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 ثیٌي جزيبًْبی ًقدی عولیبتي آتيثیٌي جزيبًْبی ًقدی عولیبتي آتيتبثیز تفکیک اجشای جزيبًْبی ًقدی در پیصتبثیز تفکیک اجشای جزيبًْبی ًقدی در پیص

  

  

 چکیدُچکیدُ

هرتَط تِ آى از رولهِ اععفها ا ا هه ّهِ اىهرار آى را رر       یًَد ٍ ارسا ٍرَُ  رریاىغَرت 

حهازس  ًَهدی   رریاًْهای اععفهات هرتهَط تهِ ارهسای     . رٌّدگیری هدًؾر ٍرار هاٌّگام  ػوین

 رریاًْهای تا  َرِ تِ اّویهه  . ٌّدًَدی آیٌدُ ّوِ ها رریاًْایتیٌا ا ه ٍ تِ پیص اّویه

آى، ّهده  حَیهٌ حا هر ترر ها  هاحیر  يْیهِ ارهسای         ی ا ارهسا ًَدی ٍ هحتهَای اععفها  

تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا رر ضهرّتْای پییرىتهِ ضهدُ تهَر      رریاًْای ًَدی رر پیص

ِ  گیهری تاضد، تِ ًحَی ِّ ًتایذ حاغلِ از ایي  حَیهٌ رر  ػهوین  اٍراً تْارار ها -ّهای  هرهای

 . گیررر هاگیاری آًْا هَرر ا تيارُ ٍراگیاراى ٍ ٍیوه

  ها  1382، عا رٍرُ زهاًا رضرّه پییرىتِ رر تَر  اٍراً تْارا 130اععفاتترای ایي هٌؾَر

تهَرُ ٍ تهِ هٌؾهَر     اهغالقِ حا ر از ًَؿ ترر ا ّوثسهتگ . هَرر ترر ا ٍرار گرىتِ ا ه 1389

از ًتایذ  حَیٌ حهاّا   .ا تيارُ ضدُ ا ه ّای  ليیَاّای  حَیٌ از  ٌْیِ رارُآزهَى ىر یِ

رریاًْهای  تیٌا پیصاز َاًایا تیطتری ترای  رریاًْای ًَدی فولیا ا  اریخا یایي تَر ِّ ارسا

 .ا ه ًَدی فولیا ا آ ا ًسثه تِ رریاًْای ًَدی فولیا ا  اریخا ترخَررار

 

 تیٌاتیٌا، رٍرُ پیصپیص ، َر خالع رریاى ًَدی فولیا ا،: ّبٍاصُ کلید
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 هقدهِ

ٍتػاری رر رْه پیطثرر اّداه خَر، تهِ ضٌا هایا  هِ  هِ فَاهه       اهرٍزُ  ازهاى ّای ا    

یْا از فَاهلا ِّ ها  َاًد  أحیر تسهسایا رر ر هتیاتا   . هَحر تر  َ قِ  ازهاى خَر ها پررازًد

تِ اّداه ىًَ راضهتِ تاضهد، ٍرهِ ًَهد ا هه ٍ فهدم ترًاههِ ریهسی رر راتغهِ تها آى هها  َاًهد             

آگاّا از ٍرهِ ًَهد ٍ هیهساى آى ّوهَارُ      .رَر آٍررهطْعت زیاری را ترای یِ  ازهاى تِ ٍ

ٍ پیص تیٌا آى ًیس ها  َاًد تِ ترًاهِ ریسی غحیح رر ار ثهاط   ترای یِ  ازهاى هيید ها تاضد،

  .[9] تا هٌاتـ ٍ هػاره  ازهاى رر  الْای آ ا هٌزر ضَر

ا  گیهری،  هاَاا اغهلا ایهي ا هه ّهِ آیها ترا ه        تا پییرش الگهَی  هَرهٌدی رر  ػهوین       

تیٌها ًوهَر     َاى رریاًْای ًَدی آ ا ٍاحد اٍتػاری را پیصها اععفات هَرَر حساتداری، 

تیٌا رریاًْای ًَدی آ ا، تر  هَرهٌدی عیيها از   ّای اًزام ضدُ رر زهیٌِ پیصترر ا پژٍّص

ّای احتوالا رریاًْهای ًَهدی آ ها  أّیهد      تیٌا ٌٌّدُهقیارّای ًَدی ٍ  قْدی تِ فٌَاى پیص

تیٌها رریاًْهای   رر ایي  حَیٌ از ارسای رریاًْای ًَدی تِ فٌَاى فهاهلا تهرای پهیص   . اًد راضتِ

رر  وي ترر ا خَاّد ضد ِّ آیا  يْیِ رریاًْهای ًَهدی تهِ    . گرررها ًَدی آ ا ا تيارُ 

 گررر یا خیر ها یاًْای ًَدی آ ا تیٌا ررارسای تیطتر  ثة تْثَر پیص

 

 تطزيح ٍ ثیبى هسألِ 

  اّویه ٍات  هعحؾِ رریاًْای ًَدی رر هَىَیه ٍاحدّای اٍتػاری ٍ  هرٍرت آى  تِ رلی    

تیٌا رریاًْهای ًَهدی از هَ هَفات هْوها ا هه ّهِ ههَرر  َرهِ         ترای اراهِ تَای آًْا، پیص

خاظ هدیراى ٍاحدّای اٍتػاری ٍرار رارر زیرا ارارُ ٍ رضد ٍاحدّای اٍتػاری تهدٍى ٍرهَر   

  .هٌاتـ ًَدی اهْاى پییر ًیسه

تیٌا رریاًْهای ًَهدی غهَرت گرىتهِ ا هه، اهها        اٌَّى  حَیَات زیاری رر خػَظ پیص    

گرٍّها از هحََهیي   . هتياٍت تَرُ ا هه ( رر ّطَرّای هختلو)ًتایذ حاغ  از ایي  حَیَات 

ٌٌّهدُ تْتهری تهرای رریاًْهای ًَهدی      تیٌااًد ِّ  َرّای  قْدی پیص تِ ایي ًتیزِ ر ه یاىتِ

ِ آ ا ّستٌد ٍ گرٍّ اًهد ّهِ رریاًْهای ًَهدی آ ها را از رٍی رریاًْهای        ا ریگر ًتیزِ گرىته

 .تیٌا ّرر َاى پیصها ًَدی  اریخا تْتر 
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تیٌا رریاًْای ًَدی آ ا تا ا تيارُ از ارسای رریاًْهای ًَهدی رر تهازار تهَر  ایهراى،      پیص    

ریخا تهِ  ترر ا خَاّد ضد ِّ آیا  يْیِ رریاًْهای ًَهدی  ها   . هَ َؿ پژٍّص حا ر ا ه

تیٌا رریاًْای ًَدی آ ها خَاّهد ضهد  ٍ آیها اىهسایص ٍٍيهِ رر       ارسای تیطتر،  ثة تْثَر پیص

 رّد ها تیٌا رریاى ًَدی را اىسایص تیٌا،  َاًایا هدا پیصهدا پیص

 

 اّویت ٍ ضزٍرت اًجبم تحقیق 

ٌٌّهد تهِ   هها  اهرٍزُ ٍرَُ ًَد ٍ رریاى آى رر هَىَیه ٍاحدّای  زاری ًَطا ّلیدی ایيها      

رریاًْهای ًَهدی رر   . تاضٌدوا گًَِ ای ِّ تدٍى آى  ازهاًْا ٍارر تِ  داٍم ىقالیه ٍ اراهِ تَا ً

- تسیاری از  ػویوات هالا، هدلْای ارزضیاتا اٍراً تْارار، رٍضْای ارزیاتا عرحْای  رهایِ

ٍ ردیهد   ای، رٍضْای ارزیاتا ارزش ٍاحدّای اٍتػاری ٍ تسیاری از  زسیِ ٍ  حلیلْای  هٌتا 

 . هدیریه هالا، ًَطا هحَری رارًد

تیٌا غحیح ًتایذ ىقالیتْهای آ ها، خػَغهار رریاًْهای     از هٌؾر ررٍى  ازهاًا،  َاًایا پیص    

 هازر ٍ تهِ ا خها     هها  ًَدی، ارارُ اهَر ٍاحدّای  زاری را رر ّارا ریي ضْ  خَر اهْاًپییر 

از عهره  . ضهَر هها  گهیاری هٌزهر   ٍ  رهایِ ػویوات تْیٌِ رر زهیٌِ ّای فولیا ا،  أهیي هالا 

ٌٌّدگاى تهرٍى  هازهاًا ًیهس هثتٌها تهر اععفهات رریاًْهای        ریگر تسیاری از  ػویوات ا تيارُ

