
 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

68 

 

 

 سود کیفیت اب یفکر سرمایه ایجزا رابطه سیربر
 

 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور ،محمدرضا شورورزی

 M_R_Shoorvarzy@yahoo.comایمیل: 

 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور ، فرزانه رمضانی

 ramezanifn@gmail.comایمیل: 

 

 متاثررا  نمالکا نهایتو در  نمازسا منافع که ستا دیقتصاا تتصمیما یمبنا مالی تشاارگز - هچکید

دارد. از  دجوو یشدید تحقیقاتی ءخال سود کیفیت رب موثر ملاعو صخصودر  دجوو ینا با ؛میکند

اجزای  رابطه سیربر به حاضر تحقیقدر  ،کیفیت با مالی تطالعاا ئهارا همیتا به توجه بارو  ینا

 یفکر سرمایه وزی،مرا رمحو نشدا دقتصادر ا که اچر. ستا هشد ختهداپر سود کیفیت اب یفکر سرمایه

 طمربو یها. دادهستا هشد شناخته قابتیر مزیت کسبارزش و  دیجاا ایبر مهمی ربسیا عامل انعنو به

-جمع (1391-1386) یهالسا طی سیربو شرکت 123 به طمربو سودو  یفکر سرمایه یمتغیرها به

 نمیادر  که هددمی ننشا نتای . گرفت ارقر تحلیلو  تجزیه ردمو رگرسیوناز روش  دهستفاا باآوری و 

 نسانیا سرمایهبین و داری با کیفیت سود دارد معنی همبستگی ریتاساخ سرمایه ی،فکر سرمایه ایجزا

-کیفیت با سود ئهارا ایبر سساا ینا بر. داری با کیفیت سود وجود نداردرابطه معنی ارتباطی سرمایهو 

 دییاز توجه باید هانمازسا، دشومی سرمایه زاربا نقرو نتیجهو در  مناسب یگیرتصمیم به منجر که ،تر

 .  باشند شتهد داخو رکاو  کسب دعملکر دبهبو ایبر مندونیر منبعی انعنو به ساختاری ایهسرم به

 .سود کیفیت ، ارتباطی سرمایه ،نسانیا سرمایه ری،ساختا سرمایه ی،فکر سرمایه :یکلید یهاواژه

 

 مقدمه

 یک انوعن به یفکر سرمایه یا نشدا ر،محو نشدا دقتصاا در. ستا رمحو نشدا دقتصاا نقر 21 نقر

 ددکنیدم اددپی یتردبیش تدجحیار ،فیزیکی و دمشهو یهاییدارا سایر با مقایسه در وتثر تولید عامل

 در فیزیکی و مالی یهاسرمایه جایگزین ،سرمایه مهمترین انعنو به نشدا نتیجه در (،1998 ،)بنتیس

 ندیا شاهد ایالحظهم قابل ربهطو ر،محو نشدا دقتصاا ددشر با. ستا هددش وزمرا جهانی دقتصاا

 در مهمی عامل د،مشهو یهاییدارا با مقایسه در هاشرکت دنامشهو یهاییدارا که هستیم عموضو

https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?.crumb=0pwGho.pPe/&to_list=fIoXmJlLrxxfA0ockv_bOiIWB0ZB4dDtvhfpylY-
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 ایجزا و یفکر سرمایه ینابنابر. (2002ران، همکا و )تیلز هستند نهاآ ارپاید قابتیر مزیت تحقق و حفظ

 نهندگاردادعتبا و ارانگذرمایهدس عالقه ردمو ری(ساختا رمایهدس و تباطیار سرمایه ،نسانیا )سرمایه آن

 سرمایه از رمنظو. کندمی یفاا را ایبرجسته نقش وهگر دو ینا یگیرتصمیم در ادنهآ یادفشا و ستا

 آن در هدک دیمیال مسو ارههز در روینا از ستا هاشرکت در نشدا منابع یگیرربکا و توسعه ی،فکر

 رمحو نشدا دقتصاا در شرکت تیآ موفقیت و پویایی ایبر صلیا ییربناز ،فیزیکی نه یفکر سرمایه

 ادت کندمی کمک هاشرکت به یفکر سرمایه یگیررکا به و شناخت یشافزا (،2000 ،یلیامز)و ستا

   ( 2005 ،)چن باشند. ترآورنو و ترزدهپربا ،ترثربخشا ،ترراادک

 د،میگیر ارقر نکنندگادهستفاا رختیاا در یگیرتصمیم رمنظو به که منابعی مهمترین از یکی

 یادهارشگز از وهگر آن. دشومی دیا مالی یشگرارگز انعنو با نهاآ از که ستا هاییارشگز

 یهارا و تهیه ریتجا حدوا از ر خا نکنندگادهستفاا طالعاتیا یهازنیا تامین فهد با که اریحسابد

 را مالی یشگرارگز یندافر صلیا بخش. دگیرمی ارقر مالی یشگرارگز عمل حیطه در د،میشو

 رتصو ن،یاز و دسو رتصو ،نامهازتر شامل آن کامل مجموعه که هددمی تشکیل مالی یهاترصو

 ینوتد )کمیته .ستا توضیحی یهاشتددایا و نقد هجوو نجریا رتصو و جامع نیاز و دسو

 و شنرو ،ققید طالعاتیا از دهستفاا به مالی تطالعاا از نکنندگادهستفاا (. تمایل1386 ،هااردستاندا

