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پيص ثيٙي ٚر٘ ٜٛمذ ثشاي دٚسٞ ٜبي آتي ،اص ٔ ٟٓتشيٗ ضشٚسيت ٞبي ٔذيشيت ٚاحذٞبي
التصبدي است .سشٔبيٌ ٝزاساٖ ،اػتجبسدٙٞذٌبٖ  ٚسبيش استفبد ٜوٙٙذٌبٖ اعالػبت
حسبثذاسي ثشاي اتخبر تصٕيٓ ٞبي ٔبِي  ٚسشٔبيٌ ٝزاسي٘ ،يبصٔٙذ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ
رشيبٖ ٞبي ٘مذي ٞستٙذٞ.ذف اص ايٗ ٔمبِ ٝثشسسي تٛا٘بيي سٛد ػّٕيبتي ،رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتئ ،زٕٛع الالٔي تؼٟذي  ٚارضاي الالْ تؼٟذي دس پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي آتي ٔي ثبضذ .اص ايٗ س ٚاعالػبت  96ضشوت تِٛيذي عي دٚس ٜصٔب٘ي -1382
ٛٔ 1389سد ثشسسي لشاس ٌشفت .دس ايٗ تحميك ثب ارشاي اٍِٛي سٌشسي ٖٛخغي چٙذٌب٘ ٝثٝ
صٛست دادٞ ٜبي تبثّٛيي الذاْ ث ٝاسائ ٝاٍِٛي سٌشسي٘ٛي ٔٙبست ضذ٘ .تبيذ ٘طبٖ ٔي دٞذ
و ٝسٛد ػّٕيبتي ،رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي  ٚارضاي الالْ تؼٟذي دس پيص ثيٙي رشيبٖ ٚرٝ
٘مذ ػّٕيبتي آتي ٔٛحش ٔي ثبضٙذ.
ياصٌ َای کلیدی :سٛد ػّٕيبتي ،رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتئ ،زٕٛع الالْ تؼٟذي،
ارضاي الالْ تؼٟذي ،پيص ثيٙي
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Compared to operating profit, operating cash flow,
operating cash flow components accruals in predicting
future firm
Abstract
Cash forecasting future periods, the most important
economic must have management units. Investors, creditors,
and other users of financial accounting information for
decisions on investment, cash flow is required. The purpose
of this paper is to investigate the ability of operating income,
operating cash flow, total accruals and accrual components
in forecasting future operating cash flow is. Thus, in 96
manufacturing firms during the period 2004-2011 were
analyzed. In this study, a multiple linear regression model to
the panel data regression model was appropriate. The results
show that operating income, operating cash flow and
accruals components are effective in predicting future
operating cash flow.
Keyword: operating income, operating cash flow, total
accruals, and accruals components predicted
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مقدمٍ:
ٚر٘ ٜٛمذ اص ٔٙبثغ ثسيبس ٔٞ ٟٓشٚاحذالتصبدي است .ثش٘بٔ ٝسيضي صحيح دس ٔٛسد ٚر٘ ٝمذ
سوٗ ٕٟٔي ثشاي تذا ْٚفؼبِيت ضشوت ٔي ثبضذ .دس ثسيبسي اص پيص ثيٙي ٞب ،تصٕيٕبت
ٔبِي  ٚليٕت ٌزاسي سٟبْ رشيبٖ ٞبي ٘مذي ٘مص وّيذي داس٘ذ.پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي
آتي ٔٙزش ث ٝاتخبر تصٕيٕبت وبسا  ٚاحشثخص دس صٔيٞ ٝٙبي ػّٕيبتي  ٚسشٔبيٌ ٝزاسي ٞب
ٔي ضٛد و ٝثٛ٘ ٝػي آيٙذ ٜضشوت سا ثشاي ٔب٘ذٖ دس ػشص ٝسلبثت تضٕيٗ ٔي وٙذ .استفبدٜ
اص رشيبٖ ٞبي ٘مذي ثشاي تحّيُ ٌشاٖ اص إٞيت ٚيژ ٜاي ثشخٛسداس است  ٚدس تحّيُ ٞبي
رذيذ ٔبِي استفبد ٜاصرشيبٟ٘بي ٘مذي سٚص ث ٝسٚص دس حبَ افضايص است .تٛا٘بيي يه
ضشوت دس پشداخت سٛد سٟبْ اص تٛا٘بيي اش دس ايزبد رشيب٘بت ٘مذي آتي ٔٙتذ ٔي ضٛد.
ثٙبثشايٗ دس تصٕيٓ ٌيشي ٞبي ٔشثٛط ث ٝا٘زبْ سشٔبيٌ ٝزاسي ٞب ،پيص ثيٙي رشيب٘بت ٘مذي
يه ضشوت ٔجٙبي ٕٟٔي دس ٕ٘بيبٖ سبختٗ تٛا٘بيي ضشوت دس پشداخت سٛد سٟبْ ثشاي
دٚسٞ ٜبي آيٙذٔ ٜي ثبضذ]".[12ثبتٛر ٝث ٝايٗ و ٝاسصش ضشوت ثستٍي ث ٝتٛا٘بيي وست
