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 هاي نقديداري داراییبررسی تاثیر کیفیت اقالم تعهدي بر نگه

  هاي عضو در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
 

  .ایران کرمانشاه، حسابداري، گروه علوم انسانی، دانشکده کرمانشاه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه، اهللا جمشیدپورروح
  .ایران کرمانشاه، حسابداري، گروه علوم انسانی، دانشکده کرمانشاه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه، پورساناز فارغ

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران، زهرا صیدي
  

هاي نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر نگهداري داراییبا توجه به اهمیت روزافزون  - چکیده
رابطه با کیفیت اطالعات حسابداري در مورد جریان وجه نقد در  در پژوهشگران را نظر بسیاري از نقدي،

هدف از انجام این پژوهش، بررسی  رواز این .کرده است جلب ها را به خودفرایند اجراي عملیات شرکت
 .هاي عضو در بورس اوراق بهادار تهران استهاي نقدي شرکتالم تعهدي بر نگهداري داراییتاثیرکیفیت اق

اوراق بهادار تعداد  بورس در شده پذیرفته هايشرکت مالی هايصورت هايداده از استفاده در این  تحقیق با
 مدل از استفاده با و 1393 الی 1388 هايسال بین زمانی دوره براي شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و 76

 هاينگهداري دارایی متغیر کنترل در 1تأثیرکیفیت اقالم تعهدي با استفاده از  تک متغیره، خطی رگرسیون
پس رویدادي که  از  هاي نیمه تجربی واین پژوهش از نوع پژوهش .شودمی بررسی هاشرکت توسط نقدي

گیرد هاي آماري متغیرهاي تحقیق مورد آزمون قرار میهمبستگی است که با استفاده از آزمون -نوع توصیفی 
 SPSSافزار دا نرمال بودن و سپس پایایی و تاثیر عوامل تصادفی و ثابت ارزیابی شده و با استفاده از نرمبتو ا

 اقالم و ذاتی کیفیت اختیاري نتایج نشان داد در فرضیه اول و دوم جزء. گیردانجام می هاي آماريآزمون
 .دارد معناداري و مثبت تاثیر نقدي هايدارایی نگهداري بر تعهدي

  هاي نقديکیفیت اقالم تعهدي، دارایی :کلمات کلیدي
 

  مقدمه 
 در رقم این .اندداده اختصاص خود به را هاشرکت هاياز دارایی توجهی قابل درصد همواره نقدي هايدارایی

 از درصد 9/9 برابر انگلیسی هايشرکت در و هادارایی درصد مجموع 1/8 با برابر آمریکایی هايشرکت
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 و مزایا به توجه با که هستند هاي نقديموجودي از سطحی دنبال به مدیران به طورمعمول،. است بوده هادارایی
  ). 1388آقایی و دیگران، ( باشد داشته بهینه حالت نقدي هاينگهداري موجودي معایب

 در را فرض تعهدي به کارگیري تجاري، واحدهاي مالی عملکرد نپیرامو مطلوب و مستمر اطالعات ارائه
 زمان به توجه بدون مالی رویدادهاي تعهدي سیستم حسابداري در. است ساخته ناپذیراجتناب مالی گزارشگري

). 2005فرانسیس و دیگران، ( شوندگزارش می و ثبت وقوع زمان در آنها، حاصل از وجه پرداخت و یا دریافت
. است یافته تشکیل تعهدي اقالم و نقدي هايجریان جزء دو از سیستم تعهدي در حسابداري ساس سودا این بر
 از آزادي هاهزینه و درآمدها شناسایی زمان مورد در مدیران حسابداري شده پذیرفته براساس اصول که آنجا از

 و ثبت شناسایی، در مدیریت متهورانه اعمال حاصل تعهدي اقالم که معتقدند برخی برخوردارند، نسبی عمل
 ).1388تقوي و فخاري، ( است هاي مالیتحریف صورت در مدیران مایهدست و رویدادها گزارش

 .باشدهاي شرکت میدهنده داراییها حاکی است که وجه نقد یکی از منابع عمده تشکیلترازنامه شرکت
به خصوص در  .کندهزینه فرصت تحمیل میاري در وجه نقد به خاطر بازده پایین بر شرکت ذگاما سرمایه

ها جهت انعطاف با این وجود شرکت .هاي سودمندتر براي شرکت مهیا باشدگذاريشرایطی که امکان سرمایه
بینی نشده و همچنین نیازهاي روزمره تمایل به نگهداري مقادیر زیادي هاي پیشدر واکنش نسبت به موقعیت

گذاران نسبت به خرید سهام واحدهاي انتفاعی که جریان سرمایه .)2009 ن،گارسیا و همکارا(وجه نقد دارند 
. پرهیزند می گذاري در واحدهاي فاقد وجه نقد آزاددهند و از سرمایه وجوه نقد سرشاري دارند عالقه نشان می

مایکل، ( اعطاکنندگان وام و اعتباردهندگان نیز براي جریان وجوه نقد واحدهاي انتفاعی اهمیت خاصی قائلند
هاي ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهاي انتفاعی به آن شالوده و مبناي بسیاري از جریان. )2005

