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فکری و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

چشم انداز حیابداري و مدیریت (دوره دوم)

بررسی نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی بر رابطهی بین عملکرد سرمایه

چکیده
سرمایه فکري شرکت یک منبع مهم از مزیت رقابتی و محرکی براي ارزش شرکت میباشد از طرفی دیدگاه رایج این است که
مالکیت مدیریتی باال براي سهامداران به عنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی میشود ،از این رو در این تحقیق به دنبال ،تعییین
رابطه بین ساختار مالکیت و درماندگی مالی در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشیم .بدین منظور ،از
اطالعات  721شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  7811تا ( 7831دوره  3ساله) استفاده شید .در
این پژوهش از روش معادالت همزمان حداقل مربعات سه مرحلهاي ،دادههیاي ترکیبیی و نیرمافیزار  Eviewsبیراي ززمیون
فرضیههاي پژوهش استفاده شده است .نتایج نشان داد که بین عملکرد سرمایه فکري و ارزش شیرکت ییک رابطیه مییتقیم
وجود دارد و همچنین مالکیت مدیریتی تأثیر معکوس و معناداري بر رابطه بین عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکت دارد.
واژههای کلیدی :مالکیت مدیریتی ،ارزش شرکت ،عملکرد سرمایه فکري
مقدمه
در اقتصاد امروز ،دانش بهعنوان مهمترین سرمایه ،جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است .درطول عصر صنعت بهاي تمام
شده داراییها ،کارخانه ها ،تجهیزات و مواد خام بود که براي موفقیت یک تجارت الزم بود اما در عصر اطالعات استفاده میثثر
از سرمایههاي فکري است که معموالً در موفقیت یا شکیت یک مجموعه مثثر است .امروزه سرمایههاي فکري مانند دانیش،
مهارت و روابط بیش از پیش به منبعی حیاتی براي رقابت میان سازمانها و شرکتها تبدیلشده است .با توجه به تأثیر بیزاي
سرمایههاي فکري بر عملکرد همواره توجه شایانی به این عنصر اساسی میشود .در واقع اهمیت سرمایه فکري به حدي است
که بخش جداییناپذیر فرزیند خلق ارزش شرکت محیوب میشود و براي خلق و حفظ مزیت رقابتی ضروري است (رحمانی و
عارف منش.)7837 ،
ارزشگذاري شرکتها ازضروریات برنامهریزي براي مدیران و سرمایهگیذاران اسیت .ارزشگیذاري نمایشیگر چگیونگی تیأثیر
استراتژي و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکت ها است .ارزش شرکت براي سهامداران ،سرمایه گیذاران ،میدیران ،اعتبیار
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دهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی زنها از زینده شرکت و تأثیر زن در برزورد رییک و بازدهی سرمایهگذاري و قیمت
سهام اهمیت به سزایی دارد (پور حیدري و همکاران.)7815 ،
با بیان مطالب فوق نیاز به یک تحقیقی که بتواند ضرورتهاي فوق را بیش از پیش نمایان سازد احییاس شیده و در تحقییق
حاضر باهدف بررسی نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی بر رابطه عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران میباشیم.
بیان مسئله:
حرکت اقتصاد صنعتی به سوي اقتصاد دانش محور و کمرنگ شدن سرمایه هاي فیزیکی و مادي و اهمیت یافتن سرمایه هیاي
غیرمادي چون سرمایه هاي فکري ،انیانی ،دانشی و اجتماعی از جمله ویژگیهاي مهم عصر حاضر اسیت کیه بییش از سیایر
ویژگیها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .شرایط خاص اقتصادي حاکم بر شرکت هاي فعیال باعی گردییده تیا
مزیت رقابتی این شرکتها دیگر بر پایه داراییهاي مشهود زنها نباشد .زن چیزي که امروزه این شرکتها را در صحنه اقتصاد
کنونی رقابت پذیر مینماید داراییهاي نامشهود و به عبارتی سرمایههاي فکري زن هاست (مرادي و همکاران.)7838 ،
سرمایه فکري شامل زن بخش از دارایی هاي شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت ،دارنده و مالکان به شمار میرود،
به عبارت دیگر ،سرمایه فکري تالش براي استفاده مثثر از دانش موجود و دارایی هاي نامشهود است .عملکرد سرمایه فکري،
کارایی سرمایه گذاري انجام شده از طریق منابع مشهود و نامشهود در فعالیت هاي خلق ارزش را نشان میدهد و این عملکیرد
براي شرکتها مهم است ،زیرا براي زنها مزیت رقابتی بلند مدت ایجاد میکند (همتی و مهرابی.)7836 ،
با توجه به این که سازمان هاي امروزي به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجیزا سیازي مالکییت از
مدیریت تأکید میکنند ،بنابراین ،با افزایش تعداد سهامداران بهویژه سهامداران عمده ،تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت و
نیز میان سهامداران افزایش مییابد تا جایی که ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شیرکت خدشیه وارد
کند .در ترکیب مالکیت اغلب شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمدهاي وجود دارنید کیه بیه
لحاظ نظریه حاکمیت شرکتی داراي توانایی اعمال نظارت بیشتري در مقاییه با سهامداران جزء هییتند (بابیایی و احمدونید،
.)7811
ساختار مالکیت عبارت است از بخشی از سهام شرکت که تحت مالکیت سهامداران عمده قرار دارد .سهامداران عمده اشخاص
حقیقی یا حقوقی هیتند که حداقل  4درصد سهام شرکت را در دست دارند ازجمله معضالت زیربنایی که مبح ساختار
مالکیت در باب نظریه حاکمیت شرکتی بران اساس تکوین یافته است ،تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل
مطلق از سوي سهامداران عمده ،کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ
تصمیمات از سوي مدیران است ساختار مالکیت بهعنوان یکی از معیارهاي حاکمیت شرکتی مطرح میشود و بهصورت هاي
مالکیت نهادي بودن ،مالکیت حقیقی بودن ،مالکیت تمرکز ،مالکیت پراکندگی و مالکیت درونی بودن بررسیشده است
(شهیکی تاش.)7837 ،
نکته اساسی دیگر که نمیتوان بهراحتی از زن گذشت این است که تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل مثثر بر زن در
بازارهاي سرمایه همواره از مباح چالشبرانگیز براي سرمایهگذاران و تحلیلگران میالی بیوده اسیت .زنهیا همیواره در پیی
شناسایی عوامل مثثر بر ارزش شرکت بودهاند تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند ،ارزش شرکت را بیهطیور واقعیی تعییین
نمایند .درنتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی زن نزدیک گردد .با توجه به موارد فیوق اهمییت تعییین ارزش شیرکت و
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عوامل مثثر بر زن مشخص میگردند .بنابراین برزورد ارزش زتی شرکتها همواره یکی از دغدغههاي سیرمایهگیذاران بیوده
است (دانش عیگري.)7836 ،
بنا بر مطالب فوق در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به این سثال اصلی هیتیم که مالکیت میدیریتی چیه تیأثیر بیر رابطیه
عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟ و نیز به دنبال بررسی تأثیر مالکیت
مدیریتی بر عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم بود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اصطالح سرمایه فکري ،را اولین بار جان کنت در سال  7313مطرح کرد .گالبرایت اعتقاد داشت که سرمایه فکیري فرزینیدي
ایدئولوژیک و شامل جریان فکري است.در تعریفی ساده ،سرمایه فکري عبیارت اسیت از تفیاوت بیین ارزش بیازاري و ارزش
دفتري دارایی هاي یک سازمان .اجزاي سرمایه فکري عبارت اند از :سرمایه انیانی ،سرمایه سازمانی ،سرمایه اجتماعی (مرادي
و همکاران.)7838 ،
بروکینگ )7331( 7سرمایة فکري را ترکیبی از تمامی دارایی هاي نامشهود میداند که شرکت را در انجام فعالیت هایش یاري
میرساند .استوارت )7331( 2سرمایة فکري را مواد فکري از قبیل دانش ،اطالعات ،دارایی فکري و تجربه تعریف می کند کیه
میتواند براي تولید ثروت استفاده شود .بونتیس و همکاران )2666( 8سیرمایة فکیري را بیه منزلیة دانیش سیازمانی و فیردي
کارکنان میدانند که به مزایاي رقابتی پایدار تبدیل میشود .تاکنون تعاریف مختلفی توسط محققان گوناگون در مورد سیرمایه
فکري بیان شده است ،اما تمام محققان و صاحب نظران سرمایه فکري اتفاق نظر دارند که سرمایه فکري ییک سیاختار تیک
