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صاحبان سهام ميباشند ،هر چند که تنها متغیر تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس اوراق بهادار
تهران در سطح  %16معنيدار ميباشد.
واژههای کلیدی :سرمايه فکري ،انساني ،ارتباطي ،نوآوري ،رويهاي و عملکرد شرکتها.

مقدمه
با افزايش رقابت جهاني و پیشرفت تکنولوژي ،سیستمهاي حسابداري سنتي با
مشکالتي روبرو شدهاند .يکي از اين مشکالت اساسي ،عدم کفايت و ناتواني آنها در
سنجش و ملحوظ نمودن سرمايههاي فکري در صورتهاي مالي شرکتها است
(انواري رستمي و سراجي .)1334 ،در عصر جديد ،تنها با تکیه بر سرمايههاي فیزيکي و
داراييهاي مشهود نميتوان به کارآيي و بهرهوري رسید ،بلکه در بدبینانهترين حالت
تولید نیز ،بايستي سرمايههاي فکري را مد نظر قرار داد تا از اين طريق بتوان بر
مزيتهاي رقابتي شرکتها افزود .به تعبیري ،سرمايههاي فکري به عنوان سرمايه واقعي
و جزء استراتژيكترين سرمايههاي سازمانهاي عصر حاضر به ويژه براي مراکز
پژوهشي و سازمانهاي دانشمحور ،مطرح ميباشند .لذا سازمانهاي دانشمحور،
جهت کسب مزيت رقابتي پايدار ،نیازمند شناسايي و مديريت آگاهانه و نظاممند
سرمايههاي فکري خود ميباشند (پولو 1و وازکوز .)2003 ،2با توجه به گذار جوامع از
عصر صنعت به عصر اطالعات ،اهمیت سرمايههاي فکري در دنیاي تجارت نیز رشد
يافته است .در طول عصر صنعت ،بهاي تمام شده داراييها ،کارخانجات و تجهیزات و
مواد خام بود که براي موفقیت يك تجارت الزم بود ،اما در عصر اطالعات اين
استفادهي مؤثر از سرمايههاي فکري است که معموالً در موفقیت يا شکست يك
مجموعه ،مؤثر است .اين موضوع تا به آنجا پیش ميرود که پژوهشگران در مقاالت
و اظهارات خود ارزشمندترين و مهمترين منابع يك شرکت را سرمايههاي فکري و
1- Polo
2- Vázquez
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داراييهاي نامشهود آن ميدانند .به نظر آنها داراييهاي مشهود ميتوانند به راحتي
کپيبرداري شوند و يا در يك بازار آزاد خريداري گردند ،بنابراين آنها نميتوانند
داراييهاي استراتژيك يك شرکت باشد و مزيتهاي رقابتي براي آن شرکت ايجاد
کنند (استريوکوا 1و همکاران .)2003 ،با توجه به مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر به
بررسي اين موضوع ميپردازد که چه رابطهاي بین اجزاي سرمايه فکري شرکت و
عملکرد آن وجود دارد .به عبارت ديگراين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين سؤال است
که آيا شرکتهاي داراي سرمايه فکري باال ،داراي عملکرد بااليي هستند يا خیر؟