 یهاشبخ در را دخو یهاسرمایه ت،طالعاا ینا بر تکیه با نددار قصد نناآ که اچر ؛باشد می تکاا قابل

. (1388 د،کیلیفر)و میکنند تکاا مالی یتهارصو به لیلد همین به. نمایند اریگذسرمایه دیقتصاا  مهم

 در یمنددسو موجب مالی یتهاروص در نهاآ یفشاا و هاکتشر در یفکر سرمایه از دهستفاا ینابنابر

 پیش از بیش یفکر سرمایه به هانمازسا شنگر وملز ینابنابر. دمیشو نکنندگادهستفاا یتصمیمگیر

 .(1389 ران،همکا و ضایی)ر دشویدم سحساا

و  مالی یهاارشگز تدکیفی دودبهب بدموج یفکر سرمایه دیکررو با مالی تشاارگز تهیه طرفی از

 نبیا در مالی یهاارشگز صحت و قتد ،مالی یشگرارگز کیفیت. ددگرمیباالخص کیفیت سود 

 یییهادارا جمله از شرکت یییهادارا متما دنکررظهاا و شرکت تعملیا به طمربو تطالعاا

 یک رهشما مفهومی بیانیه طبق. ستا نکنندگادهستفاا دنکرهگاآ رمنظو به یفکر سرمایه و دنامشهو

 که نماید همافر یمنددسو تطالعاا» باید مالی یشگرارگز،مالی اریحسابد یهااردستاندا تادهی

 سرمایه یفشاا ینابنابر«. نماید رییا منطقی یهایگیرتصمیم منجاا در را هبالقو و بالفعل ارانسرمایهگذ
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 در و دشو هداخو نکنندگادهستفاا یتصمیمگیر در یمنددسو موجب مالی یهارتصو در یفکر

 .   دمیشو سحساا پیش از بیش یفکر یهسرما به هانمازسا شنگر وملز نتیجه
 

 بیان مساله

 ارقر توجه رد مو 1پمچال فریتز توسط دیمیال 1962 لسا در ربا لیناو ایبر یفکر سرمایه ممفهو

 پس آن از. دکر اعبدا را یفکر سرمایه رتعبا 1969 لسا در یساگالبر کنت نجا آن از بعد ،گرفت

 ریبسیا .گرفت ارقر مانیزسا رانکارنداستد و شگاهیندا نمحققا ونفزروزا توجه ردمو ممفهو ینا

 کنند دهستفاا سرمایه یجا به دعملکر هایکمحر و منابع ها،دارایی: مانند صطالحاتیا از نددار تمایل

 ئهارا یفرتعا از برخی نمایند دهستفاا غیرمالی و نشدا یبرمبنا د،نامشهو تکلما از نیز یفکر یجا به و

 از: تندرعبا یرفک سرمایه ردمو در هشد

 ،خلیدا رساختا: میباشد دنامشهو یهادارایی طبقه سه شامل یفکر سرمایه: 2(1985) سویبی

  3(1389 ،شمسی یمظفر و لدینامعین ،)همتی نکنارکا شایستگی و جیرخا رساختا

 ئیدارا یک انعنو به گیرافر رطو به و ستا دنامشهو ماهیت دارای یفکر سرمایه: 4(1991نی )ربا

 دبهبو تموجبا هانمازسا در یفکر سرمایه دیجوو ثرا. ستا هشد شناخته هانمازسا در دیرهبرا

 شت.دا هداخو پی در را نمازسا قابتیر مزیت و مالی دعملکر

 در و میکند فرینیآارزش آن ایبر که نمازسا به متعلق ئیدارا: (2005) 5رانهمکا و کمنربو

 د.نمیشو ئهارا پولی و یفیزیک ئیدارا یک انعنو به سنتی نامهازتر

 ازهندا وتثر دیجاا ایبر را نمازسا نائیاتو که ستا ئیدارا یفکر سرمایه:  (2005نز)روبا و روس

 طریق از که ستا دنامشهو ئیدارا یک و اردند فیزیکی و عینی ماهیت ئیدارا ینا  ددکن می یگیر

 همدآ بدست نمازسا از ر خا بطروا و مانیزسا دعملکر ،نسانیا منابع با مرتبط هایدارایی یگیرربکا

                                                             
1. Machlup,fritz 

2. Sveiby 

 رهشما. مالی اریحسابد، هشیوپژ علمی فصلنامه. (1389 ،)پائیز .مریم ،شمسی یمظفرد، محمو، لدینامعین، حسن ،همتی. 3

7. 
4. Barney 

5. Boorkman et al. 
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 لیلد به همدآ بدست ارزش ینا و دمیشو نمازسا درون در ارزش دیجاا باعثها گییژو ینا همه. ستا

