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چکیده
هدف این مقاله سنجش سرمایه فکری بنگاههای وابسته نفتی و بررسی رابطه آن با
عملکرد مالی است .بدین منظور ،سرمایه فکری با استفاده از صورتهای مالی برآورد شد
و رابطه آن با عملکرد بنگاهها ،طی دوره زمانی؛  5731تا  5731بررسی گردید .نتایج مدل
ارزش بازاری عملکرد بنگاه ،نشان میدهد که رابطه بین ارزش دفتری نرمال بنگاه ،با
ارزش نرمال بازاری بنگاه مثبت است .در حالی که ،رابطه درآمدهای اعالمی با ارزش بازاری
بنگاه ،منفی است .بهعالوه ،رابطه بین هزینههای ایجاد سرمایه فکری با ارزش بازاری
بنگاه ،مثبت است .ضمن آن که ،هزینههای ایجاد سرمایه فکری بر ارزش بازاری بنگاه
تاثیر مثبت دارد .نتایج مدل عملکرد بنگاه نشان میدهد رابطه بین سرمایه فکری و
عملکرد بنگاههای وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است.
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 -5مقدمه
با انقالب فناوري اطالعات و پیشرفت سریع آن در دهه  ،1992الگوي رشد اقتصاد
جهاني تغییر اساسي کرد .در جهان امروز ،دانش مهمترین نوع سرمایه و مکمل سرمایه
مالي و فیزیکي است و محیط کسب و کار مبتني بر دانش ،نیازمند رویکردي است که
بتواند دارایيهاي ناملموس بنگاه مثل دانش و توان اجرایي منابع انساني ،نوآوري ،نوع
رابطه با مشتریان ،روابط حاکم بر بنگاه و ساختار آن را در برگیرد .از این رو ،نظریه
سرمایه فکري توجه جامعه علمي و دست اندرکاران سازماني را به خود جلب کرده
است (بنتیس .)1999 ،1تغییر شرایط اقتصادي و بوجود آمدن تفاوت در حال افزایش
بین ارزش دفتري و ارزش بازاري یک بنگاه ،بویژه در بنگاههاي دانش محور ،اهمیت و
نقش سرمایه فکري 0در شرکت و بنگاه اقتصادي را افزایش داده است .از این رو ،امروزه،
سرمایه فکري اساسيترین دارایي یک بنگاه به شمار ميآید .این نوع از سرمایه شامل
سه جزء اصلي :سرمایه انساني ،3سرمایه ساختاري4و سرمایه رابطهاي 5است (سیدلر1
و همکاران .)0214 ،اندازهگیري این اجزا و بررسي ارتباط آنها با عملکرد بنگاه (سود
بنگاه) ضروري است زیرا ،ارزش حسابداري فعالیت یک بنگاه انعکاس دهنده عملکرد
واقعي دارایيهاي نامشهود و سرمایه فکري نیست و نیازمند درک نقش سرمایه فکري
در فرآیند ارزش آفریني یک بنگاه براي بررسي ریشههاي سودآوري و ارزش آفریني
سرمایه فکري در یک بنگاه است .از این رو ،بررسي ارزش افزوده سرمایه فکري
( 9)VAICو نقش آن در سودآوري یا عملکرد بنگاهها حائز اهمیت است .از این طریق
ميتوان گفت که به ازاي افزایش هر واحد پولي سرمایه فکري در یک بنگاه ،ارزش
افزوده بنگاه به چه میزان افزایش ميیابد .نظر به اهمیت موضوع ،رابطه سرمایه فکري
یک بنگاه با عملکرد بنگاههاي نفتي در بورس اوراق بهادار تهران بررسي خواهد شد.
براي انجام این کار ،ابتدا اجزاي سرمایه فکري ،از صورتهاي مالي بنگاههاي وابسته
نفتي ،طي دوره؛  1395-1395استخراج و برآورد خواهد شد .سپس ،رابطه آنها با
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عملکرد بنگاه با استفاده از روش پانل دیتا 8بررسي ميشود .در این راستا ،مقاله از پنج
بخش تشکیل شده است .ابتدا مقدمه و در بخش دوم مباني نظري ارائه ميگردد .در
بخش سوم پیشینه تحقیق بیان خواهد شد .در بخش چهارم تصریح مدل و نتایج
برآورد مدل مورد بررسي قرار ميگیرد و سپس نتیجهگیري ارائه خواهد شد.
 -2مبانی نظری
سرمایه فکري یک مفهوم چند رشتهاي است و درک آن در حوزههاي مرتبط با کسب
و کار و تجارت متنوع است (هوانگ و همکاران )0229 ،9و براي سنجش آن توافق
چنداني وجود ندارد .ضمن آن که به اشکال مختلف در فرآیند مدیریت و عملکرد بنگاه
نقش اساسي دارد و در حوزه انقالب تکنولوژي اطالعات ،اهمیت دانش و اقتصاد مبتني
بر آن ،مهمترین عامل تعیین کننده مزیت رقابتي و نوآوري و خالقیت یک بنگاه تفسیر
ميشود .بنتیس )1991(12معتقد است سرمایه فکري به مفهوم تالش براي استفاده
مؤثر از دانش در مقایسه با اطالعات (ماده خام) است و براي ترکیبي از دارایي
ناملموس ،دارائي فکري ،دارایي انساني و دارایي ساختاري بر فعالیت بنگاه تأثیر جدي
دارد (بروکینگ .)1991 ،11از این رو است که فضاي کسب و کار به طور شگفت انگیزي
تغییر کرده است و بنگاههاي قرن  ،01فعالیتهاي خود را بر روي دارایيهاي مبتني
بر دانش و اطالعات متمرکز ساختهاند .در عصر اطالعات ،سیستم محاسباتي سنتي
کارایي الزم براي سنجش نقش دارایيهاي ملموس و ناملموس بنگاه را ندارند و انواع
سرمایههاي فکري را بهعنوان مکمل نگاه ميکنند (سیتارامان 10و همکاران.)0220 ،
در یک تعریف ساده ،سرمایه فکري از تفاوت بین ارزش بازاري و ارزش دفتري
دارایيهاي یک سازمان بدست ميآید .در تعریفي دیگر ،سرمایه فکري عبارت است از،
ارزش دارایيهاي مشهود و نامشهود یک بنگاه که تاثیر مهمي بر عملکرد و موفقیت
آن دارند ولي در ترازنامه منعکس نميشوند .این نوع از دارایيها شامل دارایيهاي
دانش محور ،میزان اطالعات ،سرمایه انساني ،ارزشهاي پنهان بنگاه ،ابداعات ،ایدهها،
دانشهاي بنیادي ،روشهاي مختلف طراحي محصول ،برنامههاي کامپیوتري و مقدار
انتشارات است .این نوع از دارایي ،موجب ثروت آفریني تدریجي براي بنگاه ميشوند.
8
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علیقلي و دیگران ( )1392و رز13و دیگران ( )1999نشان ميدهند که بین ارزش
بازاري سهام بنگاه و ارزش دفتري سهام آن تفاوت وجود دارد و این تفاوت انعکاس
دهنده ارزش سرمایه پنهان بنگاه و بخشي از سرمایه فکري است .از نظر آنها مفهوم
سرمایه فکري ،صرفا بهمعناي توضیح ارزش سرمایه ضمني یک بنگاه نیست ،بلکه
استفاده براي توضیح تاثیر آن بر عملکرد آن است.
عموما سرمایه فکري به سه طریق تعریف ميشود :الف) سرمایه انساني :شامل افراد
و هزینهها براي افرادي است که منشاء ابداع و نوآوري هستند؛ ب) سرمایه ساختاري:
شامل هزینههاي تحقیق و توسعه و انتقال دانش در یک بنگاه؛ ج) سرمایه رابطهاي:
شامل هزینههاي تبلیات و هزینههایي که در تجارت بنگاه ایجاد ارزش ميکند.
بنابراین ،سرمایه فکري حاصل تعامل بین عناصر سرمایه انساني ،ساختار و نوع روابط
بیروني و دروني است (بنتد .)0222 ،14با وجود شباهت سرمایه فکري با دارایيهاي
مشهود ؛ ویژگي سرمایه فکري ،غیر رقابتي بودن و تقسیم ناپذیري آن در بکارگیري
عوامل تولید و از نوع عوامل تولید عمومي است در حالي که ،دارایيهاي فیزیکي در
هر لحظه از زمان ،تنها براي انجام یک کار مورد استفاده قرار ميگیرند هلمن15
( .)0225پنج دلیل براي اهمیت سنجش سرمایه فکري ارایه ميکند :نقش آن در
تدوین استراتژي تجاري بنگاه؛ دستیابي به مزیت رقابتي؛ تدوین شاخصهاي عملکرد
مبتني بر استراتژي؛ پرداخت به نیروي انساني مبتني بر سرمایه فکري؛ ارتباط با
سهامداران خارجي .اندرسن11و همکاران ( )0212دالیل اندازه گیري سرمایههاي
فکري را بهبود مدیریت داخلي ،بهبود گزارشات خارجي ،رضایت عوامل اجرایي و
قانوني تعریف ميکند.
 -2-5الگوهای اندازهگیری سرمایه فکری