بیان مسئله پژوهش
پیدايش اقتصاد دانشمحور به اهمیت فزاينده سرمايه فکري به عنوان يك منبع
ناملموس و مهم در مزيت رقابتي پايدار شرکتها نسبت داده ميشود .بسیاري از
تحقیقات بیان ميکنند سرمايه فکري که مشتمل بر معیارهاي غیرمالي و نامشهود بوده،
ارزش بنگاه را تعیین ميکند .لذا سرمايه فکري ميتواند قويترين دارايي يك بنگاه در
ارتقاء ارزش و مزيت رقابتي باشد .سرمايه فکري که از افراد و دانش تشکیل يافته
است ،بر زنجیره ارزش بسیاري از شرکتها حاکم ميباشد .از اينرو ميتوان نتیجه
گرفت که يکي از مهمترين وظايف مديريت ،مديريت سرمايه فکري است (جاربو،2
.)2010
سرمايه فکري ماده خام نتايج اقتصادي و عامل تعیینکننده حیات سازمان است.
سرمايه فکري به عنوان دانش ،تجربیات ،اظهارنظر فني و داراييهاي نرمافزاري مرتبط،
فراتر از سرمايه مالي و مادي است .سرمايه فکري ذخیره دانش موجود در سازمان در
يك زمان خاص است و يادگیري سازماني ،توسعه يکپارچهسازي رفتارهاي دانش و
فراهم کردن وسیلهاي براي فهم نحوه تغییر ذخیره دانش در طول زمان است .سرمايه
فکري يك منبع ضرورتي و رقابتي است (رستمي و قالیباف.)1333 ،
1- Striukova
2- Jarboe
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يکي از مشکالت اساسي سیستمهاي حسابداري سنتي ،عدم کفايت و ناتواني آنها
در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمايههاي فکري در صورتهاي مالي شرکتها
است .امروزه در جوامع دانش محور کنوني ،بازده سرمايههاي فکري به کار گرفته
شده ،بسیار بیشتر از بازده سرمايه مالي به کار گرفته شده ،اهمیت يافته است .اين بدان
معني است که در مقايسه با سرمايه فکري ،نقش و اهمیت سرمايههاي مالي در تعیین
قابلیت سودآوري پايدار کاهش چشمگیري يافته است است (انواري رستمي و سراجي،
 .)1334به دلیل اهمیت نسبي سرمايههاي فکري در سودآوري و عملکرد شرکتها ،اين
سؤال در ذهن پژوهشگر شکل گرفت که چه رابطهاي بین سرمايههاي فکري و
عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
ادوينسون 1و سولیوان )1115( 2که از پیشگامان پژوهش در زمینه سرمايه فکري به
حساب ميآيند ،تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتري را به عنوان ارزش سرمايههاي
فکري تعريف ميکنند .از اين ديدگاه سرمايه فکري از سرمايه انساني و سرمايه
ساختاري تشکیل شده است .سرمايه فکري ،دانشي است که ميتواند به ارزش تبديل
شود .ادوينسون و مالونه )1111( 3سرمايه فکري را ترکیبي از سرمايه انساني و سرمايه
ساختاري ميدانند .بونتیس 4و همکاران ( )1111سرمايه فکري را در مفهومي که تمامي
منابع نامشهود و ارتباطات داخلي آنها را شامل ميشود ،معرفي ميکنند .بونیتس و
همکاران ( )2000سرمايه ساختاري را مشتمل بر سرمايه ارتباطي (مشتري) و سرمايه
سازماني ميدانند و همچنین بوخ 5و همکاران ( )2001سرمايه سازماني را ترکیبي از
1- Edvinsson
2- Sullivan
3- Malone
4- Bontis
6- Bukh
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سرمايه نوآوري و سرمايه رويهاي معرفي ميکنند.
چن )2003( 1معتقد است که سرمايههاي فکري ،شامل طبقه داراييهاي غیرملموس
ميباشد و از نظريه بازيها ميتوان جهت ارزشيابي سرمايه فکري بهره گرفت .در
مدلي بنام جايگاه ارزش ،سرمايه فکري متشکل از سه جزء اصلي دانسته شده که براي
ايجاد ارزش با هم در تعامل ميباشند .اين اجزاء سهگانه عبارتند از سرمايه انساني،
سرمايه ساختاري (سازماني) و سرمايه مشتري (ارتباطي) .به اعتقاد ادوينسون و مالونه
( ،)1111جايگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمايه فوقالذکر جهت نیل به نتايج مطلوب
ايجاد ميگردند .در درون اين جايگاه ارزش ،سرمايه فکري شرکت داراي خواصي به
شرح زير ميباشد:
 .1سرمايه فکري ميتواند مانند اختراع ثابت و يا مانند ظرفیتهاي انساني منعطف باشد.
 .2سرمايه فکري ميتواند هم شامل وروديها و هم شامل خروجيهاي فرآيند ايجاد
ارزش باشد ،لذا سرمايه فکري دانشي است که ميتواند به ارزش تبديل شود و يا
محصول نهايي فرآيند انتقال دانش باشد.
 .3سرمايه فکري از کنش و واکنش سرمايههاي انساني ،سرمايه ساختاري و سرمايه
مشتري ايجاد ميشود.
 .4ارزش مستقیماً و به تنهايي از طريق يکي از اين عوامل ناشي نميشود ،بلکه تنها از
طريق برقراري تعاملي نظاممند و بهینه میان اين سه جزء ايجاد ميگردد .لذا براي اينکه
سازمان قادر به تبديل سرمايه فکري به ارزش باشد ،ضروري است تا در هر سه زمینه فوق
قدرتمند باشد .سرمايه انساني زير بناي سرمايه سازماني است و اين دو با هم براي ايجاد
سرمايه مشتري در تعامل ميباشند .در مرکز اين سرمايه ،سرمايه مالي يا ارزش قرار
ميگیرد که از تعامل آنها ايجاد ميگردد .اين تعامل ،پويا ،مستمر و در حال توسعه
ميباشد (ادوينسون و مالونه .)1111 ،بنابراين ،سرمايه فکري شامل سه جزء ميباشد:
 .1سرمايه انساني :شامل آموزش ،دانش کاري ،ويژگيها و خصوصیات حرفهاي.
 .2سرمايه ساختاري :شامل سرمايه سازماني ،سرمايه تولید و سرمايه نوآوري است.
1- Chen

3

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال دهم ،شماره  ،63زمستان 1631

