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چکیده  -گزارشات مالی مبنای تصمیمات اقتصادی است که منافع سازمان و در نهایت مالکان را متاثر
میکند؛ با این وجود در خصوص عوامل موثر بر کیفیت سود خالء تحقیقاتی شدیدی وجود دارد .از
این رو با توجه به اهمیت ارائه اطالعات مالی با کیفیت ،در تحقیق حاضر به بررسی رابطه اجزای
سرمایه فکری با کیفیت سود پرداخته شده است .چرا که در اقتصاد دانش محور امروزی ،سرمایه فکری
به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت رقابتی شناخته شده است .دادههای مربوط
به متغیرهای سرمایه فکری و سود مربوط به  123شرکت بورسی طی سالهای ( )1391-1386جمع-
آوری و با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتای نشان میدهد که در میان
اجزای سرمایه فکری ،سرمایه ساختاری همبستگی معنیداری با کیفیت سود دارد و بین سرمایه انسانی
و سرمایه ارتباطی رابطه معنیداری با کیفیت سود وجود ندارد .بر این اساس برای ارائه سود با کیفیت-
تر ،که منجر به تصمیمگیری مناسب و در نتیجه رونق بازار سرمایه میشود ،سازمانها باید توجه زیادی
به سرمایه ساختاری به عنوان منبعی نیرومند برای بهبود عملکرد کسب و کار خود داشته باشند.
واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،سرمایه ساختاری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی  ،کیفیت سود.
مقدمه
قرن  21قرن اقتصاد دانش محور است .در اقتصاد دانش محور ،دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک
عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی ،ارجحیدت بیشدتری پیددا مدیکندد
(بنتیس ،)1998 ،در نتیجه دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگزین سرمایههای مالی و فیزیکی در
اقتصاد جهانی امروز شدده است .با رشدد اقتصاد دانش محور ،بهطور قابل مالحظهای شاهد ایدن
موضوع هستیم که داراییهای نامشهود شرکتها در مقایسه با داراییهای مشهود ،عامل مهمی در
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حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها هستند (تیلز و همکاران .)2002 ،بنابراین سرمایه فکری و اجزای
آن (سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی و سدرمایه ساختاری) مورد عالقه سدرمایهگذاران و اعتبداردهندگان
است و افشدای آنهدا در تصمیمگیری این دو گروه نقش برجستهای را ایفا میکند .منظور از سرمایه
فکری ،توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکتها است از اینرو در هزاره سوم میالدی کده در آن
سرمایه فکری نه فیزیکی ،زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد دانش محور
است (ویلیامز ،)2000 ،افزایش شناخت و به کارگیری سرمایه فکری به شرکتها کمک میکند تدا
کداراتر ،اثربخشتر ،پربازدهتر و نوآورتر باشند( .چن) 2005 ،
یکی از مهمترین منابعی که به منظور تصمیمگیری در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرد،
گزارشهایی است که از آنها با عنوان گزارشگری مالی یاد میشود .آن گروه از گزارشهدای
حسابداری که با هدف تامین نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان خار از واحد تجاری تهیه و ارایه
میشود ،در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار میگیرد .بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را
صورتهای مالی تشکیل میدهد که مجموعه کامل آن شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت
سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی است( .کمیته تدوین
استانداردها .)1386 ،تمایل استفادهکنندگان از اطالعات مالی به استفاده از اطالعاتی دقیق ،روشن و
قابل اتکا می باشد؛ چرا که آنان قصد دارند با تکیه بر این اطالعات ،سرمایههای خود را در بخشهای
مهم اقتصادی سرمایهگذاری نمایند .به همین دلیل به صورتهای مالی اتکا میکنند (وکیلیفرد.)1388 ،
بنابراین استفاده از سرمایه فکری در شرکتها و افشای آنها در صورتهای مالی موجب سودمندی در
تصمیمگیری استفادهکنندگان میشود .بنابراین لزوم نگرش سازمانها به سرمایه فکری بیش از پیش
احساس مدیشود (رضایی و همکاران.)1389 ،
از طرفی تهیه گزارشات مالی با رویکرد سرمایه فکری موجدب بهبدود کیفیدت گزارشهای مالی و
باالخص کیفیت سود میگردد .کیفیت گزارشگری مالی ،دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان
اطالعات مربوط به عملیات شرکت و اظهارکردن تمام داراییهای شرکت از جمله داراییهای
نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاهکردن استفادهکنندگان است  .طبق بیانیه مفهومی شماره یک
هیدات استانداردهای حسابداری مالی،گزارشگری مالی باید «اطالعات سودمندی فراهم نماید که
سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه را در انجام تصمیمگیریهای منطقی یاری نماید» .بنابراین افشای سرمایه
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فکری در صورتهای مالی موجب سودمندی در تصمیمگیری استفادهکنندگان خواهد شود و در
نتیجه لزوم نگرش سازمانها به سرمایه فکری بیش از پیش احساس میشود.
بیان مساله
1

