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 چکیده

هاي نقدینگي، جریان نقدي عملیاتي و حسابداري هدف این تحقیق، كاربرد نسبت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق تعهدي در پیش بیني جریان نقدي عملیاتي آتي شركت

 براي سودمند اطالعات يارائه حسابداري، سیستم مهم كاركردهاي از بهادار تهران است. یكي

 تصمیمات به كمك و بهادار اوراق ارزش هاي نقدي آتي وتعیین جریان جهت گذاران سرمایه

 و جریان نقدي به حسابداري سود حسابداري، اطالعات بین از است. گذاري سرمایه آگاهانه

 آتي نقدي هاي جریان و سودآوري توان ارزیابي براي اطالعاتي منابع ترین مهم عنوان

شركت پذیرفته  641ي آماري شامل هاي تحقیق با استفاده از جامعهداده شوند.مي محسوب

شركت رسید، براي  16گیري انجام شده به شده در بورس اوراق بهادار تهران، كه با نمونه

ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولي به روش تلفیق كل داده 6636-6629ي زماني دوره

ي بین اند. تحقیق، شامل پنج فرضیه بوده كه به بررسي رابطهگرفتهمورد تجزیه و تحلیل قرار 

هاي نقدي عملیاتي آتي به عنوان سه متغیرهاي تاریخي به عنوان متغیرهاي مستقل و جریان

اند. نتایج تحقیق نشان داد كه جریان نقدي عملیاتي، سود حسابداري و متغیر وابسته پرداخته

هاي نقدي عملیاتي آتي )در سطح مورد مطالعه با جریان هايهاي نقدینگي در شركتنسبت

هاي نقدي تاریخي بیش ي معناداري داشته و توان پیش بیني جریاندرصد( رابطه 5خطاي 

 از سود است.

هاي نسبت، سود حسابداري تاریخي، اقالم تعهدي، جریان نقدي عملیاتي :هاي کلیديواژه

 نقدینگي 
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 مقدمه

 سرمایه براي سودمند و مفید اطالعات يارائه است، شده تعریف حسابداري براي كه كاركردهایي از یكي

 اطالعات همه بین از است. گذاري سرمایه يآگاهانه تصمیمات به كمك و بهادار اوراق ارزش تعیین جهت گذاران

 نقدي هاي جریان و سودآوري توان ارزیابي يدرباره اطالعاتي منبع ترین مهم عنوان به حسابداري سود حسابداري،

ارزش  به بستگي كه هستند خود گذاري سرمایه ارزش برآورد به مند عالقه گذاران سرمایه شود.مي محسوب آتي

شود مي محاسبه انتظار مورد نقدي هاي جریان فعلي ارزش مبناي بر سهام ذاتي دارد. ارزش شركت سهام

 (. 6635)رودنشین و كردستاني، 

دهد تا بتوانند مي ست كه به مدیران این امكان راسیستم حسابداري تعهدي این ا پایه و اساس استفاده از

رو، هنگامي كه مدیران گاه اقتصادي تعدیل كنند. از اینوجوه نقد را به منظور بهتر نشان دادن عملكرد و وضعیت بن

تواند شاخص قابل اتكایي براي با استفاده از اقالم تعهدي دست به مدیریت سود مي زنند، رقم سود حسابداري نمي

قابلیت اعتماد به سود حسابداري با وجود پدیده مدیریت سود با شك و شبهه  رزیابي عملكرد شركت به حساب آید.ا

ي عملكرد تواند به درستي منعكس كنندهروبرو است. زماني كه مدیر، اقدام به مدیریت سود مي كند، این رقم نمي

اقالم تعهدي را شود. سود از دو جزء نقدي و تعهدي تشكیل مي شود.بار آن كاسته ميشركت باشد و بنابراین، اعت

توان به دو دسته اقالم تعهدي اختیاري و اقالم تعهدي غیر اختیاري تفكیك كرد. اقالم تعهدي غیراختیاري تا مي