بعدي نمیباشد ،بلکه شامل ساختاري چند وجهی است که سطوح فردي ،سازمانی ،داخلی و خارجی را در بر میگیرد .این امیر
بدان معنی است که سرمایه فکري تنها مربوط به دانش فرد نمیشود ،بلکه شامل دانش ذخیره شیده در سیازمان ،فرزینیدهاي
تجاري ،سییتم ها و ارتباطات سازمان نیز هیتند (مرادي و همکاران.)7838 ،
بعد از کیب مبانی نظري ،نوبت به پیشینه تحقیقات مربوط به تحقیق مورد نظر میرسد که در دو بخیش تحقیقیات داخلیی و
خارجی میباشد:
نوروش و همکاران ( )7831به بررسی مالکیت مدیریتی ،نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت پرداختند .فرضیه هاي تحقییق بیا
استفاده از نمونه اي متشکل از  11شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران ،طیی سیال هیاي  7813تیا  7838و بیا
بهره گیري از الگوي رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده هاي تابلویی مورد ززمون قرار گرفت .یافته هاي به دسیت زمیده
حاکی از زن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد ،رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی رابطه مثبت معناداري دارد.
با وجود این ،هیچ گونه شواهدي مبنی بر تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد باارزش شیرکت یافیت نشید.
حمیدیان ( )7831تحقیقی را با عنوان مطالعه تأثیر کنترل رییک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزاي سود با استفاده از میدل
اییتون و پاي در شرکت هاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد .در راستاي رسیدن به این هیدف دادههیاي
 721شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  7832-7811با استفاده از مدل ایییتون و پیاي ،ززمیون
رگرسیون چندگانه و نرم افزار  Eviews7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براي ززمون اثر کنترل رییک بیر قیدرت توضیی
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دهندگی رگرسیون ها مشاهدات ،در داخل پرتفوي هاي تشکیل شده بر اساس شاخص هاي اندازه گیري رییک شامل بتا ،انیدازه
شرکت ،نیبت سود/قیمت ،دو نوع هزینه سرمایه متحمل شده ،ترکیب بتا و اندازه شرکت و ارزش دفتري به ارزش بازار سهام،
مرتبشدهاند .رگرسیونهاي سود و بازده داخل پرتفويهاي رییک نیز برزورد شده است .نتایج ززمون حاکی از زن است که بیا
در نظر گرفتن اثر کنترل تغییرات مقطعی رییک ،قدرت توضی دهنیدگی میدل رگرسییون سیود و بیازده افیزایش میی یابید.
محمدزبادي و همکاران ( )7831تحقیقی با عنوان نقش سرمایه فکري در ارتقاي عملکرد شرکتهاي دانشبنییان بیا رویکیرد
زینده پژوهی :یک پژوهش کیفی انجام دادند .براي بررسی عمیق مفاهیم موردنظر از روش مطالعیه اسینادي و بررسیی مبیانی
نظري و همچنین مصاحبه نیمه سیاختاریافته اسیتفاده شید .مشیارکت کننیدگان  74نفیر از متخصصیان و خبرگیان مطیرح در
شرکت هاي دانش بنیان خراسان شمالی در سال  31بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیري هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز
اشباع نظري انتخاب شدند .براي بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده شد .براي تعیین پاییایی ،از روش
پایایی بین دوکد گذار استفاده شد .در تحلیل داده ها از تحلیل محتواي استقرایی (تکنییک  1مرحلیه اي زربیا و سیلورسیتاین)
استفاده شد .یافته ها نشان داد با رویکرد زینده پژوهی تأثیر سرمایه فکري بر ارتقاي عملکرد شرکت هاي دانش بنیان در دو بعید
اثرات درونسازمانی شامل واثراتبرون سازمانی (شبکهسازي ،مشتري مداري و بازارگرایی ،برندینگ و بینالمللی سازي) مطیرح
میشوند .این مدل میتواند در تصمیمات بهبود عملکرد هر شرکتی به تناسب استراتژي و فرهنگ عمومی شرکت مورد استفاده
قرار گیرد.
ابراهیمی و جهانشاهی ( )7834در تحقیقی به بررسی رابطه سرمایه فکري و متغیرهاي اثرگذار بر تصیمیمات سیرمایهگیذاران
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .جامعه زماري تحقیق شامل  756شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  7811تا  7832است .در این پژوهش براي تجزیهوتحلیل دادهها از تحلییل رگرسییونی بیا
دادههاي تابلویی استفادهشده است .همچنین از متغیرهاي اندازه شرکت و نیبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقیوق صیاحبان
سهام بهعنوان متغیرهاي کنترلی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکري و سود هر سیهم ،همچنیین
بین سرمایه فکري و رییک سییتماتیک هر سهم رابطه مثبت و معنادار و بین سرمایه فکري و نیبت قیمت به سود هر سهم
رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
پوهاکا ( )2671در پژوهش خود بیان میکند که رابطه بین سرمایه فکري و ارتقاي عملکرد شیرکتهیاي دانیشبنییان بیییار
پیچیدهتر از زن چیزي است که قبالً تصور میشده .نتایج پژوهش او نشان میدهد این شرکتها داراي ویژگیهاي زیر هیتند:
دانش رسمی ،براي پویش رقابتی ،تجربه مدیریتی  fراي دیدن روندهاي پیشگام و اینکه بیر تجربییات میدیریتی در رابطیه بیا
ایدههاي جدید تکیه نکنند خالقیت در دیدن شکاف در عرصه رقابتی با سایر سازمانها ،توجه به تیهیم دانش بیهعنیوان ییک
عامل اصلی در کیب مزیت رقابتی ،توجه و اعتماد به بعد انیانی سرمایه فکري.
نورا دیوا و همکاران ) 2671( 5در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه عملکرد سرمایه فکیري و ارزش شیرکت
پرداختند .جامعه زماري این تحقیق شرکتهاي مالزي و براي این منظور از دادههاي  261نمونه استفادهشده و دوره زمانی این
تحقیق نیز بین سالهاي  2678تا  2674میباشد که نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی بر رابطه عملکرد سرمایه فکیري و
ارزش شرکت تأثیر معناداري ندارد و همچنین بین عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکت یک رابطه مثبیت معنیاداري وجیود
دارد.
Noradiva, H
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مارتینز سوال و همکاران ( )2671به بررسی رابطه بین مدیریت وجه نقد و ارزش شرکت پرداختند .زنها ابتدا به ززمون تجربیی
سط بهینه وجه نقد براي حداکثر کردن ارزش شرکت پرداختند .ثانیا نشان دادند که انحراف از سط مطلوب وجه نقید باعی
کاهش ارزش میشود .نتایج زنها نشان داد که رابطه مقعر بین مدیریت وجه نقد و ارزش شرکت وجود دارد.
فرضیههای تحقیق
فرضیهي تحقیق حاضر را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 -7بین عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي معناداري وجود دارد.
 -2مالکیت مدیریتی بر رابطه عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکت هاي پذیرفته شیده در بیورس اوراق بهیادار تهیران تیأثیر
معناداري دارد.
روش اجرای تحقیق
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار میگیرد .با توجه به اینکه از اطالعات تاریخی شرکتها براي ززمون فرضیات
زن استفادهشده است ،در گروه تحقیقات شبه ززمایشی قرار میگیرد .تحقیق حاضر به لحاظ معرفتشناسی از نیوع تجربیهگیرا،
سییتم استدالل زن ،استقرایی و از جهت نوع مطالعه ،میدانی ،زرشیوي میباشد.
جامعه آماری تحقیق
جامعهي زماري این تحقیق شامل کلیهي شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران براي یک دورهي زمانی  3ساله
از سال  7811تا پایان سال  7831میباشد .کیفیت و سهولت دسترسی به اطالعات صورتهاي مالی ازجملیه دالییل انتخیاب
جامعه زماري است .نمونهگیري بهصورت حذفی انجامشده و شامل کلیه شرکتهاي جامعه زماري است که حیائز شیرایط زییر
باشند:
 -7قبل از سال  7811در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده باشد.در محاسبهي برخی دادههاي سال جاري دادههاي سال قبل را
نیز مورداستفاده قرار میگیرد.
 -2اطالعات موردنیاز این تحقیق و متغیرهاي تحقیق در رابطه با شرکتها از سال  7811تا  7831در دسترس باشد.
 -8پایان سال مالی شرکتها در طول این سالها تغییر نکرده باشد و منتهی به  23اسفند باشد.
 -5جزء شرکتهاي سرمایهگذاري و واسطهگري مالی نباشد زیرا ماهیت و طبقهبندي اقالم صورتهاي مالی متفاوتی دارند.
حال با توجه به شرایط فوق نمونه نهایی  721پذیرفتهشده در بورس انتخاب شد.
روش گردآوری و تجزیه تحلیل دادهها

