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 چکيده

پردازد. این پژوهش می بر نرخ تورم دیبر نگهداشت وجه نقد با تاک یاطالعات حسابدار تیفیک ریتاث یبه بررسحاضر پژوهش 
باشد. جامعه آماری پژوهش میعلّی )پس رویدادی( وع از ن همبستگی از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی

شرکت به  128، هدفمندگیری حذف با استفاده از روش نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده وهای شرکت
. روش قرار گرفتند بررسیمورد  1399تا  1392های بین سالساله  8ی زمانی دورهدر  شدهعنوان نمونه پژوهش انتخاب 

گیری متغیرها از سایت کدال و های مربوط برای اندازهو دادهبوده ای مورد استفاده جهت جمع آوری اطالعات، کتابخانه
ی پژوهش هابرای آزمون فرضیهدر اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس و ها جمع آوری شده صورتهای مالی شرکت

بر نگهداشت  یاطالعات حسابدار تیفیککه دهد نتایج حاصل از پژوهش نشان می استفاده شده است.نرم افزار استاتا از 
داشت وجه نگه بر  یاطالعات حسابدار تیفیک نیتورم بر ارتباط ب نرخ. همچنین، دارد داری یمعکوس و معن ریوجه نقد تأث

 د می کند.را تشدی نگهداشت وجه نقد و یاطالعات حسابدار تیفیکو نرخ تورم ارتباط معکوس بین  داردمعکوس  رینقد تاث
 نرخ تورم، نگهداشت وجه نقدی، اطالعات حسابدار تیفیک: واژگان کليدی

 

 قدمهم

و ارزش  ییموجب کاهش کارا ،یآن، به علت عدم بازده یازاندازهشیمولد است نگهداشت ب ریغ ییدارا یوجه نقد نوع
 یگذارهیسرما یشده ممکن است موجب شود که شرکت نتواند برا یبودن وجه نقد نگهدار نییپا ،ی. از طرفشودیشرکت م
 ن،ی. بنابرادهدیم شیرا افزا یاحتمال بروز مشکالت مال زین وشود  قدمشیمثبت، پ یبا خالص ارزش فعل یهادر پروژه

. منافع باشدیم ییمقدار مطلوب ابن نوع دارا یثروت سهامداران، به دنبال نگهدار یحداکثر ساز یزهیکارآمد باانگ تیریمد
یتمام م سهامداراناز دست رفتن منافع  یکنند که بها یرا نگهدار یادیکه وجه نقد ز دینمایم جابیا رانیمد یشخص

 یذارگهیسرما یهافرصت یبرا نهیپرهز یخارج یمال نیبه تأم ازیاز ن زیها را نشرکت تواندیوجه نقد م ی. البته نگهدارشود
ر باالت اریبس ،یمال یهابحران یهانهیهز ایو  یخارج یمال نیانتخاب غلط تأم یهانهیهز کهی. درصورتدینما ازینیرو ب شیپ

شرکت  یکه برا ییهایگذارهیجهت سرما یمال نیتأم زیوجه نقد و ن رمترقبهیغ یمنظور مقابله با کمبودهابه هاکتباشند، شر
عموماً  نکهیا لی(. به دل2013باال خواهند نمود )اوزکان و اوزکان،  ینگیدر داشتن نقد یارزش خالص مثبت است، سع یدارا

یم ها،ییدارا ریجه نقد نسبت به ساتر هستند، مانده وسخت یبا مانده تعهد یهاییمانده وجه نقد نسبت به دارا یکاردست
در وجه نقد، کمتر از  یگذارهیکه ارزش بازار یک ریال سرما دهدیشده نشان مارزشمندتر باشد برخی از مطالعات انجام تواند

 ابدییبه مبلغ کمتری افزایش م  هاییاسمی یک ریال است ؛ یعنی به ازای هر واحد افزایش در وجه نقد، ارزش ن ارزش
افراد با توجه به اعتماد نسبت به اطالعات حسابداری سرمایه خود را وارد شرکت از طرفی، (. 200۶اولکندر و وانگ، )ف

ر نرخ ب ديبر نگهداشت وجه نقد با تاک یاطالعات حسابدار تيفيک ريتاث

 تورم

 

 یمالئ ميرح
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مند است و ی آتی شرکت نیستند، سوداندازهاچشمکه قادر به تعیین  کنندگاناستفادهکنند. بهبود محیط اطالعاتی برای یم
یابد. در این محیط وجود اطالعات مالی یماین سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان تحقق 

 یمال یاطالعات در گزارشگر تیفیهرچه ک(. 1392های اقتصادی آگاهانه است )همت فر و مقدسی، گیرییمتصمشفاف و 
از (. 2007، 1)المبرت و همکاران ابدی یکاهش م یندگینما یها نهیهز و هیسرما نةی، هزیعدم تقارن اطالعات ابد،یبهبود 

در  یاصل منبع نیطرف قرارداد و همچن یها گروه یریگ میتصم یبرا یمنبع مهم و سودمند یحسابدار رو، اطالعات نیا
 هیسرما ییاراک شیمنجر به افزا تواندیم باال تیفیبا ک یشود. اطالعات حسابدار یمحسوب م رانیمباشرت مد فةیوظ یابیارز

