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چکیده
استداللهاي اصلي علم اقتصاد بر اين مبنا استوار است که رقابت در بازار محصوالت ،يک
سازوکار عالي براي تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و داراي اثرهاي انضباطي بر رفتار مديران و
بيکفايتيهاي آنان است .هدف از اين پژوهش ،بررسي تأثیر سرمايه فکري بر رقابت بازار محصول
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .اجزاي سرمايه فکري شامل سرمايه به
کار گرفته شده ،سرمايه انساني و سرمايه ساختاري است .به همین منظور سه فرضیه تدوين و دادههاي
مربوط به  121شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني  1383الي  1393مورد بررسي
قرار گرفت .براي آزمون فرضیهها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش دادههاي تابلويي استفاده
شد .نتايج تحقیق نشان داد بین سرمايه بکار گرفته شده و رقابت بازار محصول رابطه منفي و معناداري
وجود دارد .همچنین نتايج اين پژوهش مبین اين است که بین سرمايه انساني و سرمايه ساختاري با
رقابت بازار محصول رابطه منفي معناداري وجود دارد که علت آن در عدم گزارش داوطلبانه
اطالعات سرمايه فکري براي استفاده کنندگان صورتهاي مالي است .اين مساله باعث ميشود
استفادهکننده از اطالعات صورتهاي مالي با ارزيابي کیفیت شرکت ،انتخاب مطلوبي اتخاذ نکند که
اين باعث کاهش رقابت بازار محصول ميشود.
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مقدمه
رقابت بازار معیاري کلیدي براي ارزيابي درجه موفقیت کشورها ،صنايع و بنگاهها در میدان-
هاي رقابتي سیاسي ،اقتصادي و تجاري به حساب ميآيد و هر کشور ،صنعت يا بنگاهي که
توان رقابتي بااليي در بازارهاي رقابتي داشته باشد ،از رقابتپذيري باالتري نیز برخوردار است
(بگس و بتشینیز .)2007 ،وانزنريد ( )2000نشان داد که تصمیمات مالي شرکتها به طور قابل
مالحظهاي وابسته به ويژگيهاي بازار محصوالت آنها است( .مارکرين و سنتالو .)2010 ،در
عصر اقتصاد مبتني بر دانش و در پي تغییرات وسیع اقتصادي -اجتماعي ،موفقیت سازمانها به
کسب منابع مالي و مادي محدود نميشود ،بلکه منوط به دستیابي به سرمايههاي نامشهودي است
که به کمک آنها ميتوان به برتري رقابتي پايدار رسید .در محیط راهبردي جديد ،سازمانهايي
پیشرفت خواهند کرد که خود را سازماني يادگیرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمايه فکري
است ،زيرا سازماني که قادر به افزايش سرمايه فکري خود نباشد ،قادر به بقاء نیست ،اما با وجود
اهمیت فزاينده سرمايه فکري به عنوان منبع حیاتي برتري رقابتي سازمانها ،درک محدودي از
آن وجود دارد .اين در حالي است که مديريت سرمايه فکري به مديران سازمانها اجازه خلق،
پرورش ،کنترل و حفظ يک منبع مستحکم مزيت رقابتي را ميدهد؛ آنچه بهسادگي به تصرف
رقبا در نخواهد آمد (میرکمالي .)1387 ،اگر چه مفاهیم وسیعي از سرمايه فکري که در موقعیت
رقابتي شرکتها اثرگذار بوده است ،وجود دارد .برخي محققان بحث ميکنند که اين اثرات
ممکن است در يک صنعت خاص باشد .در طول دهههاي گذشته سرمايه فکري به روشها و
مفاهیم متفاوتي تجزيه و تحلیل شده است .بنابراين براي متقاعد کردن اين مفاهیم نیاز به درک
