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چکیده
امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است .اگرچه نقش و جایگاه
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دستاوردهای مالی همچون ،ارزش بازار ،سودآوری ،بهرهوری و  ...موثر میباشد .این پژوهش به بررسی اثر
تعاملی سرمایه فکری و اجزای آن و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میپردازد .بدین منظور اطالعات  105شرکت طی سالهای  1388تا  1393از شرکتهای
پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی و
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مقدمه
تغییرات اخیر در اقتصاد جهانی ،شامل پیچیدگی ،پویایی و محیط رقابتی ،باعث تفاوت بین
رویکرد جدید خلق ارزش و راه حل سنتی نظارت بر عملکرد شده است .در اثر تالقی
چالشهای اقتصاد جدید جهانی ،منابع دانش بنیان از اهمیت بیشتری برخوردار و به عنوان
منبع اصلی پشتیبانی کننده مزیت رقابتی ،در واحدهای تجاری شناخته شدهاند(تینگ ولن،
 .)2009پیتردراکر اذعان داشت در اقتصاد مبتنی بر دانش ،دانش جایگزین تجهیزات،
سرمایه و مواد خام خواهد شد و به مهمترین عامل تولید تبدیل خواهد گردید .پیش بینی
وی در حال حاضر به وقوع پیوسته است ،زیرا گزارشهای مالی به تنهایی قادر به بیان این
موضوع نیستند که چرا ارزش بازار واحد تجاری ،در برخی موارد ،بزرگتر از ارزش دفتری
آن است(یو وچو .)2007،بر این اساس ،در حالی که ترازنامه و گزارشهای مالی شرکت،
معموال ارزش تاریخی و دفتری داراییهای ثابت و جاری را نشان میدهد ،اغلب در افشای
ارزش دارایی نامشهود و سرمایه فکری ناتوان است(گودری وهمکاران .) 2006،محدودیت
صورتهای مالی در توضیح ارزش واحدهای تجاری ،بیانگر این حقیقت است که ارزش
اقتصادی منابع ،فقط منحصر به ارزش کاالهای مادی نیست ،بلکه سرمایه فکری را هم در
بر می گیرد( همتی و همکاران.)1389،
با ورود به هزارهی سوم میالدی آن چیزی که بیش از همه رخ مینماید ،توسعهی دانش
و روند سازمانها به سوی دانش محوری است .امروزه با ظهور اقتصاد اطالعاتی و ورود
اقتصاد دانایی محور و شبکهای ،سرمایه فکری ستون اصلی حرکت به سمت کسب و کار
دانش محور و اقتصاد دانایی (از نتایج بازر و مستقیم اقتصاد شبکهای و اطالعاتی) است
(صالح و رحمان .)2009 ،در حال حاضر ،کشورهای توسعه یافته از راه تولید دانش ،ثروت
کسب میکنند و در حال واگذاری فعالیتهای سخت افزاری به کشورهای در حال توسعه
هستند .در این میان ،توسعهی سرمایه فکری یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی این دوره
تلقی میشود که موجب خلق ایدههای جدید کسب و کار ،کارآفرینی و در نهایت توسعه
پایدار میگردد(.مرادزاده فرد وعدیلی .)1390،در جوامع دانش محوری کنونی ،بازده
سرمایههای فکری به کار گرفته شده ،بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی اهمیت دارد؛ به
این معنی که در مقایسه با سرمایههای فکری ،نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین
قابلیت سودآوری پایدار ،کاهش چشمگیری پیدا کرده است .به عبارتی دیگر ،میتوان
چنین تصور کرد که میان میزان برخورداری شرکتها از داراییهای نامشهود و دانش
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فکری از یک طرف و ارزش واقعی سرمایه فکری رابطه مستقیمی وجود دارد(انواری
رستمی و سراجی.)1384،
بر اساس مطالعات انجام گرفته ،افزایش و بهبود کیفیت اطالعات حسابداری دربارهی
مربوط بودن سود از طریق به رسمیت شناختن سرمایه فکری ،میتواند منجر به کاهش عدم
تقارن اطالعاتی و افزایش تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در شرکت و در نهایت
منجر به کاهش هزینهی حقوق صاحبان سهام شود(سوفیان و همکاران .)2011 ،برخی
محققان حسابداری استدالل کردهاند ،کاهش در افشا و عدم به رسمیت شناختن سرمایه
فکری باعث افزایس شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری میشود (برنان2001 ،؛ و
هالند.)2003 ،
از سویی دیگر ،کیفیت اطالعات حسابداری به واسطه سرمایه فکری میتواند کارایی
سرمایهگذاری را از طریق فراهم سازی امکان اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیران و شناسایی
بهتر پروژهها و ارائهی بهتر ارقام حسابداری صادقانهتر به تصمیم گیران داخلی بهبود
بخشد(گماریز و بالستا .)2013 ،با افزایش کیفیت گزارشهای مالی به مثابهی منبع اطالعاتی
بسیار مهم و کاربردی برای گروههای مختلف ،به افراد و به خصوص وام دهندگان و
سرمایهگذاران ،کمک میکند تصمیم های بهتری اتخاذ کنند .در این بین شرکتهایی که
در تأمین مالی با محدودیت مواجهاند ،پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت را به دلیل
هزینههای باالی تأمین مالی کنار میگذارند ،این عمل به سرمایهگذاری کمتر از حد در
شرکت منجر میشود .حتی در صورتی که شرکت موفق به تأمین مالی شود نیز هیچ
ضمانتی وجود ندارد که سرمایهگذاری صحیحی انجام شود؛ زیرا مدیران ممکن است بر
اثر انتخاب پروژهای نامناسب و ناکارا ،منابع موجود را در زمینة اشتباه مصرف کنند و آن را
هدر دهند که در این صورت شرکت به سمت سرمایهگذاری بیش از حد (سرمایهگذاری
در پروژههایی با ارزش فعلی خالص منفی) یا سرمایهگذاری کمتر از حد سوق داده میشود
(بر اثر از دست رفتن منابع به دلیل سرمایهگذاری در پروژههایی نامناسب و ناکارا و از
دست دادن فرصت سرمایهگذاری در پروژههای مناسب با ارزش فعلی خالص مثبت (مک
نایت و ویر .)2009 ،بنابراین میتوان انتظار داشت ،سرمایه فکری از طریق بهبود کیفیت
اطالعات حسابداری ،منجر به کارایی سرمایهگذاری شده و در نهایت موجبات به افزایش
ارزش شرکت را فراهم نماید .لذا پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است
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که آیا بین اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟
در قسمتهای بعدی مقاله ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش به طور کامل تشریح شده
است .در قسمت بعدی فرضیههای پژوهش به طور کامل تشریح شده و دالیل کافی به
منظور تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش بیان شده است .سپس روش شناسی پژوهش،
متغیرهای پژوهش و نحوة سنجش آنها و درنهایت یافتههای پژوهش ،نتیجهگیری و
محدودیت های پژوهش همراه با منابع در قسمت انتهایی آمده است.