 یادمشتکالت اقتص تواندیدر صورت وجود م یعدم تقارن اطالعات نیا گردد کهی کاهش عدم تقارن اطالعات قیاز طر یگذار
منبع مهم  کیاطالعات (. این 2000، 2ایلوز و ورستچ) نادرست را به همراه داشته باشد نشیو گز یاخالق همچون مخاطرات

شرکت خاص است. گزارشگری مالی دارای کیفیت  کی حدر سط گذاران هیتوسط سرما یاقتصاد یها میاتخاذ تصم یبرا
 یم امر نیشود، ا یم ریمد یگذار هیسرما یتهایشرکت در نظارت بر فعال سهامداران و مالکان ییتوانا شیمنجر به افزا ،باال

، 3وسو)گایو و راپ داشته باشد یمشخص ریتاث یمخاطرات اخالق دهیکاهش پد جهیدر نت های گذار هیسرمایی تواند بر کارا
 یهاسال یسهامداران ط یگذارهیسرما کردیرو که در یراتییو تغ رانیمداوم نرخ تورم در اقتصاد ا راتییتغ ،ییاز سو (.2011

در  یمطالعات اندک زیتر شدن روند معامالت و نیو تخصص یبا توجه به علم و شده است جادیدر بازار بورس تهران ا ریاخ
نرخ تورم شرایط و محیط درونی و بیرونی شرکت را تحت تأثیر  .(1388)پاشایی فام و امیدی پور،  است شده انجام نهیزم نیا

ین را تحت تأثیر قرار دهد بنابرانگهداشت وجه نقد  و یاطالعات حسابدار تیفیکتواند رابطه بین دهد و همچنین میقرار می
وجه نقد  نگهداشت و یاطالعات حسابدار تیفیک نینرخ تورم بر ارتباط ب شود کهاده میبه این سؤال پاسخ دپژوهش حاضر 

 چه تأثیری دارد؟
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 نگهداشت وجه نقد
 با مواجهه بدون عملیات انجام در توانایی شرکت و فعالیت تداوم از شاخصی عنوانبه آن عینیت لحاظ به نقد وجه دیرباز از

 کنندگاناستفاده سودآور، موردتوجه گذاریسرمایه و رشد هایفرصت از برداریجهت بهره ابزاری عنوانبه نیز و مالی مشکالت

 خصوص در را هاییاز آن، نگرانی سوءاستفاده امکان و نقد وجه بودن سیال مقابل در. است داشته قرار مالی هایاز صورت

 به مدیران تمایل فزونی به منجر اطالعاتی تقارن مثال، عدمعنوانبه. است داشته همراه به شرکت در نقد وجه نگهداشت

 ارزش کاهش این امر که شودمی شرکت در هاآن حکمرانی گسترش و ( منفیNPVفعلی ) ارزش با خالص هاییپروژه پذیرش

باشد،  شرکت ازحدبیش گذاریسرمایهارزش،  این کاهش اصلی محرک چنانچه. داشت خواهد همراه به را نقد وجه نگهداشت
شناسایی  کاری؛محافظه چراکه باشد؛ داشته مثبت نقد، تأثیر ی وجه نگهداشت نهایی بر ارزش کاریمحافظه رودمی انتظار
 قراردادهای نقض آستانة به احتمال رسیدن خود این که کندمی ایجاب را هاپروژه ضعیف عملکرد از ناشی هایزیان ترسریع

 NPVبا  هاییپروژه پذیرش انگیزۀ ترتیب بدین. داشت خواهد به همراه را مدیر شغلی امنیت افتادن مخاطره به متعاقباً و بدهی
 (.2005، 4شیواکومار و بال) خواهد یافت کاهش منفی
 ایالعادهفوق اهمیتنقد،  موجودی این ویژگی. باشدمی هاشرکت مالی هایدارایی ترینسیال از یکی نقد موجودی تردید بدون

 کهدرصورتی. دارد قرار آن تأثیر  تحت زیادی مقدار به موقعبه و بهینه تصمیمات مالی اخذ توانایی. است بخشیده آن به را

                                                           
1 Lambert, R & et al 
2 Leuz and  Verrecchia 
3 Gaio & Raposo 
4 Ball and Shivakumar 
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 خود مالی دیگر نیازهای یا و کند استفاده خود گذاریسرمایه هایفرصت از بود نخواهد باشد، قادر مواجه کمبود نقد با شرکتی

 همه مالی تراز در نقد موجودی وجود هرچند. خواهد داشت شرکت ارزش روی منفی تأثیر ، کمبود این بنابراین، نماید تأمین را

 وجود. کند مختلف، تغییر هایشرکت برای تواندمی دارایی این وجود اهمیت اما میزان، است ضروری و بوده مهم هاشرکت

 هم و مثبت هایجنبه دارای تواندمی زیرا هم. شود تلقی بازار برای مبهم هاینشان تواندمی، شرکت یک برای مازاد نقد وجه

 گونهاین اینکه بر مبنی باشد هاینشان بازار سوی از تواندمی هادر شرکت مازاد نقد وجه نگهداشت. باشد منفی هایجنبه

دیگر،  طرف از. دارند آتی احتمالی مالی مشکالت با مواجهه در بیشتری توانایی زیرا هستند برخوردار ریسک کمتری از هاشرکت
 داشته هاآن برای نمایندگی مشکالت بروز واسطهها بهشرکت عملکرد بر منفی تأثیر  تواندمی هاشرکت در مازاد نقد وجه وجود

