
 

85 

 

حسابداری و مدیریت مطالعات صلنامهف   

1395 بهار، 1، شماره 2دوره   

97-85صفحات   

ISSN: 2476-5066 

www.uctjournals.com 

 

تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی  مطالعه

 آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

 بیات، مریم شعبانی و محمد حسین کالنتریرقیه 

 ایران -زنجان  -دانشگاه ازاد زنجان –دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 
 چکیده

امروزه قسمت اعظم دارایی سازمان ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که روش های حسابداری سنتی قادر به 

اندازه گیری آنها نیستند، ولی حداقل با توجه به اطالع از نقش آنها در ایجاد وجه نقد عملیاتی آتی به اهمیت سرمایه گذاری بر 

حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر جریان های  از مطالعه دفه روی این دارایی ها پی خواهیم برد.

شرکت   50 ها، فرضیه آزمون منظوربود. به  تهران بهادار اوراق بورس شده در تولیدی پذیرفته هایشرکت نقد عملیاتی آتی در

استفاده شد و برای برآورد  ترکیبی های مدل داده از نیز ها فرضیه آزمون جهت گردید. انتخاب 1393 تا 1384 های طی سال

دهد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تاثیر معکوس و  نتایج نشان می استفاده شده است. Eviews 7مدل ها از نرم افزار 

نه ای بر جریان های معناداری بر جریان های نقد عملیاتی آتی دارد. اما سرمایه گذاری در تبلیغات، آموزش و نرم افزارهای رایا

  نقد عملیاتی آتی تاثیر معناداری ندارد.

 

 دارایی نامشهود، تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش، نرم افزار، جریان نقد عملیاتی: های کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

 مبلغ ملیاتی است.شود، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های ع یکی از اقالم اطالعاتی که در صورت جریان وجه نقد ارائه می
 تا تجاری واحد عملیات که است موضوع این اصلی ارزیابی شاخص های از یکی عملیاتی، فعالیت های از ناشی نقدی جریان های

 منجر سهام پرداخت سود و تجاری واحد عملیاتی توان نگهداشت وام ها، بازپرداخت جهت کافی وجه نقد جریان های به میزان چه
 فعالیت های است. کرده میسر تجاری واحد از مالی خارج منابع به تمسك بدون را جدید گذاری های هسرمای انجام و شده

در زمینه یك اقتصاد جدید که مشخصه آن جهانی . است تجاری واحد عملیاتی درآمد مولد فعالیت های اصلی از عبارت عملیاتی

ارایی های نامشهود ارزشمندترین دارایی یك شرکت هستند که سازی و رقابت جهانی است، این اعتقاد فراگیر وجود دارد که د

از طرفی امروزه قسمت اعظم دارایی سازمان ها را دارایی های نامشهودی کنند.  پایداری و دوام آتی شرکت را تعیین می

گر مجموعه ای از تشکیل می دهند که روش های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نیستند. دارایی های نامشهود بیان

قابلیت ها و توانمندی های یك سازمان است که بعنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار و رشد و توسعه اقتصادی بکارگرفته 

می شوند. اگرچه ما قادر به اندازه گیری دقیق این دارایی ها نیستیم ولی حداقل با توجه به آنها و اطالع از نقش آنها در ایجاد 

ها در دارایی های  بنابراین شرکت لیاتی آتی به اهمیت سرمایه گذاری بر روی این دارایی ها پی خواهیم برد.وجه نقد عم

کنند تا بطور پیوسته مبتکر و نوآور بوده و قادر به حفظ بهره رقابتی منجر به عملکرد آتی  مشهود و نامشهود سرمایه گذاری می

ابداری، سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود را به عنوان دارایی قابل شناسایی بهتر باشند. متاسفانه استانداردهای جاری حس

شناسند. در واقع جدای از هزینه های تحقیق و توسعه، این هزینه ها عموما اندازه گیری نشده  با یك تعریف و ارزیابی رایج نمی

کنند که شناسایی چنین هزینه هایی به  عا میدی ارابداو آمیخته با هزینه های عملیاتی باقی می مانند. زیرا قانون گذاران حس

از آنجا که روش های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری این  .صورت مجزا بسیار دشوار است و مصداقی برای دارایی نیستند

ایی های نامشهود و نوع نامشهود از دارایی ها نیستند مساله مطرح در این نوع تحقیق درک مفهوم سازی سرمایه گذاری در دار

 اندازه گیری اثر آن بر جریان های نقد عملیاتی آتی است.

 . مبانی نظری 2

 . دارایی های نامشهود1

دارایی نامشهود را این گونه تعریف می کند که دارایی های نامشهود یك دارایی  ،38استاندارد حسابداری بین المللی شماره  

فیزیکی است که برای استفاده در تولید یا عرضه کاالها و خدمات یا اجاره به سایرین یا بدون وجود و قابل شناسایی  ،غیرپولی

یی غیرپولی و فاقد دارایی نامشهود را یك دارا نیزحسابداری ایران  17استاندارد شماره  سایر مقاصد اداری نگهداری می شود.

