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 چكيده

فته است. منظور از حساسيت منابع تامين حساسيت منابع تامين مالی به جریان نقدی شرکت موضوعی است که در دهه های اخير مورد توجه قرار گر 

ست  نظریه های مالی به جریان نقد، کشش نقدی منابع تامين مالی یا به عبارت دیگر درصد تغييرات در منابع تامين مالی به تغييرات در جریان نقد شرکت ا

بر اساس نظریه سلسله مراتب، شرکتها در انتخاب منبع تامين مالی پرداخته اند.   مختلفی به توضيح حساسيت منابع تامين مالی برون سازمانی به جریان نقد

مين مالی برگزیده و برون سازمانی خود از یک الگوی سلسله مراتبی پيروی می کنند. آنها غالباً جریان نقد ایجاد شده در داخل شرکت را بعنوان راهكار اول تا

ين مالی انتخاب می کنند. بر اساس این نظریه شرکتهای سودآور که غالباً از جریان نقد خوبی بدهی و انتشار سهام را به ترتيب در اولویتهای بعدی تام

قایل نيستند  برخوردار هستند کمتر به استقراض روی می آورند. این در حالی است که بر اساس نظریه توازن، شرکتها برای منابع تامين مالی خود اولویتی

د نظير جریان نقد ایجاد شده در داخل و بدهی و سهام نوعی توازن برقرار می کنند. بر اساس این نظریه بين جریان نقد بلكه بين کليه منابع تامين مالی خو

و آنها بين  و استقراض شرکت رابطه ای مثبت وجود دارد و شرکتها از استقراض امتناع نمی کنند زیرا هزینه بهره استقراض برایشان منفعت مالياتی دارد

 (.2، 1392تی و مخارج بهره استقراض توازن برقرار می کنند) مرادی و همكاران منفعت ماليا

 

 

 ، تامين مالینقد جه و، اهداف حسابداری کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1

، 1شود )وانگهای نگهداری وجوه نقد تعيين میبه طورکلی براساس مبانی نظری، ميزان سطح مطلوب نگهداری وجوه نقد براساس ایجاد موازنه منافع و هزینه

شود و صورت عدم ایجاد موازنه و ارائه دالیل قانع کننده برای نگهداری وجوه نقد منجر به بروز مشكالت نمایندگی بين مالكان و مدیران می(. در این 2005

رایط تورمی نيز های نقدی بيشتر، نسبت بازده دارایی کمتری دارند، ضمن آن که در شهایی با داراییهمچنين آن که آالیانس و موزاندار اظهار داشتند که شرکت

((. این امر به دليل ایجاد عدم تقارن 2004) 2به دليل از دست رفتن قدرت خرید وجوه نقد و کاهش ارزش آن، زیان شرکت را به همراه دارد )آالیانيز و موزامدار

چنين تغييرات آن را به خوبی رصد کنند و نظارت هایی که سهام داران عمده دارند( ميزان وجوه نقد و همشود که مالكان )به خصوص شرکتاطالعاتی منجر می

-د که حساسيت جریانبيشتری را بر روند تغييرات آن داشته باشند و از اهميت قابل توجهی برخوردار باشد. همان طور که بيان شد، بائو وهمكاران، اظهار داشتن

کنند وجود قراردادهای الزام آور، خودداری از انتشار خبر ها بيان میوت باشد. آنهای مختلف شرکت متفاتواند بسته به دالیل و موقعيتهای نقدی وجوه نقد می

های متفاوتی را در ارتباط با های نگهداری دارایی و منابع نقدی واکنشدر مورد وضعيت مالی شرکت(، مسائل نمایندگی، اندازه شرکت و همچنين انگيزهبد )

تواند در ميزان اعتماد و ای که میهای نقدی وجوه نقد موثر باشد به گونهتواند در ميزان حساسيت جریانکه می وجوه نقد و ميزان نگهداری آن در پی دارد

