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چکیده
ظهور شرکت های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میالدی و تفکیك مالکیت از مدیریت ،منجر به
طرح معیارهای ارزیابی عملکرد گردید .یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد ،ارزش افزوده
اقتصادی میباشد که در سالهای اخیر مطالعات مختلفی در خصوص آن صورت گرفته است .هدف این
مقاله بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و تعدادی از عوامل داخلی شرکت شامل ساختار سرمایه،
سودآوری ،اندازه ،رشد ،توانایی مدیریت ،دارایی نامشهود و مدیریت موجودی در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد .در راستای این هدف  99شرکت از بین جامعه آماری که اطالعات مورد نیاز برای دوره
چهار ساله تحقیق ( )96-99در مورد آنها قابل دسترسی بود ،انتخاب گردید .سپس اطالعات مربوط به
هفت متغیر مستقل ،مورد مطالعه قرار گرفته و ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه
گردید .به منظور آزمون فرضیهها از تکنیك رگرسیون گام به گام بهره گرفته شد .نتایج تحقیق نشان داد که
ارزش افزوده اقتصادی با سودآوری ،اندازه ،رشد و دارایی نامشهود همبستگی معنادار و مثبت و با ساختار
سرمایه همبستگی معنادار و منفی دارد .همچنین وجود رابطه معنیدار بین ارزش افزوده اقتصادی با مدیریت
موجودی و توانایی مدیریت مورد تایید قرار نگرفت.
واژههای کلیدی :ارزش افزوده اقتصادی ،ارزیابی عملکرد ،عوامل داخلی شرکت
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مقدمه
ارزیابی ارزش واقعی شرکتها یکی از مهمترین مواردی است که سهامداران در مورد آن دقت
میکنند.ارزیابیهای سنتی عملکرد ،اساسا از گزارشات مالی بر پایهی اصول پذیرفته شدهی
حسابداری نشات میگیرند .به عنوان نمونه ،آمادهسازی انواع مختلف گزارشات مربوط به
داراییهای نامشهود ،مالیاتهای معوق و برخی موضوعات دیگر به طور مستقیم از حسابداری
درآمد حاصل میشوند .در عین حال اگر چه هزینهی بدهی در ارزیابی سنتی عملکرد منعکس
میشود اما هزینهی سرمایه در این ارزیابی منعکس نمیگردد .بنابراین برآورد هزینه ،واقعی نیست
و نمیتواند ارزش ایجاد شده و عملیات واقعی را منعکس نماید.
بسیاری از تحقیقات نشان داده است که ارزش افزودهی اقتصادی ،1سود اقتصادی واقعی شرکت را
بهتر از روشهای سنتی ارزیابی عملکرد منعکس میکند .ارزش افزودهی اقتصادی شیوه جدید
ارزیابی عملکرد است که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده است بطوریکه به عنوان یك
روش اندازهگیری موثر در انعکاس ارزش شرکت و منافع سهامداران به شمار میرود .با این حال
ارزش افزودهی شرکتهای مختلف با یکدیگر کامال متفاوت است حتی اگر سود حسابداری
آنها مشابه باشد ( . )Lin, Zhilin,5229اما چه دالیلی منجر به چنین نتیجهای میشود؟ چه
عواملی بر ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیر گذار هستند؟ هدف این مقاله پاسخگویی به این سواالت
از منظر عوامل داخلی شرکت میباشد به گونهای که با بررسی رابطه برخی از مهمترین عوامل
داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی ،چگونگی و کیفیت این ارتباط تعیین گردد.

ارزیابی عملکرد
از مهمترین اهداف بنگاههای اقتصادی ،کسب سود در کوتاهمدت و افزایش ثروت اقتصادی
مالکان در بلندمدت است .این مهم با اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایهگذاری امکانپذیر
میشود .اتخاذ تصمیمات منطقی رابطهی مستقیمی با ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی دارد و
ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخصها است که در دو
مجموعه شاخصهای مالی و غیر مالی طبقهبندی میشود .اندیشمندان مدیریت ،معیارهای عملکرد
را در ابعاد مختلف طبقهبندی نمودهاند که از جملهی آنها میتوان به نظریهی وستن و
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( )9885اشاره کرد .وی ابعاد عملکرد را در شش بعد مهم شامل رقابت ،عملکرد مالی ،کیفیت
خدمات ،انعطاف پذیری ،نوآوری و نحوه استفاده از خدمات طبقه بندی کرد.
نورتون و کاپالن )9885( 3نیز با معرفی سیستم کارت امتیازی متوازن )BSC( 4به عنوان شاخص
ارزیابی عملکرد ،مجموعهی معیارها را در چهار بعد شامل  )9معیارهای مالی و سودآوری)5 ،
معیارهای رضایتمندی مشتریان )1 ،معیارهای کارآیی ،کیفیت و زمان (انحراف) و  )6معیارهای
نوآوری و یادگیری دسته بندی کرد.
بطور کلی معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخورداری از ویژگیهایی نظیر کمی و عینی
بودن ،نسبت به معیارهای غیر مالی ارجحیت دارند (رهنمای رودپشتی. )9191 ،
اصوال معیارهای مالی را که تاکنون در رابطه با ارزیابی عملکرد مطرح شده است ،میتوان به دو
دستهی مدلهای حسابداری و اقتصادی طبقه بندی کرد .در مدلهای حسابداری ،عملکرد شرکت
با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میشود .برخی از مهمترین این معیارها شامل سود ،5سود
هر سهم ،6جریانهای نقدی آزاد ،7نرخ بازده داراییها 8و نرخ بازده حقوق صاحبان