نقش سرمايه فکري بر دانش تمرکز شده در صنعت و پیشرفت تکنولوژي است .در دهه گذشته
ظهور دانش علم اقتصاد نشان داد که تشخیص سريع سرمايه فکري به عنوان يک عامل مشخص
بر نوآوري و رشد اقتصادي تأثیر ميگذارد .سرمايه فکري به عنوان يک منبع کامل براي ايجاد
مزيت رقابتي در نظر گرفته شده است ،اگر چه اندازهگیري دقیق سرمايه فکري به عنوان يک
داراي نامشهود مشکل است ،اما ارزش اضافي که ايجاد ميکند را نميتوان ناديده گرفت (ياسین
و ياسمین.)2016 ،
با توجه به نقش بسزايي که سرمايه فکري بر ابعاد مختلف رقابت شرکت در بازار دارد ،هدف
اصلي اين پژوهش بررسي تأثیر سرمايه فکري بر رقابت بازار محصول است .به همین منظور سه
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فرضیه تدوين و با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش دادههاي تابلويي مورد
بررسي قرار گرفت.
مبانی نظری
رقابت پذير بودن به معناي امکان دستيابي به موقعیت مناسب و ثبات در بازارهاي جهاني
ميباشد .رقابتپذيري به مفهوم کسب توان رقابت در بازار است و توان رقابت نیز توسط افراد
و سازمانها و مؤسسات جهاني مختلف تعابیر مختلفي داشته است .رقابت پذيري يک اقتصاد
به رقابت پذيري شرکتهاي داخلي آن بستگي دارد (ديلمي و همکاران )1394 ،و يکي از
عوامل رقابتي ،سرمايه فکري است .سرمايه فکري عامل اصلي ايجاد ارزش در شرکتها
ميباشد و شرکتها در حال حرکت به سمت خلق ارزش از طريق سرمايه فکري موجود در
سازمان ميباشند در واقع ديدگاه گذشته مديران در مورد ايجاد ارزش شرکت توسط
داراييهاي فیزيکي تغییر پیدا کرده است (ماديتینس و چدزاودس و تريو .)2011 ،در مسیر
ايجاد مفهوم سرمايه فکري ،نظريه پردازان و محققان مختلف سعي نمودهاند تا بر اساس ديدگاهها
و زمینههاي تخصصي گوناگون ،تعريفي عمومي از سرمايه فکري ارائه دهند ،اما با اين حال
پیرامون ادبیات نظري سرمايه فکري هیچ اشتراک نظر و توافق عمومي وجود ندارد .با اين حال
اکثر تعاريف و طبقهبنديها نشان ميدهد که علي رغم اينکه محققان از ساختارها و عناوين
مختلفي جهت شناسايي سرمايه فکري استفاده ميکنند ،يک همگرايي کلي بین اين تعاريف و
گروهبنديها وجود دارد .بر مبناي اين همگرايي ،سرمايه فکري متشکل از سه مؤلفهي اصلي
شامل سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري است (مصطفايي .)1392 ،سرمايهي
انساني قابلیتهاي ترکیبي نظیر دانش ،مهارتها و تواناييهاي کارکنان يک سازمان را تشکیل
ميدهد که در حل مسائل کسب و کار به کمک سازمان ميآيند .سرمايهي انساني ،سرمايهي
دروني در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آنها نیست (همان منبع) .امروزه
سرمايه فکري اعم از دانش ،تجربه ،مهارت شخصي ،روابط خوب ،منبع مهم مزيت رقابتي و
عامل کلیدي سودآوري شرکت محسوب ميشود (سريوحک .)2008 ،شرکتهايي که به
سرمايهگذاري بر روي سرمايه انساني خود ميپردازند ،در واقع به نوعي سرمايهگذاري بلندمدت
دست پیدا کردهاند که شرکت تا مدتها ميتواند از آن بهرهمند شود .شرکتها در شرايط
رقابتي بازار پي بردهاند که ميتوان با تأکید و توجه بیشتر به سرمايه انساني در باالترين نقطه
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اقتصاد جهاني دست يافت ،زيرا شرکتها به يک شرکت پويا و يادگیرنده تبديل ميشوند که
