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چکیده
سرمایۀ فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان،
منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر
مینماید؛ اما به واسطۀ عدم گزارشگری اقالم مربوط به سرمایۀ فکری ،بین مدیریت و
سهامداران شرکت ،پیرامون سرمایۀ فکری سازمان ،نوعی عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد
که این عدم تقارن اطالعاتی میتواند منجر به افزایش هزینههای نمایندگی گردد .از آنجا
که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریۀ نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و
سهامداران بر میگردد ،در پژوهش حاضر ،ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ
فکری با رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .جامعۀ آماری
پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  4931تا
 4934تشکیل می دهد .پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازهگیری و
استادیار حسابداری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
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ساختاری پژوهش ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ
فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.

واژههای کلیدی :سرمایۀ فکری ،الگوسازی معادالت ساختاری ،نظام راهبری شرکتی ،هزینههای
نمایندگی.

مقدمه

در سال های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته ،بلکه ماهیت آن نیز
تغییر کرده است؛ چرا که توجه شرکت ها برای کسب عملکرد برتر و مزایای رقابتی ،از
سرمایهگذاری در منابع مشهود به سرمایه گذاری در منابع نامشهود تغییر کرده است
(راماسوامی و راجندرا .)2113 ،یکی از مهمترین منابع نامشهود سازمان ،سرمایۀ فکری
است .سرمایۀ فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان،
منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر
مینماید (ستایش و کاظمنژاد .)4911 ،اگر چه سرمایۀ فکری به واسطۀ بهبود عملکرد،
ارزش سازمان را افزایش میدهد ،اما به واسطۀ رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت و یا عدم
استقرار نظام های کنترلی مناسب در رابطه با سرمایۀ فکری ،سهامداران هزینههایی را متحمل
میشوند (برزکالن و زلگالو2141 ،؛ قادری.)4939 ،
محدودیتهای صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداری سنتی در توضیح و بسط
ارزش شرکت ها بر این حقیقت تکیه دارد که منابع و ارزش اقتصادی صرفاً تولید کاال و
داشتن موجودی با گردش باالی نقدی نیست ،بلکه در بدبینانه ترین حالت تولید هم باید
سرمایۀ فکری را در نظر گرفت (چن و همکاران .)2111 ،از اینرو ،این امکان برای
مدیریت فراهم است که به واسطۀ عدم افشای اطالعات مربوط به سرمایۀ فکری ،در
راستای منافع شخصی خویش گام بردارد .این نحوۀ عمل مدیریت ،افزایش تضاد منافع بین
مدیریت و سهامداران (افزایش هزینههای نمایندگی) را به دنبال خواهد داشت .برای مثال،
بر اساس نظریۀ عالمتدهی ،افشای اطالعات مربوط به عملکرد مطلوب سرمایۀ فکری
میتواند حامل پیام و عالمتی منفی برای رقبا باشد ،چراکه چشمانداز آتی سازمان تهدیدی
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برای آنان محسوب میگردد و از این طریق احتمال تصاحب شرکت توسط رقبا افزایش
پیدا می کند .بنابراین ،مدیریت شرکت به منظور حفظ موقعیت خویش ،تمایلی به افشای
اطالعات مربوط به سرمایۀ فکری ندارد.
موریتسن و همکاران ( )2111معتقدند که در صورت عدم افشای اطالعات مرتبط با
سرمایۀ فکری توسط مدیریت ،این امکان وجود دارد که؛  .4سهامداران خرد از دسترسی
به اطالعات مربوط به سرمایۀ فکری که در جلسههای خصوصی با سهامداران کالن تشکیل
میشود ،محروم بمانند .2 ،این امکان برای مدیریت فراهم خواهد بود که اطالعات مربوط
به سرمایۀ فکری را بدون اطالع سرمایهگذاران مورد استفاده قرار دهد و احتمال وقوع
