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کنندگان اطالعات مالی در تالشند به کمک اطالعات جاری، رویدادهای آینده را تقریباً تمام استفاده -چکیده
ها در اتخاذ تصمیم بیشتر ارزش محتوایی اطالعات بیشتر باشد، سودمندی کاربرد آنکنند. هر چه  بینیپیش

گیری برای تصمیمکنندگان را بیشترین توجه استفادهو جریان نقدی  سودعواملی همچون  رواز اینخواهد بود. 
 ای بردی آستانهسود و جریان نق رهبنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گست .ندبه دنبال خود دار

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ی عملیاتی شرکتنقد انیجر ی سودخالص عملیاتی واطالعات یمحتوا

انتخاب گردید. برای  1384-1392های شرکت در طی سال 140ای به میزان باشد. بدین منظور، نمونهتهران می
های رگرسیونی استفاده شد که نتایج حاکی ( از مدل2013دیکسون )صطفی و ها، همسو با تحقیق مآزمون فرضیه

محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدی  ای برجریان نقد آستانه و از آن است که گستره سود
 است. عملیاتی تاثیرگذار

 اتی.محتوای اطالع گستره سود، سودعملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی و کلیدی: نواژگا
 

 مقدمه
کم تبدیل به یک بازار های سرمایه کممیالدی، جنبشی جهانی در اقتصاد روی داد. بازار 80از ابتدای دهه 

که ممکن است، تر از گذشته شدند و مایل بودند تا جاییگذاران خبرهالمللی و یکپارچه گشتند. سرمایهبین
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شده تاریخی شرکت  های نقدی پرداختسودمانند اطالعاتی هها بدانند و جزئیات بیشتری در مورد شرکت
های مالی مانند ترازنامه و صورت ران به اطالعات بیشتر را سیراب کند. صورتگذاتوانست عطش سرمایهنمی

داد. صورت گذاران قرار نمیشد و اطالعات کافی را در اختیار سرمایههای سنتی تهیه میسود و زیان با روش
تر و منبع موثقی از اطالعات شد. بسیاری از گذاران تبدیل به یک معیار مهممایهرای سرنقدی ب هایجریان

های جدید جلوتر از حسابرسی سنتی حرکت ای و افراد دانشگاهی، به منظور پیگیری روندههای مشاورشرکت
ف اصلی بسیاری از قع، هددادند. در واهای بیشتری را مورد بررسی قرار میکردند؛ چرا که آنها تعداد سالمی

کنندگان و سازی ارزش شرکت جهت جلب رضایت سهامداران، کارمندان، مشتریان، تامینها حداکثرشرکت
(. حال با توجه به آنچه در باال بیان شد این تحقیق در تالش است تا دریابد Black & Reid، 1998جامعه بود )

محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقد عملیاتی  ای برکه آیا گستره سود یا جریان نقدی آستانه
 اهداف تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، تاثیرگذار است یا نه؟ برای همین در ادامه به بیان رویکرد تحقیق،

 مدل تحقیق خواهیم پرداخت. روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری، های تحقیق،فرضیه

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 تعاریف مربوط به آن وسود 
 توسعه قدرآن یحسابدار احتماالً .باشدیم تجارت یایدن در میمفاه نیتررثابتیغ از یکی سود اصطالح   

 گفت توانیم رونیا از. شود واقع همه قبول مورد که دینما فیتعر یاگونه به را سود بتواند که افتی نخواهد

 در زیبرانگبحث و یاصل مباحث از یکی آن یگزارشگر و محاسبه مختلف یهاروش ها،دگاهید سود، مفهوم که

 یمتک یاقتصاد سود مفهوم دو به دیبا ،یحسابدار سود مفهوم از یمنطق فیتعر در. رودیم شماربه یحسابدار

 ساختار مشخص طیشرا تحت منافع نمودن حداکثر و رفاه در رییتغ: از عبارتند که نمود اشاره یواقع یایدن بر

 یاستانداردها ئتیه کی شماره هیانیب در میمفاه نیا. وارده عوامل شده تمام متیق و محصول یبرا تقاضا ر،بازا

 خالص ای سهام صاحبان حقوق در رییتغ از است عبارت جامع سود": که است شده انیب نیچن یمال یحسابدار

