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چکیده

در اقتصاد دانشمحور ،از سرمایٔه فکری بهمنظور ایجاد ارزش برای سازمانها استفاده میشود.
سازمانها بهدنبال ایجاد ،مدیریت ،گسترش ،و بهرهبرداری بهینه از سرمایههای فکری در
راستای ارزشآفرینی سازمانی و بهبود فرایند کسبوکارند .با توجه به رقابتیبودن عصر حاضر،
بهنظر میرسد بانکها برای رسیدن به اهداف و انجام صحیح وظایف ،بایستی عملکرد خود را
بهبود بخشند تا بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند .یکی از عوامل مٔوثر در عملکرد بانکها
سرمایٔه فکری است .هدف از این پژوهش بررسی اثر سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزودٔه سرمایٔه
فکری در عملکرد بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی -۱۳۹۱
 ۱۳۹۵است .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانٔه
دادههای پانلی استفاده شده است .یکبار اثر سرمایٔه فکری بهطور کلی و یکبار اثر اجزای
سرمایٔه فکری بررسی شد .نتایج پژوهش نشان میدهد سرمایٔه فکری بیشتر تحتتٔاثیر سرمایٔه
انسانی است و ضریب ارزشافزودٔه سرمایٔه انسانی بر عملکرد بانکهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار رابطٔه مثبت و معنادار دارد.
واژههای کلیدی :سرمایٔه فکری ،ضریب ارزشافزودٔه فکری ،عملکرد مالی ،بازده دارایی.
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تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزودٔه فکری در

۶۰۰

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷
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جوامع بشری چهار مرحلٔه مختلف اجتماعی-اقتصادی را در طول تاریخ تجربه کردهاند که
عبارتاند از جامعٔه ابتدایی ،جامعٔه کشاورزی ،جامعٔه صنعتی ،و عصر اطالعاتی که درحال
حاضر در آن زندگی میکنیم .طی این دورهها ،سلسلهمراتب در میان عوامل تولید از یک
سازمان به سازمان دیگر متفاوت بود .درحالیکه تا قبل از جامعٔه اطالعاتی ،تمرکز بر
فاکتورهای سنتی (کار ،سرمایه ،منابع طبیعی ،و کارآفرینی) بوده است و امروزه در عصر
اطالعات عواملی همچون دانش ،فنّاوری اطالعات ،و عوامل سرمایٔه فکری از اهمیت بسیاری
برخوردار است (اوزکان ،کاکان ،و کایاکان .)۲۰۱۷ ،۱
ظهور عصر اطالعات و اقتصاد دانشمحور ،سازمانها را از تٔاکید بر منابع مالی و پولی
بهسمت داراییهای نامشهود کشانده است .رشد نوین اقتصادی که از دانش و اطالعات
سرچشمه میگیرد ،موجب افزایش اهمیت سرمایٔه فکری بهعنوان مقولهای پژوهشی و
اقتصادی شده است .امروزه ،شاهد اهمیت سرمایٔه فکری بهعنوان ابزاری مٔوثر برای افزایش
رقابت شرکتها هستیم و این امر موجب ایجاد جایگاه متفاوت و برتر سرمایٔه فکری شده است
(نمامیان ،قلیزاده ،و باقری.)۱۳۹۰ ،
موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها تا حد کمی مبتنی بر تخصیص راهبردی
منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبرد دانش خواهد بود .چالش مدیران
آمادهکردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانشمحور است؛
بنابراین ،توانایی مدیریت دانش ،مهارت اساسی مدیران در اینگونه سازمانهاست (کرمانی
و نمازی .)۱۳۸۷ ،بسیاری از سیستمهای حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزایندٔه حق
مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی
داراییها در محاسباتشان ناتواناند .بهعبارت دیگر ،صورتهای مالی در تشریح ارزش واقعی
شرکتها با محدودیتهای بسیاری مواجهاند (تان ،پالومن ،و هنکوک  .)۲۰۰۷ ،۲در جوامع
دانشمحور کنونی ،بازده سرمایٔه فکری بهکار گرفتهشده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی
بهکار گرفتهشده اهمیت یافته است؛ به این معناست که در آینده در مقایسه با سرمایههای
فکری ،نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشمگیری
خواهد یافت .این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکتها و سازمانها با آنچه

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

۶۰۱

موضوعی است که مورد توجه صاحبنظران و مدیران ارشد سازمانها در جهان قرار گرفته است
(دستگیر ،صالحی ،جعفری ،و اخالقی .)۱۳۹۳ ،سرمایٔه فکری مجموعهای متشکل از دانش،
اطالعات ،مالکیت معنوی ،و تجربه است که میتوان از آنها برای ثروتآفرینی استفاده کرد.
بررسی ادبیات سرمایٔه فکری حاکی از آن است که در بیشتر الگوها سه عنصر سرمایٔه انسانی،
سرمایٔه ساختاری ،و سرمایٔه مشتری عوامل اساسیاند .سرمایٔه فکری از دیدگاه نظری مبتنی
بر منابع بهعنوان منبعی راهبردی درنظرگرفته میشود که به شرکت اجازه میدهد ارزشافزوده
ایجاد کند (چن و همکاران  .)۲۰۰۵ ،۱امروزه ،سرمایٔه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای
فیزیکی و داراییهای مشهود است .سهم سرمایٔه فکری نیز بهدلیل تولید دانش و اطالعات و
در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش میتواند نقش مهمی در خلق ارزشافزوده و
تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد
مالی شرکتها میتواند تحتتٔاثیر داراییهای فکری و سرمایٔه انسانی قرار گیرد (مدهوشی و
اصغرینژاد امیری.)۱۳۸۸ ،
با توجه به رقابتیبودن عصر حاضر ،بهنظر میرسد بانکها نیز برای رسیدن به اهداف و
انجام صحیح وظایف بایستی عملکرد خود را بهبود بخشند تا بتوانند از رقبای خود پیشی
بگیرند و در این اقتصاد ،داراییهای فکری جزو مهمترین داراییهای سازمانی محسوب
میشوند و موفقیت بالقؤه سازمانها ریشه در قابلیتهای فکری آنها دارد ،زیرا تغییر شرایط
اقتصادی و اجتماعی موجب شده است دانش و مهارت سرمایٔه انسانی بهطور فزایندهای نقش
محوری در موفقیتهای اقتصادی ملتها و افراد داشته باشد .ازاینرو ،بهدلیل افزایش اهمیت
نسبی سرمایٔه فکری (بهعنوان مهمترین بخش از سرمایههای کل شرکت) در سودآوری پایدار
و مستمر و بلندمدت ،بیشتر بانکها در پی یافتن پاسخهایی برای این پرسشاند که آیا بین
سرمایٔه فکری و عملکرد بانکها رابطٔه معناداری وجود دارد .پژوهش حاضر نیز در صدد
پاسخگویی به این پرسش برآمده و رابطٔه بین ابعاد سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزودٔه فکری
بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ۲را بررسی کرده است.
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در محاسبات حسابداری سنتی اعمال میگردد ،شده است .بنابراین در عصر حاضر که در آن
سرمایٔه فکری و نه سرمایٔه مالی زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد
مبتنی بر دانش است ،الزم است مدیران منابع اصلی و محرکهای عملکرد و ارزش در
سازمانها را تعیین کنند .ازاینرو ،امروزه تٔاثیر سرمایٔه فکری در عملکرد شرکتها و سازمانها

۶۰۲

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

در ادامه نخست مبانی نظری پژوهش و سپس پیشینه پژوهش ،روش پژوهش ،تجزیه و
تحلیل دادهها  ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه شده است.