روش گردزوري اطالعات در این تحقیق روش کتابخانهاي است .مباح تئوریک پژوهش از مییر مطالعه منابع ،نشریات ،منابع
داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمعزوريشده است .جمعزوري اطالعات با استفاده از اطالعات اولییه
شرکتها بوده است ،یعنی اطالعات و دادههاي موردنیاز تحقیق کالً از روش کتابخانهاي ،با استفاده از نرمافزار رهزورد نیوین و
با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهاي مالی اساسی شرکتهیاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق
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بهادار تهران در طی سالهاي  7831-7811بهدستزمدهاند .دراینباره عالوه بر مطالعه صورتهاي میالی اساسیی ،اطالعیات
مربوط به صورتهاي مالی از سایت اطالعاتی بورس مورداستفاده قرارگرفته است .همچنین براي محاسبه متغیرهاي پژوهش،
با استفاده از نرمافزار  Excelمحاسبات الزم ورودي دادههاي خام انجامشده است .بهمنظور تحلیل دادههاي پیژوهش ،از زمیار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،درصد و نمودار) و زمار استنباطی ززمون مانایی ،مدل رگرسیون خطی ،نرمالسازي دادههیا و
تحلیل واریانس استفادهشده است .براي ززمونهاي فوق ،نرمافزار  Eviewsبه کار گرفتهشده است .و در زخر نتیایج حاصیل از
فرضیههاي تحقیق را با مطالعات مربوط به موضوع تحقیق مطابقت داده خواهد شد.
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
مالکیت مدیریتی ( :)MGRدر این تحقیق متغیر میتقل مالکیت مدیریتی میباشد که ،بیانگر درصید سیهام نگهیداري شیده
توسط اعضاي خانواده هیئتمدیره میباشد در تحقیقات مشابه ،صالحی و داوطلب ( )7835باهمین تعریف بهکاررفته است کیه
شیوه محاسبه زن از میانگین درصد مالکیت مدیریتی سهام عادي در شرکت  iطی دوره نمونه به دست میزید.
4