شرکت مالي اسکاندیا براي نخستین بار دارایيهاي مبتني بر دانش را اندازهگیري کرد
و به الگوي اسکاندیا معروف شد .نخستین سنجش سرمایه فکري اسکاندیا بر اساس
الگوي پیشنهادي ادوینسون و مالون 19در اواسط دهه  1999تدوین شد .در این الگو،
براي اندازهگیري دارایيهاي مبتني بر دانش در پنج حوزه :مالي ،مشتري ،فرآیند،
13
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توسعه و نوسازي و انساني مورد توجه قرار گرفت .ادوینسون و مالون با اصالح الگوي
اسکاندیا ،سرمایه فکري را در قالب دو جزء سرمایه انساني و سرمایه ساختاري ارائه
کردند .در این الگو ،سرمایه انساني با عنوانهاي :دانش مختلط ،مهارت ،خالقیّت و
توانایي فردي کارکنان براي انجام وظیفه که قابل مبادله نیست و سرمایه ساختاري
شامل :سختافزار ،نرمافزار ،پایگاههاي اطالعاتي ،ساختار سازماني ،حق ثبت اختراعها،
مارکهاي تجاري و هر گونه قابلیّت سازماني براي افزایش بهرهوري کارکنان است که
در بنگاه رسوب ميکند و قابل تملّک و مبادله است .آنها معتقدند که با وجود
دارایيهاي نامشهود ،محاسبه شکاف بین ارزش ثبت شده و برآورد سرمایهگذاران از
ارزشهایشان امکانپذیر خواهد است (فطرس و بیگي .)1385 ،روس و همکاران
 )1999(18رویکرد کارت امتیازي را ارایه کردند .هدف این شاخص اندازه گیري سرمایه
فکري ،ایجاد امکان تجسّم و انتقال سرمایه فکري و ارزشهاي ناشي از آن است .این
شاخص نسل دوم اندازهگیري سرمایه فکري است و سعي دارد تمام مؤلفهها را در یک
شاخص با ضریب اثرگذاري تجمیع کند و زمینه مقایسه بین بنگاهها و واحدهاي
اقتصادي را فراهم آورد .روس و همکاران ( )1999نیز سرمایه فکري را به سرمایه
انساني ،سرمایه سازماني و سرمایه ارتباطي تفکیک ميکنند.
بروکینگ )1991( 19الگوي جدیدي با نام بروکر براي سنجش مستقیم ارزش
سرمایه فکري طرحریزي کرد .بروکینگ ارزش سرمایه فکري بنگاه را با روش عیبیابي
بررسي کرد .در الگوي بروکر ،مواردي از قبیل :مارک تجاري ،مشتري ،کانال توزیع و
همکاري تجاري به عنوان دارایي تعریف ميشود .سرمایه انساني شامل :آموزش ،دانش
و شایستگي افراد شاغل در بنگاه است و سرمایه معنوي شامل :حق ثبت اختراع ،حق
امتیاز و اسرار تجاري است .سرمایه ساختاري نیز فرایندهاي مدیریتي ،سیستمهاي
تکنولوژي اطالعات ،شبکه ارتباطها و سیستمهاي مالي را در برميگیرد .اسویبي02
( )1999الگوي نمایشگر دارایيهاي نامشهود که از جمله روشهاي کارت امتیازي
است ،را ارائه کرد .در این الگو ارزش بازاري سرمایه بنگاه شامل؛ خالص دارایيهاي
مشهود و سه نوع دارایي نامشهود است .در روش ارزش افزوده اقتصادي ،سنجش
سرمایه فکري بر پایه حسابداري سنتي است که توسط استوارت 01در سال 1999
18
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مطرح شد .در این الگو به پیروي از اصول حداکثرسازي ارزش سهام ،تفاضل مجموع
ارزش واحد اقتصادي و مجموع ارزش سرمایه به کار گرفته شده توسط سرمایهگذاران
حداکثر ميشود .در این روش متغیرهاي :بودجهبندي سرمایه ،برنامهریزي مالي،
هدفگذاري ،اندازهگیري عملکرد ،ارتباط سهامداران و انگیزه پاداش در نظر گرفته
ميشود (بونیتیس و همکارن .)0222 ،00کاپالن و نورتون )0224( 03براي سنجش
سرمایه فکري کارت امتیازي متوازن را از چهار زاویه مورد بررسي قرار ميدهند .در
این روش دیدگاه مالي به مفهوم سرمایه مالي ،دیدگاه مشتري به مفهوم سرمایه
مشتري ،فرایندهاي داخلي به مفهوم سرمایه ساختاري و رشد و یادگیري به مفهوم
سرمایه انساني است.
بررسي دیدگاه هاي ارایه شده نشان ميدهد که مفهوم توپولوژیک سنجش سرمایه
فکري ،در نظر گرفته شدن سه مقولهي سرمایه انساني ،سرمایه ساختاري و سرمایه
ارتباطي یا مشتري است .از این رو ،در بخش بعد سعي مي شود شاخصهاي مناسب
براي سنجش سرمایه فکري بر این اساس مورد بررسي قرار گیرد.
 -2-2شاخصهای سنجش سرمایه فکری