موریتسن  ۱مدعی است صورتهای مالی سنتی شامل اطالعات مربوط برای استفادهکنندگان
نیست تا آنها پی ببرند چگونه منابع سرمایهگذاریشدهشان برای آنها در آینده خلق ارزش
میکند .او مدعی است اندازهگیری گزارشگری سرمایٔه فکری بهعنوان پلی طراحی شده است
که اطالعاتی را برای ذینفعان دربارٔه چگونگی خلق ارزش بهواسطٔه منابعشان در آینده  -که
اکثراً ممکن است داراییهای نامشهود باشد  -فراهم میک ند (نظری و هرمانز .)۲۰۰۷ ،۲
سرمایٔه فکری دربرگیرندٔه مواردی از قبیل کارکنان ،مشتریان ،فنّاوری ،کار مدیریتی ،و دانش
است .سرمایٔه فکری خود بهتنهایی نمیتواند پایدار باشد ،بلکه سازوکاری را فراهم میکند که
از طریق آن به دیگر داراییها اجازه میدهد فرایند بهرهوری شرکت را تضمین کنند
(موریتسن ،الرسن ،و باخ .)۲۰۰۱ ،۳

 ۱.2سرمایٔه فکری و اجزای آن
با توجه به تعاریف متعدد ارائهشده از سرمایٔه فکری در مقاالت مختلف ،چنین نتیجهگیری
میشود که هیچگونه تعریف واحدی برای مفهوم سرمایٔه فکری وجود ندارد .بااینحال ،سرمایٔه
فکری میتواند داراییهای نامشهودی تفسیر شود که بهطور صریح در ترازنامههای شرکت
ذکر نشده است ،اما تٔاثیر مثبتی در عملکرد و موفقیت شرکت دارد (موندال و قوش .)۲۰۱۲ ،4
سرمایٔه فکری از طریق شایستگیها ،طرز فکر ،و زیرکیهای فکری کارکنان ایجاد میشود
(همتی و مهرابی.)۱۳۹۰،
همانطور که در ادبیات پژوهشی تعریف جامعی از سرمایٔه فکری وجود ندارد ،در ارتباط
با اجزاء سرمایٔه فکری هم توافقی نکردهاند .پتراش  )۱۹۹۶( 5سرمایٔه فکری را مجموع سرمایٔه
انسانی ،سرمایٔه سازمانی ،و سرمایٔه مشتری میداند .مور  )۱۹۹۶( 6سرمایٔه فکری را شامل
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 2مبانی نظری پژوهش

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

۶۰۳

 -۱سرمایٔه انسانی
سرمایٔه انسانی از قابلیت ،دانش ،مهارت ،تجربه ،و شبکٔه کاری با توانایی دستیابی به
نتایج و رشد بالقوه ،انگیزش در قالب جاهطلبی ،انگیزش کاری ،بهرهوری ،اثربخشی کار
گروهی در قالب حمایت و مساعدت ،احترام متقابل ،رهبری در قالب شفافبودن
چشمانداز و توانایی ابالغ و اعالن آن چشمانداز ،جوّ سازمانی در قالب فرهنگ
(بهخصوص آزادی نوآوری ،گشودگی ،انعطافپذیری و احترام به افراد) تشکیل شده
است .بنابراین ،سرمایٔه انسانی مکان شروع مراحل ترقی ،منبع و سرچشمٔه نوآوری ،و
سرآغاز بینش و بصیرت است .سرمایٔه انسانی نیز اساس و پایٔه سرمایٔه فکری و عنصر
اساسی برای تحقق سرمایٔه فکری است (کاپتینا ،بلوجو ،ماتوس و وایرینهوس .)۲۰۱۶،۲
 -۲سرمایٔه ساختاری/سازمانی
منظور از سرمایٔه ساختاری کلیٔه داراییهای غیرانسانی یا قابلیتهای سازمانی است.
سرمایٔه ساختاری بهصورت مجموع داراییهایی تعریف میشود که توانایی خالقیت
سازمان را ممکن ساخته و بهبود میبخشند .مٔاموریت ،چشمانداز ،ارزشهای اساسی،
راهبردها و سیستمهای کاری ،و فرایندهای درونی یک سازمان میتوانند در زمرٔه این
نوع داراییها شمرده شوند .سرمایٔه ساختاری را میتوان به هرچیزی که در سازمان
وجود دارد و از کارکنان (سرمایٔه انسانی) در کارشان حمایت میکند ،اطالق کرد .سرمایٔه
ساختاری تحت تملک سازمان است و حتی زمانی که کارکنان سازمان را ترک میکنند،
در سازمان وجود دارد (تقیزاده و پورربی.)۱۳۹۳ ،
 -۳سرمایٔه مشتری/رابطهای
منظور از سرمایٔه ارتباطی کلیٔه دانش فراگرفتهشده از روابط یک سازمان با محیط خود
شامل مشتریان ،عرضهکنندگان ،مجامع علمی ،و غیره است .بهنظر چان ،)۲۰۰۹(۳
مهمترین بخش یک سرمایٔه ارتباطی سرمایٔه مشتری است ،زیرا موفقیت یک سازمان در
گرو سرمایٔه مشتری آن است .بهطور کلی ،سرمایٔه مشتری که بهعنوان یک پل و واسطه
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سرمایٔه مشتری ،سرمایٔه نوآوری ،و سرمایٔه سازمانی میداند (مکی ،لدحی ،و رحمان ،۱
.)۲۰۰۸
باوجوداین در بیشتر ادبیات پژوهشی ،سرمایٔه فکری شامل سه جزء است :سرمایٔه انسانی،
سرمایٔه ساختاری ،و سرمایٔه مشتری.

۶۰۴

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

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 ازدستدادن
مشتریان ،و همچنین موجبات سودآوری خالص بهازای هر مشتری میپردازد (موریتسن،
الرسن ،و باخ.)۲۰۰۱ ،

 2.2الگوهای سنجش پولی و مالی سرمایٔه فکری

طبق پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با سرمایه فکری ،جهت اندازهگیری سرمایه فکری
مدل های توصیفی و روش های کمی ریاضی مختلفی پیشنهاد شده است .بطور کلی مدلهای
سنجش سرمایه فکری را می توان در دو گروه طبقهبندی کرد:
الف.مدل هایی که سرمایه فکری را بصورت غیرپولی ارزیابی می کنند.
ب .مدل هایی که سرمایه فکری را بصورت پولی و مالی ارزیابی می کنند که عبارتند از :
 .۱ارزش افزوده اقتصادی .۲نرخ بازده داراییها .۳روش تشکیل سرمایه بازار .۴روش سرمایه
فکری مستقیم  .۵روش های اندازهگیری مالی سرمایه فکری  .۶الگوی ضریب ارزش افزوده
فکری
۱
 -۱ارزشافزودٔه اقتصادی ( :)EVAدر دهٔه  EVA ،۱۹۹۰که توسط استرن استوارت (یک
مٔوسسٔه مشاوره در نیویورک) مطرح گشت ،از شهرت بسیاری برخوردار شد .این روش بر
حداکثرکردن ارزش ثروت سهامداران تٔاکید دارد .سپس در مقالهای که در سال  ۱۹۹۳در
مجلٔه فورچون چاپ شد ،به تشریح جزئیات مفهوم  EVAپرداخته شده و توسط شرکتهای
مادر در امریکا بهکار برده شد .رویکرد مبتنی بر  EVAمدیران را در سرمایهگذاری بهتر در
مدیریت سرمایٔه فکری یاری میدهد EVA .همچنین معیاری اثربخش برای کیفیت
تصمیمات مدیریتی و شاخصی مناسب برای رشد ارزش شرکت در آینده است.
بههرحال EVA ،بهصورت کمّی و مالی بیان میشود و شامل پنج مرحله است:
 بررسی دادههای مالی شرکت،


