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  چکیده
تجربی بدین منظور داده هاي . ستا ها شرکتجریان نقد آزادسرمایه فکري بر  یرتأثهدف این مطالعه بررسی 

. آوري شـد جمـع  1390الـی   1386سـاله   5دوره شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  48مقطعی 
مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در مدل چارچوب مفهـومی ارائـه   رگرسیونی  يها مدلها جهت آزمون فرضیه

نتایج نشان داد، توسعه سرمایه فکري، سـرمایه انسـانی و سـرمایه فیزیکـی بـه کـار گرفتـه شـده در بـازار          . شده است
بنـابراین تمرکـز روي   . رود یمـ بـه شـمار    هـا  شـرکت تاثیرگذار بر جریان نقـد آزاد عوامل  نیتر مهمتجاري ایران، از 

  .باشد ها شرکتسرمایه انسانی باید در مرکز توجه 

  
  جریان نقد آزادسرمایه ساختاري، ،سرمایه انسانی، سرمایه فکري: واژه هاي کلیدي
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The impact of intellectual capital on firms’ Free Cash Flow 

 Ahmad Modarres2 
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Ali Alimohamadpour4 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of IC on firms’ Free Cash Flow. The 
empirical data were drawn from a panel consisting of 48 Iranian companies listed in the Tehran 
Stock Exchange (TSE), observed over the five-year period of 2007 to 2011. Various regression 
models were examined in order to test the hypotheses included in the proposed conceptual 
framework. Results proved that, in the Iranian business context, the development of Intellectual 
capital, human resources and Capital employed seems to be the most significant factors of firms’ 
Free Cash Flow. Focusing on human capital should, therefore, be at the centre of the companies’ 
attention. 

 

Keywords: Intellectual capital, Human Capital, Structural Capital, Free Cash Flow. 
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  قدمهم
گسترش . یما هابوده شرکتشکی نیست که در قرن بیستم شاهد تغییراتی انقالبی در فرایند خلق ارزش توسط 

است  یارتباطی سریع، دسترسی سریع به اینترنت و جهانی سازي، برخی از تغییرات هاي یستمسقدرتمند،  هايفناوري 
را بــه کــار  هــا آنیــدبا باشــند یمــکــه حاضــران در ایــن قــرن در صــورتی کــه خواهــان بهبــود در کیفیــت زنــدگی   

 قبـل از اقتصـاد دانـش محـور، اقتصـاد صـنعتی      . رن حاضر قرن اقتصاد دانش محور اسـت ق). 2008آرناس، (ببندند
در ایـن اقتصـاد   . فیزیکـی بـوده اسـت    هاي ییدارادر اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت اقتصادي، . حاکم بوده است

اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سـرمایه فکـري بـه    . استفاده از دانش به عنوان عامل تولید نقش کمی داشته است
بنیـتس،  (کنـد  یمـ مشـهود و فیزیکـی برتـري بیشـتري پیـدا       هـاي  یـی داراعنوان عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر 

سـازمانی بـه شـمار     هاي ییداراینتر مهمفکري و به ویژه سرمایه هاي انسانی جزء  هاي ییدارادر این اقتصاد  ).1996
بنیـتس و همکـاران،   (مشـهود  هـاي  یـی داراریشه دارد تـا   ها آندر توان فکري  ها سازمانو موفقیت بالقوه  روند یم

اخیر در سـطح جهـانی مطـرح شـده      سالهسرمایه فکري، موضوع جدیدي است که به لحاظ نظري در چند ).2000
آن بـه   ي و توسـعه ، میـزان رشـد   آیـد  یمبه حساب  ها و سازماناما از آن جا که منبعی پر ارزش براي کشورها . است

ر این منبع نامشـهود بـه عنـوان    از سوي دیگ. کشورها است یافتگی توسعهسرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در 
مجتهـد زاده،  (و سرمایه اي کلیدي در رشد کار آفرینی مطرح شده اسـت  ها شرکتمنابع  ینترافزایکی از ارزش 

ي  ي ارزش بیشـتر، در سـرمایه   دهد که در محیط رقابتی مدرن، عوامل ایجاد کننده شواهد بسیاري نشان می). 1382
سرمایه فکـري شـامل آن بخـش از کـل سـرمایه یـا دارایـی        .هاي مالی و فیزیکی فکري سازمان نهفته است تا سرمایه

تعریف، سرمایه فکري هم  اینبا . آید یمشرکت است که مبتنی بر دانش بوده وشرکت، دارنده ومالک آن به شمار 
 یینهـا وهـم نتیجـه   ) دارائی فکري یـک شـرکت تبـدیل شـده     یاو که به مالکیت فکري (شامل خود دانش  تواند یم

 ).1382انوري و رستمی، (فرآیند انتقال آن باشد

از سوي دیگر امروزه به دلیل روي آوردن شرکت ها به مقوله ارزیابی عملکرد، جریان نقد آزاد مورد توجـه  
جریـان نقـد آزاد را مـی تـوان بـه عنـوان شاخصـی در ارزیـابی عملکـرد و          . بسیاري از گروه هـا قـرار گرفتـه اسـت    

فرض اساسی این اسـت کـه ارزش واحـد تجـاري ناشـی از      . دي واحد تجاري معرفی کردگزارشگري ارزش اقتصا
این شیوه ارزش گذاري، تمامی عناصر موثر بر ارزش یک شـرکت  . توانایی شرکت در ایجاد جریان هاي نقد است

سـابداري و  از این رو، کمیته هاي پاداش و مجامع عمومی شرکت ها براي رهایی از دام سود ح. را در نظر می گیرد
 ).1382ایـزدي نیـا،   (سایر مقیاس هاي ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقـام حسـابداري بـه ایـن مقیـاس روي آورده انـد       

