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چکیده
شرکت های موفق به اين موضوع پی بردهاند که سرمايهگذاری بر روی سرمايههای
فكری بهمنظور ايجاد محصوالت و خدمات با ارزش ضروری است .عالوه بر اين ،در
شرايطی که فضا برای جذب سرمايههای جديد ،ناامن است ،شرکت ها گزينه ای جز استفاده
مطلوب از منابع موجود ندارند ،لذا در اين صورت بهره وری به عنوان استفاده کارآمد و موثر
از منابع برای تولید تعريف می شود .اهمیت اين تحقیق در برجستهسازی نقش سرمايه
فكری در بهرهوری صنايع مواد و محصوالت شیمیايی می باشد .در اين تحقیق ابتدا ارزش
سرمايه فكری شرکت های سرمايهگذاری بر اساس روشی کاربردی و همچنین ارزش
بهرهوری بر اساس شاخصهای بهرهوری ارائهشده توسط سازمان بهرهوری ملی ايران برای
دوره زمانی  10ساله از  1379تا  1388محاسبه و در مرحله بعد ارتباط بین سرمايه فكری و
بهرهوری شرکت های سرمايهگذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران صنعت مواد و
محصوالت شیمیايی بهصورت مطالعه موردی ارزيابی شده است .روش آماری استفادهشده به
منظور تجزيهوتحلیل دادهها ،روش حداقل مربعات تعمیميافته 4میباشد .بهطورکلی هدف اين
تحقیق ،بررسی رابطه بین سرمايه فكری و بهرهوری شرکتها میباشد .يافته مهم اين مقاله
حاکی از رابطه معنادار بین کارايی سرمايه انسانی و بهرهوری نیروی کار است.
واژه های كلیدی :سرمايه فكری ،مدل ضريب ارزشافزوده فكری ،بهرهوری نیروی
کار ،بهرهوری سرمايه.
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مقدمه
امروزه محققان بر اين عقیدهاند که سرمايه فكری ،1اهرمی برای حفظ مزيت
رقابتی و عملكرد باال میباشد .افزايش رقابت جهانی موجب شده تا شرکت ها با ساير
بنگاه های اقتصادی در سطح جهان به رقابت بپردازند .در اين راستا سرمايه فكری به
عامل بسیار مهمی برای سازمانها تبديل شده است ،زيرا فعالیتهای رقابتی آنها را
افزايش میدهد (جويا و مالیروس2010 ،2؛ اولی و همكاران .)75 :1395 ،از اينرو
شناخت ،ارزشگذاری و مديريت سرمايه فكری روز به روز از اهمیت بیشتری برای
شرکت ها برخوردار میگردد .شرکت های موفق به اين موضوع پی بردهاند که
سرمايهگذاری بر روی سرمايه فكری بهمنظور ايجاد محصوالت و خدمات با ارزش
ضروری است و اکثر مديران موافق اين عقیده هستند که سرمايه فكری مهمترين
محرك ارزش در سازمان میباشد(بونتیس و همكاران.)2002 ،3
بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که بهرهوری سازمانها و عملكرد کسب و
کار به مديريت مؤثر سرمايههای فكری وابسته است (کاستا .)2012 ،4اُويج ،5سطوح
باالی بهره وری را يكی از متغیرهای حیاتی برای رقابت موفقیتآمیز و بقا میداند
( اويج و همكاران2012 ،؛ هاشمی و همكاران .)795 :1393 ،مفهوم بهرهوری 6نیز که
امروزه بیش از يك قرن از طرح آن بهصورت جدی میگذرد ،به دلیل کاربردهای
روزافزون آن در حال رشد و گسترش است .در اين میان ،اندازهگیری بهرهوری روز به
روز جايگاه ويژهای در سازمآنها به خود اختصاص میدهد ،زيرا بدون اندازهگیری آن
نمیتوان قضاوت درستی در خصوص عملكرد سازمان داشت و عمالً امكان کنترل
سازمآنها میسر نخواهد شد .ارتقای سرمايه فكری میتواند تعداد نیروی کار مورد نیاز را با
افزايش توانمندیهای نیروهای موجود کاهش دهد .از سوی ديگر سرمايه فكری
میتواند به کمك ارتقای تكنولوژی تولید ،يادگیری ،انطباق بیشتر محصول با نیاز
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مشتری و مواردی مانند آن ،ارزشافزوده بیشتری برای شرکت فراهم سازد .بدين ترتیب
به نظر میرسد با افزايش صورت کسر و کاهش مخرج آن بهرهوری در کل افزايش
میيابد .در اين راستا اين تحقیق به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا بین سرمايه
فكری و بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد؟ همچنین يافتههای اين تحقیق به مديريت
بهتر سرمايههای فكری نیز کمك خواهد کرد .در ادامه اين تحقیق به شرح مبانی نظری
شامل سه بخش سرمايه فكری ،بهرهوری و پیشینه تحقیق پرداخته و سپس روش
تحقیق ،يافتهها و بحث و نتیجه گیری بیان میشوند.
سرمايه فكری :نظريهپردازان و پژوهشگران مختلف سعی کردهاند تا تعريفی
عمومی از سرمايه فكری مطرح کنند ،اما در زمینه تئوری تحقیق در تعريف و طبقهبندی
سرمايه فكری اشتراك نظر عمومی وجود ندارد .شواهد بسیاری وجود دارد که محرك-
های خلق ارزش در محیطهای رقابتی مدرن به جای اتكا بر سرماية مالی و فیزيكی،
بر سرماية فكری شرکت متكی است (پتی و همكاران2009 ،1؛ هاشمی و همكاران،
 .)799 :1393سرمايه فكری شامل عوامل ارزش آفرين يك سازمان است که در ترازنامه
سنتی نشان داده نمی شوند ،اما در سوددهی بلندمدت سازمان اهمیتی حیاتی دارند
(آندرسون و بونتیس2007 ،2؛ محمدی پیراسته و همكاران .)1391 ،اين دانش سازمانی،
وسیع و گسترده است که مخصوص و منحصر بفرد برای هر شرکتی بوده و به آن اجازه
می دهد تا به طور پیوسته خود را با شرايط درحال تغییر انطباق دهد (زالی و همكاران،
 )1389و به طور قابل مالحظه ای از طريق افزايش سطح ارزشافزوده برای ذی نفعان
کلیدی سازمان ،به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود (شفیعا و همكاران،3
2009؛ ايزدی نیا و مباشری .)24 :1393 ،به اعتقاد آلچین )2006( 4استدالل می کنند
سرمايه فكری ،دانش و تخصص بوده و با دارايیهای نرم ارتباط دارد و با سرمايه
فیزيكی سخت متفاوت است (هسو و وانگ .)2010 ،5طبقهبندیهای فراوانی از جمله
طبقهبندی ادوينسون 6و مالون ،)1997( 1طبقهبندی بونتیس ( 2000و  ،)1998طبقهبندی
1.Petty and et al
2.Andreou & Bontis
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ايوستیس 2و همكاران ( ،)1999طبقهبندی چن ،ژو و ژيه )2004( 3و طبقهبندی
کاپالن 4و نورتن )1992(5در خصوص سرمايه فكری وجود دارد .بیشتر اين طبقهبندیها،
سه جزو سرمايه انسانی ،6سرمايه ساختاری 7و سرمايه مشتری 8را اجزای اصلی سرمايه
فكری میدانند.

