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محافظه  برحساسیت جریانات نقدی نامتقارن تاثیر بررسی به  تحقیق در این :چکیده

پرداخته شده است.  تهرانهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار  در شرکت کاری مشروط

 زمانی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 831تعداد  تحقیقدر این 

خطی چند گانه  جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونیگردید.  بررسی 8313-8311

جریانات نقدی حساسیت  دهد،می  نشان تحقیقهای  یافته. استفاده شده است)پانلی( 

 تاثیر معناداری ندارد.  محافظه کاری مشروطبر  نامتقارن

 ، محافظه کاری مشروط حساسیت جریانات نقدی نامتقارن کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه -8

ها با توجه به شرایط اقتصادی شرکت و عوامل مرتبط با متغیرهای موجود در بازار رقابت و اهداف بلند مدت گیری در شرکتتصمیم

(. شرایط مالی و اقتصادی شرکت به طور مستقیم در ارتباط با میزان و حجم 9001گیرد )ریدیک و وایتد، میها صورت شرکت

های گذاری در داراییگذاری من جمله سرمایه(. افزایش سرمایه9001باشد )آچاریا و همکاران، های نقدی در دست شرکت میجریان

(. 9004ا و همکاران، یدهای نقدی عملیاتی خواهد شد )آلمنهایت باعث افزایش جریانثابت باعث افزایش تولید در بلند مدت شده و در 

از طرفی تحقیقات اخیر اشاره بر این دارند که محافظه کاری حسابداری، عدم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی را با گزارش کمتر خوش 
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و  بر همین اساس الفونـد(. 9000ی کاهد)گیولی و هاین،بینانه دارایی ها و سود خالص و با گزارشگری بهنگام تر اخبار بد، م

 می دانند. ( محافظه کاری را عاملی بازدارنده برای مدیران بیش از حد خوش بین9001)واتز

جریانات نقدی یکی از حائز اهمیت ترین مواردی می باشد که در محیط اقتصادی به آن توجه ویژه می شود لذا به طور کلی در پژوهش 

 های حسابداری حساسیت جریانات نقدی به دو دسته تقسیم  می شوند: 

ت ها در قبال تغییرات در حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری که اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرک (8

 (8311جریانات نقدی است )کاشانی پور و نقی نژاد، 

حساسیت جریانات نقدی وجه نقد می باشد، که اشاره به درصد تغییر در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در  (9

 (9089جریانات نقدی است )دیچا و همکاران،

به نظر دیچا و همکاران می باشد.  نقدی مورد دوم )حساسیت جریانات نقدی وجه نقد(که در این تحقیق منظور از حساسیت جریانات 

( شرکت هایی که دارای جریانات نقد منفی هستند به این جریانات نقد، حساسیت جریانات نقدی نامتقارن گفته می 9089)

بد،هزینه نگهداری اخبار  قراردادهای پروژه های الزام آور ،شود.حساسیت جریانات نقدی نامتقارن سه عامل را تحت تاثیر قرار می دهد : 

 .های نمایندگی

( مطرح گردید، شرکتها 9002طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی که توسط میرز و مجلوف)در توضیح عوامل باال میتوان گفت که :

است، ترجیح می دهد. این نظریه بر مبنای این تأمین مالی از منابع داخل شرکت را به تأمین مالی خارجی که به اطالعات حساس 

فرض قرار دارد که افراد داخل شرکت آگاه تر از سهامداران هستند. اگر منابع داخل شرکت، برای تأمین مالی برنامه های سرمایه گذاری 

پروژه های سودآور شوند  بهینه، کافی نباشد و عدم تقارن اطالعاتی نیز مانع شود، مدیران ممکن است مجبور به صرفنظر کردن از

 (. 9080)دربتس،

حساسیت جریانات نقدی نامتقارن وقتی در واحد اقتصادی افزایش یابد منجر به کاهش انعطاف پذیری مالی می شود که این مهم می 

یر اخبار بد را نگهداری تواند مدیر را وادار نماید تا از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده نماید زیرا صرفا در این صورت است که مد