معامالت بر اساس اطالعات محرمانه افزایش یابد و اینکه  .9خطر ارزشیابی نادرست
شرکتها افزایش مییابد .این مسئله باعث میشود اعتباردهندگان و دیگر سرمایهگذاران،
سطح ریسک بیشتری را برای سازمان در نظر بگیرند و به دنبال آن هزینه ،سرمایۀ شرکت
افزایش خواهد یافت .همچنین نتایج پژوهش قادری ( )4939حاکی از آن است که بین
هزینههای نمایندگی و سرمایۀ فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران یک رابطۀ مثبت و معنیدار وجود دارد .به این معنی که با افزایش سرمایۀ فکری،
هزینههای تحمیل شده به سهامداران که بر خواسته از نظریۀ نمایندگی خواهد بود ،بیشتر
میشود .بنابراین ،با توجه به عدم شناخت ،اندازهگیری و فهم ارزش اجزای مرتبط با سرمایۀ
فکری ،این امر منجر به تصمیمات ناکارآمد سرمایهگذاری در فرآیند تصمیمگیری
میگردد .نتایج پژوهشهای مختلف ،حاکمیت شرکتی را به عنوان یک عامل اصلی برای
جذب سرمایۀ فکری تلقی می کند (جلیلی و همتی.)4931 ،
افشای مناسب اطالعات مربوط به سرمایۀ فکری از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی
بین مدیریت و ذینفعان ،مشکالت و مسائل نمایندگی را تقلیل میدهد .به عبارت دیگر،
عدم وجود نظام راهبری مناسب در شرکتها منجر به عدم توانایی در جذب و نگهداشت
سرمایۀ فکری سازمان میگردد (صفیالدین و همکاران .)2113 ،گان و صالح ( )2111نیز
در پژوهش خود نشان دادند که ارتباط معنا داری بین نظام راهبری شرکتی و افشای سرمایۀ
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فکری وجود دارد .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،هدف ،پاسخ به این سؤال است که آیا ،بین
نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ارتباط معناداری وجود دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال ،در پژوهش پیش رو،
ارتباط بین نظام راهبری شرکتی با سرمایۀ فکری بر اساس رویکرد الگوسازی معادالت
ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است .
نظام راهبری شرکتی به عنوان پدیدهای انتزاعی ،میتواند به عنوان یک متغیر پنهان
تعریف شود .از آنجا که متغیرهای پنهان به طور مستقیم مشاهدهپذیر نیستند ،پس به طور
مستقیم هم قابل اندازهگیری نمیباشند .بنابراین ،پژوهشگر باید متغیر پنهان را بر حسب
نوع رفتاری که بیانگر آن متغیر میباشد ،تعریف نماید .با وجود این ،در پژوهشهای
داخلی (ثریایی و همکاران4931 ،؛ جلیلی و همتی ،)4931 ،به منظور مطالعه رابطۀ بین نظام
راهبری و سرمایۀ فکری از تحلیلهای رگرسیونی استفاده نمودهاند .ایراداتی که به دلیل
عدم استفاده از رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری بر روش تحلیل مطالعات قبلی وارد
است این است که تحلیلهای رگرسیونی رایج سنتی تا حد زیادی خطای اندازهگیری در
متغیرهای توضیحی را نادیده میگیرند .در نتیجه ،یافتههای رگرسیونی ممکن است
نادرست و شامل نتایج گمراه کننده باشد .همچنین مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای درگیر در یک الگو برای محقق به آسانی امکانپذیر نیست .دیگر این که؛
الگوهای رگرسیونی فاقد ساختار هستند .بدین معنی که چگونگی رابطه متغیرهای مستقل با
یکدیگر و همچنین با متغیر وابسته مشخص نیست (ابارشی و حسینی .)4934 ،همچنین به
جرأت میتوان ادعا کرد در هیچ تحقیقی اثر نظام راهبری شرکتی بر سرمایۀ فکری مورد
مطالعه قرار نگرفته است .بلکه در تمام پژوهشهای صورت گرفته ،رابطۀ بین متغیرهای
معرف نظام راهبری شرکتی با سرمایۀ فکری بررسی شده است .بنابراین با توجه به ماهیت
نظام راهبری شرکتی ،ضرورت دارد در پژوهش حاضر برای بررسی رابطۀ آن با سرمایۀ
فکری ،از رویکرد الگوسازی معادالت ساختار استفاده شود .همچنین به منظور باال بردن
جامعیت نسبی تحقیق پیشرو  ،از ساز و کارهای نظام راهبری بیشتری استفاده شده است.
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ادبیات و پیشینۀ پژوهش
نظام راهبری شرکتی

