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چکيده
در اقتصاد دانش بنيان امروز با توجه به مشخص شدن نقش سرمایه فكري در خلق و افزایش ارزش سازماني و قرار گرفتن شاخص
سرمایه فكري در شاخص هاي توسعه یافتگي بسياري از كشورها ،موفقيت یك سازمان به توانایي اش در مدیریت این منبع
ارزشمند بستگي داشته و در نتيجه لزوم شناسایي و اندازه گيري سرمایه فكري آشكارتر مي گردد .هدف این تحقيق بررسي سرمایه
فكري و مولفه هاي آن بر عملكرد مالي در یك شركت خودروسازي است .جامعه آماري شامل متخصصان و كارشناسان شركت
مورد بررسي و روش پژوهش توصيفي و استنباطي و بر اساس هدف كاربردي است .ابزار گردآوري اطالعات تحقيق شامل
پرسشنامه استاندارد بنتيس كه روایي آن با روش تحليل عاملي با چرخش واریمكس  19/6و ضریب آلفاي كرونباخ آن 19/0
محاسبه شده است .در این پژوهش ابتدا مولفه هاي سرمایه فكري شامل سرمایه انساني ،سرمایه ساختاري و سرمایه ارتباطي اندازه
گيري گردید و سپس با استفاده از آزمون هاي همبستگي و تحليل رگرسيون ميزان تاثير آنها بر عملكرد مالي مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت .نتایج تحقيق حاكي از آن است كه در سطح اطمينان  10درصد بين مولفه هاي متغير سرمایه فكري و عملكرد مالي
رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
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مقدمه
در اوایل قرن بيستم هر شركتي و هر كشوري كه دارایي هاي فيزیكي و سرمایه هاي مادي و مشهود بيشتري داشت ثروت
بيشتري توليد مي كرد؛ اما قرن  19اقتصاد مبتني بر دانش است .به عنوان مثال ستارامن 9و همكارانش ( )1551به نقل از
كندریك 1یكي از اقتصاد دانان آمریكا بيان مي كنند كه در سال  9110نسبت دارایي هاي نامشهود به دارایي هاي مشهود
 95به  45بود؛ اما در دهه  9115به نسبت  69به  94افزایش یافت.
شكل )1تغيير سمت ايجاد ارزش شركتها (حجازي و علي پور)1395،
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اندازهگيري و گزارشگري سرمایههاي فكري از اواخر دهه  9115به یكي از بحثهاي چالشي و موضوع تحقيقات
بسياري در ادبيات حسابداري تبدیل شده است .اهميت بحث در این حوزه تا حدي است كه اتحادیه اروپا در نشست سال
 1555خود در ليسبون پرتقال ،مهمترین هدف خود را تبدیل شدن به بزرگترین قطب اقتصادي بر پایه دانش در جهان
معرفي مي نماید و جهت نيل به این هدف ،افزایش سرمایه گذاري در تحقيقات و پروژههاي علمي  90كشور عضو
اتحادیه از  9/1درصد درآمد ملي در سال  1555به  9درصد درآمد ناخالص ملي در سال  1595را سرلوحه كار خود قرار
ميدهد .در سال  1595سهم دارایيهاي نامشهود از كل دارایيهاي شركتهاي اروپایي سهامي عام نسبت به دهه ،9115
بيش از سه برابر رشد كرده و به حدود  95درصد رسيده بود .البته بنا به محدودیتهاي حسابداري و از آنجایي كه این
آمار تنها مربوط به شركتهایي است كه دارایيهاي نامشهود خود را گزارش كردهاند ،سهم حقيقي این دارایي ها در
شركتها طبعا بيشتر از این مقدار خواهد بود .بين سالهاي  1591تا  1597حدود نيمي از فعاليتهاي شركتهاي اروپایي
در حوزه ي دانش بنيان بوده و در سال  1596بيش از یك سوم نيروي كار در اتحادیه اروپا در شركتهاي دانش محور
مشغول به كار بودهاند .این آمار و اطالعات نشان از گسترش روزافزون شركتهاي دانش بنيان و اهميت نقش
دارایيهاي مالي و غير فيزیكي در ارزش آفریني شركتها دارد (نيك بخت و كلهرنيا.)9911،
استوارت ) 9114( 9سرمایه انساني را مهمترین دارایي سازمان تلقي مي كند .بنابراین انتظار مي رود شركتهایي كه از
سرمایه انساني باالتري برخوردارند عملكرد مالي آنها نيز باالتر باشد .سرمایه فكري سرمایه اي فراتر از دارایي هاي
فيزیكي و دارایي هاي مشهود است .امروزه سهم سرمایه فكري به دليل توليد دانش و اطالعات و در نتيجه توليد ثروت
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در اقتصاد مبتني بر دا نش مي تواند نقش مهمي در خلق ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي داشته باشد .به همين دليل
در سطح بنگاههاي اقتصادي نيز عملكرد مالي شركتها مي تواند تحت تاثير دارایي هاي فكري و سرمایه انساني قرار
گيرد .در اواسط قرن  15اقتصاددانان مالي تالش كردند تا توجه شركتها را به رویكرد جدیدي در كسب وكار جلب
كنند .این رویكرد مبتني بر این تفكر بود كه هر سازماني توانایي ها ،امتيازات و منابع غير مادي منحصر به فرد و متمایزي
از سایر سازمان ها دارد كه منشا خلق ارزش و ثروت است .از این رو الزم است همه منابع و ظرفيت هاي سازماني و
دارایي هاي برون ترازنامه اي شناسایي و اندازه گيري شوند .سرمایه فكري شامل آن دسته از دارایي هاي نامشهود مانند
عالیم تجاري ،اختراع ها و امتيازها و برتري هاي انساني ،ساختاري و ارتباطات محيطي است كه به روش هاي حسابداري
در صورتهاي مالي منعكس نمي شود .رشد دارایي هاي نامشهود شركتها ،قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمين مي
