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 چکیده

تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل  وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می  بین اقالم تعهدی و جریان بررسی رابطه
وجه  نقد عملیاتی و   گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریان

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر  107منظور   عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین
( مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین 1394-1384سال ) 11تهران برای بازه زمانی 
وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه   اقالم تعهدی و جریان

های آماری مورد بررسی قرار  توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک اقتصادی و زمانی که می
دهد رابطه منفی بین اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته  گرفت. نتایج پژوهش نشان می

رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه  1394سال  در -347/0به  1384در سال  -997/0کاهش یافته و از 
های نامشهود در  وجه نقد مبتنی بر زمان، اقالم تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی  های جریان عاملِ شوک

ر عوامل وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرا  کاهش رابطه بین اقالم تعهدی و جریان
 وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.  فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان
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 مقدمه

های  گیری عنوان مبنای تصمیم ها به د شرکتگیری مستمر و مطلوب عملکر ضرورت اندازه
های مالی، استفاده از فرض تعهدی در حسابداری و گزارشگری  کنندگان صورت استفاده

ناپذیر کرده است. ویژگی اصلی اقالم تعهدی یکنواخت نمودن تغییرات  مالی را اجتناب
مبنای تعهدی، (. زیرا طبق 1994، 1زمانی موقت در جریان وجه نقد عملیاتی است )دیچا

رویدادهای اقتصادی مستقل از زمان دریافت و پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی و ثبت 
شود. این نقش اقالم تعهدی را نقش زمانی اقالم تعهدی یا نقش یکنواخت کنندگی یا  می

وجه نقد عملیاتی، سیستم   کنند. با افزودن اقالم تعهدی به جریان کاهش اختالل نیز تعبیر می
گیری در نتایج عملیات  کند که اختالل اندازه ابداری تعهدی ارقام سودی را گزارش میحس

( متذکر 1994تواند داشته باشد. همچنان که دیچا ) کمتری را نسبت به مبنای نقدی می
شود، مفهوم اصلی نقش زمانی حسابداری اقالم تعهدی این است که اقالم تعهدی و  می

اظر، با یکدیگر همبستگی منفی دارند. او معتقد است که این وجه نقد عملیاتی متن  جریان
همبستگی منفی در ذات سیستمی است که از اقالم تعهدی در راستای کاهش اختالل اندازه 

کند. به عبارت دیگر این نوع ارتباط بین اقالم تعهدی و گیری نتایج عملکرد استفاده می
ت جریان وجه نقد در فرآیند طبیعی عملیات وجه نقد عملیاتی ریشه در نوسانات موق جریان

 شرکت دارد. 
وجه نقد عملیاتی،  های انجام شده در زمینه اقالم تعهدی و جریاندر ادامه پژوهش 

وجه نقد   ( دریافتند که همبستگی بین اقالم تعهدی و جریان2016) 2بوشمن و همکاران
های اخیر از بین رفته است. آنها  عملیاتی در نیم قرن اخیر به شدت کاهش یافته و در سال

وجه نقد   کنند که کاهش مداوم همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان استدالل می
های نامشهود، عدم تقارن زمانی  ای دارد. حجم نگهداری داریی عملیاتی دالیل بالقوه

تبط با زمان ها، اقالم تعهدی غیرمر شناسایی سود و زیان، تطابق ضعیف بین درآمدها و هزینه
تواند با این کاهش مرتبط باشد. آنها همچنین به این  وجه نقد می  پذیر بودن جریان و  نوسان

نتیجه رسیدند که افزایش اقالم تعهدی غیرعملیاتی و تکرارناپذیری و شناسایی به موقع 
هایی از شناسایی اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان است، نقش با  زیان، که همگی مصداق

وجه نقد عملیاتی   میتی در کاهش همبستگی مشاهده شده بین اقالم تعهدی و جریاناه
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وجه نقد است، در   ریشه اصلی اقالم تعهدی مرتبط با زمان در تغییرات موقت جریان .دارد
کاری، حسابداری ارزش منصفانه،  حالی که اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان ریشه در محافظه

وجه   طور مستقیم مرتبط با جریاندی و سایر رویدادها دارد که بهخطای برآورد اقالم تعه
 های نزدیک نیست. وجه نقد دوره  نقد عملیاتی متناظر و یا حتی جریان

همواره محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی مورد بحث بوده و چالش  
بینی و ارزیابی عملکرد  یشهای مالی و سهامداران در پروی استفاده کنندگان صورت پیش

واحدهای تجاری، استفاده از جریان نقد عملیاتی یا سود حسابداری بوده است. با این وجود 
باید به این نکته توجه کرد که اطالعات خروجی از سیستم حسابداری مکمل یکدیگر بوده 

ه تناسب بین گذاران بدون توجه ب و باید توأمان استفاده شوند. به عبارت دیگر اگر سرمایه
دو جزء نقدی و تعهدی سود، صرفاً بر سود حسابداری و یا جریان نقدی گزارش شده 

گیرد. از این رو به  متمرکز شوند، قیمت مبادله سهام از ارزش ذاتی آن فاصله بیشتری می
های نقدی عملیاتی و عوامل موثر بر رسد بررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریاننظر می
گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و د برای سرمایهتوانآن می

بینی عملکرد واحدهای تجاری ارزشمند و مفید باشد. با وجود آنکه در محیط  حتی پیش
وجه نقد عملیاتی   ای در زمینه اقالم تعهدی و جریانهای ارزنده اقتصادی ایران پژوهش

(، 1395و افالطونی،  1394؛ بزرگ اصل 1390دستگیر،  ؛1388انجام شده است )فخاری، 
وجه نقد عملیاتی به ویژه   های مذکور رابطه بین اقالم تعهدی و جریان لیکن در پژوهش

روند این رابطه در طول زمان، بررسی نشده و عوامل مؤثر بر آن شناسایی نشده است. 
  ن اقالم تعهدی و جریانبنابراین هدف پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی رابطه بی

وجه  نقد عملیاتی در گذر زمان، عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه مؤثر بر این رابطه را نیز 
تواند به توضیح این مهم کمک  شناسایی و بررسی کند. بنابراین نتایج پژوهش حاضر می

یرفته شده های پذ وجه نقد عملیاتی در بین شرکت  کند که رابطه بین اقالم تعهدی و جریان
رابطه را دستخوش تغییر  تواند این بورس اوراق بهادر تهران چگونه است و چه عواملی می

 قرار دهد

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

 وجه نقد عملیاتی  رابطه اقالم تعهدی و جریان

های مالی خود را بر وجه نقد، شرکت باید صورت  به استثنای اطالعات مربوط به جریان
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دی تهیه کند. استفاده از مبنای تعهدی، اقالمی را تحت عنوان اقالم تعهدی به مبنای تعه
کند. با این اوصاف سود حسابداری به دو بخش تعهدی و نقدی بخش نقدی سود اضافه می

های ارائه شده در صورت قابل تفکیک است.اقالم تعهدی را بخشی از درآمدها و هزینه
شود. به عبارت رت جریان وجه نقد نشان داده نمیدهد که در صوسود و زیان تشکیل می

تفاوت بین  دیگر اقالم تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی است.
بیانیه استانداردهای »وجه نقد در   حسابداری اقالم تعهدی و حسابداری مبتنی بر جریان

 روشن شده است: « 8حسابداری مالی شماره 

م تعهدی اثر مبادالت و سایر رویدادها و شرایط گزارش منابع اقتصادی حسابداری اقال»
افتد، هایی که این اثرات اتفاق می متعلق به شرکت و اداعاهای نسبت به این منابع را در دوره

های زمانی مختلف اتفاق دهد حتی اگر دریافت و پرداخت نقدی آنها در دورهنمایش می
 «بیافتد.