کننده از اطالعات مالی واحدهاي انتفاعی را تشکیل هاي عمده استفاده هاي گروهقضاوت ها وگیري تصمیم
نوروش و ( باشدافزایش عدم تقارن اطالعاتی میاز سوي دیگر نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود،  دهدمی

چرا که در شناسایی این اقالم  علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقالم تعهدي نهفته است، .)1388دیگران، 
تواند بر عدم اطمینان نسبت می) اقالم تعهدي(لذا کیفیت سود  .هاي ذهنی هستیمتخصیص ناگزیر از برآورد و

بر تصمیمات مربوط به تامین مالی و  توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذا بندي وزمان به وقوع،
عدم تقارن اطالعاتی را  بدین صورت که کیفیت باالي اقالم تعهدي، دهاي شرکت موثر باشگذاريسرمایه

تخاب کرده گذاري مورد نظر خود را انتر سرمایهگذاران آگاهانهشود سرمایهکاهش داده که این خود باعث می
-و عامل ریسک غیرقابل حذف مرتبط با عدم تقارن اطالعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره
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-توانایی شرکت در جذب سرمایه .)2003دیتمار و دیگران، ( گذاري کنندتري در شرکت سرمایهي پایین

یب نیاز به نگهداري مقادیر زیادي وجه نقد بدین ترت بخشد وگذاري با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می
 ).2009 گارسیا و همکاران،(یابد کاهش می )ي تامین مالی باالجهت مقابله با تحمل هزینه(

توان یکی از دالیل نگهداري مقادیر زیاد وجه نقد در شرکت را به کیفیت پایین از این منظر می
توان در هایی که میهمراه با بررسی پرسش عه این موضوع،گزارشگري مالی ربط داد که در این تحقیق به مطال

کیفیت اقالم تعهدي بر وجه نقد نگهداري شده  .این رابطه مطرح باشد، از قبیل موارد زیر خواهیم پرداخت
و در صورت مثبت بودن پاسخ این تاثیر چگونه  یا خیر؟ تواند تاثیر داشته باشد،ها در ایران میتوسط شرکت

هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقالم تعهدي چه  یا تاثیر همسو و مثبت خواهد داشت یا برعکس؟آ اشد؟بمی
  تواند داشته باشد؟ها در ایران میتاثیري بر میزان وجه نقد نگهداري شده توسط شرکت
 هايشرکت نقدي هايدارایی نگهداري بر تعهدي اقالم مساله اصلی این پژوهش این است که آیا کیفیت

  تهران تاثیري دارد یا خیر؟ بهادار اوراق بورس در ذیرفته شدهپ
  

  هاي انجام شدهپژوهش
شرکت، اقدام به بررسی اثر سطح نگهداشت  120اي مشتمل بر  با انتخاب نمونه ،)1392(راد همتی و یوسفی

دهد که بین  ان میها نش هاي پژوهش آن یافته. کردند 1389تا  1385هاي  وجه نقد بر بازده غیرعادي در طی سال
 .سطح وجه نقد نگهداري شده شرکت و بازده غیرعادي آن ارتباط معناداري وجود ندارد

کاري درگزارشگري مالی و میزان نگهداشت  به بررسی رابطه محافظه ،)1392(مهرانی و همکاران 
دهد که  شان میانجام گرفت، ن 1389تا  1384نتایج پژوهش که در طی دوره زمانی . موجودي نقد پرداختند

  .کاري بر میزان نگهداشت وجه نقد تاثیر نداشته است محافظه
. کاري را مورد بررسی قرار دادگذاري و محافظهرابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه ،)1392(حسنی 

کاري حسابداري، رابطۀ گذاري و شاخص محافظهنتایج نشان داد بین شاخص حساسیت جریان نقد سرمایه
 .ناداري وجود داردمنفی مع

رشد و عملکرد آتی شرکت به بررسی نقش  پژوهش خود تحت عنوان اقالم تعهدي، در ،)2012( جنی چو
هاي آتی در بازار سرمایه آمریکا براي یک اقالم تعهدي و رشد و جریان وجوه نقد در پایداري سود و بازده
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م تعهدي رابطه معکوس با بازده آتی دارایی و بازده دهد که اقالنتایج تحقیق نشان می. دوره یازده ساله پرداخت
 .غیرعادي سهام دارد

تواند باعث تعدیل در میزان  می کاري دهد که محافظه نشان می آنها مطالعات ،)2012(لویس و ارکان 
  .افتادکاهش ارزش نهایی وجه نقدي شود که به ازاي افزایش در موجود نقد اتفاق می

نتایج مطالعات  نشان . داشت وجه نقد انجام گرفته استدر رابطه با دالیل نگه ،)2012(لو، بالك و جورن، 
هاي جدید یا براي کاهش احتمال بحران مالی، به گذاريسرمایه ها براي تأمین مالیدهد که شرکتمی