با وجود سرمايه انساني خالق و نوآور قابلیت انطباق با تغییرات در عرصه رقابت را دارند.
سرمايه ساختاري به تمام مواردي که از کارکنان سازمان (سرمايهي انساني( پشتیباني ميکند ،
اطالق ميگردد .سرمايهي ساختاري ،زيرساختهاي پشتیباني کنندهاي است که سرمايههاي
انساني را به مرز عملیاتي شدن هدايت ميکنند .اين سرمايهها در مالکیت سازمان بوده و با
ورود و خروج افراد به سازمان در آنها تغییري ايجاد نميشود (مصطفايي .)1392 ،سرمايه
ساختاري تمام داراييهاي غیر انساني يا قابلیتهاي سازماني است که براي برآورد کردن
نیازهاي بازار مورد استفاده قرار ميگیرد (احمديان و قرباني .)1392 ،دو عامل مهم که موجب
افزايش کیفیت عملکرد شرکتها در دو دهه گذشته شده است ،جهاني شدن و فزوني تغییرات
فناوري است .در شرايط کنوني بازار ،سرمايه فکري و داراييهاي نامشهود عوامل مهم موفقیت
هستند .در رقابت اقتصادي جديد که دو جريان مهم جهاني سازي و تغییرات فناوري وجود دارد،
داراييهاي مبتني بر دانش فراهم کننده يک مزيت رقابتي ذاتي هستند (انگل .)2008 ،سرمايه
فیزيکي بکار گرفته شده به همه منابع پیوند يافته با روابط خارجي واحد تجاري از جمله روابط
واحد تجاري با مشتريان ،عرضهکنندگان و مشارکتکنندگان در طرحهاي تحقیق و توسعه
تعريف ميشود (رياحي بلکويي .)2003 ،در حقیقت سرمايه بکار گرفته شده عاملي براي تبديل
سرمايه فکري به ارزش است .به سرمايه بکارگرفته شده ،سرمايه رابطهاي و يا سرمايه مشتري نیز
ميگويند (قاسمیه و نعمت الهي .)1392 ،سرمايهي مشتري به مفهوم قوت و پايداري روابط با
مشتريان است .بر اين اساس ،رضايت مشتريان ،تکرار معامالت ،رشد مالي و میزان حساسیت
قیمت ميتواند به عنوان شاخصهايي براي سرمايهي مشتري در نظر گرفته شود (مصطفايي،
 .)1392بروکینگ ( ،)1997سرمايه فکري را ترکیبي از داراييهاي نامشهود ميداند که بنگاه
اقتصادي را قادر به ايفاي مسئولیت ميکند (مجتهد زاده و علوي طبري و مهدي زاده.)1389 ،
شرکتي که مديران آنها در برنامه ريزي عملیاتي خود رضايت مشتريان را در اولويت قرار مي-
دهند ،در واقع به نوعي از ديد مشتريان مسئولیت خود را انجام دادهاند و مشتريان جذب
محصوالت و تولیدات چنین شرکتها ميشوند و از اين طريق بر رقابت بازار محصول اثر گذار
هستند.
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پیشینه تجربی
ياسین وياسمین ( )2016به بررسي تأثیر اجزاي سرمايه فکري بر مزيت رقابتي شرکتها
پرداختند .نتايج تحقیق نشانگر رابطه معناداري بین سرمايه ساختاري و سرمايه بکار گرفته شده و
مزيت رقابتي شرکت بود و سرمايه انساني اثر مشخصي بر مزيت رقابتي نداشت.
نريمان ( )2015به بررسي اثر سرمايه فکري بر ارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اندونزي پرداخته است .در اين تحقیق براي محاسبه سرمايه فکري از روش پالیک استفاده شده
است .نتايج تحقیق نشان داد سرمايه فکري اثر مثبتي بر ارزش شرکت دارد .همچنین سرمايه
فکري نشانگر اثر مثبت بر توانايي سودآوري که به عنوان يک متغیر کنترل در رابطه بین سرمايه
فکري و ارزش شرکت بکار گرفته شده ،است.
چانگ و هسیه ( )2011به بررسي رابطهي بین اجزاي سرمايهي فکري و سه عملکرد عملیاتي،