سرمايه فكری

سرمايه مشتری

سرمايه ساختاری

سرمايه انسانی

شکل  -1مفهوم سازی سرمایه فکری

از آنجايیکه سرمايه فكری ماهیتی نامشهود دارد ،اندازهگیری آن مشكل محسوب
میشود .در اين تحقیق از بین روشهای مختلف اندازهگیری سرمايه فكری از روش
ضريب ارزشافزوده فكری پالیك 9استفاده خواهد شد .پالیك از الگويی با عنوان «ضريب
ارزش افزوده فكری» که از طريق آن عملكرد سرمايه فكری بانكهای استرالیا در
سالهای  1993تا  1995و بانكهای کرواسی در سالهای  1996تا  2000را
اندازهگیری نموده بود ،استفاده کرده است .نتايج هر دو بررسی ،تفاوت قابل مالحظهای را
در رتبهبندی مؤسسات مالی بر اساس معیارهای حسابداری سنتی با حسابداری مبتنی بر
کارايی نشان داد .با استفاده از همین الگو ،ماوريديس عملكرد بانكهای ژاپنی را در سال
 2000مطالعه کرد .مطالعات او نیز تفاوت قابل مالحظهای را میان عملكرد سرمايه
1.Malone, M.
2.Eustace, C
3 Chen, Zhu & Xie
4.Kaplan, RS
5.Norton, DP
6.Human Capital
7.Structural Capital
8.Relational Capital
9.Pulic, A
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فكری در میان گروههای مختلف بانكهای ژاپنی نشان داد (پالیك :2000 ،شمس و
خلیلی .)53 :1390 ،بهطورکلی تمرکز اين مطالعه روی سه شاخص ضريب ارزشافزوده
فكری پالیك يعنی ،کارايی سرمايه انسانی ،1کارايی سرمايه ساختاری 2و کارايی سرمايه
به کار گرفتهشده 3میباشد.
بهرهوری :از سوی ديگر بهبود بهرهوری در سطح سازمانی ،عامل حیاتی موفقیت و
اساس سودآوری تلقی میشود .بسیاری از کارکنان بهره وری خود را با استفاده از
يادگیری مهارت های جديد در کار افزايش می دهند؛ حال آنكه کاربست دانش و تكمیل
مهارتها در دانشگاه يا به واسطة تجربه در مشاغل قبلی صورت میگیرد .در اين معنا،
سرمايه انسانی انباشته از طريق آموزش و تجربه و مهارتهای عمومی کارکنان به عنوان
پايه و اساس توسعه مهارتها و افزايش توانايی های کارکنان از طريق آموزش در حین
کار می باشند (مانالووا و همكاران2016 ،4؛ پلويهارت و همكاران .)2011 ،5اقدام های
مرتبط با بهرهوری به دنبال کاهش هزينهها و افزايش کیفیت و در نتیجه افزايش درآمد
سازمان است و به اين ترتیب بهرهوری ،رابطة بین ستاده (مانند میزان محصوالت يا
خدمات) و دادههايی (مانند نیروی کار ،مواد ،انرژی و سرمايه) است که صرف تولید
ستاده میشود .بر اين مبنا ،بهرهوری در سازمانهای امروزی اهمیت ويژهای دارد ،زيرا
اين مقوله با کارايی ،اثربخشی و کیفیت در ارتباط است و کاهش يا افزايش آن میتواند
موجب اضافه شدن يا از دست دادن مشتريان و مخاطبان سازمان شود .بهرهوری
میتواند در رقابت روزافزون میان رقبا تعیینکننده باشد .بهطور کلی میتوان گفت
معموالً بهرهوری ،نسبت ستاده (بازده) به داده تعريف میشود و مفهومی اساسی است که
استفاده کارآمد و اثربخش از منابع را دربر میگیرد (النگويست و همكاران.)2010 ،6
سرمايه فكری و بهرهوری :در زمینة تئوری پژوهش ،درباره مفهوم ،ماهیت ،اجزای
تشكیل دهنده ،روشهای اندازهگیری سرمايه فكری و رابطه آن با عملكرد و بهرهوری
تحقیقات مختلفی انجام شده است .کوئن و کايمناکیس )2007(7به مطالعه رابطه سرمايه
1.Human Capital Efficiency
2.Structural Capital Efficiency
3.Capital Employed Efficiency
4.Manolova & et al
5.Ployhart & et al
6.Lonnqvist & et al
7.Cohen & Kaimenakis

