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بررسی تاثیر سرمایه فکری برهزینه سرمایه و ارزش بازار شرکتها
مطالعه موردی :شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار
۳

مهدی نبی پور افروزی ،۱صفیه خوشخو امیری ،۲ساجده احسانیان

 .۱مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران ،ایران.
 .۲دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی .بازاریابی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.
 .۳دانشجوی کار شناسی ارشد مدیریت بازرگانی .بازاریابی،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا.

چکیده
امروزه برای ارزشگذاری صنایع مبتنی بر علوم در واحدهای کسب کار ،نقش سرمایه فکری بیشتر از سرمایه مالی است .برای
یافتن راه کارهای مناسب جهت دستیابی به روشهای کارآمد در ارزیابی سرمایههای فکری ،سیستم حسابداری نقشی کلیدی
را ایفا میکند .یکی از مهمترین ناکارآمدی سیستمهای حسابداری سنتی ،انعکاس ارزش سرمایههای فکری در گزارشهای مالی
واحدهای کسب و کار نیست .این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه فکری ،هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به مدت هشت سال از  4931تا  4931انجام شده و دادههای  41شرکت را ارزیابی
کرده است .برای اندازهگیری سرمایه فکری ،از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ،ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش افزوده
سرمایه استفاده شده است .استفاده از این معیارها ،رایجترین روش برای اندازهگیری سرمایه فکری است .برای تجزیه و تحلیل
دادههای جمع آوری شده ،روش همبستگی پیرسون ،مدلهای رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و آزمون  Zوانگ مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج این کار نشان داد که ارزش افزودهی سرمایه بکار گرفته شده ،ارزش افزوده سرمایه فکری و ضریب
ارزش افزوده سرمایه فکری ،بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر معکوس دارد ،اما بر ارزش بازار تاثیر نمیگذارد.
واژههای کلیدی :ارزش افزوده سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده سرمایه ی فیزیکی بهه
کار رفته ،میانگین وزنی هزینه سرمایه ،ارزش بازاری و هزینه تامین مالی.
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 .9مقدمه
سرمایه فکری مسئلهای است که طی چند سال اخیر در مقیاس جهانی ،از لحاظ تئوری بین منابع شرکت با باالترین بازدهی در
کار آفرینی مطرح شده است .امروزه در حوزه کسب و کار ،ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری یک نیاز اجتنابناپذیر در
مقیاس ملی است ،چرا که منجر به آغاز اقتصاد مبتنی بر دانش شده است] .[۱اندازهگیری سرمایه فکری از دو لحاظ مهم است:
جنبه بین سازمانی که به دنبال تخصیصِ بهتر منابع به عملکرد بهینه و به حداقل رساندن هزینههای سازمان است؛ و جنبه
های برون سازمانی که قصد دارد برای پیشبینی رشد آتی و برنامههای بلند مدت ،اطالعات مربوط به سرمایهگذاریهای موجود
و سرمایه گذاریهای بالقوه سازمان را ارائه دهد .یکی از مهمترین مسائل در سیستمهای حسابداری سنتی ،عدم موفقیت آنها
در اندازهگیری سرمایه فکری شرکتها است] .[۷۷بنابراین ،گرایش رو به رشدی در شرکتها ایجاد شده که تمایل دارند

ارزشهای واقعی سرمایههای فکری و سرمایههای نامشهود را در صورت حسابهای مالی خود محاسبه کنند .از آنجا که
سرمایهگذاران مایلند سهام شرکتهای دیگر را مبادله کنند ،الزم است ارزش بازار این سهام و سپس ارزش مالی شرکت تعیین
شود .در عوض ،شرکتها باید تالش کنند تا ثروت سهامداران خود را به حداکثر برسانند ،بنابراین سهام توجه سرمایهگذاران را

جلب می کند تا سهام شرکت را معامله کنند .این نوع تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام در بازار خواهد شد] .[۲۸یک رویکرد
برای افزایش ثروت سهامداران ،افزایش ارزش سهام مشترک شرکت است .بنابراین مدیران موظف به تمرکز بر متغیرها یا عوامل
جذب سهامداران در فرآیند افزایش ارزش سهام هستند].[۲][۳
هزینه سرمایه به عنوان هزینه مالی برای شرکتها در نظر گرفته میشود .شرکتها برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و
داشتن یک توسعه پایدار و فعالیت پایدار ،به منابع مالی نیاز دارند .تاثیر هزینه مالی در ساختار مالی مشهود است زیرا این منابع
شامل هزینهها هستند .هزینه سرمایه با اندازهگیری هزینههای منابع مالی مختلف و تاثیر آنها بر ساختار سرمایه محاسبه می -
شود] .[٤عالوه بر این ،هزینه هر جز از ساختار سرمایه ،از طریق ارزیابی منابع مربوطه تعیین میشود .با در نظر گرفتن اهمیت
متغیرهای مذکور در تصمیمات اتخاذ شده توسط کاربران و اهمیت سرمایه فکری ،هدف این مقاله ارزیابی رابطه بین این عوامل

