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  چكيده
بيني  هاي عملياتي در پيش توانايي وجوه نقد حاصل از فعاليتدر اين مطالعه  

وجوه نقد آتي بر مبناي استانداردهاي حسابداري ايران و استانداردهاي جريان 
هاي صورت  يكي از ويژگي. مورد بررسي قرار گرفته است المللي حسابداري بين

وجوه هاي  ارائه شده در آن بتوان جريانجريان وجوه نقد اين است كه با اطالعات 
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ايران  2شماره  هاي عملياتي تهيه شده طبق استاندارد حسابداري نقد حاصل از فعاليت
هاي عملياتي كه طبق استاندارد  وجوه نقد حاصل از فعاليتجريان  بيني با توان پيش

معيار اين . تهيه شده، مورد مقايسه قرار گرفته است 7المللي حسابداري شماره  بين
  .مقايسه ضريب تعيين حاصل از برازش مدل ها است

هاي عملياتي  اصل از فعاليتهاي تحقيق حاكي از آن است كه وجوه نقد ح يافته 
باالتري نسبت به  بيني پيشايران، توان  2تهيه شده طبق استاندارد حسابداري شماره 

المللي  هاي عملياتي تهيه شده طبق استاندارد بين وجوه نقد حاصل از فعاليت
  .دارد 7حسابداري شماره 

  .بيني پيشهاي عملياتي، توان  فعاليت :كليدي هاي هواژ

  مقدمه
گمان يكي از مهمترين عواملي كه اساس و شالوده بسياري از  بي 

هاي مالي را تشكيل مي دهد وجه نقد  هاي استفاده كنندگان از گزارش گيري تصميم
با اين كه ترازنامه تا حدودي مبين . وجه نقد است هاي ورودي و خروجي و جريان

ط لي ايستا فقما در قالب يك صورت ماقدرت مالي و نقدينگي موسسه مي باشد ا
بدهيها و حقوق صاحبان سهام  ،تصوير لحظه اي از وضعيت داراييهاارائه كننده 

صورت سود و زيان نيز تنها به ارائه منابع تحصيل شده و يا مصرف شده در  .باشد مي
ها و سود و  چرخه عمليات براي يك دوره مالي معين در قالب درآمدها و هزينه

 صورت اجزاي لكن هيچ يك از اين . پردازد عادي مي هاي غير عملياتي و غير زيان
قادر به پاسخگويي به سواالت متعددي كه در عرصه مسائل مالي بسياري از  هاي مالي

سواالتي نظير اينكه، چگونه  .تواند مطرح باشد، نبوده و نيستند واحدهاي اقتصادي مي
رداخت سود نقدي يك واحد اقتصادي با وجود شناسايي سود قابل توجه، توانايي پ

سهام خود را ندارد؟ يا اينكه چگونه يك واحد اقتصادي اقدام به انجام 
كه در همان سال متحمل زيان قابل توجهي   گذاري كالن نموده، در حالي سرمايه

  شده است؟
ي سواالت فوق و دهها سوال ديگر كه مي تواند در حوزه مسائل مالي و حسابدار  
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. جوه نقد در واحدهاي اقتصادي مربوط مي شودگردش ومطرح گردد، همه وهمه به 
نقد ارائه اطالعات در رابطه با جريان هاي ورودي  وجوههدف اصلي صورت جريان 

 وجوه نقدصورت جريان . مي باشد ماليو خروجي وجه نقد در طي يك دوره 
هاي مالي  كند كه همراه اطالعات موجود در ساير صورت اطالعاتي ارائه مي

  :نمايد مي كنندگان را در مورد اهداف زير ياري استفاده
 .ارزيابي توان شركت در ايجاد خالص جريان هاي نقدي آتيـ 1
ارزيابي توانايي شركت در رويارويي با تعهدات و همچنين نياز شركت به تامين ـ 2

 ،.مالي خارجي و پرداخت سود سهام
 و نقدي آندرك تفاوت بين سود خالص شركت و خالص جريان هاي ـ 3
تعيين آثار مبادالت سرمايه گذاري و تامين مالي صورت گرفته طي دوره بر ـ 4

  ).1383مشكي و مقدم، ( وضعيت مالي شركت
متغيرهاي آتي بازار سرمايه كه كمابيش  بيني پيشفايده اطالعات حسابداري براي   

اي بر مبن. شود، موضوع تحقيقات گسترده حسابداري بوده است كارآمد فرض مي
 ايران اطالعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد 2استاندارد حسابداري شماره 

هاي وجوه نقد  تواند در قضاوت نسبت به مبلغ و ميزان اطمينان از تحقق جريان مي
كميته تدوين استانداردهاي ( آتي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي كمك كند

همچنين بر اساس بيانيه مفاهيم شماره يك هيات استانداردهاي ). 1386 ،يحسابدار
حسابداري مالي، هدف اوليه حسابداري اين است كه به سهامداران و ساير استفاده 

