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ي بین وجود کمیته حسابرسی و میزان افشاي سرمایه هدف از این پژوهش بررسی رابطه - چکیده
. باشدمی 1393-1387هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالفکري در شرکت

سرمایه انسانی، سرمایه (ایه فکري در این راستا تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر میزان افشاي سرم
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش  100،  براي )ايساختاري و سرمایه رابطه

براي تحلیل از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر . همبستگی مورد مطالعه قرار گرفت
فرضیه نشان داد، با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترلی نتیجه آزمون . هاي پانلی استفاده شده استداده

، بین وجود کمیته حسابرسی و میزان افشاي )و اهرم هااندازه شرکت، عمر شرکت، بازده دارایی(
  . سرمایه فکري رابطه منفی و معناداري وجود دارد

  کمیته حسابرسی، حاکمیت شرکتی، سرمایه فکري :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
ر، سرمایه فکري به دلیل نقش اساسی آن در فرایندهاي خلق ارزش و حفظ مزیت هاي اخیدر سال

در محیط پویاي تجاري . رقابتی شرکت توجه زیادي را از جانب محققان به خود جلب کرده است
و توسعه، توسعه نام  هاي فکري مثل تحقیقهاي هنگفتی در داراییگذاريها سرمایهامروز، شرکت

اند که بر اساس استانداردهاي جاري و توسعه و توانمندسازي کارکنان انجام دادهتجاري، فرانشیزها 
. شوندها در حساب هزینه ثابت یا به صورت اختیاري مستهلک میگذاريحسابداري، بیشتر این سرمایه

هایی شوند و ارزش دفتري شرکتهاي مالی افشاء نمیها به طور کامل در صورتدر نتیجه این دارایی
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اند، با ارزش بازار آنها تفاوت بسیاري دارد هاي زیادي را در سرمایه فکري انجام دادهگذاريسرمایه که
هاي مالی سنتی توانایی و مربوط بودن خود را در تصمیمات اقتصادي و این بدین معناست که صورت

 يها ستمیسها و مشکالت  چالش ی از مهمترینکی). 2010 همکاران، و 1منگنا(اند از دست داده
 يو گزارشات واحدها یمال يها در صورت يفکر يهاهیعدم انعکاس ارزش سرما ،یسنت يحسابدار

 يها و واحدها شرکت يارزش برا جادیدر ا يفکر يها هیامروزه نقش سرما کهیدر حال ،است يتجار
ن میان، حرفه در ای .کنند یم فایدر واحدها ا یمال يها هیاست که سرما یاز نقش شتریب اریبس يتجار

گیري و سنجش هاي مؤثر جهت کنترل و اندازهحسابداري و حسابداران نقش مهمی براي یافتن راه
حجازي و رشیدي، (ها برعهده دارند هاي ارزیابی این سرمایهها و روشوسیله مدلهاي فکري بهسرمایه
 به شرکتها الزام و تاطالعا شفافیت ارتقاي ،ارانمدسها حقوق رعایت ،عمومی منافع حفظ). 1391
 مختلف مراجع توسط ،گذشته از بیشامروزه  که است دیگر مواردي از اجتماعی مسئولیتهاي ایفاي

 و استوار ضوابط وجود مستلزم آرمانها این تحقق. قرار گرفته است توجه مورد و اجرایی نظارتی
. است شرکتی حاکمیت یا بنگاه راهبري نظام آنان مهمترین که است مناسب اجرایی سازوکارهاي

 راستا این در و است داده قرار هدف درازمدت در را شرکت حیات ،چیز هر از بیش شرکتی حاکمیت
 میان ثروت ناخواسته انتقال از و پشتیبانی شرکتها مدیران مقابل در ارانمدسها منافع از تا دارد سعی

 راهبري نظام یک وجود. کند جلوگیري ءجز ارانمدو سها عموم حقوق تضییع و مختلف گروههاي
 ایجاد به منجر و کند کمک آن واقعی معناي به حسابرسان مستقل استقالل به تحقق میتواند مناسب
 اتخاذ را آگاهانهتري تصمیمات اقتصادي عرصه بازیگران آن سایه در تا شود اطالعاتی شفاف فضاي

عنوان یکی از سازوکارهاي به دنبال بررسی رابطه بین وجود کمیته حسابرسیدر این تحقیق به. کنند
  .باشیمحاکمیت شرکتی و میزان افشاي سرمایه فکري می

  
  حاکمیت شرکتی

 مدیریتیو  مالی رفتارهاي کنترل اعمال يوظیفه که است رتینظا ريکازوسا ،شرکتی حاکمیت سیستم
 ینا گرا. دمیشو ینوتد) نمازسا( شرکت هر فرهنگیو  حقوقی منظا با هماهنگدارد و  هبرعهدرا 

