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سرمایه
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انتظار هستند.ازای 
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تعری 
مالحظهایرادربارهاثرگذاریدارایی
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مقدمه
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ازیادداشتهایتوضیحی،رابطهمیانقیمتساهموارزشدارایایهاایفکاری

دستآمده
ترتیبیشاخصهایداراییفکریبه 
یشدهاست .
شرکتبررس 
یشدهاسات.ساپسنتاایج
درمقالهحاضرپسازمرورپژوهشهایصورتگرفتهدراینحوزه،مدلنظریپژوهشمعرف 
ارائهشدهاست.تحقیقحاضرباراسااس
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ادبیات پژوهش
دراینقسمتمجموعهایازپژوهشهایصورتگرفتهبارایقیمات گاذاریساهمباالحااردارایایفکاریدرساهبناد
یشدهاساتودربناددومباه
هایصورتگرفتهباروشهاییغیرازروشاولسنبررس 


اولپژوهش
یشدهاست.دربند
گردآور 
پژوهشهایصورتگرفتهبامدلاولسنپرداختهشدهاست.دربندنهاییپسازجمعبندینتایجپژوهشهایگذشته،نوآوری
انشدهاست .
بهصورتشفافبی 
پژوهشنسبتبهتحقیقاتپیشین 
جونزوهمکاران()2002بارگرسیونقیمتسهمبررویبرخیازشااخصهاایدارایایفکاریباهارتبااطمیاانارزش
سرمایهانسانیومزیتهایرقابتیشرکتپیبردند.ساالمودینوهمکااران()2010باااساتفادهازدادههاایساال2000تاا
2002شرکتهادرمالزیبهاهمیتروزافزونداراییهایفکریدرارزششرکتهایفعاالدرایانکشاوراشاارهداشاتهاناد.
نتیجهپژوهشچادهاواریانی()2010حاکیازبازدهمثبتشرکتدراثرسرمایهگذاریدربخشتحقیاقوتوساعهحتایدر
شرایطعدماجرامناسبقوانینمالکیتفکریبودهاست.بوجلبنوفدهیال)2011(3ارتبااطیقاویمیاانسارمایهگاذاریدر
بخشتحقیقوتوسعهوقیمتسهمشرکترابهکمکیکمدلدادههاپانلپویانشااندادهاناد.علایرجابزادهوهمکااران

(،) 2012ارتباطمیانداراییفکریوسودآوریشرکترادرصنایعداروییایرانبااستفادهازرگرسیونخطیبررسیکردناد،
نتایجاینپژوهشارتباطمیانداراییهایفکریوسودآوریشرکترانمایانساخت.آنمنشنونیاکباونتیس)2013(4باا
بهرهگیریازمعادالتساختاریوبررسیبیشاز200بانک،اثرسرمایهانسانیرابرعملکردبانکهایبلژیاکولوکزامباور 
مشخصکردهاند.رناتوسیدلروهمکاران()2014درپژوهشهایخودبابهرهگیریازروشدادههایپانلارتباطمیانمیازان
هایداروییرانشاندادهاند.هانوپیکوال)2012(5درپاژوهشخاودباه
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سرمایه
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)نیزضرورتافشاارزشداراییهاایفکاریدرگازارشهاای
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نسبتارزشذاتیبهارزشبازارسهامونسبتقیمتبهدرآمدسهامدربازاربورساوراقبهاادارتهارانحدفاصالساالهاای 
1377-1322پیاده سازیکردندونتایجاینپژوهشحاکیازعدمارتباطمعنادارآماریمیاانایاندونسابتدرباازارایاران
است.
باتوجهبهپژوهشهایگذشتهداراییفکرینقشکلیدیدرارزششرکتایفامایکناد،بناابراینارائاهاطالعااتماالی
مربوطبهداراییهایفکریامریضروریبهنظرمیرسد.ازاینروایانپاژوهش،بامطالعاهادبیااتپیشاینموضاوع،تعادادی
شاخصداراییفکریرابرمبنایادداشتهایتوضیحیهمراهباصورتهایمالیتدویننمودهاست.نکتهحائزاهمیتبررسای
نروایانپاژوهشگاام
هایموثربرقیمتگاذاریاسات.ازایا 


