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  چکیده

هـا   ایـی گیـري، مـدیریت و کنتـرل صـحیح دار     موفقیت هر سازمان در دنیاي امروز به شناسایی، انـدازه  

هاي فکري به عنوان یک ابـزار مـؤثر در تقویـت مزیـت رقـابتی       امروزه رشد و اهمیت سرمایه. بستگی دارد

رو هسـتند کـه    هها بـا محیطـی روبـ    در عصر فرا رقابتی، سازمان. ها به طور وسیعی مشاهده شده است سازمان

هاي جدیـدي مواجـه    ت خود با چالشها براي بقا و پیشرف لذا سازمان .باشد هاي بسیاري می داراي پیچیدگی

هـاي درونـی    هـا و توانـایی   ها باید به توسعه و تقویت مهارت خواهند شد که براي بیرون رفتن از این چالش

با توجه  به . شود ي کنند و این کار جز از راه مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکري حاصل نمیتر بیشتوجه 

هاي رقابتی  ها و همچنین دارا بودن مزیت جاد و افزایش ارزش سازماناهمیت بسیار زیاد سرمایه فکري در ای
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  مقدمه. 1

بهبـود فرآینـد   (، دهـه مهندسـی مجـدد    90، دهه جنبش کیفیـت و دهـه   80صاحب نظران معتقدند دهه 

با وقوع انقالب تکنولـوژي و  . استبوده و دهه کنونی، دهه مدیریت دانش ) ها کسب وکار و کاهش هزینه

در اقتصـاد امـروز،   . ، الگوي اقتصاد جهانی، تغییـر اساسـی کـرد   1990هاي بعد از  فناوري اطالعات، از سال

  .)1385قلیچ لی و مشبکی، (ین سرمایه، جایگزین سرمایه مادي و فیزیکی شده است تر مهمدانش به عنوان 

المللـی و چنـد    از جمله جهـانی شـدن، رقابـت بـین     ،لل متفاوتدر اقتصاد مبتنی بر دانش، تغییراتی به ع

هـاي   دارایـی  تر بیش). 2003پابلوس، ( کنندگان توانمند پدید آمده است ملیتی، مشتریان آگاه، رقبا و عرضه

هـاي فیزیکـی و مـالی سـازمان      سرمایه مشهود به دارایـی  ،بنابراین .شناخته شده ماهیت مشهود و عینی دارند

دستگیر و محمدي، (هاي نامشهود است  ها بر پایه دارایی در اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکت .اشاره دارد

هـاي سـازمانی براسـاس دانـش و سـرمایه فکـري مـی باشـد و          در جهان دانش محور کنونی قابلیـت ). 1388

اساسی  هاي یکی از چالش. هایی براي حفظ مزیت رقابتی الزم است مدیران باید درك کنند که چه قابلیت

مـدیران بایـد    ،کارگیري دانش و سرمایه فکري شرکت براي ایجاد ارزش است و از این جهـت ه مدیران، ب

شناسـایی و تعیـین   . وظایفی را طراحی کنند که بتوانند از سرمایه فکري بـراي ایجـاد ارزش اسـتفاده نماینـد    

ه و درست به همین خاطر است که در ها بسیار مشکل بوده و از گذشته تا امروز ادامه داشت ارزش این دارایی

با وجود اهمیت بسیار زیاد سـرمایه فکـري در ایجـاد و افـزایش     . ها اصالً گزارش نمی شوند شرکت تر بیش

ها شناخت کمی از چگونگی شناسایی  هاي رقابتی براي سازمان ها و همچنین دارا بودن مزیت ارزش سازمان

  .و مدیریت آن وجود دارد

  یف سرمایه فکري مفاهیم و تعار. 2

طور صحیح درك ه گیري و مدیریت سرمایه فکري نیازمندیم که مفهوم آن را ب قبل از شناسایی، اندازه

در اواسـط  . اولین کسـی بـود کـه از اصـطالح سـرمایه فکـري اسـتفاده کـرد        ) 1969( جان گالبریت. نمائیم

رزش دفتري و ارزش بـازار  حرکت از عصر صنعت به عصر اطالعات آغاز شد و شکاف عمیقی بین ا1980

هایی که سـرمایه فکـري را    ها براي تدوین روش اولین تالش 1980وجود آمد و در اواخر دهه ه ها ب شرکت

هاي فکـري و   ، اولین مجله معتبر با محوریت سرمایه2000در اوایل دهه . صورت گرفت ؛گیري کنند اندازه

همتـی و همکـاران،   (ت دانمـارك منتشـر گردیـد    اولین استانداردهاي حسابداري سرمایه فکري توسط دول

هـاي عملکـرد بـه جـاي کلمـه       ها، منابع یا محـرك  بسیاري تمایل دارند از اصطالحاتی مانند دارایی). 1390

ها واژه فکري را با کلماتی مانند نامشهود، غیر مالی و یا بر مبناي دانش جایگزین  سرمایه استفاده کنند و آن

نیـز تعـاریف کـامالً متفـاوتی ماننـد      ) هـاي قـانونی   حسـابداري مـالی و حرفـه   (هـا   بعضـی از حرفـه  . کنند می

  ).2008مر، (اند  هاي ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ارائه کرده دارایی



اگر چه این تعـاریف بـا   . از آغاز پژوهش درباره سرمایه فکري تعاریف متعددي از آن ارائه شده است 

هـاي   ایـن تعـاریف ویژگـی    تـر  بـیش چرا کـه   ؛کند کدام دیگري را نقض نمی هیچ ؛هستندیکدیگر متفاوت 

  :یکسانی را بیان می کنند؛ این تعاریف شامل

این دارایی ماهیت . گیرد سرمایه فکري، دارایی است که توانایی سازمان را براي ایجاد ثروت اندازه می

هـاي مـرتبط بـا منـابع      کـارگیري دارایـی  ه ز طریق بعینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که ا

هـا ارزش درون   همـه ایـن ویژگـی   . دست آمده استه انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان ب

که یک پدیده کـامالً داخلـی اسـت، قابلیـت      دلیل این دست آمده  بهه و این ارزش ب .را ایجاد کردسازمانی 

کنند که سرمایه فکري  یک ماده فکـري اسـت کـه     بیان می) 1994(وساكکلین و پر. خریدو فروش ندارد

. گیـرد  تـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی      جمع آوري و شـکل بنـدي شـده و بـراي تولیـد یـک دارایـی بـا ارزش        

هاي ناملموس جمعی نسـبت داده کـه سـازمان را بـراي ایجـاد       سرمایه فکري را به دارایی) 1996(بروکینگ

ه ست از داشتن دانش، بـ ا معتقدند که سرمایه فکري عبارت) 1997(وینسون و مالوناد. سازد ارزش قادر می

اي کـه یـک    هاي حرفه کارگیري تجربه، تکنولوژي سازمانی، ارتباط با مشتري و عرضه کننده و نیز توانایی