 ارد.ند وشفر و خرید  قابلیت ستا خلیدا کامال  هپدید یک ینکها

نان ها و تجارب کارکشوند و در مهارتمی های فکری معموال  به صورت داخلی ایجادسرمایه

ها حالت انحصاری و یگانه دارند و ها، شرکتهای خاص این داراییاند. به خاطر ویژگیشرکت نهفته

های توانند مزیتمند هستند و میبرداری و تقلید نیستند و به این دلیل برای شرکت ارزشقابل کپی

ها یه فکری در سازمانگیری اجزای سرما(. بنابراین اندازه2009، 1رقابتی برای آن ایجاد کنند )چان

دهی به کنندگان، بهبود مدیریت داخلی، بهبود گزارشگیری استفادهموجب بهبود کیفیت تصمیم

خار  از سازمان، بهبود مبادالت این سرمایه در داخل و خار  از شرکت و بهبود کارکرد حسابداری و 

ها در کشور ما نیز از این امر گردد. در این میان موسسات و سازمانبه تبع افزایش کیفیت سود می

ی داخلی و پذیری در عرصهها و افزایش قدرت رقابتسویی با سایر سازمانمستثنی نبوده و برای هم

قانون  44جهانی نیازمند استفاده از سرمایه فکری سازمان خود هستند. به خصوص با اجرای اصل 

ال آن افزایش رقابت در اقتصاد سازی اقتصاد و به دنباساسی کشور و گرایش به سمت خصوصی

ها به سرمایه چنین با تمایل کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوم گرایش سازمانداخلی و هم

گیری (. در این پژوهش برای اندازه1389شود )رضایی و همکاران، فکری بیش از پیش احساس می

 ها از سهگیری کیفیت سود شرکتدازهشود و برای اناستفاده می 2سرمایه فکری از روش پالیک

شود؛ در این استفاده می دسو دنبو قانهدصا و دسو کنندگیپیشبینیارزش  د،سو اریپاید یژگیو

 شود.شود میزان تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت سود بررسی میتحقیق سعی می
 

 پیشینه تحقیق

گیری عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری ای اندازهه(، ارتباط بین سنجه1389رضایی و همکاران )

( مورد مطالعه قرار دادند. 1387تا  1377را، در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده ساله )

است.  (MTB)یکی از چهار معیار ارزیابی عملکرد در این تحقیق، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

ی داری بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری؛ و سرمایه فکری در کلیهنینتای  حاکی از ارتباط مع

                                                             
1. Chan 

2. Pulic 
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-ارزش نا"گیری سرمایه فکری از روش های مورد مطالعه است. در این مطالعه برای اندازهشرکت

 استفاده شده است. 1"ملموس محاسبه شده

یه فکری بر (، به بررسی ت ثیر کارایی هر یک از عناصر سرما1389عباسی و گلدی صدقی )

ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش، بررسی ت ثیر های مالی شرکتشاخص

شرکت  99)کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری( بر عملکرد مالی  های سرمایه فکریشاخص

های ز روشبه روش رگرسیون پنل دیتا، مورد توجه قرار گرفت. یکی ا 1382تا  1379های طی سال

-ام میها در تحقیق، نرخ بازده حقوق صاحبان سهگیری عملکرد مالی شرکتمورد استفاده برای اندازه

دهد که ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه عات ترکیبی نشان میباشد. نتای  روش حداقل مربّ

این تحقیق، سنجش  فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ت ثیر مثبت و معناداری داشته است. در

 سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک انجام شده است.

انجام شده است، ت ثیر سرمایه فکری بر  1388در تحقیقی که توسط نمازی و ابراهیمی در سال 

ی زمانی مورد مطالعه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شد. دورهعملکرد مالی شرکت

های شرکت است. نتای  حاصل از آزمون فرضیه 120ی انتخابی شامل و نمونه 1385تا  1383های سال

نظر از حاکی از این است که صرف "رگرسیون حداقل مربّعات جزئی" این پژوهش با استفاده از روش

اندازه شرکت، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و 

داری وجود ی مثبت معنیها و هم در سطح صنایع، رابطه، هم در سطح کلیه شرکتی شرکتآینده

ی ها و هم در سطح صنایع، بین اندازهدارد. عالوه بر آن، به طور کلی، هم در سطح کلیه شرکت

ی ساختار بدهی و داری وجود دارد. اما رابطهی منفی معنیشرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه

دار و در سطح صنایع، در صنعت ها مثبت و معنیی شرکتآتی در سطح کلیه عملکرد جاری و

باشد. فلزی مشخص نمیدار و در صنعت خودرو و فلزات و کانی غیرشیمیایی و دارویی مثبت و معنی

ها در قالب آن ارائه شده است، نرخ بازده حقوق های سودآوری که عملکرد شرکتیکی از نسبت

 باشد.ی سرمایه فکری نیز روش پالیک میمحاسبهصاحبان سهام و روش 

-، به بررسی و توضیح ارتباط بین عناصر سرمایه فکری و موفقیت مالی شرکت2011نظری در سال 

دهد. را مورد مطالعه قرار می 2006تا  1996های سال از بین سال - شرکت 775پردازد و در آن ها می

                                                             
1. Calculated Intangible Value, (CIV) 
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ی از روش پالیک استفاده شده است. یکی از معیارهای ی سرمایه فکردر این تحقیق برای محاسبه