مبانی نظری
یکی از داراییهای که منجر به ایجاد اختالف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت شده
و در ترازنامه گنجانده نمیشود ،سرمایه فکری میباشد .مار( )2004سرمایه فکری را به
عنوان مجموعهای از داراییهای دانشی متعلق به سازمان تعریف میکند که موجب افزایش
ارزش سازمان و بهبود وضعیت آن میشود .همچنین سرمایه فکری به عنوان مهارت و
دانشی است که منجر به ایجاد ثروت و خروجیهای با ارزش برای شرکت شود.
استوارت ( )1997معتقد است که سرمایه فکری شامل دانش ،اطالعات ،دارایی فکری
و تجربه است که میتواند برای ارزش آفرینی مورد استفاده قرار گیرد .از دیدگاه بیتس
( ،)1998سرمایه فکری عبارت از تالش برای استفادهی موثر از دانش در مقابل اطالعات
است .سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار ،دارایی فکری ،دارایی

انسانی و دارایی زیرساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می-
سازد( قلیچ خانی.)1385 ،
در حال حاضر یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی ارائه اطالعات مفید برای تصمیم-
گیری است و سیستمهای اطالعاتی حسابداری نقش بسزایی در پیش برد اهداف و فعالیت-

های سازمان ایفا میکنند(محمودآبادی و بایزیدی .)1387 ،بر اساس مطالعات انجام گرفته
توسط محققان پیشین ،میتوان اذعان داشت یکی از عوامل اثر گذار بر کیفیت گزارشهای
مالی ،افشای سرمایه فکری و اجزای آن میباشد .سرمایه فکری به عنوان یکی از مکانیزم-
های اساسی ،کارایی سرمایهگذاری را بر اثر افزایش کیفیت اطالعات مالی و از طرفی
کاهش عدم تقارن اطالعاتی و به تبع آن گزینش نامناسب و خطر اخالقی ،افزایش داده و
به کاهش سرمایهگذاری بیشتر و یا کمتر از حد منجر میشود(بیدل و همکاران.)2009 ،
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همچنین کیفیت باالی اطالعات حسابداری به عنوان یک مکانیزم کنترلی میتواند به کار
گرفته شود که به مدیران به منظور اداره کردن منابع به سمت پروژههای با خالص ارزش
فعلی مثبت و دوری از سرمایهگذاری در پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی کمک
میکند ،در نهایت کیفیت گزارشگری مالی میتواند از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی،
منجر به کاهش هزینه حقوق صاحبان و هزینه بدهی شود(سوفیان و همکاران.)2011 ،
بر این اساس ،کارایی سرمایهگذاری زمانی حاصل میشود که شرکت ،فقط در تمامی
طرحهایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایهگذاری کند .البته این سناریو در صورتی
کارساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص از جمله گزینش
نادرست و هزینههای نمایندگی وجود نداشته باشد(وردی )2006 ،و(بیدل و همکاران،
 .)2009عالوه بر این ،کارایی سرمایهگذاری و یا سرمایهگذاری در حد بهینه ،مستلزم آن
است که از یک سو ،از مصرف منابع در فعالیتهایی که سرمایهگذاری در آن بیش از حد
مطلوب انجام شده است ،جلوگیری شود و از سوی دیگر ،منابع به سمت فعالیتهایی که
نیاز بیشتری به سرمایهگذاری دارد ،هدایت شود(مدرس و حصارزاده .)1387 ،در این

