پژوهش حسابداری
دوره  ،8شماره  ،4زمستان 1397

بررسی ارتباط بین سرمایه فكری با ارزش بازار و عملكرد
مالی شرکتهای دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
مهرداد قنبری 1،کاوه پرندین2

چکیده

تاریخ دریافت:

95/08/09

تاریخ پذیرش:

95/ 12/25

امروزه ،سرمایه فکري عامل اصلي سودآوري و حفظ مزیت رقابتي شرکتها ميباشد .در دنیاي
دانش محور کنوني ،دارایي هاي دانشي و سرمایه فکري عامل اصلي سودآوري و حفظ مزیت رقابتي
شرکتها است .اهمیت سرمایه فکري و وجود شکاف بین ارزش دفتري و ارزش بازار شرکتها بر
کسي پوشیده نیست .در تحقیق حاضر به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري با ارزش بازار و عملکرد مالي
شرکتهاي دولتي خصوصي شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .براي
سنجش سرمایه فکري از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکري (مدل پالیک) استفاده شده است .دوره
زماني مورد مطالعه سالهاي  1385-1393و نمونه انتخابي شامل  59شرکت دولتي خصوصي شده پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .نتایج تحقیق نشان ميدهد که کارایي سرمایه انساني نسبت به
سایر اجزاء سرمایه فکري داراي بیشترین تأثیر بر ارزش بازار شرکت ميباشد .همچنین ،ضریب کارایي
سرمایه بر عملکرد مالي تأثیر مثبت و معناداري دارد.
واژههای کلیدی :سرمایه فکري ،ارزش بازار ،عملکرد مالي.
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مقدمه
وجود مصرف کنندگان مطلع و تنوع طلب باعث شد که سرعت نوآوري بیشتر ،و چرخه
عمر محصوالت کاهش یابد .به تدریج خالقیت و نوآوري تبدیل به امري حیاتي گردید و
عواملي مانند تحقیق و توسعه ،نام تجاري و الگوها براي دستیابي به مزیت رقابتي از اهمیت
ویژه اي برخوردار شد .در اقتصادهاي توسعه یافته ،تغییر اساسي از اقتصاد صنعتي به سمت
اقتصاد دانش محور ،بر مبناي سرمایه فکري صورت گرفت (مار و همکاران .)2004 ،اصطالح
سرمایه فکري اولین بار توسط جان کنت گالبرایت ( )1969مطرح شد .او معتقد بود که سرمایه
فکري فرایندي ایدئولوژیک و شامل جریان فکري است .سرمایه فکري شامل دانش ،مهارت،
ارتباطات و سایر زیرمجموعه هاي تشیکل دهنده آن باشد که به عنوان یک عامل اصلي و
کلیدي در برتري و حفظ مزیت رقابتي شرکتها شناخته ميشود و بسیاري از پژوهشگران
معتقدند که نقش سرمایه فکري به عنوان منبع اصلي مزیت رقابتي شرکتها روز به روز بیشتر
ميشود (ادویسون و همکاران .)1997 ،وجه مشترک تمام این تعاریف ،معرفي سرمایه فکري به
عنوان دانش ،مهارت و توانایي ميباشد که ميتواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجيهاي با ارزش
و سودآوري براي شرکت شود.
قرن بیست ویکم به عنوان قرن اقتصاد دانش محور مبتني بر سرمایه فکري شناخته ميشود.
در اقتصاد دانش محور شرکتها تنها محصوالت یا خدمات خود را تولید و یا ارایه نميکنند،
بلکه براي باقي ماندن در اقتصاد رقابتي اقدام به ارزش آفریني و نوآوري ميکنند .بسیاري از
صاحب نظران اعتقاد دارند که سرمایه فکري مهمترین عامل در خلق ارزش و ایجاد ارزش
افزوده در شرکتها و عملکرد قابل قبول آنها ميباشد .واقعیت ،گویاي اهمیت سرمایه فکري،
شکاف بین ارزش دفتري و ارزش بازار شرکتها به ویژه ازدهه  80میالدي به بعد است که
به عقیده اکثر تحلیلگران مالي به افزایش سرمایه گذاري شرکتها در سرمایه فکري مربوط
ميشود .قابل ذکر است که در خالل سالهاي  1980تا  1990میالدي سرمایه گذاري در دارایي
هاي فکري دو برابر شده است (لیو و همکارام .)1999 ،توجه به موارد فوق ،شناسایي ،ارزش
گذاري و مدیریت سرمایه فکري به امري بسیار مهم و حیاتي براي شرکتها تبدیل شده است.
مدیران باید از میزان سرمایه فکري موجود در شرکت آگاهي داشته باشند تا بتوانند سرمایه
فکري شرکت را به نحو مطلوب مدیریت کنند و بدانند که دانش ،عاملي اساسي در جهت
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افزایش توانایي شرکت و باقي ماندن در بازار رقابتي محسوب مي شود .استفاده کنندگان از
صورت هاي مالي نیز باید از میزان سرمایه فکري شرکت آگاهي داشته باشند تا بتوانند آینده
شرکت را پیش بیني و تصمیمهاي آگاهانه اي اتخاذ نمایند .در این پژوهش با توجه به افزایش
اهمیت سرمایه فکري ،به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري با ارزش بازار و عملکرد مالي
شرکتهاي دولتي خصوصي شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي یک دوره
زماني  9ساله ( )1393-1385پرداخته شده است .در ادامه ابتدا مباني نظري و پیشینه پژوهش
مطرح ميشود .سپس روش پژوهش و آزمون فرضیهها ارایه ميگردد .در انتها نیز بحث و
نتیجهگیري و محدودیتهاي پژوهش بیان شده است.
پیشینه تحقیق
پژوهشهای داخلی