ز اي ا گوید، سـرمایه فکـري مجموعـه    می) 1997(استوارت  .کند مزیت رقابتی در بازار را از آن شرکت می

هاي فکري، تجربه، رقابت و یادگیري سازمانی است کـه مـی توانـد  بـراي ایجـاد       دانش، اطالعات، دارایی

هـاي نامشـهود    اي از دارایـی  معتقد است سرمایه فکري مجموعـه ) 1998(بونتیس  .کار گرفته شوده ثروت ب

) 2004(پـابلوس  . آیـد  مـی دسـت  ه است که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش ب) ها، رقابت منابع، توانایی(

کنند ولـی   گوید سرمایه فکري شامل تمامی منابع دانش محوري است که براي سازمان، ارزش تولید می می

  .شوند هاي مالی وارد نمی در صورت

  اجزاي تشکیل دهنده سرمایه فکري. 3

ي اکثر پژوهشگران و صاحب نظران حوزه سرمایه فکري بـه تعریـف سـرمایه فکـري بـر حسـب اجـزا        

سرمایه فکـري را متشـکل از سـرمایه انسـانی،      تر، بیش  ).2001بارت، (تشکیل دهنده آن اجتماع نظر دارند 

هـا   دانند و معتقدند که تعامل میان این اجزا به مزیت رقـابتی سـازمان   اي می سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه

   ). 2003انگستروم، (گردد  میمنجر 

 سرمایه انسانی . 3-1

سـرمایه انسـانی یـک جـزء     . ین دارایی سازمان و منبع خالقیت و نوآوري اسـت تر مهم »ه انسانیسرمای« 

سـرمایه انسـانی شـامل دانـش،     . آیـد  هاي سرمایه فکـري  بـه حسـاب مـی     اصلی و اولیه  براي اجزاي فعالیت

ترغیـب  در نتیجـه ایـن عوامـل، کارکنـان بـه عملکـردي       ). 2010بتـی،  (مهارت، تجربه و دانایی افراد است 

زاهـدي و  (آیـد   دسـت مـی  ه شوند که مشتریان مایلند بابت آن پول بپردازند و سود شـرکت از آن راه بـ   می

اي کارکنان، توانایی رهبري، ریسک پـذیري و   سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه). 1386لطفی زاده، 

نش اعضاي یک سـازمان اسـت   سرمایه انسانی شامل ذخیره دا). 2004بزبارو، (هاي حل مسئله است  توانایی



اي  و سرمایه ساختاري و رابطـه ) 2000بنتیس و همکاران، (ها و طرز فکر کارکنان است  که شامل شایستگی

چن و (ها محدود است  در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آن .تابعی از سرمایه انسانی هستند

این سـرمایه در پایـان روز   . روح و فکر منابع سرمایه فکري باشندتوانند به منزله  منابع انسانی می). 2004ژو، 

اي  اما سرمایه ساختاري و سـرمایه رابطـه   ؛شود کاري با ترك سازمان از سوي کارکنان از شرکت خارج می

  .)1388دستگیر و محمدي، (مانند  حتی با ترك کارکنان از سازمان هم بدون تغییر باقی می

  سرمایه ساختاري . 3-2

ها، ساختار سازمانی، حقـوق انحصـاري    به عنوان سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده »رمایه ساختاريس«

ادوینسون و (وري کارکنان است، می باشد  هاي سازمان که حامی بهره سازمان، علوم تجاري و تمام توانایی

انگسـتروم  (یک سازمان است هاي غیر انسانی دانش در  سرمایه ساختاري شامل تمام انباشته). 1991مالون، 

ست از ساختارهاي توانایی کـه بـه سـازمان    ا در تعریف دیگر، سرمایه ساختاري عبارت). 2003و وستنس، 

هـاي کـامالً  نامشـهود تـا      ایـن عوامـل از دارایـی   .  دهد برداري و استفاده از سرمایه فکري را می اجازه بهره

هاي کامالً نامشـهود ماننـد فرهنـگ و جـو      طیف، دارایی در این. شوند هاي مشهودتر طبقه بندي می دارایی

هـاي    داده   هاي مشهودتر مانند حق کپی رایت، عالئم تجـاري حقـوق انحصـاري، پایگـاه     سازمانی و دارایی

هاي کامپیوتري و شبکه اینترنت سازمان هستند که تمامی ایـن عوامـل در  جهـت مـدیریت      داخلی، سیستم

سرمایه ساختاري همه چیزي است که شب هنگام زمانی که ). 2004همکاران،  سیتارامن و(باشند  دانش می

هـاي سـازمانی بـر مـی خیـزد       ماند و از فرآیندها و رویـه  روند در سازمان باقی می هاي خود می افراد به خانه

اي از عناصـر ضـروري را پوشـش مـی دهـد کـه         سرمایه ساختاري دامنـه گسـترده  ). 1997روس و روس، (

هـا،   هـا، سیاسـت   ها معموالً شامل فرآیندهاي مهم اجرایی سازمان، چگونگی سـاختاربندي آن  آنین تر مهم

ها، رهبري و سبک مدیریت آن، فرهنگ سـازمان و طـرح هـاي     داده  هاي اطالعاتی و عناصر پایگاه جریان

 . باشد پاداش کارکنان می

  اي سرمایه رابطه. 3-3 

شـود و یـک عامـل تعیـین      زمان دهنده عملیات فکـري تلقـی مـی   به عنوان یک پل و سا »اي سرمایه رابطه«

این سرمایه شامل استحکام و وفـاداري مناسـبات و روابـط    . کننده در تبدیل سرمایه فکري به ارزش بازار است

هـاي   ست از دانش گرفته شـده در کانـال  ا اي عبارت سرمایه رابطه). 1388ستایش وکاظم نژاد ،(مشتري است 

هـاي انجـام شـده در دانشـگاه      پـژوهش ). 2000بنتـیس و همکـاران،   (ط مشتریان یک سازمان بازاریابی و رواب

پـذیري قیمـت    تواند ارتباطات تجارت را حفظ کند و نوسان میشیگان نشان داده است که رضایت مشتریان می

اطـاتی  اي ارزش ارتب سـرمایه رابطـه  ). 2004چن و ژو، (محصول را کم کرده و پرستیژ شرکت را بهبود بخشد 

این بعد سرمایه فکري،  ).2004کسترو، (کند  هاي مختلف در محیط بیرون برقرار می است که سازمان با گروه

هایی است که روابط شرکت را بـا محـیط    سرمایه ارتباطات مجموع کل دارایی. معرف سرمایه ارتباطات است

کننـدگان،   مشتریان، سهامداران، عرضه اي شامل روابط با سرمایه رابطه. دهد اطرافش مدیریت کرده و نظم می

  ). 1386زاهدي و لطفی زاده، (رقبا، دولت و مؤسسات دولتی جامع است 



  گیري سرمایه فکري دالیل واهداف اندازه. 4

پردازان در حوزه سرمایه فکـري، هنگـامی کـه سـازمان  نتوانـد موضـوعی را        به عقیده بسیاري از نظریه