پژوهش ،کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت فقط در تمامی طرح-

هایی با ارزش فعلی خالص مثبت ،سرمایهگذاری کند.
متداول ترین طرح طبقه بندی ،سرمایه فکری را به سه جزء سرمایه انسانی ،سرمایه
ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم می کند( .نمازی و ابراهیمی.)1388،
سرمایه انسانی مبنای سرمایه فکری است(چن و همکاران )2004،و موجودی دانش
افراد یک سازمان را نشان می دهد( بونتیس و همکاران .)2000،به عبارتی سرمایه انسانی
عبارت است از توانایی انسانی برای حل مسائل که در ذات افراد است و به تملک سازمان
در نمی آید(لوثی .)1998،مهمترین شاخص های سرمایه انسانی عبارتند از شایستگی های
حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی ،تحصیالت ،تجربه ،تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی
مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان(رودو و للیارت.)2002،
سرمایه ساختاری به مکانیزیم و ساختار یک واحد تجاری مرتبط است و میتواند کارکنان
را در عملکرد بهینة فکری یاری کند( چن و همکاران .)2004،این نوع سرمایه به وسیله
مزایای رقابتی یک شرکت به اضافه توانایی های کارکنان آن ایجاد می شود و شامل
مواردی نظیر شهرت ،تجربه ،محصوالت و خدمات و یا روشهای تولید آن میشود (رودو
و للیارت  .)2002،سرمایه ارتباطی عبارت است از اطالعات بازار برای جذب و حفظ
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مشتریان (استوارت .)1997 ،این نوع سرمایه شامل مواردی نظیر ارزش امتیازات تحت
تملک شرکت است که به روابط آن با مردم و سازمانهای مرتبط با مشتریان ،سهم بازار،
نرخ حفظ و یا از دست دادن مشتریان و همچنین موجبات سودآوری خالص به ازای هر
مشتری می پردازد (موریتس و همکاران.)2001 ،

پیشینه پژوهش
سومدری ( )2014در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتها با
استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری در یک دوره بحرانی پرداخته است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه
شرکتها محسوب میشود ،در حالی که سودآوری شرکتها تحت تأثیر سرمایه مالی آن-
ها قرار دارد.
آهنگر( )2012در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه
انسانی ،ارتباطی و ساختاری با عملکرد مالی شرکتها پرداخته است .نتایج حاصل پژوهش
وی بیانگر این است که بین سرمایه فکری و اجزای آن و سودآوری ،بهرهوری کارکنان و
رشد فروش به عنوان شاخصهای عملکرد مالی شرکتها ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد.
مدیشنز و همکاران ( )2010در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و
عملکرد مالی  96شرکت بورسی یونان پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که
از میان شاخصهای سرمایه فکری تنها بین سرمایه انسانی و بازده سرمایه ،به عنوان یکی از
معیارهای عملکرد مالی ،ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین دیگر نتایج پژوهش آنها
بیانگر این بود که بین سایر معیارهای عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها و نرخ رشد
درآمد) هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد.
اسدی و القیانی ( )1393در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1383تا
1388پرداختند .آنها به منظور محاسبه عملکرد شرکت از چهار شاخص عملکرد شامل،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،سودآوری ،بهرهوری و بازده حقوق صاحبان سهام
استفاده نمودند .نتایج پژوهش آنها بیانگر این بود که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری بر
چهار شاخص عملکرد مالی شرکت ،تأثیری مثبت دارد .در بین اجزای ضریب ارزش
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افزوده سرمایه فکری نیز ،ضریب کارایی سرمایه ارتباطی بیشترین تأثیر را بر عملکرد مالی
شرکتها نشان میدهد.
دیانتی دیلمی و رمضانی ( )1392در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کیفیت
اطالعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها در
پژوهش خود اطالعات مربوط به  94شرکت بورسی طی سالهای  1380تا  1389را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها بیانگر این بود که در میان شاخصهای سرمایه
فکری ،سرمایه ساختاری بیشترین همبستگی و سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در مراتب
بعدی قرار دارد .همچنین آنها نشان دادند که اجزای سرمایه فکری در کل در حدود 50
درصد از تغییرات کیفیت اطالعات حسابداری را تبیین مینمایند.
نمازی و قدیریان آرانی( )1393در طی پژوهشی به ارتباط بین سرمایه فکری و اجزای
آن با خطر ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
آزمون قرار دادند .برای اندازهگیری متغیر ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن و برای
اندازهگیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
همتی و همکاران ( )1392در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش
بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها
که با استفاده از مدل تعدیل شده پالیک به عنوان شاخص سرمایه فکری استفاده شده بود
نشان دهنده این بود که مدل تعدیل شده پالیک نسبت به مدل اولیه پالیک از قدرت تبیین
باالتری برخوردار است .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در میان عناصر تشکیل دهنده
سرمایه فکری ،کارایی سرمایه انسانی ،دارایی بیشترین تأثیر با ارزش بازار شرکت میباشد.
ستایش و کاشانیپور( ،) 1391در پژوهشی به بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری در
تعیین عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای
پژوهش آنها بیانگر این بود که بین متغیرها ،بجز دو متغیر نسبت مخارج تحقیق و توسعه و
تعداد سالهای پذیرش شرکت در بورس ،بقیه متغیرهای سرمایه فکری دارای اثرات مثبت با
عملکرد هستند.