اقالم تعهدی که در تحقیق حاضر به عنوان نقش زمانی اشاره  نقش اساسی حسابداری 
وجه نقد عملیاتی است. برای   شود، یکنواخت کردن نوسانات زمانی موقت در جریانمی

های دریافتنی مثال شرکت ایران ترانسفو را در نظر بگیرید؛ افزایش در سر رسید حساب
  اندازد و منجر به کاهش جریانتأخیر میها را به طور غیرمنتظره به برای مشتریان، پرداخت

شود. با تحلیل مشابه افزایش موقت در وجه نقد و افزایش اقالم تعهدی به همان مبلغ می
وجه   حساب موجودی کاال با رشد حساب سرمایه در گردش و کاهش همزمان در جریان

اشی از اثر سود نقد عملیاتی مرتبط است. حسابداری اقالم تعهدی از چنین نوسانات موقت ن
گزارش شده شرکت )سود گزارش شده بر مبنای نقدی(، توسط اقالم تعهدی به میزان 

( 1994) 1کند. همانطور که دیچووجه نقد جلوگیری می  مشابه اما در جهت مخالف جریان
اشاره کرده است، منطق اصلی نقش زمانی حسابداری اقالم تعهدی این است که اقالم 

 ه نقد عملیاتی همبستگی منفی دارند. وج  تعهدی و جریان
با توجه به آنچه گذشت، رابطه منفی بین اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی دور  

(، دیچو و 1994ای که در تحقیقات مختلف از جمله تحقیق دیچو )از انتظار نیست. رابطه
ین جریان وجه ( دریافت همبستگی ب1986( به اثبات رسیده است. رایبورن )2002) 2دیچا

 است.مک -0.81به میزان  1962-1982نقد عملیاتی و جمع اقالم تعهدی طی دوره زمانی 
( هم با بررسی مدیریت سود دریافتند همبستگی بین سطوح 1988نیکولس و ویلسون )
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به  1967-1985تغییرات جریان وجه نقد عملیاتی و جمع اقالم تعهدی برای دوره زمانی 
 شد. با می -0.78میزان 

( در بورس اوراق 1384راستا پژوهش دیگری توسط مشایخی و مهرانی ) همیندر  
بهادر تهران انجام شد. ایشان این پژوهش را با هدف بررسی نقش اقالم تعهدی اختیاری در 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران انجام دادند. آنها مدیریت سود شرکت
وجه نقد عملیاتی   داری بین اقالم تعهدی اختیاری و جریاننیدریافتند که رابطه منفی مع

بررسی رابطۀ اقالم ( در پژوهشی به 1396و همکاران ) اصولیان برقرار است. همچنین
تعهدی، سودآوری عملیاتی و سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد با بازدهی سهام در بورس 

اقالم تعهدی با سودآوری  اوراق بهادر تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می داد که
 ( دارد. -3670/0نقدی همبستگی منفی )

 وجه نقد عملیاتی  عوامل موثر بر رابطه بین اقالم تعهدی و جریان
تمرکز محض بر اقالم تعهدی در مطالعات حسابدرای ضمن آنکه منجر به مجهول ماندن 

گیری ناشی از این اجراء را  شود، خطاهای اندازه رابطه بین اجرای نقدی و تعهدی سود می
(. با وجود شواهد پراکنده در مطالعات انجام 2017دهد )فرزادفر و مونم،  نیز نشان نمی

های اخیر داللت بر این دارد که همبستگی منفی بین اقالم های دوره، استفاده از نمونهشده
های اخیر به طور قابل توجه کاهش یافته است. به وجه نقد عملیاتی در سال  تعهدی و جریان

( در تحقیقی که انجام دادند، همبستگی پیرسون 2009) 2و مگیلک 1عنوان مثال بارون
وجه نقد عملیاتی و جمع اقالم تعهدی در   ( را بین جریان-0.33) -0.04ن )اسپیرمن( به میزا

 4و هاین 3کشف کردند. همچنین نتایج تحقیق جیولی 1988-2004های زمانی  دوره
 -0.01وجه نقد عملیاتی از   دهد که کواریانس بین اقالم تعهدی و جریان( نشان می2000)

رسیده است. در ادامه تحقیقات مذکور،  1990در دهه  -0.005به  1960-1980های در دهه
( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی منفی بین 2016بوشمن و همکاران )
سیر نزولی داشته و  2016سال منتهی به  50وجه  نقد عملیاتی در طی   اقالم تعهدی و جریان

دهد که افزایش اقالم  یهای اخیر نزدیک به صفر رسیده است. بررسی آنها نشان مدر سال
تعهدی غیر مرتبط با زمان، بیشترین نقش را در کاهش همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و 
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 وجه نقد عملیاتی داشته است.  جریان

 های جریان وجه نقد  شوک
وجه نقد ممکن   در تشریح عوامل بالقوه موثر بر رابطه فوق باید خاطر نشان شد که جریان

و رویدادهای مبتنی بر اقتصاد یا مرتبط با زمان نوسان پیدا کنند. است در نتیجه هر د
های بنیادین در عملکرد شرکت است و  های جریان وجه نقد مبتنی بر اقتصاد، شوک شوک

شوند. در مقابل  در سودهای گزارش شده، مستقل از اقالم تعهدی متناظر منعکس می
وجه نقد   پذیری موقت جریان وسانهای جریان وجه نقد مرتبط با زمان ریشه در ن شوک

( متذکر 2002و دیچا ) 1داشته و بنابراین همبستگی منفی با اقالم تعهدی دارد. دیچو
پذیری جریان نقد  شوند که توانایی اقالم تعهدی در ایجاد جریان وجه نقد با نوسان می

تواند منجر  گیری می  پذیری جریان نقد در طول دوره نمونه مرتبط است. افزایش در نوسان
وجه نقد   به قطع ارتباط پایدار ناشی از نقش زمانی اقالم تعهدی، بین اقالم تعهدی و جریان

وجه نقد عملیاتی دو رابطه   عملیاتی شود. آنها برای بررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریان
 اند:  زیر را مطرح کرده

 TACCi,t =β0 +β1CFOi,t +ei,t(         1مدل )

 TACCi,t =β0 +β1CFOi,t−1 +β2CFOi,t +β3CFOi,t+1 +ei,t     (2مدل )
2و  1توان ضریب جریان نقد در معادله  از لحاظ ریاضی می 

R
را به ترتیب  2در معادله  2

COV   به صورت  2(ACC,CFO)

VAR(ACC)×VAR(CFO)
   COV(ACC,CFO)  و  

VAR(CFO)
پذیری  نوشت. بنابراین نوسان 

Rگیری  مستقیماً بر اندازه (VAR(CFO))د وجه نق  جریان
و ضریب جریان نقد تاثیر  2

های مرتبط با زمان و  پذیری جریان نقد، مولفه طور که بحث شد، نوسان گذارد. همان می
توان گفت در صورتی که جریان نقد عملیاتی و سود نوسان اقتصاد دارد. به طور خالصه می

باشد. این های اقتصادی بر عملیات شرکت می شوکزیادی داشته باشند، حاکی از افزایش 
 وجه  نقد عملیاتی گردد.  تواند منجر به تضعیف رابطه بین اقالم تعهدی و جریانحالت می

 اقالم تعهدی مرتبط با زمان و اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان 
ی غیرمرتبط با دومین عامل موثر بر رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی، اقالم تعهد