). 1388خاونـدکار و همکـاران،   (از مدیریت آن نیـز عـاجز خواهـد بـود     به ناچار  ،مورد سنجش قرار دهد

بلکـه   ،هاي دانشی میسر نیسـت  موفقیت در دنیاي پیچیده، با رقابت روزافزون، تنها با برخورداري از دارایی

هـا   ترین کار این است که شـرکت  ین و اثر بخشتر مهماما  ؛ها نیز امري ضروري است شناسایی این دارایی

هـا اسـت کـه     جهت مدیریت این دارایـی . ها را به خوبی مدیریت کنند ها، آن بر شناسایی این داراییعالوه 

اقـدامات الزم را بـه    ،هـا  ها مطلع شده و جهت رفع نقـص وکمبودهـاي آن   ها از وضعیت کنونی آن سازمان

 گیـري کـرد   نـدازه هـا را ا  هاي دانشی در سازمان، بایـد آن  براي آگاهی از وضع کنونی دارایی. عمل آورند

نیز اعتالي مدیریت داخلی، بهبـود گزارشـگري خـارجی و    ) 2002(اندرسین). 1386زاهدي ولطفی زاده، (

سـتایش و کـاظم   (شـمرد   گیري سرمایه فکري بر مـی  هاي قانونی و معامالتی را از جمله دالیل اندازه انگیزه

که پنج هـدف کلـی    گیري سرمایه فکري، این  مقاله در زمینه اندازه 700بررسی بیش از  نتیجه). 1388نژاد، 

  :گیري سرمایه فکري وجود دارد براي اندازه

  ؛هایشان ها در جهت فرموله کردن استراتژي براي کمک به سازمان. 1

  ؛ها براي ارزیابی نحوه اجراي استراتژي .2

  ؛هاي شرکت کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیري. 3

هـاي مـدیران ارتبـاط     هاي بازپرداخت و پاداش تواند به طرح ي میهاي غیرمالی سرمایه فکر ارزیابی. 4

  ؛داده شود

مـر و  (جهت ایجاد رابطه با سـهامداران خـارج از شـرکت کـه سـرمایه فکـري را در اختیـار دارنـد         . 5

  ).2003همکاران، 

ها حـداکثر کـردن    هاي داخلی مربوط می شوند و هدف آن سه هدف از این مجموعه به تصمیم گیري

هــا، بــراي ایجــاد درآمــد از طریــق حــداقل هزینــه و بهبــود روابــط، مشــتریان و  رد عملیــات شــرکتعملکــ

شود و هدف پـنجم   هاي اجرایی مربوط می هدف چهارم به ایجاد انگیزه. کنندگان و سهم  بازار است تأمین

  ).1388دستگیر و محمدي، (کند  به ایجاد انگیزه براي سهامداران خارج از سازمان اشاره می

 هاي مرتبط با سرمایه فکري در ایران پژوهش. 5

گـذاري و ارزش افـزوده    با بررسی ارتباط بین سرمایه فکري بـا بـازده سـرمایه   ) 1387(نیکومرام و یاري 

دریافتنـد بـین    1385تا  1381هاي  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال اقتصادي شرکت

هـاي مـورد مطالعـه ارتبـاط      گذاري و ارزش افزوده اقتصادي در کلیه شـرکت  سرمایه فکري با بازده سرمایه

نـژاد   سـتایش و کـاظم  . ها تأثیرگـذار بـوده اسـت    معناداري وجود دارد و سرمایه فکري بر روي این شاخص

هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق      در پژوهشی با بررسی تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد شـرکت ) 1388(

طور مثبت و معناداري، نرخ بازده  بیان نمودند که سرمایه فکري به 1385تا  1380در بازه زمانی بهادار تهران 

ولی این تأثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش  ؛دهد ها را تحت تأثیر قرار می ها و نسبت گردش دارایی دارایی



عالوه،  به. د آتی شرکت داردهمچنین سرمایه فکري تأثیر مثبت و معناداري بر عملکر. دفتري معنادار نیست

متفـاوت بـودن   . رابطه معنادار بین رشد سرمایه فکري و عملکرد سال آینده شرکت مورد تأیید قرار گرفـت 

هاي موجود در صنایع مختلف نیز از نتایج پژوهش حاضـر بـه شـمار     تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد شرکت

هـا و نسـبت گـردش     فکـري بـر نـرخ بـازده دارایـی      رود که این تفاوت ناشـی از تـأثیر متفـاوت سـرمایه     می

سـنجش ارتبـاط بـین سـرمایه     "در پژوهش خود با عنـوان  ) 1388(رهنماي رودپشتی و همتی . هاست دارایی

نشان دادند بین مقیـاس سـرمایه فکـري و    " فکري با متغیرهاي نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی

هاي مقیاس سـرمایه فکـري    ولی براساس نتایج متفاوت مدل ؛د داردارزش افزوده بازار رابطه معناداري وجو

توان در خصوص رابطه بین سرمایه فکري با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامدار بـه نتیجـه    نمی

در پژوهشی به بررسی تـأثیر کـارایی عناصـر سـرمایه     ) 1389(عباسی و گلدي صدقی . واحدي دست یافت

. پرداختنـد  1382تـا   1379هاي  شرکت طی سال 99ها در بورس تهران براي  شرکت فکري بر عملکرد مالی

نتایج نشان داد ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکري بر نـرخ بـازده حقـوق صـاحبان سـهام تـأثیر       

ا امـ  ،هاي فیزیکی و ساختاري بر نرخ بازده ساالنه مثبت مثبت و معناداري دارد، تأثیر ضریب کارایی سرمایه

هـایی کـه    همیچنـین نتـایج نشـان داد شـرکت    . تأثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی و معنادار بود

در )  1389(مجتهـدزاده و همکـاران   . ندهسـت عملکـرد مـالی بهتـري    داراي  ،سرمایه فکـري بـاالتري دارنـد   

از دیـدگاه  (نعت بیمـه  و عملکـرد صـ  ) انسانی، مشتري و سـاختاري (رابطه سرمایه فکري "پژوهشی با عنوان 

و ساختاري در بررسـی جداگانـه و   ) اي رابطه(هاي فکري، انسانی، مشتري  نشان دادند که سرمایه" )مدیران

کـه در بررسـی همزمـان صـرفاً رابطـه سـرمایه        مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ در حـالی 

سـرمایه  "در پژوهش خود با عنوان ) 1389(همکاران رضایی و . ساختاري و انسانی با عملکرد معنادار است

گیري عملکرد مبتنی بر  هاي اندازه دریافتند که بین سنجه" فکري و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکري

البتـه مـدل ارزش   . هاي مورد مطالعـه ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد     ارزش و سرمایه فکري در کلیه شرکت

 .باشد ها جهت برازش سرمایه فکري براساس آزمون آکائیک مناسب می یه مدلافزوده اقتصادي نسبت به بق