انتظارات خود را از گردش وجوه نقد آتي شكل  تاكنندگان امكان دهد 
اعتبار  بيني پيشتوان اگر چه كارايي بازار سرمايه به هدف   (FASB,1978).دهند
هاي حسابداري، انتخاب از  هاي تدوين استاندارد بخشد، با اين حال وظيفه هيات مي

اي است كه منافع اطالعات بر مخارج تهيه  ميان روشهاي مختلف حسابداري به گونه
  ).1381شباهنگ، ( آن فزوني داشته باشد

نحوه  استيكي از مسايلي كه در مورد صورت جريان وجوه نقد مطرح   
در صورت جريان وجوه نقد، وجوه نقد . باشد بندي اقالم موجود در آن مي طبقه

گذاري و تامين مالي از يكديگر  هاي سرمايه هاي عملياتي، فعاليت حاصل از فعاليت
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اگرچه طبقه بندي باال موجب ارتقاي كيفيت و قابليت . گردد مجزا و متمايز مي
اعضاي هيات استانداردهاي  شود، اما سه نفر از هفت نفر مقايسه اطالعات مي

دليل اين مخالفت نيز باور اين اعضا در موارد . اند حسابداري مالي با آن مخالف بوده
  :زير بوده است

هاي  بهره و سود سهام دريافتي واحد انتفاعي را بايد مربوط به فعاليتـ 1
  و ،گذاري دانست و طبقه بندي آن در فعاليتهاي عملياتي موجه نيست سرمايه

در بخش  بهره پرداختي، جزئي از فعاليتهاي تامين مالي است و منظور كردن آن ـ2
 .FASB) (1987 , باشد فعاليتهاي عملياتي توجيه پذير نمي

نقد مبتني برسه فعاليت وه وج از محققين نيز معتقدند كه صورت جرياناي  البته عده 
معتقد  (Nurberg ,1993) به عنوان نمونه، نوربرگ. هايي برخوردار است از مزيت

بندي سه گانه صورت جريان وجوه نقد بر ادبيات مديريت مالي منطبق  است كه طبقه
 مانتر. گذاري و اعطاي اعتبار مفيد است گيريهاي سرمايه است و براي تصميم

(Munter, 1990)  نيز اعتقاد داردكه طبقه بندي سه گانه صورت جريان وجوه نقد از
  . كند طبقه بندي هاي صورت سود و زيان تبعيت مي

شود كه  مي در ايران صورت جريان وجوه نقد بر مبناي پنج فعاليت اصلي ارائه  
 ،بازده سرمايه گذاريها و وجوه پرداختي بابت تامين مالي ،شامل فعاليتهاي عملياتي

در واقع . باشد مي فعاليتهاي تامين مالي و فعاليتهاي سرمايه گذاري ،يات بر درآمدمال
حسابداري و همچنين بيانيه بين المللي ماليات بر درآمد كه بر مبناي استانداردهاي 

بر  ،شود ميامريكا در بخش فعاليتهاي عملياتي منعكس  95حسابداري مالي شماره 
ايران در قالب يك فعاليت جداگانه تحت عنوان  2 مبناي استاندارد حسابداري شماره

ها و  گذاري همچنين بازده سرمايه. شود مي ماليات بر درآمد طبقه بندي و گزارش
مالي بجاي انعكاس در فعاليتهاي عملياتي در قالب فعاليتي جداگانه تحت هاي  هزينه

از . شود بندي مي عنوان بازده سرمايه گذاريها و وجوه پرداختي بابت تامين مالي طبقه
ايران سود سهام پرداختي برخالف  2بر مبناي استاندارحسابداري شماره  ،طرف ديگر

المللي و بيانيه حسابداري مالي امريكا بجاي انعكاس در  استانداردهاي حسابداري بين
فعاليتهاي تامين مالي در سرفصل بازده سرمايه گذاريها و وجوه پرداختي بابت تامين 
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يكي از اهداف اين طبقه بندي افزايش توان پيش بيني . شود مي بنديمالي طبقه 
طبقه بندي صورت جريان  وجوه نقد بر مبناي پنج فعاليت . باشد مي استفاده كنندگان

تر  در مقايسه با صورت جريان وجوه نقد بر مبناي سه فعاليت امكان پيش بيني دقيق
اين مطالعه در پي ارزيابي . دهد مي وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي را افزايش

هاي عملياتي در پيش بيني وجوه نقد حاصل از  توانايي وجوه نقد حاصل از فعاليت
هاي عملياتي بر مبناي استانداردهاي حسابداري ايران و استانداردهاي  فعاليت

در واقع اين مطالعه در پي آن است كه بررسي نمايد . باشد مي حسابداري بين المللي
اقالم  بيني پيشايران توان  2آيا طبقه بندي انجام شده در استاندارد حسابداري شماره 

آتي وجوه نقد را براي استفاده كنندگان از اين صورت مالي در مقايسه با 
  دهد يا خير؟ مي استانداردهاي بين المللي افزايش

  پيشينه تحقيق
رت جريان وجوه نقد اقالم صو بيني پيشمطالعاتي كه تاكنون در مورد توان   

اطالعات وجوه نقدي عملياتي  بيني پيشصورت گرفته است بيشتر به بررسي توان 
 ،براي مثال كريشنان و الرگاي. اند حاصل از روشهاي مستقيم وغير مستقيم پرداخته

