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بلندمدت جریان نقدی تاثير منفی دارد. همچنين کيفيت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و 
توان گفت با باال رفتن کيفيت گزارشگری مدت جریان نقدی تاثير معنادار ندارد. در نهایت مینوسانات کوتاه

 کند.های نقدی افزایش پيدا میمالی اطمينان جریان

 

ای هابهامات جریان، های نقدی همسان شدهجریانکيفيت گزارشگری مالی،  :کلیدي کلمات

 .های نقدیهای نقدی، نوسانات جریاننقدی، عدم کمبود جریان

  JEL :D53 ,D80 ,C58طبقه بندي 
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 مقدمه

دن به ی رسيای است برابراساس تعاليم الهام بخش اسالم، دنيا مزرعت آخرت و نظامات آن وسيله

موجب  اخروی. در این ميان، رعایت عدل و انصاف و توسعه عدالت اجتماعی اقتصادی،سعادت 

ی روی براهای خداوند در دنيا و کسب توشه آخرت و سعادت اخها از نعمتبهرمندی همه انسان

ن کریم ریح قرآاند. براساس نص صشود که با حق، عدالت و انصاف با دیگران رفتار کردهکسانی می

و با وجودی  سوره ذاریات، افراد حق مطلق بر ثروت خود نداشته 19لف از جمله آیه در آیات مخت

ق را مطاب تی آنکه مالکيت بر ثروت مجاز است، اما این مالکيت فقط امانتی در دست انسان که بایس

صاد در لی اقتاندوزی، هدف اصتعاليم اسالم به مصرف برساند. بنابراین حداکثرسازی سود و ثروت

محسوب  قتصادیهای این نظام انبوده و توسعه عدالت اجتماعی و احسان به دیگران از پایه اسالم

ایه گرا که بر پهای اقتصادی مادی(. در مقابل؛ هدف سيستم1393شود )شریف جدیدی، می

ده شده، ا نهاعقالنيت اقتصادی، فردگرایی، داشتن حق مطلق بر ثروت و صرف آن در راه دلخواه بن

ژوهشگران، پ(. به نظر برخی از 1391کند )نجفی، زی سود بوده و هدف وسيله توجيه میحداکثرسا

العاتی های اطتواند پاسخگوی نيازبکارگيری بی قيد و شرط نظام حسابداری و گزارشگری فعلی نمی

. بر همين (1395ها و هنجارهای جوامع مسلمان باشد )دیانتی دیلمی و مشهدی، مبتنی بر ارزش

می، انطباق های اساسی در ابزارهای مالی اسال( معتقد است بدليل تفاوت2018د مقصد )اسا؛ احم

اری للی حسابدالمناین استانداردها با استانداردهای گزارشگری مرسوم که به عنوان استانداردهای بي

 .شوند، عمال غيرممکن بوده و یک استاندارد حسابداری جداگانه نياز استشناخته می

-کنيکترسد یمهای ساختاری در اقتصاد اسالمی و اقتصاد غربی، به نظر این تفاوت با توجه با

نفعان قوق ذیحداری، نتوانند به درستی های حسابداری و گزارشگری مالی مرسوم در دنيای سرمایه

، انصاف تماعیو ذیحقان مختلف را نشان داده و همگان را از حرکت واحد تجاری در مدار عدالت اج

، حرمت کسب (. عالوه بر آن حرمت ربا2018حقوق دیگران مطمئن سازد )شيبلی عبداهلل،  و رعایت

رهنگ فدرآمدهای نامشروع، ضرورت پرداخت وجوه شرعيه )خمس، زکات، انفال و ...(، توسعه 

از  ایوشهگهای آتی، الحسنه، اهتمام به مسایل زیست محيطی و توجه به حقوق نسلاحسان و قرض

عقيده  ست. بهاهای غربی در تناقض آشکار اسالمی که با عقالنيت اقتصادی در نظام اهداف اقتصاد

 "دن افشادرستی و عادالنه بو"(، در حال حاضر حرفه حسابداری از نقطه نظر 2017شوکت آمر )

رایه در ا آسيب دیده و بایستی براساس تعاليم قرآن و سنت پيامبر )ص(، نقش حسابداران امين

 بيشتر شود. "دیدگاه درست و عادالنه"بداری بر مبنای مفهوم های حساگزارش

کنند سازی سود تاکيد میگذاران بر اهميت شفافدر محيط پرتالطم امروزی، بسياری از سرمایه

و فقدان اطالعات و یا عدم اطمينان درباره آن به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی تبدیل شده 
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های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به جریان(. 1388است)سينایی و داوودی، 

شود. کنندگان بر اساس آن انجام میهای اقتصادی استفادهرود و بسياری از تصميمشمار می

-گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تامين کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریانسرمایه

توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در های نقدی به عنوان معياری از 

کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطالعاتی نقدی و اینکه آینده استفاده می

گيرندگان نيز های نقدی برای تصميمهيات استانداردهای حسابداری به مفيد بودن اطالعات جریان

تواند اطالعات مهمی در خصوص مقادیر، دالیل و فواصل یان وجوه نقد میاعتقاد دارد، صورت جر

(. همچنين، 1391زمانی ميان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد)رسائيان و غفاری، 

بينی خطر سقوط قيمت سهام که های نقدی برای پيشگذاران از اطالعات مربوط به جریانسرمایه

 (.1،2012کنند)کالن و همکارانزایی دارد، استفاده میگيری اهميت بسدر تصميم

، به ویژه گذاران با توجه به اطالعات بدست آمده از منابع اطالعاتی مختلفهمواره سرمایه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتظاراتی را در گزارشات مالی منتشر شده توسط شرکت

آورد. با و تقاضایی را در مورد سهام هر شرکت بوجود می دهند که این انتظارات عرضهخود شکل می

بوجود آمدن عرضه و تقاضا در مورد سهام یک شرکت و با به تعادل رسيدن این عرضه و تقاضا 

توان به اهميت اطالعات گيرد. با توجه به مطالب بيان شده میسهام آن شرکت شکل میقيمت 

توان سهام آن شرکت پی برد. به عبارت دیگر، میمنتشره توسط هر شرکت در تعيين قيمت صحيح 

کننده کيفيت ترین عوامل تعيينگفت که کيفيت اطالعات منتشره توسط هر شرکت یکی از مهم

باشد. برای مثال شرکتی که در فرآیند انتشار اطالعات، از انتشار اخبار بد قيمت سهام آن شرکت می

گذاران به درستی شکل اهد شد که انتظارات سرمایهکند، باعث خودر مورد سهام خود جلوگيری می

اساس در مورد سهام آن شرکت شکل خواهد گرفت که درنهایت باعث نگيرد و در نتيجه تقاضایی بی

 (.2012 ،2شود)جينگاساس قيمت سهام آن شرکت میافزایش بی

يری است. گهای اصلی گزارشگری مالی، تأمين اطالعات مورد نياز برای تصميمیکی از هدف

دستيابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطالعات مالی و سایر اطالعات مربوط است. دليل 

اصلی نياز به گزارشگری مالی و افشای اطالعات، عدم تقارن اطالعات و تضاد منافع بين مدیران و 

های یادداشت های مالی،ها افشای اطالعات را از طریق انتشار صورتباشد. شرکتگذاران میسرمایه

ها عالوه بر دهند. عالوه براین، برخی از شرکتتوضيحی، گزارش هيات مدیره و نظایر آن انجام می

افشای حداقل اطالعات براساس استانداردهای حسابداری و سایر قوانين و مقررات، به افشای اضافی 

                                                                                                                   
1 Callen and et al 

2 Jing 
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توان به دو طالعات را میپردازند. از این رو به طور کلی افشای ااطالعات به صورت داوطلبانه می

بخش اساسی تقسيم کرد: افشای اجباری و افشای داوطلبانه. افشای اجباری شامل تمام اطالعاتی 

های مالی قرار بگيرد. در است که طبق قوانين و مقررات باید در اختيار استفاده کنندگان از صورت

باشد. استانداردهای حسابداری اگر ها میمقابل، افشای داوطلبانه، افشای فراتر از قوانين و استاندارد

-اند ولی برای افشای اضافی اطالعات محدودیتی قائل نمیچه حداقل ميزان افشاء را تعيين کرده

شوند. افشای داوطلبانه توسط شرکت، نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطالعات بين مدیران و 

گذاری اطالعات ممکن است موجب ارزشکند، زیرا عدم تقارن گذاران خارجی ایفا  میسرمایه

گذاری اشتباه از طریق افشای بيشتر اطالعات ای برای تصحيح ارزشاشتباه شرکت شده و انگيزه

  (.2008، 1ایجاد نماید )رونن و یاری

 مانی کهود. زبدر این ميان بازار سرمایه و نقش آن در توزیع منابع بسيار حائز اهميت خواهد 

د ودی خوخسرمایه بر اساس بهترین و قابل اتکاترین اطالعات اخذ شود به تصميمات در بازار 

ه بازار سانی بگردد. اما اطالعات از کجا و به وسيله چه کموجبات تخصيص بهينه منابع فراهم می

ت نياز هس ا اینکهیشود در هر حال معتبر است شود و آیا هر اطالعاتی که به بازار وارد میعرضه می

ابع ترین منز مهماارزیابی شود؟ قطعاً پاسخ به این قبيل سؤاالت نياز به بررسی دارد.  که این مهم

-ضه میازار عرها به بهایی است که مدیریت شرکتبينیاطالعات در بازار سرمایه، اطالعات و پيش