همچنین این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه قرار گرفت و به جز در برخی از صنایع در سـایر صـنایع بـه    

 در پژوهش خود با بررسی رابطه بین تأثیر سرمایه فکـري بـر  ) 1389(نیکومرام و اسحقی . تایید رسیده است

شـرکت طـی    64هاي ارزشی و رشدي پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران بـراي      عملکرد شرکت

هـاي   گذاري شرکت به این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه فکري و بازده سرمایه 1386تا  1383هاي  سال

ي بین سرمایه فکـري  همچنین نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنادار. وجود نداردرابطه معناداري رشدي 

بـین تـأثیر سـرمایه فکـري بـر بـازده       ، از طرف دیگر. هاي ارزشی وجود دارد گذاري شرکت و بازده سرمایه

همتی و همکاران . مشاهده نشدتفاوت معناداري هاي ارزشی  گذاري و حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه

هـاي   ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتبررسی ارتباط بین سرمایه فکري و "در پژوهشی با عنوان ) 1389(

بـین سـرمایه فکـري و     کردنـد کـه  بیـان   1387تـا   1383شرکت در بازه زمانی  60پس از بررسی " غیرمالی



) 1390(مـنش و زارع   عارف. وجود دارد ارتباط معناداري هاي غیرمالی ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت

هـاي پذیرفتـه شـده در     سی ارتبـاط آن بـا عملکـرد شـرکت    گیري سرمایه فکري و برر در پژوهشی به اندازه

هاي این پژوهش، کـارایی سـرمایه فیزیکـی بـا دو معیـار       بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، براساس یافته

وري رابطـه مثبـت و    ارزیابی عملکرد یعنی سودآوري و ارزش بازار رابطه منفی و معنـادار و بـا معیـار بهـره    

دار و بـا معیـار    ی سرمایه انسانی با دو معیار سـوآوري و ارزش بـازاز رابطـه مثبـت و معنـا     کارای. معنادار دارد

کـدام از معیارهـاي ارزیـابی     دار دارد و بـین کـارایی سـرمایه سـاختاري بـا هـیچ       وري رابطه منفی و معنا بهره

بررسی رابطه بین "  در پژوهشی با عنوان) 1390(فر و عدیلی  مرادزاده. عملکرد رابطه معناداري وجود ندارد

" هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران   مالکیت نهادي سهام و عملکرد سرمایه فکري در شرکت

نتـایج حـاکی از آن بودنـد کـه بـین سـطح        .پرداختنـد  1388تـا   1384شرکت در بازه زمـانی   92به بررسی 

گـذاران   امـا بـین تمرکـز سـرمایه     ؛دارد گذاران نهادي و عملکرد سرمایه فکري رابطه مستقیم وجـود  سرمایه

در پژوهش خود به ) 1390(نمازي و ابراهیمی . نهادي و عملکرد سرمایه فکري رابطه معناداري مشاهده نشد

هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس      بررسی تجربی نقش اجزاي سرمایه فکري در ارزیابی عملیات مـالی شـرکت  

مـورد آزمـون    1386تـا   1381هـاي   شرکت را طی سال 100ور اوراق بهادار تهران پرداختند و به همین منظ

داري وجـود   قرار دادند؛ نتایج نشان داد که بین سرمایه فکري و عملکرد مالی شـرکت رابطـه مثبـت و معنـا    

کار گرفته شده و کارایی سرمایه انسانی با سود هر سهم نیز رابطه  افزون بر این، میان کارایی سرمایه به .دارد

همتـی و  . معناست اما رابطه میان کارایی سرمایه ساختاري با سود هر سهم  بی ؛داري وجود دارد امثبت و معن

هاي پذیرفتـه شـده در    در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سرمایه فکري و بازده مالی شرکت) 1390(مهرابی 

عملکـرد مـالی و    نتـایج حـاکی از آن بـود کـه بـین سـرمایه فکـري و        ؛بورس اوراق بهادار تهران پرداختنـد 

همچنین، سهم سرمایه فکري در عملکـرد آتـی شـرکت     .عملکرد آتی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد

اما نتایج نشان داد بین نرخ رشد سرمایه فکري و عملکرد آتی شـرکت   ؛باشد در صنایع مختلف متفاوت می

میـت شـرکتی و عملکـرد    حاک"در پـژوهش خـود بـا عنـوان     ) 1390(جلیلی و همتی . ارتباطی وجود ندارد

دند که بین وجود مدیران کربیان " هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران سرمایه فکري در شرکت

همچنین بین وجـود   .داري مشاهده گردید غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و سرمایه ساختاري رابطه معنا

 داري رابطـه معنـا   از اجزاي سرمایه فکري نیـز حسابرسی داخلی شرکت و سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري 

در پژوهشی رابطه بین سرمایه فکري، اندازه شرکت، سودآوري ) 1390(ها  مهد و قنبري بنی. مشاهده گردید

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار را مـورد بررسـی قـرار دادنـد؛ نتـایج        و ساختار سرمایه در شرکت

اي مثبـت   ، رابطـه )نسـبت بـدهی  (هـا   ي با شاخص ساختار سرمایه شـرکت پژوهش نشان داد که سرمایه فکر

هـا بـا    آوري شـرکت  اي منفـی و معکـوس میـان شـاخص سـود      همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه .دارد

. اي مثبت و مستقیم میان اندازه شرکت با شاخص ساختار سرمایه تاکید دارد شاخص ساختار سرمایه و رابطه

بررسـی تـأثیر سـازوکارهاي حاکمیـت شـرکتی بـر       "در پژوهش خود با عنوان ) 1390(ستایش و همکاران 



 66پـس از بررسـی   " هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران   کارایی اجزاي سرمایه فکري شرکت

به این نتیجه دست یافتند کـه سـازوکارهاي حاکمیـت شـرکتی یعنـی       1388تا  1384شرکت در بازه زمانی 

ي، مالکیـت مـدیریتی، مالکیـت خـانوادگی، تمرکـز مالکیـت، درصـد اعضـاي غیرموظـف و          مالکیت نهاد

همچنین نتایج بررسی . یکسانی مدیریت و رئیس هیأت مدیره تأثیري بر کارایی اجزاي سرمایه فکري ندارد

. در سطح صنایع نشان داد که بین نوع صنعت و کارایی اجزاي سرمایه فکري رابطـه معنـاداري وجـود دارد   

بررسـی تـأثیر سـرمایه فکـري بـر ارزش بـازار و       "در پـژوهش خـود بـا عنـوان     ) 1391(نیا و همکاران  البط

دریافتنـد کـه بـین    " هاي صنعت سیمان پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران     عملکرد مالی شرکت

 .ري وجود داردهاي فعال در صنعت سیمان رابطه معنادا سرمایه فکري با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت

ین تـر  بـیش همچنین در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکري، کارایی سرمایه به کـار گرفتـه شـده داراي    