(Krishnan and  Largay, 2000) 1993تا  1988هاي دوره زماني  ، با استفاده از داده ،
هاي مستقيم و غير مستقيم تهيه  اطالعات حاصله در روش بيني پيشن به مقايسه توا
 بيني پيشنتايج تحقيق آنها بيانگر توان . اند هاي نقدي عملياتي پرداخته بخش جريان

الزم به ذكر  .بودباالتر اطالعات حاصل از روش مستقيم نسبت به روش غير مستقيم 
مثالً در سال . را به كار مي برنداست كه اغلب واحد هاي انتفاعي روش غيرمستقيم 

درصد شركتهاي آمريكايي از روش غير مستقيم استفاده  98ميالدي حدود  1996
 دليل اين امر نيز ممكن است مالحظات مربوط به هزينه بيشتر روش مستقيم. اند كرده
  (AICPA ,1997).   باشد
ي اطالعاتي افزايشي توامح  (Livant and Zarowin,1990)و زارووين ليوانت  

تيجه گرفتند كه اجزاي ننقد را مورد بررسي قرار دادند و وجوه صورت جريان 
 و داراي محتواي اطالعاتي استصورت جريان وجوه نقد كه با بازده سهام مرتبط 
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  .باشد مي

ه صورت ئتاثير نحوه ارادر تحقيقي به بررسي  )1385( تاري وردي و اعتمادي  
آنها محتواي اند  پرداخته ضاوت هاي سرمايه گذاران حرفه ايجريان وجوه نقد بر ق

سه بخشي را با چهار بخشي و پنج بخشي مورد وجوه نقد اطالعاتي صورت جريان 
نشان داد كه نحوه ارايه صورت جريان وجوه  مطالعه آناننتايج . ندا مقايسه قرار داده

افزون بر اين، بر طبق نتايج . نقد بر قضاوت هاي سرمايه گذاران حرفه اي تاثير دارد
بين قضاوت هاي سرمايه گذاران مبتني بر مدل هاي سه بخشي و پنج مطالعه آنان 

بخشي از يك سو و مبتني بر مدل هاي پنج بخشي و چهاربخشي از سوي ديگر 
هاي سرمايه  اين در حالي است كه بين قضاوت. اوت معناداري وجود نداردتف

  .گذاران مبتني بر مدل هاي سه بخشي و چهار بخشي تفاوت معناداري وجود دارد
توانايي وجوه نقد حاصل از تاكنون تحقيقي در مورد بر مبناي بررسي انجام شده   

اخل و خارج از كشور صورت در د هاي عملياتي در پيش بيني وجوه نقد آتي فعاليت
هاي عملياتي تهيه  بيني وجوه نقد حاصل از فعاليت توان پيشاين مطالعه . نگرفته است

وجوه نقد حاصل از  بيني پيشايران را با توان  2شده طبق استاندارد حسابداري شماره 
تهيه شده،  7شماره  حسابداريفعاليت هاي عملياتي كه طبق استاندارد بين المللي 

فاده از كدام استمشخص خواهد شد كه به بيان ديگر، . ١دهد رد مقايسه قرار ميمو
بهتر و بيشتر مي تواند استفاده كنندگان را در برآورد جريان  هاي فوق يك از صورت

  .آتي ياري دهد عملياتيهاي نقدي 

  ها و روش تحقيق ها، مدل دهاد
جريان وجوه نقد، صورت با عنوان  7شماره  حسابدارياستاندارد بين المللي بق ط  

هاي عملياتي به روش غيرمستقيم، نقطه  براي محاسبه وجوه نقد حاصل از فعاليت
در حالي كه طبق استاندارد   IASB).،(2003 باشد واحد تجاري مي خالصشروع سود 

                                                                                                                             
هيات تدوين استانداردهاي  95حوه تهيه و ارائه صورت جريان وجوه نقد بر مبناي بيانيه حسابداري مالي شماره ن ـ1

صورت جريان  دباشد و در هر دو استاندار مي 7المللي حسابداري شماره  استاندارد بين (FASB)حسابداري مالي مشابه 
و فعاليتهاي تامين , فعاليتهاي سرمايه گذاري ،شود كه شامل فعاليتهاي عملياتي مي وجوه نقد بر مبناي سه فعاليت ارائه

  .وجود ندارد ددر واقع تفاوتي در خصوص شيوه ارائه بين دو استاندار .باشد مي مالي
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هاي عملياتي به  براي محاسبه وجوه نقد حاصل از فعاليت ،ايران 2حسابداري شماره 
كميته تدوين استانداردهاي ( شود آغاز ميروش غيرمستقيم، از سود عملياتي 

اقالمي مانند ماليات بر در آمد و سود سهام پرداختي و بهره  ).1386 ،يحسابدار
هاي  دريافتي و پرداختي، موجب ايجاد اختالف بين وجوه نقد حاصل از فعاليت

