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چکیده
در مطالعههه حا ههر بههه بررسههی ه یر مههدیری یمههی سههرمایه فکههری بههر معیارهههای نههوین عملکههرد مههالی درداه ههه
شده اس  .در واقه مسهاله ایهلی کهه مراهت را رهیهن بهه انجها ایهن دههوهن نمهود ،داسه یهه ایهن سهؤال بهود کهه آیها
مههدیری یمههی سههرمایه فکههری می وانههد بههر معیارهههای نههوین عملکههرد مههالی یرگههرار باشههد بههه منوههور حفههول اهههدا
دهوهن و داس بهه ایهن سهؤالم نمونهه آمهاری مرکهن از  87شهرک دریرف هه شهده در بهورر اوراا برهادار رهران بهه روش
حههر سیسهه ما ی م بههرای بههازده زمههانی ده سههاله از اب ههدای سههال  1371هها دایههان سههال  1333ان خهها م و آزمونهههای
آمههاری مز بههر روی دادههههای مس ه خرج از یههور های مههالی و گزارشهها هی ه مههدیره آنرهها یههور گرف ه  .یاف ههههای
دهههوهن بهها اس ه زاده از آزمونهههای آمههاری رگرسههیون هطههی نههدم غیره بهها اس ه زاده از دادههههای ههابلویی و روش ا ههرا
اب حاکی از این مطلن بهود کهه ه یر مهدیری یمهی سهرمایه فکهری بهر ارزش افهزوده بهازار مبته و معنهادار اسه م امها
ه یر مههدیری یمههی سههرمایه فکههری بههر ارزش افههزوده اق فههادی و ارزش افههزوده اق فههادی عههدی شههده ،ههمن مبت ه
بودنم معنادار نتود که یاف ههای دهوهن در انطتاا با یاف ههای فرناندز و همکاران ( )2112میباشد.
واژگان کلیدی :سرمایه فکری ،مدیری
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 1مقدمه
سرمایه فکهری مو هوج جدیهدی اسه کهه بهه لرهاد نوهری در نهد سهاله اهیهر در سهط جرهانی مطهر شهده
اس .اما از آنجایی که منتعهی دهر ارزش بهرای سهازمانها بهه حسها میآیهد میهزان رشهد و وسهعه آن بهه سهرع در حهال
تدی شدن بهه شاهفهی در وسهعه یهاف گی کشهورها اسه  .از سهوی دیگهر ایهن منته نامشهرود بهه عنهوان یکهی از ارزش
افزا ههرین منههاب شههرک ها و موسسهها اق فههادی و سههرمایهای کلیههدی در رشههد کههار آفرینههی مطههر شههده اسه  .از ایههن رو
امهروزه ههرور وسههعه سههرمایه فکههری بههه یه الههزا جههدی در سههط کههالن و در عریههه کسههن و کههار تههدی شههده و بهها
حرک به سم اق فاد دانهن دایهه منجهر بهه غییهر دهارادای حهاک اق فهاد بیمههها شهده اسه  .بهه گونههای کهه می هوان
شاهد ددیداری اق فادی مت نی بهر االالعها و دانهن بهود کهه اسهار و بنیهان آن بهر مرهور سهرمایه فکهری ،اسه وار اسه .
بههه عتیههری سههاده شههاید ب ههوان سههرمایه فکههری را بس ه های دانشههی شههکی شههده از مجموعههه منههابعی نامشههرود و دنرههان،
ایههول فرهنههگ الگوهههای رف ههاری ،قابلی ه شایس ه گیهای سههاه اری ،ار تاالهها فرآینههدها و دردازشهههای من ه از دانههن
به حسا آورد .اسار دانهن بهر دایهه برداشه های ذهنهی اسه وار اسه (رشهیدی .)1332 ،سهرمایه فکهری فهراه کننهده
ی دایگهاه و یه منته جدیهد اسه کهه از الریهت آن سهازمان می وانهد بهه رقابه بپهردازد .سهرمایه فکهری ایهطالحی
برای رکین دارایی نامشرود بهازار ،دارایهی انسهانی و دارایهی سهاه اری اسه  ،کهه سهازمان را بهرای انجها فعالیه ههاین
وانمنهد میسهازد .بهه عتهار دیگهر سهرمایه فکهری عتهار اسه
(قلیچ لی و همکاران.)1378 ،
بایههد وجههه داشه وسههعه بازارهههای سههرمایه بهها افههزاین آگههاهی سههرامداران ،فشههار روی شههرک ههها بههرای عملکههرد
بر ههر را ،افههزاین داده اس ه  .مههدیران شههرک ها در حههال حا ههر دورانههی را دههین روی دارنههد کههه آنرهها را ملههز میسههازد،
ههار و اق فههادی جدیههدی در شههرک هههای هههود مس ه ار کننههد ،کههه ارزش و سههود آوری را بر ههر مههنعک کنههد .سههرا
داران بههه عنههوان مالکههان واحههد جههاری در دههی افههزاین ههرو هههود هس ه ند ،بهها وجههه بههه اینکههه افههزاین ههرو  ،ن یجههه
عملکههرد مطلههو واحههد جههاری اس ه  ،ارزشیههابی واحههد جههاری بههرای مالکههان ،دارای اهمی ه فراوانههی اس ه  .در ادبیهها
جدید مزرو مدیری  ،کار بها دیگهران ،جهایگزین کهار وسه دیگهران شهده اسه  .ایهن امهر بهر دیچیهدگی مهدیری افهزوده
و در آینههده نیههز هواهههد افههزود .بنههابراین دارادای هههای جدیههد در ایههن حههوزه آشههکار شههده اسهه  .از جملههه ایههن
دارادای هامههد ارزشآفرینههی ،در سههر لوحههه اهههدا مههدیری قههرار گرف ههه اسه  .مههدیری ارزش آفههرین میبایسه از سههاز
و کارههها و شههیوههای مههدیری ی مههو ر بههر ارزش آفرینههی برههره بههرده و در عم ه بکههار گیههرد .وفیههت در میههزان ارزشآفرینههی
ها حههدود زیههادی بهه کیزیه سههنجن عملکهرد بسه گی دارد .یعنههی از شهاه هههای مت نههی بهر ارزش بههه همههراه شههاه
های سن ی و یا جایگزین شاه های سن ی اس زاده شود(لوکار و ومار.)2112 ،
هد دهوهن حا ر ،بررسی یر مدیری یمی سرمایه فکری بر معیارهای نوین عملکرد مالی می باشد.