 نقد وجه از بیشتری سطح که هاییشرکت که دادند نشان خود تحقیق ( در2003) 2پارت و (، میکلسون198۶، 1باشد )جنسن

 هاشرکت نقد برای وجه بهینه سطح که باورند این بر آنان. دهندمی نشان خود از نیز بهتری نمایند، عملکردمی نگهداری را

 .یابدمی نقد افزایش وجه نگهداشت سطح در افزایش با هاشرکت عملکرد و ندارد وجود
 

 کيفيت اطالعات حسابداری
کته گیری این متغیر بر این نکیفیت صحت و دقت اطالعات حسابداری می باشد. اندازهشاخصی برای اندازه گیری میزان  

استوار است که اقالم تعهدی سرمایه در گردش باید جریان نقدی عملیاتی دوره قبل، جاری و آتی را توضیح دهد این کار 
داری دهد کیفیت اطالعات حسابن میشود میزان جز خطای این مدل هر چه بیشتر باشد نشابه کمک یک رگرسیون انجام می

  (.201۶کمتر می باشد )ژای و وانگ، 

در درآمد و  رییتغ لهیندارد و به وس یاتیوجه نقد عمل انیبا جر یارتباط یجار یبرآورد در اقالم تعهد یخطا با توجه به اینکه
تر  فیضع تیفیدهنده کنشان یاطالعات حسابدار تیفیک ارزش باالتر بنابراین. ستین نییقابل تب زاتیآالت و تجه نیماش

 قیاز طر یجار یبه نسبت کمتر انحرافات از اقالم تعهد یدهندگحیقدرت توض لیموضوع به دل نیکه ا ستا یاقالم تعهد
 یتکاربوده و کمتر دس ینیمعموالً ع ینقد انیجر یباشد. اجزا یشرکت م اتیحاصل از عمل ینقد انیجر ییشناسا ندیفرآ

 ترنییپا یالم تعهداق تیفیک ن،ی. بنابرادارد یتعهد قالما تیفیخاص به ک یوابستگ یاطالعات حسابدار تیفی. لذا؛ کشوندیم
  (.2011و راپاسو،  وی)گا است یاطالعات حسابدار تیفیتر ک نییدهنده سطح پانشان

 

 نرخ تورم
آثار موقت و بلندمدت بر تورم  یعوامل، دارا نیآید. ابه وجود می یو اسم یقینوسانات تورم در اثر دو دسته از عوامل حق

شود و عوامل و ... را شامل می هیمواد اول متیدستمزد و ق ،یانرژ متیعلل طرف عرضه، مانند ق ،یقیهستند. عوامل حق
تورم  یاز نوسانات موقت شیگیرد. بارز و ... را در برمی یو نرخ اسم یعموم ارجطرف تقاضا مانند پول، مخ یرهایمتغ ،یاسم

نوسان تورم به عنوان  نیهمچن. (1383 ،یو چشم یریگذاران است )امسیاست یو علل آن، علل بلندمدت تورم مورد بررس
که  یطی. در شراباشدمی یفروشدر سطح خرده یمتیق راتییتکرار تغ کنندهنییاز عوامل تع یکیتورم  ینانیاز نا اطم یاریمع

حساس شده و لحاظ  یگذارمتیدر امر ق یاقتصاد تیو وضع طیها به شرانسبت داده شود بنگاه ینانیبه نا اطم ندهیتورم آ
بر  یاثر مهم یاقتصاد طیشرا نی. بنابراابدییم یاساس تیتمام شده کاالها و خدمات اهم یدر بها دیتول یهانهیکردن هز

از طرف بنگاه یشتریکاالها و خدمات به دفعات ب متی، قینانیو نا اطم یتورم طیکه در شرا یطورها دارد بهمتیرفتار ق
 .(1387بگلو،  یشوند )قلمی لیتعد یعیو توز یدیتول یها

                                                           
1 Jensen 

2 Mikkelson and Partch 
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 پيشينه پژوهش
که  دهد یپژوهش آنها نشان م یجسود و نگهداشت وجه نقد پرداختند. نتا یفیتک ی( به بررس2018) 1و همکاران ینهافار

 یناز ا یحاک پژوهششان یجنتا ینشود. همچن یم یینسود پا یفیتاز ک یناش یتقارن اطالعات عدمتحت تأثیر   یتوازن نقد
 یمند م بهره یشترپول نقد ب یها ییرسد از داشتن دارا یاز سود دارند، به نظر م یکه سطح باالتر ییاست که شرکت ها

 کنند. یریجلوگ یبالقوه خارج یها ینهبه هز یشوند تا از وابستگ
در کشور  نگهداشت وجه نقد ارزش افزوده اقتصادی وارزش یابیارزدر پژوهش خود به بررسی  (2015) 2شن و همکاران

اند. این پژوهش به بررسی سه فرضیه پرداخته است که در فرض اول و دوم به بررسی ارتباط کارایی پرداخته نیچ
 افزوده اقتصادی پرداخته و در فرض سوم به بررسی تأثیر گذاری( و ارزشگذاری و کم سرمایهگذاری )یا بیش سرمایهسرمایه