                                                                                                                   
1. Dichev 

 R2شود، ضریب وجه نقد  گذشته، حال و آینده مشخص می  . از آنجا که در مدل موردنظر اقالم تعهدی منحصراً بر اساس جریان1

 .وجه نقد عملیاتی باشد  تواند جایگزین مناسبی برای همبستگی بین اقالم تعهدی و جریان می

 



  39 ... بررسی عوامل زمانی و اقتصادی مؤثر بر رابطه بین اقالم تعهدی

 
 

توان اقالم تعهدی را به دو دسته: اقالم تعهدی مرتبط با زمان و  زمان است. در یک نگاه می
اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان، تقسیم کرد. اقالم تعهدی مرتبط با زمان تغییرات موقتی در 

شه در کنند، در مقابل اقالم تعهدی غیر مرتبط با زمان، ری جریان وجوه نقد را خنثی می
محافظه کاری، حسابداری ارزش منصفانه، خطای برآورد اقالم تعهدی و سایر رویدادها و 

های زمانی نزدیک  وجه نقد عملیاتی متناظر یا دوره  برآوردهایی دارد که مستقیماً با جریان
کاری در  ها، که به واسطه محافظه مرتبط نیستند. به عنوان مثال، زیان کاهش ارزش دارایی

ها که ریشه  ها و بدهی شود. همچنین تجدید ارائه در دارایی های مالی شناسایی می صورت
وجه نقد  متناظری را ایجاد   ها جریان در حسابداری ارزش منصفانه دارد. هر دو این مثال

در حالی که اقالم تعهدی مرتبط با زمان با جریان وجه نقد عملیاتی به طور منفی  .کنند نمی
م تعهدی غیرمرتبط با زمان این چنین نیستند. با افزایش تکرار یا حجم اقالم اند، اقال همبسته

وجه   رود که همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان تعهدی غیرمرتبط با زمان انتظار می
 نقد عملیاتی کاهش یابد. 

 های نامشهود دارایی
ریان نقد را دستخوش تغییر تواند رابطه بین اقالم تعهدی و جای که میسومین عامل بالقوه

ها است. در عصر صنعتی و به اقتضای  های نامشهود در شرکت قرار دهد، حجم دارایی
آالت و  های مشهود نظیر ماشین محیط تجاری تأکید بر نگهداری حجم وسیعی از دارایی

-شد. اما با گذر از عصر صنعتی به عصر تکنولوژی اطالعات، اهمیت داراییتجهیزاتی می

هایی  تر شده است. حتی شرکتها پررنگنامشهود در سودآوری و ارزش شرکت های
های مشهود آنها پیشی های نامشهود آنها از میزان داراییظهور کردند که حجم درایی

گرفته است. همین امر محققان دانشگاهی را بر آن داشت تا تحقیقاتی را در زمینه توصیف 
 نجام دهند.های نامشهود او تبیین اثر دارایی

در تحقیقی که  به بررسی کیفیت سود پرداخت، به این نتیجه رسید  1(2014سیریواستاوا )
-های نامشهود، منجر به کاهش کیفیت سود می ها با حجم بیشتر دارایی که افزایش شرکت

ها از نوسان بیشتری برخوردار است. شود. چرا که درآمد و جریان نقد در این گونه شرکت
های نامشهود بیشتر استدالل نمود که عدم اطمینان درباره منافع آتی دارایی همچنین او

 است. 

                                                                                                                   
1. Srivaastava 
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ها بر رابطه بین اقالم  های نامشهود شرکترود که افزایش در حجم داراییانتظار می 
-وجه نقد عملیاتی تأثیر داشته باشد. از جمله مهمترین عواملی که بر دارایی  تعهدی وجریان

های ادرای، عمومی و فروش مثل هزینه  گذارند هزینهها تاثیر می های نامشهود شرکت
هایی نظیرحق اختراع،  گذاری در داراییباشد. به عبارت دیگر رشد سرمایهتبلیغات می

عالئم تجاری، سرمایه انسانی و... به این دلیل که بر مبنای جریان نقد خروجی هزینه 
رود که افزایش نخواهند شد. پس انتظار می شوند، منجر به ایجاد اقالم تعهدی متناظر می

 وجه نقد عملیاتی شود.  ها باعث کاهش ارتباط بین اقالم تعهدی و جریاناین قبیل دارایی

 ها تطابق بین درآمدها و هزینه
رود رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی را ای که انتظار میچهارمین عامل بالقوه

باشد. اصل تطابق هزینه با ها میدهد، تطابق بین درآمدها و هزینهدستخوش تغییر قرار 
ها باید بدون در نظر  کند هزینه درآمد یکی از اصول حسابداری تعهدی است که بیان می

ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود بر خالف حسابداری نقدی  گرفتن زمان پرداخت در دوره
ها کفیت سود  شود. تطابق درآمدها و هزینه یکه در آن هزینه در زمان پرداخت آن ثبت م

دهد )هیون و  بینی جریان نقد افزایش می را از طریق افزایش پایداری سود و قدرت پیش
 (.2018چو،
توان گفت که باید مخارج را تجزیه و تحلیل نمود تا مشخص شود  به طور خالصه، می 

ای وجود  هرگاه این چنین رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ که بین این اقالم و درآمد، رابطه
گیرد  شود و در برابر درآمدهای همان دوره قرار می داشته باشد، این مخارج هزینه تلقی می

ای وجود نداشته باشد، این  )نظیر هزینه فروش کاال(. اگر بین این اقالم و درآمد رابطه
و هزینه تامین  یابند )نظیر هزینه استهالک مخارج برمبنای معقول و منطقی تخصیص می

درنگ به زیان دوره  مالی(. هنگامی که چنین روشی نامطلوب به نظر برسد، این مخارج بی
شوند )نظیر هزینه تبلیغات(. از این رو تطابق ضعیف عبارت است از ضعفِ تطبیق  منظور می

ها با درآمدهایی که از آنها حاصل شده است. تطابق ضعیف همبستگی بین درآمد و  هزینه
تواند ناشی از دالیل مختلفی باشد. عوامل تجاری غیرقابل  دهد و می نه را کاهش میهزی

ها، صالحدید مدیریت و  ها هزینه های ثابت، قابلیت ردیابی ضعیف اجتناب نظیر هزینه
توان گفت که تطابق  استانداردهای حسابداری از جمله این عوامل هستند. با کمی دقت می

ها با اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان که در مباحث قبلی بحث  ضعیف بین درآمدها و هزینه
 شد، در ارتباط است.
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رود که کاهش تطابق بین درآمد و هزینه با توجه به آنچه از خاطر گذشت، انتظار می 
منجر به شناسایی اقالمی در صورت سود و زیان شود که جریان نقد عملیاتی متناظر و حتی 

رند. بنابراین باعث کاهش همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و دوره نزدیک به همراه ندا
 وجه  نقد عملیاتی شود.  جریان

 عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان 
توان از عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان به عنوان پنجمین عامل موثر بر در نهایت می

ای که توسط بال و  ر مطالعهرابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی نام برد. د
(  صورت گرفت، برای اولین بار به نقش اقالم تعهدی در عدم تقارن 2006شیواکومار )

زمانی شناسایی سود و زیان اشاره شد. عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان به معنی 
به درجه تأییدپذیری بیشتری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد 

های ها به محض دریافت اخبار بد ارزش دفتری خالص دارایی باشد. شرکت عنوان زیان می
دهند، در حالی که در صورت دریافت اخبار خوب اررزش دفتری  خود را کاهش می