رود وجود  انتظار مي. شود مي بخشيعملياتي در صورت جريان وجوه نقد سه و پنج 
در صورت جريان ( هاي عملياتي همين اقالم در جريان وجوه نقد حاصل از فعاليت

سبب كاهش توانايي وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي در ) وجوه نقد سه بخشي
  .جريان وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي گردد بيني پيش

دو فرض زير را در نظر  ،صورت جريان وجوه نقد بيني پيشبراي ارزيابي توان    
  :گرفته شد است

هاي مورد بررسي  برازش مدل با فرض اينكه عرض از مبدا براي تمام سال) الف
  .يكسان باشد

هاي تجمعي  در اين حالت براي برازش مدل، از مدل رگرسيون خطي با داده  
  :استفاده شده كه به صورت زير است 

  )۱    (  
ititit CFOCFO εα ++= −1                         

برازش مدل با فرض اين كه هر يك از سال هاي مورد مطالعه عرض از مبدا ) ب
  .خاص خود را دارا باشد

در اين حالت نيز براي برازش مدل، از مدل رگرسيون خطي با داده هاي تجمعي   
  :استفاده شده كه به صورت زير ارائه مي شود

)2(  
itittit CFOCFO εα ′++= −1           

   :كه در آنها
itit CFOCFO ام  t-1ام و  tسال  به ترتيب وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي −1,

ام مدل  tعرض از مبدا سال  tα ،)1(مدل ) مشترك(عرض از مبدا  i ، αشركت 
itεوitεو ،)2(   .استها  مدل نيز عبارات خطاي ′

 بيني پيشبراي  t-1هاي مورد استفاده، متغيرهاي توضيحي در دوره  در مدل  
  .ام به كار مي رود iشركت  tخالص جريان وجوه نقد دوره 
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بهادار تهران جامعه آماري تحقيق كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق   
به صورت  1384تا  1378بوده و نمونه مورد بررسي شركتهايي هستند كه از سال 
شركت براي  128در كل . پيوسته در بورس حضور داشته و از آن خارج نشده باشند

هاي اين شركت ها كه از نرم افزار تدبير  داده .انتخاب شدندها  بررسي و آزمون مدل
هاي  اي محاسبه جريان وجوه نقد حاصل از فعاليتاند بر پرداز جمع آوري شده

استفاده گرديد و در نهايت  7شماره   حسابداريالمللي  عملياتي طبق استاندارد بين
هاي مورد استفاده قرار  ها، تعداد سهام منتشره شركت جهت همگن نمودن داده

  .گرفت
. )1384مرادي، ( استفاده شده است EViews 5.0براي برآورد مدل ها از نرم افزار   

از آنجا كه هر يك از شركتهاي مورد بررسي داراي ويژگيهاي مخصوص به خود 
هريك از سالهاي مورد بررسي اثرات كالن اقتصادي خاص خود را  همچنين است و

، در EViews 5.0روي شركتهاي نمونه دارد، با استفاده از قابليت هاي نرم افزار
و نيز وزن دهي بر اساس ) شركتها( ١مقاطع برآورد مدل ها از وزن دهي بر اساس

عمليات وزن دهي  ،البته  (Wooldridge, 2001).استفاده شده است) سالها( ٢ها دوره
  .بصورت خودكار و توسط ابزارهاي تعبيه شده در اين نرم افزار صورت گرفته است

  هاي تحقيق يافته
به ترتيب آماره هاي توصيفي وجوه نقد عملياتي  )2( و) 1(هاي شماره  در جدول  

ايران  2و استاندارد حسابداري شماره  7المللي حسابداري شماره  طبق استاندارد بين
  .ارائه شده است

   

                                                                                                                             
1-  Cross- Section Weighting 
2-  Period Weighting 
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آماره هاي توصيفي در مورد وجوه نقد عملياتي طبق استاندارد بين  )1( هجدول شمار  
  )دو به ريال مي باش سهم بر مبناي هرارقام ( 7 المللي حسابداري شماره

  itCFO 1−itCFO آماره
  ۵۸۰ ۵۵۸ ميانگين

  ۳۷۰ ۳۴۵ ميانه

  ۱۲۱۳۶ ۱۲۱۳۶ حداكثر

  ‐۱۶۴۴۹ ‐۸۴۱۵ حداقل

  ۱۶۱۸ ۱۴۳۶ انحراف معيار

  ۱۲۸: تعداد شركتها                                                                           ۸۹۶:شركتـ  تعداد سال
  

ميانه، حداكثر و شود ميانگين،  مي مشاهده) 1( جدول شمارهدرهمانطور كه   
با يكديگر تفاوت قابل هاي عملياتي  حداقل مقادير وجوه نقد حاصل از فعاليت

دن توجهي دارند كه اين موضوع بيانگر تنوع شركتهاي نمونه و در نتيجه مناسب بو
توان با توجه به انحراف معيار داده ها نيز  مي اين موضوع را. باشد مي نمونه انتخابي
   .استنباط نمود
 2در مورد وجوه نقد عملياتي طبق استاندارد شماره آماره هاي توصيفي  )2( جدول شماره