 را، یتجار تیفعال کی اتیلعم شکست ای تیموفق زانیم و باشدیم دوره یط یتجار واحد کی یهاییدارا

 سود که بود یاقتصاددان نینخست تیاسم آدام ".دهدیم نشان شده یگذارهیسرما وجوه با یبرگشت وجوه تفاضل

 بدون د،یرسان مصرف به توانیم که کرد فیتعر یمبلغ عنوانبه را سود او. کرد فیتعر ثروت شیافزا عنوانبه را

 صورتبه را فیتعر نیا نوبل زهیجا برنده و یسیانگل اقتصاددان کسیه سرجان. شود یتعد هیسرما به نکهیا

 برساند مصرف به یزمان دوره کی یط تواندیم نفر کی که یمبلغ است عبارت سود: گفت و کرد ارائه ترعالمانه
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 فیرتعا به توجه با .است بوده دوره آغاز در که بماند یباق یسطح همان در یرفاه نظر از دوره، انیپا در و

 .میپردازیم آن تیاهم و یادیبن میمفاه به اکنون شد، ذکر سود از که یمختصر

 

 غایت به یا کوچک غایت آن، به در ناپایدار اقالم وجود موجب به که گرددمی اطالق سودی به گستره سود:

 .گردد بزرگ

 نباشد. گستره که سودی سود متعادل:

 همه است، که معموالً با کسر شدن شرکت ایجادشده در نتیجه عملیات وجه نقد نقدی عملیاتی:جریان 

 .یردگصورت می سود خالص ای از تعدیالت بر رویآید، اما مجموعهدست میهاز درآمدها ب های عملیاتیهزینه

اطالعات به تنهایی ارزشی ندارند. ارزش آنها ناشی از تغییر در چگونگی  محتوای اطالعاتی:

شود که دقیق و روزآمد باشند، و باعث بهبود هاست. اطالعات مناسب به اطالعاتی گفته میگیریتصمیم

زش ی آنها، باعث ایجاد ارهاها و هچنین تحمل هزینهآوری، دستکاری، ثبت و پردازش دادهها شوند. جمعتصمیم

 شود. نمی

 

 جریان وجه نقد عملیاتی
های ورودی و خروجی وجه نقد در های نقدی ارائه اطالعات مربوط در مورد جریانهدف اصلی صورت جریان

کند که به همراه های وجوه نقد، اطالعاتی را فراهم میباشد. صورت جریانطی یک دوره حسابداری می

 کنندگان را در این مقاصد یاری نماید:مالی باید استفادههای سایر صورت اطالعات موجود در

 های نقدی مثبت آتی.ارزیابی توان شرکت در ایجاد خالص جریان -1

ارزیابی توانایی شرکت در رویارویی با تعهدات و همچنین نیاز شرکت به تامین مالی خارجی و پرداخت  -2

 سود سهام.

 های نقدی آن.جریانلص شرکت و خالص درک تفاوت بین سود خا -3

 گذاری و تامین مالی صورت گرفته طی دوره بر وضعیت مالی شرکت.تعیین آثار مبادالت سرمایه -4

آورده است که  7المللی حسابداری شماره المللی حسابداری در استاندارد بینکمیته تدوین استانداردهای بین

های مالی در فراهم کنندگان صورتبرای استفاده د یک واحد تجاریهای وجوه نقاطالعات مربوط به جریان "

کارگیری این وجوه، هکردن مبانی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در ب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5
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د شود مستلزم ارزیابی توان واحکنندگان اتخاذ میسودمند است. همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده

 "بندی و اطمینان از آن است.انتفاعی در ایجاد وجوه نقد، زمان

گیری طبق اصول پذیرفته شده حسابداری مالی، اقالم ترازنامه و صورت سود و زیان برمبنای تعهدی اندازه

شود. عقیده عمومی بر این استوار است که اقالم ترازنامه و صورت سود و زیان اطالعات مفید و مرتبطی در می

های گیرینماید، اما به دلیل جهتبینی فعالیت آتی موسسه و همچنین پرداخت سود فراهم مید کارایی و پیشورم

آید، تردید وجود میههای تاریخی مبادالت بذاتی و عمومی که در اثر استفاده از رویدادهای تخصیصی و قیمت

اقتصادی پیچیده امروزی کفایت داشته  ایههای حسابداری سنتی برای گزارشگری فعالیتوجود دارد که روش