مالي و بازار در بورس تابوان در صنعت الکترونیک پرداختند .براي اندازهگیري سرمايهي
فکري از مدل ضريب ارزش افزوده فکري تعديل شده ،استفاده شده است .نتايج تحقیق نشان
ميدهد که رابطه عملکرد عملیاتي با سرمايهي بکار گرفته شده مثبت و با سرمايهي ساختاري
و انساني رابطهاي ندارد .همچنین اجزاي سرمايهي فکري با عملکرد بازار و مالي رابطه منفي
دارد .مخارج تحقیق و توسعه با سه عملکرد رابطهي مثبت دارد ،اما اموال فکري تنها با عملکرد
عملیاتي رابطه مثبت دارد.
گرجي و راعي ( )1392به تبیین سرعت تعديل ساختار سرمايه به کمک مدل دينامیک ساختار
سرمايه بهینه با تأکید بر عامل رقابت بازار محصول پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که
شرکتهاي ايراني با سرعت زيادي به سمت نسبت بدهي هدف حرکت ميکنند .هدف ديگر
اين پژوهش بررسي تأثیر متغیر عامل رقابت بازار محصول بر روي ساختار سرمايه شرکتهاي
ايراني است .نتايج به دست آمده از مدل تخمیني به کمک روش گشتاورهاي تعمیم يافته بیانگر
رابطه مثبت بین اين دو متغیر است که هماهنگ با مدلهاي بدهي است.
احمدپور و فرمانبردار ( )1394به بررسي ارتباط بین افشاي اطالعات مسئولیت اجتماعي
شرکتها و رقابت بازار محصول پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد بین سطح افشاي مسئولیت
اجتماعي شرکت و رقابت بازار محصول ارتباط معنيداري وجود ندارد .همچنین ،بین سطح
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افشاي عملکرد اجتماعي و زيست محیطي شرکت با رقابت بازار محصول ارتباط معناداري وجود
ندارد.
با توجه به مباني نظري و پیشینه ذکر شده و با توجه به اين که هدف اين تحقیق ،بررسي تأثیر
سرمايه فکري بر رقابت بازار محصول است ،فرضیات تحقیق به شرح زير ميباشد.
فرضیه اول :کارايي سرمايه بکار گرفته شده با رقابت بازار محصول رابطه معناداري دارد.
فرضیه دوم :کارايي سرمايه انساني با رقابت بازار محصول رابطه معناداري دارد.
فرضیه سوم :کارايي سرمايه ساختاري با رقابت بازار محصول رابطه معناداري دارد.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نوع توصیفي و از حیث هدف پژوهشي کاربردي است و از آنجا که در اين
پژوهش ،به بررسي وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوري اطالعات از طريق اطالعات
گذشته اقدام شده است ،در رديف مطالعات توصیفي -پس رويدادي قرار ميگیرد .هدف از
اين پژوهش ارائه روشي مناسب براي تأثیر سرمايه فکري بر رقابت بازار محصول شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .براي اين منظور ابتدا بر اساس روش پالیک،
ارزش سرمايه فکري شرکتهاي موجود در نمونه براي دوره زماني ( )83-93محاسبه گرديده
سپس در مرحله بعد ،فرضیههاي تحقیق را با استفاده از آزمونهاي آماري مورد ارزيابي قرار
ميدهیم.
جامعه آماری و نمونهگیری
در اين پژوهش ،صورتهاي مالي و يادداشتهاي پیوست مربوط به شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني  1383الي 1393مورد بررسي قرار گرفتند.
براي انتخاب نمونه شرايط زير حاکم بوده است.
 سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه و در دوره مورد بررسي تغییري در آن ايجاد نشده باشد .