 )دو به ريال مي باش بر مبناي هر سهمارقام (ايران 

  itCFO 1−itCFO آماره
  ۱۰۲۷ ۹۶۷ ميانگين

  ۶۸۵ ۶۴۸ ميانه

  ۱۶۲۸۹ ۱۶۲۸۹ حداكثر

  ‐۱۳۷۶۶ ‐۵۷۵۸ حداقل

  ۱۷۹۹ ۱۶۰۸ انحراف معيار

  ۱۲۸: تعداد شركتها                                                                ۸۹۶:  شركت هاـ  تعداد سال

  
طبق استاندارد  را توصيفي وجوه نقد عملياتيهاي  آماره )2(جدول شماره  

مشاهده  مذكورجدول  درهمانطور كه . دهد نشان ميايران  2شماره حسابداري 
آن براي هرسهم  ميانهريال،  967شود ميانگين وجوه نقد عملياتي براي هر سهم  مي

مقايسه ارقام . باشد ريال مي -5758آن حداقل ريال و 16289آن  ، حداكثرريال 648
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حاكي از تفاوت قابل توجه جريان وجوه نقد عملياتي هر سهم  2و  1جدول شماره 
ايران در مقايسه با استاندارد حسابداري شماره  2بر مبناي استاندارد حسابداري شماره 

اين تفاوت عمدتاً به واسطه منظور نمودن وجوه پرداختي بابت . باشد مي بين المللي 7
هاي عملياتي در استانداردهاي  ي مالي و ماليات بر درآمد در بخش فعاليتها هزينه

وجوه نقد عملياتي براي هر سهم نيز  انحراف معيار. باشد مي المللي حسابداري بين
باشد حاكي  ميانگين و ميانه قابل توجه ميهاي  باشد كه با توجه به داده مي ريال 1608

  .باشد مي از تنوع نمونه تحقيق

هاي مورد  برازش مدل با فرض اينكه عرض از مبدا براي تمام سال) الف
  بررسي يكسان باشد

  صورت جريان و جوه نقد سه بخشي) 1
ها  با وزن دهي بر اساس شركتها با توجه به داده) 1( نتايج برآورد مدل شماره   

  .ارائه شده است )3(صورت جريان وجوه نقد سه بخشي در جدول شماره 
  بخشيبراي صورت جريان وجوه نقد سه ) 1(نتايج برآورد مدل  )3( جدول شماره

P-Value آمارهt متغير ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۶۶۰/۹ ۷۶۶/۲۰۲ α 
 itCFO−1 ۴۲۸۰/۰ ۴۰۵/۱۴٭ ۰۰۰۰/۰
26/0ضريب تعيين شده 05/2دوربين واتسون   

    99/0در سطح  معنادار ٭
دهدكه ضريب متغير مستقل  نشان مي 3در جدول شماره نتايج ارائه شده   

باشد كه در سطح اطمينان بيش از  مي 405/14معادل  tو مقدار آماره  428/0معادل
نيز در سطح خوبي قرار دارد و ) 05/2(مقدار دوربين واتسون . تاييد مي شود% 99

رگرسيون بنابراين بين عبارات خطاي مدل خود همبستگي سريالي وجود نداشته و 
 26همچنين مقدار ضريب تعيين تعديل شده معادل . حاصله كاذب نخواهد بود

  .باشد مي باشدكه بيانگر توانايي مدل جهت پيش بيني جريانات نقدي آتي درصد مي
با وزن دهي بر اساس سالهاي مورد بررسي در جدول ) 1(نتايج برآورد مدل   
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  .ارائه گرديده است) 4(شماره 
  بخشيبراي صورت جريان وجوه نقد سه ) 1(نتايج برآورد مدل  )4( جدول شماره

P-Value آمارهt متغير ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۱۹۴/۶ ۵۴۳/۲۷۷ α 
 itCFO−1 ۴۴۳/۰ ۵۸۳/۱۶٭ ۰۰۰۰/۰

۲۶/۰ضريب تعيين تعديل شده۱۲/۲دوربين واتسون

  ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭
  

نشان مي دهدكه ضريب متغير مستقل ) 4(شده در جدول شماره نتايج ارائه   
در اين آزمون نيز مقدار . شود مي تاييد %99معنادار بوده و در سطح اطمينان بيش از

باشدكه بيانگر توانايي مدل جهت  درصد مي 26ضريب تعيين تعديل شده معادل 
  .باشد مي پيش بيني جريانات نقدي آتي

  بخشيپنج  صورت جريان و جوه نقد) 2
هاي مورد بررسي در جدول  با وزن دهي بر اساس شركت) 1(نتايج برآورد مدل   

دهدكه  نشان مي) 5(جدول شماره  نتايج ارائه شده در.ارائه گرديده است) 5(شماره 
و  463/0به ترتيب معادل  t ضريب متغير جريان وجوه نقد عملياتي و مقدار آماره

. گيرد مورد تاييد قرار مي% 99باشد كه در سطح معناداري بيش از  مي 246/17
خود همبستگي  ،نيز در سطح خوبي قرار دارد و بنابراين) 12/2(دوربين واتسون 