های نقدی است که از ها، تاکید بر گزارشگری جریانگیریهای پرهیز از بعضی از این جهتباشد. یکی از راه

های مالی بتوانند با کنندگان از صورتشود تا استفادههای مناسب، تکمیل میبندیطریق سایر اطالعات و طبقه

 (.1378ور، )عالی د را انجام دهندخوبینی توجه به آن پیش

تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از اطالعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می

های مالی کمک کند. اطالعات مزبور بیانگر کنندگان صورتهای وجوه نقد آتی به استفادهتحقق جریان

کننده کیفیت و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخصی چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجار

کنندگان اطالعات مالی، گران و دیگر استفادهسود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. عالوه بر این تحلیل

واحدهای های نقدی آتی هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانطور رسمی یا غیررسمی مدلاغلب به

های تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابیبرند. اطالعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میکار میهی بجار

 (.1388)اکبری،  گذشته مفید واقع شود

 

 پیشینه تحقیق

تعهدی در بازار  مو اقال به بررسی محتوا اطالعاتی جریان نقدی عملیاتی و سود (2012این موها و همکاران )

پرداختند که نتایج تحقیقی حاکی از محتوای اطالعاتی بیشتر سود نسبت به جریان نقدی عملیات سرمایه چین 

 است.

نسبت به  ه اطالعاتی در جریان نقدی و تعهدیدعالوه بر تایید وجود محتوای افزاین (2010سابرامانیام )

اقالم تعهدی اختیاری در مقابل این مسئله که  یگدیگر شواهدی ارائه داد که مبنای آن در بازار سرمایه آمریکا

 گرفت.وجوه نقد حاصل از عملیات دارای محتوا افزاینده اطالعاتی هستند مورد تایید قرار می
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( در مطالعه خود شواهد چندانی در ارتباط با تایید محتوا افزاینده اطالعاتی در جریان نقدی و 2009برنادوا )

 .تعهدی نسبت به یکدیگر نیافتند

محتوا اطالعاتی افزایش اقالم تعهدی در مقابل جریان وجوه نقدی مورد مطالعه  (2008اسچالتز )داین تای و 

جزء  یهعنوان افزایش به های تحقیق و توسعه،قرار دادند که در این تحقیق نقش به حساب دارایی بردن هزینه

به حساب دارایی بردن هزینه الم تعهدی با دهد که اقتعهدی سود مورد بررسی قرار دادند که نتایج نشان می

 تحقیق و توسعه محتوا اطالعاتی افزایشی نسبت به جریان وجوه نقد دارد.

های بازیافت وجوه نقد مورد مطالعه محتوا اطالعاتی نسبی و افزایش سود در مقابل نرخ (2008سعید وحسب )

نقد محتوا اطالعاتی نسبی افزایش  ی بازیافت وجههاقرار دادند که نتایج تحقیق آنها حاکی ار آن است که نرخ

 بیشتر نسبت به سود دارد.

-عاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایهالبه بررسی محتوای اط (1391)بولو، باباجانی و ابراهیمی میمند 

س اوراق شرکت پذیرفته شده در بور 30های مربوط به بینی سود پرداختند. برای این منظور دادهذاران در پیشگ

مورد واکاوی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری اجزای  87 تا 82های ر تهران را طی سالبهادا

-سود مشابه نیست و اجزای سود تبیین بهتری از سود آتی نسبت به مبلغ کلی سود دارند و این موضوع در تصمیم

دهند. ایداری اجزای سود را مدنظر قرار میآنها تفاوت در پشود و گذاران لحاظ میهای مدیران و سرمایهگیری

 .کنندگذاران، پایداری جزء نقدی سود را کم برآورد میهمچنین، مدیران و سرمایه

به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجه نقد عملیاتی و هزینه بدهی پرداختند.  (1391)حجازی و همکاران 

و جزء مدیریت شده و مدیریت نشده تقسیم کردند و از عملیاتی را به ددر این پژوهش آنها جریان وجه نقد 

دهد که بین جریان استفاده نمودند. نتایج تحقیق نشان می 1383-1387های شرکت در طی سال 78اطالعات مالی 

لیاتی داری وجود دارد اما جریان وجه نقد عموجه نقد عملیاتی مدیریت نشده با هزینه بدهی رابطه منفی و معنی