ارزش  جسـتجوکندکه  را تا فرصتهایی می دهد اجازه شرکت به که است اهمیت داراي حیث ازاین  آزاد نقد جریان
از آنجـا کـه متغیرهـایی کـه بـه عنـوان مولفـه هـاي عملکـرد            ).1387مهام و همکـاران،  (دهدمی افزایش را سهامدار
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مانند بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود به کـل فـروش و   (شرکت مورد مطالعه قرار می گیرند 
همه از سود حسابداري منتج مـی شـوند، بنـابرین بخـش      همچنین متغیرهاي بازده سهام، ارزش و رشد شرکت ..... )

، به همین دلیل در سال )از جمله مدیریت و دستکاري سود(اي از مشکالت سود حسابداري را به همراه دارند عمده 
با  ).1986جنسن، (یافته است افزایشهاي اخیر استفاده از جریان نقد آزاد به عنوان نماینده اي براي عملکرد شرکت 

بـه عنـوان نماینـده    -رمایه فکـري بـر جریـان نقـد آزاد     این تحقیق تاثیر سدرتوجه ادبیات تحقیق و موارد گفته شده، 
 .بررسی شده استتهران هاي پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار شرکت –عملکرد 

  پژوهشنظري  مبانی
 مفهوم سرمایه فکري -1

 
جـایگزین سـرمایه هـاي مـالی و      یهسـرما تـرین   در اقتصاد جهانی امروز، دانش خود را به عنوان بهترین و مهم

در این نوع از اقتصاد منبـع ارزش  . فیزیکی معرفی کرده و باعث شده است تا مبحث اقتصاد دانش محور مطرح شود
در بیشـتر  . اسـت )هـاي نامشـهود   دارایـی (ست بلکـه ایجـاد و حفـظ سـرمایه فکـري     ها، تولید کاالهاي مادي نی شرکت
ري منبـع اصـلی مزیـت رقـابتی و خلـق ارزش و ثـروت شـرکت محسـوب         هاي فک هاي دانش محور، دارایی سازمان

 ،دانـش . ها شده است ت رقابتی بنگاهفرما در تشخیص مزی دانش، منبع کلیدي اقتصاد و شاید تنها منبع حکم. شود می
اسـتفاده  زیـرا هرچـه بیشـتر    . منحصر به فرد اسـت  یتاراي ماهیها د ،در مقایسه با دیگر طبقات داراییبه عنوان دارایی

ها تا حد کمی مبتنـی بـر    بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان.شود شود به ارزش آن افزوده می
. تخصیص راهبردي منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادي مبتنـی بـر مـدیریت راهبـردي سـرمایه فکـري خواهـد بـود        

یري دانش و سرمایه فکري را با توجـه بـه عملکـرد و انعطـاف پـذ     بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت 
  ).1389رضایی و همکاران، (سازمان خود اندازه گیري کنند

هـاي   گـزارش در حـال حاضـر   . شـوند  کلیدي مالی خود ارزیابی مـی ها متناسب با عوامل سازماناز سوي دیگر 
سرمایه هاي فکري با نقصـان مواجـه   شود در اندازه گیري و گزارش  انداردهاي حسابداري تهیه میمالی که طبق است

ها، شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتري شرکت به  بدین ترتیب، طبیعی است در ارزشیابی شرکت. هستند
هاي مـالی در   هاي گزارش تمحدودی. این چالش، موجبات انجام تحقیقات وسیعی را فراهم آورده است. وجودآید

هـاي مـادي نیسـت     بیان ارزش بازار شرکت بر این واقعیت استوار است که منبع ارزش اقتصادي شرکت، تنها دارایی
رضایی (ها است عالوه بر این، سرمایه فکري خود ایجاد کننده مزیت رقابتی بین بنگاه. بلکه سرمایه فکري نیز هست

این امر بـدین  . گردد نیز می 5یزي فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکريسرمایه فکري چ).1389و همکاران، 
معنی است که در ادبیات سرمایه فکري در تشریح مفهوم سرمایه فکري، حرکت از داشتن دانش بـه سـمت اسـتفاده    

                                                
5. Intellectual action 
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وب گردند باید دانـش  از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرایندها براي اینکه به عنوان سرمایه فکري محس
همچنـین ایـن امـر منجـر بـه      . را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که براي سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند باشـد 

  ).1997روس و روسی، (برد گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می فرایندي می

 بندي سرمایه فکري طبقه )1-1
  6(HC)سرمایه انسانی ) 1- 1-1

ها و تجارب موجود در کارکنان یک  ها، توانایی هاي انسانی تحت عنوان دانش فردي، مهارت سرمایه
سرمایه انسانی، اشاره ).2005نرما، (ل کسب و کار تعریف شده استمسائ سازمان براي خلق ارزش و حل کردن

ها به  موزشده کارکنان دارد که این آها و آین گذاري در تعلیم و تربیت، آموزش، قابلیت به ارزش تجمیعی سرمایه
هایی  آموزشآورد و دیگري  طریق یادگیري رسمی بدست می هایی که فرد از آموزشگیرند،  دو شکل صورت می

سرمایه انسانی از نقطه نظر فردي به  ).2005بالن، (بیند که فرد از طریق یادگیري از دیگران و به صورت تجربی می
ها،  محسوب شده که شامل دانش، مهارت HCشایستگی کارکنان بخش سخت ته اول شود، دس دو دسته تقسیم می

است که شامل نوآوري کارکنان  HCهاي کارکنان بخش نرم  نگرشدسته دوم استعداد و ابتکار کارکنان است و 
  ).1388عالم تبریز و همکاران، (باشد و رضایت از شغلشان می

  7(SC)سرمایه ساختاري ) 1- 2-1

ها  سرمایه ساختاري اشاره به ساختارها و فرایندهاي موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از آن
ها و ساختارهایی  این سرمایه شامل مکانیزم. گیرند هایشان را به کار می استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارت

لکرد بهینه فکري و از سویی عملکرد بهینه در است که نقش اصلی آن در حمایت از کارکنان براي رسیدن به عم
در حقیقت این سرمایه شامل تمامی مخازن دانشی غیر انسانی در یک سازمان مانند پایگاه . باشد کسب و کار می

هاي فیزیکی  هاي سازمانی است که به سازمان ارزشی فراتر از دارایی و چارت راهبردها ها، فرایندها،  داده
  ).1388ز و همکاران، عالم تبری(بخشد می

  8مشتري –) اي رابطه(سرمایه اجتماعی  ) 1- 3-1

ها  هاي بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکت این سرمایه عبارتست از ارزش موجود در کانال
هاي  سرمایه در مقایسه با سرمایه انسانی و ساختاري در تحقق ارزشنوع از این . کنند وکارشان را هدایت می کسب

                                                
6. human Capital 
7. Structural Capital 
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به طور ). 1388عالم تبریز و همکاران، (شود وب میتر داشته و عاملی بسیار حیاتی محس شرکت اثري مستقیم
کند و عامل تعیین کننده اصلی در  کلی، سرمایه مشتري به عنوان یک پل و واسطه در فرایند سرمایه فکري عمل می

بدون سرمایه مشتري ارزش . سازمان است وکار تبدیل سرمایه فکري به ارزش بازاري و در نتیجه، عملکرد کسب
بنابراین، رشد سرمایه مشتري به حمایت از سرمایه انسانی و . شود بازاري یا عملکرد کسب و کار سازمان محقق نمی

  ).1389قلیچ لی، (سرمایه ساختاري بستگی دارد

 اندازه گیري و سنجش سرمایه فکري )2-1
هاي نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی،  از نقش دارایی در سراسر جهان به دلیل افزایش درك مدیران

ي تغییر  ها یا جدید هستند یا نسخه این روش .ي فکري به وجود آمده است سرمایه هاي زیادي براي سنجش روش
. بندي را ارائه کرده است ترین رویکرد طبقه یافته سازمان) 2007(سویبی . آیند هاي سابق به شمار می اي از روش یافته

ي زیر قرار  ي فکري در یکی از چهار طبقه هاي موجود براي سنجش سرمایه و بر این باور است که همه روشا
  :گیرد می

ي فکري برآورد  ها، ارزش ریالی سرمایه در این روش :9(DIC)ي فکري مستقیم  هاي سرمایه روش-1
اي مستقیم و از راه یک  ه گونهي فکري شناسایی و سپس، این اجزا ب نخست، اجزاي گوناگون سرمایه. شود می

  ).2007سویی، (شوند کلی یا انفرادي ارزیابی می ضریب

ي فکري با مازاد  ها فرض بر این است که سرمایه در این روش:10(MCM)هاي ارزش بازار سهام روش-2
  ).2007سویی، (حقوق صاحبان سهام آن، برابر است ارزش بازار سهام شرکت بر

از راه تقسیم میانگین (هاي شرکت ها، بازدهی دارایی در این روش :11(ROA)ها  هاي بازده دارایی روش- 3 
هاي مشهود آن محاسبه و با میانگین صنعت  ي زمانی بر میانگین دارایی در یک دوره) سود قبل از مالیات شرکت

ي فکري اضافی  سرمایهرکت در مقایسه با میانگین صنعت، ها صفر یا منفی باشد، ش اگر تفاوت آن. شود مقایسه می
ي  ها مثبت باشد، شرکت داراي سرمایه اما اگر تفاوت آن. ي فکري آن برابر با صفر است ندارد و ارزش سرمایه

  ).1390نمازي، (فکري مازاد بر صنعت خود است

                                                
9 .Direct intellectual capital  methods 
10 . Merket capitalization  methods 
11. Return on assete methods 
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هـا و   فکري شناسایی و شاخصي  ها، اجزاي مختلف سرمایه در این روش12:(sc)هاي کارت ارزیابی  روش-4
هاي کارت ارزیـابی شـبیه    روش. شوند هاي ارزیابی یا در قالب نمودارهایی گزارش می معیارهایی ایجاد و در کارت

  ).1390نمازي، (شود ي برآورد نمیي فکر ها ارزش ریالی سرمایه هاي مستقیم، با این تفاوت که در آن روش

 )یکمدل پال(ضریب ارزش افزوده فکري ) 3-1

توسط پالیک  1998که در سال  هاست ییدارابازده  يها مدلمدل تعیین ضریب ارزش افزوده فکري جزء 
یی ااین مدل، با هدف افزایش توان. معرفی شده است و ابزار تحلیلی براي اندازه گیري عملکرد شرکت است

خالل سرمایه فکري زیابی و پایش ارزش ایجاد شده از سازمانی، در ار نفعان يدمدیران، صاحبان سهام و سایر 
هاي عمده منابع سازمانی، طراحی گردید و در طول سالیان پس از  مؤلفهدریچه کل منابع و براي سازمانی و از 

 يها مدلدیگر در قالب  توان ینمامروز را ، واقعیات دنیاي کسب و کار یکپالبه باور . یافته استمعرفی، تکامل 
گذشته کسب و کار در  هاي یتفعالپالیک، سه عنصر مهم در ایجاد تمایز میان . و سنجش سنتی نمایش داد ارزیابی

افزایش  یرتأثبیشتر تحت  ها یمتقکاهش ، نفوذ دانش در تولید و فرصت رسانی، شمارد یبرمو امروز را این گونه 
این اساس، پالیک مدل تعیین ضریب ارزش بر . تغییر کلی ساختار مخارجو  محتوایی اطالعاتی، تا افزایش کمیت

افزوده سرمایه فکري مدل ارزش . کند یمافزوده فکري را به عنوان راه حلی براي فایق آمدن بر مسائل فوق معرفی 
 یرتأثمبتنی بر این فرض است که اندازه گیري و توسعه ارزش افزوده شرکت ممکن است بر ارزش بازار شرکت 