رشيبٖ ٘مذي ضشوت داسد اعالػبت ٔشثٛط ث ٝرشيبٖ ٚر٘ ٜٛمذ ٚاحذ تزبسي ثشاي استفبدٜ
وٙٙذٌبٖ صٛستٟبي ٔبِي دس فشا ٓٞوشدٖ ٔجٙبيي ثٙٔ ٝظٛس اسصيبثي تٛاٖ آٖ ٚاحذ دس ايزبد
ٚر٘ ٜٛمذ ٘ ٚيبصٞبي آٖ ٚاحذ دس ثىبسٌيشي ايٗ ٚر ،ٜٛسٛدٔٙذاست ٓٞ .چٙيٗ تصٕيٕبت
التصبدي و ٝتٛسظ استفبد ٜوٙٙذٌبٖ اتخبر ٔي ضٛد ٔستّضْ اسصيبثي تٛا٘بيي ٚاحذ تزبسي
دس ايزبد ٚر٘ ٜٛمذ ،صٔب٘جٙذي ٚاعٕيٙبٖ اصآٖ است"[14].
ٞذف اصّي اصٌضاسضٍشي صٛست رشيبٖ ٚر٘ ٜٛمذ اسائ ٝاعالػبت ٔفيذ ث ٝسشٔبيٝ
ٌزاساٖ ،ثستب٘ىبساٖ ،اػتجبسدٙٞذٌبٖ ،ثب٘ىٟب  ٚسبيش استفبد ٜوٙٙذٌبٖ رٟت اسصيبثي رشيبٖ
ٞبي ٘مذي آيٙذ ٜضشوت ٔي ثبضذ .تبويذ ٞيبت تذٚيٗ استب٘ذاسد ٞبي حسبثذاسي ٔبِي
رٟت ا٘ذاصٌ ٜيشي سٛد ضشوت ثب استفبد ٜاص ٔجٙبي حسبثذاسي تؼٟذي ،اعالػبت ٔشثٛعي
فشأ ٓٞي وٙذ و٘ ٝطب٘ ٝاي ثٟتش اص رشيبٖ پ٘ َٛمذ آيٙذ ٜضشوت ٔي ثبضذ .ثشتشي سٛد دس
پيص ثيٙي رشيبٖ ٘مذي آيٙذ ٜيه سٛاَ اسبسي ثشاي خيّي اص پژٞٚطٍشاٖ ٔي ثبضذ  ٚتٛرٝ
پژٞٚطٍشاٖ سا و ٝآيب سٛد ػّٕيبتي تٛا٘بيي ثشتشدس پيص ثيٙي رشيبٖ ٘مذي آيٙذ ٜضشوت
داسد رّت وشد ٜاست .أشٚص ،ٜثب افضايص خصٛصي سبصي ضشوتٟب  ٚسضذ ثٛسس اٚساق
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ثٟبداس فشصت ٞبي سشٔبيٌ ٝزاسي ثشاي سشٔبيٌ ٝزاساٖ فشاٌ ٓٞشديذ ٜاست  ٚوٕه
صيبدي ث ٝضشوتٟب رٟت افضايص سشٔبئ ٝي وٙذ و ٝضشوتٟب سا ّٔضْ ث ٝاسائٔ ٝفيذ ٔ ٚشثٛط
اعالػبت ٔي وٙذ .يىي اص پيص ضشعٟبي ثٙيبدي ثشاي وست اعٕيٙبٖ سشٔبيٌ ٝزاساٖ
ٚاػتجبسدٙٞذٌبٖ دسرٟت فؼبِيتٟبي سبص٘ذ ٜالتصبدي،تٟيٚ ٝاساي ٝاعالػبتي است و ٝدسا٘زبْ
تصٕيٓ ٌيشي ٞبي ٔبِي ٚالتصبدي سٛدٔٙذٚالغ ض٘ٛذ.اصآ٘زب و ٝاستب٘ذاسدٞبي ثبويفيت
ٔٙزش ث ٝاسائ ٝصٛستٟبي ٔبِي ٔشثٛط ٔ ٚفيذ ٔي ثبضذ ثٕٞ ٝيٗ دِيُ پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذ
آيٙذ ٜاصسٚي سٛدٞبي ٕٞبٖ سبَ لبثُ اتىبتشاست ٚػذْ سػبيت استب٘ذاسدٞبي ٚيب
استب٘ذاسدٞب ي وٓ ويفيت ثبصاس سا ٔزبة ٔي وٙذ رٟت افطبي ثيطتش اعالػبت ثشاي سشٔبيٝ
ٌزاساٖ ٌبْ ثشداسد.اصآ٘زبو ٝصٛستٟبي ٔبِي ٔحصٟ٘ َٛبيي ٌضاسضبت حسبثذاسي ٚا٘تمبَ
اعالػبت ثشاي استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ٔي ثبضٙذ أب ايٗ سٛاَ ٕٞيطٚ ٝرٛد داسد و ٝايٗ
ٌضاسضبت تب چٔ ٝيضاٖ تٛا٘ست ٝا٘ذ ٘يبصٞبي اعالػبتي استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ساثشعشف وٙٙذ
ثشسسي سٛاثك ٌزضت٘ ٝطبٖ ٔي دٞذ و ٝثشخي اص ٘ظشي ٝپشداصاٖ  ٚصبحت ٘ظشاٖ ثشايٗ
ثبٚس٘ذ و ٝثب استفبد ٜاص سٛدٞبي حسبثذاسئ ،زٕٛع الالْ تؼٟذي ٚارضاي الالْ تؼٟذي ٔي
تٛاٖ رشيبٖ ٞبي ٘مذي سا پيص ثيٙي ٕ٘ٛد.سٛدحسبثذاسي ثشاسبس ٔجٙبي تؼٟذي ضٙبسبيي ٚ
ٌضاسش ٔي ضٛدٔ .جٙبي تؼٟذي ٔٛرت تفبٚت ثيٗ سٛدػّٕيبتي  ٚخبِص رشيبٖ ٞبي ٘مذي
حبصُ اصػّٕيبت ٔي ضٛد .إٞيت پيص ثيٙي رشيبٖ ٘مذي تٛسظ ثيب٘يٞ ٝبي حسبثذاسي ٘يض
ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝضذ ٜاستٞ .يئت تذٚيٗ استب٘ذاسٞبي حسبثذاسي ٔبِي ٕٞ ٚچٙيٗ
وٕيت ٝثيٗ إِّّي استب٘ذاسدٞبي حسبثذاسي ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ وٞ ٝذف اص ٌضاسضٍشي
صٛست ٞبي ٔبِي فشا ٓٞآٚسدٖ اعالػبت ٔبِي ثشاي استفبد ٜوٙٙذٌبٖ است تب ث ٝآٟ٘ب دس
رٟت پيص ثيٙي ٔيضاٖ ،صٔب٘جٙذي  ٚػذْ اعٕيٙبٖ ٞبي ٔشثٛط ث ٝرشيب٘بت ٘مذي آتي ٔشثٛط
ث ٝضشوت وٕه ٕ٘بيذ.استب٘ذاسدحسبثذاسي ٔبِي آٔشيىب ثشايٗ ثبٚساست ؤ"ٝؼٕٛالاسائٝ
اعالػبت دسثبس ٜسٛدٚارضاي آٖ ٘سجت ث ٝرشيبٖ ٞبي ٘مذي ثشاي پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي
٘مذي آتي ،لبثّيت پيص ثيٙي ثيطتشي داس٘ذ" (.(FASB.1978:Par44