 داری دارد.ه با هزینه بدهی رابطه مثبت و معنیمدیریت شد

صورت سود و زیان جامع پرداختند. در این  اقالماتی العبه بررسی محتوای اط (1390)آقایی و سجادپور 

دهد که سود جامع قدرت صورت گرفت، نتایج نشان می 1389تا  1380 هایبررسی که در بازه زمانی سال

-نیافته سرمایهسود و زیان جامع به جزء سود و زیان تحقق اقالم نین سایرویتری دارد، همچدهندگی قتوضیح

 .ای دارندعاتی افزایندهالها محتوای اطگذاری
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دهی به این اجزا توسط اجزای سود و نحوه وزن اطالعاتیبه بررسی محتوای  (1390)میمند بولو و ابراهیمی

ی زمانی های بورس اوراق بهادار تهران در بازهرسی شرکتمبادرت نمودند. آنها با برگذاران مدیران و سرمایه

-شود و سرمایهبینی سود آتی میساله به این نتیجه دست یافتند که تفکیک اجزای سود منجر به بهبود توان پیش 7

 .دهندحظه قرار میبینی سود آتی مورد مالعاتی این اجزاء را در پیشالذاران، محتوای اطگ

قاعده در مقایسه با  خالفمتعهدی  اقالمافزاینده  اطالعاتیبه بررسی محتوای  (1390)حقیقت و بختیاری 

تعهدی سرمایه در  اقالمتعهدی و  اقالمجریانات نقدی عملیاتی دست زدند. آنها به این منظور از دو رویکرد کل 

عاتی افزاینده الی اطگرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از محتواتعهدی غیرعادی بهره  اقالمگردش برای برآورد 

که در تعهدی داشت در حالی اقالمتعهدی غیرعادی بر یکدیگر در رویکرد کل  اقالمجریانات نقد عملیاتی و 

 .عاتی افزاینده حکایت داشتالتعهدی سرمایه در گردش، نتایج از عدم وجود این محتوای اط اقالمرویکرد 

تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی و  اقالم اطالعاتینده به بررسی ارزش محتوای افزای (1390)شیخ و روزبخش 

های نقدی عملیاتی آتی پرداختند. بر اساس این تحقیق مدل ترکیبی بینی جریانهای نقدی عملیاتی در پیشجریان

باشد و بعد از آن بینی میعاتی جهت پیشالمحتوای اطهای نقد عملیاتی دارای بیشترین تعهدی و جریان اقالم

گیرد. تعهدی و سود عملیاتی قرار می اقالمهای نقدی عملیاتی و مدل ترکیبی یبی سود عملیاتی و جریانمدل ترک

-بینی جریانتعهدی برای پیش اقالمدارند براساس نتایج حاصل از این پژوهش، همچنین شیخ و همکاران بیان می

 .عاتی برخوردار استالحتوای اطعاتی هستند و سود عملیاتی نیز از بیشترین مالی فاقد بار اطهای نقد

سود را با توجه به چرخه نوسانات سود و  اطالعاتی ( محتوای1389پور )نیا و ولیرهنمای رودپشتی، طالب

ساله  50در بازه زمانی  های پذیرش شده در بورسجریانات نقدی مورد بررسی قرار دادند. آنها با بررسی شرکت

هایی که عاتی در شرکتالعاتی است و این محتوای اطالرای محتوای اطبه این نتیجه دست یافتند که سود دا

 .دارای سود هموارتری نسبت به جریان نقدی بوده، کاهش یافته است

 

 های تحقیقفرضیه
عملیاتی  اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدمحتوای  گستره بودن سود خالص عملیاتی بر فرضیه اول:

 اثرگذار است.

 محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقد ای بودن جریان نقد عملیاتی بر: آستانهفرضیه دوم

 عملیاتی اثرگذار است.
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 نقدمحتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان  فرضیه سوم: متعادل بودن سود خالص عملیاتی بر

 عملیاتی اثرگذار است.

 محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقد لیاتی برای بودن جریان نقد عمفرضیه چهارم: غیرآستانه

 عملیاتی اثرگذار است.