مانند :سیستمهاي اطالعاتي ،عالئم تجاري ،حق امتیازها و داراييهاي برنامهاي.
 .3سرمايه ارتباطي :شامل داراييهاي بازار ،مانند :وفاداري مشتري و مشتري مداري،
رضايت مشتري و تکرار معامله تجاري است )کريشنان.)2004 ،1

پیشینه پژوهش
کیتسا 2و همکاران ( )2001به بررسي رابطه میان داراييهاي غیرملموس و سرمايه
فکري پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنيدار بین داراييهاي
غیرملموس و سرمايههاي فکري وجود دارد .کاپالن 3و نورتون )1115( 4به تشريح
اتحاد استراتژيك به عنوان روش ارزشمند جهت مديريت سرمايه فکري پرداختند.
سويبي )1111( 6و هانت )2003( 6تالش خود را بر سنجش دانش و داراييهاي مبتني
بر دانش قرار دادند .ژو 1و فینك )2003( 8مفهوم شبکه سرمايه فکري را به عنوان
حلقه نظاممند رابط میان سرمايه فکري و مديريت دانش مطرح نمودند .اودونل 9و
همکاران ( )2003به اين نتیجه رسیدند که  %50ارزش شرکت به سرمايه فکري وابسته
است که در اين میان بالغ بر  %60ارزش شرکت وابسته به سرمايه انساني و به ترتیب
 %20و  %30ارزش شرکت تحت تأثیر سرمايه ساختاري داخلي و خارجي است.

1- Krishnan
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وکسلر )2002( 1به بررسي ارتباط میان سرمايههاي فکري و حافظه سازماني پرداخت.
تاي 2و چن )2001( 3با يك مدل جديد رويکرد فازي دو طرفه ،به ارزيابي سرمايه
فکري پرداختند .عنوان پژوهش مربوط به ارزيابي يك مدل جديد سرمايه فکري بر پايه
محاسبه متغیر روانشناسي ميباشد .لو 4و همکاران ( )2010پژوهشي در مورد تأثیر
سرمايه فکري بر عملکرد شرکتهاي خرده فروشي انجام دادند و نتیجهگیري نمودند
که سرمايه فکري ،عالوه بر بیان ارزش واقعي اين شرکتها ،سبب ايجاد مزيتهاي
رقابتي بین شرکتهاي خرده فروشي است.
رمضان )2011( 5در پژوهشي با عنوان سرمايه فکري و ساختار پوياي سازماني در
جامعه دانش به اين نتیجه رسید که ساختار پوياي سازماني داراي اثر مثبت بر روي
سرمايه فکري بوده و لذا اين ساختار ميتواند باعث بهبود سرمايه فکري در سازمان
شود .نتايج اين پژوهش به مديران در طراحي ساختار سازماني پويا و قابل انعطاف
کمك کرده و توانايي آنان را براي رقابت افزايش ميدهد.
انواري رستمي و رستمي ( )1332به ارزيابي مدلها و روشهاي ارزشگذاري
سرمايه فکري شرکتها پرداختند .آنها در پژوهش خود ،ضمن تعريف سرمايه فکري
و تبیین اجزاي تشکیل دهنده آن در شرکتها ،مدلها و روشهاي مختلف
ارزشگذاري را مورد نقد و بررسي قرار دادند .قلیچ لي و مشبکي ( )1336پژوهشي بر
روي دو شرکت خودروساز ايران انجام دادند که نقش سرمايه اجتماعي را در ايجاد
سرمايه فکري سازمان بیان نمودند و نتیجهگیري کردند که سرمايه اجتماعي به عنوان
يکي از قابلیتها و داراييهاي مهم سازماني ميتواند به شرکتهاي مطالعه شده در
خلق و تسهیم دانش موجود در سرمايههاي فکريشان کمك نمايد و براي آنها در
1- Wexler
2- Tai
3- Chen
4- Lu
6- Ramezan
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مقايسه با شرکتهاي ديگر ،مزيت سازماتي پايدار ايجاد کند.
ستايش و کاظم نژاد ( )1333در پژوهشي به بررسي تأثیر سرمايه فکري بر عملکرد
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها در راستاي
ارزيابي عملکرد از متغیرهاي نرخ بازده داراييها ،نسبت گردش داراييها و نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتري استفاده کردند و به اين نتیجه رسیدند که سرمايه فکري به
طور مثبت و معناداري ،نرخ بازده داراييها و نسبت گردش داراييها را تحت تأثیر قرار
ميدهد ،ولي اين تأثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ،معنادار نیست .آنها
همچنین به اين نتیجه رسیدند که سرمايه فکري بر عملکرد آتي تأثیر مثبت و معنادار
دارد.
اسدي و همکاران ( )1333در پژوهشي با عنوان «بررسي تأثیر سرمايه فکري بر
ارزش بازار شرکت» به اين نتیجه رسیدند که تأثیر سرمايههاي فکري بر ارزش شرکت
مستقیم است و يك واحد تغییر در متغیرهاي مستقل ضرايب کارايي سرمايه فیزيکي،
انساني و ساختاري تأثیري معادل  0/113بر مقدار تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتري شرکتها دارد.
بايبوردي ( )1331در مطالعه خود به اين نتیجه رسید که بین سرمايه فکري و
سودآوري شرکت رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین سرمايه فکري و عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
فرضیه فرعي  :1بین سرمايه انساني و عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
فرضیه فرعي  :2بین سرمايه ارتباطي و عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
فرضیه فرعي  :3بین سرمايه نوآوري و عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد.
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فرضیه فرعي  :4بین سرمايه رويهاي و عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد.

جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماري پژوهش کلیه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است و شرکتهايي که داراي شرايط زير باشند به عنوان نمونه انتخاب ميشوند:
 .1در طي دوره پنج ساله پژوهش صورتهاي مالي خود را به بورس ارائه کرده باشند.
 .2حداقل يك سال از پذيرش آنها در بورس گذشته باشد.
 .3جزو شرکتهاي گروه صنعتهاي بانكها ،مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي
پولي ـ ساير واسطهگريهاي مالي و سرمايهگذاريها نباشد.
 .4در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي اطالعات مربوط به سرمايه فکري از قبیل
تعداد کارکنان ،هزينههاي تحقیق و توسعه و  ...را ارائه کرده باشند.
 .6در طي دوره پژوهش داراي رشد درآمد خالص عملیاتي مثبت باشند.
 .5پايان سال مالي آنها آخر اسفند باشد.
براساس شرايط فوقالذکر  65شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد.

روش گردآوری دادههای پژوهش
براي جمعآوري دادههاي اين پژوهش از صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه
آن مستخرج از بانكهاي اطالعاتي بورس اوررق بهادار تهران ،نرم افزارهاي صحرا و
تدبیر پرداز و نشريات بورس استفاده شده است.

روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آماری
اين پژوهش از نوع پژوهشهاي نیمه تجربي پس رويدادي در حوزهي پژوهشهاي
اثباتي حسابداري است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدلهاي
اقتصادسنجي انجام شده است .به منظور تخمین مدلهاي پژوهش از تکنیك دادههاي
ترکیبي با اثرات ثابت استفاده شده است .در بسیاري از موارد ،پژوهشگران از اين
روش براي مواردي که نميتوان مسائل را به صورت سري زماني يا مقطعي بررسي کرد
و يا زماني که تعداد دادهها کم است ،استفاده ميکنند .ادغام دادههاي سري زماني و
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مقطعي و ضرورت استفاده از آن ،بیشتر به خاطر افزايش تعداد مشاهدات ،باال بردن
درجه آزادي ،کاهش ناهمساني واريانس و کاهش همخطي میان متغیرها ميباشد.
به منظور انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده ميشود .آماره
اين آزمون ،داراي توزيع کاي ـ دو با درجه آزادي  kبوده که  kتعداد متغیرهاي
توضیحي مدل ميباشد .اگر مقدار آماره کاي ـ دو محاسباتي از مقدار بحراني جدول
بزرگتر باشد ،مدل اثرات ثابت بر مدل اثرات تصادفي ،مرجح خواهد بود ،امّا در غیر
اين صورت ،مدل اثرات تصادفي بر مدل اثرات ثابت ،برتري خواهد داشت .تحلیلهاي
آماري به کمك نرم افزار  EViews 6انجام شده است.

متغیرهای پژوهش
براي تعیین اجزاي سرمايه فکري يعني سرمايه انساني ،ارتباطي ،نوآوري و رويهاي از
متغیرهاي ذيل طبق پژوهش هوانگ و وانگ استفاده ميشود (هوانگ 1و وانگ،2
:)2003

سرمایه انسانی
براي تعیین سرمايه انساني از متغیر درآمد خالص عملیاتي هر يك از کارکنان به
صورت زير استفاده ميشود:
NORt
QASt

RPE t 

که داريم:
 = RPEtدرآمد خالص عملیاتي هر يك از کارکنان در سال t
 = NORtدرآمد خالص عملیاتي در سال t
 = QAStمتوسط تعداد کارکنان در سال t

1- Huang
2- Wang
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سرمایه ارتباطی (مشتری)
براي تعیین سرمايه ارتباطي از دو متغیر هزينه بازاريابي هر سهم و رشد درآمد
خالص عملیاتي به شرح زير استفاده ميشود:
TMEt
WANS t
NORt  NORt 1
RGt 
NORt 1

