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چکیده

پیشبینی جریان نقد ،امر مهمی است که در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریانهای نقد ،نقش مهمی را تقریب ًا در

تمامی تصمیمگیریهای گروههایی مانند تحلیلگران اوراق بهادار ،اعتباردهندگان و مدیران بازی میکند(اسلون .)1996،برای کشف این حقیقت،

در این پژوهش سعی شده است ،با استفاده از تحلیل دادهها ،ارتباط بین پیشبینی جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود .نمونۀ

آماری پژوهش  167شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دورۀ زمانی  6ساله دربر میگیرد؛ و برای جمعآوری اطالعات،

از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیههای مطرحشده استفاده میشود .برای آزمون فرضیهها و درنهایت تجزیهوتحلیل

دادهها ،از نرمافزار  EXCELو نیز نرمافزارهای آماری  ،SPSS23، EVIEWS9و  MINITAB19استفاده شده است .برای آزمون فرضیهها
به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ )2015(3از مدلهای زیر استفاده شده است .با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه ،از روش رگرسیون

چندگانه استفاده شد .نتایج پژوهش نشانگ ِرنبو ِد رابطۀ معنادار بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است.
کلیدواژهها :پیشبینی ،جریان نقد ،پیشبینی جریان نقد ،هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه.

مقدمه

کرد بههنگام تصمیمگیری ،دربارۀ نتایج گذشته و کنونی و

در دنیای کنونی که بازارهای سرمایه بهسرعت رشد

رویدادهای آینده پیشبینی و انتظارات پیشین خود را تأیید یا

از دیدگاه تئوریهای حسابداری گادفری و هادسون،)2013(4

مناسب برای تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم میکند.

میکنند ،اطالعات نقشی اساسی در تصمیمگیری ایفا میکند.

اطالعات هنگامی ارزش واقعی دارند که بتوان با آنها
فرایند تخصیص منابع را بهبود بخشید و ریسک موجود

در آنها تجدیدنظر کرد .اطالعات اگر سودمند باشد ،بستری

ازجمله عواملی که در کشورهای توسعهیافته به آنها توجه و با
کیفیت باال پیشبینی میشود ،پیشبینی جریان نقد است ،که

در سیستم اقتصادی را کاهش داد .از سوی دیگر ،شرودر،

یکی از عواملی است که باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی

از نظر تصمیمگیری مهم و اثرگذار   باشند ،کمک خواهند

کلیدیترین عنصر هزینۀ سرمایه ،هرچه بیشتر کاهش یابد ،به

کالرک و کتی )2009(5معتقدند که اگر اطالعات حسابداری
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منافع بیشتر ازطریق جذب سرمایۀ بیشتر و درنتیجه افزایش

ثروت واحد تجاری منجر میشود و در ادامه ،افزایش هرچه

مالی است .بدون پیشبینی جریان وجه نقد آتی ،قضاوت و

تأثیرگذار بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی به کاهش هزینۀ

نیست(ثقفی و همکاران.)1392،

شده است ارتباط بین پیشبینی جریان نقد بهعنوان یکی از

اثر ریسک ،مفهوم مهمی در شرکت سرمایهگذاری دارد.

بیشتر منافع سرمایهگذاران را درپی دارد .از آنجا که عوامل

حقوق صاحبان سرمایه منجر میشود ،در این مقاله تالش
این عوامل با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه در ایران بررسی

شود.

تصمیمگیری آگاهانه و انتخاب مناسبترین راهکار ممکن

هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه بهعنوان اندازهای از

هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه ،تحتتأثیر توانایی شرکت
برای بهدستآوردن سرمایه و سرمایهگذاری خارجی است.

هزینۀ باالی حقوق صاحبان سرمایه ممکن است یک

پیشبینیهای جریاننقد ،موضوع تعدادی از تحقیقهای

دلیل نبو ِد سرمایۀ کافی ،به چشمپوشی از
شرکت را به ِ
فرصتهای سرمایهگذاری باارزش مجبورکند .این موضوع

میدهد که این پیشبینیها سودمندی محدود دارند ،سایر

یا شرکتهایی بدون بازار سرمایۀ داخلی کارآمد ،صادق

مبانی نظری

اخیر بوده است ،درحالیکه تعدادی از مطالعات قبل نشان

بهویژه برای شرکتهایی با فرصت سرمایهگذاری بیشتر و

شواهد برخالف این هستند .ارائۀ پیشبینیهای جریان نقد

است .چنین اثر مشترک از هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه و

غیرعادی) را در سراسر تاریخ اعالم سود کاهش(افزایش)

هیئتمدیره درمورد استعداد مدیر عامل و کیفیت تصمیمهای

که بهطور قابل توجهی وسعت پرسش و پاسخ(حجم معامالت

میدهد ،نشان میدهد که این پیشبینیها ،اطالعات

اضافی را بیشتر و باالتر از پیشبینیهای سود به بازار

انتقال میدهند .تحقیقات اخیرهمچنین نشان داده است

که سرمایهگذاران از اطالعات پیشبینیهای جریان نقد
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کوتاهمدت و بلندمدت و طرحهای سرمایهگذاری و تأمین

شرکت سرمایهگذاری ،عالمت مشخصی برای سهامداران و

مدیریت فراهم میکند؛ و بنابراین میتوان از آن در ارزیابی

عملکرد مدیریت و تصمیمات مدیرعامل استفاده کرد(هایل 1و

لوز2009 ،2؛ بتسان 3و همکاران .)2011 ،این نتایج نشان میدهد
که هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه،در رابطه با سرمایهگذاری

استفاده میکنند و واکنش بازار در یک غافلگیری سود از

شرکت،برای شرکتهایی که با مشکالت سرمایهگذاری

بسیار قویتراست.عالوه بر این ،واکنش افزایشی غیرعادی

میکند(هو 4و لین.)2015 ،5

زمانی که غافلگیری جریانهای نقد مرتبط با آن باال است،

بازار تنها در مواردیکه خطاهای پیش بینی سود مثبت است،
تحریک میشود .درنهایت ،یک سطح باالتر از جریان نقد

مواجه بودند ،نقش مهمی در گردش تصمیمات مدیرعامل ایفا

بیان مسئله

در غافلگیری سودهای جاری ،نقدینگی سهام آتی را بهبود

اطالعات اگر سودمند باشد،نقش سازندهای در تصمیمگیری

نقد بهصورت تدریجی در شکلگیری ارزیابی شرکتکنندگان  

مفید باشد ،میتواند بستر مناسبی برای تصمیمگیری

اهمیت برآورد جریانوجهنقد آتی تاحدی است که درهر

نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه ارتباط معناداری وجود

4. Hu, J.

1. Haill, L.

5. Lin, Z.

2. Leuz, C.

می بخشد .براین اساس میتوان گفت پیشبینیهای جریان
بازار از عملکرد مالی شرکتها مهم است.

واحد اقتصادی ،بازتاب تصمیمگیری مدیریت در برنامههای

ایفا میکند .پیشبینیهای جریان نقد نیز اگر حاوی اطالعات
اقتصادی فراهم سازد .اگر بین متغیرهای پیش بینی جریان

داشته باشد،میتوان مفیدبودن پیشبینی جریان وجه نقد را

3. Botosan, C. A.

ارتباط بین پیشبینیهای جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

71

در حوزههای حقوق صاحبان سرمایه و دسترسی همزمان

صاحبان سرمایه میتواند به غنیشدن ادبیات مالی کمک کند.