ايٗ ٔغبِؼ ٝثٙٔ ٝظٛسوٕه ث ٝادثيبت ثشسسي تغجيمي تٛا٘بيي پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي
دٚس ٜربسي ٚسٛد(ٚارضاي آٖ) يه سبَ ثشاي پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي آيٙذ ٜاصػّٕيبت
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دسايشاٖ ث ٝػٛٙاٖ يىي اصثبصاسٞبي ٘ٛظٟٛساست.دسٚالغ پيص ثيٙي دسٔٛسد سٛد حسبثذاسي
ث ٝػٛٙاٖ يه الالْ فٛق اِؼبد ٜاص ػّٕىشدضشوت دسثبصاسثٛسس ايشاٖ ثسيبس ربِت تٛرٝ
است.
پیطیىٍ تحقیق:
فشا٘سيس ٕٞ ٚىبساٖ (  )2005دس تحميك خٛد ػٛٙاٖ وشد٘ذ ،ويفيت الالْ تؼٟذي ٔؼيبس
تطخيص اثٟبْ ٔٛرٛد دس ٔٛسد ٌشدش ٚر٘ ٝمذ آتي ضشوتٔ ،ي ثبضذ.ويفيت الالْ
تؼٟذي اص ٘ظش سشٔبيٌ ٝزاساٖ ثٔ ٝؼٙي ٘ضديىي سٛد حسبثذاسي ثٚ ٝر٘ ٝمذٔي ثبضذ .ثٙبثشايٗ
ويفيت ضؼيف الالْ تؼٟذي ثبػج ٔي ضٛد ؤ ٝج ٟٓثٛدٖ اعالػبت افضايص يبفت ٚ ٝسيسه
سشٔبيٌ ٝزاسي ٘يض دس پي آٖ افضايص داضت ٝثبضذ .ضشوت ٞبيي و ٝاص ويفيت الال ْ تؼٟذ ي
ضؼيف تشي ثشخٛسداس٘ذ٘ ،سجت ٞضي ٝٙثٟش ٜث ٝثذٞي ثٟش  ٜداس دس آٖ ٞبثبالتش ٘ ٚسجت ثذٞي
پبييٗ تشي داس٘ذ .دس آ ٖ ٔغبِؼ٘ ٝطبٖ داد ٜضذ ٜاست و ٝضشوت ٞبيي و ٝاص ويفيت الالْ
تؼٟذي ٔٙبسجي ثشخٛسداس٘ذٞ ،ضي ٝٙسشٔبي ٝوٕتشي داس٘ذ .ث ٝػجبست ديٍش ،ثيٗ ٞضي ٝٙسشٔبيٝ
ضشوت ٞبيي و ٝالالْ تؼٟذ ي آٟ٘ب اص ويفيت پب ييٙي ثشخٛسداس است  ٚضشوت ٞبيي وٝ
الالْ تؼٟذ ي آٟ٘ب اص ويفيت ثباليي ثشخٛسداس است اختالف ٔؼٙي داسي ٚرٛد داسد[5].
ِٛسن ٚ ٚيّيٍٙش (٘ )2008طبٖ داد٘ذ و ٝدس ضشوتٟبي ثضسي ٘سجت ث ٝضشوتٟبي وٛچىتش
 ٚضشوتٟبيي و ٝچشخ ٝػّٕيبتي وٛتبٞتشي داس٘ذ ٘سجت ث ٝضشوتٟبيي و ٝچشخ ٝػّٕيبتي
عٛال٘ي تشي داس٘ذ .پيص ثيٙي رشيبٖ ٞبي ٘مذي ث ٝعٛس ٔؼٙبداسي دليك تش است[16].
ثشاوت ٕٞ ٚىبساٖ(٘ )2007طبٖ داد٘ذ ثغٛس ٔتٛسظ لذس ٔغّك خغبٞبي پيص ثيٙي ثشاي
رشيبٟ٘بي ٘مذي آتي ،صٔب٘ي و ٝالالْ تؼٟذي ث ٝػٛٙاٖ يه پيص ثيٙي وٙٙذ ٜث ٝرشيبٖ ٞبي
٘مذي ػّٕيبتي اضبفٔ ٝي ض٘ٛذ وٛچىتش اص صٔب٘ي است و ٝرشيبٖ ٚر٘ ٜٛمذ حبصُ اص
ػّٕيبت ث ٝتٟٙبيي ث ٝػٛٙاٖ يه پيص ثيٙي وٙٙذ ٜاستفبدٔ ٜي ضٛد [8].چٛتى٘ٛبويتي
( )2005ث ٝثشسسي "پيص ثيٙي رشيبٖ ٞبي ٘مذي ثباستفبد ٜاصسٛدٞبي ٌزضتٚ ٝارضاي
تؼٟذي سٛدٞبي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ"پشداخت٘ .تبيذ ٘طبٖ داد و ٝسٛدٞبي ٌزضت،ٝرشيبٖ ٞبي
٘مذي ،رشيبٖ ٚر٘ ٜٛمذ  ٚارضاي تؼٟذي سٛدٞب ٔي تٛا٘ذ ثشاي پيص ثيٙي رشيبٖ ٞبي
٘مذي استفبد ٜضٛد ٚ .رشيبٖ ٞب ي ٘مذي تٛا٘بيي پيص ثيٙي ثٟتشي ٘سجت ث ٝسٛدٞبي ٌزضتٝ
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داسد] [10چٞٚ ًٙبِي (")2007ارضاي رشيبٖ ٚر٘ ٜٛمذ ساثباستفبد ٜاص يه ٔذَ پيص ثيٙي
رشيبٖ ٚر٘ ٜٛمذ"ثشسسي وشد٘ذ٘ .تبيذ آٖ تحميك ٘طبٖ دادو ٝرشيبٖ ٞبي ٘مذ ي اصّي
ٚغيشاصّي ٕٞيط ٝدسپيص ثيٙي رشيبٖ ٞبي ٘مذي ٘مص داس٘ذٚتٛا٘بيي ٔذَ پيص ثيٙي سا
افضايص ٔي دٙٞذ [ ٞ .[ 9بِيستش ٕٞٚىبساٖ(ٔ )2008غبِؼ ٝاي دس  9وطٛسا٘زبْ داد٘ٚ ٜطبٖ
داد٘ذو ٝارضاي تؼٟذي سٛدحسبثذاسي اعالػبت افضايطي دستٛضيح رشيبٖ ٞبي ٘مذي
ػّٕيبتي سبَ ثؼذفشأ ٓٞي وٙذ [ٕٞ ٚ ِٛ .]13ىبساٖ(ٌ )2005ضاسش ٕ٘ٛد٘ذ و ٝالالْ
تؼٟذي ٔطبسوت ثب إٞيتي دس پيطجيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي آتي ا٘زبْ ٕ٘يذٙٞذ .دس حميمت آٟ٘ب
دسيبفتٙذ و ٝثبصدٞي يه تب س ٝسبَ حبصُ اص يه پشتفٛي وٙتشَ ضذ ٜو ٝدس آٖ ثشاي
پيطجيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي آصادآتي  ٚسٛدٞب اص رشيبٟ٘بي ٘مذي  ٚالالْ تؼٟذي استفبدٔ ٜيطذ
اص پشتفٛئي و ٝاص الالْ تؼٟذي ث ٝػٛٙاٖ پيص ثيٙي وٙٙذ ٜاستفبدٕ٘ ٜي وشد ،ثيطتش ٘جٛد [ [17