SPt 

که داريم:
 = SPtهزينه بازاريابي به ازاي هر سهم در سال t
 = TMEtکل هزينه بازاريابي در سال t
 = WANS tمیانگین موزون تعداد سهام در سال t
 = RGtرشد درآمد خالص عملیاتي در سال t
 = NORtدرآمد خالص عملیاتي در سال t

سرمایه نوآوری
براي تعیین سرمايه نوآوري به عنوان يکي از اجزاي سرمايه سازماني از متغیر نسبت
مخارج تحقیق و توسعه استفاده ميشود:
OMRDt
NORt

RDPt 

که داريم:
 = RDPtنسبت مخارج تحقیق و توسعه در سال t
 = OMRDtمخارج تحقیق و توسعه عملیاتي و تولیدي در سال t
 = NORtدرآمد خالص عملیاتي در سال t

سرمایه رویهای
براي تعیین سرمايه رويهاي به عنوان يکي از اجزاي سرمايه سازماني از دو متغیر
هزينههاي اداري هر يك از کارکنان و تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس اوراق
بهادار تهران استفاده ميشود:
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TAEt
QASt

MEt 

که داريم:
 = OStتعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال t
 = MEtهزينههاي اداري هر يك از کارکنان در سال t
 = TAEtکل هزينههاي اداري در سال t
 = QAStمتوسط تعداد کارکنان در سال t

بازده حقوق صاحبان سهام
جهت اندازهگیري عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از بازده حقوق صاحبان سهام به صورت زير استفاده ميشود:
NI t
BVt

ROEt 

 = ROEtبازده حقوق صاحبان سهام در سال t
 = BVtارزش دفتري شرکت در پايان سال t
= NI tسود خالص در سال t

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش در جدول  1آورده شده است .اين جدول نشان
ميدهد که متغیر درآمد خالص عملیاتي هر يك از کارکنان داراي بیشترين میزان
نوسان يعني ضريب تغییرات برابر با  4/41و متغیر تعداد سالهاي پذيرش شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران داراي کمترين میزان نوسان يعني ضريب تغییرات برابر با
 0/56در طي دوره پژوهش ميباشد .همبستگي بین متغیرهاي پژوهش در جدول  2ارائه
شده است .اطالعات مربوط به همبستگي نشان ميدهد که بازده حقوق صاحبان سهام
با متغیر درآمد خالص عملیاتي هر يك از کارکنان داراي باالترين میزان همبستگي
مستقیم و با متغیر تعداد سالهاي پذيرش شرکت داراي باالترين میزان همبستگي
معکوس است که اين موضوع ميتواند نشان دهنده پايین بودن عملکرد شرکتهاي با
قدمت باالتر در بورس اوراق بهادار تهران باشد که بايد با انجام پژوهشهاي آتي داليل
اين امر بررسي شود .همچنین اطالعات مندرج در جدول  2حاکي از منفي بودن
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ضريب همبستگي متغیر تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس با تمام متغیرهاي
ديگر پژوهش به جز رشد درآمد خالص عملیاتي ميباشد که نشان ميدهد شرکتهاي
داراي قدمت و سابقه بیشتر در بورس اوراق بهادار تهران داراي عمکرد پايینتر و
همچنین داراي میزان سرمايهگذاري کمتر در مقوله سرمايه فکري نسبت به ساير
شرکتها در بورس هستند که بررسي داليل اين امر به پژوهشهاي آتي محول
ميشود.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مدل ترکیبی اثرات ثابت
آمارهها
تعداد مشاهدات

میانگین

میانه

کمینه

بیشینه

انحراف استاندارد

ضریب تغییرات

812
812
812
811
812
125
812

0/11
101/54
16/11
0/15
0/01
10/18
11/12

0/5
118/28
5/61
0/15
0
5/21
2/65

0/01
15/64
0
0
0
0
1/16

8/61
12584/41
854/82
10/11
0/11
124/86
11/48

0/44
1146/68
15/01
1/16
0/08
11/2
6/4

0/68
4/46
8/04
1/2
8
1/14
0/15

متغیرها
ROE
RPE
SP
RG
RDP
ME
OS

جدول  .2همبستگی بین متغیرها طی پژوهش
متغیرها

ROE

RPE

SP

RG

RDP

ME

OS

ROE

1

0/06
1

-0/08
-0/01
1

0/01
0/16
-0/04
1

-0/02
-0/01
-0/18
-0/1
1

-0/02
0/24
0/08
0/14
-0/08
1

-0/11
-0/04
-0/14
0/01
-0/11
-0/08
1

RPE
SP
RG
RDP
ME
OS

مدلهاي مختلف رگرسیون ترکیبي با اثرات ثابت در جدولهاي  3تا  12ارائه شده
است .يافتههاي پژوهش در جدول  3نشان ميدهد که بین متغیرهاي بازده حقوق
صاحبان سهام و درآمد خالص عملیاتي هر يك از کارکنان (سرمايه انساني) رابطه
مثبت وجود دارد ولي از لحاظ آماري معنيدار نميباشد و همچنین اطالعات مربوط به
ضريب تعیین تعديل شده و آماره  Fنشان ميدهد که  %46از عملکرد شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر سرمايه انساني قرار دارد و اين
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رابطه در حالت کلي معنيدار است.
جدول  .3مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت
متغیرها

ضرایب رگرسیونی

مقدار آماره t

احتمال آماره t

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

0/18

84/16

0/0000

125

RPE

8/52

1/02

0/8621

معیارها

Schwarz

Akaike

F

D.W.