این مدل بر اساس این اصل است که ایجاد ارزش برخواسته از دو عامل اولیه با عنوان منابع ). 2002پالیک، (بگذارد 
این روش براي محاسبه ارزش افزوده سه نوع سرمایه یعنی . باشد یمسرمایه اي فیزیکی و منابع سرمایه اي فکري 

همتی و همکاران، (کند یممالی استفاده  يها صورتطالعات سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري از ا، سرمایه فیزیکی
1389.(  

 جریان نقد آزاد -2

که  شرکت ها در دارایی هـاي جـاري و    به طور کلی مفهوم جریان نقد بر مقدار جریان نقدي  متمرکز است
خاص، جریان نقد آزاد، جریان نقد مـازاد بـر    اما به طور. منظور ادامه حیاتشان سرمایه گذاري می کنندبلند مدت به 

... ، وسایل و تجهیزات و سهام سایر شـرکت هـا و   کاالموجوديوجه نقد سرمایه گذاري شده در دارایی هایی مانند 
زمانی که شرکت قادر است جریان هاي نقد مازاد بر مخارج شرکت، جهت ادامه بقـا  . توسط شرکت تلقی می شود

بـراي تقسـیم بـین  سـهام داران و یـا پرداخـت        از آند، داراي جریان نقـد آزاد مـی باشـد کـه     در تجارت ایجاد نمای
مالیات، باز پرداخت بدهیها و یا حتی سرمایه گذاري در پروژه هاي با جریانهاي فعلی منفی مورد اسـتفاده قـرار مـی    

  ). 1388نوعلی نهاوندي، ( گیرد 
                                                
12. Scorecard methods 
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عیاري طالیی تلقی می شـود، چـرا کـه  بخشـی از سـودآوري      در ادبیات مالی وحسابداري جریان نقد آزاد م 
اگرچه  جریان نقـد آزاد معیـاري کامـل از عملکـرد  نیسـت، امـا دسـتکاري        . عملیات یک شرکت را نشان می دهد

کردن آن در مقایسه با سود و سود هر سهم بسیار مشکل است و به همین دلیل است که آن را نسبت به سود خـالص  
سود یک شرکت ممکن است رقمی باال و در حال رشد باشد، امـا تـا زمـانی کـه وجـوه نقـد آزاد       . ترجیح می دهند

مورد توجه قرار نگرفته است نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصـل شـده بـراي یـک     
وجـوه  . قد آزاد مـی باشـند  شرکت در یک سال معین می باشد یا خیر؟ صاحبان سرمایه درنهایت عالقمند به وجوه ن

  ). 1387مهام، (نقد آزاد، وجوه قابل برداشت را نشان می دهد؛ چیزي که سود آن را نشان نمی دهد 
امروزه به دلیل روي آوردن شرکت ها به مقوله ارزیـابی عملکـرد، جریـان نقـد آزاد مـورد توجـه بسـیاري از        

ه عنوان شاخصی در ارزیابی عملکـرد و گزارشـگري ارزش   جریان نقد آزاد را می توان ب. گروه ها قرار گرفته است
فرض اساسی این است کـه ارزش واحـد تجـاري ناشـی از توانـایی شـرکت در       . اقتصادي واحد تجاري معرفی کرد

. این شیوه ارزش گذاري، تمامی عناصر موثر بر ارزش یک شرکت را در نظر می گیرد. ایجاد جریان هاي نقد است
ي پاداش و مجامع عمومی شرکت ها براي رهایی از دام سـود حسـابداري و سـایر مقیـاس هـاي      از این رو، کمیته ها

مقیـاس هـاي ارزش افـزوده اقتصـادي و     . ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداري به ایـن مقیـاس روي آورده انـد   
هایی که مبتنـی بـر    جریان وجوه نقد آزاد مقیاس اصلی مطالعه وضعیت شرکت است که نارسایی هاي  سایر مقیاس

و تــالش مــی نماینــد بــین منــافع طبقــه ســهامداران و مــدیران همســویی ایجــاد   . ســود حســابداري هســتند را نــدارد 
تـا   مـی دهـد   اجـازه  شـرکت  بـه  کـه  اسـت  اهمیـت  داراي حیـث  این از آزاد نقدي جریان). 1382ایزدي نیا، (نمایند

 محصوالت ينقد،توسعه وجه دراختیار داشتن بدون. دهدمی افزایش را ارزش سهامدار جستجوکندکه را فرصتهایی
مهـام و  ( نیسـت بـدهی امکـان پذیر   وکاهش سهامداران به نقدي تجاري، پرداخت سودهاي تحصیلهاي انجام جدید،

 ).1387همکاران، 

  پیشینه پژوهش
اخیر نقـش بـا    يها سالدر  ها سازمانبیان شد سرمایه فکري در مزیت رقابتی و عملکرد  تر یشپکه  همان طور

. همچنین جریان نقد آزاد نیز یکی از مولفه هایی است که سابقه آن چنـدان طـوالنی نیسـت    .اهمیتی پیدا کرده است
نتایج تحقیق حاضر می توانـد از  . آورده می شودموضوعات یاد شده در زمینه  انجام شده مطالعاتدر ادامه برخی از 

ات مربوط به سرمایه فکري و جریان نقـدي آزاد را توسـعه مـی دهـد و دوم     اول اینکه ادبی. دو نظر مفید و موثر باشد
 .اینکه تاثیر سرمایه فکري بر جریان نقدي آزاد شرکت را در بازار نوظهور ایران بررسی می نماید

هنـد را در   یـی داروو  يافـزار نـرم   شـرکت  80یمال عملکردو  يفکر یهسرما ینب رابطه،)2009(گاش و ماندل 
سـنجش   یـار معبه عنوان  يفکر ي افزودهارزش  یبضرراستا، از روش  ینادر . کردند یبررسنج ساله پ ي دوره یک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 يفکر یهسرما ینب کهبود  یناچندگانه  یخطیونرگرسبا استفاده از  ها یهفرضآزمون  یجنتا. استفاده شد يفکر  یهسرما
  .وجود يمعنادار  رابطه يسودآورو 