از جمه دانهن اعضهای سهازمان و کهاربرد دانهن آنرها

 2-1بیان مسأله و اهمیت و ضرورت پژوهش
اق فههاد قههرن بیس ه مت نههی بههر یههنع بههود و هههر شههرک ی کههه دارایههی فیزیکههی و ابههزار بیش ه ری داش ه  ،ههرو
بیشه ری نیههز ولیههد مههیکههرد .ولههی در قههرن بیسه و یکه  ،جههار مت نههی بههر فکههر و دانههن اسه  .شههرک ی کههه سههرمایه
فکهری و انسهانی بههام ری داشه ه باشههد و بهه درسه ی نیهز از آنرها اسه زاده کنهد ،عملکههرد مهالی بر ههری هواههد داشه  .در
ند سال اهیر بسیاری از دهوهشهگران بها بررسهیههایی کهه انجها دادهانهد ،بهه ایهن ن یجهه رسهیدهانهد کهه سهرمایه فکهری
می واند بعنهوان منتعهی ایهلی بهرای دایهداری و باهای سهازمان در جرهان در حهال غییهر و دیشهرف امهروز باشهد .بنهابراین
وجهه بهه دارایههیههای نامشههرودی هون فکههر ،اندیشهه ،مرهار  ،جربههه ،و هیهره و همینطههور برهرهگیههری از اسه عدادها کههه
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هیچکدا از اینها در رازنامهه 1سهازمانهها نشهان داده نمهیشهود ،مهی وانهد عهاملی بهرای سهودآوری و افهزاین هرو یه
سهازمان گهردد .در ن یجههه سهازمانههها بهه منوههور برتهود عملکهرد و االمینههان از موفایه و دایههداری جهاری بههه نا هار بایههد
مدیری دانن 2را مهورد وجهه قهرار دهنهد .در سهالهای اهیهر ،مزیه رقهاب ی ،مرهور اسه را هیهای رقهاب ی 3قهرار گرف هه
و برثههای زیهادی دربهاره آن مطهر شهده اسه  .شهرک ها بهرای برتهود عملکهرد و ماابلهه بها رقتها ،بایهد دارای مزایهای
رقهاب ی باشهند ،ها ب واننهد در شهرای دیچیهده و م رهول ،عملکهردی بر هر داشه ه و ههود را در بازارهها حزه نماینهد .در
سالهای اهیر نه فا حساسی رقاب در بهازار افهزاین یاف هه ،بلکهه ماهیه آن نیهز ،غییهر کهرده اسه  .هرا کهه وجهه
شهرک ها ،بهرای کسهن عملکهرد بر هر و مزایهای رقهاب ی ،از سهم سهرمایهگراری در منهاب مشهرود بهه سهم
سهرمایهگراری در منهاب نامشهرود ،1غییهر یاف هه اسه (عتهداه و سهوفیانا .)2112 ،2امهروزه مهدیران سهازمانهها مهیداننهد
ماشینآم  ،جریهزا و سهاه مان را نمهی هوان ایهلی هرین دارایهی سهازمان بهه حسها آورد .آنچهه بعنهوان دارایهی مره
هر سهازمان بشهمار مهی رود ،دانهن سهازمانی اسه و مهدیری یهری بهر آن باعهث کسهن مزیه رقهاب ی بهرای سهازمان و
در نرای دیروز شهدن بهر رقتها هواههد بهود .ههر نهد در سهالههای اهیهر ،مهدیری دانهن از شهرر زیهادی بخفهور در
بخن آموزش و جار برههوردار گردیهده اسه  ،امها هنهوز در ار تهاط بها مطلهو هرین شهیوهههای بکهارگیری آن ،ابرامها ی
وجههود دارد .در دو دهههه گرش ه ه بههه سههم اق فههادی حرک ه شههده اس ه کههه سههرمایهگههراری در منههاب انسههانی ،فنههاوری
االالعا  ،رایت ،وسعه و تلیغها بهه منوهور حزه جایگهاه رقهاب ی ،ضهمین رشهد و رقهی سهازمانهها هروری بهه نوهر
میرسد .آنچه بین از همه وجه روزافزونهی را بهه ههود جلهن کهرده اسه  ،سهرمایه فکهری اسه  .زیهرا مرهی کهار مت نهی
بهر دانهن و شایسه گی منهاب انسهانی ،نهوآوری ،روابه بها مشه ری ،فرهنهگ سهازمانی ،نوها و سهاه ار سهازمانی و هیهره را
در بر میگیرد (نمهازی و ابراهیمهی .)1377 ،بها ورود بهه اق فهاد دانشهی ،دانهن در سهازمانهها در ماایسهه بها سهایر عوامه
ولید ماننهد زمهین ،سهرمایه ،ماشهین آم و هیهره از اهمیه بیشه ری برههوردار شهده اسه  .بطهوری کهه در ایهن اق فهاد،
دانن بعنهوان مرم هرین عامه ولیهد مرسهو شهده و از آن بعنهوان مرم هرین مزیه رقهاب ی یهاد بهرده مهیشهود .یکهی از
ویهگیهای دانن ایهن اسه کهه نامشهرود اسه  .یعنهی هیهر قابه لمه بهوده و ارزش گهراری آن بسهیار دشهوار اسه  .در
این اق فهاد ،موقعیه سهازمان بهه وانهایی مهدیری دارایهیههای نامشهرود 2بسه گی دارد .بهرای اینکهه ب هوانی ایهن دارایهی
ها را مهدیری کنهی  ،اب هدا مهیبایسه ی آنرها را شناسهایی و انهدازهگیهری کهرده و در نرایه آنرها را مهدیری کنهی  .دانهن
بعنوان یکهی از مرم هرین اجهزای دارایهیههای نامشهرود بهه شهمار مهیآیهد .اسهار و بنیهان ایهن اق فهاد بهر مرهور سهرمایه
فکری اسه  .میهزان ه یر سهرمایه فکهری در فرآینهد موجهود سهازمان ،یکهی از روش ههای شهناه ناهاط هعن و عیهین
راهتردهههای مز بههرای کمه بههه فههمی گیههری مههدیران هواهههد بههود .سههازمان ههها بههه منوههور اسه زاده از سههرمایه فکههری
هود ،باید در فعالیه ههای مربهوط بهه مهدیری دانهن ،هوازن ایجهاد کننهد(نمامیان و همکهاران .)1331،بها وجهه بهه آنچهه
گز ه شد ،برههورد هوشهمندانه بها منته دانهن ،عهاملی مهؤ ر و مره در موفایه سهازمانهها بهه شهمار مهیآیهد .همچنهین
وجههه بههه مههدیری دانههن دارای اهمیه زیههادی اسه  .مههدیری دانههن ،فرآینههد کشههن ،کسههن ،وسههعه و ایجههاد ،سههری ،
نگرههداری ،ارزیههابی و بکههارگیری دانههن مناسههن در زمههان مناسههن و وس ه فههرد مناسههن در سههازمان اس ه کههه از الریههت
ایجههاد دیونههد مناسههن بههین منههاب انسههانی ،فنههاوری االالعهها و ار تاالهها و ایجههاد سههاه اری مناسههن بههرای دس ه یابی بههه
اهدا سازمانی یور مهیگیهرد .دهینبینهی مهی شهود سهازمانههایی در آینهده موفهت هواهنهد بهود کهه ب واننهد بها ایجهاد
زیههر سههاه ههها ،فرآینههدههها و آمههاده سههازی همکههاران هههود بعنههوان دانشههکاران از ایههن دارایههی و منت ه کلیههدی هههود بههه
درس ی اس زاده کنند(برامرندکار و همکاران.)2118 ،8
1 Balance Sheet
2 Knowledge Management
3 Competition Strategies
4 Intangible Sources
5 Abdollah & Sofiana
6 Intangible Assets Management
7 Bramhandkar et al
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* سرمایه انسانی
سهرمایه انسهانی بهه زیرمجموعهههایی نویهر شایسه گی کارکنهان ،ارزشهها و واناییههای ار تهاالی قابه دسه ه
بنهدی میباشهد و نشهان دهنهده موجهودی دانهن افهراد یه سهازمان اسه ( هن و همکهاران .)2111 ،7سهرمایه انسهانی
بیههانگر ذهیههره دانههن سههازمان کههه در کارکنههان تلههور مههییابههد ،اس ه  .از دیههدگاه رور و همکههاران سههرمایه فکههری ایجههاد
شده وسه کارکنهان شهام شایسه گی روش کهار و یهز هوشهی آنرها میباشهد .شایسه گی شهام مرهار و آمهوزش و یهز
هوشههی نیههز مهه رمن مؤلزههههههای رف ههاری کارکنههان اسهه  .کارکنههان یههز هههوش از وانههایی مز بههرای اراهههه راه کارهههای
مناسههن جر ه کههاهن مشههکال و برتههود فرآینههدهای اجرایههی برهوردارنههد .اگههر ههه کارکنههان بههه عنههوان بهها ارزش ههرین
دارایی سازمان مطر اند امها سهازمان نمهی وانهد آنرها را بعنهوان یه دارایهی همیشهگی لاهی نمایهد (شهجاعی و همکهاران،
.)1373
*سرمایه ساختاری
از نوههر سههان و همکههاران ،)2118( 3سههرمایه سههاه اری مش ه م بههر فلسههزه و نوهها هههای سههری کننههده
قابلی ههای سهازمانی میباشهد .بهه عتهار دیگهر سهرمایه سهاه اری زیرسهاه ی حمهای ی در جره وانمنهد سهازی
سرمایه انسهانی در دسه یهابی بهه اههدا عملکهردی اسه  .برههی مرااهین سهرمایه سهاه اری را بهه سهرمایه سهازمانی،
سهرمایه فرآینهدی و سهرمایه نهوآوری دسه ه بنهدی نمهوده انهد .در ایهن میهان ناهن سهرمایه نهوآوری ،مشه م بهر دارایهی
ههای فکهری سهازمان همچهون حهت اه هراج ،حهت مالکیه معنهوی ،نشهان جهاری و قابلی ههای عملیها ی میباشهد( ن و
همکههاران .)2111 ،یونههد  )2111( 11سههرمایه سههازمانی( 11سههاه اری) را بعنههوان دانههن نرههادی شههده م علههت بههه یهه
سههازمان میدانههد کههه در دایگههاه دادهههها ،دسهه ورالعم ها و هیههره ذهیههره میشههود .اهلههن سههرمایه سههازمانی ،سههرمایه
ساه اری نیز نامیهده شهده اسه  .بها وجهود ایهن یونهد ایهطال سهرمایه سهازمانی را هرجی دادهم هرا کهه مع اهد اسه
ههری بیههان میکنههد کهه ایههن دانههن واقعهاه م علههت بههه سههازمان اسه  .رور و همکههاران12
سهرمایه سههازمانی بههه الههور وا ه
( )1338مع ادنههد کههه سههرمایه سههاه اری ،شههام همههه ذهههایر هیههر انسههانی دانههن در سههازمان مههی شههود کههه دربرگیرنههده
برنامههه های اجرایههی و هههر آن یههزی اسهه کههه ارزش آن بههرای سههازمان بههام ر از ارزش مههادی اش اسهه  .بروکینههگ13
( )1332مع اههد اسهه کههه سههرمایه سههاه اری شههام داراییهههای زیرسههاه ی ،ماننههد فنههاوری فرآینههدهای و روشهههای
کاری و نیز داراییههای فکهری مبه دانهن فنهی ،مهار ههای جهاری 11و حهت ته مرفهوم میشهود (آقهایی لشهگری،
.)1331
12
دابلور ( )2111بیان مهیدارد کهه سهرمایه سهاه اری ،دانشهی اسه کهه ده از هر سهازمان وسه کارکنهان
در آن بهاقی میمانهد .کارکنهان ،سهرمایه سهاه اری را بهرای شهرک ایجهاد مینماینهد ،ولهی در عهین حهال ایهن شهرک
اس که نرا مال آن مرسهو میشهود .عهالوه بهر ایهن ،سهرمایه سهاه اری ،همهه انهواج «سهپرده ههای دانشهی» کهه بهه
وسیله کارکنان ایجهاد نشهده اسه را نیهز شهام میشهود مبه فرآینهدهای سهازمانی ،اسه را هیهها ،راهنمهای فرآینهدها و
دایگاه داده هها .بطهور کلهی می هوان گزه کهه مرم هرین جهز ایهلی و اساسهی سهرمایه فکهری ،سهرمایه انسهانی اسه و دو
سهرمایه دیگهر هابعی از سههرمایه انسهانی هسه ند در واقه بهدون سهرمایه انسههانی امکهان رشهد و وسههعه آنرها مرهدود اسه
( ن و همکاران. )2111 ،12
8 Chen et al
9 Sun et al
10 Youndet
11 Organizitional Capital
12 Roos et al
13 Brooking
14 Brands
15 Poblos
16 Chen et al
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* سرمایه رابطهای
سهرمایه ار تهاالی مزرهو وسهعه یاف هه مزرهو سهرمایه مشه ری اسه کهه مشه م بهر دانهن موجهود در همهه
روابطی که اس کهه سهازمان بها مشه ریان ،رقتها ،ه مین کننهدگان ،انجمنههای جهاری یها دوله برقهرار
 .)2112سرمایه رابطهای قهدر رابطهه سهازمان بها ههدم گیرنهدگان اسه کهه در سهه دسه ه ایهلی مشه ریان ،جامعهه و
کارکنان در نور گرف ه میشود .اگر سهازمان ب وانهد بهین ایهن سهه ههدم گیرنهدگان ،رابطههای هه راسه ا و هه افهزا ایجهاد
کنههد ،سههرمایه فکههری نیههز در نرایهه ایجههاد هواهههد شههد .رور و رور )1338( 17سههرمایه رابطههه ای را شههام روابهه بهها
ذینزعان درون و بهرون سهازمانی مهی داننهد .یه نشهانه سهرمایه رابطههای کهه مربهوط بهه مشه ریان اسه « ،بهازارگرایی»13
اس ه  .ا زههاا نوههر در مههورد عریههن بههازارگرایی وجههود نههداردم امهها کامههار )2117( 21آن را عتههار از ایجههاد هوشههمندی در
سههط سههازمانی نسههت بههه نیازهههای موجههود و آینههده مشهه ریان میدانههد .همچنههین ههن و همکههاران ( )2111سههرمایه
مشهه ری را رقابهه  ،قابلیهه بازاریههابی ،شههد بههازار و وفههاداری مشهه ری التاهبنههدی میکننههد .بههه الههور کلههی سههرمایه
مش ه ری بعنههوان ی ه دهه و واسههطه در فرآینههد سههرمایه فکههری عم ه میکنههد و عام ه عیههین کننههده ایههلی در تههدی
سههرمایه فکههری بههه ارزش بههازاری و در ن یجههه عملکههرد کسههن و کههار سههازمان اسه  .بههدون سههرمایه مشه ری ،ارزش بههازاری
یا عملکرد کسن و کار سازمان مرات نمیشود (آقایی لشگری.)1331 ،
از الرفههیم سههرمایه گههرارن و مههدیران در جسهه جوی معیههاری بههه موقهه و قابهه ا کههاء بههرای انههدازه گیههری ههرو
سههرامداران هس ه ند .معیههار سنجشههی کههه بوسههیله آن سههرمایه گههراران ب واننههد در بههاره افههزاین یهها کههاهن قیم ه سههرا ،
اع تههار دهنههدگان دربههاره میههزان امنی ه سههرمایه هههود و مههدیران در مههورد سههود آوری فمی گیریهایشههان و سههود آوری
شرک قضهاو نماینهد .ههد ههر واحهد اق فهادی افهزاین هرو سهرامداران بوسهیله افهزاین ارزش شهرک مهی باشهد و
همه فعالی های شرک در جره نیه بهه ایهن ههد ههدای مهی شهود  .سهرمایه گهراران بهرای فهمی گیهری در مهورد
سههرمایه گههراری در شههرک  ،فههروش سههرا و هههارج کههردن سههرمایه هههود از شههرک و یهها نگرههداری سههرا ،بههه ارزیههابی
عملکرد شرک می دردازند  .بهرای نیه بهه ایهن ههد  ،دهاداش مهدیران اهلهن بها عملکهرد شهرک مهر ت اسه  .بنهابراین
ان خا معیاری که بدرسه ی عملکهرد شهرک را انهدازه گیهری کنهد ،بسهیار مره اسه  .روشهن هرین معیهار بهرای سهنجن
عملکههرد  ،قیمه سههرا اسه  .امهها معیههار قیمه سههرا از یه ناطههه ههعن برهههوردار اسه ،زیههرا برهههی عوامه کههه در
قیم سرا ها یر دارنهد ،ماننهد شهرای اق فهادی و سیاسهی جامعهه وجرهان از کن هرل مهدیران ههارج مهی باشهد .بنهابراین
معیار مورد اس زاده بایس ی از دو ویه گی برهوردارباشد.
 -1در معرض ما عواملی که در هارج از کن رل بوده و بر قیم سرا ا یر دارند ،نتاشد.
کند(آندریسهن،18