شناسایی و تعیین نوع سرمایههای شرکت،
Economic Value Added

1
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در فرایند سرمایٔه فکری عمل میکند ،عامل تعیینکنندٔه اصلی در تبدیل سرمایٔه فکری
به ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد کسبوکار سازمان است .مضمون اصلی سرمایٔه
مشتری دانش بهکارگرفتهشده در کانالهای بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین
انجام کسبوکار است (حیدری و محمدجانی.)۱۳۹۴ ،

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

۶۰۵

حقوق صاحبان سهام و بدهیهاست .ارزشافزودٔه اقتصادی ( )EVAکاربردهای بسیار
گوناگونی دارد؛ بهعنوان مثال ،برای اندازهگیری عملکرد بازار برای تعیین جایگاه رقابتی
که توسط گروه مشاورین بوستون مطرح شد ،از بازده جریان نقدی بر سرمایهگذاری
( )CEROIاستفاده میشود (رضایی و مغانلو.)۱۳۹۳ ،
 -2نرخ بازده داراییها ( :)ROAنرخ بازده داراییهای شرکت نرخی است که میتوان آن را
با متوسط صنعت مقایسه کرد تا اختالف آن با متوسط صنعت بهدست آید .اگر اختالف مذکور
صفر یا منفی باشد ،شرکت واجد سرمایٔه فکری اضافی نیست .اگر این اختالف مثبت باشد،
فرض میشود شرکت در صنعت خود از سرمایٔه فکری اضافی برخوردار است .در صورت وجود
مازاد بازده نسبت به صنعت ،این بازده داراییهای اضافی در متوسط داراییهای ملموس
شرکت ضرب میشود تا متوسط عایدات اضافی ساالنٔه شرکت محاسبه شود .تقسیم این
عایدات اضافی بر هزینٔه سرمایٔه شرکت ،ارزش سرمایٔه فکری شرکت را بهدست میدهد
(صیادی ،چمنیفرد ،و نیک پور.)۱۳۹۴ ،
 -۳روش تشکیل سرمایٔه بازار :این روش معیاری بازاری از سرمایٔه فکری شرکت را ارائه
میکند .در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایٔه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق
صاحبان سهام آن همانا بیانگر سرمایٔه فکری موجود در آن است .این روش مبتنی بر عرف
بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است .در این روش جهت سنجش و اندازهگیری سرمایٔه
فکری ،الزم است صورتهای مالی تاریخی در مقابل تٔاثیرات تورم یا هزینههای جایگزینی آنها
تعدیل شود .اگرچه یکی از اهداف اندازهگیری سرمایٔه فکری تشریح میان اختالف ارزش بازار
و ارزش دفتری شرکتهاست ،این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نیست که
داراییهای ناملموس شرکت تنها پدیدآورندٔه این اختالف بودهاند .بر اساس روش یادشده،
سرمایٔه فکری در شرکتهای فنّاوری اطالعات کل ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد ،زیرا
تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین اینگونه شرکتها وجود دارد.
 -۴روش سرمایٔه فکری مستقیم :تٔاکید این روش اندازهگیری ارزش سرمایٔه فکری ابتدا بر
شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هریک از اجزا قرار گرفته است .با تعیین اجزای
سرمایٔه فکری شرکت (سرمایٔه مشتری نظیر وفاداری مشتریان ،مالکیت فکری نظیر حقوق
اختراعات ،داراییهای فنی نظیر دانش فنی ،داراییهای انسانی نظیر آموزش ،و داراییهای
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 تعیین نرخ هزینٔه سرمایٔه شرکت،
 محاسبٔه سود خالص شرکت،
 محاسبٔه ارزشافزودٔه اقتصادی از طریق کسر هزینٔه سرمایه از سود خالص.
در حقیقت EVA ،اختالف بین سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و بهره از جمع

۶۰۶

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

میگردد (احمدی ،حاتمیزاده ،و حسینی.)۱۳۹۵ ،
 -۵روشهای اندازهگیری مالی سرمایٔه فکری :بر اساس این روش ،سرمایٔه فکری یک شرکت
متشکل از سرمایٔه انسانی ،سرمایٔه ارتباطی (مشتری) ،و سرمایٔه ساختاری است و نقاط تالقی
آنها با هم ترکیبی از سرمایٔه فکری را نشان میدهد .ترکیب سرمایٔه انسانی و ارتباطی منجر
به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و بهکارگیری خالقیتهای آنها جهت پاسخگویی به
نیازهای خاص مشتریان میگردد .ترکیب سرمایٔه ساختاری و ارتباطی منعکسکنندٔه توانایی
شرکت در انتقال نام های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام
تجاری شرکت میدهند مرتبط است .ترکیب سرمایٔه انسانی و سرمایٔه ساختاری در فرایند
دانش نهفته است؛ بهعنوان مثال ،میتوان به اشتراک در بهرهگیری از دانش موجود و یا
انتشار آن اشاره کرد .این روش قادر به اندازهگیری پولی سه جزء یادشده است و ابزار مناسبی
جهت ارزیابی ،مدیریت ،و مقایسٔه عملکرد شرکتها در طول زمان به مدیران ارائه میکند.
جهت سنجش و ارزشگذاری مالی سرمایٔه فکری مراحل زیر پیشنهاد میشود (همان).
گام نخست -تعیین سرمایٔه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس  +ارزش ناملموس
ارزش بازار = ارزش دفتری  +ارزش سرمایٔه فکری مشهود
ارزش بازاری قابلدسترس = ارزش بازار  +فرسایش سرمایٔه فکری
ارزش بازاری قابلدسترس = سرمایٔه ملموس ( +سرمایٔه فکری مشهود  +فرسایش
سرمایٔه فکری)
گام دوم– شناسایی اجزای مرتبط با سرمایٔه فکری
گام سوم– تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایٔه فکری بر اساس تجربه و شناخت از
آنها
گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی
گام پنجم– ارزشگذاری
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ساختاری نظیر سیستمهای اطالعاتی و تعیین ارزش هریک از این اجزاء) میتوان ارزش کلی
فکری سرمایٔه شرکت را محاسبه کرد .این روش پیچیدهترین اما دقیقترین ابزار اندازهگیری
سرمایههای فکری است .عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزا،
اندازهگیری و یا ارزشگذاری هریک از آنهاست که موجب پرهزینه و پیچیدهشدن این روش

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

۶۰۷

سایر ذینفعان در جهت کنترل و ارزیابی کارایی و ارزشافزودٔه سرمایٔه فکری طراحی شده
است (احمدی ،حاتمیزاده ،و حسینی.)۱۳۹۵ ،

