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مقدمه
امروزه بخش زیادی از داراییهای سازمان را داراییهای نامشهودی تشکیل میدهند که
روشهای حسابداری سنتی قادر به اندازهگیری آنها نیستند .داراییهای نامشهود ،بیانگر
مجموعهای از قابلیتها و توانمندیهای یک سازمان است که بهعنوان منبعی برای مزیت رقابتی
پایدار و رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفته میشود] .[2در دهه  ،8311داراییهای مشهود
حدود  11درصد از ارزش بازار شرکتهای ایاالتمتحده آمریکا را تشکیل میداد] .[1بهتدریج
که اقتصاد دانشبنیان حاکم گردید ،بهطور بالقوه اهمیت داراییهای مشهود کاهش یافت و در
عوض داراییهای نامشهود اهمیت بیشتری یافت .مطالعات بیانگر آن است که داراییهای
نامشهود حدود  41درصد از ارزش بازار شرکتهای انگلیسی را تشکیل میدهد .غالب این
ارزش بازار با عالمت تجاری یا پرتفویی از عالئم تجاری شرکتها مرتبط است .همچنین شواهد
تجربی نشان داده که عالمت تجاری باارزش شرکت مرتبط است و به عملکرد آن کمک
میکند ].[82
در ایران ،تحقیقات در خصوص داراییهای نامشهود غالباً بحث سرمایه فکری ،اجزای
سرمایه فکری و ارتباط ارزشی هزینههای تحقیق و توسعه و سرقفلی را مدنظر قرار دادهاند .طبق
بررسیهای انجامشده ،مطالعهای مشاهده نشد که ایجاد و گسترش داراییهای نامشهود را
بهعنوان"ارزش تبیین نشده" یا "ذخیره نهان" آزمون نموده باشد ،یا میزان ارتباط این ارزشها به
ارزش بازار شرکتهای ایرانی را بررسی کرده باشد .پژوهش حاضر برای اولین باربر میزان
ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهان تمرکز نموده و رابطه کلی داراییهای نامشهود باارزش بازار
شرکتها را در بورس تهران بررسی میکند .این پژوهش چهار هدف کلیدی زیر را دنبال
مینماید:
 بررسی اینکه آیا شرکتهای بورسی داراییهای نامشهود ایجاد نمودهاند.
 آیا داراییهای نامشهود شناسایی نشده باارزش بازار شرکت رابطه دارند.
 تعیین الگوی ایجاد داراییهای نامشهود در بازار بورس تهران.
 مطالعه رابطه بین داراییهای نامشهود و عملکرد مالی.
در ادامه به بیان مسئله و اهمیت آن پرداخته میشود .پیشینه تحقیق بررسی و ادبیات و
چارچوب نظری و همچنین فرضیهها بیان میشود .روش پژوهش موردنیاز برای تجزیهوتحلیل
دادهها شرح و در پایان نتیجهگیری انجام و پیشنهادهایی نیز مطرح میگردد.
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بیان مسئله و اهمیت آن
ارزش بازار شرکتها ،عموماً بیشتر از ارزش دفتری آنهاست .یکی از دالیل این امر عدم
انعکاس کامل ارزش سرمایه فکری و داراییهای نامشهود در ترازنامه است که درنتیجه باعث
میشود که صورتهای مالی ،سودمندی ارزشی و اثربخشی اطالعات خود را از دست بدهد
] .[88به این دلیل که اغلب نامشهودها بهطور درونسازمانی ایجاد میشوند و شرکتها نیز برای
حمایت از ایدههای خود ،مکرراً مکانیسمهای غیررسمی نظیر بازاریابی و مبادالت محرمانه بکار
میگیرند ،اغلب نمیتوانند این داراییها را در ترازنامه گزارش نمایند .از سوی دیگر نیز ،به نظر
میرسد که بهطورکلی شرکتها متمایل به افشای اطالعات بیشتر در مورد داراییهای نامشهود و
سرمایه فکری نیستند ،زیرا این افشا میتواند مزیت رقابتی آنها را تحت تأثیر قرار دهد .نتیجه
این امر آن است که سطح افشای اختیاری این داراییها توسط شرکتها در سطح بینالمللی
پایین است ].[82
در حال حاضر ،توجه سهامداران و بازار سرمایه صرفاً محدود به داراییهای مشهود و
نقدینگی شرکت نیست ،بلکه عوامل نامشهود و ارزشآفرین شرکت نیز موردتوجه است.
استفادهکنندگان از اطالعات مالی برای تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری ،اعطای اعتبار
و سایر تصمیمات مرتبط ،نیاز به صورتهای مالی صحیح دارند .اما صورتهای مالی کنونی به
دلیل عدم انعکاس داراییهای نامشهود ،تا حدی غیرقابل اتکا تلقی میشوند .بهطوریکه تعدادی
از مطالعات نیز به این نتیجه رسیدهاند که طی دهههای اخیر ارتباط ارزشی سود حسابداری
کاهشیافته است و علت اصلی آن افزایش داراییهای نامشهود گزارش نشده است] .[21و این
در حالی است که تحقیقات ،اهمیت و گسترش نامشهودها را هم در بازارهای پیشرفته و هم در
بازارهای درحالتوسعه مستند نمودهاند] .[82با کاهش محتوای اطالعاتی صورتهای مالی،
شرکتها برای ارائه اطالعات خود به استفادهکنندگان برونسازمانی با مشکل مواجه شدهاند.
بنابراین محققان توجه خود را به شناسایی ،اندازهگیری و گزارش این داراییها معطوف
نمودهاند.
در تحقیقات ،داراییهای نامشهود شناساییشده را از دارایی نامشهود شناسایی نشده تفکیک
میکنند ] [21و با استفاده از مدلهایی ارزش بازار ،اجزاء سرمایه را به خالص داراییها و به
سودها مرتبط نمودهاند .یافتههای این تحقیقات نشان داده است که ارزش داراییهای نامشهود
شناساییشده و استهالک آنها ،با متغیرهای بازار سرمایه و سودهای آتی ارتباط ارزشی
دارند] .[82اما مطالعات بسیار اندکی ارتباط ارزشی داراییهای نامشهود شناسایی نشده را
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موردبررسی قرار دادهاند  ،بنابراین هدف مطالعه حاضر توجه به این شکاف تحقیقاتی و تا حدی
پوشش آن در ایران است .سؤاالت پژوهش به شرح زیر است :آیا مشابه با بازار سایر کشورها در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران ،داراییهای نامشهودی ایجادشده است؟ آیا داراییهای
نامشهود شناسایی نشده برای سرمایهگذاران ارتباط ارزشی دارد؟ روند ایجاد داراییهای نامشهود
در شرکتهای بورسی چگونه است؟ و نهایتاً اینکه با توجه به میزان داراییهای نامشهودی که
ممکن است ایجادشده باشد ،آیا سود حسابداری توان تبیین ارزش بازار شرکتها را دارد؟