سهام9

میباشند .در مدلهای اقتصادی ،عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود داراییهای موجود
و سرمایهگذاریهای بالقوه آن و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینهی سرمایه ارزیابی میگردد.
مهمترین معیارهایی که در زمینه ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهای اقتصادی وجود دارند،
عبارتند از ارزش افزوده بازار 10و ارزش افزوده اقتصادی (جهانخانی ،ظریف فرد. )9196 ،

ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد توسط استوارت 11در سال  9889معرفی
شد .سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی پس از کسر همه هزینهها از جمله هزینهی سرمایه به
دست می آید .اگر چه ارزش افزوده اقتصادی مفهوم جدیدی است ،اما پایهی نظری آن تازگی
ندارد .اینکه شرکتی باید سودی بیش از هزینه سرمایه ایجاد کند ،از مدتها قبل مورد توجه
اقتصاددانان بوده است (مهدوی ،رستگاری. )9191 ،
سالها پیش اقتصاددانان معروفی از جمله آلفرد مارشال 12عقیده داشتند که شرکت برای ایجاد
ارزش ،باید بازدهی بیش از هزینهی سرمایه (بدهی و سهام) ایجاد کند ( . )Calabrese ،9888در
قرن بیستم این مفهوم تحت عناوین مختلفی معرفی شد که یکی از آنها سود باقیمانده است.
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تفاوت سود باقیمانده با ارزش افزوده اقتصادی در بخش تعدیالت است زیرا در محاسبه سود
باقیمانده تعدیالت انجام نمیشود .بعد از معرفی سود باقیمانده شرکتهای زیادی از آن در ارزیابی
عملکرد استفاده کرد ند .بنابراین ارزش افزوده اقتصادی مفهوم جدیدی نیست و از مدتها قبل با
نام سود باقیمانده 13وجود داشته است (. ) Biddle et al،9888

عوامل داخلی شرکت
شرکتها هنگام تصمیمگیری مالی برای افزایش بازده ،بایستی تعداد زیادی از عوامل خارجی و
داخلی را در نظر داشته باشند .از جمله عوامل خارجی میتوان به محیط اقتصادی ،بازارهای پولی و
مالیات توجه کرد .چرخه اقتصادی ،تورم ،مقررات دولتی برخی از ابعاد محیط اقتصادی هستند که
در توانایی شرکت در فرآیند بازده تاثیر میگذارند و شرکت نمیتواند آنها را به کنترل خود
درآورد .عالوه بر این ،ویژگیهای عملیاتی شرکت که از آن با عنوان عوامل داخلی شناخته
میشود نیز بر روی بازده شرکت تاثیر عمده دارد (موسوی کاشی ،9199 ،ص . )1با این تفاوت
که عوامل داخلی ،در کنترل شرکت بوده و میتواند روی آنها تاثیر بگذارد .برخی از عمدهترین
عوامل داخلی شرکت عبارتند از ساختار سرمایه ،سودآوری ،اندازه ،رشد ،توانایی مدیریت ،دارایی
نامشهود و مدیریت موجودی.

پیشینه تحقیق
از نظر استوارت ارزش افزوده اقتصادی عامل به حرکت در آوردن قیمت سهام است ( Stewart,