توان به اعمال قاعده اقل بهای  های خود را افزایش نخواهند داد. به عنوان مثال می دارایی
نیافته ناشی از کاهش ارزش بازار  های تحقق اشاره کرد که زیانتمام شده و قیمت بازار 

 کند. نیافته را شناسایی نمی کند، ولی سودهای تحقق ها را شناسایی می موجودی
حتوای ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که م1394صفرزاده و ثقفی پور ) 

ی از محتوای اطالعاتی کار افزایش سطح محافظه های غیرمستمر به دلیل اطالعاتی زیان
به عبارت دیگر عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان  .سودهای غیرمستمر بیشتر است

کاری( به این معنی است که در هنگام وجود جریان نقد منفی، اقالم تعهدی نیز به )محافظه
که این  های تحقق نیاقته، با احتمال بیشتری منفی هستند، درحالی دلیل شناسایی سریعتر زیان

وجه نقد  مثبت وجود ندارد. بنابراین نقش عدم تقارن زمانی   رابطه در هنگام وجود جریان
وجه نقد عملیاتی   شناسایی اقالم تعهدی باعث همبستگی مثبت بین اقالم تعهدی و جریان

  شود که موجب خنثی شدن بخشی از همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان متناظر می
 شود. لیاتی ناشی از نقش زمانی حسابداری اقالم تعهدی میوجه نقد عم

 های پژوهش فرضیه
با توجه به پیشینه پژوهش و مباحث مطرح شده در بخش مبانی نظری، به منظور بررسی 

 گردد:وجه نقد عملیاتی دو فرضیه اصلی زیر مطرح می  اقالم تعهدی و جریانرابطه 
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وجه نقد عملیاتی متناظر در طول زمان   و جریان: ارتباط منفی بین اقالم تعهدی 1فرضیه 
 تغییر یافته است.

وجه نقد عملیاتی دوره گذشته، دوره جاری   : ارتباط بین اقالم تعهدی و جریان2فرضیه 
 و دوره آینده تغییر کرده است.

وجه نقد   همچنین برای بررسی عوامل بالقوه موثر بر رابطه بین اقالم تعهدی و جریان
 اند:های زیر تدوین شدهرضیهعملیاتی ف

پذیری جریان نقد منجر به افزایش همبستگی بین اقالم  : افزایش در نوسان3فرضیه 
 .شود وجه نقد عملیاتی می  تعهدی و جریان

: افزایش حجم و تکرار اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان منجر به افزایش 4فرضیه 
 .شود لیاتی میوجه نقد عم  همبستگی بین اقالم تعهدی و جریان

داری بر تغییرات همبستگی بین اقالم  ها تاثیر معنی : تطابق بین درآمد و هزینه5فرضیه 
 .وجه نقد عملیاتی دارد  تعهدی و جریان

های نامشهود باعث افزایش همبستگی بین اقالم تعهدی و : افزایش حجم دارایی6فرضیه 
 شود.وجه نقد عملیاتی می  جریان

رن زمانی شناسایی سود و زیان اقالم تعهدی، منجر به کاهش : عدم تقا7فرضیه 
 .شود وجه نقد عملیاتی متناظر می  همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع هدف پژوهشی کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش پژوهش 
های مالی  مبتنی بر تحلیل رگرسیونی اطالعات واقعی مندرج در صورت-توصیفی
های تحقیق  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است. برای آزمون فرضیه شرکت
های مورد نظر برای رد یا تایید  گردد. استدالل های مقطعی و سری زمانی استفاده می از مدل
باشد. روش آماری مدّنظر این پژوهش،  می tو  Fهای  های پژوهش نیز مبتنی بر آماره فرضیه

های مقطعی و سری زمانی است. بنابراین برای آزمون حلیل رگرسیون چند متغیره با دادهت
و نرم افزار  tو  Fهای رگرسیونی مقطعی و سری زمانی، آماره آماره های  ها از مدل فرضیه

Eviews9   وSpss  .استفاده شده است 
ق بهادار تهران های پذیرفته شده در بورس اورا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت

در این پژوهش،  .است 1394 تا 1384های  قلمرو زمانی پژوهش، بین سال .است
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لذا نمونه انتخابی شامل  .گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انجام شده است نمونه
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پژوهش است  کلیه شرکت

 :باشند یر میکه واجد شرایط ز
طی  .اسفند ماه باشد 29 به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، سال مالی آنها منتهی به 

در های مورد نیاز پژوهش  داده .بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند
 .های موردبررسی، موجود و در دسترس باشد برای شرکت1394تا  1384طول دوره زمانی 

بر اساس  .ها( نباشد ها، لیزینگ بانک( گری مالی  گذاری و واسطه های سرمایه کتجزء شر
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران  107این ضوابط، نمونه پژوهش شامل 

های موجود در اطالعات مربوط به شرکتشرکت شد. -سال 979سال مالی و  11برای 
فته شده در بورس اوراق بهادار تهران )سایت های پذیر های مالی شرکت نمونه از صورت

 آورد نوین استخراج شده است.  کدال( و نرم افزار ره

 مدل و متغیرهای مورد استفاده
های گروه اول که به بررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد  به منظور آزمون فرضیه

ی هر سال برآورد شده پردازد، به ترتیب از الگوهای زیر بطور مقطعی برآورد و برا می
 است:

(1                     )TACCi,t =β0 + β1CFOi,t +e i,t 

(2  )TACCi,t =β0 +β1CFOi,t−1 +β2CFOi,t +β3CFOi,t+1 +ei,t 
تقسیم بر میانگین  tدر سال  iبیانگر جمع اقالم تعهدی شرکت  TACCi,tکه در آنها  

ها از تفاضل بین سود قبل از  دی شرکتها است. برای محاسبه جمع اقالم تعهجمع دارایی
به ترتیب  CFOi,t−1 ،CFOi,t  ،CFOi,t+1مالیات و جریان نقد عملیاتی استفاده شده است. 

در سال سال قبل، سال جاری و سال آتی تقسیم  iاشاره به جریان وجه نقد عملیاتی شرکت 
رابطه بین اقالم  بر میانگین جمع دارایی آن دارد. به منظور مشخص شدن روند تغییرات

های فوق به طور مقطعی برای هر یک از تعهدی و جریان نقد عملیاتی در طول زمان، مدل
های پژوهش یک  گردد. در این راستا برای هر یک سالهای پژوهش اجرا میسال

 رگرسیون برآورد و رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد مورد بررسی قرار گرفته است. 