لیم و همکاران )1999( 04اظهار مي کنند که توبین براي سنجش سرمایه فکري،
نسبت کیوي توبین 05را ارایه کرده است و ارزش بازاري سهام یک بنگاه را با
هزینههاي جایگزیني آن (هزینه جایگزیني دارایيهاي بنگاه) مرتبط ميسازد .بر اساس
نظریه نسبت کیوي توبین ،در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل
ميکند ،اما شواهد تجربي نشان ميدهد که در همین زمان این نسبت ميتواند به
طور معناداري با عدد یک متفاوت باشد .نسبت کیوي توبین در اصل بسیار شبیه به
نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري آن است با این تفاوت که توبین براي
محاسبه نسبت ،هزینه جایگزیني دارایيهاي فیزیکي را به جاي ارزش دفتري
دارایيهاي فیزیکي بکار ميگیرد .چنانچه نسبت کیوي یک بنگاه ،بزرگتر از واحد و
بزرگتر از مقدار کیو در شرایط رقابت باشد؛ بنگاه توانایي کسب سودي بیشتر از
بنگاههاي مشابه را دارد .در حالي که مدل سود باقي مانده  ،01RIMروشي آینده نگر
22

Bontis et al.
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24
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Tobin’s Q
26
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براي سنجش سرمایه فکري است .در این روش ،سرمایه انساني جداگانه بررسي
مي شود و اجزاي دیگر سرمایه فکري یعني عوامل ساختاري و رابطهاي تعدیل
ميگردد و به همین دلیل ،مدل سود باقي مانده تعدیل شده 09نامیده ميشود .با
استفاده از این روش ميتوان سرمایه فکري بنگاهها را اندازه گیري و با یکدیگر مقایسه
و آزمونهاي شفاف و قابل اتکایي ارائه نمود.
 -7پیشینه تحقیق
بونتیس و همکاران ( )0222براي صنایع خدماتي و غیر خدماتي کشور مالزي رابطه
بین سرمایههاي فکري و عملکرد تجاري بنگاهها را بررسي کردند .نتایج این تحقیق
نشان ميدهد که میان اجزاي سرمایههاي فکري روابط متقابلي وجود داشته است و
حدود بیست تا سي درصد بر عملکرد تجاري بنگاهها اثر داشته است .بوزبورا08
( ،)0224با بررسي بنگاههاي صنعتي کشور ترکیه نشان ميدهد که سرمایه انساني و
سرمایه ارتباطي بر ارزش دفتري و بازاري شرکتها موثر بوده است .در این تحقیق به
دلیل فقدان دادههاي دقیق ،ارزش دفتري و بازاري شرکتها بصورت کیفي و
پرسشنامهاي سنجیده شده است .ضمنا بین سرمایه مشتري و انساني رابطه قوي وجود
دارد .کمیسیون اروپایي براي بررسي سرمایه فکري ،پروژه مریتم )0220( 09را انجام
داد که در آن رهنمودهایي براي اندازهگیري سرمایه فکري ارایه ميشود .چانگ32
( ،)0229ارتباط بین سرمایه فکري و عملکرد کسب و کار و ارزش کسب و کار در
صنعت بیوتکنولوژي تایوان را بررسي کرده است .یافتههاي این تحقیق نشان ميدهد
اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد بنگاهها تاثیر ميگذارد .لئو 31و همکاران ( )0224تاثیر
ارتباط با مشتري و سرمایه اجتماعي شریک تجاري بر عملکرد شرکت را بررسي کردند.
نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط با مشتري و منابع سرمایه اجتماعي شریک
تجاري بر عملکرد مالي و استراتژیکي شرکت تاثیر دارد و در آن ارتباط با مشتري
نسبت به عامل دیگر تاثیر قویتري دارد .پیوتان و همکارانش )0229( 30رابطه بین
سرمایه فکري و عملکرد مالي در بورس سنگاپور را بر اساس سه شاخص مالي (سود
27
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هر سهم ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده ساالنه) بررسي کردند .نتایج
نشان ميدهد بین سرمایه فکري و شاخصهاي عملکرد مالي رابطه مثبت وجود دارد.
ضمنا تفاوت معناداري بین ضریب اثر گذاري سرمایه فکري در صنایع مختلف وجود
دارد .پژوهش یاالما و کوسکان )0229(33بیانگر آن است که ضریب کارایي ارزش
افزوده سرمایه فکري بر سود بانکهاي در بورس استانبول ،به طور متوسط %11/3
تأثیر دارد .همچنین ،مطالعه کامت و بحاراتي )0228( 34در هند نشان ميدهد که بین
اجزاء سرمایه فکري ،سرمایه انساني تأثیر جدي روي سود دهي و ارزش شرکتهاي
داروسازي داشته است .چن و همکارانش )0224( 35نشان دادند که بین اجزاي سرمایه
فکري ارتباط وجود دارد و اجزاي آن نیز بر عملکرد کسب و کار بنگاه تأثیر دارد .ونگ
و چانگ )0225( 31با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان ميدهد بین سرمایه
فکري و ارزش بازاري سهام بنگاههاي الکترونیکي در آمریکا رابطه مثبت وجود دارد.
کارمن و همکاران )0211( 39سرمایه فکري شرکتها را مورد بررسي قرار دادند.
این مطالعه اثر خالص تنوع  TMTسرمایه انساني را بر عملکرد و اثر استراتژي شرکت
(محصوالت و تنوع بین المللي) بر عملکرد بنگاه را بررسي کردند .این مطالعه نشان