در رابطه با نظام راهبری شرکتی ،دو دیدگاه نظری عمده شامل نظریۀ نمایندگی و
نظریۀ ذینفعان مطرح است .نظریۀ نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و نظریۀ
ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان مینگرد .کیسی و همکاران ( )2111بیان میدارند،
دو هدف نظام راهبری شرکتی عبارتند از .4 :کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود
و ارتقای شفافیت و پاسخگویی و  .2بهبود کارآیی درازمدت سازمان از طریق جلوگیری از
خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت سازمان (حساسیگانه .)4911 ،مراجع
قانون گذار ،نظام راهبری شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطالعات
مالی افشا شده توسط شرکتها تلقی می کنند (احمدزالوکی و وان حسین .)2141 ،در
پژوهش حاضر ،با تأکید برنظریۀ نمایندگی به بررسی موضوع پرداخته شده است.
سرمایۀ فکری
تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینۀ سرمایۀ فکری صورت گرفته است اما در سال-
های اخیر ،سرمایۀ فکری به عنوان عنصری مهم و ضروری که میتواند حیات و قدرت
رقابتی شرکتها را حفظ نماید ،شناخته شده است .در جدول شمارۀ  4چند تعریف از
سرمایۀ فکری ارائه شده است.
در بسیاری از پژوهشها ،سرمایۀ فکری متشکل از سه جزء سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ
ساختاری و سرمایۀ مشتری دانسته شده است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل میباشند.
سرمایۀ انسانی شامل دانش ،مهارتهای حرفهای ،تجربه و قابلیتهای اعضای سازمانی
میشود .سرمایۀ ساختاری مواردی از قبیل زیر ساختها ،فرایندها ،فرهنگ تجاری و
توانایی شرکت برای نوسازی و اصالح را دربر میگیرد .سرمایۀ مشتری نیز شامل وفاداری
و رضایت مشتری ،روابط مشتری و روابط شرکت با تأمینکنندگان منابع آن میباشد
(بوجلبین و آفس.)2149 ،
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جدول شمارۀ  .1تعاریف سرمایۀ فکری

پژوهشگر (ان)

سال

تعریف

فرایکمن و

2141

تمام دارایی های غیرمالی یک شرکت که در ترازنامه انعکاس پیدا نکرده

تولیرید
بورگمن و

است.
2111

همکاران

دارایی های متعلق به سازمان که برای آن ارزش آفرینی میکند و در
ترازنامه سنتی به عنوان به عنوان یک دارایی فیزیکی و پولی ارائه
نمیگردد.

براون

2113

یک ارزش پولی قابل تحقق است که برای شرکتها مزیت رقابتی ایجاد
کرده و شرکتها به وسیلۀ آن ،خود را از دیگر شرکتها متمایز
میگردانند.

رابطۀ بین ساز و کاری نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری
تعداد اعضای هیأت مدیره

شرکتهای با هیأت مدیرۀ بزرگ شامل مدیرانی با مهارتها و تجربیات گوناگون،
میتوانند کارآیی انتقال اطالعات را بهبود بخشند .این بدان معناست که شرکتهایی که از
هیأت مدیرۀ کوچکتری برخوردارند ،در مقایسه با شرکتهای فوق ،بخش به نسبت
کوچکی از اطالعات (از جمله اطالعات مربوط به سرمایۀ فکری) را در صورتهای مالی
افشا میکنند (باباجانی و عبدی.)4913 ،
درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره

نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط لی و همکاران ( )2111نشان داد که هرچه
تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره افزایش یابد ،اثربخشی هیأت مدیره افزایش،
هزینههای نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و مالکان کاهش مییابد و منجر به
عملکرد بهتر سرمایۀ فکری میشود.
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دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

قدرت تصمیمگیری متمرکز در نتیجۀ دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل ممکن است موجب
کاهش استقالل هیأت مدیره و کاهش گرایش طبیعی آنان برای افشای اختیاری گردد.
یافتههای پژوهشهای چتوورو و همکاران ( )2114بیانگر این مطلب است که بین سرمایۀ
فکری و عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس هیأت مدیره ،رابطۀ مثبتی وجود دارد.
مالکیت نهادی

نتایج تحقیق ابر و بیکپی ( )2112رابطۀ مثبتی را بین عملکرد شرکت و سطح و درصد
مالکیت سهامدار عمده در شرکتها نشان داد .به عبارتی ،وجود سهامداران نهادی موجب
گرایش شرکت به فعالیتهای مولد ارزش که منافع رقابتی بلندمدت شرکت را به دنبال
دارد ،میگردد .بنابراین ،این فعالیتها در عملکرد باالی سرمایۀ فکری نمود خواهد داشت .
نوع حسابرس

بهطور معمول پذیرفته شده است که مؤسسات حسابرسی مشهور در بیشتر موارد
خدمات با کیفیتی را ارائه میکنند که این امر میتواند به ارائه اطالعات و گزارشگری مالی
با کیفیتتر منجر شود .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که نوع حسابرس با کیفیت
گزارشگری مالی (از جمله گزارشگری سرمایۀ فکری) رابطه داشته باشد (سبزعلیپور و
همکاران .)4934 ،با توجه به این که کیفیت حسابرسی دارای یک ساختار پنهان و چند
بُعدی است و تعریف جامعی از آن وجود ندارد ،معیارهایی نظیر اندازه و سابقه مؤسسات
حسابرسی به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظرگرفته میشود (مهرانی و
صفرزاده.)4931 ،
حسابرس داخلی

نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که حسابرسان داخلی در هر دو جنبۀ
راهبردی و نظارتی حاکمیت شرکتی مشارکت میکنند .ایفای هر دو نقش مذکور در
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نهایت منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد بهتر سرمایۀ فکری میشود
(جلیلی و همتی.)4931 ،
پیشینۀ پژوهش

در پژوهشهای قبلی رابطۀ مثبت و همبستگی باال بین سرمایۀ فکری و عملکرد
شرکت مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین در پژوهشهای صورت گرفته عنوان گردیده
است که سرمایۀ فکری یکی از مهمترین عوامل نوآوری سازمانی بوده و نیز میتواند
ریسک مالی شرکت را کاهش دهد (برزکالن و زلگالو2141 ،؛ لو و همکاران2141 ،؛
سومدریا2149 ،؛ چانگ2149 ،؛ وانگ2149 ،؛ رحمان2142 ،؛ ستایش و کاظمنژاد،
4911؛ سینایی و همکاران .)4931 ،در بین پژوهشهای داخلی ،نیکومرام و اسحقی ()4913
و صالحی و همکاران ( )4932رابطۀ معناداری بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکتها
را تأیید نمیکنند.
نتایج پژوهشهایی که به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با سرمایۀ فکری پرداختهاند،
نشان می دهد که بین ارزش شرکت با سرمایۀ فکری و حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .همچنین نظام راهبری مناسب موجب میگردد کیفیت افشای
اطالعات مالی در رابطه با سرمایۀ فکری بهبود یابد و این که عدم استقرار ساز و کارهای
مناسب نظام راهبری شرکتی منجر به عدم توانایی سازمان در جذب و نگهداشت سرمایۀ
فکری میگردد ( چتوورو و همکاران2114 ،؛ لی و همکاران2111 ،؛ گان و همکاران،
2111؛ صفیالدین و همکاران2113 ،؛ جلیلی و همتی.)4931 ،
فرضیۀ پژوهش
فرضیۀ پژوهش :بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری ،ارتباط معناداری وجود دارد.
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روششناسی پژوهش
در این تحقیق ،از رویکرد قیاسی  -استقرایی استفاده شده است .در روش قیاسی اقدام
به مطالعۀ مبانی نظری راجع به متغیرهای تحقیق شده تا بر اساس روشهای مناسب ،مقادیر
متغیرهای مورد نظر محاسبه شود و پس از آن در روش استقرایی به بررسی معنادار بودن
ارتباط بین نظام راهبر ی شرکتی به عنوان متغیر مستقل و سرمایۀ فکری به عنوان متغیر
وابسته ،پرداخته می شود .روش کلی پژوهش از جهت هدف ،کاربردی و از جهت طرح
پژوهش ،پسرویدادی است .اطالعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پژوهش از میان
کتب و مقاالت موجود در این زمینه و اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش از صورتهای

مالی حسابرسی شده ،نرمافزار رهآورد نوین و وبسایت بانک مرکزی جمعآوری شده
است .دورۀ مورد تحقیق نیز یک دورۀ هفت ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای
 4911تا  4934است .جامعۀ آماری این تحقیق شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران به غیر بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری،
واسطهگری مالی ،هلدینگ و بانکها به دلیل متفاوت بودن افشای مالی و ساختارهای
اصول راهبری آن ها) است که دارای شرایط زیر باشند:
 .4از سال  4911تا  4934در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشند.
 .2پایان سال مالی آن ها منتهی به آخر اسفند هر سال باشد.
 .9طی این سال ها تغییر فعالیت یا تغیر سال مالی نداده باشند.
 .1اطالعات مالی مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
 .1توقف معامالتی بیش از شش ماه در مورد سهام شرکت اتفاق نیفتاده باشد.
با توجه به اعمال محدودیتهای فوق 81 ،شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب
گردید .تحلیلهای آماری نیز با استفاده از نرمافزار آموس انجام شده است .در تحلیل
الگوسازی معادالت ساختاری ،الگوی معادله ساختاری ،ترکیبی از الگوهای اندازهگیری
(الگوهای عاملی تأییدی) و الگوی ساختاری (الگو های مسیر) است .در واقع ،چنانچه
الگوی اندازهگیری برازش مناسبی از اندازهگیری متغیر پنهان را نشان دهد ،برازش الگوی
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ساختاری با اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت .به همین منظور ،آزمون الگوی اندازه -
گیری مقدم بر آزمون الگوی ساختاری است .بنابراین ،برای آزمون فرضیههای پژوهش،
یک فرایند دو مرحلهای طی می شود .ابتدا باید از برازش قابل قبول الگوی اندازهگیری،
(نظام راهبری شرکتی) اطمینان حاصل شود و سپس برازش الگوی ساختاری (ارتباط بین
نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری) مورد بررسی قرار گیرد .برای رد یا عدم رد
فرضیههای پژوهش نیز از آزمون معنا داری هر یک از ضرایب رگرسیونی استاندارد شده
الگوی ساختاری (آزمون تی  -استیودنت) استفاده شده است .چنانچه احتمال آمارۀ تی -
استیودنت کمتر از  1درصد باشد ،فرضیه تحقیق رد نمیشود.
متغیرهای پژوهش و نحوۀ محاسبۀ آنها
نظام راهبری شرکتی