 که :داندماهیت عینی می

اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری  ،کاالها یا خدماتالف( به منظوراستفاده در تولید یا عرضه 

 می شود.

 ب( با قصد استفاده بیش از یك دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد.

 ج( قابل تشخیص باشد.

 . جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی2

شامل جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی )فعالیت  حسابداری ایران 2طبق استاندارد شماره  

های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری( و نیز آن دسته از جریان های نقدی است که ماهیتا به طور مستقیم 

 قابل ارتباط با سایر طبقات جریان های نقدی صورت جریان وجوه نقد نباشد.
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 پژوهش پیشینه. 3

(، در تحقیقی به بررسی توانایی سود خالص و جریان های نقد عملیاتی در پیش بینی 1390ایزدی نیا، قوچی فرد و حمیدیان )

پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با  88تا  80جریان های نقد آزاد طی سال های 

(، در 1388میرفخرالدینی و همکاران ) در پیش بینی جریان های نقد آزاد برخوردار است.سود خالص از توانایی بیشتری 

پژوهشی با بررسی سه مدل سود، مدل جریان های نقدی و مدل جریان نقدی و اجزای تعهدی سود در پیش بینی جریان های 

د عملیاتی آتی را پیش بینی کنند و دریافتند که هر سه مدل می توانند جریان های نق 85تا  80نقدی آتی طی سال های 

(، به 1383ثقفی و هاشمی) دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری، می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود بخشد.

بررسی تحلیلی رابطه جریان های نقدی و عملیاتی و اقالم تعهدی و ارائه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی 

یافته های تحقیق آنها نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معنی داری  .پرداختند

است. همچنین در مجموع یافته های تحقیق آنها با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش بینی جریان های نقدی 

در پیش بینی جریان های نقدی نسبت به خود جریان های نقدی هماهنگی عملیاتی و هم چنین نظریه برتری توانایی سود 

تحقیق وی نشانگر این بود  محتوای افزاینده جریانات نقدی و تعهدی پرداخت، نتایج (، به بررسی1374عرب مازار یزدی) دارد.

ای تعهدی نیست. در مقابل که داده های جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطالعاتی نسبت به داده های جریان ه

مجموعه شواهد در این تحقیق و نتایج آزمون ها اواٌل بیانگر رابطه معنی داری میان تغییرات غیرمنتظره سود و تغییرات غیره 

منتظره بازده سهام است و نهایتاٌ از محتوای افزاینده سود و هر دو متغیر جریان های تعهدی )سود و سرمایه در گردش عملیات 

حسابداری و  رابطه بین سود (، به بررسی1372عیت کاشانی )ر م( بر محتوای جریان های نقدی عملیات حکایت دارد.با ه

پرداخت، نتایج تحقیق وی نشان می دهد که بین سود تعهدی و جریان های نقدی  اندازه گیری جریان های نقدی در ایران

 ای نقدی آینده نمی توان به سود تعهدی اتکا کرد.عملیاتی رابطه خطی قوی نیست و برای پیش بینی جریان ه

(، به بررسی رابطه ارزش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در حیطه فرانسه پرداختند، زیرا 2006کازاوان، جنی و جین جین )

دریافتند که  هیئت استانداردهای حسابداری فرانسه اجازه دو شیوه حسابداری )هزینه کردن یا سرمایه گذاری( را می دهند. آنها

هزینه های سرمایه گذاری شده تحقیق و توسعه به طور منفی با قیمت های سهام مرتبط هستند و اینکه تغییر در هزینه های 

سرمایه گذاری شده تحقیق و توسعه به طور منفی با بازده سهام مرتبط است. محققان این اثر منفی جالب را به واسطه این 

رمایه گذارها معتقدند شرکت ها درآمدها را به واسطه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه واقعیت توضیح می دهند که س

( در تحقیقی کاهش سرمایه در گردش و افزایش جریان های نقد عملیاتی را بررسی 2005) 1فرانکل مدیریت و اداره می کنند.

منجر به افزایش در جریان های نقدی عملیاتی  کرد. او دریافت که کاهش در دارایی های جاری و افزایش در بدهی های جاری،

می شود، همچنین او رابطه معنی داری برای کاهش در سرمایه در گردش و تالش مدیریت برای افزایش جریان های نقدی 

(، در تحقیق خود به بررسی مدیریت سود از طریق 2005)2روی شاودری  عملیاتی از محدوده های تعیین شده پیدا کرد.