ولی  ستند.هنمایند. البته منابع اطالعاتی دیگری هم وجود دارند که در جای خود حائز اهميت 

هميت شوند. اقی میگذاران تلوارد افشا مدیریت منبع ارزشمند و بالقوه ای از اطالعات برای سرمایهم

ن نشان يرندگاگگذاران و سایر تصميمپژوهش حاضر این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه

-شيوهل بينی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت اثر گذار است و اعمادهد که پيشمی

در  هش ریسکها و پائين آوردن هزینه سرمایه و کاگذاری باالتر شرکتهای افشا بهتر با ارزش

ه است ک سؤالبنابراین به توجه به مطالب فوق، این پژوهش در پی پاسخ به این  ؛استارتباط 

ود نتایج ریمرو، انتظار ینازاهای نقدی دارد؟ کيفيت گزارشگری مالی چه تاثيری بر اطمينان جریان

طالعات ا کنندگاناستفادهگذاران و سایر یهسرماگران مالی، پژوهش حاضر بتواند به مدیران، تحليل

کمک کرده  های نقدی در قبال کيفيت گزارشگری مالی،مالی در درک بهتر ميزان اطمينان جریان

انی طرح مب وهش باگذاری کمک نماید. این پژیهسرماهای صحيح مالی و يمتصمرا در اتخاذ  هاآنو 

های يهفرضی مرتبط با موضوع و همچنين تبيين روش پژوهش و هاپژوهشنظری و پيشينه 

ها هيفرض برگرفته از مسئله و مبانی نظری پژوهش ادامه یافته و سپس به تشریح نتایج آزمون

 شود.یمگيری و پيشنهادها بيان يجهنتیت درنهاپرداخته شد و 

                                                                                                                   
1 Ronen and Yaari 
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 هاهیفرضمباني نظري، ادبیات و 

-به استفاده یاست. ارائه اطالعات مال یمال یحسابدار یندفرآ ییمحصول نها یمال یگزارشگر

در قالب  تجاری، واحد از خارج کنندگانو استفاده داخلی کنندگان-استفاده از اعم مختلف، کنندگان

 العاتیاط یيازهان ينکه با هدف تام یحسابدار هایاست. آن گروه از گزارش یحسابدار یگزارشگر

قرار  یمال یعمل گزارشگر يطهدر ح شود،یو ارائه م يهته تجاری واحد از خارج کنندگاناستفاده

از دیدگاه اسالمی سيستم حسابداری چارچوبی کلی و در برگيرنده گروهی از اجزا و  .گيردیم

شریعت اسالم ای از قواعد حسابداری بر اساس الزامات های به هم پيوسته بر طبق مجموعهبخش

است. بر این اساس، تعاریف مختلفی از حسابداری اسالمی ارائه شده است. دیانتی و همکاران 

(، حسابداری اسالمی را یک سيستم اطالعاتی تعریف کرده که به گزارش بعد ارزشی 1395)

-)معنوی( رویدادهای مالی و غيرمالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین اسالمی می

-حسابداری فرایند منظم ثبت معامالت مشروع در دفاتر و اندازه"(، 1997پردازد. به عقيده زید )

. الخدش "گيری استگيری نتایج مالی بر مبنای این معامالت به منظور استفاده در تصميم

حسابداری اسالمی عبارت است از "(، حسابداری اسالمی را این گونه تعریف کرده است: 2001)

گيری، های مالی که برای تصميمگيری و گزارشگری مشروعيت فعاليتشناسایی، اندازه فرآیند

گذاری اسالمی بر اساس دستورات اسالم، مفيد محاسبه زکات و محاسبه سود واقعی عمليات سرمایه

.حسابداری مرسوم مبتنی بر اصول و اهدافی از قبيل؛ تفکيک کامل اقتصاد از مذهب، "باشد

سازی سود به عنوان معيار سنجش عملکرد و پذیرش قاعده تنازع بقا فردی، بهينهارجحيت رضایت 

به عنوان بهترین راهبرد و تاکيد بر نتيجه فرایند بدون توجه به آثار گسترده آن بر محيط است. 

حسابداری از دو بعد مادی و معنوی تشکيل شده است.بخش مالی )مادی( حسابداری در همه جا و 

ذاهب تقریبا مشابه است و اصوال تدوین استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی نيز همه ادیان و م

(. هدف پاسخگویی اسالمی متکی به 1395بر همين بعد تاکيد دارد )دیانتی دیلمی و همکاران، 

الناس توجه داشته باشد. اهلل و هم به حقاهلل است و باید هم به حقمفهوم خالفت است. انسان خليفه

 وه پاسخگویی انسان در برابر خدا در قرآن و سنت مشخص شده است.نح

شود. یک شرکت برای ایفای گذار و مدیر ایجاد میپاسخگویی اوليه از قرارداد بين سرمایه

های مربوط به موضوعات اسالمی، اجتماعی، مسئوليت پاسخگویی اوليه و ثانویه، باید فعاليت

گيری و گزارش کرده و در این نوع پاسخگویی اهداف ثانویه زهاقتصادی و محيطی را شناسایی، اندا

 دیگری مانن رعایت شریعت، محاسبه و توزیع زکات، توزیع عادالنه ثروت را نيز رعایت نمایند.

مرتبه در آیات قرآن کریم ذکر شده است. معنا و  80کلمه حساب و مشتقات آن بيشتر از 

دفترداری اشاره کرد. این آیه تلویحا به تعيين ضوابط  سوره بقره به حسابداری و 282تفسير آیه 
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ها به عنوان عناصر اصلی حسابداری و ها، سرمایه، درآمدها و هزینهگيری داراییشناسایی و اندازه

های گزارشگری مالی پرداخته است. حرمت ربا در مناسبات تجاری ميان مسلمانان، از اولين انگيزه

اسالمی است. یکس دیگر از اهداف اصلی حسابداری اسالمی محاسبه  مطالعاتی در زمينه حسابداری

(. اگر زکات به عنوان یکی از اهداف اصلی قرار گيرد، هر 1994زکات است )کمبلينگ و کریم، 

کند؛ زیرا هميشه خدا را ناظر بر اعمال خود کاری یا ظاهرآرایی ناخاسته پرهيز میشخص از فریب

حسابداری به طور غيرمستقيم هم پاسخگوی نيازهای استفاده کنندگان بيند. در نتيجه اطالعات می

(. طرفداران این رویکرد معتقدند 1997است و هم پاسخگوی مسئوليت اجتماعی )ادنان و گافکين، 

حداکثرسازی زکات باید جایگزین حداکثرسازی سود شود. چنين روشی افراد را در تعقيب 

 کند.ئل اجتماعی و انسانی تعدیل میحداکثرسازی سود به نفع توجه به مسا

دهی سازمان ریزیانسانی در برنامه و کارآمد منابع مادی و مدیریت فرایند به کارگيری مؤثر

ر اساس نظام و ب امکانات هدایت و کنترل است که برای دستيابی به اهداف سازمانی بسيج منابع و

ا تحوالت بها و جوامع زی که سازمانتالطم امرو جهان پر در د.گيرمی ارزشی مورد قبول صورت

ان تو شگرف محيطی و تکنولوژی و به تبع آن تجارت جهانی و جهانی شدن رو به روهستند،

ین ا در است. ابهام فرو رفته ای ازهاله عملکرد در مورد انتظاری از دستيابی به سطح مطلوب و

یتی ظام مدیرنتضمين کند، وجود  ها راتواند حيات بالنده و رو به رشد سازمانآنچه می رهگذر،

 مان است کهتوانمندی رکن مدیریت ساز و صورت اقتدار در و کارآمد است. به عبارت دیگر مقتدر

 جزء سک،ری اثربخش . مدیریتها را در شرایط فعلی انتظار داشتتوان حسن عملکرد سازمانمی

 سکری اثربخش مدیریت بدون و کاری کسب هر و شودمی گرفته نظر در کنترل حياتی سيستم

 هجداگان صورت به هر ریسکی آن در که ریسک مدیریت سنتی برخالف نخواهد بود. سودآور

 از سيعیو طيف باید گيرند،کار می به را ریسک مؤثر مدیریت که هاییشود، شرکتمی مدیریت

 معموالً یضمن ریسک مدیریت اثربخش هایکنند. فعاليت مدیریت ای هماهنگشيوه به را هاریسک

 یک ادایج برای خاص بيشتر تالشی بلکه شوند،نمی درک استراتژیک فرایند مدیریت صورت به

 عبارت به ؛نيز دارند را اقتصادی شوک انتقال و جذب توان شوند کهگرفته می نظر در گيرضربه

 به بلکه، شودمی کار گرفته به هازیان محدود کردن برای تنها ریسک نه اثربخش مدیریت دیگر

 ابزاری ک،ریس اثربخش مدیریت همچنين ها است.فرصت از برداریو بهره توسعه شناسایی، دنبال

-می محسوب یامروز رقابتی مالی بازار خدمات در تهاجم برای هم دفاع و برای هم دوسویه، قوی و

 (.1384 )فرهی،شود 

 و موجود نقد وجوه بين توازن ایجاد و است اقتصادی واحد هر حياتی و مهم منابع از نقد وجوه

 از بسياری در و آنهاست فعاليت تداوم و اقتصادی سياست عواملترین مهم از یکی نقدی نيازهای
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 تجزیه برخی وای سرمایههای طرح ارزیابی هایروش بهادار، اوراق ارزیابی یهامدل مالی، تصميمات

 از ترتيب این به. دارند محوری نقشی نقدی هایجریان مالی مدیریت جدید و سنتیهای و تحليل