مفهوم سرمایه فکری برای اولین بار در سال  1962میالدی توسط فریتز مچالپ مورد توجه قرار
گرفت ،بعد از آن جان کنت گالبرایس در سال  1969عبارت سرمایه فکری را ابداع کرد .از آن پس
این مفهوم مورد توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دستاندرکاران سازمانی قرار گرفت .بسیاری
تمایل دارند از اصطالحاتی مانند :داراییها ،منابع و محرکهای عملکرد به جای سرمایه استفاده کنند
و به جای فکری نیز از کلمات نامشهود ،برمبنای دانش و غیرمالی استفاده نمایند برخی از تعاریف ارائه
شده در مورد سرمایه فکری عبارتند از:
سویبی ( :2)1985سرمایه فکری شامل سه طبقه داراییهای نامشهود میباشد :ساختار داخلی،
ساختار خارجی و شایستگی کارکنان (همتی ،معینالدین و مظفری شمسی)1389 ،

3

بارنی ( :4)1991سرمایه فکری دارای ماهیت نامشهود است و به طور فراگیر به عنوان یک دارائی
راهبردی در سازمانها شناخته شده است .اثر وجودی سرمایه فکری در سازمانها موجبات بهبود
عملکرد مالی و مزیت رقابتی سازمان را در پی خواهد داشت.
بورکمن و همکاران :)2005( 5دارائی متعلق به سازمان که برای آن ارزشآفرینی میکند و در
ترازنامه سنتی به عنوان یک دارائی فیزیکی و پولی ارائه نمیشود.
روس و بارونز( : )2005سرمایه فکری دارائی است که توانائی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه
گیری می کندد این دارائی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارائی نامشهود است که از طریق
بکارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و روابط خار از سازمان بدست آمده

1. Machlup,fritz
2. Sveiby
 .3همتی ،حسن ،معینالدین ،محمود ،مظفری شمسی ،مریم( .پائیز .)1389 ،فصلنامه علمی پژوهشی ،حسابداری مالی .شماره
.7

