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 تاثیر اهرم مالی و نرخ بیکاری بر هزینه های سرمایه فکری

  

 ماچیانی حسن حبیبی

 

 ، پیام نور، تهران ، ایراناجتماعیدانشکده علوم 

 
 

 

به بررسی تاثیر اهرم مالی و نرخ بیکاری بر نرخ دستمزد در این تحقیق، : چکیده

به هدف مذکور،   برای دستیابی تحقیقدر این بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. 

شرکت پذیرفته شده در  166نمونه مورد بررسی شاملفرضیه تدوین گردیده است.  سه

روش تحقیق است.  1313تا  1331های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال

همبستگی است و برای آزمون فرضیه  -حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی

نتایج این ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. ها از مدل های رگرسیون 

بین اهرم مالی و نرخ دستمزد رابطه معنی دار و مثبت وجود دهد که پژوهش نشان می

دارد و همچنین بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. 

رخ دستمزد با در یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که بین نرخ بیکاری و ن

 درصد وجود ندارد. 19نظر گرفتن اهرم مالی رابطه معنی داری در سطح اطمینان 

 اهرم مالی، نرخ بیکاری، هزینه سرمایه فکری، نرخ دستمزد واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

. عواملی مانند پیشرفت فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازدسرمایه 

تکنولوژی، جهانی شدن و افزایش رقابت منجر به افزایش تقاضا برای گزارش دهی )افشای داوطلبانه( و کاهش اهمیت گزارشگری 

(. از نقطه نظر بازار سرمایه، اطالعات سرمایه فکری باید به عنوان یک بخش جداگانه از 1111مالی شده است )لو و زاروین، 

ند ایجاد ارزش شرکت افشا شود. سرمایه فکری، سرمایه دانش محور واحد تجاری است که به عنوام موضوعی ارزشمند چارچوب فرآی

 و قابل بررسی دانشگاهی و مملو از مفاهیم کاربردی، پذیرش رو به رشد قابل مالحظه ای یافته است.

ی قابل مشاهده نیست و موضوعی است که سازمان طبق نظر پژوهشگران، سرمایه فکری ارزش پنهانی است که در صورت های مال

(. از سوی دیگر شرکت ها برای سرمایه 2616و همکاران،  مارگاریتیزها را به سمت کسب یک مزیت رقابتی رهنمون می سازد )

اند سودآور باشد و به گذاری به منابع نیاز دارند، اما منابع تامین سرمایه و نحوه استفاده از آن باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتو

حیات خود ادامه دهد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آن را تعیین نماید. منابع تامین 
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چندین نقطه قوت است. نخست بهره مالی را می توان در دو گروه اصلی )وام و سهام( قرار داد. تامین مالی از طریق وام دارای 

ل مالیات نمی شود و همین امر باعث خواهد شد که هزینه موثر وام کم شود. دوم، بازده دارندگان اوراق قرضه ثابت و مشخص مشمو

است، بنابراین اگر سود شرکت بسیار زیاد شود، دارندگان سهام عادی الزامی ندارند که دارندگان اوراق قرضه را هم در این سود 

اوراق قرضه حق رای ندارد، بنابراین، سهامداران می توانند با پول کمتری منترل بیشتری را برای سهیم نمایند. سرانجام، دارنده 

 (.1332شرکت اعمال نمایند )حسنعلی و نیسی، 

نخست هرچقدر نسبت وام بیشتر شود، ریسک شرکت باالتر خواهد  تهیه منابع مالی از طریق وام دارای نقاط ضعفی هم هست. 

نه استقراض بیشتر خواهد شد. در یک نقطه افزایش نرخ بهره می تواند مدیریت ناشی از مالیات وام را تحت رفت و در نتیجه هزی

الشعاع قرار دهد. دوم، اگر شرکت ها با وضعی ناگوار روبه رو شود، یا سود عملیاتی به آن اندازه نباشد که بتوان هزینه بهره را پوشش 

و کمبود ایجاد شده خواهند شد و اگر آن ها از عهده این کار برنیایند، شرکت ناگزیر  داد، در آن صورت، سهامداران متحمل کسر