 . )P11،9889بعد از این ادعا توسط استوارت ،تحقیقات متعددی به منظور بررسی آن انجام
پذیرفته است که در ادامه به برخی از مهمترین این تحقیقات اشاره خواهد شد.
قنبری و مور ( )5229به بررسی رابطه بین  MVAو  EVAبرای شرکتهای صنعت خودروسازی
در بورس اوراق بهادار هند در دوره زمانی سالهای بین  5229و  5222پرداختند .نتایج این پژوهش
نشان داد که  EVAنسبت به معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد ،معیار مناسبتری در توجیه تغییرات
 MVAشرکتهای نمونه انتخابی میباشد.
ال مایر و سبویی ( )5229در تحقیقی با عنوان حاکمیت شرکتی و رابطه ارزش افزوده اقتصادی و
ارزش ایجاد شده برای سهامداران به این نتیجه رسیدندکه ارزش افزوده اقتصادی وارزش ایجاد
شده برای سهامداران همبستگی ضعیفی دارند .در این تحقیق که دوره زمان آن از سال  9889تا
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 5226بود ،قدرت توضیح شوندگی ارزش ایجاد شده برای سهامداران بوسیله ارزش افزوده
اقتصادی  2.29به دست آمد.
چن لین و کیائو ژیلین ( )5229در تحقیقی ،عوامل موثر بر ارزش افزوده اقتصادی را برای
نمونهای شامل  896شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین برای سالهای  9889تا 5225
بررسی کردند .این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل عاملی صورت
گرفت و نتایج آن نشان داد که بازده صنعت ،ساختار سرمایه ،سودآوری ،اندازه ،رشد و توانایی
مدیریت همبستگی مثبتی با ارزش افزوده اقتصادی دارند .از جمله نتایج دیگر این تحقیق همبستگی
ضعیف و منفی دارایی نامشهود با ارزش افزوده اقتصادی و همچنین عدم وجود همبستگی بین
مدیریت موجودی و ارزش افزوده اقتصادی میباشد.
همیلتون و همکاران ( )5228در تحقیقی رابطه بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد را با ارزش
افزوده اقتصادی برای نمونهای شامل  16شرکت آمریکایی در سالهای  9886تا  5225بررسی
کردند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد که همبستگی مثبتی بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با
ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.
آلتندورفر و جادل بایر ( )5299در تحقیق خود نشان دادند که انعطاف پذیری باالی کارکنان و
ظرفیت ماشین آالت تولیدی منجر به افزایش بیشینه ممکن برای ارزش افزوده اقتصادی سیستم
تولید خواهد شد .نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان داد که کاهش تغییرات در سطح کارکنان
عملیاتی شرکت ،منجر به افزایش  EVAخواهد شد.
کاووسی ( )9195به بررسی ارتباط بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس تهران پرداخت .نتایج نشان داد که بین نسبت Qتوبین و ارزش افزوده
اقتصادی همبستگی معناداری وجود دارد و میتوان ارزش افزوده اقتصادی را جایگزین مناسبی
برای نسبت  Qتوبین در نظر گرفت.
حراف عموقین ( )9196با بررسی رابطه بین نسبتهای کارایی با ارزش افزوده اقتصادی در بخش
صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  9199تا 9192
به این نتیجه رسید که به استثنای نسبت گردش موجودی کاال سایر نسبتهای کارایی ،همبستگی
معناداری با ارزش افزوده اقتصادی ندارند.
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رهنمای رودپشتی ( )9191در تحقیقی به بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و
ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس در
یك دوره پنج ساله پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان داد که رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با
 ROI ،P ،EPSتایید و با  ROS ،DPS ،P/Eو  RIرد میشود .همچنین رابطه بین ارزش افزوده
بازار با  ROI ،ROSو  RIتایید و با  P ،DPS ،P/E ،EPSو  EVAتایید نمیشود.
یحیی زاده فر و همکاران ( )9198در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و
نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در فاصله زمانی  9198تا  9192پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین
ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکتها وجود
دارد ،اما بین نرخ بازده داراییها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود
ندارد.
نیکبخت و مقیمی ( )9182رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی را در دو صنعت
محصوالت کانی غیر فلزی و صنعت ساخت ماشین آالت و تجهیزات در دوره زمانی  9191تا
 9199مورد بررسی قرار دادند .شواهد پژوهش نشان داد که لگاریتم ارزش افزوده اقتصادی تابعی
معکوس از نسبت بدهی بهره دار به حقوق صاحبان سهام در سطح تجمیع دو صنعت ،تابعی
معکوس از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت محصوالت کانی غیر فلزی و تابعی
مستقیم از نسبت بدهی بهره دار به حقوق صاحبان سهام در سطح صنعت ساخت ماشین آالت و
تجهیزات با ضریب اطمینان  82درصد است.

پرسشها و فرضیههای تحقیق
تحقیق حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین عوامل داخلی شرکت و ارزش
افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
برای بررسی روابط متغیرهای تحقیق 9 ،فرضیه به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه  :9بین ساختار سرمایه شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :5بین سودآوری شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
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فرضیه  :1بین اندازه شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :6بین رشد شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین توانایی مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :1بین دارایی نامشهود و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :9بین مدیریت موجودی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

متغیرها تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل (که همان عوامل داخلی هستند) و تعریف عملیاتی آنها به شرح زیر میباشد:
 )9ساختار سرمایه :نسبت بدهی ،نماینده ساختار سرمایه است که از تقسیم ارزش دفتری مجموع
بدهیها به ارزش دفتری مجموع داراییها بدست میآید (آرین تبار ،9199 ،ص . )21
 )5سودآوری:هال و ویس ( )9819در تحقیق خود ،به متفاوت بودن بازده گردش داراییها در
صنایع مختلف اشاره کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را معیار مناسبی برای اندازه گیری