اساس،این بررسی که آیا بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ

هدف پژوهش

به اطالعات برای کلیۀ سرمایهگذاران تشخیص داد؛ براین

حقوق صاحبان سرمایه رابطه وجود دارد ،میتواند کمک

شایانی به سرمایهگذاران ،اقتصاددانان ،سهامداران و سایر

استفادهکنندگان از اطالعات مالی و اقتصادی کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین

پیشبینیجریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است که

اهداف فرعیارتباط بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق
صاحبان سرمایه برمبنای رویکرد گبهارت 1وهمکاران(،)2001

اهمیت پژوهش

کالز 2و توماس ،)2001(3گود 4و موهانرام ،)2003(5و ایستون

6

درادبیات مالی پیشین ،توجه زیادی به پیشبینیهای سود

شده است؛ اما گرچه پیشبینیهای جریان نقد در سالهای

اخیر موردتقاضای سرمایهگذاران قرار گرفته ،به کاربرد و
تأثیر آن بر سایر متغیرهای مالی کمتر توجه شده است .توان

( ،)2004و میانگین این  4رویکرد را دربر میگیرد.

پیشینۀ پژوهش

نقدینگی وانعطافپذیری مالی شرکتها ،یکی ازعوامل بررسی
پیشبینیهای جریان نقد توسط ذینفعان واقتصاددانان بوده

پیشینۀ خارجی

الروک 7و الیل )2017(8در مطالعات خود دربارۀ هزینۀ

است .در اکثر تصمیمهای مدیریتی و مالی ،هزینۀحقوق صاحبان

حقوق صاحبان سرمایه بهعنوان پیشبینیکنندۀ بازدههای

و توجه به این امر اهمیت خاصی دارد .در ادبیات حسابداری

صاحبان سرمایه رابطۀ مثبتی با بازدۀ سهام و حسابداری ندارد،

سرمایه از عوامل مهم و مؤثر در تصمیمگیری بهشمار میآید

و مالی ،عوامل متعددی برای هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

برشمرده شده است ،ازجمله :قابلیت پیشبینی سود ،پایداری

سود ،و بهموقعبودن سود .هرچه قابلیتپیشبینی ،پایداری
سود ،وبهموقعبودن سود باالتر باشد ،انتظار میرود هزینۀ

ازجمله عامل مؤثردیگر بر هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه،

ریسک اطالعات گزارششده یا به عبارت دیگر ،عدم تقارن

-اطالعاتی است که در بسیاری از شرکتهامدیران به آن

برخالف انتظاری که در این مورد وجود دارد که با باالرفتن
هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه ،قاعدت ًا بازدۀ مورد انتظار سهام
هم باید باال برود.

بایموخامداوا 9و همکاران( )2017در مطالعات خود دربارۀ

ارتباط بین افشای اطالعات مالی و هزینۀ حقوق صاحبان

سرمایه به این نتیجه رسیدند که افزایش سطح افشای

داوطلبانۀ شرکتها به کاهش هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه
منجر میشود.

توجه میکنند؛ به همین دلیل ،سرمایهگذاران عالقهمندند بازدۀ

یوئل یو 10و په)2017(11در مطالعات خود دربارۀ استفادۀ

سرمایه را بهکمک اطالعات گزارششدۀ شرکت برآورد کنند؛

پیشبینیهای سود منفی به این نتیجه رسیدند که تحلیلگران

مورد انتظار آتی سرمایهگذاری خود و هزینۀ حقوق صاحبان

و درقبال هزینۀ فرصت و پذیرش ریسک سرمایهگذار ،انتظار

کسب بازدهی مناسب دارند(رحمانی و فالحنژاد .)1389 ،از این

رو ،بررسی ارتباط بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀحقوق

استراتژیک تحلیلگران از پیشبینی جریان نقدی برای
میتوانند با استفاده از پیشبینیهای درآمد برای دستیابی به

روابط مدیریت مناسب ،بهشکل راهبردی از پیشبینیهای

جریان نقدی بهره بگیرند.

9. Baimukhamedova, A.

5. Mohanram, P.

1. Gebhardt, W.

10. Yuel Yoo, C.

6. Easton, P.

2. Claus, J.

11. Pae, Y.

7. Larocque, S.

3. Thomas, J.

8. Lyle, M. R.

4. Gode, D.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره هفدهم ،زمستان 1396

حقوقصاحبانسرمایه پایینتر باشد(کردستانی و مجدی.)1386 ،

حسابداری و بازدۀ سهام به این نتیجه رسیدند که هزینۀ حقوق
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براون 1و کریستنسن)2014(2در مطالعات خود دربارۀ

پیشبینیهای جریان نقد به این نتیجه رسیدند که وقتی

سرمایۀ درگردش و سایر اقالم تعهدی در پیشبینیسود نادیده

گرفته میشود ،برای تعدیل پیشبینی سود به پیشبینیهای
جریاننقد نیاز است.

کال 3و همکاران()2009در بررسی خود دربارۀ رابطۀ بین

کیفیت اطالعات عمومی و پوشش و پیشبینیجریان نقد به

این نتیجه رسیدند که پیشبینی جریاننقد به افزایش کیفیت

اطالعات منجر میشود.

کال و همکاران ( )2009همچنین رابطۀ بین پیشبینی

جریاننقد و دقتپیشبینیهایسود در کوتاهمدت را بررسی
کردند،که نتیجۀ بررسی آنها نشان داد دقت پیشبینیهای

سود مربوط به دورۀ کوتاهمدت با حضور پیشبینی جریان نقد

شدند که بازدههای سهام در سراسر تاریخ اعالم سود ساالنه

برای شرکتهای با پیشبینیهای جریان نقد بهطور معناداری
با خطای پیشبینیهایجریان نقد و نه با خطای پیشبینیسود

درارتباط است و این بدان معنا است که پیشبینیهای جریان
نقد اطالعات اضافی به بازار انتقال میدهند.
پیشینۀ داخلی

عنوان
حیدرپور و همکاران(،)1395در پژوهشی با
ِ
«اثر افقهای زمانی کوتاه ،میان و بلندمدت در پیشبینی

جریانهای نقدی آتی؛ بررسی مقایسهای توانایی سود و جریان

وجه نقد عملیاتی» ،به این نتیجه رسیدند که سود و وجه نقد
عملیاتی ،توانایی پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی

افزایش مییابد ،و وقتی پیشبینیهای جریان نقد همراه با

را دارند ،اما قدرت پیشبینی آنها متفاوت است ،بهطوریکه

پیشبینیهای سود منتشر میشود ،اطالعات مفید فراهم

نقدی عملیاتی آتی باالتر از قدرت نسبی پیشبینی با خو ِد

گیولی 4و همکاران( ،)2009کیفیت تحلیلهای مربوط به

که استفادۀ همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیشبینی،

نتایج تحقیق آنها بیانگر آن بودکه کیفیت تحلیلهای مربوط به

برای پیشبینی افزایش یابد ،میزان قدرت پیشبینی نیز باال

مربوط به پیشبینیهای سودها است ،تحلیلهای مربوط به

فرساد اماناللهی و بنت محمد( ،)1394در بررسی «رابطۀ

پیشبینیهای سود منتشر میشود ،بیشتر از وقتی که تنها
میشود.

پیشبینیهایجریاننقد را در سال  2008بررسی کردند؛ که

پیشبینیجریانهای نقدی بسیار کمتر از کیفیت تحلیلهای
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نیست ،بیشتر است .عالوه بر این ،دیفوند و هانگ متوجه

پیشبینیهای سودها بیشتر از پیشبینیهای جریان نقدی

حاوی اطالعات دربارۀ تغییرات مورد انتظار سرمایۀ درگردش
شرکتها است ،و پیشبینیهای جریان نقد بهتنهایی سهم

اندکی در تغییر قیمت سهام شرکتها دارد.

قدرت نسبی پیشبینی متغیر سود عملیاتی درمورد جریانهای

وج ِه نق ِد عملیاتی است .نتایج پژوهش آنان همچنین نشان داد

با نتایج بهتری همراه است؛ افزون بر این ،هرچه دورۀ زمانی

میرود.