رحماني و عارف منش ( )1391در تحقیقي به بررسي رابطه سرمایه فکري با هزینه حقوق
صاحبان سهام پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان ميدهد که ارزش افزوده سرمایه فکري با هزینه
حقوق صاحبان سهام رابطه منفي و معنيدار دارد .همچنین ارزش افزوده سرمایه انساني رابطه
منفي و معنيداري با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد ،اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکي به کار
گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاري با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنيدار
نداشت .

طالب نیا و همکاران ( )1391در تحقیقي به بررسي تأثیر سرمایه فکري بر ارزش بازار و
عملکرد مالي شرکت پرداختند .نتایج تحقیق حاکي از این است که بین سرمایه فکري با ارزش
بازار و عملکرد مالي شرکتهاي فعال در صنعت سیمان رابطه معنيداري وجود دارد .همچنین
در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکري ،کارایي سرمایه به کار گرفته شده ،داراي بیشترین
تأثیر بر ارزش بازار شرکتها ميباشد.
همتي و همکاران ( )1389در تحقیق به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري و ارزش بازار و
عملکرد مالي شرکتهاي غیرمالي پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان
ميدهد که بین سرمایه فکري و ارزش بازار و عمکرد مالي شرکتهاي غیر مالي ارتباط
معنيداري وجود دارد.
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مجتهد زاده و همکاران ( )1389در تحقیق به بررسي رابطه سرمایه فکري (انساني ،مشتري
وساختاري) و عملکرد صنعیت بیمه (از دیدگاه مدیران) پرداختند .نتایج تحقیق نشان ميدهد
که سرمایه هاي فکري ،انساني ،مشتري (رابطه اي) و ساختاري در بررسي جداگانه و مستقل از
یکدیگر ،با عملکرد رابطه معنادار دارند.
عباسي و صدقي ( )1389در تحقیقي به بررسي تأثیر کارایي عناصر سرمایه فکري بر عملکرد
مالي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زماني  4ساله (1382-
 )1379پرداختند .سرمایه فکري با استفاده از مدل پالیک محاسبه شده بود .نتایج این پژوهش
نشان داد که ضریب کارایي هر یک از عناصر سرمایه فکري بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
تأثیر مثبت و معناداري دارد .تأثیر ضریب کارایي سرمایه فیزیکي و انساني بر سود هر سهم
مثبت ،اما تأثیر ضریب کارایي سرمایه ساختاري منفي و معنادار است .ضریب کارایي سرمایه
انساني بر نرخ بازده ساالنه تأثیر منفي و معناداري ميگذارد ،اما ضریب کارایي سرمایه فیزیکي
و ساختاري بر آن تأثیر مثبت و معنادار ميگذارد .همچنین شرکتهایي که سرمایه فکري
باالتري دارند ،عملکرد مالي بهتري دارند و میانگین ضریب سرمایه فکري بین هفت صنعت
تفاوت معناداري دارد.
نمازي و ابراهیمي ( )1388در تحقیقي به بررسي تأثیر سرمایه فکري را بر عملکرد مالي
جاري و آینده پرداختند .نتایج تحقیق حاکي از این بود که صرف نظر از اندازه شرکت ،ساختار
بدهي و عملکرد مالي گذشته ،بین سرمایه فکري و عملکرد مالي جاري و آینده شرکت ،هم
در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع ،رابطه مثبت وجود دارد  .افزون بر این ،در سطح
کلیه شرکتها و سطح کلیه صنایع ،بین اندازه شرکت و عملکرد جاري و آتي رابطه منفي و
معنادار و بین عملکرد گذشته و عملکرد جاري و عملکرد گذشته و عملکرد آتي رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد.
رابطه بین ساختار بدهي و عملکرد جاري و آتي در سطح کلیه شرکتها مثبت و معنادار و
در سطح صنایع ،در صنعت شیمیایي و دارویي مثبت و معنادار و در صنعت خودرو و فلزات
و کاني غیرفلزي مشخص نبود .