است] .[٥سپس ،هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن این مسئله است که آیا رابطه معناداری بین سرمایه فکری و هزینه
سرمایه و ارزش بازار شرکتها وجود دارد یا خیر .اگر پاسخ مثبت باشد ،پس باید پاسخ دهیم که این رابطه چقدر مهم است.
 .۲مروری بر ادبیات تحقیق
 .۲٫۱تعریف سرمایه فکری

ادبیات سرمایه فکری ،ارزش و ماهیت نامحسوس این سرمایه را نشان میدهد .سطرهای زیر برخی از تعاریف را نشان میدهند
که این تعاریف ،جنبههای مختلفی را برای سرمایه فکری را نشان میدهند:
 سرمایه فکری ترکیبی از چهار جز است ،شامل بازار ،داراییهای انسانی ،اموال معنوی و داراییهای زیر ساختی].[٦ سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاریاست].[۲۸][۷
 هر فکر و ذهنی (دانش ،اطالعات ،دارایی معنوی و تجربه ) که میتواند ثروت ایجاد کند].[۳ مفهومی که برای طبقهبندی تمام منابع سازمانی نامشهود و تشخیص رابطه متقابل آنها استفاده میشود ].[٤ دارایی نامشهود شامل سرمایههای انسانی مانند مهارتها ،استعداد و دانش ،سرمایه اطالعاتی از قبیل پایگاه داده ،سیستمهایاطالعاتی و زیرساختهای تکنولوژیکی ،سرمایه سازمانی مانند فرهنگ ،سبک رهبری و سهم علم و دانش میباشد].[۲۹][٥
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 .۲٫۲مولفههای سرمایه فکری
مرور ادبیات سرمایه فکری نشان میدهد که اکثر الگوهای سرمایه فکری از سه جز اصلی تشکیل شدهاند :سرمایه انسانی،
سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری].[٦
 .۲٫۲٫۱سرمایه انسانی
سرمایه انسانی شامل تمام تواناییهای فردی ،استعدادها ،علم و دانش ،تجربه کارمندان و مدیران سازمانهاست؛ به عنوان مثال،
قابلیتها ،تواناییها ،ارتباطات و ارزش کارکنان] .[۸سرمایه انسانی به گونهای توسعه داده میشود و به گونهای کار گرفته می -
شود که کارکنان ،بخش اصلی زمان و استعدادهای خود را صرف فعالیتهای منتهی به نوآوری میکنند .سرما یه انسانی به دو
شکل میتواند توسعه پیدا کند :سازمان بیشتر از آنچه کارمندان میدانند استفاده میکند؛ و کارمندان بیش از آنچه برای
سازمان مفید هستند ،میدانند ].[۳
 .۲٫۲٫۲سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری ،دانش موجود در سازمان است .این سرمایه به کل سازمان تعلق دارد و سازمان قابلیت تولید مجدد آن را

دوباره دارد .سرما یه ساختاری شامل فناوریها ،اختراعات ،نوآوری ها ،انتشارات و فرآیندهای کسب و کار است ] .[۳ایجاد
بانکهای اطالعاتی ،کاربرد مجدد علم و دانش را ممکن میکند .سرما یه ساختاری ی ک سازمان مشخص ،با ید ی ک نقشه یا
دستورالعمل برای دارا ییهای سرمایه فکری ارائه دهد .برای مثال ،باید مشخص کند که کجا باید به دنبال کسب علم و دانش
باشیم و چه کسی بیشترین مهارت را دارد .تنها دانش سازمانی که باید به عنوان راهنما بکار رود ،دانش مستقیم مربوط به
راهبردهای کلیدی سازمان است .ا ین دانش باید منجر به نتایج عملکردی بهتر شود].[۱۷][۹

 .۲٫۲٫۳سرمایه مشتری (سرمایه ارتباطی)
این سرمایه نشان دهنده ارزش فعلی و روابط پایدار شرکتها با افراد یا سازمانهایی است که خدماتشان را خر یداری میکنند.
شاخصهای سرما یه مشتری عبارتند از :سهم بازار ،حفظ مشتریان و سود حاصل از هر مشتری  .در بین سرما یههای نامشهود،
سرمایه مشتری احتماال به شکل مناسبی به دین معنی درخور و شایسته مشتری مدیریت نمیشود .بسیاری از (شرکتهای
تجاری) کسب و کارها کامال از مشتریان خود بیاطالع هستند ] .[۳۰به طور کلی ،همان طور که سرمایه مشتری به عنوان پلی
در فرآ یند سرمایه فکری عمل میکند و سرمایه فکری را به ارزش بازار تبدیل میکند ،در اینجا عملکرد تجاری سازمان ،نقش
برجسته و مهمی ا یفا میکند ].[۹