بین مدیریت سود و پیشبینی جریان نقد» ،به این نتیجه

رسیدند که به سود ارائهشده در شرکتهایی که جریان نقد خود
را ارائه میدهند ،تا حدی میتوان اعتماد کرد .سود ارائهشده

نشانگر سود واقعی شرکت است .همچنین به سرمایهگذاران

دیفوند 5وهانگ ،)2003(6اولین مطالعات را در بررسی

و اعتباردهندگان توصیه میشود در ارزشگذاری شرکتها به

جریان نقد انجام دادند .نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد

کنترلی مدیران برای کاهش مدیریت سود است .عالوه بر

افزایش تقاضای سرمایهگذاران برای انتشار پیشبینیهای

جریان وجوه نقد آنی توجه کنند ،چرا که یکی از ابزارهای

که تمایل به انتشار پیشبینیهای جریان نقد در شرکتهایی

این ،به سرمایهگذاران توصیه میشود در تصمیمگیری دربارۀ

4. Givoly, D.

1. Brown, N. C.

5. Defond, M. L.

2. Christensen, T. E.

6. Hung, M.

3. Call, A. C.

که محتوای اطالعاتی سودهای آنها به اندازۀ کافی مفید

سرمایهگذاری در شرکتها ،به عوامل و نشانههای مدیریت
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واقعی سود و تأثیر آنها بر جریانهای نقدی به عنوان شاخصی

تعهدي بههمراه اقالم نقدي قدرت پيشبيني جريانهاي

گرکز و همکاران( ،)1394در بررسی خود دربارۀ رابطۀ سود

بولو و حسنی القار( ،)1385در پژوهشي ،رابطۀ هزينۀحقوق

نقدی آتی ،به این نتیجه رسیدند که در واحدهای تجاری

حسابداري شامل کيفيت اقالم تعهدي ،پايداري ،قابليت

در مقایسه با جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخصهای سنتی

تهران بررسی کردند .نتايج بهدستآمده از پژوهش آنها بيانگر

دارد؛ درحالیکه در واحدهای تجاری بزرگ ،جریان وجه نقد

سرمایه رابطۀ منفي دارد.

از عملکرد شرکت توجه کنند.

خالص و معیارهای سنجش وجه نقد در پیشبینی جریانهای

کوچک و نیز در سطح کل واحدهای تجاری ،سود خالص

آن ،توانایی بیشتری برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی

عملیاتی در مقایسه با سایر معیارها پیشبینیکنندۀ بهتری

است .همچنین برطبق نتایج ،با افزایش اندازۀ شرکت ،توانایی

پیشبینی کلیۀ مدلها به میزان زیادی افزایش مییابد.

عنوان «مدلی برای
ثقفی و صراف( ،)1393در پژوهشی با
ِ

پیشبینی جریان وجوه نقد در شرکتهای ایرانی» ،نتیجه

نقدي آتي را در مدل ،تا سطح زیادي افزايش ميدهد.

صاحبان سرمایه را با چهار ويژگي سود مبتني بر دادههاي
پيشبيني ،و همواربودن در شرکتهاي بورس اوراق بهادار
آن است که فقط ويژگي پايداري سود با هزينۀحقوقصاحبان

مدل آماری پژوهش

مدل اصلی فرضیههای پژوهش(فرضیۀ اصلی و

فرضیههای فرعی اول تا پنجم) بهصورت زیر است:

گرفتند که با مدل گام تصادفی بهتر از مدل تعهدی معکوس

میتوان جریان وجوه نقد عملیاتی را پیشبینی کرد .این در

حالی است که نتایج بهدستآمده در شرکتهایی که دولت در

آنها نفوذ داشت نشان داد که مدل تعهدی برای برآورد جریان

وجوهنقد آتی مناسبتر است.

نتایج پژوهش ثقفی و همکاران( )1392نشان داد که

اهمیت برآورد جریان وجه نقد آتی تاحدی است که درهر

متغیرهای پژوهش

متغیر وابستۀ پژوهش ،هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

مالی است؛ و بدون پیشبینی جریان وجه نقد آتی ،قضاوت

سود ،ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه ،ارزش بازار به ارزش

کوتاهمدت وبلندمدت و طرحهای سرمایهگذاری و تأمین
و تصمیمگیری آگاهانه و انتخاب مناسبترین راهکار ممکن

نیست.

دارابی و اعتبار(،)1389با استفاده از اطالعات مالي

مياندورهاي شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

کنترلی عبارتاند از :تفاوت سود هر سهم ،واریانس پیشبینی

دفتری ،ریسک سیستماتیک ،اقالم تعهدی کل ،انحراف سود،
شدت سرمایه ،بازدۀ منفی و مثبت ،سود مثبت و منفی(زیان)،

و پیشبینیهای سود.

تهران ،قدرت دادههاي حسابداري نقدي و تعهدي را در
پيشبيني جريانهاي نقدي آتي مقايسه کردند و به این

متغیر وابستۀ پژوهش

متغیر وابستۀ پژوهش ،هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه          

نتیجه رسیدند که در سطح اطمينان  %95ميتوان ادعا کرد

( )coc ،rgm ،rmpeg ،rct ،rglsاست ،که دو تعریف مفهومی و

نقدي آتي را ندارد اما دادههاي مياندورهاي تعهدي قدرت

تعریف مفهومی :مفهوم هزینۀ حقوقصاحبانسرمایه بر

که دادههاي مياندورهاي نقدي قدرت پيشبيني جريانهاي

پيشبيني جريان هاي نقدي آتي را دارد ،و استفاده از اقالم

ء

ء

ء

ء

عملیاتی دارد.

این فرض متکی است که هدف شرکت به حداکثر رساندن
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ثروت سهامداران آن است .اگر بین هزینۀ حقوق صاحبان

سرمایه و بهحداکثررساندن ثروت سهامداران ارتباط برقرار

شود ،با فرض ثبات سایر متغیرها میتوان گفت هزینۀ حقوق
صاحبان سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که موجب حفظ
ارزش شرکت سرمایهگذار میشود و مث ً
ال دارندگان اوراق

قرضه و سهام عادی و سهام ممتاز ،خواهان میزانی از نرخ

متغیرهای رابطۀ باال عبارتاند از:

 :Ptقیمت هر سهم عادی شرکت در سال ،t

بازدهی هستند که در تناسب با ریسک مربوط به آن باشد.

 :Btارزش دفتری هر سهم در ابتدای سال تقسیم بر تعداد

نرخ بازدهی که شرکت باید بهدستآورد تا بازدۀ موردنظر

 :EPSسود واقعی هر سهم در سال ،t-1

بنابراین ،هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه عبارت است از حداقل
سرمایهگذاران شرکت تأمین شود(نوو.)1385 ،

تعریف عملیاتی :برمبنای این تعریف ،هزینۀ حقوق

صاحبان سرمایه با استفاده از معادالت گبهارت ،کالز و
توماس ،موهانرام و ایستون بهصورت شاخص rmpeg ،rct ،rgls
ء

ء

 rgm ،یا میانگین محاسبات مذکور بهصورت  cocمحاسبه

ء

ء

میشود.

نحوۀ اندازهگیری متغیر وابستۀ هزینۀ حقوق صاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد گبهارت و همکاران ،کالز و توماس،
گود و موهانرام ،و ایستون ،به شرح زیر است:

در مدل گبهارت و همکاران( ،)2001هزینۀ حقوقصاحبان

سهام در جریان در سال ،t

 :FEPSسود پیشبینیشدۀ هر سهم برای  iسال بعد از

سال ،t

 :Kنسبت سود تقسیمی موردانتظار که برابر است با

،DPS/EPS

 :DPSسود نقدی هر سهم که در طی سال  t-1پرداخت

میشود.