 را امور اداره نقدی،های جریان خصوصًا آتی،هاینتایج فعاليت بينیپيش توانایی سازمانی، درون دید

 تامين و گذاریسرمایه عملياتی، بهينه تصميمات اتخاذ به و سازدممکن می خود شکل کاراترین در

 مبتنی نيز سازمانی برون کنندگاناستفاده تصميمات از بسياری دیگر از طرف. شودمی منجر مالی

 (1383)ثقفی و هاشمی، است.  آتی نقدی هایاطالعات جریان بر

 ميزان زمان و مبلغ، به نسبت قضاوت در تواندمی نقدی،های جریان به مربوط تاریخی اطالعات

 اطالعات. کمک کند مالیهای صورت کنندگاناستفاده به آتی نقدهای جریان تحقق از اطمينان

 نتيجه در و نقد وجه جهت ایجاد آن توان و تجاری واحد سودآوری بين ارتباط چگونگی بيانگر مزبور

 و گرانتحليل این، بر عالوه. تجاری است واحد توسط شده تحصيل سود کيفيت کننده مشخص

 و ارزیابی برای را هاییمدل غيررسمی یا طور رسمی به اغلب مالی اطالعات کنندگاناستفاده دیگر

 وجوه جریان به مربوط تاریخی اطالعات. برندمی کار به نقد آتی وجه هایجریانفعلی ارزش مقایسه

های فعاليت بين رابطه و واقع شود مفيد گذشتههای ارزیابی دقت کنترل ميزانجهت تواندمی نقد

 مخاطرات وها فرصت ارزیابی همچنين. دهد نشان را آنهایپرداخت وها و دریافت تجاری واحد

پذیر  امکان عملياتی نقد هایجریان  از استفاده با نيز مدیریت مباشرت وظيفه و فعاليت تجاری

 (.1383)نوروش و همکاران، باشد می

 منظور کافی بهنقد وجه تأمين برای تجاری واحد توانایی از نقدی،های دریافت آتیدورنمای

 عمليات، در گذاری مجددسرمایه عملياتی، نقدی نيازهای دیگر نيز و سررسيد در تعهدات تسویه

 فوقهای توانائی از و اعتباردهندگان گذاران سرمایه تلقی طرز همچنين و تقسيمی سود پرداخت

 اثر تجاری واحد بهادار اوراق بازارهای قيمت بر حدی تا مسأله این که پذیردمی تأثير الذکر

 گذاران،سرمایه آن کمک به که کند اطالعاتی فراهم باید مالی ی گزارشگر بنابراین،. گذاردمی

های جریان خصوص در موجود اطمينان عدم و بندی مبلغ، زمان بتوانند افراد سایر و اعتباردهندگان

  (.1383)نوروش و همکاران، نمایند ارزیابی را تجاری واحد ی نقد

 در خصوص گيرندهتصميم افراد به تواندمی نقدی هایجریان به مربوط اطالعات بنابراین،

 اطالعات این ضمن در .رساند یاری تجاری واحد یکهای بدهی بازپرداخت توان و نقدینگی ارزیابی

 واقع مفيد نيز مدیریت مباشرت وظيفه و تجاری واحد مخاطرات وها فرصت سنجش در دتوانمی

 زیادی حد تا سازمان، یک منابع خالص و تعهدات اقتصادی، منابع خصوص در اطالعات شود. وجود

 از تأمين بسياری برای نياز مورد وجوه و سازمان منابع نقدیهای جریان پتانسيل دهنده نشان

 مستقيم صورت زیرا به است، اهميت حائز وجوههای جریان سنجش پتانسيل. باشدمی تعهدات آن
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)نوروش و است مربوط برون سازمانی افراد برای خدمات و کاالها کردنفراهم در سازمان توانایی به

 (.1383همکاران، 

 عالقه وردمدیرباز  از اقتصادی، رویداد یک عنوان به آن تغييرات و نقدیهای جریان بينیپيش

 از ناشی توجه نای. بوده است محققين و اعتباردهندگان مالی، گرانتحليل مدیران، گذاران،سرمایه

 و بهره هام،س )سود پرداخت ارزیابی توان سهام، ارزشيابی یهامدل در نقدیهای جریان از استفاده

 نحوه زیابیار مدیریت، مباشرت واحد اقتصادی و عملکرد ارزیابی ریسک، ارزیابی تعهدات(، سایر

 يماتتصم اتخاذ جهت نقدیهای جریان از و استفاده مدیریت توسط حسابداری روشهای انتخاب

 نحو به را نقدیهای جریان بتوان حال اگرباشد. می گيریتصميمی هامدل با مرتبط و سودمند

 تأمين نقدیهای جریان با مرتبط اطالعاتی نيازهای از توجهی قابل کرد، بخش بينیپيش مناسبی

 .شد خواهد

های نقدی عملياتی ( نتایج تحقيق خود را اینگونه بيان کردند که جریان2008عطار و همکاران )

های نقدی بينی جریانجاری، اقالم تعهدی عادی و غيرعادی توان توضيحی قوی برای پيش

ها دریافتند که ریسک ورشکستگی توان توضيحی قوی را بطور آتی دارند. همچنين آنعملياتی 

(، نيز به این 2016) 1آتی دارند. گوردون و ووهای نقدی عملياتی بينی جریانغيرمستقيم در پيش

دست یافتند زمانی که بين مدیریت و سهامدار نهادی عدم تقارن اطالعاتی وجود داشته نتيجه 

و دیرتر تعدیل  دهدیمنشان  العملعکسبيشتری به اطالعات موجود  تأخيرباشد، قيمت سهام با 

 هاشرکتکه کيفيت باالتر افشای اطالعات  دهدیم. همچنين، نتایج این پژوهش نشان شودیم

موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی شده و سرعت انعکاس اطالعات در قيمت سهام را افزایش 

(، در پژوهشی با عنوان  استقالل هيئت مدیره، نقدشوندگی سهام 2015)2. آسپریس و فرینودهدیم

داری بر و کارایی اطالعاتی قيمت به این نتيجه دست یافتند که استقالل هيئت مدیره تاثير معنی

دار و مثبتی بر ت تعدیل قيمت سهام دارد. همچنين، استقالل هيئت مدیره تاثير معنیسرع

(، در پژوهشی با عنوان ساختار مالکيت و سرعت انعکاس 2016)3نقدشوندگی سهام نيز دارد. سا و یو

اطالعات در قيمت سهام به بررسی تاثير سهامداران نهادی و تمرکز مالکيت بر سرعت تعدیل قيمت 

اند و های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چين پرداختهدر شرکت 2014تا  2003از سال سهام 

ها تاثير اند که سهاماران نهادی بر سرعت تعدیل قيمت سهام شرکتبه این نتيجه دست یافته

                                                                                                                   
1 Gordon & Wu 

2 Aspris & Frino 

3 Su and Yu 
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(، در پژوهشی به بررسی رابطه بين عدم اطمينان 2017)1داری دارد. آناگنوستوپلو و همکارانمعنی

ها دریافتند که کيفيت کمتر ها پيرامون اعالم سود پرداختند. آنالعات و نوسان ضمنی آپشناط

هایی که عملکرد آتی ها همراه است و شرکتاطاعات، با تغييرات بيشتر در نوسان ضمنی آپشن

( در 2017)2تری دارند، عدم اطمينان بيشتری خواهند داشت. کرونل و همکاراناقتصادی ضعيف

گذاران و نرخ بازده سهام با عنوان تاثير کيفيت اطالعات حسابداری بر تمایالت سرمایهپژوهشی 

گذاران تر است، رابطه بين تمایالت سرمایهنشان دادند، زمانی که کيفيت اطالعات حسابداری پایين

( به این نتيجه دست یافتند که کيفيت 2018)3تر است. چن و همکارانو نرخ بازده سهام قوی

شود و ساختار مالکيت تاثيری بر تاخير رسی موجب کاهش تاخير در تعدیل قيمت سهام میحساب

پژوهشی با هدف بررسی توانایی مدل بنيش در کشف ( 2019)4در تعدیل قيمت سهام ندارد. تریانی

گزارشگری مالی متقلبانه در کشور اندونزی انجام داد و به این نتيجه رسيد که سه متغير شاخص 

ک و شاخص کيفيت دارایی توسط الی عمومی، اداری و فروش، شاخص هزینه استههاهزینه

های طور کلی، مدل بنيش توانایی تفکيک شرکتشوند اما بههای متقلب دستکاری میشرکت

پژوهشی با هدف کشف گزارشگری ( 2020)و همکاران  5بگوویچ . هاليلمتقلب و غيرمتقلب را ندارد

ها به این نتيجه کوچک و متوسط در کشور بوسنی انجام دادند. آنمالی متقلبانه در شرکتهای 

های کوچک و متوسط را رسيدند که مدل بنيش توانایی کشف گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت

تعداد  2011های متقلب افزایش یافته است و در سال دارد. در دوره بحران مالی تعداد شرکت

دليل اجرای قوانين جدید حسابداری که تغييرات به الحتماهای متقلب کاهش یافته است، اشرکت

پژوهشی با هدف ( 2020)و همکاران  6سوابوا. متعددی در الزامات افشاء به همراه داشته است

تشخيص دستکاری سود و گزارش مالی متقلبانه در کشور اسلواکی انجام دادند. در این پژوهش 

مالی متقلبانه بررسی شد. همچنين محققين مدلی شامل توانایی مدل بنيش برای کشف گزارشگری 