های کنند که در شرایط نبود تقارن اطالعاتی فرصت فعاليتها مطرح می(. آن130، 1393اطمينان مالكان به مدیران شرکت اثر گذار باشد )رسائيان و همكاران 

های وجوه نقد ) بلكه به طور دهد و این امر به خودی خود بر حساسيت جریاندیران که تأمين کننده، منافع شخصی خود هستند را افزایش مییک جانيه م

ه های مربوط بها جهت تصميم گيریبالقوه به خاطر ماهيتش دارای حساسيت است( تأثير فزاینده خواهد داشت. این امر محدودیت بيشتری را برای شرکت

های نقدینگی تأثيرات چشمگيری را بر ترین بحرانمطالعات قبلی نشان داد که جزئی(. 2012مصارف و منابع مالی ایجاد خواهد کرد )بائو و همكاران، 

ها و گذاریسرمایه های دچار ضعف مالی تصميمات هم در زمينه ها برجای خواهند گذاشت. در طول بحران مالی اخير، شرکتهای تأمين مالی در شرکتفعاليت

هایشان گذاریپذیری مالی از سرمایهاند تا از طریق حفظ  و تداوم انعطافهای برخوردار از سالمت مالی قادر بودههم در زمينه  مالی را تقليل دادند. شرکت

 محافظت نمایند.

  مبانی نظری  -2

 وجه نقد با سود ارتباط -2-1

 باشدیحسابداری بر آن مبتنی م یهایريگرویدادهایی است که اندازه نیتری، اصولهای انتفاعیورود و خروج وجه نقد از واحد یهاانی، جردر تحليل نهایی

وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دليل حایز اهميت است که معرف  .کنندیگذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصميم گيری مو قاعدتاً سرمایه

، بنابراین یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهيه کاالها و خدمات مورد نياز خود برسانند.در اقتصاد بازار به اشخاص  توانیقدرت خریدی است که م

. درآمد فروش معموالً بر مبنای وجوه نقد خالصی باشدیحسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی م یهایريگبسياری از اندازه

نيز معموالً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصيل کاالها و  هانهیهز .از فروش کاالها یا خدمات تحصيل گردد رودیتظار مکه ان شودیگيری ماندازه

نقدی آتی را به دوره جاری  یهایا پرداخت هاافتیبخش از در توانیاساس حسابداری تعهدی مبر .شودیگيری مخدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه

توسعه حسابداری بر  .(86،1382)شباهنگ، آتی انتقال داد یهانقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره یهایا پرداخت هاافتیتخصيص داد یا بخشی از در

افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر ها را در اختيار گيری آنگزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار

بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بيشتری را  اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتيجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند.

از طریق انتخاب مباشر در  توانستندیخالف صاحبان کسب و کار نم. اعتباردهندگان برو از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند کردیطلب م
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، ثروت مالكانه را با هزینه اعتباردهندگان خود تيکه مدیران بر حفظ موقع رفتیلذا همواره بيم آن م اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. یهاتيفعال

را ایجاد کنند که بنا به تعيين شرایط محدودکننده از اطالعات  ییهاتیعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودافزایش دهند این موضوع باعث شد که ا

 .(86،1382)شباهنگ،شودیم ها از این طریق نيز مرتبط( با وجوه نقد شرکت)کيفيت حسابداری سود نبنابرای .شدیحسابداری استفاده م

 حسابداری و وجه نقدارتباط بین اهداف  -2-2

نقدی آتی بنگاه را ارزیابی  یهاانی، زمان و ابهام در موردجر، ارائه اطالعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغهدف گزارشگری مالی

ليكن همه ابعاد در نهایت به  ،وضعيت مالی دارای ابعاد مختلفی است .رديگیبر اساس اطالعات مربوط به وضعيت مالی بنگاه صورت م هایابینمایند. این گونه ارز