كند (استرامن و همكاران.)1551،
در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور ،دارایي هاي نامشهود شركتها خصوصا سرمایه فكري آن ها ،كليدي براي
دستيابي به مزیت رقابتي پایدار است .توجه به مقوله سرمایه فكري در زمينه هاي متعدد علم اقتصاد ،حسابداري و مدیریت
استراتژیك سریعا رشد یافته است (نجفي و بيات .)9911 ،اطالعات و گزارشهاي مالي باید قادر به ارائه وجود سرمایه
هاي غيرمحسوس بوده تا ارزش واقعي یك شركت قابل شناسایي باشد .به دليل شكاف موجود در این زمينه و نادیده
گرفتن سرمایه فكري حتي از طریق خروج كاركنان و همينطور اعمال نشدن شفاف اثر سرمایه فكري در صورتهاي مالي،
بررسي بيشتر در این خصوص را ضروري و حائز اهميت نموده است .اگر عملكرد مالي شركت نشانگر چشم اندازي
مناسب نباشد ،این موضوع موجب جذب سرمایه گذاران نشده و به افزایش ارزش سهام آن منتج نخواهد شد .اگر
شركت قادر به مدیریت سرمایه هاي راهبردي مانند سرمایه فكري نباشد ،این امر مي تواند مسير پيشرفت عملكرد شركت
را از دسترس دور نماید (شيرزادي و چراغي.)9917 ،
هدف اصلي این تحقيق بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي مي باشد.
-2تعریف متغيرهای پژوهش
-1-2مفهوم سرمایه فکری :سرمایه فكري موضوع جدیدي است كه به لحاظ نظري در چند سال اخير در سطح
جهاني مطرح است اما از آنجایي كه منبعي پر ارزش براي كشورها و سازمان ها به حساب مي آید ،ميزان رشد و توسعه
آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصي در توسعه یافتگي كشورهاست .از سوي دیگر منبع نامشهود به عنوان یكي
از ارزش افزاترین منابع شركتها و سرمایه اي كليدي در رشد كارآفریني مطرح است (همتي و همكاران .)9915،از نظر
بروكينگ )9114( 9سرمایه فكري تركيبي از دارایي هاي نامشهود ،دارایي انساني و زیرساختهایي است كه شركت را در
انجام وظایفش توانمند مي سازد .او معتقد است سرمایه انساني یك سازمان شامل مهارتها ،تخصصها ،توانایيهاي حل
مسئله و سبكهاي رهبري است .از نظر استوارت ( ) 9114سرمایه فكري شامل دانش ،اطالعات ،دارایي فكري و تجربه
است كه مي تواند در ایجاد ثروت م وثر باشد .از نظر او سرمایه ساختاري ،دانش فن آوري اطالعات ،حق ثبت و بهره
برداري از ماركهاي تجاري است .سرمایه فكري فراهم كننده پایگاهي از منابع جدید است كه از طریق آن ،سازمان مي
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تواند به رقابت بپردازد .بنتيس 9معتقد است سرمایه فكري عبارت از تالش براي استفاده ي موثر از دانش (محصول نهایي)
در مقابل اطالعات خام است .سرمایه فكري اصطالحي براي تركيب دارایي ناملموس بازار ،دارایي فكري ،دارایي انساني
و دارایي زیر ساختاري است ،كه سازمان را براي انجام فعاليتهایش توانمند مي سازد (بنتيس .)9111،تاكنون تعریفي كه
مورد پذیرش هم گان باشد ،ارایه نشده است و هر یك از صاحب نظران این حوزه ،با هدف ها و سوگيري هاي متفاوت،
تعاریف گوناگوني ارائه كرده اند .در این تحقيق اجزاء تشكيل دهنده سرمایه فكري از نظریه بنتيس در سال 1551
استخراج و بومي شده و براي هر شاخص مولفه هایي طراحي شده است .بنتيس به دنبال نظریه هاي قبلي خود ،سرمایه
هاي فكري را متشكل از سه جزء سرمایه انساني ،سرمایه ساختاري و سرمایه ارتباطي مي داند.
-2-2سرمایه انسانی :از نظر اسميت )9111( 1سرمایه انساني مجموعه اي از دانش ،توانایي و تجارب كاركنان یك
شركت است كه به طور گذرا و كوتاه مدت در ساعات اداري در اختيار شركت است .سرمایه هاي انساني تحت عنوان
دانش فردي ،مهارتها و تجارب موجود در كاركنان یك سازمان براي خلق ارزش و حل كردن مسایل كسب و كار
تعریف شده است .بيشتر نظریه پردازان كه سرمایه هاي انساني را هدف تحقيق خود قرار داده اند آن را در سطح فردي
در نظر گرفته و به نوعي آن را تركيبي از دانش ،مهارت و هوش و استعداد افراد دیده اند .سرمایه انساني ،اشاره به ارزش
تجميعي سرمایه گذاري در تعليم و تربيت ،آموزش ،قابليت ها و آینده كاركنان دارد كه این آموزش ها به دو شكل
صورت مي گيرند:
 آموزشهایي كه فرد از طریق یادگيري رسمي بدست مي آورد.
 آموزشهایي كه فرد از طریق یادگيري از دیگران و به صورت تجربي مي بيند.
از نظر بنتيس در بين اجزاي سرمایه فكري ،سرمایه انساني اهميت بيشتري دارد زیرا سرمایه انساني منبع نوآوري و
بازسازي راهبردي شركتهاست كه از طریق بهبود مهارتهاي انساني حاصل مي شود.
-3-2سرمایه ساختاری :سرمایه ساختاري اشاره به ساختارها و فرایندهاي موجود در درون یك سازمان دارد،
كاركنان از آنها استفاده كرده و از طریق دانش و مهارت هایشان به كار گرفته مي شود .سرمایه ساختاري شامل همه
ذخایر دانشي در سازمان مي شود ( به غير از افراد سازمان) كه در برگيرنده پایگاههاي داده ،نمودارهاي سازماني،
دستورالعمل هاي اجرایي فرایندها ،استراتژي ها ،برنامه هاي اجرایي و به طور كلي هر آنچه كه از ارزش آن براي سازمان