ميدهد که بین سرمایه انساني و استراتژي با عملکرد بنگاه رابطه علت و معلولي وجود
دارد .دیما و همکاران )0211( 38تاثیر سرمایه فکري بر مزیت رقابتي براي شرکتهاي
مخابراتي در کشور اردن را بررسي کردند .یافتهها نشان ميدهد که سرمایه ارتباطي و
سرمایه ساختاري بر مزیت رقابتي یک بنگاه تاثیر مثبت دارد .نمازي و ابراهیمي
( )1388رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد مالي حال و آینده شرکتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران" را بررسي کردند .نتایج نشان ميدهد که صرف نظر
از اندازه شرکت ،ساختار بدهي و عملکرد مالي گذشته ،بین سرمایه فکري و عملکرد
مالي جاري و آینده شرکت ،هم در سطح شرکت و هم در سطح صنایع ،رابطه مثبت
معني داري وجود دارد .افزون بر این ،هم در سطح شرکتها و هم در سطح صنایع،
بین اندازه شرکت و عملکرد آتي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .رابطه بین
ساختار بدهي و عملکرد جاري و آتي در سطح شرکتها مثبت و معني دار است اما از
33
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منظر صنایع؛ در صنعت شیمیایي و دارویي مثبت و معني دار است ولي در صنعت
خودرو ،فلزات و کاني غیر فلزي رابطه معني دار نیست .همتي و همکارانش ()1389
ارتباط بین سرمایه فکري ،ارزش بازاري و عملکرد مالي شرکتهاي غیر مالي را بررسي
کردند .نتایج حاصل نشان ميدهد ارتباط معني داري بین سرمایه فکري و ارزش
بازاري و عملکرد مالي شرکتهاي غیر مالي وجود دارد .سینایي و همکاران ()1392
ارتباط بین سرمایه فکري و عملکرد شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و نیز روابط تعاملي آن دو با عملکرد مالي شرکتها را بررسي کردند .نتایج
شرکت تولیدي با تکنولوژي باال و شرکت تولیدي با تکنولوژي پایین نشان داد که هر
دو متغیر سرمایه نوآوري و مشتري رابطه مثبت و معني داري با عملکرد مالي دارند،
ولي شدت ارتباط بین سرمایه نوآوري با عملکرد در شرکتهاي با تکنولوژي باال بیشتر
از شرکتهاي با تکنولوژي پایین نبوده است .ابوالحسني رنجبر و همکاران ()1391
عوامل تاثیر گذار بر کارآفریني درون سازماني را با توجه به سرمایه فکري بررسي
کردند .نتایج نشان داد ،رابطه مثبت و معني داري بین اجزاي سرمایه فکري با
کارآفریني درون سازماني کارکنان وجود دارد .این بدین معني است که با سرمایه
گذاري در سرمایه فکري یک سازمان انتظار ميرود کارآفریني درون سازماني بهبود
یابد .قدیري امري و یداله زاده طبري ( )1390تأثیر سرمایههاي فکري بر عملکرد
صادرات شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بررسي کردند .یافتهها
حاکي از رابطه مثبت و معني دار بین سرمایه فکري وعملکرد صادرات شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .همچنین ،شرکتهایي که سرمایه
فکري باالتري دارند از عملکرد صادراتي بهتري برخوردارند .جوانمرد و امیني فر
( )1390تاثیر اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد مالي و غیرمالي شرکت گاز را بررسي
کردند .مشخص شد که سرمایه فکري تاثیر مثبت بر روي عملکرد مالي و غیر مالي
شرکت دارد .دستگیر و همکاران ( )1393تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد مالي شرکت
را بررسي کردند .نتایج نشان دهنده ارتباط معني دار بین سرمایه فکري و شاخص
عملکرد مالي ميباشد .قاسمیه و نعمت الهي ( )1393تأثیر سرمایه فکري بر کارایي
درآمد در صنعت بانکداري ایران را بررسي کردند .نتایج نشان ميدهد سرمایه انساني
رابطه منفي و معناداري با سرمایه ساختاري و سرمایه فیزیکي دارد در حالي که،
سرمایه فکري ارتباط مثبت و معناداري با کارایي درآمد در صنعت بانکداري دارد.
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 -4تصریح مدل و برآورد آن
الف-تصریح مدل :براي بررسي ارزش سرمایه فکري ( ،)ICابتدا مدل ریما ()RIM
ارایه ميشود .سپس تعدیالت الزم براي متجانس کردن ارزش سرمایه فکري و عملکرد
بنگاههاي وابسته نفتي انجام ميشود .به عالوه بر مبناي روش اولسون )1995( 39ارزش
سرمایه فکري به سرمایهگذاري در بخش نیروي انساني ،ساختاري و ارتباطي مدل ریما
اصالح خواهد شد .سپس بر مبناي مدل بالستر 42و همکاران ( )0220مدل تعدیل
خواهد شد و بر سرمایه گذاري انساني تمرکز ویژهاي به عمل خواهد آمد .در این بخش
ضمن آن که مدل سازي اولسون ( )1995در نظر گرفته ميشود ،عملکرد (سود)
بنگاههاي (شرکت) وابسته نفتي دیده ميشود که در آن همه اقالم عادي و غیرعادي
و مازادها بر اساس نظر پفیل )0224( 41در نظر گرفته خواهد شد و بر مبناي دیدگاه
اولسون ( )1995بصورت زیر ارزش گذاري ميشود (سیدلر40و همکاران)0214 ،
() 1