مالی هاي باالي تأمین کند تا از هزینهنگهداري وجه نقد در اصل کمک می. پردازندنگهداري وجوه نقد می
 .کمبود وجه نقد جلوگیري شود خارجی در هنگام

. بررسی کردند ها را در نگهداري وجه نقداي، انگیزة شرکتدر مطالعه ،)2012( هارفورد، کشک و مانسی
هستند، وجه نقد بیشتري را  تريگذاري بلندمدتهاي سرمایههایی که داراي فرصتآنها دریافتند که شرکت

گذاري دارند، سود هایی که فرصت بیشتري براي سرمایهین آنها دریافتند که شرکتهمچن. کنندنگهداري می
هاي تولیدي آمریکا، عدم تقارن اي از شرکتبا مطالعه روي نمونه و .کنندکمتري به سهامداران پرداخت می

نشان داد که نتایج پژوهش آنان . داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادندحساسیت نگه
شود، منفی است و اما که شرکتی با جریان نقدي مثبت مواجه میحساسیت جریان نقدي وجه نقد، زمانی

که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن  شود، مثبت استرو میهاي نقد منفی روبهکه شرکتی با جریان هنگامی
استفاده ) 2012(بائو، چن و ژانگ  در پژوهش حاضر از چارچوب کلی پژوهش. حساسیت جریان نقدي است

  .  شده است
حاکی از آن است که ارزش بازار یک دالر اضافی در موجودي  نتایج مطالعه ،)2012(لوئیس و همکاران 

تواند مشکالت کاري حسابداري میدهد که محافظهمطالعات همچنین نشان می. نقد کمتر از یک دالر است
ها  آن. گذاري موثر فراهم کند زم را براي مدیران جهت تصمیمات سرمایهنمایندگی را کم کرده و انگیزه ال

  .تواند ارزش بازار یک دالر اضافی در موجودي نقد را افزایش دهدکاري می همچنین دریافتند که محافظه
اطالعاتی و سطح  در پژوهشی پیمایشی، اقدام به  مطالعۀ رابطه بین  پدیدة عدم تقارن ،)2012( لو و هنریچ

عدم تقارن باالتري برخوردارند،  هایی که از سطحآنها دریافتند که شرکت. شده پرداختند وجه نقد  نگهداشت
  .  کنندوجه نقد کمتري نگهداري می
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 ینسبت به ارقام ي،تعهد يدهد که سود و اجزاینشان م یزن ،)2011(بادرتزچر و همکاران  یقشواهد تحق
  . دارند یآت ينقد يهایاندر خصوص جر يکمتر یريپذینیبیششوند، پیارائه م یدکه تجد

 1998و  1997 يهامربوط بودن سود گزارش شده هنگام بحران سال یدر بررس) 2011( و همکاران یچ
 منجر اختیاري تعهدي اقالم ارزشی ارتباط در بااهمیتی کاهشبحران، به  ینا ینکها یرغمعل یافتنددر یادر آس

 اقالم و عملیاتی نقدي هايجریان مانند سود غیراختیاري اجزاي ارزشی ارتباط بر چندانی تاثیر اما است شده
 با هايشرکت در اختیاري تعهدي اقالم ارزشی ارتباط که نمودند مشاهده آنها. است نداشته غیراختیاري تعهدي

  .یابدمی کاهش بیشتر باال، اطالعاتی تقارن عدم
هاي خاص خود دارد، به نحوي که نگهداري  هاي نقدي هزینه گهداري دارایین ،)2011( بولو و همکاران

این امر به نوبه خود منجر به افزایش . گردد زیاد وجه نقد منجر به تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران می
به عبارت دیگر، از آنجا . اختیارات مدیریت شده و در نهایت ممکن است به منافع سهامداران آسیب وارد کند

جوه نقد داراي نرخ بازده پایینی بوده و به طور آشکاري بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد مالیاتی که و
از . تواند منجر به ایجاد هزینه فرصت براي شرکت شود ها اثرگذار است، لذا نگهداري وجه نقد باال، می شرکت

مالی روبرو هستند ممکن است  هایی که با محدودیت تامین طرف دیگر عدم نگهداري وجه نقد براي شرکت
   .گذاري آنان شده و بر بازده شرکت تاثیر منفی داشته باشد هاي سرمایه باعث از دست رفتن فرصت

  
  تحقیق هايفرضیه

  .هاي زیر تدوین گردیدهاي تحقیق فرضیهبراي پاسخ به سئوال
  فرضیه اصلی تحقیق

  .اثیر معناداري داردهاي نقدي شرکت تکیفیت اقالم تعهدي بر نگهداري دارایی
  اصلی فرضیه به مربوط فرعی هايفرضیه

  .هاي نقدي شرکت تاثیر معناداري داردداري دارایینگه جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي بر -1
  .هاي نقدي شرکت تاثیر معناداري داردداري دارایینگه اختیاري کیفیت اقالم تعهدي بر جزء -2
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  مدل مفهومی پژوهش
  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  تحقیق عملیاتی متغیرهاي
در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده کیفیت اقالم تعهدي به عنوان متغیرهاي مستقل در نظر  :متغیر مستقل
  .اندگرفته شده