 -2بیش رین رابطه را با غییرا در رو سرامداران داش ه باشند(عسکری.)1333 ،
ایههن ویهگههی ایههلی ههرین نشههی اس ه کههه ی ه معیههار عملکههرد هههو بایس ه ی آن را ح ه کنههد .در ان خهها ی ه
معیار مناسن عالوه بهر سهرول مراسهته  ،بهه مهوارد دیگهری از جملهه ،دقه و هزینهه انهدازه گیهری ارزش نیهز بایهد وجهه
نمههود .قههدر هههر معیههار سههنجن بوسههیله درجههه همتس ه گی آن معیههار بهها ارزش بههازار عیههین میگههردد ،زیههرا ارزش بههازار
باز ههابی از عملکههرد شههرک اسه  ،ارزش بههازار مههنعک کننههده در سههرامداران نسههت بههه عملکههرد جههاری شههرک و نیههز
ان وارا آنرها از عملکهرد آ هی شهرک اسه  .بنهابراین ههر معیهار عملکهردی ،بهرای اینکهه ا هر بخهن باشهد ،نهه نرها بایهد
قادر بهه انعکهار عملکهرد جهاری باشهد ،بلکهه بایهد دامنهه و سهم و سهوی رشهد آ هی شهرک را نیهز نشهان دههد .بهه ههر
حههال ،معیههاری نسههت بههه سههایر معیههار ههها بر ههری دارد کههه االالعهها بر ههری بههه سههرمایه گههراران اراهههه دهههد(عسههکری،
.)1333
17 Andriessen
18 Roos et al
19 Market Orientation
20 Kamath
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ی ای بهدیری مهالی دریرف هه شهده  ،ایهن اسه کهه ناهن مهدیران حهداکبر سهازی هرو سهرامداران از الریهت
خفههی کههارای منههاب مههی باشههد .بههرای عملههی سههاه ن ایههن هههد  ،بههه الههور سههن ی ههرو سههرامدار وس ه ماههادیر
حسههابداری اس ه اندارد ماننههد سههود ،درآمههد و جریانرههای ناههدی ناشههی از عملیهها یهها نسههت هههای یههور رای مههالی (شههام
سههود هههر سههر و بههازده داراهیرهها و بههازده حاههوا یههاحتان سههرا ) نشههان داده مههی شههود .سههپ ایههن االالعهها ِ یههور رای
مالی وس مدیران  ،سهرامداران و سهایر اشهخار ذینزه جره ارزیهابی عملکهرد جهاری شهرک و نیهز جره دهین بینهی
عملکههرد آ ههی شههرک اسه زاده مههی گههردد .بعههالوه بههر اسههار شههک نیمههه قههوی فر ههیه بههازار کههارا ،االالعهها در دسه رر
عمههو موجههود بههوده و ایههن م غیرههها بههه آسههانی وس ه بههازار زسههیر شههده و قیم ه هههای سههرا آ ههی جههر مههی گههردد.
رایاهها جربههی در زمینههه مههدیری مههالی آشههکار مههی سههازد کههه همتس ه گی کام ه بههین معیههار انههدازه گیههری ارزش و
قیم ههای سهرا هیهر ممکهن اسه زیهرا عملکهرد شهرک نمهی وانهد بهه الهور کامه ارزش بهازار سهرمایه آن را و هی
دهههد ،ههون سههایر عوام ه یهها ناهنجههاری هههای بههازار ماننههد فعالی رههای سههز ه بههازاری ،حساسههی های بههازار ،عوامه اق فههاد
کالن ،بهر غییهر قیم رهای سهرا ا هر میگرارنهد .بها ایهن وجهود معیهاری کهه بها ا کها بهر آن ب هوان در مهورد ارزش شهرک
قضههاو نمههود بههرای گروهرههای مخ لههن ذینزهه در جنتههه هههای عملکههرد شههرک گرانترهها مههی باشههد .بههرای مبههال ،لههین
( )1337میگویههد جس ه جو بههرای معیههار بر ههر ارزشههیابی شههرک ویهگههی کلیههدی ادبیهها مههالی جربههی معایههر مههی باشههد:
«سههالرا ،سههرمایه گههراران و مههدیران شههرک ههها در جسه جوی یه معیههار سههنجن بههه هنگهها و قابه ا کهها بههرای سههنجن
ههرو سههرامداران بودنههد ،بهها نههین معیههاری ،سههرمایه گههراران مههی واننههد شههخی بدهنههد کههه سههرا  ،بههین از واق ه یهها
کم ر از واق قیم گهراری شهده اسه  ،وا دهنهد گهان مهی واننهد امنیه وا هایشهان را بسهنجند و مهدیران مهی واننهد
بر سود آوری کارهانه ها ،بخنها و شرک هایشان نوار کنند» (لطین و همکاران.)2112 ،
بر اسهار مطالهن ذکهر شهدهم مراهت ان وهار دارد کهه مهدیری یمهی سهرمایه فکهری ب وانهد بهر معیارههای نهوین
عملکرد مالی یر مبت ی داش ه باشد.

 3-1مروری بر مطالعات صورت گرفته
* مطالعات داخلی
 قاسمی و همکهاران ( )1331بهه مطالعهه ه یر افشهای اه یهاری االالعها اجهزای سهرمایه فکهری بهر بهازده سهرا
شههرک های دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران درداه نههد .ن ههای دهههوهن حههاکی از ایههن امههر بههود کههه افشههای
اه یاری االالعا اجزای سرمایه فکری بر بازده سرا  ،یر مبت و معناداری دارند.
 دسهه گیر و همکههاران ( )1333بههه بررسههی هه یر سههرمایه فکههری بههر عملکههرد مههالی شههرک درداه نههد .ن ههای
حای ه از آزمههون فر ههیههای دهههوهن نشههان دهنههده ار تههاط معنههیدار بههین سههرمایه فکههری و دو شههاه عملکههرد مههالی
(نست قیم به درآمد و نرخ رشد) بود.

 مشههایخی و همکههاران ( )1333در دهوهشههی بههه بررسههی عوام ه مههؤ ر بههر افشههای سههرمایه فکههری در شههرک های
دریرف هه شهده در بهورر اوراا برههادار رهران درداه نهد .ن های دهههوهن مهرکور حهاکی از ایهن امههر بهود کهه فریه رشههد و
عمههر شههرک  ،رابطههه مبت ه و معنههادار و سههود آوری و اهههر مههالی ،رابطههه منزههی و معنههی داری بهها افشههای سههرمایه فکههری
دارند.

 هیههوری ماههد و همکههاران ( )1331در رایاههی بهها عنههوان «بررسههی هه یر سههرمایه فکههری بههر کههارایی بعنههوان
معیههار عملکههرد واحههد جههاری» بههه بررسههی سههنجن سههرمایه فکههری و بررسههی ه یرآن بههر کههارایی بعنههوان معیههار ارزیههابی
عملکههرد در سههط یههنع مههواد و مرفههوم دارویههی ،مههواد و مرفههوم شههیمیایی و هههودرو و سههاه قطعهها در بههازده
زمههانی  1377-1372درداه نههد  .ن ههای دهههوهن آنههان حههاکی از هه یر منزههی سههرمایه فکههری بههر عملکههرد (کههارایی) در
مامی ینای مورد بررسی بود.
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 رحمههانی و عههار مههنن ( )1331در دهوهشههی رهه عنههوان «انههدازه گیههری سههرمایه فکههری و رابطههه آن بهها
هزینهه حاههوا یههاحتان سههرا » بههه انههدازهگیری سههرمایه فکهری و بررسههی رابطههه ارزش افههزوده سههرمایه فکههری و اجههزای آن
بههین سههرمایههای انسههانی سههاه اری و سههرمایه فیزیکههی بهها هزینههه حاههوا یههاحتان سههرا شههرک های دریرف ههه شههده در
بههورر اوراا برههادار رههران درداه نههد .بههر اسههار یاف ههههای رایههت ارزش افههزوده سههرمایه فکههری و ارزش افههزوده سههرمایه
انسههانی رابطههه معنههیداری بهها حاههوا یههاحتان سههرا دارد .امهها ارزش افههزوده سههرمایه فیزیکههی بکههار گرف ههه شههده و ارزش
افزوده سرمایه ساه اری با هزینه حاوا یاحتان سرا رابطه معنیداری نداش .
 دارابههی ( )1331در دهوهشههی هها یر افشههای اجههزای سههرمایه فکههری بههر کیزیهه گزارشههگری مههالی شههرک های
دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران را مههورد بررسههی قههرار داد .ن ههای حایه از آزمههون فر ههیههای ایههن دهههوهن
نشههان داد کههه از اجههزای سههرمایه فکههری ،هها یر دو جههزء سههرمایه ار تههاالی و سههرمایه انسههانی بههر م غیههر وابسهه ه کیزیهه
گزارشگری مهالی مبته و معنهادار و ها یر سهرمایه سهاه اری بهر کیزیه گزارشهگری مهالی منزهی و معنهادار اسه  .از بهین
سه جزء سهرمایه فکهری ،ها یر سهرمایه انسهانی بهر کیزیه گزارشهگری مهالی نسهت بهه دو عامه دیگهر بهه مرا هن قهوی ر
بوده اس .