 .۲٫۳پیشینه تحقیق
در این قسمت به ذکر مهمترین پژوهش های انجام شده در زمینه سرمایه فکری در خارج و داخل کشور پرداخته میشود.
تاکنون پژوهشهایی در خارج و داخل کشور در مورد سرمایه فکری و ارتباط آن با جنبههای مختلف ارزش شرکت انجام شده
است که در این بخش به نمونههایی از آن به طور خالصه اشاره میشود.
 پژوهشگران ] [۱۱مطالعهای در مورد سرمایه فکری و کارکرد مالی و ارزش بازار شرکتها انجام دادند .مطالعات آنها درککاملی از نقش سرمایه فکری در ایجاد ثروت و اصول سود پایدار ایجاد میکند.
-محققین ] ،[۱۲رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری دربخش داروسازی شرکت آردن را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه

گیری کردند که اندازهگیری سرمایه فکری ی ک عالقه اصلی مدیران ارشد شرکتهای داروسازی است.
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محقق در این تحقیق ] [۱۳تاثیر متقابل عناصر سرمایه فکری را بر یکدیگر بررسی کرده و روش ترکیبی خود را مورد بررسیقرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه متقابلی بین آنها وجود ندارد .به عالوه ،آنها دریافتند که تاثیر سرمایه
انسانی بر عملکرد ،از طریق هر ی ک از سرمایه های ساختاری و ارتباطی کنترل میشود.
دری ک تحقیق] [۱٤با عنوان" افشای سرمایه فکری و هزینههای منابع مالی شرکتها" ،تاثیر سرما یه فکری بر افشا را در چهارکشور مطالعه کردند ،از جمله بلژیک ،فرانسه ،آلمان و هلند .نتایج آنها نشان داد که سرمایه فکری سود اقتصادی را به شیوهای
بهتر آشکار میکند.
گردآورندگان این تحقیق ] [۱٥عملکرد سرمایه فکری را ارزیابی کردند و رابطه بین اجزای آن در بخش بانکداری استرالیا رامورد بررسی قرار دادند و در یافتند که رابطه معناداری بین هزینه نیروی انسانی و ارزش افزوده نیروهای انسانی و ارزش افزوده
سرمایه انسانی وجود دارد و سرمایه انسانی در مقایسه با سرما یه ساختاری ،بازده باالتری دارد .عالوه بر این ،آنها گزارش دادند
که اندازه بانک از نظر دارا ییها ،تعداد پرسنل و پرداختهای سهامداران ،تاثیری بر عملکرد سرمایه فکری ندارد یا تاثیر اندکی
دارد.
گردآورندگان این تحقیق] [۱٦با استفاده از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ،تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکردمالی شرکت های یونانی را مطالعه کردند و دریافتند که رابطه مثبت قابل توجهی بین سرمایه فکری و بازده مالی سرمایه فکری
و بازگشت مالی آ ینده وجود دارد.
 مطالعه دیگری] [۱۷با عنوان" ویژگیهای سازمانی و سرمایه فکری در کانادا و خاور میانه" ،رابطه بین ویژگیهای سازمانی(فرهنگی ،محیطی و غیره ) را با مدیریت سرمایه فکری در کانادا ،ا یران و لبنان مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها تفاوتهای
ای ن سه کشور را از لحاظ روابط بین سرمایه فکری و ویژگیهای سازمانی نشان میدهد.
پژوهشگران در تحقیق مورد نظر] ،[۱۸عملکرد سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد مالی موسسات مالی را مورد مطالعه قراردادند و به این نتیجه رسی دند که در بخشهای مالی مالزی ،رابطه مثبتی (  Rبرابر با ۷۱٫٦درصد ) بین ارزش افزوده سرمایه و

بازگشت سرمایه سهامداران وجود دارد.
 دری ک مطالعه دیگر] ،[۱۹رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری صنایع تولیدی و خدماتی مالزی را مورد مطالعه قرارداده و نتیجه گرفته شده که سرما یه فکری ،تاثیر  41تا  91درصدی بر عملکرد تجاری شرکتهای مورد مطالعه دارد.

پژوهشگران دراین تحقیق ] ،[۲۰رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی را در صنعت الکترونی ک آمر یکا مورد مطالعهقرار داده و دریافتند که بین سرما یه فکری و ارزش بازار همبستگی مثبتی وجود دارد.
 -محققین] [۲۱مطالعهای بر شرکتهای غیر مالی انجام دادند و روابط بین سرمایه فکری ،ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت -

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان دهنده رابطه معناداری بین این
عوامل بود.
 نویسندگان در این تحقیق ] [۲۲رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده و نرخ بازده غیر نرمال انباشته را مورد بررسی قرار دادندو نتیجه گرفتند که با افزایش سرمایه فکری شرکتها ،ارزش افزوده و نرخ بازده غیر نرمال انباشته ،به ترتیب نشان دهنده
افزایش و افت فزآ ینده هستند.

