نقد در ارتباط بوده و اين مطلب بیانگر اين امر است که
محافظهکاری حسابداری می تواند جايگزينی برای نظارت بیرونی بر شرکت بوده و هزينههای
تعارض نمايندگی بین مديران و سهامداران را کاهش دهد.
خیو و پايلز ( )1161به اين نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای کاهش در رتبهبندی اعتباری
در مقايسه با شرکتهای بدون تغییر در رتبهبندی اعتباری ،به طور تقريبی مبادرت به افزايش 3
درصدی نگهداشت وجه نقد نسبت به کل دارايیهای غیرنقدی میکنند.
پژوهشهای داخلی

رضازاده و آزاد ( )6359با استفاده از معیار باسو به اين نتیجه رسیدند که بین عدم تقارن
اطالعاتی و محافظهکاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
کردستانی و امیربیگی لنگرودی ( )6359دريافتند که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،رابطه منفی و معنیدار وجود دارد و هر چه دوره برآورد
معیار عدم تقارن زمانی سود طوالنیتر شود ،اين رابطه نیز منقیتر میشود.
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فخاری و تقوی ( )6355به اين نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنیدار
با نقد و معادل نقد دارد و همچنین متغیرهای فرصت رشد ،جريان نقد و دارايیهای نقدی اثر مثبت
و متغیرهای اندازه ،سررسید بدهی و هزينه فرصت اثر منفی بر مانده وجه نقد دارند.
مهرانی و حصارزاده ( )6355به اين نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای کیفیت باالتر
حسابداری ،میزان وجه نقد کمتری نگهداری میکنند و همچنین فرصت رشد دارای اثر مثبت بر
میزان نگهداری وجه نقد بوده و در مقابل دارايیهای نقدشونده ،نسبت اهرمی و میزان توزيع سود
اثر منفی بر میزان نگهداری وجه نقد دارند.
خواجوی و همکاران ( )6336به اين نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقالم تعهدی و سطح
نگهداری دارايیهای نقدی رابطه مثبت و غیرمعنیدار ولی بین کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و
غیراختیاری با سطح نگهداری دارايیهای نقدی ،به ترتیب رابطه منفی و معنیدار و منفی و
غیرمعنیدار وجود دارد .نتايج همچنین نشان میدهد که شرکتهای بزرگتر و شرکتهای
دارای ساير دارايیهای نقدی جايگزين وجه نقد ،میزان وجه نقد کمتری نگهداری میکنند و
بالعکس شرکتهای دارای میزان بازدهی بیشتر بر روی وجه نقد ،میزان وجه نقد بیشتری
نگهداری میکنند.
روش پژوهش
هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی رابطه بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و میزان
نگهداشت وجه نقد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است .لذا ،اين پژوهش از نوع
تحقیقات نیمهتجربی پسرويدادی در حوزهی پژوهشهای اثباتی حسابداری است که با
استفاده از رگرسیون چند متغیره و مدلهای اقتصادسنجی انجام شده است .فرضیههای پژوهش
بر اساس دادههای تلفیقی آزمون و تحلیل آماری به کمک نرمافزار ايوی يوز 1انجام میشود.
فرضیه پژوهش
يکی از عوامل مؤثر در تصمیمگیری ،کسب اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم
است .در صورتی که اطالعات موردنیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزيع شود ،میتواند
نتايج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.
استفاده از اصل محافظهکاری در گزارشگری مالی در صورتی که موجب کاهش عدم
تقارن اطالعاتی گردد ،تأمین مالی را برای شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
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تهران تسهیل نموده و میزان نگهداری وجه نقد توسط شرکتها را کاهش میدهد .امّا در
صورتی که محافظهکاری فاقد محتوای اطالعاتی باشد ،ممکن است بر میزان نگهداشت وجه
نقد شرکتها تأثیری نداشته باشد .لذا ،فرضیه اين پژوهش در مورد رابطه بین محافظهکاری و
میزان نگهداشت وجه نقد شرکتها به صورت زير ارائه میگردد:
بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکتها رابطه معنیداری
وجود دارد.
جامعه و نمونه آماری
جامعهی آماری اين پژوهش ،کلیهی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است و نمونهی آماری ،شامل شرکتهايی است که دارای ويژگیهای زير هستند:
 .6طی سالهای  6351-6353در بورس فعالیت داشته وگزارشهای مالی و ساير اطالعات
مورد نیاز اين پژوهش را در طی اين سالها به بورس ارائه نموده باشند.
 .1پايان سال مالی آنها  13اسفند هر سال باشد.
 .3جزء شرکتهای سرمايهگذاری نباشند.
 .4شرکتها طی سالهای مطالعه ( )6351-6353سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .1شرکتها قبل از سال  6351در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
بر اساس معیارهای فوق 14 ،شرکت شناسايی گرديد .سبس کلیهی اطالعات مورد نیاز
جهت انجام اين پژوهش از بانکهای اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران ،نرم افزارهای ره
آورد نوين و تدبیر پرداز و نشريههای بورس جمعآوری گرديد .شرکتهای مورد بررسی
شامل  61شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات 1 ،شرکت در صنعت ساخت محصوالت
فلزی 9 ،شرکت در صنعت سیمان ،آهک و گچ 1 ،شرکت در صنعت فرآوردههای نفتی1 ،
شرکت در صنعت فلزات اساسی 6 ،شرکت در صنعت کاشی و سرامیک 3 ،شرکت در صنعت
الستیک و پالستیک 3 ،شرکت در صنعت دستگاههای برقی 1 ،شرکت در صنعت ماشینآالت
و تجهیزات 9 ،شرکت در صنعت محصوالت شیمیايی 1 ،شرکت در صنعت مواد غذايی و
آشامیدنی 1 ،شرکت در صنعت محصوالت کاغذی و  5شرکت در صنعت مواد و محصوالت
دارويی بوده است.
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نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
محافظهکاری