محتوای اطالعاتی سود خالص  ای بودن جریان نقد و گستره بودن سود خالص عملیاتی برفرضیه پنجم: آستانه

 عملیاتی اثرگذار است. دعملیاتی و جریان نق

 

 هاروش تحلیل داده
های رگرسیونی که در ادامه ارائه ( از مدل2013با تحقیق مصطفی و دیکسون )ها، همسو برای آزمون فرضیه

شود، استفاده خواهد شد. در ابتدا برای ارزیابی محتوای اطالعاتی سود خالص و جریان نقدی عملیاتی دو می

 .پردازیمها به بررسی موضوع اصلی تحقیق میکنیم و به تدریج با تعمیم مدلارائه میمدل اولیه را 

نسخه  EViewsبرنامه صفحه گسترده، از برنامه  قیاطالعات از طر هیها، پس از پردازش اولداده لیتحل یبرا

های ترکیبی و به روش حداقل ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با دادهفرضیهزمون آ یاستفاده شده است. برا 7

 .مربعات استفاده خواهد شد

 

 های  تحقیقمدل
 𝑅𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 که در آن:

𝑅𝑖,𝑡  بازده سهام شرکت برای شرکت :i  از مرداد سالt  تا تیرماه سالt+1 باشد.می 

∆𝐸𝑖,𝑡  تغییرات سودعملیاتی خالص برای شرکت :i  در سالt باشد.می 

∆𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 لیاتی برای شرکت : تغییرات جریان نقدی عمi  در سالt باشد.می 

𝛽0 عرض از مبدا : 

𝛽1  و𝛽2باشد.: بیانگر ضریب و نوع رابطه بین متغیرها می 

𝜀𝑖,𝑡 باشد.: جزء خطای مدل می 
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( بر 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡∆( و تغییرات جریان نقدی عملیاتی )𝐸𝑖,𝑡∆متغیرهای تغییرات سود خالص عملیاتی )هر یک از 

 شود.ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره تقسیم می

 

 آمار توصیفی
 نیمهمتر عنوانبه اریمع انحراف و نیانگیم .است شده ارائه 1-4 نگاره در قیتحق رهاییمتغ یفیتوص آمار

فرضیه  یوابسته ریمتغ عنوانبه بازده سهام  .رندیگیم قرار یاژهیو توجه مورد یپراکندگ و مرکزی هایشاخص

 . است 2933/2و انحراف معیار  3893/0 نیانگیم دارای اول،

 : آمار توصیفی1-4نگاره 

 کمیت

 متغیر
 حداکثر حداقل میانه میانگین

انحراف 

 معیار

تعداد 

 مشاهدات

3893/0 بازده سهام  0924/0  9715/0 -  988/8  2933/2  1120 

سود خالص 

 عملیاتی
8729/3  2560/0  3557/152 -  7865/876  1837/31  1120 

تغییرات سود 

 خالص عملیاتی
0247/0 -  0461/0  4594/25 -  4009/11  3430/1  1120 

جریان نقدی 

 عملیاتی
97/2  2023/0  0634/162 -  7213/652  0431/28  1120 

تغییرات جریان 

 نقدی عملیاتی
0074/0 0406/0 3906/31 - 7573/10 3430/1 1120 

 

 آمار استنباطی

شود که این شاخص باشد استفاده میگیری که همان ضریب تعیین میها به یک شاخص اندازهبرای آزمون فرضیه

شود و های دیگر مقایسه میضریب تعیین مدلدر نهایت ضریب تعیین این مدل با  آید ودست میهب 4-1از مدل 

پیدا کرده و در صورتی های دیگر بیشتر باشد یعنی محتوای اطالعاتی افزایش که ضریب تعیین در مدلدر صورتی

 که کمتر باشد به این معنی است که محتوای اطالعات کاهش پیدا کرده است.
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 آزمون فرضیه اصلی اول

عملیاتی  محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقد خالص عملیاتی برگستره بودن سود : 6 فرضیه

 اثرگذار است.
𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐷𝑖𝑡 × ∆𝐸𝑖𝑡) + 𝛽7(𝐷𝑖𝑡 × 𝐸𝑖𝑡)  

 بیان آماری

 𝐻0  : 𝛽1 = 0 
𝐻1  : 𝛽1 ≠ 0 

 بیان فرض صفر و فرض مقابل:

     : H0 عملیاتی اثرگذار است. نقد محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان بودن سود خالص عملیاتی برگستره 

     : H1 عملیاتی اثرگذار نیست. محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقد گستره بودن سود خالص عملیاتی بر

 خالصه شده است. 6-4های فرضیه اصلی اول در نگاره یافتهاولین فرض، صفر بودن میانگین پسماندها است. 