تعداد اعضای هیأت مدیره :برابر است با تعداد کل اعضای هیأت مدیره؛ درصد
اعضای غیرموظف هیأت مدیره :برابر است با نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل
اعضای هیأت مدیره؛ دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل :یک متغیر دو وجهی است؛ بدین معنی
که اگر مدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد عدد دو و در غیر این صورت برابر یک در
نظر گرفته میشود  .معموالً متغیرهای دو وجهی را با صفر و یک نشان میدهند ولی در این
تحقیق به دلیل عدم امکان ورود متغیر صفر در نرم افزار آموس از نمرات یک و دو استفاده
شده است؛ مالکیت نهادی :برابر است با مجموع درصد سهام نگهداری شده توسط
سهامدارانی نظیر بانکها ،بیمهها ،شرکتهای هلدینگ و شرکتهای سرمایهگذاری؛ نوع
حسابرس :یک متغیر دو وجهی است؛ بدین معنی که اگر مؤسسه حسابرس ،سازمان
حسابرسی باشد عدد دو و در غیر این صورت عدد یک در نظر گرفته میشود؛ حسابرس
داخلی :یک متغیر دو وجهی است؛ به این معنی که اگر واحد تجاری دارای واحد سازمانی
حسابرسی داخلی باشد عدد دو و در غیر این صورت عدد یک در نظر گرفته میشود.
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سرمایۀ فکری

استوارت ( )4333اختالف بیین ارزش بیازار سیهام شیرکت و ارزش دفتیری آن را بیه
عنوان ارزش سرمایۀ فکری در قالب رابطۀ زیر تعریف میکند.
() 4
که در آن؛  ،ICارزش سرمایۀ فکری؛  ، MVارزش بازار سیهام شیرکت و  ،BVارزش
دفتری شرکت است .در صورتی که هدف ،تحلیلی پوییا از تغیییرات ارزش سیرمایۀ فکیری
در طول دورۀ زمانی  Tباشد ،ارزش سرمایۀ فکری شرکت را مییتیوان بیا اسیتفاده از رابطیۀ
زیر تعیین کرد (انواری رستمی و رستمی4912 ،؛ انواری رستمی و سراجی4911 ،؛ سیتایش
و کاظمنژاد4911 ،؛ نیکومرام و اسحقی:)4913 ،
() 2