 ۳.2ارزیابی عملکرد مالی
بسیاری از تصمیمات اخذشده توسط مدیران یک شرکت ،سرمایهگذاران آن ،و
اعتباردهندگانش مبتنی بر ارزیابی عملکرد شرکت است .نسبتهای مالی که دادههایی را از
صورتهای مالی یک شرکت و دادههای خاصی را از بازار مورد استفاده قرار میدهند ،در هنگام
ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت اغلب مورد استفاده قرار میگیرند (اسدی و یوخنه القیانی،
 .)۱۳۹۳در پژوهش حاضر ،از بازده مجموع داراییهای بانک بهعنوان شاخص عملکرد مالی
استفاده میشود.
امروزه ،هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازندٔه آن در ارائٔه خدمات قادر
به ادامٔه حیات نیست .توجه به بهرهوری نیروی انسانی زمینٔه هماهنگی بین سازمان و منابع
انسانی جهت پذیرش اهداف مشترک و تضمین نیل به اهداف سازمان و منابع انسانی را
بهوجود میآورد .سازمانها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی و متغیر امروزی قادر به عمل
و اثربخش باشند ،الزم است سطح سرمایٔه فکری خود را شناسایی ،سنجش ،و ارزشگذاری
کنند .در محیط دانشمحور کنونی ،سرمایٔه فکری نهتنها مهمترین بخش سرمایٔه سازمان
محسوب میشود ،بلکه فراهمکنندٔه مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است ،بنابراین مدیران
نهتنها میبایست دانش خود را در حوزٔه سرمایٔه فکری افزایش دهند ،بلکه باید از طریق تقویت
مٔولفههای آن (سرمایٔه انسانی ،سرمایٔه ساختاری ،و سرمایٔه رابطهای) به توسعه و گسترش
این حوزه در سازمان بپردازند .اثربخشی و بهرهوری بیش از پیش سازمان مرهون توجه به
دانش و سرمایٔه فکری است و با شناخت ماهیت و روشهای اندازهگیری و ارزشگذاری این
مهم میتوان امکان طرحریزی ،بهینهسازی ،کنترل ،و نظارت مستمر بر آن را در سازمان
فراهم کرد (احمدیان و قربانی.)۱۳۹۲ ،

Pulic

1
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 -۶الگوی ضریب ارزشافزودٔه فکری ( :)VAICالگوی ضریب ارزشافزودٔه فکری ()VAIC
که پالیک  ۱مطرح کرده است ،بهعنوان الگوی اصلی سنجش سرمایٔه فکری در این پژوهش
بهکار گرفته خواهد شد و اساس اندازهگیری آن سه متغیر وابسته است .ضریب ارزشافزودٔه
فکری ( )VAICیک فرایند تجزیه و تحلیل است که برای استفادٔه مدیریت ،سهامداران ،و

۶۰۸

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

 ۳پیشینٔه پژوهش
 ۱.۳پیشینٔه داخلی

کاربردی و از لحاظ رویداد ،پس رویدادی است .نتایج پژوهش برای فرضیه حاکی از وجود
رابطٔه مثبت و معنادار بین سرمایٔه فکری با ریسک بازار است.
رضایی و عباسی ( )۱۳۹۵مطالعهای با عنوان «تٔاثیر سرمایٔه فکری بر نسبت ارزشافزودٔه
اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزشافزودٔه بازار به سود حسابداری» انجام دادهاند.
هدف این مطالعه از یکسو بررسی تٔاثیر سرمایٔه فکری در نسبت ارزشافزودٔه اقتصادی به
سود حسابداری و از سوی دیگر تٔاثیر سرمایٔه فکری در نسبت ارزشافزودٔه بازار به سود
حسابداری در بورس تهران است .سرمایٔه فکری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس
الگوی ارزش ناملموس محاسبه شده است .این پژوهش در خصوص  ۶۹شرکت به روش
رگرسیون پانل دیتا انجام گرفته است .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که
سرمایٔه فکری تٔاثیر مثبت و معناداری در نسبت ارزشافزودٔه اقتصادی به سود حسابداری
دارد.
عالمه و شیخ ابومسعودی ( )۱۳۹۴در تحقیقی به بررسی تٔاثیر سرمایٔه فکری با نقش
میانجی مدیریت دانش و سرمایٔه فرهنگی در عملکرد سازمان از منظر الگوی ( BSCمورد
مطالعه :شرکت گاز استان اصفهان) پرداختند .جمعآوری اطالعات به روش میدانی و از طریق
پرسشنامه ای استاندارد که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود ،صورت گرفته است.
همچنین ،پرسشنامٔه مذکور بین  ۳۰نفر از مدیران میانی و عالی شرکت که به روش نمونهگیری
آسان انتخاب شدهاند ،توزیع شد و دادهها به کمک تکنیک معادالت ساختاری ( )PLSمورد
تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد الگوی اصلی پژوهش
از برازش مناسبی برخوردار بوده است .در این الگو ،سرمایٔه انسانی و ساختاری هریک
مستقیماً در عملکرد سازمان تٔاثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزا غیرمستقیم با نقش
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آرمند و محمدی ( )۱۳۹۶در تحقیقی به مطالعٔه رابطٔه بین سرمایٔه فکری و ریسک بازار
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .بهمنظور دستیابی به هدف
پژوهش ،یک فرضیه تدوین و برای آزمون آنها از روش آماری رگرسیون چندگانه و روش
تٔاثیرات ثابت استفاده شده است که در این فرضیهها متغیر سرمایٔه فکری متغیر مستقل و
ریسک بازار متغیر وابسته است .دادههای مربوط به  ۱۴۸شرکت عضو بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک برای دورٔه زمانی بین سالهای  ۱۳۹۰تا
 ۱۳۹۴گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است .روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

۶۰۹

در این پژوهش ،از اطالعات  ۲۳شرکت پذیرفتهشدٔه بورسی طی سالهای  ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰
استفاده شده است که با تشکیل تابع لگاریتم خطی و با استفاده از روش پنل دیتا به این نتایج
رسیدند که سرمایٔه فکری با هر سه شاخص عملکرد مالی شرکتهای صنعت غذایی رابطٔه
مثبت و معناداری دارد.