  .سريالي وجود ندارد و رگرسيون حاصله كاذب نيست
بخشي پنجبراي صورت جريان وجوه نقد ) 1(نتايج برآورد مدل ) 5( جدول شماره  

P-Value آمارهt متغير  ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۹۳۸/۱۱ ۴۵۵/۳۲۵  α 
 itCFO−1  ۴۶۳/۰ ۲۴۶/۱۷٭ ۰۰۰۰/۰

۳۴/۰ضريب تعيين تعديل شده۱۲/۲دوربين واتسون   
      ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭

با وزن دهي بر اساس سالهاي مورد بررسي در جدول شماره ) 1(برآورد مدل نتايج 
دهدكه ضريب  نشان مي) 6(نتايج ارائه شده در جدول شماره  .ارائه گرديده است) 6(
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در اين آزمون . شود مي تاييد%99متغير مستقل معنادار بوده و در سطح اطمينان بيش از
باشدكه بيانگر توانايي مدل  درصد مي 28نيز مقدار ضريب تعيين تعديل شده معادل 

  .باشد مي جهت پيش بيني جريانات نقدي آتي
  اي طبقه پنجبراي صورت جريان وجوه نقد ) 1(نتايج برآورد مدل  )6( جدول شماره

P-Value آمارهt متغير  ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۷۳۶/۸ ۲۹۲/۴۴۰  α 
 itCFO−1  ۴۵۳/۰ ۹۴۷/۱۷٭ ۰۰۰۰/۰

۲۸/۰ ضريب تعيين تعديل شده۱۱/۲دوربين واتسون   
  ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭

هاي مورد مطالعه عرض  برازش مدل با فرض اين كه هر يك از سال) ب
  از مبدا خاص خود را دارا باشد

  بخشيصورت جريان و جوه نقد سه ) 1
ارائه ) 7(جدول شماره  شركتها دربا وزن دهي براساس ) 2(نتايج برآورد مدل 

  .گرديده است
  بخشيبراي صورت جريان وجوه نقد سه ) 2(نتايج برآورد مدل  )7( جدول شماره

P-Value آمارهt متغير  ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۳۰۵/۹ ۸۸۳/۲۲۰  α 
  ۴۲۳/۰ ۲۸۳/۱۴٭ ۰۰۰۰/۰

1−itCFO  

   ۸۲۵۳/۲۳۵  1379α  

   ۳۰۳۰/۲۵۵  1380α  

   ۱۱۹۸/۱۱۹  1381α  

   ۵۶۴۱/۱۰۷‐  1382α  

   ۴۰۳۵/۴۳‐  1383α  

   ۴۳۸۵/۸۷  1384α  

۹۶/۱=دوربين واتسون ۲۷/۰=ضريب تعيين تعديل شده     
  ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭

دهدكه دهدكه ضريب متغير  نشان مي) 7(جدول شماره  نتايج ارائه شده در  
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باشد كه در سطح اطمينان  مي 283/14معادل  tو مقدار آماره  423/0مستقل معادل
نيز در سطح خوبي قرار ) 96/1(مقدار دوربين واتسون . شود تاييد مي% 99بيش از 

لي وجود نداشته و رگرسيون حاصله كاذب دارد و بنابراين خود همبستگي سريا
باشدكه  درصد مي 27همچنين مقدار ضريب تعيين تعديل شده معادل . نخواهد بود

  .باشد مي بيانگر توانايي مدل جهت پيش بيني جريانات نقدي آتي

  بخشيبراي صورت جريان وجوه نقد سه ) 2(نتايج برآورد مدل  )8( جدول شماره
P-Value آمارهt متغير  ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۷۰۵/۶ ۷۱۱/۳۰۱  α 
  ۴۴۱/۰ ۴۱۰/۱۶٭ ۰۰۰۰/۰

1−itCFO  

   ۵۵۳۲/۱۴۴  1379α  

   ۹۴۶۵/۱۶۱  1380α  

   ۵۳۵۰/۲۴  1381α  

   ۲۵۲۰/۲۰۰‐  1382α  

   ۲۶۵۰/۱۳۱‐  1383α  

   ۴۸۲۰/۰  1384α  

۱۲/۲=دوربين واتسون ۲۷/۰=ضريب تعيين تعديل شده     

    ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭
با وزن دهي بر اساس سالهاي مورد بررسي در جدول ) 2(نتايج برآورد مدل   

دهدكه  نشان مي )8(نتايج ارائه شده در جدول شماره . ارائه گرديده است) 8(شماره 
در . شود مي تاييد %99ضريب متغير مستقل معنادار بوده و در سطح اطمينان بيش از

باشدكه بيانگر  درصد مي 26اين آزمون نيز مقدار ضريب تعيين تعديل شده معادل 
  .باشد مي توانايي مدل جهت پيش بيني جريانات نقدي آتي

  بخشيصورت جريان و جوه نقد پنج ) 2
با وزن دهي بر اساس شركت هاي مورد بررسي در جدول ) 2(رد مدل نتايج برآو  