هاي پذیرفته شده که مدل ارائه شده، در این تحقیق وجه نقد نگهداري شده شرکتبا توجه به این :متغیر وابسته
 .هادار تهران با عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفتبورس اوراق ب در

اهرم  ،هاي رشد آتی، اندازه شرکتکه مدل ارائه شده، در این تحقیق فرصتبا توجه به این :متغیرهاي کنترلی
  )2009همکاران  گارسیا و( مورد بررسی قرار خواهند گرفتمیزان نقدینگی ، مالی

  
  تعهدي اقالم مدل

 عنوان به تعهدي اقالم زمینه از کیفیت انجام شده در این تجربی مطالعات پژوهش با توجه به اغلب در این
 1دیچو و دیچو توسط شده ارائه مدل برمبناي خود را تحلیل و نمودیم استفاده گزارشگري کیفیت براي بدیلی

از  مربوط معیاري تواندمی دیچو و ودیچ رویکرد که اندداده نشان نیز ،)1388( همکاران نوروش و .ایمنهاده بنا
 بر  را گردش در سرمایه تعهدي اقالم مدل این. نماید ارائه ایران سرمایه بازار در هاي نقدينگهداري دارایی

                                                             
1- Dechow, P., and Dichev 

  هایی نقديدارایی
  جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي

  جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي

  اندازه شرکت: متغیر کنترلی

 متغیر وابسته

  متغیرهاي مستقل 
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 از نشده داده بخش توضیح و نموده گیريرگرسیون آینده و گذشته جاري، دوره عملیات از ناشی وجه نقد
 یعنی دهد،می بدست را تعهدي اقالم از کیفیت معکوس معیاري گردش، در هسرمای تعهدي اقالم در انحرافات

 .باشد و برعکسمی تعهدي تر اقالمضعیف کیفیت دهندهنشان تربزرگ مقدار

  :شودمی ارائه زیر شکل با توجه به مقاله بیس به 1مدل ترتیب این به
WCAit = c + λ1CFOit–1 + λ2 CFOit + λ3 CFOit+1 + εit )1(  

  هاي نقديبندي جریانطبقه 1 ول شمارهجد
  نماد  نام

 t-1 CFOit–1 زمان در شده تعهد مبالغ نقد وجه پرداخت یا دریافت خالص -1
  CFOit  جاري نقدي هايجریان خالص -2
  t+1  CFOit+1 زمان به یافته انتقال نقدي هايجریان خالص -3

  
  :شودمی محاسبه زیر کلش به جاري گردش در سرمایه تعهدي اقالم مدل، این در

WCAit = ΔCAit - ΔCLit - ΔCashit + ΔSTDEBTit 
=ΔCA جاري،  هايدارایی در تغییر=ΔCash نقدي،  هايمعادل و نقد در وجه تغییرات =ΔCL در تغییر 

 دهنده نشان باقیمانده عامل εit=بانکی،  مدت کوتاه هايبدهی در تغییر ΔSTDEBT= جاري و هايبدهی
 از معکوس معیاري شرکت – سال مشاهده هر براي هاباقیمانده مقدار بنابراین .تعهدي اقالم ردبرآو خطاي
  ).1388فخاري و همکاران، ( : | AQit= | εit یعنی .است مشاهده آن براي اقالم تعهدي کیفیت

 عهديت اقالم روي کیفیت بر را )غیراختیاري(ذاتی  عامل چهار تاثیر، 2002 سال در دیچو و دیچو مدل
 روي بر غیراختیاري عوامل میزان تاثیر بررسی منظور به مدل این از زیادي پژوهشگران. داندمی مهم بسیار

  :است شده داده نشان 2رابطه شماره در اند، کهکرده استفاده، تعهدي اقالم کیفیت
AQ=  + Size+ (Cfo)+ (Sales)+  Opercycle+ + εit(2) 

 جریان پرداخت یا دریافت از است عبارت مهم رویداد دو نقدي، جریان هر براي حسابداري، دیدگاه از
 جریان که ايدوره به زیرین عالمت) هزینه یا درآمد صورت به( سود در نقدي جریان آن شناخت و نقدي
 تحقق نقدي جریان که دارد اشاره ايدوره به باالیی عالمت و دارد ارهاش شود،می پرداخت یا دریافت نقدي
 ارایه موقتی تعدیالت تعهدي اقالم طریق از حسابداري، سیستم. شودمی شناسایی سود با مرتبط تعهدي اقالم

 یک شناسایی زمان که هنگامی. شودمی زمان طول در نقدي هاينجریا شناسایی تغییر موجب که کندمی
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. گیردمی صورت) اختتامیه ثبت یک و افتتاحیه ثبت یک( تعهدي روزنامه ثبت دو کند،می تغییر نقدي انجری
 شناسایی پرداخت یا وصول از قبل هزینه یا درآمد یا که شودمی انجام هنگامی افتتاحیه تعهدي روزنامه ثبت
 ثبت ).2004فریرا، ( گیردمی صورت هزینه یا درآمد شناسایی از قبل نقد وجه پرداخت یا وصول یا و شود؛می

