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Abstract
Objectives: It seems there is question mark over the claim “negative consequences of the accruals depend on
the operating cash flows”; and therefore, the goal of this research is to determine the effect of operating cash
flows on abnormal accruals in the companies listed in the Tehran Stock Exchange with an emphasis on the type
of the industry.
Method: In this research, we have used the modified Jones model to calculate the abnormal accruals. This
research’s hypotheses on the data of 118 companies during the six-year period (2011 to 2016) were tested and
analyzed, using the multivariate regression model and the panel data method.
Results: The findings indicated that there is a significant inverse relationship between the operating cash flows
and abnormal accruals. Furthermore, the results suggested that there is a significant inverse relationship between
the operating cash flows in the automotive and parts industry, pharmaceutical industry, and the cement, lime and
plaster industry with the abnormal accruals. In other words, with the reduction in the operating cash flows, the
abnormal accruals will increase. In general, the findings show that the negative consequences of the accruals
depend on the amount of operating cash flows and companies whose operating cash flows are negative could
mat distort the results of testing abnormal accruals.
Keywords: Abnormal accruals, Operating Cash Flows, Industry Type

بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با
تأکید بر نوع صنعت
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چکیده
 پیامدهای منفی اقالم تعهدی به جریان نقد عملیاتی بستگی دارد و هدف این پژوهش تعیین تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی:اهداف
.غیرعادی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت است
 شرکت بورس اوراق881  فرضیهها براساس دادههای. برای محاسبۀ اقالم تعهدی غیرعادی از الگوی جونز تعدیلشده استفاده شده است:روش
. آزمون و تجزیه و تحلیل شد،) با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی8931  تا8939( بهادار تهران طی دورۀ ششساله
 جریان نقد عملیاتی در صنایع. یافتهها نشان میدهد بین جریان نقد عملیاتی و اقالم تعهدی غیرعادی رابطۀ معکوس معناداری وجود دارد:نتایج
 آهک و گچ نیز رابطۀ معکوس و معناداری با اقالم تعهدی غیرعادی دارد و با کاهش، صنعت دارویی و صنعت سیمان،خودرو و قطعات
 پیامدهای منفی اقالم تعهدی به میزان جریان نقد عملیاتی بستگی دارد، بهطور کلی. اقالم تعهدی غیرعادی افزایش مییابد،جریان نقد عملیاتی
. ممکن است نتایج آزمون اقالم تعهدی غیرعادی را تحریف کنند،و شرکتهای دارای جریان نقد عملیاتی منفی
 نوع صنعت، جریان نقد عملیاتی، اقالم تعهدی غیرعادی:واژههای کلیدی
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مقدمه.

اطالعاتی سود ،دربارۀ چشم انداز مثبت شرکت به بهازار

در شرکت هایی کهه در یهک حالهت پایهدار نیسهتند

9

1

عالمت میدهند (لوئیت و رابینسون .)6991 ،

(شرکتهای با رشد پایین) و مشکالت زمانبندی وجهه

محیط فعالیهت شهرکتهها ،محهیط در حهال رشهد و

نقد دارند ،اقالم تعهدی غیرعادی نقش برجستهتهری در

رقابتی است و سبب میشود شرکتها برای پیشهرفت و

عالمت دهی عملکهرد شهرکت دارنهد و مهدیران دربهارۀ

توسعۀ فعالیتهای خود بهه سهرمایهگهذاری جدیهد نیهاز

اقالم تعهدی حسابداری اختیهار دارنهد .از ویژگهیههای

پیدا کنند .سرمایه گذاری جدید به تأمین مهالی و وجهوه

اقالم تعهدی این است کهه مهیتهوان آن را شاخصهی از

نقههد یزم نیهههاز دارد( .یریدشههتبیهههاص ،صهههالحی و

انتخاب رویهههای حسهابداری شهرکت در نگهر گرفهت.

سهخاوتپهور .)6981 ،توانهایی کهافی شهرکتهها بهرای

سیستم حسابداری تعهدی ،رویدادهای مالی را در زمهان

ایجاد جریانهات نقهدی نشهان مهیدههد ایهن شهرکتهها

ایجاد و بدون توجه به زمان دریافهت یها پرداخهت وجهه

سودآورند و توانایی تهأمین وجهوه نقهد ضهروری بهرای

نقد مربوط ،شناسایی میکند؛ در صورتی که در سیسهتم

پرداخت نیازهای عملیاتی را دارند .شواهد نشان میدهد

حسههابداری نقههدی ،ورود یهها خههرون وجههه نقههد مههال

شهههرکتههههای دارای جریهههان نقهههد عملیهههاتی مثبهههت،

شناسایی است (رحیمیان ،تقهوی فهرد و مهالکیدیزجهی،

فرصت های بیشهتری بهرای تهأمین مهالی ازطریه بهدهی

 .)6989مدیران قادرند اطالعات محرمانۀ درونسازمانی

(تأمین مهالی خهارن از شهرکت) دارنهد؛ زیهرا در زمینهۀ

را بهها روشهههای مسههتقیم ماننههد کنفههرانت مطبوعههاتی و

امکهان بازپرداخهت تعهداتشهان اطمینهان بیشهتری دارنههد

تبلیغات تلویزیونی ،منتشهر یها بههصهورت غیرمسهتقیم بها

(یعقوبی و جهانشهاد .)6989 ،از موضهوعات تأکیدشهده

اقالم تعهدی غیرعادی گزارش کنند .آنها بنا بهه دییلهی

در مدیریت شرکتها جریانهای نقدی است کهه بهرای

ماننهههد ریسهههک دعهههاوی حقهههوقی (اسهههکینر8339 ،8؛

بقههای واحههد اقتصههادی بسههیار اهمیههت دارد؛ درواقههع،

باگینسهههکی ،6هاسهههل 9و کیمبهههر  )6996 ،4و هزینهههۀ

شهرکتههای دارای جریهان وجهوه نقهد عملیهاتی بسههیار

نماینههدگی (برگههر 1و هههان ،)6999 ،2تمههایلی ندارنههد

خههوب ،کمتههر بههه تههأمین مههالی خههارجی متکههیانههد.

روش های مستقیم را برای انعکاس نگهرش خهوشبینانهۀ

وامدهندگان نیهز بههراحتهی بهه ایهن شهرکتهها بههدلیهل

خود انتخاب کنند؛ بنابراین ،انگیزۀ زیادی به اسهتفاده از

نقدینگی خوبشان اعتبار میدهنهد (دسهتگیر و خدابنهده،

روشهههای غیرمسههتقیم ماننههد گههزارش ازطریهه اقههالم

 .)6999در این زمینه چن ،3چنگ 89و هانهگ)6986( 88

تعهدی غیرعادی دارنهد (دسهتگیر و واحهدپور.)6989 ،

معتقدند سرمایهگذاران و فعاین بازار سهرمایه بها تحلیهل

در ادبیههات موضههوعی حسههابداری از ایههن سههازوکار بههه

اطالعات مالی شرکت ،منابع مختلف تحصیل وجوه نقد

نگریۀ عالمت دهی تعبیر شده است .براساس این نگریهه،

را تفکیک و ذخایر نقدی شرکت را براساس ایهن منهابع

مههدیران بههرای حههل مسههتلۀ عههدم تقههارن اطالعههاتی بهها

ارزشگههذاری مههیکننههد .در زمینههۀ اهمیههت وجههوه نقههد

دستکاری اقهالم تعههدی غیرعهادی و افهزایش محتهوای

عملیهههاتی ،در چههههارچوب نگهههری حسهههابداری مهههالی

1. Skinner
2. Baginski
3. Hassel
4. Kimbrough
5. Berger
6. Hann

7. Louis
8. Robinson
9. Chen
10. Cheng
11. Huang

بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی...