شود، در حالي كه اقالم ميحدودي خارج از صالحدید مدیریت است و كمتر از این اقالم براي مدیریت سود استفاده 

 تعهدي اختیاري به مدیران این فرصت را مي دهد تا بتوانند سود را مدیریت كنند. 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میزان مربوط در پژوهش حاضر، با استفاده از اطالعات شركت

بیني كنندگي اري و آني تاریخي و توان پیشهاي جبودن جریان نقدي عملیاتي، سود خالص، اقالم تعهدي و نسبت

 . ه استها مورد بررسي قرار گرفتآن

 حقیقي تپیشینه

نقدي  هايدر پیش بیني جریانهاي زیادي به بررسي محتواي اطالعاتي سود و توانایي سود تعهدي تحقیق

 اند. آتي پرداخته

هاي هاي نقدي و سودرا كه جریانهاي گذشته نتایج تحقیقدر تحقیق خود (،  ,Mobeth,1993موبث )

 Cram and) كرام و نیلسونهاي نقدي آتي هستند، رد كرد. همچنین، ي مفیدي براي جریانبیني كنندهپیش

Nelson,2001 ) هاي حسابداري تعهدي را مد نظر قرار دادند و از مدل سري زماني براي جریان نقدي و داده

نقدي آتي استفاده كردند و دریافتند كه هر یك از اجزاي  هايجریانعهدي سود و آزمون ارتباط بین اجزاي ت

 نماید. نقدي آتي ارائه مي هايعات متفاوتي در رابطه با جریانتعهدي اطال

 هايریان( از تغییرات سود براي بررسي تاثیر ثبات سود بر محتواي اطالعاتي ج,Chang 1991چنگ )

زایش مربوط كه كاهش در ثبات سود باعث كاهش مربوط بودن سود و اف ها نشان دادنقدي استفاده نمود. یافته

 كند. نقدي به عنوان یك منبع جایگزین از اطالعات توجه مي هايشود و بازار به جریاننقدي مي هايبودن جریان

بیني كنندگي سود و و میزان توان پیش حسابداري متغیرهاي بودن مربوط (,Dechow 2002) دیچو

 بیني پیش قابل غیر را شركت ارزش با متغیر یك بودن مربوط معیار وي. داد قرار بررسي مورد را نقديجریان 

با  متغیر آن باشد، بیني پیش قابل غیر متغیر یك تغییرات چه هر رو این از .كندمي بیان آن متغیر تغییرات بودن

شود. او نتیجه گرفت كه جریان نقدي مي تلقي بودن مربوط براي بهتري معیار و بود خواهد تر مربوط شركت ارزش

  هاي ورودي به واحد تجاري است. ها و جریانبیني سودتري براي پیشعملیاتي معیار مناسب

 تا چه حسابداري سود يتجزیه كه پرداختند موضوع این بررسي به (Barth et al, 2002) همكاران و بارت

 نتایج میدهد. را توضیح عادي سهام بازار ارزش تغییرات و كند مي كمك عادي غیر سود بیني پیش به اندازه
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 بازار ارزش پیش بیني خطاي كاهش باعث نقدي و تعهدي بخش دو به سود تجزیه كه دارد آن بر داللت تحقیق

 گردد.مي سهام

 اقالم تعهدي كیفیت كه كنندمي عنوان خود تحقیق در (Frassice and chen, 2005) چن فرانسیس و

 سرمایه نظر از تعهدي اقالم كیفیت .باشدمي شركت آتي نقد وجه گردش مورد در موجود ابهام تشخیص معیار

هایي شركت كه است شده داده نشان مطالعه این در باشد.نقد مي وجه به حسابداري سود نزدیكي معني به گذاران

 سرمایه هزینه بین عبارت دیگر، به. دارند كمتري سرمایه يهزینه برخوردارند، مناسبي تعهدي اقالم كیفیت از كه