گزارش بیشتر خوش بینانه می کند.  به بیانی دیگر زمانی که جریانات نقدی با حساسیت نامتقارن مواجه گردند این مهم منجر به 

 (. 9000دارایی ها و سود خالص و با گزارشگری بهنگام تر اخبار خوب، می شود)گیولی و هاین،

( مدیران برای اینکه منافع شخصی خود را 8116گی می باشد که در این حالت به نظر جنسن)در نهایت عامل سوم هزینه های نمایند

افزایش دهند از وجوه جریان وجه نقد آزاد استفاده می کنند که این موضوع مانع از ورود جریانات نقدی به شرکت شده و در نهایت 

 . منجر به حساسیت جریان نقدی باال می باشد

حساسیت جریانات نقدی نامتقارن و محافظه کاری مشروط نیز میتوان گفت که هنگامی که واحد اقتصادی با بین  هدر مورد رابط

حساسیت جریانات نقدی نامتقارن مواجه می شود اعتبار دهندگان در ارائه اعتبار به واحد اقتصادی حساسیت بیشتری از خود نشان 

گاه می شود لذا مدیر برای اینکه وضعیت واحد اقتصادی را مطلوب نشان دهد داده و این مورد منجر به محدودیت در تامین مالی بن

 )تئوری نمایندگی( بر همین اساس از رویکرد عدم محافظه کاری استفاده می نمایند. 

 مبانی نظری -9

یاد  "نقد  حساسیت جریان نقدی وجه "میزان انباشته سازی جریان های نقدی که از آن با عنوان حساسیت جریان نقدی وجه نقد 

می شود، تحت تاثیر سایر ویژگی های شرکت قرار می گیرد، اما به طور کلی می توان انتظار داشت که میـزان خخـایر نقـدی بـا میـزان      

( با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدند کـه  9004(. ازکان و ازکان )8111،اپلر و همکارانجریان های نقدی در یک راستا حرکت کند )

رود شرکت های با جریان وجه نقد فرارتر )جریان های نقدی که انتظار می رود در آینده ای نزدیک بـه مصـرف برسـند(، بـه     انتظار می 
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منظور کاهش هزینه های ناشی از کمبود نقدینگی، وجه نقد بیشتری نگهداری نمایند. هنگامی که شـرکت هـا بـا جریـان هـای نقـدی       

ران در استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری به کاهش سطح نگهداشـت وجـه نقـد و    رو هستند، به علت انگیزه مدیمثبتی روبه

هدایت منابع نقدی به سوی سرمایه گذاری ها اقدام خواهند نمود. در نقطه مقابل، رویارویی شرکت با وضعیت جریان های نقدی منفی، 

لوگیری از انتشار خبر بد ناشی از وجود جریان های نقدی منفی بـه  مدیران را به علت نیاز به حمایت از پروژه های زیان آور موجود و ج

 (.9001بازار، به سوی افزایش سطح نگهداشت وجه نقد سوق می دهد )ریدیک،وایتد،

،  (2900، همکاران)ریچاردسون و  8، محافظه کاری درآمدی، محافظه کاری واقعی (2900یان، ار و )بیور محافظه کاری مشروط

( نامیده می شود، باسو محافظه 8111، و عدم تقارن زمانی درآمدی )باسو، (9004وابسته به اخبار )چاندرا و همکاران محافظه کاری 

محافظه کاری عبارت است از تائید پذیری متفاوت الزم برای شناسایی درآمدها و هزینه ها، که  "کاری را بدین صورت تعریف کرده:

این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است که با عدم تقارن زمانی در شناسایی زیانها  "شودمیها منجر به کم نمایی سود و دارایی 

نسبت به سودها در ارتباط می باشد،به گونه ای که زیانهای مورد انتظار بالفاصله به محض معلوم شدن،شناسایی می شوند اما سودهای 

تر اثر درآمدی نظری دیگر،محافظه کاری واقعی داللت به شناسایی به موقعمورد انتظار تا زمان قطعی شدن،شناسایی نمی شوند از م

شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی براثر تمامبهایکاری شامل اقلاخبار بد نسبت به اخبار خوب است. مثال هایی از این نوع محافظه

کاری توان اینطور نیز بیان کرد که محافظهت. میهای احتمالی و عایدات احتمالی اسآزمون کاهش آن و شناسایی نامتناسب زیان

مشروط )موقت( اشاره به زمانی دارد که تغییرات برآوردهای حسابداری در طول زمان منجر به خلق خخائری مخفی )خارج از ترازنامه( 

ته شده حسابداری، مستلزم یا خخائر مازاد می گردد که در آینده،این خخایر ممکن است برگردند. از سویی عموماً اصول کلی پذیرف

حذف اخبار بد در ارتباط با موجودی ها، سرقفلی، و زیان های احتمالی است. اما ثبت نمودن اخبار خوب را منع می نماید، مشروط 

برآنکه قیمت حقوق صاحبان سهام به طور مؤثری در بردارنده اخبار بد و خوب باشد، بکارگیری محافظه کاری واقعی در ضریب شیب 

رسیون عایدات به بازده ها برای واحدهای تجاری با بازده منفی بیشتر است )واحدهای تجاری دارای اخبار بد( و این شیب بیشتر از رگ

 (.8311وقتی است که بازده مثبت باشد)واحدهای تجاری دارای اخبار خوب()کرمی و همکاران،

 پیشینه تحقیق -3

سـرمایه گـذاری بـر    -( اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریانات نقدی وجه نقد و حساسیت جریان نقدی9004آالیانیس و موزامدار)

محدودیت مالی کردند.آنها نشان دادند که شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت هـای بـدون محـدودیت مـالی از حساسـیت      

دار هستند. اما حساسیت جریانات نقدی وجه نقد در شرکت های بـا محـدودیت مـالی و در    جریان نقدی سرمایه گذاری بیشتری برخور

 شرکت های بدون محدودیت مالی معنادار نمی باشد.   

( با مطالعه روی نمونه ای از شرکت های تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگـه داشـت وجـه نقـد     9001هارفورد، کشک و مانسی )

مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی کـه شـرکتی بـا    نسبت به جریان نقد را 

جریان نقدی مثبت مواجه می شود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریان نقد منفی روبه رو می شـود، مثبـت اسـت کـه ایـن      

 ت.نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی اس

تـا   8119(حساسیت نامتقارن نگهداشت موجودی نقد به جریان های نقدی را در شرکتهای چین بین سـالهای  9089دچو و همکاران )

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که حساسیت موجودی نقد به جریان های نقدی منفی اسـت، خصوصـاً هنگـامی     9006

 ی مواجه است.که یک شرکت با یک محیط جریان نقد

                                                           
3 - Ex-post conservatism 
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تاثیر حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بر رابطه محدودیت در تامین مـالی و محافظـه   در تحقیقی به بررسی  (9084)دانیل و همکاران 

کاری پرداختند. آنها در این تحقیق محافظه کاری را از دید محافظه کاری مشروط مورد بررسی قرار دادند. و دریافتند که محدودیت در 

 .تاثیر منفی و معناداری دارد وطمحافظه کاری مشربر  و حساسیت جریانات نقدی نامتقارنتامین مالی 

 در شـده  پذیرفته های شرکت در نقدی جریان – حساسیت و موثر عوامل بین رابطه بررسی"عنوان با تحقیقی در ، (8314) پور حسین

 سـرمایه  حساسـیت "و شـرکت  فعالیـت  سـابقه  تقسیمی، درصدسود افزوده، ارزش اندازه، بین رابطه بررسی به"تهران بهادار اوراق بورس

 سـود  نسـبت  افـزوده،  ارزش انـدازه،  بـین  کـه  دریافت ساله، پنج دوره یک طی شرکت 11بررسی با وی پرداخت"نقدی جریان –گذاری

 ارزیـابی  را مـالی  سـنتی  معیارهـا  کـارایی  آنها، مطالعه. ندارد وجود ای رابطه نقدی جریان –گذاری سرمایه وحساسیت شرکت تقسیمی

    نمود.

