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 The purpose of this study was to investigate the effect of 
conservatism on the relationship between operating cash flow and 
cash value in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In 
order to test the hypotheses of this research, 184 companies were 
selected during the period 2015-2019 using a systematic 
elimination method from the companies accepted on the Tehran 
Stock Exchange and for analyzing the data, a multiple regression 
model based on data technique compilation was used. The results 
show that in the first hypothesis, cash flow and cash value of the 
company are related and have a positive and significant 
relationship, so the zero hypothesis is based on the lack of 
correlation between operating cash and cash value. In the second 
hypothesis, conservatism influences the relationship between cash 
flow and cash value and strengthens this relationship. Therefore, 
the second hypothesis of non-conservative effect on the relationship 
between operating cash and cash value is rejected. Conservatism 
can also be described as a structure that, if done appropriately, will 
lead to the resolution of many representation issues and 
information asymmetries that generally result from the growing 
gap between managers and funders of business units. According to 
the general results of the article, it can be seen that conservatism 
affects the relationship between operational cash and cash value 
and strengthens this relationship. 
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   مقاله پژوهشی        

 جه نقدو ارزش و یاتینقد عمل انیجر نیبر رابطه ب یکارمحافظه ریتأث یبررس

 3ی، حمزه عنبر *2یدیجمش بهی، ط1یریام یمانیغالمرضا سل

  .رانیو اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ا یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه حسابدار ار،یدانش -1

 .رانیو اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ا یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه حسابدار ،یدکتر یدانشجو -2

 .رانیاصفهان، ا ،یواحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده حسابدار ،یگروه حسابدار ،یدکتر یدانشجو -3
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 05/08/1399دریافت مقاله: 
 11/09/1399بازنگری مقاله: 
 02/12/1399پذیرش مقاله: 

 

و  یاتینقد عمل انیجر نیبر رابطه ب یکارمحافظه ریتأث یپژوهش، بررس نیهدف ا
. باشدیدر بورس اوراق بهادار تهران م شدهرفتهیپذ یهاارزش وجه نقد در شرکت

 1394 -1398 یشرکت در بازه زمان 184پژوهش، تعداد  نیا یهاهیآزمون فرض یبرا
اوراق  در بورس شدهرفتهیپذ یهاشرکت نیاز ب کیستماتیبا استفاده از روش حذف س

چندگانه  یونیها از مدل رگرسداده لیوتحلهیتجز یبهادار تهران انتخاب شد و برا
از آن  یاکآمده حدستبه جیاستفاده شده است. نتا یقیتلف یهاداده کیبر تکن یمبتن

د و نو ارزش وجه نقد شرکت، مرتبط هست یاتیاول، وجه نقد عمل هیاست که در فرض
وجه  انیبر نبود ارتباط م یصفر مبن هیفرض نیدارند؛ بنابرا یرابطه مثبت و معنادار

بر رابطه  یکاردوم، محافظه هی. در فرضگرددیو ارزش وجه نقد، رد م یاتینقد عمل
 گردد؛یرابطه م نیا تیاست و موجب تقو رگذاریو ارزش نقد تأث یاتیوجه نقد عمل

وجه نقد  نیبر رابطه ب یکارنبودن محافظه رگذاریأثت بر یدوم مبن هیفرض نیبنابرا
عنوان به یکاراز محافظه توانیم نی. همچنگرددیو ارزش وجه نقد، رد م یاتیعمل

و  یندگیاز مسائل نما یاریعمل شود به حل بس یدرستنام برد که اگر به یساختار
 نرایمد نیب ونفزاز شکاف روزا یطورکلمنجر خواهد شد که به یتقارن اطالعاتعدم
 یکل جی. با توجه به نتاشودیم یناش ،یتجار یواحدها یمنابع مال کنندگاننیو تأم

و ارزش نقد،  یاتیبر رابطه وجه نقد عمل یکارکه محافظه افتیدر توانیمقاله م
 .گرددیرابطه م نیا تیاست و موجب تقو رگذاریتأث
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 مقدمه
 هایعالیتف بینیپیش و تجاری واحد عملکرد فعالیت، تداوم ارزیابی برای معیارها تریناساسی از حسابداری، یکی سود

 حرفه اعتباردهندگان، گذاران،سرمایه وسیلهبه همواره اقتصادی، بنگاه هر خالص سود. باشدمی تجاری واحد آتی
 هاییشرکت. (2011، و همکاران یدمور) گیردمی قرار استفاده مورد سهام بازار گرانتحلیل و مالی مدیران حسابداری،

 عالمتی را آن بازار، و کنندمی پرداخت سهام سود شوند،می مطلع خود باالی سودآوری از نهایی اطالعات براساس که
 . 1(2009سن، ) شودمی گذاریارزش باالتری، قیمت با شرکت آن سهام ترتیب این به و کندمی تلقی خوب خبر برای

 در کنند،می نگهداری نقد وجه زیادی مقدار که آمریکایی هایشرکت ،2(2008و ژانگ،  یو) بیتس، مطالعه طبق
 مالاحت گرفتن نظر در با کنند؛ بنابرایننمی توزیع دارانسهام بین را وجوه این یا کنندنمی گذاریسرمایه هاپروژه
 ن،یولپ) شودمی مطرح شدهنگهداری نقد وجوه افزایش عملکرد مورد در سؤاالتی وجوه، این از اجرایی مدیران استفادهسوء

 توجه با. ساختند مطرح شرکت، نقد وجه ارزش افزایش در مؤثر عامل یک عنوانبه را حسابداریکاری محافظه .3(2002
 کنندمی شناسایی تأخیر با را سود اما دهندمی تشخیص موقع به را خود زیان هاشرکت کار، محافظه حسابداری اصول به
 کارظهمحاف. دارد سود بر کارانهمحافظه اثر و شده است شناخته نامتقارن بندینزما نام به روش، این. دهندمی تشخیص و

 این. 4(2003واتس، ) است نمایندگی مشکالت هایآسیب از یکی تأخیر با سود/  موقعبه زیان شکل به حسابداری بودن
 ظورمنبه مالی هایداده دستکاری از همچنین و کنند پنهان را گرفتهصورت هایزیان مدیران، کهشود می آن از مانع روش،
 و نمایندگی مشکالت حل عنوانبه کارانه،محافظه حسابداری هایروش نتیجه، در. کندمی جلوگیری مسئولیت سلب

 قرار توجه مورد وجوه، این محل از گذاریسرمایه و شدهنگهداری نقد وجوه مقدار کاهش طریق از شرکت ارزش افزایش
 ازدهب است، سهام بازده بورس، در گیریتصمیم برای اساسی معیارهای از یکی اینکه به توجه با. (2002 ن،یولپ) گرفت
 آن از هابینیپیش و مالی وتحلیلتجزیه در بالقوه و بالفعل گذارانسرمایه بیشتر و دارد اطالعاتی محتوای تنهاییبه سهام