ٔيش فخشاِذيٙي ٕٞ ٚىبساٖ ( )1388ث ٝثشسسي "تٛا٘بيي رشيبٖ ٞبي ٘مذي  ٚالالْ تؼٟذي دس
پيص ثيٙي رشيبٖ ٞبي ٘مذي آتي" پشداختٙذ٘ .تبيذ ٘طبٖ داد و ٝسٛدٞبي ٌزضت ،ٝرشيبٖ
ٞبي ٘مذي  ٚرشيبٖ ٞبي ٘مذي  ٚارضاي تؼٟذي سٛدٔي تٛا٘ذ ثشاي پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي
٘مذي آيٙذ ٜضشوت استفبد ٜضٛد [7].سسبئيبٖ  ٚحسيٙي ( )1387ث ٝثشسسي "ساثغ ٝويفيت
الالْ تؼٟذي ٞ ٚضي ٝٙسشٔبي ٝدس ايشاٖ" پشداختٙذ٘ .تبيذ ٘طبٖ داد وٞ ٝضي ٝٙسشٔبي ٝضشوت
ٞبتحت تبحيش ويفيت الالْ تؼٟذي  ٚارضاي ٔشثٛط ث ٝآٖ ،لشاس ٕ٘ي ٌيشد .ث ٝػجبست ديٍش ٖ
ٕ٘ي تٛاٖ پزيشفت و ،ٝثيٗ ٞضي ٝٙسشٔبي ٝضشوت ٞبي ثب ويفيت الالْ تؼٟذي ضؼيف ٚ
پبييٗ ،دس ٔمبيس ٝثبضشوت ٞبي ثب ويفيت الالْ تؼٟذي خٛة ٙٔ ٚبست ،اختالف ٔؼٙي
داسي ٚرٛد داسد [3].فخبسي  ٚتمٛي( )1388ث ٝثشسسي "ويفيت ٌضاسضٍشي ٔبِي دس
لبِت ويفيت الالْ تؼٟذي ثش ٔيضاٖ ٍٟ٘ذاضت ٚر٘ ٝمذ"پشداختٙذ ٘تبيذ حبصُ اص تحميك
٘طبٖ دادو ٝويفيت ٌضاسضٍشي ٔبِي ساثغٙٔ ٝفي ٔ ٚؼٙي داسي ثب ٘مذ ٔ ٚؼبدَ ٞبي ٘مذي
داسد٘ .تبيذ ٕٞچٙيٗ ٘طبٖ دادٔتغيشٞبي فشصت سضذ ،رشيبٖ ٘مذي  ٚداسايي ٞبي ٘مذي احش
ٔخجتي ثش ٔب٘ذ٘ ٜمذ داض تٔٚ ٝتغيشٞبي ا٘ذاص ،ٜسشسسيذ ثذٞي ٞ ٚضي ٝٙفشصت ساثغ ٝاي ٔٙفي ثب
ٔب٘ذ٘ ٜمذ داس٘ذ [4] .ػشة ٔبصاس يضدي ٕٞ ٚىبساٖ( )1385ث ٝثشسسي "ٔحتٛاي اعالػبتي
رشيبٖ ٞبي ٘مذي  ٚتؼٟذي دس ثبصاس سشٔبي ٝايشاٖ" پشداختٙذ٘ .تبيذ تحميك ٘طبٖ داد وٝ
سٛد ٘سجت ث ٝرشيبٟ٘بي ٘مذي ػّٕيبتي داساي ٔحتٛاي اعالػبتي ثيطتشي است .حمفي ٚ
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فذائي()1387ث ٝثشسسي "ٔذِٟبي پيطجيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي" پشداختٙذثش اسبس ٘تبيذ ث ٝدست
آٔذٔ ٜذِٟبيي و ٝاص الالْ تؼٟذي دس پيص ثيٙي رشيبٟ٘بي ٘مذي استفبدٔ ٜي وٙٙذ٘سجت ثٝ
ٔذِٟبيي و ٝتٟٙب ثش ٔجٙبي رشيبٖ ٘مذ ٔيجبضٙذ لبثّيت پيطجيٙي ثبالتشي داس٘ذ [2].لبئٕي ٚ
ٕٞىبساٖ ( )1387ساثغ ٝثيٗ" ويفيت سٛد اص عشيك الالْ تؼٟذي  ٚارضاي تطىيُ دٙٞذ ٜآٖ
ثب ثبصد ٜػبدي  ٚغيش ػبدي سٟبْ سا دس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ" ٔٛسدثشسسي لشاس داد٘ذ.
٘تبيذ ٘طبٖ دادو ٝثبصد ٜسٟبْ ضشوت ٞب ،تحت تبحيش ٔيضاٖ الالْ تؼٟذي  ٚارضاي ٔشثٛط ثٝ
آٖ لشاس ٔي ٌيشد][5
فزضیٍ َا:
 - 1ثيٗ سٛد ػّٕيبتي  ٚپيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ساثغٚ ٝرٛد داسد.
 - 2ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي  ٚپيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ساثغٝ
ٚرٛد داسد.
 - 3ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ٔٚزٕٛع الالْ تؼٟذي ثب پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي آتي ساثغٚ ٝرٛد داسد.
 - 4ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ٚارضاي الالْ تؼٟذي ثب پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي آتي ساثغٚ ٝرٛد داسد.
جامعٍ ي ومًوٍ آماری تحقیق:
ربٔؼ ٝآٔبسي ايٗ پژٞٚص ،وّي ٝضشوت ٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ
دسعي دٚس ٜصٔب٘ي  1382اِي ( 1389دٚس 8 ٜسبِٔ )ٝي ثبضذ.اصايٗ ربٔؼ ،ٝضشوت ٞب ثب
تٛر ٝث ٝضشايظ صيش ا٘تخبة ضذ٘ذ:
 - 1سبَ ٔبِي ضشوت ٔٙتٟي پبيبٖ اسفٙذ ٞش سبَ ثبضذ.
 - 2دس عي دٚس ٜصٔب٘ي پژٞٚص تغييش سبَ ٔبِي ٘ذاد ٜثبضٙذ.
 - 3دس عي دٚس ٜصٔب٘ي پژٞٚص ث ٝعٛس فؼبَ دس ثٛسس حضٛس داضت ٝثبضٙذ.
 - 4اعالػبت ٔٛسد ٘ظش ثشاي استخشاد داد ٜدس دستشس ثبضذ.
 - 5ضشوت ٞبي ثيٕ،ٝثب٘ىٟب ،سشٔبيٌ ٝزاسي  ٚيب ٚاسغٌ ٝشي ٔبِي ٘جبضٙذ.