جریان های نقد عملیاتی پرداخت و دریافت که مدیرانی که اقدام به دستکاری جریان های نقدی عملیاتی از طریق دستکاری 

فعالیت های عملیاتی مانند تخفیف در قیمت فروش می کنند، فروش افزایش پیدا می کند و تولید زیاد، منجر به کاهش بهای 

برگ  به افزایش فروش شده و تغییرات مثبت سودآوری را ایجاد می کند.تمام شده کاالی فروش رفته می شود. این کار، منجر 

استالر و دیچاو سودآوری را به دو بخش جریان های نقدی عملیاتی که تغییرات سرمایه در گردش است و دیگر اقالم تعهدی 

قدام به دستکاری جریان های تقسیم کردند. آنها نتیجه گرفتند که شرکت ها به منظور تبدیل زیان های اندک به سودهای کم ا

 نقدی عملیاتی می کننند.

                                                           
1 - Frankel S.P 

2 - Roychowdhury, S. 
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های تبلیغات و تحقیق و توسعه را بر ارزش بازار شرکت ها طی یك (، تاثیرات سطح مقطعی هزینه1993چاوین و هیرشی )

نی افزایش می دوره سه ساله بررسی کردند. آنها نشان دادند که اثر ارزیابی سنتی وجوه نقد جاری، رشد، رسیك و سهم بازار زما

یابد که هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان منابع مهم سرمایه نامشهود در نظرگرفته شوند. این تحقیق هم چنین 

تاثیر اندازه شرکت بر سودمندی و تاثیرگذاری هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات را نشان می دهد. با این وجود اثرات 

عه بر ارزش بازار در سراسر بخش های تولیدی و غیر تولیدی و هم چنین در بخش های دارای تبلیغات و تحقیق و توس

تکنولوژی باال و پایین عامل است. محققان نتیجه می گیرند که این دو نوع هزینه می توانند بعنوان اشکال دیگر سرمایه گذاری 

، به تحقیق درباره شاخص های پیش بینی 1980سال  در فیشر در سرمایه نامشهود که در ارزش سهام نقش دارند، تلقی شوند.

جریانات نقد عملیاتی آتی پرداخت. وی برای هر شرکت هفت الگوی رگرسیون جدا برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی 

، که هر استخراج کرد. در این الگوها جریان های نقدی عملیاتی آینده به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر مستقل مختلف

کدام در یك الگوی جدا قرار می گرفتند را مورد آزمون قرار داد. نتیجه تحقیق وی نشان داد که اقالم تعهدی نسبت به جریان 

های نقد عملیاتی، توان پیش بینی بهتری دارد ولی وی برای پیش بینی جریان های نقدی از اقالم تعهدی و نقدی به طور 

 همزمان استفاده نکرد.

 های پژوهشفرضیه  .4

  های تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح کرد:با توجه به مطالب ذکر شده، فرضیه

  فرضیه اصلی:

 سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر دارد.

 فرضیه های فرعی:

   دارد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر .1

  سرمایه گذاری در تبلیغات بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر دارد. .2

  سرمایه گذاری در آموزش بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر دارد. .3

 سرمایه گذاری در نرم افزارهای رایانه ای بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر دارد. .4

 

 روش انجام تحقیق  .5

و از  اطالعات گذشته( بوده رویدادی )از طریق پس از رویکرد با استفاده آنهای داده و کاربردی از نوع فهد براساس تحقیق این

 تاثیر و نوع میزان تعیین وجود، آن اصلی و هدف بوده همبستگی _ توصیفی تحقیقات از نوع اطالعات گردآوری روش لحاظ

های بانك تحقیق، از مورد نیاز ها و اطالعاتداده ت گردآوریاست. جه مورد آزمون متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته

 .شود می اطالعاتی معتبر استفاده

 توان اینگونه تعریف نمود:جامعه آماری را می

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یك مقیاس جغرافیایی مشخخص دارای یخك یخا چنخد صخفت مشخترک »

صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشخترک و متمخایز کننخده جامعخه » (.1386)حافظ نیا، « باشند

که جهت بررسی تاثیر سرمایه گخذاری در دارایخی  حاضربرای انجام تحقیق  (.1384)آذر و مؤمنی، « آماری از سایر جوامع باشد

گیخرد، از انجخام مخیرس اوراق بهخادار تهخران های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی آتی شرکت هخای پذیرفتخه شخده در بخو

 استفاده شده است. 93الی  84های های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در فاصله زمانی سالاطالعات مربوط به شرکت
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  نمونه آماری

 توان چنین تعریف کرد:نمونه را می

جامعه مشابهت داشخته، معخرف جامعخه بخوده و از تجخانس و نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات »

 (.1386نیا،  )حافظ« همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد

 انتخاب شدند: زیر ، با توجه به شرایط هااز این جامعه شرکت

 . موجود باشد تحقیق زمانی قلمرو طی های مورد مطالعهاز شرکت هریك کامل اطالعات -1

 باشند. نداده مالی تغییر سال تحقیق ی دوره ها در طولبودن اطالعات، شرکت به منظور همگن-2

 .اسفند باشد 29ها منتهی به شرکت مالی سال به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، پایان -3

 ماه باشد. 6وقفه معامالتی حداکثر  -4

 .هایی سرمایه گذاری، واسطه گرهای مالی و بیمه ای نباشدجزء شرکت -5

 ند.بوده و به عنوان نمونه انتخاب گردیدفوق شرکت حائز شرایط  50در نهایت با اعمال شرایط فوق تعداد
 

 طبقه بندی و تشخیص متغیرها. 5-1

شوند. متغیر  ای که با یکدیگر دارند به سه گروه متغیرهای توضیحی، وابسته و کنترلی تقسیم میمتغیرها بر اساس رابطه

آید. متغیرهای توضیحی نقش علت را به ها به حساب میت متغیرهای توضیحی است یا در واقع معلول آنوابسته تابع تغییرا

نگاره (. 1386گیرند )حافظ نیا، عهده دارند. متغیرهای کنترلی نیز، به عنوان رابط بین متغیرهای توضیحی و وابسته قرار می 

 دهد.زیر متغیرهای پژوهش را نشان می  1شماره 

 و نحوه محاسبه آنها تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق( 1نگاره
نوع 

 متغیر
 نحوه محاسبه نماد متغیر نام متغیر

 مستقل

 مخارج تحقیق و توسعه/ فروش ساالنه R&D تحقیق و توسعه

 مخارج تبلیغات/ فروش ساالنه Advertising تبلیغات

 مخارج آموزش/ فروش ساالنه Training آموزش

 مخارج نرم افزار/ فروش ساالنه Software نرم افزار

 

 کنترل

 

 

 هاحاصل جمع لگاریتم طبیعی دارایی Size اندازه

 های بلند مدت/ کل دارایی هابدهی LEV اهرم مالی

 ارزش بازار سهام عادی/ ارزش دفتری سهام عادی MB ارزش بازاری به ارزش دفتری

 دارایی هاسود عملیاتی / کل  ROA بازده دارایی ها

 خالص دارایی های ثابت / کل دارایی ها TANG نسبت دارایی های ثابت

 جریانات نقدی عملیاتی/ کل دارایی ها OCF جریان های نقدی عملیاتی وابسته

 یافته های تحقیق .6

 . آماره توصیفی6-1

های مذکور شمایی کلی از وضعیت توزیع ( ارائه شده اند. آماره 2آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در نگاره )

 داده های تحقیق ارائه می نمایند.
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 (: آماره های توصیفی تحقیق2نگاره )

 کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

OCF 12/0 11/0 52/1 43/0- 15/0 09/3 04/26 

RD 006/0 001/0 20/0 0.0001 018/0 20/8 39/81 

DA 008/0 003/0 15/1 0.0006 054/0 36/19 48/403 

TR 002/0 0004/0 035/0 0.0004 004/0 30/5 43/34 

SOFT 001/0 0004/0 14/0 0.0001 006/0 24/20 66/435 

MB 45/3 44/2 89/51 09/8- 57/4 56/6 22/64 

SIZE 05/27 89/26 38/31 61/23 30/1 53/0 53/3 

ROA 17/0 14/0 76/5 32/0- 28/0 03/17 50/346 

TANG 22/0 18/0 98/0 003/0 16/0 33/1 70/4 

LEV 076/0 044/0 93/3 0 19/0 78/16 72/333 

 

ریال  100است، که این مقدار نشان می دهد از هر  12/0نتایج ارایه شده نشان می دهد که میانگین جریانات نقد عملیاتی آتی 

ریال آن جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی می باشد. متغیرهای تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش  12دارایی تقریبا 

می  45/3های نزدیك به هم و مثبتی برخوردار می باشند. میانگین ارزش بازاری به ارزش دفتری  و نرم افزار تقریبا از میانگین

متوسط نسبت بدهی های  باشد، که این رقم نشان از سه برابر بودن ارزش بازاری بر ارزش دفتری  دارایی ها حکایت می کند.

است میزان تامین مالی از راه بدهی نسبت به حقوق  می باشد که نشان دهنده این 0756/0بلند مدت به مجموع دارایی ها 

میانه متغیر ها  صاحبان سهام کمتر است، و بیان کننده استفاده کم از اهرم مالی در شرکت های عضو نمونه تحقیق می باشد.

ند و نشان دهنده این است که نصف داده ها از عدد وسط مجموعه کمتر و نصف داده ها از عدد وسط مجموعه بیشتر هست

دهد انحراف معیار این متغیرها نشان می نزدیك بودن مقدار میانگین و میانه متغیرهای مذکور ناشی از تقارن داده ها می باشد.