باالتر از ارزش مادي باشد ،است .از نظر اسميت ( )9111سرمایه ساختاري توانایيها و دانش موجود در شركت است كه
در كنترل شركت بوده و بعد از خروج كاركنان از شركت در آنجا باقي مي ماند .از نظر راس 9و همكارانش ()9114
سرمایه ساختاري همه ذخایر غير انساني و دانش موجود سازمان شامل پایگاهها و منابع داده اي ،نمودارهاي سازماني،
تشكيالت و روشها ،دستورالعملها و مقررات ،شكل و محتواي فرایندها ،راهبردهاي سازماني و برنامه هاي عملياتي است.
چن 7و همكارانش ( ) 1557معتقدند سرمایه ساختاري بخش پشتيباني سرمایه فكري براي بهبود عملكرد سازماني است.
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بنابراین سرمایه ساختاري تابعي از سرمایه انساني است و این دو در تعامل با یكدیگر هستند و از نظر آنها سرمایه رابطه اي
(ارتباط با مشتریان) بيانگر قدرت بازاریابي ،افزایش سهم بازار و وفاداري مشتریان است.
همانگونه كه سرمایه ساختاري به سرمایه انساني متكي و وابسته است ،سرمایه انساني نيز مي تواند به سرمایه ساختاري
وابسته باشد ،زی را سرمایه هاي ساختاري این امكان را فراهم مي سازد كه انتقال دانش موجود در فرایندها ،رویه ها و
قراردادها و غيره به افراد یا گروه هایي از كاركنان براي مثال از طریق آموزش امكان پذیر شود .از این روش ،دانش
صریح موجود در این رویه ها و فرایند ها به شكل نامشهود تبدیل شده ،شایستگي ها و ویژگي هاي فردي كه سرمایه
انساني را مي سازند از طریق سرمایه ساختاري مي توانند آشكار شوند و الگوهاي تعاملي و دانش جمعي كه جزئي از
سرمایه ساختاري هستند از طریق شبكه هاي ميان فردي موجود در یك موقعيت كاري نمایان شود .به منظور آنكه از
سرمایه انساني ایجاد شده بوسيله كاركنان به صورتي سودمند استفاده شود ،وجود سيستم ارتباطي و رویه هاي عملياتي در
درون سازمان ،ضروري است كه از فعاليتهاي هر كارمند حمایت نماید (بنتيس.)9111،
-4-2سرمایه ارتباطی (اجتماعی) :از نظر چن و همكارانش ( )1557سرمایه رابطه اي (ارتباط با مشتریان) بيانگر
قدرت بازاریابي ،افزایش سهم بازار و وفاداري مشتریان است .در نحوه نگرش تئوري هاي موجود در رابطه با سرمایه
ارتباطي تفاوت وجود دارد .خواستگاه سرمایه ارتباطي را رابطه ميان افراد موجود در یك گروه یا دسته خاص مي دانند
در حالي كه ارتباطات مي ان افراد بعنوان یك فاكتور كليدي معرفي شده اند اما سطحي كه این ارتباطات مورد نظر مي
باشد به طور گسترده اي با مطالعات دیگران متفاوت است .بروكينگ ( )9114نيز در بخش دارایي هاي بازار به مشتریان،
وفاداري آنها و كانال هاي توزیع كه مرتبط با سرمایه مشتریان ،اشاره داشته است .همچنين استوارت ( )9114اظهار مي
دارد كه سرمایه مشتري عبارت از اطالعات بازار براي استفاده در جذب و حفظ مشتریان است .موضوع اصلي سرمایه
مشتري ،دانش موجود در كانالهاي بازاریابي و روابط با مشتریان است ،سرمایه مشتري بيانكر توانایي بالقوه یك سازمان
بخاطر عوامل بيروني است این اصطالح را ابتدا هيوبرت ساینت–انج مطرح كرد اما تعاریف جدید مفهوم آن را به سرمایه
ارتباطي توسعه داده اند كه شامل دانش موجود در همه روابطي است كه سازمان با مشتریان ،رقبا و تامين كنندگان یا
دولت برقرار مي كند ،از نظر بنتيس ( )9111سرمایه رابطه اي (اجتماعي) بيانگر همه روابطي است كه شركت با مشتریان،
رقبا ،تامين كنندگان مواد و كاال ،انجمن هاي تجاري یا دولت برقرار مي كند.
-5-2عملکرد مالی :با توجه به اهميت عملكرد سازماني و با توجه به اهداف عملياتي كه در عملكرد مالي مورد توجه
قرار مي گيرد ،تعریف عملكرد مالي عبارت است از :درجه یا ميزاني كه شركت به هدفهاي مالي سهامداران در راستاي
افزایش ثروت آنان نایل مي آید .در ادبيات مالي دو رویكرد درباره مدیریت سرمایه فكري وجود دارد:
در رویكرد اول زیرساختهاي سازماني ،یادگيري ،ارتباطات و توانایيهاي كاركنان تقویت مي شود تا با افزایش دانش
سازماني عملكرد بلندمدت شركت بهبود یابد .این رویكرد به مكتب فكري دانش محور معروف است .طرفداران این
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مكتب مانند زاك ) 9111( 9معتقدند اگر شركتي از سرمایه فكري بهتري در محيط كسب و كار برخوردار باشد ،مزیت
رقابتي خواهد داشت.
در رویكرد دوم س رمایه فكري نوعي دارایي اقتصادي قابل اندازه گيري محسوب مي شود .این رویكرد به كسب سود از
طریق سرمایه فكري تاكيد دارد و به مكتب سرمایه اقتصادي معروف است .طرفداران این مكتب از مدلهاي مبتني بر بازار
سرمایه مانند مدل ترازنامه نامشهود ،مدلهاي مستقيم سرمایه فكري مانند ارزشگذاري حقوق معنوي و مدلهاي بازده
دارایيها مانند مدل ارزش افزوده اقتصادي و مدل تعيين ضریب ارزش افزوده فكري براي اندازه گيري سرمایه فكري
استفاده كردند .شواهد زیادي نشان مي دهد كه بين سرمایه فكري و عملكرد شركتها رابطه مثبتي وجود دارد .اهداف
عملياتي كه مدیریت ارشد شركت در راستاي دستيابي به اهداف اصلي یعني افزایش ثروت سهامداران دنبال مي كند در