4. Barney
5. Boorkman et al.
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است .همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان میشود و این ارزش بدست آمده به دلیل
اینکه یک پدیده کامال داخلی است قابلیت خرید و فروش ندارد.
سرمایههای فکری معموال به صورت داخلی ایجاد میشوند و در مهارتها و تجارب کارکنان
شرکت نهفتهاند .به خاطر ویژگیهای خاص این داراییها ،شرکتها حالت انحصاری و یگانه دارند و
قابل کپیبرداری و تقلید نیستند و به این دلیل برای شرکت ارزشمند هستند و میتوانند مزیتهای
رقابتی برای آن ایجاد کنند (چان .)2009 ،1بنابراین اندازهگیری اجزای سرمایه فکری در سازمانها
موجب بهبود کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان ،بهبود مدیریت داخلی ،بهبود گزارشدهی به
خار از سازمان ،بهبود مبادالت این سرمایه در داخل و خار از شرکت و بهبود کارکرد حسابداری و
به تبع افزایش کیفیت سود میگردد .در این میان موسسات و سازمانها در کشور ما نیز از این امر
مستثنی نبوده و برای همسویی با سایر سازمانها و افزایش قدرت رقابتپذیری در عرصهی داخلی و
جهانی نیازمند استفاده از سرمایه فکری سازمان خود هستند .به خصوص با اجرای اصل  44قانون
اساسی کشور و گرایش به سمت خصوصیسازی اقتصاد و به دنب ال آن افزایش رقابت در اقتصاد
داخلی و هم چنین با تمایل کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوم گرایش سازمانها به سرمایه
فکری بیش از پیش احساس میشود (رضایی و همکاران .)1389 ،در این پژوهش برای اندازهگیری
سرمایه فکری از روش پالیک 2استفاده میشود و برای اندازهگیری کیفیت سود شرکتها از سه
ویژگی پایداری سود ،ارزش پیشبینیکنندگی سود و صادقانه بودن سود استفاده میشود؛ در این
تحقیق سعی می شود میزان تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت سود بررسی میشود.
پیشینه تحقیق
رضایی و همکاران ( ،)1389ارتباط بین سنجههای اندازهگیری عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری
را ،در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده ساله ( 1377تا  )1387مورد مطالعه قرار دادند.
یکی از چهار معیار ارزیابی عملکرد در این تحقیق ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( )MTBاست.
نتای حاکی از ارتباط معنیداری بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری؛ و سرمایه فکری در کلیهی