محققدرتحقیق خود] [۲۳رابطه بین سرمایهفکری و عملکرد شرکتهای بیمه را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت سرمایه -های انسانی ،مشتری و ساختاری ،زمانی که به صورت مستقل بررسی شدند ،رابطه مثبتی با عملکرد شرکت نشان دادند .با این
حال ،مطالعه همزمان این عوامل نشان داد که تنها سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بر عملکرد تاثیر میگذارند.
 محقق درتحقیق خود] [۲٤سرمایه فکری را اندازهگیری کردند و رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار سهام را بررسینمودند و در یافتند که اندازهگیری سرمایه معنوی از طریق تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها ،رابطه قویتری با ارزش
بازار سهام شرکتها در سطح صنعتی نشان میدهد.
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 -نویسندگان درتحقق خود] [۲٥سرمایه فکری را مورد مطالعه قرار داده و برای گزارش دهی یکی از بانکهای ایرانی ،روشی

را پیشنهاد داد .نتایج ا ین مطالعه نشان داد که مد یران ،سرما یه ساختاری (با امتیاز  ۳۹درصد) را بیشتر از سایر اجزای سرمایه

فکری در نظر میگیرند .در این رابطه ،سرمایه انسانی ( ۳۲درصد) و سرمایه رابطهای ( ۲۹درصد) در جایگاههای بعدی هستند.
 پزوهشگران درتحقیق خود] [۲٦رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داده و وجود رابطه معناداری را بین آنها شناسایی نمودند.
 .۳فرضیههای تحقیق
بر مبنای بررسیهای انجام شده در این تحقیق فرضیههای این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است:
فرضیه اصلی اول :سرمایه فکری بر سرمایه شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  . 4- 4ارزش افزوده سرمایه فکری بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  : 4- 4ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  : 4- 9ضریب فکری ارزش افزوده بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر دارد.
فرضیه دوم :سرمایه فکری بر ارزش بازار تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  :4.4ا رزش افزوده سرمایه فکری ،بر ارزش بازار تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  . 4.4ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ،بر ارزش بازار تاثیر میگذارد.
فرضیه فرعی  :4.9ضریب فکری ارزش افزوده ،سرمایه فکری شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد.
 .٤ابزار و روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر برحسب هدف و دستههای روششناسی ،به ترتیب کاربردی و توصیفی است .از آنجا که اطالعات تاریخی برای
آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت ،از لحاظ محیط تحقیقاتی در گروه تحقیقات نیمه تجربی قرار میگیرد به دین منظور
که برحسب محیط تحقیق آن میباشد  .به عبارت دیگر ،از یک روش پس از رویداد استفاده شده است  .هدف اصلی مطالعات
پس از رویداد ،مطالعه روابط موجود بین متغیرهاست که از طریق آن ،دادهها با مداخله مستقیم محقق و برای تجزیه و تحلیل
ی ک محیط طبیعی یا وقایع گذشته جمعآوری میشوند .درپژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق ،همبستگی
پیرسون و رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چند متغیره و آزمون  Zوانگ انجام خواهد شد .برای تجز یه و تحلیل معناداری
رگرسیون F ،و ضرایب مدلهای رگرسیون ،آزمون  Fو آزمون  Tبه ترتیب استفاده میشود  .عالوه براین برای مطالعه خطی
بودن متغیرها ،عامل تورم وار یانس به کار میرود .تجربه نشان میدهد هنگامی که عامل تورم واریانس از  41تجاوز میکند ،مدل
در مورد عدم خطی بودن بین متغیرها هشدار میدهد .برای اطمینان از عدم وجود وابستگی بین دادهها ،آزمون دوربین -واتسون

استفاده شده است .فرضیات تحقیق در سطح اطمینان  % ۹۵آزمون میشوند .برای جمعآوری اطالعات مربوط به این تحقیق،
از مطالعه کتابخانهای استفاده کردیم .عالوه براین ،برای جمع آوری دادههای مالی مورد نیاز برای آزمون فرضیات ،از سوابق
مالی شرکتهای نمونه دربازه زمانی ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷و پایگاههای اطالعاتی" تدبیرپرداز" و" رهاوردنوین" استفاده شدند .در
مواردی که نرم افزار مذکور دادههای مورد نیاز را ارائه نمیدهد ،اطالعات به طور توسط محققان از سوابق مالی شرکتهای مورد
مطالعه استخراج شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،صفحات گسترده اکسل و نرمافزار  SPSSبه کار گرفته شدند.

14

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال اول  ،شماره  ،8اسفند 9318

 .٥جامعه آ ماری و حجم نمونه
جامعه آماری این مطالعه ،همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷است که
الزامات زیر را برآورده میکنند:
الف) شرکتهایی که در میان نمایندگان فروش ،بانکها و شرکتهای بیمه و سرما یهگذاری نیستند.
ب) سال مالی آنها معموال هر سال شروع میشود و در طول این مدت ا ین تاریخ را تغییر نمیکند.