∑

در این الگیو ،MV ،ارزش بیازار شیرکت در دورۀ t؛  ،BVارزش دفتیری شیرکت در
دورۀ  tو  ،Iinfنرخ تورم دورۀ  tمیباشد .در تشریح چرایی انتخاب این الگو بیه عنیوان معییار
سنجش سرمایۀ فکری میتوان به دالیل ذیل اشاره نمود (انواری رستمی و سیراجی:)4911 ،
اول ،دادههای مورد نیاز این روش از صورتهای مالی حسابرسیی شیده ،نیرخ تیورم اعیالم
شده از سوی بانک مرکیزی و همچنیین ارزش سیهام شیرکت کیه در تیاریخ میورد نظیر از
تابلوی بورس قابل استخراج است ،تهیه شده است .بنابراین ،محاسبات مبتنی بیر ایین دادههیا
از عینیت و قابلیت اتکای کیافی برخیوردار اسیت ،در حیالی کیه بیشیتر روشهیای محاسیبه
سرمایۀ فکری مبتنی بر مفروضات و شاخصهای ذهنی هستند .دوم ،علیرغم اینکیه اغلیب
روشهای سنجش سرمایۀ فکری  ،مستلزم استفاده از دادهها و شاخصهایی اسیت کیه صیرفاً
در دسترس مدیران و افراد درون سازمان قرار دارد یا به وسییله میدلهیا و اصیول پیچییدهای
قابل محاسبه اسیت ،روش فیوقالیذکر ،سیاده و مبتنیی بیر اطالعیات در دسیترس اسیتفاده -
کنندگان از صورتهای مالی است؛ و سیوم ایینکیه یافتیههیای پیژوهش انیواری رسیتمی و
سراجی ( )4911حاکی از آن است که سرمایۀ فکری محاسیبه شیده بیا ایین روش (از بیین 1
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روش پیشنهادی) باالترین همبستگی را با ارزش بازار سهام شرکتهیای پذیرفتیه در بیورس
اوراق بهادار تهران دارد.
چیارچوب الگییوی مفهیومی مطالعییه حاضیر در نمییودار شیمارۀ  4بییر اسیاس رویکییرد
الگو سازی معادالت ساختاری ترسیم شده است .در این الگو ،متغییر نظیام راهبیری شیرکتی
(به عنوان متغیر پنهان) دارای چندین سازه (اندازۀ هیأت میدیره ،درصید اعضیای غیرموظیف
هیأت مدیره ،دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل ،مالکیت نهادی ،نوع حسابرس و حسابرسیی
داخلی) میباشد .همچنین سرمایۀ فکری نیز متغیر وابستۀ پژوهش میباشد .در تحلیل آمیاری
بر اساس معادالت ساختاری ،شکل بیضی یا دایره معرف متغیرهای پنهان و شکل مستطیل ییا
مربع نیز معرف متغیرهای مشاهدهپذیر میباشد.
نمودار شمارۀ  .1مدل مفهومی پژوهش

اندازه هیأت مدیره
درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره
مالکیت نهادی

سرمایۀ فکری

نظام راهبری

IC

شرکتی

نوع حسابرس

حسابرسی داخلی

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /22پاییز 419 /4931

یافتههای پژوهش

مهمترین مرحلۀ الگوسازی معادالت ساختاری ،اعتبارسنجی الگوی اندازهگیری
است .اعتبار یک الگو با استفاده از معیارهای نیکویی برازش مورد بررسی قرار میگیرد؛
بنابراین ،در این مرحله از تحلیلهای آماری انتظار بر این است که برازش دادهها به الگوی
مفهومی پژوهش بر اساس معیارهای علمی قابل قبول باشد .نمودار شمارۀ  2الگوی اصالح
شده برای اندازهگیری نظام راهبری شرکتی را نشان میدهد.
نمودار شمارۀ  .2الگوی اندازهگیری اصالح شده نظام راهبری شرکتی
0 / 01
0/13

0 / 07

اندازه هیأت مدیره

خطا

0 / 22

0 / 00

درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره

خطا

- 0 /22

0 / 07

نظام

مالکیت نهادی

- 1 /01

راهبری
شرکتی

خطا

0 / 01

حسابرسی داخلی

خطا

0 /12

0 / 01

دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل

0 / 12
0 / 00

1 / 02

نوع حسابرس
- 0 / 00

خطا

0 / 17

خطا

0 / 11
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جدول شمارۀ  .1معیارهای نیکویی برازش برای الگوی اندازهگیری اصالح شده نظام راهبری شرکتی

معیارهای

نام

نیکویی برازش

شاخص

اختصار

کای اسکوئر
شاخصهای برازش
مطلق

شاخص نیکویی
برازش
شاخص نیکویی
برازش اصالح شده
شاخص برازش هنجار
نشده
شاخص برازش هنجار
شده

شاخصهای برازش
تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش
افزایشی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش مقتصد
هنجار شده