صادی افزوده اقتاست و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ارزشافزوده اقتصادی پرداخته بر ارزش نگهداشت وجه نقد
 رابطه معناداری وجود دارد. نگهداشت وجه نقدگذاری و و کارایی سرمایه

آنان  یبررس یجهپرداختند. نت یوجه نقد و سود آور یدر گردش، نگهدار یهسرما ینرابطه ب یبه بررس( 2015) 3و مان جان
و  کننده دارد یلرابطه اثر تعد یندر گردش است و در ا یهسرما یریتمد یبرا یمشخص کرد که سطح وجه نقد عامل مهم

 سه عامل وجود دارد. ینا ینب یاییروابط پو
بین  که دریافتند و قرارداده مورد بررسی کشور چین سرمایه بازار در را عملیاتی یچرخه و ( اثر تورم2014) 4همکاران ونگ و
 سطح به تورم کههنگامی دارد، اما وجود معنادار و منفی یرابطه نقد وجه نگهداشت سطح و کنندهمصرف قیمت شاخص

عملیاتی،  یچرخه شدن ترطوالنی با که است این از حاکی دیگر پژوهش ی. نتیجهشودمی برعکس رابطه این برسد مشخصی
 کاهش ریسک، نگهداشت منظوربه برسد مشخصی سطح به تورم کههنگامی کند، لیکنمی کمتری نگهداری نقد وجه شرکت

 .یابدمی افزایش نقد وجه
 این پژوهش. قرار دادند مورد بررسی شرکت نقد وجه نگهداشت بر را گذارانسرمایه زمانی افق ( اثر2012همکاران ) هارفورد و

 بیشتری نقد وجه هستند ترطوالنی افق زمانی با گذارانیسرمایه دارای که هاییدر برداشت اوالً، شرکت عمده ینتیجه سه

 به هاآن هایپرداخت و کمتر هاآن گذاریسرمایه کنند،می نگهداری مازاد وجوه نقد هایی کهثانیاً، شرکت. کنندمی نگهداری

 شود.می منعکس سهام قیمت در مازاد وجوه از هاآن سودآور یاستفادهثالثاً، . است سهامداران بیشتر
ر بورس شده د یرفتهپذ یشرکتها یدر گردش و نگه داشت وجه نقد بر سودآور یهتأثیر  سرما ( به بررسی1397کریم خانی )
ها شرکت یدر گردش بر سودآور یهنشان داد که سرما یقتحق یج، نتاپرداختند 139۶ یال 1389 یسالها ینب دراوراق بهادار 

طح طور س ینشرکتها وجود ندارد. هم ریسطح نگهداشت وجه نقد و سود آو ینب یدار یرابطه معن یکنتأثیر  داشته ول
 رهاییبا افزودن متغ یجنتا ینندارند. ا یدار یرابطه معن یدر گردش و سودآور یهسرما یننگهداشت وجه نقد بر ارتباط ب

 است.شده  یدتائ یزو نرخ رشد فروش شرکت ن یاندازه شرکت، اهرم مال یکنترل
نگهداشت وجه نقد بر ارزش ینه تأثیر  انحراف از سطح به یبه بررس ی( در پژوهش1395) ماسوله یعیو صنا یاوقیم یمشک

شده در نزد سهامداران در  یلوجوه نقد تحص یالر یکاز آن است که ارزش  یآنها حاک یقتحق نتایج. وجه نقد پرداختند
ه سطح است ک ییاز شرکت ها یشتروجه نقد کمتر است ب ینهکه سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح به ییشرکت ها

                                                           
1 Farinhaa et al 

2 Shen et al 

3 Jan & Mun 

4 Wang et al 
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در  آن است که ارزش وجه نقد یدمو یقتحق یجنتا یناست. همچن یشتروجه نقد ب ینهنگهداشت وجوه نقد آنها از سطح به
هداشت وجه با نگ ییو در شرکت ها یالر یک یاسمکمتر از ارزش  ینه،از سطح به یشتربا نگهداشت وجه نقد ب ییشرکت ها

 است. یالر یک یاز ارزش اسم یشترب ینه،نقد کمتر از سطح به

کیفیت سود بر میزان نگهدارى وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران  تأثیر یبه بررس ی( در پژوهش1390و همکاران ) یفروغ
پژوهش آنها نشان داد که بین کیفیت سود و میزان نگهدارى وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه  یجپرداختند و نتا

 دار وجود دارد.یمنفى و معن
 

 شناسی پژوهشروش

تحقیق از دیدگاه تقسیم بندی بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی است. زیرا تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده  نیا
 ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهایتحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش از نتایج

شود از سوی دیگر تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر حسب روش، از نوع مورد استفاده جوامع انسانی انجام می
رفاً برای تواند صع علی)پس رویدادی( است، اجرای روش توصیفی میتوصیفی است. همچنین این تحقیق همبستگی از نو

شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرآیند تصمیم گیری و پیش بینی شرایط آتی باشد. یکی از انواع تحقیق توصیفی، 
 .شودیمتحقیق همبستگی است در این تحقیق رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل 

 
 گيری جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه

ساله بوده و  8جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که دوره زمانی آن 
یق قنمونه آماری تحبر این اساس باشد. برداری مبتنی بر حذف هدفمند میباشد. روش نمونهمی 1399تا سال  1392از سال 