R^2

مقدار آماره

1/24

0/21

1/15

8

0/45

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

-

يافتههاي پژوهش در جدول  6 ،4و  5نشان ميدهد که بین متغیرهاي بازده حقوق
صاحبان سهام و هزينه بازاريابي هر سهم (سرمايه ارتباطي) و همچنین بین متغیرهاي
بازده حقوق صاحبان و رشد درآمد خالص عملیاتي (سرمايه ارتباطي) رابطه مثبت
وجود دارد ولي از لحاظ آماري معنيدار نميباشد و از طرف ديگر به دلیل پايین بودن
ضرايب رگرسیوني اين متغیرها ميتوان گفت هر چند که بازاريابي و تبلیغات و رشد
درآمد خالص عملیاتي بر روي عملکرد شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران مؤثر
ميباشد ولي اثرات آن بسیار جزيي و قابل چشم پوشي است و همچنین اطالعات
مربوط به ضريب تعیین تعديل شده و آماره  Fنشان ميدهد که  %45از عملکرد
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تنهايي و در حالت ترکیبي
تحت تأثیر سرمايه ارتباطي قرار دارد و اين روابط در حالت کلي معنيدار است.
جدول  :4مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه ارتباطی بر عملکرد شرکت
تعداد مشاهدات
218

مقدار آماره t

احتمال آماره t

0/0000
0/1626

متغیرها

ضرایب رگرسیونی

مقدار ثابت

0/1

12/18

SP

0/001

0/48

معیارها

Schwarz

Akaike

F

D.W.

R^2

مقدار آماره

1/86

0/82

3/71

1/33

0/46

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

-

11

تاثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد...

جدول  .1مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه ارتباطی بر عملکرد شرکت
متغیرها

ضرایب رگرسیونی

مقدار آمارهt

احتمال آمارهt

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

811

RG

0/1
0/04

81/82
1/12

0/0000
0/1161

معیارها

D.W.

R^2

Schwarz

Akaike

F

0/41
-

مقدار آماره

1/21

0/28

1/21

1/24

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

جدول  .6مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه ارتباطی بر عملکرد شرکت
مقدار آماره t

احتمال آماره t

0/0000
0/5444
0/1421

متغیرها

ضرایب رگرسیونی

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

0/56

14/28

811

SP

0/001
0/04

0/11
1/45

RG

معیارها

Schwarz

Akaike

F

D.W.

R^2

مقدار آماره

1/22

0/28

1/65

1/24

0/41

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

-

يافتههاي پژوهش در جدول  1نشان ميدهد که بین متغیر بازده حقوق صاحبان سهام
و نسبت مخارج تحقیق و توسعه (سرمايه نوآوري) رابطه منفي و معنيدار وجود دارد و
از طرف ديگر به دلیل باال بودن ضريب رگرسیوني اين متغیر ميتوان گفت که مخارج
تحقیق و توسعه در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره پژوهش
اثربخش نبوده است که با انجام پژوهشهاي آتي بايد داليل آن بررسي شود .همچنین
اطالعات مربوط به ضريب تعیین تعديل شده و آماره  Fنشان ميدهد که  %41از
عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر سرمايه
نوآوري قرار دارد و اين رابطه هر چند در حالت کلي معنيدار است ولي به دلیل منفي
بودن ضريب آن قابل اتکا نميباشد.
جدول  .7مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه نوآوری بر عملکرد شرکت
متغیرها

ضرایب رگرسیونی

احتمال آمارهt

مقدار آمارهt

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

0/15

88/81

0/0000

812

RDP

-4/42

-8/04

0/0482

معیارها

مقدار
آماره
مقدار
احتمال

Schwarz

Akaike

F

D.W.