42

مدیریت بهره وری – شماره  –47زمستان 1397

فكری و عملكرد در شرکتهای دانشمحور با اندازه متوسط پرداختند .يافتههای پژوهش
بیانگر آن بود که روابط متقابل طبقههای مختلف دارايیهای فكری در شرکتهای با
اندازه متوسط از برخی جنبهها با شرکتهای بزرگ متفاوت است .هوانگ و هیوئه
( ،)2007رابطه سرمايه فكری و عملكرد در شرکتهای مشاوره مهندسی تايوان را مورد
بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد که همبستگی مثبتی بین سه جز سرمايه فكری و
عملكرد تجاری وجود دارد .در مطالعهای ديگر وايسانس و همكاران 1در سال  2007به
بررسی تأثیر سرمايه فكری بر بهرهوری و سوددهی پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که
در يك دوره کوتاهمدت ،سرمايهگذاری در سرمايه فكری تأثیر منفی بر بهرهوری و
سوددهی دارد .بونتمپی و مايرس )2014( 2در پژوهشی به بررسی حاشیه بهرهوری تولید
شده توسط هر يك از نامشهودها در شرکت های ايتالیايی پرداختند .آنها تأثیر
دارايی های نامشهودِ ارائه شده در ترازنامه و تأثیر نامشهودهايی را که از ديدگاه هزينه
اندازه گیری می شوند ،بر روی بهرهوری با هم مقايسه کردند .نتايج پژوهش آنها نشان
داد از بین اجزای نامشهودها ،بیشترين حاشیه بهرهوری ناشی از سرمايه فكری ،سرمايه
مشتری و دارايی های نامشهود است (اولی و همكاران .)79 :1395 ،چان و جیم وو 3در
سال  2007رابطه بین سرمايه فكری و بهرهوری دانش در صنعت داروسازی را بررسی
کردند و به اين نتیجه رسیدند که رابطه قوی و مثبتی بین سرمايه فكری و بهرهوری
دانش وجود دارد .در پژوهشهای داخلی نیز مدهوشی و اصغرنژاد ( ،)1388نمازی و
ابراهیمی ( )1388و مجتهدزاده و همكاران( )1389در تحقیقاتی ،ارتباط بین ارزش
سرمايه فكری و بازده مالی شرکتهای صنايع مختلف را ارزيابی کردند.
بهرهوری انواع مختلفی دارد ازجمله بهرهوری کلی ،شاخص بهرهوری کلی و
بهرهوری جزئی .بهرهوری جزئی نسبت ستانده يا خروجی فقط به يك نوع ورودی است
(سومانت و اينسپراك .)1980 ،4بهرهوری جزئی بسته به نوع ورودی به بهرهوری نیروی
کار و بهرهوری سرمايه تقسیم میشود (هانوال .)2002 ،5موضوع مقاله حاضر بهرهوری
جزئی است .به علت سادگی محاسبه و ارتباط زياد بهرهوری نیروی کار با بهرهوری کل،
1.Vaisanen & et al
2.Bontempi and Mairesse
3.Chun & JimWu
4.Sumanth & Einspruck
5.Hannula
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بهرهوری نیروی کار متداولترين ابزار اندازهگیری بهرهوری است و در بسیاری از
مطالعات مربوط به بهرهوری «بهرهوری نیروی کار» را بهعنوان «بهرهوری» به کار
میبرند .در اين تحقیق جهت سنجش بهره وری از شاخص بهرهوری نیروی کار و
بهرهوری سرمايه استفاده می شود .اطالعات موردنیاز برای بهدست آوردن اين شاخصها
در گزارش های ساالنه شرکت ها قابلدسترسی میباشند.
همچنین ضريب ارزشافزوده فكری 1توسط پالیك بهعنوان ابزاری تحلیلی برای
اندازهگیری عملكرد و بهرهوری يك شرکت معرفی گرديده است (پالیك .)2000 ،مدل
ضريب ارزش افزوده فكری پالیك توانايی آن را دارد که مجموع کارايی ارزش آفرينی در
يك شرکت را اندازه گیری و نمايش دهد .اساس اين روش بر اين قرار است که اصوال
ارزش آفرينی در سازمان از دو منبع اساسی شامل منابع سرمايه های فیزيكی و منابع
سرمايه های فكری سرچشمه میگیرد .اجرای اين روش کامال ساده بوده ،و داده های
مورد نیاز برای به کارگیری آن به راحتی در صورتهای مالی يافت می گردد (عالم تبريز
و ديگران .)1388 ،برای محاسبه مقدار عددی ضريب ارزشافزوده فكری اولین گام
محاسبه ارزشافزوده میباشد که به نحوه محاسبات مربوط در بخش روش تحقیق
میپردازيم.
سرمايه ساختاری و بهرهوری :همانطور که پیشتر بیان شد يكی از ابعاد سرمايه
فكری ،سرمايه ساختاری است .سرمايه ساختاری مجموع دارايیهايی است که توانايی
خالقیت سازمان را ممكن ساخته و بهبود میبخشد .مأموريت سازمان ،چشمانداز،
ارزشهای اساسی ،راهكارها ،سیستمهای کاری و فرايندهای درونی سازمان میتواند در
زمره اين نوع دارايیها محسوب شود (بزبورا و بكسز .)2007 ،2سرماية ساختاری فرايندها
و رويههای سازمانی است که منطبق با سیستم تكنولوژی سازمان ايجاد شده و با
سرعت بخشیدن به مسیرهای جريان اطالعات در کل سازمان به کمك فرايندهای
سازمانی خواهد آمد (هسو و وانگ .)2010 ،3چن4و همكارانش ( )2004معتقدند سرمايه
ساختاری میتواند به کارکنان جهت تحقق عملكرد فكری بهینه و همچنین عملكرد
1.Value Added Intellectual Coefficient = VAIC
2.Bozbura & Beskese
3.Hsu & Wang, 2010
4.Chen
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کسب و کار سازمان کمك کند .بنابراين به نظر میرسد سرمايه ساختاری و بهرهوری در
تعامل با يكديگرند .از اينرو میتوان فرضیه اول تحقیق حاضر را بیان کرد:
فرضیه  :1کارايی سرمايه ساختاری با بهرهوری رابطه معنیداری دارد.
 1.1کارايی سرمايه ساختاری با بهرهوری نیروی کار رابطه معنیداری دارد.
 1.2کارايی سرمايه ساختاری با بهرهوری سرمايه رابطه معنیداری دارد.
لذا می توان دو معادله زير را عنوان کرد:
معادله 1
معادله 2