]

𝑉𝐵 𝑟𝑅 −
𝑁𝐼𝑡+1
𝑓
𝑡+𝑖−1

𝑖) 𝑓𝑟(1+

∞∑ 𝑀𝑉𝑡 = 𝐵𝑉𝑡 +
[ 𝐸 𝑖=1

که در آن؛  MVtارزش بازاري بنگاه در زمان t؛  BVtارزش دفتري بنگاه در زمان t؛
) E(.انتظارات اطالعاتي در زمان t؛  NIRt +1سود اعالمي در دوره  tو  rfهزینه سرمایه
(نرخ بهره بازار آزاد) است .ارزش بازاري بنگاه ( ،)MVtتابعي از ارزش دفتري بنگاه
( )BVو سود غیرمنتظره است که به صورت سود جاري منهاي نرخ بهره بازار آزاد
ضربدر ارزش دفتري ابتداي دوره تعریف شده است:
𝑡𝑉 𝑀𝑉𝑡 = 𝛽1 𝐵𝑉𝑡 + 𝛽2 (𝑁𝐼𝑡𝑅 − 𝑟𝑓 𝐵𝑉𝑡−1 ) + 𝛽3
() 0
که در آن؛  MVtارزش بازاري بنگاه در زمان t؛  βiضریبي که تابعي از ( rfهزینه
سرمایه) و ویژگيهاي سري زماني است ()i=1,2,….,؛  BVtارزش دفتري در زمان ،t
 NIRt +1سود اعالمي در دوره t؛  rfهزینه سرمایه و  vtسایر اطالعات در زمان  tاست.
در این مدل ایجاد سرمایه فکري ( )ICاز طریق اندازهگیري هزینههاي انجام شده بر
روي نیروي انساني ،هزینههاي تحقیق و توسعه و هزینههاي تبلیغات محاسبه ميشود.
فرض ميشود در اندازهگیري ضریب  ،αوزن این سه جزء؛ بعنوان انباشت سرمایه و
ارزش گذاري سرمایه فکري ،یکسان است .همچنین ،بر اساس کار تجربي بالستر و
39
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42
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همکاران ( ،)0220فرض ميشود هزینههاي رشد سرمایه فکري ثابت است و با روند
خطي و ثابت  gافزایش ميیابد و معادل نرخ بهره بازار بدون ریسک است .بر اساس
مدل بالستر  ،فرض بر آن است که مجموع دارایي سرمایه فکري ( )ICبنگاهها در
کشورهاي در حال توسعه با ضریب ( δبین صفر و یک) مستهلک شود و دوره زماني
حمایت محدود است .بر این اساس ،مقدار ارزش دارایي سرمایه فکري در پایان دوره،
از طریق معادله زیر بدست ميآید:
) 𝐼𝐶𝑡 =∝ (𝐻𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝑅𝑡 ) + (1 − 𝛿)(𝐼𝐶𝑡−1
()3
) =∝ (𝐼𝐸𝑡 ) + (1 − 𝛿)(𝐼𝐶𝑡−1

