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 چكیده

ر يم و غيران استفاده از هر دو روش مستقيا 2شماره  يبراساس استاندارد حسابدار     
باشد. با يمجاز م  عملياتي  اليتهايفع از ناشي  نقدي  جريانهاي يم در گزارشگريمستق

ده که ين قدرت انتخاب موجب گرديم، ايق به استفاده از روش مستقيوجود تشو
در تهيه صورت م يرمستقيخود، از روش غ يمال يدر گزارشگر يرانيا يشرکتها

، تنها ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه يافشا يند و به جاياستفاده نماجريان وجوه 
تواند با يم ميرمستقيدهند. استفاده از روش غيش ميرا نمانقد عملياتي ان يخالص جر

ه صورت يوجه نقد در ته يپرداختهاافتها و يمربوط به تهاتر کردن در ياصول عموم
 ين استانداردهايات تدويکه توسط ه يان وجوه نقد در تضاد باشد. اصول عموميجر

                                                                                                                   
  دانشگاه شهيد بهشتي گروه حسابداري استاديار 

  کارشناس ارشد حسابداري 
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در "ده عبارت است از: يه گردينه توصين زمي( در ا2002) يالمللنيب يحسابدار
که يوجوه نقد تنها در صورت يافتها و پرداختهايان وجوه نقد، تهاتر دريصورت جر

نباشد،  ياطالعات يندهيافزا يمحتوا يان وجوه نقد به صورت ناخالص دارايارائه جر
 "باشد. يمجاز م

ان وجه نقد يجر يهامولفه ياطالعات يمحتوا ين پژوهش به بررسين رو در اياز ا 
 يبيني سودهاي آتي شرکتهاها در پيشن مولفهيق آزمون توانايي اي، از طرياتيعمل
ران يق به مدين طريبهادار تهران پرداخته شده، تا از ارفته شده در بورس اوراق يپذ

ان وجوه يو الزامات نحوه ارائه صورت جر م دامنهيشرکتها و قانون گذاران در تنظ
 رساند. ياري يآت يگذاران در برآورد سودهاهينقد و به سرما

هاي جريان وجه نقد اطالعات مولفه يافشان است که يانگر ايق بيج تحقينتا 
گيري ارائه تري را براي تصميمعملياتي )روش مستقيم گزارشگري( اطالعات مرتبط

 باشد. دهد و داراي محتواي فزاينده اطالعاتي ميمي
م و روش ي، روش مستقياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه کلیدی: های هواژ 

 .ميرمستقيغ

 مقدمه  

پس اندازها و سوق دادن آنها به  يص کارايه در تخصيت بازار سرمايموفق 
ر يما تحت تاثي، مستقيشتر در خدمت رشد و توسعه اقتصاديب يور مصارف با بهره

، ارائه يمال يحسابدار ياست. هدف گزارشگر يمال يت افشا و گزارشگريفيک
آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ، زمان و ابهام در مورد  ياست که بر مبنا ياطالعات

ها بر اساس اطالعات يابين گونه ارزيند. اينما يابيبنگاه را ارز يآت ينقد يهاانيجر
 يابعاد مختلف يدارا يت ماليرد. وضعيگيبنگاه صورت م يت ماليمربوط به وضع

 ابند. ييارتباط م يان نقديت به جريکن همه ابعاد در نهاياست، ل
وجه نقد، مساله نحوه ارائه  يمال ياز مباحث مطرح در حوزه گزارشگر يکي 
ن يتدو اتيه يجار يباشد. براساس استانداردهايم ياتيوجه نقد عمل انيجر
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 يحسابدار ين الملليب ين استانداردهايات تدويو ه يمال يحسابدار ياستانداردها
م در يرمستقيم و غيران، استفاده از هردو روش مستقيا يحسابدار يو استانداردها

باشد. هيات يمجاز م ياتيعمل يتهاياز فعال يوجوه نقد ناش يهانايجر يگزارشگر
دارد که روش مستقيم مزيت ن استانداردهاي حسابداري مالي چنين اظهار مييتدو

هاي نقدي عملياتي به اين را ارائه جريانيبيشتري نسبت به روش غير مستقيم دارد، ز
ي اطالعات درباره روش، هدف صورت جريان وجوه نقد که همان فراهم آوردن

ن استفاده از يسازد. همچنباشد، را برآورده مييهاي نقدي مها و پرداختدريافت
افتها و يمربوط به تهاتر کردن در يتواند با اصول عموميم مير مستقيروش غ
 وجه نقد در تضاد باشد.  يپرداختها

ن ياست، که ا ييهارنده مولفهيدر برگ ياتيان وجه نقد عملياز آنجا که خالص جر 
ق ين تحقيرو انياست، از ا يآت يسودها بيني پيشدر  يعالئم متفاوت يها، دارامولفه
 ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه ياطالعات يندهيافزا يآن است تا محتوا يدر پ
رفته شده در بورس يپذ يرا با استفاده از اطالعات شرکتها يآت يسودها بيني پيشدر 

 يابيگر، به منظور ارزيدهد. به عبارت داوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار 
ت مشخص کردن يك روش مناسب جهت يها و در نهان مولفهيا ياطالعات يمحتوا

ق به آزمون ين تحقيهاي وجه نقد عملياتي در صورت هاي مالي، در اارائه جريان
شده  بيني سودهاي آتي پرداختهنقد عملياتي در پيش هاي جريان وجهتوانايي مولفه

 است. 