سودآوری دانستهاند .در این تحقیق نیز شاخص بازده حقوق صاحبان سهام ) (ROEبه عنوان
نماینده اندازهگیریها برای سودآوری شرکتها انتخاب شده است.
 )1اندازه شرکت :در این تحقیق لگاریتم میزان فروش سالیانه شرکت به عنوان نماینده اندازه
شرکت قلمداد شده است (علی پور ،9199 ،ص . )19
 )6رشد شرکت :در این تحقیق از نرخ رشد داراییهای شرکت به منظور اندازه گیری نرخ رشد
شرکت استفاده شده است که بصورت زیر محاسبه میشود (: )Lin, Zhilin, 2008
𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1
𝐴𝑡−1
که در آن :
 A tبرابر است با مجموع داراییها در پایان دوره مالی جاری

= نرخ رشد شرکت
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 A t - 1برابر است با مجموع داراییها در پایان دوره مالی گذشته
 )2توانایی مدیریت :معیاری که در این تحقیق برای تشخیص توانایی مدیریت شرکت مورد
استفاده قرار گرفته است نسبت گردش مجموع داراییها میباشد .این نسبت که جزو نسبتهای
کارایی میباشد ،به منظور ارزیابی توانایی بکارگرفتن موثر داراییها توسط مدیریت ،مورد استفاده
قرار میگیرد (مدرس ،عبداله زاده ،9199 ،ص. )58
 )1دارایی نامشهود :این گروه از داراییها نشان دهنده حقوق قانونی است که وجود فیزیکی
نداشته ،منافعی را برای صاحب آن به دنبال دارد .داراییهای نامشهود یکی از ارقام داراییهای
غیرجاری میباشند که از ترازنامه شرکت قابل استخراج میباشد (پژمان ،9199 ،ص . )29
 )9مدیریت موجودی :معیاری که در این تحقیق برای تعیین کیفیت مدیریت موجودی شرکت
مورد استفاده قرار گرفته است نسبت گردش موجودی کاال میباشد .این نسبت در ابتدا بیانگر این
مطلب است که چند بار انبار از کاال پر و خالی شده است ،که این امر تحرک فعالیتهای شرکت
را نشان میدهد .ثانیا آزمون خوبی برای کارایی مدیریت موجودی میباشد (سید جوادین،9192 ،
ص . )928

متغیر وابسته
ارزش افزوده اقتصادی :استوارت ( )9889برای محاسبه  EVAفرمول زیر را ارائه کرده است:
EVA = (r − c) × Capital

در این فرمول  rنرخ بازده سرمایه c ،میانگین موزون هزینه سرمایه و  Capitalسرمایه شرکت در
آغاز دوره میباشد .از طرفی  rاز تقسیم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( )NOPATبه
سرمایه ( )Capitalبدست میآید یعنی:
NOPAT
Capital

روش تحقیق
جامعه آماری ،روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
با جایگذاری این رابطه در رابطه فوق و ساده کردن آن به رابطه زیر دست مییابیم:

=r
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جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی  9196تا انتهای
 9199خواهند بود .از این جامعه بدون نمونه گیری ،کلیه شرکتهایی که شرایط زیر را داشتند انتخاب
شدند:
 )9جزو شرکتهای سرمایه گذاری و مالی نباشند.
 )5شرکتهایی که قبل از سال  9196در بورس تهران پذیرفته شده باشند.
 )1شرکتهایی که از سال  9196تا انتهای سال  9199معامالتشان در بورس دچار وقفه نشده باشد.
 )6شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
 )2شرکتهایی که تغییر سال مالی نداشته باشند.
با در نظر گرفتن شرایط فوق بر اساس فهرست دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار تهران در
مجموع  99شرکت طی این  6سال فعال بوده و به عنوان نمونه انتخاب شدند.
)EVA = NOPAT − (C × Capital

این تحقیق نوعی تحقیق همبستگی میباشد زیرا میخواهد ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته
را مورد بررسی قرار دهد .از نظر زمانی نیز این تحقیق ،نوعی تحقیق مقطعی است زیرا دوران
خاصی از زمان را مورد بررسی قرار میدهد .شیوه جمع آوری دادهها ،کتابخانهای و ابزار تحقیق
صورتهای مالی و گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد.

تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
دادههای مورد نیاز به منظور آزمون فرضیهها از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج گردیده است.
پس از پردازش اولیه در نرم افزار  ،Excelبرای انجام آزمونهای آماری این تحقیق به نرم افزار
آماری  SPSSوارد گردید .دادههای جمع آوری شده جهت این تحقیق ،برای دوره زمانی از سال
 9196تا انتهای سال  9199شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار میباشد که برای هر شرکت عضو
نمونه تحقیق با توجه به دادههای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته به شرح
صفحات قبل گردآوری و محاسبه شده است.
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دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها
برای بررسی فرضیات یك تا هفت یك رگرسیون چندگانه با یك متغیر وابسته  EVAو
هفت متغیر مستقل ساختار سرمایه ،سودآوری ،اندازه ،رشد ،توانایی مدیریت ،دارایی نامشهود و
مدیریت موجودی انجام میشود .مدل رگرسیونی مورد نظر بصورت زیر میباشد:
n

EVA = α + ∑ βi X i + ε
i=1

در این مدل  X iبیانگر عوامل مورد بررسی (عوامل داخلی شرکت)  α ،مقدار ثابت (عرض از
مبدا)  βi ،ضریب تاثیر عوامل ε ،مقدار باقیمانده و  nتعداد عوامل (هفت متغیر مستقل) میباشد.
برای بررسی مدل فوق از رگرسیون گام به گام ( )stepwiseاستفاده شده است .در این روش
متغیرهایی که شرایط ورود به مدل را داشته باشند ،یعنی متغیرهایی که همبستگی باالتری با متغیر
وابسته  EVAدارند به ترتیب مقدار ضریب همبستگی یکی پس از دیگری وارد مدل میشوند.
سایر متغیرهایی که شرایط ورود را ندارند یعنی با متغیر وابسته همبستگی باالیی نداشته و روی آن
تاثیر معناداری ندارند ،وارد مدل نمیشوند .در این نوع رگرسیون چندگانه با ورود یك متغیر به
مدل لزوم وجود یا عدم وجود متغیرهای قبلی بررسی میشود.
براساس جدول ( )9به ترتیب متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با متغیر  EVAدارند عبارتند از:
دارایی نامشهود ،سودآوری ،رشد شرکت ،ساختار سرمایه و در نهایت اندازه شرکت .طبق جدول
فوق مقدار ضریب همبستگی جزیی بین مدیریت موجودی و  EVAخیلی کم و برابر با 2/222
است به طوری که مقدار سطح معنی داری برابر با  2/122و از  2/22بیشتر است بنابراین متغیر
مدیریت موجودی وارد مدل نمیشود .همچنین مقدار ضریب همبستگی جزیی بین توانایی
مدیریت و  EVAخیلی کم و برابر با  -2/299است به طوری که مقدار سطح معنی داری برابر با
 2/982و از  2/22بیشتر است .بنابراین متغیر توانایی مدیریت نیز وارد مدل نمیشود .در این مرحله
با توجه به خروج دو متغیر مدیریت موجودی و توانایی مدیریت ،ضمن مشخص شدن عدم رابطه
معنادار این دو متغیر با متغیر وابسته ( ، )EVAفرآیند رگرسیون با پنج متغیر باقیمانده ادامه مییابد.
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جدول ( )1ضرایب همبستگی جزیی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته EVA
متغیر

ضریب همبستگی جزیی

سطح معنی داری

مدیریت موجودی

2/222

2/122

توانایی مدیریت

-2/299

2/982

دارایی نامشهود

2/195

2/222

سودآوری

2/691

2/222

رشد شرکت

2/185

2/222

ساختار سرمایه

-2/562

2/222

اندازه شرکت

2/559

2/222

براساس جدول ( )5ابتدا متغیر دارایی نامشهود که ضریب همبستگی جزیی آن با  EVAنسبت به
سایر متغیرهای مستقل بیشتر است ،وارد مدل شده و به همین ترتیب متغیرهای سودآوری ،رشد
شرکت ،ساختار سرمایه و اندازه شرکت وارد مدل میشوند .طبق این جدول هیچ یك از
متغیرهایی ورودی از مدل خارج نشده اند .در نهایت به مدلی دست یافته ایم که شامل پنج متغیر
مستقل دارایی نامشهود ،سودآوری ،رشد شرکت ،ساختار سرمایه و اندازه شرکت میباشد.
جدول ( )2متغیرهای وارد شده در مدل با متغیر وابسته EVA
مدل

متغیرهای وارد شده

متغیرهای خارج شده

9

دارایی نامشهود

-----

5

سود آوری

-----

1

رشد شرکت

-----

6

ساختار سرمایه

-----

2

اندازه شرکت

-----

طبق جدول ( )1مقدار ضریب تعیین در مدل یك (مدلی که شامل یك متغیر مستقل دارایی
نامشهود است) برابر با  2/12است .در مدل دوم با ورود متغیر مستقل دوم (سودآوری) مقدار
ضریب تعیین به  2/296افزایش یافته است .در نهایت در مدل پنجم با پنج متغیر مستقل مقدار
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ضریب تعیین برابر با  2/119میباشد .همچنین ضریب تعیین با ورود متغیرهای مستقل
افزایش یافته است.
جدول ( )9ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده در مدل با متغیر وابسته EVA
ضریب تعیین R2