SC = VA – HC
SCE = SC / VA

که در آن سرمايه انسانی ( )HCشرکت با تجمیع حقوق پرداختی به کارکنان
محاسبه میشود و سرمايه ساختاری ( )SCشرکت از طريق کسر سرمايه انسانی از
ارزشافزوده ( )VAبر اساس معادله ( )1محاسبه میگردد و کارايی سرمايه ساختاری
( )SCEبا تقسیم سرمايه ساختاری بر ارزشافزوده مطابق معادله ( )2به دست میآيد.
سرمايه انسانی و بهرهوری :بعد دوم سرمايه فكری ،سرمايه انسانی است .سرماية
انسانی مجموعهای از دانش ،خرد ،توانايی ها ،مهارتها ،نوآوریها و توانايیهای کارکنان
تلقی میشود ( هسو و وانگ .)2010 ،سرمايه انسانی مجموعهای از منابع و دارايیهای
نامشهود است که در اعضای سازمان جاسازیشده است .اين منابع را میتوان در سه نوع
شايستگی (شامل مهارتها و دانش فنی) ،نگرش(انگیزش ،کیفیت رهبری مديريت ارشد)
و چاالکی فكری (توانايی اعضای سازمان در تطبیق و باروری ،نوآوری ،کارآفرينی)...،
طبقهبندی نمود (بونتیس و همكاران .)1999 ،اين نوع دارايی دانش ضمنی در افراد
سازمان است که يكی از عوامل حیاتی تأثیرگذار بر عملكرد هر سازمانی است .اما وجود
اين دارايیهای دانشمحور بهتنهايی در تحقق عملكرد يك سازمان کافی نیست .هدف
شرکت ها ،تبديل دانش ضمنی به دانش صريح در تمامی سطوح سازمانی است .در غیر
اين صورت امكان خلق هیچگونه ارزش سازمانی وجود نخواهد داشت (بزبورا .)2004 ،از
اينرو میتوان فرضیه دوم تحقیق حاضر را بیان کرد:
فرضیه  :2کارايی سرمايه انسانی با بهرهوری رابطه معنیداری دارد.
 2.1کارايی سرمايه انسانی با بهرهوری نیروی کار رابطه معنیداری دارد.
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 2.2کارايی سرمايه انسانی با بهرهوری سرمايه رابطه معنیداری دارد.
لذا با توجه به معادله ( ،)3کارايی سرمايه انسانی ( )HCEازطريق تقسیم ارزش
افزوده ( )VAبر سرمايه انسانی ( )HCبه دست میآيد و نمايانگر کارايی ارزشافزوده
حاصل از منابع سرمايه انسانی به کار گرفتهشده در شرکت میباشد.
معادله 3