شانزده متغير که دربرگيرنده متغيرهای مدل بنيش نيز بود، تدوین کردند و به این نتيجه رسيدند 

های متقلب را دارد ولی توانایی مدل جدید در شناسایی که هر دو مدل توانایی شناسایی شرکت

به این دليل است که  احتماالنيش است. دليل این تفاوت از مدل اوليه ب باالترهای متقلب شرکت

های قابل توجهی های مالی ممکن است در کشورهای مختلف تفاوتهای گزارش شاخصروش

                                                                                                                   
1 Anagnostopoulou and et al 

2 Cornell and et al 

3 Chen and et al 

4 Triani 

5 Halilbegovic 

6 Svabova 
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-های حاکميت شرکتی و تقلب صورتبه بررسی مکانيزم( 2021)و همکاران  1وهيدوآا. داشته باشد

های متقلب و غيرمتقلب از مدل بنيش پرداختند. پژوهشگران برای تفکيک شرکت های مالی 

هيأت مدیره  استقاللاستفاده کردند و به این نتيجه رسيدند که مالکيت نهادی، مالکيت خانوادگی، 

. ویيات و های مالی تأثير چندانی نداردو تخصص کميته حسابرسی بر احتمال تقلب در صورت

های نقدی موجبات ابهامات جریان (، در پژوهشی به این نتيجه دست یافتنند که2021)2همکاران

( در 2022و همکاران ) 3پذیری شرکت در مدیریت منابع خود را کاهش دهد. ترینیتقليل انعطاف

ی را بررسی الملل نياز سطح ب دیسود: شواهد جد ميتقس استيو س یمال یگزارشگر تيفيکتحقيقی 

پس از کنترل مشخصات شرکت و کشور،  یمال یگزارشگر تيفيکه ک ها دریافتندکردند. آن

باال و  تيفيبا ک یمال یگزارشگر نيارتباط مثبت ب همچنيندهد. یم شیپرداخت سود سهام را افزا

 یآزاد دارند، با عدم تقارن اطالعات ینقد انیها مشکالت جرکه شرکت یپرداخت سود سهام زمان

 .روبرو هستند دیشد

اثر متغير عملکرد بر متغير جریان نقدی آزاد منفی و دریافتند که  (1395نمازی و شکراللهی)

. نتایج و متقابالً اثر متغير جریان نقدی آزاد بر متغير عملکرد منفی و معنادار است همعنادار بود

( نشان داد که کيفيت اطالعات حسابداری با تمایالت 1397و جوکار) بهار مقدمپژوهش 

گذاران دارای رابطه مثبت و معنادار است و افزایش کيفيت اطالعات حسابداری و کاهش یهسرما

گذاری سهام را کاهش يمتقگذاران در یهسرماعدم اطمينان اطالعاتی، شدت رفتارهای احساسی 

های نمانيدگی بر کارایی اطالعاتی (، به بررسی تاثير هزینه1398دهند. بادآورنهندی و همکاران)یم

اند که مت سهام با نقش تعدیلی کيفيت گزارشگری مالی پرداخته و به این نتيجه دست یافتهقي

های نمایندگی و کارایی اطالعاتی قيمت سهام تاثير کيفيت گزارشگری مالی بر تعامل بين هزینه

تأثير مدیریت نقدینگی بر ( در تحقيقی به 1398داری دارد. لعل خضری و دشتبانی )مثبت و معنی

های پذیرفته شده در بورس عملکرد )سودآوری( بانکداری بدون ربا در ایران: مطالعه موردی بانک

 شده برایهای در نظر گرفتهپرداختند. نتایج نشان داد که تمامی شاخص اوراق بهادار تهران

(ROA)بازدهی حقوق صاحبان سهام ، (ROE) هاو بازدهی سپرده (ROD)  و همچنين

شاخص نسبت   های سودآوری دارند ومتغير نقدینگی، تأثير مثبت و مستقيمی بر شاخص برای

(، در پژوهشی 1399بدهی کل به کل دارایی، دارای بيشترین تأثير مثبت است. امجدیان و دانشيان)

بينی سود هر رهای پراکندگی پيشدوره تصدی حسابرسی با متغيبه این نتيجه دست یافتند که 

                                                                                                                   
1 Ohidoa 

2 Wiatt and et al 

3 Triani 
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بينی سود هر سهم رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، اما متغير تغييرپذیری سهم و خطای پيش

بازده سهام با دوره تصدی حسابرسی رابطه معناداری ندارد؛ بنابراین افزایش در دوره تصدی 

دهد که این تجاری را کاهش می شده توسط واحد حسابرسی، عدم اطمينان نسبت به اطالعات ارائه

یافته، دیدگاه تخصص حسابرس را تائيد و نگرانی در خصوص دیدگاه استقالل حسابرس را برطرف 

تأثير کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ( در تحقيقی 1399فراهانی و صبوری) .نمایدمی

را بررسی کردند. نتایج حاکی از تأثير  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارملکرد مالی بانکع

باشد. اندازه بانک اثر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی می

امداران عمر بانک و درصد مالکيت سه .منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد

( در 1400نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند. خاکساری و همکاران )

 طراحی مدل بومی جهت کشف رفتار غيراخالقی مدیران در گزارشگری مالیپژوهشی به 

مدل اوليه بنيش و اسپاتيس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه دهد نتایج نشان می پرداختند. 

 %77قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنيش و مدل تعدیل شده اسپاتيس با دقت به ترتيب 

 قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند. %82و 

 

 ي پژوهشهاهیفرض

 ی نقدی تأثير دارد.هافرضيه اصلی: کيفيت گزارشگری مالی بر اطمينان جریان

های نقدی همسان شده)معيار مستقيم فرضيه فرعی اول: کيفيت گزارشگری مالی بر جریان

 های نقدی( تاثير دارد.اطمينان جریان

های نقدی)معيار معکوس اطمينان فرضيه فرعی دوم: کيفيت گزارشگری مالی بر ابهامات جریان

 های نقدی( تاثير دارد.جریان

های نقدی)معيار مستقيم اطمينان سوم: کيفيت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریانفرضيه فرعی 

 های نقدی( تاثير دارد.جریان

مدت)معيار های نقدی در کوتاهفرضيه فرعی چهارم: کيفيت گزارشگری مالی بر نوسانات جریان

 های نقدی( تاثير دارد.معکوس اطمينان جریان

های نقدی در بلندمدت)معيار ری مالی بر نوسانات جریانفرضيه فرعی پنجم: کيفيت گزارشگ

 های نقدی( تاثير دارد.معکوس اطمينان جریان

 

 يشناسروش
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ی است. برا ماهيت و روش، از نوع همبستگی نظر ازهدف، از نوع کاربردی و  لحاظ ازاین پژوهش 

ی اینترنتی هاگاهیپایر ی پژوهش، از پایگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران و ساهادادهگردآوری 

العاتی ابع اطآورد نوین و دیگر منافزار رهی بورسی، نرمهاشرکترسمی مرتبط، اطالعات حسابداری 

های پذیرفته ترکيبی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکت هادادهاست. نوع  شده استفاده

ست. اشرکت(  -سال 1788) 1398تا  1387شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

های زیر انتخاب شرکت با اعمال محدودیت 149ی تعداد هادادههای پژوهش برای آزمون فرضيه

ل های نمونه، ساها منتهی به پایان اسفندماه باشد و شرکتاند؛ پایان سال مالی شرکتشده

ها( نباشند. کگذاری و مالی )بانهای سرمایههای نمونه از شرکتغيير نکرده باشد. شرکتشان تمالی

تلقی  تعارفهای نمونه دچار توقف معامالتی بيش از چهار ماه  نشده باشد تا قيمت سهام مشرکت

 های نمونه در دسترس باشد.گردد. اطالعات شرکت

ی هااز مدل( 2021ویيات و همکاران) ی پژوهش با پيروی از پژوهشهاهيفرضبرای آزمون 

   رگرسيونی زیر استفاده شده است:

𝐸𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(𝐹𝑅𝑄1𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡) + 𝛽3(𝐶𝑅𝑖,𝑡) + 𝛽4(𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡) + 𝛽5(𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡)

+ 𝛽6(𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡) + 𝛽7(𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡) + 𝛽8(𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡) + 𝛽9(𝑆𝐺𝑖,𝑡)

+ 𝛽10(𝐿𝑛𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 
𝐸𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(𝐹𝑅𝑄2𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡) + 𝛽3(𝐶𝑅𝑖,𝑡) + 𝛽4(𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡) + 𝛽5(𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡)

+ 𝛽6(𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡) + 𝛽7(𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡) + 𝛽8(𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡) + 𝛽9(𝑆𝐺𝑖,𝑡)

+ 𝛽10(𝐿𝑛𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 
غير ی و متهای نقدهای فوق، متغير وابسته این پژوهش معيارهای اطمينان جریانبراساس مدل

ی ی نقدهاباشد. در این پژوهش برای محاسبه اطمينان جریانل کيفيت گزارشگری مالی میمستق

سان شده، های نقدی هم( از پنج معيار جریان2017شرکت با پيروی از پزوهش)الرسون و ریساتک،

مدت و کوتاه های نقدی درهای نقدی، عدم کمبود جریان های نقدی، نوسانات جریانابهامات جریان

يکولز و نکيفيت گزارشگری مالی از دو مدل مک های نقدی در بلندمدت و برای ات جریاننوسان

 . ( استفاده شده است2002( و مک نيکولز)2008استوبن)

 