 :توجه به ضوابط ذیل انتخاب گردیده است با
 مقایسه بودن اطالعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه باشد. منظور قابلبه -

 طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.  -

 های موردبررسی موجود و در دسترس باشد. های موردنیاز پژوهش برای شرکتکلیه داده -

 .شندنبا هلدینگ گذاری، نهادهای پولی، بانکی ومالی، سرمایه گریواسطه هایشرکت جزء -

 در بورس فعال بوده اند. 1399تا  1392 یسالها نیبشرکتهایی عضو نمونه هستند که در بازه زمانی  -
 عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به شرکت باقى مانده 129 تعداد فوق، محدودیت هاى اعمال به توجه با
 

 هافرضيه

 دارد. ریبر نگهداشت وجه نقد تاث یاطالعات حسابدار تیفیکفرضیه اول: 
 .دارد ریبر نگهداشت وجه نقد تاث یاطالعات حسابدار تیفیکبر ارتباط بین نرخ تورم فرضیه دوم: 

 

 گيری متغيرهای پژوهشنحوه اندازه

 (CASHمتغیر وابسته: نگهداشت وجه نقد )
شود ها استفاده میکل داراییهای نقدی به( از نسبت دارایی1392گیری این متغیر به تبعیت از مهرانی و دیگران )برای اندازه
 شود. های نقدی برابر با وجه نقد نگهداری شده در پایان دوره که در ترازنامه افشا میکه دارایی

 (AIQکیفیت اطالعات حسابداری )متغیر مستقل: 
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(، کیفیت اقالم تعهدی را محاسبه می1995شده ) لیبر اساس مدل جونز تعدی اطالعات حسابدار تیفیحاسبه کبرای م
 کنیم 

 لیمحاسبه می شود. مدل جونز تعد (1995جونز تعدیل شده ): کیفیت اقالم تعهدی بر اساس مدل 1کیفیت اقالم تعهدی
  شده به شرح زیر است:

 (1معادله )
TAC it

TA it−1
=  α0 (

1

TA it−1
) + α1 (

∆𝑅𝐸𝑉 𝑖𝑡

𝑇𝐴 𝑖𝑡−1
) − α2 (

∆𝑅𝐸𝐶 𝑖𝑡

𝑇𝐴 𝑖𝑡−1
) + α3 (

𝑃𝑃𝐸 𝑖𝑡

𝑇𝐴 𝑖𝑡−1
) + ε it  

( بیانگر این است که خطای برآورد در اقالم تعهدی جاری ارتباطی با جریان 1مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره )
 AIQ باالتر ارزش یعنی ت و تجهیزات قابل تبیین نیست.وجه نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آال

 از انحرافات مترک نسبت به دهندگیتوضیح قدرت دلیل به موضوع این که است تعهدی اقالم تر ضعیف کیفیت دهندهنشان
 عموالًم نقدی جریان اجزای. باشد می شرکت عملیات از حاصل نقدی جریان شناسایی فرآیند طریق از جاری تعهدی اقالم
. داشت خواهد هدیتع اقالم کیفیت به خاص ی وابستگیاطالعات حسابدار کیفیت لذا؛. شوندمی دستکاری کمتر و بوده عینی

 راپاسو، و گایو) بود خواهد کیفیت اطالعات حسابداری تر پایین سطح دهندهنشان ترپایین تعهدی اقالم کیفیت بنابراین،
در این پژوهش از مقدار خطا قدرمطلق گرفته و در عدد منفی یک ضرب خواهد شد تا به عنوان کیفیت اطالعات  .(2011

 حسابداری استفاده گردد.
 (Inflation) نرخ تورم :متغیر تعدیل گر

ت وضیح اسهای اطالعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار استخراج خواهد شد. الزم به تدر این پژوهش نرخ تورم، از طریق بانک
 شده است.استفاده تغییرات نرخ تورم نسبت به سال قبلبرای محاسبه نرخ تورم از 
 متغیرهای کنترلی پژوهش

 .ازطریق نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر کل اعضای هیئت مدیره اندازه گیری شد :(INDاستقالل هیئت مدیره )

 .اندازه گیری شد شرکتکل دارایی های  طبیعی لگاریتم(: از طریق Size) اندازه شرکت
 (: از طریق نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها اندازه گیری شده است.Levاهرم مالی )

 (: از طریق نسبت تغییرا ت فروش بر فروش سال جاری اندازه گیری شد.Growthرشد فروش )
 رایی ها اندازه گیری شد.(: از طریق جریان نقد عملیات تقسیم بر کل داCFOجریان نقد عملیاتی )

(: مطابق با تعریف بوش، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، Inx) مالکان نهادی
شرکتهای سرمایه گذاری و ... هستند که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهامشان بر میگردد. عالوه بر این مطابق 

ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، از سرمایه گذاران نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی  27با تعریف بند 
میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این  5درصد و یا بیش از  5که بیش از 

اشتهای همراه صورتهای مالی، درصد مالکیت این سرمایه گذاران از گروه از سرمایه گذاران محسوب میشوند. با بررسی یادد
 گردد.سهام شرکت مشخص می

 مدل رگرسیونی برای فرضیه اول پژوهش:
CASH i,t = β0 + β1 ESit + β2INDit + β3Sizeit + β4Growthi,t + β5CFO i,t + β6 Overci,t + β7Age +  uit  