رسد که باشد. که به این نتیجه میارزیابی عملکرد در این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می

نمازی و ابراهیمی  کند.بینی میشرکت را پیش ROEسرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به طور مثبت 

های پذیرفته شده در بورس اوراق رمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت، به بررسی ت ثیر س1388در سال 

-ها است. نتای  تحقیق نشانی عملکرد بازده داراییهای محاسبهبهادار تهران پرداختند، یکی از روش

ی مثبت معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آتی هم در سطح ی وجود رابطهدهنده

 باشد.ح صنایع میها و هم در سطشرکت

ها پرداخته و در (، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت2010) 1قرایی آهنگر

-ی سرمایه فکری از روش پالیک استفاده میی موردی یک شرکت ایرانی، برای محاسبهیک مطالعه

ا است. نتای  تحقیق حاکی هگیری عملکرد در این پژوهش بازده داراییکند، یکی از معیارهای اندازه

رسد که باشد. از طرفی به این نتیجه میها میاز وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و بازده دارایی

سرمایه انسانی، از دو بخش دیگر سرمایه فکری )سرمایه ساختاری و فیزیکی( در ایجاد ارزش 

 کارآمدتر است.

رسند که بین سرمایه فکری و ارزش این نتیجه می( در تحقیق خود به 1389) رضایی و همکاران

ی معناداری وجود دارد. عالوه افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت، رابطه

 کند.ها اشاره میی مدلبر این در این تحقیق به مناسب بودن مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به بقیه

-های ارزیابی عملکرد شرکتباط میان سرمایه فکری و شاخص(، به بررسی ارت1385دوست )سپهر

پردازد. در این تحقیق می 1385تا  1383های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال

ها برای های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکتاز معیارهای سود قبل از کسر مالیات، جریان

های نقدی عملیاتی و جهت بررسی ارتباط میان سرمایه فکری، جریان ارزیابی عملکرد استفاده نمود.

ی دار بودن رابطهها، از فرم تبدیل شده تولید تابع داگالس و برای بررسی معنیارزش افزوده شرکت

علت و معلولی دوطرفه بین متغیرهای توصیفی مستقل و وابسته از آزمون علیت گرنجری استفاده شده 

دهد که در دوره مورد های منتخب نشان میت آمده از تخمین مدل برای شرکتدساست. نتای  به

ی مثبت و معناداری وجود های نقدی عملیاتی، سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطهمطالعه، بین جریان

                                                             
1. Garoie Ahangar 
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ی سرمایه فکری، از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری داشته است. در این مطالعه، برای محاسبه

در تحقیقی که  ی نمونه، که با نرخ تورم مورد تعدیل قرار گرفته است، استفاده شده است.هاشرکت

روی ارزش بازاری شرکت و عملکرد  (، با عنوان اثر سرمایه فکری بر2011) و همکاران 1مادیتینوس

، که 2شرکت یونانی مندر  در بورس اوراق بهادار آتن 96های تجربی از اند، دادهمالی آن انجام داده

 مورد مطالعه قرار 2008تا  2006اند و در طی سه سال به چهار بخش اقتصادی مختلف تقسیم شده

- گیری سرمایه فکری از روش پالیک بهره بردهدست آمده است. این تحقیق برای اندازهاند؛ بهگرفته

رخ ارزش بازار هایی که سرمایه فکری باالتری دارند، ناست و نتای  فرضیات آن این است که شرکت

 به ارزش دفتری باالتری دارند. 

 ترالیادرکت در اسدرمایه فکری و عملکرد شدی ارتباط بین سد(، به بررس2011) و همکاران 3کالرک

مورد بررسی  2008تا  2004های های استرالیایی بین سالپردازند که در آن یک نمونه از شرکتمی

دهد که گیری شده است. نتای  نشان میی روش پالیک اندازهوسیلهگیرند. سرمایه فکری بهقرار می

چنین های استرالیایی وجود دارد. همی مستقیمی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکترابطه

)سرمایه انسانی و ساختاری( در سال قبل و عملکرد مالی سال  یک ارتباط مثبت بین سرمایه فکری

ها نرخ بازده حقوق یق یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتجاری نیز یافت شد. در این تحق

(، 2009) 4باشد. عملکرد سرمایه فکری موسسات مالی در مالزی توسط تینگ و لینگصاحبان سهام می

گیری که در آن ارتباط مثبتی بین معیار اندازه مورد بررسی قرار گرفت. 2007تا  1999ی در دوره

گیری عملکرد مالی گزارش ها به عنوان معیار اندازهالیک( و نرخ بازده داراییسرمایه فکری )روش پ

دهد که سه بخش سرمایه فکری با سودآوری نیز ارتباط تحقیق نشان میچنین نتای  این شده است. هم

 اند.معناداری داشته

 

 تحقیق یهافرضیه

 فرعی فرضیه نه و صلیا رضیهف یک حاضر تحقیق. ددگرمی ینوتد یرز حبه شر تحقیق یهافرضیه

 :دارد

                                                             
1. Maditinos et al. 

2. Athens Stock Exchange, (ASE) 

3. Clarke et al., 

4. Ting and Leang 
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 : صلیا فرضیه

 .دارد دجوو داریمعنی بطهرا کیفیت سود و یفکر سرمایه ایجزا بین

 