 ثبت تعهدي بخش و باشد داده رخ دو این از دیگري عنصر که شودمی انجام هنگامی اختتامیه تعهدي روزنامه
 باید مدیران، دهد رخ هاهزینه و درآمدها شناسایی از پس نقدي هايجریان که هنگامی. شودمی معکوس اولیه
 نقدي هايجریان تحقق که اياندازه تا .کنند برآورد را یندهآ در پرداخت بلقا یا وصول قابل نقدي وجه مبلغ

 خواهد برآوردي خطاي داراي افتتاحیه تعهدي روزنامه ثبت، باشد متفاوت هاآن تعهدي اقالم برآورد به نسبت
 اقالم برآوردي خطاي کردن لحاظ طریق از موضوع این .شودمی اصالح تعهدي روزنامه ثبت طریق از که بود

 )1385ناظمی و حیدري، ( گیردمی قرار توجه مورد آتی نقدي هايجریان با مرتبط اختتامیه و افتتاحیه تعهدي

  
 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 روش از هافرضیه آزمون براي پژوهش این در. است سال به سال و مقطعی صورت به هاداده بررسی روش
آوري گیري متغیرها پس از جمعهاي مورد نیاز براي اندازهداده .است شده استفاده چندمتغیره خطی رگرسیون

گیري متغیرهاي افزار اکسل محاسبات الزم جهت اندازهدر یک بانک اطالعات ذخیره شده با استفاده از نرم
 گیري متغیرها به منظور آزمون فرضیات از ضریب همبستگیتحقیق انجام گردید و سپس نتایج حاصل از اندازه

دار براي معنی t-testو  Fي در این راستا از آمارهو . استفاده گردیده است  EViews 8افزاربا استفاده از نرم
تحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی تدوین . بینی شده و ضرایب مدل استفاده خواهد شدبودن مدل پیش

 از همچنین ...و معیار انحراف و واریانس ه،میان هایی نظیرمیانگین،ها از آمارهجهت توصیف داده. گشته است
  .   است شده استفاده فوق  شده یاد آزمون و هاداده افزارهاي تحلیلنرم
  

  آماري جامعه
- به شرکت جامعه آماري انتخاب براي. شود معین و مشخص آماري جامعه است الزم پژوهش هر اجراي براي

  :که چرا است، شده جوعر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي
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می حسابرسی رسمی، حسابداران توسط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت اطالعات
 اطالعات این به و دسترسی. است برخوردار باالتري اتکاء قابلیت از هاشرکت سایر اطالعات به نسبت لذا شود،
  .است ترراحت هاشرکت سایر به نسبت

  
 آماري نمونه

 زیر براي شرایط جامعه، اعضاي میان هاناهماهنگی برخی وجود و آماري جامعه حجم گستردگی علت به
  . شد انتخاب سیستماتیک روش تصادفی به آماري نمونه رواین از و شده داده قرار آماري نمونه انتخاب

  حذف سیستماتیک 1جدول 

  
شرکت واجد شرایط و با  475تماتیک از بین و روش تصادفی سیس ،باال یادشده شرایطرعایت  به با توجه

هر  که آنجا از .شد پژوهش این آماري نمونه عنوان به شرکت 76 انتخاب به منجر  استفاده از رابطه
مالی  هايصورت در استخراج قابل مالی اطالعات مجموعه 7 داراي 1393-1388 هايسال طی در شرکت

از . باشدمی مورد 456 شرکت – مورد سال 76سال از  6ها طی شرکت کل مشاهدات تعداد بنابراین است،
 1388هاي ها بوده بنابراین با انتخاب سالیرات آنیطرف دیگر براي محاسبه برخی از متغیرها نیاز به محاسبه تغ

ل قبل و بعد آن به عنوان سال ابتدا و انتها تعداد مشاهدات هر شرکت با توجه به اینکه مانده وجه نقد سا 1393و 
  .گیردبراي محاسبه کیفیت اقالم تعهدي مدنظر قرار می

  

  شرکت 475  .اندضور داشتهدر بورس ح 1393الی  1388هاي که در سال یهایتعداد شرکت

  شرکت )95(  .اندداشتهندر بورس حضور  1393الی  1388هاي ی که در سالیهاتعداد شرکت

  شرکت )84(  .هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند می باشدتعداد شرکت

  شرکت )56(  .انده در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی دادهکهایی تعداد شرکت

  شرکت )87(  .شده باشدنبار در سال معامله هایی که سهام آنها حداقل یکداد شرکتتع

  شرکت )77(  ها ها و بیمهگذاري و بانکهاي سرمایهشرکت

  شرکت 76  )نمونه نهایی(آوري شده است هاي آنها جمعهایی که دادهتعداد شرکت
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  هاتجریه و تحلیل داده
-با استفاده از نرم. هایی که در تحقیق مطرح شده استگیري در مورد تایید یا رد فرضیهبه منظور تصمیم