دهدكه  نشان مي) 9(نتايج ارائه شده در جدول شماره . ارائه گرديده است) 9(شماره 
و  442/0به ترتيب معادل   t ضريب متغير جريان وجوه نقد عملياتي و مقدار آماره

. گيرد د تاييد قرار ميمور% 99باشد كه در سطح معناداري بيش از  مي 402/15
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خود همبستگي  ،نيز در سطح خوبي قرار دارد و بنابراين) 95/1(دوربين واتسون 
  .سريالي وجود ندارد و رگرسيون حاصله كاذب نيست

  اي طبقه پنجبراي صورت جريان وجوه نقد ) 2(نتايج برآورد مدل  )9( جدول شماره
P-Value آمارهt متغير  ضرايب  
۰۰۰۰/۰ ۲۳۶۸/۱۱ ۵۲۲/۳۶۰  α 
  ۴۴۲/۰ ۴۰۱۹/۱۵٭ ۰۰۰۰/۰

1−itCFO  

   ۴۹۹۸/۴۳۵  1379α  

   ۰۱۷۷/۴۳۲  1380α  

   ۷۷۸۹/۱۲۵  1381α  

   ۰۳۸۲/۱۰۳‐  1382α  

   ۸۴۲۰/۵۳‐  1383α  

   ۱۷۶۷/۷۹  1384α  

۹۵/۱=دوربين واتسون ۳۲/۰=ضريب تعيين تعديل شده     

  ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭

با وزن دهي بر اساس سالهاي مورد بررسي در جدول شماره ) 2(نتايج برآورد مدل 
  .آورده شده است)10(

  

  اي طبقه پنجبراي صورت جريان وجوه نقد ) 2(نتايج برآورد مدل  )10( جدول شماره
P-Value آمارهt متغير ضرايب 
۰۰۰۰/۰ ۹۹۲۲/۹ ۰۸۳۳/۵۰۹ α 
۰۰۰۰/۰ ۵۵۵۳/۱۷ ۴۴۶/۰ 

1−itCFO  

   ۷۰۷۲/۲۸۲ 1379α  

   ۴۵۳۹/۲۷۸ 1380α  

   ۱۱۲۲/۲۸‐ 1381α  

   ۸۶۹۸/۲۵۵‐ 1382α  

   ۳۰۴۹/۲۰۵‐ 1383α  

   ۸۷۴۲/۷۱‐ 1384α  

۱۲/۲=دوربين واتسون ۲۹/۰=ضريب تعيين تعديل شده     

  ۹۹/۰در سطح  معنادار ٭

دهدكه ضريب وجوه نقد عملياتي  نشان مي) 10(نتايج ارائه شده در جدول شماره 
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باشد كه در سطح اطمينان بيش از  مي 555/17معادل  tو مقدار آماره  446/0معادل
  .باشد مي% 29مقدار ضريب تعيين تعديل شده مدل نيز معادل . تاييد مي شود% 99

بيني وجوه  حاصل از توانايي وجوه نقد عملياتي در پيش نتايجمقايسه  )11( جدول شماره
  نقد آتي با استفاده از صورت جريان وجوه نقد سه بخشي و پنج بخشي

نوع صورت جريان  نوع فرض
  )2R(ضريب تعيين   نوع وزن دهي وجه نقد

  الف

  سه بخشی
  ۲۶/۰  بر اساس شركت ها

  ۲۶/۰  بر اساس سال ها

  بخشیپنج 
  ۳۴/۰  بر اساس شركت ها

  ۲۸/۰  بر اساس سال ها

  ب

  سه بخشی
  ۲۷/۰  بر اساس شركت ها

  ۲۶/۰  بر اساس سال ها

  پنج بخشی
  ۳۲/۰  بر اساس شركت ها

  ۲۹/۰  بر اساس سال ها
   

بيني وجوه نقد  نتايج حاصل از توانايي وجوه نقد عملياتي در پيش )11(جدول شماره 
را خالصه نموده  صورت جريان وجوه نقد سه بخشي و پنج بخشيآتي با استفاده از 

به روشني نشان مي دهد كه با هر دو ) 11(جدول شماره  نتايج خالصه شده در. است
هايي كه با  فرض الف و ب و نيز با هر دو روش وزن دهي، ضريب تعيين مدل

ايران  2ماره هاي وجوه نقد عملياتي تهيه شده بر اساس استاندارد حسابداري ش داده
وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي  بيني پيشاند، باالتر و در نتيجه توان  برازش شده

ايران نسبت به وجوه نقد  2عملياتي تهيه شده بر اساس استاندارد حسابداري شماره 
شماره  حسابدارياستاندارد بين المللي بق حاصل از فعاليت هاي عملياتي تهيه شده ط

البته بايد متذكر شد كه اگر وزن دهي بر اساس شركتها باشد  .بودباالتر خواهد  7
  .مدل باالتر خواهد بود بيني پيشضريب تعيين بيشتر و بنابراين توان 

  گيري نتيجه
هاي استفاده كنندگان از  گيري تصميم فاكتورهاييكي از مهمترين  شك بي  
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توان اطالعات  .هاي ورودي و خروجي آن است هاي مالي وجه نقد و جريان گزارش
متغيرهاي آتي بازار سرمايه اي كه كمابيش كارآمد فرض  بيني پيشحسابداري براي 