شاخصهای برازش

ریشۀ میانگین مربعات

مقتصد

خطای برآورد
کای اسکوئر بهنجار
شده به درجه آزادی

سایر شاخصهای
برازش

شاخص هلتر () 1/11

GFI

الگوی

برازش

اصالح شده

قابل قبول

1/811

بزرگتر از  1درصد

1/331

بزرگتر از 31
درصد
بزرگتر از 31

AGFI

1/331

NNFI

4/112

NFI

1/321

CFI

4/111

IFI

4/148

RFI

1/313

PNFI

1/929

RMSEA

1/111

CMIN/df

1/881

کوچکتر از 9

Hoelter

4128

بیشتر از 211

درصد
بزرگتر از 31
درصد
بزرگتر از 31
درصد
بزرگتر از 31
درصد
بزرگتر از 31
درصد
بزرگتر از 31
درصد
بزرگتر  11درصد
کوچکتر از 41
درصد
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همانطور که در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود ،مقدار احتمال آمارۀ شاخص
نیکویی برازش ( )1/811بیشتر از  1درصد است .هنگامی که سطح پوشش آمارۀ کای مربع
بزرگتر از  1درصد باشد ،میتوان ادعا کرد که الگوی مفروض ،دارای نیکویی برازش
قابل قبول است .همچنین سایر معیارهای نیکویی برازش ارائه شده در جدول شمارۀ  2بیان
میدارند که الگوی اندازهگیری نظام راهبری شرکتی از اعتبار کافی جهت انجام آزمون
فرضیههای تحقیق برخوردار است.
در مرحلۀ ارزیابی الگوی ساختاری و به هنگام بررسی روابط بین متغیرهای پنهان،
بارکنشهای عامل الگوی اندازهگیری دوباره تخمین زده میشود (کلین .)2111 ،به این
صورت که بارکنشهای عامل و خطای اندازهگیری در الگوی اندازهگیری و الگوی
ساختاری ،آزاد در نظر گرفته شده و تخمین زده میشوند .چنانچه مقادیر بارکنشها در دو
الگو  ،تفاوت آشکاری با یکدیگر داشته باشند ،این امر مؤید وجود وضعیت درماندگی در
تفسیر 4می باشد .مزیت اینروش این است که میتوان از نیکویی برازش الگوی اندازهگیری
به عنوان مبنایی برای مقایسه استفاده نمود و نیکویی برازش الگوی ساختاری را با آن
محک زد .این دیدگاه به صورت گسترده در الگوسازی معادالت ساختاری مورد استفاده
قرار میگیرد (ریکو و مارکولیدز .)2111 ،4در الگوی ساختاری ،فرضیههای پژوهش
(روابط رگرسیونی و یا همبستگی بین متغیرها) مورد آزمون قرار میگیرد .شاخصهای
برازش الگوی ساختاری مربوط به آزمون فرضیۀ پژوهش که درجدولشمارۀ  2ارائه
گردیده است ،مبین برازش قابل قبول الگوی ساختاری و عدم مواجهه با پدیدۀ درماندگی
در تفسیر است.
پس از حصول اطمینان از نیکویی برازش الگوی ساختاری و عدم وجود تفاوت قابل
توجه بین معیارهای نیکویی برازش در الگوهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش ،نوبت به
بررسی فرضیۀ پژوهش (تفسیر ضرایب برآوردی بین متغیرهای پنهان و متغیر مشاهدهپذیر)
میرسد .آمارههای ارائه شده در جدول شمارۀ  ، 9برآورد ضریب مسیر نظام راهبری
شرکتی و سرمایۀ فکری به همراه سطح معنادار بودن آن را نشان میدهد .از آنجا که سطح
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معناداری مربوط به مسیر بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری ( )1/328بیشتر از 1
درصد است و نیز از آنجا که ضریب مسیر بهدست آمده منفی بوده ( ،)- 1/111میتوان
ادعا کرد که نظام راهبری شرکتی اثر منفی بر سرمایۀ فکری دارد هر چند که شدت آن از
نظر آماری معنادار نمیباشد .از اینرو ،فرضیۀ پژوهش رد میگردد .در نمودار شمارۀ .9
الگوی ساختاری پژوهش به همراه ضریب استاندارد شده رگرسیون آورده شده است.
جدول شمارۀ  .2معیارهای نیکویی برازش برای الگوی ساختاری

الگوی

برازش

معیارهای

نام

اصالح شده

قابل قبول

نیکویی برازش

شاخص

1/111

بزرگتر از %1

GFI

1/331

بزرگتر از %31

AGFI

1/332

بزرگتر از %31

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

4/132

بزرگتر از %31

شاخص برازش هنجار شده

NFI

1/383

بزرگتر از %31

شاخص برازش تطبیقی

CFI

4/111

بزرگتر از %31

شاخص برازش افزایشی

IFI

4/199

بزرگتر از %31

شاخص برازش نسبی

RFI

1/342

بزرگتر از %31

PNFI

1/983

بزرگتر %11

RMSEA

1/111

CMIN/df

1/111

کوچکتر از 9

Hoelter

4122

بیشتر از 211

اختصار

کای اسکوئر
شاخصهای

شاخص نیکویی برازش

برازش مطلق

شاخص نیکویی برازش
اصالح شده

شاخصهای
برازش تطبیقی

شاخص برازش مقتصد هنجار
شده
شاخصهای

ریشۀ میانگین مربعات خطای

برازش مقتصد

برآورد
کای اسکوئر بهنجار شده به
درجه آزادی

سایر شاخصهای
برازش

شاخص هلتر () 1/11

کوچکتر از
%41
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جدول شمارۀ  .3نتایج مربوط به آزمون فرضیۀ پژوهش