 دیدار و دیگران،( مییابد تحقق نیز صحیح لکنترو  رتنظا د،شو لعماا ستیدر به هارکازوساو  اجزا
 يیندهاافر و هارساختا به شرکتی حاکمیتدر تعریفی دیگر از حاکمیت شرکتی آمده است؛ ). 1393

                                                             
1- Mangena 
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 نتفاعیاغیر ،نتفاعیا ،خصوصی ،حکومتی ،لتیدو از عما( نمازسا در رفتار و پاسخگویی ي،تصمیمگیر
تحقق اهداف عدالت، پاسخگویی، شفافیت و  ،شرکتی حاکمیت لاـعما از فهد. دازدمیپر...)  و

 بین مناسبی ازنتو که ستا چوبیرچا اريبرقر از نطمینارعایت حقوق تمامی ذینفعان و همچنین ا
چند  حثب شرکتی تـحاکمی .آورد همافر ننفعاذي اعنوا منافع و پاسخگویی ،مدیریت عمل آزادي

. ستا مانیزسا رفتار معلو و سیاسی معلو ،مدیریت د،قتصاا ق،حقو نچو گوناگونی معلو در ايزهحو
 يتعریفها که ريبهطو ؛ستا عمتنو و دمتعد يتعریفها يارائه الیلد از آن، گیدگستر و مسئله ینا

 ريتئو بر نیمبتده گستره یدگاد اـت نمایندگی ريتئو بر مبتنی ودمحد هیدگاد از شرکتی حاکمیت
  .)1393 بخت و طاهري،نیک( تـسا متغیر ننفعاذي

  
  کمیته حسابرسی

 بر نظارت آن اصلی مسئولیت. هاستشرکت مالی گزارشگري فرایند اساسی بخش حسابرسی کمیته
 حقوق از حمایت راستاي در مدیریت توسط شده اعمال مالی گزارشگري هايکنترل و هاسالمت رویه

 از حسابرسی هايکمیته .گیردمی صورت مدیرههیئت از نیابت به که است ینفعانذ و سایر سهامداران
 مالی گزارشگري به جلب اعتماد بازار به کمک در را ارزشمندي نقش آگاهانه و موثر نظارت طریق

- می محسوب شرکت، گزارشگري ارزش زنجیره هاي اصلیحلقه از یکی و کنندمی ایفا باال با کیفیت
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته ناشران براي داخلی هايکنترل دستورالعمل 10 ماده براساس. شوند

 با مطابق مدیرههیات نظر زیر را حسابرسی کمیته باید شرکت ارشد مدیریت ایران، فرابورس و تهران
 و نفر 5 تا 3 از متشکل باید حسابرسی کمیته اعضاي. دهد تشکیل بهادار اوراق و بورس سازمان ضوابط

 مالی عضو یا مستقل عضو با کمیته ریاست و باشند مالی تخصص داراي و مستقل آنها اکثریت
 نظر کمیته زیر را داخلی حسابرسی واحد باید شرکت این، بر عالوه. است مدیرههیئت غیرموظف
 در موثري نحو واحد این خدمات از تواندمی حسابرسی دهد، بدین ترتیب کمیته تشکیل حسابرسی،

  ).1392زاده، مومن(شود  مندبهره فکري، هايسرمایه مطلوب گزارشگري و ریزيبرنامه راستاي
  

  اهمیت افشا
-بندي میدر فرهنگ حسابداري افشا یک واژه فراگیر بوده و به عنوان یکی از اصول حسابداري طبقه

سهامداران . باشدمؤثر میگرفته و بر کلیه جوانب مالی  شود که تمامی فرآیندهاي بااهمیت مالی را دربر
جزء به عنوان افرادي که از اطالعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند، هر ساله توجه خود را به 
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کنندگان استفاده. کننداندازي براي آینده جلب میها به عنوان چشماطالعات افشا شده توسط شرکت
براساس نظر هیأت . نمایندگیري مییمگذاري خود تصمبا توجه به موارد افشاء شده در مورد سرمایه

گذاران و اعتباردهندگان و استفاده آنها از تدوین استانداردهاي حسابداري مالی تصمیمات سرمایه
به همین دلیل تصمیمات . باشدها میاطالعات، داراي گستردگی بسیار بیشتري نسبت به سایر گروه

اي در تخصیص منابع اقتصادي داراي تأثیرات عمدهاتخاذ شده توسط آنها براساس اطالعات افشاء شده 
توان گفت که افشاء کامل، به موقع و داوطلبانه اطالعات عاملی است که باعث می. باشدیک کشور می

سازي بازار سرمایه گشته و از معامالت افرادي که به نحوي به اطالعات منتشر شده دسترسی دارند سالم
- هاي ضعیف میهاي جدید و یا حذف گزینهعث آشکار شدن گزینهنماید و همچنین باجلوگیري می