 كیفیت از هاآن تعهدي اقالم كه هایيشركت است و برخوردار پاییني كیفیت از هاآن تعهدي اقالم كه هایيشركت

هاي به بررسي كاربرد نسبت (Chokaiti, 2005)یتي ئچوكا دارد. وجود داريمعني اختالف است برخوردار باالیي

هاي پذیرفته شده جریان نقدي و حسابداري تعهدي در پیش بیني جریان نقدي عملیاتي آتي در شركتنقدینگي، 

در بورس اوراق بهادار تایلند پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد كه سود، جریان نقدي، جریان نقدي و اجزاي 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایلند پیش بیني جریان نقدي آتي در شركتتوانند جهت تعهدي سود مي

 استفاده شوند و جریان نقدي توان پیش بیني بهتري نسبت به سودهاي گذشته دارد. 

 مورد را ایران يسرمایه در بازار تعهدي و نقدي هايجریان اطالعاتي محتواي (6634) یزدي مازار عرب

 عملیاتي نقدي هايجریان به نسبت سود افزاینده اطالعاتي وايمحت وجود بر تحقیق هايدادند. یافته قرار بررسي

   است. اطالعاتي افزاینده محتواي داراي عملیاتي نقدي هايجریان به تعهدي نسبت اقالم دارد. همچنین، داللت

 به سود حسابداري تعهدي و نقدي اجزاي بودن مربوط میزان ( به بررسي6635رود نشین و كردستاني )

 قدرت و بیني پیش حسابداري توان سود نقدي اجزاي دهدمي نشان تحقیق هايشركت پرداختند. یافته بازار ارزش

 دریافتني، هايحساب تغییرات حسابداري یعني سود تعهدي جزء سه ولي دارند، را شركت بازار ارزش توضیحي

  . ندارند را شركت بازار ارزش توضیح و بیني پیش توان پرداختني، هاي حساب تغییرات و كاال موجودي تغییرات
 

 متغیرهاي تحقیق  

هاي نقدي عملیاتي آتي است كه منظور از آتي در این تحقیق سال آینده بوده ي تحقیق، جریانوابسته متغیر

گذاران از باشد. زیرا، تحلیلگران مالي و سرمایهو منظور از هر گونه اطالعات تاریخي اطالعات سال جاري مي

كنند. جریان نقد عملیاتي از صورت گردش هاي بعد استفاده ميبیني اطالعات سالسال براي پیشاطالعات هر 

 هاي مورد بررسي قابل استخراج است.  وجوه نقد شركت

-بیني این متغیرها در طول تحقیق بررسي ميتحقیق حاضر از پنج متغیر مستقل تشكیل شده كه توان پیش

ود خالص، جریان نقدي عملیاتي، اقالم تعهدي سود، نسبت جاري و نسبت شود. این متغیرهاي مستقل شامل س

 آني است. 
 

   تحقیق يهافرضیه

 هاي تاریخي تـوان پیش بیني جـریان نقدي عملیاتي آتي را دارند.  سـود ي اول:فرضیه

 دارند.هاي نقدي عملیاتي تاریخي توان پیش بیني جریان نقـدي عملیاتي آتي را جریان ي دوم:فرضیه

 اقالم تعهدي سود تاریخي توان پیش بیني جریان نقدي عملیاتي آتي را دارند.ي سوم: فرضیه

جریان نقدي و اقالم تعهدي سود  ي سود،بیني بین سه مدل پیش بیني كنندهتوان پیش ي چهارم:فرضیه

 متفاوت است. 
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هاي نقدینگي تاریخي )نسبت جاري و آني( توان پیش بیني جریان نقدي عملیاتي آتي را نسبت ي پنجم:فرضیه

 دارند. 
 