. ستا ثروت حداکثر رساندن به در نهایت و سود کسب گذاری،سرمایه از انگذارسرمایه هدف همچنین. کنندمی استفاده
 چنانچه. اردد پایینی نسبتا   ریسک و باال بازده که کنندمی گذاریسرمایه هاییدارایی در گذارانسرمایه امر، این تحقق برای
 فزایشا گذار،سرمایه ثروت و است یشترب دارایی، آن ارزش باشد، مدنظر بازده نرخ از بیش گذاری،سرمایه یک بازده نرخ
 نیز فیمختل هایالگو و گیرندمی پیش در اطالعاتی محتوای این ارزیابی در را مختلفی رویکردهای پژوهشگران،. یابدمی
 .ستا سهام غیرعادی بازده بر مبتنی هایالگو ها،الگو این پرکاربردترین از که برندمی کاربه خود ادعاهای اثبات برای

. کند تواندکمکمی کاریمحافظه هایهزینه و مزایا درک به نیز سهام ارزش برکاری محافظه اقتصادی پیامدهای
 مانند خوب؛ اخبار انتشار با هستند مایل تجاری واحدهای مدیران مالی، بحران مواقع در اندداده نشان قبلی هایپژوهش
 کنندمی ادعا (2011 ،و همکاران یرضائ) دهند. نشان مثبت را شرکت سود اند،نیافته تحقق هنوز که سودهایی شناسایی

 کردعمل غلو   و دستکاری برای را مدیران توانایی که است مؤثر قراردادی سازوکار یک کارانه،محافظه مالی گزارشگری»
 کاریمحافظه مخالفان دیگر، سوی از. «شودمی شرکت ارزش و نقدی جریان افزایش باعث و دهدمی کاهش مالی،

 هب و دهدمی افزایش را اطالعات تقارنعدم است، متعصبانه مالی هایگزارش کاری،محافظه چون که کنندمی استدالل
 در نتیجه،. شودمی منجر خارجی گذارانسرمایه از جمله مالی هایگزارش کنندگاناستفاده نادرست استنباط
 دارای هایشرکت. شود منجر شرکت ارزش کاهش و ناکارآمد منابع تخصیص به تواندمی بالقوه طوربه کاریمحافظه
 خواهند مالی بحران بدون هایشرکت با مقایسه در کمتری ارزش زیان تر،کارانهمحافظه حسابداری اتخاذ با مالی بحران
 دارای هایفعالیت در دارد کمتری احتمال کنندمی اتخاذ را حسابداری درکاری محافظه روش که هاییشرکت. داشت
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. کندمی محدود را مدیران دسترس در نقد پول مقدار زیان، موقعبه تشخیص زیرا کنند؛ شرکت پذیر،ریسک گذاریسرمایه
 و دارانسهام زیاد، احتمال به گیرند،می قرار مورداستفاده حسابداریکاری محافظه هایشیوه که هنگامی این، بر عالوه
 زشار دارای پروژه یا ازحدبیش گذاریسرمایه مثال ) نامناسب گذاریسرمایه هایپروژه شناسایی برای دو هر مدیرههیئت
 مدیرانهمچنین  .(2002 ن،یولپ) کنند اتخاذ را یبهتر مدیریتی تصمیمات کنندمی سعی و اقدام( منفی خالص فعلی

 کنند؛ تأمین نیز را شرکت آتی نقد وجه جریان و سودآوری تا دارند تالش مختلف هایپروژه و هاطرح در گذاریسرمایه با
 زا مسائلی بروز باعث که کنندمی هاشرکت هایموجودی در ازاندازهبیش هایگذاریسرمایه به اقدام مدیران، گاهی لذا

 .(2020 ،ینور محمد پور و) شودشرکت می در شدهنگهداری نقد وجه هشکا جمله
 اطالعاتی تقارنعدم کاهش موجب که صورتی در مالی گزارشگری در کاریمحافظه اصل از استفاده دیگر، سوی از
 .دهدمی کاهش را هاشرکت توسط نقد وجه نگهداری میزان و کندمی تسهیل هاشرکت برای را مالی تأمین گردد،

شده تاریخی، مدیران را قادر به مخفی کردن اخبار بر این باورند که بهای تمام (2020 ،یو نظام طاهر یبهمن)همچنین 
 مطالعات از برخی کاری مدیر در ارائه اطالعات است.کند که این نشان از محافظههای غیرسودآور میبد در مورد پروژه

 ارزش از کمتر نقد، وجه در گذاریسرمایه ریال یک بازار ارزش که دهدمی نشان 1(200۶فاولکندر و وانگ، ) شدهانجام
 افته،ی این. یابدمی افزایش کمتری مبلغ به نهایی ارزش نقد، وجه در افزایش واحد هر ازایبه یعنی است؛ ریال یک اسمی
 تصمیمات کارایی بر معکوسی تأثیر آزاد، نقدی هایجریان کندیم بیان که است جنسن آزاد نقد جریان فرضیه با منطبق
 میزان در تعدیل باعث تواندمی کاریمحافظه که دهدمی نشان 2(2012، و همکاران سیلوئ) مطالعات. دارند گذاریسرمایه
 ،یاوقیم یو مشک یرودپشت یلها) افتادمی اتفاق نقد موجود در افزایش ازایبه که شود نقدی وجه نهایی ارزش کاهش
 و عملیاتی نقد جریان بین رابطه برکاری محافظه که دادند نشان پژوهشی در، 3(2013و کوه،  ریما) طرفی از. (0142
 .گذاردمی زیادی تأثیرات نقد، وجه و نقدی دارایی بین بر رابطه ه وشرکت در نقد وجه ارزش
 داردیر تأث نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد جریان بین رابطه بر کاریمحافظه آیا که کنیممی مشخص مقاله این در

 خیر؟ یا

  نظری چارچوب

 نقد وجه ارزش
 ایالعادهفوق اهمیت نقد، موجودی ویژگی این .باشدها میشرکت مالی هایدارایی تریناز سیال نقد، یکی موجودی

 در صورتی. ددار قرار ویژگی اینتأثیر  تحت زیادی مقدار به موقع،به و بهینه مالی تصمیمات اخذ توانایی بخشیده، آن به را
 دیگر ای کند استفاده خود یگذارسرمایه هایفرصت از بود نخواهد قادر باشد، بوده مواجه نقد وجه کمبود با شرکتی که