نقدی آتی  یهاانیتری را به عنوان مبنای ارزیابی جراطالعات مربوط که اطالعات مربوط به گردش نقد، رسدیمبه نظر ،از این رو ابدییگردش نقدی ارتباط م

 أتيه. شودیبررسی سود آوری است که جزئيات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعكس م ،هایابییكی از مهمترین ابعاد ارز .آوردیفراهم م

 .شودیمالحظات مربوط به سود آوری منتهی م اساساً به های حسابداری مالی امریكا معتقد است که عالقه به جریان نقدی عملياتی احتمالی،تدوین استاندارد

الزمه این که بستانكاران و سهامداران بتوانند وجوهی  در نهایت امر، اند.کرده نيما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تأم نيسود منبع اصلی تأم

تدوین استانداردهای  أتيسود و گردش نقدی است که ه اهداف حسابداری، به خاطر ارتباط بين است که سود به وجه نقد تبدیل گردد.این  دریافت دارند،

معتقد است که صورت  أتياین ه مالی الزم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نيز ارائه گردد. یهاحسابداری معتقد است دریک مجموعه کامل صورت

که این موضوع در  دینماینقدی را ارائه م یهادریافت و پرداخت هزینه،ن درآمد وچگونگی و فاصله زمانی بي گردش وجوه نقد اطالعات مربوط به مقدار،

 (.1386 احمدی،)علی شد پذیری مالی بررسی خواهدو انعطاف هایتوان واریز بده ،بعدی به تفضيل تحت عنوان نقدینگی یهابخش

 نقدی عملیاتی یهاانیالعاده جراهمیت فوق -2-3

نقدی ناشی  یهاانیعملياتی باشد. کسری جر یهاتيفعال نقدی آتی آنها ناشی از یهاانیواحد تجاری براین وابسته است که بخش اعظم از جرتداوم حيات 

یک موسسه در در حقيقت توانایی  نماید. نيمایه گذاری تأماز عمليات مبين این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر

اصوالً بستانكاران و سهامداران  مالی )منظور اخذ وام و استقراض( وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عمليات دارد. یهاتيافزایش وجه نقد از طریق فعال

 (.1386 احمدی،)علی هام را داشته باشدد سدر سررسيد و سو هایگذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهتمایل به سرمایه یدر مؤسسات

 تاریخچه صورت وجه نقد -2-4

امكان کنترل مستقيم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را  باًیبزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقر یهابا ایجاد شرکت

برای  گيری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکيد گزارشگری مالی از تهيه اطالعات برای طلبكاران جای خود را به تهيه اطالعاتبه کاردر 

مالی در این دوره ارزیابی وظيفه  یها. هدف از تهيه صورت، هدف از تهيه نيز تغيير یافتمالی یهاه کنندگان از صورتبا تغيير نرخ استفاد .سهامداران داد

 .شدیمدیران تلقی م

زیرا  ،د واقع شدمورد تردی جیبه تدر گرفتی( که تا آن زمان از طریق گزارش وضعيت مالی صورت مبه عنوان ابزار ارزیابی عملكرد مدیران) گيری سوداندازه

 .مالی جای گرفت یهااز این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در ميان صورت. شدیچگونگی تحصيل سود برای ارزیابی وظيفه مدیران با اهميت تلقی م

در این ميان نياز به  .دادیمالی را تشكيل م یهاجداول مربوطه، مجموعه صورتی همراه وهاادداشتیطی ساليان متمادی ترازنامه وسود و زیان همراه با 

تحقيقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین  ،با مواجه شدن با این مسئله مالی دیگری نيز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید. یهاصورت

در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن  .تلف آن گردیدو انواع مخ "صورت گردش وجوه"کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهيه 

تهيه و ارائه صورت مزبور . کردندیمالی ساالنه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهيه وارائه م یهانياز استفاده کنندگان به همراه صورت