فرضیههای پژوهش
در بازارهای پیشرفته ،نقش در حال پیشرفت داراییهای فکری در بهبود ارزش بازار و
عملکرد مالی شرکتها بسیار مشهود است .در فرآیند ارائه گزارشهای مالی استفاده-
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کنندهگان به عنوان مخاطب اصلی ،انتظار دارند اطالعاتی که در اختیار آنها قرار میگیرد،
عالوه بر دقیق و روشن بودن ،به طور قابل مالحظهای قابل اتکا نیز باشند که با توجه به
تحقیقات متعدد داخلی و خارجی استفاده از سرمایه فکری و اجزای آن شامل سرمایه
انسانی ،ارتباطی و ساختاری و افشای آن در صورتهای مالی موجب افزایش کیفیت
اطالعات مالی شرکتها شده و از این طریق میتواند در تصمیمگیری استفادهکنندگان مفید
واقع شود .با توجه به این موضوع اولین فرضیه اصلی به همراه سه فرضیه فرعی به شرح زیر
تدوین گردیده است:
 -1بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط
معناداری وجود دارد.
 -1-1بین کارایی سرمایه ارتباطی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری
وجود دارد.
 -1-2بین کارایی سرمایه انسانی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری
وجود دارد.
 -1-3بین کارایی سرمایه ساختاری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری
وجود دارد.
همان گونه که در مبانی نظری بیان شد ،میتوان اذعان داشت یکی از عوامل اثر گذار
بر کیفیت گزارشهای مالی ،افشای سرمایه فکری و اجزای آن میباشد .سوفیان و
همکاران( )2011در پژوهش خود به نقش موثر سرمایه فکری در رابطه بین مربوط بودن
سود و هزینه حقوق صاحبان سهام اشاره کرده و بیان میکنند سرمایه فکری از طریق
کاهش عدم تقارن اطالعاتی به عنوان یکی از پیامدهای افزایش کیفیت اطالعات مالی،
منجر به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام میشود .همچنین بیدل و همکاران( )2009در
پژوهش خود نشان دادند که کارایی سرمایهگذاری در نتیجه افزایش کیفیت اطالعات مالی
افزایش یافته و به کاهش سرمایهگذاری بیشتر و یا کمتر از حد منجر میشود که در این
اینصورت میتوان گفت ،سرمایهگذاری در حد کارای خود انجام گرفته و از اتالف منابع
مالی جلوگیری خواهد شد .بنابراین میتوان انتظار داشت سرمایه فکری از طریق افزایش
کیفیت اطالعات مالی منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری شده و در نهایت منجر به
افزایش ارزش بازار سهام شرکتها شود .بنابراین دومین فرضیه پژوهش نیز همراه با سه
فرضیه فرعی به صورت زیر تدوین میشود:
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 -2بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاری با ارزش شرکت
ارتباط معناداری وجود دارد.
 -2-1بین کارایی سرمایه ارتباطی و کارایی سرمایهگذاری با ارزش شرکت ارتباط
معناداری وجود دارد.
 -2-2بین کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایهگذاری با ارزش شرکت ارتباط معناداری
وجود دارد.
 -2-3بین کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایهگذاری با ارزش شرکت ارتباط
معناداری وجود دارد.
روش شناسی پژوهش متغیرهای پژوهش و نحوة سنجش آنها یافته های پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است که در طی سالهای  1388تا  1393در بورس پذیرفته شده باشند .نمونه آماری ،شامل
شرکتهایی است که دارای ویژگی های زیر هستند:

 نمونه های انتخابی از لحاظ صنایع مختلف در بورس ،متنوع باشند و اطالعات آن
ها در دسترس باشد؛
 دورهی مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد و طی دورهی مورد بررسی تغییر
فعالیت یا تغییر دوره ی مالی نداده باشند؛

 جزء شرکت های واسطه گری ،سرمایهگذاری ،لیزینگ و بیمه نباشند(به دلیل
تفاوت در ترازنامه و ماهیت خاص فعالیت)؛

 تمام دادههای الزم از سال  1388تا 1393در دسترس باشد؛
با در نظر گرفتن شرایط فوق نمونه ای به حجم  105شرکت ،از جامع آماری شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.
متغیرهای پژوهش و نحوة سنجش آنها
هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری وکارایی سرمایهگذاری بر ارزش
شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بدین منظور از
تحلیلهای رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در قالب مدلهای رگرسیونی زیر استفاده شده است.
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مدل فرضیه )1
مدل فرضیههای
 1-1تا )3-1
مدل فرضیه )2
مدل فرضیههای
 1-2تا )2-3

𝒕𝑸𝑻𝑶𝑩𝑰𝑵𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑽𝑨𝑰𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,
𝒕+ 𝜷𝟑 𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
𝑡𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐻𝐶𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐶𝐸𝑖,
𝑡+ 𝛽4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

𝑡𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑉𝐴𝐼𝐶𝑖,𝑡 × 𝐼𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,
𝑡+ 𝛽2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
𝑡𝑄𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡 × 𝐼𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐻𝐶𝐸𝑖,𝑡 × 𝐼𝐸𝑖,
𝑡+ 𝛽3 𝑆𝐶𝐸𝑖,𝑡 × 𝐼𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,
𝑡+ 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

مدل ضریب ارزش افزودة فکری ) (VAICکه بوسیله پالیک ( )2000مطرح شده
است ،به عنوان مدل اصلی سرمایه فکری در این تحقیق بکار رفته است .این مدل از جمله
روشهای مستقیم است که جهت کنترل موثر و ارزیابی کارایی افزودن ارزش توسط
تمامی منابع شرکت و اجزاء منابع اصلی آن طراحی شده است که بر افزایش ارزش تمرکز
دارد .مدل پالیک ( ،)2000توانایی و کارایی کلی شرکت را در بکارگیری تمامی منابع
فکری و فیزیکی در ایجاد ارزش برای شرکت را میسنجد .این مدل در تحقیقات متعددی
ازجمله یانگ و همکاران ( )2006و صالح و رحمان ( )2009مورد استفاده قرار گرفته
است .اساس اندازه گیری شاخصهای سرمایه فکری ،سه متغیر وابسته زیر است:
 .1کارایی سرمایه ارتباطی ) (CEE؛
 .2کارایی سرمایه انسانی) (HCE؛
 .3کارایی سرمایه ساختاری (.)SCE
پالیک ( )2000عنوان کرد ،در وضعیتی که ضریب  VAICباالست ،کارایی ارزش افزوده
به وسیلة کل منابع شرکت بهتر است.
فرمول بندی شاخص های ،VAICبصورت عبارت جبری زیر است:
مدل VAICit=CEEit+HCEit+SCEit )3
محاسبه ارزش افزوده ی ) (VAitشرکت  iدرسال ، tکه به این صورت است:
VAit=Iit+DPit+Dit+Tit+Rit
مدل )4