ِ       . ًَدی آ ا، خػَغا رریاًْهای ًَهدی فولیها ا ا هه     گهیاراى، افتثهار   تهرای ًوًَهِ  هرهای

ى هقیهاری رْهه ارزیهاتا    رٌّدگاى ٍ  حلیلگراى ههالا، از رریاًْهای ًَهدی فولیها ا تهِ فٌهَا      

تیٌها رریاًْهای ًَهدی آ ها  هْام،       رهایِ گیاراى تالََُ ًیس تا پیص. ًوایٌدها ضرّه ا تيارُ 

 .[10]ًوایٌدها گیاری ٍ  خػیع هٌاتـ  رهایِ خَر اٍدام ًسثه تِ  رهایِ

 

 

استبًداردّبی حسبثداری  اس ديد ثیٌي آًْب اّویت جزيبًْبی ًقدی ٍ لشٍم پیص

 ًظزی گشارضگزی هبلي ايزاىٍ هفبّین 

زههاى ٍ هیهساى    ،ًَد ها  َاًد رر ٍضهاٍت ًسهثه تهِ هثلهل    اععفات  اریخا هرتَط تِ رریاى    

اععفهات  . ًَد آ ا تِ ا تيارُ ٌٌّدگاى غَر ْای هالا ّوهِ ٌّهد   اعویٌاى از  حٌَ رریاًْای
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ار ٍرهِ ًَهد ٍ   هستَر تیاًگر چگًَگا ار ثاط تیي  َرآٍری ٍاحد  زاری ٍ  َاى آى رْهه ایزه  

فهعٍُ تهر ایهي،    . رر ًتیزِ هطخع ٌٌّدُ ّیيیه  َر  حػی  ضدُ  َ ظ ٍاحهد  زهاری ا هه   

 حلی  گراى ٍ ریگر ا تيارُ ٌٌّدگاى اععفات هالا املة تِ عَر ر وا یا میرر وا ههدلْایا  

 .تِ ّار ها ترًد ٍاحد ّای  زاری را ترای ارزیاتا ٍ هَایسِ ارزش ىقلا رریاًْای ًَد آ ا

اععفات  اریخا هرتَط تِ رریاى ٍرَُ ًَد ها  َاًد رْه ٌّتهرا هیهساى رٍهه ارزیاتیْهای        

گیضتِ هيید ٍاٍـ ضَر ٍ راتغِ تیي ىقالیتْای ٍاحد  زاری ٍ رریاىتْها ٍ پرراختْهای آى را ًطهاى    

ّوچٌیي ارزیاتا ىرغتْا ٍ هخهاعرات ىقالیهه  زهاری ٍ ٍؽیيهِ هثاضهرت ههدیریه ًیهس تها         . رّد

، 1388 ا هتاًداررّای حسهاتداری ایهراى،   )رریاًْای ًَد فولیا ا اهْاى پیر ها تاضهد  ا تيارُ از

 .[1].(1ٍ2، تٌدّای2ا تاًدارر ضوارُ

 

 پیص ثیٌي جزيبًْبی ًقد آتي ثب استفبدُ اس جزيبًْبی ًقدی گذضتِ

 : ّده اغلا حساتداری ىراّن ًوَرى اععفا ا ا ه ِّ

اى ّوِ ًواید  ا آًْا ٍرهَُ ًَهدی را ّهِ احتوهارر رر     تِ  رهایِ گیاراى ٍ افتثار رٌّدگ -1    

آیٌدُ تِ غَرت  َر  َسیوا ٍ تْرُ پرراخه خَاّهد ضهد ٍ یها تهرای تهاز پرراخهه اغه  ٍام        

 . پرراخه ها ضَر، ترآٍرر ًوایٌد

 . تِ اىرار ّوِ ٌّد  ا ریسِ  ػوین گیری خَر را ارزیاتا ًوایٌد -2     

اخهه ٍرهَُ ًَهد رر ّهر رٍرُ تهِ چٌهدیي فاهه  پیچیهدُ          ػوین گیری ضرّه رر هَرر پرر    

از ایي رٍ، چٌاًچِ  رهایِ گهیاراى ٍ افتثهار رٌّهدگاى اععفها ا رارهـ تهِ اًهَاؿ        . تستگا رارر

ایهي  . رریاًْای ًَدی راضتِ تاضٌد، ضاید تتَاًٌد رریاًْای ًَدی آ ا را تْتر پهیص تیٌها ًوایٌهد   

 : رریاًْای ًَدی تِ ٍرار  ی  ها تاضٌد

 رریاًْای ًَدی هرتَط تِ فولیات راری ٍ اغلا ضرّه،  -1    

رریاًْای ًَدی هَرری یا  ْراری ِّ تا فولیات راری ضهرّه راتغهِ ای ًدارًهد، ٍلها      -2    

ًاضا از رٍیدارّای میر هٌتؾرُ یا  وای  هدیریه تِ حيؼ یهِ رهَ هٌا هة تهرای ضهرّه رر      

 آیٌدُ ا ه، 
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ی گسترش  طْیعت فولیا ا ٍ هَرَری ّار، یها ًاضها از   رریاًْای ًَدی هَرر ًیاز ترا -3   

 ىرٍش رارازیْایا ِّ ترای فولیات آ ا هَرر ًیاز ًیستٌد، 

ٍرَُ ًَد حاغ  از اًتطار  ْام یا اٍراً ٍر ِ ٍ یا ٍرَُ ًَد هرتَط تهِ تهاز پرراخهه تهِ      -4   

 رارًدگاى اٍراً ٍر ِ ٍ  ْاهداراى، 

یِ گیاراًا ِّ رارای اٍلَیه ّستٌد، هاًٌد رارًهدگاى  هْام   پرراخه تْرُ ٍ  َر تِ  رها -5    

  .[13]هوتاز

. تا هطْع ا ّوراُ ا هه  ،اها پیص تیٌا رریاًْای ًَد آ ا تا ا تيارُ از رارُ ّای  اریخا آى    

تیٌا ٌٌّدُ از  َزیهـ ًَهد   یْا از هطْعت ا تيارُ از رریاًْای ًَد  اریخا تِ فٌَاى یِ پیص

تِ فٌَاى هخاا، ٍرَُ . تیطتر رریاًْای ًَدی تا یْدیگر راتغِ ای هتَات  رارًدآ ا ایي ا ه ِّ 

 ،هوْي ا ه ترای هخهارد  هرهایِ ای   ،ًَد هَرَر یا ٍرَُ ًَدی ِّ اًتؾار هیرٍر ٍغَا ضَر

از ایهي رٍ ترًاههِ ّها ٍ    . تاز پرراخه تدّیْا ٍ یا پرراخه  َر ًَدی ههَرر ا هتيارُ ٍهرار گیهرر    

ًیس  ایر اععفات غَرت  قْدات ٍ هٌاتـ ضرّه ّن تِ فٌهَاى اععفهات   اًتؾارات هدیریه ٍ 

 .[13]تاید هَرر  َرِ ٍرار گیرر ( رریاى ًَدی)هْو  

 

 گشارش جزيبًْبی ًقدی يب گشارضگزی سَد 

پهارُ ای از ایهي هسایها تهِ     . رریاًْای ًَدی رر هَایسِ تا  َرّای  قْدی، هسایای زیهاری رارًهد  

 : تاضٌد ضرح  ی  ها

از آًزازیِْ اًدازُ گیری رریاًْای ًَدی ىارك از ارزیاتیْای  ٌّا ا ه، رر ًتیزهِ ًسهثه    -1   

از عهره ریگهر، تهِ رلیه  ایٌْهِ رریاىتْها ٍ پرراختْهای        . تِ  َر از فیٌیه تیطتری ترخَررارًد

     ِ اًهدازُ گیریْهای           ًَدی ترا ا  هستٌدات غَرت ها گیرر، تٌهاترایي ٍرهِ ًَهد ًسهثه ته

 .  وام ضدُ  اریخا ٍ ارزضْای راری تا  َْله تیطتری ٍات   ػدیٌ ا ه حساتداری

ّسیٌِ ٍ یا  خػیع ّسیٌهِ ّها تهِ هزوَفهِ      ،رر آهد،  َر ،هطْ  هرتَط تِ  وایس  رهایِ -2   

از ایهي رٍ،  . آیهد ای از رٍرُ ّای زهاًا اختیاری، رر حساتداری رریاًْای ًَدی تِ ٍرَر ًوها 

ط تِ ّر یِ از رریاًْای ًَدی ٍ یا رریاًْای  َر تا فدم اعویٌاى اگر چِ پیص تیٌا ّای هرتَ
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ّوراُ ا ه، اها پیص تیٌا ّای هرتَط تِ رریاًْای ًَدی رر هَایسِ تا پیص تیٌا ّای هرتَط تِ 