اکثر پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور نیز بیانگر ارتباط معنيدار بین سرمایه فکري و
عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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پژوهشهای خارجی

بهاراتي کامات ( )2015در پژوهشي به بررسي تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد مالي و ارزیابي
بازار شرکتها در هند از سال  2008تا  2013پرداخت .تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه خطي
براي م طالعه اثر سرمایه فکري بر عملکرد مالي و ارزش بازار شرکتهاي انتخاب شده در نمونه
مورد استفاده قرار گرفت .براي ارزیابي دادهها از روش  Vaictmاستفاده شده است و نتایج
پژوهش نشان داد که عملکرد مالي و ارزش بازار در واقع تحت تأثیر سرمایه فکري شرکتها
قرار دارد .ا ین نتیجه براي مدیران شرکت و سیاست گذاران بسیار مهم است تا افشاي اطالعات
و گزارشات اجباري را در گزارشهاي حسابداري شرکتها اجباري کنند ،زیرا شرکاي ذینفع
ميتوانند تصویر واقعي از ارزش شرکت را دریافت کنند.
قسمان و همکاران ( )2012در تحقیقي به بررسي نقش تکنولوژي اطالعات در مدیریت
دارایي سرمایه اي پرداخته اند .نتایج نشان ميدهد که شرکتها حداقل از یکي از ابزارهاي
تکنولوژي اطالعات )ابزارهاي پژوهش ،ابزارهاي اداري و ابزارهاي ارزیابي) براي مدیریت
دارایي هاي سرمایه ایي استفاده ميکنند .همچنین شرکتهایي که از تکنولوژي اطالعات براي
فرایندهاي دارایي هاي سرمایه اي استفاده ميکنند باعث افزایش زنجیره ارزش دارایي هاي
سرمایه ایي ميشوند.
لو ( )2012در تحقیقي رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد دانشگاه را مورد مطالعه قرار داده
است .تجزیه و تحلیل رگرسیوني نشان داد که سرمایه فکري نقش اساسي در افزایش کارایي
آموزش و پژوهش دارد .

چانگ و هسیه ( )2011در تحقیقي به بررسي رابط بین اجزاي سرمایه فکري و سه عملکرد
عملیاتي ،مالي و بازار در بورس تایوان در صنعت الکترونیک پرداختند .براي اندازه گیري
سرمایه فکري از مدل ضریب ارزش افزوده فکري تعدیل شده ،استفاده شد .نتایج تحقیق نشان
مي دهد که رابطه عملکرد عملیاتي با سرمایه بکار گرفته شده مثبت و با سرمایه ي ساختاري
و انساني رابطه اي ندارد .همچنین اجزاي سرمایه فکري با عملکرد بازار و مالي رابطه منفي
دارد .مخارج تحقیق و توسعه با سه عملکرد رابطه مثبت دارد و اموال فکري تنها با عملکرد
عملیاتي رابطه مثبت دارد.
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مادیتینس و همکاران ( )2011در تحقیقي به بررسي رابطه بین اجزاي سرمایه فکري با عملکرد
مالي و بازار در بورس یونان پرداختند .براي محاسبه سرمایه فکري از روش ضریب ارزش
افزوده فکري استفاده کرده اند .نتایج تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین سرمایه فکري
و عملکرد مالي و بازار سهام است و تنها رابطه سرمایه انساني با بازده حقوق صاحبان سهام
تأیید شده است.
ژیگال و مالول ( )2010در تحقیقي به سنجش سرمایه فکري با شاخص ارزش افزوده و
بررسي نتایج آن بر عملکرد مالي ،اقتصادي و ارزش بازار بر  300شرکت انگلیسي پرداختند.
براي سنجش سرمایه فکري از مدل ضریب ارزش افزوده فکري استفاده شده است .نتایج ناشي
از آزمونها نشان مي دهد که کارایي سرمایه فکري با عملکرد اقتصادي و عملکرد مالي رابطه
مثبت و معناداري دارد .درمورد عملکرد ارزش بازار تنها در صنعت تکنولوژي رابطه با اهمیت
است و همچنین سرمایه به کار گرفته شده (فیزیکي و مالي) با عملکرد اقتصادي رابطه منفي
دارد ،اما با عملکرد ارزش بازار و عملکرد مالي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
تان ،پلومن و هانکوک ( )2007در تحقیقي به بررسي ارتباط سرمایه فکري با بازده مالي
شرکتها پرداخت که نتایج آن حاکي از آن است که اوالً بین سرمایه فکري و بازده مالي فعلي
و آتي شرکتها رابطه مثبت معناداري وجود دارد ،ثانیاً تأثیر سرمایه فکري در بازده مالي
شرکتها در صنایع مختلف متفاوت ميباشد.
چن و همکاران ( )2005در تحقیقي مشابه به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري با ارزش بازار
و عملکرد مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دوره زماني ()1992-2002
پرداختند .آنها سرمایه فکري را با استفاده از ضریب ارزش افزوده و عملکرد مالي را با استفاده
از نسبت هاي ارزش بازار به ارزش دفتري ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده دارایي ها ،رشد
درآمد و بهره وري کارکنان ،اندازه گیري نمودند .روش آماري مورد استفاده در این پژوهش،
رگرسیون خطي چندگانه بود .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که سرمایه فکري اثر
مثبتي بر ارزش بازار و عملکرد مالي دارد و ممکن است معیاري براي عملکرد آتي محسوب
گردد.
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فرضیههای پژوهش
در این پژوهش ،فرضیههاي پژوهشي به شرح زیر بیان ميشوند:
 .1بین سرمایه فکري و ارزش بازار رابطه معناداري وجود دارد.
 .2بین سرمایه فکري و بازده دارایيها رابطه معنا داري وجود دارد.
 .3بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري رابطه معناداري وجود دارد.
روش پژوهش
هدف تحقیق ،بررسي رابطه بین سرمایه فکري با ارزش بازار و عملکرد مالي شرکتها ي
دولتي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش آزمون تجربي ميباشد .بنابراین ،این
تحقیق از نوع توصیفي و از حیث هدف ،تحقیقي کاربردي ميباشد .در پژوهش حاضر براي
اندازه گیري سرمایه فکري از مدل پالیک استفاده شده است .به این منظور ابتدا بر اساس روش
پالیک ،ارزش سرمایه هاي فکري هر یک از شرکتهاي موجود در نمونه براي دوره زماني5
ساله ( )1392-1388محاسبه گردیده و همچنین براي بررسي عملکرد از شاخص سودآوري و
بازده دارایي استفاده شده است .روش ضریب ارزش افزوده فکري که توسط پالیک ارائه شد
براي اندازه گیري عملکرد شرکت است .سپس در مرحله بعد ،فرضیه هاي اصلي تحقیق را با
استفاده از آزمونهاي آماري مورد ارزیابي قرار مي دهیم .