دهد شود و سرانجام افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می
  ).1389حسنی و حسینی، (

  
  سرمایه فکري 

 نجا منا به نیدداقتصاتاکنون تعاریف مختلفی از سرمایه فکري ارائه شده است، نخستین تعریف را ا
 به تفکر ممفهو از ترافر يچیز »يفکر کنش« تعریف ینا در. دبر رکا به 1969 لسا در ،گالبریت کنت

تر پویا ي،فکر يیهسرما حتماالًا که معناست ینا به شنگر ینا يگیرربهکا .ستا» محض تفکر« يهمنزل
 نمازسا افهدا به نسیدر ايبر ايسیلهو يفکر يیهسرما ي وي،هعقید به. ستا سرمایه ثابت شکل از
 دنامشهو يییهادارا از ايمجموعه را يفکري یهسرما بونتیس ).1996 ،پاتریک و نینسوادو( ستا

رز، . کند ارزش خلق نمازسا ايبر ندامیتو و یدآمی دجوبه و نمازسا دعملکر از هـک کندتعریف می
 که نددکر تعریف غیرپولی و یزیکیغیرف منابع تمامی را يفکر يیهسرما زـنی) 2005( نفرنستر و پیکه

 نوـترنو و کاپالن .کندمی دیجاا وتثر آن ايبر و هشدل کنتر نمازسا طریق از جزئی یا کامل رطو به
 مانیزسا و طالعاتیا ،نسانیا يیهسرما شامل که را نامهازتر از رجخا دنامشهو يییهادارا زـنی) 1996(
 و نمیشوند لهدمبا زاربا در که ستا ینا ییهادارا ینا رزبا یژگیو. میشناسند يفکر يیهسرما ،ستا

. نیست میسر اريحسابد سیستم در ییهادارا ینا انمیز تعیین و لکنتر رت،نظا نمکاا نیز حاضر لحا در
 ،یند اجوو با. اردند دجوو ينظر عجماا آن، تعریف همانند نیز يفکر يیهسرما عناصر صخصودر

 ، سرمایه ساختاري، و سرمایه ارتباطی یا مشترينسانیا یهسرما بخش سه به را يفکر سرمایۀ عموماً

  ). 2012، سوفیانا و هللاعبد( میکنند تقسیم
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 لیهاو فهد. دمیشو قطالا نمازسا نسانیا يعضاا تخصص و هارتمها ،قابلیتها به نسانیا یهسرما 
 مهمترین. ستا ريتجا يیندهاافر دبهبو و تخدما کاالها و در آورينو ،نسانیا یهسرما صلیا و

 ادتعد ،تجربه ت،تحصیال تخصصی کارکنان کلیدي، و ايحرفه شایستگی ،نسانیا سرمایه هايشاخص
 و هللاعبد( ستا نمشتریا با طتباار در اـمسئولیته قیقد یعزتو ،همچنین و مرتبط قبلی هايتجربهبا  ادفرا

  ). 2012 ،سوفیانا
 قوـحق ن،وـچ ارديوـمو  گرددمیاطالق ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان  به ريساختا یهسرما

 یهسرما. درـمیگی بردر را مانیزسا فرهنگ و یندهاافر ،هارساختا در هینه شددنها نشدا و تعااخترا
 در ريکا روز هر نپایا در که ستا نشیو دا ستا زاربا يهازنیا درك ايبر ظرفیتهایی ريساختا

 انیگرد با را آن انتو می و شتهدا دمجد تولید نمکاا دارد، تعلق نمازسا کل به و میماند باقی نمازسا
 يناییهااتو يفهضاابه  ،شرکت یک قابتیر يیاامز به کمک سرمایه عنو ینا. شتاگذ اكشترابه 
 ). 1382 ،ستمیر و ستمیر ارينوا( یدآمی دجووبه آن نکنارکا

 تشهر حسن ن،تریامش داريفاو مانند ،مانیزسا ونبر يبستگیهاوا شامل) تباطیار( يمشتر یهسرما
 يمشتر یک یافتیدر ارزش طریق از عموضو ینا. ستا آن منابع نتأمینکنندگا با شرکت بطروا و
ارزش  ن،چو ارديمو يهنددار بردر يمشتر یهسرما. دمیشو تعریف نمازسا با معامله منجاا ازايبه
 انمیز زار،با سهم ن،مشتریا با مرتبط يهانمازسا و ادفرا با آن بطروا ،شرکت تملک تحت يهازمتیاا

 ارينوا( ستا يمشتر هر ازايبه خالص دآوريسو ،همچنین و نمشتریا دادنست د از یا ارينگهد
  ).1382 ،ستمیر و ستمیر
  