 یهسرما، یزیکیف یهسرما( شرکت یکمنابع  یاصل ياجزاارزش افزوده  ییکارا، رابطه )2003( یلیامزوو  یدرفا
شده در بـورس ژوهانسـبورگ    یرفتهپذ يها شرکتو ارزش بازار  يور بهره، يسودآورو ) یانسان یهسرما، يساختار

، یملـ  يفکـر  یهسـرما  یشافـزا  يبـرا  وجـود تـالش  بـا   کهپژوهش نشان داد نتایج  .را بررسی کردند یجنوب یقايآفر
  . است یجنوب یقايآفردر  ها عملکردشرکت کننده یینتععنصر  ینتر مهم یزیکیف یهسرما

 نقد آزاد شرکت ها را مورد بررسـی قـرار داد و تعریفـی جـامع از جریـان       براي اولین بار جریان )1986(جنسن
او تضـاد منـافع بـین مـدیران و     . نقد آزاد ارائه کرد که همواره در سایر تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار می گیـرد 

سهامداران، ناشی از بزرگ شدن شرکت را مورد توجه قرار داد و با نگاه ویژه به شرکت هـاي نفـت و گـاز، اظهـار     
  .داشت شرکت هایی که جریان نقد آزاد باال دارند، با این تضادها بیشتر روبه رو هستند

ي سـهامداران در مـورد شـرکت بـا توجـه بـه       در تحقیقی تصمیمات ارزش گذار) 1991( 13مان و همکارانش
ایـن  کـه   بـود سـهام  سوال اصلی این تحقیق واکـنش سـهامداران بـه اعـالم انتشـار       .را بررسی کردند آزادجریان نقد 

بر اساس نتایج آزمون پاسخ سهامداران به اعالم انتشار سهام عادي بـه علـت    .شدواکنش با قیمت سهام اندازه گیري 
عبارت دیگر قیمت سـهام در زمـان اعـالم انتشـار سـهام کـاهش مـی یابـد ولـی          به . بودوجود جریان نقد آزاد منفی 

ت اصـلی  سهامداران به اعالم انتشار سهام شرکت هایی که مصرف جریـان نقـد آزاد گذشـته آن هـا در زمینـه فعالیـ      
 .شرکت بوده، واکنش مطلوب تري نسبت به سایرین نشان دادند

در تحقیقی به مطالعه نقش ساختار هیئت مدیره بر سرمایه فکري با رویکرد ) 1390(احمدپور و همکاران
در این . صنعت داروسازي پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند يها شرکتفازي در 

درصد و براي  96سنجش سرمایه فکري از پرسشنامه اي با عوامل استاندارد و ضریب پایایی تحقیق براي 
نتایج تحقیق نشان داد که از . شده استاستفاده  ها شرکتمالی  يها صورتمحاسبه ساختار هیئت مدیره از 

 یرتأثار دارد و مثبت معناد یرتأثهیئت مدیره بر سرمایه فکري  ياعوامل ساختار هیئت مدیره فقط تعداد اعض
  .سایر عوامل ساختار هیئت مدیره بر سرمایه فکري از نظر آماري معنادار نیست

یرفته پذي ها شرکتی مالیات عملیابی ارزي در فکریه سرماي اجزای نقش تجربی بررس، به )1390(ي نماز
یبی استفاده ترکي ها دادهي آمارهاي پژوهش از روش  یهفرضي آزمون براشده در بورس تهران پرداخت و 

ی عملکردمالي و فکریه سرماین بی، بدهو ساختار  شرکتاندازه  کنترلی پس از حتنتایج نشان داد که . کرد

                                                
13Mann and et.al 
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ي معناداریز رابطه مثبت نی با سود هر سهم انسانیه سرمایی کاراي وجود دارد و معناداررابطه مثبت  شرکت
  . دارد

بر رابطه جریان نقدي آزاد و ارزش سهامداران در  تاثیر مدیریت سودبررسی  به) 1389(آخوند زاده 
در شرکت نتایج وي نشان داد که . پرداخت شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از ارزش براي  معیاريتواند هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جریان نقد آزاد می 
همچنین مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود ، جریان . سهامداران محسوب شود

  .هاي نقدي آزاد و در نهایت، ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند

تحقیق خود به آزمون رابطه بین میزان مالکیت اشخاص حقوقی در شرکتها و میزان   در)1376(آشورزاده 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران یافته هاي او  در شرکت .ها  پرداختجریان وجوه نقد آزاد شرکت

نشان داد که هیچ رابطه معناداري بین تغییرات مقادیر جریان نقد آزاد و میزان  1374تا  1369براي بازه زمانی 
  .مالکیت حقوقی در تمامی سال ها وجود ندارد

  پژوهشفرضیه هاي 

جریان بین سرمایه فکري و ی این موضوع است که آیا بررسدرصدد با توجه به موارد پیش گفته، این تحقیق 
  :شود یمتحقیق به شرح زیر مطرح  اصلی فرضیهبنابراین . شرکت رابطه معناداري وجود دارد یا خیر نقد آزاد

 . "رابطه معناداري وجود دارد ها شرکتجریان نقد آزادبین سرمایه فکري و "

  :ردیگ یمهمچنین فرضیه هاي فرعی زیر نیز مورد مطالعه قرار 

 .ارتباط معناداري وجود دارد آزادنقدجریان بین سرمایه انسانی و  -1

 .ارتباط معناداري وجود دارد آزادجریان نقد بین سرمایه ساختاري و  -2

 .معناداري وجود داردط ارتبا آزادجریان نقد بین سرمایه فیزیکی و  -3

  
  متغیرهاي پژوهش

، سـرمایه فکـري  متغیر مستقل وجود دارد که عبارتند از ارزش افـزوده   4در این پژوهش : متغیر مستقل) الف
بـراي  در ایـن تحقیـق   .سرمایه انسـانی ارزش افزوده سرمایه فیزیکی و ارزش افزوده  سرمایه ساختاري،ارزش افزوده 