1. Chan
2. Pulic
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شرکتهای مورد مطالعه است .در این مطالعه برای اندازهگیری سرمایه فکری از روش "ارزش نا-
ملموس محاسبه شده" 1استفاده شده است.
عباسی و گلدی صدقی ( ،)1389به بررسی ت ثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر
شاخصهای مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش ،بررسی ت ثیر
شاخصهای سرمایه فکری (کارایی سرمایه انسانی ،فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی  99شرکت
طی سالهای  1379تا  1382به روش رگرسیون پنل دیتا ،مورد توجه قرار گرفت .یکی از روشهای
مورد استفاده برای اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها در تحقیق ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می-
باشد .نتای روش حداقل مربّعات ترکیبی نشان میدهد که ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه
فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ت ثیر مثبت و معناداری داشته است .در این تحقیق ،سنجش
سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک انجام شده است.
در تحقیقی که توسط نمازی و ابراهیمی در سال  1388انجام شده است ،ت ثیر سرمایه فکری بر
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شد .دورهی زمانی مورد مطالعه
سالهای  1383تا  1385و نمونهی انتخابی شامل  120شرکت است .نتای حاصل از آزمون فرضیههای
این پژوهش با استفاده از روش "رگرسیون حداقل مربّعات جزئی" حاکی از این است که صرفنظر از
اندازه شرکت ،ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته ،بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و
آیندهی شرکت ،هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع ،رابطهی مثبت معنیداری وجود
دارد .عالوه بر آن ،به طور کلی ،هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع ،بین اندازهی
شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطهی منفی معنیداری وجود دارد .اما رابطهی ساختار بدهی و
عملکرد جاری و آتی در سطح کلیهی شرکتها مثبت و معنیدار و در سطح صنایع ،در صنعت
شیمیایی و دارویی مثبت و معنیدار و در صنعت خودرو و فلزات و کانی غیرفلزی مشخص نمیباشد.
یکی از نسبتهای سودآوری که عملکرد شرکتها در قالب آن ارائه شده است ،نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام و روش محاسبهی سرمایه فکری نیز روش پالیک میباشد.
نظری در سال  ، 2011به بررسی و توضیح ارتباط بین عناصر سرمایه فکری و موفقیت مالی شرکت-
ها میپردازد و در آن  775شرکت  -سال از بین سالهای  1996تا  2006را مورد مطالعه قرار میدهد.
)1. Calculated Intangible Value, (CIV
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در این تحقیق برای محاسبهی سرمایه فکری از روش پالیک استفاده شده است .یکی از معیارهای
ارزیابی عملکرد در این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام میباشد .که به این نتیجه میرسد که
سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به طور مثبت  ROEشرکت را پیشبینی میکند .نمازی و ابراهیمی
در سال  ،1388به بررسی ت ثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند ،یکی از روشهای محاسبهی عملکرد بازده داراییها است .نتای تحقیق نشان-
دهندهی وجود رابطه ی مثبت معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آتی هم در سطح
شرکتها و هم در سطح صنایع میباشد.
قرایی آهنگر ،) 2010( 1به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها پرداخته و در
یک مطالعهی موردی یک شرکت ایرانی ،برای محاسبهی سرمایه فکری از روش پالیک استفاده می-
کند ،یکی از معیارهای اندازهگیری عملکرد در این پژوهش بازده داراییها است .نتای تحقیق حاکی
از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و بازده داراییها میباشد .از طرفی به این نتیجه میرسد که
سرمایه انسانی ،از دو بخش دیگر سرمایه فکری (سرمایه ساختاری و فیزیکی) در ایجاد ارزش
کارآمدتر است.
رضایی و همکاران ( )1389در تحقیق خود به این نتیجه می رسند که بین سرمایه فکری و ارزش
افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت ،رابطهی معناداری وجود دارد .عالوه
بر این در این تحقیق به مناسب بودن مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به بقیهی مدلها اشاره میکند.
سپهردوست ( ،)1385به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1383تا  1385میپردازد .در این تحقیق
از معیارهای سود قبل از کسر مالیات ،جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکتها برای
ارزیابی عملکرد استفاده نمود .جهت بررسی ارتباط میان سرمایه فکری ،جریانهای نقدی عملیاتی و
ارزش افزوده شرکتها ،از فرم تبدیل شده تولید تابع داگالس و برای بررسی معنیدار بودن رابطهی
علت و معلولی دوطرفه بین متغیرهای توصیفی مستقل و وابسته از آزمون علیت گرنجری استفاده شده
است .نتای بهدست آمده از تخمین مدل برای شرکتهای منتخب نشان میدهد که در دوره مورد
مطالعه ،بین جریانهای نقدی عملیاتی ،سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطهی مثبت و معناداری وجود
1. Garoie Ahangar
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داشته است .در این مطالعه ،برای محاسبه ی سرمایه فکری ،از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری
شرکتها ی نمونه ،که با نرخ تورم مورد تعدیل قرار گرفته است ،استفاده شده است .در تحقیقی که
مادیتینوس 1و همکاران ( ،)2011با عنوان اثر سرمایه فکری بر روی ارزش بازاری شرکت و عملکرد
مالی آن انجام دادهاند ،دادههای تجربی از  96شرکت یونانی مندر در بورس اوراق بهادار آتن ،2که
به چهار بخش اقتصادی مختلف تقسیم شدهاند و در طی سه سال  2006تا  2008مورد مطالعه قرار
گرفتهاند؛ بهدست آمده است .این تحقیق برای اندازهگیری سرمایه فکری از روش پالیک بهره برده -
است و نتای فرضیات آن این است که شرکتهایی که سرمایه فکری باالتری دارند ،نرخ ارزش بازار
به ارزش دفتری باالتری دارند.
کالرک 3و همکاران ( ،)2011به بررسدی ارتباط بین سدرمایه فکری و عملکرد شدرکت در اسدترالیا
میپردازند که در آن یک نمونه از شرکتهای استرالیایی بین سالهای  2004تا  2008مورد بررسی
قرار میگیرند .سرمایه فکری بهوسیلهی روش پالیک اندازهگیری شده است .نتای نشان میدهد که
رابطه ی مستقیمی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکتهای استرالیایی وجود دارد .همچنین
یک ارتباط مثبت بین سرمایه فکری (سرمایه انسانی و ساختاری) در سال قبل و عملکرد مالی سال
جاری نیز یافت شد .در این تحقیق یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام می باشد .عملکرد سرمایه فکری موسسات مالی در مالزی توسط تینگ و لینگ،)2009( 4
در دورهی  1999تا  2007مورد بررسی قرار گرفت .که در آن ارتباط مثبتی بین معیار اندازهگیری
سرمایه فکری (روش پالیک) و نرخ بازده داراییها به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد مالی گزارش
شده است .همچنین نتای این تحقیق نشان میدهد که سه بخش سرمایه فکری با سودآوری نیز ارتباط
معناداری داشتهاند.
فرضیههای تحقیق
فرضیههای تحقیق به شرح زیر تدوین میگردد .تحقیق حاضر یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی
دارد:
1. Maditinos et al.
)2. Athens Stock Exchange, (ASE
3. Clarke et al.,
4. Ting and Leang
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فرضیه اﺻلی:
بین اجزای سرمایه فکری و کیفیت سود رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:

 -1بین سرمایه انسانی و کیفیت سود (پایداری سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2بین سرمایه انسانی و کیفیت سود (ارزش پیشبینیکنندگی سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -3بین سرمایه انسانی و کیفیت سود (صادقانه بودن سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -4بین سرمایه ارتباطی و کیفیت سود (پایداری سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -5بین سرمایه ارتباطی و کیفیت سود (ارزش پیشبینیکنندگی سود) رابطه معنیداری وجود
دارد.
 -6بین سرمایه ارتباطی و کیفیت سود (صادقانه بودن سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -7بین سرمایه ساختاری و کیفیت سود (پایداری سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -8بین سرمایه ساختاری و کیفیت سود (ارزش پیشبینیکنندگی سود) رابطه معنیداری وجود
دارد.
 -9بین سرمایه ساختاری و کیفیت سود (صادقانه بودن سود) رابطه معنیداری وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق به صورت تجربی به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد ،بنابراین این پژوهش از نظر هدف کاربردی
است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده است .از طرف دیگر این تحقیق از نوع
تحقیقات توصیفی  -همبستگی است.
در این تحقیق سرمایه فکری بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که اجزای آن سرمایه
انسانی ( ،)HCEسرمایه ارتباطی ( )CEEو سرمایه ساختاری ( )SCEهستند و براساس مدل ضریب
ارزش افزوده فکری محاسبه خواهند شد و متغیر وابسته این پژوهش ،کیفیت سود است.
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متغیرهای تحقیق
الف  -متغیر مستقل:
1

برای محاسبهی سرمایه فکری از روش پالیک استفاده میشود؛ این مدل دارای پن مرحله به شرح زیر
است:
مرحله اول :تعیین ارزش افزوده
VA = OUT- IN
 :VAارزش افزوده شرکت؛  :OUTکل درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات ،و  :INکل

هزینهی مواد ،قطعات و خدمات خریداری شده.
در این مدل ،هزینه حقوق و دستمزد به دلیل نقش فعال نیروی انسانی در فرآیند ایجاد ارزش در
ورودی گنجانده نمیشود .بنابراین ،هزینه مربوط به کارکنان به عنوان هزینه در نظر گرفته نمیشود،
بلکه به عنوان سرمایهگذاری تلقی میگردد .ارزش افزوده را میتوان با استفاده از اطالعات موجود در
گزارشهای ساالنه به صورت زیر محاسبه کرد:
VA= OP + EC + D + A