سجاد برند

و همکاران
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کشورهای مختلف ،به جریانههای نقهدی و اهمیهت آن

بهدلیل اهمیت فراوان جریانهای نقهدی در موفقیهت

توجه خاصی شده است .این تأکید تا حدی بهوده اسهت

واحهدهای تجههاری و ضههرورت بقهای آنههها ،مههدیران در

که در بیشتر کشورها ،این مهم از اههداف حسهابداری و

تحلیلهای جدید مالی از جریان وجه نقد بهویژه جریان

گزارشگری مالی تعریف شده است .تصمیم گیریههای

نقهد عملیههاتی اسههتفاده مههیکننههد (جبههارزادهکنگرلههوئی،

اقتصادیِ استفاده کنندگان از صورتهای مالی ،مسهتلزم

منفههرد و متوسههل .)6984 ،حساسههیت جریههان نقههدی در

ارزیابی توان واحد تجاری برای ایجاد ،زمهان و قطعیهت

زمان دسترسی مدیران به وجه نقد ،تمایل مهدیران بهرای

وجوه نقد است (حیدرپور ،عربی و قناد.)6982 ،

سهرمایهگههذاری بههیش از میهزان یزم را نشههان مههیدهههد؛

جریان نقهدی معیهاری بهرای انهدازهگیهری عملکهرد

بنابراین ،جریان وجوه نقد ممکن است حاوی اطالعهاتی

شرکتهاست و وجه نقدی را نشان میدهد که شهرکت

در زمینۀ فرصتهای سرمایه گذاری باشد کهه در دیگهر

پههت از انجههام مخههارن یزم بههرای نگهههداری یهها توسههعۀ

شاخصها منعکت نشده است (اکبری ،فتحهی ،فرخنهده

دارایی در اختیار دارد .مبلغ جریانهای نقهدی عملیهاتی،

و ایاغ .)6989 ،در حال حاضر تغییر در جریان وجه نقهد

از شاخصهای اصهلی ارزیهابی ایهن موضهوع اسهت کهه

عملیاتی که منبع و سرچشمۀ وجوه نقد شهرکتهاسهت،

عملیههات واحههد تجههاری تهها چههه میههزان سههبب ایجههاد

تأثیر بسزایی بر ساختار دارایی و سرمایه ازجملهه وجهوه

جریانههای وجهه نقهد کهافی بهرای بازپرداخهت وامهها،

نقد نگهداریشدۀ سرمایهگذاری دارد (آقایی ،جمالی و

نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخهت سهود

احمدی .)6988 ،تغییرات جریانهای نقهدی عملیهاتی و

سهام شده و انجام سرمایهگهذاریههای جدیهد را بهدون

بی اعتمادی به میزان این تغییرات در آینده ،سبب ایجهاد

تمسک به منابع مالی خارن از واحد تجاری امکانپهذیر

تغییههر در سههرمایهگههذاری شههرکت مههیشههود .بهها وجههود

کرده است (بیات ،شعبانی و کالنتهری .)6982 ،مهدیران

سودآوری در شرکت ،جریانهای نقدی عملیاتی مثبهت

توان انجهام عملیهاتی را دارنهد کهه آنهها را در مهدیریت

بایههد باشههد تهها شههرکت بعههد از انجههام تعهههدات مههالی و

جریان وجه نقد عملیاتی درگیر مهیکنهد .رونهد ورود و

سرمایه گذاری های موردنیاز خهود ،دربهارۀ میهزان سهود

خههرون وجههه نقهههد در هههر واحهههد تجههاری ،بازتهههاب

تقسیمی تصمیمگیری کنهد (قیطاسهی ،مسجدموسهوی و

تصمیمگیریهای مدیریت دربارۀ برنامههای کوتاهمدت

حاجیزاده.)6981 ،

و بلندمدت عملیاتی و طرحهای سرمایهگذاری و تهأمین

در پژوهشهای پیشین داخلهی ،تهأثیر عهواملی ماننهد

مالی است (انواری رستمی ،احمدیان و میرزاده.)6981 ،

مؤلفههای محافگههکهاری (حسهنزاده و دیهانتیدیلمهی،

جریان وجه نقد از منابع مههم و ضهروری در ههر واحهد

 ،)6989اظهههار نگههر حسابرسههی (رحیمیهان و همکههاران،

اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسهترس

6989؛ عههامری ،)6993 ،تمرکههز مالکیههت (رضههایی و

و نیازهای شرکت مهمترین عامل سالمت اقتصهادی ههر

موسویان ،)6988 ،پایداری تغییرات غیرعادی مانده نقهد

واحد تجاری است .وجه نقد ازطری عملیهات عهادی و

(ارجمند ،)6988 ،ارزشگذاری بایی حقهوق صهاحبان

سایر منهابع تهأمین مهالی بهه واحهد تجهاری وارد و بهرای

سهههام (ودیعههی و عگیمههیفههر )6986 ،و دسههتکههاری

اجرای عملیات ،پرداخت سود ،بازپرداخهت بهدهیهها و

فعالیتهای واقعی (آقایی ،آذر و جوان )6986 ،بر اقالم

گسههترش واحههد تجههاری مصههرف مههیشههود (دسههتگیر و

تعهههدی غیرعههادی یهها رابطههۀ اقههالم تعهههدی غیرعههادی و

خدابنده.)6999 ،

جریانهای نقدی آتی (ثقفی و محمدی )6986 ،بررسی
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شههده اسههت .در برخههی پههژوهشهههای پیشههین خههارجی،

نقد عملیاتی را با تأکید بر نوع صنعت بهر اقهالم تعههدی

مؤلفههههههای نگههرش سههرمایهگههذاران (بیههر ،8حمههدی 6و

غیرعادی تحلیل تجربهی کهرده اسهت کهه نهوآوری آن

زوایی )6981 ،9و عدمتقارن اطالعات (پهار  ،4ههان،1

محسههوب مههیشههود .در ادامههه مبههانی نگههری ،پیشههینه و

لی 2و کیم )6981 ،9بر اقالم تعههدی غیرعهادی بررسهی

فرضههیههههای پههژوهش ،روششناسههی پههژوهش (شههامل

شده است .در برخی دیگهر از پهژوهشهها رابطهۀ اقهالم

چگههونگی انتخههاب شههرکتهههای مههدنگر و الگههوههها و

تعهدی غیرعادی با جریانهای نقدی عملیاتی سهال بعهد

متغیرهای پژوهش) ،یافته های پژوهش و در پایان ،نتایج

(سابرامانیام )8332 ،1و محتوای اطالعاتی اقهالم تعههدی

و پیشنهادها ارائه شده است.

غیرعادی در پیشبینی جریانهای نقدی آتهی (العطهار،3
حسین 89و زو )6991 ،88بررسی شده است؛ با این حهال،

مبانی نظری.

به این موضوع توجه نشده اسهت کهه آیها مؤلفهۀ مهدنگر

در دنیای واقعی دریافتها و پرداختهای نقهدی در

(جریههان نقههد عملیههاتی) بههر اقههالم تعهههدی غیرعههادی

دورههایی اتفاق میافتد که بهطور معمول با زمان وقهوع

تأثیرگذار است یا خیهر .پهژوهش حاضهر دییهل بهالقوۀ

معامالت و رویدادهای ایجادکنندۀ آنهها تفهاوت دارد و

اقههالم تعهههدی غیرعههادی را در مطالعههات اخیههر بررسههی

همههین امههر سههبب مههیشههود اسههتفاده از اقههالم تعهههدی

میکند؛ زیرا شرکتهای دارای اقالم تعهدی غیرعهادی

(فرص تعهدی) برای اندازه گیری نتایج عملکهرد واحهد

از دیگر شرکتها ریسک بیشتری دارند و پایه و اسهاس

تجاری بهتر از اندازهگیری خالص دریافهتههای نقهدی

آنها ضعیف است .جریان نقد عملیاتی شهاخص مناسهب

شود؛ اما مستلۀ مهم این است که اقالم تعهدی بهرخالف

درجۀ برآورد سالمت کلی صورتههای مهالی شهرکت

اقالم نقهدی بها درجههای از ابههام همهراه اسهت و سهبب

است و درنهایت گردش وجوه نقد عملیهاتی ذاتهاک کمتهر

کاهش قابلیت اتکا به آنها میشود (شمتزاده ،سیف و

مسههتعد دسههتکاری مههدیران اسههت .بهههعههالوه بهههدنبههال

داوودآبههادیفراهههانی .)6982 ،بهههعههالوه اقههالم تعهههدی

توضیحی اقتصادی برای اقالم تعهدی غیرعادی ناشی از

آسهانتهر از اقهالم نقههدی دسهتخوش تغییهر و دسههتکاری

بازدههای آتهی سههام در پهایینتهرین سهطس سهبد اقهالم

میشود؛ ازاین رو ،مدیریت میتواند سبب افزایش زمینۀ

تعهههدی اسههت؛ درنتیجههه ،مجموعهههای از شههرکتههها

اشتباهات در اقالم تعهدی شود؛ با این حال بهکهارگیری

شناسایی می شود که مانع وجود اقالم تعهدی غیرعهادی

اقههالم تعهههدی در محاسههبۀ عایههدی حسههابداری ،بیههنش

برای زیان شرکتاند؛ با این حال ،پژوهش حاضر ضمن

کاملتری از جریانهای نقدی آتی فراهم میکند؛ زیهرا

تفکیک اجزای اقالم تعهدی ،میهزان اثرگهذاری جریهان

اقالم تعهدی مشکالت و مسائل مربوط به زمهانبنهدی و
تطاب نادرسهت را کهاهش مهیدههد؛ مشهکالتی کهه بهه
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2. Hamdi
3. Zouaoui
4. Park
5. Han
6. Lee
7. Kim
8. Subramanyam
9. Al-Attar
10. Hussein
11. Zuo
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کوتاهمدت مربوط است (دیچاو .)8334 ،
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گسترده ،در بورس اوراق بهادار تههران در بیشهتر مواقهع
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ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفتهشده در بهورس،