HCE = VA / HC

کارايی سرمايه به کارگرفته شده و بهرهوری :در ادامه با تكیه بر اين اصل که
اصوالً ارزشآفرينی در سازمان از دو منبع اساسی سرمايههای فیزيكی و سرمايههای
فكری سرچشمه میگیرد ،بعد سومی تحت عنوان سرمايه به کار گرفتهشده ( 1)CEدر
نظر گرفتهشده است .سرمايه به کار گرفتهشده شامل حقوق صاحبان سهام ،مجموع
بدهیها و ساير سرمايههای تبیین شده در اسناد مالی شرکت میباشند .به معنای ديگر
سرمايه به کار گرفتهشده ارزش دارايیهايی است که به توان ايجاد درآمد توسط شرکت
در آينده کمك میکند .تعريف ديگر از سرمايه به کار گرفتهشده مجموع دارايیهای ثابت
و سرمايه در گردش است .لذا میتوان فرضیه سوم تحقیق حاضر را نیز اينگونه بیان کرد:
فرضیه  :3کارايی سرمايه به کار گرفتهشده با بهرهوری رابطه معنیداری دارد.
 3.1کارايی سرمايه به کار گرفتهشده با بهرهوری نیروی کار رابطه معنیداری دارد.
 3.2کارايی سرمايه به کار گرفتهشده با بهرهوری سرمايه رابطه معنیداری دارد.
مطابق معادله شماره ( )4کارايی سرمايه به کار گرفتهشده ( )CEEاز طريق تقسیم
رقم مربوط به ارزشافزوده ( )VAبه سرمايه به کار گرفتهشده ( )CEبه دست میآيد و
نمايانگر اين است که چه میزان از ارزشافزوده شرکت از طريق سرمايه به کار گرفتهشده
بهدستآمده است .همچنین مقدار  CEاز کسر رقم مربوط به دارايیهای نامشهود از کل
دارايیها محاسبه میشود (کوجانسیو و النگويست.)2007 ،2

1.Capital Employed
2.Kujansivu & Lonnqvist
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CEE= VA / CE

معادله 4

لذا باتوجه به توضیحات ارائه شده میتوان مدل مفهومی ترکیبی تحقیق حاضر را
بهصورت شكل( )2ارائه کرد.
H1.1

بهره وری نیروی کار

کارايی سرمايه ساختاری()SCE

H2.1
H3.1

کارايی سرمايه انسانی()HCE

H1.2
H2.2

بهره وری سرمايه

H3.2

کارايی سرمايه بكارگرفته
شده()SCE

شکل شماره  -2مدل مفهومی تحقیق

همچنین در مطالعات مختلفی از جمله مطالعه رضا قاروئی آهنگر( ،)2011فیرر و
ويلیامز ،)2003(1شیو ،)2006(2کوجانسیوو و النكويست ،)2007(3چان ،)2009(4قوش و
موندال ،)2009(5کالیسر و همكاران ،)2010(6شراباتی و همكاران )2010(7در تحقیقات
مشابه شاخص بهرهوری را بهعنوان يكی از شاخصهای سنتی عملكرد در نظر گرفتند.
ابزار و روش
اين تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف ،تحقیقی کاربردی میباشد .هدف از
اين تحقیق ارائه روشی مناسب برای سنجش سرمايههای فكری شرکتها و آزمون
تجربی اين روشها در شرکت های صنعت مواد و محصوالت شیمیايی پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران است .به اين منظور ابتدا بر اساس روش پالیك ،ارزش
1.Firer & Williams
2.Shiu
3.Kujansivu & Lonnqvist
4.Chan
5.Ghosh & Mondal
6.Calisir and etal
7.Sharabati, Jawad & Bontis
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سرمايههای فكری هر يك از شرکتهای سرمايهگذاری برای دوره زمانی10ساله از
 1379تا  1388محاسبه گرديده سپس در مرحله بعد ،فرضیه اصلی تحقیق که مدعی
وجود رابطه معنادار بین ارزش سرمايه فكری شرکت ها و بهرهوری آنها بوده است با
استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیميافته 1مورد ارزيابی قرار میگیرد .برای تحلیلهای
تجربی عموما سه نوع داده سریهای زمانی ،2مقطعی 3و ترکیبی (پانل) 4قابلدسترسی
است (دامودار )1389 ،که با توجه به ماهیت اين تحقیق که دو بعد زمان و مقطع را باهم
در نظر گرفته است از حالت سوم يعنی پانل استفاده میشود.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای سرمايهگذاری پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است حائز سه معیار زير باشند ،در اين تحقیق انتخاب شدهاند:
 .1پايان سال مالی شرکت ها  29اسفند باشد.
 .2اطالعات کامل و يادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت ها در دسترس باشد.
 .3اين شرکت ها قبل از سال  1380در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتهشده باشند و
از ابتدای سال  ،1380سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گیرد:
شرکت های سرمايهگذاری منتخب شامل  55شرکت بوده است که با در نظر
گرفتن  10سال مالی ( 550 ،)10×55داده که با حذف شرکت هايی با اطالعات ناقص
 498و با اضافه کردن وقفه اول متغیر وابسته  437داده در اين تحقیق منظور شده است.
دادههای مورد نیاز پژوهش از طريق مراجعه به صورتهای مالی و يادداشتهای همراه
حسابرسیشده ساالنه شرکتهای سرمايهگذاری مورد مطالعه گردآوری شده است .به
عنوان نمونه اطالعات موردنظر يكی از اين شرکت ها در سال  1388در جدول ( )1ارائه
شده است .ضريب ارزشافزوده فكری پالیك بهعنوان ابزاری تحلیلی برای اندازهگیری
عملكرد در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .ضريب ارزش افزودة فكری
فرايندی تجزيه و تحلیلی است که برای استفادة مديريت ،سهامداران و ساير ذی نفعان
در راستای کنترل و ارزيابی کارايی و ارزش افزوده سرماية فكری طراحی شده است.