 .  َر از فیٌیه تیطتری ترخَررار ا ه

ر تههرای ّلیههِ فٌاغهه( یقٌهها ٍرههِ ًَههد)از آًزازیْههِ یههِ هثٌههای اًههدازُ گیههری هطههترُ  -3   

 . گسارضْای هالا تِ ّار ها رٍر، لیا ٍاتلیه هَایسِ غَر ْای هالا اىسایص ها یاتد

 َاًایا پرراخه ریَى الساهار تها هسهألِ   . ٍرِ ًَد ترای تَا ٍ رضد ٍاحد  زاری حیا ا ا ه -4   

حههاا آًْههِ . ر تر هها تههِ ٍرههِ ًَههد تههرای پرراخههه تههدّیْای رههاری ار ثههاط  ٌگهها ٌگا رارر

گیری  َر، هسألِ  َاًایا پرراخهه ریهَى را رر رررهِ رٍم     ا  أّید تر اًدازُحساتداری  ٌتا ت

تسیاری از ٍاحدّای  زاری فلیهرمن ترخهَرراری از  هَر تهار تها هسهألِ       . اّویه ٍرار ها رّد

     ُ اًهد ّهِ فلیهرمن    ٍرضْستگا ٍ اًحعا رٍترٍ ضدُ اًد اهها رر هَاته ، تسهیاری از ضهرّتْا تهَر

 .[9]د از ایي هسألِ رّایا یاىتِ اًد  ر تر ا تِ ٍرِ ًَتِ رلی ،زیاًْای حساتداری

 

 پیطیٌِ تحقیق

ّهای ًَهد    تیٌا رریهاى  ّای  ِ هتنیرُ تِ پیص ، تا ا تيارُ از هدا(1990)هررٍُ ٍ ّراٍز     

 : ٍ تِ ًتایذ زیر ر ه یاىتٌد. آ ا پرراختٌد

ّای ًَهد فولیها ا    رریاىتیٌا ٌٌّدُ تْتری از  ّای ًَد فولیا ا، پیص  َرّا ًسثه تِ رریاى -

 .تاضٌد آ ا ها

ّای ًَهد فولیها ا،    تیٌا رریاى رسء راری  َرّا ًسثه تِ رسء میر راری  َرّا ترای پیص -

 .از اّویه تیطتری ترخَررار ا ه

ِ )ّای ٍث   ّای  اا ا تيارُ تیطتر از رارُ -  تیٌها رریهاى   ، غهحه پهیص  (ّها  اىسایص عَا ٍٍيه

 .رّد اّای ًَدی فولیا ا را اىسایص ه

 ّوهاٌّگا رارر  FASBآید، ًتیزِ ایي  حَیٌ ًیس تا ارفای  ّواًگًَِ ِّ از ًتایذ ىًَ ترها    

[22]. FASB      ،پهیص تیٌها    هدفا ا ه ِّ  َرّای حسهاتداری ًسهثه تهِ رریاًْهای ًَهدی

 .[19] ٌٌّدُ تْتری ترای رریاًْای ًَدی آ ا ا ه

، "پیص تیٌا رریاًْای ًَهد فولیها ا  "اى ، رر  حَیَا  حه فٌَ(1999)َّزیریي ٍ ّوْاراى     

ٍ تِ ایي ًتیزِ ر ه یاىتٌد ِّ تْتهریي پهیص   . تِ پیص تیٌا رریاًْای ًَد فولیا ا آ ا پرراختٌد
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ّواًگًَهِ ّهِ از   . تاضهٌد هها  تیٌا ٌٌّدُ رریاًْای ًَد فولیا ا، رریاًْای ًَد فولیا ا گیضتِ 

هثٌا تر اررحیه  َر ًسهثه تهِ    FASB آید، ًتیزِ تد ه آهدُ تا ارفای ًتیزِ  حَیٌ تر ها

 .[23] رریاًْای ًَد  اریخا رر پیص تیٌا رریاًْای ًَد آ ا، ّوخَاًا ًدارر

ِ  رر  حَیٌ خَر تِ ایي ًتیزهِ ر هید   ،(2000)ررگاٍ ّریطٌاى     ُ   طهْی   ارهسای  ّه  رٌّهد

ِ  فولیها ا  ًَدی ًْای رریا تِ ًسثه تار ری تیٌا پیص  َاًایا رارای ًَدی رریاًْای  اًثاضهت

 از ًَهدی  ّهای  پرراخهه  ٍ ّها  رریاىهه  ٍ ترآٍرر.ا ه آ ا ًَدی ّای رریاى تیٌا پیص رر

 .[21] ضَرها  ًارر ه هقٌاراری گیری اًدازُ تِ هٌزر میرهستَین رٍش عریٌ

، تِ ترر ا  َرهٌدی ارساء رریاًْای ًَد فولیها ا رر پهیص تیٌها    (2000)ّلیٌچ ٍ ّوْاراى     

ًتیزِ  حَیٌ حاّا از آى تَر ِّ  َاى  َ یح رٌّهدگا  . ا آ ا پرراختٌدرریاًْای ًَد فولیا 

رریاىتا از هطتریاى تاته ىرٍش، پرراختا تِ ىرٍضٌدگاى تاته )ارساء رریاًْای ًَدی فولیا ا 

     ٍ رر هَایسهِ تها هزوهَؿ رریاًْهای ًَهد      .. ( .خرید ّار، پرراخهه تْهرُ، رریاىهه  هَر  هْام 

 .[18] فولیا ا تیطتر ا ه

ّای حساتداری ضاه   هَر، رریاًْهای ًَهدی ٍ اٍهعم      ،  َاًایا رارُ(2004)القغار ٍ حسیي     

  : قْدی رر پیص تیٌا رریاًْای ًَد آ ا را هَرر ترر ا ٍرار رار ٍ تِ ایي ًتیزِ ر یدِّ

 . ضَر  يْیِ  َر تِ ارساء ًَدی ٍ  قْدی،  ثة تْثَر پیص تیٌا رریاًْای ًَدی ها -

تیٌهها ریخا رر هَایسههِ تهها  ههَرّای  ههاریخا از  ههَاى تیطههتری تههرای پههیصرریاًْههای ًَههد  هها -

 ( FASBخعه ارفای . )رریاًْای ًَد آ ا ترخَررارًد

رریاًْای ًَد  اریخا رر هَایسِ تا ا تيارُ ّوسهاى از رریاًْای ًَدی ٍ ارساء  قْهدی  هَر،    -

 .  َاى ّوتری ترای پیص تیٌا رریاًْای ًَد آ ا رارًد

اىٌ زهاًا  َاى  َ یح رٌّدگا هدلْا ّاّص ها یاتد اها تر ری ًسثا هدا رریهاى   تا اىسایص -

 .[14] ضَر ًَد ًسثه تِ هدا  َر ّواّاى حيؼ ها

تیٌا رریاًْای ، ًَص رریاًْای ًَدی ّلیدی ٍ میرّلیدی را رر پیص(2005)چٌگ ٍ ّالا     

ضهاه   رریاًْهای ًَهد    )ضص عثَِ ًَد آ ا را هَرر ترر ا ٍرار رارًد اًْارریاًْای ًَدی را تِ 

 َسهین  ( ّهای فولیها ا، تْهرُ، هالیهات ٍ  هایر      ّسیٌِ ،تْای  وام ضدُ ىرٍش  حاغ  از ىرٍش،

 : پس از آزهَى ىر یات هحََاى رریاىتٌد ِّ. ّررًد
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ارساء ّلیدی رریهاى ًَهد ًسهثه تهِ ارهساء میرّلیهدی، اععفهات هتيهاٍ ا را رر خػهَظ           -

 . ٌٌّد رریاًْای ًَد آ ا هٌقْس ها

 ای پیص تیٌا رریاًْای ًَدی را تْثَر ها  يْیِ ارساء رریاى ًَد، تِ غَرت ٍات  هعحؾِ -

 .[16] تخطد

 رٍرت  يْیِ  َر تِ ارسای ًَدی ٍ  قْدی را ترر ها ٍ تهِ ًتهایذ     ،(2008)چٌگ ٍ ّالا 

 :زیر ر ه یاىتٌد

فولیا ا را تِ غهَرت   تیٌا رریاًْای ًَدی يْیِ  َر تِ ارسای ًَدی ٍ  قْدی  َاى پیص -

 .رّد هقٌاراری اىسایص ها

تیٌها رریاًْهای ًَهدی فولیها ا را تهِ       يْیِ رسء  قْدی  َر تِ ارسای تیطهتر،  هَاى پهیص    -