 مبانی نظری و مروری برتحقیقات پیشین

در  59ب استاندارد شماره يبا تصو يمال يحسابدار ين استانداردهايات تدويه 
کرده است.  يان وجوه نقد را الزاميه و گزارش صورت جري، تهيالديم 7592سال 

شد که  يت ماليرات در وضعيياستاندارد مربوط به صورت تغن يگزين استاندارد جايا
ه گزارش يو حقوق صاحبان سرما ي، بدهييدارا يرات در مانده حسابهاييدر آن، تغ

ان يصورت جر يبه سو يت ماليرات در وضعييد. حرکت از صورت تغيگرديم

                                                                                                                   
1- Financial Accounting Standard Board (FASB) 
2- International Accounting Standard Board (IASB) 
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به  يمال يحسابدار يات استانداردهايه يمنداز عالقه يوجوه نقد، انعکاس
 يان و ترازنامه مبتنيبر وجه نقد به عنوان مکمل صورت سود و ز يمبتن يارشگرگز

 (7897شود. )شباهنگ، يمحسوب م يتعهد يبر حسابدار
ان وجه نقد مرتبط به يجر يان وجوه نقد، منابع و مخارج اصليدر صورت جر 
  ي، مالياتمال  تأمين  بابت گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازده، ياتيعمل يتهايفعال

به صورت جداگانه ارائه  مالي  تأمين  يفعاليتهاو  گذاري سرمايه  فعاليتهاي درآمد، بر
ق در خصوص نحوه ارائه وجوه نقد ين تحقيا يکه بحث اصلياز آنجائ گردد.يم

و نحوه گزارش  جريانها نيح ايباشد، در ادامه به توضيم ياتيعمل يتهايحاصل از فعال
 آن پرداخته خواهد شد.

  اصلي  هاياز شاخص  ، يکي عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  جريانهاي  مبلغ 
ه وج  جريانهاي  به  ميزان  تا چه  واحد تجاري  عمليات  که  است  موضوع  اين  ارزيابي

  و پرداخت  جاريواحد ت  عملياتي  توان  وامها، نگهداشت  بازپرداخت  جهت  قد کافين
  مالي  منابع  به  تمسك  جديد را بدون  گذاريهاي سرمايه  و انجام  منجر شده  سود سهام

  از فعاليتهاي  عبارت  عملياتي  . فعاليتهاي است  ميسر کرده  از واحد تجاري  خارج
 .  است  واحد تجاري  مولد درآمد عملياتي  اصلي

  را با بکارگيري  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  دينق  بايد جريانهاي  تجاري  واحدهاي
 کنند:  زير گزارش  از روشهاي  يکي
 بر پرداختي و دريافتي نقد وجوه ناخالص آن موجب به که مستقيم  روش . الف

 شود، يا افشا مي  عمده  طبقات  حسب
  زير به  تعديالت  با انجام  عملياتي  سود يا زيان  آن  موجب به  که  غيرمستقيم  روش ب.

 شود: مي  تبديل  عملياتي  ز فعاليتهايا ناشي  نقدي  جريانهاي  خالص
 ، و است  قدين غير  ماهيت  داراي  که  و رويدادهايي  اثر معامالت ـ
باشد،   منظور شده  جاري  دوره  عملياتي  سود يا زيان  در محاسبه  که  اثر اقالمي ـ

  هاي يا در دوره  شده  حادث  قبل  هاي با آنها در دوره  مرتبط  نقدي  جريانهاي  ليکن
                                                                                                                   

گذاري و فعاليتهاي در اکثر کشورهاي دنيا صورت جريان وجه نقد، داراي سه بخش: فعاليتهاي عملياتي، فعاليت هاي سرمايه ـ 1
رداختي پگذاريها و سود  باشد. در حالي که اين گزارش در ايران پنج بخشي و شامل فعاليتهاي عملياتي، بازده سرمايهمالي ميتامين 

 باشد.گذاري و فعاليتهاي تامين مالي ميبابت تأمين مالي، ماليات بر درآمد، فعاليت هاي سرمايه



             11                                                                ....   های جريان وجه نقدبررسی توانايی مولفه

 

 (7892، يحسابدار ين استانداردهايته تدوي)کم . خواهد شد و بالعکس  حادث  آينده
، ياتيان وجه نقد عمليارائه جر يم برايق به استفاده از روش مستقيبا وجود تشو 

ن روش در يکا از ايدرصد شرکتها در امر 8ده، تنها ين قدرت انتخاب موجب گرديا
ن ياستفاده از ا ي( فراوان2000، 7يو لورگ شنانيند.)کريخود استفاده نما يگزارشگر

ز يرند، نيگيرا به کار م  يحسابدار يالمللنيب يکه استانداردها ييروش در شرکتها
 يمال يز در گزارشگرين يرانيا يشرکتها (2005، 2)اورپوت و زنگ مشابه است.

 ند.ينمايم استفاده ميرمستقيخود، از روش غ
ت يس( وضعيه اروپا، سوئيکا، کانادا، اتحاديکه اکثر کشورها )شامل امريدر حال 

رفته اند و استفاده از هر دوروش يپذ يحسابدار يالمللن يب يبا استانداردها يمشابه
مجاز دانسته اند، در  ياتيان وجه نقد عمليجر يم را در گزارشگرير مستقيم و غيمستق
ن کشورها ياند. اافتهيدست  يج متفاوتيگر از کشورها قانون گذاران به نتايد يبرخ

م را ياستفاده از روش مستق يجنوب يقايوزلند و افري، نين، اندونزيا، چيشامل استرال
رش کامل يملزم کرده و تا زمان پذ ياتيان وجه نقد عمليجر يدر گزارشگر

ن الزام برقرار بوده است. ين کشورها، ايدر ا يگزارشگر يالملل نيب ياستانداردها
 (2070گران، ي)آرسر و د

ان وجه يجر يم در گزارشگريرمستقيمجاز بودن استفاده از روش غ يل اصليدل 
دهند، يح ميترج يمال ين است که استفاده کنندگان از صورتهايا ياتينقد عمل

ات را ياز عمل يوجه نقد ناش ياصل ياانهيخودرا در خصوص جر ياطالعات يازهاين
گر يد يره گردد. از سويشرکت ذخ يه آن براينه تهيق هزين طريبرآورد کنند، تا از ا

ان وجه يم جريروش مستق يشدن گزارشگر يب اجباريبه تصو يل گران ماليتحل
 يز گزارشگرين ين کنندگان ماليگذاران و تامهيورزند. سرماياصرار م ياتينقد عمل

شان به خصوص در ارتباط با يهايريم گيم را به منظور کمك در تصميروش مستق
ت و يکنند.)اسميت ميشرکت، حما ين ماليو تام يقدرت بازپرداخت بده يابيارزش