 2.۳پیشینٔه خارجی

اوزکان و همکاران ( )۲۰۱۷ارتباط بین سرمایٔه فکری و عملکرد مالی در بخش بانکی ترکیه را
بررسی کردند  .هدف از این پژوهش تحلیل رابطه بین سرمایٔه فکری و عملکرد  ۴۴بانک در

ترکیه طی دورٔه  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۴بوده است؛ عملکرد سرمایٔه فکری را نیز با استفاده از روش
ضریب ارزشافزودٔه فکری محاسبه کردند که سرمایٔه فکری در بانکهای ترکیه بیشتر
تحتتٔاثیر کارایی سرمایٔه انسانی است .نتایج حاکی از آن است که کارایی سرمایٔه ارتباطی و
کارایی سرمایٔه انسانی در عملکرد مالی بانکها تٔاثیر مثبت و معنادار دارد و اثرگذاری کارایی
سرمایٔه انسانی بیشتر از کارایی سرمایٔه ارتباطی است.
موسالی و اسماعیل  )۲۰۱۷( ۱تحقیقی با عنوان «سرمایٔه فکری و تٔاثیر آن بر عملکرد مالی
بانکها :شواهد از عربستان سعودی» انجام دادند .جامعٔه آماری شامل بانکهای عربستان
سعودی طی سالهای  ۲۰۱۰-۲۰۰۸است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد میزان
سرمایٔه فکری در بانکها پایین است و رابطٔه مثبتی با عملکرد مالی داشته است.
گوگان  )۲۰۱۶( ۲در مقالٔه خود با عنوان «تٔاثیر سرمایٔه فکری بر عملکرد مالی :اثرات
صنعت» به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سرمایٔه فکری تٔاثیری در عملکرد مالی
کوتاهمدت و بلندمدت صنعت دارد .یافتههای این تحقیق نشان داد سرمایٔه فکری تٔاثیر مثبت
در عملکرد مالی شرکت دارد و سرمایهگذاری در سرمایٔه انسانی ،ساختاری ،و ارتباطی به نوع
فعالیت شرکت وابسته است.

Musali & Ismail
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میانجیگری سرمایٔه فرهنگی و نیز اقدامات  KMدر عملکرد سازمان تٔاثیر مثبت دارد؛ بنابراین
تمام فرضیات تحقیق تٔایید شد.
غالمیپور و عربانی ( )۱۳۹۳در مطالعهای به بررسی رابطه بین سرمایٔه فکری با سه معیار
عملکرد مالی شرکت (بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،و بازده فروش) پرداختند.

۶۱۰

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

که کارایی سرمایٔه انسانی بهعنوان زیرمجموعٔه کارایی سرمایٔه فکری ،نسبت به سایر اجزا در
عملکرد مالی بانکها تٔاثیر بیشتری دارد.
نوریامان  )۲۰۱۵( ۲تحقیقی با عنوان «تٔاثیر سرمایٔه فکری بر ارزش شرکت با توجه به
عملکرد مالی بهعنوان متغیر مداخلهگر» انجام دادند .جامعٔه آماری شامل تعداد  ۹۳شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار مالزی است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد سرمایٔه
فکری تٔاثیر مثبت و معناداری در ارزش شرکت دارد .سرمایٔه فکری تٔاثیر مثبت و معناداری در
سودآوری شرکت دارد و سودآوری در تٔاثیرگذاری سرمایٔه فکری بر ارزش شرکت نقش مداخلهگر
داشته است.

 ۴روش پژوهش

دادههای این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی
بانکهاست که از طریق مراجعه بهصورتهای مالی ،پایگاه اطالعاتی سازمان بورس و اوراق
بهادار و با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین طی سالهال  ۱۳۹۵-۱۳۹۱گردآوری میشوند.
اسامی این بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران عبارتاند از :دی ،صادرات
ایران ،سینا ،کارآفرین ،تجارت ،پاسارگاد ،انصار ،ملت ،سامان ،شهر ،سرمایه ،و پستبانک.

 ۱.۴معرفی الگو و متغیرهای پژوهش

با استناد به مبانی نظری گفتهشده و همچنین پیشینٔه پژوهشهای انجامشده در مبحث
ارتباط بین سرمایٔه فکری و عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،
الگوی ( )۱و ( )۲بهعنوان الگوی جامع برای بانک  iدر زمان  tاست که شکل تعدیلیافتهای
از الگوی نظری اوزکان و همکاران ( )۲۰۱۷است و بهصورت زیر معرفی میشود:

Meles, Porzio, Sampagnaro, & Verdoliva
Nuryaman
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ملز ،پرزیو ،سمپاگنارو ،و وردلیوا  )۲۰۱۶( ۱به بررسی تٔاثیرکارایی سرمایٔه فکری در عملکرد
بانکهای تجاری در ایاالت متحدٔه امریکا پرداختند .در این پژوهش با استفاده از نمونٔه بزرگی
از  ۵۷۴۹بانک تجاری طی دورٔه  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۲به این نتیجه رسیدند که کارایی سرمایٔه فکری
تٔاثیر مثبت در عملکرد مالی بانکهای امریکا داشته است و همچنین نتایج حاکی از آن است

۶۱۱

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

()۱
()۲

𝑡𝑖𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑉𝐴𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + ε
𝑡𝑖𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐸𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐻𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑆𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + ε

فرضیٔه  -۱بین ضریب ارزشافزودٔه فکری و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.
فرضیٔه  -۲بین کارایی سرمایٔه ارتباطی و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.
فرضیٔه  -۳بین کارایی سرمایٔه انسانی و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.
فرضیٔه  -۴بین کارایی سرمایٔه ساختاری و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.

 2.۴ضریب ارزشافزودٔه فکری ()VAIC

در این پژوهش برای سنجش ضریب ارزشافزودٔه فکری از الگویی که پالیک ( )۱۹۹۸ارائه
کرده و روشی برای سنجش عملکرد شرکت است ،استفاده شده است .فرمولبندی
شاخصهای ضریب ارزشافزودٔه فکری بهصورت عبارت جبری زیر است:
𝑖𝐸𝐶𝑆 𝑉𝐴𝐼𝐶𝑖 = 𝐶𝐸𝐸𝑖 + 𝐻𝐶𝐸𝑖 +
() ۳
در ادامه ،هریک از مٔولفههای فوق تعریف عملیاتی میشود .نحؤه محاسبٔه کارایی سرمایٔه
ارتباطی  CEEiبه شرح زیر است:
()۴

𝑖𝐴𝑉
𝑖𝐸𝐶

= 𝑖𝐸𝐸𝐶

که در آن  CEEiضریب کارایی سرمایٔه ارتباطی برای شرکت iام CEi ،ارزش دفتری خالص
داراییهای شرکت iام و  VAiارزشافزودٔه شرکت iام است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
𝐴 𝑉𝐴𝑖 = 𝑂𝑃 + 𝐸𝐶 + 𝐷 +
()۵
 :VAiارزشافزوده : OP ،سودعملیاتی : EC ،هزینٔه کارکنان : D ،استهالک داراییهای
مشهود : A ،استهالک داراییهای نامشهود.
همچنین کارایی سرمایٔه انسانی ، HCEiکه یکی از شاخصههای سرمایٔه فکری شرکت است،
بهصورت زیر محاسبه میشود:
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که در آن  ROAبازده دارایی های بانک به عنوان متغیر وابسته است و متغیرهای کنترلی SIZE
اندازه بانک  LEVاهرم مالی هستند.در این پژوهش ،ضریب ارزشافزودٔه فکری ،کارایی سرمایٔه انسانی،
کارایی سرمایٔه ارتباطی ،و کارایی سرمایٔه ساختاری بهعنوان اجزای سرمایٔه فکری و متغیرهای مستقل
پژوهش بررسی خواهند شد .با توجه به الگوهای  ۱و  ،۲فرضیات پژوهش بهصورت زیر آزمون میشود:

۶۱۲

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

() ۶

𝐴𝑉

𝑖𝐶𝐻 = 𝑖𝐸𝐶𝐻
𝑖

که در آن  HCEiضریب کارایی سرمایٔه انسانی و  HCکل هزینٔه حقوق و دستمزد است .و در
نهایت محاسبٔه کارایی سرمایٔه ساختاری بهصورت زیر است:
() ۸