که در متغیرهای تحقیق انحراف مشاهدات از میانگین کم بوده و مشاهدات حول میانگین تمرکز دارند، البته مثبت بودن ضریب 

 کند.ها حول میانگین را اثبات میبودن داده کشیدگی متغیرها هم متمرکز

 . نتایج برآورد مدل های تحقیق6-2

 (1-1( و آزمون فرضیه فرعی )1. نتایج برآورد مدل )6-2-1

( و 71/1( با رویکرد داده های ترکیبی برآورد شده است. معناداری آماره لیمیر )1(، مدل )1-1جهت آزمون فرضیه فرعی )

( 1( باید به روش اثرات تصادفی برآورد شود. نتایج برآورد مدل )1( نشان می دهد که مدل )00/0هاسمن )عدم معناداری آماره 

 ( ارائه شده است.3با روش مذکور در نگاره )

OCF i,t = β0 + β1OCF i,t-1 + β2RD i,t +β3Mb i,t+ β4Sizei,t+ β5ROAi,t + β6TANGi,t + 
β7Lev i,t +εi,t 
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 (1د مدل )(: نتایج برآور3نگاره )

 VIFشاخص  معناداری آماره تی استیودنت ضریب متغیر

 --- 04/0 09/2 29/0** عرض از مبدا

OCF_1 ***45/0 65/9 00/0 1/1 

RD *55/0- 66/1- 096/0 3/1 

MB 002/0 075/1 28/0 08/1 

SIZE *009/0- 856/1- 06/0 2/1 

ROA *07/0 919/1 06/0 1/1 

TANG **09/0 085/2 04/0 22/1 

LEV 04/0- 784/0- 43/0 06/1 

  (08/0) 71/1 آماره لیمیر )معناداری( 99/22% ضریب تعیین تعدیل شده

  (00/1) 00/0 آماره هاسمن )معناداری( (00/0) 24/22*** آماره فیشر )معناداری(

    92/1 واتسون -دوربین 

  1*** معناداری در سطح %

 

 -55/0، هزینه تحقیق و توسعه  %1در سطح  45/0متغیرهای جریان نقد عملیاتی آتی  دهد که ضریبنتایج ارائه شده نشان می

 %5،در سطح 29/0و نسبت دارایی ثابت به کل دارایی  و عرض از مبدأ  %10در سطح  -07/0و بازده دارایی ها  -009/0، اندازه 

شکل خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل حاکی از عدم وجود م 392/1معنادارند. همچنین، مقدار آماره دوربین واتسون

مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و برای آزمون فرضیه می توان به آن اتکا نمود. معناداری آماره 

 بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای 1در سطح % 24/22فیشر 

نشان   -55/0معناداری ضریب متغیر تحقیق و توسعه  نمایند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 23مستقل حدود 

می دهد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر جریان نقد عملیاتی آتی تاثیر معکوس و معناداری دارد، بنابراین فرضیه 

 ( پذیرفته شده است.1-1فرعی )

 

 (2-1( و آزمون فرضیه فرعی )2تایج برآورد مدل ). ن6-2-2

( و 65/1( با رویکرد داده های ترکیبی برآورد شده است. معناداری آماره لیمیر )2(، مدل )2-1جهت آزمون فرضیه فرعی )

( 2د مدل )( باید به روش اثرات تصادفی برآورد شود. نتایج برآور2( نشان می دهد که مدل )00/0عدم معناداری آماره هاسمن )

 ( ارائه شده است.4با روش مذکور در نگاره )

OCF i,t = β0 + β1OCF i,t-1 + β2 Advertising i,t +β3Mb i,t+ β4Sizei,t+ β5ROAi,t + 

β6TANGi,t + β7Lev i,t +εi,t 

                                                           
قرار دارد، مشکل خودهمبستگی سریالی در اجزای اخالل مدل برآورد  5/2و  5/1واتسون بین -مقدار آماره دوربین. طبق یك قاعده سر انگشتی، وقتی 3

 (.1389شده وجود ندارد )افالطونی و نیکبخت، 
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 (2(: نتایج برآورد مدل )4نگاره )

 VIFشاخص  معناداری آماره تی استیودنت ضریب متغیر

 --- 07/0 79/1 24/0** عرض از مبدا

OCF_1 
***453/0 73/9 00/0 09/1 

AD 058/0- 47/0- 64/0 01/1 

MB 002/0 97/0 33/0 08/1 

SIZE 
*007/0- 53/1- 13/0 07/1 

ROA 
**067/0 96/1 05/0 10/1 

TANG 
**066/0 66/1 098/0 11/1 

LEV 04/0- 75/0- 45/0 07/1 

  (09/0) 65/1 )معناداری(آماره لیمیر  27/22% ضریب تعیین تعدیل شده

  (00/1) 00/0 آماره هاسمن )معناداری( (00/0) 42/21*** آماره فیشر )معناداری(

    91/1 واتسون -دوربین 

   1*** معناداری در سطح %

 