 .تخطد غَرت هقٌاراری تْثَر ها

تیٌها رریاًْهای ًَهدی فولیها ا را تهِ       يْیِ رسء ًَدی  َر تِ ارهسای تیطهتر،  هَاى پهیص     -

 .[17] تخطد ر هاای تْثَ غَرت ٍات  هعحؾِ

،  َاًایا  َر رر پیص تیٌا رریاًْای ًَدی ٍ  َرّای آ ا را هَرر ترر ها  (1374)ّرر تاًا 

 :ًتایذ  حَیٌ تِ ٍرار  ی  تَر. ٍرار رارُ ا ه

هدلْای رگر یَى  ری زهاًا ترای اّخر ضرّتْا ٍارر ًیستٌد تا ا تيارُ از هطهاّدات گیضهتِ    -

آ ا را عَری پهیص تیٌها ٌٌّهد ّهِ تهِ ارٍهام ٍاٍقها آًْها          َرّا، رریاًْای ًَدی ٍ  َرّای 

 . ًسریِ تاضٌد

هطاّدات گیضتِ  َر ٍ رریاى ًَدی تا ّن ترای پهیص تیٌها رریهاى ًَهدی اّخهر ضهرّتْای        -

الثتِ اىسٍرى  َر تِ فٌَاى هتنیر  َ یحا تهِ ههدا پهیص تیٌها،      .ًوًَِ هَرر هغالقِ، هيید ًیستٌد

 . تْتری ر ه یاتینّای  تافج ها ضَر تِ پیص تیٌا

 َر حساتداری رر هَایسِ تا رریاى ًَدی  َاًایا تیطتری ترای پیص تیٌا رریاًْای ًَد آ ها   -

 .[8] ّوخَاًا راررFASB ایي یاىتِ تا تیاًیِ هيَْها ضوارُ یِ . رارر

، تِ ترر ا ّارترر هدا  ری زهاًا چٌد هتنیرُ رر پهیص تیٌها رریاًْهای    (1380)احود هدر  

 : هحٌَ تِ ًتایذ زیرر ه یاىتِ ا ه. ا ا پرراختِ ا هًَد فولی



 9 

 ری زهاًا رریاًْای ًَد فولیا ا از ىرایٌد گام  ػارىا  ثقیهه هها ًوایهد، رر ًتیزهِ پهیص       -

 .تیٌا رریاًْای ًَد فولیا ا آ ا تا ا تيارُ از رریاًْای ًَد فولیا ا  اریخا اهْاى پییر ًیسه

ا تيارُ از  َرّای  اریخا تِ ًحَ هقٌاراری اهْاى پهییر   تیٌا رریاًْای ًَد فولیا ا تا-پیص -

 . تٌاترایي رر پیص تیٌا رریاى ًَد فولیا ا، تر ری  َر تر رریاى ًَدی  أیید ضدُ ا ه. ا ه

ا تيارُ ّوسهاى از رریاًْای ًَد فولیا ا  هاریخا ٍ  هَرّای  هاریخا  ها حهد زیهاری  هَاى         -

 . تیٌا هدا را تْثَر ها تخطد-پیص

يارُ ّوسهاى از رریاًْای ًَد فولیا ا  اریخا ٍ  َرّای  هاریخا ٍ رارازیْها ٍ تهدّیْای    ا ت -

ایهي یاىتهِ ًطهاى    . تخطد راری  اریخا هر ثظ،  ا حد زیاری  َاًایا پیص تیٌا هدا را تْثَر ها

تیٌها رریاًْهای ًَهد فولیها ا     -رّد ِّ اععفات هر ثظ غَر ْای رر هزوهَؿ تهرای پهیص    ها

 .  َرهٌد ا ه

هٌا ثتریي هدا ترای پیص تیٌا رر  هغح ضهرّتْا، ا هتيارُ از ههدلا ا هه ّهِ رر ترگیرًهدُ         -

رریاًْای ًَد فولیا ا  اریخا،  َرّای  اریخا ٍ رارازیْا ٍ تدّیْای راری  هاریخا هرتَعهِ   

  .[10] ها تاضد

 َر   قْدی ٍ ًَدی ارسای تَرى هرتَط هیساى ترر ا تِ ،(1385)رٍرًطیي ٍ ّرر تاًا    

 ًَدی ارسای پرراختٌد ٍ تِ ایي ًتیزِ ر یدًد ِّ، ضرّه تازار ارزش تًِسثه  ساتداریح

 َرهٌدی  از ٍ راضتِ  َر  قْدی ارسا تا هَایسِ رر تازار ارزش ترای تیطتری  َاى  َ یحا

 .[7] ا ه ترخَررار تیطتری

ًَهدی   ّهای رریهاى  تیٌها  پیص رر  َر  يْیِ ترر ا تِ ،(1386)فرب هازار ٍ غيرزارُ    

ُ  ًَهدی  ًْهای  رریا تیٌا پیص هدا رر.اًدپرراختِ آ ا فولیا ا ُ  ا هتيار  حَیهٌ،   ایهي  رر ضهد

ِ   قْهدی  ٍ ًَهدی  رسء رٍ تِ  َرّا ُ   يْیه اععفهات    هَر،  ارهسای  ضهد  هطهخع  ٍ ضهد

ِ   قْدی رسء فعٍُ، تِ .ًوایٌد-ها  هٌقْس آ ا ًَدی ّای رریاى خػَظ رر هتياٍ ا   ته

 ترر ها  ههَرر  آ ها  ًَهدی  ًْهای  رریها  تیٌها -پهیص  رر هدا ا َاًای ٍ ضدُ،  يْیِ رسء5

ِ  تها  رار ًطهاى  ًتهایذ  .ا ه ٍرارگرىتِ ِ   قْهدی  رهسء   يْیه   َ هیح   هَاى  تیطهتر،  ارهساء  ته

 .[6] یاتد ها تْثَر ًَدی ًْای رریا تیٌا-پیص رر رٌّدگا هدا



 10 

رهسا  رر  حَیٌ خَر تِ ایي هَ هَؿ پرراختٌهد ّهِ آیها رٍهه ا      ،(1387)هدر  ٍ فثا  زارُ    

تیٌا  َر ها اًزاهد ٍ ها  َاًد پایهداری  هَر ٍ راتغهِ    - َر رر پیص تیٌا  َر، تِ تْثَر پیص

 هَر ّهای   ًتایذ  حَیٌ آًْا ًطاى رار ِّ تا ا تيارُ از .  َر ٍ رریاى ّای ًَدی را  َ یح رّد

گیضتِ ها  َاى  َر آ ا را تا حداٍ  خغای هوْهي پهیص تیٌها ًوهَر ٍ فولْهرر  هَر ّها تها         

 .[11] ه پیص تیٌا ارسای  َر ٍ ا تورار آًْا راتغِ هخثه راررٍاتلی

تهِ ترر ها ار ثهاط تهیي ارهسای  هَر رهاری ٍ رریهاى ًَهدی           ،(1387)هَدم ٍ راى راًا     

فولیا ا آ ا پرراختٌد ٍ تِ ایي ًتیزِ ر یدًد ِّ  َر راری  َاًایا پهیص تیٌها رریهاى ًَهدی     

ٍ  .ص تیٌا تهار ری ًسهثه تهِ رٍهن ّلها  هَر رارر      آ ا را رارر اها  َر  يْیِ ضدُ ٍاتلیه پی

رریاى ًَدی فولیا ا ٍ ارسای آى تا رریاى ًَدی آ ها   ،ّوچٌیي تیي اٍعم  قْدی ٍ ارسای آى

 .[12] ار ثاط هقٌاراری رارر

ِ  رٍش  أحیر ترر ا تِ ،(1388)هحودی ٍ اررّاًا ًاؽوا پَرحیدری،      ّهای -رریهاى  ارازه

 تیٌها  پهیص  تر َاًهایا ، (میرهسهتَین  رٍش ٍ هسهتَین  رٍش (لیا افو ىقالیتْای از ًاضا ًَدی

 ًَد ٍرَُ رریاى غَرت  ْیِ فدم پرراختٌد ٍ تِ ایي ًتیزِ ر یدًد ِّ آ ا ًَدی ّای رریاى

ُ .ٌّد-ها  خارد ٌٌّدگاىا تيارُ ازر تر  را هرتَعا اععفات هستَین، رٍش تِ  تهر  فهعٍ

 ّهای  رریهاى  تیٌا پیص رر ًاخالع پرراختْای ٍ ّا-رریاىه از حاغ  اععفات  َاًایا ایي