ضریب تعیین تعدیل شده

9

2/285

2/12

2/169

5

2/999

2/296

2/292

1

2/992

2/281

2/298

6

2/999

2/192

2/122

2

2/986

2/119

2/156

مدل

ضریب همبستگی

طبق جدول ( )6مدل نهایی که مدل پنج است و شامل متغیرهای مستقل دارایی نامشهود ،قابلیت
سودآوری ،رشد شرکت ،ساختار سرمایه و اندازه شرکت میباشد قابل قبول است ،زیرا سطح
معنی داری برابر با  2/222و از  2/22کمتر است .بنابراین با اطمینان  82درصد میتوان گفت مدل
با متغیر وابسته  EVAو متغیرهای مستقل ذکر شده قابل قبول است.
جدول ( )4آنالیز واریانس در رگرسیون چندگانه با متغیر وابسته EVA
منبعتغییرات

مدل

درجه
آزادی

داری

رگرسیون

(5/619 )92^99

9

(5/619 )92^99

باقیماندهها

(6/252 )92^99

585

(9/269 )92^8

کل

(1/829 )92^99

581

رگرسیون

(1/291 )92^99

5

(9/991 )92^99

باقیماندهها

(1/196 )92^99

589

(9/911 )92^8

کل

(1/829 )92^99

581

رگرسیون

(6/951 )92^99

1

(9/192 )92^99

 1باقیماندهها

(5/919 )92^99

582

(8/919 )92^9

کل

(1/829 )92^99

581

رگرسیون

(6/561 )92^99

6

(9/215 )92^99

 6باقیماندهها

(5/992 )92^99

598

(8/199 )92^9

کل

(1/829 )92^99

581

رگرسیون

(6/199 )92^99

2

(9/996 )92^92

باقیماندهها

(5/292 )92^99

599

(9/8559 )92^9

کل

(1/829 )92^99

581

9
9
5
5

2
2

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آماره F

سطحمعنی

929/666

921/281

962/829

991/989

89/165

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222
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در تمامی فرضیات تحقیق حاضر ،فرضیه صفر بیانگر این است که متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته
تاثیر معنیداری دارد .که شکل کلی آن به صورت زیر میباشد:

طبق جدول ( )2ضرایب رگرسیون برای متغیرهای دارایی نامشهود ،سودآوری ،رشد و اندازه
شرکت مثبت است یعنی این متغیرها بر روی  EVAاثر مستقیم دارند و ضریب رگرسیون برای
متغیر ساختار سرمایه منفی است ،یعنی متغیر ساختار سرمایه بر روی  EVAاثر معکوس دارد .از
طرفی سطوح معنی داری برای همه متغیرهای مستقل برابر با  2/222و از  2/22کمتر است ،بنابراین
با اطمینان  82درصد این متغیرها بر روی  EVAاثر معنیداری دارند .در این صورت مدل نهایی به
صورت زیر است:
)سودآوری( ) + 2/589دارایی نامشهود( 𝐸𝑉𝐴 = −12582 + 2/229
)ساختار سرمایه( ) − 2/929رشد شرکت( + 2/599
)اندازه شرکت( + 2/929
جدول ( )5ضرایب رگرسیون ،سطح معنی داری و آماره  Tبرای مدل پنج
متغیر

ضرایبغیر استاندارد

ضرایباستاندارد
شده

آماره T

سطح معنی داری

مقدار ثابت

-12582

-----

-1/211

2/221

دارایینامشهود

6/829

2/229

91/968

2/222

سودآوری

51562

2/589

9 /9

2/222

رشد شرکت

22922

2/599

9/551

2/222

ساختار سرمایه

-61192

-2/929

-6/58

2/222

اندازه شرکت

9211/929

2/929

1/895

2/222

بحث و بررسی فرضیات
متغیر مستقل 𝑋 بر روی 𝐴𝑉𝐸 تاثیر معنی داری ندارد 𝐻0 : .
{
متغیر مستقل 𝑋 بر روی 𝐴𝑉𝐸 تاثیر معنی داری دارد 𝐻1 : .
طبق جدول ( )2نتایج زیر حاصل میشود:
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 -9چون متغیر ساختار سرمایه در مدل نهایی وجود دارد و نیز مقدار سطح معنی داری برای آن
برابر با  2/222میباشد که چون از  2/22کمتر است ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه صفر رد
میشود و میتوان گفت متغیر ساختار سرمایه بر روی  EVAتاثیر معنی داری دارد .از طرفی مقدار
ضریب رگرسیون برای این متغیر برابر با  -2/929و منفی است ،یعنی ساختار سرمایه تاثیر معنی دار
و معکوس بر روی  EVAدارد .در واقع شرکتهایی که دارای نسبت بدهی باالتر هستند دارای
هزینه سرمایه باالتری بوده و این خود موجب کاهش سودآوری و به تبع آن کاهش EVA