 :OPسود عملیاتی؛  :ECهزینهی کارکنان (اطالعات موجود در صورتهای مالی ،یادداشتهای
همراه و در صورت لزوم اطالعات شرکتها) ؛ :Dاستهالک ،و  :Aاستهالک داراییهای نامشهود.
در واقع در این تحقیق از روش دوم برای محاسبهی ارزش افزوده استفاده شده است.
مرحله دوم :تعیین کارایی سرمایه بهکارگرفته شده

این کارایی از رابطهی زیر بهدست میآید:
CEE = VA/ CE

 :CEسرمایه بکارگرفته شده که برابر است با ارزش دفتری کل داراییهای شرکت منهای دارایی-
های نامشهود آن؛  :CEEکارایی سرمایه بکارگرفته شده.
مرحله سوم :تعیین کارایی سرمایه انسانی

در این مدل ،کلیهی هزینههای کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در نظر گرفته میشود؛ کارایی سرمایه
انسانی از رابطهی زیر بهدست میآید.
HCE = VA/ HC
1. Pulic
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 :HCسرمایه انسانی که برابر است با کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت؛  :HCEکارایی سرمایه
انسانی؛
مرحله چهارم :تعیین کارایی سرمایه ساختاری

کارایی سرمایه ساختاری از رابطهی زیر محاسبه میشود:

SC = VA – HC
SCE = SC/ VA

 :SCسرمایه ساختاری شرکت؛  :SCEکارایی سرمایه ساختاری.
حال میتوان کارایی سرمایه فکری را طبق رابطهی زیر محاسبه نمود:
ICE = HCE + SCE

 :ICEکارایی سرمایه فکری؛
مرحله پنجم :تعیین ضریب ارزش افزوده فکری:

آخرین مرحله ،محاسبهی ضریب ارزش افزوده فکری است که طبق رابطهی زیر محاسبه میشود:
VAIC = ICE + CEE = HCE + SCE + CEE

 :VAICاین ضریب نشاندهندهی کارایی ایجاد ارزش یا توانایی فکری شرکت است .هرچه این
ضریب بیشتر باشد ،مدیریت از توان بالقوه شرکت بهتر استفاده کرده است (نمازی و ابراهیمی.)1388 ،
 ،VAICiﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ، HCEi ،ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،CEE i ،ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ و  SCEiﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب -متغیر وابسته:
متغیر وابسته در این پژوهش کیفیت سود شرکتها است .برای ارزیابی کیفیت سود ،سه ویژگی
پایداری سود ،ارزش پیشبینی کنندگی سود و صادقانه بودن سود استفاده خواهد شد.
پایداری سود :اقالم تعهدی به عنوان معیار پایداری سود برای ارزیابی کیفیت سود در نظرگرفته و از
مددل ارائه شده توسط دیچو و دایچو ( )2002استفاده شده است .نوروش و همکاران ( )1385نیز نشان
دادهاند که رویکرد دیچو و دایچو میتواند معیاری مربوط از کیفیت سود در بازار ایران باشد .به این
ترتیب مدل  1به شرح زیر است :

WCAi ,t  C  1CFOi ,t 1  2 CFOi ,t  3 CFOi ,t 1  4 REV i ,t  5 PPE i ,t   i ,
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 = WCAi ,tاقالم تعهدی سرمایه در گردش جاری؛  = CFOi ,t 1جریان نقد ناشی از عملیات
سال مالی گذشته؛  = CFOi ,tجریان نقد عملیاتی سال جاری؛  = CFOi ,t 1جریان نقد عملیاتی سال

مالی بعد؛  = REVi ,tتغییر در درآمد فروش سال  tو سال t-1؛  = PPE i ,tخالص اموال ماشین

آالت و تجهیزات؛  =  i ,باقیماندههای حاصل از رگرسیون

در این مدل ،اقالم تعهدی سرمایه در گردش جاری به شکل زیر محاسبه میشود:
WCAi ,t  CAi ,t  CASH i ,t  CLi ,t  SDi ,t