ج) در بیانیههای بازار بورس تهران در دوره مطالعاتی) ۱۳۹۰تا  (۱۳۹۷اطالعات مفصل و دقیقی درمورد صورتهای مالی
ساالنه این شرکتها در دسترس است.
د) شرکتهای بررسی شده باید حداقل دو سال قبل از دوره تحقیق ،در بورس عضو شده باشند.
با اعمال برخی از محدودیتها ،تعداد جامعه آماری این مطالعه یعنی شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران به
 ۲۹۲نفر تقلیل خواهد یافت  .از آنجا که مطالعه این تحقیق  ۲۹۲شرکت و استخراج اطالعات آنها برای یک دوره هشت ساله
) ۱۳۹۰ﺗﺎ  ،(۱۳۹۷ی ک فرآ یند زمانبر و پرهزینه است ،دراین مطالعه یک فرآیند نمونهبرداری انجام شد .در بین کل ۲۹۲

شرکت ۸٤ ،نف ر به عنوان جامعه پژوهش حاضر انتخاب خواهند شد که با در نظر گرفتن شرایط نمونهگیری (خطای نمونهگیری
از  1.13و سطح اطمینان آماری  )% 34و با استفاده از فرمول تخمین حداقل اندازه نمونه برای یک جامعه معین ،انتخاب
شدند.

 :Nاندازه نمونه؛  : Zسطح اطمینان ( 34درصد )؛  :dخطای نمونه برداری؛  :Nاندازه جامعه پژوهش؛ و  :δبرآورد ویژگیهای
مورد مطالعه جامعه (در این مطالعه  4درصد در نظر گرفته میشود).
 .٦متغیرهای تحقیق
الف) متغیرهای مستقل مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :ارزش افزوده سرمایه به کار رفته ،ارزش افزوده سرما یه فکری و
ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری.
ب) متغیرهای وابسته عبارتند از :میانگین وزنی هز ینه سرمایه و ارزش بازار.
ج) متغیرهای کنترل عبارتند از :اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت هستند.
 .۷اندازهگیری متغیرهای تحقیق
ارزش افزوده به صورت زیر محاسبه میشود:
VA = OP + W

از آنجایی که در آن  Wدستمزد کارمندان OP ،سود عملیاتی است و  VAارزش افزوده است.
ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته به شرح زیر محاسبه میشود:
VACA = VA/CA

از آنجایی که در آن ارزش دفتری خالص داراییهای شرکت ) (CAبرابر با ویژگیهای کل – ویژگیهای ملموس می باشد.
برای محاسبه ارزش افزوده سرمایه فکری ،باید:
VAIN = STVA + VAHU
VAHU = VA/HC
HC = W – R & D
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که ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی ) (VAHUمی باشد .هزینه تحقیق و توسعه ( )R&Dو سرمایه ساختاری ارزش افزوده
( )STVAاست .از آنجایی که برای سنحش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری( ،)VAICاز معادله زیر استفاده شده است:
VAIC= VAIN+ VACA

 برآورد میانگین وزنی هزینه سرمایه ) : (WACCدر این تحقیق WACC ،میانگین وزنی هزینه سرمایه می باشد که برایتأمین مالی و سرمایهگذاری ها در شرکت استفاده شده است و با استفاده از معادله زیر اندازهگیری میشود:

WACC �p1k1 �p2 k 2 �..... pn k n
که در اینجا  pنسبت روش مالی و  kنرخ بهره مالی میباشد.
 ارزش بازاری ( :) MVدر این تحقیق ،ارزش بورس اوراق بهادار با عنوان ( ) MVدر نظر گرفته شده است. اندازه شرکت :لگاریتم مجموع کلی اموال و دارایی شرکت به عنوان اندازه شرکت در نظر گرفته شده است. اهرم مالی شرکت ( : )LEVبرای سنجش اهرم شرکت ،سهم کلی سهامداران از این بورس در درون اموال کلی شرکت تقسیمشده است.
به طور کلی در جدول زیر متغیرهای تحقیق را به طور خالصه نشان میدهد:
جدول  . 9متغیرهای تحقیق

متغیرها

نوع متغیر

نماد

ضریب ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته

مستقل

VACA

ارزش افزوده سرمایه فکری

مستقل

VAIN

ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری

مستقل

VAIC

میانگین وزنی هزینه سرمایه

وابسته

WACC

ارزش بازار

وابسته

MV

اندازه شرکت

کنترلی

SIZE

اهرم مالی

کنترلی

LEV
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 .۸تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها
فرضیه اول :ارزش افزوده سرمایه به کار رفته برمیانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر دارد .نتایج بر ارزش مدل رگرسیون برای این
فرضیه در جدول  4ارائه شده است:
جدول  : 2نتایج برارزش رگرسیون