 دورزمههانی و همکههاران ( )1331بههه بررسههی هها یر سههرمایه فکههری بههر ارزش بههازار و عملکههرد مههالی درداه نههد.
ن ههای رایههت نشههان داد رابطههه بههین ههرین کههارایی سههرمایه فکههری و ارزش بههازار (نسههت ارزش بههازار بههه ارزش دف ههری)
معنههادار نیسهه  .ایههن یاف ههه رایههت وجههود شههکا فزاینههده بههین ارزش بههازار و ارزش دف ههری شههرک ها را ییههد نمههود.
همچنهین ن ههای حایه از آزمونهههای بهه دسه آمههده بیههانگر ایهن بههود کههه ههرین کهارایی سههرمایه فکههری هها یر مبته و
معناداری بر عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها) شرک دارد.

*مطالعات خارجی
 فرنانههدز و همکههاران ( )2112بههه بررسههی ه یر مههدیری یم هی سههرمایه فکههری بههر عملکههرد مههالی درداه نههد و
دریاف نههد کههه جنتههههههای مخ لههن سههنجن عملکههرد مههالی ،بفههور مبته و معنههاداری از مههدیری یمهی سههرمایه فکههری،
یر میدریرند.

 جلینکههووا و اس ریسههکا ( )2112بههه بررسههی ه یر عوام ه ان خهها شههده مههؤ ر بههر عملکههرد و کیزی ه مههدیری
سیس های مهدیری ی درداه نهد .آنهان دریاف نهد کهه جهوهره موفهت و ایهلی عملکهرد مهدیری  ،تها مهدیری ی اسه کهه
بفور معناداری بر کیزی نوا عملکرد یر گرار اس .

 ددشینسههن و همکههاران ( )2111در دهوهشههی بههه بررسههی ه یر سهرمایه فکههری بههر عملکههرد مههالی و بههازده سههرا
درداه ند .ن ای دهوهن مرکور ،حاکی از یر مبت و معنی دار سرمایه فکری بر عملکرد مالی و بازده سرا بود.

 دی جههی امیهه و همکههاران ( )2113در دهههوهن هههود بههه بررسههی هه یر سههرمایه فکههری بههر بههازده سههرا در
شرک های کشور اندونزی درداه ند .ن ای این دهوهن حاکی از عد یر سرمایه فکری بر بازده سرا بود.
 ملنی ه و همکههاران ( )2113بههه بررسههی ایههن مو ههوج درداه نههد کههه آیهها عملکههرد مههالی مههی وانههد باعههث تهها
مدیری گردد آنان دریاف ند که هر ه عملکرد مالی بر ر باشد ،تا مدیری ی نیز بیش ر هواهد بود.

 لطیههن و همکههاران ( )2112در دهوهشههی ،کههارایی سههرمایه فکههری و عملکههرد شههرک ها در کشههورهای در حههال
وسههعه (ماایسههه بان هههای اسههالمی و معمههولی) را در داکسهه ان انجهها دادنههد .ن ههای حایهه از ایههن دهههوهن ،حههاکی از
ار تاط معنهیداری بهین بهازده سهرمایه انسهانی و اریتهاه همهه م غیرههای عملکهرد بان ههای اسهالمی و ار تهاط معنهی داری
میان سرمایه برره وری و م غیرهای عملکرد در مورد بان های معمولی بود.
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 مههادی ینور و همکههاران ( )2112در دهههوهن هههود رابطههه میههان سههرمایه فکههری  ،ارزش بههازار سههرا و عملکههرد
مالی را مورد بررسهی قهرار دادنهد .ن های حایه از ایهن دههوهن بیهانگر رابطهه مبته و معنهی داری میهان سهرمایه فکهری،
ارزش بازار سرا و عملکرد مالی شرک ها بود.

 مههادی ینور و همکههاران ( )2111در دهوهشههی بههه بررسههی ه یر سههرمایه فکههری بههر ارزش بههازار و عملکههرد مههالی
 32شههرک یونههانی ،درداه نههد .ن ههای دهههوهن حههاکی از آن بههود کههه نرهها بههین سههرمایه انسههانی و یکههی از معیارهههای
عملکرد مهالیم یعنهی بهازده سهرمایه ار تهاط معنهاداری وجهود دارد و بهین سهایر اجهزای سهرمایه فکهری و ههود آن بها سهایر
معیار های عملکرد مالی هیچ رابطهه معنهاداری وجهود نهدارد .همچنهین ،ن های دیگهر ایهن دههوهن بیهانگر آن بهود کهه بهین
سرمایه فکری و اجزای آن با ارزش بازار هیچ رابطهای م فور نیس .
 کیونگ ینههگ و لههین ( )2113در دهوهشههی بههه بررسههی عملکههرد سههرمایه فکههری و رابطههه آن بهها عملکههرد مههالی در
شههرک های مالزیههایی درداه نههد .ن ههای ایههن دهههوهن حههاکی از مبت ه و معنههادار سههرمایه فکههری بههر سههود آوری شههرک ها
بود.

 4-1فرضیههای پژوهش
فر یه اول :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده اق فادی یر معناداری دارد.
فر یه دو  :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده اق فادی عدی شده یر معناداری دارد.
فر یه سو  :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده بازار یر معناداری دارد.

5-1

مدل تحلیلی پژوهش
یمی سرمایه فکری در نور گرف ه میشوند .به

در دهوهن حا ر ،معیارهای نوین عملکرد مالی بعنوان ابعی از مدیری
بیان ریا ی ،هواهی داش :
(مدیری یمی سرمایه فکری)  = fمعیارهای نوین عملکرد مالی
در گا بعد ،به منوور آزمون فر یههای دهوهن ،مدلهای رگرسیونی زیر برازش هواهد شد:
EVAit = b 0 + b1 * ICMTit + b 2 * B / M it + b 3 * LEVit + b 4 * AGEit + b 5 * SIZEit
مدل فر یه اول
مدل فر یه دو

+b 6 * CFOit + b 7 * MAJ it +e 0
REVAit = b 0 + b1 * ICMTit + b 2 * B / M it + b 3 * LEVit + b 4 * AGEit + b 5 * SIZEit
+b 6 * CFOit + b 7 * MAJ it +e 0

مدل فر یه سو

MVAit = b 0 + b1 * ICMTit + b 2 * B / M it + b 3 * LEVit + b 4 * AGEit + b 5 * SIZEit
+b 6 * CFOit + b 7 * MAJ it +e 0

که در رواب فوا:
 :ICMT itمدیری یمی سرمایه فکری شرک  iدر سال :MVAit،tارزش افزوده بهازار شهرک  iدر سهال  :EVAit ،tارزش
افزوده اق فادی شرک  iدر سال  :REVAit،tارزش افزوده اق فادی عهدی شهده شهرک  iدر سهال  :LEVit،tاههر مهالی
شرک  iدر سال  :AGE it،tعمر شرک  iدر سال  :B/Mit،tنست ارزش دف ری به ارزش بازار شهرک  iدر سهال :SIZEit،t
اندازه شهرک  iدر سهال  :CFOit،tنسهت جریهان ههای ناهدی شهرک  iدر سهال  tو :MAJitنسهت سهرا ره مله
سرمایهگراران نرادی شرک  iدر سال  tمیباشد.

 6-1متغیرهای پژوهش و شیوه ارزیابی آنان
* مدیریت تیمی سرمایه فکری
بههه منوههور سههنجن مههدیری یمههی سههرمایه فکههری ،مطههابت بهها االالعهها منههدرج در نگههاره  1و دهوهنهههای
فرنانهههدز و همکهههاران ()2112م آیتیکونههه و همکهههاران ( )2113و لهههی و همکهههاران ( ،)2118عهههداد  21آیههه بفهههور
مجههازی عریههن میگههردد .بههدین یههور کههه بهها مراجعههه بههه گزارشهها هی مههدیره شههرک های نمونههه ،احههراز آنرهها مههورد
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بررسی قرار گرف هه و نانچهه وجهود م غیهر مهرکور ،احهراز گهردد ،ام یهاز یه م و در هیهر ایهن یهور م ام یهاز یهزر متنهای
مراستا هواهد بهود .در نرایه  ،ههر شهرک در ههر سهال ،از نوهر مهدیری

یمهی سهرمایه فکهری ،ام یهازی بهین  1ها
20

 20هواهد داش .

20

نگاره :1آیتم های سنجش مدیریت تیمی سرمایه فکری

اراهه آمار کارکنان شرک .

اراهه االالعا ی متنی بر وجه مدیری به امور رفاهی کارکنان.

و ی در مورد وجود الر های اعطای وا به کارکنان.

اشاره به وجود الر ها و مزایای بازنشس گی کارکنان.

وجود و اشاره به وجه مدیری به بررهگیری و اس زاده از
کنولوژی جدید االالعا .

وجود دوره های من هدم و آزمون های ار اای سط
مرار را و قابلی های کارکنان.

وجه به کار یمی کارکنان.

وجود رویه ها و سیاس های مدیری مناب انسانی.

وجه به ار تاالا کارکنان.

و ی برنامه و شیوه های اعطای داداش به کارکنان.

وجه به رویه های افزاین برره وری کارکنان.

بس ر سازی و عمیت فرهنگ سازمانی.

و ی در مورد وجود الر ها و دوره های آموزشی افزاین
دانن کارکنان.

اشاره و وجه مدیری به بروز رسانی شتکه های نر افزاری و
دایگاه دادهها.

وجه به شایس ه سامری و احراز یالحی حرفه ای کارکنان.

مدیری کیزی و برتود عملکرد سازمانی.
برث در مورد اس زاده از کنی

وجود برنامه های افزاین برداش روانی مری کار کارکنان.
ال زا کارکنان به فعالی در راس ای اهدا جامعه.