  پیشینه پژوهش
  تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در  يفکر هیسرما يگذار بر افشاریتاث يرهایمطالعه متغ، تحقیقی با عنوان )1393(مومنی و همکاران 
دهد ینشان م هیدر قالب شش فرض قیتحق جینتااند و انجام داده شده بورس تهران رفتهیپذ يهاشرکت
از  یکی. خود دارند ينظام راهبر شتریب يبه افشا لیدارند، تما يقو اًنسبت يکه نظام راهبر ییهاشرکت

افشا  تیبا تقو ییاهشرکت نیچن رانیاست که مد نیا يکردیرو نیگرفتن چن شیدر پ یاحتمال لیدال
   .را دارند رانیدر بازار تخصص مد یمنافع شخص ریو سا اشپاد افتیعملکرد مناسب و در شیقصد نما
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ي برخی سازوکارهاي نظام راهبري شرکتی و ، به بررسی رابطه)1391(طبري تفرشی و علويعباس
هاي ار تهران طی سالهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادمیزان افشاي سرمایه فکري در شرکت

مدیره، اندازه هیئت(هاي نظام راهبري شرکتی در این راستا تأثیر برخی شاخص .پرداختند 1389- 1387
بر ) مدیره و وجود بخش حسابرسی داخلیمدیره، یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیئتترکیب هیئت

راق بهادار تهران به روش شرکت پذیرفته شده در بورس او 120میزان افشاي سرمایه فکري براي 
نتایج نشان داد بین تعداد مدیران و میزان افشاي سرمایه فکري . رگرسیون پانل دیتاي پواسن بررسی شد

؛ بین درصد اعضاي غیرموظف و میزان )ي معنادار وجود نداردرابطه(ي معنادار منفی وجود ندارد رابطه
رد؛ بین یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیئت ي معنادار مثبت وجود داافشاي سرمایه فکري رابطه

ي معنادار منفی وجود دارد و بین وجود بخش حسابرسی مدیره و میزان افشاي سرمایه فکري رابطه
ي معناداري وجود رابطه(ي معنادار مثبت وجود ندارد داخلی و میزان افشاي سرمایه فکري رابطه

  ).ندارد
  

  تحقیقات انجام شده در خارج کشور
، تحقیقی با عنوان رابطه بین افشاي سرمایه فکري و حاکمیت شرکتی در )2015(کین و همکاران متا

هاي هاي غیرمالی بنگالدشی را طی سالنمونه از شرکت 135آنها . اندهاي بنگالدش انجام دادهشرکت
. ه نمودندها از رگرسیون خطی استفادمورد بررسی قرار داده و براي تجزیه و تحلیل داده 2009- 2005

و حضور کمیته  استقالل هیئت مدیرهبا آزمون و بررسی فرضیات مشخص شد که مالکیت خارجی، 
نتایج همچنین نشان داد یک رابطه  .مرتبط استافشاي سرمایه فکري  حسابرسی به طور مثبت با میزان

  .غیرخطی بین مالکیت خانوادگی و میزان افشاي سرمایه فکري وجود دارد
 سرمایۀ يفشاو ا حسابرسی کمیتۀ ياـیژگیهو نمیا بطهرا یابیارز به ،)2012( پیکه ومانگنا  ،لی

و  مثبت بطۀرا هشوپژ يهایافته. ختندداپر 2005طی سال  بریتانیایی شرکت 100 قالبدر  ي،فکر
. هددمی ننشا يفکر یهسرما يفشاا با حسابرسی کمیتۀ يجلسهها ادتعدو  ازهندا بینرا  داريمعنا

 ینادر  يفکر سرمایۀ يفشاا با حسابرسی کمیتۀ يعضاا مالکیت صددر بین منفی طۀبرا همچنین
 دنبودارا  و حسابرسی کمیتۀ لستقالا بین که هددمی ننشا نتایج ،ینابر وهعال. ستا هشد تأیید هشوپژ

 بین بطهرا دجوو هشوپژ ینا. اردند دجوو داريمعنارابطه  يفکر سرمایۀ يفشاا با مالی تخصص
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 سرمایۀو  ريساختا سرمایۀ ،نسانیا سرمایۀ( يفکر سرمایۀ ايجزا با حسابرسی یتۀکم يیژگیهاو
  . میکند تأیید مستقل ربهطورا ) يمشتر

و رابطه بین افشاي  يفکر سرمایه يفشاامیزان  سیربر به هشیوپژدر  ،)2011( یوسپو  تالیانگ
. پرداختند م کشور مالزيهاي سهامی عاسرمایه فکري و سازوکارهاي نظام راهبري شرکتی در شرکت