)1.Generalized Least Square (GLS
2.Time Series
3.Cross Section
4.Panel Data
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جدول شماره  -1اطالعات (نمونه یکی از شركت ها) موردنیاز استخراجشده از صورتهای
مالی-ترازنامه ،سود وزیان
سال
1388

سود

هزینههای

هزینه

جمع

داراییهای

داراییهای

تعداد

عملیاتی

نیروی انسانی

استهالک

داراییها

ثابت مشهود

نامشهود

كاركنان

198،117،000،000

41،300،000،000

4،690،000،000

608،445،000،000

82،481،000،000

626،000،000

289

برای اجرای اين مراحل محاسبه ارزشافزوده 1بهصورت زير است:
معادله 5

VA=P+C+D+A

سود عملیاتی = P2
استهالك دارايی = A3
استهالك =D4
هزينههای کارکنان (حقوق و ساير هزينههای اجتماعی) =C
يكی از مفاهیم جانبی مهمی که از ضريب ارزشافزوده فكری نام برده میشود
کارايی سرمايههای فكری 5است که در ادامه از طريق معادله ( )6محاسبه میشود .در
نهايت ارزش مقداری ضريب ارزشافزوده فكری از حاصل جمع کارايی سرمايههای
فكری و کارايی سرمايه به کار گرفتهشده مطابق معادله ( )7به دست میآيد:
معادله 6
معادله 7

ICE=HCE+SCE
VAIC = ICE + CEE

1.VA
2.Oprating Profits
3.Amortization Of Assets
4.Depreciation
5.Intellectual Capital Efficiency = ICE
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مدلهای اندازهگیری بهرهوری با توجه به نوع سازمان و سیاستهای مختلفی که
در سطح سازمآنها مطرحاند ،بسیار متنوع هستند (کندريك و کرامر .)1965 ،1بهطور مثال
يكی از شاخصهای بهرهوری ،بهرهوری نیروی کار 2است که اين شاخص از تقسیم
ارزشافزوده بر تعداد نیروی کار حاصل میشود .بنابراين از آنجايی که روشهای
متعددی برای اندازه گیری بهره وری وجود دارد ،در اين تحقیق بهره وری به وسیلة
ارزش افزوده ايجادشده به ازای هر يك از کارکنان و بهره وری سرمايه اندازه گیری
می شود .به طور قطع اين روش بهترين روش نمی باشد اما به دلیل اينكه اطالعات آن
قابل دسترس هستند و نتايج آن را می توان با ساير شرکت ها مقايسه کرد ،استفاده از
آن در اين تحقیق مناسب می باشد.
برای اندازه گیری بهره وری نیروی کار در سطح يك بخش از اقتصاد می توان از
نسبت ارزش افزوده به تعداد مشاغالن استفاده کرد و بهرهوری سرمايه 3نیز از تقسیم
ارزشافزوده ايجادشده در يك واحد صنعتی در طول يك سال مالی ،بر مجموع ارزش
دارايیهای ثابت در آن سال حاصل میشود (سازمان بهرهوری ملی ايران ،)1376 ،که
اطالعات موردنیاز برای بهدست آوردن اين شاخصها در گزارش های ساالنه شرکت ها
قابلدسترسی میباشند (نمونه در جدول  .)1در اين تحقیق برای بررسی ارتباط بین
متغیرها از نرمافزار اقتصادسنجی  EVIEWSنسخه  5استفادهشده است.
یافتهها
بهطورکلی فرضیات اين تحقیق را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
الف) ابتدا به وجود رابطه معنادار بین سرمايه فكری (کارايی سرمايه انسانی ،کارايی
سرمايه ساختاری و کارايی سرمايه به کار گرفتهشده) و بهرهوری نیروی کار
خواهیم پرداخت ،که معادله رگرسیونی آنها بهصورت معادله ( )8خواهند بود:
 1.1کارايی سرمايه ساختاری با بهرهوری نیروی کار رابطه معنیداری دارد.
 2.1کارايی سرمايه انسانی با بهرهوری نیروی کار رابطه معنیداری دارد.
 3.1کارايی سرمايه به کار گرفتهشده با بهرهوری نیروی کار رابطه معنیداری دارد.