های رقاب هوشمندانه.

اراهه آمارهای مر ت با وجه مدیران به ایمنی مر کار.

* ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افههزوده اق فههادی عتههار اسهه از اههه ال بههین بههازده سههرمایه و هزینههه سههرمایه بهها اح سهها عههدیال
حسههابداری کههه روش انههدازهگیری ارزش اق فادی(سههودآوری) ی ه فعالی ه  ،بعههد از در نوههر گههرف ن ک ه هزینههه سههرمایه،
اعهه از هزینههه بههدهی و هزینههه حاههوا یههاحتان سههرا میباشههد .ارزش افههزوده اق فههادی از زههاو بههین نههرخ بههازده
سههرمایهگراری و هزینههه سههرمایه و حایلضههر آنرهها در ارزش دف ههری سههرمایهای کههه شههرک بههه کههار گرف ههه بههه دسهه
میآید(والنی.)1373 ،
EVA = (r-c) . capital = (r . capital)-(c . capital) = NOPAT – (c . capital
که در رواب فوا:
 :Cنههرخ هزینههه سههرمایه :Capital،سههرمایه :R،نههرخ بههازده سههرمایه و  :NOPATسههود هههال
میباشد(سربندی فراهانی.)1373 ،

عملیهها ی بعههد از مالیهها

* ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
در مراسههته ارزش افههزوده اق فههادی عههدی شههده ،بههه جههای ارزش دف ههری عههدی شههده داراییههها بایههد ،از ارزش
بههازاری آنرهها اس ه زاده کههرد و از نههرخ هزینههه سههرمایه در بههازار نیههز بههرای عیههین هزینههه سههرمایه اس ه زاده شههده و از اسههی
ارزش افههزوده اق فههادی عههدی شههده اسه اندارد شههده بههر ارزش دف ههری حاههوا یههاحتان سههرمایه اب ههدای دوره ،بدسه مههی
آید(والنی.)1373 ،
)NOPAT – )C ×M Capitalt-1

ارزش دف ری حاوا یاحتان سرمایه اب دای دوره
که در رابطه فوا:
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 :NOPATسههود هههال عملیهها ی دهه ازکسههر مالیهها مههیباشههد (در فرمههول ارزش افههزوده اق فههادی عههدی شههده
میبایس ه بههر روی سههود هههال عملیهها ی د ه از کسههر مالیهها عههدیال ی یههور گیههردم هها رریزهها ناشههی از کههاربرد
ایول حسابداری حر و سهود حسهابداری بهه سهود اق فهادی نزدیه گهردد) :C.نهرخ هزینهه سهرمایه در بازاراسه م بها ایهن
فههرض کههه یکههی از فری ه هایی کههه سههرامداران در سههرمایه گههراری دارنههد ،هریههد در زههویی از سههرا اس ه و بهها ایههن کههار
بازدهی آنرا برابهر میهانگین بهازده بهازار هواههد شهد :Mcapital.ارزش بهازار سهرمایه بهوده کهه همهان ارزش بهازار داراییههای
شرک میباشد (سربندی فراهانی.)1373 ،
* ارزش افزوده بازار
در دهههوهن حا ههر ،مطههابت بهها دهههوهن لطیههن و همکههاران ( ،)2112ارزش افههزوده بههازار از رابطههه زیههر مراسههته مههی
گردد.
میانگین ارزش دف ری حاوا یاحتان سرا – میانگین ارزش بازار حاوا یاحتان سرا
ارزش دف ری حاوا یاحتان سرمایه اب دای دوره

= MVA

*نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
این نست از اسی ارزش دف ری حاوا یاحتان سرا بر روی ارزش بهازار آنرها بدسه میآیهد (قاسهمی و همکهاران،
 .)1331بعتار دیگر:
ارزش دف ری حاوا یاحتان سرا
=B/M
ارزش بازار حاوا یاحتان سرا
* اهرم مالی
در دهوهن حا ر ،اهر مالی از رابطه زیر بدس میآید (قاسمی و نامدار:)1331 ،
ک بدهی ها
=LEV
ک دارایی ها
*عمر شرکت
عمههر ی ه شههرک  ،از الریههت لگههاری گیری عههداد ماههههای دههریرش در بههورر هها قلمههروی زمههانی دهههوهن قاب ه
مراسته اس (قاسمی و همکاران.)1331 ،
* اندازه شرکت
اندازه شرک عتار اس از لگاری

مجموج داراییهای شرک در دایان سال (قاسمی و نامدار.)1331 ،

* نسبت جریان های نقدی
نسهت جریانهههای ناههدی از نسههت جریانهههای ناهدی حایه از فعالی هههای عملیا ی(جریانهههای ناههدی حایه از
فعالی های ایلی و مس مر واحد جاری) به ک داراییها بدس میآید (قاسمی و همکاران.)1331 ،
*نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی
نست سرا ر مل سرمایه گراران نرادی برابر اس با نسهت سهرا ره مله سهرامداران نرهادی بهه که
سرامداران شرک در دایان سال .سرامداران نرادی آن دس ه از سرامداران شرک هس ند که حداق  21درید سرا شرک را
دارا باشند (قاسمی و همکاران.)1331 ،
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 9-1روش شناسی پژوهش
*شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء
ایههن دهههوهن از نوههر ماهیهه و روش ،ویههیزی و از نوههر هههد  ،دهوهشههی کههاربردی بههوده و از آنجههایی کههه در
دهوهن حا هر ،و هعی موجهود م غیرهها بها اسه زاده از جمه آوری االالعها  ،از الریهت االالعها گرشه ه مهورد رلیه و
بررسی قرار گرف ه اس  ،در ردین مطالعا وییزی -علّی گنجانده میشود.
* شرح کامل روش گردآوری دادهها
دس ه اول االالعا  ،مربهوط بهه ادبیها دههوهن مهیباشهد کهه بهه روش ک ابخانههای و بها مراجعهه بهه سهای هها،
م ون و مطالعا مربوط انجا شده اس .
دس ه دو االالعها  ،داده ههای مربهوط بهه رایهت مهی باشهند کهه بها وجهه بهه ده رویهدادی بهودن ،بهه روش
ک ابخانهای بوده و با مراجعه به سای کودال و سای های بورسی ،االالعا مورد نیاز جم آوری هواهد شد.
* روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
و ههار

جره

ویههین و ههعی عمههومی وزیه

اسه زاده از روشهههای آمههار ویههیزی نویههر میههانگین ،واریههان
داده های دهوهن.
اسهه زاده از آزمونهههای آمههاری رگرسههیون هطههی نههد م غیههره و آزمههون فههروض کالسههی نویههر آزمونهههای
دوربین – وا سون ،ا لیمر ،هاسمن ،ا فیشر ،رین عیین و رین عیین عدی شده.
ابهزار مشهاهده جره اسه خراج ماهادیر مربهوط بهه م غیههرههای شناسهایی شهده از اسهناد و االالعها یهور هههای
مالی و یادداشه ههای دیوسه شهرک ههای نمونهه مطالعها ی ،بانه هها و نهر افزارههای بهه روز شهده االالعها ی و این رنه ،
اس زاده شده ،برای مر ن کهردن و التاهه بنهدی داده از نهر افهزار  Excelاسه زاده مهیشهود .جزیهه و رلیه دادههها نیهز
بها اسه زاده از نهر افههزار  Eveiwsیهور هواهههد دهریرف  .مز بههرکر اسه فر ههیههها در سههط االمینهان  %32بررسههی
میشوند.

 11-1جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعههه آمههاری در ایهن دهههوهن ،شههرک هههای دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران از اب ههدای سههال 1371
ا دایان سال  1333به مهد ده سهال هواههد بهود .زیهرا ،االالعها ایهن شهرک ها بهه یهور بان ههای االالعها ی بهر روی
لو های فشرده برای اسه زاده کننهدگان وجهود داشه ه و وسه نرهاد ههای مسهئول ،مهورد واکهاوی ،نوهار و بررسهی قهرار
م هیگیرنههد .بههدین هههاالر ،حساسههی و مرکههز وی هههای بههر االالعهها و یههور های مههالی ایههن شههرک ها وجههود دارد .بههرای
دسه یابی بههه ن ههای قابه ا کهها ،شههرک هایی کههه ده از سههال  1371وارد بههورر شههده یها در الهی دوره دهههوهن از بههورر
هههارج شههدهاند در جامعههه آمههاری قههرار نگرف نههد .افههزون بههر ای هن ،بههرای حفههول بههه نمونههه آمههاری مطلههو از روش حههر
سیس ما ی اس زاده میشود .لرا ،جامعه آماری با اس زاده از شرای و مردودی های زیر عدی هواهد شد:
 -1شرک های نمونه در الی این دوره ده ساله عضوی هود را در بورر اوراا برادار حز کرده باشند.
 -2شرک های نمونه دارای سال مالی من ری به دایان  23اسزند باشند(به لراد افزاین قابلی ماایسه).
 -3دادههای م غیرهای دهوهن برای شرک های مورد نور قاب دس رر باشد.
 -1شرک ها در الول دوره بررسی ،غییر سال مالی نداده باشند.
 -2شههرک ها جههزء بان ههها و سههایر مؤسسهها مههالی ،شههرک های سههرمایهگراری و واسههطهگری و هلههدینگ و
لیزینگ نتاشد ،زیرا نروه گزارشگری مالی و ماهی درآمدها و هزینهها در آنرا م زاو اس .
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د از اعمال این مردودی ها ،عداد  87شرک همه شرای
قلمروی11ساله دهوهن ،مش م بر 871سال -شرک میباشد.