دارایی ، نسبت دارایی ثابت به کل 067/0و ضرایب بازده دارایی ها  24/0دهد که عرض از مبداء، نتایج ارائه شده نشان می

،  معنادارند. %1/ در سطح 453و جریان های نقدی عملیاتی آتی  %10در سطح  -007/0معنادارند. اندازه  %5در سطح  066/0

حاکی از عدم وجود مشکل خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل مدل برآورد  91/1همچنین، مقدار آماره دوربین واتسون 

کاذب نیست و برای آزمون فرضیه های فرعی می توان به آن اتکا نمود. معناداری آماره شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده 

بیانگر معناداری کلی مدل تحقیق است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای  1در سطح % 42/21فیشر 

نشان می  -058/0ری ضریب متغیر تبلیغات عدم معنادا نمایند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 22مستقل حدود 

 ( رد می شود. 2-1دهد سرمایه گذاری در تبلیغات بر جریان نقد عملیاتی آتی تاثیر معناداری ندارد، لذا فرضیه فرعی )

 (3-1( و آزمون فرضیه فرعی )3. نتایج برآورد مدل )6-2-3

( و 66/1کیبی برآورد شده است. معناداری آماره لیمیر )( با رویکرد داده های تر3(، مدل )3-1جهت آزمون فرضیه فرعی )

( 1( باید به روش اثرات تصادفی برآورد شود. نتایج برآورد مدل )3( نشان می دهد که مدل )00/0عدم معناداری آماره هاسمن )

  ( ارائه شده است.5با روش مذکور در نگاره )

OCF i,t = β0 + β1OCF i,t-1 + β2 Training i,t +β3Mb i,t + β4Sizei,t+ β5ROAi,t + β6TANGi,t + 
β7Lev i,t +εi,t 
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 (3(: نتایج برآورد مدل )5نگاره )

 VIFشاخص  معناداری آماره تی استیودنت ضریب متغیر

 --- 04/0 09/2 28/0*** عرض از مبدا

OCF_1 
***46/0 84/9 00/0 09/1 

TR 30/1- 88/0- 38/0 03/1 

MB 002/0 97/0 33/0 08/1 

SIZE 
*009/0- 82/1- 07/0 08/1 

ROA 
**06/0 88/1 06/0 10/1 

TANG 
*06/0 64/1 10/0 11/1 

LEV 04/0- 79/0- 43/0 07/1 

  (09/0) 66/1 آماره لیمیر )معناداری( 76/22% ضریب تعیین تعدیل شده

  (00/1) 00/0 آماره هاسمن )معناداری( (00/0) 01/22*** آماره فیشر )معناداری(

    92/1 واتسون -ن دوربی

   1*** معناداری در سطح %

 

، و ضرایب متغیرهای  %1در سطح  46/0و متغیر جریان نقد عملیاتی آتی 28/0دهد که عرض از مبدأ نتایج ارائه شده نشان می

ارند. همچنین، معناد 5در سطح % 06/0و بازده دارایی   %10، در سطح 06/0، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی -009/0اندازه 

حاکی از عدم وجود مشکل خود همبستگی سریالی در اجزای اخالل مدل برآورد شده است،  92/1مقدار آماره دوربین واتسون 

در  01/22( می توان به آن اتکا نمود. معناداری آماره فیشر 3-1لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و برای آزمون فرضیه )

ی کلی مدل تحقیق است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود بیانگر معنادار 1سطح %

، نشان می دهد که سرمایه  -30/1آموزشعدم معناداری ضریب متغیر  نمایند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می  23

 ( رد می شود.3-1ذا فرضیه فرعی )گذاری در آموزش بر جریان نقد عملیاتی آتی تاثیر معناداری ندارد، ل

 (4-1( و آزمون فرضیه ی فرعی )4. برآورد مدل )6-2-4

( و 71/1معناداری آماره لیمیر )( با رویکرد داده های ترکیبی برآورد شده است. 4(، مدل )4-1جهت آزمون فرضیه فرعی )

( 4اثرات تصادفی برآورد شود. نتایج برآورد مدل )( باید به روش 4( نشان می دهد که مدل )00/0عدم معناداری آماره هاسمن )

 ( ارائه شده است.6با روش مذکور در نگاره )

OCF i,t = β0 + β1OCF i,t-1 + β2 Software i,t +β3Mb i,t + β4Sizei,t+ β5ROAi,t + β6TANGi,t + 
β7Lev i,t +εi,t 
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 (4(: نتایج برآورد مدل )6نگاره )