 مدل رگرسیونی برای فرضیه دوم پژوهش:

CASH i,t = β0 + β1 ESit + β2TOWNit + β3( ESit ∗ TOWNit) + β4INDit + β5Sizeit + β6Growthi,t + β7CFO i,t +

β8 Overci,t + β9Age + uit  
 

                                                           
1Accrual Items Quality 
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 های توصيفی یافته

ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم و تحلیل دقیق آن منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیهبه
 دهد. آمار توصیفی مربوطهای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می(، آمار توصیفی داده1است. جدول )

 باشد.( می1399تا  1392ساله ) 8شرکت نمونه طی دوره زمانی  129به 
 آمار توصيفی متغيرهای کمی پژوهش (:1)جدول 

 بيشترین کمترین انحراف معيار ميانگين تعداد نماد نام متغير
 CASH 1032 0.075 0.0907 0.001 0.494 نگهداشت وجه نقد

 -AIQ 1032 0.143- 0.139 0.9802- 0.0008 یاطالعات حسابدار تیفیک

 Inflation 1032 0.173 0.۶84 0.5504- 1.802 نرخ تورم

 IND 1032 0.۶4۶ 0.188 0.2 1 رهیمد ئتیاستقالل ه

 Size 1032 14.591 1.45۶ 11.035 20.7۶8 اندازه شرکت

 Lev 1032 0.5۶3 0.20۶ 0.031 1.132 یاهرم مال

 Growth 1032 0.322 0.454 0.825- 2.893 رشد فروش

 CFO 1032 0.1209 0.138 0.343- 0.555 یاتینقد عمل انیجر

 Inx 1032 0.705 0.187 0.0۶۶ 0.954 یمالکان نهاد

نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دهنده ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی
درصد دارایی های  5۶است که نشان می دهد  0.5۶3هاست. برای مثال مقدار میانگین اهرم مالی برابر با دادن مرکزیت داده

ین میزان تعیطورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای این نوع شرکتها از طریق تامین مالی تشکیل شده است. به
عیار ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف مها نسبت به میانگین است. از مهمپراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

باشد که نشان می 0.0907برابر است با  نگهداشت وجه نقدو برای  1.45۶برابر با  اندازه شرکتاست. مقدار این پارامتر برای 
به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند. کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در دهد این دو متغیر می

 است.  1.132ترین مقدار اهرم مالی برابر با مثال بزرگعنواندهد. بههر متغیر نشان می
 

 آزمون مانایی متغيرها
د. نا مانایی باشها در نظر داشت بررسی مانایی متغیرهای تحقیق مییکی از نکاتی که بایستی همیشه قبل از برازش مدل

ردد. اگر گمتغیرها یا به عبارتی تصادفی بودن سری زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن مدل رگرسیونی برآورد شده می
که هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای مدل ایب مدل ناپایا باشند، درحالیمتغیرهای سری زمانی مورداستفاده در برآورد ضر

 های نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام گیرد. شود تا استنباطوجود نداشته باشد، موجب می
 آزمون مانایی )هادری( برای متغيرهای پژوهش (:2)جدول 

 هنتيج معناداری آماره آزمون نماد نام متغير
 مانا است CASH 1۶.8201 0.0000 نگهداشت وجه نقد

 مانا است AIQ 4.۶437 0.0000 یاطالعات حسابدار تیفیک

 مانا است Inflation 3.8۶07 0.0001 نرخ تورم

 مانا است IND 10.0077 0.0000 رهیمد ئتیاستقالل ه

 مانا است Size 30.8522 0.0000 اندازه شرکت
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 مانا است Lev 14.2533 0.0000 یاهرم مال

 مانا است Growth 4.7257 0.0000 رشد فروش

 مانا است CFO 3.9973 0.0000 یاتینقد عمل انیجر

 مانا است Inx 18.۶914 0.0000 یمالکان نهاد

 درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرهاست.  5شود سطح معناداری همه متغیرها کمتر از مشاهده می 2با توجه به جدول 
 

 آزمون اف ليمر )چاو( و هاسمن

( و تلفیقی Panelدرصد ما بین روش رگرسیون پانلی یا تابلویی ) 5لیمر بیانگر این مطلب است که در سطح خطای  Fآزمون 
(Pooling( باید از روش رگرسیون تابلویی استفاده شود ،)0.001p<همچنین می .)های اثرات ثابت و اثرات بایست، بین مدل

درصد باشد روش اثرات ثابت و  5شود. اگر سطح معناداری زیر تر انتخاب استفاده از آزمون هاسمن مدل مناسبتصادفی با 
 درصد باشد روش اثرات تصادفی ارجح است. 5اگر باالی 

 نتایج آزمون اف ليمر )چاو( و هاسمن (:3)جدول 

 آزمون

 مدل

 آزمون هاسمن آزمون اف ليمر

 داریسطح معنی آماره آزمون داریسطح معنی آماره آزمون
 0.0005 2۶.12 0.0000 4.85 مدل اول

 0.0000 35.74 0.0000 4.81 مدل دوم

ها نوع دادهدرصد است، از این رو  5کمتر از  های پژوهش( سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل3با توجه به نتایج جدول )
های پژوهش سطح وجه به نتایج آزمون هاسمن در مدلخواهد بود با تآزمون هاسمن تعیین کننده نوع رگرسیون تابلویی و 