 یاو عده شدیتنها وجه نقد را شامل م کردندیبرداشتی که از وجوه م یامثالً عده ،بسيار متفاوت بوده نيز شودیکه از واژه وجوه م ییهاالزامی نبوده و برداشت
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)طاهری  دادندیگروهی نيز وجوه را به مفهوم فراگير آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار م ،برندیدیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار م

 (. 41، 1385ی، ازبرم

بسيار تصميم گرفته شد که صورت تغييرات در وضعيت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهيه شود و از آنجا که در این  یهایپس از بررس

مالی در  یهان صورتتلفی از این واژه وجود داشت و قابليت مقایسه ایاهيم مخمالی نيز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مف یهاصورت

 نقدی جایگزین صورت تغييرات در وضعيت مالی شد. یهاانی، صورت جربردندیهای تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار مبين واحد

مالی ناگزیر، از تحقيق در این زمينه شد که حاصل این  یها)انجمن حسابداران رسمی آمریكا( با شناسایی اهميت این صورت CPAانجمن  1961در سال 

 "نقدی و صورت گردش وجوه  یهاانیصورت تجزیه و تحليل جر"( مطالعه تحقيقات حسابداری تحت عنوان 2شماره ) ، انتشار بولتن )بررسی تحقيق(کوشش

عملياتی که همان سود خالص بعالوه  یهاتيجوه نقد ناشی از فعالوی در این تحقيق بر محاسبه گردش ونوشته شده بود. "پری ميسون  " که توسط دکتر

تمامی منابع مالی "برای وجوه قائل شد، مفهوم  توانیتعریفی که م نیدتريو در نتيجه مف نیتر، جامعغير نقدی است تاکيد نمود به نظر ميسون یهانهیهز

( خود را 3، بيانيه شماره )منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهيه و ارائه این صورت مالیبه "هيئت تدوین اصول حسابداری آمریكا " 1963در سال  .است"

 یهاتغيير یابد و به عنوان اطالعات مكمل به همراه گزارش "صورت منابع و مصارف وجوه "انتشار داد در این نظریه توصيه شده بود که نام این صورت مالی به 

مالی کليه معامالت عمده  یهالذا این صورت مالی دربرگيرنده جنبه ،ایی که در این بيانيه وجوه با تمامی منابع مالی تفسير شده بوداز آنج .ساالنه ارائه شود

درست است که در این . به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود توانیمثال م عنوانه ب .مستقيم آنها بر روی وجوه بود ريصرف نظر از تأث

 .شدیدر صورت منابع و مصارف وجوه منعكس م دیبایرویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که م

گزارشگری تغييرات در وضعيت مالی  "دوین اصول حسابداری با عنوان هيئت ت 19واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بيانيه شماره 

 گردید. 1971در سال  "

مالی اساسی در گزارشات ساالنه خود  یهاها ملزم به تهيه و ارائه صورت تغييرات در وضعيت مالی به عنوان یكی از صورت، بنگاهبه موجب این بيانيه

 "تحت عنوان  یاهيانيانجمن حسابداران رسمی امریكا ب 1978سال در ه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسير شده بود.در تهيه این صورت مالی نيز وجو گردیدند.

پروفسور گلوید در این بيانيه ایراداتی را به صورت  را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود. "گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون 

 از: در وضعيت مالی مطرح نمود که عبارت است تغييرات 

 اهداف صورت تغييرات در وضعيت مالی نامشخص است..1

 مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است..2

 غير قابل فهم است. ،مالی یهابه روش غير مستقيم برای عموم استفاده کنندگان از صورت "وجوه ناشی از عمليات "محاسبه.3

 گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نيست.سرمایه در .4

مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون ی صورت تغييرات در وضعيت مالی برشاهد عدم توانای یادرطی همين دوران جامعه حرفه

. . تیوينمونه کالسيک این مسئله شرکت دبل ناسب، ورشكست شدند.بسياری از مؤسسات عليرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش م .تجاری بود یهابنگاه

 (.44، 1385ی، گرانت بود )طاهری ازبرم

فاصله زیادی  یهاگذاران به این نتيجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاهسبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه هاییاین گونه نارسا

، منجر به انتشار استاندارد شماره نقدی یهاانیگيری مفهوم وجوه به عنوان جرکاره از ب یاهمچنين حمایت و پشتيبانی حرفهكالت ووجود این مش گرفته است.