مروری بر پیشینه تحقیق
مارک راسل ( )2186در مطالعهای با استفاده از دادههای شرکتهای استرالیایی در دوره
 8311تا  ،2182رابطه بین شناسایی داراییهای نامشهود و ارزشهای آن را باانگیزههای شرکت
برای مدیریت سود آزمون نمود .عالوه بر این ،ارتباط ارزشی دارایی نامشهود و شناسایی
سرقفلی ،تحقیق و توسعه ،اکتشاف و ارزیابی و داراییهای نامشهود قابلشناسایی با عملکرد
شرکت را موردبررسی قرارداد .یافتههای وی نشان داد که شناسایی داراییهای نامشهود با
برنامههای پاداش مدیران ،انتشار سهام ،اهرم و  z- scoreآلتمن ارتباط دارد .عالوه بر این،
اکتشاف و ارزیابی و سرقفلی در مقایسه با داراییهای نامشهود قابلشناسایی و تحقیق و توسعه،
رابطه بسیار قویتری با عملکرد دارند .همچنین داراییهای نامشهود هم با عملکرد شرکتهای
کوچک و هم با عملکرد شرکتهای بزرگ رابطهای منفی دارد].[21
ساالمودیان و همکاران ( )2188در پژوهشی با عنوان "ارزشیابی داراییهای نامشهود در بازار
سرمایه مالزی" با استفاده از نمونهای متشکل از  2828مشاهده شرکت ـ سال در طی دوره 2111
الی  2114به بررسی وضعیت داراییهای نامشهود در بازار سرمایه مالزی پرداختند .نتایج حاکی
از این بود که در بازار سرمایه مالزی هم مشابه با بازارهای پیشرفته (نظیر آمریکا و انگلیس)
دارایی نامشهود ایجادشده است ،عالوه بر این روند ایجاد این داراییها ،روندی افزایشی بوده
است].[82
باسو ( )2111در مقالهای با عنوان"آیا اهمیت داراییهای نامشهود واقعاً زیاد شده؟ اگر
اینطور است ،چرا؟" به بررسی تحلیلی وضعیت نامشهودها پرداخته است .در این پژوهش وی،
با این استدالل که تمرکز بر دورههای زمانی یا محدوده مکانی خاص اغلب دیدگاهی نادرست و
اسفناک از نامشهودها ارائه مینماید ،نامشهودهای حسابداری را از دیدگاه گسترده تاریخی و
بینالمللی تحلیل نموده است .تحلیل وی بیانگر آن است که جوامع انسانی در طی هزاران سال
ایدههای مفیدی تولید نمودهاند و این داراییهای دانشی ،برچسبی با عنوان نامشهودها دریافت
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نمودهاند .ایشان برای نتیجهگیری در مورد افزایش یا عدم افزایش اهمیت نامشهودهای
حسابداری دو مسیر را پیموده ،اول اینکه بر نتایج پژوهشهای آکادمیک که به اندازهگیریهای
غیرمستقیم برای نشان دادن اهمیت نامشهودها متوسل شدهاند ،اتکا نموده و درمجموع به این
نتیجه رسیده است که این تحقیقات شواهدی برای حمایت از افزایش ارزش نامشهودها فراهم
نموده است ،اما این شواهد به نظر کم میباشند ،دوم اینکه به تعداد نامشهودهای حسابداری
(نظیر حق اختراع ،عالئم تجاری و )...که در سازمانهای ثبت اختراع در سراسر دنیا به ثبت
رسیده ،استناد نموده و به شواهدی مبتنی برافزایش تعداد داراییهای نامشهود حسابداری
دستیافته ،اما ازنظر وی تعبیر این افزایش در تعداد ،به ارزشمندتر شدن نامشهودهای حسابداری
مبهم است ].[81
در داخل ،پژوهشی انجامنشده که مستقیماً موضوع ایجاد داراییهای نامشهود و گسترش آن
را در بازار بورس تهران موردبررسی قرار داده باشد .بنابراین نمونههایی از پژوهشهای انجامشده
در حوزه سرمایه فکری ،سرقفلی شناساییشده و ارتباط آنها باارزش بازار مرور میشود.
رحمانی و قاسمی ( )8832در مقالهای به بررسی ارتباط ارزشی مقادیر سرقفلی گزارششده
در صورتهای مالی کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
فاصله سالهای  8811تا  8831پرداختهاند .آنان از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس
مدل ارزشیابی اولسون ( )8331استفاده نمودهاند .یافتهها نشان داد که سرقفلی گزارششده رابطه
قوی معنیداری باقیمت سهام دارد].[8
همتی و همکاران ( )8813در پژوهش خود به دلیل اهمیت موضوع سرمایه فکری و تمایل
شرکتها به سنجش و گزارش آن ،ارتباط بین سرمایه فکری ،ارزش بازار و عملکرد مالی
شرکتهای غیرمالی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار طی سالهای  8818الی  8811را
موردبررسی قراردادند .ارزش سرمایه فکری شرکتها بر اساس مدل پالیک محاسبهشده و نتایج
نشاندهنده ارتباط معنیدار بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیرمالی
بوده است ].[88
انواری رستمی و سراجی ( )8816پژوهشی را با عنوان "سنجش سرمایه فکری و بررسی
رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار"
انجام دادند .در این پژوهش 1 ،روش اندازهگیری سرمایه فکری ارائهشده است .هدف این
پژوهش ،بررسی و آزمون آماری  1روش بوده تا مشخص شود برای سنجش سرمایه فکری
کدامیک از روشها قدرت تبیین بیشتری دارد و رابطه بهتری باارزش بازار شرکتها را نشان
میدهد .نتایج پژوهش نشان داد که از این  1روش دو روش