که درآن :
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 : Iitجمع هزینة بهره ی شرکت  iسال  t؛
 : DPitهزینة استهالک شرکت  iبرای سال  t؛
 :Ditسود سهام شرکت  iبرای سال  t؛
 :Titمالیات شرکت  iبرای سال  t؛
 : Ritسود انباشتة شرکت  iبرای سال .t
محاسبة  CEEitکه به وسیله ی این عبارات تعریف می شود.

مدل )5

CEEit=VAit/CEit

که درآن :

 : CEEitضریب کارایی ارتباطی؛
 :VAitارزش افزودة کلی شرکت؛
 : CEitارزش دفتری خالص دارایی های شرکت است.

حقوق ودستمزد یکی از شاخصهای سرمایه انسانی شرکت ) ( HCEاست ،بنابراین
HCEبه صورت زیرمحاسبه می شود:
HCEit=VAit/HCit
مدل )6
که در آن:

 :HCEitضریب سرمایه انسانی شرکت ؛
 :VAitارزش افزودة کلی شرکت ؛
: HCitکل مبلغ سرمایهگذاری شده برای حقوق و دستمزد است.
 -4محاسبه  SCEکه ضریب سرمایه ساختاری است.

اولین گام برای تعیین  ،SCEمحاسبه سرمایه ساختاری شرکت ) (SCاست که به صورت
زیر محاسبه میگردد.
مدل )7

SCit=VAit+HCit

که درآن:

 : SCitسرمایه ساختاری شرکت؛
 :VAitارزش افزودة کلی شرکت؛
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 :HCitکل مبلغ سرمایهگذاری شده برای حقوق و دستمزد است.

مطالعات پالیک ( )2000بیانگر وجود رابطهای معکوس و متناسب بین سرمایه انسانی و
سرمایه ساختاری میباشد ،به عبارت دیگر در صورت مشارکت حداقلی سرمایه انسانی،

سرمایه ساختاری بیشترین مشارکت را دارد .سرمایه ساختاری به صورت زیر محاسبه می-
شود.
مدل )8

SCEit=SCit/VAit

که درآن:

 : SCEitضریب سرمایه ساختاری؛
 : SCitسرمایه ساختاری شرکت؛
 : VAitارزش افزوده کلی شرکت است.

در پژوهش حاضر برای اندازهگیری ارزش شرکت از شاخص کیوتوبین استفاده می-
شود که از تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری داراییهای شرکت به شکل زیر محاسبه می-
شود (مک کنل و سرواس.)1990 ،
(تعداد سهام در دست سهامداران× ارزش بازار هر سهم)  +ارزش دفتری بدهیها

,

= 𝑠 𝑛𝑖𝑏𝑜𝑇 𝑄 −
ارزش دفتری کل داراییهای شرکت

در این پژوهش ،از الگوی ریچاردسون ( )2006برای محاسبه کارایی سرمایهگذاری
شرکتها استفاده شده است .در این الگو ،اساس محاسبه به صورت مقطعی و سال /صنعت
بوده است .الگوی ریچاردسون ( )2006به صورت زیر میباشد (لی و وانگ:)2010 ،
مدل )9

𝒕𝜷𝟎 +𝜷𝟏 𝑮𝒓𝒐𝒘𝒊.𝒕−𝟏 +∑ 𝜱𝒋 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒋,𝒕,𝒕−𝟏+𝒗𝒊,𝒕 =𝑰𝒏𝒗𝒊,

𝑡 :𝐼𝑛𝑣𝑖,نسبت تغییر در کل خالص داراییهای ثابت ،سرمایهگذاری بلند مدت و
داراییهای نامشهود بر میانگین کل داراییهای شرکت  iدر سال t؛
 :𝐺𝑟𝑜𝑤𝑖.𝑡−1نرخ رشد درآمد ساالنه شرکت  iدر سال t؛
 :𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑗,𝑡,𝑡−1متغیرهای کنترلی که شامل:
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 :𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡−1اهرم مالی شرکت برابر با نسبت کل بدهیها به کل داراییها؛
 :𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡−1نسبت عمر شرکت بر لگاریتم میانگین داراییها در سال t-1؛
 :𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡−1نسبت وجوه نقد و سرمایهگذاری کوتاه مدت بر میانگین داراییها در
سال t-1؛
 :𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1لگاریتم طبیعی داراییهای ابتدای سال؛
 :𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡−1بازده ساالنه سهام که به صورت رابطه زیر محاسبه میشود:
مدل )10