 شرکت در دوره مورد بررسي از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در بورس حذف نشده
باشد .
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 شرکتها جزء شرکتهاي سرمايهگذاري و بانکها و نهادهاي پولي و اعتباري نباشد .
 شرکتهايي که داراي حقوق صاحبان سهام منفي نبوده و زيان ده نباشند .

بر اين اساس  121شرکت براي تخمین و برآورد مدل انتخاب شدند.
مدل پژوهش
اين پژوهش به دنبال بررسي تأثیر اجزاي سرمايه فکري بر رقابت بازار محصول ميباشد .بر
اين اساس از الگوي زير براي بررسي فرضیهها استفاده خواهد شد.

الگوي ()1
HHIi,t  01VACAi ,t   2VAHU i ,t   3 STVAi,t   4 QTOBINi ,t   5 SIZEi ,t   6 LEVi,t

که در الگوي مزبور:
 = HHIرقابت بازار محصول (شاخص هیرفیندال و هیرشمن)؛
= VACAکارايي سرمايه بکار گرفته شده؛
 = VAHUکارايي سرمايه انساني؛  = STVAکارايي سرمايه ساختاري؛
 = Q  TOBINمعیار سرمايهگذاري؛
 = SIZEاندازه شرکت؛
 = LEVاهرم مالي i ،نماد شرکت و  tسال مورد نظر ميباشد.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
در اين پژوهش متغیر وابسته رقابت بازار محصول (شاخص هرفیندال و هیرشمن) ميباشد.
رقابت در بازار محصول بر اساس شاخص هرفیندال -هیرشمن اندازهگیري شده است که در
پژوهشهاي راندي و جنسن ( ،)2004گیرود و مولر ( ،)2011گاستاو و روني ( )2012و ستايش
و کارگرفرد ( )1390مورد استفاده قرار گرفته است (خدادادي و نیک کار و رشیدي باغي،
.)1393
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رابطه ()1

 si 



i 1  s 
n

Herfindahl  HirschmanIndex HHI  

که در آن:
 = S iعبارت از درآمد فروش شرکت i؛  = Sمجموع درآمد فروش شرکتهاي موجود در
صنعتي که شرکت  iدر آن فعالیت ميکند و  = nتعداد شرکتهاي موجود در صنعت مورد
نظر است.
متغیرهای مستقل
در اين تحقیق متغیرهاي مستقل با استفاده از روش پالیک ( )2004به شرح زير ميباشند.
کارايي سرمايه فیزيکي بکارگرفته شده (  : ( VACAاين ضريب نشان دهنده ارزش افزوده
ايجاد شده ناشي از بکارگیري داراييهاي فیزيکي مشهود است .بهعبارتي به ازاي يک ريال
دارايي فیزيکي مشهود چند ريال ارزش افزوده حاصل شده است (عباسي و صدقي.)1389 ،
رابطه ()2

VACA  VA  CE

که در آن:
 = VACAکارايي سرمايه بکار گرفته شده؛  = CEسرمايه بکار گرفته شده که برابر با ارزش
دفتري کل داراييهاي شرکت منهاي داراييهاي نامشهود آن است = VA .ارزش افزوده که
بهصورت زير محاسبه ميشود:
رابطه ()3

VA  OUTPUT  INPUT

که در آن:
 = OUTPUTکل درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات = INPUT ،کل هزينه
مواد ،اجزا و خدمات خريداري شده است.
کارايي سرمايه انساني ( VAHU ):اين ضريب نشان دهنده ارزش افزوده ايجاد شده توسط
کارکنان است و به آن معني است که به ازاء يک ريال هزينه حقوق و دستمزد پرداختي چند
ريال ارزش افزوده حاصل شده است (همان منبع).
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VAHU  VA  HU

رابطه ()4
که در آن:

 = VAHUکارايي سرمايه انساني = HU ،سرمايه انساني که برابر است با کل هزينه حقوق
و دستمزد شرکت.
کارايي سرمايه

ساختاري)) STVA

 :اين ضريب نشان دهنده ارزش افزوده ايجاد شده ناشي

از فرآيندها و ساختارهاي موجود در شرکت است .اين به آن معني است که چند درصد از
ارزش افزوده شرکت ناشي از سرمايه ساختاري است (همان منبع).
رابطه ()5

STVA  SC  VA

که در آن:
 = STVAکارايي سرمايه ساختاري = SC ،سرمايه ساختاري شرکت است که بهصورت زير
محاسبه ميشود.
SC  VA  HU

متغیرهای کنترلی
لیندنبرگ و راس ( )1981نشان دادند که کیوتوبین از توانايي قابل مالحظهاي براي نمايش
قدرت رقابت بازار شرکت برخوردار است (گرجي و راعي .)1392 ،همچنین احمد پور و
فرمانبردار ( )1394در پژوهش خود از دو متغیر اهرم مالي و اندازه شرکت براي بررسي رقابت
بازار محصول استفاده کردهاند .در اين پژوهش اين متغیرها به عنوان متغیرهاي کنترل بر رقابت
بازار محصول شرکت انتخاب شدند.
کیوتوبین (  :) Q  TOBINمعیار سرمايهگذاري است که برابر با نسبت مجموع ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري کل بدهيها به ارزش دفتري کل داراييها ميباشد
(خداداي و همکاران.)1393 ،
اندازه شرکت (  :) SIZEبرابر با لگاريتم مجموع داراييها است (مالنظري و نوري فرد و
قشقايي و عبدي.)1391 ،
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اهرم مالي (  :) LEVبه مفهوم اين است که از محل بدهيها و استقراض (منابع خارج از
شرکت) چه میزان دارايي براي شرکت (منابع) تأمین ميشود .به بیان ديگر ،چند درصد از
داراييهاي شرکت از محل بدهيها تأمین شده است .اهرم مالي بهصورت نسبت جمع بدهيهاي
شرکت به جمع داراييهاي آن در پايان سال مالي است (فرناندو و ايلدر.)2008 ،
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
براي ارائه يک نماي کلي از خصوصیات مهم متغیرهاي محاسبه شده ،در نگاره ( )1برخي از
مفاهیم آمار توصیفي اين متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر
مشاهدات ارائه شده است.
نگاره ( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