   ي آماريجامعه و نمونه

تا پایان  6636هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ي آماري این تحقیق، شركتجامعه

با استفاده از شرایط زیر و روش حذف  ي آماريباشد. همچنین، جامعهسال مي دهبه مدت  6629سال 

    سیستماتیك تعدیل شده است: 

 اي نباشد. گذاري و بیمهي مالي، سرمایههاي از نوع تامین كننده( نمونه شامل شركت6

 اسفندماه باشند.  92هاي نمونه داراي سال مالي منتهي به ( شركت9

 هاي مورد نظر قابل دسترس باشد.  هاي مورد نیاز تحقیق براي شركت( داده6

شركت  641ي آماري تحقیق قرار گرفتند هایي كه جزء جامعهها، تعداد شركتپس از اعمال این محدودیت

ي توزیع نرمال استاندارد استفاده شده باشد. براي تعیین حجم نمونه با توجه به جامعه آماري تحقیق از رابطهمي

باشد. بدین ترتیب كه شركت مي 16هاي نمونه آماري ت انجام شده تعداد شركتبا در نظر گرفتن محاسبا  .است

این تعداد شركت بر اساس نسبت هر صنعت به كل جامعه انتخاب شده، و سپس از هر صنعت بر اساس نمونه 

 شود.  اي انتخاب ميگیري تصادفي ساده نمونه
 

 ها  برآورد مدل و آزمون فرضیه

-هاي تجزیه و تحلیل آماري موجود، از روش اقتصاد سنجي دادهها و روشبه نوع دادهدر این تحقیق، با توجه 

هاي تحقیق و بررسي ي تحقیق( براي برآورد مدلهاي تركیبي )كل دورههاي مقطعي )سال به سال( و سپس، داده

یك سو، مربوط به ها استفاده شده است. در این تحقیق، ارزش كمي متغیرهاي مستقل و وابسته از آزمون فرضیه

 گیرد.  را در بر مي 6636-6629ي زماني مختلف بوده و از سوي دیگر، دوره شركت 16

هاي تحقیق به در فرضیه رگرسیون تحقیق براي بررسي ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته هايمدل

 اند:       صورت زیر استفاده شده

eNIaaCFO ittt


 101
 مدل)6(                                                          

eCFOaaCFO ittt


 101
 مدل)9(                                                          

eACCaaCFO ittt


 101
 مدل)6(                                                          

eARaCRaaCFO itttt


 2101
 مدل)4(                                                     

-هاي اول، دوم، سوم و پنجم به كار مي( به ترتیب براي آزمون فرضیه4( و )6(، )9(، )6ي )هاي شمارهمدل

 بینيشود كه متغیرهاي مستقل، داراي قدرت پیشهاي مزبور نتیجه گرفته ميدار بودن مدلروند. در صورت معني

 هاي نقدي آتي هستند. جریان
   

 هاي ترکیبي   ها با استفاده از دادهتجزيه و تحلیل فرضیه

 61ي زماني هاي نمونه( و شامل دورهمشاهده )تعداد شركت 16هاي هرمقـطع در این تحقیق، تعداد مشاهده

شركت مختلف و از  16میان  ي تحقیق از یك سو، دري متغیرهاي مستقل و وابستهسال است. به بیان دیگر، رابطه

ي مدل به وسیله تحقیقهاي شوند. نتایج برآورد مدلآزمون مي 6636-6629ي زماني سوي دیگر، در دوره

 ( ارائه شده است. 9( و )6ي )رگرسیون حـداقل مربعات معمولي در جدول شماره

است. در بررسي نتایج مربوط به  هاي اول، دوم و سومهاي تحقیق، بیانگر تایید فرضیهفرضیه نتایج آزمون

دار و نوع رابطه مستقیم است. درصد، در كل معني 5آزمون مدل در سطح خطاي  tي ي اول، آمارهآزمون فرضیه
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هاي هاي تلفیق شده بیانگر این است كه سودهاي تاریخي در شركتبنابراین، نتایج تحقیق به روش تحلیل داده

هاي نقدي شود. لذا، جریانملیاتي آتي ارتباط داشته و منجر به افزایش آن ميهاي نقدي عمورد بررسي با جریان