) 𝜶𝑪𝑹𝒊,𝒕 = [𝑷𝒊,𝒕 (1+𝜶 + 𝜷) - ( 𝑷𝒊,𝒕−𝟏 + 𝑪𝜶 ) + 𝑫𝑷𝑺] / ( 𝑷𝒊,𝒕−𝟏 +

𝑡 : 𝑅𝑖,بازده ساالنه سهام؛
𝑡 : 𝑃𝑖,قیمت سهم شرکت  iدر دورهی t؛
 : 𝑃𝑖,𝑡−1قیمت سهم شرکت  iدر دورهی t-1؛
𝛼 :درصد افزایش سرمایه از محل سود سهمی و مطالبات؛
𝛽 :درصد افزایش سرمایه از محل اندوختهها و سود سهمی؛
𝐶 :مبلغ پذیره نویسی سهام (معموال  1000ریالی) ؛
𝑆𝑃𝐷 :سود نقدی هر سهم.
بر اساس الگوی ریچاردسون ( ،)2006متغیر فروش برای تخمین و برآورد فرصتهای
سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود .بر اساس این رویکرد ،سرمایهگذاری تابعی از
فرصتهای رشد و همچنین متغیرهای کنترلی تأثیر گذار بر آن بوده است .بنابراین،
انحراف سرمایهگذاری واقعی شرکت از سرمایهگذاری مورد انتظار طبق مدل برازش شده،
نشان دهنده بیش سرمایهگذاری یا کم سرمایهگذاری شرکت میباشد .مقدار انحراف
بیانگر شاخص معکوسی از کارایی سرمایهگذاری است .پسماندهای مثبت (انحراف مثبت
از سرمایهگذاری مورد انتظار) نشان دهنده انتخاب پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی یا
همان سرمایهگذاری بیش از حد و پسماندهای منفی (انحراف منفی از سرمایهگذاری مورد
انتظار) نشان دهنده گذر از فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش فعلی مثبت و یا در واقع
سرمایهگذاری کمتر از حد خواهد بود(لی و وانگ .)2010،مطابق با تحقیق لی و وانگ
( )2010از قدر مطلق پسماندهای الگو برای اندازه گیری کارایی سرمایهگذاری استفاده
میشود.
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اندازه شرکت ) :(Sizeاز طریق لگاریتم فروش کل شرکت اندازهگیری میشود.
نسبت بدهی) :(LEVاز تقسیم جمع کل بدهیها به جمع کل داراییها به دست میآید.
نسبت نقدینگی) :(LIQنسبت جاری معادل تقسیم داراییهای جاری به بدهیهای
جاری محاسبه میشود.

یافته های پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1درج شده است.
جدول .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

𝒕𝑸𝑻𝑶𝑩𝑰𝑵𝒊,

0/343

0/105

13/532

0/004

1/134

𝒕𝑽𝑨𝑰𝑪𝒊,

10/927

4/465

198/243

-2/348

10/135

𝒕𝑰𝑬𝒊,

0/324

0/132

5/134

0/013

0/447

𝒕𝑪𝑬𝑬𝒊,

0/217

0/132

0/574

-0/015

0/124

𝒕𝑯𝑪𝑬𝒊,

8/263

4/463

163/325

-4/253

19/725

𝒕𝑺𝑪𝑬𝒊,

1/632

0/745

459/123

-163/456

25/457

𝒕𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,

5/457

7/021

87/456

5/012

0/745

𝒕𝑳𝑬𝑽𝒊,

0/753

0/856

1/145

0/045

0/658

𝒕𝑳𝑰𝑸𝒊,

1/456

1/478

13/457

0/039

2/014

در جدول شماره ( )1برخی مفاهیم آمار توصیفی شامل میانگین ،میانه ،حداکثر و
حداقل و انحراف معیار ارائه شده است .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر اهرم
مالی( )LEVبرابر با  0/753میباشد که نشان میدهد 75درصد از شرکتها از طریق
استقراض تأمین مالی نمودهاند .مقدار میانگین متغیر کیوتوبین برابر با  0/343میباشد که
نشان دهنده این است که ارزش بازار داراییها  34درصد بیشتر از ارزش دفتری آنها می-
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باشد .به طور کلی با توجه به نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه متغیرها میتوان بیان نمود،
کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستند.

یافتههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه  1به شرح جدول  2میباشد .با توجه به نتایج جدول  2و همچنین سطح

معناداری آماره  )0/037( tدر مورد متغیر مستقل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری می-
توان بیان نمود بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت ارتباط منفی و
معناداری وجود دارد که نشان دهنده تایید فرضیه اصلی اول پژوهش میباشد .عالوه بر این
ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که  61درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله
متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توجیه است .با توجه به مقدار آماره  )8/725( Fو سطح
معناداری آن ( )0/037میتوان بیان نمود به طور کلی الگوی پژوهش از معناداری باالیی
برخوردار است .همچنین مقدار آماره دوربین واتسون ( )2/19نشان دهنده عدم وجود
مشکل خود همبستگی مرتبه اول میان باقی ماندههای الگوی پژوهش میباشد.
جدول .2نتایج آزمون فرضیه 1
ضریب

آمارهt

prob

رابطه

𝒄

0/632

5/925

0/000

مثبت

𝒕𝑽𝑨𝑰𝑪𝒊,
𝒕𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,
𝒕𝑳𝑬𝑽𝒊,

-0/025

-1/564

0/037

منفی

-0/325

-3/369

0/001

منفی

0/145

0/047

0/000

مثبت

آماره F

8/725

ضریب تعیین تعدیل شده

0/61

احتمال(آماره )F

0/000

آماره دوربین-واتسون

2/19

متغیرها

نتایج به دست آمده از جدول  3و سطح معناداری آماره  tدر مورد متغیر مستقل
کارایی سرمایه انسانی (  )0/035و متغیر کارایی سرمایه ساختاری( ، )0/027بیانگر تایید
فرضیه فرعی دوم و سوم در سطح اطمینان  95درصد و رد فرضیه اول میباشد .به عبارت
دیگر میتوان بیان نمود ،از میان شاخصهای سرمایه فکری ارتباطی منفی و معنادار بین
کارایی سرمایه انسانی و ساختاری و ارزش شرکت وجود دارد .با توجه به مقدار آماره F
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( )8/755و سطح معناداری آن ( )0/000میتوان بیان نمود به طور کلی الگوی پژوهش از
معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که 59
درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توجیه است.
همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون ( )2/13میتوان بیان نمود ،خود همبستگی
مرتبه اول میان باقی ماندههای الگوی پژوهش وجود ندارد.
جدول .3نتایج آزمون فرضیه های  1-1تا 1-3
متغیرها