ابزار گردآوری اطالعات
اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق مراجعه به صورتهاي مالي و یاداشتهاي همراه
حسابرسي شده ساالنه شرکتهاي نمونه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارایه شده،
گردآوري شده است.
متغیر های پژوهش
در این پژوهش سرمایه فکري و زیرمجموعه هاي آن (کارآیي سرمایه انساني ،کارآیي
سرمایه ساختاري وکارآیي سرمایه به کار گرفته شده) به عنوان متغیرهاي مستقل و ارزش بازار
(نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) ،بازده دارایيها و شاخص سودآوري به عنوان متغیرهاي
وابسته در نظر گرفته شده است.
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کارایي سرمایه انساني (HCE) :این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط
کارکنان است و به آن معني است که به ازاء یک ریال هزینه حقوق و دستمزد پرداختي چند
ریال ارزش افزوده حاصل شده است.
VA
HC

= HCE

: VAارزش افزوده
: HCکل مبلغ سرمایه گذاري شده براي حقوق و دستمزد
کارایي سرمایه ساختاري ): (SCEسرمایه ساختاري دربرگیرنده پایگاه هاي نمودارهاي داده ،
سازماني ،دستورالعمل هاي اجرایي فرایندها ،استراتژي ها ،برنامههاي اجرایي است (آنه هو و
همکاران .)2003 ،این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشي از فرآیندها و
ساختارهاي موجود در شرکت است .بهعبارتي به آن معني است که چند درصد از ارزش
افزوده شرکت ناشي ازسرمایه ساختاري است.
SC
VA

= SCE

SC = VA − HC

𝐶𝑆 :سرمایه ساختاري
کارایي سرمایه بکارگرفته شده ): (CEEاین ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده
ناشي از بکارگیري دارایي هاي فیزیکي مشهود است .یعني به ازاي یک ریال دارایي فیزیکي
مشهود چند ریال ارزش افزوده حاصل ميشود.
VA
CE

= CEE

سرمایه بکار گرفته شده CE:

ارزش دفتري کل دارایي شرکتهاي به جز دارایي نامشهودهاي =
ضریب ارزش افزوده فکري (مدل پالیک) از رابطه زیر بدست ميآید.
VAIC = HCE + SCE + CEE

140

فصلنامه پژوهش حسابداری ،دوره هشتم ،شماره  ،4زمستان 1397

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري :این نسبت به عنوان شاخصي جهت تعیین میزان سرمایه
فکري استفاده شده و از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري شرکت محاسبه مي شود.
ارزش بازار شرکت
ارزش دفتري شرکت

= نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

ارزش دفتري شرکت در واقع اختالف بین دارایيها و بدهي هاي شرکت یا به عبارت دیگر،
حقوق صاحبان سهام شرکت است .هر چقدر ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتري
آن بیشتر باشد ،نشانگر وجود دارایي هاي فکري است که در ترازنامه شرکت نشان داده نشده
است .اگر چه تمام این اختالف به سرمایه فکري شرکت مربوط نميباشد ،اما به اعتقاد بیشتر
محققان بیشترین دلیل این اختالف به سرمایه فکري مربوط است .ارزش بازار شرکت برابر با
حاصل ضرب تعداد سهام شرکت در قیمت بازار سهام است .در این پژوهش براي محاسبه
ارزش بازار شرکت از آخرین قیمت سهام شرکت در هر سال که سهام شرکت با آن قیمت
مورد معامله قرار گرفته ،استفاده شد و به این نکته توجه شد که میزان سهام معامله شده با
قیمت مورد نظر بیشتر از حجم مبنا باشد (همتي و همکاران.)1392 ،
بازده دارایيها

این نسبت بیانگر کارایي استفاده از دارایيها ميباشد و همچنین عملکرد مالي با
استفاده از شاخص بازده دارایيها اندازهگیري شده است .معیار نرخ بازده دارایيها،
شاخص ارتباط بین سودآوري شرکت با جمع دارایي هاي آن است.
NI
TAA

= ROA

 : ROAبازده کل دارایي ها
: NIسود خالص
: TAAمیانگین کل دارایي
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شاخص سودآوري
این نسبت با حذف سود و زیان غیرعملیاتي ،فقط خالص سود عملیاتي را نسبت به دارایيهاي
شرکت ميسنجد.
OI
TAA

= BEP

: BEPشاخص سود آوري اصلي
: OIسود عملیاتي
: TAAمیانگین کل دارایي
جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماري این پژوهش شرکتهاي دولتي خصوصيسازي شده پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف به جزء شرکتهاي سرمایه گذاري ،بانکها و واسطه گري
مالي ميباشد که از جانب بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصيسازي در طي سالهاي
 1385تا  1393اعالم شدهاند .اسامي شرکتهاي دولتي خصوصيسازي شده از طریق سهام طبق
لیست اعالمي از جانب سازمان خصوصيسازي قابل بررسي ميباشد .نمونه آماري با استفاده از
روش نمونهگیري اطالعات در دسترس 73 ،شرکت تعیین گردیده و به علت محدودیت در
دسترسي به اطالعات 59 ،شرکت از شرکتهاي نمونه مورد تجزیه و تحلیل نهایي قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

در اولین گام براي تجزیه و تحلیل داده ها ،آماره هاي توصیفي داده هاي تحت مطالعه محاسبه
مي گردد .نگاره آمار توصیفي که درنگاره شماره  1آمده بیانگر مقدار پارامترهاي توصیفي براي
هر متغیر ميباشد.
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نگاره ( :)1آمار توصیفی
نام متغیر

دامنه

تعداد

بیشترین

کمترین

531

8

4

4

ارزش بازار

531

200

-114

314

-3/41

بازده دارایي

531

121

-67

188

-7/20

22

531

321

-288

609

-4/25

76

سرمایه
فکري

شاخص
سودآوري

تغییرات

میانگین

انحراف

چولگي

کشیدگي

0/88

0/75

0/13

0/61

31

0/75

1/09

0/66

0/98

3/45

-0/21

معیار

منبع :محاسبات پژوهشگر

تحلیل نتایج
فرضیه اول :بین سرمایه فکري و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) رابطه
معناداري وجود دارد.
ابتدا به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري و اجزاي تشکیل دهنده آن و نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتري با استفاده از مدل زیر مي پردازیم .
Mvit/Bvit = a0 + a1HCE + a2SCE + a3CEE + μit

فرضیه آزمون به صورت زیر و نتایج فرضیه اول در نگاره شماره  1آمده است:
فرض  : Hبین سرمایه فکري و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ارتباط معنادار وجود ندارد.
0

فرض  : H1بین سرمایه فکري و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ارتباط معنادار وجود
دارد.

143

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و...