هاي مربوط به این فرضیه با نتایج عملیاتي آتي توسط سودهاي خالص تاریخي قابلیت پیش بیني دارند. نتایج یافته

ولي، با  همخواني دارد. (,Chang 6221) و چنگ ( Cram and Nelson,2001)هاي كرام و نیلسون تحقیق

 هماهنگي ندارد.  (، ,6226Mobeth) موبث نتایج تحقیق

 
 

 

 (  pooled data) ههاي تلفیق شدهاي اول تا سوم با استفاده از روش دادهنتايج آزمون فرضیه (:1جدول )

R فرضــیه  سـال
تـعداد  2

 مشاهدات
  tآماره 

(prob) 
 نتیجه ضريب

 178  94/0 (1مدل ) فرضیه اول، 88-1181
62/10 

(000/0) 
74/0 

تايید فرضیه 
 اول

 178  28/0 (6فرضیه دوم، مدل ) 88-1181
61/11 

(000/0) 
46/0 

تايید فرضیه 
 دوم

 178  99/0 (1فرضیه سوم، مدل ) 88-1181
18/4 

(061/0) 
29/0 

تايید فرضیه 
 سوم

 ماخذ: نتايج تحقیق 
 

دار است. بنابراین، درصد، در كل معني 5دوم نیز در سطح خطاي  يآزمون مدل مربوط به فرضیه tي آماره

هاي نقدي عملیاتي ي دوم است. به بیان دیگر، جریانها بیانگر تایید فرضیهنتایج تحقیق به روش تلفیق كل داده

فرضیه با هاي مربوط به این نتایج یافته هاي نقدي عملیاتي آتي را دارند.تاریخي توان پیش بیني كنندگي جریان

( همخواني داشته و با نتایج تحقیق كردستاني Cram and Nelson,2001هاي كرام و نیلسون )نتایج تحقیق

 ( یكسان نبوده است. ,1993Mobethو موبث )( 6635)

درصد، در كل  5آزمون مدل در سطح خطاي  tي ي سوم، آمارهدر بررسي نتایج مربوط به آزمون فرضیه

 هاي نقدي عملیاتي آتي را دارند.این، اقالم تعهدي تاریخي توان پیش بیني كنندگي جریاندار است. بنابرمعني

 همخواني دارد.  (Chokaiti, 2005)یتي ئچوكاهاي مربوط به این فرضیه با نتایج تحقیق نتایج یافته

نقدي و اقالم ( سه مدل مختلف سود، جریان R2ي ضرایب تعیین )( و مقایسه3با توجه به اطالعات جدول )

شود. ي چهارم نیز تایید ميبیني كنندگي سه مدل متفاوت است. لذا، فرضیهشود كه توان پیشتعهدي، نتیجه مي

هاي نقدي عملیاتي آتي مربوط به مدل دوم یعني، جریان نقدي عملیاتي تاریخي ترین توان پیش بیني جریانبیش

هاي نتایج یافته ب متعلق به سودها و اقالم تعهدي سود است.هاي بعدي توان پیش بیني به ترتیباشد. رتبهمي

همخواني  (Chokaiti, 2005)یتي ئچوكاو  (,Dechow 2002) هاي دیچومربوط به این فرضیه با نتایج تحقیق

 دارد. 