این ریسک را نیز در پهی دارد کهه مقهدار سهود در نگهر

بسیار متمرکز است که چنین محیطی ازنگر فعالیتههای

گرفتهشده بهرای دسهتکاری از اقهالم تعههدی غیرعهادی

سهامداران عمده برای مدیریت عایدیها ریسک بسهیار

موجود بیشتر اسهت؛ زیهرا اختیهار دربهارۀ اقهالم تعههدی

بههاییی دارد .چنههین وضههعیتی سههبب کههاهش کیفیههت

ازطری اصول عمومی پذیرفتهشدۀ حسهابداری محهدود

عایدی های حسابداری و درنتیجه ،ارتباط ضعیفتهر آن

شده است و اگر مدیران ازطری اقالم تعهدی غیرعادی

با بازده سهام در همان زمان میشود (شهریاری و سهلیم،

در پایههان سههال بههه سههود مههدنگر خههود دسههت نیابنههد ،بهها

 .)6984افیونگ 8و اجهابو )6981( 6بها طهرح رابطهۀ بهین

دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی در طول سال ،این

اقالم تعهدی غیرعادی و قیمت سهام به رابطۀ بلندمهدت

ریسک را کاهش خواهنهد داد (ایهزدینیها ،منصهورفر و

پی برده اند و رابطۀ بین اقالم تعهدی غیرعهادی و قیمهت

رشیدیخزایی.)6981 ،

سهام نشام میدهد شرکتهای دارای قیمت سهام بسهیار

اقالم تعهدی به دو جهز اقهالم تعههدی غیرعهادی و

بههای و بههازده بههاییی در بههازار سهههام ،از اقههالم تعهههدی

اقالم تعههدی عهادی تفکیهک مهیشهود .اقهالم تعههدی

غیرعههادی بههرای تأثیرگههذاری بههر عملکردشههان اسههتفاده

غیرعادی اقالمی اند که مدیریت توانایی کنتهرل آنهها را

کردهاند.

دارد یا اقالمی اند که مدیریت با کنترل بر آنها ،میتواند

عایدی های حسهابداری متشهکل از اقهالم تعههدی و

آنها را به تأخیر بیندازد ،حذف کند یا ثبهت و شناسهایی

جریانهای نقدی ،مهمترین اقالم اطالعاتی ارائهشده در

آنههها را سههرعت ببخشههد (مهرانههی ،ابراهیمههیکردلههر و

صورتهای مالی تلقی مهیشهود (لوهو )8313 ،9و مبنهای

حههههالن .)6988 ،اقههههالم تعهههههدی غیرعههههادی نقههههش

اصلی تصمیم گیری های اقتصادی است .سرمایه گهذاران

برجستهتری در عالمت دههی عملکهرد شهرکتههایی را

همواره به این عایدیها بهمنزلۀ یکی از مهمتهرین ارقهام

دارد کههه در یههک حالههت پایههدار نیسههتند و مشههکالت

صههورتهههای مههالی توجههه کههردهانههد؛ امهها ویژگههیهههای

زمان بندی وجه نقد دارند .مدیران دربارۀ اقهالم تعههدی

متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود ،تفکیک این اجهزا

حسابداری اختیار دارند (رحیمیهان و همکهاران.)6989 ،
4

1

را برای تصمیم گیریهای صحیستر ضروری میکند .از

دو و جیانههگ ( )6989قیمههتگههذاری کیفیههت اقههالم

آنجا که جریان های نقدی عملیهاتی قابلیهت سهودآوری

تعهههدی را بههه اقههالم تعهههدی غیرعههادی نسههبت دادنههد و

آینده را بهتهر از اقهالم تعههدی پهیشبینهی مهیکنهد ،در

روشهههای جههایگزین بههرای کشههف ضههریب کیفیههت

صههورت انجههامنشههدن ایههن تفکیههک ،سههرمایهگههذاران

حسهابداری پیشهنهاد کردنهد کهه بهه همبسهتگی حسهاس

شرکت های با اقالم تعهدی زیاد را بسیار خهوشبینانهه و

نیستند و نشان دادند هیچ قیمت پایهداری بهرای کیفیهت

شههرکتهههای بهها اقههالم تعهههدی پههایین را بسههیار بدبینانههه

حسابداری وجود ندارد.

برآورد مهیکننهد (اصهغری ،سروشهیار و علهیاحمهدی،

برخی با توجه به موضوع مدیریت سود بیان میکنند

 .)6989مدیران برای رسیدن به سود مدنگر میتوانند تها

اقالم تعهدی غیرعهادی ههیچ گونهه محتهوای اطالعهاتی

پایههان سههال صههبر و از اقههالم تعهههدی غیرعههادی بههرای

نشتت گرفتهه از خطهای بهرآورد مهدیریت را نهدارد؛ امها

مدیریت سود گزارش شده اسهتفاده کننهد .ایهن راهکهار

پژوهشهای اخیر نشان میدهد اقالم تعههدی غیرعهادی

1. Efiong
2. Ejabu
3. Lev

4. Du
5. Jiang
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نیههز ممکههن اسههت حههاوی اخبههار مهمههی باشههد .حتههی در

تأثیر بیشتری بر بازده سههام دارد .افهزون بهر ایهن ،نتهایج

صورت نبودن تحریف عمهدی سهود ازطهرف مهدیران،

پژوهش نشان میدهد در شرکتهای رشدی (در قیهاس

نیز ممکن است بهدلیل وجهود خطها

با سایر شرکتها) ،تغییهرات وجهوه نقهد عملیهاتی تهأثیر

در برآورد سبب کاهش کیفیت سود شهود .ایهن خطهای

کمتری بر بازده سهام دارند .زمانی که مدیریت شرکت

برآورد ازطرف مدیریت سبب ایجهاد گروههی از اقهالم

اقدام به دستکاری سود می کند ،اقهالم تعههدی افهزایش

تعهدی میشود که ماهیت عادی ندارنهد و در اصهطالح

مییابد و سود بر جریان نقدی نیز فزونی مییابد .هرچهه

اقههالم تعهههدی غیرعههادی نامیههده مههیشههوند (ثقفههی و

فاصلۀ سود و جریان نقدی افزایش یابد ،از کیفیت سهود

محمههدی .)6986 ،از آنجهها کههه بههازار ،اقههالم تعهههدی

کاسههته مههیشههود؛ بههه بیههان دیگههر ،بهها افههزایش جریههان

غیرعههادی را نسههبت بههه اقههالم تعهههدی عههادی بیشههتر

غیرعههادی وجههوه نقههد عملیههاتی ،ریسههک ورشکسههتگی

قیمتگذاری میکند (مهاتیو 8و لهیم ،)6981 ،6مهیتهوان

افزایش مییابد؛ یعنی دستکاری فعالیهتههای واقعهی یها

اقالم تعهدی غیرعادیِ دارای پایهداری کمتهر نسهبت بهه

اعمههال بیشههتر مههدیریت واقعههی سههود بههر پههیشبینههی

اقهالم تعهههدی عههادی را در بهازار سههرمایه مربههوط تلقههی

ورشکسهههتگی تأثیرگهههذار اسهههت (نمهههازی ،حاجیهههها و

کرد .نتهایج پهژوهش مشهکی میهاوقی و وثهوقی ()6989

چناری.)6981 ،

اقالم تعهدی بزر

نشههان داد اقههالم تعهههدی غیرعههادی بههرای شههرکتهههای

عدهای همنگر با اسلون نقش پایداری اقهالم تعههدی

رشدی در مقایسه با سایر شرکتها ،نقش مهمهی نهدارد

را عامل ایجاد واکنش ناصحیس سرمایهگذاران میداننهد

و اصویک تأثیرگهذار نیسهت .بها وجهود ایهن ،نتهایج نشهان

و برخی عاملِ نقش سرمایهگذاری اقالم تعهدی را دلیل

میدهد حساسهیت بهازدهی بهه اقهالم تعههدی غیرعهادی

ایجاد این واکنش ذکر میکننهد (چهنجیهف 9و شهان،4

مثبههت در شههرکتهههای بهها رشههد بههای در مقایسههه بهها

)6984؛ البته در کنار این موارد ممکن اسهت مهدیران از

شرکتهای با درجۀ رشد پایینتر ،بیشهتر اسهت .بهر ایهن

اقالم تعهدی غیرعادی برای اعالم اخبار محرمانه دربارۀ

اسههاس اقههالم تعهههدی غیرعههادی مثبههت ،بههرای انتقههال

عملکرد آتی شهرکت اسهتفاده و بها بههکهارگیری اقهالم

اطالعههات محرمانههه بههه سههرمایهگههذاران بهههویههژه در

تعهدی غیرعادی اطالعات متفاوتی نسبت بهه اطالعهات

شرکتهای رشدی سودمند است.