در بخش اول، با . پردازیمیها مهاي آماري مناسب، به تجزیه و تحلیل دادهو با انتخاب روش SPSSافزارهاي 
شود و در بخش دوم با استفاده از آمار استفاده از آمار توصیفی مقادیر توصیفی متغیرهاي تحقیق ارائه می

  .پردازیماستنباطی، به آزمون فرضیات، بررسی مدل مفهومی می
  

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش 
  حقیقتآمار توصیفی متغیرهاي  2جدول 

  ماکسیمم  مینیمم  واریانس  انگینمی  تعداد  متغیر
  796/11  785/8  785/136  321/9 456  جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي

  478/12  125/9  475/129  145/10 456  جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي
  163254  124502  7485/145  145233 456  هاي نقديدارایی

  125/2  13/0  254/74  25/1  456  شرکت اندازه
  

  اسمیرنوف وفآزمون کلموگر
-با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرهاي تعریف شده در تحقیق بررسی می

  :شودمیفرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر تعریف در آزمون کلموگروف اسمیرنوف . شود
  .متغیر مورد نظر توزیع نرمال دارد: 0Hفرض
  .دمتغیر مورد نظر توزیع نرمال ندار: 1Hفرض

نتیجه  درصد 95با اطمینان و  پذیرفته شده 0Hباشد فرض  بیشتر 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی
  .باشدمینرمال  مورد بررسیکه توزیع متغیر شود گرفته می

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق یجنتا 3جدول 
  ريسطح معنی دا Z مقدار آماره  تعداد  متغیر

  145/0 785/0 456  جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي
  241/0  475/0 456  جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي

  522/0  746/0 456  هاي نقديدارایی
  177/0  125/0  456  شرکت اندازه
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-بیشتر می 05/0براي تمام متغیرهاي پژوهش از  داريکنیم سطح معنیمشاهده می 3همانطور که در جدول

بنابراین براي ارتباط بین . باشندگیریم تمام متغیرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال میابراین نتیجه میبن. باشد
  . متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد

  

  آمار استنباطی
  فرضیه اصلی پژوهش

 .دارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی نگهداري بر تعهدي اقالم کیفیت*
  .دارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزء:  ولفرضیه فرعی ا

  .ندارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزء: 0Hفرض 
  .دارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزء :1Hفرض

  نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون 4 جدول
 هاي نقديدارایی  متغیرها

  جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي
  514/0  ضریب همبستگی پیرسون

  226/0  داريسطح معنی
  456  تعداد

  

داري و سطح معنی 514/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می 4 همانطور که در جدول
 95شود و با اطمینان فرضیه اول رد می رد شده و1Hبنابراین فرض . بیشتر است 05/0ست که از ا 226/0

 معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی گهداري برن تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزءگیریم  درصد نتیجه می
  .ندارد
  

  آزمون رگرسیون فرضیه اول* 
  معادله رگرسیون  *

 
  )بینی استفاده از رگرسیون براي پیش(ستفاده خالصه مدل مورد ا 5جدول 

  ضریب همبستگی  مدل
مجذور ضریب 

  همبستگی
مجذور ضریب 

  همبستگی تعدیل شده
  خطاي معیار

شاخص دوربین 
  واتسون

1  168/0  045/0  042/0  3695/129  59/1  
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از آزمون  رکتش نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزءبه منظور بررسی میزان تأثیر 
  .ارائه شده است 6نتایج تحلیل رگرسیون در جدول . رگرسیون بهره گرفته شده است

 دارينگه بر تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزءشود که بین میزان  مشاهده می 6طور که در جدول  همان
) 045/0(مجذور ضریب همبستگی به دست آمده . داري وجود ندارد همبستگی معنی شرکت نقدي هايدارایی

هاي نقدي را جزء ذاتی اقالم تعهدي تبیین هاي مشاهده شده در دارایی درصد از پراکندگی 45/0نشان داد که 
  .کندمی

  1  راهه براي مدل خالصه تحلیل واریانس یک 6 جدول
  داري سطح معنی  Fآماره   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر  مدل

  
1  

  399/0 963/29  088/412  1  112/139  رگرسیون
    -   874/14  455  096/396  باقیمانده

    -   -   456  208/535  جمع
در ) 963/29(اقالم تعهدي  کیفیتمحاسبه شده براي متغیر جزء ذاتی  Fدهد که نسبت  نشان می 7جدول 

هاي نقدي از ییبینی داراتوان گفت مدل رگرسیون براي پیش بنابراین می. باشددار می درصد معنی 95سطح 
  . باشددار نمیطریق جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي معنی

 بینی جزء ذاتی اقالم تعهديخالصه ضرایب رگرسیون دارایی نقدي در پیش 7 جدول
 ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده بتا