WACC = &1 + &4VACA + &4SIZE + &9LEV
مجموع
منبع متغیر

مجذورات
باقیمانده ها

رگرسیون

۱٦۷٦٫٤٤٤

باقیمانده

۷۳٤۳٫٦٦۱

جمع

۹۰۲۰٫۱۰٥

ضریب تعیین
اصالح شده

ضریب
تعیین

F

۰٫۱۷٦

۰٫۱٦٦

۰۰.۱۹

سطح
معناداری

دوربین -واتسون

۰٫۰۰

۱٫۹۰۷

ضرایب مدل
مدل

آماره T

ضرایب β

سطح معناداری

ضریب
ارزش
افزوده

- ۷٫۱٥٤

- ۰٫۳۲٤

۰٫۰۰۰

اندازه
شرکت

۷٫٥٥۷

۰٫٤۳۱

۰٫۰۰۰

اهرم مالی
شرکت

۷٫۰۱۲

۰٫۳۲۱

۰٫۰۲٦

سرمایه
فیزیکی به
کار گرفته

همانطور که در جدول  4نشان داده شده ،سطح معناداری مربوط به آزمون  ،Fصفر است که کمتر از  % 4است .بنابراین ،حضور
یک رابطه خطی بین آن ها تایید شده و مدل رگرسیون کلی به لحاظ آماری معنادار می باشد .عالوه بر این ،آزمون دوربین -
واتسون نیز وابستگی نسبی دادهها را نشان میدهد یا به ع بارت دیگر ،عدم خطی بودن بین خطاهای مدل را نشان میدهد .در
مورد حضور یا عدم وجود رابطه بین ارزش افزوده سرمایه به کار رفته و میانگین وزنی هزینه سرمایه ،باید آزمون  Tو سطح
معناداری به دست آمده را مورد ارزیابی قرار دهیم .از آنجایی که سطح معناداری آزمون  ،tصفر است ،پس میتوان گفت که
رابطهای میان ارزش افزوده سرمایه به کار رفته و میانگین وزنی هزینه سرما یه وجود دارد .الزم به ذکر است که عالمت منفی
قبل از  tداللت بر وجود همبستگی معکوس میان متغیرها دارد؛ به عنوان مثال ،افزایش در ارزش افزوده سرمایه به کار رفته
منجر به کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه میشود.
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فرضیه دوم :ارزش افزوده سرمایه فکری بر میانگین وزنی هزینه سرما یه تاثیر دارد .نتایج بر ارزش مدل رگرسیون برای این
فرضیه در جدول  9ارائه شده است:
جدول  : 3نتایج برازی رگرسیون برای فرضیه 2

WACC = &1 + &4VACA + &4SIZE + &9LEV
منبع متغیر

مجموع مجذورات
باقیماندهها

رگرسیون

۱٦۸۳٫۱۰٤

باقیمانده
جمع

۸۲۸٦٫٤۳٦
۹۹٦۹٫٥٤۰

مدل

آماره T

ضریب تعیین
اصالح شده

ضریب تعیین

۰٫۱٦۰

۰٫۱٦۹

F
۱۸٫٤۱٦

سطح معناداری
۰٫۰۰

دوربین -واتسون
۱٫۹

ضرایب مدل
ارزش افزوده -
سرمایه فکری
اندازه شرکت
اهرم مالی
شرکت

ضرایب β

سطح معناداری

- ٦٫۹۸۷

- ۰٫۲٦۱

- ۰٫۰۲٤

۷٫٤۲۷

۰٫٤۱٦

۰٫۰۰۰

۷٫۰٥۸

۰٫۳٦٥

۰٫۰۳

همان طور که در جدول  9نشان داده شده است ،سطح معناداری  ،Fصفر است که کمتر از  % 4می باشد .بنابراین ،حضور یک
رابطه خطی بین متغیرها تایید میشود و رگرسیون کلی بدست آمده از لحاظ آماری معنادار می باشد .عالوه بر این ،آمار
دوربین -واتسون استقالل نسبی داده یا عدم خطی بودن بین خطاهای مدل را تایید می کند .در مورد حضور یا عدم وجود رابطه
بین ارزش افزوده سرمایهفکری و میانگین وزنی هزینه سرمایه ،باید آزمون  Tو سطح معناداری به دست آمده را مورد ارزیابی
قرار دهیم .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون  - ۰٫۰۲٤ ،tاست ،میتوان گفت که بین ارزش افزوده سرمایه فکری و
میانگین وزنی هزینه سرمایه رابطه وجود دارد .مجددا ،عالمت منفی قبل از  tداللت برحضور همبستگی معکوس بین این
متغیرها دارد؛ به عنوان مثال ،افزایش در ارزش افزوده سرمایه فکری منجر به کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه میشود.
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فرضیه سوم :ضریب ارزش افزوده سرمایههای فکری هیچ تاثیری بر میانگین وزنی هزینه سرمایه ندارد .نتایج بر ارزش مدل
رگرسیون در جدول  1ارائه شده است.
جدول  : 4نتایج برازش رگرسیون برای فرضیه 3