 ( 7559گران، يو د ؛ جونز7551، من يفر

                                                                                                                   
1- Krishnan and Largay 
2- Orpurt and Zang 
3- Smith and Freeman 
4- Jones 
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 يهاييو نارسا يمال يکنندگان صورتهاکنندگان و استفادههين تهياختالف نظر ب 
 ين استانداردهايتدو اتيد، که در جلسه مشترک هيم باعث گرديرمستقيروش غ
 2009در سال  يحسابدار ين الملليب ين استانداردهايات تدويو ه يمال يحسابدار

 ين دو نهاد، لزوم بازنگريا يمال يگزارشگر ياز طرحها يبه عنوان بخش
ر يم و غيش مستقاز دو رو يکيدر خصوص الزام آور نمودن  يمال هاي گزارش

گذار ن دو نهاد قانونيا 2009ن در سال يب قرار گرفت. همچنيم مورد تصويمستق
م در ينمودن استفاده از روش مستق يست در جهت اجباريبايان نمودند که ميب

 شرکتها گام برداشت. يتمام يبرا ياتيان وجه نقد عمليجر يگزارشگر
دهد يم يگران مالليشرکت به تحل يت نقدياز وضع يم درک بهتريروش مستق 
)که  يو خروج يورود ياتيعمل ينقد يهاانيش جريق نمايژه از طرين امر به ويو ا

گر قرار ليار تحليرا در اخت يآت ياتيعمل ينقد يهاانيتر جرشفاف ينيبشيامکان پ
را يدارد، ز يشتريت بيم شفافين روش مستقيگردد. همچنير ميدهد( امکان پذيم

 جاد و مصرف شده است. ياز دارد بداند چه مقدار وجه نقد اين يهرواحد اقتصاد
با اين همه طي چند دهه گذشته، تالش هاي اختياري اندکي در جهت اين  

رويکرد متقاعدکننده و جامع صورت گرفته است. با مسلم شدن مخالفت با روش 
که حرکت به سمت رسد هاي گزارش دهنده، بعيد به نظر ميمستقيم توسط شرکت

 بدون دخالت قانون صورت بگيرد. ين گزارشگريا
-مولفه ياطالعات يندهيافزا يمحتوا يق با بررسين تحقين بحث، ايدر خصوص ا 

را در  يشتري، شواهد بيآت يسودها بيني پيشدر  ياتيان وجه نقد عمليجر يها
 آورد.يفراهم م ياتيعمل ينقد يهاانيخصوص نحوه افشا جر

 ينده اطالعاتيافزا يانگر محتوايقات گذشته، بيج تحقينتا يصورت اجمالبه  
-قين تحقيج ايکه بر اساس نتا يا باشد به گونهيم ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه

شود، نسبت ياستفاده م ياتيان وجه نقد عمليجر يهاکه در آن از مولفه ييها، مدلها
 يدهد، دارايرا مورد استفاده قرار م ياتيان وجه نقد عمليکه خالص جر ييبه مدلها

قدرت  ي( و دارا2002گران، ينچ و ديباالتر بازده )کل يح دهندگيقدرت توض

                                                                                                                   
1- FASB/IASB Joint Board Meeting, 13 May 2005 
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گران، ي)آرسر و د يآت يبهتر سودها ينيبشيپ ييباالتر و توانا يح دهندگيتوض
 ياتيان وجه نقد عمليجر يهان مولفهيشيقات پين بر اساس تحقي( است. همچن2070

ان وجه نقد يجر يهاو مولفه (2009، 7؛ آرسر و چوآنگ2000، يان و لورگشني)کر
در  ينده اطالعاتيافزا يمحتوا ي( دارا2009، ي)چنگ و هال يبرآورد ياتيعمل

 است.  يآت ياتيان وجه نقد عمليجر بيني پيش
ان وجه نقد يجر يهانه مباحث مولفهيموجود در زم يقاتيتحق يهاحوزه يبا بررس

 م نمود:يل تقسيذ دسته 8ين حوزه ها را به توان ايم، ياتيعمل

  یاتیان وجه نقد عملیجر یهادر برآورد مولفه یریگاندازه یخطا

 يريرا بتوان با به کارگ ياتيان وجه نقد عمليجر يهااست اگر مولفه يهيبد 
ر يو اطالعات ترازنامه و سا يم گزارشگرير مستقياطالعات افشا شده تحت روش غ

ان وجه نقد يجر يهامولفه يبه افشا يازيگر نيبرآورد کرد، د ياطالعات به درست
در  يريگاندازه ياز وجود خطاها يقات گوناگونيتحق يوجود ندارد. ول ياتيعمل

 اند. سخن گفته ياتيان وجه نقد عمليجر يهابرآورد مولفه
ج ي( است. براساس نتا2000) يو لورگ شنانيق کريقات، تحقين تحقياز ا يکي 
 يهاصورت گرفت، در برآورد مولفه ييکايآمر يشرکتها يق آنها که بر رويتحق
ان، ياطالعات ترازنامه و صورت سودوز يريبا به کارگ ياتيان وجه نقد عمليجر

را در يباشد، زيار تعجب آور نميافته بسين يوجود دارد. البته ا يريگاندازه يخطاها
ر يتاث ياتير عمليغ يتهايفعال ياز برخ يجار يهايها و بدهييها، دارانامهاز تراز يبرخ
ان وجه نقد يجر يهاجاد اختالل در برآورد مولفهين امر موجب اياند، که ارفتهيپذ

 گردد. يم ياتيعمل
را درخصوص مبادالت  ي( شواهد2002) 8نسيبار و کال ين هريهمچن 

، تهاترکردن، يبندالت طبقهيشرکتها، تعدل وادغام يشامل تحص( ياتيرعمليغ
ك يستماتيس يکه منجر به خطاها )ير ارز مبادالت خارجيو تسع يرات حسابدارييتغ

اطالعات ترازنامه و  يريبا به کارگ ياتيان وجه نقد عمليجر يهادر برآورد مولفه

                                                                                                                   
1- Arthur and  Chuang 
2- Articulation problems 
3-Hribar and Collins 



 3131، پائیز 13شماره  تجربی حسابداری مالی، سال نهم، فصلنامه مطالعات                          78

 

 شود، را فراهم آوردند.يان ميصورت سودوز
ق خود پرداخته ياز تحق ين موضوع در بخشيبه ارا يکه اخ يقاتيگر از تحقيد يکي 