R^2

1/24

0/2

1/2

8/01

0/46

-

-

0/0000

-

-
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يافتههاي پژوهش در جدولهاي  3و  1نشان ميدهد که بین متغیر بازده حقوق
صاحبان سهام و هزينه اداري هر يك از کارکنان رابطه مثبت و غیرمعنيدار و بین متغیر
بازده حقوق صاحبان سهام و تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس اوراق بهادار
تهران (سرمايه رويهاي) رابطه منفي و معنيدار وجود دارد و از طرف ديگر به دلیل
پايین بودن ضرايب رگرسیوني اين متغیرها ميتوان گفت که هزينه اداري هر يك از
کارکنان در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران داراي اثرات مثبت جزيي و تعداد
سال هاي پذيرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران داراي اثرات منفي و جزيي بر
روي عملکرد شرکت در طي دوره پژوهش بوده است و قابل چشم پوشي ميباشد.
همچنین اطالعات مربوط به ضريب تعیین تعديل شده و آماره  Fنشان ميدهد که %46
از عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر سرمايه
رويهاي (هزينه اداري هر يك از کارکنان) قرار دارد و اين رابطه در حالت کلي
معنيدار است و  %43از عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحت تأثیر سرمايه رويهاي قرار دارد و اين رابطه در حالت کلي هر چند معنيدار
ميباشد ولي به دلیل منفي بودن ضريب آن قابل اتکا نميباشد و اين دو متغیر در حالت
ترکیبي (جدول  )10تقريباً داراي نتايج مشابه با حالت تکي ميباشند با اين تفاوت که
اثرات آنها به ترتیب در سطح  %10و  %16معنيدار ميباشند .نتايج مربوط به مدل
ترکیبي سرمايه سازماني (مجموع سرمايه نوآوري و رويهاي) در جدول  11و مدل
رگرسیوني سرمايه فکري در جدول  12آورده شده است .نتايج نشان ميدهد که  %43و
 %41از عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران به ترتیب تحت تأثیر
سرمايه سازماني و سرمايه فکري قرار دارد که در بین متغیرهاي سرمايه فکري 2 ،متغیر
نسبت مخارج تحقیق و توسعه و تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس داراي اثرات
منفي و بقیه متغیرها داراي اثرات مثبت است.
جدول  .8مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه رویهای بر عملکرد شرکت
مقدار آمارهt

احتمال آمارهt

0/0000
0/4133

متغیرها

ضرایب رگرسیونی

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

0/11

11/68

125

ME

0/002

0/81

معیارها

Schwarz

Akaike

F

D.W.

R^2

مقدار آماره

1/24

0/28

1/18

1/22

0/45

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

-
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جدول  .3مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه رویهای بر عملکرد شرکت
تعداد مشاهدات
812
معیارها

متغیرها

ضرایب رگرسیونی

مقدار آماره t

احتمال آمارهt

مقدار ثابت

1/02

5/22

0/0000

OS

-0/04

0/0111

-8/56
D.W.

R^2

Schwarz

Akaike

F

0/42
-

مقدار آماره

1/28

0/62

4

8/06

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

جدول  .10مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه رویهای بر عملکرد شرکت
مقدار آماره t

احتمال آماره t

0/0000
0/0281
0/0062

متغیرها

ضرایب رگرسیونی

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

1/12

5/45

125

ME

0/005
-0/05

1/6
-8/6

OS

معیارها

D.W.

R^2

Schwarz

Akaike

F

0/46
-

مقدار آماره

1/28

0/26

1/25

8/02

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

جدول  .11مدل ترکیبی اثرات ثابت سرمایه سازمانی بر عملکرد شرکت
متغیرها

ضرایب رگرسیونی

احتمال آماره t

مقدار آماره t

تعداد مشاهدات

مقدار ثابت

1/88

5/15

0/0000

125

RDP

-4/46
0/004
-0/05

-1/26
1/68
-8/12

0/0511
0/0224
0/0020

ME
OS

معیارها

D.W.

R^2

Schwarz

Akaike

F

0/42
-

مقدار آماره

1/21

0/21

1/21

8/14

مقدار احتمال

-

-

0/0000

-

جدول .12مدل ترکیبی اثرات ثابت کل سرمایه فکری بر عملکرد شرکت
متغیرها
مقدار ثابت

تعداد مشاهدات
133

RPE
SP
RG
RDP
ME
OS

ضرایب رگرسیونی
1/81
1/01
0/008
0/05
-1/52
0/001
-0/01

مقدار آماره t

احتمال آماره t

5/11
0/81
1/04
1/6
-1/45
0/18
-8/22

0/0000
0/2802
0/1011
0/0280
0/1422
0/5154
0/0045

معیارها

Schwarz

Akaike

F

D.W.