متغیر وابسته
ارزش شرکت :متغیر وابیته تحقیق حاضر ارزش شرکت میباشد .براي اندازهگیري و ارزشیابی ارزش شرکت بنا به تحقیقات
قبلی و مشابه همچون حیین زاده و همکاران ( )7836از مدل کیو تو بین ( )Q TOBINاستفاده میکنیم ،این مدل کیو توبین
معروف به کیو توبین ساده شده میباشد که از این نیبت بیشتر بهعنوان معیار ارزش شرکت استفاده میشود .مدل مربیوط بیه
شرح زیر است:

 :MVEitارزش بازار سهام شرکت  iدر دوره مالی t
 :BVEitارزش دفتري بدهیهاي بهرهدار در شرکت  iدر دوره مالی t
 :TAitجمع کل داراییهاي شرکت  iدر دوره مالی t

متغیر تعدیلی
اززنجاییکه در این مطالعه هدف بررسی تاثیرمالکیت مدیریتی بر رابطه بین عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکت میباشد ،لذا
مالکیت مدیریتی بهعنوان متغیر تعدیلکننده در معادله قرار میگیرد و مطابق با فرض مطرحشیده اثیرات تعیدیلی زن را میورد
ززمون قرار داده میشود پس متغیر تعدیلی تحقیق حاضر عملکرد سرمایه فکري میباشد که ،در این تحقییق از یییک مییدل
تجربیی بیه نیام میدل ضیریب ارزشافزوده فکیري بهمثابه معییار اندازهگیري عملکرد سرمایه فکري براي ارزیابی این متغییر
استفاده میشود بدین گونه که ،عملکیرد سرمایه فکري را در شرکتهاي پذیرفتهشده در بیورس اوراق بهادار بییا اسییتفاده از

Management property

46

5

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

www.jamv.ir

دوره  ،2شماره  ،22پاییز ( 2931جلد اول)

ISSN: 2645-4572

کیارایی ارزشافزوده سرمایه فکري اندازهگیري میکند که این رابطه توسط پولیک )7331( 1بهدستزمده است .از این معیار در
تحقیقات مشابهی همچون ،نرمان ( )2672استفادهشده است ،که این رابطه ییک ابیزار حییابداري بیراي اندازهگیري و نشیان
دادن عملکیرد  8ضیریب ارزشافزوده فکیري داراییهاست ،زیرا کارایی شرکت در فعالییتهیاي خلیق ارزش را انیدازهگییري
میکند .پولیک عنوان کرد ،در وضعیتی که ضریب ارزشافزوده فکري باالست ،کارایی ارزشافزوده با کل منابع شرکت بهتییر
نشیان داده میشود .براي محاسبه ضریب ارزشافزوده فکري به شرح زیر عمل میکنیم:
VAICi™ = HCEi + SCEi + CEEi