7

اص ثيٗ  410ضشوت پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ تب پبيبٖ سبَ  1389تؼذاد 96
ضشوت داساي ضشايظ ػضٛيت دس ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسي ثٛد٘ذ.
ريش جمع آيری دادٌ َا:
دس ايٗ پژٞٚص ثشاي ٌشدآٚسي دادٞ ٜبي ٔٛسد ٘ظش اثتذا اص سٚش وتبثخب٘ ٝاي استفبد ٜضذ
و ٝادثيبت پژٞٚص اص ٔت ٖٛتخصصي فبسسي ٚخبسري ٌشدآٚسي ٌشديذ .ثشاي رٕغ
آٚسي دادٞ ٜبي ضشوتٟبي ا٘تخبة ضذ ٜث ٝصٛست ٞبي ٔبِي ،يبدداضت ٞبي تٛضيحي٘ ،شْ
افضاس س ٜآٚسد ٘ٛيٗ  ٚتذثيش پشداص ٔشارؼٌ ٝشديذ.
تعزیف عملیاتی متغیز َا ي مدل َای پضيَص:
ثشاي آصٔٞ ٖٛش يه اص فشضيبت اص ٔذَ ٞبي سٌشسي٘ٛي چٙذٌب٘ ٝصيش استفبد ٜضذ ٜاست:
ٔذَ  :1آصٔ ٖٛفشضي ٝاَٚ
Cfoi,t+1 = α₀+ β₁OIi,t + Ui,t
 :OIسٛد ػّٕيبتي
ٔذَ  :2آصٔ ٖٛفشضي ٝدْٚ
CFOi,t+1= α0+ β1CFOi,t + Ui,t
 : CFOرشيبٖ خبِص ٚسٚد ٚر٘ ٝمذ ٘بضي اص فؼبِيت ٞبي ػّٕيبتي
ٔذَ  :3آصٔ ٖٛفشضي ٝسْٛ
CFOi,t+1= α₀+ β₁CFOi,t + β₂ACCRUALSi,t + Ui,t
ٔ :ACCRUALSزٕٛع الالْ تؼٟذي (سٛد ػّٕيبتي  -رشيبٖ خبِص ٚسٚد ٚر٘ ٝمذ ٘بضي اص
فؼبِيت ٞبي ػّٕيبتي)
ٔذَ  :4آصٔ ٖٛفشضي ٝچٟبسْ
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CFOi,t+1= α₀+ β₁CFOi,t + β₂∆ARi,t + β₃∆INVi,t + β₄∆APi,t +
β₅DEPRi,t + β₆OTHERi,t+Ui,t
 :∆ARتغييشات حسبة ٞبي  ٚاسٙبد دسيبفتٙي تزبسي (حسبة ٞب  ٚاسٙبد دسيبفتٙي تزبسي
پبيبٖ دٚس – ٜحسبة ٞبٚاسٙبد دسيبفتٙي تزبسي اثتذاي دٚس.)ٜ
 :∆INVتغييشات ٔٛرٛدي وبال (ٔٛرٛدي وبالي پبيبٖ دٚسٛٔ – ٜرٛدي وبالي اثتذاي
دٚس)ٜ
 :∆APتغييشات حسبة ٞبٚاسٙبد پشداختٙي تزبسي (حسبة ٞب  ٚاسٙبد پشداختٙي تزبسي
پبيبٖ دٚس – ٜحسبة ٞب  ٚاسٙبد پشداختٙي تزبسي اثتذاي دٚس.)ٜ
ٞ :DEPRضي ٝٙاستٟالن
 :OTHERثشاثش است ثب سٛد ػّٕيبتي ٟٔٙبي (خبِص رشيبٖ ٚسٚدي ٚر٘ ٝمذ ٘بضي اص
فؼبِيت ٞبي ػّٕيبتي +تغييشات حسبة ٞب  ٚاسٙبد دسيبفتٙي تزبسي  +تغييشات ٔٛرٛدي
وبال +تغييشات حسبة ٞب  ٚاسٙبد پشداختٙي تزبسي ٞ +ضي ٝٙاستٟالن)
تجشیٍ ي تحلیل آماری:
دس ايٗ تحميك اص آٔبس تٛصيفيٕٞ ،جستٍي پيشس ٚ ٖٛسٌشسي ٖٛثٙٔ ٝظٛس تحّيُ دادٞ ٜب
استفبد ٜضذ .آٔبس تٛصيفي ضبُٔ ،تؼذاد ٔطبٞذاتٔ ،يبٍ٘يٗ ،حذالُ  ٚحذاوخش ٔي ثبضذ وٝ
دس داخُ رذ َٚعجم ٝثٙذي ضذ ٜاست.ثٙٔ ٝظٛس استخشاد آٔبس تٛصيفي  ٚتزضي ٚ ٝتحّيُ
دادٞ ٜب  ٚآصٔ ٖٛفشضيبت ٘شْ افضاس  Eviews7استفبد ٜضذ.
آمار تًصیفی:
٘تبيذ آٔبس تٛصيفي ثشخبست ٝاص پژٞٚص حبضش دس سغح وُ ضشوت ٞب دس ٍ٘بس٘ 1 ٜطبٖ
داد ٜضذ ٜاست.
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وگارٌ  -آمار تًصیفی
ٔتغيش ٞب