متغیر مستقلی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، نظام راهبري شرکتی بود که شامل چهار 
، )مدیره یک نفر باشدمدیرعامل و رئیس هیئت(نقشی بودن مدیرعامل  مدیره، دومتغیر ترکیب هیئت

ها در تایی از شرکت 150 ونهیک نم. اندازه کمیته حسابرسی و کثرت جلسات کمیته حسابرسی بود
ها از مدل بورس اوراق بهادار مالزي از پنج صنعت مورد بررسی قرار گرفت و براي تجزیه تحلیل داده

از چهار متغیر مستقل آزمون شده، تنها کثرت جلسات کمیته حسابرسی . رگرسیون خطی استفاده شد
درصد از  72.6نتایج نشان داد . ه داشتطور مثبت و معنادار با میزان افشاي سرمایه فکري رابطبه

با این وجود، . کنندهاي ساالنه خود افشا میهاي انتخاب شده، سرمایه فکري را در گزارششرکت
چند  هر. درصد و بسیار کم است 3.45هاي مالزیایی تقریبا میزان افشاي سرمایه فکري در بین شرکت

طور این اطالعات دانند که چهآگاهی دارند اما نمی ي سرمایه فکريهاي مالزیایی دربارهبیشتر شرکت
  .گیري و افشا کنندهاي ساالنه اندازهرا در گزارش

، در پژوهشی به بررسی گزارشگري سرمایه فکري در کشورهاي در )2011(نورنّبی و همکاران 
 سالشرکت غیرمالی کشور بنگالدش طی  90در این پژوهش . ي آسیاي جنوبی پرداختندحال توسعه

براي تجزیه و تحلیل، از روش . ، به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند2009- 2008
در این پژوهش از یک فهرست افشاي تعدیل شده و . هاي ساالنه استفاده شدتحلیل محتواي گزارش

جمله عمر از (هاي شرکت تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات براي آزمون رابطه بین ویژگی
ها و کل فروش، ارزش بازار شرکت، ریسک نقدینگی، درصد اعضاي کمیته شرکت، جمع دارایی

مدیره، تمرکز مالکیت، شهرت حسابرسی شرکت و میزان گزارشگري حسابرسی به تعداد اعضاي هیئت
معناداري  ها به طورنتایج نشان داد با وجود اینکه ارزش بازار سهام شرکت. سرمایه فکري، استفاده شد

 5.8هاي نمونه بین درصد از شرکت 54رو به رشد است، تمایل به افشاي سرمایه فکري وجود ندارد و 
همچنین نتایج تأیید کرد که اندازه شرکت و نوع . انددرصد به افشاي سرمایه فکري پرداخته 10.6تا 

  .  طور معناداري مؤثر هستندصنعت در افشاي سرمایه فکري به
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  وهشي پژفرضیه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین وجود کمیته حسابرسی و افشاي سرمایه فکري در شرکت

  .داري وجود داردتهران رابطه مثبت و معنی
  

  روش تحقیق
بندي بر مبناي بندي برحسب هدف، پژوهشی کاربردي بوده و از نظر طبقهتحقیق حاضر از لحاظ طبقه

هاي توصیفی، از نوع همبستگی است، زیرا  شود و از میان پژوهش یروش، تحقیق توصیفی محسوب م
دراین تحقیق براي گردآوري اطالعات از . کندرابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته را بررسی می

ها و اهداف هاي میدانی براي اطالعات فرضیهاي براي مبانی نظري، و از روشهاي کتابخانهروش
هاي الزم داده .است 1393تا  1387هاي انی پژوهش حاضر، فاصله زمانی سالدوره زم. شوداستفاده می

هاي مالی و هاي تحقیق ازطریق مراجعه به گزارش هیئت مدیره و صورتبراي آزمون فرضیه
هاي هاي منتخب، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاههاي توضیحی شرکتیادداشت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی دلیل انتخاب شرکت. شودمرتبط استخراج می
ها، قابلیت اتکاي باالي اطالعات و قابل مقایسه بودن این گونه اطالعات آسان به اطالعات مالی شرکت

هاي هایی که براي انتخاب شرکتویژگی. گیري به روش حذفی سیستماتیک انجام شدنمونه. است
ها، جزء بانک -2. اسفند باشد 29پایان سال مالی  -1: گرفته شد، به این شرح است نمونه در نظر

هاي مورد بررسی شرکت تغییر سال مالی نداده طی سال -3. گذاري و بیمه نباشدهاي سرمایهشرکت
- هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتا از شرکت 100حجم نمونه در این پژوهش . باشد

  . دباش
  

   هاروش تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها، همچنین برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها، آشنایی 

پردازد و آمار توصیفی به محاسبه پارامترهاي جامعه می. با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است
آمار توصیفی متغیرهاي  1در نگاره . باشدمی... کندگی جامعه و هاي مرکزي و پراشامل شاخص