در پژوهش ) 1391(منش  رحمانی و عارف. باشد هاي فعال در صنعت سیمان می تأثیر بر ارزش بازار شرکت

هـا،   براسـاس یافتـه   .ان سـهام پرداختنـد  گیري سرمایه فکري و رابطه آن با هزینه حقوق صـاحب  خود به اندازه

همچنین ارزش افزوده . ارزش افزوده سرمایه فکري با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنادار دارد

سرمایه انسانی رابطه منفی و معنادار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی بـه  

. ده سرمایه ساختاري با هزینه حقوق صـاحبان سـهام رابطـه معنـاداري نداشـت     کار گرفته شده و ارزش افزو

هـاي پذیرفتـه    در پژوهش خود عوامل مؤثر بر افشاي سرمایه فکري در شـرکت ) 1391(حجازي و رشیدي 

هـا و نـرخ سـود     شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند کـه جمـع دارایـی   

ولی سن شرکت و نرخ حقوق صـاحبان   ؛اند هاي سرمایه فکري تأثیر مثبت داشته افشاي شاخصناخالص بر 

همچنین مشخص شد میزان تأثیر متغیر سود ناخـالص از میـزان    .تاثیر هستند سهام بر افشاي سرمایه فکري بی

اري مـدیریت  تـأثیر سـرمایه فکـري بـر حسـابد     ) 1391(دیلمی . بوده است تر بیشها  تأثیر متغیر جمع دارایی

شـرکت مـورد مطالعـه قـرار داد، نتـایج       105هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران را در    شرکت

هاي مورد مطالعه تأثیرگذار  حاکی از آن بود که سرمایه فکري بر سطح تکامل حسابداري مدیریت شرکت

، شانس باالتري نیـز  تر بیشتاري هاي برخوردار از سرمایه انسانی، فیزیکی و ساخ نحوي که شرکت است، به

همچنین از این سـه بعـد سـرمایه فکـري، بـه      . در حرکت به مراحل تکاملی باالتر حسابداري مدیریت دارند

ترتیب سرمایه انسانی و بعد سرمایه فیزیکی و در نهایت سرمایه ساختاري در دستیابی به مراحل تکامل باالتر 

بررسـی  "در پـژوهش خـود بـا عنـوان     ) 1391(دپور و همکـاران  احم. حسابداري مدیریت تاثیرگذار هستند

هـاي   هـا بـا رویکـرد فـازي، مطالعـه مـوردي شـرکت        نقش ساختار هیأت مدیره بر سـرمایه فکـري شـرکت   

به این نتیجه دست یافتند که تعداد اعضاي هیأت مـدیره بـر سـرمایه    " داروسازي بورس اوراق بهادار تهران

که دو متغیر درصد اعضاي غیرموظف به کل اعضاي هیأت مدیره  در حالیها اثر مثبت داشته  فکري شرکت

تـأثیر افشـاي   ) 1391(دارابـی  . و درصد مالکیت هیأت مدیره بر سرمایه فکري رابطه معناداري نداشته اسـت 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را  184اجزاي سرمایه فکري بر کیفیت گزارشگري مالی 



نتایج نشان داد کـه از اجـزاي سـرمایه فکـري، تـأثیر دو       ؛مورد بررسی قرار داد 1390تا  1385ي ها طی سال

جزء سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی بر متغیـر وابسـته کیفیـت گزارشـگري مـالی مثبـت و معنـادار و تـأثیر          

همچنـین  . وده استتر ب سرمایه ساختاري بر کیفیت گزارشگري مالی نسبت به دو عامل دیگر به مراتب قوي

توانـایی  (ها به تفکیک صنعت حاکی از آن است که تأثیر مثبت دو عامل کارایی ایجاد ارزش  تفکیک داده

ه اما تأثیر کـارایی سـرمایه بـ    ؛و کارایی سرمایه انسانی در تمام صنایع تقریبا مشابه و مثبت بوده است) فکري

. زارشگري مالی در صنایع مختلف، متفـاوت اسـت  کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاري بر کیفیت گ

تـأثیر اجـزاي سـرمایه فکـري در تعیـین عملکـرد       "در پژوهش خود با عنـوان  ) 1391(پور  ستایش و کاشانی

تـا   1385شرکت در بازه زمـانی   56پس از بررسی " هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

هاي  مایه فکري، دو متغیر نسبت مخارج تحقیق و توسعه و تعداد سالدریافتند که در بین متغیرهاي سر 1389

پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران داراي اثرات منفی و بقیه متغیرها داراي اثرات مثبت بـر روي  

تـأثیر سـرمایه فکـري بـر نسـبت کیوتـوبین       ) 1392(دارابی و همکاران . باشند بازده حقوق صاحبان سهام می

داروسازي را مورد مطلعه قرار دادند و دریافتند که دو متغیر مستقل سـرمایه ارتبـاطی و سـرمایه    هاي  شرکت

. ساختاري تأثیر مثبتی بر نسبت کیوتوبین و متغیر مستقل سرمایه انسانی بر نسبت کیوتوبین تـأثیر منفـی دارد  

ري و مدیریت سـود در  در پژوهش خود به بررسی رابطه بین عناصر سرمایه فک) 1392(ستایش و همکاران 

پرداختند، نتایج نشان دادکه بین سرمایه فکـري   1389تا  1385هاي  شرکت طی سال 77اي متشکل از  نمونه

هاي پذیرفته شده بـورس   به این معنا که شرکت ؛و اجزاي آن با مدیریت سود ارتباط معناداري وجود ندارد

کنند و از این مزیت رقـابتی   شرکت را مدیریت نمیسرمایه فکري، سود  ياوراق بهادار تهران از طریق افشا

در پژوهشی رابطه بین ارزش افزوده ) 1392(جنانی و همکاران . کنند براي اعمال مدیریت سود استفاده نمی

نتـایح حـاکی از آن بـود کـه سـود       ؛اقتصادي و سرمایه فکري با ارزش بـازار را مـورد بررسـی قـرار دادنـد     

وش حسابداري بهتر از روش ارزش افـزوده اقتصـادي، ارزش شـرکت را تبیـین     مانده محاسبه شده به ر باقی

ها افزوده شده  هاي تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهاي سرمایه فکري به آن عالوه بر این، مدل. کند می

انـواري رسـتمی و   . قـدرت تبیـین نسـبی بـاالتري دارنـد      ؛هایی که این متغیرها را ندارند است نسبت به مدل

هاي  سرمایه فکري، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت"در پژوهش خود با عنوان ) 1392(اران همک

دند که سرمایه فکري کربیان  1389تا  1386هاي  شرکت طی سال 87با بررسی  "بورس اوراق بهادار تهران

نی نیز با ارزش افـزوده  همچنین سرمایه انسا. اند بر هر شش متغیر مورد بررسی، تأثیر مثبت و معناداري داشته

ها و بازده ساالنه حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبـت و معنـاداري دارد    اقتصادي، سود هر سهم، بازده دارایی