تؼذادٔطبٞذات

ٔيبٍ٘يٗ

حذالُ

حذاوخش

cfo1

576

0/198

-1/46

6/92

Cfo

576

0/175

-0/55

5/96

Arc

576

0/065

-10/28

15/63

Inv

576

0/044

-1/24

2/08

Ap

576

0/031

-5/84

6/66

Dep

576

0/025

0/000

0/12

Oth

576

-0/009

-15/75

10/68

Oi

576

0/218

-0/22

4/17

Acc

576

0/117

-5/95

2/82

ثب تٛر ٝث ٝاػذا ث ٝدست آٔذ ٜاص ٍ٘بس ٜضٕبسٔ )1(ٜيبٍ٘يٗ پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي آتي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 09198ي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .و ٝپيص ثيٙي
رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي دسثيٗ ضشوت ٞباصٔيبٍ٘يٗ ٔٙبسجي ثشخٛسداساست حذاوخش
پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 6992ي ثبضذ حذالُ -1946
ٔي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف صيبدي ثيٗ پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي آتي ضشوت ٞب ٚرٛد داسدٔ .يبٍ٘يٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي دس ثيٗ وُ
ٔطبٞذات ٔ 09175ي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .و ٝرشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي دسثيٗ
ضشوت ٞباصٔيبٍ٘يٗ ٔٙبسجي ثشخٛسداساست حذاوخش رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي دس ثيٗ وُ
ٔطبٞذات ٔ 5996ي ثبضذ حذالُ ٔ -0955ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف
صيبدي ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ضشوت ٞب ٚرٛد داسدٔ .يبٍ٘يٗ حسبة ٞب  ٚاسٙبد
دسيبفتٙي تزبسي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 09065ي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .وٝ
حسبة ٞب  ٚاسٙبد دسيبفتٙي تزبسي دسثيٗ ضشوت ٞباصٔيبٍ٘يٗ ٔٙبسجي ثشخٛسداس٘يست
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حذاوخش حسبة ٞب  ٚاسٙبد دسيبفتٙي تزبسي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 15963ي ثبضذ حذالُ
ٔ -10928ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف صيبدي ثيٗ حسبة ٞب  ٚاسٙبد
دسيبفتٙي تزبسي ضشوت ٞب ٚرٛد داسدٔ .يبٍ٘يٗ ٔٛرٛدي وبال دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات
ٔ 09044ي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .وٛٔ ٝرٛدي وبال دسثيٗ ضشوت ٞباصٔيبٍ٘يٗ
ٔٙبسجي ثشخٛسداس٘يست حذاوخش ٔٛرٛدي وبال دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 2908ي ثبضذ حذالُ
ٔ -1924ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف صيبدي ثيٗ ٔٛرٛدي وبال ضشوت ٞب
ٚرٛد ٘ذاسدٔ .يبٍ٘يٗ حسبة ٞب  ٚاسٙبدپشداختٙي تزبسي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 09031ي
ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .و ٝحسبة ٞب  ٚاسٙبدپشداختٙي تزبسي دسثيٗ ضشوت
ٞباصٔيبٍ٘يٗ ٔٙبسجي ثشخٛسداس٘يست حذاوخش حسبة ٞب  ٚاسٙبدپشداختٙي تزبسي دس ثيٗ وُ
ٔطبٞذات ٔ 6966ي ثبضذ حذالُ ٔ -5984ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف
صيبدي ثيٗ حسبة ٞب  ٚاسٙبدپشداختٙي تزبسي ضشوت ٞب ٚرٛد داسدٔ .يبٍ٘يٗ ٞضيٝٙ
استٟالن دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 09025ي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .وٞ ٝضيٝٙ
استٟالن دسثيٗ ضشوت ٞباصٔيبٍ٘يٗ ٔٙبسجي ثشخٛسداس٘يست حذاوخش ٞضي ٝٙاستٟالن دس
ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 0912ي ثبضذ حذالُ ٔ 09000ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست وٝ
ا٘حشاف صيبدي ثيٗ ٞضي ٝٙاستٟالن ضشوت ٞب ٚرٛد ٘ذاسدٔ .يبٍ٘يٗ سٛد ػّٕيبتي دس ثيٗ
وُ ٔطبٞذات ٔ 09218ي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .و ٝسٛد ػّٕيبتي دسثيٗ ضشوت
ٞباصٔيبٍ٘يٗ ٔٙبسجي ثشخٛسداساست حذاوخش سٛد ػّٕيبتي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ 4917ي
ثبضذ حذالُ ٔ -09022ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف صيبدي ثيٗ سٛد
ػّٕيبتي ضشوت ٞب ٚرٛد داسدٔ .يبٍ٘يٗ ٔزٕٛع الالْ تؼٟذي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات 09117
ٔي ثبضذ .ايٗ ٘سجت ٘طبٖ ٔي دٞذ .ؤ ٝزٕٛع الالْ تؼٟذي دسثيٗ ضشوت ٞباصٔيبٍ٘يٗ
ٔٙبسجي ثشخٛسداساست حذاوخش ٔزٕٛع الالْ تؼٟذي دس ثيٗ وُ ٔطبٞذات ٔ2982ي ثبضذ
حذالُ ٔ -5995ي ثبضذ ،ايٗ ٘سجت ثيبٍ٘ش آ٘ست و ٝا٘حشاف صيبدي ثيٗ ٔزٕٛع الالْ
تؼٟذي ضشوت ٞب ٚرٛد داسد.
آسمًن فزضیٍ ايل:
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و ٝدس ايٗ فشضي ٝتبحيش سٛد ػّٕيبتي ثش پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ثشسسي ٔي
ٌشدد.
٘تبيذ حبصُ اص ثشآٚسد فشضي ٝا َٚدس ايٗ پژٞٚص دس ٍ٘بس٘ 2 ٜطبٖ داد ٜضذ ٜاست .ثب تٛرٝ
ث٘ ٝتبيذ ٔٙذسد دس رذٔ َٚزوٛسٔ ،طبٞذٔ ٜي ٌشدد و ٝثيٗ سٛد ػّٕيبتي  ٚپيص ثيٙي
رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي دس سغح اعٕيٙبٖ  99دسصذ ساثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙبداسي ٚرٛد
داسد و ٝآٔبسٔ t ٜتغيش سٛد ػّٕيبتي ثب ٔمذاس  39212ايٗ ٔؼٙبداسي سا تبييذ ٔي وٙذ.
٘تبيذ ٔٙذسد دس ٍ٘ب٘ 2 ٜطبٖ ٔي دٞذ و 40 ٝدسصذ اص تغييشات ٔشثٛط ث ٝپيص ثيٙي رشيبٖ
ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي تٛسظ سٛد ػّٕيبتي تٛضيح دادٔ ٜي ضٛد .آٔبس ٜدٚسثيٗ ٚاتس ٖٛثب
ٔمذاس  29385ػذْ ٕٞجستٍي ثيٗ ٔتغيش ٞب سا تبييذ ٔي وٙذ .ثب ٔالحظ ٝسغح ٔؼٙبداسي آٔبسٜ
 Fدس ٍ٘بسٔ 2 ٜذَ سٌشسي٘ٛي ث ٝعٛس وّي تبييذ ٔي ٌشدد
وگارٌ  - 1ضزایب مدل رگزسیًوی فزضیٍ ايل
ارضاي ٔذَ