 فرضیه اول  6- 4نگاره 

 متغیر ضریب انحراف معیار t-آماره احتمال

 خالص عملیاتی تغییرات سود 0/2533 0/0761 3/3282 0/0009

0/9993 0/0008 0/0150 1.28e تغییرات جریان نقدی عملیاتی 

 خالص عملیاتی سود 0.1530 0/0952 1/6072 0/1083

 جریان نقدی عملیاتی 0.0043- 0/0012 3/5563- 0/0004

 گستره سود 0/1467- 0/0951 1/5419- 0/1234

 گستره تغییرات 0/2234- 0/0776 2/8760- 0/0041

0/000 11/2914 0/0202 0/2283 C 

 آماره وزن دار

 ضریب تعیین 0/0268

 ضریب تعیین تعدیل شده 0/0255

 دوربین واتسون 1/7256

 

 آزمون فرضیه اصلی دوم

عملیاتی  محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقد دی عملیاتی برای بودن جریان نق: آستانه7 فرضیه

 اثرگذار است.
𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐷𝑖𝑡 × ∆𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡) + 𝛽7(𝐷𝑖𝑡 × 𝐶𝐹𝑂)     
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𝐻0  : 𝛽1 = 0 
𝐻1  : 𝛽1 ≠ 0 

 بیان فرض صفر و فرض مقابل:

     : H0 ای بودن جریان نقدی عملیاتی برمحتوای اطالعاتی سودخالص عملیاتی و جریان نقدعملیاتی اثرگذار است.آستانه

     : H1 جریان نقدعملیاتی اثرگذارنیست.ای بودن جریان نقدی عملیاتی برمحتوای اطالعاتی سودخالص عملیاتی و آستانه

  خالصه شده است. 9-4های فرضیه اصلی دوم در نگاره یافتهاولین فرض، صفر بودن میانگین پسماندها است. 

 فرضیه دوم  9- 4نگاره 

 متغیر ضریب انحراف معیار t-آماره احتمال

 عملیاتیخالص  تغییرات سود 0/0827 0/0363 2/2797 0/0228

 یرات جریان نقدی عملیاتیتغی 0/0954- 0/0411 2/3182- 0/0206

 خالص عملیاتی سود 0/0069 0/0012 5/5742 0/0000

 جریان نقدی عملیاتی 0/1029- 0/1208 0/8516- 0/3946

 گستره سود 0/0975 0/1197 0/8147 0/4154

 گستره تغییرات 0/0888 0/0395 2/2431 0/0251

0/0090 2/6182 0/1505 0/0394 C 

 زن دارآماره و آماره بدون وزن

 ضریب تعیین 0/02851 ضریب تعین 0/0251

 ضریب تعیین تعدیل شده 0/0198 آماره دوربین واتسون 1/8286

 

 

  

 آماره دوربین واتسون 1/8286

 f-آماره 1/0446

 (f-احتمال) آماره 4/4772

 

 آزمون فرضیه اصلی سوم

عملیاتی  د خالص عملیاتی و جریان نقد: متعادل بودن سود خالص عملیاتی برمحتوای اطالعاتی سو8 فرضیه

 اثرگذار است.
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𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐷𝑖𝑡 × ∆𝐸𝑖𝑡) + 𝛽7(𝐷𝑖𝑡 × 𝐸𝑖𝑡) 

 
𝐻0  : 𝛽1 = 0 

𝐻1  : 𝛽1 ≠ 0 

 بل:مقابیان فرض صفر و فرض 

     : H0 متعادل بودن سود خالص عملیاتی برمحتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدعملیاتی اثرگذار است.  

     : H1 متعادل بودن سود خالص عملیاتی برمحتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدعملیاتی اثرگذار نیست.

 

خالصه شده  12-4های فرضیه اصلی دوم در نگاره یافتهماندها است. اولین فرض، صفر بودن میانگین پس

 است.