 وجودیم وجود هرچند .گذاشت خواهد شرکت ارزش بر منفیتأثیر  کمبود، این بنابراین نماید؛ تأمین را خود مالی نیازهای
 مختلف هایشرکت برای تواندمی دارایی این وجود اهمیت میزان اما است ضروری و مهم هاشرکت همه مالی تراز در نقد

 . کند تغییر
 هایهجنب دارای تواندمی هم زیرا شود؛ تلقی بازار، برای مبهم هاینشانه تواندمی شرکت یک برای مازاد نقد وجه وجود

 رب مبنی باشد اینشانه بازار سوی از تواندمی هاشرکت در مازاد نقد وجه نگهداشت. باشد منفی هایجنبه هم و مثبت
 حتمالیا مالی مشکالت با مواجهه در بیشتری توانایی زیرا هستند؛ اربرخورد کمتری ریسک از هاشرکت گونهاین اینکه
 بروز واسطهبه هاشرکت عملکرد بر منفیتأثیر  تواندمی هاشرکت در مازاد نقد وجه وجود دیگر، طرف از .دارند آتی
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 دادند نشان خود پژوهش در 2(2003و پارچ،  کلسونیم) .1(198۶جنسن، ) باشد داشته آنها برای نمایندگی مشکالت
 باورند این بر آنها .دهندمی نشان خود از بهتری عملکرد کنند،می نگهداری را نقد وجه از بیشتری سطح که هاییشرکت

 ایشافز نقد، وجه نگهداشت سطح در افزایش با هاشرکت عملکرد و ندارد وجود هاشرکت برای نقد وجه بهینه سطح که
 .(2014 ،یاوقیم یو مشک یرودپشت یاله) یابدمی

 به منجر فوق، عامل وجود .است آن از ناشی مشکالت و اطالعاتی تقارنعدم مازاد، نقد وجه نگهداری عامل ترینمهم
 کاهش قصد به را خود جاری هایدارایی است ممکن شرکت شرایطی چنین در شود؛می پرهزینه نقد وجه تحصیل
 افزایش ناکارا سرمایه بازارهای در نقد وجه نگهداری عمده مزیت .دهد افزایش سازمانی،برون مالی تأمین هایهزینه
 با این .است قیمتگران خارجی مالی تأمین از پرهیز و ارزشمند گذاریسرمایه هایفرصت از استفاده برای شرکت توانایی
 هایبا انگیزه کنترلی، دارانسهام و مدیران است مثال ممکن برای دارد؛ نیز هاییهزینه نقد، وجه نگهداری وجود،
 لزوما   هک اهدافی کنند؛ نقد وجه نگهداری به اقدام خود، شخصی اهداف به دستیابی راستای در سودجویانه و طلبانهفرصت
 تواندمی نقد وجوه ازاندازهبیش نگهداری اساس براین. 3(2003 تون،یمجانسون و ) باشدنمی شرکت اهداف با منطبق
 . کند تحمیل شرکت بر را هاییهزینه و باشد منابع کارای تخصصعدم از اینشانه

 هایدارایی نگهداری انگیزه اطالعاتی، تقارنعدم افزایش دهد کهمی نشان 4(2004اوزکان،  اوزکان و) پژوهش نتایج
 هسرمای هزینه افزایش باعث اطالعاتی تقارنعدم وجود دیگر، عبارت به کند؛می ایجاد هاشرکت برای را باالیی نقدی
 دینق دارایی دهندمی ترجیح هاشرکت پس .بود خواهدن شرکت نفع به مالی، بازارهای از وجوه تأمین و شودمی شرکت
 .کنند تأمین داخلی منابع از را خود موردنیاز وجوه الزم، مواقع در تا کنند نگهداری را زیادی
 اطالعاتی تقارنعدم کاهش موجب که صورتی در مالی، گزارشگری درکاری محافظه اصل از استفاده دیگر، سوی از
 خیبر .دهدمی کاهش را هاشرکت توسط نقد وجه نگهداری و میزان کندمی تسهیل هاشرکت رایب را مالی تأمین گردد،

 شده،گذاریسرمایه نقد وجه ریال یک بازار ارزش که دهندمی نشان (200۶فاولکندر و وانگ، ) شدهانجام مطالعات از
 شافزای کمتری مبلغ به آن نهایی ارزش نقد، وجه در افزایش واحد هر ازایبه یعنی است؛ ریال یک اسمی ارزش از کمتر
 جهو نهایی زشار کاهش میزان در تعدیل باعث تواندمیکاری محافظه که دهدمی نشان ارکان و لوریس مطالعات .یابدمی

 .افتدمی اتفاق نقد موجودی در افزایش ازایبه که شود نقدی

 کاریمحافظه
 که شد ایجاد زمانی کاریمحافظه. دارد طوالنی ایسابقه حسابداری، در که است مفهومی کاری،محافظه تاریخچه

 ئهارا هاشرکت از خارج در ندرتبه اتعملی نتایج سایر یا سود اجزای و بود مالی صورت تنها اغلب و ترینمهم ترازنامه،
کاری ظهمحاف کاربرد از آنها انگیزه. است بوده اعتباردهندگان دیگر و دارانبانک برای مالی هایصورت کاربرد اولین. شدمی

 ،هاخالص دارایی نماییکم رو،این از. شد خواهد حفظ مناسب، ایگونه به شانگذاریسرمایه که بوده آن از اطمینان
 .(2009 ،و همکاران یمهران) بود شرافتمندانه حتی و مطلوب

 غمریعل و گیردمی قرار مورداستفاده که هاستسال حسابداری، محدودکننده اصول از یکی عنوانبه کاری،محافظه
 و دوام توانمی که طوریبه است؛ کرده حفظ حسابداری اصول سایر بین را خود جایگاه همواره آن از فراوان انتقادهای

. ستدان اصل بنیادین مبانی بر گواهی را طوالنی سالیان طی آن بر وارد شده انتقادهای مقابل درکاری محافظه بقای

                                                           
1 Jensen  
2 Mikkelson & Partch 
3 Johnson & Mitton 
4 Ozkan & Ozkan 
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 مسائل زا بسیاری حل به منجر شود، اعمال درستیبه اگر که کرد یاد مکانیزمی عنوانبهکاری محافظه از توانمی همچنین
 مالی عمناب کنندگانتأمین و مدیران بین روزافزون شکاف از طورکلیبه که شد خواهد اطالعاتی تقارنعدم و نمایندگی

 .(2015 ،و همکاران یزاده مقر لیاسماع) شودمی ناشی تجاری واحد
 مقابل در سود، مانند خوب اخبار شناختن برای تأیید از باالیی درجه داشتن به الزام را حسابداری کاری،محافظه

 یفتوص و زیان سود دیدگاه از را حسابداری ،کاریمحافظه تعریف این. کنندمی تعریف زیان، مانند بد راخبا شناختن
 هک مواردی در دیدگاه، این براساس. است ترازنامه دیدگاه از حسابداری کاریمحافظه تعریف دیگر، تعریف اما .کندمی