ضشايت

آٔبسt ٜ

سغح ٔؼٙبدسي

C

-1/473

-11/876

0/000

Oi

0/221

3/212

0/000

ضشيت تؼييٗ

ضشيت تؼييٗ تؼذيُ ضذٜ

آٔبسF ٜ

سغح ٔؼٙبداسي

آٔبس ٜدٚسثيٗ ٚاتسٖٛ

0/4

0/260

2/858

0/000

3/358

آسمًن فزضیٍ ديم:
دس ايٗ فشضي ٝتبحيش رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ثش پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ٔٛسد
ثشسسي لشاس ٌشفت.
يبفت ٝاي حبصُ اص ثشآٚسد فشضي ٝد ْٚدس ايٗ پژٞٚص دس ٍ٘بس٘ 3ٜطبٖ داد ٜضذ ٜاست .ثب
تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ٔٙذسد دس رذٔ َٚزوٛسٔ ،طبٞذٔ ٜي ٌشدد و ٝثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي
ربسي  ٚپيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي دس سغح اعٕيٙبٖ  99دسصذ ساثغٙٔ ٝفي ٚ
ٔؼٙبداسي ٚرٛد داسد و ٝآٔبسٔ t ٜتغيش رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ثب ٔمذاس  -39206ايٗ
ٔؼٙبداسي سا تبييذ ٔي وٙذ.
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٘تبيذ ٔٙذسد دس ٍ٘بس٘ 3 ٜطبٖ ٔي دٞذ و 2792 ٝدسصذ اص تغييشات ٔشثٛط ث ٝپيص ثيٙي
رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي تٛسظ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي تٛضيح دادٔ ٜي ضٛد .آٔبسٜ
دٚسثيٗ ٚاتس ٖٛثب ٔمذاس  19861ػذْ ٕٞجستٍي ثيٗ ٔتغيش ٞب سا تبييذ ٔي وٙذ .ثب ٔالحظٝ
سغح ٔؼٙبداسي آٔبس F ٜدس ٍ٘بسٔ 3 ٜذَ سٌشسي٘ٛي ث ٝعٛس وّي تبييذ ٔي ٌشدد.
وگارٌ  - 9ضزایب مدل رگزسیًوی فزضیٍ ديم
ارضاي ٔذَ

ضشايت

آٔبسt ٜ

سغح ٔؼٙبدسي

C

0/227

13/453

0/000

-0/167

-3/206

0/001

CFOi,t
ضشيت تؼييٗ

ضشيت تؼييٗ تؼذيُ ضذٜ

آٔبسF ٜ

سغح ٔؼٙبداسي

آٔبس ٜدٚسثيٗ اتسٖٛ

0/272

0/126

2/277

0/000

1/861

آسمًن فزضیٍ سًم:
دس ايٗ فشضي ٝتبحيش رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ٔ ٚزٕٛع الالْ تؼٟذي ثش پيص ثيٙي رشيبٖ ٚرٝ
٘مذ ػّٕيبتي آتي ثشسسي ٔي ٌشدد.
يبفت ٝاي حبصُ اص ثشآٚسد فشضي ٝس ْٛدس ايٗ پژٞٚص دس ٍ٘بس٘ 4ٜطبٖ داد ٜضذ ٜاست .ثب
تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ٔٙذسد دس رذٔ َٚزوٛسٔ ،طبٞذٔ ٜي ٌشدد و ٝساثغ ٝاي ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي ٔ ٚزٕٛع الالْ تؼٟذي ثب پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ٚرٛد
٘ذاسد.ثٙبثشايٗ فشضي ٝس ْٛسد ٔي ضٛد.
وگارٌ - 0ضزایب مدل رگزسیًوی فزضیٍ سًم
ارضاي ٔذَ

ضشايت

آٔبسt ٜ

سغح ٔؼٙبدسي

C

0/218

10/275

0/000

CFOi,t

-0/121

-1/403

0/161

ACCRUALS i,t
ضشيت تؼييٗ

0/05

0/663

0/508

ضشيت تؼييٗ تؼذيُ ضذٜ

آٔبسF ٜ

آٔبس ٜدٚسثيٗ ٚاتسٖٛ

0/272

0/125

1/884

2/282
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آسمًن فزضیٍ چُارم:
دس ايٗ فشضي ٝتبحيش رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي  ٚارضاي الالْ تؼٟذي ثش پيص ثيٙي رشيبٖ ٚرٝ
٘مذ ػّٕيبتي آتي ٔٛسد ثشسسي لشاس ٌشفت.
يبفتٞ ٝبي حبصُ اص ثشآٚسد فشضي ٝچٟبسْ دس ايٗ پژٞٚص دس ٍ٘بس٘ 5ٜطبٖ داد ٜضذ ٜاست.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ٔٙذسد دس رذٔ َٚزوٛسٔ ،طبٞذٔ ٜي ٌشدد و ٝرشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ٚ
ارضاي الالْ تؼٟذي (ث ٝرضء حسبثٟبٚاسٙبد پشداختٙي تزبسي) ثب پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ
ػّٕيبتي آتي دس سغح اعٕيٙبٖ  99دسصذ ساثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙبداسي ٚرٛد داسد؛ دس حبِيى ٝثيٗ
حسبة ٞب  ٚاسٙبد پشداختٙي تزبسي  ٚپيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ساثغٙٔ ٝفي ٚ
ٔؼٙبداسي يبفت ضذ .و ٝآٔبس t ٜايٗ ٔتغيشٞب دس ٍ٘بس 5 ٜايٗ ٔؼٙبداسي سا تبييذ

ٔي وٙٙذ.

٘تبيذ ٔٙذسد دس ٍ٘ب٘ 5 ٜطبٖ ٔي دٞذ و 8 ٝدسصذ اص تغييشات ٔشثٛط ث ٝپيص ثيٙي رشيبٖ
ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي تٛسظ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي  ٚارضاي الالْ تؼٟذي تٛضيح دادٜ
ٔي ضٛد .آٔبس ٜدٚسثيٗ ٚاتس ٖٛثب ٔمذاس  29226ػذْ ٕٞجستٍي ثيٗ ٔتغيش ٞب سا تبييذ ٔي
وٙذ .ثب ٔالحظ ٝسغح ٔؼٙبداسي آٔبس F ٜدس ٍ٘بسٔ 5 ٜذَ سٌشسي٘ٛي ث ٝعٛس وّي تبييذ ٔي
ٌشدد.
وگارٌ  - 5ضزایب مدل رگزسیًوی فزضیٍ چُارم
ارضاي ٔذَ