در مدل کالز و توماس( ،)2001هزینۀ حقوق صاحبان  

سرمایه براساس رابطۀ بین قیمت سهام ،ارزش دفتری سهام،

و نرخ رشد ،بهصورت زیر محاسبه میشود:

سرمایه براساس رابطۀ بین قیمت سهام ،ارزشدفتری سهام،
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و بازدۀ پیشبینیشدۀ حقوق صاحبان سرمایه ،بهصورت زیر
محاسبه میشود:

در این رابطه:

 rctهزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است که پس از

جایگذاری سایر متغیرها در رابطۀ باال محاسبه میشود؛
در این رابطه:

 rglsهزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است که پس از

جایگذاری سایر متغیرها در رابطۀ باال محاسبه میشود؛

 FROEt+1بازدۀ حقوق صاحبان سرمایۀ پیشبینیشده

است که از رابطۀ زیر بهدست میآید:

 FEPSt+iسود پیشبینیشدۀ توافقی برای سال اول است

که این متغیرها برای سایر سالها از رابطۀ زیر بهدست میآید:

ارتباط بین پیشبینیهای جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

 :LTGمیانگین هندسی نرخ رشد فروش شرکت در دورۀ

آزمون،
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متغیرهای کنترلی

تفاوت سود هر سهم( :)LTGنسبت تفاوت سود هر سهم

 :Rrfنرخ بهرۀ اوراق مشارکت در سال (tنرخ بهره بدون

پیشبینیشدۀ دوسال پیش از سال مالی جاری و سود هر سهم

در مدل گودو موهانرام( ،)2003هزینۀ حقوق صاحبان  

یک سال قبل.

ریسک).

سرمایه از رابطۀ زیر بهدست میآید:

پیشبینیشدۀ یک سال قبل به سود هر سهم پیشبینیشدۀ
واریانس پیشبینی سود( :)LNDISPلگاریتم طبیعی

واریانس پیشبینی سود درسال .t

ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه( :)LNMVلگاریتم

نحوۀ اندازهگیری متغیرهای رابطۀ باال به شرح زیر است:

طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه.

ارزش بازار به ارزش دفتری( :)MBنسبت ارزش بازار به

ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه.

ریسک بتا( :)BETAریسک سیستماتیک ،بتای بازار

سرمایه.

اقالم تعهدی کل(:)M-Acc

 Rrfنرخ بدون ریسک است که برابر است با نرخ بهره

تعریف مفهومی :هیئت استانداردهای حسابداری مالی،

در مدل ایستون( ،)2004اساس محاسبه ،ارتباط بین قیمت

گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی» بیان میکند« :گزارشگری

اوراق مشارکت در سال .t

سهام ،سود تقسیمی ،و سود پیشبینیشده است:

در بخشی از بیانیۀ مفهومی شمارۀ یک با عنوان «اهداف

مالی باید اطالعاتی را فراهم آورد که برای سرمایهگذاران و

اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفادهکنندگان در اتخاذ
تصمیمهای منطقی سرمایهگذاری ،اعتباردهی و تصمیمهای

 :Ptقیمت هر سهم عادی شرکت در سال ،t

اعتباردهندگان ،سرمایهگذاران و سایرین را در ارزیابی مبالغ،
زمانبندی و ابهامات مربوط به خالص جریانهاینقدی واحد

 :FEPSسود پیشبینیشدۀ هر سهم برای  iسال بعد از

تجاری کمک کند».براین اساس ،سود حسابداری در سیستم

 :DPSسود نقدی هر سهم که در طی سال  t–1پرداخت

یافته است .در بند  43استاندارد حسابداری شمارۀ یک ایران با

سال ،t

میشود.

متغير مستقل پژوهش

تعهدی ،از دو جزء جریانهای نقدی و اقالم تعهدی تشکیل
عنوان «نحوۀ ارائۀ صورتهای مالی»آمده است« :بهاستثنای

اطالعات مربوط به جریانهای نقدی ،واحد تجاری باید

صورتهای مالی خود را برمبنای تعهدی تهیه کند» .تهیۀ

تعریف عملیاتی:متغیر مستقل پژوهش حاضر ،پیشبینی

صورتهای مالی برمبنای تعهدی ،به تعریف اقالم تعهدی

لگاریتم طبیعی یک بهعالوۀ تعداد پیشبینیهای جریان نقدی

و جز ِء نقدی آن تعریف کردند .در تعریفی جامع میتوان گفت

جریان نقد است ،که نحوۀ محاسبۀ آن به این صورت است:
که همزمان با پیشبینیسود انتشار یافته است.

منجرشد به گونهای که اقالم تعهدی را تفاوت سود حسابداری
که اقالم تعهدی ،اقالمی هستند که ایجاد شدهاند اما به موعد

نرسیدهاند.
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متغیرهای رابطۀ باال عبارتاند از:

مشابه ،مفید و سودمند باشد .همچنین این اطالعات باید
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عبارات زیر ،اهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با

حسابداری برمبنای تعهدی را نشان میدهد(این موضوعات از

فعالیت توصیف نمیشود؛ درنتیجه ،طبقهای دیگر از اقالم

بیانیۀ مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری

تعهدی که انتظار میرود در عملیات عادی واحد اقتصادی

با حسابداری برمبنای تعهدی ،تأثیرمالی معاملهها وسایر

اقالم تعهدی غیراختیاری بهواسطۀ مقررات ،سازمانها

دوره است ،ثبت و ضبط میشود( .هیئت استانداردهای حسابداری

اعمال نظر توسط مدیریت هستند .درحقیقت ،تمامی اقالم

مالی امریکا گرفته شده است):

رویدادهای واحد تجاری ،که دارای آثار نقدی درطول یک
مالی ،بیانیۀ مفاهیم شمارۀ  ،9بند )139

به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری

ایران نیز اشاره شده است .در حسابداری برمبنای تعهدی ،از

گزارش شوند ،اقالم تعهدی غیراختیاری نامیده میشود.

و دیگر عوامل خارجی محدودند .اقالم تعهدی اختیاری قابل

تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای
تجاری آن بهکار میرود ،اقالم تعهدی غیراختیاری است،

مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی،

ارقام تعهدی و روشهای تخصیص با هدف تطابق درآمدها،

پیشدریافتها ،پیشپرداختها و قسمتی از درآمدها و

و به انعکاس دریافتها و پرداختهای نقدی بسنده نمیشود.

نتیجۀ ثبت در داراییها و بدهیها است)؛و اقالم تعهدی که

افزایش وکاهشهای مربوط درداراییها و بدهیها شامل

ازآن ارتباطی ندارد ،اقالم تعهدی اختیاری است ،مثل هزینۀ

حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است(هیئت

از کنارگذاری داراییها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش

هزینهها ،سودها و زیانهای نقدی دریک دوره استفاده میشود

درنتیجه ،شناسایی درآمدها ،هزینهها ،سودها و زیانها و

تطابق درآمدها و هزینهها ،تخصیص و استهالک ،اساس

استانداردهای حسابداری مالی ،1985 ،بیانیۀ مفاهیم حسابداری شمارۀ

 ،6بند.)145

اقالم تعهدی اختیاری و غیراختیاری:

تعهدات اختیاری ،تعهداتی است که مدیریت میتواند در
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اختیاری ،طبقهای از اقالم تعهدی است که با روند عادی

کوتاهمدت برآنها اعمال نفوذ کند .این تعهدات عبارتاند از:

تغییر در درصد هزینۀ مطالبات مشکوکالوصول ،افزایشدادن

تولید نسبت سربار ساخت مربوط به موجودی کاال ،و تغییر در
برآورد هزینۀ تضمین محصوالت فروشرفته.