 طلوبم اثر کمترین که شود انتخاب باید روشی آن دارد وجود گزارشگری روش چند یا دو بین انتخاب در واقعی تردیدی
 وزیان ودس و نامه تراز ترکیبی دیدگاه پایه برکاری محافظه درباره سوم تعریف .باشد را داشته سهام صاحبان حقوق بر

 هشدگزارش انباشته سود کاهش به منجر که است حسابداری مفهوم یک حسابداریکاری محافظه دیدگاه، این در .است
 .شودمی بدهی باالی ارزیای و دارایی پایین ارزیابی هزینه، ترسریع شناخت و درآمد دیرتر شناخت طریق از

 و یشرطکاری محافظه از: است عبارت که است شده ارائه حسابداریکاری محافظه تعریف برای دیگری بندیدسته
 ست؛ا شده الزام حسابداری استانداردهای توسط که است ایکاریمحافظه شرطی، کاریمحافظه .غیرشرطیکاری محافظه
 .مطلوب و خوب اخبار وجود مواقع در سود شناختعدم و نامطلوب و بد اخبار وجود صورت در زیان موقعبه شناخت یعنی
 .است شرطیکاری محافظه نوعی کاال، موجودی ارزیابی در فروش ارزش خالص یا شدهتمام بهای اقل قاعده کاربرد مثال 
 یرشرطیغکاری محافظه گویند امامی نیز نگرگذشتهکاری محافظه یا و زیان سودکاری محافظه کاری،محافظه نوع این به
 خالص دفتری ارزش دادن نشان واقع از کمتر ،کاریمحافظه نوع این. است نشدهالزام حسابداری استانداردهای طریق از

 یا ترازنامهکاری محافظه به ،کاریمحافظه این .است حسابداری شدهتعیین پیشاز هایرویه واسطهبه هادارایی
 .(201۶، و همکاران یمیابراه) است معروف نیز نگرآیندهکاری محافظه

 نقد جریان
 دهنماین کار در هدف این به دستیابی منظوربه لذا و است ثروت حداکثرسازی مالکان، هدف نمایندگی، روابط در
 اتمؤسس دولت، مانند مختلف؛ هایگروه را شرکت مالکان دهند. اگرمی قرار ارزیابی مورد را او عملکرد و کنندمی نظارت
 توانمی اهسؤال این جواب به دستیابی با بود؟ خواهد چگونه آنها عملکرد دهند، تشکیل دیگر هایشرکت و هاانکب مالی،
 نظورمبه نیزگذاران سرمایه و گیرندگانتصمیم و آورد عملبه را تریمناسب اقدامات شرکت، عملکرد بهبود منظوربه

 گذاریهسرمای میزان. کرد خواهند توجه هاشرکت مالکان ترکیب به اقتصادی، واحدهای برای بهینه عملکرد به دستیابی
 مدیریت امروز، اقتصادی بازار در. (2014، و همکاران برادران حسن زاده) باشد متعددی عوامل از ناشی تواندمی هاشرکت
 برای. داشت نظر در گذاریسرمایه مشخص هایگزینه میان از گزینه یک انتخاب برای معیار یک عنوانبه توانمی را سود

 بهشود می ینهگز این نتخابا باعث که عواملی حال. شود انتخاب گزینه بهترین باید مطلوب نتیجه بهترین به دستیابی
 در همیم نقش سرمایه بهینه تعدیل .کند گذاریسرمایه این به ترغیب راگذار سرمایه تا دارد بستگی مجموعه عملکرد
 ارندد را شرکت در گذاریسرمایه قصد که افرادی همه بهادار، اوراق بورس در کند.می ایفا کشورها اقتصادی توسعه و رشد
 .دارند دسترسی اطالعات به شرکت داخل دافرا سایر مانند

 قدن جریان. کندمی ایجاد خود تجاری هایفعالیت انجام طریق از شرکت که است نقدی وجوه عملیاتی، نقد جریان
 صورت رد شرکت یک اگر مثال، برای. داد قرار استفاده مورد هاشرکت سهام سود کیفیت کنترل برای توانمی را عملیاتی

 سورانهج حسابداری هایتکنیک از است ممکن باشد، منفی آن عملیاتی نقد جریان اما کند گزارش سود ود،خ زیان و سود
 .باشد کرده استفاده
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  داخلی و خارجی پیشینه
کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت بررسی رابطه بین محافظهدر مقاله به  1(2019، و همکاران ژانگ)

این  .وری قراردادهای پاداش مدیر اجرایی استکاری حسابداری بر بهرهبه پاداش مدیر اجرایی با توجه به تأثیر محافظه
، و همکاران کالرکسون) ،2(2010 ،یو زامپل نگارییا)اس رویکرد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بر اس

سال به  10شده در چین در طول های غیرمالی ثبتهای تمامی شرکتبا داده 4(2013 سگن،یهوانگ و ک) و 3(2011
 ،نتایج این مطالعه دنپردازکاری حسابداری و حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی میبررسی رابطه بین محافظه

تر از همه، نتایج دهد. مهمگیری عملکرد مبتنی بر حسابداری را نشان میاجرایی و اندازهرابطه مثبت بین پاداش مدیر 
کاری با میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی، پس از کنترل تعدادی از عوامل خاص نشان داد که محافظه

حساسیت پاداش مدیر اجرایی به  دهد که میزانشرکت و متغیرهای کنترل، رابطه مثبتی دارد. این مطالعه نشان می
 .بیشتراست کاری حسابداری باالتر،عملکرد شرکت در شرکت هایی با محافظه

 رداختندپ فرانسوی هایشرکت در سرمایه ساختار و عملیاتی تقد جریان بین ارتباط بررسی به (2018) لوفر دومنیکو
 ساختار بر یمثبتتأثیر  باشد باالتر آن های نسبت و شرکت عملیاتی نقد جریان هرچه بین که رسیدند نتیجه این به و

 .دارد وجود آنها بین معناداری و مثبت مستقیم، ارتباط دیگر عبارت به گذاشت؛ خواهد هاشرکت سرمایه
 کنترلی دارانسهام نقش: حسابداری کاریمحافظه و نقد وجه ارزش بین رابطه بررسی به 5(2018 ،و همکاران نیل)

 در با و شودمی ها شرکت نقدی ارزش افزایش موجب حسابداری کاریمحافظه که کرد مشخص آنها نتایج. پرداختند
 بحران و نمایندگی مشکل از مدیران وابستگی نسبت به توجه با آمدهدستبه هاییافته کنترلی داراننظرگرفتن سهام