6

و

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،34پائیز 3434

∑

کارایی بهتری دارند].[8

ادبیات و چارچوب نظری
استانداردهای حسابداری ایران دارایی نامشهود را به شرح زیر تعریف نموده است :دارایی
نامشهود به یک دارایی غیر پولی و فاقد ماهیت عینی اطالق میشود که (الف) بهمنظور استفاده
در تولید یا عرضه کاالها یا خدمات ،اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری
نگهداری میشود( ،ب) با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل
شده باشد و (ج) قابلتشخیص باشد .تعریف فوق ،ضمن تأکید بر غیر پولی بودن و فقدان ماهیت
عینی برای داراییهای نامشهود ،شرایط شناسایی این داراییها را هم بیان نموده و مشخص است
که برای شناسایی این داراییها باید کلیه شرایط فوق صادق باشد ] .[3با توجه به تعاریف فوق،
دامنه داراییهای نامشهودی که در صورتهای مالی گزارش میشود ،محدود است و عمدتاً
سرقفلی خریداریشده ،حق اختراع ،فرانشیز ،حق امتیاز و حق انشعاب است .همچنین داراییهای
نامشهود ،سرمایه فکری را در برمیگیرد که متشکل از سرمایه انسانی و فرآیندهای نامشهود
دانشبنیان است که منبع بااهمیتی برای منافع آتی به شمار میرود.
طبق اصول حسابداری فعلی ،داراییهای نامشهود ارزشمندی مثل سرمایه فکری ،عالمت
تجاری ،تحقیق و توسعه در ترازنامه گزارش نمیشود .این مسئله باعث انتقاداتی میشود که
گزارشگری مالی جاری غیرقابل اتکا و منسوخ است] [26و ] .[83بالو و همکاران ()2116
استدالل نمودند که دلیل اصلی عدم ارائه تصویر صحیح از ثروت واقعی شرکتها در ترازنامه،
آن است که اصول حسابداری جاری اجازه شناسایی داراییهای نامشهود را نمیدهد ] .[86در
استداللی مشابه ،فوستر و همکاران ( )2118اذعان مینمایند که دلیل نیاز به گزارش داراییهای
نامشهود در ترازنامه ،دستیابی به ارزش واقعی داراییهای شرکت است ].[81
با توجه به مشکالت اندازهگیری نامشهودها در ترازنامه ،محققین دانشگاهی برای نشان دادن
اهمیت نامشهودهای حسابداری به اندازهگیری غیرمستقیم متوسل شدهاند .برای مثال لو و زاروین
اندازهگیری نمودند .نتایج
( )8333رابطه سود ـ بازده سالهای  8311الی  8331را از طریق
بیانگر رابطه کاهشی سود ـ بازده است و استدالل آنها برای این روند کاهشی ،اهمیت فزاینده
نامشهودها است ،زیرا روشهای جاری مستلزم به هزینه بردن فوری این سرمایهگذاریهای
باارزش است ] . [24اشاره به این نکته ضروری است که بر اساس دیدگاهی ،مقادیر باالی ارزش
بازار به ارزش دفتری دهه  8331ناشی از حباب بازار در سهام شرکتهای اینترنتی و با فنّاوری
سود  -بازده را برای نمونه تصادفی
باال بوده است ] .[82الی و ویمایر ( )8333هم
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انتخابشده از  811شرکت پذیرفتهشده در بورس نیویورک بهصورت روزانه از سال  8321تا
 8338محاسبه نمودند .یافتههای آنان نشان داد که در نیمه دهه  ،8311سودها و تغییرات در
سودها ،حدوداً  21درصد از تغییرات بازده سهام شرکتها را تبیین نموده ،درحالیکه در اوایل
دهه  ،8331درصد این تبیین تقریباً نزدیک صفر بوده است] .[81لو ( )2118برای ارائه شواهدی
از افزایش اهمیت نامشهودهای حسابداری ،از افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
شرکتهای  S&Pاستفاده نموده است .وی فرض نمود افزایش این نسبت به دلیل کم بودن
ارزشهای دفتری در مقایسه باارزشهای بازار است ،که این خود به دلیل عدم ثبت نامشهودهای
حسابداری است].[26
واژه داراییهای نامشهود در پژوهش حاضر با نامشهودهای گزارششده در ترازنامه که
نامآشناترین آنها تحت عنوان سرقفلی شناخته میشود ،متفاوت است .این پژوهش به پیروی از
استداللهای فوق ،داراییهای نامشهود را بهعنوان شکاف بین داراییهای مشهود (که باارزش
دفتری خالص داراییها اندازهگیری میشود( ))BVNAو ارزش بازار شرکت ()CMV
شناسایی مینماید ،و مشابه با واژه استفادهشده در مقالههای مختلف بهعنوان دارایی "تبیین
نشده"]" ،[21دارایی نهان"]" ،[84ذخیره نهان"] ،[22یا "سرمایه فکری"] ،[88نامگذاری شده
است .تبیین این تفاوت مشکل به نظر میرسد ،چون استاندارد گزارشگری مالی فعلی از
گزارشگری و درک آن ناتوان است ].[26این دیدگاه با شیوه پالیک ( )2111نیز متفاوت است،
در شیوه پالیک ،از طریق ضریب ارزشافزوده فکری و با استفاده از دادههای حاصل از
صورتهای مالی بدون در نظر گرفتن دادههای مبتنی بر بازار ،شیوهای برای اندازهگیری سرمایه
فکری ایجادشده است].[81