هزینهها(البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینهها،
با رویدادهای داخل شرکت مرتبط است و به عوامل خارج
استهالک داراییهای مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل

از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضۀ داراییها ،سود

و زیان حاصل از سرمایهگذاریها ،آثار انباشته ناشی از تغییر
در روشهای پذیرفتهشد ،حسابداری ،و تمامی اقالم تعهدی
که در طبقهبندی اقالم تعهدی غیراختیاری قرار نمیگیرد.

تعریف عملیاتی :این متغیر نشاندهندۀ اقالم تعهدی کل

است که برمبنای رویکرد ترازنامهای و سود و زیانی از تفاوت

سود عملیاتی از جریان نقد عملیاتی حاصل میشود که در

جهت همسانسازی بر کل داراییها تقسیم میشود.

تعهدات اختیاری تاحدی محدودند و نمیتوان آنها را

انحراف سود( :)Earnvalانحراف استاندارد سود به قیمت

کرد؛ یعنی تعهداتی که مدیر نمیتواند در کوتاهمدت بهراحتی

شدت سرمایه( :)CapIntاین متغیر بیانگر شدت سرمایه

بهراحتی برآورد کرد و از تعهدات غیراختیاری(الزامی) متمایز

تغییر دهد .هزینههایی که از نوع تعهدات اختیاری نیستند،

عبارتاند از هزینههایی که بتوان در کوتاهمدت در مورد آنها
نوع کنترل را تغییر داد(ولک داد.)1390 ،1

برمبنای تعریف دیفوند و همکاران ،)1998(2اقالم تعهدی
2.Defond and etal

سهم.

است که از نسبت خالص اموال ،تجهیزات و ماشینآالت
تقسیم بر درآمد حاصل از فروش قابل محاسبه است.

پیشبینی سود( :)N-EFلگاریتم طبیعی یک بهعالوۀ

تعداد شرکتهایی که پیشبینیهای سود را ارائه دادهاند.

1. Wolk Dodd, Tearney

ارتباط بین پیشبینیهای جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

سود مثبت و منفی(زیان)( :)Lossمتغیر مجازی است که

برای شرکتهای با سود منفی برابر با یک و در غیر این

صورت صفر است.

بازدۀ منفی و مثبت( :)Neg-Rمتغیر مجازی است که

برای شرکتهای با بازدۀ منفی برابر یک و در غیر این صورت

صفر است.

سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی:

آیا بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀحقوق صاحبان

سرمایه رابطۀ معناداری وجود دارد؟
سوالهای فرعی:

 .1آیا بین پیشبینیهای جریاننقد و هزینۀ حقوق

صاحبان سرمایه برمبنای رویکرد گبهارت و همکاران()2001

ارتباط معناداری وجود دارد؟

 .2آیا بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق

صاحبان سرمایه برمبنای رویکرد کالزوتوماس( )2001ارتباط

معناداری وجود دارد؟

 .3آیا بین پیشبینیهایجریاننقد و هزینۀ حقوقصاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد گود و موهانرام( )2003ارتباط

معناداری وجود دارد؟

 .1بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀحقوق صاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد گبهارت وهمکاران( )2001ارتباط
معناداری وجود دارد.

 .2بین پیشبینیهایجریان نقد و هزینۀ حقوقصاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد کالزوتوماس( )2001ارتباط معناداری
وجود دارد.

 .3بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀحقوق صاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد گود و موهانرام( )2003ارتباط
معناداری وجود دارد.

 .4بین پیشبینیهایجریاننقد و هزینۀ حقوقصاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد ایستون( )2004ارتباط معناداری وجود
دارد.

 .5بین پیشبینیهایجریاننقد و هزینۀ حقوقصاحبان

سرمایه برمبنای میانگین چهار رویکرد گبهارت و همکاران،

کالز و توماس ،گود و موهانرام ،و ایستون ارتباط معناداری

وجود دارد.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است ،زیرا طیف

وسیعی از استفادهکنندگان مالی از آن استفاده میکنند؛ از

نظر ماهیت و محتوا توصیفی ـ همبستگی است ،زیرا هدف
از بررسی ،ارتباط پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق

صاحبان سرمایه برمبنای رویکرد ایستون( )2004ارتباط

صاحبان سرمایه است؛ از نظر استنتاج استقرایی است؛ و از

 .5آیا بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق

ازاطالعات گذشته وتحلیل آن اطالعات استفاده میشود .در

معناداری وجود دارد؟

صاحبان سرمایه برمبنای میانگین چهار رویکرد گبهارت و
همکاران ،کالز و توماس ،گود و موهانرام ،وایستون ارتباط

معناداری وجود دارد؟

فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اصلی:

نظر زمانی دارای رویکرد پسرویدادی است ،چراکه در آن،

این پژوهش ،با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه ،از روش

رگرسیون چندگانه استفاده میشود.

روش و ابزار گردآوری اطالعات

وجود اطالعات کامل و دسترس ،شروط تحقق یک

پژوهش مناسب است .از آنجا که تنها مرجع قابل اعتماد

بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان

برای جمعآوری دادههای مالی ،بورس اوراق بهادار است،

فرضیههای فرعی:

کتابخانهای استفاده میشود .در این روش ،اطالعات مربوط

سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

در این پژوهش نیز برای جمعآوری اطالعات از روش
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به مبانی نظری و تئوریک پژوهش ،از مقالههای انگلیسی و

براساس اطالعات بهدستآمده ازآنها ،دربارۀ جامعۀ آماری

اینترنتی اخذ شده است ،بهعالوۀ مجلههای علمی ،نمایهها،

نمونهگیری سیستماتیک به شرح زیر استفاده میشود:

فارسی موجود در نشریههای معتبر که از سایتهای علمی

پایاننامههای دکترا و کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با

موضوعات استفاده میشود .در این پژوهش ،برای جمعآوری

اطالعات ،از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ،سایت
بانک مرکزی ،نرمافزارهای رهآورد نوین و تدبیرپرداز استفاده

میشود .برای آزمون فرضیهها و درنهایت تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزارهای  EXCELو نرمافزارهای آماری
 Eviews9 ,Minitab19 ,spss23استفاده میشود.

روش تجزیهوتحلیل دادهها

آمار توصیفی :اولین مرحلۀ تحلیل دادهها ،توصیف یا

 .1از آنجا که استفاده از دادههای شرکتها با سالهای

مالی متفاوت تفسیر نتایج پژوهش را مشکل میسازد ،تنها

شرکتهایی در نمونهگیری درج میشوند که سال مالی آنها
منتهی به  29اسفند هر سال باشد؛

 .2بهدلیل ماهیت خاص فعالیت بعضی از شرکتها

ــ مانند شرکتهای بیمه ،لیزینگ و واسطهگری مالی،
سرمایهگذاری ،نهادهای پولی بانکی و هلدینگ ــ و تفاوت

زیاد آنها با شرکتهای تولیدی و بازرگانی ،این شرکتها نیز
از نمونۀ آماری پژوهش کنار گذاشته میشوند؛

 .3شرکتهایی در نمونۀ آماری قرار میگیرند که در

بورس اوراق بهادار تهران ،وقفۀ معامالتی با بیش از 4ماه

تلخیص دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی است .در تحلیل
توصیفی ،دادهها صرف ًا برای بررسی وضع یک گروه با یک

نداشته باشند؛

سنی ،نوع شغل ،توصیف تحصیالت و رضایت از شغل .اما

در دورۀ موردبررسی دردسترس باشد.

مثل وضعیت
گروه یا یک موقعیت بهکار میروند؛ دادههایی ِ

تحلیل روابط و تغییرهای بین متغیرها و تحلیل مجموعه
متغیرها برای تبیین علت را با آمارهای توصیفی نمیتوان

انجام داد.