قات ير تحقيز همسو با سايباشد. آنها ني( م2005ق اورپوت و زنگ )ياست، تحق
ان وجه يجر يهادر برآورد مولفه يريگاندازه يانجام گرفته شده به وجود خطاها

 ياستانداردهان يات تدويه هيانيتواند با بيها مافتهين يدند، که ايرس ياتينقد عمل
از روش يان شده بود که اطالعات مورد ني( که در آن ب7592) يمال يحسابدار

ر اطالعات ياز سا يتوان به درستيرا م ياتيان وجه نقد عمليم ارائه جريمستق
 بدست آورد، در تناقض باشد. يمال يصورتها

در  يريگاندازه يبر وجود خطاها ياريقات بسينکه مطالعات و تحقيبا وجود ا 
از مطالعات  يارياشاره کرده اند، بس ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه بيني پيش

به منظور آزمودن  ياتيان وجه نقد عمليجر يهابه ناچار به برآورد مولفه ييکايامر
ارائه ق با توجه به عدم ين تحقيز در ايها، پرداخته اند. ما نن مولفهيا ياطالعات يمحتوا

 يتوسط شرکتها ياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگريروش مستقاطالعات 
ها جهت آزمودن ن مولفهيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به برآورد ايپذ

 م پرداخت.يق خواهيتحق يهاهيفرض

  یوجه نقد آت یها انیسود و جر ینیبشیپ

ن موضوع پرداخته شده يموجود به ا يقاتيتحق يهاگر از حوزهيد يدر بخش 
 ينيبشيت پيتواند قابلي، مياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه يا افشاياست، که آ
 دهد.ش يرا افزا يآت ينقد يانهايسودها و جر

آنها، بخش  يت تجاريکه بر اساس ماه ييان کرد در شرکتهاي( ب7551اسلون ) 
ت يفيکه ک ييگر شرکتهايا به عبارت ديدهد، يل مياز سود را وجه نقد تشک ياعظم

دارند. در  يآت يسودها ينيبشيدر پ يتوان کمتر يدارند، اقالم تعهد ييسود باال
 يآت يسود ها ينيب شيدر پ يقدرت باالتر ياتيان وجه نقد عملين شرکتها جريا

 دارد.
به عنوان شاخص  ياتيان وجه نقد عمليجر ييقات گذشته، توانايشواهد و تحق 

نسبت به  ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه دهد.يد قرارميي، مورد تايآت يها سود
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؛ 7551)اسلون،  باشند.يم يآت يبا سودها يتر يارتباط قو يدارا ياقالم تعهد
 (7555گران، يو د ثبار

در  ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه ييتوانا يکه به بررس ياز مطالعات يکي 
آرسر و چوآنگ در سال  قياست، تحقپرداخته  يوجه نقد آت يهاانيجر بيني پيش

ان وجه نقد يجر يهامولفه ياطالعات واقع يريباشد. آنها با به کارگيم 2009
ده بود و يافشا گرد يبه صورت اجبار يياياسترال يکه توسط شرکتها ياتيعمل

ج ي( توانستند همسو با نتا2009) يق  چنگ و هاليتحق يونيرگرس ياصالح مدلها
ان يجر بيني پيشدر  ياتيان وجه نقد عمليجر يها برتر مولفه ييقات، تواناير تحقيسا
را فراهم  يشواهد ياتيان وجه نقد عملينسبت به خالص جر يوجه نقد آت يها

 آورند.
ان وجوه نقد در يجر يهامولفه ييش توانايژه به آزمايکه به طور و يقيتنها تحق  

ن ي( است. در ا2070گران )يق آرسر و ديپرداخته است، تحق يآت يسود ها بيني پيش
از يکه ملزم به فراهم نمودن اطالعات موردن يياياسترال يمقاله از اطالعات شرکتها

د که ين پژوهش مشخص گرديده است. در ايباشد، استفاده گرديم ميروش مستق
ان يژه نسبت به مدل مجموع )خالص( جريان وجوه نقد به طور ويجر يهامدل مولفه

 را دارد. يآت يبهتر سودها بيني پيش ييو توانا يح دهندگيضوجوه نقد، قدرت تو
 يهاانيه جرير روش ارايتاث ي( به بررس7899گران )يود يدريز پورحيران نيدر ا 
 ييم( بر تواناير مستقيم و روش غي)روش مستق ياتيعمل يتهاياز فعال يناش ينقد

 يها با توجه به داده ين بررسيج اياند. نتاپرداخته يآت ينقد يهاانيجر ينيبشيپ
 يرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طيپذ يشده از شرکتها يجمع آور

از  يناش ينقد يهاانيه اطالعات جرينشان داد که ارا 7891ان يتا پا 7890دوره 
سه با روش يدر مقا يشتريب ينيبشيپ ييم، از توانايبه روش مستق ياتيعمل يت هايفعال

 باشد. يبرخوردار مم ير مستقيغ
ان وجه نقد يجر يقات صورت گرفته شده در خصوص مولفه هاياغلب تحق 
ح بازده تمرکز يو توض يوجه نقد آت يها انيجر بيني پيشآنها در  ييبر توانا ياتيعمل

                                                                                                                   
1- Barth 
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ان يجر يهاقات موجود را با آزمودن توان مولفهينه تحقيشيق پين تحقيافته است. اي
رفته شده در بورس يپذ يدر شرکتها يآت يسودها بيني پيشدر  ياتيوجه نقد عمل

 دهد.ياوراق بهادار تهران، بسط و توسعه م

 مت سهامیر بر قیتاث

است  ن موضوع پرداختهيا يمرتبط، به بررس يقاتيتحق يهاگر از حوزهيد يکي 
بر  ياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگريا اطالعات افشا شده در روش مستقيکه آ

ن يگر، اگر اطالعات افشا شده تحت اير دارد. به عبارت ديمت سهام تاثيق يرو
به ا افشا يمت سهام دارد و يدا کردن بازده و قيپ يبر رو يتير کم اهميروش، تاث

را فراهم  ي، اطالعات کافياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگرير مستقيروش غ
 باشد.يآن نم يبه افشا يازين صورت نيآورد، در ايم