 اهاضهَاّدی  گرىهه،  ٍهرار  ترر ا هَرر ّا-پرراخه ٍ رریاىه خالع تِ ًسثه آ ا، ًَدی

ِ  اهها  .ًگرریهد  هْیها  ًاخالع ًَدی ّای رریاى تیطتر تیٌا پیص  َاًایا تر راا  اععفهات  ارازه

 تیطهتری  تیٌها پیص اًایا َ از هستَین رٍش تِ فولیا ا ّای-ىقالیه از ًاضا ًَدی رریاًْای

 .[3]تاضدها  ترخَررار هستَین میر رٍش تا هَایسِ رر

تیٌها رریهاى ٍرهَُ ًَهد رر ضهرّتْای ایراًها        تِ ارازِ هدلا ترای پهیص ( 1393)حَيا ٍ غراه 

ًتایذ تیهاًگر آى  . تدیي هٌؾَر، از رٍ هدا گام  ػارىا ٍ  قْدی هقَْ  ا تيارُ ضد .پرراختٌد

اهها رر  . تیٌها ٌّهد    َاًد رریهاى ٍرهَُ ًَهد فولیها ا را پهیص      ىا تْتر هاتَر ِّ هدا گام  ػار

ضرّتْایا ِّ رٍله رر آًْا ًيهَ  رارر، ههدا  قْهدی تهرای تهرآٍرر رریهاى ٍرهَُ ًَهد آ ها          

 .[4] ه ر ا  هٌا ة
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تیٌا ٍ هحتهَای اععفها ا هتنیرّهای  هَر ٍ      تِ ترر ا ٍدرت پیص( 1393)ترزیدُ ٍ ضْریاری 

ًتهایذ ًطهاى رار ّهِ ٍهدرت     . تیٌا رریاًْهای ًَهدی آ ها پرراختٌهد     ای رر پیص زیاًا ٍ  رازًاهِ

تیٌا  َر فولیا ا تیطتر از اٍهعم  قْهدی، رریاًْهای ًَهدی ٍ خهالع راراییْهای فولیها ا         پیص

ّوچٌیي هطاّدُ ضد ِّ از تیي هتنیرّای یار ضدُ،  ٌْا  َر فولیها ا هحتهَای اععفها ا    . ا ه

 .[2] اررىسایٌدُ ر

 بی تحقیقّفزضیِ

تیٌا رریاًْهای ًَهدی فولیها ا    رریاى ّای ًَدی فولیا ا  اریخا،  َاًایا پیص :فزضیِ اٍل

 . آ ا را رارًد

تیٌها رریاًْهای ًَهدی    ارسا رریاى ّای ًَهدی فولیها ا  هاریخا،  َاًهایا پهیص      :فزضیِ دٍم

 .فولیا ا آ ا را رارًد

تیٌها رریاًْهای   تر،  َاًهایا پهیص   يْیِ رریاى ّای ًَدی فولیا ا تِ ارسا تیط :فزضیِ سَم

 .رّدًَدی فولیا ا آ ا را اىسایص ها

تیٌها رریاًْهای ًَهدی فولیها ا     اىسایص  قدار ٍٍيِ رر هدا،  ثة تْثَر پیص :فزضیِ چْبرم

 .گرررها آ ا 

 

 اّداف تحقیق 

  پیص تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا تا ا تيارُ از هتنیرّای حساتداری هالا 

  تیٌا رریاًْای ًَدی آ ا  ٍ اععفات حساتداری هالا رر پیصترر ا  َرهٌدی 

 ِتیٌا رریاًْای ًَدی آ اّای زهاًا رر تْثَر پیصترر ا ًَص ٍٍي. 

 

 رٍش تحقیق    

ِ  فودُ  حَیَات اًزام ضدُ پیراهَى رریاًْای ًَدی ٍ پهیص      آزهایطها  تیٌها آى از رٍش ضهث

ّا از هحیغا ِّ تِ گًَِ عثیقا ٍرَر راضتِ ىهراّن  ُرر ایي گًَِ عرحْا، رار. اًد ا تيارُ ًوَرُ

ُ  ضَر ٍ هحٌَ ّیچها   (1379فثهدالخلیٌ ٍ آرهیي ّیها،    )ّها ًهدارر   گًَِ رخهالتا رر ایزهار رار

 .آزهایطا ا تيارُ خَاّد ضدش ضثِرر  حَیٌ حا ر ًیس از رٍ. [5]
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  ّبًحَُ گزدآٍری دادُ
ًَهِ ٍ گهسیٌص آى، هحَهٌ تایهد تها  َرهِ تهِ        پس از  قییي رٍش  حَیٌ ٍ چگًَگا ًهَؿ ًو     

. ّای هٌا ة تپهررازر  آٍری رارُ ّده ٍ ٍیژگیْای رٍش  حَیٌ ٍ ًَؿ ًوًَِ اًتخاتا، تِ روـ

ای از هتنیرّای حساتداری تهَرُ ّهِ   ّا، هزوَفِّای هَرر ًیاز  حَیٌ رْه آزهَى ىر یِرارُ

ُ    .تاضدها ّای هالا آًْا ٍات  ا تخراد هستَیوار از غَرت - وٌار ایي اععفهات از عریهٌ پایگها

 (ضرّه تَر  اٍراً تْهارار )، www.seo.ir(  ازهاى تَر  اٍراً تْارار)ّای الْترًٍیْا

www.irbourse.com ،(   هدیریه پژٍّص  َ هقِ ٍ هغالقهات ا هعها)www.rdis.ir  ٍ

ـ  اىسارّای هَرَر رر ایي خػَظ ٍات  ایر ًرم ّها پهس از ا هتخراد ٍ     رارُ.آٍری ا هه روه

هٌتَه  خَاّهد    Eviews، رْه  زسیِ ٍ  حلی  تِ ًهرم اىهسار   Excelاًتَاا تِ غيحِ گستررُ 

 .ّای  حَیٌ گررًدضد  ا آهارُ آزهَى ىر یِ

 

 جبهعِ ٍ ًوًَِ آهبری

 ْهراى   راهقِ آهاری  حَیٌ حا ر را ّلیِ ضرّه ّای پییرىتِ ضدُ رر تَر  اٍراً تْارار    

ِ   .را  طْی  ها رّد ای از ضهرّتْایا ا هه ّهِ رارای    ًوًَِ آهاری ایي  حَیٌ ضهاه  هزوَفه

 : ٍیژگیْای زیر تاضٌد

 .تاضد 1382ضرّتْایا ِّ  اریخ پییرش آًْا رر تَر  ٍ اٍراً تْارار ٍث  از  اا  -

 .ا ًثاضٌدگری هالگیاری ٍ ٍا غِتِ رلی   ياٍت رر فولیات، ضرّتْا رس ضرّتْای  رهایِ -

 .ا يٌد تاضد 29تِ رلی  اىسایص ٍاتلیه هَایسِ،  اا هالا ضرّتْا هٌتْا تِ  -

 .ضرّتْایا ِّ رر رٍرُ هَرر ترر ا  نییر  اا هالا ًداضتِ تاضٌد -

 .تاضد غٌقه هتياٍت ها 24ضرّه از  130تر ایي ا ا ، ًوًَِ آهاری ایي  حَیٌ ضاه  

 

 :رٍش تجشيِ ٍ تحلیل اطالعبت

 هتغیزّبی تحقیقهدلْب ٍ 

http://www.rdis.ir/
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تیٌا رریاًْای ًَهدی فولیها ا آ ها    هدا ترای پیص 2ّای  حَیٌ از تِ هٌؾَر آزهَى ىر یِ    

 :ایي هدلْا فثار ٌد از. ا تيارُ خَاّد ضد

، هدا پیص تیٌا رریاى ّهای ًَهدی فولیها ا آ ها تها ا هتيارُ از رریاًْهای ًَهدی         هدل اٍل

 :زیر ا ه فولیا ا  اریخا ا ه ِّ ضْ  ّلا آى تِ غَرت

i

n

i

itit eOCFOCF  




1

  

، هدا پیص تیٌا رریاى ّای ًَهدی فولیها ا آ ها تها ا هتيارُ از ارهسای رریاًْهای        هدل دٍم

 :ًَدی فولیا ا  اریخا ا ه ِّ ضْ  ّلا آى تِ غَرت زیر ا ه












 
n

i
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n

i
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n

i

itit OECGSSALESOCF
111

  

 ِّ رر هدلْای ىًَ  

 

tOCF ; اارریاى ًَدی فولیا ا t 

t iOCF ; رریاى ًَدی فولیا ا  ااt i   

itSALES ; رریاى ًَدی رریاىتا تاته ىرٍش  ااt i 

itCGS  ; ٍرِ ًَد خرٍرا تاته خرید  ااt i 

itOE  ;ٍرِ ًَد خرٍرا تاته ّسیٌِ ّای فولیا ا  ااt i 

n ;ِقدار ٍٍي  

،µ،،،; هدا رگر یَى   رایة 

ie; ُخغای هدا رگر یَى ترای رٍرt  تاضدها. 