حضور در جامعه آماری را داش هاند که با وجه به

یافته های پژوهش
* بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار وییزی م غیر های دهوهن در نگاره  2نشان داده شده اس .
نگاره  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی
مدیری یمی
سرمایه فکری

نست ارزش دف ری
به بازار

اهر مالی

عمر شرک

انداره شرک

میانگین

ICMT
15728822

BM
15721111

LEV
15221828

AGE
15171173

SIZE
25822321

میانه

15721111

15733333

15812122

15182131

25233281

بیشینه

15321111

15278312

15327312

15222827

75712372

کمینه

15221111

15211111

15221381

15887121

25712381

انررا معیار

15122811

15221122

15221321

15133321

15718233

ولگی

-15382212

15118173

-15823131

15312321

15212817

کشیدگی

35237322

25312773

25823272

25213712

15213388

عداد مشاهدا

871

871

871

871

871

م غیر

ارزش افزوده
بازار

ارزش افزوده
اق فادی

ارزش افزوده اق فادی
عدی شده

نست
جریان های نادی

نست
سرامداران نرادی

نماد

MVA

EVA

REVA

میانگین

15322122

112121

111883

CFO
15123377

MAJ
15233222

میانه

15211111

211222

182372

-15111211

15273333

بیشینه

15812221

127222

212223

115221238

15312228

کمینه

-15381111

-232313

-31222

-3511283

15333333

انررا معیار

15221128

75123112

75137212

85212321

15131113

ولگی

25221123

25272313

25221233

21512182

15222311

کشیدگی

11572727

23577137

21531113

13152128

25122321

عداد مشاهدا

871

871

871

871

871

م غیر
نماد

همانگونه که در نگاره فوا مشاهده میگردد ،جامعه آماری دهوهن شام  871سال  -شرک میباشد و همانگونهه کهه
مشخ اس میانگین مدیری یمی سرمایه فکری در بین شرک های بورسی برابهر  15728822میباشهد و اعهداد حهداکبر و
حداق مربواله ،به ر ین  15321111و  15221111میباشد .عدد انررا معیار نیز برابهر بها  15122811میباشهد کهه بیهانگر
انررا زیادی در بین شرک های دریرف ه شده بورسی نمونه نمیباشد.
*آزمون نرمال بودن جمالت خطای مدل فرضیههای پژوهش
دینفرض آنکه آزمونهای آماری ،ن ای یریری را تیین نمایند ،کسن االمینان از نرمال بودن وزی آمهاری جمهال
هطای مدل فر یههای دهوهن روری میباشد .بدین منوور ،از آزمون جار – برا در مری نر افزاری ایویوز اس زاده شهده
اس  .ن ای آزمون مرکور در نگاره  3اراهه شده اس .
نگاره  :3نتایج آزمون نرمال بودن جمالت خطای مدل فرضیههای پژوهش
م غیر
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 -برا

اح مال آماره جار

 -برا
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م غیر

نماد

آماره جار

 -برا

اح مال آماره جار

جمال هطای مدل فر یه اول

Resid1

115217

15121

جمال هطای مدل فر یه دو

Resid2

325223

15188

جمال هطای مدل فر یه سو

Resid3

315381

15128

 -برا

با وجه به آنکه مادار اح مال آماره جار – برا برای جمال هطای مدل فر یههای دهوهن ،بیش ر از سط هطهای
 %2می باشد ،می وان ن یجه گرف وزی آماری آنان ،نرمال میباشد.
*بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
دایایی به این معناس که میانگین و واریان م غیرها در الول زمان ،و کوواریهان آنرها ،در بهین سهالهای مخ لهن،
اب بوده اس  .بدین منوور ،از آزمون لوین ،لین و و 21اس زاده شده اس  .آزمون مرکور در  1نشان داده شده اس .
نگاره  :4آزمون پایایی متغیر های پژوهش
نماد

آماره لوین ،لین و و

اح مال آماره لوین ،لین و و

نا م غیر

AGE

-2851312

151111

نست ارزش دف ری به بازار

BM

-1151128

151111

نست جریان های نادی

CFO

-1352212

151111

یمی سرمایه فکری

ICMT

-2153222

151111

اهر مالی

LEV

-1352128

151111

نست سرامداران نرادی

MAJ

-1158228

151111

ارزش افزوده اق فادی

EVA

-1.21.21

020000

ارزش افزوده بازار

MVA

-1025001

020000

ارزش افزوده اق فادی عدی شده

REVA

-1525051

020000

SIZE

-1251738

151111

عمر شرک

مدیری

انداره شرک

بر اسار ن ای بدس آمده ،این ن یجه حای شد که م غیر های دهوهن در دوره بررسی ،دایها بهوده انهد .زیهرا اح مهال آمهاره
آزمون آزمون لوین ،لین و و در مامی م غیرها ،کم ر از سط هطای  1/12بوده اس .
*بررسی همخطی میان متغیرهای مستقل ،کنترلی و مداخله گر پژوهش
ن ای بررسی همخطی میان م غیرهای مس ا  ،کن رلی و مداهله گر دهوهن در نگاره  2نشان داده شده اس  .بهدین
منوور از معیارهای لران  22و عام ور واریان  23اس زاده شده اس  .نانچه لران کو ک ر از  1/2بهوده یها ماهدار عامه
ور واریان در بازه ی ا دن قرار نگیرد ،در آن یور می وان ن یجه گرف همخطی مر م اس .
نگاره  :5نتایج بررسی همخطی میان متغیرهای مستقل ،کنترلی و مداخله گر پژوهش
آماره های همخطی

م غیرهای مس ا و کن رلی
نا م غیر
مدیری

نماد

یمی سرمایه فکری

لران

عام

ور واریان

ICMT

15172

25121

BM

15222

25112

SIZE

15131

25138

اهر مالی

LEV

15371

15121

نست جریان های نادی

CFO

15313

15132

نست سرامداران نرادی

MAJ

15321

15111

AGE

15322

15112

نست ارزش دف ری به بازار
انداره شرک

عمر شرک

21 Levin, Lin & Chu
22 Tolerance
23 VIF
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با وجه به آنکه مادار لران در همه م غیرها ،بیش ر از  1/2بوده و مادار عام ور واریان
می وان ن یجه گرف که میان م غیرهای مس ا  ،کن رلی و مداهله گر دهوهن ،همخطی وجود ندارد.

کم هر از دهن میباشهد،

* آزمون واریانس ناهمسانی
در دهوهن حا ر ،برای شخی

واریان

ناهمسانی از آزمون وای  21اس زاده شده اس و ن ای در نگاره  2بیهان شهده

اس .
نگاره  :6نتایج بررسی واریانس ناهمسانی متغیرهای پژوهش
نا آزمون
وای

فر یه

آماره آزمون

درجه آزادی

اح مال آماره آزمون

اول

25132232

()3،127

151812

دو

35122273

()3،212

151822

سو

35132232

()3،111

151712

ن ای به دس آمده حاکی از آن اس مادار اح مال آزمهون مهرکور ،بیشه ر از سهط هطهای  %2اسه  ،لهرا حهاکی از
همسانی واریان بوده و مالحوه شد که مشک ناهمسانی واریان وجود ندارد.
*آزمون اف لیمر و هاسمن
قت از آزمون فر یههای دهوهن ،به ان خا الگوی رگرسهیونی مناسهن درداه هه شهده اسه  .در مرحلهه نخسه  ،بها
اس زاده از آزمون ا لیمر ،به ان خا الگوی دادههای ابلویی در برابر دادههای لزیای درداه ه شهده اسه کهه ن یجهه آزمهون
مرکور در نگاره  8نشان داده شده اس .
نگاره  :7انتخاب الگوی دادههای تابلویی در مقابل دادههای تلفیقی در فرضیههای پژوهش

نا آزمون
ا لیمر

فر یه

مادار آماره آزمون

درجه آزادی

اح مال آماره آزمون

اول

135123122

()88،232

151111

دو

135137137

()88،232

151111

سو

125711213

()88،232

151111

به لراد آنکه اح مال آماره آزمون ا لیمر ،کم ر از سط هطای  %2میباشد ،اس زاده از دادهههای هابلویی ییهد مهی
گردد .به دلی ان خا مدل دادههای ابلویی در برابر دادههای لزیای ،به منوور ان خا الگوی ا را اب در برابر الگوی ا را
فادفی ،جر انجا رگرسیون ،از آزمون هاسمن اس زاده شده اس  .ن یجه آزمون مرکور در  7نشان داده شده اس .
نگاره  :8انتخاب الگوی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی در فرضیههای پژوهش

نا آزمون
هاسمن

درجه آزادی

اح مال آماره آزمون

فر یه

مادار آماره آزمون

151111
151111

اول

215117122

8

دو

215133171

8

151111

سو

175317221

8

هما نگونه که مشخ اس  ،مادار اح مال آماره آزمون هاسمن کم ر از سط هطای  %2میباشد .لرا اس زاده از الگوی
اب در برابر الگوی ا را فادفی در فر یههای مرکور یید میگردد.
* آزمون فرضیه اول پژوهش
فر یه اول :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده اق فادی یر معناداری دارد.
مدل رگرسیونی ا را اب فر یه مرکور در نگاره  3نشان داده شده اس .
نگاره  :9مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه اول پژوهش
آماره ها
م غیر ها
مادار اب

نماد

راین رگرسیونی

آماره ی

اح مال آماره ی

C

-18321333

-35221322

151113
24 White
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ICMT

2223228

15211111

152178

مدیری

یمی سرمایه فکری

نست ارزش دف ری به بازار

BM

-2213812

-15321333

151137

اهر مالی

LEV

1182232

35213173

151111

عمر شرک

AGE

1112372

15828213

151132

انداره شرک

SIZE

3117323

75317233

151111

CFO

12712757

35227212

151113

1218217

15811131

151732

نست جریان های نادی
نست سرامداران نرادی
رین عیین

رین عیین عدی شده

MAJ
آماره دوربین وا سون

15121213

15113221

15381172

اح مال آماره ا

آماره ا

15111111

12522333

ن ای حای از نگاره فوا بیان کننده یر مبت اما هیر معنادار مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده اق فهادی
هرین رگرسهیونی آن ( ،)2223228مبته
در شرک های دریرف ه شده در بورر اوراا برادار رران میباشد .زیرا اومه عالم
بوده و انیاه مادار اح مال آماره ی آن ( ،)152178بیش ر از سط هطای  %2اس  .لرا فر یه اول دههوهن در سهط االمینهان
 %32رد میگردد .بر اسار رین عیین عدی شده مدل ،حدود  %11غییرا ارزش افزوده اق فادی ،با در نور گرف ن ه یر
م غیرهای کن رلی ،وس غییرا مدیری یمی سرمایه فکری و ی داده میشود .برای بررسی معنادار بودن مدل ،از آزمون
ا اس زاده شده اس که ن ای مربوط به آزمون مرکور بیان میدارد که مدل رگرسیونی بهرازش شهده ،معنهادار میباشهد .زیهرا
اح مال آماره آزمون مربواله ( ،)151111کم ر از سط هطای  %2میباشد .در نرای  ،برای بررسی هودهمتس گی میان م غیهر
های دهوهن از آزمون دوربین – وا سون اس زاده شد که مادار آن برابر با  1538بوده و ون در بازه یزر و زا آن از  1قرار
دارد ،فرض وجود هودهمتس گی میان م غیرها ،رد میگردد.
*آزمون فرضیه دوم پژوهش
فر یه دو  :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده اق فادی عدی شده یر معناداری دارد.
مدل رگرسیونی ا را اب فر یه مرکور در نگاره  11نشان داده شده اس .
نگاره  :11مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه دوم پژوهش
آماره ها
م غیر ها
مادار اب
مدیری