بازاریسهموانتخابشاخص
رابطهمیاناینشاخصهاباارزش
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موثریدرپوششاینشکافدرقیمتگذاریسهمبرداشتهاست.بهطورکلیپاژوهشپایشرو3ناوآوریاساساینسابتباه
پژوهشهایپیشیندارد :

یشدهاستوبارایهریاکباهصاورت
دستهبند 
 .1بررسیمجزایانواعداراییفکری:دراینپژوهشداراییهایفکری 
فشدهاست.
مستقلشاخصهاییتعری 

 .2جامعیتونوآوری:دراینپژوهشادبیاتپیشینموضوعبرایگردآوریفهرستکاملیازشااخصهاایمبتنایبار
داراییفکریمطالعهشدهاست.همچنیندرصورتلزومتعاریفوشاخصهایجدیدیباتوجهبهشیوهگزارشگری
ارائهشدهاست.
مالیشرکتهایبورسبازاراوراقبهادارتهران 

بندیداراییهایفکریازروشرگرسیونگاامباهگاامبارایحالمادل


روشحل:دراینپژوهشباتوجهبهتقسیم
.3
استفادهشده است.اینروشاجازهورودترتیبیمتغیرهایهردستهوبررسیمجزااثرهریکرافراهمآوردهاست.


مدل نظری پژوهش
دراینبخشابتدامدلاولسنمعرفیودالیلانتخابآنذکرمیشود.ساپسروشحالایانمادلتشاری مایشاود.دردو

شاخصهاموردبررسیقرارگرفتهاست .

قسمتبعدیاینبخشبهترتیبدادههایپژوهشونحوهتعریف

مدل اولسن
اولسن()1225روشارزشگذاریدرآمدپسماندومدلاطالعاتخطیرادرهمآمیختهاستتاامادلیناوبارایتوضای 
تغییراتوعواملموثربرقیمتسهمارائهدهد.رابطه()1مدلاولسنرانمایشدادهاست :
()1
 Pt  BV t  a1X ta  a2 t
براسااسمادلاولسانارزشدفتاری(،)2BVدرآمادپساماند( )واطالعاتدیگر()νعواملیهستندکاهبار
قیمتسهمشرکتموثرهستند.مدلاولسنازاطالعاتحسابداریجهتارزشگذاریشارکتاساتفادهکاردهاساتوارزش
دفتریرابهعنوان قیمتمنصفانهشرکتدانسته،همچنینسودتقسیمیآتیشرکترابهکمکحساابداریدرآمادمحاسابه
کردهاست.
 اولیندلیلبهکارگیریمدلاولسندقتباالیاینمدلدرتشری قیمتسهماست.پژوهشهاایفراوانایدرباارهمادل
اولسنصورتگرفتهاست.برنارد()1225مدلاولسنرامدلبهتریدرقیاسبامدلتنزیلجریاناتنقدیآتیجهتتشاری 
تغییراتقیمتسهمدانستهاست.پژوهشپنمانوسوجیانیس)1222(7برتریمدلاولسنرابرروشهاایتنزیالجریاناات
نقدیدرتمامیشرایطآشکارکردهاست.کاراساناسیسواسپیلیوتی)2003(2مدلاولسنرابامدلهایسانتیارزشگاذاری
گزارششدهودربرخیازمواردبهترعملکردهاست .