مدل ارزشیابی داراییهای نامشهود
در ادبیات مالی و حسابداری ،مدل ارزشیابی ترازنامهای بهطور گسترده استفادهشده است.
کاربرد این مدل بهعنوان مدل معنیدار ارزشیابی ،در مطالعات زیادی شامل تحقیق در حوزههای
بانکداری ،سرقفلی ،دارایی های مربوط به بازنشستگی ،تحقیق و توسعه و دارایی مربوط به
عالمت تجاری تأییدشده است] .[82مدل ارزشیابی ترازنامهای نشان دادهشده در معادله  ،8بیان
مینماید که ارزش بازار سهام میتواند به خالص داراییهای غیر بازنشستگی و خالص
داراییهای بازنشستگی تفکیک شود].[28
()8
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بعدها کان و یونال ( )8331مدل حسابداری ارزشیابی آماری بازار ( )SMVAMرا معرفی
نمودند ،این مدل برای تبیین داراییهای نامشهود مؤسسات بانکداری ایاالتمتحده که
"داراییهای نهان" نامیده میشوند ،بهکاربرده شد .آنها دو منبع برای سرمایه نهان شناسایی
نمودند :ارزشیابی نادرست اقالم درون ترازنامه و نادیده گرفتن منابع ارزشی خارج از ترازنامه.
مدل آنها ،ارزش بازار سهام (سرمایه) را برحسب ارزش دفتری خالص داراییها تبیین مینماید،
یعنی اینکه:
()2
در معادله  U ،2بیانگر داراییهای نهان BV ،ارزش دفتری داراییها منهای ارزش دفتری
بدهیها ،نسبت ارزشیابی و  εخطای تصادفی است].[22
در پژوهش حاضر ،برای تعیین رابطه بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت از مدل
رگرسیون مقطعی چند متغیره ،مدل خالص داراییها و سود تعدیلشده ( ،)NANED1استفاده
میشود .این مدل از سه متغیر کلیدی ،ارزش بازار شرکت ( ،)CMVارزش دفتری خالص
داراییها ( )BVNAو سود تعدیلشده با فروش ( )EARNتشکیلشده است .برای بیان مدل
اصلی مورداستفاده در مطالعه ،از مدل بنیادی که به شکل معادله  8است ،شروع میکنیم :
()8
در این معادله:





= ارزش بازار شرکت  rدر سال t
= ارزش دفتری داراییهای شرکت  rدر سال t
= ارزش دفتری بدهیهای شرکت  rدر سال t

= جمله خطا

بر اساس نتایج مطالعات مککارتی و اشنایدر ( )8331و جنینگز و همکاران ( )8334معادله
 ،8مدل معتبری برای جایگزینی ارزش بازار داراییها و بدهیهاست ،زیرا که کمی نمودن
هردوی آنها مشکل است و هر دو غیرقابل مشاهدهاند] [21و ] .[28اما تحقیقات پیشین نشان
دادهاند که بهکارگیری  BVOAو  BVOLبهعنوان متغیرهای برونزا ،میتواند به نتایج
)1- Net Asset and Earnings Deflated model (NANED
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گمراهکنندهای منجر شود .باید توجه شود تحقیقاتی که نتایج تخمین مدل  BVNAرا توصیف
نمودهاند ،نشان دادهاند که نتایج تخمین رگرسیون این مدل ،نسبت به تخمین رگرسیون مستقل
 BOVAو  BVOLبسیار دقیقتر بوده است .یعنی اینکه:
()6
 BVOAو  BVOLبسیار به هم مرتبطند و مشکل هم خطی شدید را ایجاد مینمایند .برای
مدیریت و کنترل این مشکل اقتصادسنجی ،مدل خالص داراییها بهصورت زیر معادله بندی
شده است:
()1
مککارتی و اشنایدر ( )8331برای تبیین ارزش بازار شرکت در مدل تخمینی خود ،هم اجزای
صورتوضعیت مالی و هم عملکرد مالی (سود) را وارد نمودند .آنها بین سود حسابداری و
ارزش بازار شرکت ،رابطهای مثبت قوی مستند نمودند] .[21مدل اولسون ( ،)8331نیز ارزش
بازار شرکت را تابعی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود میداند].[23این تحقیق،
معنیدار بودن متغیر سود در این مدل را تأیید نموده است .با توجه به این استدالل ،مدل
رگرسیون نهایی پیشنهادشده عبارت است از [82 ]:
()4