 مدل B  خطاي معیار T β داري سطح معنی

  ثابت 220/145 098/25  302/3 241/0
1  

  جزء ذاتی اقالم تعهدي 187/1 041/0 140/0 445/2 155/0
داري دهد که جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي بر نگه داري نشان می و سطح معنی tمقدار آماره  8در جدول 

  .  هاي نقدي تاثیري ندارددارایی
  

  فرضیه فرعی دوم )  ب
  .دارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم کیفیت ذاتی جزء

  .ندارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم اختیاري کیفیت جزء: 0Hفرض
  .دارد معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم اختیاري کیفیت جزء: 1Hفرض
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 نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون 8ل جدو
 هاي نقديدارایی  متغیرها

  جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي
  329/0  ضریب همبستگی پیرسون

  015/0  داريسطح معنی
  456  تعداد

داري و سطح معنی 329/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می 8 همانطور که در جدول
درصد  95شود و با اطمینان م تایید میفرضیه دو رد و 0Hبنابراین فرض . کمتر است  05/0است که از  015/0

مثبت و  تاثیر شرکت نقدي هايدارایی دارينگه بر تعهدي اقالم گیریم که جزءاختیاري کیفیتنتیجه می
  . دارد معناداري

  
  آزمون رگرسیون فرضیه دوم * 
  معادله رگرسیون*

 
 )بینی استفاده از رگرسیون براي پیش(خالصه مدل مورد استفاده  9جدول 

ضریب   مدل
  همبستگی

مجذور ضریب 
  همبستگی

مجذور ضریب 
  شاخص دوربین واتسون  خطاي معیار  همبستگی تعدیل شده

1  217/0  325/0  319/0  1114/366  68/1  
هاي نقدي از آزمون داري داراییبه منظور بررسی میزان تأثیر جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي بر نگه

  .ارائه شده است 10یج تحلیل رگرسیون در جدول نتا. رگرسیون بهره گرفته شده است
داري شود که بین میزان جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي و نگه مشاهده می 11طور که در جدول  همان

نشان داد ) 325/0(مجذور ضریب همبستگی به دست آمده . داري وجود دارد هاي نقدي همبستگی معنیدارایی
هاي نقدي را جزء اختیاري اقالم تعهدي تبیین میمشاهده شده در داراییهاي  درصد از پراکندگی 5/32که 
  .کند

 1  راهه براي مدل خالصه تحلیل واریانس یک 11جدول
  داري سطح معنی  Fآماره   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییر  مدل

1  
  023/0  178/24  320/269  1  263/304  رگرسیون
    -   098/28  455  024/219  باقیمانده

    -   -   456  299/7333  جمع
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) 178/24(محاسبه شده براي متغیر جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي  Fدهد که نسبت  نشان می 11جدول 
هاي نقدي از بینی داراییتوان گفت مدل رگرسیون براي پیش بنابراین می. باشددار می درصد معنی 95در سطح 

  . باشددار میقالم تعهدي معنیطریق جزء اختیاري کیفیت ا
  هاي نقديداري داراییخالصه ضرایب رگرسیون جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي بر نگه 12جدول 

 ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده بتا

 مدل B  خطاي معیار T β داري سطح معنی

  ثابت 699/219 336/22  365/4 022/0
1  

 جزءاختیاري اقالم تعهدي 206/0 187/0 199/0 121/3 012/0

-دهد که جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي بر نگه داري نشان می و سطح معنی tمقدار آماره  12در جدول 

   . دارد داريمعنی مثبت وتاثیر  هاي نقديداري دارایی
  

 نتایج پژوهش
  اولفرعی نتیجه فرضیه 

. باشدبیشتر می 05/0براي تمام متغیرهاي پژوهش از  داريسطح معنی ،کردیدمشاهده  1 همانطور که در جدول
بنابراین براي ارتباط بین متغیرها از . باشندگیریم تمام متغیرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال میبنابراین نتیجه می

  . همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد
در ) 963/29(اقالم تعهدي  یفیتکمحاسبه شده براي متغیر جزء ذاتی  Fدهد که نسبت  نشان می 2جدول 

هاي نقدي از بینی داراییتوان گفت مدل رگرسیون براي پیش بنابراین می. باشددار می درصد معنی 95سطح 
  . باشددار نمیطریق جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي معنی

داري هدي بر نگهدهد که جزء ذاتی کیففیت اقالم تع داري نشان می و سطح معنی tمقدار آماره  3در جدول 
   .هاي نقدي تاثیري ندارددارایی

  دوم فرعی نتیجه فرضیه
 015/0داري و سطح معنی 329/0ضریب همبستگی بین این دو متغیر  ،مشاهده کردید 4 همانطور که در جدول

درصد نتیجه  95شود و با اطمینان فرضیه دوم تایید می رد و 0Hبنابراین فرض. کمتر است  05/0است که از 
 مثبت و معناداري تاثیر شرکت نقدي هايدارایی نگهداري بر تعهدي اقالم گیریم که جزءاختیاري کیفیتمی