ضشايت

آٔبسt ٜ

سغح ٔؼٙبدسي

Constant

0/040

0/337

0/169

CFOi,t

0/336

4/427

0/000

ARC

0/246

3/447

0/000

INV

0/569

5/181

0/000

AP

-0/259

-3/368

0/000

DEP

2/716

3/170

0/000

OTH
ضشيت تؼييٗ

0/263

3/690

0/000

0/08

ضشيت تؼييٗ تؼذيُ ضذٜ
0/07

آٔبسF ٜ
0/226
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سغح ٔؼٙبداسي

آٔبس ٜدٚسثيٗ ٚاتسٖٛ

0/000

2/226

وتیجٍ گیزی:
ٞذف اص ايٗ تحميك ثشسسي استجبط الالْ تؼٟذي دس پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي
ثٛد .دس ايٗ تحميك چٟبس فشضئ ٝذ ٖٚضذ  ٚسپس اص ٔذَ سٌشسي ٖٛچٙذٌب٘ ٝثشاي آصٖٔٛ
فشضيبت استفبد ٜضذ٘ .تبيذ حبصُ اصآصٔ ٖٛفشضي ٝا٘ َٚطبٖ داد و ٝسٛد ػّٕيبتي تٛا٘بيي
پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي سا داسد .ايٗ ٘تيز ٝثب ٘تبيذ ثذست آٔذ ٜاص تحميمبت
لجّي ثشث ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)2002چٕٞ ٚ ًٙىبساٖ ( ،)2008اثشاٞيٓ (ٔ ٚ )16()2011يش
فخشاِذيٙي ( ٓٞ )1388خٛا٘ي داسد ٓٞ .چٙيٗ ٘تبيذ آصٔ ٖٛفشضي ٝد٘ ْٚطبٖ داد و ٝساثغٝ
ٔٙفي ٔ ٚؼٙبداسي ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي  ٚرشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ٚرٛد داسد.
و٘ ٝتبيذ ايٗ آصٔ ٓٞ ٖٛثب ٘تبيذ ثذست آٔذ ٜاص تحميمبت لجّي داخّي  ٚخبسري  ٓٞخٛا٘ي
داسد٘ .تبيذ آصٔ ٖٛفشضي ٝس٘ ْٛطبٖ داد و ٝساثغٔ ٝؼٙبداسي ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي ٚ
ٔزٕٛع الالْ تؼٟذي ثب پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ٚرٛد ٘ذاسد٘ .تبيذ آصٖٔٛ
فشضي ٝچٟبسْ ٘طبٖ داد و ٝساثغٔ ٝخجت ٔ ٚؼٙبداسي ثيٗ رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي  ٚارضاي
الالْ تؼٟذي ثب پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي ٚرٛد داسد .يبفتٞ ٝبي ايٗ تحميك
 ٓٞثب ٘تبيذ ثذست آٔذ ٜاص تحميمبت لجّي  ٓٞخٛا٘ي داسد.
پیطىُادات:
يبفتٞ ٝبي ايٗ تحميك ٘طبٖ داد و ٝسٛد ػّٕيبتي ،رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتئ ،زٕٛع الالْ
تؼٟذي  ٚارضاي الالْ تؼٟذي تٛا٘بيي پيص ثيٙي رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي آتي سا داس٘ذ ِزا
سشٔبيٌ ٝزاساٖ ٚاػتجبس دٙٞذٌبٖ  ٚتحّيُ ٌشاٖ ٔبِي ٔي تٛا٘ٙذ اص ايٗ ٔذَ ٞب دس پيص ثيٙي
رشيبٖ ٚر٘ ٝمذ ػّٕيبتي استفبدٕ٘ ٜبيٙذ .دسادأ ٝايٗ تحميكٛٔ ،ضٛػبت صيش ثشاي تحميمبت
آتي پيطٟٙبد ٔي ضٛد:
 اصآ٘زبئيى ٝثىبسٌيشي الالْ تؼٟذي دس ضشوت ٞب ثش سغٛح ثبال/پبييٗ لبثُ عجمٝثٙذي ٔي ثبضذ ،پيطٟٙبد ٔي ضٛد تحميك حبضش سا دس سغٛح ثبال/پبييٗ اص ٘ظش
ٔزٕٛع الالْ تؼٟذي ٔزذدا ارشا ضٛد.
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 ثىبسٌيشي الالْ تؼٟذي دس چشخ ٝػٕش ضشوتٟب ٘يض ثب ضذت  ٚضؼف ٕٞشا ٜثٛد.پيطٟٙبد ٔي ضٛد ،ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ چشخ ٝػٕش ضشوتٟب٘ ،سجت ث ٝآصٔ ٖٛآٖ دس
ٔشاحُ سضذ/ثّٛؽ/تح َٛالذاْ ضٛد.
مىابع:
 .1ث ،ِٛٛلبسٓ ،حسٙئ ،حٕذ  ٚفشاٞب٘ي ،احسبٖ" ،)1391( ،ثشسسي ساثغٔ ٝيبٖ سٛدآٚسي،
الالْ تؼٟذي  ٚرشيبٖٞبي ٘مذي" ،تحقیقات حسابداری ي حسابزسی ،ا٘زٕٗ
حسبثذاسي ايشاٖ ،سبَ چٟبسْ ،ضٕبس.15 ٜ
 .2حمفي ،ػّي ،فذائي ،حٕيذسضبٌ" ،)1386( ،ضيٙص ٔذِي وبسآٔذ ثشاي پيص ثيٙي رشيبٖ
ٞبي ٘مذي ثش اسبس ٔمبيسٔ ٝذَ ٞبي ٔشثٛط دس ضشوت ٞبي پزيشفت ٝضذ ٜدس ثٛسس
اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ" ،فصلىامٍ بزرسی َای حسابداری يحسابزسی ،ضٕبس،50ٜ
صص .3-24
 .3سسبئيبٖ ،أيش ،حسيٙيٚ ،حيذ" ،)1387( ،ساثغ ٝويفيت الالْ تؼٟذي ٞ ٚضي ٝٙسشٔبي ٝدس
ايشاٖ" ،فصلىامٍ بزرسی َای حسابداری ي حسابزسی ،ضٕبس ،53 ٜصص . 67-82
 .4فخبسي ،حسيٗ ،تمٛي ،سيذسٚح اهلل" ،)1388( ،ويفيت الالْ تؼٟذي ٔ ٚب٘ذٚ ٜر٘ ٝمذ"،
فصلىامٍ بزرسی َای حسابداری ي حسابزسی ،ضٕبس ،57 ٜصص .69-84
 .5لبئٕئ ،حٕذحسيٗ ،رٕبَ ِيٛا٘ي ،ػّي  ٚد ٜثضسٌي ،سزبد" ،)1387( ،ويفيت سٛد ٚ
ثبصد 71 ٜسٟبْ ضشوت ٞب" ،بزرسیُای حسابداری ي حسابزسی ،ضٕبس ، 52 ٜصص
.88

16

ٚ  "تشويت ارضاي رشيبٖ ٘مذ،)1392( ،بصٟٙ ث، ِغفيٚ  فشصاد،سٛ غي، غالٔشضب،سفشٛصٙٔ .6
 تحقیقات حسابداری ي،"ٖشاٟبداس تٟساق ثٚسس اٛي دسٔب٘ذٌي ٔبِي دس ثٙپيص ثي
.ٓزٙ سبَ پ،18 ٜ ضٕبس،حسابزسی
ٝ "ٔمبيس،)1388( ، ػّيشضب،سٛيٓ پٞ اثشا،دٕٛ ٔح،ٗ ٔؼيٗ اِذي، سيذ حيذس،يٙ ٔيش فخشاِذي.7
،"بي ٘مذي آتيٞ ٖي رشيبٙذي دس پيص ثيٟ الالْ تؼٚ بي ٘مذيٞ ٖا٘بيي رشيبٛت
.116-99  صص،55 ٜ ضٕبس،فصلىامٍ بزرسی َای حسابداری ي حسابزسی
8. Brochet, F., Nam S., Ronen, J., (2007), "Accruals and the
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