 پشتیبانی یریت،مد وابستگی پایین نسبتا   درصد با کنترلی سهامداران انگیزشی اثر کلی، طوربه .کرد پشتیبانی مالی
 نمایندگی لمشک که هنگامی حال این باشود می تأیید وابستگی باالی نسبتا   در درصد استحکام اثر در حالی که شودمی
 .یابدنمی غلبه مدنظر، روابط استحکام بر اثر شودمی در نظرگرفته مالی بحران و

 هب را «کنترل بر مبتنی گذارییهسرما و نقد وجه نگهداشت سطح» عنوان با پژوهشی ۶(2003 ب،یر اندرسون و)
 خواهد جودو نقد وجه نگهداشت سطح و مالکیت تمرکز بین قوی مثبت رابطه که داد نشان پژوهش نتایج. رساندند انجام
 ترلکن به زیادی اهمیت که بود کنترلی دارانسهام از بخشی جانب از احتیاطی انگیزه دهندهنشان موضوع این. داشت
 نقدی هاییدارای میزانتأثیر  تحت مثبت صورت به شرکت، بازار ارزش که رسیدند نتیجه این به چنینهم. گردندمی قائل

 به هاشرکت تمالکی که فرضیه این با نتایج این. ندارد تأثیری گونههیچ مدیریتی مالکیت دیگر، طرف از. هستند شرکت
 بمتناس باشند،می گذارانسرمایه پایین امنیت از ناشی نمایندگی هایهزینه کاهش برای منطقی راهبردهای دنبال
 .بود خواهد

 انجام به را «شدهنگهداری نقد وجه ارزش و حسابداری کاریمحافظه» عنوان با پژوهشی، (2015) 7همکاران و وئیس
 اسمی دالر یک از کمتر کندمی نگهداری شرکت که نقدی وجه دالر یک ارزش که داد نشان پژوهش نتایج. رساندند

 . بدهد تقلیل را ارزش کاهش این تواندمیکاری محافظه که کردند بیان سپس و ستا

                                                           
1 Zhang 
2 Iyengar & Zampelli 
3 Clarkson 
4 Huang & Kisgen 
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6 Anderson & Reeb 
7 Eaiys, M 
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کاری حسابداری و ارزش داران نهادی بر ارتباط بین محافظهتأثیر سهام بررسیبه  (2019 ،و همکاران یحجاز)
در راستای بررسی این موضوع،  .باشدشده در بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفتهنگهداشت وجه نقد در شرکت

و با 139۶لغایت 1388ساله از سال 9شرکت طی دوره 10۶نه آماری متشکل از های پژوهش برمبنای یک نموفرضیه
داری کاری حسابدهد که محافظهنتایج آزمون نشان می. استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت

کاری حسابداری و ارزش فظهبر ارتباط بین محا ،داران نهادیهمچنین، سهام .شودمی باعث افزایش ارزش بازار وجه نقد
تضادهای  کاهش باعث کاریدهد محافظهنشان می های این مطالعهیافته .تأثیر منفی و معناداری دارد،بازار وجه نقد 

با این وجود، تأثیر سنگربندی سهام. کاهدمی نقد وجه نگهداشت به نسبت بازار منفی واکنش از و دوشمی نمایندگی
 .شود که مؤید فرضیه منافع شخصی استکاری بر ارزش وجوه نقد میتأثیر مثبت محافظه داران نهادی باعث کاهش

 نقدشوندگی و اقتصادی افزوده ارزش نبی رابطه بررسی» عنوان تحت پژوهشی در ،(2017 ،و همکاران نیگلچ)
 تا 1390 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته شرکت 154 مالی اطالعات از استفاده با «سهام بازار

 نتایج. باشدمی سال -شرکت 924 شامل هاآن تحقیق نمونه تعداد. پرداختند متغیرها این بین روابط بررسی به 1395
 و دارد وجود سهام بازار نقدشوندگی و اقتصادی افزوده ارزش میان معناداری و مثبت رابطه که دهدیم نشان تحقیق

 .است یکدیگر بر آنها اثرگذاری تأییدکننده نیز شرکت ارزش و متغیرها میان معناداری و قوی همبستگی
 ییراکا و اریحسابد ریمحافظهکا بین طتباار بر مالکیتی رساختا ثیرأت بررسی به (201۶درسه،  واعظ و)

 دو هر در اریسرمایهگذ ییارکا و اریحسابد ریمحافظهکا بین که هددمی ننشا هشوپژ نتایج. پرداختند اریسرمایهگذ
 ارزش نسبت به اریسرمایهگذ دنبو ترکوچک و خلیدا سرمایه خالص ارزش به نسبت اریسرمایهگذ دنبو تربزرگ حالت
 حسطو به توجه با اریسرمایهگذ رایکا و ریکامحافظه بین طتباار ماا دارد دجوو معناداری بطهرا ،خلیدا سرمایه خالص
 .نگردید تأیید دیریتیم مالکیت و دینها مالکیت
 ارزش بر سود کیفیت و حسابداریکاری محافظه نقش ارزیابی» عنوان با پژوهشی ،(2014محمدپور، و  یخیمشا)
 هشپژو نتایج. رساندند انجام به را «تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در نقد وجه نگهداشت نهایی
 رد محدودیت میزان افزایش همچنین. بخشندمی بهبود را نقد وجه نگهداشت نهایی ارزش کاریمحافظه که داده نشان
 رابطه زا حاکی تحقیق، دیگر نتیجه. کاهندمی نقد وجه بازار ارزش به بهبودبخشی در کاریمحافظه نقش از مالی تأمین
 .باشندمی نقد وجه نگهداشت نهایی ارزش و سود کیفیت منفی

  پژوهش هایفرضیه
 : است شده رفتهنظرگ در زیر های فرضیه پژوهش اهداف حصول منظوربه

 .دارد وجود معناداری ارتباط نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد جریان بین: اول فرضیه
 .کندمی تعدیل را نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد جریان بین ارتباطکاری : محافظهدوم فرضیه

 روش تحقیق

  پژوهش متغیرهای و الگوها
 :کنیممی پیروی زیر مدل از تحقیق هایفرضیه آزمون برای

 

C it = β∆ (1) کلی مدل 0 + β1CFOit + β2CFOit*ACit + β3SIZEit + β 4 Tangible it + 

β 5 LOSS it + β ۶ prof it + ęit               
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 وابسته متغیر
 نقد وجوه جریان صورت نقدی عملیاتی هایجریان بخش از مستقیم صورتبه متغیر (: اینcfoجریان نقد عملیاتی )

 های شرکت.تی تقسیم بر کل داراییاست و عبارت است از جریان نقد عملیا استخراج قابل شرکت

 گرمتغیر تعدیل
از طریق فرمول ذیل محاسبه  بر اساس مدل گیولی و هاین وکاری سطح محافظه: (AC) یحسابدار کاریمحافظه

 خواهد بود.باشد؛ سطح محافظه کاری باالتر  بیشتراز فرمول هر چه  آمدهدستبه. مقدار گرددمی

  AC𝑖𝑡 =
𝐴𝐹𝐶𝐶

𝑇𝐴
(4) مدل شماره    (1−)  

ACدرجه محافظه کاری : (AFCC:) عالوه هاقالم تعهدی عملیاتی )تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی ب
 هزینه استهالک(

TA ها: ارزش دفتری دارایی. 