1.Kendrick & Creamer
2.Labor productivity
3.Capital produvtivity
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معادله8
معادله9

LPit =α+α1HCEit + α2SCEit + α3CEEit + ∂t+yAR(1)+६it
LPit =18.31+0.66HCEit+0.09SCEit+0.18CEEit+∂t+yAR(1)+६it

در اين معادله متغیر وابسته ( LPitبهرهوری نیروی کار) و متغیرهای مستقل
 SCE ،HCEو ( CEEکارايی سرمايه انسانی ،کارايی سرمايه ساختاری و کارايی سرمايه
به کار گرفتهشده) می باشند.
جدول شماره  :2برآورد معادله 8
متغیر
عرض از مبدا
HCE
SCE
CEE
متغیر روند
)AR(1
R2
دوربین واتسون

ضریب
18.31
0.66
0.09
0.18
0.123
0.89
0.99
2.45

آماره t
34.69
14.32
1.27
3.26
3.42
45.02

خطای استاندارد
0.52
0.046
0.074
0.056
0.035
0.019

مقدار احتمال
0.0000
0.0000
0.2046
0.0012
0.0007
0.0000

همانطور که مالحظه می شود ،با توجه به جدول ( ،)2نتايج مدل مذکور نشان
میدهد که فرضیات تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین بهرهوری نیروی کار و کارايی
سرمايه انسانی و کارايی سرمايه به کار گرفتهشده (فرضیات2.1و )3.1به لحاظ آماری
تايید میشود .در سطح معناداری  %1فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین
بهرهوری نیروی کار و کارايی سرمايه ساختاری (فرضیه  )1.1رد میشود .ثانیاً چون
کارايی سرمايه انسانی دارای بیشترين ضريب ( )0.66در اين معادله رگرسیونی میباشد،
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که سرمايه انسانی از ساير اجزای سرمايه فكری بیشترين
تأثیر را روی بهرهوری نیروی کار دارد .اما مقدار آماره دوربین واتسون از وجود خود
همبستگی میان جزء اخالل مدل در دورههای متوالی حكايت دارد .برای رفع اين مشكل
وقفه اول متغیر وابسته ) AR(1را بهعنوان متغیر توضیحی به مدل اضافه کرديم که در
اين تحقیق به گزارش نتايج پس از اضافه کردن وقفه اول متغیر وابسته بسنده کردهايم.
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ب) به بررسی وجود رابطه معنادار بین سرمايه فكری (کارايی سرمايه انسانی ،کارايی
سرمايه ساختاری و کارايی سرمايه به کار گرفتهشده) و بهرهوری سرمايه خواهیم
پرداخت .که معادله رگرسیونی آنها بهصورت معادله ( )10خواهند بود:
 1.2کارايی سرمايه ساختاری با بهرهوری سرمايه رابطه معنیداری دارد.
 2.2کارايی سرمايه انسانی با بهرهوری سرمايه رابطه معنیداری دارد.
 3.2کارايی سرمايه به کار گرفتهشده با بهرهوری سرمايه رابطه معنیداری دارد.
معادله 10

CPit =α+α1HCEit + α2SCEit + α3CEEit + ∂t+yAR(1)+६it

معادله 11

CPit =0,50+0.25HCEit+0,13SCEit+0.54CEEit + ∂t+yAR(1)+६it

در اين معادله متغیر وابسته ( CPitبهرهوری سرمايه) و متغیرهای مستقل ،HCE
 SCEو ( CEEکارايی سرمايه انسانی ،کارايی سرمايه ساختاری و کارايی سرمايه به کار
گرفتهشده) می باشند.
جدول شماره  :3برآورد معادله 10
متغیر
عرض از مبدا
HCE
SCE
CEE
متغیر روند
)AR(1
R2
دوربین واتسون

ضریب
-0.50
0.25
0.13
0.54
0.103
0.89
0.88
2.15

آماره t
-0.98
4.51
2.20
7.14
2.89
61.34

خطای استاندارد
0.50
0.057
0.061
0.076
0.035
0.014

مقدار احتمال
-0.3230
0.0000
0.0281
0.0040
0.0007
0.0000

همانطور که مالحظه میکنید ،با توجه به جدول ( ،)3نتايج مدل مذکور نشان
میدهد که فرضیات تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین بهرهوری سرمايه و کارايی سرمايه
انسانی و کارايی سرمايه به کار گرفتهشده (فرضیات  2.2و  )3.2در سطح معناداری  %1و
کارايی سرمايه ساختاری (فرضیه  )1.2در سطح معناداری  %5به لحاظ آماری تايید