در پژوهش حاضر برای اندازهگیری محافظهکاری از مدل گیولی و هاين استفاده شده است.
شاخص محافظهکاری بر اساس مدل مزبور به صورت زير محاسبه میشود (گیولی و هاين،
: )1111
)

(
که در آن داريم:

؛ iبرای شرکت  tشاخص محافظهکاری در پايان دوره مالی
و iبرای شرکت  tاقالم تعهدی عملیاتی در پايان دوره مالی
 i.برای شرکت  t-1جمع دارايیها در پايان دوره مالی

اقالم تعهدی عملیاتی از تفاوت سود خالص و جريان نقدی عملیاتی به عالوه هزينه
استهالك به دست میآيد .شاخص محافظهکاری باال در مطالعات مهرانی و همکاران ()6355
و احمد و دوئلمن ( )1119نیز به کار گرفته شده است.
معیارهای مربوط به میزان نگهداشت وجه نقد شرکت

برای اندازهگیری میزان وجوه نقد شرکت از دو مدل استفاده شده که عبارتند از:
ا -مدل اوزکان و اوزکان ( :1 )1114در اين روش برای محاسبه دارايیهای نقدی از نسبت
مجموع وجه نقد و سرمايهگذاری کوتاهمدت بر کل دارايیهای شرکت استفاده میکنیم.
 -1مدل اپلر و همکاران ( :1 )6333اين روش نیز مشابه روش قبلی است با اين تفاوت که مجموع
وجه نقد و سرمايهگذاری کوتاه مدت از مجموع دارايیهای شرکت در مخرج ،کسر میشوند.
متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی به عنوان ساير عوامل مؤثر بر میزان نگهداشت وجه نقد ،عالوه بر میزان
محافظهکاری عبارتند از:
فرصت رشد شرکت  iدر سال  tبرابر با نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری دارايیها؛
اندازه شرکت  iدر سال  tبرابر با لگاريتم میزان فروش؛
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سررسید بدهیهای شرکت  iدر سال  tبرابر با نسبت بدهیهای
بلندمدت به جمع دارايیها؛
بدهیهای بانکی شرکت  iدر سال  tبرابر با نسبت تسهیالت بانکی
دريافتی کوتاه مدت و بلند مدت به کل بدهیها؛
هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی شرکت i

در سال  tبرابر با تفاوت بین بازده دارايیهای شرکت و نرخ بهره بدون ريسک که در اين
پژوهش برابر با نرخ سود سبرده بانکی در هر سال منظور شده است.
نسبت اهرمی شرکت  iدر سال  tبرابر با نسبت بدهیها به ارزش
دفتری دارايیها؛
ساير دارايیهای نقدی شرکت  iدر سال  tبرابر با نسبت سرمايه در
گردش بجز وجه نقد و سرمايهگذاریهای کوتاه مدت به کل دارايیها؛
توانايی ايجاد جريانهای نقدی شرکت  iدر سال  tبرابر با نسبت
جريانهای نقد عملیاتی بر میزان فروش و
متغیر مصنوعی سود تقسیمی شرکت  iدر سال  tکه در صورت پرداخت سود
نقدی برابر با  6و در غیر اين صورت برابر  1در نظر گرفته شده است.
يافتههای پژوهش
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در نگاره ( )6و مدلهای رگرسیون برآوردی در
نگاره های ( )1و ( )3آمده است.
نگاره ( : )6آماره توصیفی متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش
متغیرها
معیارها
میانگین
میانه
ماکزيمم
مینیمم
انحراف معیار
ضريب تغییرات
مشاهدات