ایهي  ٌْیهِ   . ّای  ليیَا ا تيارُ خَاّهد ضهد   تِ هٌؾَر  خویي هدلْای  حَیٌ از  ٌْیِ رارُ

ر، هحََهیي از  رر تسهیاری از ههَار  . ٌّد ّای  ری زهاًا ٍ هَغقا را تا ّن  رّیة ها ِّ رارُ

 َاى هساز  را تِ غَرت  ری زهاًا یا هَغقا ترر ا ّهرر ٍ  وا ایي رٍش ترای هَارری ِّ ً

 .ٌٌّدها ّا ّن ا ه، ا تيارُ یا زهاًا ِّ  قدار رارُ
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 ّبفزايٌد آسهَى فزضیِ

تهِ   تاضهد، ها تیٌا تا  َرِ تِ ایٌِْ رٍ ىر یِ اٍا  حَیٌ رر ار ثاط تا هقٌاراری هدلْای پیص    

ِ     ّا تا ا تيارُ از  ٌْیِ رارُهٌؾَر ترر ا ایي ىر یِ ّهای  ّای  ليیَها تهرای ّهر ّهدام از ٍٍيه

پهس از  خوهیي هقهاررت ىهًَ ٍ     . ضهَر هها  یِ هقارلِ رگر یَى  خویي زرُ  3ٍ  2، 1زهاًا 

ها ترر ا ىرٍؼ هدا ّع یِ رگر یَى خغا، هقٌاراری ّرّدام از آًْا هَرر ترر ا ٍرار 

 .  گیرر

-هها  تیٌها   حَیٌ ًیس رر ار ثاط تا هَایسِ هدلْا از ًؾر رٍهه پهیص   ّای  َم ٍ چْارمىر یِ    

ها هَایسِ آًْا غَرت  ّای ٍث ّا، تا ا تيارُ از ًتایذ حاغ  از ىر یِتاضد، ترر ا ایي ىر یِ

 دُتیٌا ضاه   ریة  قییي  قدی  ضهقیارّای ا تيارُ ضدُ تِ هٌؾَر هَایسِ هدلْای پیص. گیرر

 .تاضٌدها رگر یَى  Fآهارُ  ٍ

 

 ّبًتبيج آسهَى فزضیِ

 ًتبيج آسهَى فزضیِ اٍل

تیٌها  ىر یِ اٍا  حَیٌ تیاى ها ٌّد ِّ رریاى ّای ًَدی فولیها ا  هاریخا،  َاًهایا پهیص        

هها   1هدا هَرر ا تيارُ رْه آزهَى ایي ىر یِ، هدا . ًْای ًَدی فولیا ا آ ا را رارًدرریا

ایي ىر یِ ِّ ترای  ِ ٍٍيِ زهاًا هَرر آزهَى ٍرار گرىتِ، تػهَرت زیهر هها    هدا ّلا  .تاضد

 :تاضد

i

n

i

itit eOCFOCF  




1

   

 .تِ  ػَیر ررآهدُ ا ه (1) ًتایذ حاغ  از آزهَى ایي ىر یِ رر ردٍا   

 

 خعغِ ًتایذ آهاری ىر یِ اٍا ترای ّلیِ ضرّتْای ًوًَِ( 1ردٍا 
           

 ٍقفِ

 

 هتغیز

 ٍفقِ سَم ٍفقِ دٍم ٍفقِ اٍل

ضزي

 ة

اًحزاف 

 هعیبر

t 
 

بدعٌه

 اری

ضزي

 ة

اًحزاف 

 هعیبر

t بدعٌه

 اری

ضزي

 ة

اًحزاف 

 هعیبر

t بداعٌه

 ری

cfo(-1) 35/0  03/0  16/12  00/0  26/0  04/0  23/6  00/0  26/0  05/0  36/5  00/0  
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cfo(-2) _ _ _ _ 08/0  03/0  60/2-  00/0  11/0  05/0  41/2  01/0  

cfo(-3) _ _ _ _ _ _ _ _ 19./-  04/0  87/4-  00/0  

R2 79/0  82/0  84/0  

R2  adj 75/0  78/0  81/0  

h 21/0 09/0 13/0  

F-sta 37/22  72/22  87/20  

Sig.F 00/0  00/0  00/0  

 
ّواًگًَِ ِّ از ًتایذ ردٍا هطَْر ا ه،  واها  رایة ترآٍرری هدا رر ٍٍيِ ّای  ِ     

 واها  رایة ترآٍرری رر ٍٍيِ ّای  ِ گاًِ  ٍررغد هقٌارار تَرُ،  5گاًِ رر  غح خغای 

 .هخثه ها تاضٌد، ِّ ایي هسألِ ًطاى رٌّدُ ٍرَر راتغِ هخثه تیي هتنیرّای هدا ها تاضد

ها  81/0 ٍ 78/0، 75/0هَاریر  ریة  قییي  قدی  ضدُ هدا تا ٍٍيِ ّای  ِ گاًِ تِ  ر یة     

قییي  قدی  ضدُ از  َاى  َ یح ّواًگًَِ ِّ هعحؾِ ها ضَر، هَاریر  ریة  . تاضٌد

 . تاریا ترای پیص تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا ترخَررارًد "رٌّدگا ًسثتا

هحا ثِ  Fرر خػَظ هقٌاراری ّ  رگر یَى ها  َاى فٌَاى ّرر ِّ چَى هَدار آهارُ     

ایي ها تاضد ِّ  واها  87/20ٍ 72/22، 37/22تِ  ر یة  3ٍ  2، 1ضدُ هدا رر ٍٍيِ ّای 

تاضٌد، تٌاترایي ها ها ردٍا تسرگتر  Fهَاریر رر  غح خغای یِ ررغد از هَدار آهارُ 

 .گاًِ هقٌارار ها تاضد ِ  َاى گيه ِّ ّ  هدا رگر یَى رر ٍٍيِ ّای 

تاضد، لیا یِ هدا خَر رگر یًَا ها ىًَتا  َرِ تِ ایٌِْ هدا ا تيارُ ضدُ ترای ىر یِ     

. رٍرتیي ا تيارُ ضدُ ا ه hّوثستگا تیي ارساء اخعا ازآهارُ تِ هٌؾَر  طخیع ٍرَر خَر 

تا  َرِ تِ . ها تاضٌد 13/0ٍ 09/0، 21/0گاًِ تِ  ر یة  ِ هَاریر ایي آهارُ رر ٍٍيِ ّای 

 وای  ایي هَاریر تِ  وه فدر غير، ها  َاى گيه ِّ تیي ارساء اخعا هدا رگر یًَا خَر 

 .ّوثستگا ٍرَر ًدارر

ررغد، ها  َاى ىر یِ غير  5رر  غح خغای  اٍاِ ًتایذ حاغ  از آزهَى ىر یِ تا  َرِ ت    

رریاًْای ًَدی فولیا ا یقٌا ها  َاى فٌَاى ّرر ِّ . را رر ٍ ىر یِ هَات  را پییرىه

 .تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا را رارًد اریخا،  َاًایا پیص
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 ًتبيج آسهَى فزضیِ دٍم

-رریاى ّای ًَدی فولیها ا  هاریخا،  َاًهایا پهیص     یٌّد ِّ ارسا ىر یِ رٍم  حَیٌ تیاى ها

هدا ّلا ایي ىر یِ ِّ ترای  ِ ٍٍيِ زهاًا ههَرر  . تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا را رارًد

 :آزهَى ٍرار گرىتِ، تػَرت زیر ها تاضد
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 .ر ررآهدُ ا هتِ  ػَی (2)ًتایذ حاغ  از آزهَى ایي ىر یِ رر ردٍا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، خعغِ ًتایذ آهاری ىر یِ رٍم ترای ّلیِ ضرّتْای ًوًَِ(2)ردٍا 

ٍقفِ             

 

 هتغیز

 ٍفقِ سَم ٍفقِ دٍم ٍفقِ اٍل

اًحزاف  ضزيت

 هعیبر

t بداریٌهع اًحزاف  ضزيت 

 هعیبر

T اًحزاف  ضزيت هٌعبداری

 هعیبر

t بداریعٌه  

SALES(-1) 13/0  02/0 28/5  00/0  15/0  03/0  57/5  00/0  13/0  03/0  71/4  00/0  

CGS(-1) 22/0  03/0  98/7 00/0  15/0  03/0  93/4  00/0  11/0  04/0  98/2  00/0  

OE(-1) 02/0  03/0  68/0 49/0  11/0  03/0  24/3  00/0  05/0  04/0  34/1  18/0  
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ّواًگًَِ ِّ از ًتایذ ردٍا هطَْر ا ه،  واها  رایة ترآٍرری هدا رر ٍٍيِ ّای  ِ گاًِ 