(. از سوی دیگر بیکاری یکی از پدیده های نامطلوبی است که 1111اعالن ورشکستگی خواهد کرد )اوجین اف و همکاران، 

ای اخیر، هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد. این معضل در دهه هپیامدهای منفی 

حال توسعه را به خود مشغول داشته است. در راستای این هدف، پژوهش حاضر با این مسئله روبرو است که آیا اهرم مالی تاثیر 

 معناداری بر نذخ دستمزد دارد و آیا بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد رابطه معنی داری وجود دارد؟

 وعاهمیت موض

پژوهش از دو منظر حائز اهمیت است. نخست اینکه با توجه به جستجوها و بررسی های صورت گرفته، ارتباط میان نرخ بیکاری این 

و نرخ دستمزد کارکنان و همچنین اهرم مالی و نرخ بیکاری تا کنون، در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

از این رو این پژوهش در نوع خود در کشور بدیع بوده و می تواند بستری را جهت تحقیقات ته است. تهران، مورد بررسی قرار نگرف

آینده در این زمینه فراهم سازد. دوم، کمک به سرمایه گذاران، تحلیل گران و سازمان بورس اوراق بهادار و اقتصاد کشور در زمینه 

 درک بهتر روابط بین عوامل موجود در بازار می باشد.

 ادبیات و پیشینه پژوهش

بیکاری در لغت انگلیسی، متشکل از دو قسمت امپلویمنت به معنای کار و اشتغال و پیشوند منفی ساز است. و در اصطالح واژه 

اقتصادی، به فردی گفته می شود که شاغل محسوب نشده و در هفت روز قبل از مراجعه مامور آمارگیری، دارای سه خصوصیت زیر 

 باشد:

 کار؛ دارای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی نباشد؛ فاقد

 آماده برای کار؛ برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آمادگی داشته باشد؛

 (.1331جویای کار؛ اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشد )فرجی، 

رهای کالن می پردازد؛ متغیرهای کلی مانند سطح تولید، سطح عمومی قیمت ها، بیکاری، تورم، رشد اقتصاد کالن به بررسی متغی

در اقتصاد کالن به بررسی آن پرداخته می شود و تعیین دقیق آن، اقتصادی، بازار سهام، بهره و ارز می باشد. یکی از متغیرهایی که 

یکاری است. بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کالن است، که به صورتی اید بنقش بسزایی در اتخاذ سیاست های اقتصادی ایفا می نم

کامال مستقیم و شدید، بر یکایک افراد جامعه اثر می گذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل، به معنی پایین آمدن سطح 

یجاد فشارهای روانی است )کریمی، زندگی، مستهلک شدن پول، کنار ماندن جهت هزینه زندگی، از دست رفتن عقل و خرد و ا

1336.) 
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 تحقیقپیشینه 

 "ساختار سرمایه، رقابت بازار تولیدی و عملکرد شرکت، شواهدی از آفریقای جنوبی  "، در پژوهشی با عنوان 2611فوسا در سال 

د. ایشان برای اندازه گیری رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت را با توجه به میزان رقابت موجود در صنعت بررسی نمودن

رقابت بازار تولیدی از شاخص بن استفاده نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی یک تاثیر مثبت و معناداری بر 

عملکرد شرکت دارد.همچنین نتایج گویای این موضوع است که رقابت بازار تولیدی تاثیر معنی داری بر رابطه بین اهرم مالی و 

 رد شرکت دارد.عملک

به صورت تجربی رابطه بین اهرم  "هزینه سرمایه فکری، اهرم شرکت و نرخ بیکاری "، در پژوهشی با عنوان 2613آکیول و همکاران 

مالی و دستمزد کارکنان را بررسی نمودند. یافته های پژوهش نشان می داد که اهرم شرکت در کشور آمریکا و هلند رابطه مثبتی با 

قوی تر بوده، و در آن دوره یک رابطه مثبت  21کنان دارد. در کشور آمریکا، رابطه مثبت بین دستمزد و اهرم در قرن دستمزد کار

بین دستمزد و نرخ بیکاری وجود دارد. پژوهش گران نتیجه گیری کردند که هزینه های سرمایه انسانی ناشی از ورشکستگی، یک 

 نقطه ضعف مهمی از بدهی می باشد.

به بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس  1311در سال  و موسی آبادقزلسفلی 

اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معنی دار وجود 

 دارد.

پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته ، در 1316اصغری و بنی مهد در سال 

 شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام دادند. نتایج نشان داد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه معنی داری ندارد. اما اندازه شرکت و

 د دارد.جریان نقد عملیاتی رابطه مثبت و معنی دار با سیاست تقسیم سو

 فرضیه های پژوهش

 بین اهرم مالی و نرخ دستمزد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. -

 بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. -

 بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد با در نظر گرفتن اهرم مالی، رابطه معناداری وجود دارد. -

 روش تحقیق

هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. این تحقیقات برای بررسی و توزیع این تحقیق از لحاظ 

ویژگی های یک جامعه آماری به کار گرفته می شود و از لحاظ نوع فرضیه ها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد، که در این نوع 

تحلیل می گرددکه در آن اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق از تحقیقات رابطه ی میان متغیرهابر اساس هدف تحقیق، 

 (. 1336رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد )سرمد و همکاران، 

 بین اهرم مالی و نرخ بیکاری بر هزینه های سرمایه فکری  را تحلیل نمود بشرح زیر می باشد: رابطه می توان  مدل که 

,tεiEV+ 9Tan + β8Pro + β7MTB +β 6β +i,tEP5+βi,tSize4+βi,tLev*UR3+βUR2+βi,tLev1+β0=α i,tLn (WPE) 

 متغییرهای پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات به شرح زیر هستند:

 متغیر وابسته

i,tLn (WPE) .نشان دهنده دستمزد کارکنان است و از میانگین دستمزد هر کارمند بدست می آید 
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 متغیر مستقل

i,tLev ه اهرم مالی است و از نسبت بدهی کل به دارایی کل بدست می آید.نشان دهند 

UR .نشان دهنده نرخ بیکاری است و برای اندازه گیری این متغیر از سایت بانک مرکزی استفاده خواهد شد 

 متغیر کنترلی

Size  ها استفاده خواهد شد.نشان دهنده اندازه شرکت است و برای اندازه گیری این متغیر از لگاریتم طبیعی کل دارایی 

EP .نشان دهنده بهره وری کارکنان است و برای اندازه گیری این متغیر از نسبت فروش به تعدا کارکنان استفاده خواهد شد 

MTB .نشان دهنده نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری سهام می باشد 

Pro  از نسبت سود عملیاتی به دارایی کل استفاده خواهد شد.نشان دهنده شاخص سود آوری است و برای اندازه گیری آن 

Tan .نشان دهنده اموال، ماشین آالت می باشد که  از نسبت اموال، ماشین آالت به دارایی کل بدست می آید 

EV  سال  9در طول نشان دهنده تالطم سود است و برای اندازه گیری این متغیر از انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات

  گذشته استفاده خواهد شد.

HI :نشان دهنده شاخص هرفیندال است  و برای اندازه گیری این متغیر از رابطه زیر استفاده می شود 

 آماری و نمونه جامعه

ابداری در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بعنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. اطالعات حس

مورد نیاز برگرفته از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استخراج شد. دلیل این انتخاب توجیه بیشتر سرمایه 

گذاران و تحلیل گران مالی به بازار بورس، در دسترس بودن اطالعات  و همچنین شفافیت اطالعات حسابداری شرکت ها است. 

وقع اطالعات حسابداری موجب شده است که محیط اطالعاتی مناسب تری برای تحقیق به وجود الزامات بورس برای انتشار به م

در  31روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است و شرکت هایی در این نمونه قرار گرفته اند که قبل از سال  آید. 