ایه این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرم گردید. 1987های حسابداری مالی امریكا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال تدوین استاندارد أتيه 95

گيری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شكل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش در گردش و به کار

 وجوه مطرح نمود.
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 یهااین مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریكا آمده است. أتيآخرین تغييرات از مفهوم وجوه در بيانيه ه

 (.48، 1385ی، )طاهری ازبرم دیداری بعالوه معادل نقد است

 وجه نقد -2-5

وه نقد دارای موضع گيری صریح و روشن تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهيه و افشای اطالعات مربوط به گردش وج أتيه 

، وام دهندگان و کارکنان فرض شده است که تصور سرمایه گذاران .گرددیاین موضع با تعریف نيازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطالعات مالی آغاز م .باشدیم

، پرداخت بهای کاال و خدمات و ها، باز پرداخت وامافزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، ، پرداخت بهره، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسيم سوداز بنگاه

( گزارشات مالی باید به نحوی تهيه شود که نياز اطالعاتی سرمایه 1: گانه گزارشگری مالی عبارتند ازاز آنجایی که اهداف سه .گرددییا حقوق و دستمزد م

منابع موسسه را گزارش  ( اطالعاتی که درباره منابع و تغييرات در2ان و سایر تصميم گيرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ، بستانكارگذاران فعلی و بالقوه

 نقدی آتی گزارش نماید. یهاانی(اطالعات مفيدی درباره جر3نماید. 

بر روی توانایی بنگاه در  مالی است. یهاگان بالقوه صورتهدف اصلی گزارشگری مالی که منعكس کننده عالیق مشترک همه استفاده کنند به همين لحاظ،

 نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. یهاانیجر نيتأم

 ( مفاهيم حسابداری مالی در این زمينه گفته است:1بيانيه شماره )

عامالت مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل م ،بازپرداخت آن و ، استقراضگزارشگری مالی باید اطالعاتی در مورد چگونگی تحصيل یا پرداخت وجه نقد

، فراهم گذاردیم ريتقسيم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بين صاحبان آن و سایر مواردی که ممكن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأث

 ،، ارزیابی نقدینگیمالی نيتأم یهاتي، ارزیابی فعالدر آشنایی با عمليات بنگاه تواندیوجوه م یهاانینقدی یا سایر جر یهاانیاطالعات مربوط به جر نماید.

تدوین استانداردهای حسابداری مالی  أتياین بيانيه نشان دهنده این مطلب بود که ه قابليت پرداخت دیون و تفسير اطالعات تهيه شده مفيد و سودمند باشد.

تدوین استانداردهای حسابداری مالی  أتيمعطوف نموده است .این حرکت ه 95 ی و در نهایت انتشار بيانيه شمارهنقد یهاانیتوجه خود را به گزارشگری جر

 ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:

، اگر چه ارزش بازار گذاردیم ريبهادار آن تأث بازار اوراق یهامتينقدی مطلوب بر ق یهاانیارزیابی بازار از موقعيت قابل پيش بينی یک بنگاه در تحصيل جر

، روان شناسی بازار و غيره نيز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص بهره یها، نرخعوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی رياین اوراق تحت تأث

 .(67،1386)علی احمدی ، باشدینم

دارای نقاط مثبتی باشد که به  یستیبایتدوین استانداردهای حسابداری مالی در بيانيه مفاهيم حسابداری بيان نموده که صورت گردش وجوه نقد م أتيه