 59ه شماره يانيبودند که از آغاز ب ين مطالعاتي( از اول7550) نيونات و زورويل 
 ان وجه نقديجر ياجزا ياطالت يش محتوايبه آزما يمال يحسابدار ياستانداردها

قات گذشته که يدر رابطه با بازده ساالنه سهام پرداختند. بر خالف تحق ياتيعمل
ز دانسته و يناچ يريگار اندازهيك معيرا  ياتيان وجه نقد عمليجر ياطالعات يمحتوا

کسان دانسته و از قدرت يك ارتباط ي يرا دارا ياتيان وجه نقد عمليجر ياجزا
کرده بودند  يچشم پوش ياتيان وجه نقد عمليجر يسود توسط اجزا يح دهنگيتوض

ك مدل ي(، آنها توانستند با استفاده از 7592گران، يو د )به عنوان مثال باون
با  ياتيان وجه نقد عمليجر ياجزا ين تماميب ي، رابطه قويليتحل يون مقطعيسرگر

 ند. يبازده سهام، را اثبات نما
ا ين موضوع پرداختند که آيبه ا 2005ز در سال ين اورپوت و زنگ نيهمچن 
نسبت به  ياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگريروش مستقاطالعات طبق  يافشا

 يوجه نقد آت يهاانيبه انعکاس بهتر اطالعات سودها و جرم، منجر ير مستقيروش غ
اطالعات  يق خود نشان دادند که افشايگردد. آنها در تحقيسهام م يدر بازده جار

 يمنجر به کاهش خطاها ياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگريروش مستقطبق 

                                                                                                                   
1- Livnat and Zorowin 
2- Bowen 
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گردد و در يم يان وجه نقد آتيسودها و جر ينيبشيپ ييش توانايو افزا يساختار
 گردد.يسهام منعکس م ين اطالعات در بازده جاريت اينها

قات بر يجه گرفت که همه تحقيتوان نتيقات موجود، مينه تحقيشيپ يبا بررس 
 بيني پيشدر  ياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگريروش مستق يد بودن افشايمف

ران يدارند. در ا ، اتفاق نظريواحد تجار يابيو ارز يان وجه نقد و سود آتيجر
اند و پرداخته ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه ييتوانا يبه بررس يقات اندکيتحق
پرداخته باشد،  يآت يسودها بيني پيشها در ن مولفهيا ييتوانا يکه به بررس يقيتحق

ن کمبود و به منظور يق حاضر به منظور رفع ايرو تحقنيرفته است. از ايصورت نپذ
ران شرکتها ين به مديو همچن يآت يسودها يگذاران در برآوردهاهيکمك به سرما

ان وجوه يو الزامات ارائه و افشا درباره صورت جر م دامنهيگذاران در تنظو قانون
را درخصوص مباحث روش  ين صورت شواهديرفت و بدينقد، انجام خواهد پذ

 آورد.يمفراهم  ياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگريرمستقيم و غيمستق

 روش تحقیق

ان يجر يهامولفه ياطالعات يدرباره محتوا يق به دنبال کشف شواهدين تحقيا     
بيني سودهاي آتي ها در پيشن مولفهيق آزمون توانايي اي، از طرياتيوجه نقد عمل

 باشد.يرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپذ يشرکتها

 قیات تحقیفرض

سه با يم( در مقاي)روش مستق ياتيان وجه نقد عمليجر يهامدل مولفه فرضیه اول:
توان باالتري در  يم(، دارايرمستقي)روش غ ياتيان وجه نقد عمليمدل خالص جر

 است. يآت يسودها تبيين
ق يتحق يه اول به آزمودن فرض اصليتفاوت نسبت به فرض يز با اندکيه دوم نيفرض

 پردازد.يم
سه با يم( در مقاي)روش مستق ياتيان وجه نقد عمليجر يهامدل مولفه فرضیه دوم:

 توان باالتري در  يم(، دارايرمستقي)روش غ ياتيان وجه نقد عمليمدل خالص جر
 است. يآت يسودها ينيبشيپ
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 قیتحق یجامعه و نمونه آمار

بهادار رفته شده در بورس و اوراق يپذ يهاه شرکتي، کليآمار هق جامعين تحقيدر ا
 ر باشند:يز يهايژگيو يباشد که دارايتهران م

 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند. 7892قبل از سال مالي  .7

 ها منتهي به پايان اسفند ماه باشد.سال مالي آن .2

 تغيير دوره مالي و يا فعاليت نداده باشند.7899لغايت  7892هاي در طي سال .8

 ا در دسترس باشد.ههاي مورد نظر آنداده .4

 هاي مالي نباشند.گريگذاري و واسطههاي سرمايهشرکت .9

حاضر در بورس و اوراق بهادار  يها ان شرکتيفوق از م يارهايبا توجه به مع 
تا  7892 يق مورد نظر در دوره زمانيو تحق شرکت انتخاب شدند 720تهران، تعداد 

 رفت.ين نمونه مورد انجام پذيا يبرا7899

 ها داده یگردآورروش 

هاي مورد نياز، از نرم افزارهاي ره آورد نوين، آوري داده به منظور جمع 
هاي مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شد. پس تدبيرپرداز و نيز سايت

ها از طريق صفحات گسترده، طبقه بندي و محاسبه و از جمع آوري اطالعات، داده
 مورد پردازش قرار گرفت. SPSSبسته نرم افزار آماري  در نهايت با استفاده از

در  ياتيوجه نقد عمل يهامولفه ين با توجه به موجود نبودن اطالعات واقعيهمچن
 يم حسابداريمفاه يريسندگان مقاله با به کارگين اطالعات توسط نويران، ايا

شرکتها، برآورد و  يمال يمدارک ناقص، بر اساس اطالعات موجود در صورتها
اس کردن يج بهتر نسبت به هم مقيت به منظور کسب نتايدر نها استخراج شده است.