که در آن؛  ICtسرمایه فکري در زمان  α ،tضریب همفزوني (بین صفر و یک)δ ،

ضریب استهالک (بین صفر و یک) Ht ،هزینههاي انساني در زمان  St ،tهزینههاي
ساختاري (هزینههاي تحقیق و توسعه) در زمان  Rt ،tهزینههاي ارتباطي (هزینههاي
تبلیغات) در زمان  tو  (Ht+ St + Rt( IEtهزینههاي ایجاد سرمایه فکري ميباشد.
𝑡 𝛿1−

1−𝛿 2

𝛿1−

] )𝜗𝐼𝐶𝑡 =∝ (𝐼𝐸𝑡 ) [1 + (1−𝜗) + (1−𝜗) + ⋯ + (1−

() 4

𝜗1+

=∝ (𝐼𝐸𝑡 ) (𝛿+𝜗) =∝ (𝐼𝐸𝑡 ) Ø

که در آن؛  gنرخ بهره بدون ریسک است و با میل کردن  tبه سمت بينهایت ،خواهیم
داشت:
)Ø=(1+g/ δ+g
با توجه به نتایج مزبور ،رابطه خالصه شده ( )4مربوط به سرمایه فکري؛ یعني ∝ Ø

) 𝑡𝐸𝐼( = 𝑡𝐶𝐼 را ميتوان با یک دوره تاخیر بهصورت ) ICt-1= αØ(IEt-1نوشت.
درآمدهاي اعالمي )  (NIrtبر مبناي هزینه کامل روي نیروي انساني ،هزینههاي
راتحقیق و توسعه و هزینههاي تبلیغاتي محاسبه ميشود .یک سیستم جایگزین براي
سنجش سرمایه فکري ( ،)ICاستفاده از درآمدهاي اعالمي تعدیل شده ( (NIAtپس
از تعدیالت همفزوني و استهالک دارایي سرمایه فکري ( )ICاست .این رابطه بهصورت
زیر تعدیل ميشود:
𝐼𝑁𝑡𝐴 = 𝐼𝑁𝑡𝑅 +∝ 𝐼𝐸𝑡 − 𝛿𝐼𝐶𝑡−1
() 5
در این حالت ،ارزش دفتري بنگاه مساوي با ارزش دفتري تمام هزینههاي بنگاه به
اضافه دارایي سرمایه فکري ( )ICميباشد .بر این اساس ،ارزش تعدیل شده عملکرد
(سود) و ارزش دفتري بنگاه در معادله ( )0جایگذاري و مدل زیر بدست ميآید:
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() 1

𝑀𝑉𝑡 = 𝛽1 (𝐵𝑉𝑡 + 𝐼𝐶𝑡 ) + 𝛽2 [(𝑁𝐼𝑡𝑅 +∝ (𝐼𝐸𝑡 ) − 𝛿(𝐼𝐶𝑡 )) −
𝑡𝑉 𝑟𝑓 (𝐵𝑉𝑡−1 + 𝐼𝐶𝑡−1 )] + 𝛽3

رابطه ( )0بر اساس روش حسابداري ارایه شده بود که در آن هزینههاي ایجاد
سرمایه فکري کامل انجام شدهاند در حالي که در معادله ( ،)1فرض بر آن آست که
بخشي از هزینهها انجام شده است .براي بررسي یک مدل تعدیل جزئي سرمایه
ميتوان بجاي سرمایه فیزیکي جاري و تاخیري  ICtو  ICt-1در مدل ( ،)1روابط ( )3و
( )4را جایگزین کرد و مدل را به شرح زیر بدست آورد:

𝑡𝑉 𝑀𝑉𝑡 = 𝛽1 𝐵𝑉𝑡 + 𝛽2 (𝑁𝐼𝑡𝑅 − 𝑟𝑓 𝐵𝑉𝑡−1 ) + (𝛽1 𝛼∅ + 𝛽2 𝛼)𝐼𝐸𝑡 + 𝐵3
(𝑀𝑉𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 𝐵𝑉𝑡 + 𝐴2 (𝑁𝐼𝑅𝑡 − 𝑟𝑓 𝐵𝑉𝑡−1 ) + 𝐴3 𝐼𝐸𝑡 + 𝐴4 𝐼𝐸𝑡−1 )9

∝ 𝐴0 = 𝛽3 𝑉𝑡 , 𝐴1 = 𝛽1 , 𝐴2 = 𝛽2 , 𝐴3 =∝ (𝛽1 ∅ + 𝛽2 ), 𝐴4 = −𝛽2
∅(𝛿 + 𝑟𝑓 ),
)𝜗 ∅ = (1 + 𝜗)⁄(𝛿 +

مدل ( )9یک رابطه خطي بین متغیرهاي مستقل و یک رابطه غیرخطي با پارامترهاي
نرخ بهره  αو  δبرقرار کرده است .بالستر و همکاران ( )0220و امیر ( )1993براي
نرمال سازي و ایجاد تجانس بین شاخصهاي بنگاهها و از بین بردن واریانس ناهمساني،
ارزش تاخیري دفتري بنگاه ( )BVt-1را پیشنهاد کردند .بر این اساس ،مدل خطي پنل
بنگاهها در چارچوب الگوهاي اقتصادسنجي به شکل زیر خواهد شد:
(+ 𝜀𝑝𝑡 )8