رقابت بازار محصول

0/3873

0/3600

0/3093

0/8931

0/0001

کارايي سرمايه بکار

0/7909

0/7580

0/3537

1/8253

0/1007

گرفته شده
کارايي سرمايه انساني

2/2850

2/2222

0/9260

7/8507

1/0420

کاراييسرمايه

0/5500

0/5529

0/2133

0/9845

0/1475

ساختاري
کیوتوبین

1/2061

1/0728

0/5413

3/0724

0/3227

اندازه شرکت

6/2471

6/1009

0/8319

8/5200

4/7599

اهرم مالي

0/8054

0/7463

0/3054

2/0775

0/3824

میانگین متغیر مستقل رقابت بازار  0/3873بیانگر میزان رقابت در بازار محصول شرکت است.
میانگین کارايي سرمايه بکار گرفته شده نشان دهنده ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از
بکارگیري داراييهاي فیزيکي مشهود است .میانگین کارايي سرمايه انساني  2/2850و سرمايه
ساختاري  0/5500بیانگر ارزش افزوده ايجاد شده توسط کارکنان و ارزش افزوده ايجاد شده
ناشي از فرآيندها و ساختارهاي موجود در شرکت است .میانگین متغیر اهرممالي 0/8054بوده
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و بیانگر اين است که بخش عمدهاي از منابع شرکت از محل بدهيها تأمین مالي شده است.
میانگین متغیر اندازه شرکت  6/2471است که نشان دهنده مجموع داراييهاي شرکت است.
میانگین متغیر  Qتوبین  1/2061است و بیانگر فرصتهاي رشد شرکت ميباشد.
آمار استنباطی
براي برآورد الگوهاي مزبور طي دوره زماني  1393 -1383در چارچوب دادههاي ترکیبي،
ابتدا از آزمون چاو مقید استفاده شده است .اين آزمون تعیین کننده استفاده از مدل ترکیبي يا
مدل اثرات ثابت است .اگر آماره  Fدر سطح خطاي  5درصد ،معنيدار باشد ،فرضیهي صفر
(مدل ترکیبي يا  )Pooledرد ميشود و مدل اثرات ثابت پذيرفته ميشود .نتايج آزمون چاو در
نگاره ( )2ارائه شده است:
نگاره ( :)2نتایج آزمون چاو برای الگوهای تحقیق
الگوي تحقیق

آماره

سطح خطا

روش پذيرفته شده

الگوي ()1

2/8224

0/0039

الگوي اثرات ثابت

همان طور که در نگاره ( )2مشاهده ميشود ،آمارهي  Fدر سطح خطاي  5درصد براي الگوي
فوق معنادار است .بنابراين ،آزمون چاو ،مشابه بودن عرض از مبدأ در تمام دورهها را به طور
قوي رد کرده است .از اين رو ،در اين آزمون روش اثرات ثابت پذيرفته ميشود .در مرحله بعد،
روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفي آزمون ميشود .براي اين کار از آزمون هاسمن
استفاده شده است .اگر آماره محاسباتي در سطح خطاي  5درصد معنيدار باشد ،فرضیه اثرات
تصادفي رد ميشود و مدل اثرات ثابت پذيرفته ميشود .به منظور بررسي انتخاب روش برآورد،
نتايج آزمون هاسمن در نگاره ( )3ارائه شده است:
نگاره ( :)3نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای تحقیق
الگوي تحقیق