میشود.
 -5چون متغیر سودآوری در مدل نهایی وجود دارد و نیز مقدار سطح معنی داری برای آن برابر با
 2/222میباشد که چون از  2/22کمتر است ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه صفر رد میشود
و میتوان گفت متغیر سودآوری بر روی  EVAتاثیر معنی داری دارد .از طرفی مقدار ضریب
رگرسیون برای این متغیر برابر با  2/589و مثبت است ،یعنی سودآوری تاثیر معنیدار و مثبت بر
روی  EVAدارد .معموال شرکتی با سودآوری باال با افزایش سرمایه گذاری از سوی سرمایه
گذاران مواجه خواهد شد که این امر موجب سودآوری و ارزش افزوده آتی بیشتر میشود.
 -1چون متغیر اندازه شرکت در مدل نهایی وجود دارد و نیز مقدار سطح معنی داری برای آن برابر
با  2/222میباشد که از  2/22کمتر است ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه صفر رد میشود و
میتوان گفت متغیر اندازه شرکت بر روی  EVAتاثیر معنی داری دارد .از طرفی مقدار ضریب
رگرسیون برای این متغیر برابر با  2/929و مثبت است ،یعنی اندازه شرکت تاثیر معنی دار و مثبت بر
روی  EVAدارد .به عبارت دیگر افزایش اندازه شرکت (میزان فروش شرکت) و کاهش
هزینههای تولید عالوه بر توسعه شرکت در بازار موجب ارزش آفرینی بیشتر خواهد شد.
 -6چون متغیر رشد شرکت در مدل نهایی وجود دارد و نیز مقدار سطح معنی داری برای آن برابر
با  2/222میباشد که چون از  2/22کمتر است ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه صفر رد
میشود و میتوان گفت متغیر رشد شرکت بر روی  EVAتاثیر معنی داری دارد .از طرفی مقدار
ضریب رگرسیون برای این متغیر برابر با  2/599و مثبت است ،یعنی رشد شرکت تاثیر معنیدار و
مثبت بر روی  EVAدارد .بهبود و توسعه داراییهای شرکت به معنای توانایی رشد قوی تر در
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آینده است و موجب سودآوری و ارزش آفرینی بیشتر خواهد شد .بنابراین رشد بالقوه آتی
شرکت تاثیری مثبت و دائمی روی EVAخواهد داشت.
 -2چون متغیر توانایی مدیریت در مدل نهایی وجود ندارد ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه
صفر رد نمیشود و میتوان گفت متغیر توانایی مدیریت بر روی  EVAتاثیر معنی داری ندارد.
البته دلیل عدم وجود رابطه بین  EVAو توانایی مدیریت در دوره مورد بررسی را میتوان ناشی از
عواملی همچون سیاستهای متغیر مدیران شرکتها در خصوص چگونگی گردش داراییها
دانست .اما قطعا توانایی باالی مدیریت یك شرکت موجب کاهش اتالف و بالاستفاده ماندن
داراییها شده و در نتیجه منجر به گردش بهتر داراییها میگرددکه این خود موجب ارزش
آفرینی برای شرکت خواهد شد.
 -1چون متغیر دارایی نامشهود در مدل نهایی وجود دارد و نیز مقدار سطح معنی داری برای آن
برابر با  2/222میباشد که چون از  2/22کمتر است ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه صفر رد
میشود و میتوان گفت متغیر دارایی نامشهود بر روی  EVAتاثیر معنی داری دارد .از طرفی
مقدار ضریب رگرسیون برای این متغیر برابر با  2/229و مثبت است ،یعنی دارایی نامشهود تاثیر
معنی دار و مثبت بر روی  EVAدارد .این نتیجه نشان میدهد که سرمایه گذاری بیشتر روی
داراییهای نامشهود موجب ارزش آفرینی بیشتر خواهد شد.
 -9چون متغیر مدیریت موجودی در مدل نهایی وجود ندارد ،بنابراین با اطمینان  82درصد فرضیه
صفر رد نمیشود و میتوان گفت متغیر مدیریت موجودی بر روی  EVAتاثیر معناداری ندارد.
امروزه تاثیر مدیریت موجودی بر روی ارزش آفرینی شرکت موضوعی انکار ناپذیر است .اما
استفاده اکثر شرکتهای ایرانی از روشهای سنتی مدیریت موجودی موجب شده است ارزش
آفرینی مورد نظر ،محقق نگردد .به طور قطع استفاده شرکتها از روشهای مدرن مدیریت
موجودی نظیر سیستم تولید به موقع موجب افزایش سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی خواهد
شد.
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خالصه نتایج به شرح جدول شماره ( )1میباشد:
جدول ( )6خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
فرضیهها