 = CAi ,tتغییر در داراییهای جاری طی سالهای  tو  t-1؛  = CASH i ,tتغییرات در نقد و

معادلهای نقدی طی سالهای  tو t-1؛  = CLi ,tتغییر در بدهیهای جاری طی سالهای  tو  t-1؛
 = SDi ,tتغییر در حصه جاری تسهیالت دریافتی طی سالهای  tو . t-1

برای خنثی نمودن اندازه شرکتها ،تمام متغیرهای معادله ها به وسیله میانگین جمع داراییها
همگن شدهاند.
خالﺻه نتایج آزمون فرضیهها:
در نمایه شماره  1آزمون های آماری انجام گرفته ،نتیجه آزمون آماری و تفسیر نتای ذکر گردیده
است.
(نمایه  1خالصه نتای آزمون فرضیهها و تفسیر نتای )
2

متغیر وابسته

متغیر مستقل

P - value

F

R

نتیجه آزمون

سرمایه انسانی

پایداری سود

0/911

.013

-0/002

رد فرضیه

سرمایه انسانی

ارزش پیشبینی کنندگی سود

0/725

.124

-0/002

رد فرضیه

سرمایه انسانی

صادقانه بودن سود

0/741

.109

-0/002

رد فرضیه

سرمایه ارتباطی

پایداری سود

0/722

.126

-0/002

رد فرضیه

سرمایه ارتباطی

ارزش پیشبینی کنندگی سود

0/713

.135

-0/002

رد فرضیه

سرمایه ارتباطی

صادقانه بودن سود

0/683

.167

-0/002

رد فرضیه

سرمایه ساختاری

پایداری سود

0/040

4.228

0/007

پذیرش فرضیه

سرمایه ساختاری

ارزش پیشبینی کنندگی سود

0/038

4.333

0/006

پذیرش فرضیه

سرمایه ساختاری

صادقانه بودن سود

0/002

9.508

0/015

پذیرش فرضیه
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فرضیههای تحقیق
 - 1بین سرمایه انسانی و کیفیت سود
(پایداری سود) رابطه معنیداری
وجود دارد.
 - 2بین سرمایه انسانی و کیفیت سود
(ارزش پیشبینی کنندگی سود)
رابطه معنیداری وجود دارد.
 - 3بین سرمایه انسانی و کیفیت سود
(صادقانه بودن سود) رابطه معنیداری
وجود دارد.
 - 4بین سرمایه ارتباطی و کیفیت
سود (پایداری سود) رابطه معنی
داری وجود دارد.
 - 5بین سرمایه ارتباطی و کیفیت
سود (ارزش پیشبینی کنندگی سود)
رابطه معنی داری وجود دارد.
 - 6بین سرمایه ارتباطی و کیفیت
سود (صادقانه بودن سود) رابطه
معنیداری وجود دارد.
 - 7بین سرمایه ساختاری و کیفیت
سود (پایداری سود) رابطه معنیداری
وجود دارد.
 - 8بین سرمایه ساختاری و کیفیت
سود (ارزش پیشبینی کنندگی سود)
رابطه معنیداری وجود دارد.
 - 9بین سرمایه ساختاری و کیفیت
سود (صادقانه بودن سود) رابطه
معنیداری وجود دارد .