ت مالی، سرمایه گذاری ها و بانک ها به دلیل ماهیت بورس پذیرفته شده باشند. نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا موسسا

متفاوت آن ها در نمونه آورده نمی شوند، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و شرکت ها حداکثر دارای 

 شرکت برای تحقیق انتخاب شده اند. 166سه ماه وقفه معامالتی باشند و در نتیجه با حذف این شرکت ها 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تلخیص داده ها، ابتدا نسبت های مورد نظر با استفاده از داده های جمع آوری شده برای تک تک شرکت ها و هر یک از 

انجام شد و سپس با   EXCELسال های مورد آزمون محاسبه شدند. کلیه فعالیت های مربوط به عملیات با استفاده از نرم افزار 

 اقدام به آزمون فرضیه ها شد. ایویوزفاده از نرم افزار است

 یافته های پژوهش
 آمار توصیفی متغیرها

های مرکزی، پراکندگی و انحراف از ها شامل شاخصوتحلیل اطالعات، آماره توصیفی دادهدر این قسمت برای ورود به مرحلۀ تجزیه

درج  1کند محاسبه گردیده است و نتایج در جدولاندها را بررسی میبرا که توزیع نرمال پسم –قرینگی و همچنین آزمون جارگ 

 می باشد.( نرخ دستمزد کارکنان ، متغیر وابسته )1ذکر است که در جدول شده است. شایان
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 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق-1جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 نتا یج آزمون فرضیه ها

ای در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. بر

لیمر استفاده شد. با توجه به اینکه سطح   Fانتخاب اینکه در تخمین الگوها از روش تلفیقی یا تابلویی استفاده شود، از آزمون 

هستند. قبل از برآورد الگو، مفروضات الگوی رگرسیون از  ترکیبیدرصد است، داده ها از نوع  9از  کوچکترمعناداری در همه الگوها 

انس اجزای اخالل، نبود خودهمبستگی بین اجزای اخالل و نبود هم خطی بین متغیرهای توضیحی بررسی شد.. جمله همسا نی واری

در این پژوهش، با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در تمامی مدل های رگرسیونی موجود در این پژوهش از حداقل مربعات تعمیم 

ور خود همبستگی میان اجزای خطا، از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. برای رفع آن استفاده شده است. به منظ (EGLSیافته )

 قرار گرفته که حاکی از عدم خودهمبستگی میان اجزای خطا است.  2.9تا  1.9دامنه آماره دوربین واتسون در 

 

 نتیجه آزمون فرضیه
 نتیجه آزمون فرضیه-7جدول 

Model: 

,tEV+ εi9Tan + β8Pro + β7MTB +β 6+ βi,tEP5+βi,tSize4+βi,tLev*UR3UR+β2+βi,tLev1+β0=α i,tLn (WPE) 

Method : Panel EGLS (Cross – Section Weights) 

Liner estimation after – one – step Weighting matrix 
 داریمعنی tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر متغیر

P-Value 

 60/2 33/6 13/9 66/6 (Cمقدار ثابت )

Lev 61/6 31/2 10/6 16/6 م()اهر 

 معیارانحراف حداقل حداکثر میانگین  

  

Ln(WPE) 30/1 23/3 62/6 60/9 نرخ دستمزد کارکنان 

Lev 61/6 61/6 61/6 61/6 اهرم 

UR 13/6 61/6 61/6 11/6 نرخ بیکاری 

Lev*UR 12/6 661/6 62/6 60/6 متغیر تعاملی 

Size 19/13 63/16 30/1 39/13 اندازه شرکت 

EP 91/13 22/9 12/6 10/0 کارایی کارکنان 

MTB 12/6 21/6 31/1 11/2 ارزش بازار به ارزش دفتری 

Pro 60/6 661/6 11/6 10/6 سود آوری 

Tan 30/6 6660/6 10/6 21/6 دارایی مشهود 

EV 36/6 661/6 69/6 60/6 تالطم سود 
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UR )60/6 )نرخ بیکاری-  62/6  23/3- 661/6 

Lev*UR )63/6 -01/1 61/6 -62/6 )متغیر تعاملی 

Size )61/6 91/2 61/6 63/6 )اندازه شرکت 

EP )66/6 62/1 16/6 12/6 )کارایی کارکنان 

MTB )661/6 13/3 663/6 62/6 )نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

Pro 13/6 -63/6 11/6 -661/6 دآوری()سو 

Tan )66/6 -11/9 66/6 -31/6 )دارایی مشهود 

EV )66/6 13/9 33/6 60/2 )تغییر پذیری سود 

 6/         16/6                                  ضریب تعیین تعدیل شده 10/01                                                                     آماره
 12/1 آماره دوربین واتسون F                                      66/6احتمال آماره 

 

بین اهرم و نرخ دستمزد و بدست آمده، رابطه معناداری  P-Valueبراساس نتایج حاصل از برازش مدل فرضیه تحقیق، باتوجه به 

بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد با در نظر گرفتن اهرم مالی، رابطه  که وجود دارد. در حالیهمچنین بین نرخ بیکاری و دستمزد 

 معناداری وجود دارد.