موجود در اقالم تعههدی عهادی بهه بهازار مخهابره کننهد

جرجههرزاده و نیکبخههتنصههرآبادی ( )6989بهها بیههان

(خی .)6998 ،1در بیشتر پژوهشها فهرص بهر ایهن بهوده

تأثیرپذیری بیشتر بازده سهام از دستکاری اقالم تعههدی

اسههت کههه سههود بهها اقههالم تعهههدی حسههابداری مههدیریت

غیرعههادی شههرکتهههای رشههدی در مقایسههه بهها سههایر

میشود؛ درواقع ،مدیریت این شرکتها هنگام کهاهش

شرکت هها ،ایهن موضهوع را نیهز مطهرح کردنهد کهه در

وجوه نقد حاصهل از عملیهات کهه بیهانکننهدۀ عملکهرد

شههرکتهههای رشهدی (در قیههاس بهها سههایر شههرکتههها)،

ضعیف واحد تجاری است ،بهرای جبهران ایهن موضهوع

تغییرات وجوه نقد عملیاتی تأثیر کمتری بر بهازده سههام

اقدام بهه افهزایش سهود ازطریه افهزایش اقهالم تعههدی

دارند؛ به این معنی که دستکاری اقالم تعهدی اختیهاری

غیرعادی میکنند (فغهانیمهاکرانی ،صهالسنهژاد و امهین،

با هدف مدیریت سود افزایشی در شرکتهای رشهدی،
1. Mithu
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 .)6982برخههی پژوهشههگران معتقدنههد قیمههتگههذاری

جریههانهههای نقههدی دسههتکاریشههده اسههت (زمههانی و

نادرست اصویک به اقالم تعهدی غیرعادی و نهه بهه اقهالم

انههواریرسههتمی .)6989 ،براسههاس ویژگههیهههای مهههم

تعهدی عادی مهرتبط اسهت؛ زیهرا بهرای بهازار مشهاهدۀ

شخصههیتی مههدیران ،آنههها احتمههال و تههأثیر رویههدادهای

اقالم تعهدی غیرعادی از مشهاهدۀ اقهالم تعههدی عهادی

مطلوب را بر جریانههای نقهدی شهرکت بهیش از واقهع

مشکلتر است (خانی و ابراهیمهی .)6989 ،جهونکهیم،8

تخمین می زنند و احتمهال تهأثیر منفهی را کمتهر از واقهع

لی ،جونگلی 6و سانوو )6989( 9در بررسهی اینکهه آیها

ارزیهابی مههیکننههد (ابراهیمههی و احمههدیمقههدم.)6982 ،

صندوقهای سهرمایه گهذاری دوجانبهه از اقهالم تعههدی

همان طور که نوبانی 4و الیلی )6989( 1بیان کردند ههیچ

غیرعادی استفاده کرده اند یا خیر ،بهه ایهن نتیجهه دسهت

ارتباطی بهین سهطس افشهای ریسهک عملیهاتی و جریهان

یافتند کهه  89درصهد از صهندوقههای سهرمایه گهذاری

نقدی عملیاتی وجود ندارد و ممکن است شهرکتههای

دوجانبه با بایترین میزان در سهام با اقهالم تعههدی کهم

دارای جریههان نقههد عملیههاتی منفههی ،نسههبت بههه دیگههر

(صندوقهای سرمایهگذاری با راهبرد اقالم تعهدی کم)

شرکتها ریسهک بیشهتری داشهته باشهند (ههونکهیم 2و

به میزان جالب توجهی در معرص سهام با اقهالم تعههدی

جههانکههیم .)6989 ،9عههالوه بههر آن شههرکتهههای دارای

کمتهر قهرار دارنهد و صهندوقههای دارای راهبهرد اقهالم

جریان نقد عملیهاتی منفهی ،مهیتواننهد موضهوعی را در

تعهدی کم ،ازلحاظ آمهاری بعهد از حسهابداری عوامهل

ادبیات اقالم تعهدی غیرعادی حل کنند و آن نشاندادن

ریسک و ویژگیهای داراییهای مالی نهاچیز اسهت .بها

این است که شهرکتههای دارای جریهان نقهد عملیهاتی

توجه به این یافته مشاهده میشود برخالف صندوقهای

منفههی ،اقههالم تعهههدی غیرعههادی را بههرای شههرکتهههای

سرمایهگذاری دوجانبۀ ایهایتمتحهده شهواهدی وجهود

زیانآور از بین مهیبهرد (دوپهو  ،1سهیتمرجهو 3و ژو،89

ندارد که صندوقهای کرهای از اقالم تعهدی غیرعهادی

.)6989
یک دهه بعد از انتشار مقالۀ اسلون )8332( 88دربارۀ

استفاده کرده باشند.
وجه نقد ازطری عملیات عادی و سایر منهابع تهأمین

قیمههتگههذاری نادرسههت اقههالم تعهههدی ،در مطالعههات

مههالی بههه واحههد انتفههاعی وارد مههیشههود و بههرای اجههرای

حسابداری و امور مالیه ،شواهدی دربارۀ بازده کم بهازار

عملیههات بازپرداخههت سههود ،بازپرداخههت بههدهیههها و

سهام بهدلیل این نابهنجاری مطرح شد .وقتهی سهبد همهۀ

گسترش واحد تجاری به مصرف می رسد .جریان ورود

شرکتها بهطور مستقل و به ترتیب سطس اقهالم تعههدی

و خههرون وجههه نقههد در هههر واحههد انتفههاعی بازتههاب

و جریان نقدی عملیاتی دسهتهبنهدی مهیشهوند ،بههطهور

تصمیمگیری مدیریت دربارۀ برنامهههای کوتهاهمهدت و

نامتناسبی شرکت های دارای جریان نقد عملیاتی منفهی،

بلندمدت عملیاتی و طرح های سهرمایهگهذاری و تهأمین

در کمترین سبد اقالم تعهدی مشهاهده مهیشهوند و ایهن

مالی است (کرمی ،مهرادی ،شههیدی و بخشهی.)6984 ،

تعجههبآور اسههت؛ زیههرا اقههالم تعهههدی و جریههان نقههد

مدیریت ،پرهیز از نقض شرطهای قهرارداد بهدهی را بهر
منافع ناشی از گزارش جریانهای نقد عملیاتی باکیفیهت
زیاد برتر میداند و بیشهتر بههدنبهال منهافع ناشهی از آثهار
1. Jun Kim
2. Jeong Lee
3. Sunwoo

4. Nobanee
5. Ellili
6. Hoon kim
7. jun kim
8. Dopuch
9. Seethamraju
10. Xu
11. Sloan
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عملیاتیِ شناختهشده ،همبستگی منفهی دارنهد (دیچهاو،

پههردازش دادهههها از نههرمافههزار اکسههل و بههرای اجههرای

)8334؛ بنهههابراین ،بههها توجهههه بهههه اهمیهههت موضهههوع و

آزمونهای آماری از نهرمافهزار اسپهیاساس و ایویهوز

انجام نشدن پژوهش جامعی که اثر جریان نقهد عملیهاتی

اسههتفاده شههده اسههت .جامعههۀ آمههاری را شههرکتهههای

بههر اقههالم تعهههدی غیرعههادی را بررسههی کههرده باشههد،

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سهالههای

پژوهش حاضر درصدد تعیین تأثیر جریان نقهد عملیهاتی

 8939تا  8931تشکیل میدهد که شرایط زیهر را داشهته

بر اقالم تعهدی غیرعادی در شرکتههای پذیرفتههشهده

باشند:

در بورس اوراق بهادار تهران بها تأکیهد بهر نهوع صهنعت

سهام شهرکتهها از سهال  8939تها  8931در بهورس

است .با توجه به مستله پژوهش ،فرضهیهههای زیهر ارائهه

اوراق بهههادار تهههران معاملههه شههده و فعههال بههوده باشههد و

میشود:

وقفهۀ معههامالتی نداشههته باشههند ،شههرکتههها نبایههد ع ههو

فرضیۀ اصلی :جریان نقد عملیهاتی بهر اقهالم تعههدی

صنایع واسطه گهری مهالی ،سهرمایهگهذاری ،بانهکهها و

غیرعههادی شههرکتهههای پذیرفتهههشههده در بههورس اوراق

بیمه ها باشند ،سال مالی آنهها بهه پایهان اسهفندماه منتههی

بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

باشد ،سال مالی خود را تغییر نداده باشهند ،قبهل از سهال

فرضههیۀ فرعههی اول :جریههان نقههد عملیههاتی بههر اقههالم

 8939در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشهند

تعهدی غیرعادی شهرکتههای پذیرفتههشهده در بهورس

و تا انتهای  8931از بورس اوراق بههادار تههران حهذف

اوراق بهادار تهران در صهنعت خهودرو و قطعهات تهأثیر

نشههده باشههند؛ پههت از اعمههال ایههن محههدودیتههها 881

معناداری دارد.

شرکت همۀ شرایط ح ور در جامعۀ آماری را داشهتند.

فرضههیۀ فرعههی دوم :جریههان نقههد عملیههاتی بههر اقههالم

تمام  881شرکت بهرای آزمهون فرضهیۀ اصهلی انتخهاب

تعهدی غیرعادی شهرکتههای پذیرفتههشهده در بهورس

شدند و برای فرضیههای فرعی طبه پهژوهش نمهازی و

اوراق بهههادار تهههران در صههنعت مههواد دارویههی تههأثیر

شههیرزاده ( )6992از شههرکتهههایی اسههتفاده شههد کههه در

معناداری دارد.