متغیرهای

*ضریب

نسبت

سطح

نتیجۀ آزمون

الگوی ساختاری

مسیر

بحرانی

معناداری

فرضیه

نظام راهبری شرکتی <---سرمایۀ فکری

- 1/111

- 1/139

1/328

رد فرضیه

نمودار شمارۀ  .3الگوی ساختاری پژوهش به همراه ضریب استاندارد شدۀ رگرسیون

نظام فکری
IC

1/111

نظام راهبری
شرکتی

نتیجهگیری و پیشنهادها

عالوه بر تمام مزیتهای سرمایۀ فکری  ،در رابطه با آن سهامداران به دو صورت
میتوانند متحمل هزینه شوند .4 :اقدامات فرصتطلبانه مدیریت که از بیش اطالعاتی
مدیریت نسبت به سهامداران ناشی شده که مدیران میتوانند اقدام به معامالت بر اساس
اطالعات محرمانه نموده و در مسیر تأمین منافع شخصیگام بردارند .2 .عدم شناسایی و
گزارشگری اقالم مربوط به سرمایۀ فکری که منجر به ارزشیابی کمتر از واقعِ شرکت شده
و توانایی مدیریت در دستیابی به منابع مالی مختلف را با محدودیت مواجه میسازد و از
این طریق مدیران ،بسیاری از فرصتهای رشد و سرمایهگذاری را از دست خواهند داد که
در صورت توجه و افشای اطالعات مربوط به سرمایۀ فکری میتوانست از آن برای خلق
ارزش برای شرکت و به تبع آن افزایش مزایای خویش استفاده مینمودند .بنابراین ،این
قبیل موارد ایجاب میکند که شرکت ها برای مدیریت ،کنترل و گزارشگری سرمایۀ فکری
اقداماتی انجام دهند .یکی از مهمترین ابزارها به منظور کاهش این هزینهها ،استقرار مناسب
ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی است .از این رو در تحقیق حاضر ،ارتباط بین نظام
راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری با رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار
گرفت.
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یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری
ارتباط معناداری وجود ندارد .این یافته ،با نتایج پژوهشهای چتوورو و همکاران ()2114
وو و وانگ ( ،)2111گان و همکاران ()2111؛ لی و همکاران ( ،)2111صفیالدین و
همکاران ( )2113و جلیلی و همتی ( )4931در تضاد است .یکی از بارزترین دالیل تضاد
نتایج میتواند تغییر روششناسی و استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری باشد .با توجه
به منفی بودن رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی و سرمایۀ فکری به مدیران و سرمایهگذاران
پیشنهاد میشود در خصوص استقرار مناسب ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی نظارت -
های بیشتری را اعمال نموده و عملکرد صحیح این ساز و کارها را بیشتر در کانون توجه
خویش قرار دهند .
به پژوهشگران آینده توصیه میشود .4 :بازآزمونی پژوهش حاضر با استفاده از سایر
الگوهای سنجش و اندازهگیری سرمایۀ فکری و مقایسۀ نتایج بهدست آمده با نتایج پژوهش
حاضر .2 .بازآزمونی پژوهش حاضر با استفاده از مجموعهای دیگر از ساز و کارهای نظام
راهبری شرکتی (مالکیت مدیریتی ،مالکیت خانوادگی ،تمرکز مالکیت و  )...و مقایسۀ
نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش حاضر .9 .بررسی رابطۀ بین نظام راهبری شرکتی با
هریک از اجزای سرمایۀ فکری (سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری).
یادداشتها
 . 4درماندگی در تفسیر می تواند به این صورت تشریح گردد؛ از آنجا که به منظور آزمون الگوی
ساختاری ابتدا از برازش الگوی اندازهگیری اطمینان حاصل میشود و این الگوی اندازهگیری
است که نظام راهبری شرکتی را توضیح میدهد ،چنانچه بین بارکنشهیا در دو الگیو تفیاوت
معناداری وجود داشته باشد ،تفسیر الگوی ساختاری با مشکل مواجه می گیردد و در رابطیه بیا
بررسی فرضیۀ پژوهش ،نمی توان به صورت قابل اتکایی اظهارنظر نمود.
2. Raykov and Marcoulides
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