𝑖𝐶𝑆
𝑖𝐴𝑉

= 𝑖𝐸𝐶𝑆

که در آن SCiسرمایٔه ساختاری HC i ،سرمایٔه انسانی (که برابر کل هزینٔه حقوق و دستمزد
است) و SCEiکارایی سرمایٔه ساختاری است.
 ۱.2.۴متغیر وابسته
بازده داراییهای بانک ( :) ROAهمان شاخص سودآوری بانک است که برابر با نسبت سود
خالص به کل داراییهای بانک در نظر گرفته میشود.
 2.2.۴متغیرهای کنترلی
 :SIZEاندازٔه بانک (لگاریتم طبیعی کل داراییها)
 :LEVاهرم مالی (نسبت کل بدهی به کل داراییها)

 ۵تجزیه و تحلیل دادهها

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در سطح خطای
 ۵درصد استفاده شده است .دادههای جمعآوریشده از طریق نرمافزار  Excelدر قالب
فایلهای اطالعاتی طی سالهای  ۱۳۹۵-۱۳۹۱تهیه و متغیرها با استفاده از رابطههای
مطرحشده محاسبه شدند .در نهایت ،سنجش اعتبار الگو ،محاسبات آماری و برآوردها ،و
آزمون فرضیات پژوهش به روش رگرسیون خطی چندگانه با بهکارگیری نرمافزار Eviews9
انجام شده است.
برای ارزیابی الگو بر اساس روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه ،ابتدا به بررسی آمار
توصیفی متغیرها و سپس آزمون همبستگی بین متغیرها ،استقالل باقیماندهها ،و آزمون
بررسی ناهمسانی واریانس پرداخته شده است و پس از آزمون فرضیات زیربنایی رگرسیون،
الگوی مورد برازش پژوهش تدوین شده است .در روش دادههای ترکیبی برای انتخاب بین
روشهای پانل و پولینگ از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .در صورت انتخاب روش پانل،
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() ۷

𝑖𝐶𝐻 𝑆𝐶𝑖 = 𝑉𝐴𝑖 −

۶۱۳

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

آزمون هاسمن برای انتخاب از بین روشهای تٔاثیرات ثابت و تٔاثیرات تصادفی انجام میشود.
افزونبراین ،برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشٔه واحد استفاده میشود.

 ۱.۱.۵آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون
میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،چولگی ،و کشیدگی انجام پذیرفته
است .همانطور که در جدول  ۱مشاهده میشود میانگین بازده دارایی بانکها  ۱.۸۸و
میانگین ارزش افزوده سرمایه فکری  ۵.۱۱میباشد که به طور نسبی مقدار مناسبی است.
از بین اجزای سرمایه فکری ،کارایی سرمایه انسانی دارای بیشترین میانگین میباشد.
جدول ۱
آمار توصیفی
متغیر
بازده دارایی
ارزش افزودٔه سرمایٔه فکری
کارایی سرمایٔه ارتباطی
کارایی سرمایٔه انسانی
کارایی سرمایٔه ساختار ی
اندازٔه شرکت
اهرم مالی

عالمت

میانگین میانه

۱.۸۸ ROA
۵.۱۱ VAIC
۰.۲۸ CEE
۴.۱۸ HCE
SCE
۰.۶۵
SIZE
۱۸.۷۳
۰.۹۰ LEV

بیشترین کمترین انحراف چولگی کشیدگی
معیار
مقدار
مقدار

۶.۲۶ ۱.۴۹
۱۲.۸۲ ۴.۵۳
۰.۹۱ ۰.۱۸
۱۱.۶۱ ۳.۵۶
۰.۹۱ ۰.۷۱
۲۱.۰۹ ۱۸.۶۲
۰.۹۶ ۰.۹۲

۰.۰۱
۱.۷۴
۰.۰۱
۱.۲۲
۰.۱۸
۱۵.۲۷
۰.۴۸

۱.۴۱
۲.۸۱
۰.۷۸
۲.۶۳
۰.۲۰
۱.۲۹
۰.۰۷

۱.۰۰۶
۰.۸۹
۷.۳۸
۱.۰۳
-۰.۰۷
-۰.۱۱
-۳.۵۶

۳.۴۲
۲.۹۷
۵۶.۳
۳.۲۳
۲.۳۴
۲.۶۵
۱۸.۴۷

 2.۵همبستگی بین متغیرها

برای بررسی همبستگی بین متغیرهای کمّی از ضریب همبستگی پیرسون بهرهگیری شده

است .ضریب همبستگی خطی بین متغیرها بیانگر شدت و ضعف رابطٔه خطی بین
متغیرها ست .هرقدر این ضریب به صفر نزدیک باشد ،رابطٔه خطی ضعیف است و هرچه به ۱
و  -۱نزدیکتر باشد ،در حالت اول رابطٔه قوی مثبت و در حالت دوم رابطٔه قوی منفی است،
که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  ۲ارائه شده است.
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 ۱.۵یافتههای پژوهش

۶۱۴

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

جدول ۲
ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمّی تحقیق
ROA
VAIC
CEE
HCE
SCE
SIZE
LEV

۱
۰.۴۵
۰.۱۱
۰.۴۴
۰.۱۶
-۰.۳۵
-۰.۷۵

۱
۰.۱۴
۰.۹۶
۰.۷۷
-۰.۱۳
-۰.۰۷

۱
-۰.۱۲
-۰.۲۹
-۰.۱۶
-۰.۰۸

۱
۰.۸۳
-۰.۱۰
-۰.۰۶

۱
۰.۰۶
۰.۱۹

۱
۰.۴۱

۱

مٔاخذ :یافتههای تحقیق

مطابق با جدول  ۲و فرضیات تدوینشده در سطح اطمینان  ۹۵درصد ،بین ضریب
ارزشافزودٔه سرمایٔه فکری و بازده دارایی رابطٔه معنیداری وجود دارد .این رابطه با ضریب
همبستگی ( )۰.۴۵از طریق آزمون همبستگی پیرسون بهدست آمده است که بیانگر رابطٔه
مثبت بین ضریب ارزشافزودٔه سرمایٔه فکری و بازده دارایی به میزان  ۴۵درصد است.

 ۳.۵روش برآورد الگو
همانطور که مطرح شد ،الگوهای موردنظر با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی برآورد
خواهند شد .بهطور کل ،باید گفت دادههای تابلویی تحلیلهای تجربی را بهشکلی غنی
میسازند که در صورت استفاده از دادههای سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.
 ۱.۳.۵آزمون ریشٔه واحد (مانایی)
در این پژوهش ،معیار تصمیمگیری در خصوص مانایی متغیرها ،آزمون کایدو فیشر است.
فرضیٔه صفر این آزمون داللت بر نبود ریشٔه واحد در متغیرهای تحت بررسی است؛ اما فرضیٔه
مقابل آن بیانگر مانایی متغیرهاست.
پس از محاسبٔه این آماره ،اگر مقدار آمارٔه محاسبهشده از آمارٔه جدول کوچکتر باشد،
فرضیٔه  H0رد میشود و فرضیٔه  H1مبنی بر وجود ریشٔه واحد (مانایی) پذیرفته میشود.
نتایج این آزمون با لحاظ عرض از مبدٔا و روند در جدول  ۳ارائه شده است .فرضیٔه صفر
در این آزمون مبین وجود ریشٔه واحد است .نتایج نشان میدهند سریهای تلفیقی متغیرها
روی سطح مانا هستند.
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متغیر