 ثابت استفاده کرد.  -درصد است لذا باید از روش پانل دیتا 5معناداری کمتر از 
 

 آزمون ناهمسانی واریانس
شود. انحراف معیار ضرایب شیب نیز به شکل وقتی خطاها ناهمسان باشند، انحراف معیار عرض از مبدأ بسیار بزرگ می

ناهمسانی بستگی دارد. برای مثال اگر واریانس خطاها به شکل مثبتی با مجذور یک متغیر توضیحی در ارتباط باشد، انحراف 
 (. 1395)افالطونی، معیار ضریب آن متغیر، بسیار بزرگ خواهد بود 
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس (:4)جدول 

 نتيجه آزمون داریسطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 وجود ناهمسانی واریانس 0.0000 3541۶.83 مدل اول

 وجود ناهمسانی واریانس 0.0000 43114.37 مدل دوم

درصد  5های پژوهش کمتر از آزمون والد تعدیل شده در مدلداری دهد که سطح معنی(  نشان می4نتایج حاصل در جدول )
باشد که این مشکل در تخمین نهایی این دو مدل با اجرای باشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میمی

 رفع شده است. glsدستور 
 

 آزمون خودهمبستگی
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عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یا همبستگی  OLS های اساسی در تخمین مدل رگرسیون به روشیکی از فرض
اید گیرند تصادفی هستند، بنابراین مقادیر خطا نیز بسریالی است. چون مقادیری که متغیرهای توضیحی در مدل به خود می

طور در کل تصادفی باشند. یعنی، بین مقادیر جمالت خطا همبستگی و ترتیب خاصی وجود نداشته باشد و در طول زمان به
نظم تغییر نکند، زیرا اگر چنین باشد، تغییرات جمالت خطا تصادفی نبوده و به مقادیر متغیرهای توضیحی وابسته خواهد م

های مختلف و یا در بین مقاطع مختلف وجود داشته باشد )بنی مهد بود. همبستگی بین مقادیر خطا ممکن است در بین سال
 (.1395و همکاران، 

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی (:5)جدول 

 نتيجه آزمون داریسطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 وجود خودهمبستگی 0.0003 13.89۶ مدل اول

 وجود خودهمبستگی 0.000۶ 12.504 مدل دوم

درصد بوده و  5از  کمترهای پژوهش شود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل( مشاهده می5طبق نتایج جدول )
 Auto دستور یمدل با اجرا یینها نیمشکل در تخم نیکه اباشد. ها میبیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در مدل

Correlation  است رفع شده. 
 

 اول نتيجه آزمون فرضيه
 دارد.  ریبر نگهداشت وجه نقد تاث یاطالعات حسابدار تیفیکدارد: بیان می اولفرضیه 

 نتيجه آزمون مدل اول (:6)جدول 

 خطیهم سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها

 AIQ 0.0505- 0.015 3.20- 0.001 1.10 یاطالعات حسابدار تیفیک

 IND 0.005- 0.0101 0.49- 0.۶22 1.03 رهیمد ئتیاستقالل ه

 Size 0.003 0.002 1.08 0.282 1.07 اندازه شرکت

 Lev 0.093- 0.018 5.0۶- 0.000 1.15 یاهرم مال

 Growth 0.008 0.005 1.70 0.088 1.1۶ رشد فروش

 CFO 0.178 0.017 10.02 0.000 1.11 یاتینقد عمل انیجر

 Inx 0.005- 0.013 0.40- 0.۶91 1.09 یمالکان نهاد

C 0.0۶1 0.044 1.37 0.171 --- 

 0.25۶9 ضریب تعیین

 132.27 والدآماره 

 0.0000 معناداریسطح 

 تاثیردرصد  5و سطح معناداری کمتر از  منفیبا ضریب ی اطالعات حسابدار تیفیکدهد که متغیر ( نشان می۶نتایج جدول )
ریب مثبت و دارای ضی اتینقد عمل انیجرشود. متغیر کنترلی دارد و فرضیه اول پذیرفته مینگهداشت وجه نقد بر  معکوس

هرم اولب متغیر کنترلی  رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته داردباشد ازایندرصد می 5سطح معناداری کمتر از 
 .رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته داردباشد ازایندرصد می 5ی دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از مال

درصد  25اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 25ضریب تعیین برابر با 
رو باشد ازایندرصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  132.27از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
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 کمتر واریانس تورم عامل دهدمی نشان خطی هم آزمونست. که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار ا گفتتوان می

 .باشدمی خطی هم وجود عدم بیانگر که است 10 عدد از
 
 

 دوم  نتيجه آزمون فرضيه
 . دارد ریبر نگهداشت وجه نقد تاث یاطالعات حسابدار تیفیک نینرخ تورم بر ارتباط بدارد: بیان می فرضیه دوم

 نتيجه آزمون مدل دوم (:7)جدول 

 خطیهم سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها
 AIQ 0.044- 0.015 2.93- 0.003 1.14 یاطالعات حسابدار تیفیک