فرضیههای پژوهش
در بازارهای پیشرفته نظیر آمریکا و انگلیس ،نقش در حال افزایش داراییهای نامشهود (بهویژه
سرقفلی) در تعیین ارزش بازار شرکت گزارششده است .در بازارهای کشورهای درحالتوسعه
نظیر مالزی هم ،در شرایط جاری نقش این داراییها در تعیین ارزش بازار شرکتها مستند شده
است .علیرغم پشتوانه تجربی در مورد ارتباط ارزشی داراییهای نامشهود گزارششده ،به
داراییهای نامشهود گزارش نشده (دارایی تبیین نشده) در بورس تهران توجه زیادی نشده است.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،داراییهای نامشهود را بهعنوان شکاف بین داراییهای مشهود و
ارزش بازار در نظر میگیرد ،بنابراین در صورت ایجاد داراییهای نامشهود توسط شرکتهای
بورسی ،انتظار بر این است که همانند بازارهای پیشرفته رابطهای مثبت بین ارزش داراییهای
نامشهود و ارزش بازار شرکت های بورسی ،مستند شود .با توجه به این واقعیت اولین فرضیه به
شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه یک :ارزش داراییهای نامشهود باارزش بازار شرکتهای عضو بورس تهران رابطه مثبت
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دارد.
همانگونه که در ادبیات بیان شد ،لو ( )2118در پژوهشهای خود نشان داده که سهم ارزش
دفتری حسابداری به ارزش بازار برای شرکتهای منظور شده در شاخص  S&Pاز  8311تا
 2111در طی زمان کاهشیافته است و باارزشهای تبیین نشده یا داراییهای نامشهود ،جایگزین
شده است .در سال  ،2111سهم دارایی تبیین نشده تقریباً  11درصد از ارزش بازار شرکت بوده
است .در شرکتهای عضو بورس تهران هم انتظار این است که روند شکلگیری داراییهای
نامشهود رو به رشد باشد .بنابراین پژوهش حاضر ،نهتنها ایجاد داراییهای نامشهود (فرضیه اول)
را بررسی میکند ،بلکه الگو و روند ایجاد این داراییها را نیز مدنظر قرار میدهد .ازاینرو
فرضیه دوم به شرح زیر تدوینشده است:
فرضیه دو :ارزش داراییهای نامشهود در طی زمان در بورس تهران افزایشیافته است.
همانگونه که ذکر شد ،بر اساس تحقیقات پیشین ،سود متغیری تأثیرگذار در تبیین ارزش
بازار شرکتهاست .طبق مدل اولسون ( )8331و مطالعه مککارتی و اشنایدر ( ،)8331سود در
تعیین ارزش بازار شرکت بااهمیت است][23و] .[21همچنین رویکرد اولسون در مطالعات
متعددی استفاده و تأییدشده است] .[24و این در حالی است که تعدادی از مطالعات به این نتیجه
رسیدهاند که طی دهههای اخیر ارتباط ارزشی سودهای حسابداری کاهشیافته است و علت
اصلی آن را افزایش داراییهای نامشهود گزارش نشده ،معرفی کردهاند] .[21با توجه به موارد
پیشگفته ،انتظار بر این است که اگر ارتباط ارزشی سود باارزش بازار شرکتها قوی نباشد،
میتوان به شواهد بیشتری از افزایش داراییهای نامشهود شناسایی نشده در صورتهای مالی
دستیافت .بنابراین فرضیه سوم تحقیق به این قرار است:
فرضیه سه :سود حسابداری توان توضیح ارزش بازار شرکتها را ندارد.

متغیرهای پژوهش
الف) ارزش بازار شرکت ( :)CMVاین متغیر ،حاصلضرب قیمت پایان سال سهام شرکتها
( )Pدر تعداد سهام عادی در دست سهامداران در پایان همان سال ( )NOSHاست.
()1
ب) ارزش دفتری خالص داراییها ( :)BVNAمجموع داراییها منهای مجموع بدهیهاست:
()1
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ج) سود ( :)EARNسود بعد از کسر مالیات تعدیلشده توسط فروش است.

نحوه آزمون فرضیات
برای آزمون فرضیه اول ،ابتدا بر اساس مدل خالص داراییها که در پژوهش حاضر بهعنوان
مدل  8شناخته میشود ،رگرسیون برازش گردید .در این مدل ،بخشی از ارزش بازار شرکت
برحسب خالص ارزش دفتری داراییها بیانشده و مابقی آن تحت عنوان دارایی نامشهود
شناسایی میشود ،که بهصورت در معادله ( )3واردشده است:
()3
برای تقویت نتایج و دستیابی به هدف سوم ،یعنی ارزیابی رابطه بین سود و ارزش بازار ،متغیر
سود وارد معادله  3گردید و رگرسیون بر اساس مدل خالص داراییها و سود تعدیلشده که
بهعنوان مدل  2شناسایی میشود ،برازش میگردد:
()81
برای آزمون فرضیه دوم ،ابتدا برای مقایسه میانگین میزان داراییهای نامشهود (تفاوت بین
ارزش بازار شرکتها ( )CMVو ارزش دفتری خالص داراییهای شرکتها بهعنوان میزان
دارایی نامشهود شرکتها شناسایی میشود) در طی سالهای  8811الی  8831از آزمون مقایسه
میانگین چند جامعه ( )ANOVAاستفاده میشود و سپس روند میزان آن بهصورت نموداری
ترسیم میگردد ،تا به فرضیه دوم پاسخ داده شود .برای آزمون فرضیه سوم نیز ،روند رابطه سود
حسابداری و ارزش بازار در معادله  81بررسی میشود.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است.
دوره زمانی 8811 ،الی  4( 8831سال) است .روش نمونهگیری حذفی است .نمونه آماری شامل
شرکتهایی است که  )8سال مالی آنها منتهی به  23اسفندماه باشد و تغییر سال مالی نداشته
باشند  )2اطالعات مالی شرکت در دسترس باشد .با توجه به محدودیتهای فوق تعداد 8641
شرکت ـ سال حائز این شرایط بودند .دادههای الزم بهمنظور آزمون فرضیهها ،با استفاده از
نرمافزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز جمعآوری شد .تفکیک نمونه آماری بر اساس سال در
جدول شماره  8ارائه گردیده است.

32

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،34پائیز 3434

جدول  .3کل نمونه برای سالهای  3335الی 3331
سال

3335

3331

3337

3333

3333

3331

مجموع

تعداد شرکتها

284

262

261

261

218

212

8641

منبع :یافتههای تحقیق

یافتههای پژوهش
جدول  2آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،میانه و انحراف معیار را ارائه
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود میانگین متغیرهای ارزش بازار شرکتها و ارزش دفتری
خالص داراییها به ترتیب  8/162/864و 338/631میلیون ریال است که مؤید وجود نامشهودها
است و میانگین سود تعدیلشده با فروش نیز  1/8111است.
جدول .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
ارزش بازار شرکتها (میلیون ریال)
ارزش دفتری خالص داراییها (میلیون ریال)
سود تعدیلشده با فروش

میانگین
8/162/864
338/631
1/8111

میانه
214/111
841/611
1/1313

انحراف معیار
123/412
821/212
1/36616

منبع :یافتههای تحقیق

ازآنجاییکه هدف اصلی ،بررسی این است که آیا در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
تهران داراییهای نامشهود ایجادشده است ،توجه اصلی این مقاله به عرض از مبدأ رگرسیون
) ( است .نتایج عرض از مبدأ حاصل از برازش مدل  ،8در شکل  8نشان دادهشده است .اگر
در بورس ،داراییهای نامشهود گزارش نشده ارزشمند تلقی شود ،بنابراین باید بهطور مثبت
به ارزش بازار شرکت مرتبط باشد .برای قضاوت در این رابطه و انجام آزمون فرضیات ،باید
رگرسیون برازش گردد.
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شکل  .3بررسی روند داراییهای نامشهود در بازار (روند عرض از مبدأ سال  3335تا )3331
منبع :یافتههای تحقیق