عنوان مثال براي به. آورده شده است.... پژوهش شامل میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، انحراف معیار و 
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، 0.429، 0.424میانگین، میانه، ماکزیمم و مینیمم به ترتیب  )ICDI(متغیر شاخص افشاي سرمایه فکري 
  .باشدمی 0.114و 0.8

 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش  - 1نگاره 

 

ICDI 
شاخص افشاي 
 سرمایه فکري

AUDCOM 
وجود کمیته 

  حسابرسی
ASSEST 

  هادارایی
AGE 

  عمر شرکت
ROA 

  بازده دارایی
LEV 
  اهرم

 4.53E+12 35.900 0.14773 0.617 0.19142 0.4242 میانگین
 8.60E+11 39.000 0.131 0.617 0.0 0.4290 میانه
 1.80E+14 63.000 0.635 2.356 1 0.8 بیشینه
 2.40E+10 9.00 -0.285 0.012 0.0 0.1140 کمینه

 1.46E+13 12.622 0.1268 0.240 0.3937 0.1421 انحراف معیار
 1.302 0.5528 0.2912- 6.903185 1.56863 0.0960 ضریب چولگی

 10.80 3.8584 1.9415 61.05697 3.46063 2.3983 ضریب کشیدگی
 700 700 700 700 700 700 مشاهدات

  
. نشان داده شده است) sig ≤ 0.05(میزان همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در سطح  2در نگاره 

 0.002-عنوان مثال میزان ضریب همبستگی بین متغیر عمر شرکت و افشاي سرمایه فکري به میزان به
  .باشددار میمعنی 0.05باشد که در سطح خطاي می

  

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش - 2نگاره 

 

ICDI 
شاخص افشاي 
 سرمایه فکري

AUDCOM 
وجود کمیته 

  حسابرسی

SIZE 
  اندازه شرکت

AGE 
  عمر شرکت

ROA 
  بازده دارایی

LEV 
  اهرم

ICDI 1.000000      
AUDCOM 0.169123 1.000000     

SIZE 0.195462 0.135104 1.000000    
AGE -0.002752 0.098572 -0.062892 1.000000   
ROA 0.181515 0.215514 0.080255 -0.054803 1.000000  
LEV 0.009982 -0.140763 -0.070658 0.072311 -0.455339 1.000000 
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  هاي ترکیبیتعیین روش بکارگیري داده
ري این گونه هاي ترکیبی، باید در مورد روش مناسب بکارگیپیش از تخمین مدل با استفاده از داده

ابتدا باید مشخص شود که اصوالً نیازي به در نظر گرفتن . گیري نمودها در تخمین، تصمیمداده
هاي مربوط به توان دادهوجود دارد یا اینکه می) ها یا اثرات خاص شرکتتفاوت(ها ساختار پانل داده

هاي در تخمین. اده نمودکرد و از آن در تخمین مدل استف) Pooling(هاي مختلف را ادغام شرکت
براساس نتایج این . شوداستفاده می) لیمر( Fاي، براي اخذ تصمیم اخیر از آماره آزمون تک معادله

ها و در نهایت درباره انتخاب آزمون، درباره رد یا پذیرش فرضیه برابري آثار ثابت خاص شرکت
) Fآماره (نتایج آزمون چاو  3 نگاره. شودگیري میهاي پانل تصمیمروش کالسیک یا روش داده

  :دهدهاي تحقیق نشان میمربوط به فرضیه یاد شده را در مورد مدل
  

  )Panel(تلفیقی یا  )Pooling(ترکیبی براي انتخاب روش ) لیمر( Fنتایج آزمون  - 3گاره ن
  نتیجه آزمون  p-value  درجه آزادي  Fآماره   )H0(فرضیه صفر   مدل

مدل 
  پژوهش

  دار نیستندمعنیاثرات خاص شرکت 
 0.0000 (99,593) 42.727507  )مناسب است Poolingروش (

H0 شودرد می  
  )شودهاي پانل انتخاب میروش داده(

  

درصد، در مدل پژوهش فرض صفر  95شود در سطح اطمینان دیده می 3گونه که در نگاره همان
در نتیجه بحث انتخاب از بین . نمود هاي پانل استفادهآزمون رد شده است، بنابراین باید از روش داده

. شودآید که براي این منظور از آزمون هاسمن استفاده میهاي اثرات ثابت و تصادفی پیش میمدل
  :باشدمی 4هاي پژوهش به شرح نگاره نتایج آزمون هاسمن براي مدل

 

  ینتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادف  - 4نگاره 
  نتیجه آزمون  p-value درجه آزادي  2ي آماره  )H0(ي صفر  فرضیه  مدل