درصد و  9در سطح خطای  Fمقدار آماره  دهد.همبستگی بین خطاها را نشان میعدم 12/1مقدار آماره دوربین واتسون با عدد  

 2Rشود.  و با توجه به رض خطی بودن مدل آن پذیرفته میدرصد معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده و ف 19میزان اطمینان 

نرخ درصد تغییرات متغیر وابسته  16توان ادعا کرد در مجموع متغیر استفاده شده در مدل توانسته است مدل برازش شده می

  .را توضیح دهند دستمزد کارکنان

 

 بحث و نتیجه گیری

درصد پایین  9است و این مقدار از سطح خطای  61/6به اینکه مقدار متغیر اهرم  با توجه به نتایج یافت شده می توان گفت با توجه

تر می باشد و حکایت از آن دارد که این متغیر با متغیر وابسته که همان نرخ دستمزد نیروی انسانی است رابطه معنی داری دارد. با 

ل نمود که این متغیر با نرخ دستمزد نیروی انسانی ( نیز می چنین می توان استدال16/6توجه به عالمت ضریب متغیر مذکور )

رابطه مثبت دارد. به گونه ای که با افزایش یک واحدی در متغیر اهرم و با ثابت بودن سایر شرایط، دستمزد نیروی انسانی به میزان 

یروی انسانی رابطه معنی داری افزایش می یابد.همان طور که از لحاظ نظری انتظار می رفت بین متغیر اهرم و نرخ دستمزد ن 16/6

وجود داشته باشد، این رابطه از لحاظ تجربی نیز تایید می شود. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر این موضوع که بین اهرم و 

 دستمزد نیروی انسانی رابطه معنی دار وجود دارد، تایید می شود.

درصد پایین تر  9است که این مقدار از سطح خطای  661/6دار احتمال آن در رابطه با متغیر نرخ بیکاری می توان بیان نمود که مق

بوده و حکایت از آن دارد که این متغیر با متغیر وابسته )نرخ دستمزد نیروی انسانی( رابطه معنی دار دارد. با توجه به عالمت ضریب 

به گونه ای  دستمزد نیروی انسانی رابطه منفی دارد. ( نیز چنین می توان استدالل نمود که این متغیر با نرخ-60/6متغیر مذکور )

کاهش  60/6که با افزایش واحد در متغیر نرخ بیکاری و با ثابت بودن سایر شرایط، متوسط نرخ دستمزد نیروی انسانی  به میزان 

یکاری و نرخ دستمزد تایید می یابد. بنابراین می توان بیان نمود که فرضیه دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین نرخ ب

 می شود.
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درصد پایین تر بوده و حکایت از آن  9است که این مقدار از سطح خطای  63/6مقدار احتمال متغیر تعاملی اهرم و نرخ بیکاری 

م پژوهش دارد که این متغیر با متغیر وابسته که همان نرخ دستمزد نیروی انسانی است رابطه معنی داری ندارد. بنابراین فرضیه سو

 مبنی بر این موضوع که بین نرخ دستمزد نیروی انسانی، اهرم شرکت و نرخ بیکاری رابطه معنادار وجود دارد، تایید نمی شود.

 با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و اهمیت موضوع می توان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:

هش، سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر فعاالن بازار سرمایه می توانند از با استفاده از مدل رگرسیونی بکار گرفته شده در این پژو

آن برای بررسی تاثیر اهرم مالی، نرخ بیکاری و سایر متغیرهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کنند و 

ا شناخت بهتر از بورس اوراق بهادار تهران  و اثر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی که بدنبال حداکثر رساندن ثروت خود هستند ب

اهرم مالی و سایر متغیرهای بررسی شده )کارایی کارکنان، سودآوری و ...( بر نذخ دستمزد و بهای تمام شده محصوالت و خدمات 

 در این بازار تصمیم مناسب را خواهند گرفت.
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