 :فرعی یفرضیهها

 .دارد دجوو داریمعنی بطهرا سود )پایداری سود( کیفیت و نسانیا سرمایه بین -1

 دارد. دجوو داریعنیم بطهرا (دسو کنندگیپیشبینیارزش ) سود کیفیت و نسانیا سرمایه بین -2

 .دارد دجوو داریمعنی بطه( رادسو دنبو قانهد)صا سود کیفیت و نسانیا سرمایه بین -3

 .دارد دجوو داریمعنی بطهرا )پایداری سود( سود کیفیت و تباطیار سرمایه بین -4

 دجوو داریمعنی بطهرا (دسو کنندگیپیشبینیارزش ) سود کیفیت و تباطیار سرمایه بین -5

 .دارد

 .دارد دجوو داریمعنی بطه( رادسو دنبو قانهد)صا سود کیفیت و تباطیار یهسرما بین -6

 .دارد دجوو داریمعنی بطهرا )پایداری سود( سود کیفیت و ریساختا سرمایه بین -7

 دجوو داریمعنی بطهرا (دسو پیشبینیکنندگیارزش ) سود کیفیت و ریساختا سرمایه بین -8

 .دارد

 .دارد دجوو داریمعنی بطه( رادسو دنبو قانهد)صا سود کیفیت و ریساختا سرمایه بین -9

 

 روش تحقیق 

 پذیرفته یشرکتها سود کیفیت بر یفکر سرمایه ایجزا تاثیر سیربر به تجربی رتصو به تحقیق ینا

 دیبررکا فهد نظر از هشوپژ ینا ینابنابر خواهد شد، ختهداپر انتهر داربها اوراق رسبو در هشد

 عنو از تحقیق ینا یگرد فطر از .ستا هشد آوریجمع تطالعاا تحلیل و تجزیه بر مبتنی که ستا

 .ستا همبستگی - توصیفی تتحقیقا

 سرمایه آن ایجزا که ستا هشد گرفته نظر در مستقل متغیر انبهعنو یفکر سرمایه تحقیق ینا در

 ضریب لمد سساابر و هستند( SCE) ریساختا سرمایه و( CEE) تباطیار سرمایه ،(HCE) نسانیا

 ست.ا سود کیفیت ،هشوپژ ینا بستهوا متغیر وشد  هنداخو محاسبه یفکر ودهفزا ارزش
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 متغیرهای تحقیق 

 متغیر مستقل: -الف 

این مدل دارای پن  مرحله به شرح زیر  شود؛استفاده می 1ی سرمایه فکری از روش پالیکبرای محاسبه

 است: 
 

 مرحله اول: تعیین ارزش افزوده
VA = OUT- IN 

VA :فزوده شرکت؛ارزش ا OUT :کل درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات، و IN : کل

 ی مواد، قطعات و خدمات خریداری شده.هزینه

در این مدل، هزینه حقوق و دستمزد به دلیل نقش فعال نیروی انسانی در فرآیند ایجاد ارزش در 

شود، هزینه در نظر گرفته نمیشود. بنابراین، هزینه مربوط به کارکنان به عنوان ورودی گنجانده نمی

توان با استفاده از اطالعات موجود در گردد. ارزش افزوده را میگذاری تلقی میبلکه به عنوان سرمایه

 های ساالنه به صورت زیر محاسبه کرد:گزارش
VA= OP + EC + D + A 

OP: سود عملیاتی؛ EC :های ادداشتهای مالی، یاطالعات موجود در صورتی کارکنان )هزینه

 .مشهودهای نااستهالک دارایی : A: استهالک، وD؛ (هاهمراه و در صورت لزوم اطالعات شرکت

 ی ارزش افزوده استفاده شده است.در واقع در این تحقیق از روش دوم برای محاسبه
 

 کارگرفته شدهمرحله دوم: تعیین کارایی سرمایه به

 آید:دست میی زیر بهاین کارایی از رابطه
CEE = VA/ CE 

CE :های شرکت منهای داراییسرمایه بکارگرفته شده که برابر است با ارزش دفتری کل دارایی-

 کارایی سرمایه بکارگرفته شده.: CEE؛ مشهود آنهای نا
 

 مرحله سوم: تعیین کارایی سرمایه انسانی

شود؛ کارایی سرمایه نظر گرفته میهای کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در ی هزینهدر این مدل، کلیه

 آید.دست میی زیر بهانسانی از رابطه
HCE = VA/ HC 

                                                             
1. Pulic 
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HC :؛ سرمایه انسانی که برابر است با کل هزینه حقوق و دستمزد شرکتHCE : کارایی سرمایه

 انسانی؛

 