وه دوم به دنبال بررسی اثر هر یک از عوامل بالقوه زمانی و اقتصادی بر های گر فرضیه 
رابطه بین اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی است. در این راستا با استفاده رگرسیون 

بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی سری زمانی عوامل زمانی و اقتصادی موثر بر رابطه 
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 ( برآورد شد:  3ضیه سوم مدل)بررسی شد. برای آزمون فر
(3           )Adj.R

2
(DD)t =β0 +β1Time +β2Std(CFO)t +β3Auto-ΔCFOt +et 

Rکه در آن متغّیر وابسته ضریب  
. 1( است2( یعنی مدل)2002در مدل دیچو و دیچا ) 2

این متغّیر به عنوان جایگزین رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی در نظر گرفته 
، معرف Std(CFO)است.  1384های پژوهش از سال بیانگر سال Timeشده است. متغّیر 

، بیانگر خود همبستگی مرتبه اول در Auto-CFOانحراف معیار جریان نقد عملیاتی است. 
 Eviewsتغییرات جریان نقد عملیاتی است. به منظور محاسبه متغیر مذکور در نرم افزار 

های جریان نقد عملیاتی غییرات درجه اول را برای دادهابتدا خودهمبستگی در سطح ت
به ترتیب  β3و β2های خروجی، میانگین گرفته شده است. ضریب محاسبه و سپس از داده

های جریان نقد مبتنی بر اقتصاد و زمان را بر رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد  اثر شوک
 ( برآورد شد:  4ارم، مدل)دهد. به منظور آزمون فرضیه چهعملیاتی نشان می

Adj.R(           4مدل )
2
 (DD)t = β0 + β1Time + β2Std(OI−PTI)t + 

β3PctLosst + et 
، انحراف معیار Std(OI−PTI)اند.  ( تعریف شده3در مدل )Timeمتغیر وابسته و  

مقطعی )ساالنه( از تفاوت بین سود عملیاتی پس از کسر استهالک و سود قبل از مالیات 
است. این تفاوت شامل اقالم تعهدی خاصی نظیر زیان کاهش ارزش، هزینه تجدید سازمان 

های غیرعملیاتی همچون سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته و همچنین درآمدها و هزینه
هایی است  ، معرف فراوانی ساالنه از شرکتPctLossشود.  ها می گذاری ناشی از سرمایه

به منظور آزمون فرضیه پنجم  .ها کمتر از صفر استمالیات آن که سود قبل از اقالم
 ( برآورد شد:  5مدل)

Adj.R(          5مدل )
2
 (DD)t =β0 + β1Time +β2 Adj.R

2
 (DT)t +et 

Adj.Rاند. متغیر  ( تعریف شده3در مدل )Timeمتغیر وابسته و  
2
 (DT) ، ضریب تعدیل

Rشده
  وی از بوشمن و همکاران از این متغیر به( است. به پیر2008مدل دیچو و تانگ )2

ها استفاده شده است. مدل مذکور عنوان جایگزین تغییرات در تطابق بین درآمدها و هزینه
 به طور ساالنه و به شرح زیر برآورد شد:  

                                                                                                                   
شود. از آنجا که در مدل  ( که بیانگر نیکویی برازش مدل موردنظر است، به عنوان متغیر وابسته استفاده می2مدل )R2. ضریب1

تواند جایگزین  می R2شود، ضریب وجه نقد  گذشته، حال و آینده مشخص می  موردنظر اقالم تعهدی منحصراً بر اساس جریان
به عبارت دیگر ضریب مورد نظر جایگزین نقش زمانی  .وجه نقد  باشد  مناسبی برای همبستگی بین اقالم تعهدی و جریان

 اقالم تعهدی است که بیانگر رابطه منفی بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی است.
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 SALEi,t =β0 +β1EXPENSEi,t−1+β2EXPENSEi,t     ( 6مدل )

+β3EXPENSEi,t+1+ei,t 
 

تقسیم بر میانگین جمع  tام در زمان iفروش خالص شرکت  SALEi,tکه در آن  
به ترتیب بیانگر  EXPENSEi,t+1و  EXPENSEi,t−1 ،EXPENSEi,tها است.  دارایی

ها.  ام در سال قبل، سال جاری و سال آتی تقسیم بر میانگین جمع داراییiهزینه شرکت 
ت که تقسیم بر میانگین همچنین هزینه شرکت برابر تفاضل فروش و سود قبل از مالیات اس

 ( برآورد شد: 7به منظور آزمون فرضیه ششم مدل) .ها شده است جمع دارایی
Adj.R(           7مدل)

2
(DD)t =β0 +β1Time+β2SG&A-Intensityt +et 

، میانگین SG&A-Intensitytاند. متغیر  ( تعریف شده3در مدل ) Timeمتغیر وابسته و  
اداری و فروش است که از کسر سود عملیاتی از سود ناخالص  های عمومی،ساالنه از هزینه

زدایی شده است. به ها مقیاس شود. رقم حاصل با استفاده از میانگین جمع داراییمحاسبه می
های نمونه و  ( برای هریک از سال2006) 1منظور آزمون فرضیه هفتم مدل بال و شیواکومار

 به شرح زیر برآورد شد:  
 TACCi = β0 +β1CFOi +β2D +β3D × CFOi +ei                  (       8مدل )

در صورتی که  Dاند. متغیر  ( تعریف شده3در مدل ) CFOi,tو  TACCi,tکه در آن  
 و در غیر این صورت صفر خواهد بود.  1جریان وجه نقد ساالنه شرکتی منفی باشد، برابر 

 ها یافته

 آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل همبستگی
شود. ها ارائه می در این بخش ابتدا آمار توصیفی و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه

( آمار توصیفی 1( ارائه شده است. جدول )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )
های توصیفی برای هر  دهد کـه بیانگر شاخص مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می

های  ها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخص شاخصمتغیـر بـه صورت مجزاست. ایـن 
دهنده نقطه تعادل و مرکز  مرکزی است. مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان

ها است. برای مثال،  ثقل توزیع است و شاخص مناسبی بـرای نشان دادن مرکزیت داده
 143/0و  027/0بر است میانگین متغیرهای اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی به ترتیب برا

                                                                                                                   
1. Ball and Shivakumar 
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 اند.های مربوط به این متغیرها حول این نقطه تمرکز یافته دهد بیشتر داده که نشان می

 . آمار توصیفی متغّبرهای پژوهش1جدول

 میانگین نماد متّغیرها
انحراف 

 معیار
 حداکثر میانه حداقل

 Sales 018/1 480/0 195/0 939/0 451/3 فروش

 OI 192/0 147/0 094/0- 161/0 862/0 سود عملیاتی

سود )زیان( عملیاتی پس از کسر 
 استهالک

OI-DEP 167/0 148/0 133/0- 135/0 827/0 

 IBT 169/0 156/0 128/0- 131/0 982/0 سود قبل از مالیات

 EXPENSE 849/0 476/0 140/0 749/0 474/2 هامجموع هزینه

 SG&AINT 103/0 070/0 001/0 089/0 591/0 هزینه عمومی، اداری و فروش

 CFO 143/0 134/0 198/0- 123/0 675/0 جریان نقد عملیاتی

 TACC 027/0 142/0 411/0- 015/0 531/0 اقالم تعهدی

 -AUT(CFO) 014/0- 001/0 015/0- 014/0- 012/0 خود همبستگی جریان نقدعملیاتی

انحراف معیار سود عملیاتی پس از 
 کسر استهالک

ST)InADEP) 
 

197/0 063/0 118/0 174/0 336/0 

 ST(CFO) انحراف معیار جریان نقد عملیاتی
 

261/0 277/0 131/0 177/0 994/0 

 
( نیز ضرایب همبستگی پیرسون )در باال( و ضرایب همبستگی اسپیرمن )در 2در جدول ) 

پایین( بین اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی منعکس شده است. همانطور که انتظار 
های نقدی عملیاتی  فت ضریب همبستگی پیرسون )اسپیرمن( بین اقالم تعهدی و جریانرمی

های  باشد. همچنین بین اقالم تعهدی و جریان( می-0.32) -0.27متناظر، منفی و برابر با 
( برقرار است. از 03/0نقدی عملیاتی دوره آتی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مثبت )

های نقدی دوره گذشته همبستگی ه بین اقالم تعهدی و جریانسوی دیگر، با وجود آنک
 ( برقرار است.01/0( و اسپیرمن )-01/0پیرسون )
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 . همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی2جدول 
                         