ROA

VAIC

CEE

HCE

SCE

SIZE

LEV

۶۱۵

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

جدول ۳
نتایج آزمون ریشٔه واحد تابلویی بر اساس آزمون کایدو فیشر
بازده دارایی
کارایی سرمایٔه ارتباطی
کارایی سرمایٔه انسانی
کارایی سرمایٔه ساختاری
اندازٔه شرکت
اهرم مالی
ارزشافزودٔه سرمایٔه فکری

ROA
CEE
HCE
SCE
SIZE
LEV
VAIC

۳۴۴.۰۵
۳۵۳.۸۲
۳۰۴.۲۳
۲۹۰.۸۹
۳۹۰.۴۰
۳۸۶.۶۴
۲۹۰

۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰۳
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰۳

مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

مٔاخذ :یافتههای پژوهش

 2.۳.۵بررسی نبود خودهمبستگی
برای بررسی نبود خودهمبستگی در نتایج الگوی رگرسیونی از آمارٔه دوربین-واتسون استفاده
شده است .آزمون دوربین-واتسون همبستگی سریالی بین باقیماندٔه (خطا)های رگرسیون
را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون میکند:
 :H0بین خطاها خودهمبستگی وجود ندارد.
 :H1بین خطاها خودهمبستگی وجود دارد.
اگر آمارٔه دوربین-واتسون بین  ۱.۵و  ۲.۵قرار گیرد ،فرضیٔه  H0آزمون (عدم همبستگی بین
خطاها) پذیرفته میشود و در غیر اینصورت  H1تٔایید میشود .نتایج مربوط به آمارٔه دوربین-
واتسون فرضیههای پژوهش در جدول  ۳قید شده است.
جدول ۴
آزمون خودهمبستگی خطاها
عنوان الگوها

نوع آزمون

آماره

نتیجه

الگوی اول
الگوی دوم

دوربین-واتسون
دوربین-واتسون

۲.۰۰۴
۲.۳۶

نبود خودهمبستگی
نبود خودهمبستگی

مٔاخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول مزبور ،مقادیر آمارٔه دوربین-واتسون در داخل فاصلٔه  ۱.۵و  ۲.۵قرار دارد؛
بنابراین فرض  H0مبنی بر نبود خودهمبستگی بین خطاها تٔایید میشود.
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متغیر

عالمت

آزمون فیشر

سطح معنیداری

نتیجه

۶۱۶

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

شرایط ناهمسانی واریانس مجذور مربعات استفاده شود ،خطاهای معیار نادرست است و
بنابراین استنباطهای حاصلشده میتواند گمراهکننده باشد .درصورتیکه مشکل ناهمسانی
مشخص باشد ،میتوان از یک روش جایگزین استفاده کرد .یکی از روشهای ممکن استفاده
از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( ) GLSاست .این روش بهعنوان روش حداقل مربعات
وزنی نیز شناخته میشود ،زیرا در این روش مجموع وزنی مربعات پسماندها حداقل شده،
درحالیکه در مجذور مربعات مجموع غیروزنی حداقل میگردد.
همسانی واریانس H0 :
{
ناهمسانی واریانس H1 :
جدول  ۵نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس یا نسبت درستنمایی برای بررسی
وجود واریانس ناهمسانی در فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول ۵
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با آزمون بروش پاگان
عنوان الگو

نوع آزمون

سطح معنیداری

آمارٔه خی دو

نتیجه

الگوی اول
الگوی دوم

ناهمسانی واریانس
ناهمسانی واریانس

۰.۳۱
۰.۳۴

۰.۸۷
۰.۷۶

همسانی واریانس
همسانی واریانس

مٔاخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که نتایج جدول  ۵نشان میدهد ،مقدار احتمال بهدستآمده بزرگتر از  ۰.۰۵است.
در نتیجه ،فرضیٔه صفر تٔایید شده است که بیانگر وجود همسانی واریانس در این الگوهاست.
 ۴.۳.۵آزمون تعیین نوع دادههای ترکیبی  Fلیمر (چاو)
در برآورد یک مدل که دادههای آن از نوع ترکیبی هست ،ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص
شود .بهعبارت دیگر ابتدا باید بررسی شود که مدل مورد بررسی در کدام طبقه تلفیقی  ۱یا
Pool

1
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 ۳.۳.۵بررسی ناهمسانی واریانس
یکی از فروض کالسیک الگوی رگرسیون خطی این است که اجزای اختالل دارای واریانس
همسان هستند .اگر ناهمسانی واریانس وجود داشته باشد ،آزمونهای  tو  Fنتایج غلطی ارائه
میدهند و بنابراین نمیتوان فرضیهها را با این آزمونها ارزیابی کرد .بهعبارت دیگر ،اگر در

۶۱۷

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

پانل قرار میگیرد .در مورد دادههای ترکیبی ابتدا آزمون ( Fآزمون چاو) به منظور انتخاب
شیوه تخمین مدل از بین دو راهکار تلفیقی و پانل انجام میشود .فرضیٔه صفر و فرضیٔه مقابل
نیز بهصورت زیر است:

نحؤه ارزیابی این آزمون به این صورت است که چنانچه در سطح اطمینان  ۹۵درصد (خطای
 ) =۵%آمارٔه  Fمحاسبهشده از معادلٔه رگرسیون کوچکتر از مقدار  Fبهدستآمده از نگاره
باشد ،فرض H0را نمیتوان رد کرد و در غیر اینصورت  H1رد میشود.
جدول ۶
آزمون چاو
عنوان الگو

آمارٔه F

احتمال

مقایسه با ۰.۰5

نتیجٔه آزمون

الگوی اول
الگوی دوم

۵.۵۳
۰.۷۴

۰.۰۰۰
۰.۰۰۰

کوچکتر
کوچکتر

رد فرض صفر-الگوی ترکیبی
رد فرض صفر-الگوی ترکیبی

مٔاخذ :یافتههای پژوهش

مطابق با جدول  ،۶سطح معنیداری آمارٔه  Fبرای الگوهای رگرسیونی تحقیق از ۰.۰۵
کوچکتر است .بهاینترتیب ،میتوان نتیجه گرفت فرض ( H0الگوی تلفیقی) رد و الگوی
ترکیبی تٔایید میشود.
 ۵.۳.۵آزمون تشخیص رگرسیون ترکیبی با اثر تصادفی یا ثابت (آزمون هاسمن)
پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدٔا برای سالهای مختلف یکسان نیست ،باید روش
استفاده در برآورد الگو (تٔاثیرات ثابت یا تصادفی) تعیین شود .که بدینمنظور از آزمون
هاسمن استفاده میشود .فرضیٔه صفر و فرضیٔه مقابل نیز بهصورت زیر است:
الگوی ترکیبی با تٔاثیرات تصادفی مناسب است H0 :
{
الگوی ترکیبی با تٔاثیرات ثابت است H1 :
چنانچه در سطح اطمینان  ۹۵درصد (خطای  ) =%۵آمارٔه  𝜒 2محاسبهشده از معادلٔه
رگرسیون کوچکتر از مقدار  χ2بهدستآمده از نگاره باشد ،فرض  H0را نمیتوان رد کرد و در
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الگوی تلفیقی مناسب است H0 :
{
الگوی ترکیبی مناسب است H1 :

۶۱۸

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

غیر اینصورت  H1رد میشود .بهعبارت دیگر ،اگر سطح معنیداری آزمون هاسمن از ۰.۰۵
بزرگتر باشد ،الگو با اثر تصادفی و اگر سطح معنیداری این آزمون از  ۰.۰۵کوچکتر باشد،
الگوی ترکیبی با اثر ثابت استفاده میشود.