 VIFشاخص  معناداری تآماره تی استیودن ضریب متغیر

 --- 07/0 82/1 24/0** عرض از مبدا

OCF_1 
***45/0 74/9 00/0 087/1 

SOFT 84/0- 71/0- 48/0 007/1 

MB 002/0 976/0 33/0 077/1 

SIZE 
*008/0- 55/1- 12/0 074/1 

ROA 
**07/0 94/1 05/0 10/1 

TANG 
**07/0 68/1 09/0 10/1 

LEV 04/0- 75/0- 45/0 066/1 

  (09/0) 71/1 آماره لیمیر )معناداری( 34/22% ضریب تعیین تعدیل شده

  (00/1) 00/0 آماره هاسمن )معناداری( (00/0) 51/21*** آماره فیشر )معناداری(

    91/1 واتسون -دوربین 

   1*** معناداری در سطح %

 

 5، در سطح07/0و نسبت دارایی ثابت به کل دارایی 07/0، بازده دارایی 24/0دهد که عرض از مبداء نتایج ارائه شده نشان می

معنادارند. همچنین، مقدار آماره دوربین واتسون  %1در سطح 45/0و جریان نقد عملیاتی آتی  %10در سطح -008/0و اندازه  %

آورد شده حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی در اجزای اخالل مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل بر 91/1

بیانگر  1در سطح % 51/21کاذب نیست و برای آزمون فرضیه های فرعی می توان به آن اتکا نمود. معناداری آماره فیشر 

درصد از  22معناداری کلی مدل تحقیق است. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل حدود 

، نشان می دهد که سرمایه گذاری در -84/0عدم معناداری ضریب متغیر نرم افزار     نمایند.تغییرات متغیر وابسته را تبیین می

 ( رد می شود. 4-1نرم افزارهای رایانه ای بر جریان نقد عملیاتی آتی تاثیر معناداری ندارد، لذا فرضیه فرعی )

 جمع بندی و تفسیر نتایج فرضیه ها .7

ر دارایی های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر دارد یا خیر و فرضیه اصلی پژوهش این بود که آیا سرمایه گذاری د

 برای رسیدن به جواب فرضیه اصلی فرضیه های فرعی که در ادامه به تفکیك تفسیر خواهد شد بررسی شدند.

 ی آتی  بود.هدف پژوهش در فرضیه فرعی اول بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر جریان های نقد عملیات

طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر جریان نقد وجه عملیاتی آتی تأثیر معکوس و 

( مطابقت 2011با مبانی نظری موجود و همچنین با یافته های ساسون و هاسونا، ) 1-1معناداری دارد. نتایج فرضیه فرعی 

آنها شواهدی  پرداختند، اثرات سرمایه گذاری های نامشهود بر جریانات نقدی آتی بررسی به( 2011دارد. ساسون و هاسونا، )

مبنی بر تاثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر جریانات نقدی آتی فراهم کردند. همچنین یافته های این تحقیق با تحقیق 

تاثیر مستقیمی بر جریانات نقد عملیاتی آتی دارد در (، که بیان کردن سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 2006دنگ و لیو )

 تضاد است.

 هدف پژوهش در فرضیه فرعی دوم بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تبلیغات بر جریان های نقد عملیاتی آتی  بود.

اری ندارد. نتایج طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، سرمایه گذاری در تبلیغات بر جریان نقد وجه عملیاتی آتی تأثیر معناد

( مطابقت ندارد. ساسون و هاسونا، 2011با مبانی نظری موجود و همچنین با یافته های ساسون و هاسونا، ) 2-1فرضیه فرعی 
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آنها شواهدی مبنی بر تاثیر سرمایه  پرداختند، اثرات سرمایه گذاری های نامشهود بر جریانات نقدی آتی بررسی ( به2011)

(، که بیان 2006جریانات نقدی آتی فراهم کردند. همچنین یافته های این تحقیق با تحقیق دنگ و لیو ) گذاری در تبلیغات بر

 کردن سرمایه گذاری در تبلیغات تاثیر مستقیمی بر جریانات نقد عملیاتی آتی دارد در تضاد است.

 نقد عملیاتی آتی  بود.هدف پژوهش در فرضیه فرعی سوم بررسی تاثیر سرمایه گذاری در آموزش بر جریان های 

طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، سرمایه گذاری در آموزش بر جریان نقد وجه عملیاتی آتی تأثیر معناداری ندارد. نتایج 

( مطابقت دارد. ساسون و هاسونا، 2011با مبانی نظری موجود و همچنین با یافته های ساسون و هاسونا، ) 3-1فرضیه فرعی 

آنها بیان کردند که سرمایه گذاری در  پرداختند، اثرات سرمایه گذاری های نامشهود بر جریانات نقدی آتی رسیبر ( به2011)

 آموزش بر جریانات نقدی آتی تاثیر معناداری ندارد. 