52

مدیریت بهره وری – شماره  –47زمستان 1397

میشود .ثانیاً از آنجا که کارايی سرمايه به کار گرفتهشده دارای بیشترين ضريب ()0.54
در اين معادله رگرسیونی میباشد ،بنابراين میتوان نتیجه گرفت که کارايی سرمايه به
کار گرفتهشده از ساير اجزای سرمايه فكری بیشترين تأثیر را روی بهره وری سرمايه
دارد .مقدار آماره دوربین واتسون ( )2.15نشان میدهد که مشكل خودهمبستگی مدل
مذکور بهطور کامل برطرف شده است.
بحث و نتیجهگیری
قاروئی آهنگر ( )2011در تحقیق خود در رابطه با بررسی ارتباط بین سرمايه فكری
و عملكرد مالی ،يكی از شاخصهای مالی را بهرهوری نیروی کار در نظر گرفته است که
از تقسیم فروش خالص دوره مالی به تعداد کارکنان محاسبه میشود .در اين تحقیق
بهطور مشابه با تحقیق حاضر میان کارايی سرمايه انسانی و بهرهوری نیروی کار رابطه
معنادار مثبتی مشاهدهشده است .فیرر و ويلیامز ( )2003در تحقیقی مشابه ،شاخص
بهرهوری  ATOرا بهعنوان يكی از معیارهای سنتی عملكرد در نظر گرفتند .نتايج اين
تحقیق برخالف تحقیق حاضر نشاندهنده وجود رابطه معنادار منفی میان کارايی سرمايه
به کار گرفتهشده و کارايی سرمايه انسانی با شاخص بهرهوری می باشد و مشابه تحقیق
حاضر رابطه معناداری میان کارايی سرمايه ساختاری و بهرهوری را نشان نمی دهد .چن
و همكاران )2005(1در تحقیقی در زمینه بررسی تجربی ارتباط بین سرمايه فكری و
ارزش بازاری شرکت و عملكرد مالی ،بهرهوری نیروی کار را بهعنوان يكی از
شاخصهای مالی در نظر گرفتند که اين شاخص از تقسیم درآمد قبل از مالیات به تعداد
کارکنان محاسبهشده است .نتايج بهطور مشابه حاکی از وجود رابطه معنادار مثبت میان
کارايی سرمايه به کار گرفتهشده و کارايی سرمايه انسانی با بهرهوری و عدم رابطه
معنادار میان کارايی سرمايه ساختاری و بهرهوری میباشد.
همچنین کوجانسیوو و النكويست ( )2007در تحقیقی با اين فرض که
سرمايهگذاری روی سرمايه فكری ابتدا منجر به افزايش ارزش سرمايه فكری و کارايی
استفاده از سرمايه فكری و سپس افزايش بهرهوری و درنهايت بهبود سودآوری میشود،
شاخص بهرهوری را مشابه تحقیق حاضر بهصورت نسبت ارزشافزوده به تعداد کارکنان
در نظر گرفتهاند .در رابطه با بهرهوری در اين مطالعه تنها به بررسی ارتباط بهرهوری با
1.Chen & et al
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ارزش سرمايه فكری ،کارايی سرمايه فكری و ضريب ارزشافزوده فكری پرداختهشده
است که نتايج حاکی از وجود همبستگی بین بهرهوری با اين سه معیار میباشد.
بهرهوری ارتباط خطی بسیار محكمی با کارايی سرمايه فكری دارد ولی با ارزش سرمايه
فكری و ضريب ارزشافزوده فكری ارتباط ناچیزی دارد .ويسانن و همكاران )2007( 1در
تحقیقی شاخص بهرهوری را مشابه تحقیق حاضر بهصورت نسبت ارزشافزوده به تعداد
کارکنان در نظر گرفتهاند .بر اساس نتايج رگرسیون هیچکدام از متغیرهای مستقل
سرمايهگذاری روی سودآوری شرکت تأثیر مستقیم نداشتهاند و در مقابل هر دو روی
بهرهوری تأثیر منفی داشتهاند و البته اين تأثیر منفی به مرور زمان در حال کاهش بوده
است و نشان میدهد که هزينههای سرمايهگذاری به سود آينده در بهرهوری قابل تبديل
است .برخالف بهرهوری نیروی انسانی که بسیار مورد توجه تحلیلگران بوده و از جهات
مختلف مورد بررسی قرارگرفته است ،به بهرهوری سرمايه توجه کمتری شده است.
بهطور کلی در اين مطالعه ،برخالف مطالعات مشابه پیشین شاخص بهرهوری
سرمايه نیز بهعنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفت .به عالوه انتخاب صنعت مواد
و محصوالت شیمیايی با توجه به اينكه اين صنعت شامل دو گروه مواد شیمیايی و
محصوالت دارويی است در جهت افزايش تعداد دادهها و بهبود نتايج مؤثر واقع شد .يكی
از محدوديتهای اين تحقیق عدم دسترسی به اطالعات مالی دو سال ()1390-1389
بود .همچنین تنها صنعت مواد و محصوالت شیمیايی بررسی شد که بررسی ساير صنايع
با استفاده از دادههای اخیر و بررسی ساير شاخصها (بهرهوری مواد ،بهرهوری انرژی
و )...نیز در صنايع مختلف برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود .همچنین در اين تحقیق،
جهت سنجش بهره وری از شاخص بهرهوری نیروی کار و سرمايه استفاده شده است که
می توان شاخصهای ديگر را در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار داد .از طرف ديگر
ارزش سرمايههای فكری شرکتهای سرمايهگذاری در تحقیق حاضر برای دوره زمانی
10ساله از  1379تا  1388می باشد ،لذا می توان در تحقیقات آينده دوره های زمانی
بیشتر و جديدتری را نیز بررسی نمود.

1.Vaisanen & et al
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Abstract
Successful companies have realized that investment on intellectual
capital to create valuable products and services is essential. Moreover,
in unsafe situations for new investment, enterprise has no choice
except optimal use of available resources, Productivity is defined as
an efficient and effective use of resources for production. The
importance of this research is in highlighting the role of intellectual
capital in the productivity of materials and chemical products
industry. Firstly, in this study the value of intellectual capital
investment companies based on the method applied and also the value
of productivity based on productivity indicators presented by national
Iranian productivity organization for a period of 10 years from 1379
to 1388 calculated and next the relationship between intellectual
capital and the productivity of investment companies in Tehran stock
exchange of material and chemical products has been assessed. The
statistical method used to analyze data is GLS. General purpose of
this study is to examine the relationship between intellectual capital
and company productivity. The important finding of this research is a
positive relation between human capital efficiency and labor
productivity.
Key Words: Intellectual Capital, VAIC, Labor Productivity,
Capital Productivity