 اوراق دربورس شده پذیرفته های شرکت در نقدی های موجودی نگهداری بر موثر عوامل بررسی"عنوان به تحقیقی در ، (8311) آقایی

 معادلـه  ضـرایب  آزمـون  از پس آنها. پرداختند مالی متغیرهای از استفاده با ها شرکت بهینه نقدی خخایر معادله برآورد به "تهران بهادار

 از ترتیـب  بـه  مـدت  کوتاه ی ها بدهی و کاال موجودی گردش، در سرمایه خالص دریافتنی، های حساب که دریافتند بهینه، خخایرنقدی

 تقسـیمی،  سـود  شـرکت،  رشـد  های فرصت دیگر، طرف از. هستند نقدی های موجودی نگهداری در منفی تاثیر دارای عوامل مهمترین

 شـواهد  هسـتندآنها  نقـدی  موجـودی  نگهـداری  بر مثبت تاثیر دارای عوامل مهمترین ترتیب به خالص سود و نقدی های جریان نوسان

 نیاوردند. دست به نقدی های موجودی نگهداری بر ها شرکت اندازه و مدت بلند بدهیهای تاثیرمنفی مورد در کافی

شرکت  890 در گذاری سرمایه سطوح بر مالی تامین محدودیت و آزاد نقدی های جریان تاثیر بررسی به ، (8311) زاده و حصار تهرانی

 بین ی رابطه که دهد می نشان ها آن تحقیق نتایج. پرداختند 8312-8311 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 .است دار معنی آماری، لحاظ به و مستقیم گذاری، سرمایه سطوح و آزاد نقدی های جریان

وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن پرداختند.یافته های ( به بررسی رابطه بین 8310ملکیان،احمدپور و محمدی )

 پژوهش نشان دادبین اندازه شرکت ،دارایی های ثابت و اهرم با وجه نقد نگهداری شده ،رابطه منفی وجود دارد.

طالعاتی، تحقیقی انجام ( با هدف بررسی رابطه بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن ا8318قربانی و عدیلی )

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق  8311الی  8319دادند. در تحقیق آنها صدوپنج شرکت نمونه انتخاب شدند و طی دوره زمانی 

حاکی است که در وضعیت عدم تقارن اطالعاتی، بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس معناداری وجود دارد و یافته ها 

 اییدکننده نظریه جریان نقدی آزاد هستند.ت

( در تحقیقی به بررسی تاثیر نظارت خارجی بر رابطه محدودیت مالی نشات گرفته از دارایی های نقدی و حساسیت 8313ساالری )

 8311سالهای شرکت طی  831در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی  با استفاده از جریان نقدی نامتقارن 

نظارت خارجی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن تاثیر منفی، محدودیت مالی نشات گرفته از دارایی های دریافتند که  8319تا سال 

نقدی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن تاثیر مثبت و نظارت خارجی بر رابطه محدودیت مالی نشات گرفته از دارایی های نقدی و 

 قدی نامتقارن تاثیر مثبت و معناداری دارد.حساسیت جریان ن

 

 روش تحقیق -4

این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هسـت یـا   

های ارزشی در ایـن تحقیـق کـم     )و نه به الزام و توصیه خاص( و با توجه به آن که قضاوت توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف

حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به عالوه بـا توجـه بـه اینکـه از اطالعـات تـاریخی در        تحقیقرنگ است، 
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همچنین تحقیق حاضر به لحاظ معرفـت   می گردد. آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی

با استفاده از اطالعات تـاریخی بـه    کتابخانه ای -سیستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی سی از نوع تجربه گرا،شنا

 .می باشدصورت پس رویدای)یعنی استفاده از اطالعات گذشته( 

 جامعه و نمونه آماری تحقیق -2

شرکت های پذیرفته آماری آن متشکل کلیه جامعه  و ته شده استدر نظر گرف 8313تا سال  8311دوره زمانی این تحقیق از سال 