براي محاسـبه ضـریب ارزش   . )2000پالیک، (شود یماستفاده متغیرهاي مستقل از مدل ارزش افزوده پالیک  سنجش
  :شودطی افزوده سرمایه فکري طبق ارزش پالیک باید مراحل زیر 
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 :کند یم محاسبهپالیک ارزش افزوده را به شرح زیر : محاسبه ارزش افزوده -1

R= S-B-DP-W-I-DD-T 
VA = S – B – DP = W + I + T + DD + R 
 

R =تغییرات در سود انباشته          T =مالیات  
S =خالص درآمد فروش          DD =سود تقسیمی 

B =بهاي تمام شده کاالي فروش رفته        I =هزینه هاي بهره 

DP= استهالك            W =حقوق کارکنان 

 
 ):سرمایه انسانی( HU، )سرمایه ساختاري( SC، )سرمایه به کار گرفته شده( CEمحاسبه  -2

  :شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري عبارتند از کارگرفتهطبق تعریف سرمایه به 
  خالص يها ییداراارزش کل = سرمایه به کار گرفته شده 

  هزینه هاي انجام شده براي کارمندان= سرمایه انسانی 
  ارزش افزوده –سرمایه انسانی = سرمایه ساختاري 

 STVAو ) ارزش افزوده سـرمایه انسـانی  ( VAHU، )ارزش افزوده سرمایه به کار گرفته شده( VACEمحاسبه  -3
 ):ارزش افزوده سرمایه ساختاري(

VACE = VA 
  CE 
 
VAHU =VA 
  HU 
 
STVA = SC 
 VA 

 :محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکري -4
VAIC = VACE + VAHU + STVA 

 
از مـدل   آنجهت محاسبه که. باشد یمشرکت به عنوان متغیر وابسته این پژوهش  جریان نقد آزاد: متغیر وابسته) ب

  :تعدیل شده است استفاده شده است که با توجه به شرایط بازار ایران )2009( گریفن

FCF= (INC-TAX-INTEXP-ORDIV –CAPEXP) / TE t-1 
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ــوق     ــدل ف ــد آزاد،   FCFدرم ــان نق ــانگر جری ــت   INCبی ــل از اس ــاتی قب ــود عملی ــات،  TAXهالك، س مالی
INTEXP هزینه بهره وDIV  ،سود تقسیمیCAPEXP     هزینـه سـرمایه وTE t-1    ارزش دفتـري شـرکت در

  .پایان سال مالی قبل می باشند
مطابق با ادبیات تحقیق دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهاي کنترلی در مـدل  : متغیرهاي کنترل) ج

شرکت و اهرم مالی برابر با نسبت سود هـر   هاي ییدارااندازه شرکت برابر لگاریتم طبیعی مجموع  .قرار گرفته است
  ).1389همتی و همکاران، (ه و مالیات در نظر گرفته شده استسهم به کل سود قبل از بهر

  
  آماري  نمونهو جامعه 

دوره . گـردد  یمـ هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران محـدود    جامعه آماري این پژوهش به شرکت
گـرفتن   در نظـر انتخاب نمونه از ایـن جامعـه بـا    . استسال  5به مدت  1390تا  1386زمانی انجام این تحقیق از سال 

  :شده استمعیارهاي زیر انجام 
 .ماه باشد و در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشنداسفند  29 ها آنپایان سال مالی . 1

  .نباشند گذاري یهسرمایها شرکتو ) بیمه مؤسسات،  ها بانکمثل (مالی  يها شرکتجزو . 2
ــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده باشــند و قیمــت ســهام    1384قبــل از ســال . 3 ــان هــر یــک از   هــا آندر ب در پای

  .مشخص باشد 1390-1386يها سال
رش از  لوح فشرده گزا ها آنکه اطالعات مربوط به شرکت انتخاب  48 اعمال شده تعداد هاي یتمحدودبا توجه به 

انتشار یافتـه توسـط سـازمان بـورس و      يها گزارش، نرم افزار رهآوردنوین و نیز )پرداز یرتدبمحصول شرکت (سهام 
  .آوري شده است اوراق بهادار جمع

 
  

  ها دادهروش گردآورش 
تخصصـی   مجـالت همچنین از کتب و و از روش کتابخانه اي  مبانی تئوریکیدر این تحقیق براي جمع آوري 
 يهـا  ادداشـت یمـالی،   يهـا  صـورت مورد نیـاز از طریـق مراجعـه بـه      يها داده.فارس و التین جمع آوري شده است

مان بورس اوراق بهادار و با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي ره آورد نـوین و تـدبیر پـرداز       زی، پایگاه اطالعاتی ساضیحتو
  .انجام شده است Eviewsنرم افزاري  از  تحلیل داده ها با استفاده و جمع آوري 

  
  روش تجزیه و تحلیل اطالعات

آماري تحلیل همبستگی، به منظور تعیین نـوع و   يها روشبراي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از تحقیق، از 
متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیرهـاي وابسـته اسـتفاده        یرتأثمیزان ارتباط بین متغیرها و از تحلیل رگرسیون به منظور تعیین 
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درصـد در نظـر گرفتـه شـده      5درصد و سطح معنـی داري   95به منظور بررسی فرضیات، سطح اطمینان آزمون  .شد
ماره کمتر از سطح معنی داري باشد فرض عدم همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته رد و فـرض  چنانچه آ. است

همچنـین از ضـریب همبسـتگی و ضـریب تعیـین جهـت سـنجش        . شود یموجود رابطه معنی دار بین متغیرها پذیرفته 
مثبـت باشـد مبـین    اگر عالمـت ضـریب همبسـتگی    . شدت میزان همبستگی و جهت رابطه متغیرها استفاده شده است