  .مي شود، موضوع تحقيقات زيادي در علم حسابداري بوده است
صورت جريان هاي عملياتي در  وجوه نقد حاصل از فعاليتتوان  مطالعهدر اين   

وجوه داري ايران، در مقابل توان حساب 2طبق استاندارد شماره  بخشيوجوه نقد پنج 
 صورت جريان وجوه نقد سه طبقه اي مطابقهاي عملياتي در  نقد حاصل از فعاليت

هيات تدوين  95بيانيه شماره و  7شماره  حسابداريالمللي  استاندارد بين
مقايسه قرار مورد  وجوه نقد عملياتي آتي بيني پيشدر  ستانداردهاي حسابداريا

  .گرفت
هاي عملياتي تهيه  وجوه نقد حاصل از فعاليت بيني پيشنشان داد كه توان نتايج   

ايران نسبت به وجوه نقد حاصل از  2شده بر اساس استاندارد حسابداري شماره 
و بيانيه  7هاي عملياتي تهيه شده طبق استاندارد بين المللي حسابداري شماره  فعاليت
وجوه نقد حاصل  .ي مالي باالتر استهيات تدوين استانداردهاي حسابدار 95شماره 

 از فعاليت هاي عملياتي تهيه شده طبق استاندارد بين المللي حسابداري شماره بيانيه
هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي شامل اقالمي است كه در  95شماره 
 از جمله اين اقالم. روبرو شوندنوسانات زيادي با هاي مختلف ممكن است  دوره
چنين اقالمي . مالي پرداختي و ماليات بر درآمد پرداختي نام بردهاي  ان از هزينهتو مي

در وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي تهيه شده بر اساس استاندارد حسابداري 
 گزارشاي  جداگانههاي  شوند و در قالب فعاليت ايران طبقه بندي نمي 2شماره 

بيني  د از جمله داليل باالتر بودن قدرت پيشتوان مي اين امر ،در نتيجه. شوند مي
دهد كه  مي نتايج اين مطالعه نشان. صورت جريان وجوه نقد تهيه شده در ايران باشد

صورت جريان وجوه نقد پنج بخشي محتواي اطالعاتي بيشتري در مقايسه با صورت 
  .جريان وجوه نقد سه بخشي دارد

   



           45                                                              ..   .هاي فعاليت بررسي توانايي وجوه نقد حاصل از

 

  منابع و مĤخذ
تاثير نحوه ارايه ي صورت جريـان وجـوه   ) "١٣٨٥( ،يداله تاري وردي و اعتمادي، حسين. ١

شـماره   ،بررسيهای حسابداری و حسابرسی "،هاي سرمايه گذاران حرفه اي نقد بر قضاوت

۴۵.  
  .، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسي"تئوري حسابداري)"۱۳۸۱(شباهنگ، رضا  .۲

ــابدار  .٣ ــتانداردهای حس ــدوين اس ــه ت ــابداري" ،)۱۳۸۶(کميت ــتانداردهای حس ــازمان "اس ، س

  .حسابرسي، چاپ دهم

، انتشــارات جهــاد  "در اقتصــاد ســنجي   Eviewsکــاربرد ، )١٣٨٤(مــرادي، عليرضــا   .۴

  .دانشگاهي، چاپ اول
  .انتشارات دانشگاه پيام نور "۱حسابداري ميانه "،)۱۳۸۳( مشكي، مهدي؛ مقدم، عبدالكريم .۵

 6. American Institute of Certificated Public Accountant (AICPA) (1997)، 
“Accounting Trends and Techniques”، New York، p.495. 

7. Financial Accounting Standards Board (FASB)، (1978)، “Objectives of 
Financial Reporting by Business Enterprises”، Statement of Financial 
Accounting Concepts No. 1. 

8. Financial Accounting Standards Board (FASB)، (1987)، “Statement of Cash 
Flows”، Statement of Financial Accounting Standards، No. 95. 

9. International Accounting Standards Board (IASB)، (2003)، “International 
Financial Reporting Standards”، IASCF Publication Department. 

10. Krishnan، G. and Largay، J، (2000)، “The Predictive Ability of Direct 
Method Cash Flow Information”، Journal of Business Finance and 
Accounting، Vol. 27، No. 1، 2، pp. 215-245. 

11. Livant، J. and Zarowin، p، (1990)، “The Incremental Information Content 
of Cash Flow Components”، Journal of Accounting and Economics، Vol. 
13، pp. 25-16. 

12. Munter، P.، (1990)، “Form Over Substance، another Look at the 
Statement of Cash Flows”، CPA Journal (September 1990)، pp. 54-56. 

13. Nurberg، H.، (1993)، “Inconsistencies and Ambiguities in Cash Flow 
Statement under FASB Statement No.95،” Accounting Horizons (June). 
PP. 60-75. 

14. Wooldridge، J. M، (2001)، Econometric Analysis of Cross Section and Panel 
Data، The MIT Press Cambridge، Massachusetts London، England. 