ردیف

نتایج

9

بین ساختار سرمایه شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

تایید شد

5

بین قابلیت سودآوری شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

تایید شد

1

بین اندازه شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

تایید شد

6

بین قابلیت رشد شرکت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

تایید شد

2

بین توانایی مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

رد شد

1

بین دارایی نامشهود و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

تایید شد

9

بین توانایی مدیریت موجودی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

رد شد

همانطور که در پیشینه تحقیق اشاره شد ،چن لین و کیائو ژیلین ( )5229عوامل موثر بر ارزش
افزوده اقتصادی را برای نمونهای شامل  896شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین برای
سالهای  9889تا  5225بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بازده صنعت ،ساختار
سرمایه ،سودآوری ،اندازه ،رشد و توانایی مدیریت همبستگی مثبتی با ارزش افزوده اقتصادی
دارند .از جمله نتایج دیگر این تحقیق همبستگی ضعیف و منفی دارایی نامشهود با ارزش افزوده
اقتصادی و همچنین عدم وجود همبستگی بین مدیریت موجودی و ارزش افزوده اقتصادی
می باشد .نتایج تحقیق فوق با نتایج تحقیق حاضر تا حد زیادی هماهنگ است به گونهای که در این
تحقیق نیز همبستگی مثبت بین سودآوری ،اندازه و رشد با ارزش افزوده اقتصادی و همچنین عدم
همبستگی مدیریت موجودی با ارزش افزوده اقتصادی مشاهده گردید .اما در این تحقیق نتایج
نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی با ساختار سرمایه شرکت همبستگی منفی و با دارایی نامشهود
همبستگی مثبت دارد که عکس نتایج تحقیق فوق میباشد .ضمن آنکه رابطه معناداری بین توانایی
مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی مشاهده نگردید.

نتیجه گیری
ارزش افزوده اقتصادی از سوی ارائه کننده آن استوارت همواره به عنوان یك معیار ارزیابی مهم و
کارا مطرح شده است و تحقیقات متنوعی در خصوص مشخص کردن توانایی این معیار در
ارزیابی عملکرد و همچنین رابطه آن با سایر معیارها و عوامل مختلف ،توسط محققان صورت
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گرفته است .نتایج تحقیق حاضر نیز که به منظور بررسی رابطه بین عوامل داخلی شرکت و ارزش
افزوده اقتصادی انجام شده است ،نشان داد که در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،برخی از عوامل داخلی شرکت نظیر ساختار سرمایه ،سودآوری ،اندازه شرکت ،رشد
شرکت و دارایی نامشهود با متغیر ارزش افزوده اقتصادی همبستگی دارند .لذا میتوان با استفاده از
عوامل مزبور ،ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شده برای شرکتها را پیش بینی و ارزشیابی کرد.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
در تحقیق حاضر مشخص شد که دارایی نامشهود رابطه مثبت و معناداری با ارزش افزوده اقتصادی
دارد ،لذا توجه به این موضوع و افزایش سرمایه گذاری در این نوع داراییها به خصوص برای
شرکتهای پذیرفته شده در بورس پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه  EVAهنوز به درستی برای شرکتها و سهام داران شناخته شده نیست ،پیشنهاد
می شود تا در سمینارهای آموزشی این شاخص و نحوه استفاده از آن برای سرمایهگذاری تبیین
شود.
با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی در راستای ارزیابی عملکرد ،به عنوان یك مبنای مناسب و
قابل توجه در ارزیابی عملکرد شرکتها میباشد و مضافا اینکه مبنایی است که با پوشش عیوب
موجود در سایر معیارهای حسابداری ،دارای کارایی باال است ،میتواند در ارزیابی عملکرد
شرکتها ،مدیران و ایجاد سیستم انگیزشی ،مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به فرآیند نسبتا طوالنی و پیچیده محاسبه متغیرهای مبتنی بر رویکردهای اقتصادی بویژه
ارزش افزوده اقتصادی ،پیشنهاد میشود شرکتهای نرم افزاری که اطالعات مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را ارائه مینمایند ،متغیرهای مبتنی بر رویکردهای اقتصادی را
نیز محاسبه و در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند.
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس به عنوان جامعه
آماری و نمونه گیری استفاده شده است به نظر میرسد که اگر مطالعات دیگری با همین روش ،اما
در صنایع مختلف به طور جداگانه انجام پذیرد ،ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود.
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 .9رابطه بین سایر عوامل داخلی نظیر بازاریابی شرکت ،بهره گیری از فناوری ،افزایش یا
کاهش در تعداد کارکنان و  ...با ارزش افزوده اقتصادی بررسی گردد.
 .5رابطه بین عوامل خارجی شرکت نظیر میزان تورم ،نرخ بازده صنعت و ...با  EVAبررسی
گردد.
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