 فرضیه سوم 12- 4نگاره 

 متغیر ضریب انحراف معیار t-آماره احتمال

 تغییرات سودخالص عملیاتی 0/0299 0/1474 2/0294 0/0427

0/9993 0/0008 0/0150 1/28E  نقدی عملیاتیتغییرات جریان 

 سودخالص عملیاتی 0/0062 0/0010 5/9623 0/0000

 جریان نقدی عملیاتی 0/0043- 0/0012 3/5563- 0/0004

 سود متعادل 0/1467 0/0951 1/5419 0/1234

 تغییرات سود متعادل 0/2234 0/0776 2/8760 0/0041

0/0000 11/2914 0/0202 0/2283 C 

 دارآماره وزن  آماره بدون وزن

 یینضریب تع 0/0617 ضریب تعین 0/0070

 ضریب تعیین تعدیل شده 0/0566 آماره دوربین واتسون 1/7970

  

 آماره دوربین واتسون 1/8209

 f-آماره 12/2067

 (f-احتمال) آماره 0/0000
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 آزمون فرضیه اصلی چهارم

عملیاتی  اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدمحتوای  : متعادل بودن جریان نقدی عملیاتی بر9 فرضیه

 ثرگذار است.ا

𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐷𝑖𝑡 × ∆𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡) + 𝛽7(𝐷𝑖𝑡 × 𝐶𝐹𝑂)      

 
𝐻0  : 𝛽1 = 0 
𝐻1  : 𝛽1 ≠ 0 

 بیان فرض صفر و فرض مقابل:

     : H0 محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدعملیاتی اثرگذار است. لیاتی برعممتعادل بودن جریان نقدی  

     : H1 متعادل بودن جریان نقدی  عملیاتی برمحتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و جریان نقدعملیاتی اثرگذار نیست.

خالصه شده  14-4ه اصلی چهارم در نگاره فرضیهای اولین فرض، صفر بودن میانگین پسماندها است. یافته

  است.

 فرضیه چهارم  14- 4نگاره 
 متغیر ضریب انحراف معیار t-آماره احتمال

 تغییرات سودخالص عملیاتی 0/0827 0/0363 2/2791 0/0228

 تغییرات جریان نقدی عملیاتی 0/0066- 0/0234 0/2862- 0/7747

 ملیاتیسودخالص ع 0/0069 0/0012 5/5742 0/0000

 جریان نقدی عملیاتی 0/0053- 0/0017 3/1123- 0/0019

 جریان نقد متعادل 0/0975- 0/1197 0/8147- 0/4154

 جریان نقد متعادلتغییرات  0/0888- 0/0395 2/2431- 0/0251

0/0090 2/6182 0/1505 0/3943 C 

 آماره وزن دار آماره بدون وزن

 نضریب تعیی 0/0251 ضریب تعین 0/0251

 ضریب تعیین تعدیل شده 0/0198 آماره دوربین واتسون 1/8286

  

 آماره دوربین واتسون 1/8286

 f-آماره 4/7772

 (f-احتمال) آماره 0/0000
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 آزمون فرضیه اصلی پنجم

اطالعاتی سود خالص محتوای  ای بودن جریان نقدی عملیاتی و گستره سود خالص عملیاتی بر: آستانه10 فرضیه

 عملیاتی اثرگذار است. تی و جریان نقدیاعمل

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐹0𝑖𝑡 + 𝛽5(𝐷𝑖𝑡 × ∆𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡) +            
        +𝛽7(𝐷𝑖𝑡 × 𝐶𝐹𝑂) + 𝛽5(𝐷𝑖𝑡 × ∆𝐸𝑖𝑡) + 𝛽7(𝐷𝑖𝑡 × 𝐸𝑖𝑡)    

 𝐻0  : 𝛽1 = 0 

𝐻1  : 𝛽1 ≠ 0 

 

 بیان فرض صفر و فرض مقابل:

محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی و  گستره سود خالص عملیاتی بر و ای بودن جریان نقدی عملیاتیآستانه

 عملیاتی اثرگذار است. جریان نقد

H0 :     

عملیاتی و محتوای اطالعاتی سود خالص  تره سود خالص عملیاتی برگس و ای بودن جریان نقدی عملیاتیآستانه

 عملیاتی اثرگذار نیست. جریان نقد

H1 :     

خالصه شده  17-4های فرضیه اصلی پنجم در نگاره یافتهاولین فرض، صفر بودن میانگین پسماندها است. 