برگيرنده شاخص ها و معيارهایي ( نظير :سود ،بازده دارایي ،بازده سرمایه گذاري و )...مي باشد كه بخشي از عملكرد
سازمان را شامل مي شود و در نهایت منجر به تشخيص و تبيين ميزان اثربخشي سازماني مي شود (خدادادحسيني و
همكاران.)9910،
-3پيشينه پژوهش
 –1-3مطالعات خارجی
نتایج تحقيقات وگوار و هكيو ،) 1515( 1در خصوص بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي بخش دولتي
مركزي فعال در هند از سال  1551تا  1591و همچنين تحليل هریك از مولفه هاي سرمایه فكري در عملكرد مالي نشان
داد كه سرمایه فكري رابطه ضعيفي با سودآوري و ارزش بازار دارد اما به عنوان پيش بيني كننده قوي بهره وري عمل مي
كند .همچنين نتایج نشان مي دهد كه سرمایه انساني مهمترین عنصر در ميان هر سه مولفه سرمایه فكري در افزایش
عملكرد مالي شركتهاي مزبور است.
مچرن ) 1515( 9در بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي پایدار شركتهاي دارویي اندونزي با تعدیل نقش مدیریت
دانش نشان داد كه سرمایه فكري (سرمایه انساني ،سرمایه رابطه اي و سرمایه ساختاري) با عملكرد مالي پایدار شركتهاي
دارویي رابطه معناداري دارد .مولفه هاي سرمایه فكري براي افزایش عملكرد مالي بسيار مهم است .همچنين این مطالعه
نشان داد كه مدیریت دانش نقش تعدیل كننده اي در رابطه بين سرمایه انساني و سرمایه ساختاري با عملكرد مالي پایدار
دارد ،با این حال مدیریت دانش هيچ نقش تعدیل كننده اي در ارتباط سرمایه رابطه اي با عملكرد مالي پایدار شركتها
ندارد.
فورت 7و همكاران ( ،) 1591به بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي و ارزش بازار  990نمونه شركت معدني،
توليدي ،خدمات عمومي ،بازرگاني ،ارتباطات و تكنولوژي اطالعات كشور ایتاليا طي سالهاي  1551الي  1594پرداختند.
یافته ها حاكي از آن است كه سرمایه فكري در مجموع تاثير مثبتي بر عملكرد مالي شركتها دارد كه به عنوان سود آوري
1.Zack
2.Wequar & Haque
1.Muchran
2.Forte
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و رشد درآمد شركتها و همچنين ارزش بازار اندازه گيري مي شود با این حال در هنگام در نظر گرفتن مولفه هاي آن،
كارایي سرمایه انساني تاثير مثبت ي بر عملكرد مالي شركتها نشان مي دهد در حالي كه كارایي سرمایه ساختاري تاثير منفي
بر عملكرد مالي دار د .همچنين به طرز حيرت انگيزي هر یك از مولفه هاي سرمایه فكري تاثير منفي بر ارزش بازار
شركت ها دارند.
فليپ 9و همكاران ( ،)1591در بررسي هایشان با عنوان ارتباط بين سرمایه فكري و عملكرد مالي به تجزیه و تحليل داده
هاي پانل در هتل هاي كوچك و متوسط در طول سالهاي  1554و  1590پرداختند .یافته ها نشان مي دهند كه مولفه هاي
سرمایه فكري مانند سرمایه انساني ،سرمایه ساختاري و سرمایه ارتباطي تاثير مثبتي بر عملكرد مالي هتل هاي مورد نظر
دارند .بعالوه نتایج نشان داده كه سرمایه انساني و سرمایه ساختاري با برقراري و حفظ روابط بلندمدت با سهامداران
كليدي سرمایه گذاري مي شوند .این یافته ها بيان مي كنند كه تعامل بين مولفه هاي سرمایه فكري باعث ارتقاي عملكرد
مالي هتل مي شود.
فریرا و فرانكو )1594( 1به بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد سازماني پرداختند .نتایج تحقيقات آنان حاكي از آن بود
كه سرمایه فكري بر عملكرد سازماني تاثيرگذار است.
آندریوا و فرانكو ) 1594( 9در تحقيقات خود به بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي در شركتها پرداختند .نتایج
تحقيقات آنان حاكي از آن بود كه اجزاي سرمایه فكري (سرمایه انساني ،سرمایه ساختاري و سرمایه ارتباطي) بطور مثبت
بر عملكرد مالي شركتها تاثيرگذار است.
 -2-3مطالعات داخلی
سيادتي ( )9911در بررسي ارتباط بين كارایي سرمایه فكري و ویژگي هاي كيفي سود شركتهاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخت .نتایج نشان داد كه بين كارایي سرمایه فكري و خصوصيات كيفي سود ارتباطي وجود ندارد.
فرازمند و همكاران ( )9911به بررسي اثر سرمایه فك ري بر بيشينه سازي عملكرد مالي بنگاههاي وابسته نفتي در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج مدل ارزش بازاري عملكرد بنگاه نشان مي دهد كه رابطه بين ارزش دفتري نرمال ،با
ارزش بازاري بنگاه مثبت است .در حالي كه رابطه درآمدهاي اعالمي با ارزش بازاري بنگاه منفي است .به عالوه هزینه
هاي ایجاد سرمایه فكري بر ارزش بازاري بنگاه تاثير مثبت دارد ،همچنين نتایج عملكرد بنگاه نشان مي دهد رابطه بين
سرمایه فكري و عملكرد بنگاههاي وابسته نفتي در بورس اوراق بهادار مثبت است.
ارجمندنيا و همكاران ( )9916به بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طي سالهاي  9915تا  9917پرداختند  .نتایج نشان داد بين متغير سرمایه فكري و عملكرد مالي رابطه مثبت و
مستقيم وجود دارد .همچنين بين مولفه هاي متغير سرمایه فكري و عملكرد مالي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.