روش اثرات تصادفی   مدل پژوهش
 0.0000 7 42.010072  مناسب است

H0 شود رد می  
  )روش اثرات ثابت مناسب است(

  

  .فاده نمود، بیانگر آن است که در  مدل پژوهش باید از روش اثرات ثابت است4نتیجه نگاره 
کوك و  –در این پژوهش براي بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان 

  .ویسبرگ استفاده شده است
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  کوك و ویسبرگ براي کشف ناهمسانی واریانس –نتایج آزمون آزمون بروش پاگان   - 5نگاره 

  بروش 2آماره   )H0(فرضیه صفر   مدل
  نتیجه آزمون  p-value  وك و ویسبرگک –پاگان 

  0.9010 0.02  ها همسانندواریانس  مدل پژوهش
H0 شودتأیید می  

  )ناهمسانی واریانس وجود ندارد(
     

آورده شده است، در مدل پژوهش مشکل  5که در نگاره  بنابر نتایج حاصل از این آزمون
بنابراین ). است 0.05محاسبه شده بزرگتر از  p-valueیا  زیرا احتمال(ناهمسانی واریانس وجود ندارد 

  .گیردصورت می OLSتخمین نهایی مدل با استفاده از آزمون 
  

 نتیجه آزمون فرضیه
  .باشدمی 6نتایج حاصل از برآورد مدل به شرح نگاره 

ICDIit=α  +β1AUDCOMit+β2FSIZEit+ β3FAGEit+β4LEVit +β5ROAit +ɛit 
  

  متغیر وابسته
ICDIit: صورت که لیست افشا استفاده شده است، بدینخص افشاي سرمایه فکري از چکبراي شا

مدیره افشا شده باشد، آن شاخص اگر اطالعات مربوط به شاخصی از سرمایه فکري در گزارش هیئت
 .است ارزش یک و اگر افشا نشده باشد ارزش صفر گرفته

 

  متغیر مستقل
AUDCOMit: ود داشته باشد این متغیر عدد یک در غیر اگر در یک شرکت کمیته حسابرسی وج

 .گیردصورت عدد صفر میاین
  

  متغیرهاي کنترل
FSIZEit: ها لگاریتم مجموع دارایی 

FAGEit: لگاریتم تعداد سال از زمان تأسیس شرکت 

LEVit: هاها به کل دارایینسبت ارزش دفتري کل بدهی 

ROAit: هایینسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارا 
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  خالصه نتایج آماري آزمون مدل - 6نگاره 

  

وافشاي سرمایه  )AUDCOM(فرضیه پژوهش مبنی بر این است که بین وجود کمیته حسابرسی 
داري هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنیدرشرکت) ICDI(فکري 

دهنده نشان 6اره در نگ) AUDCOM(ضریب برآوردي متغیر وجود کمیته حسابرسی . وجود دارد
و افشاي سرمایه فکري ) AUDCOM(دار بین وجود کمیته حسابرسی وجود رابطه منفی و معنی

)ICDI ( زیرا میزان . است 0.05در سطح خطايp-value  محاسبه شده براي ضریب این متغیر مستقل
و ) AUDCOM(بنابراین بین میزان وجود کمیته حسابرسی . بدست آمده است 0.05تحقیق، کمتر از 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و در شرکت) ICDI(افشاي سرمایه فکري 
  .باشدنمی) مستقیم(و برخالف فرضیه پژوهش این رابطه مثبت . داري وجود داردمعنی

  
  نتایج آزمون متغیرهاي کنترل

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار این نشان 6در نگاره ) SIZE(ضریب برآوردي متغیر اندازه شرکت 
محاسبه شده  p-valueزیرا میزان . است 0.05در سطح خطاي ) ICDI(متغیر با افشاي سرمایه فکري 

توان گفت که بین بنابراین می. بدست آمده است 0.05براي ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 
رابطه معناداري و مثبت  %95در سطح اطمینان  )ICDI(و افشاي سرمایه فکري ) SIZE(اندازه شرکت 

 sig( VIF( سطح معناداري tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر

C -0.426255 0.186335 -2.287570 0.0225  ----- 

AUDCOM )1.1 0.0108 2.556655- 0.006689 0.017102- )حسابرسی وجودکمیته 

SIZE )1 0.0437 2.021365 0.007869 0.015906 )شرکت اندازه 

AGE )1 0.0000 6.380320 0.001575 0.010046 )شرکت عمر 

ROA )1.3 0.8662 0.168522 0.028768 0.004848 )دارایی بازده 

LEV )1.3 0.0664 1.838815 0.015560 0.028612  )اهرم 

 )داريسطح معنی(فیشر Fآماره 
51.84233 

)0.000( 
 1.6 آماره دوربین واتسن

 0.88 ضریب تعیین تعدیل شده 0.90 ضریب تعیین
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باالتر رود، میزان افشاي سرمایه فکري ) SIZE(دارد؛ یعنی هر چه مقدار اندازه شرکت ) مستقیم(
)ICDI (بیشتر خواهد شد.  