 متغیرهای کنترلی 
 شود.(: از طریق لگاریتم کل فروش شرکت محاسبه میSizeاندازه شرکت )

 های شرکتآالت و تجهیزات به کل دارایی(: برابر است با نسبت اموال، ماشینTangibleود )نسبت دارایی مشه

ر د و یک برابر زیان وجود داشته باشد فعلی، مالی سال در باشد که اگر(: متغیر مجازی میLOSS) مجازیمتغیر 
 .است صفر این صورت غیر

 نسبت سود خالص به کل دارایی شرکت. :(profسودآوری )

  گیرینمونه و آماری معهجا
 شکل را حاضر تحقیق آماری جامعه تهران، بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت را پژوهش آماری جامعه

 شامل ساله 5 دوره یک طی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت از نمونه یک تحقیق، این در. دهندمی
. شودنمی استفاده آماری گیرینمونه از پژوهش، این در. گیردمی قرار بررسی مورد 1398تا  1394مالی  هایصورت
 :گردندمی انتخاب زیر معیارهای اساس بر و غربالی روش به موردبررسی هایشرکت
 .نباشند گذاریسرمایه و هلدینگ هایشرکت جزو •
 .شوندمی حذف شانفعالیت خاص ماهیت سبب به هابانک •
 .باشند نداشته عملیات و توقف مالی سال تغییر موردبررسی دوره طی •
 .باشد دسترس در تحقیق انجام برای آنها موردنیاز اطالعات •
 184 تهران، بهادار اوراق بورس در موجود های شرکت از گیرینمونه اعمال و فوق شرایط رعایت از پس نهایت، در
 .شدند انتخاب نمونه عنوان به شرکت

اول  هیمدل فرض

(2) 

∆C it = β 0 + β1CFOit + β3SIZEit + β 4 Tangible it + β 5 LOSS it + β ۶ 
prof it + ęit               

م دو هیمدل فرض

(3) 

∆C it = β 0 + β1CFOit AC*+ β3SIZEit + β 4 Tangible it + β 5 LOSS it 

+ β ۶ prof it + ęit 
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 این از هدف که آنجایی از. است رویدادیپس رویکرد از با استفاده و همبستگی نوع از و است ربردیکا پژوهش، این
. باشدیم آنها بین رابطه کشف نهایت در و موردبررسی متغیرهای برای ضرایب برآورد و همبستگی میزان مطالعه پژوهش،
 هایشرکت در نقد وجه ارزش و عملیاتی دنق جریان بین رابطه برکاری تأثیر محافظه بررسی پژوهش، این هدف

 ظرین مبانی و موضوعی ادبیات تاریخچه، تدوین برای اول، مرحله در. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته
 در علمی جستجوی هایپایگاه و موجود مقاالت از همچنین و هاکتابخانه در موجود هاینامهپایان و هاکتاب از تحقیق،

 شدهحسابرسی مالی هایصورت از تحقیق متغیرهای با مرتبط هایداده دوم، مرحله. است شده استفاده ینترنتا
 . است شده استخراج بورس سازمان و کدال سایت از که بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 هایافته
 هایشاخص و میانه و میانگین ونهمچ مرکزی هایشاخص از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه توصیفی، آمار بخش در

 از پس قتحقی متغیرهای توصیفی آمار وضعیت خالصه. اندپذیرفته انجام کشیدگی و چولگی معیار انحراف پراکندگی
 .اندشده ارائه 1 جدول در پرت نقاط حذف

 . آمار توصیفی1جدول 

 میانه میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 آماره
 برا -جارک 

ح سط
 معناداری

 0/0۶7 2/77 2/99 0/۶8 5/7 18۶93 181295/2 وجه نقد
جریان نقد 
 عملیاتی

1183149 1۶2594 4/02 0/8 2/37 1.70 0/055 

 0/051 12/3 5/3 -1/1 15/0 -14/0 -18/0 کاریمحافظه
 0/11 7۶/3 55/3 7/0 55/1 22/14 3/14 اندازه شرکت
نسبت 
های دارایی

 مشهود

0/25 0/09 0/32 2/08 10/12 12۶1/1 0/000 

 078/0 017/4 1/02 0/15 0/49 0/000 0/4۶ زیان
 059/0 2/12 2/5 0/98 -7/0 0/12 0/14 سودآوری

 
 توجه با. گرددمی بیشتر داده تمرکز و است کمتر هاداده پراکندگی باشد کمتر متغیرها معیار انحراف میزان چه هر

 کل هب مشهود هایدارایی نسبت و هاداده در پراکندگی بیشترین عملیاتی، نقد جریان گردد کهمی مشاهده 1 جدول به
 . دارد را پراکندگی میزان ها، کمتریندارایی
 رهامتغی تمامی برای مقدار این اینکه و برا جارک آزمون معناداری سطح به توجه با نیز هاداده بودن نرمال خصوص در

 شهود هایدارایی نسبت از غیربه متغیر تمام که گرفت نتیجه توانمی است ربیشت05/0 از مشهود هایدارایی نسبت جزبه
 .کنندمی پیروی نرمال توزیع از

 استنباطی آمار

 پانلی هایداده مانایی آزمون
ها مانا هستند. برای های پژوهش، تابعی از زمان نباشند دادهکه میانگین، واریانس و کواریانس سری دادههنگامی
( استفاده PPفیلیپس پرون ) -( و فیشرIPS، ایم، پسران و شین )(LLC)های لوین، لین و چو نایی، از آزمونبررسی ناما
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 های پانلی. آزمون ریشه واحد داده2جدول 

 

ها فرضیه باشد. در تمام این آزمونهای پانل میهای ریشه واحد در دادهترین آزمونشده است. این سه آزمون، از مهم
 باشد. صفر، مبنی بر وجود یک ریشه واحد می

 کمتر 05/0 از آزمون معناداری سطح چون ها،آزمون از آمدهدستبه معناداری سطح و 2جدول  به توجه با
 در پژوهش متغیرهای بنابراین شود؛می رد پژوهش متغیرهای نامانایی بر مبنی صفر، فرض شودمی نتیجه است
 .هستند مانا سطح