 مرحله چهارم: تعیین کارایی سرمایه ساختاری

 شود:به میی زیر محاسکارایی سرمایه ساختاری از رابطه
SC = VA – HC 
SCE = SC/ VA 

SC :سرمایه ساختاری شرکت؛ SCE :.کارایی سرمایه ساختاری 

 ی زیر محاسبه نمود:توان کارایی سرمایه فکری را طبق رابطهحال می
ICE = HCE + SCE 

ICE :کارایی سرمایه فکری؛ 
 

 مرحله پنجم: تعیین ضریب ارزش افزوده فکری:

 شود:ی زیر محاسبه میی ضریب ارزش افزوده فکری است که طبق رابطهآخرین مرحله، محاسبه
VAIC = ICE + CEE = HCE + SCE + CEE 

VAIC :چه این ی کارایی ایجاد ارزش یا توانایی فکری شرکت است. هردهندهاین ضریب نشان

 (.1388 راهیمی،)نمازی و اب ضریب بیشتر باشد، مدیریت از توان بالقوه شرکت بهتر استفاده کرده است

VAICi، ي،فكر سرمايه ضريب HCEi ، نسانيا سرمايه ضريب، CEE i، سرمايه ضريب 

 .   باشندمي ريساختا سرمايه ضريب SCEi و تباطيار

 

 بسته:وا متغیر -ب
 یژگیو سه، دسو کیفیت یابیارز ایبر. ستا شرکتها دسو کیفیت هشوپژ یندر ا بستهوا متغیر 

 استفاده خواهد شد. دسو دنبو قانهدصا و دسو کنندگی ینیپیشبارزش  د،سو اریپاید

و از  نظرگرفتهدر  دسو کیفیت یابیارز ایبر دسو اریپاید رمعیا انعنو به یتعهد مقال: ادسو اریپاید

 ننشا نیز (1385) وش و همکارانرنو. ستا هشد دهستفاا (2002) یچوو دا یچود توسط هشد ئهارا لددم

به این  کیفیت سود در بازار ایران باشد. از طمربو ریمعیا ندامیتو یچوو دا یچود دیکررو که نداداده

 به شرح زیر است : 1ترتیب مدل 
 ,,5,41,3,21,1, ititititititi PPEREVCFOCFOCFOCWCA  
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tiWCA ,1 ؛ریجا دشگردر  سرمایه یتعهد مقالا=  , tiCFO تعملیااز  ناشی نقد ن= جریا 

tiCFO؛ شتهگذ مالی لسا ,1 ؛ریجا لسا عملیاتی نقد ن= جریا , tiCFOلسا عملیاتی نقد ن= جریا 

tiREV ؛بعد مالی , لسا وشفر مددر درآ = تغییر t  1 لساو-t؛ tiPPE  ماشین الموا = خالص ,

؛اتتجهیزو  تالآ ,i ونگرسیاز ر اصلح یهاه= باقیماند 

 :دمیشو محاسبه یرز شکل به ریجا دشگردر  سرمایه یتعهد مقالا ل،مد یندر ا  

tititititi SDCLCASHCAWCA ,,,,,   

tiCA , یهالسا طی ریجا یییهادر دارا = تغییر t   1و-t ؛ tiCASH , و  نقددر  ات= تغییر

tiCL ؛t-1و   t یهالسا طی ینقد یهادلمعا , یهالسا طی ریجا یبدهیهادر  = تغییر t   1و-t ؛ 
tiSD , یهالسا طی یافتیدر تتسهیال ریجا حصهدر  = تغییر t   1و-t . 

 ییهادارا جمع میانگین سیلهو ها به لهدمعا یمتغیرها متما ،شرکتها ازهندا دننمو خنثی ایبر

 . نداهشد همگن

 

 ها: ج آزمون فرضیهخالصه نتای

های آماری انجام گرفته، نتیجه آزمون آماری و تفسیر نتای  ذکر گردیده آزمون 1شماره  نمایهدر 

 است.
 

 ها و تفسیر نتای (خالصه نتای  آزمون فرضیه 1 نمایه) 

 نتیجه آزمون P - value F 2R متغیر مستقل متغیر وابسته

 رد فرضیه -002/0 013. 911/0 پایداری سود نسانیا سرمایه

 رد فرضیه -002/0 124. 725/0 دسو کنندگی پیشبینیارزش   نسانیا سرمایه

 رد فرضیه -002/0 109. 741/0 دسو دنبو قانهدصا  نسانیا سرمایه

 رد فرضیه -002/0 126. 722/0 پایداری سود تباطیار سرمایه

 رد فرضیه -002/0 135. 713/0 دسو کنندگی پیشبینیارزش   تباطیار سرمایه

 رد فرضیه -002/0 167. 683/0 دسو دنبو قانهدصا  تباطیار سرمایه

 پذیرش فرضیه 007/0 4.228 040/0 پایداری سود ریساختا سرمایه

 پذیرش فرضیه 006/0 4.333 038/0 دسو کنندگی پیشبینیارزش   ریساختا سرمایه

 ش فرضیهپذیر 015/0 9.508 002/0 دسو دنبو قانهدصا  ریساختا سرمایه
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 آزمون آماری های تحقیقفرضیه
نتیجه