 هاي نقدي(هاي نقدي همسان شده)معیار مستقیم اطمینان جریانجریان 

-به طور سنتی برای محاسبه اطمينان جریان  Matched firmدر روش شرکت همسان شده یا  

های نقدی در شود که برابر با انحراف معيار جریانهای نقدی استفاده میهای نقدی از نوسان جریان

(. در روش همسان شده، نوسان)عدم 1،2017( است)الرسون و ریستاکtتا  t-4ساله ) 5بازه زمانی 

                                                                                                                   
1 Larson Risartk 
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-های مشابه یا همسان آن محاسبه میده از شرکتهای نقدی یک شرکت با استفااطمينان( جریان

شود. در این اند، استفاده می( ارائه کرده2017)1شود. بدین منظور از الگویی که بارسون و ریستاک

شوند. برای های نمونه بر اساس مبلغ آستانه، به دو پرتفوی کوچک و بزرگ تقسيم میالگو، شرکت

ها از بزرگ های بورس اوراق بهادار تهران بر اساس کل داراییتعيين آستانه مدنظر، ابتدا کل شرکت

گيرد های آخرین شرکتی که در دهک دوم قرار میاند؛ سپس کل داراییبندی شدهبه کوچک دهک

های نمونه به دو پرتفوی بندی شرکتبه عنوان مبلغ آستانه انتخاب شده و این عدد مالک دسته

هایی که از نمونه ن صورت که پرتفوی کوچک شامل شرکتگيرد، به ایمیکوچک و بزرگ قرار 

های هایی که کل داراییتر باشد و شرکتهای آن از آستانه انتخابی کوچکخواهد بود که کل دارایی

در سال  iشود؛ سپس هر شرکت بندی میتر است در پرتفوی بزرگ دستهها از مبلغ آستانه بزرگآن

t طبيق داده شود. برای این تطبيق، سه معيار باید وجود داشته های همسان خود تباید با شرکت

 باشد:

 توانند به عنوان شرکت همسان شرکت هایی میشرکتi  5ر ددر نظر گرفته شوند که 

 باشند؛ i، در همان پرتفوی شرکت tسال قبل از سال 

 های نقدی شرکت ای معقول از جریانها در دامنهجریان نقدی شرکتi  در سالt باشد؛ 

 دی های نقنای معقول از تغييرات جریاها نيز در دامنههای نقدی شرکتتغييرات جریان

 باشد. tدر سال  iشرکت 

  برای تعيين دامنه معقول، باید درصد مشخصی(% α) ييرات های نقدی و تغبه جریان

 آن اضافه و کسر شود:

=دامنه معقول 𝐶𝐹𝑖 −
+ %𝛼 

=دامنه معقول ∆𝐶𝐹𝑖 −
+ %𝛼 

شود. بدین منظور بر اساس پژوهش الرسون و از روش آزمون و خطا استفاده می αرای تعيين ب

شود. به منظور استفاده از درصد، تعيين دامنه معقول آغاز می 5/0(، با معيار اوليه 2017ریساتک)

شرکت همسان  5روش شرکت همسان شده، بر اساس سه معيار فوق باید برای هر شرکت حداقل 

شرکت این است که برای محاسبه انحراف  5د داشته باشد. علت انتخاب حداقل تعداد شده وجو

استاندارد)در مرحله بعدی محاسبات(، بتوان برآورد معقولی انجام داد. چنانچه بر اساس معيار اوليه 

درصد نتوان به این حداقل شرکت دست پيدا کرد، معيار مربوطه باید افزایش یابد. پس از آنکه  5/0

، شرکت های همسان شده به دست آمد، برای هر شرکت همسان شده tدر سال  iرای هر شرکت ب

شود) به عبارت دیگر تغييرات محاسبه می t+1و  tتغييرات در جریان های نقدی بين سال های 

                                                                                                                   
1 Barson Ristak 
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های همسان های نقدی شرکتهای نقدی با سال بعد(. در مرحله بعد ميانگين تغييرات جریانجریان

های نقدی مورد انتظار، یعنی به شده و این ميانگين به عنوان تغييرات جریانشده محاس

Δ[E(CF)] برای شرکت ،i  درسالt+1 شود. همچنين انحراف استاندارد در نظر گرفته میΔCF 

در  iشرکت  (CFU)های نقدی های همسان شده به عنوان معيار معکوس اطمينان جریانشرکت

-بر قدر مطلق جریان (CFU) شود. در پایان به منظور مقياس زدایی،در نظر گرفته می t+1سال 

 شود.های نقدی آتی مورد انتظار تقسيم می

ای هریانجهای نمونه بر اساس معيار اطمينان در نهایت برای محاسبه این متغير، کل شرکت

ان نهایی است که بيشترین اطميبندی می شوند. چارک اول در بردارنده شرکتنقدی چارک

را  طالعاتاهایی است که کمترین اطمينان اطالعات را دارند و چارک چهارم در بردارنده شرکت

 دارند. 

 هاي نقدي( هاي نقدي)معیار معکوس اطمینان جریانابهامات جریان 

های نقدی از طریق پسماند مدل زیر ( ابهامات جریان2014)1از پژوهش چانگ و همکاران پيرویبا 

 آید:بدست می
CFOt/TAt-1 = λ0 + λ1(1/TAt-1) + λ2(SALEt/TA t-1) + λ3(ΔSALEt/TA t-1) + ε 

نشان  قدی رانهای تر باشد، ميزان باال بودن ابهامات جریانهر چه قدر پسماند این مدل مثبت

 دهد.می

 

 هاي نقدي(  هاي نقدي)معیار مستقیم اطمینان جریانعدم کمبود جریان 

های نقدی از مجموع مخارج (، عدم کمبود جریان2013)2ليودانگ و همکارانبا پيروی از پژوهش 

-ای مورد انتظار و سود تقسيمی مورد انتظار به کسر جریان وجه نقد در دسترس بدست میسرمایه

 آید.

های یل دارایای صنعت بر متوسط کای مورد انتظار از نسبت متوسط مخارج سرمایهمخارج سررمایه

مورد  آید. سود سهام تقسيمیهای سال قبل شرکت بدست میضربدر کل داراییسال قبل صنعت 

خالص  آید. جریان وجه نقد در دسترس ازانتظار از سود پرداخت شده در سال قبل بدست می

 آید.های عملياتی بدست میجریان وجه نقد حاصل از فعاليت

 

 هاي نقدي( ن جریانمدت)معیار معکوس اطمیناهاي نقدي در کوتاهنوسانات جریان  

                                                                                                                   
1 Chang and et al 

2 Liodung 
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ی نقد یانييرات جرمدت، از درصد تغهای نقدی در افق زمانی کوتاهگيری نوسانات جریانبرای اندازه

 از رابطه مدتاهگيری مقدار نوسانات کوتهر سال نسبت به سال قبل استفاده شده است. برای اندازه

 :شودزیر استفاده می

CFVOL1t =
OCFt − OCFt−1

OCFt−1
 

CFVOL1t، های نقد عملياتی در سال مدت جریاننوسانات کوتاهt ،OCFt عملياتی  ، جریان نقد

 ، جریان نقد عملياتی در سال قبل.OCFt – 1در سال جاری و 

 

 هاي نقدي(  هاي نقدي در بلندمدت)معیار معکوس اطمینان جریاننوسانات جریان 

ر گرفته دوره زمانی شش ساله در نظهای نقدی یک گيری نوسانات بلندمدت جریانجهت اندازه

ده است. فاده شگيری نوسانات بلندمدت از واریانس جریان نقد عملياتی استشده است. برای اندازه

راساس بر دوره های نقد عملياتی هها واریانس جریانبرای خنثی کردن اثر تفاوت در اندازه شرکت

 (.1390ان،هند شد)بادآورنهندی و همکارهای هر شرکت در همان دوره همگن خواميانگين دارایی

قد نوجه  مثبت بودن معيار کمبود جریان وجه نقد بدین معنی است که شرکت دچار کمبود جریان

 د.شوهای نقدی اطمينان حاصل میاست و در غير اینصورت کمبود وجه ندارد و از جریان

 

  کیفیت گزارشگري ماليFRQ 

 يکولز ونارشگری مالی از مدل محاسبه مدیریت سود مک کيفيت گز گيری شاخص اولبرای اندازه

 ( استفاده شده است که به شرح زیر است:2008استوبن)
ΔARi,t = β0 + β1 ΔSalesi,t + ԑi,t  

رآمد تغيير ساالنه د =ΔSalesهای دریافتنی شرکت؛ و تغيير در حساب =ΔARکه در آن: 

رتی ا به عبانده و یشوند. باقيمای سال تقسيم میهای ابتدافروش. تمامی  این متغيرها بر کل دارایی

وضيح روش، تفهای دریافتنی است که توسط تغيير در پسماند این معادله، نشانگر تغيير در حساب

فی یک در مندادنی نيست. بنابراین، شاخص دوم کيفيت گزارشگری مالی، قدر مطلق این مقدار ضرب

 ت.تر اساالتر باشد، کيفيت گزارشگری مالی بيشاست. به این ترتيب، این شاخص هر چه قدر ب

(، 2002) 1کيفيت گزارشگری مالی ابتدا براساس مدل مک نيکولز گيری شاخص دومبرای اندازه

کنيم سپس قدر مطلق خطای باقيمانده را به عنوان نماینده کيفيت اقالم تعهدی را محاسبه می

باشد که اقالم تعهدی از بر اساس این نظر میگيریم. این معيار کيفيت گزارشگری مالی درنظر می

                                                                                                                   
1 Mike Nichols 
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گردد دهندگی سود میطریق کاهش هموارسازی ناشی از  تغييرات در وجه نقد باعث افزایش آگاهی

 و در تحقيقات قبلی نيز در این زمينه مورد استفاده قرار گرفته است. 