3.Filipe
4.Ferrira & Feranco
5.Anderra & Feranco

رویكردهاي پژوهشي نوین در مدیریت و حسابداري ،شماره  ،05زمستان  ،9911ص 99-74

1

خاكپور ( ) 9916در بررسي ارتباط سرمایه فكري و سرمایه اجتماعي با عملكرد اقتصادي باشگاههاي ورزشي ،نشان داد
سرمایه فكري و سرمایه اجتماعي به صورت مستقل ،مجزا و مشترك تاثير مثبت و معناداري به ترتيب با ضریب همبستگي
( )r=0/47( ،)r=0/63بر عملكرد اقتصادي پرسنل باشگاههاي ورزشي دارد.
محمودزاده ( )9916به بررسي تاثير سرمایه فكري بر عملكرد مالي در بانكهاي ایران پرداخت .نتایج نشان داد كه سرمایه
فكري بر بازده دارایي بانك ها تاثير مثبت و معناداري دارد .در حالت خاص نيز ،سرمایه انساني با بازده دارایي ها رابطه
مثبت و معنادا ري داشته است .همچنين نتایج نشان مي دهد كه ضریب كارایي سرمایه انساني در مقایسه با ضریب كارایي
سرمایه ساختاري و سرمایه فيزیكي تاثير بيشتري بر سوددهي بانك ها داشته است.
 -4فرضيات و مدل تحقيق
-1-4فرضيه اصلی :سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت تاثير مثبت و معناداري دارد.
-2-4فرضيات فرعی :به شرح زیر مي باشد:
 .9سرمایه انساني بر عملكرد مالي شركت تاثير مثبت و معناداري دارد.
 .1سرمایه ساختاري بر عملكرد مالي شركت تاثير مثبت و معناداري دارد.
 .9سرمایه ارتباطي بر عملكرد مالي شركت تاثير مثبت و معناداري دارد.
-3-4مدل تحقيق
با توجه به تحقيقات فوق ،در این تحقيق جهت سنجش اجزاي سرمایه فكري از مدل سرمایه فكري بنتيس شامل سرمایه
ارتباطي ،سرمایه ساختاري و سرمایه انساني به شرح زیر استفاده شده است.
منبع مدل سرمایه گذاری فکری :بنتيس1998 ،