صنایع منتخب ح ور دارند؛ صنایعی که بیشترین تعهداد

فرضیۀ فرعهی سهوم :جریهان نقهد عملیهاتی بهر اقهالم

شرکتها را داشته باشند .برای صنایع خودرو و قطعهات

تعهدی غیرعادی شهرکتههای پذیرفتههشهده در بهورس

 69شههرکت ،صههنعت دارویههی  82شههرکت و صههنعت

اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان ،آهک و گچ تأثیر

سیمان ،گچ و آهک  3شرکت به دست آمد.

معناداری دارد.

برای آزمون فرضیۀ اصلی و فرضیۀ فرعهی اول ،دوم
و سوم از الگوی ( )8استفادهشده است:

روش پژوهش.
دادههای موردنیاز برای محاسبۀ متغیرها از بانکهای

()8

اطالعاتی ره آورد نوین و آرشیوهای دسهتی موجهود در
کتابخانۀ شرکت بورس اوراق بههادار و سهایت اینترنتهی

 CFOمتغیههر مسههتقل پههژوهش جریههان نقههد عملیههاتی

مدیریت پژوهش ،توسهعه و مطالعهات اسهالمی سهازمان

است و طب استاندارد شمارۀ  6حسابداری ایران ،جریان

بههورس و اوراق بهههادار جمههعآوری شههده اسههت .بههرای

نقد ناشهی از فعالیهتههای عملیهاتی شهامل جریهانههای

899

و همکاران

بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی...

سجاد برند

نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیهتههای اصهلی و

برای تعیهین اقهالم تعههدی عهادی ،ازطریه

مستمر مولهد درآمهد عملیهاتی واحهد تجهاری و نیهز آن

الگههوی ( )9بههرآورد مههیشههوند (رحیمیههان و همکههاران،

دسههته از جریههانهههای نقههدی اسههت کههه ازنگههر ماهیههت

.)6989

نمیتوانند بهطور مسهتقیم بها سهایر طبقهات جریهانههای
نقهدی صههورت جریهان وجههه نقههد ارتبهاط داشههته باشههند

)

(کرمههی و همکههاران .)8939 ،بههرای استانداردسههازی،

)

()9

محاسبات بر جمع داراییها تقسیم میشود.

(
(

متغیر وابستۀ پژوهش اقالم تعهدی غیرعهادی اسهت.

)

اقالم تعهدی غیرعادی اقالمی اند کهه مهدیریت توانهایی

(

کنترل بر آنها را دارد و با این کنترل ،میتواند آنها را به
تأخیر اندازد ،حهذف کنهد یها ثبهت و شناسهایی آنهها را

کل اقهالم تعههدی شهرکت  iدر

در این الگو

تغییر در درآمد فروش شهرکت  iبهین

سههرعت بخشههد (حیههدرپور و توحیههدلو .)6989 ،اقههالم

سال ،t

تعهدی غیرعادی از هر شرکت نسبت به شهرکت دیگهر

سههال  tو سههال ،t-1

متفاوت است؛ زیرا از رویهها و خطمشهیههای انتخهابی

دریههافتنی شههرکت  iبههین سههال  tو سههال ،t-1

شرکت تهأثیر مهیگیهرد و هرچهه مهدیر شهرکت آزادی

ناخالص امهوال ،ماشهینآیت و تجهیهزات شهرکت  iدر

عمل بیشتری برای بهه وجهود آوردن آنهها داشهته باشهد،

سال ،t

کل ارزش دفتری داراییههای شهرکت i

احتمههال بیشههتری وجههود دارد کههه از ایههن اقههالم بههرای

در سههال ،t-1

تغییههر در حسههابهههای

اثههرات نامشههخص عوامههل تصههادفی،

تأثیرگذاری بر سود استفاده کند .بهعالوه اقهالم تعههدی

عوامل برآوردشدۀ شهرکت  iاسهت .پهت از

غیرعههادی را تعههدیالت جریههان وجههه نقههد انتخههابشههده

محاسههبۀ عوامههل

طبهه فرمههول زیههر ،اقههالم

بهههوسههیلۀ مههدیریت بههرای تأثیرگذاشههتن بههر سههودهای

تعهدی عادی با استفاده از الگوی جونز تعهدیلشهده در

گههزارششههده مههیداننههد .بههرای محاسههبۀ اقههالم تعهههدی

دورۀ آزمون از الگوی ( )4به دست میآید (رحیمیهان و

غیرعهههادی مشهههابه پهههژوهشههههای پیشهههین از الگهههوی

همکاران.)6989 ،

تعدیلشدۀ جونز ارائهشده ازطهرف دیچهاو ،اسهلون 8و
]

سههوئنی )8331( 6اسههتفاده مههیشههود .در الگههوی جههونز
تعدیل شده ابتدا کل اقالم تعههدی براسهاس الگهوی ()6
محاسبه میشود (رحیمیان و همکاران)6989 ،

()4

[
(
[

)
]
]

[

()6
در این الگو

سود خهالص شهرکت  iدر سهال ،t

جریان وجوه نقد عملیهاتی شهرکت  iدر سهال t

پههت از محاسههبۀ کههل اقههالم تعهههدی اسههت .عوامههل
1. Sloan
2. Sweeney

در این الگو
بین سال ،t
بین سال  tو ،t-1

اقالم تعههدی عهادی شهرکت i
تغییهر در درآمهد فهروش شهرکت i

تغییر در حسابهای دریافتنی

شههرکت  iبههین سههال  tو ،t-1

ناخههالص امههوال،
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کل

( ،)Sizeاندازۀ شرکت و معرف حجم و گسهتردگی

ماشینآیت و تجهیزات شرکت  iدر سال ،t

ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال  t-1اسهت .در

فعالیههت شههرکت و از متغیرهههای کنترلههی اسههت .هرچههه

مرحلۀ آخر اقالم تعهدی غیرعادی با الگوی ( )1محاسهبه

حجم داراییهای شهرکت بیشهتر باشهد ،انهدازۀ شهرکت

میشود (رحیمیان و همکاران.)6989 ،

بزر

طبیعی کل داراییها در پایان سال مالی شرکت اسهتفاده

()1

میشود.

بازده دارایی ( )ROAمتغیر کنترلی پژوهش اسهت و
این نسبت بیانکنندۀ کارآیی استفاده از داراییهاسهت و
از تقسیم نسبت سود خالص شرکت بهکل داراییهها بهه
دست میآید.
()2

تر است .برای برآورد اندازۀ شهرکت از لگهاریتم

سود عملیاتی خالص پت از مالیات
کل داراییها

()1

کل دارایی ها

یافتهها.
در

تأثیر و روابط بین متغیرها با شناخت توصهیفی

و مقههداری از متغیرههها بهتههر حاصههل مههیشههود .کههل
مشههاهدات برابههر بهها  991سههال  -شههرکت اسههت .آمههار

اهرم مالی ( )LEVمتغیر کنترلی پژوهش اسهت و از

توصههیفی متغیرهههای پههژوهش شههامل میههانگین ،میانههه،

نسبت کل بدهی بهکهل دارایهی بههمنزلهۀ شهاخص اههرم

انحههراف معیههار ،کوچههکتههرین ،بیشههترین ،چههولگی و

مالی استفاده میشود.

کشیدگی در جدول ( )8ارائه شده است.

()9

کل داراییها

کل بدهیها
جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرها

نام متغیر

نماد مشاهدات میانگین میانه انحراف معیار کوچکترین بیشترین چولگی کشیدگی

اقالم تعهدی غیرعادی

DA

991

9/999 9/992

9/33

-9/61

9/91

9/999

6/11

جریان نقد عملیاتی

CFO

991

9/899 9/889

9/89

-9/42

9/24

9/48

4/63

بازده داراییها

ROA

991

9/939 9/891

9/84

-9/93

9/29

-9/61

9/96

اهرم مالی

LEV

991

9/269 9/269

9/69

9/81

6/46

8/14

89/68

اندازۀ شرکت

Size

991

89/389 84/919

8/49

89/89

83/91

9/26

4/99

بهها نگههاهی بههه میههانگین متغیرهههای اقههالم تعهههدی

میانگین متغیری بهه میانهۀ آن نزدیهک باشهد ،توزیهع آن

غیرعادی ،جریان نقدی عملیهاتی ،بهازده دارایهی ،اههرم

متغیر بهه توزیهع نرمهال نزدیهکتهر اسهت کهه در توزیهع

مالی و اندازۀ شرکت بهه ترتیهب (،9/89 ،9/88 ،9/992

نرمال ،میانگین و میانه بر یکهدیگر منطبه انهد .انحهراف

 )84/91 ،9/269و میانه به ترتیب (،9/93 ،9/89 ،9/999

معیار نیز معیهاری بهرای میهزان پراکنهدگی مشهاهدات از

 )89/38 ،9/269می توان دریافت میانگین و میانۀ عمهدۀ

میههانگین اسههت .مقههدار ایههن پههارامتر بههرای متغیرهههای

متغیرههها فاصههلۀ چنههدانی بهها هههم ندارنههد و هرچههه مقههدار

ذکرشده به ترتیب برابهر بها (،9/69 ،9/84 ،9/89 ،9/33

بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی...