 پیرسون
 اسپیرمن  

جریان نقد 
 عملیاتی دوره قبل

جریان نقد 
 یعملیات

جریان نقد 
 عملیاتی دوره آتی

 اقالم تعهدی

جریان نقد عملیاتی دوره 
  قبل

48/0 23/0 01/0- 

 50/0 جریان نقد عملیاتی
 

35/0 27/0- 

جریان نقد عملیاتی دوره 
 آتی

17/0 29/0 
 

03/0 

 03/0 -32/0 01/0 اقالم تعهدی
 

 درصد 10*معنی داری در سطح 
 

 آماراستنباطی
( شمای 1( نشان داده شده است. همچنین نموادر )3( در جدول )1نتایج برآورد مدل )

 Fآید مقدار آماره گرافیکی از نتایج مذکور را ارائه داده است. همانطور که از نتایج بر می
باشند. همچنین مقدار رابطه منفی بین اقالم تعهدی و دار بودن مدل میحاکی از معنی tو 

های اخیر ضریب ان تمایل به کاهش دارد و در سالجریان وجه نقد عملیاتی در طول زم
 شود.نیز رسیده است. بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می -50/0جریان نقد به کمتر از 

 . نتایج آزمون فرضیه اول3جدول 

TACCi,t= β0+ β1CFOi,t + ei,t 

سطح معناداری 
 tآماره 

سطح معناداری 
 Fآماره 

آماره دوربین 
 واتسون

ن ضریب تعیی
 تعدیل شده

جریان وجه 
 نقد عملیاتی

عرض 
 از مبدأ

 سال

561/77- 77/22633 045/2 998/0 997/0- 247/0 1385 

217/5- 642/7 646/1 165/0 346/0- 103/0 1386 

772/56- 138/3223 509/1 968/0 985/0- 188/0 1387 

903/38- 7581/124 056/2 788/0 893/0- 150/0 1388 
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292/1- 6703/1 039/2 006/0 209/0- 101/0 1389 

770/7- 3576/10 030/2 209/0 419/0- 101/0 1390 

341/4- 5511/6 096/2 136/0 282/0- 093/0 1391 

682/6- 3149/11 990/1 226/0 513/0- 185/0 1392 

053/4- 7906/9 048/2 199/0 433/0- 105/0 1393 

960/4- 6524/4 988/1 094/0 347/0- 044/0 1394 

دار % معنی5، در سطح 1389ها بجز برای متغّیر جریان نقد در تمامی سال tضرایب آماره *
 است.

 
 

 
R( ضرایب 1نمودار )

 CFO                    :TACCi,t= β0+ β1CFOi,t + ei,tو 2

 
دار نیست و در رسم نمودار % معنی5از نظر آماری در سطح  1389* مدل مربوط به سال 

 ت.اس لحاظ نشده

 وجه نقد عملیاتی در طول زمان  . ارتباط بین اقالم تعهدی و جریان1نمودار
 (  نشان داده شده است. 4فرضیه دوم پژوهش در جدول ) آزموننتایج 
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Rضریب تعدیل شده) 

رسیده است. به  94در سال  27/0به حدود  85در سال  99/0( از 2
توانست با تغییرات تغییرات اقالم تعهدی میاز  99/0های اولیه پژوهش عبارت دیگر در سال

های نزدیک توضیح داده شود، در حالی در جریان وجه نقد عملیاتی دوره متناظر و دوره
رسیده است. ضریب جریان وجه نقد  30/0های اخیر این درصد به کمتر از که در سال

زایش داشته است. در طول دوره مشابه اف -63/0به حدود  -98/0( از β2عملیاتی متناظر )
 دهد. ( نتایج مذکور را به بیان هندسی ساده نشان می2همچنین نمودار )

 

 . نتایج آزمون فرضیه دوم4جدول  

TACC,t= β0+ β1CFOt−1+ β2CFOi,t+β3CFOt+1+ et 

 سال
عرض 
 از مبدأ

جریان وجه 
نقد عملیاتی 

 شتهسال گذ

جریان وجه نقد 
عملیاتی سال 

 جاری

جریان وجه 
نقد عملیاتی 

 سال آتی

ضریب 
تعیین 

 تعدیل شده

آماره 
دوربین 
 واتسون

سطح 
معناداری 

 tآماره 

سطح 
معناداری 

 Fآماره 

1385 128/0 010/- 988/0- 830/0 999/0 027/2 
91/

16690 
000/0 

1386 089/0 143/0 524/0- 17/0 153/0 995/1 553/4 000/0 

1387 066/0 624/0 993/0- 123/0 978/0 997/1 136/993 001/0 

1388 125/0 003/0 936/0 232/0 807/0 094/2 655/89 000/0 

1389 083/0 169/0- 226/0- 424/0 029/0 062/2 039/2 113/0 

1390 057/0 189/0 674/0- 270/0 384/0 026/2 228/14 005/0 

1391 073/0 136/0 438/0- 212/0 215/0 034/2 8129/6 000/0 

1392 100/0 378/0 734/0- 413/0 369/0 002/2 38/13 000/0 

1393 081/0 165/0 631/0- 225/0 268/0 037/2 769/8 000/0 
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 +β1 ،β2 ،β3  :TACCt= β0+ β1CFOt−1. بخش الف( ضرایب 2نمودار 

β2CFOt+β3CFOt+1+ e,t 

 
 

 
 

R. بخش ب( ضریب2نمودار 
2     :TACCi,t= β0+ β1CFOi,t−1+ 

β2CFOi,t+β3CFOi,t+1+ ei,t, 
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-----

1----

1
3

8
4

 

1
3

8
6

 

1
3

8
8

 

1
3

-
-

 

1
3

-
2

 

1
3

-
4

 

  cfo(t+1)ضریب  cfoضریب   cfo(t-1)ضریب 
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-است، ضرایب مذکور معنی 2برای ضرایب بزرگتر از  tتوجه به اینکه قدرمطلق آماره  * با

% 10از نظر آماری در سطح  1389 باشند. به دلیل آنکه نتایج برآورد مدل در سالدار می
 است.  دار نیست در رسم نمودار آورده نشدهمعنی

یاتی دوره گذشته، جاری و آینده وجه نقد عمل  . ارتباط بین اقالم تعهدی و جریان2نمودار 
 در طول زمان

Rبخش الف کاهش مداوم مقدار ضریب 
را به عنوان جایگزینی از رابطه )همبستگی( بین   2

تغییرات در ضرایب « ب»دهد. بخش اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی نشان می
چنان که بحث شد دهد. هم جریان نقد عملیاتی دوره گذشت، متناظر و آینده را نشان می

افزایش در ضریب جریان نقد عملیاتی دوره متناظر و دوره گذشته و کاهش ضریب دوره 
آینده قابل مشاهده است. در دو آزمون پیشین ضمن تایید دو فرضیه اول و دوم، این نتیجه 

سال منتهی به  10وجه  نقد عملیاتی در   حاصل شد که رابطه منفی بین اقالم تعهدی و جریان
کاهش یافته است. حال دالیل بالقوه این کاهش در قالب پنج فرضیه بررسی  1394ل سا
  ( ارائه شده است.5های سوم تا ششم پژوهشدر قالب جدول ) شود. نتایج آزمون فرضیهمی

 
توان گفت، در حالی که ضریب انحراف معیار جریان نقد در آزمون فرضیه سوم می 

یب مربوط به خود همبستگی جریان نقد عملیاتی ( مثبت است، ضرStd(CFO)عملیاتی )
(Auto-CFO منفی است. از آنجا که قدر مطلق مقدار آماره )t  در هر دو ضریب بزرگتر