آماره

سطح خطا

روش پذيرفته شده

الگوي ()1

15/2219

0/0186

اثرات ثابت
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با توجه به نگاره ( ،)3آماره محاسباتي آزمون هاسمن در سطح خطاي  5درصد در رابطه با
الگوي فوق معنادارشده است .بنابراين ،عدم وجود رابطه بین اثرات فردي و متغیرهاي توضیحي
رد شده است .از اين رو ،براي برآورد الگوي فوق از روش اثرات ثابت استفاده خواهد شد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نگاره ( :)4نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق
انحراف

آمارهي t

احتمال

3/6586

0/0004
0/0239

متغیرها

ضريب

عرض از مبدا

2/9718

0/8122

کارايي سرمايه بکار گرفته شده

-0/2274

0/0992

-2/2920

کارايي سرمايه انساني

-0/0637

0/0274

-2/3184

0/0224

کارايي سرمايه ساختاري

-0/2779

0/1296

-2/1445

0/0343

کیوتوبین

0/0094

0/0457

0/2053

0/8377

اندازه شرکت

-0/3007

0/1204

-2/4975

0/0141

اهرم مالي

-0/2959

0/1021

-2/8969

0/0046

معیار

ضريب تعیین

0/4832

ضريب تعیین تعديل شده

0/4037

آمارهي دوربین -واتسون

2/0441

 Fآمارهي

6/0790

 Fاحتمال آمارهي

0/0000

با توجه به نتايج ارايه شده در نگاره ( ،)4ضريبتعیینتعديلشده بدستآمده براي الگو ،نشان
ميدهد در مجموع متغیرهاي مستقل و کنترلي پژوهش بیش از 40درصد تغییرات متغیر وابسته
را توضیح ميدهند .افزون بر اين ،با توجه به مقدار آمارهي دوربین – واتسون ( )2/0441ميتوان
ادعا کرد خودهمبستگي مرتبه اول میان باقي ماندههاي الگو وجود ندارد.
سطح خطاي احتمال مربوط به فرض صفر مبني بر عدم تأثیر کارايي سرمايه بکار رفته بر رقابت
بازار محصول برابر 0/0239است که از  5درصد کوچکتر است ،بنابر اين ،فرض صفر رد مي-
شود .در نتیجه ،کارايي سرمايه بکار گرفته شده بر رقابت بازار محصول تأثیر معناداري دارد.
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سطح خطاي احتمال مربوط به فرض صفر مبني بر عدم تأثیر کارايي سرمايه انساني بر رقابت
بازار محصول برابر  0/0224است که از  5درصد کوچکتر است .بنابراين ،در سطح اطمینان
 95درصد فرض صفر رد ميشود .سطح خطاي احتمال مربوط به فرض صفر مبني بر عدم تأثیر
کارايي سرمايه ساختاري بر رقابت بازار محصول برابر  0/0343است که از  5درصد کوچکتر
است .بنابراين ،در سطح اطمینان  95درصد فرضیه سوم تايید ميشود.
نتیجهگیری و پیشنهادات
موفقیت اقتصادي در گذشته بستگي زيادي در بکارگیري داراييهاي واقعي مانند زمین ،منابع
طبیعي ،تجهیزاتي که قادر به ايجاد ارزش اضافي واقعي بودند ،داشت ،اما در عصر حاضر
اطالعات اقتصادي ،موفقیت در توسعه اقتصادي ،بستگي به توانايي استفاده از دانش دارد .هیات
اقتصادي واشنگتن بیان ميکند که ارزش اقتصادي تولید شده کشورها به مهارت و دانش
کارمندان آن و توانايي شرکت در حل مشکالت سازمان که ارزش شرکت را در بازار تغییر
خواهد داد ،بستگي دارد .اگر شرکت مي خواهد در رقابت آزاد در عصر حاضر موفق باشد بايد
اين مزيتها را محاسبه نمايد (ديپ و پائل .)2014 ،يکي از مزيتهاي رقابتي شرکت سرمايه
فکري است .در عصر حاضر رقابت اصلي در زمینه سرمايه فکري است که يکي از مزاياي اصلي
شرکت است .سرمايه فکري منبعي از دانشهاي اساسي است که به عنوان يک دارايي نامشهود