محافظهکاری

فرصت رشد

-1/11
-1/11
1/11
-1/11
1/63
1/69
191

61/56
3/43
133/16
-641/35
11/53
3/51
191

اندازه

سررسید

بدهی

هزينه فرصت

شرکت
1/43
1 /4
9/11
4/16
1/11
1/66
191

بدهی
1/61
1/11
1/34
1/14
1/69
6/41
191

بانکی
1/41
1/31
1/13
1
1/11
6/33
191

سرمايهگذاری
1/11
-1/16
1/49
-1/19
1/64
9
191
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نگاره ( : )6ادامه آماره توصیفی متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش
نسبت

ساير

توانايی ايجاد

سود

میزان

میزان

متغیرها
معیاره

اهرمی

دارايیهای

جريانهای

تقسیمی

نگهداشت

نگهداشت

میانگینمعیارها

1/53

نقدی-
1/61

1/63
نقدی

1/53

6
وجه1/نقد

15
وجه1/نقد

میانه

1/91

-1/19

1/64

6

اپلر)1
(/14

اوزکان)
( 1/14

ماکزيمم

1 /5

1 /9

1/33

6

1/55

1/49

مینیمم

1/61

-1/14

- 1 /4

1

1/113

1/111

انحراف معیار

1/93

1/13

1 /1

1/36

1/64

1/13

ضريب تغییرات

1/55

4 /1

6/11

1/31

6 /4

6/63

مشاهدات

191

191

191

191

191

191

يافتههای آمار توصیفی در نگاره ( )6نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار میزان وجه
نقد شرکت بر اساس مدل اوزکان ،به ترتیب  1/15و  1/13و طبق مدل اپلر به ترتیب  1/6و
 1/64میباشد .با مقايسه ضريب تغییرات میزان وجه نقد شرکت طبق دو مدل فوق میتوان
دريافت که پراکندگی دادههای وجه نقد در مدل اپلر ( )6/4نسبت به مدل اوزکان ()6/63
بیشتر بوده و اين موضوع نشان میدهد که مدل اوزکان قابلیت اتکای بیشتری در تعیین
میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها دارد .در رابطه با متغیر مستقل استفاده شده در
اين پژوهش يعنی محافظهکاری ،میانگین و انحراف معیار آن به ترتیب  -1/11و  1/64و لذا
ضريب تغییرات آن 1/69 ،میباشد که در مقايسه با میزان نگهداشت وجه نقد شرکتها طبق
مدلهای اوزکان و اپلر ،از پايداری و ثبات کمتری برخوردار است .اين موضوع نشان میدهد
که در شرکتهای مورد بررسی ،محافظهکاری از نوسانات و پراکندگی نسبتاً بااليی برخوردار
بوده ،اين در حالی است که میزان نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها ،پراکندگی کمتر و
ثبات باالتری را داشته است و لذا بايستی میزان نگهداشت وجه نقد تحت تأثیر عوامل ديگری
بجز محافظهکاری باشد که در اين پژوهش از آنها به عنوان متغیرهای کنترلی نام برده شده
است.
نتايج آمار توصیفی متغیرهای کنترلی نیز حاکی از آن است که در طی دوره پژوهش ،متغیر
کنترلی اندازه شرکت دارای کمترين ضريب تغییرات و پراکندگی و باالترين ثبات و پايداری
و در مقابل متغیر کنترلی هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی ،دارای بیشترين
ضريب تغییرات و پراکندگی و پايینترين ثبات و پايداری بوده است.
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نتايج مدل رگرسیونی تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت وجه طبق مدل اوزکان در
نگاره ( )1و همچنین نتايج مدل رگرسیونی تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت وجه طبق
مدل اپلر در نگاره ( )3آورده شده است.
نتايج نشان میدهد که تأثیر محافظهکاری برمیزان نگهداری وجه نقد طبق دو مدل اوزکان و
اپلر ،معنادار نبوده ولی مثبت میباشد ،به عبارت ديگر با افزايش محافظهکاری ،میزان وجه نقد
نگهداری شده توسط شرکتها افزايش میيابد ولی اين تأثیر معنیدار نمیباشد.
تأثیر ضعیف و غیرمعنیدار محافظهکاری بر میزان نگهداری وجه نقد طبق دو مدل مذکور،
داللت بر اين موضوع دارد که عوامل ديگری غیر از محافظهکاری بر میزان نگهداری وجه نقد
توسط شرکتها تأثیر دارد.
در بین متغیرهای کنترلی استفاده شده در اين پژوهش ،تأثیر متغیرهای اندازه شرکت و هزينه
فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی بر میزان نگهداری وجه نقد طبق دو مدل مذکور ،به
ترتیب منفی و مثبت بوده است .اين مطلب بیانگر اين موضوع است که شرکتهای بزرگتر در
بورس اوراق بهادار تهران وجه نقد کمتر و در مقابل شرکتهای دارای هزينه فرصت
سرمايهگذاری بیشتر در دارايیهای نقدی ،وجه نقد بیشتری نگهداری میکنند.
همچنین بر اساس مدل اوزکان ،شرکتهای دارای ساير دارايیهای نقدی جايگزين وجه
نقد ،میزان وجه نقد کمتری نگهداری میکنند.
طبق آماره  ،Fمدل کلی رگرسیون در هر دو حالت معنیدار بوده و متغیر محافظهکاری و
متغیرهای کنترلی در کل قادر به تبیین  %13از تغییرات میزان نگهداشت وجه در مدل اوزکان و
 %13در مدل اپلر هستند .با مقايسه دو مدل فوق میتوان دريافت که توانايی تبیین میزان
تغییرات وجه نقد بر اساس مدل اوزکان تقريباً بیشتر است.
نگاره ( : )1مدل رگرسیونی تلفیقی (اثرات ثابت) تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت وجه نقد طبق
مدل اوزکان
متغیرها
مقدار ثابت
محافظهکاری
فرصت رشد
اندازه شرکت
سررسید بدهی
بدهی بانکی