ق به يتحق يهاداده ين امر تماميق اقدام شده است. به منظور انجام ايتحق يهاداده
 .م شده استيآن تقس يهاييبه مجموع دارا يك شرکت و سال ماليتفک

 هال دادهیه وتحلیروش تجز

ره و محاسبه يرگرسيون چند متغ هاي در اين پژوهش از تکنيك يظر آماراز ن 
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سه قدرت يبراي آزمون فرضيات تحقيق به مقا شود. ياستفاده م يب همبستگيضرا
ر پرداخته يق به شرح زيتحق يدو مدل اصل يکنندگ ينيبشيو پ يح دهندگيتوض

 خواهد شد.
و بر اساس اطالعات افشا  ياتيان وجه نقد عمليرنده خالص جريمدل اول دربرگ 

ده ين گردي، تدوياتيان وجه نقد عمليجر يم گزارشگرير مستقيشده توسط روش غ
 ر است: ياست. مدل مزبور به شرح ز

(7) Earning     =    +   RECEIVABLE   +               +         

 +        +          +            + λ 
    +               

برحسب سال،  ي: دوره زمانt، ياتي: سود عملEarningsن مدل يدر ا 
ΔRECEIVABLESيافتنيدر يرات در حسابهايي: تغ ،ΔPAYABLESرات يي: تغ

نه ي: هزAMORTو  DEPNها، يرات موجوديي: تغΔINV، يپرداختن يدر حسابها
ان ي: جرCFOبه صورت خالص و  ير اقالم تعهدي: ساOTHERACCاستهالک، 
 باشد.يم ياتيعمل يتهاياز فعال يوجه نقد ناش

ده است. ين گرديتدو ياتيوجه نقد عمل يم گزارشگريمدل دوم بر اساس روش مستق
ان وجه نقد يخالص جر ين اختالف که به جايباشد با اين مدل همانند مدل اول ميا

 ده است. يآن درج گرد يها، مولفهياتيعمل
(2) Earning     =    +    RECEIVABLE   +               + 

        +         +          +             +   C-

SALE   +   C-COG  +   C-O   +    C-OTHE  +           
 

: جريان C-COGS: جريان نقدي حاصل از فروش، C-SALESدراين مدل  
 مربوط به: جريان نقدي C-OEبهاي تمام شده کاالي فروش رفته،  مربوط بهنقدي 
 باشد.هاي نقدي عملياتي مي: ساير جريانC-OTHERهاي عملياتي هزينه

ن يا يدو مدل اصل يحيسه قدرت توضيق، به مقايه اول تحقيبه منظور آزمون فرض     
 ل شدهين تعدييب تعين هدف ضريدن به ايرس يق پرداخته شده است. برايتحق
 يق، خطايدوم تحقه يآزمودن فرض ين برايسه شده است. همچنيك از مدلها، مقايهر

ن امر، يافتن به ايدست  يق محاسبه شده است. براين تحقيا يدو مدل اصل ينيبشيپ

                                                                                                                   
1- Adjusted R Square 
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زان يده است. هر چه ميمحاسبه گرد ن رتبهيانگيو م ن قدر مطلق درصد خطايانگيم
 باشد. يتر مدل مقيدق ينيبشيانگر پيها کمتر باشد، نمان شاخصيا

و  ير واقعير خطا )اختالف مقاديبرحسب مقادن قدر مطلق درصد خطا يانگيم 
و فاقد واحد  يك شاخص درصدين آماره ين ايگردد. همچنيان ميشده( ب ينيبشيپ

بزرگتر  يهاسود شرکت ينيبشيپ يسه خطايت مقاياست )که امکان قابل يريگاندازه
 يزمان يها يك مدل در سريسه يمقا يآورد(، برايز فراهم ميتر را نو کوچك

ف ير تعرين شاخص به صورت زي(. ا7895، ي)کردستان د خواهد بوديتلف مفمخ
 گردد:يم

     
 

 
∑ |

     

  
|        

 

   

 باشد.  يشده شرکت م بيني پيش: برابر با سود   شرکت و  ي: برابر با سود واقع  که 
 ، عالوه بر محاسبهينيبشيپ ين پژوهش به منظور مشخص کردن خطاهايدر ا 

شنان و يگران )کريقات دين قدرمطلق درصد خطا، همانند تحقيانگيشاخص م
ن رتبه يانگيبه نام م يگري( از شاخص د2070گران، ي؛ آرسر و د2000، يلورگ

ك يج شاخص قدر مطلق درصد خطا هر ين شاخص، نتايشود. بر اساس اياستفاده م
ن صورت يبد يه بندگردد. نحوه رتبيم يق، رتبه بندين تحقيا ياصل يهااز مدل

ن يا يمدل اصل 2 ياست که پس از محاسبه قدرمطلق درصد خطا هر مشاهده برا
شتر يو به مقدار ب 7ر پرداخته و به مقدار کمتر خطا رتبه ين مقاديسه ايق، به مقايتحق

افته به هر مدل يص يتخص يهان رتبهيانگيت ميگردد. در نهاياعطا م 2خطا رتبه 
 گردد.يمحاسبه م

                                                                                                                   
1- Mean Absolute Percentage Errors (MAPE) 
2- Average Ranks 



             01                                                                ....   های جريان وجه نقدبررسی توانايی مولفه

 

 های پژوهشافتهی

 یفیآمار توص

ارائه  7شماره  جدولق در ياس شده تحقيهم مق يرهايمربوط به متغ يفيآمار توص 
هم  ياتين سود عمليانگيز مشخص است، مين جدولشده است. همانگونه که در 

ان وجه نقد ين خالص جريانگيباشد. ميال مير 799/0اس شده شرکتها برابر با يمق
شرکتها و برابر  ياتين سود عمليانگيك به ميز نزديشده شرکتها ناس يهم مق ياتيعمل

  باشد.يال مير 728/0با 
ق نشان داده شده يتحق يرهايان متغيم يب همبستگي، ضرا7 جدولدر بخش دوم  

ان سود يم يب همبستگيشود که ضريمشاهده م جدولن بخش از ياست. در ا
حاصل از  يان نقدي، جرياقالم تعهدر ي، سايافتنيدر يرات حسابهاييبا تغ ياتيعمل

، 092/0، -021/0ب برابر با يبه ترت ياتيان وجه نقد عمليفروش کاال و خالص جر
 باشد.يم 829/0و  029/0



 
 