که در زن داریم:
 :HCEiکارایی سرمایه انیانی :VAICi™ ،ضریب ارزشافزوده فکري
 :SCEiکارایی سرمایه ساختاري :CEEi ،کارایی سرمایه به کار گرفتهشده
مرحلة  :7محاسبه ارزشافزوده شرکت ،ارزشافزوده درواقع ،تفاوت خروجیها و وروديهاست که ارزش خلقشیده شیرکت را
در یک دوره مالی مشخص نشان میدهد .بنابراین ،در اندازهگیري عملکرد شرکت بر این مبنا معیار وسیعتري از ارزشافزوده،
بهتر از سود محاسبهشده توسط سییتم حیابداري است .ارزشافزوده مجموع سود دوره میورد نظیر ،هزینیه بهیره ،حقیوق و
دستمزد ،استهالك و انقضا ،سود سهام ،سهم اقلیت و مالیات است .در این پیژوهش ارزشافیزوده افیزایش در خیالص ارزش
شرکت ناشی از عملکرد زن در نظر گرفته میشود که برابر با سود عملیاتی قبل از تخصیص بابت هزینه داراییها ،هزینههاي
غیرمیتقیم و توزیع بین ذينفعان مختلف است .بر اساس این:
R = S – B – DP – W – I – DD - T

که در این معادله داریم:
 :Rتغییرات سود انباشته :S ،خالص درزمد (فروش)
 :Bبهاي تمام شدهء کاالها وخدمات :B ،حقوق ودستمزد کارمندان
 :DPاستهالك :T ،مالیات :I ،بهره
 :NIسود خالص پس از مالیات :DD ،سود سهام
اگر عناصر معادله فوق را جابهجا کنیم ،ارزشافزوده ناخالص و خالص را به دست خواهیم زورد:
R+DP+W+I+DD+T=S-B
ارزش افزوده ناخالص
R+W+I+DD+T=S-B-DP
ارزش افزوده خالص
سمت چپ معادلههاي باال توزیع ارزش ایجادشده از سوي شرکت از طریق کارکنان ،وامدهندگان ،سهامداران و دولت را نشان
میدهد و اززنجاکه تحت مفروضات تئوري مازاد تخصیص نیافته مجموع سود سهام و تغییرات سود انباشته برابر سود خالص
پس از مالیات است ،داریم:
VA = NI + I + W + DP + DD + T
VA = S – B – DP = NI + I + W + T

مرحله :2محاسبه کارایی سرمایه انیانی ،حقوق و دستمزد یکی از شاخصهاي سرمایه انیانی شرکتهاست ،بنابراین ،کارایی
سرمایه انیانی بهصورت زیر محاسبه میشود:
HCE= VA / HC

Pulic, A Clarke, M
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مرحله  :8محاسبه کارایی سرمایه ساختاري :براي تعیین کارایی سرمایه ساختاري ابتدا سرمایهي سیاختاري شیرکت سیرمایه
ساختاري بهصورت زیر محاسبه میشود:
SCi =VAi – HCi

که در هر دو مرحله قبل:
 :VAارزشافزوده کلی شرکت (محاسبهشده طبق مرحله  )7و
 :HCکل مبلغ سرمایهگذاري شده در حقوق و دستمزد شرکت است.
پولیک عنوان کرد رابطهاي معکوس متناسب بین سرمایهگذاري در حقوق و دستمزد و سرمایه ساختاري وجود دارد ،درنتیجه،
سپس کارایی سرمایه ساختاري بهصورت زیر محاسبه میشود:
SCE= SC / VA
مرحله  :5محاسبه کارایی سرمایه به کار گرفتهشده که با رابطه زیر محاسبه میشود:
CEE= VA / CE
که در زن :CE ،ارزش دفتري خالص داراییهاي شرکت است.
متغیر کنترلی
در این تحقیق از دو متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده میشود:
اندازه شرکت :لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشرشده در پایان سال مالی شرکت است.
اهرم مالی :در این پژوهش از نیبت بدهیها به داراییها براي محاسبه زن استفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق
آمار توصیفی

در جدول  7زمارههاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق نشان دادهشده است .الزم به ذکر است که دادههاي تحقیق مربوط
به دوره  3ساله  7811تا  7831براي شرکت بهصورت ساالنه استخراجشده است.
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جدول ( :)2آمار توصیفی
نماد