برای استفاده از مدل رگرسیون الزم است که پیشفرضهای استفاده از آن ،ارزیابی شود.
بهمنظور بررسی همسانی واریانس جمله اخالل مدل ،از آزمون وایت استفاده گردید .بر اساس
نتایج این آزمون احتمال آماره مربوط بزرگتر از  1درصد و نشاندهنده عدم وجود ناهمسانی
واریانس است .یکی از فرضهای دیگر که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها
(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر است .آماره
دوربین واتسن در هر شش سال در دامنه  8.1تا  2.1قرارگرفته که حاکی از عدم خودهمبستگی
میان اجزاء خطا است .جهت بررسی هم خطی از دستور  VIFاستفاده شد ،که با توجه به آنکه
مقادیر  VIFبرای متغیرهای توضیحی ،کمتر از  81است ،نیاز به رفع هم خطی وجود ندارد.
جدول  ،8نتایج برآورد مدل  8را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود،
تعدیلشده ،تغییراتی از  1.48تا  1.13دارد ،یعنی اینکه  48تا  13درصد از تغییرات ارزش بازار
شرکتها برحسب ارزش دفتری داراییها توجیه میشود .ضریب خالص داراییها در هر یک از
سالهای  8811تا  8831مقادیری مثبت بوده و  p-valueهمگی ،کمتر از  1درصد است ،یعنی
به لحاظ آماری در سطح خطای  1درصد معنیدار هستند .بعالوه نتایج بیانگر آن است که در هر
 4سال مذکور داراییهای نامشهود مثبت است و سطح معناداری آنها نیز در همه این سالها
بهجز در سال  ،8814در سطح خطای  1درصد معنیدار است .بنابراین بر اساس نتایج ذکرشده،
در سطح اطمینان  31درصد ،فرضیه اول تأیید شد.
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جدول  .3برآورد رابطه ارزش بازار خالص داراییها و دارایی نامشهود

سال

1350

1385

1388

1380

1385

1385

ضرایب
تخمینی
ضریب
آمارهT
سطح
معناداری
ضریب
آمارهT
سطح
معناداری
ضریب
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سطح
معناداری
ضریب
آماره T
سطح
معناداری
ضریب
آماره T
سطح
معناداری
ضریب
آماره T
سطح
معناداری

منبع  :یافتههای تحقیق

1α

3α

(دارایی نامشهود

(خالص

گزارششده)

داراییها)

11E5/505
2/131
0/031

تعدیلشده

آماره دوربین
واتسون

VIF

تعداد

5E1/555
25/125
0/000

0/010

1/182

1/000

252

11E5/115
3/285
0/001

5E1/515
21/030
0/000

0/530

1/250

1/000

253

11E3/005
2/155
0/013

5E1/013
31/085
0/000

0/831

2/105

1/000

210

11E2/135
2/555
0/003

535155/153
13/020
0/000

0/880

1/558

1/000

215

11E+1/5
1/085
0/205

1515151
25/111
0/000

0/080

1/580

1/000

212

11E3/125
3/010
0/003

5E1/521
28/531
0/000

0/001

1/502

1/000

235
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برای تقویت نتایج ،با در نظر گرفتن سود بهعنوان متغیر معنیدار ،مدل  8گسترش داده شد.
مطابق با مدل پیشنهادی الندسمن ( ،)8314متغیر سود هرسال با فروش آن سال تعدیل شد.
یافتهها در جدول  6نشان داده است.
جدول .4برآورد رابطه ارزش بازار خالص داراییها و سود تعدیلشده و داراییهای نامشهود
بیاننشده

1α
سال

ضرایب تخمینی

1350

ضریب
آمارهT
سطح معناداری
ضریب
آمارهT
سطح معناداری
ضریب
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سطح معناداری
ضریب
آماره T
سطح معناداری
ضریب
آماره T
سطح معناداری

1385

ضریب
آماره T
سطح معناداری

1385

1388

1380

1385

3α

3α

(دارایی

(خالص

نامشهود)

داراییها)

11E5/521
2/155
0/031
11E8/855
2/031
0/000
11E2/312
1/008
0/085
11E1/150
1/350
0/108

5E1/511
25/125
0/000
5E1/510
20/235
0/000
5E1/038
31/282
0/000
532382/105
13/255
0/000
5E1/503
28/558
0/000

10E1/505
0/112
0/580
35/112
0/502
0/358
11E3/105
1/282
0/201
532382/105
13/255
0/000
5E1/503
28/558
0/000

5E1/511
28/553
0/000

11E5/251
1/051
0/005

-

10E1/253
-0/25
0/802
11E1/583
1/350
0/108

آماره

(سود)