ضریب

آمارهt

prob

رابطه

𝒄
𝒕𝑪𝑬𝑬𝒊,
𝒕𝑯𝑪𝑬𝒊,

0/863
0/125

4/764
1/214

0/009
0/064

مثبت
مثبت

-0/021

-2/045

0/035

منفی

𝒕𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,
𝒕𝑳𝑬𝑽𝒊,
𝒕𝑳𝑰𝑸𝒊,
آماره F

-0/091
-0/075
0/325
-0/175

-0/752
-3/124
6/475
-2/563

0/027
0/025
0/000
0/000

منفی
منفی
مثبت
منفی

8/755

ضریب تعیین تعدیل شده

0/59

احتمال(آماره )F

0/000

آماره دوربین-واتسون

2/13

𝒕𝑺𝑪𝑬𝒊,

فرضیه اصلی دوم پژوهش و فرضیههای فرعی اول تا سوم تحت تأثیر اثر تعاملی سرمایه
فکری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت مورد آزمون قرار گرفت .نتایج فرضیات
به شرح زیر میباشد.
جدول .4نتایج آزمون فرضیه 2
متغیرها

ضریب

آمارهt

prob

رابطه

𝒄

0/019

4/236

0/000

مثبت

𝒕𝑽𝑨𝑰𝑪𝒊,𝒕 × 𝑰𝑬𝒊,
𝒕𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,
𝒕𝑳𝑬𝑽𝒊,
آماره F

1/457
-0/123

-0/039
-5/856

0/043
0/000

مثبت
منفی

0/321

0/043

0/000

مثبت

4/236

ضریب تعیین تعدیل شده

0/65

احتمال(آماره )F

0/000

آماره دوربین-واتسون

2/24
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نتایج به دست آمده از جدول  4و سطح معناداری آماره  tدر مورد متغیر اثر تعاملی
ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاری ( )0/043نشان دهنده تایید
فرضیه اصلی دوم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد میباشد .بنابراین میتوان بیان نمود

که ارتباط معناداری بین اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و کارایی سرمایه-
گذاری بر ارزش شرکت وجود دارد .مقدار آماره  )4/236( Fو سطح معناداری آن
( )0/000بیانگر معناداری باالی مدل پژوهش همچنین مقدار مقدار آماره دوربین واتسون
( )2/24نشان دهنده عدم وجودمشکل خود همبستگی مرتبه اول میان باقیماندههای الگو
وجود میباشد.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای  2-1تا 2-3
ضریب

آمارهt

prob

رابطه

𝒕𝑪𝑬𝑬𝒊,𝒕 × 𝑰𝑬𝒊,

0/657
0/549

5/412
4/653

0/000
0/000

مثبت
مثبت

𝒕𝑯𝑪𝑬𝒊,𝒕 × 𝑰𝑬𝒊,
𝒕𝑺𝑪𝑬𝒊,𝒕 × 𝑰𝑬𝒊,

-0/024
0/075

-2/347
0/036

0/012
0/034

منفی
مثبت

𝒕𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,
𝒕𝑳𝑬𝑽𝒊,
𝒕𝑳𝑰𝑸𝒊,

-0/023
0/235
-0/171

-2/725
4/085
-2/326

0/001
0/000
0/000

منفی
مثبت
منفی

آماره F

6/411

ضریب تعیین تعدیل شده

0/48

احتمال(آماره )F

0/000

آماره دوربین-واتسون

2/02

متغیرها
𝒄

نتایج جدول  5نشان از تایید فرضیههای فرعی اول ،دوم و سوم پژوهش میباشد که
بیانگر ارتباطی مثبت و معنادار بین اثر تعاملی کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی
سرمایهگذاری با ارزش شرکت و همچنین ارتباط منفی و معنادار بین اثر تعاملی کارایی