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار نشان 6در نگاره ) AGE(ضریب برآوردي متغیر عمر شرکت 
محاسبه  p-valueزیرا میزان . است 0.05در سطح خطاي ) ICDI(ایه فکري این متغیر با افشاي سرم

توان گفت که بنابراین می. بدست آمده است 0.05شده براي ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 
رابطه معناداري و  %95در سطح اطمینان ) ICDI(و افشاي سرمایه فکري ) AGE(بین عمر شرکت 

باالتر رود، میزان  افشاي سرمایه فکري ) AGE(عنی هر چه مقدار عمر شرکت دارد؛ ی) مستقیم(مثبت 
)ICDI (بیشتر خواهد شد.  

دهنده عدم وجود رابطه معنادار این نشان 6در نگاره ) ROA(ضریب برآوردي متغیر بازده دارایی  
اسبه شده مح p-valueزیرا میزان . است 0.05در سطح خطاي ) ICDI(متغیر با افشاي سرمایه فکري 

توان گفت که بین بنابراین می. بدست آمده است 0.05براي ضریب این متغیر مستقل تحقیق، بیشتر از 
رابطه معناداري  %95در سطح اطمینان ) ICDI(و افشاي سرمایه فکري ) ROA(متغیر بازده دارایی 

  .وجود ندارد
بطه مثبت و معنادار این متغیر دهنده وجود رانشان 6در نگاره ) LEV(ضریب برآوردي متغیر اهرم 

محاسبه شده براي  p-valueزیرا میزان . است 0.10در سطح خطاي ) ICDI(با افشاي سرمایه فکري 
توان گفت که بین اهرم بنابراین می. بدست آمده است 0.10ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 

)LEV ( و افشاي سرمایه فکري)ICDI ( ابطه معناداري و مثبت ر %90در سطح اطمینان)دارد؛ ) مستقیم
  .بیشتر خواهد شد) ICDI(باالتر رود، میزان  افشاي سرمایه فکري ) LEV(یعنی هرچه مقدار اهرم 

 
  گیريبحث و نتیجه

توان هاي یک بنگاه است و نقش آن را در تولید ثروت سازمان نمیترین داراییسرمایه فکري از مهم
براي شناخت کافی از وضعیت سرمایه فکري، تقویت افشا و گزارش  یک راه مناسب. نادیده گرفت

هاي جداگانه در این زمینه ارائه توانند گزارشها میحتی شرکت. هاي ساالنه استآن در گزارش
هاي شرکت در مسیر پیشرفت، توسعه، افشاي سرمایه فکري به معناي ایجاد تصویري از تالش. کنند

-ی است که در رابطه با کارکنان، مشتریان، فناوري و فرآیندها انجام میهایتقویت منابع و شایستگی

تی بودن شرکت در گزارش سرمایه فکري میزان افزایش در ارزش آینده شرکت و نیز قابلیت رقاب. شود
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هاي حاکمیت شرکتی کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم. دهدیک اقتصاد دانشی را نشان می
هاي نمایندگی اقدام نماید و به عنوان ابزاري باید کنترل داخلی را بهبود بخشد، در جهت کاهش هزینه
طور به). Li, Mangena, & Pike, 2012(قدرتمند جهت بهبود افشاي سرمایه فکري به شمار رود 

حسابرسی با گزارشگري مالی قابل اعتماد، باال بردن کیفیت  اند کمیتهقابل مالحظه، تحقیقات نشان داده
هایی که رود در شرکتبنابراین انتظار می).  Ho & Shun Wong, 2001(و سطح افشا مرتبط است 

فکري باال باشد، اما نتیجه آزمون فرضیه داراي کمیته حسابرسی داخلی هستند میزان افشاي سرمایه 
تفرشی و عباس) 2015(نتیجه آزمون فرضیه با نتیجه پژوهش متاکین و همکاران . باشدخالف انتظار می

  .  مطابقت نداشت) 1391(و علوي 
  

  هاي آتیپیشنهادات براي پژوهش
ه، میزان مالکیت انجام این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترلی متفاوت نظیر نرخ بهر -1

 ...سهامداران نهادي و 

 در نظر گرفتن عامل کیفیت در افشاي سرمایه فکري -2

 تکرار این پژوهش با در نظر گرفتن یک رویداد خاص مثل عرضه اولیه سهام -3

  
  شـهریور مـاه   25 -برگفته از مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس ملـی علـوم مـدیریت نـوین    «

1395«  
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