 آزمون
 تفسیر نتای 

سود  کیفیت و نسانیا سرمایه بین -1

 داریمعنی بطهرا )پایداری سود(

  رد.دا دجوو

گرسیون ر

 خطی

پذیرش 

0H 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

قرار  سود )پایداری سود( تائید کیفیت و نسانیا

 گیرد.نمی

 سود کیفیت و نسانیا سرمایه بین - 2

 (دسو کنندگی پیشبینیارزش )

 .دارد دجوو داریمعنی بطهرا

رگرسیون 

 خطی

پذیرش 

0H 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

 کنندگیپیشبینیارزش ) سود کیفیت و نسانیا

 مورد تائید قرار    نمی گیرد. (دسو

 سود یفیتک و نسانیا سرمایه بین - 3

 داریمعنی بطه( رادسو دنبو قانهد)صا

 .دارد دجوو

رگرسیون 

 خطی

پذیرش 

0H 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

(  دسو دنبو قانهد)صا سود کیفیت و نسانیا

 گیرد.قرار نمی  تائیدمورد 

 کیفیت و تباطیار سرمایه بین - 4

 معنی بطهرا )پایداری سود( سود

 .دارد دوجو داری

رگرسیون 

 خطی

پذیرش 

0H 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

تائید  )پایداری سود( سود کیفیت و تباطیار

 گیرد.قرار نمی

 کیفیت و تباطیار سرمایه بین - 5

 (دسو کنندگی پیشبینیارزش ) سود

  .دارد دجوو داری معنی بطهرا

رگرسیون 

 خطی

پذیرش 

0H 

 سرمایهط مثبت و معنادار بین فرضیه وجود ارتبا

-پیشبینیارزش ) سود کیفیت و تباطیار

 گیرد.تائید قرار نمی (دسو کنندگی

 کیفیت و تباطیار سرمایه بین - 6

 بطه( رادسو دنبو قانهد)صا سود

 .دارد دجوو داریمعنی

رگرسیون 

 خطی

پذیرش 

0H 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

( دسو دنبو قانهد)صا سود تکیفی و تباطیار

 گیرد.تائید قرار  نمی

 کیفیت و ریساختا سرمایه بین -7

 داریمعنی بطهرا )پایداری سود( سود

 .دارد دجوو

رگرسیون 

 خطی
پذیرش 

H1 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

تائید  )پایداری سود( سود کیفیت و ریساختا

 گیرد.قرار می

 کیفیت و ریساختا هسرمای بین - 8

 (دسو کنندگی پیشبینیارزش ) سود

 .دارد دجوو داریمعنی بطهرا

رگرسیون 

 خطی
پذیرش 

H1 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

-پیشبینیارزش ) سود کیفیت و ریساختا

 گیرد.قرار می  تائید (دسو کنندگی

 کیفیت و ریساختا سرمایه بین - 9

 بطه( رادسو دنبو قانهد)صا سود

   .دارد دجوو داریمعنی

رگرسیون 

 خطی
پذیرش 

H1 

 سرمایهفرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین 

( دسو دنبو قانهد)صا سود کیفیت و ریساختا

 گیرد.قرار می  تائید

 



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

80 

 

 منابع

های سنجش و ها و روشارزیابی مدل "(. 1382اصغر و رستمی، محمدرضا، )انواری رستمی، علی (1

های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، ، بررسی"هاهای فکری شرکتگذاری سرمایهزشار

 .57-51، صص 34شماره 

سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر "(. 1389شاملو، بهرام. )حسن و کارگر همتی، رضایی، فرزین؛ (2

، صص 1389، پاییز 7نامه تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره فصل ،"ارزش و سرمایه فکری

 .71تا  52

نقش سرمایه فکری در "(. 1385لی، بهروز؛ خداداد حسینی، سیدحمید و مشبکی، اصغر، )قلیچ (3

پژوهشی  - ، دوماهنامه علمی"ساز ایرانی()مطالعه موردی دو شرکت خودرو ایجاد مزیت رقابتی

 .124تا  109، صص 32دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره 

بررسی تاثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر "(. 1389صدقی، امان، )عباسی، ابراهیم و گلدی (4

، شماره 17های حسابداری و حسابرسی، دوره بررسی "ها در بورس تهرانعملکرد مالی شرکت

 .74تا  57، صص 60

 ی سرمایه فکریرابطه"(. 1389ناز )زاده، مهرحسین و مهدیمجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سید (5

های حسابداری ، بررسی"، مشتری، ساختاری( و عملکرد صنعت بیمه )از دیدگاه مدیران(.)انسانی

 .119تا  109، صص60، شماره 17و حسابرسی، دوره 

سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن "(. 1388نژاد امیری، مهدی، )مدهوشی، مهرداد و اصغر (6

تا  101، صص 57، شماره 16سی، دوره های حسابداری و حسابربررسی "هابا بازده مالی شرکت

116. 

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و "(. 1388نمازی، محمد و ابراهیمی، شهال، ) (7

، تحقیقات حسابداری، شماره "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.آینده شرکت

 .25تا  4، صص 1388چهارم، زمستان 
 

1) Bontis,N. (1999) "Managing organizational Knowledge by diagnosing 

intellectual capital: framing and advancing the state of the field.", 
International Journal of technology Management, Vol.18 No.5/6, PP.433-

62. 