  ،3 ٍ 1 ّایرر ٍٍيِ OE(-1)تا تخٌای  رایة هتنیرّای )ررغد  5رر  غح خغای 

SALES(-2) ِ2رر ٍٍي  ٍ CGS(-2) ِ3ٍ  2ررٍٍي  ٍCGS(-3)  هقٌارار ( 3ٍٍيِ  رر

تَرُ، ٍ  واها  رایة ترآٍرری رر ٍٍيِ ّای  ِ گاًِ هخثه ها تاضٌد، ِّ ایي هسألِ ًطاى 

 .رٌّدُ ٍرَر راتغِ هخثه تیي هتنیرّای هدا ها تاضد

ها  85/0ٍ  81/0، 74/0هَاریر  ریة  قییي  قدی  ضدُ هدا تا ٍٍيِ ّای  ِ گاًِ تِ  ر یة     

ّواًگًَِ ِّ هعحؾِ ها ضَر، هَاریر  ریة  قییي  قدی  ضدُ از  َاى  َ یح . تاضٌد

 .تاریا ترای پیص تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا ترخَررارًد"رٌّدگا ًسثتا

هحا ثِ  Fرر خػَظ هقٌاراری ّ  رگر یَى ها  َاى فٌَاى ّرر ِّ چَى هَدار آهارُ     

ها تاضد ِّ  واها ایي  53/28ٍ 25/25، 04/21تِ  ر یة  3ٍ  2، 1ّای ضدُ هدا رر ٍٍيِ 

ردٍا تسرگتر ها تاضٌد، تٌاترایي ها  Fهَاریر رر  غح خغای یِ ررغد از هَدار آهارُ 

 . َاى گيه ِّ ّ  هدا رگر یَى رر ٍٍيِ ّای  ِ گاًِ هقٌارار ها تاضد

هدا رگر یًَا، از آهارُ  تِ هٌؾَر  طخیع ٍرَر خَر ّوثستگا تیي ارساء اخعا    

ٍا سي ا تيارُ ضدُ ا ه ّواًگًَِ ِّ هعحؾِ ها ضَر ایي آهارُ رر ٍٍيِ ّای  ِ -رٍرتیي

SALES(-2) _ _ _ _ 00/0  03/0  06/0  95/0  16/0  04/0  82/3 00/0  

CGS(-2) _ _ _ _ 00/0  03/0  03/0  97/0  04/0  04/0  88/0  38/0 

OE(-2) _ _ _ _ 24/0  05/0  83/4  00/0  23/0  08/0  99/2  00/0  

SALES(-3) _ _ _ _ _ _ _ _ 15/0  04/0  88/3  00/0  

CGS(-3) _ _ _ _ _ _ _ _ 04/0  04/0  10/1 27/0  

OE(-3) _ _ _ _ _ _ _ _ 13/0  05/0  32/2 02/0  

R2 78/0    84/0  88/0  

R2  adj 74/0  81/0  85/0  

DW 93/1  98/1  14/2  

F-sta 04/21  25/25  53/28  

Sig.F 00/0  00/0  00/0  
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تا  َرِ تِ  وای  ایي هَاریر تِ  وه . ها تاضد 14/2ٍ  98/1، 93/1گاًِ تِ  ر یة رارای هَاریر

 .ستگا ٍرَر ًداررها  َاى فٌَاى ّرر ِّ تیي ارساء اخعا هدا رگر یًَا، خَر ّوث 2فدر 

ررغد، ها  َاى ىر یِ غير  5تا  َرِ تِ ًتایذ حاغ  از آزهَى ىر یِ رٍم رر  غح خغای     

ارهسا رریاًْهای ًَهدی فولیها ا     یقٌا ها  َاى فٌَاى ّرر ِّ . را رر ٍ ىر یِ هَات  را پییرىه

 .تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا را رارًد اریخا،  َاًایا پیص

 

 ٍ چْبرم ى فزضیِ سَمًتبيج آسهَ

ىر یِ  َم  حَیٌ تیاى ها رارر ِّ  يْیِ رریاًْای ًَدی فولیا ا تِ ارسا تیطتر،  َاًهایا      

 .ی فولیا ا آ ا را اىسایص ها رّدتیٌا رریاًْای ًَدپیص

-فٌَاى ها ٌّد ِّ اىسایص  قدار ٍٍيِ رر هدا،  هثة تْثهَر پهیص    ًیس ىر یِ چْارم  حَیٌ    

ٍ  1ٍا ااز ًتایذ رد ّاتِ هٌؾَر آزهَى ایي ىر یِ. گرررها ًَدی فولیا ا آ ا تیٌا رریاًْای 

 .ا تيارُ ها ضَر 2

 يْیِ رریاًْای ًَدی فولیا ا  ِّ هَایسِ  رایة  قییي  قدی  ضدُ رٍ هدا ًطاى ها رّد

نیر رر هَایسِ تا رریاًْای ًَدی فولیا ا  اریخا ررغد تیطتری از  نییرات رر هت تِ ارسا تیطتر،

 .را ًطاى ها رٌّد( رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا)ٍاتستِ 

ِّ  يْیِ رریاًْای ًَدی هَایسِ هقٌاراری ّ  رگر یَى رٍ هدا ًیس ًطاى ها رّد     

تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا، ًسثه تِ رریاًْای ًَدی ترای پیصفولیا ا تِ ارسا تیطتر 

 .ضَرها یح رٌّدگا هدا فولیا ا  اریخا تافج اىسایص رر  َاى  َ 

( ٍٍيِ زهاًا هختلو  ِرر )ررغد  5تا  َرِ تِ هَارر ىًَ، ها  َاى رر  غح خغای     

 يْیِ رریاًْای یقٌا ها  َاى فٌَاى ّرر ِّ . ىر یِ غير را رر ٍ ىر یِ هَات  را پییرىه

 َاًایا تیطتری رر هَایسِ تا رریاى ّای ًَدی فولیا ا  اریخا از  ًَدی فولیا ا تِ ارسا تیطتر

ّوچٌیي تا اىسایص ٍٍيِ، تر  َاى  .ترای پیص تیٌا رریاى ّای ًَدی فولیا ا آ ا ترخَررارًد

 .ضَر َ یح رٌّدگا هدا اىسٍرُ ها

 ّای  َم ٍ چْارم، خعغِ ًتایذ آهاری ىر یِ(3)ردٍا 
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َهدی  تِ فٌهَاى پهیص تیٌها ٌٌّهدُ رریاًْهای ً     رریاى ّای ًَدی فولیا ا  اریخا، : ٍسوه اٍا

 فولیا ا آ ا

 هعیبرّبی هقبيسِ ٍقفِ اٍل ٍقفِ دٍم ٍقفِ سَم

80/0 78/0 75/0 R2  adj 

87/20  72/22 37/22 F-sta 

 

تِ فٌهَاى پهیص تیٌها ٌٌّهدُ رریاًْهای      رریاى ّای ًَدی فولیا ا  اریخا،  یارسا :ٍسوه رٍم

 ًَدی فولیا ا آ ا
 هعیبرّبی هقبيسِ ٍقفِ اٍل ٍقفِ دٍم ٍقفِ سَم

85/0 81/0 74/0 R2  adj 

53/28 25/25 04/21 F-sta 

 

 

 ًتیجِ گیزی

ِ  ههالا  گسارضهگری  اغلا اّداه از یْا     ِ  رْهه  رر اععفهات  ارازه ِ  ّوه ُ  ته -ا هتيار

 ٌّهار  رر ًَهد  ٍرَُ رریاى غَرت .تاضد ها آ ا ًَدی ًْایرریا تیٌا پیص ترای ٌٌّدگاى

تهِ  هرهایِ گهیاراى ٍ افتثهار      ٍ  هازر  هها  ىهراّن  را اهْاى ایي ریگر ا ا ا هالا غَرت  ِ

ًواید  ا آًْا ٍرَُ ًَدی را ِّ احتوارر رر آیٌدُ تِ غَرت  هَر  َسهیوا    ها رٌّدگاى ّوِ

تهرآٍرر  را ضهَر،   هها  ٍ تْرُ پرراخه خَاّد ضد ٍ یا ترای تهاز پرراخهه اغه  ٍام پرراخهه     