-ي پنجم، نسبت جاري و نسبت آني توان پیش بیني كنندگي جریاندر بررسي نتایج مربوط به آزمون فرضیه

 .هاي نقدي عملیاتي آتي به نسبت آني وابستگي بیشتري داردنقدي عملیاتي آتي را دارند. جریانهاي 

 

 (  pooled data) هاي تلفیق شدهي پنجم با استفاده از روش دادهنتايج آزمون فرضیه (:6جدول )

 متغیر  سـال
تـعداد 

 مشاهدات
  tآماره 

(prob) 
 ضريب

 178  نسبت جاري 88-1181
11/10 

(000/0) 
98/0 
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 178  نسبت آني  88-1181
98/4 

(000/0) 
62/0 

 تعديل شده R2   ═  66/0 تايید فرضیه  نتیجه

 ماخذ: نتايج تحقیق                

 

 

    و پیشنهادها گیرينتیجه

مورد گیري در گذاري خود و همچنین، تصمیمگذاران بالقوه و بالفعل براي تعیین ارزش سهام و سرمایهسرمایه

هاي نقدي )عملیاتي( آتي شركت دارند. براي این كار از یك زمان خرید یا فروش آن، نیاز به پیش بیني جریان

توان پیش بیني كنندگي اطالعات تاریخي به صورت در این تحقیق كنند. سري اطالعاتي تاریخي استفاده مي

هاي نقدي عملیاتي، اقالم تعهدي لص، جریانتجربي مورد آزمون قرار گرفت. این اطالعات تاریخي شامل سود خا

شركت پذیرفته شده  16اي شامل هاي تحقیق با بكارگیري نمونهفرضیههاي جاري و آني بوده است. سود و نسبت

شد.  و آزمون بررسيهاي ساالنه و تركیبي به روش تحلیل داده 6636-6629ي براي دوره در بورس اوراق بهادار

 است. تا پنجم بوده  اولي هابیانگر تایید فرضیهدرصد  5در سطح خطاي تحقیق ي تركیبي هاتحلیل دادهنتایج 

هاي نقدي تاریخي و اقالم تعهدي تاریخي توان نتایج حاكي از این است كه سود تاریخي، جریانبه بیان دیگر، 

هاي نقد متفاوت است. جریانها هاي نقدي عملیاتي آتي را دارند. اما، میزان قدرت پیش بیني آنپیش بیني جریان

 2002) عملیاتي نسبت به سایر اطالعات تاریخي داراي توان پیش بیني كنندگي بیشتري دارد. دیچو

Dechow,)یتي ئ، چوكا(Chokaiti, 2005)  و چنگ(6221 Chang,) هاي خود به این نتیجه نیز در تحقیق

 رسیدند.

  

هاي دیگري ي راه مستلزم انجام تحقیقشود و ادامهباز ميبا انجام هر تحقیق، راه به سوي مسیري جدید 

  شود:هایي به شرح زیر پیشنهاد مياست. لذا، انجام تحقیق

ها بـا جریـان   ي این نسبتهاي مالي و بررسي رابطهبررسي توان پیش بیني كنندگي سایر اطالعات و نسبت الف(

 نقدي عملیاتي آتي.  

اما براي افزایش قابلیت اعتماد نتایج تحقیق، تعداد مشاهدات هر مقطع )تعداد انجام پژوهش با همین موضوع،  ب(

 هاي زماني افزایش یابد.  ها( و دورهشركت
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Application of Liquidity ratios, Cash flows and accrual 

accounting in predicting future operating cash flow in the 

context of companies listed in Tehran stock exchange 

 
 2,Mohsen sharififard1 shahrokh bozorgmehrian  

 
 

Abstract:  
 

The purpose of this research is application of Liquidity ratios, Cash flows 

and accrual accounting in predicting future operating cash flow in the context of 

companies listed in Tehran stock exchange. Earnings and cash flows are very 

important in predicting future operating cash flow and stock prices. In this research, 

data are analyzed for the period of 2005-2014 by using of the Pooled Data system 

and Ordinary Least Square Regressions (OLS) Model. The results show that Cash 

flows, net income and Liquidity ratios are significantly (at the 5% level) associated 

with the future operating cash flow.  
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operating cash flow, accruals, traditional accounting earnings, Liquidity ratios   

                                                 
, soleiman-Masjed ,soleiman Branch-MasjedDepartment of Accounting, Islamic Azad University, . 1

Iran 
2. Senior auditor in supreme audit court of islamic republic of iran  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