همچنـین ضـریب تعیـین    . رابطه مستقیم و چنانچه ضریب همبستگی منفی باشد مبین رابطه معکوس بـین متغیرهاسـت  
  .چند درصد از متغیر وابسته ناشی از تغییرات متغیر مستقل است دهد یمنشان 

  ها روش آزمون فرضیه
 

  . شده استاستفاده  2و  1رگرسیونی خطی  يها مدلو دوم تحقیق به ترتیب از اولبه منظور آزمون فرضیه

FCFit=β0 +β1 EICit+β2FSit +β3FLit+ε    (1) 

FCFit=β0 +β1VACEit+β2VAHUit +β3STVAit+β4FSit+β5FLit+ε(2) 

 
معـرف انـدازه   FS ضریب ارزش افزوده سرمایه فکـري،  EIC، شرکت آزادنقدجریان معرف FCFجایی که 

معـرف ارزش افـزوده سـرمایه بـه کـار گرفتـه        VACEهمچنـین  . باشد یممعرف اهرم مالی شرکت  FLشرکت و 
  .باشد یمارزش افزوده سرمایه ساختاري  STVAمعرف ارزش افزوده سرمایه انسانی و  VAHUشده، 

  

  یافته هاي تحقیق
 بههمچنین  .است شده استفاده) Panel Data(ترکیبی  يهاداده تحلیل رگرسیون از تحقیق فرضیات آزمون جهت
یافتـه   اساس بر .است شده استفاده چاو از آزمون) Pooled( پولو ) Panel(پانل  يها داده تشخیص آزمون منظور

 0000/0و معناداري آن برابر است با   F010640/8مقدارآماره  کهدهد یم پانل نشان يها آزمون نتایج  1جدول يها
 روش از بایـد  و دارد وجـود  گروهـی  یـا  يفرد دیگر آثار بیان به .شود ینم تایید تلفیقی مدل فرض دهد یمکه نشان 

اینکه براي آزمون فرضیه ها از روش اثرات  تعیین يبرا بعد در مرحله .دشو استفاده مدل برآورد يبرا پانل يهاداده 
جـداول نتـایج   هر یـک از  در قسمت پایین  .است شده استفاده هاسمن ثابت و یا اثرات متغیر استفاده شود،از آزمون

  .تعمیم یافته و هاسمن آورده شده است Fيها آزمون
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  . ارتباط معناداري وجود دارد ها شرکت جریان نقد آزادبین سرمایه فکري و : اصلیفرضیه 

درصد  95توان گفت که در سطح اطمینان  ، می)1جدول(هاي آماري فرضیه با توجه به نتایج حاصل از آزمون
هـا تـأثیر مثبـت     این شرکت جریان نقد آزادهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر  سرمایه فکري شرکت

درصد تغییـرات   43دهد که تقریباً  نتایج نشان می. شود درصد تایید می 95بنابراین این فرضیه در سطح . معنادار دارد
  . گردد تبیین می) سرمایه فکري(ر مستقل ارزش بازار به ارزش دفتري توسط تغییرات متغی

 نتیجه آزمون فرضیه اصلی:  1جدول

 معناداري رابطه t Probآماره ضریب عالمت اختصاري متغیرها

 نامعنادار منفی C 84692/95 - 328127/0 - 7432/0 ضریب ثابت
%95 مثبت VAIC 066961/0 312332/2 0218/0 ضریب سرمایه فکري  

%95 مثبت FS 708178/8 168513/0 0464/0 اندازه شرکت  

 نامعنادار مثبت FL 063760/2 045510/0 9637/0 اهرم مالی

F 315305/9آماره  83780/1 آماره دوربین واتسون   

F( 0000/0آماره (احتمال  434984/0 ضریب تعیین تعدیل شده   

 آزمون پانل

 نتیجه آزمون معناداري آماره آزمون  

010640/8 تعمیم یافته Fآزمون   996693/11  FE 

0000/0 آزمون هاسمن  0074/0  FE 

FE: مدل اثرات ثابت. RE: مدل اثرات تصادفی 

 

که از بین  دهد یمآورده شده است نشان  2نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم  که در جدول:فرضیه هاي فرعی
سرمایه ) سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري(عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکري 

شرکت رابطه مثبت معنادار دارد ولی سرمایه  جریان نقد آزادبا  )VACE(و سرمایه فیزیکی )VAHU(انسانی
  . شرکت داردد جریان نقد آزامنفی نامعنادار بر  یرتأث)STVA(ساختاري
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 نتیجه آزمون فرضیه هاي فرعی:  2جدول 

عالمت  متغیرها
 اختصاري

 معناداري رابطه t Probآماره ضریب

 نامعنادار منفی C 82584/12 - 418911/0 - 6758/0 ضریب ثابت
%95 مثبت VACE 873884/1 416694/0 0374/0 ضریب سرمایه استفاده شده  

%95 مثبت VAHU 66759/0 296810/2 0227/0 ضریب سرمایه انسانی  

 نامعنادار مثبت STVA 405600/3 688283/0 4921/0 ضریب سرمایه ساختاري

 نامعنادار مثبت FS 64812/13 252725/0 8008/0 اندازه شرکت

 نامعنادار مثبت FL 453293/5 8708/11 9056/0 اهرم مالی

F 903236/8آماره  953210/1 آماره دوربین واتسون   

F( 0000/0آماره (احتمال  462290/0 ضریب تعیین تعدیل شده   

 آزمون پانل

 نتیجه آزمون معناداري آماره آزمون  

 FE 0000/0 941304/7 تعمیم یافته Fآزمون 

 FE 00369/0 847880/11 آزمون هاسمن

FE: مدل اثرات ثابت. RE: مدل اثرات تصادفی 

 