نگاره ( :)۲نتایج آماری آزمون فرضیه اول
متغیر

آزمون F

آزمون

معنيداري

همبستگي

تعیین

مدل

آماره

سطح

آزمون

معنيداري

2/875

0/213

0/916

کارایي سرمایه انساني

2/099

0/000

0/243

کارایي سرمایه

0/66

0/411

0/089

مقدار ثابت

آماره

سطح

ضریب

ضریب

آزمون T

ضرایب

0/085

6/425

)(HCE
ساختاري )(SCE

کارایي سرمایه

0/000

0/291

2/059

0/003

0/291

بکارگرفته شده
)(CEE

با توجه به نگاره شماره  ،1هنگامي که زیرمجموعههاي سرمایه فکري به صورت مجزا و هم
زمان وارد مدل ميشوند ،مدل داراي قدرت تبیین باالتري است و ارتباط بین سرمایه فکري و
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شرکت را به نحو مطلوب تري نشان مي دهند .همچنین
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان ميدهد که در میان زیر مجموعههاي سرمایه فکري،
کارآیي سرمایه انساني و کارایي سرمایه بکارگرفته شده داراي رابطه مثبت و معني داري با
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شرکتها است و میان کارآیي سرمایه ساختاري با نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتري شرکتها ارتباط معني داري وجود ندارد .بنابراین بین سرمایه
فکري و ارزش بازار ارتباط معنادار وجود دارد (ضریب تعیین 0/085 ،ميباشد) .تقریبا % 8/5
تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را ميتوان با متعیر سرمایه فکري توضیح داد .بنابراین،
فرضیه اول در سطح اطمینان  0/95در شرکتهاي مورد مطالعه رد نميشود .کارآیي سرمایه
انساني و کارایي سرمایه بکارگرفته شده با ضرایب 0/243و  0/291با نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتري رابطه مستقیم دارند .بین کارآیي سرمایه ساختاري با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
ارتباط معني داري وجود ندارد.
فرضیه دوم :بین سرمایه فکري و بازده دارایيها رابطه معنا داري وجود دارد.
ابتدا به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري و اجزاي تشکیل دهنده آن با بازده دارایيها با
استفاده از مدل زیر ميپردازیم .
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ROA= b0 + b1HCE + b2SCE + b3CEE + μit

فرضیه آزمون به صورت زیر و نتایج فرضیه دوم در نگاره شماره  2آمده است:
فرض

0

H

 :بین سرمایه فکري و بازده دارایيها ارتباط معنادار وجود ندارد.

فرض  : H1بین سرمایه فکري و بازده دارایيها ارتباط معنادار وجود دارد.
نگاره ( :)3نتایج آماری آزمون فرضیه دوم
متغیر

مقدار ثابت

آزمون F

آماره

سطح

آزمون

معنيداري

ضریب

ضریب

همبستگي

تعیین
0/2116

41/623

کارایي سرمایه انساني
)(HCE

کارایي سرمایه
ساختاري )(SCE

0/000
0/460

کارایي سرمایه

آزمون T

ضرایب
مدل

آماره

سطح

آزمون

معنيداري

-3/91

0/000

-0/82

8/09

0/000

0/344

2/357

0/000

0/232

7/66

0/000

0/319

بکارگرفته شده
)(CEE

با توجه به نگاره شماره  ،3هنگامي که زیرمجموعههاي سرمایه فکري به صورت مجزا و
همزمان وارد مدل مي شوند ،داراي قدرت تبیین باالتري هستند و ارتباط بین سرمایه فکري و
بازده دارایيها را به نحو مطلوب تري نشان مي دهند.
سطح معناداري آماره  )0/000( Fکمتر از  0/05ميباشدکه این بیانگر معني دار بودن ارتباط
بین تغییرات نرخ بازده دارایيها و تغییرات متغیر هاي مستقل در سطح اطمینان 95درصد است.
بنابراین بین سرمایه فکري و بازده دارایيها ارتباط معنادار وجود دارد (ضریب تعیین0/2116 ،
ميباشد) .تقریبا  %21تغییرات بازده دارایيها را ميتوان با متعیر سرمایه فکري توضیح داد.
بنابراین ،فرضیه دوم در سطح اطمینان  0/95در شرکتهاي مورد مطالعه تایید ميگردد .با توجه
به سطح معناداري آماره  tنتیجه ميگیریم سطح معناداري متغیر مستقل کارایي سرمایه انساني
( ،)0/000متغیر مستقل کارایي سرمایه ساختاري ( )0/000و متغیر مستقل کارایي سرمایه بکار
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گرفته شده ( )0/000و ضرایب برآورد شده آنها به ترتیب برابر ( )0/232( ،)0/344و ()0/319
ميباشد.
فرضیه سوم :بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري رابطه معناداري وجود دارد.
ابتدا به بررسي ارتباط بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري ( )BEPبا استفاده از مدل زیر
مي پردازیم .
BEPit= b0 + b1HCEit + b2SCEit + b3CEEit + μit

فرضیه آزمون به صورت زیر و نتایج فرضیه سوم در نگاره شماره  3آمده است:
H

فرض  : 0بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري ارتباط معنادار وجود ندارد.
فرض  : H1بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري ارتباط معنادار وجود دارد.
نگاره ( :)4نتایج آماری آزمون فرضیه سوم
متغیر