WACC = &1 + &4VACA + &4SIZE + &9LEV
منبع متغیر

مجموع مجذورات
باقیماندهها

ضریب تعیین
اصالح شده

ضریب تعیین

رگرسیون

۱٦۷٦٫٤٦٤

۰٫۱۷٦

۰٫۱۸
٦

باقیمانده

۷۳٤۳٫٦٤۱

جمع

۹۰۲۰٫۱۰٥

F

سطح
معناداری

دوربین -واتسون

۱۹٫۱۰۰

۰٫۰۰

۱٫۹۰۷

ضرایب مدل
مدل
ضریب ارزش -
افزوده سرمایه
فکری
اندازه شرکت
اهرم مالیشرکت

ضرایب β

آماره T

سطح معناداری

- ٦٫۹۸۷

- ۰٫۱۲٦

۰٫۰۰۰

۷٫٥٥۷

۰٫٤۳۱

۰٫۰۰۰

۷٫٦۹۸

۰٫٥۳۱

۰٫۰۲٤

همان طور که در جدول باال نشان داده شده است ،سطح معناداری  Fصفر است که کمتر از  % 4می باشد .بنابراین ،وجود یک
رابطه خطی بین این متغیرها تایید می شود و رگرسیون کلی بدست آمده از لحاظ آماری معنادار می باشد .عالوه براین ،آماره
دوربین -واتسون استقالل نسبی داده یا عدم خطی بودن بین خطاهای مدل را تایید می کند .در مورد حضور یا عدم وجود رابطه
بین ضریب ارزش افزوده سرمایههای فکری و میانگین وزنی هزینه سرمایه ،باید آزمون  Tو سطح معناداری به دست آمده را
مورد ارزیابی قرار دهیم .از آنجایی که سطح معناداری آزمون  ،tصفر است ،پس میتوان گفت که رابطهای میان ضریب ارزش
افزوده سرمایه های فکری و میانگین هزینه سرمایه وجود دارد.
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فرضیه چهارم :ارزش افزوده سرمایه به کار رفته هیچ تاثیری بر ارزش بازار ندارد .جدول  4نتایج مدل برارزش رگرسیون برای
این فرضی ه را نشان میدهد.
جدول  : 5نتایج بر ار زش رگرسیون برای فرضیه 4

MV = &1 + &4VACA + &4SIZE
منبع متغیر

مجموع مجذورات
باقیماندهها

رگرسیون

۱٫٦۰٤e+۲٥
۸٫۲۹٤e+۷۷

جمع

۸٫۳۱۰e+۷۷

باقیمانده

مدل

آماره T

ضریب
ضریب
تعیین اصالح
تعیین
شده
۰٫۰۰۲

- ۰٫۰۰٥

ضرایب مدل
ضرایب β

F

سطح معناداری

۰٫۲۹۰

۰٫۷٤۸

دوربین -واتسون
۱٫۸۰۱

سطح معناداری

ضریب ارزش
افزوده سرمایه
فیزیکی به کار
گرفته
اندازه شرکت

- ۰٫۳۲۲

- ۰٫۰۱۹

۰٫۷٤۸

- ۰٫٦۹۸

۰٫۰٤

۰٫٤۸٥

همان طور که در جدول باال نشان داده شده است ،سطح معناداری  1.114 ،Fاست که بیشتر از  % 4می باشد .بنابراین ،هیچ
رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد و رگرسیون کلی بدست آمده از لحاظ آماری معنادار نیست .عالوه بر این ،آمار دوربین -
واتسون استقالل نسبی داده یا عدم خطی بودن بین خطاهای مدل را تایید می کند .در مورد حضور یا عدم وجود رابطه بین
ارزش افزوده سرمایه به کار رفته و ارزش بازار ،باید آزمون  Tو سطح معناداری به دست آمده را مورد ارزیابی قرار دهیم .با
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون  tبرابر با  1.114است ،وجود رابطه بین ارزش افزوده سرمایه به کار رفته و ارزش بازار رد
میشود.
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فرضیه پنجم :ارزش افزوده سرمایه فکری هیچ تاثیری بر ارزش بازار ندارد .جدول 4نتایج مدل بر ارزش رگرسیون را برای این
فرضیه نشان میدهد.
جدول  : 6نتایج بر ار زش رگرسیون برای فرضیه 5