در نظر گرفته ميشود (نريمان .)2015 ،بر اين اساس در اين پژوهش ارتباط بین اجزاي سرمايه
فکري (سرمايه فیزيکي بکار گرفته شده ،سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري) و رقابت بازار
محصول مورد بررسي قرار گرفت .نتايج بررسي سه فرضیه پژوهش نشان داد که بین اجزاي
سرمايه فکري و رقابت بازار محصول رابطه منفي معناداري وجود دارد .در تئوري عالمتدهي
شرکتهاي با کیفیت باال ،بايد مزاياي خودشان را به بازار نشان دهند .از سوي ديگر،
عالمتدهي باعث ميشود که سرمايهگذاران و ساير ذينفعان ،ارزش شرکت را ارزيابي مجدد
نمايند و سپس تصمیمگیريهاي مطلوبي درباره شرکت انجام دهند .روشهاي مختلفي براي
شرکتها به منظور عالمتدهي اطالعات وجود دارد .در میان آنها ،گزارش داوطلبانه
اطالعات حسابداري مثل سرمايه فکري به عنوان يکي از موثرترين روشها در نظر گرفته
ميشود .به دلیل اهمیت سرمايه فکري براي ايجاد ثروتهاي آتي ،گزارش داوطلبانه سرمايه
فکري ميتواند موثرترين روش شرکتها براي عالمت دهي در مورد کیفیت برترشان باشد،
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بويژه براي آن شرکتهايي که داراي مبناي سرمايه فکري قدرتمندتري هستند ،گزارش
سرمايه فکري ميتواند آنها را از ساير شرکتهاي با کیفیت پايین متمايز نمايد .اغلب اوقات
استدالل ميشود که عالمت دهي ،براي مثال گزارش داوطلبانه ويژگيهاي سرمايه فکري،
ميتواند موجب کسب منافع بسیاري مانند بهبود وضعیت شرکت ،جذب سرمايهگذاران بالقوه،
کاهش هزينه سرمايه ،کاهش نوسانات سهام ،ايجاد فهم و اطالعات درباره محصوالت و
خدمات و از همه مهمتر بهبود روابط بین ذينفعان مختلف براي شرکت شود (ايزدي نیا وايماني
و روح الهي .)1393 ،يافتههاي اين پژوهش را ميتوان در عدم گزارش اطالعات سرمايه فکري
به بازار در نظر گرفت .با توجه به اينکه اطالعات درباره سرمايه فکري ،توسط سهامداران يا
سرمايهگذاران براي تصمیمگیري مورد تقاضا قرار گرفته ميشود (همان منبع) ،شرکتهايي که
سرمايه فکري خود را گزارش نميکنند در واقع به نیاز استفاده کنندگان پاسخ ندادهاند و از اين
جهت آنها نميتوانند نسبت به ارزيابي ارزش شرکت تصمیم مطلوبي اتخاذ کنند .از سويي
ديگر عدم گزارش داوطلبانه سرمايه فکري باعث افزايش عدم تقارن اطالعاتي در بازار خواهد
شد ،زيرا ادعا شده است که گزارش اختیاري سرمايه فکري ميتواند عدم تقارن اطالعاتي بین
کارفرما و کارگزار (يا سهامداران و مديران در يک محیط تجاري) را کاهش دهد (ايزدي نیا و
ايماني و امیدوار .)1393 ،اين داليل باعث ميشوند که استفادهکنندگان صورتهاي مالي
کیفیت اين شرکتها را پايین ارزيابي کنند که اين مساله کاهش رقابت بازار محصول شرکت
را در پي دارد.
پیشنهادات
با در نظر گرفتن مباني نظري و پیشینه پژوهش هريک از موضوعات زير ميتواند به عنوان
موضوع پیشنهادي جهت انجام پژوهشهاي آتي در اين زمینه در نظر گرفته شود.
 رابطه سرمايه فکري و پاداش مديران و اثر آن بر مديريت سود مورد بررسي قرار گیرد.
 تأثیر سرمايه فکري بر سیاست تقسیم سود با استفاده ار معیارهاي عملکرد مبتني بر بازار مانند
کیوتوبین ،بازده سهام مورد بررسي قرار گیرد.
 تأثیر سرمايه فکري بر ريسک سقوط سهام شرکتهاي عضو سازمان بورس اوراق بهادار
تهران بررسي شود.
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