 .اتا ًوایٌدٌّد  ا ریسِ  ػوین گیری خَر را ارزی-هاتِ اىرار ّوِ ّوچٌیي  ٍ. ًوایٌد

ًَهدی   ْهای ًَدی گیضتِ ٍ تا ارهسا رریاً  ْای، رریاى ّای ًَدی آ ا تا رریاًرر ایي  حَیٌ    

 َاًهایا  ًَدی گیضتِ از ّایرریاى یًتیزِ حاّا از ایي تَر ِّ ارسا ،تیٌا گرریدگیضتِ پیص

 َیَهات تها  ح  پهژٍّص ًتیزِ ایي . آ ا ترخَررار ّستٌد ًَدیرریاًْای تیطتری ترای پیص تیٌا 

، (2006)، یَرر (2004)، حسیي ٍ القغار (2001)تارث ٍ ّوْاراى  ، (2000)ّلیٌچ ٍ ّوْاراى 

 ایا َاًه  تهرای   يْیِ  َر تِ ارسای ًَدی ٍ  قْهدی  ِّ رر خػَظ ،(2008)چٌگ ٍ ّالا 

 ،15 ،[18ّوخهَاًا رارر  ، حَیٌ ًوَرُ تَرًد ًَدی فولیا اّای -رریاى تیٌا رریاًْایپیص

14، 24،[17. 
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 هدر  ٍ فثا  زارُ ،(1386) فرب هازار ٍ غيرزارُ ، (1385) رٍرًطیي ٍ ّرر تاًا     

رر  حَیٌ  ،(2004)القغار ٍ حسیي  ،(1388) هحودی وا اررّاًا ٍؽًا پَر حیدری، ،(1387)

تِ ایي ٍ  ًدترر ا ّررترای پیص تیٌا رریاًات ًَدی آ ا را  هطاتْا هقیار ّای  قْدی را

تافج تْثَر پیص تیٌا رریاًات ًَدی ًیس هقیار ّای  قْدی  ی يْیِ ارساًتیزِ ر یدًد ِّ 

 .14]،3 ،11 ، 6 ،[7گرررّای -رریاى ها

ِّ ایي اىسایص  ثة تْثَر  ًتایذ حاّا از ایي تَراىسایص  قدار ٍٍيِ رر هدا، رر خػَظ     

ارث ٍ ّوْاراى ، ت(1994)ىیٌگر گررر ِّ تا  حَیٌ ها تیٌا رریاًْای ًَدی فولیا ا آ ا پیص

ّهای پهیص    اىسایص  قهدار ٍٍيهِ رر ههدا    ِّ تِ ترر ا  احیر ،(2004)، حسیي ٍ القغار (2001)

  .14]،15،[20ّوخَاًا  ،پرراختِ تَرًد تیٌا

 

 پیطٌْبدات

 هرهایِ گهیاراى ٍ افتثاررٌّهدگاى     "تِ ا تيارُ ٌٌّهدگاى از غهَرت ّهای ههالا، خػَغها         

وات اٍتػهاری خهَر ٍ اًتخهاب یهِ پر يهَی تْیٌهِ  َرهِ        پیطٌْار ها گررر،  ا رر اخی  ػهوی 

لحهاػ رارًهد،  ها اًتؾهارا ا      غهَرت رریهاى ًَهد    "ارسا غَرت ّای هالا خػَغها تیطتری تِ 

 .تیٌا خَر راضتِ تاضٌدًسریِ  تِ پیص

 :رر اراهِ ایي  حَیٌ، هَ َفات زیر ترای  حَیَات آ ا پیطٌْار ها ضَر

 - فولیا ا،  رهایِ گهیاری ٍ  هاهیي ههالا    -یاى ًَدیترر ا  َاًایا گرٍّْای هختلو رر -1

 .تیٌا رریاًْای ًَدی آ ا رر پیص

ُ      6ّای ىػلا،  ْرار ایي  حَیٌ تا ا تيارُ از رارُ -2  هاّهِ ٍ یها هاّاًهِ، ٍ ترر ها  َاًهایا رار

 .تیٌا رریاًْای ًَدی آ اای رر پیصرٍرُ ّای هیاى

ی زهاًا عهَرًا  هر ٍ ترر ها احهر اىهسایص ٍٍيهِ تهر         ْرار ایي  حَیٌ تا ا تيارُ از ٍٍيِ ّا -3

 .تیٌا هدا تْثَر پیص

 ْرار ایي  حَیٌ تا ا تيارُ از هقیارّای هختلو رریاى ًَد، ّوچَى رریاًْای ًَهدی آزار،   -4

ٍ .. . نییرات ٍرَُ، رریاًْای ًَدی ٍاحد  زاری،  رهایِ رر گررش حاغ  از فولیات ٍ

 .ا قییي ّوثستگا هیاى ایي هتنیرّ



 21 

 

 هحدٍديتْبی تحقیق 

 روهـ آٍری ؾِ ای ترخَررار ًیسه اها هحَهٌ رر  حَیٌ حا ر از هحدٍریه  ا ا ٍات  هعح    

عثَِ تٌدی ٍ پررازش آًْا تا هحدٍریتْایا هَارِ گررید ِّ هْوتریي آًْها تهِ ضهرح    اععفات، 

 :زیر ا ه

  ضهَر رر  ْیهِ    تِ رلی  ایٌِْ غَرت رریاى ًَد رر ایراى تػَرت میر هستَین  ْیِ هها

 .رِ تَریناهَ زهاى هطْ  حَیٌ ّوا تا رریاًْای  رارُ

 ییرىتهِ ضهدُ رر تهَر  اٍراً    تا  َرِ تِ هحدٍر تَرى راهقِ آهاری تِ ضرّه ّای پ

 .تا احتیاط اًزام ضَر د،  سری ًتایذ تِ  ایر ضرّه ّا تایتْارار

 

 

داری استتبًداردّبی حستبث   ،(1388)، اغَا ٍ  َاتظ حسهاتداری ٍ حساتر ها   -1

 .160، اًتطارات  ازهاى حساتر ا، ًطریِ ضوارُ ايزاى

ترر هها رههاهـ ٍههدرت پههیص تیٌهها ٍ "، (1393) ،ترزیههدُ، ىههرش ٍ ضههْریاری، فلیر هها -2

تیٌا رریاًْهای ًَهدی    ای رر پیص هحتَای اععفا ا هتنیرّای  َر ٍ زیاًا ٍ  رازًاهِ

، 23ضهوارُ  اًزوي حسهاتداری ایهراى،   ، تحقیقبت حسبثداری ٍ حسبثزسي، "آ ا

  .88-101غع 

 پهیص   َاًایا ای هَایسِ ترر ا" ،(1388)، هحودی ًاؽوا اررّاًا ٍ پَر حیدری، -3

ُ  رریهاى  غَرت اععفات تیٌا ِ  ًَهد  ٍرهَ  ،"هسهتَین  میهر  رٍش ٍ هسهتَین  رٍش ته

 .57ضوارُ  ،حسبثداری ٍ حسبثزسي ّبی ثزرسي

http://iranianaa.com/article/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://iranianaa.com/article/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://iranianaa.com/article/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://iranianaa.com/article/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://iranianaa.com/article/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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تیٌها رریهاى ٍرهَُ ًَهد رر      یصهدلا ترای په " ،(1393) ،حَيا، فلا ٍ غراه، ىاعوِ -4

 . 4-23، غع 21، ضوارُ تحقیقبت حسبثداری ٍ حسبثزسي، "ضرّتْای ایراًا

پتضٍّص ّتبی تجزثتي در     ،(1379) ،تها . تها . آر ٍ آرهیي ّیها  . ای. فثدالخلیٌ -5

،  رروههِ هحوههد ًوههازی، ضههیراز، اًتطههارات "ریههدگاُ رٍش ضههٌاختا : حستتبثداری

 .راًطگاُ ضیراز

ِ "، (1386)، هحود حسیي، غيرزراُ ،هحود هازاریسری فرب -6  پهیص  ٍ  هَر   يْیه

 ،حسبثزستي  ٍ حستبثداری  ّتبی  ثزرسي، "آ ا فولیا ا رریاًْای ًَدی تیٌا
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Abstract 

Cash flow statement and its related components including 

information that can help people in decision making. Information 

about the components of cash flows is important and helps to 

predict future cash flows. Given the importance of cash flow and 

content of its components, the purpose of this study is to examine 

the effects of separating the components of operating cash flows 

into predicting future operating cash flows in Iranian listed 

companies. 

For this reason, we select 130 companies listed in Tehran Stock 

Exchange during the period of 1382-1389. Our research is based on 

correlation review and our statistical method is panel data analysis. 

The results suggest that the components of historical operating cash 

flow components are more predictable than total operating cash 

flows. 
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