MV = &1 + &4VACA + &4SIZE
منبع متغیر

مجموع مجذورات

ضریب تعیین

باقیماندهها

اصالح شده

رگرسیون

۳٫۱۰۳e+۲٥

باقیمانده

۸٫۸۰۳e+۲۷
۸٫۳۳٤e+۷۷

جمع

ضریب تعیین

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰٤

-

F
۰٫٦۰٤

سطح معناداری
۰٫٥٤۷

دوربین -واتسون
۱٫۸۰۳

ضرایب مدل
مدل
ارزش افزوده
سرمایه فکری
اندازه شرکت

آماره T

ضرایب β

سطح معناداری

- ۰٫۸۰۷

- ۰٫۰٤٦

۰٫٤۲

- ۰٫٥۷۳

۰٫۰۳۲

۰٫٥٦۷

همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،سطح معناداری  1.411 ،Fاست که بیشتر از  % 4می باشد .بنابراین ،هیچ رابطه
خطی بین متغیرها وجود ندارد و رگرسیون کلی بدست آمده از لحاظ آماری معنادار نیست .عالوه بر این ،آمار دوربین -واتسون
استقالل نسبی داده یا عدم خطی بودن بین خطاهای مدل را تایید می کند .در مورد حضور یا عدم وجود رابطه بین ارزش
افزوده سرمایه فکری و ارزش بازار ،باید آزمون  Tو سطح معناداری به دست آمده را مورد ارزیابی قرار دهیم .با توجه به اینکه
سطح معناداری آزمون  tبرابر با  1.14است ،وجود رابطه بین ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش بازار رد میشود.
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فرضیه ششم :ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری هیچ تاثیری بر ارزش بازار ندارد .جدول  1نتایج مدل برازش رگرسیون را
برای این فرضیه ارائه میدهد.
جدول  : 7نتایج برار زش رگرسیون برای فرضیه 6

MV = &1 + &4VACA + &4SIZE
منبع متغیر
رگرسیون
باقیمانده
جمع
مدل

مجموع
مجذورات
باقیماندهها
۱٫٦۰۷e+۲
٥
۸٫۲۹٤e+۲
۷
۸٫۳۱۰e+۲
۷
آماره T

ضریب تعیین
اصالح شده

ضریب تعیین

۰٫۰۰٥
-

ضرایب β

۰٫۰۰
۲

F
۰٫۲۹۱

سطح معناداری
۰٫۷٤۸

دوربین -واتسون
۱٫۸۰۲

ضرایب مدل
سطح معناداری

ضریب ارزش
افزوده
سرمایه فکری

- ۰٫٦۹۸

- ۰٫۰٤

۰٫٤۸٥

اندازه شرکت

- ۰٫۳۲۳

۰٫۰۱۹
-

۰٫۷٤۷

همانطور که در جدول ۷نشان داده شده است ،سطح معناداری  ۰٫۷٤۷ ،Fاست که بیشتر از  % 4می باشد .بنابراین ،هیچ
رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد و رگرسیون کلی بدست آمده از لحاظ آماری معنادار نیست .آماره دوربین -واتسون
استقالل نسبی داده یا عدم خطی بودن بین خطاهای مدل را تایید میکند .درمورد حضور یا عدم وجود رابطه بین ضریب ارزش
افزوده سرمایه فکری و ارزش بازار ،آزمون  Tسطح معناداری  ۰٫٤۸٥را نشان میدهد ،در نتیجه وجود رابطه بین ضریبارزش
افزوده سرمایه فکری و ارزش بازار رد میشود.
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 .۹نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از فرضیههای این تحقیق در جدول  4ارائه شده است.
جدول  : 8خالصه نتایج برازش رگرسیون فرضیه های تحقیق

تاثیر بر میانگین وزنی هزینه سرمایه

نتایج

فرضیهها

معکوس

تایید شده

4.4

ارزش افزوده سرمایه فکری

معکوس

تایید شده

9 .4

ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری

معکوس

تایید شده

فرضیهها

متغییر های مورد مطالعه

تاثیر بر ارزش بازار

نتایج

بدون اثر

ردشده

۲٫۲

ارزش افزوده سرمایه فکری

بدون اثر

ردشده

۲٫۳

ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری

بدون اثر

ردشده

4.4

۲٫۱

متغییرهای مورد مطالعه
ضریب ارزش افزوده سرمایه
فیزیکی به کار گرفته

ضریب ارزش افزوده سرمایه
فیزیکی به کار گرفته

همانطور که در جدول  4نشان داده شده ،روابط معنادار و معکوسی بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته،
ارزش افزوده سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و میانگین وزنی هزینه سرمایه وجود دارد ،در حالی که رابطه
بین خرید و اهرم مالی شرکت و میانگین وزنی هزینه سرمایه مستقیم است .به طور کلی میتوان گفت که سرمایه فکری بر
ارزش بازار تاثیر دارد؛ با این حال ،نتایج مطالعه انجام شده توسط] ،[41با نتایج ما سازگار نیست .با در نظر گرفتن رابطه
معکوس بین سرمایه فکری و هزینه سرمایه در شرکتها ،برای کاهش این هزینهها به مدیران توصیه میشود که تالش های
خود را بر سرمایه فکری و مولفههای آن متمرکز نمایند .بدین ترتیب ،هدف واقعی شرکت یعنی کاهش هزینه و به حداکثر
رساندن ثروت سهامداران تحقق می یابد .با در نظرگرفتن رابطه معکوس بین سرمایه ساختاری و عملکرد شرکت ،به مدیران
توصیه میشود که برای بهبود عملکرد خود ،تمرکزی خاص بر استفاده بهینه از اهرم مالی شرکت و سرمایه ساختاری داشته
باشند .عالوه بر این ،به سهامداران و سایر تصمیم گیرندگان نیز پیشنهاد میشود که در طول ارزیابی عملکرد شرکتهای خود،
به این معیار توجه کنند.
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