مليات جاری به بنگاه در تحصيل وجه نقد از طریق ع یهاتياطالعات سودمندی را در مورد فعال .استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نيازهایشان کمک نماید

طریق مالی چه از نيتأم یهاتي، در مورد فعال، تقسيم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفيت عملياتیهایمنظور باز پرداخت بده

مهم از اطالعات مربوط  یها. استفادهدکنینقدی ارائه م یهاسرمایه گذاری یا پرداخت یهاتياستقراض و چه ازطریق صاحبان سرمایه و همچنين در مورد فعال

، سود آوری و ریسک ، انعطاف پذیری مالینقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه یهاو پرداخت هاافتیبه در

 (.1386)احمدی،  باشدیم

 نقدی یهاانیحرکت به سوی جر -2-6

، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطالعاتی 1980اوليه خود در سال  یهایتدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررس أتيبر همين اساس، ه  

 (:1385)حسينی،  ، معرفی نمودمالی ارائه شود یهابه همراه سایر صورت ستیبایمطلوب که م

 تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بيان شده است: أتيدالیل پشتوانه این نظریه توسط ه

 .نقدی واقعی را فراهم سازد یهاانیباز خورد جر -1
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 نقدی   یهاانیکمک به تعيين رابطه بين سود حسابداری و جر-2

 .اطالعاتی در مورد کيفيت و چگونگی سود فراهم آورد-3

 .گزارشگری مالی را ارتقاء دهدقابليت مقایسه اطالعات مندرج در -4

 کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعيت نقدینگی -5

 آتی.نقدی  یهاانیکمک به پيش بينی جر-6

گفت که اطالعات  توانینم هاتیعلی رغم وجود این محدود .ابدییحسابداری تعهدی ارتباط م یهاتی، هر یک به نوعی به محدودکليه دالیل فوق

مالی گزارش شده اطالعات بيشتری را به منظور  یهادر کنار سایر صورت نقدی یهاانیبلكه اطالعات صورت جر ،باشدیارای بازده اطالعاتی نمحسابداری د

نقدی آتی  یهاانیوجوه یا سود حسابداری کداميک در مورد پيش بينی جر یهاانی، جرنقدی یهاانیدر صورت اینكه جر .دینمایتكميل اطالعات قبلی فراهم م

فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطالعات  مفيد بالقوه به هزینه مربوط به تهيه و افشاء آن اطالعات مورد بررسی قرار  نظر قطعی داد. توانیبهترند نم

بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان  .ا به مراتب بيش از هزینه تهيه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنهگيرد

مندرج در این صورت مالی چيزی بيش از تلخيص و ، زیرا اطالعات یكی از مبانی اطالعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهيه و ارائه آن نيز بسيار اندک است

 .(29،1386اطالعات  حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شكل دیگر نيست )زاهدی،طبقه بندی مجدد 

 یهاانیابزاری برای پيش بينی جر تواندیهمچنين این موضوع م ،باشدینقدی گذشته ضروری م یهاانینقدی درارزیابی جر یهاانیبدیهی است که جر

نقدی واحد تجاری  یهاانیبه جر ماًينقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانكاران مستق یهاانیه جرنقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهميت است ک

نقدی واقعی که از عمليات جاری بدست آمده نيز ضرورت دارد )نكته دوم( به  یهاانینقدی در فهم جر یهاانیطور که جر)نكته اول( همان .شودیمربوط م

باالترین و بيشترین همبستگی  .باشدی)نكته سوم( مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری م .باشدینقدی م یهاانیعبارت دیگر، رابطه بين سود حسابداری و جر

است که سود حسابداری درآمد و  تيمفهوم کيفيت سودآوری انعكاس این واقع .ت سودآوری استنقدی بهترین کيفي یهاانیميان سود حسابداری و جر

تحليل گران مالی در توصيف و تشریح این رابطه به کار برده  لهيبه عبارت دیگر کيفيت سود اصطالحی است که به وس .شودیتعهدی را نيز شامل م یهانهیهز