  . دارد
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) 178/24(محاسبه شده براي متغیر جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي  Fدهد که نسبت  نشان می 5جدول 
هاي نقدي از بینی دارایین براي پیشتوان گفت مدل رگرسیو بنابراین می. باشددار می درصد معنی 95در سطح 

  . باشددار میطریق جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي معنی
-دهد که جزء اختیاري کیفیت اقالم تعهدي بر نگه داري نشان می و سطح معنی tدر جدول زیر مقدار آماره 

 .معناداري دارد هاي نقدي تاثیر مثبت وداري دارایی
  هاي قبلی با نتایج پژوهش مقایسه نتایج پژوهش حاصله

 فرضیه نتایج پژوهش حاصله هاي انجام شدهنتایج پژوهش

 که رسیدند نتیجه این به) 2009( همکاران و گارسیا
 هايدارایی خوب تعهدي اقالم کیفیت با هاییشرکت

 همکاران و دیتمار .کنندمی نگهداري کمتري نقدي
تعهدي بر  به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقالم) 2003(

 .هاي نقدي تاثیر منفی دارنددارایی

داري جزء ذاتی کیفیت اقالم تعهدي بر نگه
 هاي نقدي تاثیري نداشتدارایی

 فرضیه فرعی اول

  
 که داد نشان وي هايیافته) 1391( خواجوي با مقایسه در
 نگهداري سطح با اختیاري تعهدي اقالم کیفیت بین

  .دارد وجود دارعنیم و منفی رابطه نقدي هايارایید
به این نتیجه دست یافتند که کیفیت ) 2001( یوانجیان و بن

 .هاي نقدي ندارداقالم تعهدي اختیاري تاثیري بر دارایی

 بر تعهدي اقالم کیفیت جزءاختیاري
 مثبت و تاثیري نقدي هايدارایی نگهداري

 .معناداري داشت
 فرضیه فرعی دوم

  
  پیشنهادات پژوهش

  ربردي پیشنهادات کا
   پیشنهاد براي فرضیه اول ودوم

 تعهدي، اقالم کمتر پایداري گرفتن نظر در با گذارانسرمایه شودمی توصیه پژوهش این نتایج به توجه با) الف
  .نمایند گیريتصمیم تعهدي اقالم تغییرات به نسبت بیشتري دقت با
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شود از جزء ذاتی اقالم تعهدي در کنار دارایی ها پیشنهاد میبا توجه به نتیجه فرضیه اول به مدیران شرکت) ب
گذاري کنند که ی سرمایهیهادر شرکت ،شودگذاران پیشنهاد میهمچنین به سرمایه. نقدي کمتر توجه کنند

  . هاي آنها به آسانی قابل تبدیل نقد شدن استدارایی
 پیشنهاد نقد وجه میزان نگهداشت و ياختیار تعهدي اقالم کیفیت بین دارمعنی مثبت و ايرابطه به توجه با) ج

 به منظور حسابداري اطالعات کیفیت ارزیابی در هاشرکت مالی اطالعات از کنندگانکه استفاده شودمی
  .کنند معطوف تعهدي اختیاري اقالم کیفیت به را خود توجه بیشتر آینده، نقدي جریانات بینیپیش

هاي نقدي دارایی بر جزء اختیاري اقالم تعهدي فرضیه تائید بر مبتنی دوم فرضیه آزمون نتیجه به توجه با) د
 تواندمی هاگیريتصمیم در هاي نقديیدارای بر واحد تکیه گذاريسرمایه هاياستراتژي در شودمی پیشنهاد

هاي یدارای صحیح شناخت با. گردد سهام اشتباه گذاريقیمت بالتبع و آتی سال سود از اشتباه بینیپیش به منجر
 نتیجه در و بوده موفق آتی هايسال سود بینیپیش در توانمی آن اختیاري اقالم  تعهدي اجزاي درك و نقدي
  .باشیم شاهد سهام گذاريقیمت بر را صحیح بینیپیش این تاثیر

  
  پیشنهادات آتی 

ي پذیرفته هاهاي سودآوري در شرکتبر شاخص کیفیت اقالم تعهديبررسی تاثیر : موضوع پیشنهادي اول
  شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 ها درهاي نقدي و کیفیت اقالم تعهدي با نقدشوندگی داراییبررسی ارتباط بین دارایی: موضوع پیشنهادي دوم
  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت

 هايشرکت ردهاي نقدي راییبررسی تاثیر متغیرهاي کالن اقتصادي با نگهداري دا: موضوع پیشنهادي سوم
  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

  
  هاي پژوهش محدودیت

گیري استفاده گردیده، لذا توجه به شرایط متغیرهاي پژوهش، از روش حذفی سیستماتیک براي نمونه با -
براین در تعمیم نتایج به بنا. هاي جامعه آماري نباشدنمونه انتخاب شده ممکن است به نحو مناسب بیانگر ویژگی

  . جامعه آماري باید احتیاط حاصل شود
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