آمار استنباطی :آمار استنباطی شامل روشهایی است که
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نتیجهگیری میشود .برای انتخاب نمونۀ موردبررسی ،از روش

با استفاده از آنها ،اطالعات موجود در نمونه را به کل جامعه

 .4شرکتهایی در نمونه منظور میشوند که اطالعات آنها

جامعه ،نمونۀ آماری ،دورۀ زمانی پژوهش ،و روش

نمونهگیری

جامعۀ آماری ،کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

اوراق بهادار تهران را دربر میگیرد؛نمونۀ آماری پژوهش،

 167شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ

تعمیم میدهند .مهمترین هدف آمار ،انجامدادن استنباطهایی

زمانی 6ساله از سال  1388تا  1393راشامل میشود؛ و برای

نمونه است .معدودی از مسائل آماری ،در مرحلۀ آمار توصیفی

برای آزمون فرضیههای مطرحشده استفاده میشود.

درمورد مشخصات جامعه ،با توجه به اطالعات موجود در

پایان میپذیرند؛ ولی بیشتر مسائل آماری را استنباط دربارۀ
مشخصۀ یک جامعه با استفاده از اطالعات قابلدسترس در

یک نمونه را دربر میگیرد.

روش نمونهگیری :روش نمونهگیری از مهمترین و

حساسترین بخشهای هر پژوهش علمی است؛ چراکه

جمعآوری اطالعات ،از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره

آمار توصیفی

در جدول  ،1نتیجۀ محاسبۀ شاخصهای مرکزی(ازجمله:

میانگین) و شاخصهای پراکندگی(ازجمله :انحراف معیار،

چولگی ،و کشیدگی) برای متغیرهای مختلف آمده است.
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جدول  .1آمار توصیفی پژوهش

بررسی نرمالبودن توزیع متغیر وابسته

نرمالبودن توزیع متغیرهای وابسته ،با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی شده است.
جدول  .2آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش
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همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار احتمال آزمون کلموگروفاسمیرنوف از  0/05کمتر است؛ بنابراین ،متغیرهای پژوهش

نرمال نیست و باید آنها را نرمال کرد .در این پژوهش ،برای نرمالسازی متغیرها ،از تبدیل جانسون در نرمافزار  Minitabاستفاده
شده است.

نتیجۀ آزمون فرضیههای پژوهش

نتایج تجزیهوتحلیل رگرسیون مدل پژوهش برای بررسی فرضیههای پژوهش در جدولهای  3تا  7ارائه شده است.

در جدول  ،3نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای بررسی فرضیۀ فرعی اول پژوهش آمده است.
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جدول  .3نتایج برآورد مدل پژوهش(بررسی فرضیۀ فرعی اول)

مقدارآمارۀ  tبراي LTG برابر با  4/859113و برای سطح

اطمینان  95درصد معنادار است؛ مقدارآمارۀ  tبراي LNMV

برابر با  2/580166و برای سطح اطمینان  95درصد معنادار

است؛مقدار آمارۀ t براي MB برابر با 15/83040و برای سطح

همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،براساس آمارۀ

با  3/138046و برای سطح اطمینان  0/95معنادار است؛

ــ مقدار اين آماره برابر است با  1/563515كه بين  1/5و 2/5

اطمینان  0/95معناداراست؛ مقدارآمارۀ t براي MACC برابر

«دوربين ـ واتسون» مدل 5ــ كه در جدول  3نشان داده شده

مقدارآمارۀ t براي NEF برابر با  -3/740966و برای سطح

قرار دارد؛ از اين رو ميتوان گفت در مدل  5خودهمبستگي

برابر با  -4/094423است که در سطح اطمينان  95درصد در

آمارۀ  tبراي متغير (CASHCبا بتاي )-4/17×10-6

اطمینان  0/95معناداراست؛مقدارآمارۀ  tبراي عرض ازمبدأ

ناحيۀ رد فرض صفر قراردارد ،يعني عرض از مبدأ معناداراست. 
لذا مدل برازششده با توجه به جدول  3بهصورت زیر است:

بينمشاهدهای وجود ندارد.

برابر با  -0/872038است؛ سطح معناداري متغير مذكور نيز

برابر با  0/3834است كه در سطح اطمينان  %95از نظر
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آماري معنادار نیست(جدول .)3بنابراین درمورد اولين فرضيۀفرعی میتوان گفت بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق

صاحبانسرمایه برمبنای رویکرد گبهارت و همکاران( )2001ارتباط معناداری وجود ندارد.

نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای بررسی فرضیۀ فرعی دوم پژوهش در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج برآورد مدل پژوهش(بررسی فرضیۀ فرعی دوم)

مقدارآمارۀ  tبراي LTG برابر با  7/684715و برای سطح

همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود ،براساس آمارۀ

برابربا  4/376110و برای سطح اطمینان  95درصد معنادار

ــ مقدار اين آماره برابر است با  1/551173كه بين  1/5و 2/5

سطح اطمینان  0/95معناداراست؛ مقدار آمارۀ t براي MACC

بينمشاهدهای وجود ندارد.

اطمینان  95درصد معنادار است؛ مقدارآمارۀ t براي LNMV

است؛ مقدار آمارۀ t براي MB برابر با  3/521097و برای

«دوربين ـ واتسون» مدل 5ــ كه در جدول  4نشان داده شده

قرار دارد؛ از اين رو ميتوان گفت در مدل  5خود همبستگي

سطح اطمینان  0/95معنادار است؛ مقدارآمارۀ t براي NEF

با  0/8814است كه در سطح اطمينان  %95از نظر آماري

مقدارآمارۀ t براي عرض ازمبدأ برابر با-4/028599است که

میتوان گفت بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق

مقدارآمارۀ t براي Earnval برابر با  -2/948489و برای

برابر با -3/877426و برای سطح اطمینان  0/95معناداراست؛

درسطح اطمينان  95درصد در ناحيۀ رد فرض صفر قرار دارد،

يعني عرض از مبدأ معنادار است. لذا مدل برازششده با توجه

به جدول  4بهصورت زیر است:

با  0/149244است؛ سطح معناداري متغير مذكور نيز برابر

معنادار نیست(جدول  .)4بنابراین درمورد دومين فرضيۀ فرعی

صاحبانسرمایه برمبنای رویکرد کالزوتوماس( )2001ارتباط
معناداری وجود ندارد.

نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای بررسی

فرضیۀ فرعی سوم پژوهش در جدول  5آمده است.
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برابر با  2/642633و برای سطح اطمینان  0/95معناداراست؛

آمارۀ  tبراي متغير (CASHCبا بتای  )7/82×10-6برابر
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جدول  .5نتایج برآورد مدل پژوهش(بررسی فرضیۀ فرعی سوم)

مقدارآمارۀ t براي LTG برابر با  3/483302و برای

سطح اطمینان  95درصد معنادار است؛ مقدارآمارۀ  tبراي

«دوربين ـ واتسون» مدل 5ــ كه در جدول  5نشان داده شده

معنادار است؛ مقدار آمارۀ t براي MB برابر با  11/35330و

قرار دارد؛ از اين رو ميتوان گفت در مدل  5خودهمبستگي

LNMV برابر با  2/826477و برای سطح اطمینان  95درصد

برای سطح اطمینان  0/95معناداراست؛ مقدار آمارۀ t براي

ــ مقدار اين آماره برابر است با  1/599537كه بين  1/5و 2/5

بينمشاهدهای وجود ندارد.