یمی سرمایه فکری

نماد

راین رگرسیونی

آماره ی

اح مال آماره ی

C

-18277771

-35218118

151113

ICMT

2388811

15212217

152322

نست ارزش دف ری به بازار

BM

-2233121

-15373173

151181

اهر مالی

LEV

1171212

35217313

151113

عمر شرک

AGE

38811157

15283821

151323

انداره شرک

SIZE

3122221

35112223

151111

CFO

12888357

35231113

151113

1122821

15217133

نست جریان های نادی
نست سرامداران نرادی
رین عیین

رین عیین عدی شده

MAJ
آماره دوربین وا سون

15172233

15187233

15333332

آماره ا
12537837

152182

اح مال آماره ا
15111111

ن ای حای از نگاره فوا بیان کننده یر مبت اما هیر معنادار مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده اق فهادی
هرین رگرسهیونی آن
عدی شده در شهرک های دریرف هه شهده در بهورر اوراا برهادار رهران میباشهد .زیهرا اومه عالمه
( ،)2388811مبت بوده و انیاه مادار اح مال آماره ی آن ( ،)152322بیش ر از سط هطای  %2اس  .لرا فر یه دو دهوهن
در سط االمینان  %32رد میگردد .بر اسار رین عیین عدی شهده مهدل ،حهدود  %17غییهرا ارزش افهزوده اق فهادی
عدی شده ،با در نور گرف ن یر م غیرهای کن رلی ،وس غییرا مدیری یمی سرمایه فکری و ی داده میشود .بهرای
بررسی معنادار بودن مدل ،از آزمون ا اس زاده شده اس که ن ای مربوط به آزمون مرکور بیان میدارد که مهدل رگرسهیونی
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برازش شده ،معنادار میباشد .زیرا اح مال آماره آزمون مربواله ( ،)151111کم ر از سط هطای  %2میباشد .در نرایه  ،بهرای
بررسی هودهمتس گی میان م غیر های دهوهن از آزمون دوربین – وا سون اس زاده شد که مادار آن برابر با  1533بوده و ون
در بازه یزر و زا آن از  1قرار دارد ،فرض وجود هودهمتس گی میان م غیرها ،رد میگردد.
*آزمون فرضیه سوم پژوهش
فر یه سو  :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده بازار یر معناداری دارد.
مدل رگرسیونی ا را اب فر یه مرکور در نگاره  11نشان داده شده اس .
نگاره  :11مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه سوم پژوهش
آماره ها

راین رگرسیونی

آماره ی

اح مال آماره ی

نماد
C

15118882

15121823

153131

ICMT

15387821

12512232

151111

نست ارزش دف ری به بازار

BM

-15313231

-21521332

151111

اهر مالی

LEV

15111837

15111211

153112

عمر شرک

AGE

-15112212

-15221221

158318

SIZE

15112771

15132111

152287

15111213

15111123

152873

-15138173

-15322172

151722

م غیر ها
مادار اب
مدیری

یمی سرمایه فکری

انداره شرک
نست جریان های نادی
نست سرامداران نرادی

CFO

رین عیین

رین عیین عدی شده

MAJ
آماره دوربین وا سون

15888322

15822318

15321321

اح مال آماره ا

آماره ا
37153323

15111111

ن ای حای از نگاره فوا بیان کننده یر مبت و معنهادار مهدیری یمهی سهرمایه فکهری بهر ارزش افهزوده بهازار در
رین رگرسیونی آن ( ،)15387821مبت بوده
شرک های دریرف ه شده در بورر اوراا برادار رران میباشد .زیرا اومه عالم
و انیاه مادار اح مال آماره ی آن ( ،)151111کم ر از سط هطای  %2اس  .لرا فر یه سو دهوهن در سهط االمینهان %32
یید میگردد .بر اسار رین عیین عدی شده مهدل ،حهدود  %82غییهرا ارزش افهزوده بهازار ،بها در نوهر گهرف ن ه یر
م غیرهای کن رلی ،وس غییرا مدیری یمی سرمایه فکری و ی داده میشود .برای بررسی معنادار بودن مدل ،از آزمون
ا اس زاده شده اس که ن ای مربوط به آزمون مرکور بیان میدارد که مدل رگرسیونی بهرازش شهده ،معنهادار میباشهد .زیهرا
اح مال آماره آزمون مربواله ( ،)151111کم ر از سط هطای  %2میباشد .در نرای  ،برای بررسی هودهمتس گی میان م غیهر
های دهوهن از آزمون دوربین – وا سون اس زاده شد که مادار آن برابر با  1532بوده و ون در بازه یزر و زا آن از  1قرار
دارد ،فرض وجود هودهمتس گی میان م غیرها ،رد میگردد.

 12-1نتیجه گیری و پیشنهادات
در دهههوهن حا ههر ،بههه بررسههی هه یر مههدیری یمههی سههرمایه فکههری بههر معیارهههای نههوین عملکههرد مههالی در
شههرک های دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران درداه ههه شههد .جامعههه آمههاری مههورد بررسههی در دهههوهن حا ههر،
شههرک های دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران بههرای ی ه دوره زمههانی ده سههال ( )1371-1333بههود کههه عههداد
 87شهرک بههه شههیوه نمونهه گیههری بههه روش حهر سیسه ما ی ان خهها شهد .ن ههای کلههی حایه از آزمههون فر ههیههای
دهوهن ،بشر االالعا مندرج در نگاره 12میباشد.
نگاره  :12خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
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ردین

فر یه ها

نوج یر

معنی دار بودن یا نتودن

ن یجه آزمون فر یه

1

فر یه اول :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده
اق فادی یر معناداری دارد.

مبت

عد معنیدار

عد

یید فر یه

2

یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده

مبت

عد معنیدار

عد

یید فر یه

فر یه دو  :مدیری
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اق فادی عدی شده یر معناداری دارد.
3

فر یه سو  :مدیری یمی سرمایه فکری بر ارزش افزوده
بازار یر معناداری دارد.

مبت

معنیدار

یید فر یه

* بحث؛ نتیجهگیری و پیشنهادات حاصل از فرضیه اول پژوهش
فر یه اول دهوهن حا هر ،بهدنتال بهرای داسهخی بهرای ایهن سهؤال بهود کهه آیها مهدیری یمهی سهرمایه فکهری بهر
ارزش افزوده اق فادی ه یر معنهاداری دارد بهه منوهور آزمهون فر هیه مهرکور ،بها وجهه بهه ن های آزمونههای ا لیمهر و
هاسمن ،از مدل رگرسیونی ا را اب بها اسه زاده از دادهههای هابلویی اسه زاده شهد کهه ن های آن بهه اه فهار بشهر زیهر
تیههین مههی گههردد :ن ههای حای ه از آزمههون فر ههیه اول دهههوهن ،بیههانگر ه یر مبت ه امهها هیههر معنههادار مههدیری یمههی
سههرمایه فکههری بههر ارزش افههزوده اق فههادی بههود .بههه عتههار دیگههر ،بهها افههزاین مههدیری یمههی سههرمایه فکههری شههرک های
دریرف ه شده در بهورر اوراا برهادار رهران ،ارزش افهزوده اق فهادی آنرها ،برتهود مییابهد (ههر نهد بفهور هیهر معنهادار)
کههه یاف ههههای مههرکور در راسهه ای فر ههیه اول دهههوهن نتههوده و حههاکی از رد آن دارد .ایههن هه یر ،بهها وجههه بههه ههرین
عیههین عههدی شههده ( )1511نسههت اه م وس ه  ،و بهها وجههه بههه اح مههال آمههاره ههی ( ،)152178هیههر معنههادار میباشههد کههه
یاف ههای مرکور در انطتاا با یاف ههای فرناندز و همکاران ( )2112میباشد.
بر اسار ن های حایه از آزمهون فر هیه اول دههوهن کهه بیهان داشه کهه برتهود مهدیری یمهی سهرمایه فکهری،
زمینههای افزاین ارزش افهزوده اق فهادی (ههر نهد بفهور هیهر معنهادار) را فهراه مهیآورد ،مهی هوان بیهان داشه کهه
فاک ور مدیری یمی سرمایه فکری ،یکی از عنایر مؤ ر بر ارزش افزوده اق فادی میباشد .بر این اسار:
* بههه مههدیران واحههدهای جههاری دیشههنراد میگههردد نانچههه بههه دنتههال فاک ورهههای مههؤ ر بههر برتههود ارزش افههزوده
اق فههادی میباشههند ،بفههور جههدی برههث مههدیری یمههی سههرمایه فکههری را در واحههدهای جههاری ر ه کن ههرل هههود،
اوی نموده و زمینهههای وجهه بیشه ر و لهزو رعایه مهدیری اینگونهه داراییهها را فهراه آورنهد .زیهرا ایهن امهر موجهن
برتود ارزش افزوده اق فادی میگردد.
* بههه سههرمایهگرران دیشههنراد میگههردد ،شههرک های هههد سههرمایهگراری هههود را بههر اسههار مههدیری یمههی
سهرمایه فکریشهان ر تهبنههدی نمهوده و در واحهدهایی اقههدا بهه فعالی هههای سهرمایهگراری نماینهد کههه در سهط بههامیی از
نور مدیری یمی سرمایه فکهری قهرار داشه ه باشهندم زیهرا بهه ته ایهن امهر ،در اینگونهه واحهدهام ارزش افهزوده اق فهادی
بام ر بوده و این امر می واند سری کننده انجا فعالی های سرمایهگراری موفت باشد.
* بهه فعهامن بهازار بهورر دیشههنراد میگهردد کهه از الریهت ههدوین اسه انداردهای مز و مشهخ و همچنهین الههزا
شههرک های دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران بههه رعایهه اینگونههه اسهه انداردها ،زمینههههای برتههود رعایهه
مدیری یمی سهرمایه فکهری را فهراه آوردنهدم زیهرا بهر اسهار ن های حایهلهم ایهن امهر می وانهد زمینهههای برتهود ارزش
افزوده اق فادی را فراه آورد.
* بههه مرااههین دانشههگاهی نیههز دیشههنراد میگههردد کههه ههمن بررسههی ه یر سههایر عوام ه مههؤ ر بههر برتههود ارزش
افزوده اق فادی ،بهه ه یرا مبته مهدیری یمهی سهرمایه فکهری وجهه مز را داشه ه باشهند و ه یر اینگونهه داراییهها
را در مراسههتا هههود مههد نوههر داش ه ه باشههند .زیههرا اینگونههه داراییههها ،بهها وجههه بههه عههد انعکههار در یههور های مههالی،
وانس هاند ،ارزش افزوده اق فادی را برتود بخشند (هر ند بفور هیر معنادار).
بحث؛ نتیجهگیری و پیشنهادات حاصل از فرضیه دوم پژوهش
یمهی سهرمایه فکهری بهر