عنوان الگو
الگوی اول
الگوی دوم

آمارٔه

2

۱۸.۴۴
۱۸.۵۳

احتمال

نتیجٔه آزمون

۰.۰۰۰
۰.۰۰۲

پذیرش فرض صفر-الگوی ترکیبی با تٔاثیرات ثابت
پذیرش فرض صفر-الگوی ترکیبی با تٔاثیرات ثابت

مٔاخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به آزمون هاسمن در جدول  ،۷برازش الگوهای رگرسیونی این پژوهش با استفاده از
تخمین الگوی دادههای ترکیبی به روش تٔاثیرات ثابت برای الگو مناسب خواهد بود.
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جدول ۷
آزمونهاسمن

۶۱۹

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

 ۴.۵تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق

جدول ۸
برآورد الگو
متغیرهای مستقل

الگوی اول

الگوی دوم

C

۱۶.۸۵
()۰.۰۰۰

۱۷.۲۸
()۰.۰۰۰

VAIC

۰.۱۵
۰.۰۰۱۱

-

-

۰.۰۲
()۰.۹۰۵

-

۰.۲۰
()۰.۰۲۱

-

-۰.۸۶
()۰.۴۸۹

SIZE

-۰.۵۶
()۰.۰۰۰۱

-۰.۵۳
()۰.۰۰۰۸

LEV

-۵.۷۳
()۰.۰۰۴۱

-۶.۲۸
()۰.۰۰۶۷

۰.۸۵
۱۹.۳۶
۰.۰۰۰۰

۰.۸۶
۱۷.۵۴
۰.۰۰۰

CEE
HCE
SCE

R-squared
F-statistic
)Prob(F-statistic
الگوی اول:

𝑡𝑖𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =𝛽۰ + 𝛽۱ 𝑉𝐴𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽۲ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽۳ 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + ε
الگوی دوم:

𝑡𝑖𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =𝛽۰ + 𝛽۱ 𝐶𝐸𝐸𝑖𝑡 + 𝛽۲ 𝐻𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽۳ 𝑆𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽۴ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽۵ 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + ε

با توجه به فرضیات مطرحشده در این پژوهش ،به بررسی هریک از آنها پرداخته میشود:
فرضیٔه  :۱بین ضریب ارزشافزودٔه فکری و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.
مطابق با نتایج بهدستآمده در الگوی ( ،)۱ضریب بتا در فرضیٔه حاضر  ۰.۱۵و با مقدار احتمال
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جدول  ۸نتایج بهدستآمده از الگوهای ( )۱و ( )۲است که ارتباط عملکرد بانک با اجزای
سرمایٔه فکری را نشان میدهند.

۶۲۰

سال یازدهم /شماره  /۳۸زمستان ۱۳۹۷

 ۰.۹۰۵است؛ لذا نتایج مندرج در جدول  ۷حاکی از معنیدارنبودن ضریب رگرسیون است و
فرضیٔه دوم در سطح خطای  ۵درصد تٔایید نمیشود.
فرضیٔه  :۳بین کارایی سرمایٔه انسانی و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد .مطابق
با نتایج بهدستآمده در الگوی ( ،)۲ضریب بتا در فرضیٔه حاضر  ۰.۲و با مقدار احتمال ۰.۰۲۱
است؛ لذا نتایج مندرج در جدول  ۷حاکی از مثبت و معنیداربودن ضریب رگرسیون است و
فرضیٔه سوم در سطح خطای  ۵درصد تٔایید میشود.
فرضیٔه  :۴بین کارایی سرمایٔه ساختاری و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.
مطابق با نتایج بهدستآمده در الگوی ( ،)۲ضریب بتا در فرضیٔه حاضر  ۰.۸۶و با مقدار احتمال
 ۰.۴۸است؛ لذا نتایج مندرج در جدول  ۷حاکی از معنیدارنبودن ضریب رگرسیون است و
فرضیٔه چهارم در سطح خطای  ۵درصد تٔایید نمیشود.

 ۶نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش به بررسی رابطٔه بین سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزودٔه فکری و تٔاثیر آن در
عملکرد مالی  ۱۲بانک پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دورٔه  ۱۳۹۵-۱۳۹۱پرداخته
شده است .یکبار اثر خود سرمایٔه فکری بهطورکلی و یکبار اثر اجزای سرمایٔه فکری بررسی
شد .نتایج حاضر بر اساس تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بیانگر آن است که بین ضریب
ارزشافزودٔه فکری ،کارایی سرمایٔه انسانی (متغیرهای مستقل) ،و بازده دارایی بهعنوان متغیر
عملکرد مالی (متغیر وابسته) رابطٔه معنادار وجود دارد .وجود رابطه بین متغیرهای نامبرده
نشاندهندٔه کارایی داراییهای نامشهود برای ارزیابی عملکرد مالی است .اما ،رابطٔه معنادار
بین کارایی سرمایٔه ارتباطی ،کارایی سرمایٔه ساختاری (متغیرهای مستقل) ،و عملکرد مالی
بانکها (متغیر وابسته) مورد تٔایید قرار نگرفته است.
یافتههای این پژوهش نشان داده است سرمایٔه فکری در بخش بانکی بورس تهران بیشتر
تحتتٔاثیر کارایی سرمایٔه انسانی است و از طرف دیگر ،ضریب ارزشافزودٔه سرمایٔه فکری نیز
در ایجاد ارزشآفرینی عملکرد بانکی مٔوثر است و ضریب متغیر سرمایٔه انسانی به میزان ۰.۰۲
نشاندهندٔه این است که  ۱درصد افزایش در سرمایٔه انسانی منجر به افزایش  ۰.۰۲درصدی
بازده دارایی بانکها میشود و همچنین ضریب ارزشافزوده به میزان  ۰.۱۵نشاندهندٔه ۱
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 ۰.۰۰۱۱است؛ لذا نتایج مندرج در جدول  ۷حاکی از مثبت و معنیداربودن ضریب رگرسیون
است و فرضیٔه اول در سطح خطای  ۵درصد تٔایید میگردد.
فرضیٔه  :۲بین کارایی سرمایٔه ارتباطی و بازده دارایی بانک رابطٔه معنادار وجود دارد.
مطابق با نتایج بهدستآمده در الگوی ( ،)۲ضریب بتا در فرضیٔه حاضر  ۰.۰۲و با مقدار احتمال

تٔاثیر اجزای سرمایٔه فکری و ضریب ارزشافزوده فکری بر عملکرد مــالی…

۶۲۱

و سوفیان ( ،)۲۰۱۲و غالمیپور و عربانی ( )۱۳۹۳همسوست.
پیشنهاد میشود بانکها با بهکارگیری کارکنان دانشی ،آموزش ضمن خدمت ،افزایش
انگیزش در کارکنان یدی در راستای ایجاد تخصص و مهارت مضاعف فکری ،ایجاد رضایت
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