به عبارت دیگر آن دسته از شرکت . . شرکتهای مورد بررسی نیز به روش حذفی انتخاب شده انداق بهادار تهران استشده در بورس اور

. شرایط انتخاب نمونه به صورت شده اند های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف

 ارائه شده است: زیر

 .باشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی ها شرکت مالی سال برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، .1

 .باشند تغییر نداده را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف گونه هیچ ، تحقیق زمانی قلمرو طی.9

 .باشد دسترس در تحقیق برای ها شرکت از نیاز مورد اطالعات ی کلیه .3

 .نباشندو لیزینگ ها(  هلدینگ، واسطه گران مالی،شرکت های گذاری سرمایه های شرکتبانک ها و موسسات مالی ) جزء.4

 فرضیه های تحقیق  -6

در شـرکتهای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق      محافظه کاری مشـروط و  جریانات نقدی نامتقارنحساسیت  رابطه بینبه منظور بررسی 

 بهادار تهران، فرضیه زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است:

  

 تاثیر دارد. محافظه کاری مشروطبر  جریانات نقدی نامتقارنحساسیت فرضیه: 

 متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها -7

 ،مورد بررسی قرار می دهیمرا  حساسیت جریانات نقدی نامتقارن و محافظه کاری مشروط، رابطه بین با توجه به اینکه در این تحقیق

 و محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. عنوان متغیرهای  مستقل  حساسیت جریانات نقدی نامتقارن

 مدل فرضیه دوم:

CC i,t = β 0 + β8 ACF i,t + β9 SIZE i,t + β3 LEV i,t + β4 GRO i,t + β2 MB i,t + β6 ROE i,t + ε 

 

CC : محافظه کاری مشروط در شرکتi  و در سالt 

ACF : حساسیت جریانات نقدی نامتقارن در شرکتi  و در سالt 

SIZE : اندازه شرکت در شرکتi  و در سالt 

LEV : اهرم مالی در شرکتi  و در سالt 

GRO : رشد دارایی ها در شرکتi  و در سالt 

MB : ارزش بازار به ارزش دفتری در شرکتi  و در سالt 

ROE : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتi  و در سالt 
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 متغیر وابسته -1-7

 به شرح زیر استفاده می شود: 9در این تحقیق برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط از مدل بال و شیواکومار

TACCit= α0+ α8DCFOit+ α9CFOit+ α3DCFOit* CFOit+ ε 

itTACCاقالم تعهدی = مجموع 

itCFO= جریان نقد حاصل از عملیات 

itDCFO=که اگر  یک متغیر مجازی استCFO .منفی باشد مقدار این متغیر معادل یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است 

ع دارایی ها مقیـاس زدایـی میشـوند. نقـش اقـالم تعهـدی در       همه متغیرهای مندرج در معادله فوق به وسیله مانده ابتدای دوره مجمو

منعکس شده است. محافظـه کـاری یـا     09aکاهش اخالل که می تواند در جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به وجود آید در 

 .باشد شاخص محافظه کاری می3αمی شود، بنابراین در این مدل ضریب   03aشناخت به موقع تر زیان ها منجربه 

 متغیر مستقل   -2-7

 حساسیت جریان نقدی نامتقارن -1-2-7

بـه طـور کلـی    ( 9089دیچـا و همکـاران )  در این تحقیق متغیر مستقل حساسیت جریان نقدی نامتقارن می باشد که با توجه بـه نظـر   

زیرا جریانات نقدی منفی نامتقارن ، حساسیت جریانات نقدی نامتقارن گفته می شود. شرکت هایی که دارای جریانات نقد منفی هستند

(. نحـوه محاسـبه   9001)مـدهانی،   منجر به حساسیت متفاوت در جریانات نقدی نسبت به تفـاوت جریانـات نقـدی مثبـت مـی شـود.      