سجاد برند

و همکاران

893

 )8/49اسههت.کوچکتههرین و بیشههترین مقههدار اقههالم

معمههولی 8براسههاس ق ههیۀ گههاوس  -مههارکف بهتههرین

تعهدی غیرعادی شرکتهای نمونه برابهر بها ( )-9/61و

تخمینزنندۀ خطی بدون تهورش اسهت؛ امها در صهورت

( )9/91اسههت کههه متفههاوتبههودن مقههدار اقههالم تعهههدی

وجود ناهمسانی واریانت ،دیگر روش حهداقل مربعهات

غیرعادی را بین شرکتهای بررسیشده نشان مهیدههد.

معمولی روش مناسبی برای تخمین نیسهت؛ ازایهنرو ،بها

ضریب چولگی معیاری از وجودداشتن یا نداشتن تقارن

وزندادن 6رفههع شههد و الگههوی مناسههب بههرای تخمههین

در تابع توزیع اسهت .بهرای یهک توزیهع کهامالک متقهارن

آزمههون فرضههیهههها روش حههداقل مربعههات تعمههیمیافتههه

9

چههولگی صههفر و بههرای یههک توزیههع نامتقههارن بهههسههمت

خواهههد بههود .سههطس معنههاداری آزمههون وایههت در همههۀ

راست مقدار چولگی مثبت و برای یک توزیع نامتقهارن

الگوههها زیههر یههک درصههد اسههت و درنتیجههه ،مشههکل

بهسمت چپ مقدار چولگی منفی است .متغیرهای اقهالم

ناهمسانی واریانت وجود دارد.

تعهدی غیرعهادی ،جریهان نقهد عملیهاتی ،اههرم مهالی و

با توجه به آزمون معیهار تهورم واریهانت ،نتهایج نشهان

اندازۀ شرکت به ترتیب با ()9/26 ،8/14 ،9/48 ،9/999

می دهد مقهادیر عامهل تهورم واریهانت بهرای ههر یهک از

چولگی بهسمت راست دارنهد و متغیهر بهازده دارایهی بها

متغیرهای توضیحی (جریان نقد عملیهاتی ،بهازده دارایهی،

( )-9/61چولگی به سمت چپ دارد .متغیر اقالم تعهدی

اهرم مالی و اندازۀ شرکت) الگوی اصلی به ترتیهب برابهر

غیرعههادی بهها چههولگی ( )9/999تقریبههاک متقههارن اسههت.

با ( )8/94 ،8/19 ،6/81 ،8/69و الگهوی فرعهی اول برابهر

بررسی کشیدگی متغیرهای پژوهش نشان میدهد متغیهر

با ( )8/39 ،9/91 ،8/11 ،8/99و الگوی فرعی دوم برابر با

اقالم تعهدی غیرعادی بها کشهیدگی ( )6/11بههصهورت

( )8/64 ،9/13 ،6/13 ،6/63و الگوی فرعی سوم برابهر بها

نرمال توزیع شده است و سایر متغیرها از محدودۀ توزیع

( )9/66 ،6/98 ،2/89 ،6/91اسهههت کهههه از  89کمترنهههد؛

نرمال بایتر قرار دارند.

بنابراین ،مشکل همخطی در الگوها وجود ندارد.

ماهیههت دادههههای تههابلویی نشههان مههیدهههد اینگونههه

در تعیین نوع آزمهون ،در الگوههای اصهلی و فرعهی

دادهها در مطالعات بسیاری ،مشکل ناهمسهانی واریهانت

اول ،دوم و سوم با توجه به سطس معنهیداری آزمهون F

داشههتهانههد .از آنجهها کههه ایههن مشههکل تههأثیر مهمههی در

لیمههر کههه برابههر بهها ( )9/99و کمتههر از  1درصههد اسههت،

برآوردها و استنباطهای آماری بر جای میگذارد ،یزم

داده های تهابلویی پذیرفتهه مهیشهود .سهطس معنهیداری

است قبل از توجه بهه هرگونهه تخمهین ،وجهود یها نبهود

آزمون هاسمن بهرای الگهوی اصهلی و الگوههای فرعهی

ناهمسانی واریانت بررسی شود .برای آزمون ناهمسهانی

دوم و سوم از  1درصهد کمتهر اسهت؛ بنهابراین ،الگهوی

واریههانت از آزمههون وایههت اسههتفاده شههده اسههت .سههطس

اثرات ثابت برای آزمون این الگوها استفاده شده اسهت؛

معنهههیداری محاسهههبهشهههده ،بهههرای الگهههوی پهههژوهش

اما سطس معنیداری آزمون هاسمن برای الگهوی فرعهی

کوچکتر از  9/91و معنیدار اسهت؛ یعنهی فرضهیۀ

اول برابر با ( )9/69و از  1درصهد بهزر تهر اسهت کهه

مبنی بر همسانی واریانت جمهالت خطها رد مهیشهود و

الگوی اثرات تصادفی انتخاب میشود.

جمالت خطا واریهانت همسهانی ندارنهد .بهرای تخمهین
الگوهای اقتصادی ،روشههای متفهاوتی وجهود دارد .بها
لحاظکردن فهروص کالسهیک ،روش حهداقل مربعهات

جدول ( )6خالصۀ آمارههای مربوط به الگوی اصلی
را با توجه به تأثیر جریان نقد عملیاتی نشان میدهد.
)1. Ordinary least squares (OLS
2. Cross-section weights
)3. Generalized least squares (GLS
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جدول ( )2نتایج تخمین الگوی اصلی
متغیر وابستۀ اقالم تعهدی غیرعادی
متغیر

نماد

ضریب برآوردی خطای استاندارد آمارۀ  tسطح معناداری

مقدار ثابت

C

-8/86

9/49

-6/91

9/98

جریان نقد عملیاتی

CFO

-2/99

9/88

-19/14

9/99

بازده دارایی

ROA

1/21

9/89

99/48

9/99

اهرم مالی

LEV

9/62

9/89

6/99

9/94

اندازۀ شرکت

Size

9/99

9/99

6/99

9/98

ضریب تعیین

9/39

آماره F

22/49

ضریب تعیین تعدیلشده

9/38

سطس معنیداری کل الگو

9/99

6/82

دوربین واتسون

در بررسی معنیدار بودن کل الگو با توجه بهه اینکهه
سطس معناداری آمارۀ  Fاز  8درصهد کوچهکتهر اسهت
( ،)9/99الگو معنیدار است و فرضهیۀ

آزمهون  Fدر

غیرعههادی دارنههد؛ بنههابراین ،فرضههیۀ
فرضیۀ

پههژوهش رد و

مبنی بر تهأثیر جریهان نقهد عملیهاتی بهر اقهالم

تعهدی غیرعادی پذیرفته میشود.

سطس اطمینان  33درصد پذیرفته میشود .ضریب تعیهین

جهدول ( )9خالصههۀ آمهارههههای مربهوط بههه الگههوی

الگههو نیههز نشههان مههیدهههد متغیههر جریههان نقههد عملیههاتی،

فرعی اول را با توجه بهه تهأثیر جریهان نقهد عملیهاتی بهر

 39درصد متغیر اقالم تعهدی غیرعادی را تبیین می کند.

اقههالم تعهههدی غیرعههادی در صههنعت خههودرو و قطعههات

ضریب تعیهین تعهدیلشهده نیهز برابهر  38درصهد اسهت.

نشان میدهد.

عالوه بر این مقدار آمارۀ دوربین واتسون  6/82اسهت و

در بررسی معنیدار بودن کل الگو با توجه بهه اینکهه

از آنجا که در بازۀ پذیرفتنی قرار دارد ،فرص همبستگی

سطس معناداری آمارۀ  Fاز  8درصهد کوچهکتهر اسهت

جمالت خطا رد میشود .در بررسی معنیداری ضرایب

( ،)9/99الگو معنیدار است و فرضهیۀ

آزمهون  Fدر

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول ( )6احتمال آمهارۀ t

سطس اطمینان  33درصد پذیرفته میشود .ضریب تعیهین

برای ضریب متغیر جریان نقد عملیهاتی و بهازده دارایهی

الگو نیز نشان می دههد متغیهر جریهان نقهد عملیهاتی99 ،

کوچکتر از  8درصد و برای متغیر اهرم مالی و انهدازۀ

درصد متغیر اقالم تعهدی غیرعادی در صنعت خودرو و

شرکت کوچکتر از  1درصد اسهت؛ درنتیجهه ،وجهود

قطعات را تبیین میکند .ضریب تعیهین تعهدیلشهده نیهز

رابطههۀ معنههیداری میههان جریههان نقههد عملیههاتی و بههازده

برابر  96درصد است .عالوه بر این مقدار آمارۀ دوربهین

دارایی در سطس اطمینان  33درصد و اهرم مالی و اندازۀ

واتسون  8/19است و از آنجا که در بازۀ پذیرفتنی قهرار

شرکت در سهطس اطمینهان  31درصهد بها اقهالم تعههدی

دارد ،فرص همبسهتگی جمهالت خطها رد مهیشهود .در

غیرعادی تأیید مهیشهود .متغیهرههای کنترلهی بهرخالف

بررسی معنیداری ضرایب با توجه به نتایج ارائهشهده در

رابطههۀ معکههوس و معنههادار متغیههر مسههتقل (جریههان نقههد

جدول ( )9احتمال آمارۀ  tبهرای ضهریب متغیهر جریهان

عملیاتی) ،رابطۀ مسهتقیم و معنهیداری بها اقهالم تعههدی

نقهد عملیههاتی و بههازده دارایههی از  8درصههد کوچههکتههر

سجاد برند

بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی...
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و همکاران