تی هدف پژوهش در فرضیه فرعی چهارم بررسی تاثیر سرمایه گذاری در نرم افزارهای رایانه ای بر جریان های نقد عملیاتی آ

 بود.

طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، سرمایه گذاری در نرم افزارهخای رایانخه ای بخر جریخان نقخد وجخه عملیخاتی آتخی تخأثیر 

 معناداری ندارد.

( مطابقت دارد. ساسون و 2011با مبانی نظری موجود و همچنین با یافته های ساسون و هاسونا، ) 4-1نتایج فرضیه فرعی 

آنها بیان کردند که سرمایه  پرداختند، اثرات سرمایه گذاری های نامشهود بر جریانات نقدی آتی بررسی ( به2011هاسونا، )

 گذاری در نرم افزارهای رایانه ای بر جریانات نقدی آتی تاثیر معناداری ندارد. 

ا سرمایه گخذاری هخا بررسخی (، ارتباط اطالعات عمومی مربوط به جمع آوری سرمایه نرم افزار را ب1998همچنین ابودی و لئو )

 کردند. نتایج تحقیق آنها داللت بر این داشت که هزینه های سرمایه گذاری شده در توسعه نرم افزار، در واقع دارایی هستند. 

 

 پیشنهادهای پژوهش .8

 . پیشنهادهای کاربردی8-1

ود مراجع تدوین استانداردهای حسابداری شبا توجه به نقش تأثیرگذار سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود پیشنهاد می -1

باشد را ترجمه و مقررات آن را الزامی ملی به این مقوله توجه بیشتری نمایند و استاندارد بین المللی را که در این ارتباط می

 ها از فضای یکسانی برخودار شوند.نمایند تا همه شرکت

ری در دارایی های نامشهود و اثراتی که بر جریان های نقد عملیاتی با توجه به مبانی نظری موجود در زمینه سرمایه گذا -2

آتی دارند، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در زمان تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام شرکت های بورسی، 

 متغیرهای تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش و نرم افزارهای رایانه ای را مدنظر قرار بدهند.
 

 های آتینهادها برای پژوهش. پیش8-2

از آنجا که ممکن است رفتار متغیرهای تحقیق در صنایع مختلف متفاوت باشد، پیشنهاد می شود این تحقیق در تك تك  .1

 صنایع، جداگانه نیز بررسی شود.

جه به این ها انکار ناپذیر است و با تو ها و سمت وسوی فعالیت شرکتگیری از آنجا که نقش مالکان نهادی در تصمیم .2

شود  باشد، لذا پیشنهاد میها شامل مالکان نهادی دولتی و غیر دولتی می موضوع که ساختار مالکیت نهادی برای شرکت 

 اثرات ساختار مالکان نهادی بر رابطه بین سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود و جریان های نقد عملیاتی آتی، بررسی شود.

یه گذاری در دارایی های نامشهود در مطالعات خارجی که صورت گرفته است، به سخازمان بورس با توجه به تأثیرات سرما .3

 گذاران فراهم آورد.شود زمینه را برای تشخیص این معیار توسط سرمایهاوراق بهادار پیشنهاد می

ها با استفاده از  پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی در شرکت هایی نظیر شرکت های سرمایه گذاری، بیمه و بانك .4

 داده های حسابداری نقدی و تعهدی.
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مقایسه توانایی داده های حسابداری نقدی و تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی با استفاده از اطالعات مالی  .5

 میان دوره ای.

 

 های پژوهش محدودیت .9

مون فرضیه ها از جمله داده های مربوط به مهمترین محدودیت این پژوهش، محدودیت دسترسی به داده های مرتبط با آز

تحقیق و توسعه، تبلیغات، آموزش و نرم افزارهای رایانه ای بود، تعداد بسیار محدودی از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار 

ودند که در تهران در طی دوره تحقیق داده های مرتبط با متغیرهای اشاره شده پژوهش و اطالعات مرتبط با آنها را افشا کرده ب

 شرکت محدود گردد. 50نتیجه منجر به این گردید حجم نمونه انتخابی به 

انجام پذیرفته است. عوامل بسیاری از جمله عدم ثبات  1392تا  1383ساله بین سال های  10این پژوهش، برای یك دوره 

تواند روی نتایج پژوهش اثرگذار شرایط اقتصادی، سیاسی و جنبه های خاص تاثیرگذار یك صنعت طی دوره ی تحقیق، می 

 باشد.

از آنجا که برای انتخاب نمونه از میان شرکت های جامعه آماری، ویژگی هایی که در قسمت نمونه آماری به آن اشاره شده مبنا 

ی های قرار داده شده است، تعمیم نتایج تحقیق به آن گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای ویژگ

 متفاوتی با نمونه مورد نظر هستند باید با احتیاط صورت گیرد.
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