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

میانه

چولگی

کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

Qit

ارزش شرکت

761618

663211

768133

261114

364271

664114

167143

VAICit

عملکرد سرمایه
فکري

MGR it

مالکیت مدیریتی

SIZEit

شرکت اندازه

LEVit

مالی اهرم

7761117

7165741

164448

565625

8161647

-1564113

2726317

662274

667217

667367

661315

261182

666711

664114

7865251

764521

7868113

661281

567637

361111

7161123

661485

662351

661884

866711

2664661

666141

866165

مانایی (ایستایی) متغیرها و هم انباشتگی
پیش از برزورد مدل در مطالعاتی که با دادههاي پانلی (مقطعی و سري زمانی) مربوط هیتند باید مانیایی (ثابیت بیودن توزییع
متغیر در طول زمان) متغیرهاي موردمطالعه بررسی شوند زیرا درصورتیکه متغیرها مانا نباشد ،باع به وجود زمدن رگرسیون
کاذب میشوند.
براي تعیین مانایی 1متغیرهاي مدل از ززمونهاي ریشه واحد در دادههاي تابلویی استفاده میشود .پاییایی متغیرهیا بیه معنیی
ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهاي مختلف است .طبق نظر گجراتیی در
اقتصادسنجی چنانچه تعداد مقاطع یا شرکتها خیلی بیشتر از مقطع زمانی باشد نیازي به مانا کردن یا پایایی دادهها نداریم .در
این تحقیق ،چون تعداد شرکتها خیلی بیشتر از تعداد سالها میباشد لذا طبق نظر گجراتی ( )7334نیازي به مانا کردن دادهها
نییت .ولی بااینحال نتایج ززمون ریشه واحد موردبررسی قرار داده میشود .در این تحقیق از ززمون لیوین ،لیین و چیو بیراي
ززمودن مانایی متغیرها استفادهشده است .با توجه به اینکه سط معنیداري بهدستزمده براي ززمون لوین ،لین وچو براي همه
متغیرها کمتر از سط خطاي  6664میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیرهاي تحقیق در سط مانا میباشند ،بنیابراین بیا
توجه به مانا بودن متغیرها در تحلیل رگرسیونی مشکل ایجاد شدن رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت (جدول .)2

stationary
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جدول ( :)2آزمون مانایی و هم انباشتگی متغیرهای تحقیق
ززمون لوین ،لین وچو

متغیر

مقدار زماره

سط معنیداري

ارزش شرکت

Qit

-74647

666666

عملکرد سرمایه فکري

VAICit

-21624

666666

مالکیت مدیریتی

MGR it

-73621

666666

اندازه شرکت

SIZEit

-77618

666666

اهرم مالی

LEVit

-76638

666666

بررسی فرضیه های تحقیق

براي ززمودن فرضیههاي تحقیق از مدلهاي زیر استفاده میشود .بهعبارتدیگر براي ززمون فرضیه اصلی و فرضیههاي فرعی
اول و دوم از مدل 7و ززمون فرضیه فرعی سوم از مدل  2استفاده میشود.
مدل 7

Qit  0 +1VAICit  2MGR it  3 VAICit  MGR it  4SIZEit  5LEVit   it

مدل 2

VAICit  0 +1MGR it  2SIZEit  3 LEVit   it
در مدلهاي رگرسیونی باال درصورتیکه ضریب متغیر میتقلی معنیدار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه متناظر با متغیر مییتقل
تائید میشود.
 : Qitارزش شرکت
 : VAICitعملکرد سرمایه فکري
 : MGR itمالکیت مدیریتی
 : SIZEitاندازه شرکت
 : LEVitاهرم مالی

 : 0ضریب ثابت

 : 1, 2 , 3 , 4ضرایب متغیرها
 :  itماندههاي رگرسیونی
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در مطالعات با دادههاي پانلی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردي یا بهاصطالح ناهمگنی در مقاطع وجیود دارد ییا اینکیه
مقطعها باهم همگن هیتند؟ با استفاده از ززمون  Fلیمر میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد .فرضییههیاي
زماري ززمون  Fلیمر بهصورت زیر میباشند.
فرض صفر :مقاطع همگن میباشند یا به عبارتی مدل ترکیبی ) )pooled dataبراي برزورد مناسب میباشد.
فرض مقابل :بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتی مدل پانلی ( )panel dataبراي برزورد مناسب میباشد.
درصورتیکه فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل ترکیبی تائید شود) بایید تمیامی دادههیا بیا یکیدیگر
ترکیب شوند و بهوسیله یک رگرسیون کالسیک پارامترها برزورد شوند .نتایج حاصل از این ززمون در جدول 8نشیان دادهشیده
است .در مدلهاي تحقیق با توجه به اینکه سط معنیداري ززمون  Fلیمر کمتر از  6664میباشد ،نتیجه میشیود کیه روش
پانلی براي برزورد مدلهاي تحقیق مناسب میباشد .بعدازاین که مشخص شد در مدلهیا نیاهمگنی در مقیاطع وجیود دارد و
تفاوتهاي فردي قابل لحاظ کردن است و روش دادههاي پانلی براي برزورد مناسب اسیت ،بایید مشیخص شیود کیه خطیاي
برزورد ،ناشی از تغییر در مقاطع است یا اینکه در طی زمان ر داده است .در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهایی با دو اثر ثابت
و اثر تصادفی مواجه هیتیم .از ززمونهاسمن براي مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی اسیتفاده مییشیود .در ززمیونهاسیمن،
فرضیه صفر زن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهاي برزوردي(مناسب بودن مدل اثرات تصادفی براي برزورد مدلهاي رگرسییونی
دادههاي پانلی است) است که نتایج زن در جدول 8انعکاس یافته اسیت .دو نکتیه مهیم در خصیوص زثیار ثابیت ییا تصیادفی
عبارتاند ازنخیت اینکه تمام افراد یا مقاطع در پانل همگن هیتند در ایین صیورت الزم نیییت نگیران عیرض از مبیدههاي
مختلف براي هر فرد یا مقطع باشیم .در حقیقت ،رویکرد پانل دیتا بهخوبی میتواند ناهمگنی میان افراد را نشان دهد .این نکته
یکی از مزایاي مدلهاي پانل نیبت به مدلهاي مقطعی یا سري زمانی است .دوم اینکه ،عرض از مبدهها را جملهاي ثابیت و
مخصوص هر فرد یا مقطع در مدل رگرسیونی فرض میکند .مدل اثر تصادفی فرض میکند عرض از مبده جملیهاي تصیادفی
براي هر گروه است ،اما در هر دوره زمانی از این توزیع تصادفی تنهیا ییک رخیداد بیهصیورت یکییان در هیر دوره در میدل
رگرسیونی وارد میشوند بهعبارتدیگر ،براي کل دوره زمانی براي هر فرد تنها یک عرض از مبده وجود دارد .با توجه به اینکیه
سط معنیداري ززمونهاسمن در مدل 7کمتر از  6664میباشد بنابراین فرض صفر مبنی بر مناسب بودن اثیرات تصیادفی رد
میشود و براي برزورد مدل 7از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده میشود .همچنیین بیا توجیه بیه اینکیه سیط معنییداري
ززمونهاسمن در مدل  2بیشتر از  6664میباشد بنابراین فرض صفر مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد نمیشود و بیراي
برزورد مدل  2از روش پانلی با اثرات تصادفی استفاده میشود.
جدول ( :)9آزمون  Fلیمر و هاسمن
ززمون