سرمایه انسانی و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت در سطح اطمینان  95درصد می-
باشد .همچنین مقدار آماره  )6/411( Fو سطح معناداری آن ( )0/000بیانگر معناداری
باالی مدل پژوهش بوده و همچنین مقدار آماره دوربین واتسون ( )2/02نشان دهنده عدم
وجودمشکل خود همبستگی مرتبه اول میان باقیماندههای الگو وجود میباشد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش به بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی  1388تا  1393با
نمونة آماری  105شرکت پرداخته شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی
اول پژوهش نشان میدهد بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت ارتباط
منفی و معناداری وجود دارد .این نتایج با نتایج چن و همکاران ( )2005و اسدی و القیانی
( )1393در مورد تأثیر مثبت ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری بر ارزش شرکت سازگار
نیست .عالوه بر این دیگر نتایج حاکی از این است که از میان شاخصهای سرمایه فکری
بین متغیر کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و ارزش شرکت ارتباط منفی و
معناداری وجود دارد و ارتباط بین کارایی سرمایه ارتباطی و ارزش شرکت تأیید نشد.
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم پژوهش نشاندهنده این است که بین
اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .همانطور که بر اساس مبانی نظری مطرح شده میتوان
انتظار داشت ،کارایی سرمایه فکری بر اثر تأثیر مثبت بر کیفیت گزارشگری مالی (به
عنوان عاملی مهم در بهبود و کارایی سرمایهگذاری) ارتباط مستقیمی با ارزش شرکت
داشته که در این پژوهش این ارتباط تایید شد.
همچنین بر اساس نتایج فرضیههای فرعی اول تا سوم میتوان بیان نمود که بین اثر
تعاملی کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت
ارتباط مثبت و معنادار و بین اثر تعاملی کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایهگذاری بر
ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .این بدان معنا است که کارایی سرمایه
فکری از طریق تأثیر مثبت بر کارایی سرمایهگذاری منجر به سوق دادن منابع واحد تجاری
به سمت حد بهینة سرمایهگذاری شده و از اتالف منابع جلوگیری مینماید و در نهایت
منجر به افزایش ارزش شرکتها خواهد شد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی ارتباط منفی
و معناداری بین اندازه شرکت و نسبت جاری با ارزش شرکت وجود دارد .همچنین بین
اهرم مالی و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج این
پژوهش میتوان دریافت ،بهبود ارتباط با مشتریان و کانالهای توزیع باعث میشود تا
انگیزه و توانایی شرکت در انتشار و ارائه اطالعات با کیفیت افزایش یافته و به عنوان عاملی
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مثبت در جهت افزایش کارایی سرمایهگذاری عمل نماید و موجب حداکثر ارزش آفرینی
برای شرکت شود.
با تحلیل نتایج پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش و تاثیر معکوس ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری
بر ارزش شرکت ،میتوان دریافت اتکای بیش از اندازه به سرمایه فکری بدون تاثیر مثبت
بر اعداد ارقام ارائه شده مربوط به سود و عملکرد مالی ،نه تنها منجر به افزایش ارزش بازار
سهام نخواهد بود ،بلکه بدلیل اتالف منافع مالی که میتوانست به جای تقویت سرمایه
فکری ،توان مالی شرکت را بهبود بخشد ،تاثیری منفی بر ارزش بازار سهام خواهد
گذاشت .لذا به مدیرانی که از لحاظ سرمایهگذاری عملکرد مناسبی در مقایسه با سرمایه
فکری بکارگرفته ندارند پیشنهاد میشود به این نکته توجه کنند سرمایهگذاران به کارایی
سرمایهگذاری که در گرو سرمایه فکری بهبود یافته است توجه بیشتری در مقایسه با افشای
صرف برخی اطالعات مرتبط با آن در صورتهای مالی میدهند و از اینرو تعامل مناسبی بین
سطح سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاریهای انجام گرفته برقرار کنند.
با توجه به نتایج دومین فرضیه پژوهش و تاثیر مثبت اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده
سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت میتوان به مدیران پیشنهاد نمود به
این نکته توجه کنند که سرمایه فکری موجود در شرکتها عامل مهمی در افزایش کیفیت

گزارشهای مالی و افزایش شفافیت اطالعات بوده و از اینرو باعث افزایش اعتماد سرمایه-
گذاران نهادی و تامین کنندگان سرمایه خواهند بود .زیرا اعتقاد تامینکنندگان سرمایه بر

این است که اینگونه شرکتها قادر به سرمایهگذاری در پروژههایی با خالص ارزش فعلی
مثبت بوده و سودآوری باالیی خواهند داشت و از اینرو با سرمایهگذاری در این شرکتها
عالوه بر دستیابی به بازدهی مطلوب موجب افزایش ارزش بازار شرکت در مقایسه با

شرکتهایی خواهند بود که به سرمایه فکری همچون سرمایه فیزیکی و مالی اهمیت نمی-
دهند.
در نهایت میتوان بیان نمود اثر تعاملی سرمایه فکری و کارایی سرمایهگذاری ،دو
عامل مهم در بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش بازار است ،اگرچه استانداردهای
حسابداری ایران از شناسایی بیشتر سرمایه فکری در صورتهای مالی جلوگیری میکند،
اما سرمایهگذاران با این وجود بایستی ارزش سرمایه فکری را در تصمیمات خود درک
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کرده و برای ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی های خود در مورد آینده شرکت آنها را
لحاظ کنند.
پژوهش حاضر نخستین پژوهش در مورد اثر تعاملی سرمایه فکری و کارایی سرمایه
گذاری بر ارزش شرکت میباشد ،لذا در تسری نتایج حاصل از این پژوهش به کل
شرکتها بایستی جانب احتیاط رعایت گردد .همچنین پژوهشگران میتوانند این پژوهش

را با استفاده از دیگر شاخصهای سرمایه فکری همچون کارت ارزیابی متوازن و یا با مدل-
های دیگر کارایی سرمایهگذاری انجام دهند.
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 -1با توجه به محدود بودن جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران و انتخاب  105شرکت به نمونه ،تسری نتایج به سایر شرکتها باید با احتیاط انجام
گیرد.
 -2اطالعاتی که از صورتهای مالی استخراج شده است از بابت تورم تعدیل نشده است.
با توجه به متفاوت بودن نرخ تورم در سالهای مورد بررسی در صورت تعدیل دادهها با
توجه به سالهای مختلف ،ممکن بود نتایج متفاوت از نتایج فعلی باشد.
 -3در این تحقیق با توجه به متفاوت بودن شدت و ضعف نتایج در صنایع مختلف،
تفاوت صنعت باید در تفسیر نتایج در نظر گرفته شود.
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