تعدیلشده

دوربین

VIF

تعداد

واتسون

0/031

1/108

1/001

252

0/525

1/255

1/035

253

0/831

2/10

1/011

210

0/880

2/051

1/010

215

0/08

1/515

1/021

212

0/083

1/555

1/018

235

منبع :یافتههای تحقیق

تعدیلشده مدل  ،2از  1.48تا  1.13تغییر نموده است.
با توجه به اطالعات جدول ،6
یعنی اینکه  48تا  13درصد از تغییرات ارزش بازار شرکتها برحسب ارزش دفتری داراییها و
سود توجیه میشود .با مقایسه تعدیلشده مدل ( 8مدل تک متغیره ،خالص داراییها) با مدل
( 2مدل خالص داراییها و سود تعدیلشده) ،میتوان نتیجه گرفت که بهبودی حاصل نگردیده و
درواقع هر دو مدل تغییرات کامالً مشابهی را ارائه نمودهاند .حتی در نتایج عرض از مبدأ ،
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نهتنها بهبودی حاصل نشده ،بلکه در مواردی نتایج نامناسبتری حاصلشده است (مقدار منفی
در سال  .)8814برای دارایی نامشهود بیاننشده ،مقدار آماره  tتغییراتی در دامنه  -1.21تا
 2.188داشته و معناداری در سطح خطای  1درصد فقط در سالهای  13و  31وجود داشته است.
شواهد بیانگر آن است که خالص داراییها ( )BVNAدر طی دوره  8811تا  8831عالمت
مثبت و معنیدار داشته و مقدار  tتخمینی آن دامنه تغییراتی از  21تا  68داشته که بیانگر غالب
بودن خالص داراییها در ارزشیابی شرکتهای بورس تهران است .یافتهها با نتایج مطالعات
ساالموند و همکاران ( )2188و رحمانی و قاسمی ( )8832در مورد قدرت پیشبینی داراییهای
مشهود سازگار است.
دومین فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون مقایسه میانگین میزان داراییهای نامشهود در
سالهای  8811الی  8831بررسی میشود .نتایج این آزمون در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .5نتایج آزمون مقایسه میانگین میزان داراییهای نامشهود در طی سالهای  3335الی
)ANOVA( 3331
بین گروهی
درونگروهی
مجموع

مجموع مربعات
24E6/811
21E6/183
21E6/111

درجه آزادی
1
8648
8641

آماره F

8/183

سطح معناداری
1/181

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،سطح معناداری کمتر از  1درصد است ،بنابراین
فرض تساوی میانگین میزان داراییهای نامشهود در سالهای مذکور رد میشود .بهعبارتدیگر
میزان داراییهای نامشهود در سالهای مختلف باهم برابر نیست .از طریق رسم نمودار روند
داراییهای نامشهود بررسی میشود .شکل  2بیانگر روند افزایشی داراییهای نامشهود در طی
 8811تا  8831است .بر اساس این نمودار ،روند رو به رشد ایجاد دارایی نامشهود در بازار بورس
تهران کامالً مشهود است ،بهطوریکه میزان داراییهای نامشهود (که بر اساس تفاوت بین ارزش
بازار شرکتها و خالص ارزش دفتری داراییهای مشهود محاسبهشده) از 811ر882ر 38میلیون
ریال در سال  8811به میزان 111ر111ر 842در سال  8831رسیده است .این یافته میتواند در
رابطه با افزایش میزان داراییهای نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران ،شواهد قوی فراهم
نماید .بنابراین فرضیه دوم تأیید میشود.
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شکل .3روند میزان داراییهای نامشهود بر اساس تفاوت ارزش بازار و ارزش خالص
داراییهای مشهود از سال  3335تا 3331
منبع :یافتههای تحقیق.

شکل  ،8شواهد بیشتری در تأیید فرضیه دوم ارائه میدهد .در این شکل نسبت میزان
داراییهای نامشهود به ارزش بازار شرکتها از سال  8811تا  8831نمایش دادهشده است شکل
 8بیانگر آن است که داراییهای نامشهود ،در ارزشیابی شرکتهای بازار بورس تهران ،بااهمیت
بودهاند .همانگونه که مشاهده میشود ،اهمیت داراییهای ایجادشده از  22درصد در سال
 8811به  63درصد در سال  8831افزایشیافته است ،این بدان معناست که نسبت داراییهای
نامشهود به ارزش بازار در سال  22 ،8811درصد بوده و این نسبت در سال  8831به  63درصد
رسیده است .ازلحاظ آماری علیرغم گسترش مثبت داراییهای نامشهود ،هنوز خالص ارزش
دفتری داراییها در بورس تهران غالب است.
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شکل  .3کاهش ارزش دفتری خالص داراییها و افزایش ارزش داراییهای نامشهود در بازار
بورس تهران 3331-3335
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج در رابطه با متغیر سود ،برخالف یافتههای پیشین در این زمینه است .نتایج تحقیقات
پیشین حاکی از معنیدار بودن سود در ارزشیابی شرکتها بوده است] .[82اما در پژوهش
حاضر ،اضافه نمودن متغیر سود به بهبود نتایج منجر نشده است ،بنابراین فرضیه سوم تأیید نمی-
شود.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
هدف پژوهش حاضر تمرکز بر وضعیت داراییهای نامشهود در بازار بورس تهران بوده
است .مقیاسهای سنجش رشد حجم داراییهای نامشهود عبارت است از فاصله بین ارزش
داراییهای مشهود انعکاس یافته در ترازنامه و ارزش بازار اینگونه شرکتها ] .[1با توجه به
نتایج آزمون فرضیات پژوهش به شرح زیر میتوان نتیجهگیری کرد.
 .8در شرکتهای بورسی داراییهای نامشهود ایجادشده و ارزش داراییهای نامشهود
باارزش بازار شرکت ،رابطهای مثبت دارد .اما همچنان بخش زیادی از تغییرات ارزش بازار
شرکتها بر اساس داراییهای مشهود تعیین میشود .این یافته با نتایج تحقیق ساالموند و
همکاران ( )2188و رحمانی و قاسمی ( )8832که ارقام مالی گزارششده (متغیرهای
ترازنامه) محتوای ارزشی برای سرمایهگذاران دارد ،سازگار است .نتیجه بهدستآمده بر
این واقعیت داللت دارد که سرمایهگذاران در بورس تهران برای ارزشیابی شرکت ،بر