است؛ درنتیجه ،وجود رابطۀ معنیداری میهان جریهان نقهد

سطس اطمینان  31درصهد بها اقهالم تعههدی غیرعهادی در

عملیههاتی و بههازده دارایههی بهها اقههالم تعهههدی غیرعههادی در

صههنعت خههودرو و قطعههات دارد؛ امهها اهههرم مههالی رابطههۀ

صنعت خهودرو و قطعهات در سهطس اطمینهان  33درصهد

پژوهش رد و فرضیۀ

تأییههد مههیشههود .متغیههر بههازده دارایههی بهها توجههه بههه سههطس
معنیداری کوچکتر از  1درصهد ،رابطهۀ معنهیداری در

معناداری ندارد؛ بنابراین ،فرضیۀ

مبنی بر تأثیر جریهان نقهد عملیهاتی بهر اقهالم تعههدی
غیرعادی در صنعت خودرو و قطعات پذیرفته میشود.

جدول ( )3نتایج تخمین الگوی فرعی اول
متغیر وابستۀ اقالم تعهدی غیرعادی
متغیر

نماد

ضریب برآوردی خطای استاندارد آمارۀ  tسطح معناداری

مقدار ثابت

C

-9/18

9/94

-6/91

9/96

جریان نقد عملیاتی

CFO

-1/91

9/69

-69/12

9/99

بازده دارایی

ROA

9/39

9/49

3/99

9/99

اهرم مالی

LEV

9/92

9/98

9/68

9/19

اندازۀ شرکت

Size

9/91

9/96

6/1

9/92

ضریب تعیین

9/99

آمارۀ F

13/94

ضریب تعیین تعدیلشده

9/96

سطس معنیداری کل الگو

9/99

8/19

دوربین واتسون

جهدول ( )4خالصههۀ آمهارههههای مربهوط بههه الگههوی
فرعی دوم را با توجه بهه تهأثیر جریهان نقهد عملیهاتی بهر

اقالم تعهدی غیرعهادی در صهنعت مهواد دارویهی نشهان
میدهد.

جدول ( )4نتایج تخمین الگوی فرعی دوم
متغیر وابستۀ اقالم تعهدی غیرعادی
متغیر

نماد

ضریب برآوردی خطای استاندارد آمارۀ  tسطح معناداری

مقدار ثابت

C

-4/94

9/98

-1/29

9/99

جریان نقد عملیاتی

CFO

-2/93

9/89

-93/34

9/99

بازده دارایی

ROA

9/61

9/96

89/91

9/99

اهرم مالی

LEV

8/14

9/14

6/19

9/99

اندازۀ شرکت

Size

9/61

9/99

1/99

9/99

ضریب تعیین

9/39

آمارۀ F

863/69

ضریب تعیین تعدیلشده

9/32

سطس معنیداری کل الگو

9/99

دوربین واتسون

6/94
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در بررسی معنیدار بودن کل الگو با توجه بهه اینکهه

نقد عملیاتی ،بازده دارایی ،اهرم مالی و انهدازۀ شهرکت

سطس معناداری آمارۀ  Fاز  8درصهد کوچهکتهر اسهت

از  8درصد کوچهکتهر اسهت؛ درنتیجهه ،وجهود رابطهۀ

آزمهون  Fدر

معنی دار میان جریان نقد عملیاتی ،بهازده دارایهی ،اههرم

سطس اطمینان  33درصد پذیرفته میشود .ضریب تعیهین

مههالی و انههدازۀ شههرکت بهها اقههالم تعهههدی غیرعههادی در

الگههو نیههز نشههان مههیدهههد متغیههر جریههان نقههد عملیههاتی،

صنعت مواد دارویی در سطس اطمینان  33درصهد تأییهد

( ،)9/99الگو معنیدار است و فرضهیۀ

پهژوهش رد و فرضهیۀ

 39درصد متغیر اقالم تعهدی غیرعادی در صنعت مهواد

میشود؛ بنابراین ،فرضهیۀ

دارویی را تبیین میکند .ضریب تعیهین تعهدیلشهده نیهز

مبنههی بههر تههأثیر جریههان نقههد عملیههاتی بههر اقههالم تعهههدی

برابر  32درصد است .عالوه بر این مقدار آمارۀ دوربهین

غیرعادی در صنعت مواد دارویی پذیرفته میشود.

واتسون  6/94است و از انجا که در بازۀ پهذیرفتنی قهرار

جهدول ( )1خالصههۀ آمهارههههای مربهوط بههه الگههوی

دارد ،فرص همبسهتگی جمهالت خطها رد مهیشهود .در

فرعی سوم با توجه به تأثیر جریان نقد عملیاتی بهر اقهالم

بررسی معنیداری ضرایب با توجه به نتایج ارائهشهده در

تعهدی غیرعهادی در صهنعت سهیمان ،آههک و گهچ را

جدول ( )4احتمال آمارۀ  tبهرای ضهریب متغیهر جریهان

نشان میدهد.

جدول ( )5نتایج تخمین الگوی فرعی سوم
متغیر وابسۀ اقالم تعهدی غیرعادی
متغیر

نماد

ضریب برآوردی خطای استاندارد آمارۀ  tسطح معناداری

مقدار ثابت

C

9/99

6/91

9/91

9/96

جریان نقد عملیاتی

CFO

-2/94

9/94

-81/43

9/99

بازده دارایی

ROA

4/93

9/49

3/89

9/99

اهرم مالی

LEV

-8/19

9/91

-1/68

9/99

اندازۀ شرکت

Size

9/96

9/84

9/84

9/11

ضریب تعیین

9/31

آمارۀ F

94/19

ضریب تعیین تعدیلشده

9/34

سطس معنیداری کل الگو

9/99

6/99

دوربین واتسون

در بررسی معنیدار بودن کل الگو با توجه بهه اینکهه

تعدیلشده نیز برابر  34درصد است .عالوه بر این مقدار

سطس معناداری آمارۀ  Fاز  8درصهد کوچهکتهر اسهت

آمارۀ دوربین واتسون  6/99است و از آنجا کهه در بهازۀ

آزمهون  Fدر

پذیرفتنی قرار دارد ،فرص همبسهتگی جمهالت خطها رد

سطس اطمینان  33درصد پذیرفته میشود .ضریب تعیهین

میشود .در بررسی معنیداری ضرایب با توجه به نتهایج

الگههو نیههز نشههان مههیدهههد متغیههر جریههان نقههد عملیههاتی،

ارائه شده در جدول ( )1احتمهال آمهارۀ  tبهرای ضهریب

 39درصههد متغیههر اقههالم تعهههدی غیرعههادی در صههنعت

متغیر جریان نقد عملیاتی ،بازده دارایی و اههرم مهالی از

سیمان ،آهک و گهچ را تبیهین مهیکنهد .ضهریب تعیهین

 8درصههد کوچههکتههر اسههت؛ درنتیجههه ،وجههود رابطههۀ

( ،)9/99الگو معنیدار است و فرضهیۀ

سجاد برند

بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم تعهدی غیرعادی...

و همکاران
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معنی دار میان جریان نقد عملیاتی ،بازده دارایهی و اههرم

عملیههاتی تههأثیر معکههوس و معنههاداری بههر اقههالم تعهههدی

مالی با اقالم تعهدی غیرعادی در صنعت سیمان ،آههک

غیرعادی دارد .ازاینرو ،نتایج پژوهش حاضهر بها نتهایج

و گچ در سطس اطمینان  33درصهد تأییهد مهیشهود؛ امها

پژوهشهای خانی و ابراهیمی ( )6989که در بازۀ زمانی

انههدازۀ شههرکت رابطههۀ معنههیداری بهها اقههالم تعهههدی

 8919تا  8913در بورس اوراق بهادار تهران انجام شهده

غیرعههادی در صههنعت سههیمان ،آهههک و گههچ نههدارد؛

اسههت و ثقفههی و هاشههمی ( ،)6994عمههارتیبخشههایش و

مبنهی بهر

خههانمحمههدی ( )6982و گههو 8و جههین )6988( 6کههامالک

تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقهالم تعههدی غیرعهادی در

منطبهه اسههت .هم نههین بهها توجههه بههه نتههایج آزمههون

صنعت سیمان ،آهک و گچ پذیرفته میشود.