 ؛اما بین سرمایه انسانی با ارزش افزوده بازار و بـازده حقـوق صـاحبان سـهام رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد        

بــا بررســی آثــار ســرمایه فکــري در بهبــود کیفیــت در پــژوهش خــود  ) 1392(محمودآبــادي و همکــاران 

 1382هاي  شرکت طی سال 76هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در  گزارشگري مالی شرکت

نتایج حاکی از آن بود که بین ضریب کارایی سرمایه ساختاري و ضریب کارایی سرمایه  ؛پرداختند 1388تا 



بطه مستقیم معناداري وجود دارد؛ اما رابطه بین ضریب کارایی سـرمایه  انسانی با کیفیت گزارشگري مالی را

در پـژوهش  ) 1392(اسـدي و همکـاران   . فیزیکی وکیفیت گزارشگري مالی از لحاظ آماري معنادار نیست

بیان نمودند کـه ضـریب ارزش    "ها تأثیر سرمایه فکري روي ارزش افزوده اقتصادي شرکت"خود با عنوان 

هـا   عنوان شاخص کارائی سرمایه فکري تأثیر مثبتی روي ارزش افـزوده اقتصـادي شـرکت   افزوده فکري به 

ی سـرمایه بـه کـار گرفتـه شـده و      یهمچنین تأثیر مثبت اجزاي ضریب ارزش افزوده فکري شامل کارا. دارد

و  علـوي طبـري  . ی سرمایه ساختاري به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادي تایید شدیکارا

 120در پژوهش خود با بررسی تأثیر نظام راهبري شرکتی بـر افشـاي سـرمایه فکـري بـراي      ) 1392(تفرشی 

دریافتنـد کـه بـین تعـداد      1389تـا   1387هـاي   شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سـال 

اعضـاي غیرموظـف و   مدیران و میزان افشاي سرمایه فکري رابطه  معنادار منفی وجـود نـدارد؛ بـین درصـد     

میزان افشاي سرمایه فکري رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ بـین یکسـان بـودن مـدیرعامل و رئـیس هیـأت       

مدیره و میزان افشاي سرمایه فکري رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین وجود بخش حسابرسـی داخلـی و   

در پژوهش خـود  ) 1392(راتی و همکاران ه دهقان. میزان افشاي سرمایه فکري رابطه معناداري وجود ندارد

هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس      به بررسی رابطه سرمایه فکري هیأت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت

نتایج حاکی از آن بـود کـه تعـداد متخصصـان در هیـأت مـدیره بـر ارزش و         ؛پرداختند اوراق بهادار تهران

بـه مقایسـه عملکـرد    ) 1392(نیکومرام و همکـاران  . استهاي دانش محور تأثیرگذار  عملکرد مالی شرکت

هاي سنتی  هاي حسابداري سرمایه فکري با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل پرتفوي انتخابی براساس مدل

نتایج نشان داد که طبق هر دو معیـار عملکـرد ترینـر و    . پرداختند 1389تا  1385و نوین شبکه در بازه زمانی 

ي بین پرتفوهاي مشتمل بر مـدل پالیـک سـرمایه فکـري و بـازار وجـود داشـته و        تر بیششارپ، همبستگی 

گـذار   ي را نصـیب سـرمایه  تـر  بـیش انتخاب پرتفوي مبتنی بر آن، نسبت به مدل سنتی و نوین شبکه بازدهی 

دیـانتی دیلمـی و رمضـانی    . هاي سرمایه فکري نیز با بـازار همبسـتگی نداشـت    نماید؛ همچنین سایر مدل می

هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار       تأثیر سرمایه فکري بر کیفیت اطالعات مـالی شـرکت  ) 1392(

نتایج حاکی از آن بـود   ؛مورد مطالعه قرار دادند 1389تا  1380هاي  شرکت طی سال 94تهران را با بررسی 

نسانی و سرمایه فیزیکـی  ین همبستگی و سرمایه اتر بیشکه در میان اجزاي سرمایه فکري، سرمایه ساختاري 

تغییرات در کیفیـت اطالعـات را تبیـین    % 50در مراتب بعدي قرار دارند و اجزاي سرمایه فکري در مجموع 

هاي عصبی مصنوعی  بررسی عملکرد شبکه"در پژوهش خود با عنوان ) 1392(یزدي و همکاران . نمایند می

دریافتنـد کـه   " در بورس اوراق بهـادار تهـران  هاي پذیرفته شده  بینی کارایی سرمایه فکري شرکت در پیش

هـاي پذیرفتـه    بینی کارایی سرمایه فکري شـرکت  هاي عصبی مصنوعی از دقت باالیی در پیش الگوي شبکه

در پـژوهش خـود بـا عنـوان     ) 1393(مشـایخی و همکـاران   . باشد شده در بورس اوراق بهادار برخوردار می

به  "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت بررسی عوامل مؤثر بر افشاي سرمایه فکري"

نتایج پژوهش نشان داد که فرصـت رشـد و عمـر    . پرداختند 1391تا  1389هاي  شرکت طی سال 63بررسی 



شرکت، رابطه مثبت و معنادار و سودآوري و اهرم مالی، رابطه منفی و معناداري بـا افشـاي سـرمایه فکـري     

اجزاي سرمایه فکري، مشخص کرد که بین سودآوري، فرصت رشد و عمـر شـرکت   همچنین مطالعه . دارد

در خصوص افشـاي سـرمایه مشـتري و سـرمایه     . وجود داردرابطه منفی و معناداري با افشاي سرمایه انسانی 

ساختاري نیز، نتایج مبین وجود رابطه مثبت و معناداري بین فرصت رشـد و عمـر شـرکت و رابطـه منفـی و      

) 1393(نمـازي و قـدیریان آرانـی    . ین اهرم مالی و افشاي سرمایه مشتري و سرمایه ساختاري بودمعناداري ب

هـاي   بررسی رابطه سـرمایه فکـري و اجـزاي آن بـا خطـر ورشکسـتگی شـرکت       "در پژوهش خود با عنوان 

دنـد  کرن بیا 1390تا  1383شرکت در بازه زمانی  80با بررسی  "پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

همچنـین اجـزاي    .ها رابطه معنـادار منفـی وجـود دارد    که بین سرمایه فکري و ریسک ورشکستگی شرکت

شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کـارایی سـرمایه انسـانی و کـارایی     (سرمایه فکري در مدل پالیک 

در ) 1393(و فـوالدي   حیـدرپور . اي منفـی تأثیرگذارنـد   بر ریسک ورشکستگی به گونه) سرمایه ساختاري

براسـاس  . پژوهش خود تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سـرمایه فکـري را مـورد بررسـی قـرار دادنـد      

هاي این پژوهش، ساختار مالکیت مدیریتی رابطـه خطـی معنـاداري بـا ضـریب ارزش افـزوده سـرمایه         یافته