  است.
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 فرضیه پنجم 17- 4نگاره 
 متغیر ضریب یارانحراف مع t-آماره احتمال

 سودخالص عملیاتیتغییرات  0/2539 0/0751 3/3699 0/0008

 تغییرات جریان نقدی عملیاتی 0/0643- 0/0329 1/9531- 0/0511

 سودخالص عملیاتی 0/1639 0/1056 1/5514 0/1211

 جریان نقدی عملیاتی 0/0406- 0/1274 0/3192- 0/7495

 ه سودگستر 0/1576- 0/1056 1/4921- 0/1360

 تغییراتگستره  0/2235- 0/0768 2/9081- 0/0037

0/7759 0/2847 0/1274 0/0362 
 آستانه جریان نقدی

 

 جریان نقد متعادل 0/0813 0/0356 2/2818 0/0227

0/0000 0/6828 0/0217 0/2321 C 

 آماره وزن دار

 ضریب تعیین 0/0467

 ضریب تعیین تعدیل شده 0/0407

 بین واتسونآماره دور 1/7337

 

 گیری نتیجه

دهد که گستره سود بر محتوای اطالعاتی سودخالص عملیاتی و جریان فرضیه اول تحقیق نشان مینتایج آزمون 

نقد عملیاتی تاثیر دارد. و این تاثیر در جهت فزاینده است یعنی گستره سود باعث افزایش محتوای اطالعاتی 

بر محتوای اطالعاتی سودخالص ای دهد که جریان نقدی آستانهشان مینتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق ن شود.می

توان تاثیر آن را صفر فرض که میاست تا جایی این تاثیر بسیار ناچیز و عملیاتی و جریان نقد عملیاتی تاثیر دارد.

 کند.ای را ایجاد نمیای هیچ اطالعات فزایندهبنابراین جریان نقدی آستانه کرد.

خالص عملیاتی و  متعادل بر محتوای اطالعاتی سود دهد که سودفرضیه سوم تحقیق نشان می نتایج آزمون

جریان نقد عملیاتی تاثیر دارد. و این تاثیر در جهت فزاینده است یعنی سود متعادل باعث افزایش محتوای 

بر محتوای اطالعاتی  دهد که جریان نقدی متعادلنتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق نشان می شود.اطالعاتی می

توان تاثیر آن که میاست تا جایی این تاثیر بسیار ناچیز و عملیاتی و جریان نقد عملیاتی تاثیر دارد.خالص  سود

نتایج آزمون فرضیه . کندای را ایجاد نمیرا صفر فرض کرد. بنابراین جریان نقدی متعادل هیچ اطالعات فزاینده
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خالص عملیاتی و  بر محتوای اطالعاتی سودای ره سود و جریان نقد آستانهدهد که گستپنجم تحقیق نشان می

 .باشداین تاثیر بیشتر از تاثیر گستره سود می و جریان نقد عملیاتی تاثیر دارد.

ای بر بررسی تاثیر گستره سود خالص عملیاتی و جریان نقد آستانه که در گیریبندی و نتیجهآنچه در جمع

این است  وجود دارد،1392تا  1385تهران در فاصله زمانی  رکت پذیرفته شده بورس محتوای اطالعاتی ش

همچنین نتایج این  از محتوای اطالعاتی جریان نقدی عملیاتی است. محتوای اطالعاتی سود خالص عملیاتی بیشتر

شود، براساس سود اقتصادی موثر واقع  های اقتصادی در حیطهگیریتواند برای مدیران در تصمیمپژوهش می

های مالی توجه بیشتری به سود داشته های پژوهش، بهتر است مدیران در شرایط رقابتی، جهت ارائه گزارشیافته

های طورکه قبال گفته شد، با توجه به نتایج فرضیهاین معیار بیشتر توجه دارند. همان  گذاران بهباشند چون سرمایه

لی مورد سنجش و تجزیه و تحلیل و آزمون قرار گرفت، گستره صورت کفرضیه اول که به خصوصهپژوهش ب

صورت ناچیزی تاثیر داشته و مدیران در شرایط سود بر محتوای اطالعاتی سود خالص عملیات و جریان نقدی به

گذاری در شرایط اقتصادی های سرمایهگیریای در تصمیمعنوان معیار بالقوهموضوع گستره سود را به رقابتی باید

 دنظر قرار دهند. م
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