مقدار ثابت

آزمون F

آماره

سطح

آزمون

معنيداري

ضریب

ضریب

همبستگي

تعیین

58/59

کارایي سرمایه انساني
)(HCE

کارایي سرمایه
ساختاري )(SCE

کارایي سرمایه

0/5625

0/000
0/75

آزمون T

ضرایب
مدل

آماره

سطح

آزمون

معنيداري

-4/45

0/000

-0/268

-2/75

0/000

-0/12

4/08
9/25

0/000
0/000

0/413
0/489

بکارگرفته شده
)(CEE

سطح معناداري و آماره آزمون  Fدر نگاره  ،4نشان ميدهد که مدل از سطح معنيداري نسبتا
باالیي برخوردار است که بیانگر وجود رابطه بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري اصلي در
سطح اطمینان  95درصد ميباشد .بنابراین بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري اصلي ارتباط
معنادار وجود دارد (ضریب تعیین0/5625 ،ميباشد) .تقریباً  %56تغییرات شاخص سودآوري
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اصلي را ميتوان با متعیر سرمایه فکري توضیح داد .بنابراین ،فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 .0
در شرکتهاي مورد مطالعه تایید ميگردد .با توجه به ضرایب مدل ،بین کارایي سرمایه
بکارگرفته شده و کارایي سرمایه ساختاري با شاخص اصلي سودآوري رابطه وجود دارد اما بین
کارایي سرمایه انساني و شاخص اصلي سودآوري رابطه وجود ندارد .با توجه به سطح معناداري
آماره  tنتیجه مي گیریم سطح معناداري متغیر مستقل کارایي سرمایه انساني ( ،)0/000متغیر
مستقل کارایي سرمایه ساختاري ( )0/000و متغیر مستقل کارایي سرمایه بکار گرفته شده
( )0/000و ضرایب برآورد شده آنها به ترتیب برابر ( )0/413( ،)-0/12و ( )0/489ميباشد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج پژوهش بین سرمایه فکري و ارزش بازار شرکت ارتباط معني داري وجود
دارد و هنگامي که زیرمجموعههاي سرمایه فکري (شامل کارآیي سرمایه انساني ،کارآیي
سرمایه ساختاري و کارآیي سرمایه به کار گرفته شده) به صورت مجزا و هم زمان وارد مدل
مي شوند ،مدل داراي قدرت تبیین باالتري مي گردد و ارتباط بین سرمایه فکري و نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتري شرکت را به نحو مطلوب تري نشان مي دهد .بنابراین بین سرمایه
فکري و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ارتباط معنادار وجود دارد (ضریب تعیین0/085 ،
ميباشد) وکارآیي سرمایه انساني و کارایي سرمایه بکارگرفته شده با ضرایب  0/243و 0/291
با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه مستقیم دارند .در مورد مقایسه نتایج پژوهش حاضر
با سایر پژوهشهاي انجام شده خارجي و داخلي ميتوان گفت که در مورد فرضیه اول که در
آن به بررسي رابطه بین سرمایه فکري و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شرکت پرداخته
شد .نتایج با پژوهش طالب نیا و همکاران ( ،)1391همتي و همکاران ( ،)1389چن و همکاران
( )2005و لو ( )2012همسویي دارد ،اما با پژوهش مادیتینس و همکاران ( )2011که نتایج آن
نشان دهنده عدم رابطه معناداري بین سرمایه فکري و عملکرد مالي و بازار سهام ميباشد،
همسویي ندارد.
در مورد ارتباط بین سرمایه فکري و بازده دارایيها ،نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه
فکري و بازده دارایيها ارتباط معني داري وجود دارد و هنگامي که زیرمجموعههاي سرمایه
فکري به صورت مجزا و هم زمان وارد مدل مي شوند ،داراي قدرت تبیین باالتري هستند و
ارتباط بین سرمایه فکري و بازده دارایيها را به نحو مطلوب تري نشان مي دهند .با توجه به
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سطح معناداري آماره  )0/000( Fکه کمتر از  0/05ميباشد این بیانگر معني دار بودن ارتباط
بین تغییرات نرخ بازده دارایيها و تغییرات متغیر هاي مستقل در سطح اطمینان 95درصد است.
بنابراین بین سرمایه فکري و بازده دارایيها ارتباط معنادار وجود دارد (ضریب تعیین0/2116 ،
ميباشد) و تقریباً  %21تغییرات بازده دارایيها را ميتوان با متعیر سرمایه فکري توضیح داد.
بنابراین ،فرضیه دوم در سطح اطمینان  0/95در شرکتهاي مورد مطالعه تایید ميگردد .در
مورد مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهشهاي انجام شده خارجي و داخلي ميتوان
گفت که در مورد فرضیه دوم که به ارتباط بین سرمایه فکري و بازده دارایيها پرداخته شد،
نتایج با پژوهش طالب نیا و همکاران ( ،)1391ژیگال و مالول ( ،)2010عباسي و صدقي ()1389
و نمازي و ابراهیمي ( )1389همسویي دارد ،اما با نتایج پژوهش چانگ و هسیه ( )2011و
مادنیتس و همکاران ( )2011همسویي ندارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم تأکید مي کند که سرمایه فکري در باالبردن عملکرد و سودآوري
شرکتها مهم است و سرمایه گذاران ارزش سرمایه فکري را در تصمیمات خود درک کرده
اند و براي عملکرد بهتر شرکتها آن را ضروري مي دانند .امروز به رغم افزایش اهمیت
دارایي هاي نامشهود و به خصوص سرمایه معنوي و فکري در شرکتها سیستم هاي حسابداري
قادر به محاسبه شفاف و مناسب عملکرد شرکت متناسب با سرمایه فکري نیستند .