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

81 

 

2) Bose R. (2004). "Knowledge Management Metrics" Industrial Management 
and Data Systems, Vol.104, No.6, PP.457-468. 

3) Chan, K. (2009), "An empirical study of companies in the Hang Seng 

Index, Impact of intellectual capital organisational performance", Vol. 16 
No. 1, pp. 4-21  

4) Chen Goh, Pek (2005). " Intellectual Capital Performance of Commerical 

Banks in Malaysia." Journal of Intwllectual Capital, Vol.6, No.3, PP.385-

396. 
5) Huang, C. and Wang M.C, (2008). "The Effects of Economic Value Added 

and Intellectual Capital on the Market Value of Firms: An Empirical 

Study." International Journal of Management Vol. 25 No. 4, PP 722-731. 
6) Nazari, J.A. (2010). "An Investigation of the Relationship between the 

Intellectual Capital Components and Firm’s Financial Performance.", 

Doctoral dissertation, University ofCalgary, Canada. 
7) Lev, B. and Zarowin, P. (1999). " The Boundaries of Financial Reporting 

and How to Extend Them." , Journal of Accounting Research, 37, pp.353-

389 

8) Roos, G., and Roos, J. (1997). "Measuring your company’s intellectual 
performance.", LongRange Planning, Vol.30, No.3, PP.413-426 

9) Verdi, R.(2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. 

Working Paper (Massachusetts Institute of Technology (MIT), (September). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1394ماه دی و بهمن ، نوزده و بیستشماره                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

82 

 

  

Model Summary )2 نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .005a .000 -.002 .3448514 1.772 

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی   

b. Dependent Variable: پایداری سود    

ANOVAb )3 نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .001 1 .001 .013 .911a 

Residual 58.867 495 .119   

Total 58.868 496    

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی     

b. Dependent Variable: پایداری سود     

Model Summary)4 نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .015a .000 -.002 .1597 1.842 

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی   

b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI    

ANOVAb )5 نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .003 1 .003 .124 .725a 

Residual 14.639 574 .026   

Total 14.642 575    

a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی     

b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI     

Model Summary)6 نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .015a .000 -.002 .38232 1.896 
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a. Predictors: (Constant), کارایی سرمایه انسانی   

b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN   

ANOVAb )7 نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .016 1 .016 .109 .741a 

Residual 73.816 505 .146   

Total 73.832 506    

a. Predictors: (Constant), رایی سرمایه انسانیکا      

b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN    

Model Summary)8نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .015a .000 -.002 .34568 1.867 

a. Predictors: (Constant),   کارایی سرمایه ارتباطی   

b. Dependent Variable: PAYEDARISOD    

ANOVAb )9 نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .015 1 .015 .126 .722a 

Residual 66.557 557 .119   

Total 66.572 558    

a. Predictors: (Constant),   کارایی سرمایه ارتباطی    

b. Dependent Variable: PAYEDARISOD     

Model Summary)10 نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .015a .000 -.002 .1596956 1.846 

a. Predictors: (Constant),   کارایی سرمایه ارتباطی   

b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI    

ANOVAb )11 نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .003 1 .003 .135 .713a 
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Residual 14.639 574 .026   

Total 14.642 575    

a. Predictors: (Constant),   کارایی سرمایه ارتباطی    

b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI  

Model Summary)12 نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .017a .000 -.002 .31692 1.875 

a. Predictors: (Constant),   کارایی سرمایه ارتباطی   

b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN   

ANOVAb )13نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .017 1 .017 .167 .683a 

Residual 54.638 544 .100   

Total 54.654 545    

a. Predictors: (Constant),   کارایی سرمایه ارتباطی    

b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN    

Model Summary)14 نمایه(  b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .085a .007 .006 .4371617 1.980 

a. Predictors: (Constant),    کارایی سرمایه   ساختاری   

b. Dependent Variable: PAYEDARISOD    

ANOVAb )15 نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .808 1 .808 4.228 .040a 

Residual 110.844 580 .191   

Total 111.652 581    

a. Predictors: (Constant),    سرمایه   ساختاری     

b. Dependent Variable: PAYEDARISOD     

Model Summary)16 نمایه(  b 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .087a .008 .006 .1580277 1.843 

a. Predictors: (Constant),    کارایی سرمایه   ساختاری   

b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI    

ANOVAb )17نمایه( 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .108 1 .108 4.333 .038a 

Residual 14.309 573 .025   

Total 14.418 574    

a. Predictors: (Constant),    کارایی سرمایه   ساختاری    

b. Dependent Variable: ARZESHPISHBINI     

Model Summary)18نمایه(  b 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .131a .017 .015 .3191514 1.971 

a. Predictors: (Constant),    کارایی سرمایه   ساختاری   

b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN   

ANOVAb )19 نمایه( 

Model Sum of Squares df 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression .968 1 .968 9.508 .002a 

Residual 55.818 548 .102   

Total 56.786 549    

a. Predictors: (Constant),    کارایی سرمایه   ساختاری   

b. Dependent Variable: SADEGHANEBODAN  

 
 
 
 

 

 


	ketab0
	مقدمه20-19
	19-20