-توان گفت که شوکدار هستند. در تحلیل نتیجه فوق میاست، از لحاظ آماری معنی 2از 

اقالم تعهدی و جریان نقد  تواند در تقلیل رابطه منفی بینهای جریان نقد مرتبط با زمان می
های جریان نقد مبتنی بر اقتصاد رابطه منفی عملیاتی که در نقش داشته باشد. اما شوک

 کند. مذکور را تقویت می
برای آزمون فرضیه چهارم همانطور که قابل مشاهده است، هرچند ضریب هر دو متغیر  

( از لحاظ آماری بیPctLossهای زیان ده ) شرکت-منفی است ولی ضریب فراوانی سال
ها و درآمدهای غیرتکراری و توان نتیجه گرفت که وجود هزینهاهمیت است. بنابراین می

تواند موجب تقلیل همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی غیرعملیاتی می
م و ( به اثبات رسیده بود. به عبارت دیگر افزایش حج2002شود که در مدل دیچو و دیچا )

فراوانی اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان در کاهش رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد در 
 اند.نقش داشته 1394دهه منتهی به 
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 سوم تا ششم های یهآزمون فرض یج. نتا5جدول
 (7) (5) (4) (3) نماد متغیر                مدل

 Intercept عرض از مبدأ

*880/147 

**(591/13) 

066/158 
(664/4) 

891/158 
(420/5) 

432/175 
(474/10) 

 Time زمان
107/0- 

(568/13-) 

113/0- 
(624/4-) 

115/0- 
(373/5-) 

125/0- 
(497/10) 

 Std(CFO) انحراف معیار جریان نقد عملیاتی
193/0 

(387/4) 
   

خود همبستگی جریان نقد 
 عملیاتی

Auto-CFO 
752/50- 

(622/4-) 
   

بین سود  اتحراف معیار تغییرات
عملیاتی پس از کسر استهالک و 

 سود قبل از مالیات

Std(OI-
PTI) 

 

850/2- 
(724/2-) 

 

 

شرکت های زیان -فراوانی سال
 ده

PctLoss 
356/1- 

(285/0-) 
 

ضریب تعیین تعدیل شده در مدل 
 (2008دیچو و تانگ )

Adj R
2 

(Dichev&
Tang) 

  

078/1 
(687/0) 

 
 
 
 

771/10- 

(967/2-) 

 SG&A هداری دارایی نامشهودحجم نگ
Intensity  

 923/0 822/0 914/0 953/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 F 017/0 043/0 014/0 006/0سطح معناداری آماره 

 423/2 880/1 109/2 624/2 آماره دوربین واتسون

 t*ضریب متغیر، **سطح معناداری آماره 
 

( نشان 5ان که در ستون سوم از جدول)در راستای آزمون فرضیه پنجم پژوهش همچن 
( مثبت 2008داده شده است ضریب متغّیر ضریب تعیین تعدیل شده در مدل دیچو و تانگ )

است ولی از نظر آماری قابل تأیید نیست. به عبارت دیگر تغییرات در تطابق بین درآمدها و 
یان وجه نقد عملیاتی داری در تغییرات رابطه بین اقالم تعهدی و جرها تاثیر معنیهزینه

( 6( در جدول)2008ندارد. برآورد متغّیر ضریب تعیین تعدیل شده در مدل دیچو و تانگ )
 نشان داده شده است.
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 (2008. نتایج اجرای مدل دیچو وتانگ )6جدول 

SALEt = β0 + β1EXPENSEt−1 + β2EXPENSEt +β3EXPENSEt+1 + et 

 سال
عرض از 

 مبدأ

مجموع 
های  هزینه

 ل قبلسا

مجموع 
های  هزینه

 سال جاری

مجموع 
های  هزینه

 سال آتی

ضریب 
تعیین 

 تعدیل شده

آماره 
دوربین 
 واتسون

معناداری 
 Fآماره 

احتمال 
 Fآماره 

1385 260/0 394/0- 427/1 124/0- 864/0 026/2 962/135 000/0 

1386 176/0 070/0- 256/1 166/0- 941/0 526/1 969/561 000/0 

1387 131/0 106/0- 021/1 080/0- 917/0 757/1 570/391 000/0 

1388 189/0 047/0- 035/1 024/- 946/0 567/1 043/622 000/0 

1389 227/0 115/0- 347/1 343/0- 984/0 140/2 180/2159 000/0 

1390 236/0 008/0 932/0 026/0- 920/0 805/1 059/407 000/0 

1391 261/0 150/0- 169/1 093/0- 869/0 516/1 389/304 000/0 

1392 324/0 055/0- 155/1 163/0- 862/0 837/1 254/222 000/0 

1393 188/0 049/0 003/1 091/0- 966/0 847/1 952/1017 000/0 

 
دهد. چنانچه قابل مشاهده  ( نتایج آزمون فرضیه ششم را نشان می5ستون چهارم جدول ) 

( منفی است. همچنین SG&Aintensity) های نامشهوداست، ضریب متغّیر حجم دارایی
دار است، از لحاظ آماری نیز معنی 2بزرگتر از  tبا توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره 

تواند در توضیح است. به عبارت دیگر تغییرات در حجم نگهداری دارایی نامشهود می
در نهایت نتایج کاهش رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی نقش داشته باشد. 

 ( نشان داده شده است.7آزمون فرضیه هفتم در جدول )
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 . نتایج آزمون فرضیه هفتم7جدول 

TACCi = β0 +β1CFOi +β2D +β3D × CFOi +ei 

 سال
عرض از 

 مبدأ

 *Md جریان نقد عملیاتی
md*cfo  سطح معنی

داری آماره 
F 

احتمال 
 Fآماره 

ضریب 
تعیین 

 تعدیل شده

آماره 
دوربین 

 tآماره ضریب ونواتس
احتمال 

 tآماره 
 tآماره ضریب

احتمال 
 tآماره 

 tآماره ضریب
احتمال 

 tآماره 

1385 106/0 251/0- 207/2- 030/0 089/0 395/0 694/0 748/0- 794/3- 000/0 80/17819 000/0 999/0 013/2 

1386 090/0 298/0- 375/4- 000/0 066/0 756/0 451/0 886/0- 478/0- 634/0 24476/6 000/0 205/0 865/1 

1387 193/0 983/0- 991/55- 000/0 063/0- 261/0- 795/0 227/0 042/0 967/0 0973/669 000/0 969/0 942/1 

1388 157/0 905/0- 824/36- 000/0 085/0- 252/1- 214/0 531/0- 305/0- 761/0 30181/74 000/0 776/0 917/1 

1389 075/0 346/0- 064/0 395/5- 001/0- 059/0 022/0- 040/1- 873/0 191/1- 634887/1 185/0 360/0 025/2 

1390 046/0 093/0- 798/0- 427/0 013/0 214/0 831/0 145/1- 249/3- 002/0 50646/13 000/0 261/0 511/1 

1391 037/0 084/0- 996/0- 321/0 147/0 130/2 036/0 713/- 791/0- 431/0 49268/8 000/0 261/0 038/2 

1392 170/0 450/- 199/4- 000/0 047/0- 355/0- 724/0 74/0- 309/1- 193/0 289112/7 000/0 229/0 982/1 

1393 085/0 336/0- 436/2- 017/0 057/0 849/0- 398/0 360/0- 392/0- 696/0 6160069/6 000/0 209/0 027/2 

1394 031/0 235/0- 954/1- 054/0 100/0- 837/1- 069/0 247/1- 447/2- 016/0 249524/5 002/0 133/0 529/1 