در مورد ارتباط بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري اصلي ،نتایج پژوهش نشان داد که
بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري اصلي ارتباط معني داري وجود دارد سطح معناداري و
آماره آزمون  Fنشان داد که مدل از سطح معنيداري نسبتا باالیي برخوردار بوده که بیانگر وجود
رابطه بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري اصلي در سطح اطمینان  95درصد ميباشد.
بنابراین ،بین سرمایه فکري و شاخص سودآوري اصلیارتباط معنادار وجود دارد (ضریب تعیین،
 0/5625ميباشد) .بهعبارتي تقریباً  %56تغییرات شاخص سودآوري اصلي را ميتوان با متعیر
سرمایه فکري توضیح داد .بنابراین ،فرضیه سوم در سطح اطمینان  0/95در شرکتهاي مورد
مطالعه تایید ميگردد .با توجه به ضرایب مدل ،بین کارایي سرمایه بکارگرفته شده و کارایي
سرمایه ساختاري با شاخص اصلي سودآوري رابطه وجود دارد ،اما بین کارایي سرمایه انساني و
شاخص اصلي سودآوري رابطهاي وجود ندارد.
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باتوجه به نتایج پژوهشهاي انجام شده ،اهمیت نقش سرمایه فکري ،ارزش بازار و عملکرد
مالي شرکتها آشکار گردید .بنابراین باتوجه به نتایج حاصله به سرمایه گذاران پیشنهاد ميشود
که در جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري و به منظور پیش بینيهاي مورد نیاز ،عالوه بر
استفاده نمودن از اطالعات اساسي شرکتها با دقت بیشتري به ارزیابي وضعیت سرمایه فکري
و سنجش آن در شرکتها و سازمانهاي مورد نظر بپردازند.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 سایر عناصر تاثیر گذار بر سرمایه فکري مانند هزینه هاي پژوهش و توسعه در تحقیقات
بعدي اضافه گردد.
 از سایر روش هاي اندازه گیري سرمایه فکري و مقایسه نتایج حاصل با مدل پالیک ومدل
تعدیل شده پالیک استفاده شود.
 روش هاي ارزیابي و سنجش سرمایه فکري به منظور ارایه مدلي ملّي یا بومي سازي مدلي
اقتباسي با توجه به شرایط موجود بررسي شود.
 روش هاي بهبود و افزایش سرمایه فکري در شرکتها بررسي و ارزیابي شود.
 ارتباط بین سرمایه فکري با ارزش بازار و عملکرد مالي در بین صنایع مختلف با استفاده
از مدل تعدیل شده پالیک مقایسه شود.
 براي اندازه گیري سرمایه فکري از روش هاي کارت ارزیابي مانند ارزیابي پویاي سرمایه
فکري و ارزیابي متوارن استفاده شود.
 تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد مالي با استفاده از معیارهاي عملکرد مبتني بر بازار مانند
کیوتوبین ،بازده سهام و رشد درآمدها مورد بررسي قرار گیرد.
 رابطه سرمایه فکري و عملکرد غیر مالي مانند رضایت مشتریان و کارکنان نیز بررسي شود .
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Abstract
Today, Intellectual capital is the main operating profitability and
maintains corporate competitive advantage. In today's knowledge-based
world, knowledge assets and intellectual capital is the company's
profitability and maintain competitive advantage. The importance of
intellectual capital and the difference between book value and market value
of companies is obvious. Therefore, the present study examined the
relationship between intellectual capital and market value and the financial
performance of accepted public companies listed on the Stock Exchange
of Tehran. For measuring intellectual capital Value added intellectual
coefficient (Pulic model) is used. The study period of 1393-1385 and the
selected sample consisted of 59 accepted public companies listed on the
Tehran Stock Exchange. The results show that human capital performance
relative to other components of intellectual capital has the greatest impact
on the market value of the company. Also, capital efficiency coefficient is
positive and significant impact on financial performance.
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