 

 

 لوین،لین وچو نتیجه  متغیر
ایم و پسران 

 وشین
فیلیپس -فیشر

 ونپر

 مانا در سطح کاریمحافظه
 342/09 -8/81 -42/9 مقدار آماره

 0/000 0/0000 0/000 سطح معناداری

 مانا در سطح وجه نقد
 355/22 -7/8 -28/3 مقدار آماره

 0/000 0/000 0/0000 سطح معناداری
جریان نقد 

 عملیاتی
 مانا در سطح

 399/42 -10/72 -27/20 مقدار آماره
 0/000 0/0000 0/0000 اریسطح معناد

 مانا در سطح زیان
 99/29 -2/4 -53/11 مقدار آماره

 0/09 0/001۶ 0/000 سطح معناداری

 مانا در سطح سودآوری
 228/11 3/01- -98/15 مقدار آماره

 0/005 0/0013 0/000 سطح معناداری

 مانا در سطح اندازه شرکت
 311/7 -1۶.08 -77.۶0 مقدار آماره

 0/000 0/000 0/000 ح معناداریسط
های نسبت دارایی

 مشهود
 مانا در سطح

 293/4 -38/9 -9۶/4۶ مقدار آماره
 0/00 0/0000 0/0000 سطح معناداری

 
 لیمر F آزمون -

 . شد استفاده لیمر F آزمون از تلفیقی، هایداده و تابلویی هایداده هایروش بین انتخاب برای
 0Hفیقیتل هایداده : روش  
1H :تابلویی. هایداده روش 

 لیمر نتایج آزمون. 3جدول 

 
 صفر فرض است، کمتر 05/0 از که آمدهدستبه معناداری سطح به توجه با که است این بیانگر لیمر F آزمون نتایج

 .شودمی رد تلفیقی، هایداده وجود بر نیمب
 (  تصادفی و ثابت تأثیرات بین انتخاب) هاسمن آزمون-

 :باشد می زیر شرح به هاسمن  آزمون برای مقابل فرض و صفر فرض

 روش نتیجه آزمون F p-valueآماره شرح

 ترکیبی )تابلویی( شودمیرد  0H 0/0000 22/7 مدل فرضیه اصلی
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0Hتصادفی اثرات : روش  
1H :ثابت اثرات روش 

 هاسمن نتایج آزمون. 4جدول 

  پژوهش فرضیات بررسی

 .دارد وجود معناداری نقد، ارتباط وجه ارزش و عملیاتی نقد جریان بین: اول فرضیه
 بنابراین باشد؛می 05/0 از کمتر نقد وجه ارزش و نقدعملیاتی وجه متغیر برای t آزمون داریمعنی سطح 5 جدول در
 نابراینب باشند؛می معنادار و مثبت رابطه دارای و هستند مرتبط شرکت نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد وجه دشومی نتیجه
 .گرددمی رد نقد، وجه ارزش و عملیاتی نقد وجه میان ارتباط عدم بر مبنی صفر فرضیه

 دارمق که صورتی در. ردگیمی قرار استفاده مورد خطاها استقالل بررسی منظور به واتسون -دوربین آماره چنانچه
 هاستفاد رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله در واتسون –دوربین آماره
 خطاها استقالل فرض بنابراین گیرد؛می قرار این محدوده بین که بود ۶7/1با  برابر آن مقدار فرضیه، این در که کرد

 . شودمی پذیرفته
 داریمعنی فرضیه، این مدل است معنا بدین این که است درصد 5 از کمتر فیشر آزمون داریمعنی سطح طرفی، از
 .است شده

 نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد جریانضرایب معادله رگرسیون . 5جدول 
∆C it = β0 + β1CFOit + β3SIZEit + β4 Tangible it + β5 LOSS it + β6 prof it + ęit 

 T خطای معیار B متغیر مستقل ابستهمتغیر و
داری سطح معنی

(Prob) 

 وجه نقد

 0/002 2/8 0/02 0/07 وجه نقد عملیاتی

-.81 2/۶2 2/14- اندازه شرکت  0/41 

های نسبت دارایی
 مشهود

0/20 0/03 ۶/4 0/005 

 0/51 0/۶4 0/0009 0/0002 زیان

 0/12 0/85 1/074 1/145 سوداوری

 0/000 5/5 0/08 0/46 ضریب ثابت

 0/85 ضریب تعیین
 158 مقدار فیشر

 0/000 داری فیشرسطح معنی
 1/9۶ مقدار دوربین واتسون

 
 
 

 روش نتیجه آزمون F p-valueآماره شرح

/.۶9 ضیه اصلیمدل فر  7/0  0H  یاثرات تصادف شودمیرد 
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 .کندمی تعدیل را نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد جریان بین ارتباط ،کاری: محافظهدوم فرضیه
 مستقل، متغیر با متغیرها تمام یعنی باشد؛می معنادار و مثبت نقد، وجه بر متغیرها همه ضریب میزان فرضیه، این در
 رد خطاها بین همبستگی فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله در واتسون -دوربین آماره مقدار اگر لذا دارند؛ مستقیم رابطه
 گیرد؛می قرار رنج این بین است که 98/1برابر  آن مقدار فرضیه، این در که کرد استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی
 این که است درصد 5 از کمتر فیشر، آزمون داریمعنی سطح طرفی، از .شودمی پذیرفته خطاها استقالل فرض نابراینب

 .است شده داریمعنی فرضیه این مدل است معنا بدین
 درصد 95 سطح در مقدار این اینکه و عملیاتی نقد وجه وکاری محافظه متقابل اثر متغیر معناداری سطح به توجه با

 ودهب گذارتأثیر نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد وجه رابطه برکاری محافظه شودمی نتیجه است کمتر 05/0 از میناناط
 وجه بین هرابط برکاری محافظه گذاریتأثیر عدم بر مبنی دوم فرضیه بنابراین گردد؛می رابطه این تقویت موجب است و

 . گرددمی رد نقد، وجه ارزش و عملیاتی نقد

 

 نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد جریان بین کاری ارتباطمحافظهضرایب معادله رگرسیون . 6 جدول

∆C it = β0 + β1CFOit AC*+ β3SIZEit + β4 Tangible it + β5 LOSS it + β6 prof it + ęit 

 T خطای معیار B متغیر مستقل متغیر وابسته
داری سطح معنی

(Prob) 

 وجه نقد

رابطه متقابل 

کاری و محافظه

جریان نقد 

 عملیاتی

0/85 0/41 2/07 0/038 

 0/0۶5 0/82 1/5 1/2 اندازه شرکت
های نسبت دارایی

 مشهود
0/79 0/52 1/51 0/054 

۶4/0 زیان  0/24 2/۶۶ 0/009 
 0/12 1/05 0/84 0/89 سودآوری
 0/000 2/49 0/85 2/12 ضریب ثابت
 0/77 ضریب تعیین