-(  محاسبه می0220) 2: کيفيت اقالم تعهدی بر اساس مدل مک نيکولز1کيفيت اقالم تعهدی

 شود. مدل مک نيکولز به شرح زیر است:

 𝛥𝑊𝐶𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
= 𝛽0,𝑖 + 𝛽1,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽2,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽3,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽4,𝑖

𝛥𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+

𝛽5,𝑖
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝑉𝑖,𝑡  

 tدر سال  iهای سرمایه در گردش شرکت حساب  : برابر با تغيير در ΔWCi,t در معادله فوق:

 شود:که به شکل زیر محاسبه می

ودی افزایش موج های دریافتنی+افزایش در حساب های سرمایه در گردش=تغيير در حساب

اهش( در کاهش در ماليات پرداختنی+ افزایش)ک + هاهای پرداختنی و بدهیکاهش حساب کاال+

 ها(ها)بدهیسایر دارایی

Assetsi,t های شرکت : ميانگين داراییi  در سالt 

CFOi,t−1 شرکت : وجه نقد حاصل از عمليات  i  در سالt-1 

CFOi,tشرکت : وجه نقد حاصل از عمليات  i  در سالt 

CFOi,t+1شرکت : وجه نقد حاصل از عمليات  i  در سالt 

Δsalesi,t  تغيير در حساب فروش شرکت :i  در سالt 

PPEi,t  اموال ماشين آالت و تجهيزات شرکت :i  در سالt 

Vi,t   خطای باقی مانده : 

 β1,i  تاβ5,i  )ضرایب متغيرها)شيب 

β0,i مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسيون : 

ی جاری م تعهداین است که خطای برآورد در اقالبيانگر  فوق مقدار خطای باقيمانده در معادله

 تجهيزات الت وآارتباطی با  جریان وجه نقد عملياتی ندارد و به وسيله تغيير در درآمد و ماشين 

يفيت کقابل تبيين نيست. در این تحقيق این قدرمطلق خطای باقيمانده به عنوان نماینده 

 . خواهد گرفتگزارشگری مالی مورد استفاده قرار 

 های پيشين،با بررسی و تأیيد تأثير متغيرهای کنترلی بر اطمينان اطالعاتی در پژوهش

 گيرد:متغيرهای زیر در قالب متغيرهای کنترلی تعریف و در پژوهش مورد استفاده قرار می

                                                                                                                   
1 Accrual Items Quality. 

2 Mike Nichols 
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ها گيری اندازه شرکت در این پژوهش از لگاریتم طبيعی مجموع دراییاندازه شرکت: برای اندازه

های جاری تقسيم بر نسبت جاری شرکت، مساوی است با دارایی نسبت جاری:. شده استاستفاده 

(، تاثير اهرم مالی بر کارایی اطالعاتی قيمت 2015های جاری اهرم مالی: آسپریس و فرینو)بدهی

ده ها بدست می آید. زیانها بر کل داراییسهام را تائيد نمودند.  اهرم مالی از تقسيم کل بدهی

ده بودن شرکت را بر سرعت تعدیل قيمت سهام تائيد (، تاثير زیان2016)و وو گوردون شرکت:بودن 

-و در غير اینصورت مقدار صفر اختصاص می 1نموده است. برای موارد گزارش زیان مقدار 

های نقدی عملياتی: با محاسبه جریان های نقدی عملياتی از (. اندازه جریان1395یابد)افالطونی، 

شود. فرصت رشد: که گيری میها اندازهسيم خالص جریان نقدی عملياتی بر مجموع داراییطریق تق

ها از ها محاسبه می شود و ارزش بازار داراییها بر ارزش دفتری داراییاز نسبت ارزش بازار دارایی

 ها و ما به التفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری حقوقطریق محاسبه مجموع ارزش دفتری دارایی

این متغير از نسبت سود خالص به کل : هاشود. نرخ بازده داراییصاحبان سهام اندازه گيری می

این متغير از تقسيم مابه التفاوت فروش سال  :رشد فروش (.1394آید)افالطونی،ها بدست میدارایی

 این متغير از لگاریتم جاری با فروش سال قبل بر فروش سال قبل بدست می آید. عمر شرکت:

 آید.های تاسيس شرکت بدست میطبيعی تعداد سال

 

 ي پژوهشهاافتهی

 

 ي توصیفيهاآماره

شده نشان داده   1ها در جدول شماره نتایج آمار توصيفی حاصل از پژوهش در سطح کل شرکت

 است.

 
 يفیآمار توصنتایج  .1 جدول

 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانه ميانگين نام متغير )نماد(

 342/16 389/7 304/19 461/1 099/36 (CFU) همسان شده ینقد هایانیجر

 CFهای نقد عملياتی )ابهام جریان

Ambig) 
113/0 084/0 102/0 0001/0 546/0 

 012/0- 016/0- 141/0 593/0- 549/0 (Lack CFعدم کمبود جریان نقدی )

 CFمدت جریان نقدی )نوسانات کوتاه

Vol) 
092/0 044/0- 535/2 891/7- 802/7 

 CF 090/0 077/0 053/0 016/0 364/0نوسانات بلندمدت جریان نقدی )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            18 / 29

http://mieaoi.ir/article-1-1179-fa.html


 401         1401 تابستان، سي و نهمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

STD) 

کيفيت گزارشگری مالی مک نيکولز و 

 (FRQ1( )2008استوبن )
090/0- 058/0- 090/0 448/0- 0001/0- 

 کولزيمک ن یمال یگزارشگر تيفيک

(2002) (FRQ2) 
111/0- 076/0- 112/0 560/0- 0001/0- 

 074/14 929/13 500/1 031/10 140/20 (SIZEشرکت ) اندازه

 391/1 237/1 802/0 239/0 096/6 (CRنسبت جاری )

 627/0 619/0 281/0 079/0 003/4 (LEVاهرم مالی )

 119/0 103/0 133/0 299/0- 707/0 (OCFجریان نقد عملياتی )

 815/1 352/1 461/1 679/0 995/11 (MTBهای رشد )فرصت

 104/0 093/0 138/0 404/0- 631/0 (ROAها )بازده دارایینرخ 

 230/0 161/0 459/0 715/0- 893/2 (SGرشد فروش )

 572/3 713/3 435/0 791/1 219/4 (LNAGEعمر شرکت )

 زیان ده بودن شرکت

 240 (1شرکت های زیان ده )
4/13 

 درصد

 1548 (0شرکت های سود ده )
6/86 

 درصد

 

 هایسال یشرکت ط 149سال شرکت ) 1788پژوهش برابر با  نیا مجموع مشاهدات در

دهد؛ ميانگين جریان نقدی همسان های آمار توصيفی نشان مییافتهباشد.  ی( م1398 تا 1387)

های نقد عملياتی و عدم کمبود جریان نقدی نيز باشد. متوسط ابهام جریانمی 342/16شده برابر با 

ی نيز به نقد انیجرو بلندمدت مدت نوسانات کوتاهباشد. می -012/0و  113/0به ترتيب برابر با 

است. ميانگين کيفيت گزارشگری مالی مک نيکولز و استوبن و  090/0و  092/0ترتيب برابر با 

می باشد. ميانگين نسبت  -111/0و  -090/0به ترتيب برابر با   کولزيمک ن یمال یگزارشگر تيفيک

است. ميانگين نسبت بدهی در طول  391/1ای مورد مطالعه برابر با هشرکت-جاری نيز برای سال

های نمونه تمایل بيشتری برای تامين دهد شرکتاست که نشان می 627/0دوره پژوهش برابر با 

و  003/4ها دارند. بيشترین و کمترین ميزان اهرم مالی نيز به ترتيب برابر با مالی از طریق بدهی

هایی با ارزش شرکت-نشان دهنده حضور سال 1مقدار اهرم مالی از عدد است. باال بودن  079/0

بوده و نشان  815/1های رشد نيز برابر با دفتری منفی در بين مشاهدات است. متوسط متغير فرصت

برابر ارزش دفتری آنها است.  815/1های مورد مطالعه به طور متوسط دهد ارزش بازار شرکتمی

باشد. ميانگين می 104/0ها نيز در طول دوره پژوهش برابر با های شرکتیمتوسط نرخ بازده دارای
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ها درصد است. یافته 23معادل  23/0ها هم در طول دوره پژوهش برابر با رشد فروش ساالنه شرکت

 اند. ها گزارش زیان داشتهدرصد از کل مشاهدات شرکت 4/13دهد در همچنين نشان می

 

 هاي پژوهشآزمون فرضیه

-در دو رویکرد اندازه ریز یخط رهيچند متغ ونيرگرس هایمدلهای پژوهش هيآزمون فرض یبرا

مورد استفاده قرار گيری کيفيت گزارشگری مالی شامل )مدل مک نيکولز و استوبن و مک نيکولز( 

های نقدی گيری اطمينان جریانرویکرد اندازه 5های رگرسيونی زیر در است. هر یک از مدل گرفته

 گيرد.  ورد آزمون قرار میم
𝐸𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(𝐹𝑅𝑄1𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡) + 𝛽3(𝐶𝑅𝑖,𝑡) + 𝛽4(𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡) + 𝛽5(𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡)

+ 𝛽6(𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡) + 𝛽7(𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡) + 𝛽8(𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡) + 𝛽9(𝑆𝐺𝑖,𝑡)