مدل

زماره F

سط معنیداري

ززمون  Fلیمر

مدل 7

7766115

666666

ززمونهاسمن

مدل 7

163166

666666
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برآورد مدل2
با برقراري پیشفرضهاي رگرسیون و انتخاب روش مناسب برزورد ،نتایج برزورد مدل در جدول  5نشان دادهشده است .بیراي
اینکه بتوان به نتایج برزورد مدل اعتماد کرد باید مفروضات رگرسیون بررسی شود .فرض اصلی تحلیل رگرسیون چنید متغییره
معنیداري کل رگرسیون میباشد .در جدول  5زماره  Fو سط معنیداري زن مربوط به ززمیون قطعییت وجیود رابطیه خطیی
(ززمون معنیداري کل رگرسیون) بین متغیرهاي میتقل و متغیر وابیته میباشد .با توجه به اینکه سط معنیداري این ززمون
براي مدل  7کمتر از  6664میباشد میتوان گفت که در مدل  ،7رابطه خطی بین متغیرهاي میتقل و متغیر وابیته وجود دارد.
بنابراین نتیجه میشود که کل مدل معنیدار میباشند .یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل
خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است .درصورتیکه فرضیه استقالل
خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبیتگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .بهمنظیور بررسیی اسیتقالل
خطاها از یکدیگر از ززمون دوربین واتیون استفاده میشود .چنانچه زماره دوربین واتیون نزدیک مقیدار ( 2بیین  764تیا )264
قرار گیرد عدم همبیتگی بین خطاها پذیرفته میشود .با توجه به جدول 5مقدار زماره دوربین واتیون  7631به دست زمد کیه
نتیجه میشود در بازه  764تا  264قرار میگیرد .فرض دیگر رگرسیون چند متغیره عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مییتقل
میباشد .شاخصی که براي بررسی هم خطی استفاده میشود عبارت است از شاخص ضریب تورم واریانس ( )VIFمییباشید.
بهعنوان یک قاعده تجربی ،هرچه مقدار ضریب تورم واریانس از عدد  4بیشتر باشد( ،عدد بزرگتر از  26نشاندهنده هم خطی
شدید میباشد) میزان هم خطی نیز افزایش مییابد درنتیجه مدل رگرسیون را براي پیشبینی نامناسب جلوه میدهد .با توجیه
به جدول 5مقدار ضریب تورم واریانس براي متغیرهاي میتقل مقدار مناسبی است .با توجه به برقراري مفروضات رگرسیون به
بررسی معنیداري ضرایب پرداخته میشود.
فرضیه  :2عملکرد سرمایه فکری بر ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری دارد.
براي بررسی فرضیه فوق با استفاده از اطالعات جدول  5میتوان گفت :مقدار ضریب عملکرد سرمایه فکري (  ) VAICitبرابر
 666635میباشد .با توجه به سط معنیداري ضریب این متغیر که کمتر از سط خطاي  6664میباشد ،نتیجه مییشیود کیه
عملکرد سرمایه فکري تأثیر معنیداري بر ارزش شرکتها دارد .همچنین با توجه به عالمت مثبیت ضیریب عملکیرد سیرمایه
فکري میتوان گفت با افزایش (یا کاهش) میزان عملکرد سرمایه فکري  ،میزان ارزش شرکتهاي در شرکتهاي پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش (یا کاهش) مییابد .بنابراین با توجه مطالب گفتهشده نتیجه میشود فرضیه فیوق بیا
اطمینان  34درصد مورد تائید قرار میگیرد.
همچنین بر اساس معنیداري ضرایب کنترلی میتوان نتیجه گرفت که اهرم مالی و اندازه شرکت تأثیر مثبت و معنیداري بیر
ارزش شرکتها دارند.
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فرضیه  :2مالکیت مدیریتی بر رابطه عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در بوورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
براي بررسی فرضیه فوق با استفاده از اطالعات جدول  5میتوان گفت :مقیدار ضیریب تعامیل مالکییت میدیریتی و عملکیرد
سرمایه فکري یعنی (  ) VAICit  MGR itبرابر  -666223میباشد .با توجه به سط معنیداري ضریب این متغیر کیه بیشیتر از
سط خطاي  6664میباشد ،نتیجه میشود که مالکیت مدیریتی در سط خطاي  6664بر رابطه عملکیرد سیرمایه فکیري و
ارزش شرکتها تأثیر معنیداري ندارد .با توجه به اینکه مقدار سط معنیداري بهدسیتزمیده یعنیی  666431کمتیر از سیط
خطاي  667است میتوان ادعا کرد که مالکیت مدیریتی در سط خطاي  667بر رابطه عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکتها
تأثیر منفی و معنیداري دارد .بنابراین با توجه مطالب گفتهشده نتیجه میشود فرضیه فوق با اطمینان  36درصد مورد تائیید
قرار میگیرد.
جدول ( :)4برآورد مدل تحقیق