𝐼𝐸𝑝𝑡−1

𝑉𝐵 + 𝐴4

𝑝𝑡−1

𝑡𝑝𝐸𝐼

𝑅 𝐼𝑁

𝑉𝐵 + 𝐴2 𝐵𝑉 𝑝𝑡 + 𝐴3

𝑝𝑡−1

𝑝𝑡−1

𝑡𝑝𝑉𝐵

𝑉𝐵 = 𝐴0 + 𝐴1

𝑝𝑡−1

𝑡𝑝𝑉𝑀
𝐵𝑉𝑝𝑡−1

در مدل ( )8تمام ضرایب مشخص و  𝐴3و  𝐴4بصورت خطي تعیین ميشوند و
براي متغیرهاي ( αنرخ همفزوني) و ( δنرخ استهالک) که بین صفر و یک هستند،
مورد استفاده قرار ميگیرند
در این مرحله با استفاده از معادله دوم و اضافه کردن نرخ همفزوني و نرخ استهالک
سرمایه ،مدل سرمایه فکري گسترش یافته را ارایه ميکنیم .در این مدل عملکرد
(سود) بنگاه به عنوان بازده دارایي تعریف ميشود .مزیت این شاخص مستقل بودن از
اهرم مالي است و امکان ارزیابي عملکرد بنگاهها با ویژگيهاي متفاوت را فراهم
ميسازد .عالوه بر این ،به منظور از بین بردن واریانس ناهمساني مدل را بر ارزش
دفتري بنگاه تقسیم ميکنیم .مدل بررسي عملکرد بنگاهها به شرح زیر بدست ميآید:
() 9

𝐶𝐼

) 𝑡𝑝𝑉𝐵( = 𝐴0 + 𝐴1
𝑡𝑝

𝑡𝑝𝐴𝑂𝑅
𝑡𝑝𝑉𝐵
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با استفاده از مدلهاي  8و  9رفتار بنگاههاي وابسته نفتي با استفاده از دادههاي
ترکیبي بررسي ميشود.
ب -تخمین مدل :نظر به عدم وجود دادههاي سرمایه فکري با استفاده از
صورتهاي مالي نه بنگاه وابسته نفتي؛ شامل :پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش نفت بندر
عباس ،نفت بهران ،نفت پارس ،پاالیش نفت تبریز ،تجهیز نیروي زنگان ،نفت سپاهان،
نفت جي و سرمایه گذاري صنعت نفت؛ و بر اساس روش اولسون ( ،)1995دادههاي
سرمایهگذاري انساني و ساختاري؛ براي دوره زماني  1395تا 1395؛ از صورتهاي
مالي استخراج و مورد استفاده قرار گرفت .در مرحله دوم براي جلوگیري از تخمین
رگرسیون کاذب ،ایستایي متغیرها مورد بررسي قرار گرفت .نتایج آزمون ایستایي
متغیرها در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  :5نتایج آزمون ایستایي متغیرهاي مدل اول (لین و لوین)
متغیر

روش ارزیابي

آمارهي آزمون

احتمال

ایستایي

MVpt/BVpt-1

با عرض از مبدأ و روند

-4/9029

2/222

ایستا

BVpt/BVpt-1

با عرض از مبدأ و روند

-8/1301

2/222

ایستا

NIpt/BVpt-1

با عرض از مبدأ و روند

-123/92

2/222

ایستا

IEpt/BVpt-1

با عرض از مبدأ و روند

-499/55

2/222

ایستا

IEpt-1/BVpt-1

با عرض از مبدأ و روند

-1/4053

2/222

ایستا

مأخذ :نتایج تحقیق

بر اساس نتایج آزمون فوق ،متغیرهاي مدل ایستا هستند .همچنین آزمون چاو براي
مشخص کردن نوع روش مناسب تخمین مورد استفاده قرار گرفت نتایج حاصل از این
آزمون در جدول دو ارایه شده است .آماره  Fلیمر نشان مي دهد که فرضیه دادههاي
تلفیقي در مقابل فرضیه اثر ثابت رد نميشود.
جدول  :2آزمون چاو براي تشخیص
آزمون اثرات ثابت

مقدار آماره F

P-Value

نتیجه

1/403

2/01

عدم رد H0

مأخذ :نتایج تحقیق

 -5 -4تخمین مدل اول

نتایج برآورد مدل اول بنگاه هاي وابسته نفتي با استفاده از داده هاي تلفیقي در جدول
( )3ارایه شده است.
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جدول  :7نتایج برآورد مدل اول
متغیر

ضریب

آمارهT

احتمال

BVpt/BVpt-1

3/95

9/00

2/22

NIpt/BVpt-1

-2/01

-5/11

2/22

IEpt/BVpt-1

2/00

-15/03

2/22

IEpt-1/BVpt-1

2/51

-3/39

2/22

-1/80

C

-0/33
R2 = 2 /98

DW=1/90
Prob (F-statistic) = 2/2222

2/20

F-statistic = 805/01

مأخذ :نتایج تحقیق

نتایج جدول ( )3نشان ميدهد که تصریح مدل برآورد شده از نظر شاخصهاي آماري
در وضعیت مناسبي قرار دارد .بر اساس ارزش احتمال آماره  ،Fفرضیه بيمعنا بودن
تمام ضرایب رگرسیون رد ميشود .ضریب تعیین مدل نشان ميدهد که  98درصد از
ارزش بازاري بنگاه توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده شده است و متغیرهاي مدل
در سطح معني دار بودن  5درصد رد نميشوند .همان طوري که مالحظه ميشود
رابطه بین ارزش دفتري بنگاه با ارزش بازاري آن ،مثبت و از نظر آماري معنيدار است.
ضریب آن نشان ميدهد با افزایش  122تومان در ارزش دفتري بنگاه ،ارزش بازاري
بنگاه  395تومان افزایش ميیابد .در حالي که رابطه درآمدهاي اعالمي نرمال با ارزش
بازاري بنگاه ،منفي و از نظر آماري معنيدار است .بنابراین ،با افزایش  122تومان در
درآمدهاي اعالمي نرمال ،ارزش بازاري بنگاه ،بهطور متوسط؛  01تومان کاهش ميیابد.
به عالوه ،رابطه هزینههاي ایجاد سرمایه فکري با ارزش بازاري بنگاه ،مثبت و از نظر
آماري معنيدار است .ضریب این متغیر نشان ميدهد که با افزایش  122تومان در
هزینههاي فکري  ،ارزش بازاري بنگاه ،به طور متوسط 00 ،تومان افزایش ميیابد.
همان طوري که مالحظه ميشود هزینههاي ایجاد سرمایه فکري تاخیري بر ارزش
بازاري بنگاه ،تاثیر مثبت و از نظر آماري معنيدار است.
 -2-4تخمین مدل دوم