فرضیه های فرعی اول ،دوم و سوم جریان نقهد عملیهاتی

بنابراین ،فرضیۀ

پهژوهش رد و فرضهیۀ

با اقالم تعهدی غیرعادی در صهنایع خهودرو و قطعهات،
نتایج و پیشنهادها.
از آنجا که مدیران توان انجام عملیاتی را دارنهد کهه
آنها را در مهدیریت جریهان وجهه نقهد عملیهاتی درگیهر

صنعت مهواد دارویهی و صهنعت سهیمان ،آههک و گهچ
رابطۀ معنادار و معکوسی دارد و پژوهشی با ایهن فرضهیه
در ایران کار نشده است.

کنههد ،رونههد ورود و خههرون وجههه نقههد در هههر واحههد

با توجه به یافته های پژوهش به پژوهشهگران توصهیه

تجههاری ،بازتههاب تصههمیمگیههریهههای مههدیریت دربههارۀ

می شود پت از تفکیک اجزای جریانهای نقهد و اقهالم

برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت عملیاتی و طهرحههای

تعهدی براساس صنعت ،الگوهای پیشبینهی را براسهاس

سرمایه گذاری و تأمین مالی است .تغییرات جریهانههای

هر صنعت برآورد کنند .سرمایهگذاران نباید بهه کمیهت

نقدی عملیهاتی ،سهبب ایجهاد تغییهر در سهرمایهگهذاری

سود اکتفا کنند؛ بلکه باید اجهزای تشهکیلدهنهدۀ آن را

شرکت میشود .با شناخت توسهعه و تکمیهل روزافهزون

بررسی کنند تا مشخص شود چه مقدار از سود این اجزا

مفههههوم وجهههوه نقهههد حاصهههل از عملیهههات ،جامعهههه و

نقدی و چه مقدار تعهدی است .بههعهالوه بهرای جامعهۀ

سرمایهگذاران ناگزیر شدند از این صهورت مهالی بهرای

سههرمایهگههذاری یههک راهبههرد تجههاری سههودآورتر را بهها

تصههمیمگیههری اقتصههادی خههود اشههتفاده کننههد .هههدف

حههذف شههرکتهههای دارای اقههالم تعهههدی غیرعههادی،

پژوهش حاضر بررسی تأثیر جریان نقد عملیاتی بر اقالم

پیادهسازی کنند .به سازمان بورس اوراق بهادار پیشهنهاد

تعهدی غیرعادی شهرکتههای پذیرفتههشهده در بهورس

میشود بهصورت ساینه کیفیهت صهورتههای مهالی را

اوراق بهادار تهران با تأکید بهر نهوع صهنعت بهود .بهرای

براساس اقالم تعهدی غیرعادی آن امتیاز افشا کنهد .ایهن

بررسهههی اقهههالم تعههههدی غیرعهههادی از روش جهههونز

کههار سههبب مههیشههود سههرمایهگههذارها و اعتباردهنههدگان

تعههدیلشههده مطههاب بهها پههژوهش رحیمیههان و همکههاران

نسبت به کیفیت سود آگهاهتهر شهوند و تخصهیص بهینهه

( )6989و جریان نقد عملیاتی استفاده شد که بهصهورت

بهتههر صههورت گیههرد و کههارآیی بههورس بیشههتر شههود.

مستقیم از صورت جریان وجه نقد استخرانشهدنی بهود.

سرمایهگذاران باید در الگوهای تصمیمگیریهای خهود

براساس مبانی نگری و پیشینۀ پهژوهش ،همهان طهور کهه

به کیفیت اقهالم تعههدی و جریهانههای نقهدی عملیهاتی

انتگار میرفت ارتباط معناداری بین جریان نقد عملیهاتی

توجه کنند و در سطس شرکت و صنعت ایهن بررسهیهها

و اقالم تعهدی غیرعادی وجود دارد .نتایج بهدستآمده
از آزمون فرضیۀ اصهلی پهژوهش نشهان داد جریهان نقهد

1. Gu
2. Jain
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را بسهههط بدهنهههد و در شهههرکتهههها یههها صهههنعتههههایی

برای دستیابی به نتایج جهامعتهر پیشهنهاد مهیشهود

سههرمایهگههذاری کننههد کههه اقههالم تعهههدی پههایینتههر و

پژوهش حاضر در سهال ههای بعهدی بها در نگهر گهرفتن

جریانهای نقد عملیاتی بایتری داشتهانهد؛ زیهرا جریهان

محدودۀ زمانی گستردهتری انجهام شهود؛ زیهرا ایهن امهر

نقد عملیاتی حاصل عملیات اصلی شرکت است و بایهد

موجب افزایش تعهداد مشهاهدات و اعتبهار بیشهتر نتهایج

به آن توجه بیشتری داشت .بههطهور طبیعهی جریهان نقهد

بههدسههتآمهده خواهههد شهد .بررسههی تهأثیر جریههان نقههد

عملیاتی اهمیت بیشتری نسبت به سایر طبقات دارد.

عملیاتی و توانایی مدیریتی بهر اقهالم تعههدی غیرعهادی

در پژوهشهای خارجی بهدلیل دسترسهی اطالعهات

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و

شرکت هها در مقهاطع زمهانی کمتهر از یهک سهال ماننهد

بررسی تأثیر تغییر مدیرعامل بهر رابطهۀ بهین جریهان نقهد

ششماهه یا سهماهه بهرای دورهههای پهژوهش طهوینی،

عملیهههاتی و اقهههالم تعههههدی غیرعهههادی شهههرکتههههای

امکان انجام پژوهش در مقاطع زمانی کوتاهتر نیز فراهم

پذیرفتهههشههده در بههورس اوراق بهههادار تهههران نیههز از

شده است .در کشور ایران تعهداد انهدکی از شهرکتهها

موضوعاتیاند که باید ارزیابی شوند.

بهههصههورت مههنگم گههزارشهههای میههاندورهای را منتشههر
میکننهد و گهزارشههای ارائههشهده نیهز کامهل نیسهتند؛
بنابراین ،از بررسی مقاطع کمتر از یک سال صرف نگهر
شده اسهت .بها توجهه بهه محهدودبودن قلمهرو زمهانی بهه
سالهای  8939تا  ،8931در تعمیم نتایج بهه بهازۀ زمهانی
قبل و بعد از دورۀ مذکور باید احتیاط شود .با توجهه بهه
محدودبودن جامعۀ آماری به شرکتهای پذیرفتههشهده
در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها به پایهان
اسفندماه منتهی است ،تسری نتهایج بهه سهایر شهرکتهها
باید بااحتیاط انجهام شهود .کنتهرلنشهدن بع هی عوامهل
مؤثر بر نتهایج پهژوهش ازجملهه تهأثیر متغیرههایی چهون
عوامل اقتصادی ،شرایط سیاسی ،عمر شرکتها ،قوانین
و مقررات و  ...که در بررسی روابط اثرگذارند ،خهارن
از دسههترس پژوهشههگر بههود .ازطرفههی بههرای محاسههبۀ
متغیرهههای پههژوهش از اطالعههات صههورتهههای مههالی
تهیهشده بر مبنای بهای تمامشدۀ تهاریخی اسهتفاده شهده
است .در صهورت تعهدیل اطالعهات ذکرشهده از بابهت
تورم ممکن است نتایج متفاوتی با نتایج فعلی بهه دسهت
آید.
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[ ]66زمههانی ،ع ،.و انههواریرسههتمی ،ع .)8932( .بررسههی

ف .)8934( .بررسههی محتههوای اطالعههاتی سههود و

رابطۀ غیرخطهی تهأمین مهالی بها بهدهی و دسهتکاری

جریان نقد عملیاتی هر سهم در تبیین سهود تقسهیمی

جریههانهههای نقههدی :شههواهدی از بههورس تهههران.

در شرکتهای پذیرفتهشده در بهورس اوراق بههادار

مدیریت دارایی و تأمین مالی.849-814 ،)4( 1 ،

تهران .دانش حسابداری.832-899 ،)29( 81 ،

[ ]69شههههههههمتزاده ،ب ،.سههههههههیف ،الههههههههف ،.و

[ ]63کرمی ،غ ،.مرادی ،م ،.شهیدی ،ز ،.اسهکندر ،ه ،.و

داوودآبادی فراهانی ،ح .)8931( .بررسی رابطۀ بهین

بخشهههی ،م 6999 .)8939( .سهههؤال چهارگزینههههای

ویژگیهای مؤسسۀ حسابرسی و شرکای حسابرسهی

حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری .تههران:

باکیفیت حسابرسی .مجلۀ علمهی  -پژوهشهی دانهش

نگاه دانش.

حسابداری مالی.891-812 ،)8( 9 ،

[ ]99یریدشتبیاص ،م ،.صالحی ،م ،.و سهخاوتپهور،

[ ]64شهههریاری ،س ،.و سههلیم ،ف .)8936( .بررسههی و

م .)8939( .بررسی رابطۀ محدودیت مهالی ،سهاختار

آزمههون قیمههتگههذاری نادرسههت اقههالم تعهههدی

داراییها و تأمین مالی در شرکتهای پذیرفتههشهده

غیرعهههادی در بهههورس اوراق بههههادار تههههران طهههی

در بههورس اوراق بهههادار تههران .مههدیریت دارایههی و
تأمین مالی.818-832 ،)8( 2 ،
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