 .باشدینقدی به مفهوم بهتر بودن کيفيت سود م یهاانید حسابداری و جر. همبستگی و رابطه باال ميان سوشودیم

 

 قیروش تحق -3

است که برای  شامل فرایندی منظم و گام به گام 3ایهای کتابخانهروش برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شد است. در این تحقيق 

است که پژوهشگر  ای همواره الزمگيرد. در طول فرایند یک مطالعه کتابخانهاستفاده قرار می گردآوری اطالعات جهت نگارش یک مقاله یا ارائه یک سمينار مورد

آنها در بخشی از  گيرد، ولی در بعضی ازرار مینماید. در تمامی تحقيقات علمی مورد استفاده ق به عق برگردد و اطالعات قبلی را دستكاری، تعدیل و بازنویسی

های تحقيق بر یافته ای است و از آغاز تا انتها متكیموضوع تحقيق از حيث روش، ماهيتاً کتابخانه شود و در بعضی از آنهافرآیند تحقيق از این روش استفاده می

گيرد. در نيز مورد استفاده قرار می پژوهشی-مقاله علمی است و در مقاله مروری کابزار در نگارش ی ترینای مهمای است. روش تحقيق کتابخانهکتابخانه

 .شوداز این روش استفاده زیادی می روش فراتحليل و روش فراترکيب شامل فرامطالعه تحقيقات کيفی مانند

ای ندارند نيز ظاهرا ماهيت کتابخانه شود. در تحقيقاتی کهای و ميدانی تقسيم میهای کتابخانهبه دو دسته روش های گردآوری اطالعاتروش لیبطور ک

همبستگی، تجربی و غيره، پژوهشگر باید  ای در تحقيق خود هستند. در این گروه تحقيقات اعم از توصيفی، علی،کتابخانه هایپژوهشگران ناگزیر از کاربرد روش

 
3 Library research 
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فيش  مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از ای استفاده کند و نتایجابخانههای کترا مطالعه کند. در نتيجه، باید از روش ادبيات و سوابق مسئله و موضوع تحقيق

 .یا جدول و فرم ثبت و نگهداری نماید و در پایان کار نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند برداری

 مراحل تحقیق کتابخانه ای

 :ای در یک تحقيق مراحل زیر را در نظر بگيریدبه کارگيری روش کتابخانه برای

 بررسی کلمات کليدی و اصطالحات تحقيق  •

 های مرتبط با موضوع مقالهدانلود مقاالت و پایان نامه •

 یادداشت اطالعات مربوط به مسئله تحقيق و سوال پژوهش •

 تجزیه و تحليل اطالعات  •

 

 یریگ جهینت-4

. نقدینگی عبارت است از توانایی باشدینقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش م یهاانیاهداف ارائه اطالعات مربوط به جر

 یهایو همچنين به ارتباط بين بده شودیبه وجوه نقد قلمداد م هاییو گاهی اوقات به عنوان ميزان نزدیكی دارا باشدیبه وجه نقد م هایینسبی در تبدیل دارا

به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی  ترعيتوانایی واریز تعهدات در مفهوم وس .گرددیو اقالم نقد و نزدیک به نقد نيز اطالق مکوتاه مدت 

توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری  ترقيدر معنای دق .گرددیجهت هر هدف که ممكن است از طرف موسسه مورد نيازباشد اطالق م

. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصيل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره باشدیدر پرداخت تعهدات خود در سررسيد م

. ليكن مفهوم انعطاف پذیری باشدیالذکر در ارتباط با یكدیگر مهر سه مفهوم فوق است.مناسب و یا در برخورد با وقایع پيش بينی نشده  یهاجویی از فرصت

توانایی پرداخت تعهدات  تر از نقدینگی است.تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گستردهدارای مفهوم گسترده

، زیان برای صاحبان سهام و بستانكاران گردد تسویه اجباری ،عدم پرداخت تعهدات ممكن است سبب ورشكستگی برای تداوم فعاليت شرکت ضروری است.