آزمون آماری
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نتیجه

تفسیر نتای

آزمون

رگرسیون

پذیرش

خطی

H0

رگرسیون

پذیرش

خطی

H0

رگرسیون

پذیرش

خطی

H0

رگرسیون

پذیرش

خطی

H0

رگرسیون

پذیرش

خطی

H0

رگرسیون

پذیرش

خطی

H0

رگرسیون

پذیرش

خطی

H1

رگرسیون

پذیرش

خطی

H1

رگرسیون

پذیرش

خطی

H1
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فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
انسانی و کیفیت سود (پایداری سود) تائید قرار
نمیگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
انسانی و کیفیت سود (ارزش پیشبینیکنندگی
سود) مورد تائید قرار نمی گیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
انسانی و کیفیت سود (صادقانه بودن سود)
مورد تائید قرار نمیگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
ارتباطی و کیفیت سود (پایداری سود) تائید
قرار نمیگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
ارتباطی و کیفیت سود (ارزش پیشبینی-
کنندگی سود) تائید قرار نمیگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
ارتباطی و کیفیت سود (صادقانه بودن سود)
تائید قرار نمیگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
ساختاری و کیفیت سود (پایداری سود) تائید
قرار میگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
ساختاری و کیفیت سود (ارزش پیشبینی-
کنندگی سود) تائید قرار میگیرد.
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه
ساختاری و کیفیت سود (صادقانه بودن سود)
تائید قرار میگیرد.
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b

Model

R

R Square

1

.005a

.000

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
-.002

.3448514

1.772

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی
b. Dependent Variable: پایداری سود
ANOVAb )3 (نمایه
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.001

1

.001

.013

.911a

Residual

58.867

495

.119

Total

58.868

496

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی
b. Dependent Variable: پایداری سود
Model Summary)4 (نمایه

b

Model

R

R Square

1

.015a

.000

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
-.002

.1597

1.842

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.003

1

.003

.124

.725a

Residual

14.639

574

.026

Total

14.642

575

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی
b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI
ANOVAb )5 (نمایه
Model
1

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی
b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI
Model Summary)6 (نمایه

b

Model

R

R Square

1

.015a

.000

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
-.002
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.38232

1.896
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a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی
b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN
ANOVAb )7 (نمایه
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.016

1

.016

.109

.741a

Residual

73.816

505

.146

Total

73.832

506

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی
b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN
Model Summary)8(نمایه

b

Model

R

R Square

1

.015a

.000

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
-.002

.34568

1.867

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ارتباطی
b. Dependent Variable: PAYEDARISOD
ANOVAb )9 (نمایه
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.015

1

.015

.126

.722a

Residual

66.557

557

.119

Total

66.572

558

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ارتباطی
b. Dependent Variable: PAYEDARISOD
Model Summary)10 (نمایه

b

Model

R

R Square

1

.015a

.000

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
-.002

.1596956

1.846

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

.003

1

.003

.135

.713a

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ارتباطی
b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI
ANOVAb )11 (نمایه
Model
1

Regression
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Residual

14.639

574

Total

14.642

575

.026

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ارتباطی
b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI
Model Summary)12 (نمایه

b

Model

R

R Square

1

.017a

.000

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
-.002

.31692

1.875

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.017

1

.017

.167

.683a

Residual

54.638

544

.100

Total

54.654

545

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ارتباطی
b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN
ANOVAb )13(نمایه
Model
1

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ارتباطی
b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN
Model Summary)14 (نمایه

b

Model

R

R Square

1

.085a

.007

Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
.006

.4371617

1.980

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.808

1

.808

4.228

.040a

Residual

110.844

580

.191

Total

111.652

581

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ساختاری
b. Dependent Variable: PAYEDARISOD
ANOVAb )15 (نمایه
Model
1

a. Predictors: (Constant), سرمایه ساختاری
b. Dependent Variable: PAYEDARISOD
Model Summary)16 (نمایه

b
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Model

R

R Square

1

.087a

.008
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Adjusted R Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
.006

.1580277

1.843

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

.108

1

.108

4.333

.038a

Residual

14.309

573

.025

Total

14.418

574

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ساختاری
b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI
ANOVAb )17(نمایه
Model
1

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ساختاری
b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI
Model Summary)18(نمایه

b

Model

R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the
Estimate

Durbin-Watson

1

.131a

.017

.015

.3191514

1.971

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ساختاری
b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN
ANOVAb )19 (نمایه
Sum of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

.968

1

.968

9.508

.002a

Residual

55.818

548

.102

Total

56.786

549

Model
1

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه ساختاری
b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN
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