 Inflation 0.003- 0.003 1.1۶- 0.24۶ 2.35 نرخ تورم

 یاطالعات حسابدار تیفیک

 تورم نرخ*
AIQ* 

Inflation 
0.0۶3- 0.022 2.87- 0.004 2.34 

 IND 0.004 0.009 0.45- 0.۶51 1.03 رهیمد ئتیاستقالل ه

 Size 0.003 0.002 1.19 0.233 1.08 اندازه شرکت

 Lev 0.093- 0.018 5.00- 0.000 1.1۶ یاهرم مال

 Growth 0.009 0.005 1.91 0.05۶ 1.18 رشد فروش

 CFO 0.175 0.017 10.29 0.000 1.11 یاتینقد عمل انیجر

 Inx 0.007- 0.012 0.54- 0.587 1.09 یمالکان نهاد

C 0.057 0.045 1.27 0.203 --- 

 0.2۶92 ضریب تعیین

 143.17 والدآماره 

 0.0000 سطح معناداری

 یارو سطح معناد منفی بیبا ضر*نرخ تورم یاطالعات حسابدار تیفیک تعاملی دهد که متغیر( نشان می7نتایج جدول )
ی اتینقد عمل انیجرمتغیر کنترلی شود. می پذیرفتهفرضیه دوم و  داردبر نگهداشت وجه نقد  معکوس ریدرصد تاث 5کمتر از 

رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارد ولب باشد ازایندرصد می 5دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 
رو رابطه معکوس و معناداری باشد ازایندرصد می 5منفی و سطح معناداری کمتر از  ی دارای ضریباهرم مالمتغیر کنترلی 

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل باشد که نشان میدرصد می 2۶ضریب تعیین برابر با با متغیر وابسته دارد. 
 5و سطح معناداری آن کمتر از  143.17درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  2۶اند توانسته

 دهدمی نشان خطی هم آزمون توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.رو میباشد ازایندرصد می

 .باشدمی خطی هم وجود عدم بیانگر که است 10 عدد از کمتر واریانس تورم عامل
 

 گيری و پيشنهادهانتيجه
 ید. برای براپردازمی بر نرخ تورم دیبر نگهداشت وجه نقد با تاک یاطالعات حسابدار تیفیک ریتاثاین پژوهش به بررسی 

ای هشرکت یجامعه موردبررس. استفاده شدجونز تعدیل شده از مدل  یاطالعات حسابدار تیفیک ریمتغ یریاندازه گ
شده در بورس، های پذیرفتهدرواقع کلیه شرکتاست.  1399الی  1392شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال پذیرفته

عنوان نمونه موردبررسی، در شرکت واجد شرایط به 129هایی، عنوان جامعه انتخاب و سپس با اعمال شرایط و محدودیتبه
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 تیفیکبا توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشاهده گردید که سطح معناداری مربوط به متغیر  نظر گرفته شد.
بیان کرد که  توانیو م شودیاست بنابراین این فرضیه پذیرفته م منفیو ضریب درصد  5از  کمتر یاطالعات حسابدار

با  مسوهداری دارد. نتیجه حاصل از این فرضیه معنیو  معکوس ریتأثنگهداشت وجه نقد بر  یاطالعات حسابدار تیفیک
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم مشاهده  است.( 1390و همکاران ) یفروغو ( 2018و همکاران ) نهایفارپژوهش 

 و ضریب منفی درصد 5از  کمترنرخ تورم  و یاطالعات حسابدار تیفیکتعامل گردید که سطح معناداری مربوط به متغیر 
بر  یاطالعات حسابدار تیفیک نینرخ تورم بر ارتباط ببیان کرد که  توانیو م شودمیاست بنابراین این فرضیه پذیرفته 

با توجه به اینکه ضریب مربوط به متغیر کیفیت اطالعات حسابداری کمتر از ضریب مربوط به دارد.  رینگهداشت وجه نقد تاث
است بنابراین می توان گفت که نرخ تورم ارتباط معکوس بین کیفیت اطالعات  و نرخ تورم یاطالعات حسابدار تیفیتعامل ک

 در تا شودمی مالی پیشنهاد به تحلیلگرانبا توجه به نتایج این پژوهش  حسابداری و نگهداشت وجه نقد را تشدید می کند.

در تشدید  نرخ تورمعدیلگر و نقش تبر نگهداشت وجه نقد  یاطالعات حسابدار تیفیک معکوس ریاطالعات تأث لیوتحلهیتجز
مدیران  که هاییشرکت در که باشند داشته توجه و دهند قرار مدنظر خود گیریتصمیم یهامدل در رابین آنها معکوس ارتباط 

تفاده سرمایه گذاری اسیابد مدیران نگهداشت وجه نقد کمتری داشته و از وجوه نقد در افزایش  یاطالعات حسابدار تیفیک
ست بیشتر ا یاطالعات حسابدار تیفیکگذاری کنند که هایی سرمایهدر شرکت شودیپیشنهاد م گذارانهیبه سرما می کنند.

اطالعات حسابداری از کیفیت باالیی برخوردار بوده و تصمیمات آنها معقول تر و منطقی ت خواهد  هاشرکتچون در این 
 عیصنا کیبه تفکرا حاضر  پژوهشگردد  یم شنهادیپ یمحققان آت یبرا کندخواهد تری کسب شرکت موفقیت بیشبود و 

در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت انجام دهند همچنین،  صنعت ریموجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تأث
 و نتایج مقایسه گردد. ردیدر بورس اوراق بهادار تهران انجام پذ
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