 رابطـه مثبـت و معنـاداري    سرمایه فکـري اما مالکیت شرکتی و نهادي با ضریب ارزش افزوده  ؛فکري ندارد

پـذیري   مطالعه کنش سرمایه فکـري در بیـان انعطـاف   " در پژوهشی با عنوان) 1393(حسنی و میثاقی . دارند

بیـان   1390تـا   1386هـاي   شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 161با مطالعه " مالی

ایـن بـدان معناسـت     .هـا دارد  پذیري مالی شرکت اداري بر انعطافدند که سرمایه فکري تاثیر منفی و معنکر

که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکري شرکت داراي محتواي اطالعاتی با بـار منفـی و بـه عبـارتی، کـنش      

هـاي داراي سـرمایه فکـري     به عبـارت دیگـر، شـرکت   . معکوس در بیان انعطاف پذیري مالی شرکت است

پـذیري مـالی    نتایج دیگر نشـان داد کـه بـین انعطـاف    . اند ي را تجربه کردهتر مکپذیري مالی  باالتر، انعطاف

. هـاي بـا سـرمایه فکـري پـایین، اخـتالف معنـاداري وجـود دارد         هاي با سرمایه فکري باال و شرکت شرکت

تـر از   هاي بـا سـرمایه فکـري بـاال، قـوي      پذیري مالی در شرکت همچنین رابطه بین سرمایه فکري و انعطاف

بـا بررسـی تـأثیر سـرمایه فکـري بـر       ) 1393(دسـتگیر و همکـاران   . هاي با سرمایه فکري پایین است شرکت

نسبت قیمت به درآمـد و  (عملکرد مالی شرکت دریافتند که بین سرمایه فکري و دو شاخص عملکرد مالی 

رسـی  در پـژوهش خـود بـا بر   ) 1393(سـینایی و رنگبـاري خینـی    . وجـود دارد ارتباط معناداري ) نرخ رشد

تـا   1384هـا در دوره زمـانی    اثرهاي ارزش افزوده اقتصادي و سرمایه فکري بر قیمـت بـازار سـهام شـرکت    

مانده محاسبه شده به روش حسابداري بهتـر از روش   نشان دادند که در دوره مورد بررسی، سود باقی 1391

هـاي تعیـین کننـده     یـن، مـدل  عالوه بـر ا . کند ارزش افزوده اقتصادي، قیمت بازار سهام شرکت را تبیین می

. ها افزوده شده است، قدرت توضیحی نسبی باالتري دارند ارزش شرکت که متغیرهاي سرمایه فکري به آن

مقایســه قــدرت توضــیحی ارزش افــزوده "در پژوهشــی بــا عنــوان ) 1393(جبــارزاده کنگرلــویی و بشــیري 

کت پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار   شر 70با بررسی " اقتصادي و سرمایه فکري در تعیین قیمت بازار



هـاي مـالی و    به این نتیجه رسیدند که بر خالف اکثر جوامع، بـه سـرمایه   1389تا  1382هاي  تهران طی سال

شود و نقش سـرمایه   ي داده میتر بیشهاي بورس اوراق بهادار تهران بهاي  فیزیکی در تعیین ارزش شرکت

بـه  ) 1393(حسینی و همکـاران  . دست نیاورده است قعی خود را بهجایگاه وا  فکري در تعیین ارزش شرکت

هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس      بررسی تأثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادي بر سرمایه فکـري در شـرکت  

نتـایج نشـان داد کـه عملکـرد     . پرداختنـد  1389تا  1381شرکت در بازه زمانی  73اوراق بهادار تهران براي 

ولـی بـین مالکیـت نهـادي و سـرمایه فکـري رابطـه         ؛رابطه مثبت و معنـاداري دارد  شرکت با سرمایه فکري

در پژوهش خود با بررسـی میـزان افشـاي اطالعـات سـرمایه      ) 1393(همتی و جلیلی . معناداري وجود ندارد

دند که در سـال  کرهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیان  هاي مالی شرکت فکري در گزارش

انـد و رابطـه معنـاداري بـین      ین میزان افشا را داشـته تر بیش، سرمایه انسانی 88سرمایه خارجی و در سال ، 87

در ) 1393(فر و همکاران  زاده یحیی. میزان افشاي اطالعات سرمایه فکري و نوع صنعت شرکت وجود دارد

یرفتـه شـده در بـورس    هـاي پذ  بررسی رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد مـالی شـرکت  "پژوهشی با عنوان 

نشان دادند که بازده حقوق صاحبان سهام و بـازده کـل سـهام عـادي تنهـا بـا یکـی از        " اوراق بهادار تهران

ها و سود هر سهم  همچنین، بازده دارایی. متغیرهاي سرمایه فکري یعنی سرمایه ارتباطی، ارتباط مستقیم دارد

عـالوه، بـازده کـل     بـه . سرمایه انسانی ارتباط مسـتقیم دارد با دو متغیر سرمایه فکري یعنی سرمایه ارتباطی و 

گذاري، با هر سه متغیر سرمایه فکـري یعنـی سـرمایه ارتبـاطی، سـرمایه انسـانی و سـرمایه سـاختاري          سرمایه

در پژوهش خود به ارزیابی تأثیر ساختار سرمایه بر سـرمایه  ) 1393(زاده و پورربی  تقی. ارتباط مستقیم دارد

نتـایج حـاکی از آن بـود کـه بـین      . اي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختنـد ه فکري شرکت

همچنـین بـین    .ها و سرمایه فکري رابطه منفی و معنادار وجود دارد نسبت بدهی کوتاه مدت به جمع دارایی

نیکبخت . ردها و سرمایه فکري رابطه مثبت و معناداري وجود دا نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی

بررسی رابطه بین سرمایه فکري، ارزش افزوده اقتصادي تعـدیل  "در پژوهشی با عنوان ) 1394(و اسکندري 

به این نتیجه دست یافتند که سرمایه فکـري بـر ارزش افـزوده اقتصـادي تعـدیل      " شده و نقدشوندگی سهام

سـرمایه فکـري ارتبـاطی از طریـق      همچنین تأثیر سرمایه فکري سـاختاري و  .گذارد شده تأثیر معناداري می

امـا سـرمایه انسـانی از طریـق      ؛ارزش افزوده اقتصادي تعدیل شده بر نقدشوندگی سـهام، غیرمسـتقیم اسـت   

طـور مسـتقیم بـر نقدشـوندگی      بلکـه بـه   ،شود ارزش افزوده اقتصادي تعدیل شده به نقدشوندگی منتقل نمی

شـی بـا بررسـی تـأثیر سـرمایه فکـري بـر معیارهـاي         در پژوه) 1394(بابـایی و جهـانگیري   . تأثیرگذار است

هاي پذیرفته شـده در بـورس اوراق تهـران طـی      سودآوري، نقدینگی و رشد در دوره جاري و آتی شرکت

در یافتند که ارتباط معناداري بین سرمایه فکـري و معیارهـاي سـودآوري در دوره     1393تا  1385هاي  سال