MACC برابر با  2/237432و برای سطح اطمینان 0/95

آمارۀ  tبراي متغير (CASHCبا بتای  )3/75×10-6برابر

برای سطح اطمینان  0/95معنادار است؛ مقدار آمارۀ  tبراي

با  0/9452است كه در سطح اطمينان  %95از نظر آماري

 95درصد در ناحيۀ رد فرض صفر قرار دارد ،يعني عرض از

میتوان گفتبین پیشبینیهایجریان نقد و هزینۀ حقوق

معناداراست؛ مقدار آمارۀ tبراي NEF برابر با  -3/771683و
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همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود ،براساس آمارۀ

عرض از مبدأ برابر با  -3/639410است که در سطح اطمينان

مبدأ معنادار است. لذا مدل برازششده با توجه به جدول 5
بهصورت زیر است:

با  0/068790است؛ سطح معناداري متغير مذكور نيز برابر

معنادار نیست(جدول .)5بنابراین درمورد سومين فرضيۀفرعی

صاحبان سرمایه برمبنای رویکرد گود و موهانرام()2003
ارتباط معناداری وجود ندارد.

نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای بررسی

فرضیۀ فرعی چهارم پژوهش در جدول  6آمده است.
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جدول  .6نتایج برآورد مدل پژوهش(بررسی فرضیۀ فرعی چهارم)

مقدار آمارۀ  tبراي LNMV برابر با  3/519185و برای

همانطور كه در جدول  6مشاهده ميشود ،براساس آمارۀ

برابر با 33/ 60209و برای سطح اطمینان  0/95معناداراست؛

ــ مقدار اين آماره برابر است با  1/758659كه بين  1/5و 2/5

اطمینان  0/95معناداراست؛ مقدارآمارۀ t براي NEF برابر

بين مشاهدهای وجود ندارد.

سطح اطمینان  95درصد معنادار است؛ مقدار آمارۀ t براي MB

مقدارآمارۀ t براي MACC برابر با  1/905928و برای سطح

با  -7/568330و برای سطح اطمینان  0/95معنادار است؛

«دوربين ـ واتسون» مدل 5ــ كه در جدول  6نشان داده شده

قرار دارد؛ از اين رو ميتوان گفت در مدل  5خود همبستگي
آمارۀ  tبراي متغير (CASHCبا بتای  )1/46×10-6برابر

يعني عرض از مبدأ معنادار است. لذا مدل برازششده با توجه

معنادار نیست(جدول .)6بنابراین درمورد چهارمين فرضيۀ

در سطح اطمينان  95درصد در ناحيۀ رد فرض صفر قرار دارد،

به جدول  6بهصورت زیر است:

با  0/7057است كه در سطح اطمينان  %95از نظر آماري
فرعی میتوان گفتبین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ

حقوقصاحبانسرمایه برمبنای رویکرد ایستون()2004ارتباط
معناداری وجود ندارد.

نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای بررسی

فرضیۀ فرعی پنجم پژوهش در جدول  7آمده است.
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مقدارآمارۀ t براي عرض ازمبدأ برابر با-4/327094است که

با  0/377789است؛ سطح معناداري متغير مذكور نيز برابر
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جدول  .7نتایج برآورد مدل پژوهش(بررسی فرضیۀ فرعی پنجم)

مقدارآمارۀ  tبراي LTG برابر با  3/899829و برای سطح

آمارۀ  tبراي متغير (CASHCبا بتای  )6/84×10-7برابر

برابر با  2/238795و برای سطح اطمینان  95درصد معنادار

با  0/8968است كه در سطح اطمينان  %95از نظر آماري

اطمینان  95درصد معنادار است؛ مقدارآمارۀ  tبراي LNMV

است؛ مقدارآمارۀ t براي MB برابر با 13/09641و برای سطح

معنادار نیست(جدول .)7بنابراین درمورد پنجمين فرضيۀ فرعی

برابر با  3/177988و برای سطح اطمینان  0/95معناداراست؛

صاحبان سرمایه برمبنای میانگین رویکردهای گبهارت و

اطمینان  0/95معناداراست؛ مقدارآمارۀ  tبراي عرض از مبدأ

معناداری وجود ندارد.

اطمینان  0/95معنادار است؛ مقدارآمارۀ t براي MACC

مقدارآمارۀ t براي NEF برابر با -1/978036و برای سطح
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با  0/129684است؛ سطح معناداري متغير مذكور نيز برابر

برابر با-4/262894است که درسطح اطمينان  95درصد در
ناحيۀ رد فرض صفر قرار دارد ،يعني عرض از مبدأ معنادار

است. لذا مدل برازششده با توجه به جدول  7بهصورت زیر
است:

میتوان گفت بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق

همکاران ،کالز و توماس ،گود و موهانرام ،و ایستون ارتباط

مقایسه با سایر پژوهشها

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای یونگ،)2015(1

پنگ و همکاران،)2013(2المبرت و لوز و ورچکچییا و وانگ

3

( ،)1993و ایزلی و اوهارا )2004(4مطابقت ندارد.

همانطور كه در جدول  7مشاهده ميشود ،براساس آمارۀ

«دوربين ـ واتسون» مدل 5ــ كه در جدول  7نشان داده شده
ــ مقدار اين آماره برابر است با  1/474457كه بين  1/5و 2/5

قرار دارد؛ از اين رو ميتوان گفت در مدل  5خودهمبستگي

بينمشاهدهای وجود ندارد.

نتیجهگیری

واحدهای تجاری برای جذب سرمایۀ سرمایهگذاران،

هزینۀ سرمایهای را متحمل میشوند که یکی از مهمترین

اجزای آن هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است .هرچه میزان

عدم تقارن اطالعاتی ازطریق افشای اطالعات بیشتر و

3. Lambert,Leuz,Verrecchia,Wang.

1. Jung,S,H.

4. Easley, D.&O Hara,M.

2. Peng He,W &Lepone.A.
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کاهش میدهد .در این کشورها هم پیشبینی جریان نقد و

مناسبتر بین واحدهای تجاری و سرمایهگذاران کمتر شود،
قطع ًا موجب میشود سرمایهگذاران دربارۀ سرمایهگذاری

هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه با کیفیت باالیی اندازهگیری

شرکتها ازجمله هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه برای جذب

شاید در کشور ما بهدلیل برآورد با کیفیت پایین این متغیرها

اطالعات ،پیشبینی جریان نقد است که از دیرباز در گزارش

رد شده است .البته علتهای دیگری هم ممکن است به رد
این فرضیهها منجر شده باشد .یکی از این علّتها ممکن

در واحدهای تجاری بهتر تصمیم بگیرند و هزینۀ سرمایۀ
سرمایههای سرمایهگذاران کمتر شود .یکی از موارد افشای

تروبالد و بیانیۀ شمارۀ هفت هیئت تدوین استانداردهای
حسابداری به آن توجه شده است .با وجود استفادهکنندگان

متنوع ،همه به اطالعاتی برای پیشبینی مبلغ و زمانبندی
جریانهای نقدی عالقهمندند؛ به همین دلیل ،در این مقاله

میشود.

رابطۀ بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه

است تأمین مالی شرکتها بیشتر ازطریق بازار پول نسبت به
سرمایه باشد؛ و علّت دیگر ،وجود سهامداران ناآگاه و یا کمتر

پرداختشدن حقوق صاحبان سهام و نگاه سرمایهگذاران به

سعی شد رابطۀ بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق

تأثیرگذاری این عامل و حجم منابع دردسترس شرکتها و

هرچند براساس پژوهشهای یونگ( ،)2015پنگ و

رقابتیتر باشد ،خریداران و فروشندگان از قیمت سهام بیشتر

صاحبان سرمایه بررسی شود.