 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق .1جدول 

 شرح
سود 

 عملياتي

تغييرات 

حسابهاي 

 دريافتني

تغييرات 

حسابهاي 

 پرداختني

تغييرات 

موجودي 

 کاال

 استهالک
اقالم  ساير

 تعهدي

جريان 

نقدي 

فروش 

 کاال

جريان 

نقدي  

تمام بهاي

   شده

جريان 

نقدي 

هاي  هزينه

 عملياتي 

سايراقالم 

جريان 

وجه نقد 

 عملياتي

خالص 

جريان وجه 

 نقدعملياتي

 تعداد مشاهده

 ميانگين

 ميانه

 انحراف معيار

 ضريب چولگي

 ضريب کشيدگي

  



 

 همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق .بخش دوم

 سود عملياتي شرح

رات ييتغ

 يحسابها

 يافتنيدر

رات ييتغ

 يحسابها

 يپرداختن

رات ييتغ

 يموجود

 کاال

 استهالک
راقالم يسا

 يدتعه

ان يجر

 ينقد

 فروش کاال

ان يجر

  ينقد

تمام يبها

 شده

ان يجر

 ينقد

نه يهز

  ياتيعمل

راقالم يسا

ان يجر

وجه نقد 

 ياتيعمل

خالص 

جريان وجه 

 ياتينقدعمل

           سود عملياتي

- يافتنيرات  درييتغ / *           

-*** يرات پرداختنييتغ / **          

/ *** يرات موجودييتغ **- / **         

        *** *** *** *** استهالک

/ يراقالم تعهديسا **- / ** ***- / **- / **       

/ فروش يان نقديجر */ **- ** / ***** - / **      

تمام  يبها يان نقديجر

 فروش شده 
*** - / ** ** - / ** *** *** - / **     

- *** نهيهز يان نقديجر / ** **- / ** - / * / *- / ** **   

ان وجه نقد يراقالم جريسا

 ياتيعمل
*** - / ** *** - / ** *** - / * - / ** / ****  

خالص جريان وجه 

 يتاينقدعمل
/ ** / ***** / ***** - / ** / ***** *** / ** 

* 

**

***
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 قیتحق یهابرازش مدل

مربوط به آزمون  يها ج حاصل از برازش مدل اول به همراه آمارهينتا 2 جدول 
درصد از  2/84دهد که يج نشان مينتا دهد. يرا نشان م يونيرگرس يها ش فرضيپ

 يرات در حسابهاييتغ يرهاينمونه منبعث از متغ يهاشرکت ياتيرات در سود عملييتغ
ر ينه استهالک، سايها، هزيرات موجوديي، تغيپرداختن يرات در حسابهايي، تغيافتنيدر

 باشد. يم ياتيان وجه نقد عمليو خالص جر ياقالم تعهد
، يب همبستگيده است، ضريمشخص گرد 2شماره  جدولهمانطور که در     

و  999/0ب برابر با يل شده مدل اول به ترتيتعد نييب تعين و ضرييب تعيضر
 باشد.يم 885/0و 842/0

 اطالعات حاصل از برازش .1 جدول

 برازش مدل اولـ  بخش اول

 P- Value آماره  t بتا ضرایب شرح

مقادیر 

 ویژه

شاخص 

 وضعیت

 111/0 571/2 111/1 553/4 ـ 130/1 مقدار ثابت

 215/0 770/0 111/1 100/9 452/1 453/1 تغييرات حسابهاي دريافتني

 302/0 343/0 111/1 340/01 305/1 333/1 تغييرات حسابهاي پرداختني

 131/2 315/1 111/1 997/7 353/1 407/1 تغييرات موجودي کاال

 550/2 393/1 111/1 330/03 900/1 323/1 استهالک

 193/2 239/1 111/1 071/07 274/0 302/1 سايراقالم تعهدي

خالص جريان وجه 

 نقدعملياتي
700/1 751/1 000/22 111/1 143/1 490/7 

 های مدل رگرسیونی آزمون پیش فرض -بخش دوم

ضریب 

همبستگی 

 مدل

ضریب 

تعیین 

 مدل

ضریب تعیین 

تعدیل شده 

 مدل

دوربین 

واتسون 

 مدل

میانگین مقادیر 

 باقیمانده

انحراف معیار 

مقادیر 

 باقیمانده

 F Sigآماره 

505/1 342/1 339/1 100/2 111/1 997/1 933/07 111/1 
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مربوط به  يها ج حاصل از برازش مدل دوم به همراه آمارهينتا 8شماره  جدول 
شماره  جدولهمان طور که در  دهد. يرا نشان م يونيرگرس يها ش فرضيآزمون پ

 ي% در مدل اول، با اندک5/88ل شده از ين تعدييب تعيشود، ضر يمشاهده م 8
ب يده است. ستون ضرايش( رسي% افزا9/2با ي% در مدل دوم )تقر2/84ش به يافزا

ن اثر يشتريب يان داراياز مشتر يافتيدهد که وجه نقد درياستاندارد شده )بتا( نشان م
ر در ييتغ 421/2ر ين متغير در اييك واحد تغي يرا به ازايباشد؛ زيوابسته مر يدر متغ

 شود.يجاد ميا ياتير سود عمليمتغ

 مدل دوم اطالعات حاصل از برازش .3جدول 

 برازش مدل دوم -بخش اول

 P- Value   آماره t بتا ضرایب شرح 
مقادیر 

 ویژه

شاخص 

 وضعیت

 مقدار ثابت

 تغييرات حسابهاي دريافتني

   تغييرات حسابهاي پرداختني

  تغييرات موجودي کاال

  استهالک

  سايراقالم تعهدي

  جريان نقدي فروش کاال

جريان نقدي  بهاي تمام شده 

 کاالي فروش رفته
 

  جريان نقدي هزينه هاي عملياتي 

جريان وجه نقد سايراقالم 

 عملياتي
 

 های مدل رگرسیونی آزمون پیش فرض -بخش دوم

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

دوربین 

 واتسون

میانگین مقادیر 

 باقیمانده

انحراف معیار 

 مقادیر باقیمانده
 F Sigآماره 
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 ها یهآزمون فرض

ل ين تعدييب تعيسه ضريآزمون فرض اول همانطور که قبال گفته شد، به مقا يبرا 
 يبه بررس 4شماره  جدولمزبور پرداخته شده است. در  يك از مدلهايشده هر