+ 𝛽10(𝐿𝑛𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 
𝐸𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(𝐹𝑅𝑄2𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡) + 𝛽3(𝐶𝑅𝑖,𝑡) + 𝛽4(𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡) + 𝛽5(𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡)

+ 𝛽6(𝑂𝐶𝐹𝑖,𝑡) + 𝛽7(𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡) + 𝛽8(𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡) + 𝛽9(𝑆𝐺𝑖,𝑡)

+ 𝛽10(𝐿𝑛𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 
 

( به عنوان معيار سنجش 2008ها با الگوی مک نيکولز و استوبن )آزمون فرضيه هایافتهی

معنادار  یبه شکل خط یونيرگرس هایمدل دهد،ی( نشان م2جدول )گری مالی در کيفيت گزارش

)چاو(  مريل Fآماره  داریمعنی سطح. است قبول قابل نمونه کل سطح در هاآن نيبوده و توان تبب

( کمتر از سطح گيریسنجه اندازه 5)شامل  های نقدیاطمينان جریانسنجش  یکردهایدر همه رو

. دیانتخاب گرد ونيرگرس هایبرازش مدل یبرا ییتابلو هایبوده و مدل داده رشیمورد پذ یخطا

( از آزمون هاسمن استفاده یاثرات تصادف ایمدل )اثرات ثابت و  یانتخاب نوع اجرا یبرا نيهمچن

مورد  یآماره آزمون هاسمن از سطح خطا دارییبودن سطح معن نیياست. با توجه به پا دهیگرد

. آماره شودیاستفاده م هاونيبرازش رگرس یاثرات ثابت برا کردیرو ها،مدل یدر تمام رشیپذ

-ی( قرار دارد، که نشان م5/2و  5/1در دامنه قابل قبول ) یونيرگرس هایواتسون تمام مدل نيدورب

 نيب یهم خط یدر بررس نکهیجود ندارد. با توجه به او هامدل یخطا یاجزا نيب یهمبستگ دهد

 هادر مدل یهمخط جهيدر نت باشندیم 10 ریز یهمگ رمقادی ها،وارد شده در مدل یرهايمتغ

 است. دهنگردی مشاهده

از سطح خطای مورد پذیرش برای  t( آماره .Prob)سطح احتمال بودن  پایينبا توجه به 

عدم های نقدی به جز دو معيار شامل گيری اطمينان جریاندر همه رویکردهای اندازه 1ب یضر

های نقدی مدت جریاناطمينان جریان نقدی( و نوسان کوتاهی )معيار مستقيم نقد انیکمبود جر

گری مالی بر سه توان نتيجه گرفت کيفيت گزارش)معيار غيرمستقيم اطمينان جریان نقدی(، می
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-های آزمون رگرسيون نشان میهای نقدی تاثير معناداری دارد. یافتهمعيار سنجش اطمينان جریان

نقدی همسان شده که معيار مستقيمی برای سنجش  دهد کيفيت گزارشگری مالی بر جریان

های های نقدی هستند، تاثير مثبت و معناداری داشته و بر متغيرهای ابهام جریاناطمينان جریان

های نقدی که معيارهای غيرمستقيمی برای سنجش اطمينان نقدی، نوسانات بلندمدت جریان

توان نتيجه گرفت کيفيت دارد. بنابراین میهای نقدی هستند تاثير منفی و معناداری جریان

های نقدی به جز دو معيار گزارشگری مالی تاثير مثبت و معناداری بر معيار سنجش اطمينان جریان

 دارد.

 

هاي پژوهش با بکارگیري مدل کیفیت گزارشگري مالي مک نیکولز و آزمون فرضیه .2جدول 

 (2008استوبن )

 نماد

 ینقد یهاانیجر نانياطم یريگاندازه یهاکردیرو

 همسان شده ینقد انیجر همخطی

 معيار مستقيم

 ینقد انیجرابهام

 معيار غيرمستقيم

 عدم کمبود جریان نقدی

 معيار مستقيم

 ینقد انیجرمدت نوسان کوتاه

 معيار غيرمستقيم

 ینقد انیجرنوسان بلندمدت 

 معيار غيرمستقيم

Coeff t Prob. Coeff t Prob. Coeff t Prob. Coeff t Prob. Coeff t Prob. 
(FRQ1) 67/13 98/2 003/0 077/0- 90/2- 004/0 024/0 879/0 380/0 096/0 117/0 907/0 028/0- 11/2- 035/0 042/1 

(SIZE) 54/2 13/2 033/0 013/0- 844/0- 324/0 012/0 48/1 139/0 053/0- 365/0- 715/0 004/0- 13/2- 032/0 075/1 

(CR) 70/2 97/2 003/0 013/0 65/2 008/0 013/0- 23/2- 020/0 042/0 375/0 707/0 002/0 03/1 201/0 582/1 

(LEV) 14/3 46/1 146/0 073/0 49/4 000/0 038/0 35/2 016/0 069/0 121/0 904/0 023/0 63/2 009/0 958/1 

(LOSS) 48/3 01/2 045/0 047/0 46/4 000/0 026/0 19/2 028/0 743/0- 52/2- 012/0 011/0 22/2 023/0 660/1 

(OCF) 39/1 13/2 037/0 012/0- 405/0- 686/0 917/0- 96/38- 000/0 30/7 23/10 000/0 036/0- 33/2- 020/0 384/1 

(MTB) 23/1- 95/2- 003/0 007/0 27/5 000/0 014/0 53/3 000/0 055/0- 17/1- 241/0 002/0 37/2 018/0 130/1 

(ROA) 99/23 82/3 000/0 288/0- 34/9- 000/0 165/0- 85/2- 004/0 14/2 07/2 038/0 045/0- 38/2- 015/0 050/2 

(SG) 42/2- 41/2- 016/0 016/0 92/2 004/0 033/0- 19/4- 000/0 779/0 13/5 000/0 0002/0- 067/0- 947/0 106/1 

(LNAGE) 48/2- 35/0- 724/0 088/0- 40/3- 000/0 119/0- 90/2- 004/0 988/0 51/1 132/0 021/0- 94/1- 052/0 082/1 

C 72/17- 809/0- 419/0 115/0 46/1 144/0 318/0 88/1 060/0 41/3- 61/1- 109/0 192/0 71/4 000/0 - 

F ليمر 

(Prob.) 

131/2 

(000/0) 

322/3 

(000/0) 

613/1 

(000/0) 

168/2 

(000/0) 

341/7 

(000/0) 

عدم 

 مشاهده

 همخطی

H هاسمن 

(Prob.) 

841/19 

(000/0) 

631/40 

(000/0) 

118/109 

(000/0) 

239/19 

(000/0) 

966/42 

(000/0) 

F 

(Prob.) 
862/2 

(000/0) 

800/5 

(000/0) 

626/14 

(000/0) 

520/2 

(000/0) 

936/7 

(000) 

DW 865/1 710/1 867/1 039/2 669/1 
2R 

2Adj R 
217/0 

161/0 

360/0 

298/0 

587/0 

546/0 

196/0 

148/0 

435/0 

380/0 

 (PCSEثابت پس از رفع ناهمسانی واریانس احتمالی ) اثرات -متوازن پانل:   هانوع اجراء مدل
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( به عنوان معيار سنجش کيفيت 2002ها با الگوی مک نيکولز )آزمون فرضيه هایافتهی

معنادار بوده و  یبه شکل خط یونيرگرس هایمدل دهد،ی( نشان م3جدول )گزارشگری مالی در 

)چاو( در همه  مريل Fآماره  داریمعنی سطح. است قبول قابل نمونه کل سطح در هاآن نيتوان تبب

 ی( کمتر از سطح خطاگيریسنجه اندازه 5)شامل  ی نقدیهااطمينان جریانسنجش  یکردهایرو

 ني. همچندیانتخاب گرد ونيرگرس هایبرازش مدل یبرا ییتابلو هایبوده و مدل داده رشیمورد پذ

 دهی( از آزمون هاسمن استفاده گردیاثرات تصادف ایمدل )اثرات ثابت و  یانتخاب نوع اجرا یبرا

در  رشیمورد پذ یآماره آزمون هاسمن از سطح خطا دارییبودن سطح معن نیياست. با توجه به پا

واتسون  ني. آماره دوربشودیاستفاده م هاونيبرازش رگرس یاثرات ثابت برا کردیرو ها،مدل یتمام

 یهمبستگ دهدی( قرار دارد، که نشان م5/2و  5/1در دامنه قابل قبول ) یونيرگرس هایتمام مدل

وارد  یرهايمتغ نيب یهم خط یدر بررس نکهیجود ندارد. با توجه به او هامدل یخطا یاجزا نيب

 دهنگردی مشاهده هادر مدل یهمخط جهيدر نت باشندیم 10 ریز یهمگ رمقادی ها،شده در مدل

 است.

از سطح خطای مورد پذیرش برای  t( آماره .Prob)سطح احتمال بودن  پایينبا توجه به 

عدم های نقدی به جز دو معيار شامل گيری اطمينان جریاندر همه رویکردهای اندازه 1ب یضر

های نقدی ی )معيار مستقيم اطمينان جریان نقدی( و نوسان کوتاه مدت جریاننقد انیکمبود جر

توان نتيجه گرفت کيفيت گزارشگری مالی بر سه )معيار غيرمستقيم اطمينان جریان نقدی(، می

-های آزمون رگرسيون نشان میهای نقدی تاثير معناداری دارد. یافتهطمينان جریانمعيار سنجش ا

دهد کيفيت گزارشگری مالی بر جریان نقدی همسان شده که معيار مستقيمی برای سنجش 

های های نقدی هستند، تاثير مثبت و معناداری داشته و بر متغيرهای ابهام جریاناطمينان جریان

های نقدی که معيارهای غيرمستقيمی برای سنجش اطمينان مدت جریاننقدی، نوسانات بلند

توان نتيجه گرفت کيفيت های نقدی هستند تاثير منفی و معناداری دارد. بنابراین میجریان

های نقدی به جز دو معيار گزارشگری مالی تاثير مثبت و معناداری بر معيار سنجش اطمينان جریان

 دارد.