 حساسیت جریان نقدی نامتقارن به صورت زیر می باشد:

حساسیت جریانات نقدی نامتقارن = (
حساسیت جریانات نقدی سال گذشته  _حساسیت جریانات نقدی سال جاری

حساست جریانات نقدی سال گذشته 
) 

 همچنین برای اندازه گیری حساسیت جریان نقدی از مدل زیر استفاده می شود:

NegCFSenCF ti *,  

 که در آن:

tiSenCF  = برابر است با حساسیت جریان نقدی. ,

tiCF  باشد:= برابر است با نسبت جریان نقدی که نحوه محاسبه آن به صورت زیر می ,

نسبت جریانات نقدی = (
جریانات نقدی عملیاتی

ارزش دفتری کل داراییها 
) 

Neg        برابر است با متغیر مصنوعی جریان های نقدی منفی که در صورتی که شـرکت در سـال مـورد بررسـی دارای جریـان نقـدی =

 صورت برابر صفر خواهد بود.و در غیر این 8منفی باشد برابر 

 

 متغیرهای کنترلی -3-7

 همچنین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای خیل به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.  

 آید.اندازه شرکت: که از لگاریتم طبیعی جمع دارایی های پایان دوره بدست می  -

                                                           
3-Ball and shivakumar 
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 آید.ه بدست می اهرم مالی: این متغیر از تقسیم کل بدهی به کل دارایی های پایان دور -

 آید.نسبت رشد دارایی ها: این متغیر از تغییر دارایی ها نسبت به دارایی اول دوره بدست می  -

ارزش بازار به ارزش دفتری: این متغیر از تقسیم ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدسـت   -

 می آید.

 .آید م: این متغیر از تقسیم سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام بدست مینرخ بازده حقوق صاحبان سها  -

 

   یافته های تحقیق  -8

 هاآمارتوصیفی داده -1-8

های مرکـزی و پراکنـدگی، بـه    های توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخصدرروش

( آمـده  8شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی متغیرهای تحقیـق در جـدول )   های تحقیق پرداختهتوصیف داده

 است.

 

 

 ( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه1جدول )

 عالمت متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 میانه میانگین

بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار

انحراف 

 معیار
 چولگی

ضریب 

 کشیدگی

 CC 666 926/9- 926/9- 777/9 228/1- 166/9 970/1- 121/2 محافظه کاری مشروط

 SIZE 666 637/13 000/13 996/16 931/19 717/1 808/9 201/0 اندازه شرکت

 LEV 666 620/9 616/9 969/3 969/9 277/9 762/2 087/2 اهرم مالی

 GRO 666 176/9 133/9 127/2 069/9- 260/9 900/2 978/12 رشد دارایی ها

 MB 666 883/2 321/2 976/32 879/12- 797/3 720/1 771/18 ارزش بازار به ارزش دفتری

منرخ بازده حقوق صاحبان سها  ROE 666 263/9 289/9 797/2 667/3- 639/9 612/2- 070/08 

حساسیت جریانات نقدی 

 نامتقارن
ACF 666 

 %7/8مشاهده  80 حساسیت جریان نقدیشرکت دارای 

 %3/61مشاهده  882 حساسیت جریان نقدی فاقدشرکت 

 منبع : یافته های پژوهشگر
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 آزمون نرمال بودن داده ها -2-8

( ارائه شده 9اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول ) –برای بررسی نرمال بودن داده ها فرضیاتی از آزمون کولموگوروف 

از توزیع نرمال پیروی می کند لذا با محافظه کاری مشروط( وابسته تحقیق ) متغیر ( نشان می دهد که توزیعK-Sنتایج آزمون ) است.

   توجه به اینکه متغیر وابسته دارای توزیع نرمال می باشد بر همین اساس از روش های آماری پارامتریک استفاده می شود.