سرمایه فکری
سرمایه انسانی

عملکرد مالی

سرمایه ساختاری
سرمایه ارتباطی

 -5روش شناسی پژوهش
اطالعات مربوط به سوابق تحقيق از روش كتابخانه اي و براي گردآوري اطالعات الزم جهت تجزیه و تحليل داده ها نيز
از روش ميداني استفاده شده است ،ابزار گردآوري داده ها ،پرسشنامه استاندارد  )9111( Bountiesمي باشد.
روایي سرمایه فكري با روش تحليل عاملي با چرخش واریمكس (شاخص  47/1 ،)KMOو روایي عملكرد مالي19/6 ،
محاسبه گردیده است .همچنين ضریب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه عملكرد مالي  11/6و براي پرسشنامه سرمایه
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فكري  19/0مي باشد ،از آنجا كه براي پژوهش هاي علوم انساني ضریب آلفاي باالتر از  5/4قابل قبول است ،مي توان
پایایي پرسشنامه هاي مذكور را مناسب ارزیابي كرد.
جهت تجزیه و تحليل اطالعات پس از جمع آوري پرسشنامه ،اطالعات كدبندي شده و سپس وارد نرم افزار  SPSSشده
است .براي توصيف متغيرها از آمار توصيفي و در بخش آمار تحليلي از آزمون هاي كولموگروف-اسميرنوف،
همبستگي پيرسون ،رگرسيون تك متغيري و چند متغيري استفاده شده است.
جامعه آماري مورد مطالعه عبارت است از كليه متخصصان و كارشناسان اقتصادي ،مالي و غير مالي شركت خودروسازي
سایپا كه از ابتداي سال  9911تا اردیبهشت ماه  9911در آن شركت مشغول به كار بوده كه تعداد آنها  661نفر مي باشد
و نمونه آماري این پژوهش تعداد  179نفر كه بخشي از جامعه آماري هستند ،از طریق فرمول كوكران محاسبه گردیده
است.

t 2 pq
d2
n
1 t 2 pq
)1  ( 2  1
N d

N=662
n=243/26

-6یافته های پژوهش
-1-6آزمون فرضيه اصلی
فرض  :Hoسرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري ندارد.
فرض  :H1سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري دارد.
جدول ( .)9ضرایب رگرسيون در فرضيه اصلي پژوهش
ضرایب غير استاندارد

ضرایب
استاندارد

B

خطاي معيار

Beta

آماره t

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/769

5/909

-

9/501

5/5917

سرمایه فكري

5/677

5/57

5/496

9/401

5/5197

جهت تایيد فرضيه فوق از تحليل رگرسيون به روش همزمان استفاده مي گردد .جدول شماره  9ضرایب رگرسيون در
فرضيه اصلي پژوهش را نشان مي دهد .با توجه به جدول شماره  9مي توان گفت كه سطح معناداري آزمون مقدار ثابت
كمتر از  5/50بوده بنابراین فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد مي گردد و مقدار ثابت بر متغير وابسته تاثيرگذار است.
به طوري كه مي تواند در معادله ضرایب غير استاندارد شركت كند .همچنين آزمون سطح معناداري ازمون ضریب متغير
سرمایه فكري كمتر از  5/50مي باشد ،بنابراین براي ورود به معادله ضرایب استاندارد مناسب است (مي تواند بر متغير
وابسته اثر بگذارد) .با توجه به توضيحات فوق تابع به دست آمده از ضرایب استاندارد به شرح زیر مي باشد:
(
)
(+سرمایه فكري)(=)5/496عملكرد مالي
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از تابع فوق به این نتيجه مي رسيم كه سرمایه فكري مي تواند ميزان عملكرد مالي را پيش بيني نماید .در حقيقت با
افزایش یك واریانس در سرمایه فكري ،عملكرد مالي حدود  5/496واریانس تغيير خواهد كرد كه نشان از تاثير زیاد
سرمایه فكري بر عملكرد مالي دارد و همچنين بدليل اینكه سطح معناداري آماره  tمتغير مستقل تحقيق از سطح خطاي 0
درصد كوچكتر است ،مي توان با اطمينان  10گفت كه سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و
معناداري دارد .لذا فرضيه اصلي پژوهش تایيد و فرضيه صفر رد مي شود.
-2-6آزمون فرضيه فرعی اول
فرض  :Hoسرمایه انساني بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري ندارد.
فرض  :H1سرمایه انساني بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري دارد.
جدول ( .)1ضرایب رگرسيون در فرضيه فرعي اول پژوهش
ضرایب غير استاندارد