داراییهای نامشهود در شرکتهای بورسی...
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صورتهای مالی گزارششده بیشتر از داراییهای نامشهود گزارش نشده اتکا میکنند .به
نظر میرسد که سرمایهگذاران درعینحال که نگاهی به داراییهای نامشهود دارند ،مایل به
کسب حداکثر منافع از ارزش دفتری شرکت هستند.
 .2داراییهای نامشهود ایجادشده از روند رو به رشدی نیز برخوردار بوده ،بهطوریکه نسبت
داراییهای نامشهود به ارزش بازار شرکتها از  22درصد در سال  ،8811به  63درصد در
سال  8831رسیده است .این روند رو به رشد در ایجاد داراییهای نامشهود ،با وضعیت
بازارهای پیشرفته نظیر ایاالتمتحده ،اروپا و استرالیا ،هرچند با تأخیری حدوداً  21ساله و با
وضعیت جاری بازارهایی نظیر بورس مالزی سازگار است .این یافته با نتایج لو ( )2118و
ساالموند و همکاران ( )2188هماهنگ است.
 .8متغیر سود در ارزشیابی شرکتها متغیر معنیداری شناخته نشد ،اگرچه در دو سال  14و 11
معنادار بود ولی توان تبیین مدل را تغییر نداد و درواقع ارتباط ارزشی سود مورد تأیید قرار
نگرفت .همانگونه که یافتهها نشان داد با اضافه نمودن سود به مدل برازش شده ،قدرت
مدل برای تبیین ارزش بازار شرکت تغییری نداشت .بنابراین این یافته ،برخالف نتایج
حاصل از پژوهش ساالموند و همکاران ( )2188است .مطابق با استداللهای پیشگفته در
بخش فرضیهها ،به نظر میرسد به دلیل عدم شناسایی داراییهای نامشهود ،ارتباط ارزشی
بین سود و ارزش بازار مستند نشد .بنابراین باوجود تأیید فرضیههای اول و دوم مبنی بر
ایجاد دارایی-های نامشهود و همچنین روند رو به رشد آن در بازار بورس تهران ،سود
حسابداری باارزش بازار شرکتهای بورس تهران در بیشتر سالها ارتباط ارزشی ندارند.
به نظر میرسد این نخستین مطالعه در ایران است که ایجاد دارایی نامشهود در بازار بورس را
تحت عنوان ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهان بررسی نموده و ارتباط ارزشی آنها را باارزش بازار
شرکتها میسنجد .عالوه بر این محتوای اطالعاتی سود را موردبررسی قرار میدهد ،زیرا که
اغلب مطالعات انجامشده در داخل صرفاً بحث سرمایه فکری و اندازهگیری آن را مدنظر قرار
داده ،یا اینکه ارتباط ارزشی داراییهای نامشهود محدود شناساییشده (سرقفلی) را موردبررسی
قرار دادهاند .ارزشافزوده اصلی این مقاله فراهم نمودن شواهد تجربی در این رابطه است که
داراییهای نامشهود و داراییهای فکری ،داراییهای استراتژیکی هستند که در هماهنگی با
توسعه اقتصاد دانشبنیان باید موردتوجه ویژه قرار گیرند.
عالوه بر نتایج اصلی ذکرشده ،از پژوهش حاضر دیدگاههای کلیدی زیر را میتوان استنتاج
نمود:
اوالً ،نتایج مطالعه حاضر میتواند پارادایم سنتی که سرمایهگذاران و تحلیلگران برای اهداف
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ارزشیابی سهام ،صرفاً بر صورتهای مالی اتکا میکنند ،را تغییر دهد .مطمئناً در این زمینه
فاکتورهای دیگری وجود دارد که میتواند موردتوجه قرار گیرد .یکی از این عوامل ،میزان
داراییهای نامشهود است .زیرا نتایج این مطالعه نشان میدهد که میزان اینچنین داراییهایی در
بازار بورس تهران افزایشیافته است .بطوریکه تقریباً  63درصد از ارزش بازار شرکتها را در
سال  8831تشکیل داده است .ثانیاً ،داراییهای نامشهود برای شرکتها ،داراییهای بااهمیت
استراتژیک خاص تلقی میشوند .این داراییها غالباً نادیده گرفته میشوند و بهدرستی مدیریت
نمیشوند .این داراییها شامل عالئم تجاری ،تحقیق و توسعه ،سرمایه انسانی ،فنّاوری و ابداعات
است .در اقتصاد نوین ،مدیریت داراییهای مشهود بهتنهایی کفایت نمیکند .شرکتهای
بورسی باید از وجود داراییهای نامشهود برای بهبود مزایای رقابتی خود بهره گیرند .ثالثاً ،با
توجه به اهمیت ذکرشده برای نامشهودها در فضای رقابتی جاری ،ارزشگذاری داراییهای
نامشهود و افشای اختیاری آنها برای عموم میتواند ،مزیت رقابتی برای شرکتها ایجاد نماید.
نهایتاً  ،این مطالعه تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار را به نامشهودهای حسابداری نسبت
داده است .درحالیکه در تبیین این تفاوت توجه به امر جو و شرایط قیمتی در بازار بورس تهران
که در مطالعات متعددی مستند شده] [1]،[4]،[6و] ،[81اهمیت دارد و وجود آن بهعنوان عاملی
که میتواند بر میزان این تفاوت تأثیرگذار باشد ،باید مدنظر قرار گیرد .همچنین نرخهای تورم
باال و تغییر نرخ ارز ممکن است بخشی از تفاوت ارزش دفتری خالص داراییها و ارزش
جایگزینی یا بازار آنها را تبیین کند که البته این تفاوت در این تحقیق بهعنوان نامشهود لحاظ
شده است .بر اساس نتایج و محدودیتهای پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل برای پژوهشهای
آتی توصیه میگردد:
مطالعاتی در مورد اجزای جداگانه داراییهای نامشهود نظیر ارزش عالئم تجاری ،تحقیق و
توسعه ( ،)R & Dسرمایه فکری و سرمایه انسانی و تأثیر وجود و گزارشگری هرکدام از این
داراییها بر ارزش بازار شرکتها انجام شود .در شرکتهایی که تجدید ارزیابی انجام ندادهاند
اثر تورم و تغییر نرخ ارز با توجه به سال ایجاد داراییهای مشهود بر ارزش خالص داراییهای
مشهود لحاظ شود تا بینش بهتری از نامشهودها و تأثیر آن بر ارزش شرکت فراهم شود .همچنین
میتوان مدلها را در شرایط مختلف رونق و رکود بورس تخمین زد تا اثر انحراف قیمتها از
ارزش ذاتی را بر تخمین داراییهای نامشهود کنترل کرد.
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