 

 اسمیرنوف –ف ( نتایج آزمون کولموگورو9جدول )

 (sig)سطح معناداری  Zآماره  عالمت متغیر

CC 018/8 محافظه کاری مشروط  880/0 

SIZE 916/8 اندازه شرکت  018/0  

LEV 811/8 اهرم مالی  012/0  

GRO 613/3 رشد دارایی ها  000/0  

MB 214/6 ارزش بازار به ارزش دفتری  000/0  

ROE 921/8 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  011/0  

  

 تحقیقآزمون ریشه واحد )مانایی( متغیرهای  -3-8

 آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (3) جدول

 سطح معنی داری tمقدار آماره  تعداد وقفه عالمت متغیر

 CC 0 119/91- 000/0 محافظه کاری مشروط

 SIZE 0 643/4- 000/0 اندازه شرکت

 LEV 0 406/81- 000/0 اهرم مالی

 GRO 0 111/91- 000/0 رشد دارایی ها

 MB 0 124/91- 000/0 ارزش بازار به ارزش دفتری

 ROE 0 134/91- 000/0 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 منبع : یافته های پژوهشگر

 باشند.   درصد از مانایی برخوردار می 12در سطح اطمینان  تحقیقتمامی متغیرهای  (3) جدول نتایج ارائه شده در با توجه به

 

 

 

 

 

 منبع : یافته های پژوهشگر
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  نتایج آزمون فرضیه تحقیق -0-8

 تاثیر دارد. محافظه کاری مشروطبر  جریانات نقدی نامتقارنحساسیت فرضیه: 

 آزمون فرضیه نتایج  (4) جدول

 VIF آماره  معنی داریسطح  tآماره  ضریب رگرسیون نماد متغیر نام متغیر

 - C 811/0 832/8 926/0 مقدار ثابت

حساسیت جریانات نقدی 

 نامتقارن
ACF 030/0- 130/8- 013/0 001/8 

 SIZE 090/0- 601/8- 801/0 034/8 اندازه شرکت

 LEV 811/0 661/2 000/0 039/8 اهرم مالی

 GRO 902/0- 011/80- 000/0 064/8 رشد دارایی ها

به ارزش دفتریارزش بازار   MB 004/0- 192/9- 004/0 804/8 

 ROE 031/0- 689/4- 000/0 881/8 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 Fآماره 

 )سطح معنی داری(

024/4  

(000/0)  

 آماره دوربین

 واتسون
929/9  

483/0 )ضریب تعیین(  
 آماره جارکو برا

 )سطح معنی داری(

212/9 

(342/0 ) 

Godfrey 419/0آماره  Prob. 681/0  

ARCH 626/0آماره   Prob. 481/0  

Hausman 113/4آماره   Prob. 218/0  

F-limer 649/8آماره   Prob. 000/0  

 

( کمتر از سطح 000/0) F-limer  آماره ( ارائه شده است، سطح معنی داری 4با توجه به نتـایج آزمون فرضیه دوم که در جدول )

درصد( بوده، بنابراین روش داده های پانلی نسبت به روش داده های پولد ارجحیت دارد. همچنین با توجه به  2خطای مورد پذیرش )

روش رگرسیون با اثرات  درصد( بوده، 2( بیش از سطح خطای مورد پذیرش )218/0)H-hausman آماره اینکه سطح معنی داری 

 ARCH  ،481/0سطح معنی داری آمـاره به به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد. در مرحله بعد با توجه تصادفی نسبت 

آماره سطح معنی داری مورد آزمون واقع شد لذا  Godfreyآماره بوده، رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نمی باشد. در مرحله بعد 

است که رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی سریالی نمی باشد. در ادامه با توجه به  این موضوع بیانگر این بوده، 681/0گادفری 

ضریب تعیین مدل نیز درصد( می باشد، بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد.  2)دارای سطح معناداری زیر  F(000/0) آماره اینکه 

شود. همچنین در  ای وارد شده در مدل تبیین میتوسط متغیره محافظه کاری مشروطدرصد از متغیر  3/48گویای آن است که 

های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  گویای آن است که باقیمانده جارکوبراآزمون بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج 

همچنین با (. 342/0است ) 02/0مربوط به این آزمون بزرگتر از سطح معنی داری باشند بطوری که  از توزیع نرمال برخوردار می 12%