ضرایب
استاندارد

B

خطاي معيار

Beta

آماره t

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/996

5/547

-

7/079

5/5914

سرمایه انساني

5/677

5/570

5/4

7/597

5/5196

جدول شماره  1ضرایب رگرسيون در فرضيه فرعي اول پژوهش را نشان مي دهد .با توجه به جدول شماره  1مي توان
گفت كه سطح معناداري آزمون مقدار ثابت كمتر از  5/50بوده بنابراین فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد مي گردد
و مقدار ثابت بر متغير وابسته تاثيرگذار است .به طوري كه مي تواند در معادله ضرایب غيراستاندارد شركت كند.
همچنين سطح معناداري آزمون ضریب متغير سرمایه فكري كمتر از  5/50مي باشد ،بنابراین براي ورود به معادله ضرایب
استاندارد مناسب است (مي تواند بر متغير وابسته اثر بگذارد) .با توجه به توضيحات فوق تابع به دست آمده از ضرایب
استاندارد به شرح زیر مي باشد:
(
)
(+سرمایه انساني)(=)5/4عملكرد مالي
از تابع فو ق به این نتيجه مي رسيم كه سرمایه انساني مي تواند ميزان عملكرد مالي را پيش بيني نماید .در حقيقت با
افزایش یك واریانس در سرمایه انساني ،عملكرد مالي حدود  5/4واریانس تغيير خواهد كرد كه نشان از تاثير زیاد
سرمایه انساني بر عملكرد مالي دارد و همچنين بدليل اینكه سطح معناداري آماره  tمتغير مستقل تحقيق از سطح خطاي 0
درصد كوچكتر است ،مي توان با اطمينان  10گفت كه سرمایه انساني بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و
معناداري دارد .لذا فرضيه فرعي اول پژوهش تایيد و فرضيه صفر رد مي شود.
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-3-6آزمون فرضيه فرعی دوم
فرض  :Hoسرمایه ساختاري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري ندارد.
فرض  :H1سرمایه ساختاري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري دارد.
جدول ( .)9ضرایب رگرسيون در فرضيه فرعي دوم پژوهش
ضرایب غير استاندارد

ضرایب
آماره t

استاندارد
B

خطاي معيار

Beta

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/019

5/950

-

0/611

5/5941

سرمایه ساختاري

5/666

5/509

5/606

1/170

5/5196

جدول شماره  9ضرایب رگرسيون در فرضيه فرعي دوم پژوهش را نشان مي دهد .با توجه به جدول شماره  9مي توان
گفت كه سطح معناداري آزمون مقدار ثابت كمتر از  5/50بوده بنابراین فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد مي گردد
و مقدار ثابت بر متغير وابسته تاثيرگذار است .به طوري كه مي تواند در معادله ضرایب غيراستاندارد شركت كند.
همچنين سطح معناداري آزمون ضریب متغير سرمایه فكري كمتر از  5/50مي باشد ،بنابراین براي ورود به معادله ضرایب
استاندارد مناسب است ( مي تواند بر متغير وابسته اثر بگذارد) .با توجه به توضيحات فوق تابع به دست آمده از ضرایب
استاندارد به شرح زیر مي باشد:
(
)
(+سرمایه ساختاري)(=)5/606عملكرد مالي
از تابع فوق به این نتيجه مي رسيم كه سرمایه ساختاري مي تواند ميزان عملكرد مالي را پيش بيني نماید .در حقيقت با
افزایش یك واریانس در سرمایه ساختاري ،عملكرد مالي حدود  5/606واریانس تغيير خواهد كرد كه نشان از تاثير زیاد
سرمایه انساني بر عملكرد مالي دارد و همچنين بدليل اینكه سطح معناداري آماره  tمتغير مستقل تحقيق از سطح خطاي 0
درصد كوچكتر است ،مي توان با اطمينان  10گفت كه سرمایه ساختاري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير
مثبت و معناداري دارد .لذا فرضيه فرعي دوم پژوهش تایيد و فرضيه صفر رد مي شود.
-4-6آزمون فرضيه فرعی سوم
فرض  :Hoسرمایه ارتباطي بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري ندارد.
فرض  :H1سرمایه ارتباطي بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير مثبت و معناداري دارد.
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جدول ( .)7ضرایب رگرسيون در فرضيه فرعي سوم پژوهش
ضرایب غير استاندارد

ضرایب
آماره t

استاندارد
B

خطاي معيار

Beta

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/111

5/951

-

1/450

5/5547

سرمایه ارتباطي

5/491

5/570

5/417

0/911

5/5977

جدول شماره  7ضرایب رگرسيون در فرضيه فرعي سوم پژوهش را نشان مي دهد .با توجه به جدول شماره  7مي توان
گفت كه سطح معناداري آزمون مقدار ثابت كمتر از  5/50بوده بنابراین فرض مساوي بودن آلفا برابر صفر رد مي گردد
و مقدار ثابت بر متغير وابسته تاثيرگذار است .به طوري كه مي تواند در معادله ضرایب غيراستاندارد شركت كند.
همچنين سطح معناداري آزمون ضریب متغير سرمایه فكري كمتر از  5/50مي باشد ،بنابراین براي ورود به معادله ضرایب
استاندارد مناسب است ( مي تواند بر متغير وابسته اثر بگذارد) .با توجه به توضيحات فوق تابع به دست آمده از ضرایب
استاندارد به شرح زیر مي باشد:

(
)
(+سرمایه ارتباطي)(=)5/417عملكرد مالي

از تابع فوق به این نتيجه مي رسيم كه سرمایه ارتباطي مي تواند ميزان عملكرد مالي را پيش بيني نماید .در حقيقت با
افزایش یك واریانس در سرمایه ارتباطي ،عملكرد مالي حدود  5/417واریانس تغيير خواهد كرد كه نشان از تاثير زیاد
سرمایه ارتباطي بر عملكرد مالي دارد و همچنين بدليل اینكه سطح معناداري آماره  tمتغير مستقل تحقيق از سطح خطاي
 0درصد كوچكتر است ،مي توان با اطمينان  10گفت كه سرمایه ارتباطي بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي تاثير
مثبت و معناداري دارد .لذا فرضيه فرعي سوم پژوهش تایيد و فرضيه صفر رد مي شود.
-7نتيجه گيری
هدف این تحقيق بررسي تاثير مولفه هاي سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي بوده است .روش پژوهش
توصيفي -استنباطي و بر اساس اهداف كاربردي به حساب مي آید .در این تحقيق سرمایه فكري ،سرمایه انساني ،سرمایه
ساختاري و سرمایه ارتباطي به عنوان متغيرهاي مستقل و عملكرد مالي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدند .براي
توصيف متغيرها از آمار توصيفي و در بخش آمار تحليلي از آزمون هاي كولموگروف-اسميرنوف ،همبستگي پيرسون،
رگرسيون تك متغيري و چند متغيري (نرم افزار  )SPSSاستفاده گردیده است .نتایج حاصل از آزمون فرضيه هاي
پژوهش با استناد به تحليل هاي آماري انجام شده نشان مي دهد كه در سطح اطمينان  10درصد سرمایه فكري مي تواند
ميزان عملكرد مالي را با استفاده از تابع رگرسيون  y=0/736x+eپيش بيني نماید و بر عملكرد مالي تاثير مثبت و
معناداري دارد .طبق آزمون فرضيات تحقيق ،تاثير مثبت و معنادار اجزاي سرمایه فكري بر عملكرد مالي مورد تایيد قرار
گرفت .این نتایج با یافته هاي مچرن ( ،)1515فورت و همكاران ( ،)1591فليپ و همكاران ( ،)1591فریرا و فرانكو
( ،)1594اندریوا و گارنيا ( ،)1594ارجمندنيا ( ،)9916خاكپور ( )9916و محمودزاده ( )9916سازگار است .با توجه به
نتایج فرضيه اصلي تحقيق و تاثير مثبت و معنادار اجزاي سرمایه فكري بر عملكرد مالي شركت مورد بررسي و با عنایت
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به دنيایي كه به سمت دانش محور شدن حركت مي نماید ،به مدیران شركتها پيشنهاد مي گردد در جهت پيشبرد اهداف
و از جمله ارتقاي عملكرد مالي شركت ،با سازماندهي دانش موجود و با تدوین برنامه مناسب تاثير دارایي هاي نامشهود
غير مادي سرمایه فكري و مولفه هاي آن را بر عملكرد مالي شركتها را محاسبه نموده و همچنين نقاط قوت و ضعف
مولف هاي سرمایه فكري (انساني ،ساختاري و رابطه اي) را مورد تحليل و بررسي قرار دهند .همچنين با تقویت نقاط
ضعف و انجام اصالحات ساختاري ،اصالح فرایندها ،بهبود تشكيالت و روش هاي كاري زمينه بهره گيري هرچه بيشتر
از افكار و نظرات كاركنان را فراهم و استفاده بهينه از سرمایه فكري به عنوان یك دارایي ارزشمند در سازمان ،جزء
اولویتها قرار گيرد.
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Abstract
Nowadays knowledge-based economy, considering the role of intellectual capital in creating
and increasing organizational value and the placement of intellectual capital index in the
development indicators of many countries, the success of an organization depends on its
ability to manage this valuable resource. The need to identify and measure intellectual capital
becomes more apparent. The purpose of this study is to investigate the intellectual capital and
its components on the financial performance of a car company. The statistical population
includes the specialists and experts of the company under study and the method of descriptive
and inferential research based on the applied purpose. The research data collection tool
included a standard Bounties questionnaire. Validity and reliability of the designedquestionnaire were 81/6 and 91/5 respectively, therefore; the validity and reliability of
questioner were confirmed. In this study, first the components of intellectual capital including
human capital, structural capital and communication capital were measured and then their
effect on financial performance was analyzed using correlation tests and regression analysis.
At the trust ship level of 95% findings show intellectual capital has a positive impact on
financial performance.
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