 

هاي پژوهش با بکارگیري مدل کیفیت گزارشگري مالي مک نیکولز آزمون فرضیه .3جدول 

(2002) 

 نماد

 ینقد یهاانیجر نانياطم یريگاندازه یهاکردیرو

 همسان شده ینقد انیجر همخطی

 معيار مستقيم

 ینقد انیجرابهام

 معيار غيرمستقيم

 عدم کمبود جریان نقدی

 معيار مستقيم

 ینقد انیجرمدت نوسان کوتاه

 معيار غيرمستقيم

 ینقد انیجرنوسان بلندمدت 

 معيار غيرمستقيم

Coeff t Prob. Coeff t Prob. Coeff t Prob. Coeff t Prob. Coeff t Prob. 
(SIGMA) 83/74- 85/4- 000/0 085/0 486/2 015/0 095/0- 738/0- 461/0 27/5 46/2 014/0 113/0 30/2 023/0 161/1 
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(SIZE) 81/2 46/2 014/0 005/0 889/0 311/0 011/0 43/1 154/0 051/0- 362/0- 717/0 004/0- 05/2- 043/0 076/1 

(CR) 42/2 82/2 005/0 015/0 86/2 004/0 014/0- 33/2- 019/0 071/0 613/0 540/0 002/0 954/0 718/0 565/1 

(LEV) 47/3- 59/1- 113/0 078/0 75/4 000/0 027/0 24/2 026/0 077/0 132/0 895/0 024/0 71/2 007/0 957/1 

(LOSS) 19/4- 41/2- 016/0 047/0 52/4 000/0 026/0 26/2 024/0 789/0- 706/2- 007/0 012/0 46/2 014/0 665/1 

(OCF) 34/1 16/2 029/0 015/0- 488/0- 626/0 916/0- 10/39- 000/0 35/7 39/10 000/0 038/0- 43/2- 015/0 369/1 

(MTB) 81/0- 15 032/0 006/0 76/4 000/0 014/0 45/3 000/0 087/0- 87/1- 062/0 002/0 55/2 011/0 253/1 

(ROA) 79/27 64/4 000/0 291/0- 42/9- 000/0 166/0- 88/2- 004/0 34/2 26/2 024/0 040/0- 07/2- 040/0 046/2 

(SG) 84/1- 86/1- 063/0 016/0 96/2 003/0 032/0- 18/4- 000/0 743/0 02/5 000/0 0004/0 121/0 904/0 117/1 

(LNAGE) 36/0- 050/0- 959/0 090/0- 44/3- 000/0 116/0- 79/2- 005/0 839/0 32/1 186/0 020/0- 72/1- 085/0 081/1 

C 08/27- 27/1- 204/0 100/0 32/1 188/0 317/0 86/1 063/0 99/2- 47/1- 140/0 179/0 32/4 000/0 - 

F ليمر 

(Prob.) 

085/2 

(000/0) 

320/3 

(000/0) 

586/1 

(000/0) 

082/3 

(000/0) 

579/7 

(000/0) 

عدم 

 مشاهده

 همخطی

H هاسمن 

(Prob.) 

698/40 

(000/0) 

359/39 

(000/0) 

084/103 

(000/0) 

168/19 

(000/0) 

292/23 

(009/0) 

F 

(Prob.) 
990/2 

(000/0) 

724/5 

(000/0) 

635/14 

(000/0) 

569/2 

(000/0) 

911/7 

(000/0) 

DW 868/1 721/1 870/1 035/2 672/1 
2R 

2Adj R 
225/0 

190/0 

357/0 

315/0 

587/0 

547/0 

199/0 

152/0 

434/0 

389/0 

 (PCSEثابت پس از رفع ناهمسانی واریانس احتمالی ) اثرات -متوازن پانل:   هانوع اجراء مدل

 

 گیري بحث و نتیجه

يت گزارشگری ( کيف2008ها با الگوی مک نيکولز و استوبن )آزمون فرضيه هایافتهیبا توجه به 

 آزمون هایهای نقدی تاثير معناداری دارد. یافتهمالی بر سه معيار سنجش اطمينان جریان

ای يمی برداد کيفيت گزارشگری مالی بر جریان نقدی همسان شده که معيار مستقرگرسيون نشان 

ام ای ابههای نقدی هستند، تاثير مثبت و معناداری داشته و بر متغيرهسنجش اطمينان جریان

سنجش  های نقدی که معيارهای غيرمستقيمی برایهای نقدی، نوسانات بلندمدت جریانجریان

يفيت کان داد ها نشهستند تاثير منفی و معناداری دارد. همچنين یافتههای نقدی اطمينان جریان

 ارد.دار ندمدت جریان نقدی تاثير معناگزارشگری بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه

( کيفيت گزارشگری مالی بر سه 2002ها با الگوی مک نيکولز )آزمون فرضيه هایافتهی بعالوه

های آزمون رگرسيون نشان داد های نقدی تاثير معناداری دارد. یافتهانمعيار سنجش اطمينان جری

کيفيت گزارشگری مالی بر جریان نقدی همسان شده که معيار مستقيمی برای سنجش اطمينان 

های نقدی، های نقدی هستند، تاثير مثبت و معناداری داشته و بر متغيرهای ابهام جریانجریان

های نقدی که معيارهای غيرمستقيمی برای سنجش اطمينان جریان هاینوسانات بلندمدت جریان

ها نشان داد کيفيت گزارشگری بر عدم نقدی هستند تاثير منفی و معناداری دارد. همچنين یافته
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مدت جریان نقدی تاثير معنادار ندارد. در واقع با در نظر گرفتن کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه

کيفيت گزارشگری مالی، کيفيت سود هم افزایش پيدا کرده و به دنبال آن  مبانی نظری با افزایش

رود که منجر به افزایش جذب جریان نقد افزایش یافته و طمينان نسبت به جریان نقد باال می

 گردد.گذاری در واحد تجاری میسرمایه

توسط سان و  شده انجامی هاپژوهشبا نگاهی گذرا به مبانی نظری پژوهش و با استناد به نتایج 

توان چنين استنباط نمود یم( 2021( و ویيات و همکاران)2017(، کرونل و همکاران)2014یو )

یی که از کيفيت گزارشگری مالی باالیی برخوردارند، دارای اطمينان جریان نقدی باالیی هاشرکت

الی افزایش جریان ( به این نتيجه رسيدند که کيفيت گزارشگری م2022هستند. ترینی و همکاران )

لذا، نتایج پژوهش حاکی از این است که   شود.نقد و به دنبال آن تقسيم سود بيشتر در شرکت می

ی هاافتهشود. نتایج با یافزایش کيفيت گزارشگری مالی باعث افزایش اطمينان جریان نقدی می

ترینی و همکاران ( و 2021(، ویيات و همکاران)2017(، کرونل و همکاران)2014سان و یو )

 باشد. ( همسو می2022)

پدیده کيفيت تأثير های نقدی تحت ها اطمينان جریانطبق نتایج حاصل از آزمون فرضيه

توان کيفيت گزارشگری مالی را عامل موثر بر اطمينان یمگيرد. به عبارتی، یمگزارشگری مالی قرار 

که  شودیم، بالقوه و سایر ذینفعان پيشنهاد گذاران بالفعلیهسرماهای نقدی دانست. لذا به جریان

ی ريگميتصمی هامدلتوجه بيشتری به موضوع کيفيت گزارشگری مالی داشته باشند و آن را در 

در  هاآنگيری يمتصمتواند مبنایی برای یمخود لحاظ نمایند زیرا کيفيت گزارشگری مالی 

یی که از هاشرکتن چنين استنباط نمود توایمگذاری باشد. با توجه به نتایج پژوهش، یهسرما

مشکل کيفيت گزارشگری مالی و به دنبال آن از اطمينان اطالعاتی کمتری برخوردارند، از اطمينان 

و  شدهمنعکسهای نقدی کمتری برخورادرند و از اینرو اطالعات با سرعت کمتری در بازار جریان

 ود.شینمدر بازار به نحو صحيح ارزشيابی  هاآنسهام 

 هاآنهایی است که الزم است به یتمحدودهمانند هر پژوهش دیگر، پژوهش حاضر نيز دارای 

یکی از  1387ی نمونه تا قبل از سال هاشرکتاشاره شود. عدم دسترسی به کليه اطالعات 

که دوره زمانی بيشتری جهت انتخاب نمونه یصورت درهای این پژوهش بوده است، ليکن یتمحدود

به اینکه اقالم  با توجهیافت؛ یمی عضو نمونه آماری کاهش هاشرکتشد، تعداد یمدر نظر گرفته 

آثار تورم تعدیل نگردیده است و این موضوع ممکن است بر  واسطهبه هاشرکتی مالی هاصورت

ی پرت در این هادادهی حذف و تعدیل برخی هاشرواالمکان با یحتير بگذارد که تأثنتایج پژوهش 

 شده است. مورداستفاده
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