فر یه دو دهوهن حا ر ،بهدنتال بهرای داسهخی بهرای ایهن سهؤال بهود کهه آیها مهدیری
ارزش افزوده اق فادی عدی شده یر معناداری دارد
بههه منوههور آزمههون فر ههیه مههرکور ،بهها وجههه بههه ن ههای آزمونهههای ا لیمههر و هاسههمن ،از مههدل رگرسههیونی ا ههرا
اب با اس زاده از دادههای هابلویی اسه زاده شهد کهه ن های آن بهه اه فهار بشهر زیهر تیهین مهی گهردد :ن های حایه از
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آزمههون فر ههیه دو دهههوهن ،بیههانگر هه یر مبتهه امهها هیههر معنههادار مههدیری یمههی سههرمایه فکههری بههر ارزش افههزوده
اق فههادی عههدی شههده بههود .بههه عتههار دیگههر ،بهها افههزاین مههدیری یمههی سههرمایه فکههری شههرک های دریرف ههه شههده در
بورر اوراا برادار رهران ،ارزش افهزوده اق فهادی عهدی شهده آنرها ،برتهود مییابهد (ههر نهد بفهور هیهر معنهادار) کهه
یاف ههههای مههرکور در راس ه ای فر ههیه دو دهههوهن نتههوده و حههاکی از رد آن دارد .ایههن ه یر ،بهها وجههه بههه ههرین عیههین
عههدی شههده ( )1517نس هت اه م وس ه  ،و بهها وجههه بههه اح مههال آمههاره ههی ( ،)152322هیههر معنههادار میباشههد کههه یاف ههههای
مرکور در انطتاا با یاف ههای فرناندز و همکاران ( )2112میباشد.
بر اسار ن ای حایه از آزمهون فر هیه دو دههوهن کهه بیهان داشه کهه برتهود مهدیری یمهی سهرمایه فکهری،
زمینههای افزاین ارزش افهزوده اق فهادی عهدی شهده (ههر نهد بفهور هیهر معنهادار) را فهراه مهیآورد ،می هوان بیهان
داش که فهاک ور مهدیری یمهی سهرمایه فکهری ،یکهی از عنایهر مهؤ ر بهر ارزش افهزوده اق فهادی عهدی شهده میباشهد.
بر این اسار:
* بههه مههدیران واحههدهای جههاری دیشههنراد میگههردد نانچههه بههه دنتههال فاک ورهههای مههؤ ر بههر برتههود ارزش افههزوده
اق فههادی عههدی شههده میباشههند ،بفههور جههدی برههث مههدیری یمههی سههرمایه فکههری را در واحههدهای جههاری ر ه
کن ههرل هههود ،اوی ه نمههوده و زمینههههای وجههه بیش ه ر و لههزو رعای ه مههدیری اینگونههه داراییههها را فههراه آورنههد .زیههرا
این امر موجن برتود ارزش افزوده اق فادی عدی شده میگردد.
* بههه سههرمایهگرران دیشههنراد میگههردد ،شههرک های هههد سههرمایهگراری هههود را بههر اسههار مههدیری یمههی
سهرمایه فکریشهان ر تهبنههدی نمهوده و در واحهدهایی اقههدا بهه فعالی هههای سهرمایهگراری نماینهد کههه در سهط بههامیی از
نور مدیری یمی سرمایه فکهری قهرار داشه ه باشهندم زیهرا بهه ته ایهن امهر ،در اینگونهه واحهدهام ارزش افهزوده اق فهادی
عدی شده بام ر بوده و این امر می واند سری کننده انجا فعالی های سرمایهگراری موفت باشد.
* بهه فعهامن بهازار بهورر دیشههنراد میگهردد کهه از الریهت ههدوین اسه انداردهای مز و مشهخ و همچنهین الههزا
شههرک های دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران بههه رعایهه اینگونههه اسهه انداردها ،زمینههههای برتههود رعایهه
مدیری یمی سهرمایه فکهری را فهراه آوردنهدم زیهرا بهر اسهار ن های حایهلهم ایهن امهر می وانهد زمینهههای برتهود ارزش
افزوده اق فادی عدی شده را فراه آورد.
* بههه مرااههین دانشههگاهی نیههز دیشههنراد میگههردد کههه ههمن بررسههی ه یر سههایر عوام ه مههؤ ر بههر برتههود ارزش
افههزوده اق فههادی عههدی شههده ،بههه ه یرا مبت ه مههدیری یمههی سههرمایه فکههری وجههه مز را داش ه ه باشههند و ه یر
اینگونههه داراییههها را در مراسههتا هههود مههد نوههر داش ه ه باشههند .زیههرا اینگونههه داراییههها ،بهها وجههه بههه عههد انعکههار در
یور های مالی ،وانس هاند ،ارزش افزوده اق فادی عدی شده را برتود بخشند (هر ند بفور هیر معنادار).
* بحث؛ نتیجهگیری و پیشنهادات حاصل از فرضیه سوم پژوهش
فر یه سو دهوهن حا ر ،بهدنتال بهرای داسهخی بهرای ایهن سهؤال بهود کهه آیها مهدیری یمهی سهرمایه فکهری بهر
ارزش افههزوده بههازار ه یر معنههاداری دارد بههه منوههور آزمههون فر ههیه مههرکور ،بهها وجههه بههه ن ههای آزمونهههای ا لیمههر و
هاسمن ،از مدل رگرسیونی ا را اب بها اسه زاده از دادهههای هابلویی اسه زاده شهد کهه ن های آن بهه اه فهار بشهر زیهر
تیهین مههی گههردد :ن ههای حایه از آزمههون فر ههیه سههو دههوهن ،بیههانگر ه یر مبته و معنههادار مههدیری یمههی سههرمایه
فکری بر ارزش افهزوده بهازار بهود .بهه عتهار دیگهر ،بها افهزاین مهدیری یمهی سهرمایه فکهری شهرک های دریرف هه شهده
در بههورر اوراا برههادار رههران ،ارزش افههزوده بههازار آنرهها ،بفههور معنههاداری برتههود مییابههد کههه یاف ههههای مههرکور در
راس ای فر یه سو دههوهن بهوده و حهاکی از ییهد آن دارد .ایهن ه یر ،بها وجهه بهه هرین عیهین عهدی شهده ()1582
نست اه قوی ،و بها وجهه بهه اح مهال آمهاره هی ( ،)151111معنهادار میباشهد کهه یاف هههای مهرکور در انطتهاا بها یاف هههای
فرناندز و همکاران ( )2112میباشد.
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بههر اسههار ن ههای حای ه از آزمههون فر ههیه شش ه دهههوهن کههه بیههان داش ه کههه برتههود مههدیری یمههی سههرمایه
فکههری ،بفههور معنههاداری زمینههههای افههزاین ارزش افههزوده بههازار را فههراه مههیآورد ،می ههوان بیههان داشهه کههه فههاک ور
مدیری یمی سرمایه فکری ،یکی از عنایر کلیدی مؤ ر بر ارزش افزوده بازار میباشد .بر این اسار:
* بههه مههدیران واحههدهای جههاری دیشههنراد میگههردد نانچههه بههه دنتههال فاک ورهههای مههؤ ر بههر برتههود ارزش افههزوده
بازار می باشهند ،بفهور جهدی برهث مهدیری یمهی سهرمایه فکهری را در واحهدهای جهاری ره کن هرل ههود ،اویه
نموده و زمینهههای وجهه بیشه ر و لهزو رعایه مهدیری اینگونهه داراییهها را فهراه آورنهد .زیهرا ایهن امهر موجهن برتهود
ارزش افزوده بازار میگردد.
* بههه سههرمایهگرران دیشههنراد میگههردد ،شههرک های هههد سههرمایهگراری هههود را بههر اسههار مههدیری یمههی
سهرمایه فکریشهان ر تهبنههدی نمهوده و در واحهدهایی اقههدا بهه فعالی هههای سهرمایهگراری نماینهد کههه در سهط بههامیی از
نور مدیری یمی سرمایه فکری قرار داشه ه باشهندم زیهرا بهه ته ایهن امهر ،در اینگونهه واحهدهام ارزش افهزوده بهازار بهام ر
بوده و این امر می واند سری کننده انجا فعالی های سرمایهگراری موفت باشد.
* بهه فعهامن بهازار بهورر دیشههنراد میگهردد کهه از الریهت ههدوین اسه انداردهای مز و مشهخ و همچنهین الههزا
شههرک های دریرف ههه شههده در بههورر اوراا برههادار رههران بههه رعایهه اینگونههه اسهه انداردها ،زمینههههای برتههود رعایهه
مدیری یمی سهرمایه فکهری را فهراه آوردنهدم زیهرا بهر اسهار ن های حایهلهم ایهن امهر می وانهد زمینهههای برتهود ارزش
افزوده بازار را فراه آورد.
* بههه مرااههین دانشههگاهی نیههز دیشههنراد میگههردد کههه ههمن بررسههی ه یر سههایر عوام ه مههؤ ر بههر برتههود ارزش
افزوده بازار  ،به یرا مبته مهدیری یمهی سهرمایه فکهری وجهه مز را داشه ه باشهند و ه یر اینگونهه دارایهیهها را در
مراستا هود مد نور داشه ه باشهند .زیهرا اینگونهه داراییهها ،بها وجهه بهه عهد انعکهار در یهور های مهالی ،وانسه هاند
بفور معناداری ،ارزش افزوده بازار را برتود بخشند.
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Abstract
In this study, the impact of intellectual capital team management on new measures of
financial performance has been studied. The main issue that prompted researchers to carry out
this study, the response was a question whether the and intellectual capital could have an
impact on financial performance by new criteria? In order to achieve the objectives of study
and answer the questions, the sample consists of 78 companies listed on the Tehran Stock
Exchange systematic removal method, to return ten years from the beginning of 2006 to end
of 2015 and appropriate statistical tests on data extracted from financial statements and
reports of the Board of directors took place. The results by using multivariate linear regression
using panel data and fixed effects approach suggests that impact of IC team management
market on EVA has a positive and significant. But the impact of IC team management on
economic value-added as amended, while positive, is not statistically significant, findings in
compliance with of Fernandez et al (2015) findings.
Key words: intellectual capital, intellectual capital team management, new measures of
financial performance.

511

www.SID.ir