( لذا می توان گفت در مدل، مشکل خود همبستگی 929/9است ) 2/9و  2/8توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون مدل مابین 

است  02/0)متغیر مستقل( که باالی  جریانات نقدی نامتقارنحساسیت ها وجود ندارد. در نهایت با توجه به سطح معناداری  باقیمانده

اهرم مالی بر از متغیرهای کنترلی نیز  تاثیر معناداری ندارد. محافظه کاری مشروطبر جریانات نقدی نامتقارن حساسیت ( لذا 013/0)

محافظه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر رشد دارایی ها، ارزش بازار به ارزش دفتری و  تاثیر مثبت و معنادار و محافظه کاری مشروط

 منبع : یافته های پژوهشگر
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)عامل تورم  VIFدر نهایت با آزمون همخطی میان متغیرهای تحقیق نیز مقدار آماره و معناداری دارد.  تاثیر منفی کاری مشروط

 مشکل همخطی شدید وجود ندارد. تحقیقکوچکتر بوده و بیانگر این است که میان متغیرهای  80واریانس( برای تمامی متغیرها از 

 

  بحث و نتیجه گیری کلی 

محافظه کاری حسابداری، عدم قطعیت و ارائه شد، نتیجه گیری کلی تحقیق به شرح زیر می باشد:  با توجه به تجزیه و تحلیل فرضیه

بر همین عدم تقارن اطالعاتی را با گزارش کمتر خوش بینانه دارایی ها و سود خالص و با گزارشگری بهنگام تر اخبار بد، می کاهد. 

بنابراین با توجه به مطالب می دانند.  ( محافظه کاری را عاملی بازدارنده برای مدیران بیش از حد خوش بین9001)و واتز اساس الفونـد

نتایج تحقیق از می باشد. لذا  تاثیر حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بر محافظه کاری مشروطبررسی  تحقیقمذکور هدف اصلی این 

 تاثیر معناداری ندارد.  محافظه کاری مشروطبر  امتقارنجریانات نقدی نحساسیت این قرار است که 

 

 منابع :

بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  (. 8311آقایی ، محمد علی . ) .8

        1-23، صص  9و  8، شماره  پژوهش های حسابداری مالی .بهادار تهران

تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم (. 8311تهرانی، رضا و رضاحصارزاده) .9

 .61-20. تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، شماره سوم، صص سرمایه گذاری

جریان نقدی در شرکت های پذیرفته  –. بررسی بین عوامل موثر و حساسیت سرمایه گذاری (8314حسین پور ، زهرا .) .3

 دانشگاه علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان.-شده در بورس اوراق بهادار تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد

( . بررسی تاثیر نظارت خارجی بر رابطه محدودیت مالی نشات گرفته از دارایی های نقدی و حساسیت 8313ساالری. ) .4

اقتصاد و  دانشکده-پایان نامه کارشناسی ارشد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران .ن جریان نقدی نامتقار

 حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

سال  .دانش حسابداری .نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطالعاتی .((8318 .(عدیلیمجتبی  وسعید ، قربانی .2

 .841-838 , 1سوم، شماره

 تحقیقات«.بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریانات نقدی وجه نقد(. »8311کاشانی پور، احمد.نقی نژاد، بیژن.) .6

 19-13حسابداری شماره دوم.صص

بررسی رابطه بین محدودیت های مالی با (. »8311کاشانی پور، محمد.راسخی، سعید.نقی نژاد، بیژن.رسائیان، امیر.) .1

 28-14مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز. دوره دوم.شماره دوم.صص«.جریانات نقدی وجه نقدحساسیت 

بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و محافظه کاری در شرکت های " .(8311کرمی،غالمرضا و همکاران) .1

 ،سال دوم،شماره هفتم.،فصلنامه تحقیقات حسابداری”پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .،چاپ نهم،انتشارات سازمان حسابرسی،تهران"استانداردهای حسابداری"(،8316کمیته تدوین استانداردهای حسابداری) .1
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