  
  نتیجه گیري

پذیرفتـه شـده در بـورس     نمونـه  هـاي  شرکتبا استفاده از اطالعات مربوط به  ها فرضیهنتایج حاصل از آزمون 
 مثبـت  تأثیرشـرکت  جریان وجوه نقـد سرمایه فکري بر که  دادنشان 1390الی  1385 هاي سالاوراق بهادار تهران براي 

جایگاه  سرمایه فکرياذعان نمود که  توان میبا توجه به تایید فرضیه و با استناد به ادبیات نظري تحقیق . معنادار دارد
انجـام   هـاي  فعالیـت گفت که بـازار سـرمایه بـر     توان میبنابراین  .دارد شرکت زادآ دينق جریانوضعیت در  اي ویژه

لحـاظ   هـا  شـرکت و اعطـاي تسـهیالت و وام   شده در زمینه سرمایه فکري توجـه و ایـن اقـدامات را در قیمـت سـهام     
نتایج نشان داد که بین دو مورد از عوامل سرمایه فکـري یعنـی سـرمایه انسـانی و سـرمایه فیزیکـی بـه کـار         . نماید می

در  هـا  شـرکت گفت که  توان میاز این رو . شرکت ارتباط مثبت معنادار وجود دارد جریان نقدي آزادو گرفته شده 
  . اهمیت ویژه اي به این عوامل از سرمایه فکري داشته باشند بایدخود  جریان نقديراستاي بهبود 
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  پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی
مـالی پیشـنهادي بـراي     هـاي  صـورت مطالعه و بررسی نحوه سنجش و گزارش گري سرمایه فکري و ارائـه   -1

 .اطالعات مربوط به آن يافشا

اجتماعی، حسابداري محیط زیست و  مسئولیتهاي نوین حسابداري مانند  مؤلفهموضوعات و  تأثیرمطالعه  -2
 .ها شرکتجریان نقد آزادبر وضعیت ..... 

 .مختلف و مقایسه هاي صنعتتحقیق مشابه در مطالعه  -3

 ررسی بهتر و دقیق تر موضوع تحقیقدر بازه هاي زمانی طوالنی تر به منظور بمطالعه تحقیق مشابه  -4

  مأخذمنابع و 

بررسی نقش ساختار هیئت . )1391( نـادي  زینب و زارعمحمدجواد   ملکیان،اسفندیار احمدپور، احمد،  -1
دارو سـازي   يهـا  ها با رویکرد فازي، مطالعه موردي شرکت مدیره بر سرمایه فکري شرکت

 . 93-73، بهار ، 8، دانش حسابداري، سال سوم، شماره ایران

سـرمایه هـاي    يسـنجش و ارزش گـذار   يها و روش يها مدلارزیـابی  ). 1382(انوري،رستمی -2
 .75تا51، زمستان، ص ص 34، سال دهم، شمارهیحسابداري و حسابرس هاي ی، بررسها فکري شرکت

ارزشیابی واحد هاي تجاري با اسـتفاده از مـدل هـاي ارزش افـزوده     ). 1382(ایزدي نیا، ناصر -3
پایـان   ،و تعیین شکاف قیمـت و ارزش سـهام   FCFو جریان وجوه نقد آزاد  EVAاقتصادي 
 دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه دکتري

تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان هاي نقدي آزاد ). 1389( رحیمیاننظام الدین  ،آخوندزاده،میثم -4
 ،و ارزش سهامداران در شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهـران 

 .انتفاعی و غیردولتی رجاء قزوینموسسه آموزش عالی غیر پایان نامه کارشناسی ارشد ،

بررسی تحلیلی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و میزان مالکیـت  ). 1376(آشور زاده ، محمـود   -5
 دانشگاه شهید بهشتی . پایان نامه کارشناسی ارشد ، حقوقی شرکت هاي بورس اوراق بهادار

 85-106وري، بهار ،  منشور بهره، انتشارات Eviewsهمگام با اقتصاد سنجی  ). 1381(، رسولیدارمب -6

نقش سرمایه فکري بر انعطاف پذیري و عملکرد مـالی  . )1389(عیسی زاده خدیجه  ،رضایی، فرزین -7
دانشگاه قزوین  ،زمانی یرپذیرفته شده در بورس تهران با در نظر گرفتن متغیر تأخ يها شرکت

 .،سال اول ،شماره دوم،

  .، چاپ اول، انتشارات دریا، تهرانسرمایه فکري ). 1387(رجبی فردحاجی بابا علی ، لم تبریزاع -8
 .، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران،مدیریت دانش). 1389(قلیچ لی، بهروز -9
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، حسـابدار، سـال   نقش حسابداري مدیریت در انعکـاس سـرمایه فکـري    ).1382(، ویـدا مجتهد زاده -10
  . 80 – 72، 152، شماره 1382هفدهم، اردیبهشت 

دانـش و پـژوهش    ،جریـان نقـدي آزاد  ). 1387(فـرج زاده و جـواد حسـینی،    علـی اصـغر   مهام، کیهـان؛   -11
 حسابداري، سال چهارم، شماره سیزدهم

 یـابی بررسی تجربی نقش اجـزاي سـرمایه فکـري در ارز   ). 1390(ابراهیمی شهال نمازي، محمد و  -12
حسـابداري،   هـاي  یشرفته، پپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يها عملیات مالی شرکت

  .سوم، شماره دومدور
مشکالت نمایندگی ناشی از وجـوه نقـد آزاد، مـدیریت سـود و     ). 1388(نورعلی نهاوندي، نسـیم  -13

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرانظارت موسسات سرمایه گذاري

ن سرمایه فکـري و  بررسی ارتباط بی ).1389(مظفري شمسـی مریم  و معین الدینمحمود همتی، حسن،  -14
، پژوهش هاي حسابداري مالی، سال دوم ، شماره ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت هاي غیر مالی

 .48-23هفتم، بهار ، 
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