ق، پرداخته شده است. همانطور که يتحق يدو مدل اصل يح دهندگيقدرت توض
 يبه جا ياتيان وجه نقد عمليجر يهان نمودن مولفهيگزيبا جاشود يمشاهده م

 ي%، با اندک5/88ل شده از ين تعدييب تعي، ضرياتيان وجه نقد عمليخالص جر
ان وجه يجر يهاجه گرفت مولفهيتوان نتينرو ميده است. از اي% رس2/84ش به يافزا

ه يرو فرضنيباشند. از ايم يآت ياتيعمل يسودها يحيقدرت توض يدارا ياتينقد عمل
 گردد.يد مييتا (2070گران )يآرسر و دق يج تحقيق همسو با نتاياول تحق

 بررسی قدرت توضیح دهندگی مدل اول نسبت به مدل دوم .4 جدول

 شرح
تعداد 

 مشاهده

ضریب 

 همبستگی 

ضریب 

 تعیین 

ضریب تعیین 

 تعدیل شده 
 F P- Valueآماره 

مدل اول )خالص جريان 

 عملياتي(وجه نقد 


هاي مدل دوم )مولفه

جريان وجه نقد 

 عملياتي(



  
ن يانگي( و مMAPEن قدر مطلق درصد خطا )يانگير ميمقاد 9شماره  جدولدر  

 7899 يهاسال يق براين تحقيا ياصل يهاك از مدلي( هرAverage rankرتبه )
 يخطا يهاشود شاخصيده است. همانطور که مشاهده ميارائه گرد 7899ت يلغا

جه گرفت که مدل دوم يتوان نتين رو ميباشد، از ايمدل دوم کمتر م ينيبشيپ
ن نمودن يگزيگر با جاياست. به عبارت د يآت يباالتر سودها ينيبشيقدرت پ يدارا

در مدل  ياتيان وجه نقد عمليخالص جر يبه جا ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه
 يين امر داللت بر توانايمدل بود، که ا ينيبشيپ يتوان شاهد کاهش خطا يدوم م

ز همسو با يق نيه دوم تحقين فرضيبنابرا دارد. يآت يسودها ينيبشيها در پن مولفهيا
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 شود.يرفته ميپذ (2070گران )يآرسر و دق يج تحقينتا

 بینی کنندگی مدل اول نسبت به مدل دومبررسی قدرت پیش  .8جدول 

 مدل


MAPE 
Average 

rank 
MAPE 

Average 

rank 
MAPE 

Average 

rank 
MAPE 

Average 

rank 

 مدل اول

 مدل دوم

 باشد.بینی دقیق تر میتر، بیانگر پیشمیانگین قدر مطلق درصد خطای پایینمیانگین رتبه و 

 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه

 يکنندگينيبشيو توان پ يدهندگ حيقدرت توض يق بر بررسين تحقيتمرکز ا 
ن يباشد.  ايم يآت ياتيعمل يسودها ينيبشيدر پ ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه

-يم ياتيان وجه نقد عمليجر يهاا مولفهيکه آاست در پي پاسخ به اين سوال ق يتحق
ن يج ايش دهد. نتايافزا يآت يسودها ينيبشيگذاران را در پهيسرما ييتواند توانا

ان وجه يجر يهاد بودن مولفهيقات که به آزمودن مفير تحقيج سايق همسو با نتايتحق
و  شناني)مانند کر شرکتها پرداخته بودند يعملکرد آت بيني پيشدر ياتينقد عمل

نده يافزا ي(، محتوا2009، ي؛ چنگ و هال2009؛ آرسر و چوآنگ، 2000، يلورگ
را مورد  يآت يسودها بيني پيشرا در  ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه ياطالعات

 دهد.يت قرار ميحما
ان وجه نقد يجر يهامدل مولفه (7)ق عبارت است از ين تحقيا يافته اصليدو  
ح يقدرت توض ي، داراياتيان وجه نقد عملي، نسبت به مدل خالص جرياتيعمل

مدل  يکنندگينيبشيپ ييتوانا يدر بررس (2)است.  يآت يباالتر سودها يدهندگ
ل مد بيني پيش يکه خطاها حاصل شدجه ين نتي، اياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه

مورد  يدر سالها ياتيان وجه نقد عمليمزبور به مراتب کمتر از مدل خالص جر
در  ياتيان وجه نقد عمليجر يهات مولفهيها، اهمافتهين يباشد. ايش ميآزما
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-افتهين ين بر اساس ايدهد. همچنيت قرارمي، مورد حمايآت يق سودهايدق بيني پيش

، اطالعات ياتيان وجه نقد عمليجر يهامولفه يجه گرفت که افشايتوان نتيها م
 آورد.  يفراهم م يآت يسودها بيني پيش يرا برا يمرتبط تر

، يگذار حسابداربدنه قانون يم برايکاربرد مستق يق داراين تحقيج اينتا 
باشد. به نظر يم يمال يکنندگان صورتهاهيگذاران و تههيگران بازار، سرما ليتحل

 ين استانداردهايات تدويو ه يمال يحسابدار ياستانداردهان يات تدويرسد هيم
م در يروش مستق ي اطالعات به نمودن افشا يبه سمت اجبار ين الملليب يحسابدار

 ين استانداردهايات تدوي)ه دارنديم ان وجه نقد گام بريجر ياتيعمل يتهايه فعاليته
ن يات تدويت از هيدر حما يتين ما شواهد با اهميبنابرا .(2009، يمال يحسابدار

ان يجر يم گزارشگرينمودن روش مستق يدر اجبار يمال يحسابدار ياستانداردها
 گرديد.فراهم  ياتيوجه نقد عمل

 ينيبشيه در پيگران بازارسرماليتواند به تحليق مين تحقيج اينتا يکاربرد عمل 
ران شرکتها يتواند به مديق ميتحقاين ج ين نتايرساند. عالوه بر ا ياري يآت يسودها
ان يجر يم گزارشگريداوطلبانه روش مستق يخود و افشا يمال يم گزارشگريدر تنظ

 کمك رساند.  ياتيوجه نقد عمل
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