R^2

مقدار آماره
مقدار احتمال

1/22
-

0/26
-

1/62
0/0000

8/11
-

0/42
-
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثیر سرمايه فکري (سرمايه انساني ،ارتباطي،
نوآوري و رويهاي) بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که در بین متغیرهاي سرمايه فکري ،دو متغیر
نسبت مخارج تحقیق و توسعه و تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس داراي اثرات
منفي بر عملکرد شرکت و بقیه متغیرها داراي اثرات مثبت هستند و از لحاظ آماري در
سطح  %16فقط ضريب متغیر تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس معنيدار است.
از آنجا که متغیرهاي سرمايه فکري در عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در طي دوره پژوهش کارا و اثربخش نبودهاند؛ لذا ،شايسته است اين
شرکتها در راستاي اثربخش بودن اين سرمايهها و مخارج متحمل شده براي آنها
برنامهريزيهاي صحیح ،به موقع و کارشناسانه را انجام دهند تا از اتالف منابع سازماني
و انساني جلوگیري شود و به بهبود هر چه بیشتر عملکرد شرکتها منجر شود .از
آنجا که در تمام مدلهاي برآورد شده مقدار آماره دوربین ـ واتسون باالتر از حد
باالي نقاط معنيدار قرار دارد ،اين مدلها فاقد خودهمبستگي ميباشند.
نتايج اين پژوهش در رابطه با اثر منفي و معنيدار تعداد سالهاي پذيرش شرکت در
بورس (معیار سرمايه رويهاي) بر عملکرد شرکت مغاير با نتايج پژوهشهاي ستايش و
کاظم نژاد ( )1333و بايبوردي ( )1331است و در ساير موارد امکان مقايسه وجود
ندارد.

پیشنهادهای ناشی از یافتهی پژوهش
 .1با توجه به تأثیر منفي و معنيدار تعداد سالهاي پذيرش شرکت در بورس بر عملکرد
شرکت ،به سازمان و بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد ميشود در راستاي بررسي و
ارزيابي مداوم و مستمر عملکرد شرکتهاي بورسي ،مقررات و بستر الزم را فراهم
نمايد.
 .2با توجه به تأثیر منفي و معنيدار نسبت مخارج تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت ،به
مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد ميشود در
راستاي استفاده مؤثر و بهینه از منابع انساني و سازماني به ويژه قبل از انجام مخارج
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تحقیق و توسعه ،برنامهريزيهاي صحیح و کارشناسانه را انجام دهند تا اين مخارج بر
روي عملکرد شرکت مؤثر واقع شوند.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .1تکرار اين پژوهش با استفاده از متغیرهاي وقفه زماني به علت ناکارا بودن بازار
سرمايه ايران.
 .2تکرار اين پژوهش با استفاده از مدلهاي آماري خودرگرسیو برداري 1و مقايسه
نتايج آن با نتايج اين پژوهش.
 .3تکرار اين پژوهش با استفاده از ساير معیارهاي محاسبه سرمايه فکري و مقايسه نتايج
آن با نتايج اين پژوهش.
 .4تکرار اين پژوهش با استفاده از ساير معیارهاي ارزيابي عملکرد شرکت به ويژه
شاخصهاي مبتني بر ارزش بازار از قبیل معیار  Qتوبین و مقايسه نتايج آن با نتايج اين
پژوهش.
 .6بررسي مقايسهاي تأثیر متغیرهاي سرمايه فکري تعريف شده در اين پژوهش و
سرمايه مالي بر روي عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده سازمان و بورس اوراق بهادار
تهران.
 .5بررسي داليل پايین آمدن عملکرد شرکتها همزمان با باال رفتن میزان قدمت آنها
در بورس با استناد به نتايج اين پژوهش.
 .1بررسي داليل اثربخش نبودن مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران با استناد به نتايج اين پژوهش.

محدودیتهای پژوهش
 .1محدوديت زماني و مکاني :در اين پژوهش تنها شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان
و بورس اوراق بهادار تهران بین سالهاي  1336تا  1331مورد بررسي قرار گرفته است.
 .2تغییر سال مالي تعدادي از شرکتها در طي دوره  6ساله پژوهش توسط مديران آنها.
1- VAR Models
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 .3تلفیق و ادغام تعدادي از شرکتهاي نمونه در طي دوره پژوهش و در نتیجه استفاده
از اطالعات شرکت اصلي در سالهاي پس از ادغام.
 .4افزايش بسیاري از متغیرهاي هزينه و مخارج در طي دوره پژوهش ناشي از تورم بوده
است نه ناشي از کارايي و اثربخشي اين هزينهها.
 .6مشخص نبودن میزان مخارج تحقیق و توسعه تولیدي و عملیاتي در بسیاري از
شرکتهاي مورد بررسي و در نتیجه استفاده از ساير اطالعات مشابه از قبیل هزينههاي
تعمیر و توسعه ماشینآالت و وسائط نقلیه و همچنین هزينه آموزش کارکنان به جاي
مخارج تحقیق وتوسعه تولیدي و عملیاتي.
 .5در اين پژوهش فقط از اطالعات شرکتها در سالهاي داراي رشد خالص عملیاتي
مثبت استفاده شده است که اين امر باعث کاهش تعداد مشاهدات گرديده است.
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