 .( 26 ، 1385 )حسينی،

عيت در مورد وض تواندیغير جاری م یهاییجاری و دارا یهاییاطالعات مربوط به وضعيت نقدینگی در ترازنامه نيز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارا

: هزینه معوق و بستانكاران از اقالم جاری هستند ولی دليلش این است که این نحوه طبقه بندی اشكاالتی دارد از جمله نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.

جاری  یهاییدر گروه دارا دیل نباشند.هم ممكن است به جریانات وجه نقد قابل تب هاینيز از قبيل موجود هاییسایر دارا اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.

بر  یگذاربه صورت کنونی باشد )به غير ارزش هاییگذاری داراولی تا هنگامی که مبنای ارزش شوندیبعضی از اقالم در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد م

 ،دهدیاز وضعيت نقدینگی را نشان نم یاترازنامه بخش عمده غير ممكن خواهد بود. هاییمبنای ارزش خالص بازیافتنی(، برآورد و تعيين وجه نقد حاصل از دارا

نقدی، بصيرت و بينش خوبی در مورد  یهاانیاما از طرف دیگر صورت جر .دینمایبنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعيت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشكار م

 (.1385)حسينی،  دینمایامكانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عمليات را ارائه م

 

 نابعم -5

 .جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. -(. بررسی رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمایه گذاری1384حسين پور، زهرا. )

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان.

برسی، سال هفتم، تحقيقات حسابداری و حسا رابطه سياست تقسيم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی.(. 1394حيدرپور، فرزانه. کاظم پور، مسعود .)

 .73-58شماره بيست و ششم، 

https://parsmodir.com/com/flv.php
https://parsmodir.com/com/flv.php
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 پذیرفته شرکتهای سود تقسيم و نسبت های بدهی بر سرمایه گذاری فرصت های و آزاد نقدی جریانهای تأثير (.1390ذوالفقاری، مهدی. ستایش، محمد حسين.)

 بورس اوراق بهادار، شماره  تهران. بهادار اوراق بورس در شده

های های نقدی وچوه نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطالعاتی شرکت(. بررسی ميزان حساسيت جریان1393اخالقی، حسنعلی. نوروزی، محمد .)رسائيان، امير. 

 .146-128، 23پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال ششم، شماره 

(. تجزیه و تحليل رابطه بين جریانهای نقد عملياتی و تغييرات سود تقسيمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس 1390)ستایش، محمدحسين، مهتری، زینب، 

 .171 -149، 2، شماره5اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 

شررکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  نقدی جریان - گذاریسرمایه حساسيت تعيين در نقدی ذخایر (. نقش1390اشرفی.) مجيد و مهدی عرب صالحی،

 .94-75(، 9های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم، شماره پياپی )بهادار تهران. مجله پژوهش

 تهران. شگاهدان مدیریت، دانشكده ارشد، کارشناسی نامه پایان های نقد، جریان تغييرات و تقسيمی سود تغييرات بين ارتباط بررسی (.1380) علی. عليزاده،

(. تاثير سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با توجه به محدودیت های تامين مالی بر حساسيت جریان 1393علی نژاد ساروکالئی، مهدی. و آئين، صدیقه .)

 .60-45(، 20های حسابداری مالی، سال ششم، شماره دوم، شماره پياپی )وجوه نقد. مجله پژوهش

(. بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 1388باقری، بهروز. )مهرانی، ساسان. 

 .23-1، 51تهران. تحقيقات حسابداری، شماره دوم، 

  ، صفحه2شماره  فصلنامه تحقيقات حسابداری.  . نقدی وجه نقد.( بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسيت جریان1388کاشانی پور، محمد و بيژن نقی نژاد. )
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