ضرايب رگرسیونی
1/41
1/13
1/11114
-1/11
-1/13
1/16

مقدار آماره t
3/35
1/33
1/14
-3/19
-1/15
6/13

P-Value
1/1116
1/3141
1/3151
1/1114
1/4315
1/6643
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نگاره ( : )1مدل رگرسیونی تلفیقی (اثرات ثابت) تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت وجه نقد طبق
مدل اوزکان
ضرايب رگرسیونی
1/13
-1/11
-1/66
-1/11

مقدار آماره t
1/11
-6/61
-1/33
-1/91

P-Value
1/1111
1/1415
1/1161
1/4934

-1/13

-6/55

1/1165

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديل شده

آماره دوربین-واتسون

مقدار آماره F

1/96

1/13

6/11

5/61

متغیرها
هزينه فرصت سرمايهگذاری
نسبت اهرمی
ساير دارايیهای نقدی
توانايی ايجاد جريانهای نقدی
سود تقسیمی

نگاره ( : )3مدل رگرسیونی تلفیقی (اثرات ثابت) تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت وجه نقد طبق
متغیرها
مقدار ثابت
محافظهکاری
فرصت رشد
اندازه شرکت
سررسید بدهی
بدهی بانکی
هزينه فرصت سرمايهگذاری
نسبت اهرمی
ساير دارايیهای نقدی
توانايی ايجاد جريانهای نقدی
سود تقسیمی
ضريب تعیین
1/13

رگرسیونیاپلر
ضرايب مدل
1/13
1/11
-1/11115
-1/13
-1/13
1/11
1/49
-1/14
-1/63
-1/13
-1/14
ضريب تعیین تعديل شده
1/13

مقدار آماره t
3/34
6/64
-1/43
-1/91
-6/11
6/13
1/16
-1/43
-6/93
-1/13
-6/19
آماره دوربین-واتسون
6/93

P-Value
1/1161
1/1191
1/1131
1/1113
1/1331
1/6631
1/1111
1/1113
1/1511
1/1139
1/1319
مقدار آماره F
9/66