هاي  هاي نقدي و رشد در دوره که بین سرمایه فکري و جریان الیهاي آتی وجود دارد؛ در ح جاري و دوره

تبیـین   "در پژوهش خود با عنوان ) 1394(حیدري و همکاران . جاري و آتی ارتباط معناداري وجود ندارد

رویکـرد الگوسـازي معـادالت    : رابطه بین نظام راهبري شرکتی و سرمایه فکري از دیدگاه نظریه نمایندگی



سـرلک  . دادند که بین نظام راهبري شرکتی و سرمایه فکري ارتباط معناداري وجود نداردنشان " ساختاري

هـاي برتـر بورسـی از جایگـاه سـرمایه فکـري و        بندي شـرکت  در پژوهش خود به رتبه) 1394(و همکاران 

نتایج حـاکی از آن بـود کـه در میـان عناصـر تشـکیل        ؛هاي بورس پرداختند بندي شاخص مقایسه آن با رتبه

هـاي   ین تأثیر بر سود هر سهم شرکتتر بیشدهنده سرمایه فکري، کارایی سرمایه به کار گرفته شده داراي 

هاي برتر بورسی  باشد و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معناداري بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت برتر می

هاي دارویی بیـان   وري در شرکت هرهبا بررسی رابطه بین سرمایه فکري و ب) 1395(اولی و همکاران . ندارد

رضـایی و عباسـی   . وري وجـود دارد  دند که رابطه مثبت و معنـاداري بـین ارزش سـرمایه فکـري و بهـره     کر

در پژوهشی با بررسی تأثیر سرمایه فکري بر نسبت ارزش افـزوده اقتصـادي بـه سـود حسـابداري و      ) 1395(

د که تأثیر  سرمایه فکري بر نسبت ارزش افزوده بازار به نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداري دریافتن

سود حسابداري مثبت و معنادار است، همچنن با توجه مقادیر ضریب تعیـین بـاالتر شـاخص ارزش افـزوده     

اقتصادي به سود حسابداري از توان تبیین بهتري نسبت به شاخص ارزش افزوده بـازار بـه سـود حسـابداري     

: عدم تقارن اطالعاتی و سرمایه فکري" در پژوهشی با عنوان ) 1395(همکاران چاالکی و . برخوردار است

 اي هـاي نماینـدگی، رابطـه    نشان دادند که بین سرمایه فکـري و هزینـه  " دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی

ت منفع ـ  تحلیل هزینه" در پژوهش خود با عنوان ) 1395(نیکبخت و همکاران . مثبت و معنادار وجود دارد

ــدگاه صــاحب   ــري از دی ــران و کارشناســان حســابداري  افشــاي ســرمایه فک ــدگاه  " نظ ــد کــه از دی دریافتن

نظران و کارشناسان حسابداري، ارائه و افشاي اطالعات سرمایه فکـري بـه موجـب افـزایش مربـوط       صاحب

هـاي   سیسـتم باشد و همچنین نبـود   کنندگان با اهیمت می بودن اطالعات درون گزارشات مالی براي استفاده

از جملـه   ،گیـري منـابع نامشـهود و هزینـه بـاالي توسـعه چنـین اطالعـاتی         اطالعاتی براي شناسایی و انـدازه 

ین دالیل بازدارنده افشاي اطالعات سرمایه فکري تا به حال بوده و افزایش شفافیت شرکت و بهبـود  تر مهم

ابراهیمـی سـروعلیا و   . باشـند  طالعات میاعتبار و تصویر شرکت از جمله منافع اصلی حاصل از افشاي این ا

در پژوهش خود با بررسـی رابطـه سـرمایه فکـري و متغیرهـاي اثرگـذار بـر تصـمیمات         ) 1395(جهانشاهی 

شـرکت طـی دوره زمـانی     140هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي  گذاران شرکت سرمایه

سود هر سـهم، همچنـین بـین سـرمایه فکـري و ریسـک        دند که بین سرمایه فکري وکربیان  1392تا  1388

سیستماتیک هر سهم رابطه مثبت و معنادار و بین سرمایه فکري و نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه منفـی  

  . و معناداري وجود دارد

 گیري نتیجه. 6

ز شـده و یکـی ا  را باعـث   هـا  ارزش در سـازمان کـه  هاي نامشـهودي هسـتند    هاي فکري، دارایی سرمایه

با توجه بـه بـا ارزش   . هاي مالی وجود ندارند اما در صورت ؛ین عوامل در ایجاد مزیت رقابتی هستندتر مهم

گیـري، مـدیریت و    طـور صـحیح شناسـایی، انـدازه    ه ها را بـ  هاي فکري، می بایستی این دارایی بودن سرمایه

اس سرمایه هـاي فکـري در   یعنی عدم گزارشگري و انعک ،کنترل نمود که این کار عیب حسابداري کنونی



اي از سـرمایه   سرمایه هـاي فکـري یـک سـازمان مجموعـه     . دهد هاي مالی را تا حدودي کاهش می صورت

صـورت   تواننـد بـه   هاي فکـري مـی   افشا و گزارش سرمایه. اي است انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه

مـدیریت  . جداگانـه صـورت گیـرد    هـاي  صورت گزارشه ها ب هاي ساالنه و حتی در برخی شرکت گزارش

ها داشته و باعث  هاي فکري تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان وکنترل صحیح و همچنین افشا و گزارش سرمایه

افشـا و گـزارش   . پیشرفت و تقویت رابطه بـا کارکنـان، مشـتریان، تـأمین کننـدگان و سـایرین خواهـد شـد        

اده و مزیت رقابتی سازمان ها را نیـز در اقتصـاد دانـش    ها را افزایش د هاي فکري ارزش آتی سازمان سرمایه

 ،بنابراین. تري از مفهوم سرمایه فکري است هدف اصلی این پژوهش ارائه دید وسیع. دهد محور افزایش می

پژوهش مـورد    50به همین منظور  بیش از . هاي داخلی صورت پذیرد تالش شد بررسی جامعی از پژوهش

عناوین مختلفی وجود دارد که هنوز مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته این؛  با وجود؛ بررسی قرار گرفت

از جمله بررسی سرمایه فکري  ؛شود این عناوین را مورد بررسی قرار دهند است و به پژوهشگران توصیه می

در انتهـا  . هاي خدماتی، بازرگانی و تولیدي؛ بررسی سرمایه فکري براي صـنایع مختلـف   به تفکیک شرکت

که نویسندگان مقاله حاضر تمام تالش خود را نمودند بررسی جـامعی   د به این موضوع اشاره شود، با اینبای

هـاي   طـور حـتم برخـی از پـژوهش     امـا بـه   ؛هاي مرتبط با سرمایه فکري در ایران، صورت پذیرد از پژوهش

  ها در مقاله به یر محدودیتاند که به دلیل عدم امکان دسترسی و سا مرتبط با این مفهوم در ایران انجام شده

  .ها اشاره نشده است آن
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