فضای غیررقابتی بازار سرمایه باشد ،چراکه هرچه فضای بازار

همکاران( ،)2013المبرت و لوز و ورچکچییا و وانگ(،)1993

آگاه میشوند و به بیان دیگر ،هرچه بازار سرمایه رقابتیتر

است ،بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان

مقایسه با شرکتهایی با درجۀ پایین عدم تقارن اطالعاتی

و ایزلی و اوهارا( )2004که در کشورهای دیگر پذیرفته شده
سرمایه ارتباط وجود دارد ،در کشور ما براساس فرضیۀ اصلی

باشد ،شرکتهایی با درجۀ باالی عدم تقارن اطالعاتی در

اختالف کمتری در هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه خواهند

و پنج فرضیۀ فرعی این پژوهش ،بین این دو ارتباط معناداری

داشت و از این رو ،عدم تقارن اطالعاتی عامل تعیینکنندهای

یونگ( ،)2015در پژوهش خود ،فرضیۀ نبو ِد ارتباط بین

عوامل کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،با توجه به پژوهش حاضر،

بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این فرضیه قابل رد

سرمایهگذاران به سایر عوامل کاهش عدم تقارن اطالعاتی

وجود ندارد.

پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه را

پیشبینی جریان نقد است .از طرف دیگر ،شاید توجه بیشتر

همچون پیشبینی سود به توجه کمتر به پیشبینی جریان

سرمایه رابطۀ معناداری وجود دارد .البته درخور توجه است که

نقد و درنتیجه رابطۀ آن با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه منجر

پیشبینی و اندازهگیری میکنند که خود در وجود رابطه بین

برای عدم تمایل سرمایهگذاران به استفاده از اطالعاتی مانند

تحلیلگران مالی در این کشور هر دو متغیر را با کیفیت باالیی

این دو متغیر تأثیرگذار است.

پنگ و همکاران( ،)2013المبرت و لوز و ورچکچییا

و وانگ( ،)1993و ایزلی و اوهارا( ،)2004در پژوهش خود

شده است .اما اگر کمتر پرداختشدن به صاحبان سهام عاملی

پیشبینی جریان نقد باشد ،باید گفت که سرمایهگذاران تفکر

اشتباهی دارند چراکه هرچه هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه
کمتر باشد ،قطع ًا موجب پرداختی بیشتری به صاحبان سرمایه

دربارۀ بررسی رابطۀ بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق

میشود و کاهش هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه هم به عواملی

رابطۀ معناداری وجود دارد :باالرفتن کیفیت اطالعات عمومی

با توجه به پژوهشهای پیشین در کشورهای دیگر انتظار

تقارن اطالعاتی و درنتیجه هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه را

وجود داشته باشد؛ اما در پژوهش حاضر نتیجه گرفته

صاحبان سرمایه ،به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر

ازطریق عواملی همچون پیشبینی جریان نقد ،میزان عدم

همچون پیشبینی جریان نقد و سایر عوامل بستگی دارد.

میرفت بین این دو متغیر در کشور ما هم ارتباط معناداری
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است و بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان

در تعیین هزینۀحقوق صاحبان سرمایه نخواهد بود .یکی از

دکتر علی باغانی  ،نرگس قربانی
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شد که بین پیشبینی جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان

سرمایه برمبنای رویکرد گبهارت وهمکاران( ،)2001کالز و

توماس( ،)2001گودو موهانرام( ،)2003ایستون( ،)2004و

میانگین این  4رویکرد ،در کشور ما ارتباط معناداری وجود

ندارد ،ورد این فرضیهها در کشور ما(برخالف کشورهای
دیگر) ،احتما ًال دالیل برشمردهشده در باال است.

پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی آتی

اهرمهاي مالي ،راهبري شركتي ،حقالزحمههاي حسابرسي،

ترکيب اعضاي هيئتمديره ،استفاده از فناوري اطالعات،
جذب سرمایهگذاری خارجی... ،

مرجعها

بولو ،قاسم و حسنی القار ،مسعود« .1393.ارتباط میان کیفیت سود،

عدم تقارن اطالعاتی و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه» ،مجلۀ

دانش حسابداری.49-75 ،)5(17

ثقفی ،علی؛صراف ،فاطمه؛ امیری ،مقصود« .1392 .مدلهای

با توجه به پژوهش حاضر ،موارد زير براي پژوهشهای

رگرسیون خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد»،

ــ اجرای پژوهش حاضر با استفاده از روشهای جدید

هشتم ،زمستان ،ص .141-155

آتی در بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد میشود:

همچون الگوریتم ژنتیک ،الگوی منطق فازی و شبکههای
عصبی در صنعتهای مختلف و مقایسۀ نتایج آنها با یکدیگر؛
ــ بررسی رابطۀ بین اجزای جریان نقد با حجم معامالت،

نرخ گردش سهام ،بازدۀ سهام و سایر معیارهای بازارمحور؛

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال دوم ،شمارۀ

ثقفی ،علی و صراف ،فاطمه« .1393 .مدلی برای پیشبینی جریان

وجوه نقد در شرکتهای ایرانی» ،نشریۀ تحقیقات حسابداری

و حسابرسی ،سال پنجم ،ش .21

حیدرپور ،فرزانه؛ عربی ،مهران؛ قناد،مصطفی«.1395.اثر افقهای

ــ استفاده از معیارهای جدید و تعریف معیارهای منطبق

زمانی کوتاه ،میان و بلندمدت در پیشبینی جریانهای

پیشبینی جریان نقد و مقایسۀ این معیارها با معیارهای قدیمی.

عملیاتی»،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی راهبرد مدیریت مالی

اوراق بهادار تهران را براساس پیشبینیهای صحیح جریان

.107-127

با شرایط فعلی بورس اوراق بهادار تهران برای اندازهگیری
پیشنهاد میشود پژوهشگر شرکتهای موجود در بورس
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رابطۀ بين پیشبینی جریان نقد است با :هزينههاي استقراض،

نقد رتبهبندی کند تا سرمایهگذاران در مدل تصمیمگیری خود،
با استفاده از معیار فوق ،به تخصیص بهینۀ منابع اقدام کنند.
پیشنهادهای آتی دیگر

با توجه به پژوهشهای گستردهاي كه در خارج از ايران

نقدی آتی؛ بررسی مقایسهای توانایی سود و جریان وجه نقد

دانشگاه الزهرا ،دورۀ چهارم ،شمارۀ چهارم ،زمستان ،ص

دارابی ،رؤیا و اعتبار ،شکوفه« .1389.مقايسۀ قدرت دادههاي

حسابداري نقدي و تعهدي در پيشبيني جريانهاي نقدي
آتي با استفاده از اطالعات مالي مياندورهاي شرکتهاي

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» ،پژوهشهای

حسابداری مالی و حسابرسی(پژوهشنامۀ حسابداری مالی و

با محوريت پیشبینی جریان نقد و دقت پیشبینیهای سود

حسابرسی) ،دورۀ دوم ،شمارۀ شش ،تابستان ،ص .87-114

پژوهشهایي كه تاكنون در ايران انجام گرفته است ،پيشنهاد

دانشگاهها ،حسابداران حرفهای و قانونگذاران در رابطه با

انجام شده و نيز بهدليل کمتوجهی به اين موضوع طي

ميشود با درنظرداشتن پتانسيل باالي موضوعات بیانشده

براي اجرای پژوهش در زمينههاي مختلف در ايران ،تالش

بيشتري در این زمینه صورت گيرد .ازجمله مواردي كه در اين
زمينه ميتواند موضوع پژوهشهای آتي قرار گيرد ،بررسي

دستگیر ،محسن و ناظمی ،امین« .1386.بررسی نظرات استادان

مدیریت سود؛ مروری بر تحقیقات انجامشده در ایران» ،دانش

و پژوهش حسابداری.)3(11

رحمانی،علی وفالحنژاد ،فرهاد« .1389.تأثیر کیفیت اقالم تعهدی
بر هزینۀ سرمایۀ عادی» ،پژوهشهای حسابداری مالی،)3(2
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