 *Md  و در غیر این صورت صفر خواهد بود.  1در صورتی که جریان وجه نقد ساالنه شرکتی منفی باشد، برابر 
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در سال  -478/0از  D×CFOآید مقدار ضریب متغیّر ( بر می7همانطور که از جدول ) 
برای مدل موردنظر در  Fو  tاست. اما آماره کاهش یافته  1394در سال  -247/1به  1384

داری ضرایب متغّیرها و در برخی موارد گیری حاکی از معنیهای نمونههیچ یک از سال
توان درباره تاثیر عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان حتی کل مدل است. بنابراین نمی

نمود. به عبارت دیگر فرضیه   گیریبر رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی نتیجه
 شود. مورد نظر رد می

 نتایج و پیشنهادها
همواره محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی مورد بحث بوده و چالش 
پیش روی استفاده کنندگان  صورتهای مالی و سهامداران در ارزیابی عملکرد واحدهای 

رسد باشد. از این رو به نظر می ا سود حسابداری میتجاری، استفاده از جریان نقد عملیاتی ی
تواند های نقدی عملیاتی و عوامل موثر بر آن میبررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریان

گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه مفید باشد. بنابراین در پژوهش حاضر رابطه برای سرمایه
زمان مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی در طول 

های پذیرفته  ، تاثیر عوامل زمانی و اقتصادی بر این رابطه در شرکت جنبه نوآورانه پژوهش
های گروه شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسی شد. بدین منظور برای آزمون فرضیه

شده است. همچنین  های مقطعی استفاده شرکت در برآورد مدل-سال 979اول از اطالعات 
های مرتبط با عوامل موثر بر رابطه بین اقالم های گروه دوم که به آزمون فرضیهدر فرضیه

های  های برآورد شده در فرضیهپردازد از اطالعات مدلتعهدی و جریان نقد عملیاتی می
، استفاده 1394گروه اول در قالب مدل رگرسیون سری زمانی در ده سال منتهی به سال 

ای منفی بین دهد که رابطهنشان می رفت نتایج پژوهش ده است. همچنان که انتظار میش
حاکم است. این  اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی دوره متناظر در طول دوره پژوهش

به  1384در سال  -997/0رابطه در طول ده سال گذشته کاهش یافته است به طوری که از 
است.  به عبارت دیگر نتایج حاکی از کاهش نقش زمانی رسیده  1394در سال  -347/0

توان با  است که این نتیجه را می 1394اقالم تعهدی در طول دوره ده ساله منتهی به سال 
های ( منطبق دانست. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه2016نتایج بوشمن و همکاران )

وثر بر رابطه بین اقالم تعهدی و گروه دوم که در پی تشریح عوامل زمانی و اقتصادی م
دهد که از بین پنج عامل بالقوه مطرح شده، سه عامل جریان نقد عملیاتی است، نشان می
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های های جریان نقد مبتنی بر زمان، اقالم تعهدی غیر مرتبط با زمان و حجم داراییشوک
حیط اقتصادی نامشهود در کاهش رابطه بین اقالم تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در م

ایران  نقش دارند. نتایج پژوهش بوشمن و همکاران در محیط اقتصادی آمریکا حاکی از 
آن بود که از بین پنج عامل مطرح شده صرفا اقالم تعهدی غیر مرتبط با زمان در کاهش 

 رابطه مذکور نقش داشته است.
های پذیرفته  کتهای مالی شردر دسترس نبودن سود قبل از اقالم غیرمترقبه در صورت 

شده در بورس اوراق بهادر ایران، موجب شد از سود قبل از مالیات به عنوان متغیر 
های استفاده شود. همچنین به دلیل آنکه تفکیک دقیق بین هزینه  جایگزین برای بررسی

های تحقیق و توسعه های مالی نشده است و اطالعاتی از هزینهتبلیغات و اداری در صورت
های عمومی، اداری و فروش به عنوان نماینده  هزینه در دسترس نیست، از حجمها شرکت

های نامشهود استفاده شده است. با این وجود اعتقاد ما بر این است که حجم دارایی
شود و پژوهش همچنان دار شدن نتایج پژوهش نمی های مذکور منجر به خدشه محدودیت

 ر است.از روایی داخلی و خارجی مناسبی برخوردا
نقد عملیاتی در   که به بررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نتایج بخش اول پژوهش 

نقد   دهد که همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریانپردازد، نشان میطول زمان می
عملیاتی متناظر که ناشی از نقش زمانی اقالم تعهدی است، در طول زمان کاهش یافته 

سرمایه گذاران و های مالی )توان به استفاده کنندگان صورتاست. بنابراین می
های اعتباردهندگان( توصیه نمود که رابطه مذکور را در تصمیمات اقتصادی و تحلیل

نیز حاکی از آن است که  استراتژیک خود، مدنظر قرار دهند. نتایج بخش دوم پژوهش
ستگی منفی حاکم بر اقالم افزایش حجم اقالم تعهدی غیرمرتبط با زمان در کاهش همب

تعهدی و جریان نقد عملیاتی نقش دارد. عامل دیگری که بر کاهش رابطه مذکور تاثیر 
های پذیرفته شده در بورس اوراق  های نامشهود شرکتداشته است، افزایش حجم دارایی

های است. از آنجا که ریسک نگهداری دارایی  بهادر ایران، در طول بازه زمانی پژوهش
های مشهود است، سرمایه گذاران باید وجود حجم باالیی از این مشهود بیشتر از دارایینا

های مذکور، مدنظر قرار گذاری در شرکتها را در تصمیمات خود در مورد سرمایهدارایی
های جریان وجه نقد مرتبط با زمان سومین عاملی است که منجر به  دهند. در نهایت شوک

های  عملیاتی شده است. شوک  ین اقالم تعهدی و جریان نقدتضعیف همبستگی منفی ب
وجه نقد دارد، با   پذیری موقت جریان جریان وجه نقد مرتبط با زمان که ریشه در نوسان
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های مالی باید به این کنندگان صورتطور منفی همبسته است. لذا استفادهاقالم تعهدی به
تواند منجر به قطع  پذیری جریان نقد، می نکته توجه داشته باشند که افزایش در نوسان

نقد عملیاتی   ارتباط پایدار ناشی از نقش زمانی اقالم تعهدی، بین اقالم تعهدی و جریان
شود. بنابراین این عوامل در بررسی رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی به منظور 

های آتی   شود در پژوهش شنهاد میاتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه باید مدنظر قرار گیرد. پی
اقالم تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک شود. سپس رابطه هر یک از این 

تواند منجر به بروز تغییرات در ها و عواملی که میاقالم با جریان نقد عملیاتی شرکت
ی منفی بین های مذکور شود، بررسی شوند. همچنین با توجه به اثبات کاهش همبستگ رابطه

شود که در  حاضر، پیشنهاد می اقالم تعهدی و جریان نقد عملیاتی در طول زمان در پژوهش
های ای نظیر حجم معامالت اعتباری )تغییرات حسابهای آتی تاثیر عوامل ترازنامه پژوهش

 گیرد.و اسناد دریافتنی( و... نیز بر رابطه مذکور مورد بررسی قرار 
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 منابع 

بررسی تأثیر کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت افشا »(، 1395طونی، عباس و مهدی خزایی )افال
، های حسابداری و حسابرسی بررسی« گذاری در نیروی انسانی بر ناکارایی سرمایه

 .269-288، ص 23شماره 
رابطه اقالم تعهدی، »(، 1396. )محمدامین خلیلی والل صادقی شریف، ج ، محمد؛اصولیان

اهدی از بورس اوراق بهادار های نقدی و سودآوری عملیاتی با بازدهی سهام؛ شو جریان
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