Qit  0 +1VAICit  2MGR it  3 VAICit  MGR it  4SIZEit  5LEVit   it
رگرسیون پانلی با اثرات ثابت

روش

Qit

متغیر وابیته

ضریب تورم واریانس

سط معنیداري

ضریب

متغیرهاي میتقل

867131

666615

666635

VAICit

عملکرد سرمایه فکري

764331

668181

-667812

MGR it

مالکیت مدیریتی

861647

666431

-666223

VAICit  MGR it

762117

666666

667835

SIZEit

اندازه شرکت

762268

666661

662111

LEVit

اهرم مالی

666614

-664541

c

مقدار ثابت

87614

زماره F

666666

سط معنیداري

7631

زماره دوربین واتیون

6611

ضریب تعیین

نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق

تحوالت نوین در عرصه اقتصاد ،جهانی شدن و پیامد هاي زن موجب شده تا عملکرد شرکتها بیشتر از پیش مورد توجه قیرار
گیرد .در گذشته بیشتر ارزیابی عملکرد شرکت ها با شاخص هاي مالی و ملموس یک موسیه صورت می گرفت امروزه میدل
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جدیدي از دارایی ها مطرح شده است و به طور کلی داراییهاي سازمان به دو دسته دارایی هاي مشهود و نامشهود تقییم می
شود که عموماً دارایی هاي نامشهود مربوط به نیروي انیانی را سرمایه فکري می نامند ،و ارزیابی ها به این سمت گرایش پیدا
کرده است .به عبارتی با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیاي اقتصیاد و حرکیت از سیمت
اقتصادي صنعت به سمت اقتصاد دانش محور ،شناسایی ،ارزش گذاري و مدیریت سرمایه فکري به امري بییار مهم و حیاتی
براي شرکتها تبدیل شده است .مدیران باید از میزان سرمایه فکري موجود در شرکت زگاهی داشته باشند تا بتواننید سیرمایه
فکري شرکت را به نحو مطلوب مدیریت کنند .استفاده کنندگان از صورتهاي مالی نیز باید از میزان سیرمایه فکیري شیرکت
زگاهی داشته باشند تا بتوانند زینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات زگاهانیهاي اتخیاذ کننید .پیس شناسیایی و ارزشیگذاري
درست و صحی سرمایه فکري شرکتها هم براي مدیران و هم براي استفاده کنندگان از صورت هاي میالی امیري ضیروري
میباشد که روز به روز بر اهمیت زن افروده می شود .سرمایه ي فکري یک مدل جدید کاملی را براي مشیاهده ارزش واقعیی
سازمان ها فراهم می زورد و با استفاده از زن می توان ارزش زتی شرکت را نیز محاسبه کرد .به دلییل ،تماییل بیه سینجش و
لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی هاي نامشهود سرمایه ي فکري بیش از پیش نزد شرکتها ،سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر
گروه هاي ذینفع  ،افزایش یافته است .در تحقیق حاضر کوشش گردید تا تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطهي بین عملکرد سرمایه
فکري و ارزش شرکته اي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود .نتیجه حاصل بیانگر این است که :مالکییت
مدیریتی بر رابطه عملکرد سرمایه فکري و ارزش شرکتها تاثیر منفی و معنییداري دارد .همچنیین مشیخص شید عملکیرد
سرمایه فکري بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنی دارد.
با توجه به نتایج ارائه شده در فصل چهارم مبتنی بر یافته هاي هر فرضیه ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود.
 -7با توجه به نتیجه فرضیه هاي ،پیشنهاد می شود ،مدیران به منظور افزایش ارزش شرکت سرمایه فکیري را تقوییت کننید.
براي اینکار مدیران می توانند با انجام اصالحات ساختاري ،اصالح فرایند ها ،رعایت مقررات ،اجیراي برنامیه هیاي عملییاتی،
تقویت راهبردها ،اصالح زیر ساختها ،بهبود تشکیالت و روش هاي کاري و کیب امتیازهاي ناشی از عالئم تجاري ابداع ها و
نوزوري ها ،افزایش دانش کارکنان ،افزایش مهارت کارکنان ،و کالس هاي زموزشی ،افزایش در روابط سیازمان بیا مشیتریان،
طراحی چارچوب شاییتگی هاي کارکنان و مدیران شامل دانش ،مهارت ها و تواناییهایشان و برنامه ریزي توسعه زنها مبتنیی
بر شاییتگی ،طراحی و استقرار نظام جانشین پروري براي کارکنان کلیدي شرکت ،افزایش بودجه تحقیقاتی ،حماییت از اییده
هاي نو و  ....سرمایه فکري را بهبود دهند تا ارش شرکت ها نیز افزایش یابد.
 -2با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد که سرمایه فکري ،دارایی هاي نامشهودي هیتند که باع خلق ارزش بیراي
واحد تجاري می شوند و یکی از عوامل اصلی در ایجاد مزیت رقابتی براي شرکت ها هیتند .ولی در ترازنامه و سیایر صیورت
هاي مالی جایی ندارند .با توجه به ارزشمند بودن این داراییها ،اندازه گیري شناخت و کنترل زنهیا ي توانید اییراد حییابداري
رایج براي عدم گزارشگري و انعکاس سرمایه فکري را مرتفع سازد و با مشهود کردن این دارایی ها می توان تحولی عظیم در
نظام مدیریت شرکت ها را شاهد بود.
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