 1۶5 مقدار فیشر

داری فیشریسطح معن  0/000 

 1/98 مقدار دوربین واتسون

 گیریبحث و نتیجه
 مقدار کاهش طریق از شرکت ارزش افزایش و نمایندگی مشکالت حل عنوانبه کارانهمحافظه حسابداری هایروش

 ارهایمعی از یکی اینکه به توجه با گرفت. قرار توجه مورد وجوه، این محل از گذاریسرمایه انجام و شدهنگهداری نقد وجوه
 بیشتر و دارد اطالعاتی محتوای تنهاییبه خود سهام بازده است، سهام بازده بورس، در گیریتصمیم برای اساسی
 .کنندمی استفاده آن از هابینیپیش و مالی وتحلیلتجزیه در بالقوه و بالفعل گذارانسرمایه

 امن ساختاری عنوان بهکاری محافظه از توانمی ست.اکاری محافظه نمایندگی مشکل کاهش برای هاراه از یکی
 که شد خواهد منجر اطالعاتی تقارنعدم و نمایندگی مسائل از بسیاری حل به شود عمل درستیبه اگر که برد
به  با توجه .شودمی ناشی تجاری واحدهای مالی کنندگان منابعتأمین و مدیران بین روزافزون شکاف از طورکلیبه
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 موجب و است گذارتأثیر نقد ارزش و عملیاتی نقد وجه رابطه برکاری توان دریافت که محافظهی مقاله مینتایج کل
 گردد.می رابطه این تقویت

  پژوهش اول فرضیه آزمون نتایج
 نتیجه بنابراین باشد؛می 05/0 از کمتر نقد وجه ارزش و نقدعملیاتی وجه متغیر برای t آزمون داریمعنی سطح در

رند. این نتیجه با نتایج دا معنادار و مثبت رابطه و هستند مرتبط شرکت، نقد وجه ارزش و عملیاتی نقد وجه ودشمی
 بنابراین باشد.راستا می، هم(198۶جنسن، )و همچنین تحقیقات  (2014 ،یاوقیم یو مشک یرودپشت یاله) تحقیقات
 -یندورب آماره گردد؛ در این صورت،می رد نقد، وجه ارزش و عملیاتی نقد وجه میان ارتباط نبودن بر مبنی صفر فرضیه
 در واتسون – دوربین آماره مقدار که صورتی در. گیرد¬می قرار استفاده مورد خطاها استقالل بررسی منظوربه واتسون
 یه،فرض این در که کرد استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله
 سطح طرفی از. شودمی پذیرفته خطاها استقالل فرض بنابراین گیرد؛می قرار رنج این بین که است ۶7/1 برابر آن مقدار
 است. دارمعنی فرضیه، این که مدل است معنا بدین این که است درصد 5 از کمتر فیشر، آزمون داریمعنی

 پژوهش دوم فرضیه آزمون نتایج
 مستقل، متغیر با متغیرها تمام یعنی باشد؛می معنادار و مثبت نقد، وجه بر متغیرها همه ضریب میزان فرضیه، ینا در
 (2018و همکاران،  نیل)و  (2014 ،یاوقیم یو مشک یرودپشت یاله)دارند. این نتیجه با نتایج تحقیقات  مستقیم رابطه
 و شودمی رد خطاها بین همبستگی فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله در واتسون -دوربین آماره مقدار اگر لذاراستا است. هم
 بنابراین گیرد؛می قرار حدود این بین که است 98/1 برابر آن مقدار فرضیه این در که کرد تفادهاس رگرسیون از توانمی

 معنا بدین این که است درصد 5 از کمتر فیشر، آزمون معناداری سطح طرفی، از. شودمی پذیرفته خطاها استقالل فرض
 قدن وجه وکاری محافظه متقابل اثر متغیر معناداری سطح به توجه با .است شده دارمعنی فرضیه، این مدل است که
 رابطه برکاری محافظه شود کهمی نتیجه است کمتر 05/0از  اطمینان درصد 95 سطح در مقدار این اینکه و عملیاتی

عدم رب مبنی دوم فرضیه بنابراین. گرددمی رابطه این تقویت موجب است و گذارتأثیر نقد، ارزش و عملیاتی نقد وجه
 . گرددمی رد نقد، وجه ارزش و عملیاتی نقد وجه بین رابطه برکاری محافظه ریگذاتأثیر

  کاربردی پیشنهادهای
 شرح به ار کاربردی پیشنهادهای مختلف، کنندگاناستفاده براساس توانمی تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با
 :داشت بیان زیر

 سازمان ذارانگقانون نیز و استانداردها کنندگانتدوین دهند قرار ظرمدن را حاضر تحقیق نتایج توانندمی که اولی گروه
 زایشاف آن، سبب به و نمایندگی هایهزینه کاهش درکاری تأثیر محافظه اینکه به توجه با هستند؛ بهادار اوراق بورس
 .پذیرد صورت ازپیشبیش باید مفهوم، این به توجه گرفت؛ قرار تأیید مورد نقد وجه ارزش

 و شرکت سهام ارزش افزایش که آنجا از باشند؛ هاشرکت خود واند می پژوهش این از کنندگاناستفاده دوم هگرو
کاری محافظه به الزام با توانندمی هاشرکت است؛ انتفاعی هایشرکت اصلی اهداف داران،سهام ثروت افزایش آن، تبعبه

 زایشاف شکل به آن نتیجه که شوند خود شدهنگهداری نقد هوجو ارزش افزایش موجب خود، مالی گزارشگری در بیشتر
 . شد خواهد متجلی سهام، بازده
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 آتی هایپژوهش برای پیشنهادها
 ارائه زیر شرح به کنندمی انتخاب را حسابداری موضوعات از حیطه این آینده در که محققانی به را خود پیشنهادهای

 دهیم:می
 وجودبه وعموض این بر صنایع،تأثیر  بررسی امکان تا کنند بندیطبقه لفمخت هایصنعت قالب در را هاشرکت -

 .آید

 رددگمی پیشنهاد آنها متفاوت ساختار علت به ها،بیمه و هابانک گذاری،سرمایه هایشرکت حذف به توجه با -
 .گردد بررسی خاص صورتبه هاشرکت از گروه این در موردمطالعه، موضوع که

 محاسبه با توانندمی آتی پژوهشگران دارد، وجودکاری محافظه محاسبه برای مختلفی یهامدل که آنجا از -
 ایمقایسه صورتبه را آمدهدستبه نتایج است، انجام قابل ایران در که مختلفیکاری محافظه هایشاخص

 .دارند بیان
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