نتایج آزمون چاو براي مدل دوم در جدول ( )4ارایه شده است:
جدول  :4نتایج آزمون ایستایي آزمون لین و لوین
متغیر

روش ارزیابي

آمارهي آزمون

احتمال

ایستایي

ROApt/BVpt

با عرض از مبدأ و روند

-4/9810

2/222

ایستا

با عرض از مبدأ و روند

-5/5329

2/222

ایستا

ICpt/BVpt

مأخذ :نتایج تحقیق
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نتایج آزمون لین و لوین نشان ميدهد که متغیرهاي مدل در سطح معني دار بودن
 5درصد ایستا هستند .همچنین ،نتایج آزمون چاو بر اساس آماره  Fلیمر در جدول
( )5نشان ميدهد ،روش تخمین استاندارد از نوع دادههاي تلفیقي است.
جدول  :1نتایج آزمون چاو مدل دوم
آزمون اثرات ثابت
(چاو)

مقدار محاسبه شدهي F

P-Value

نتیجه

2/88

2/50

عدم رد H0

مأخذ :نتایج تحقیق

نتایج برآورد مدل الگوي تلفیقي بنگاههاي وابسته نفتي در جدول ( )1آورده شده
است.
جدول  :1نتایج برآورد مدل دوم
آمارهT

احتمال
2/220
2/28

متغیر

ضریب

ICpt/BVpt

1/299

1/94

C

2/4195

1/94

2

DW=0/08

R = 2 /42

Prob (F-statistic) = 2/22

F-statistic = 12/259

مأخذ :نتایج تحقیق

ارزش احتمال آماره  Fنشان مي دهد فرضیه خطاي تصریح مدل رد ميشود و
متغیرهاي مدل ،در سطح معنيدار بودن  5درصد رد نميشوند .به عالوه ،ضریب تعیین
مدل نشان ميدهد  42درصد از عملکرد یا سودآوري بنگاههاي وابسته نفتي توسط
متغیرهاي مستقل توضیح داده ميشود همان طوري که در جدول ( )1مالحظه
ميشود ،رابطه بین سرمایه فکري با عملکرد بنگاههاي وابسته نفتي در بورس اوراق
بهادار تهران ،مثبت و از نظر آماري معنيدار است .به طوري که با افزایش یک واحد
سرمایه فکري ،عملکرد بنگاه هاي وابسته نفتي در بورس اوراق بهادار تهران ،به طور
متوسط؛  1/299واحد افزایش ميیابد.
 -1نتیجهگیری
هدف این مقاله استفاده اندازهگیري سرمایه فکري و بررسي رابطه آن با ارزش بازاري
عملکرد بنگاههاي وابسته نفتي در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سالهاي (-1395
 )1395بود .بخش قابل توجهي از هزینههاي آموزش سرمایه انساني ،تجربه اندوزي
کارکنان ،هزینههاي تحقیق و توسعه ،هزینه تبلیغات و گسترش ارتباط بنگاه با جامعه
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مصرف کننده اجزاي تشکیل دهنده سرمایه فکري ( )ICاست .این مقاله ابتدا با
استفاده از صورتهاي مالي بنگاههاي وابسته نفتي ،سرمایه فکري را برآورد نمود و
سپس رابطه آن با عملکرد بنگاهها را بررسي کرد .نتایج تخمین مدل اول براي آنالیز
ارزش بازاري بنگاههاي مورد مطالعه نشان ميدهد که رابطه بین ارزش دفتري بنگاه
با ارزش بازاري بنگاه مثبت و از نظر آماري معنيدار است .به طوري که با افزایش 122
تومان در ارزش دفتري بنگاه ،ارزش بازاري بنگاه 395 ،تومان افزایش ميیابد .در حالي
که رابطه درآمدهاي اعالم شده با ارزش بازاري بنگاه ،منفي و از نظر آماري معنيدار
است .بنابراین ،با افزایش  122تومان در درآمدهاي اعالمي ،ارزش بازاري بنگاه ،بهطور
متوسط؛  01تومان کاهش ميیابد .بهعالوه ،رابطه هزینههاي ایجاد سرمایه فکري با
ارزش بازاري بنگاه ،مثبت و از نظر آماري معنيدار است .ضریب این متغیر نشان
ميدهد با افزایش  122تومان در هزینههاي فکري ،ارزش بازاري بنگاه ،بهطور متوسط،
 00تومان افزایش ميیابد .مالحظه ميشود هزینههاي ایجاد سرمایه فکري تاخیري بر
ارزش بازاري بنگاه ،تاثیر مثبت و از نظر آماري معنيدار است .این ضریب نشان ميدهد
آثار هزینههاي ایجاد سرمایه فکري مقطعي نیست .نتایج تخمین مدل عملکرد
بنگاههاي وابسته نفتي در بورس اوراق بهادار تهران نشان ميدهد رابطه بین سرمایه
فکري با عملکرد بنگاههاي وابسته نفتي در بورس اوراق بهادار تهران ،مثبت و از نظر
آماري معنيدار است .بهطوري که با افزایش یک واحد سرمایه فکري ،عملکرد
بنگاههاي وابسته نفتي ،به طور متوسط؛  1/299واحد افزایش ميیابد.
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