نتیجهگیری
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداشت وجه طبق دو مدل
اوزکان و اپلر در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .در اين
پژوهش ،تعداد  14شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی -6353
 6351بررسی و جهت آزمون فرضیهها از دادههای تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است.
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يافتههای پژوهش نشان میدهد که تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداری وجه نقد طبق دو
مدل اوزکان و اپلر ،معنیدار نیست و همچنین در بین متغیرهای کنترلی ،تأثیر متغیرهای اندازه
شرکت ،هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی و ساير دارايیهای نقدی جايگزين
وجه نقد بر میزان نگهداری وجه نقد طبق مدلهای مذکور ،به ترتیب منفی ،مثبت و منفی بوده
است .اين مطلب بیانگر اين موضوع است که شرکتهای بزرگتر و دارای ساير دارايیهای
نقدی جايگزين ،وجه نقد کمتر و در مقابل شرکتهای دارای هزينه فرصت سرمايهگذاری
بیشتر در دارايیهای نقدی ،وجه نقد بیشتری نگهداری میکنند.
عدم تأثیر محافظهکاری بر میزان نگهداری وجه نقد نشاندهنده اين موضوع است که احتیاط
از ديدگاه حسابداری (محافظهکاری در گزارشگری مالی) با احتیاط از ديد مديريت مالی
(نگهداری وجه نقد بیشتر) همراستا نمیباشد.
نتايج اين پژوهش در رابطه با تأثیر منفی اندازه شرکت بر میزان نگهداشت وجه نقد حاکی
از آن است که شرکتهای بزرگتر وجه نقد کمتری نگهداری میکنند و اين نتايج همراستا با
تئوری و نظريه توازن است.
نتايج اين پژوهش در رابطه با تأثیر منفی اندازه شرکت بر میزان نگهداشت وجه نقد ،همراستا
با نتايج جوردن و همکاران ( ،)6335برگر و همکاران ( ،)1116مهرانی و حصارزاده ( )6355و
فخاری و تقوی ( )6355و مغاير با نتايج پژوهشهای کیم و همکاران ( ،)6335اپلر و همکاران
( ،)6333ديتمار و همکاران ( ،)1113فريرا و ويلال ( ،)1113اوزکان و اوزکان ( )1114و
گارسیا ترول و همکاران ( )1113است .همچنین در رابطه با تأثیر مثبت هزينه فرصت سرمايه-
گذاری در دارايیهای نقدی بر میزان نگهداری وجه نقد ،نتايج اين پژوهش مغاير با نتايج
پژوهش فخاری و تقوی ( )6355و در رابطه با تأثیر منفی ساير دارايیهای نقدی جايگزين وجه
نقد بر میزان نگهداری وجه نقد همراستا با نتايج پژوهش مهرانی و حصارزاده ( )6355است.
پیشنهادهای ناشی از يافتههای پژوهش
 .6با توجه به تأثیر مثبت هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی بر میزان نگهداری
وجه نقد پیشنهاد میشود که استفادهکنندگان از اطالعات مالی شرکتها ،در ارزيابی سطح
نگهداری وجه نقد شرکت ،به هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی (مابهالتفاوت
بازده دارايیها و نرخ بهره بدون ريسک) شرکت توجه داشته باشند.
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 .1با توجه به تأثیر مثبت هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايیهای نقدی بر میزان نگهداری
وجه نقد پیشنهاد میشود که بورس اوراق بهادار در ارزيابی میزان وجه نقد شرکتها به منظور
تعیین ارزش و قیمتگذاری اوراق بهادار آنها ،به هزينه فرصت سرمايهگذاری در دارايی
نقدی (مابهالتفاوت بازده دارايیهای شرکت و نرخ بهره بدون ريسک) توجه داشته باشند.
پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی
 .6تکرار اين پژوهش با استفاده از وقفه زمانی و بررسی اثر افزايش وقفه بر بهبود پیشبینی
مدل.
 .1بررسی اثر عوامل فرهنگی از قبیل شاخصهای فرهنگی هوفستد بر میزان نگهداری
وجه نقد توسط شرکتها.
 .3پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی میزان نگهداری وجه نقد برای شرکتهای زيانده
در مقايسه با شرکتهای سود ده با استفاده از متغییر مجازی بررسی و مورد آزمون قرار
گیرد.
 .4مقايسه میزان بازدهی در شرکتهای دارای میزان وجه نقد بیشتر بر اساس دو مدل
اوزکان و اپلر با میزان بازدهی شرکتهای دارای میزان وجه نقد کمتر در پژوهشهای آتی.
 .1پیشنهاد میشود به بررسی رابطه بین میزان نگهداشت وجه نقد و انگیزه مديران برای
استفاده از دارايیهای نقدی در جهت منافع شخصی طبق تئوری نمايندگی پرداخته شود.
 .1پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بر اساس نظريه سلسله مرتبی به بررسی صحت اين
موضوع پرداخته شود که دغدغهی اصلی مديران ايرانی ،تعیین سطح بهینه وجه نقد
نمیباشد ،بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژههای سرمايهگذاری تمرکز
دارند.
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