اندکهعملکردمدلاولسنمعادلمدلهایسنتی
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انعطافپذیر یمدلاولسنبهعلتوجودمتغیراطالعاتدیگر،دلیلدیگریاستکهدرتحقیاقپایشروازمادلاولسان
است.اینمتغیرامکانلحارارزشداراییهایفکریشرکترابارای

برایتشری قیمتسهامشرکتهایبورسیاستفادهشده
تشری قیمتسهامفراهمآوردهاست .
روش حل مدل اولسن
دراینپژوهشبراساسچارچوبنظریتدوینشده،ازمدلرگرسیونگامبهگامپیشروبرایحلمدلاستفادهشدهاست.
بهگامپیشرورادارایسهمرحلهزیردانستهاست:
گام 
جانرولینگوهمکاران()1222مدلرگرسیون 
 .1موثرترینمتغیربرمتغیروابسته،بهمدلافزودهشود(.متغیرهایمالیدرمدلاولسن)
 .2دومینمتغیربهمدلافزودهشود،همچنیناثربخشیمتغیرهایقبلیمجددباوجودافزودنمتغیارجدیادباهمادل
بررسیشود.
یکهتغییرزیادیشاخصتوقفمدلایجادنشود.
تکرارگامهایدوموسومتابههنگام 

.3
عدمتغییرمعناداردرمعیارتوقفاست.دراینپژوهشازمعیارتوقف
توقففرآیند،منوطبه 

استفادهشدهاست .


دادهها
بهمنظوراجرایمدلاولسندراینپژوهشازمیانشرکتهایپذیرفتاهشادهدرباازارباورساوراقبهاادارتهاران102،
)انتشارصورتهایمالیساالنهدرانتهاایساالشمسایو()2عادمحواوردر

شرکتبامدنظرقراردادنمحدودیتهای1(:
.سپساطالعاتصورتهایمالیاساسایویادداشاتهاایتوضایحی

شدهاند
انتخاب 

صنعتواسطهگریدرسال1325شمسی
یشدهاست.الزمبهذکراستکهاطالعاتمربوطبهحقوقثبتاختراعازپایگاهمالکیتمعناوی
آنهاازسامانهکدال2گردآور 
قوهقوائیهاستخراجشد امامتغیرهایمربوطباتوجهبهعدممعناداریدربازارایرانازمدلاولیهحذفشدهاستاماتعااریف
عملیاتیاینمتغیرهادرقسمتیادداشتبرایمخاطبانتالیفشدهاست .

شاخصها
یشدهاست.ستوناولنامشاخص،ستوندوم
دراینقسمتبهمنظورخالصهسازی،اطالعاتشاخصهادرجدول()1گردآور 
نمادشاخص،ستونسومتعریفعملیاتیوستونچهارممرجعانتخابشاخصاست .
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شاخص
جدول-1
نام

نماد

تعریف عملیاتی

مرجع

قیمتبازاریسهم 

P

ارزشسهمپایاندوره 

اولسن( )1225

سودجاری(-نرخبهرهسالگذشته*ارزشدفتریسهم) 

اولسن( )1225

ارزشدفتری 

 BV

ارزشدفتری 

اولسن( )1225

درصدمشتریانعمده 

 PMC

درصدمشتریانباسهمخریدبیشاز10درصدفروش 

دیلیووهمکاران( )2002

نسبتهزینهتبلیغات 

 ADV

هزینهتبلیغات\تعدادسهامشرکت 

دیلیووهمکاران( )2002

رشدسودآوری 

 RG

)سودجاری\سوددورهقبل( 1-

خجستهواشرفی( )1327

نرمافزار 
هزینه 

 ISOF

نرمافزار\فروشسالیانه 
هزینه 

بوجلبنوفدهیال( )2012

قدمتشرکت

YCE

تعدادسالهایگذشتهازتاسیس 


دیلیووهمکاران( )2002

نسبتهزینههایتوسعه


RDD

هزینههایتوسعه\درآمدعملیاتی 


خجستهواشرفی( )1327

نسبتدرآمدعملیاتیکارکنان

RPE

درآمدعملیاتی\تعدادکارکنان 

دیلیووهمکاران( )2002

مهارتکارکنان

PENS

ذخیرهمزایایپایانخدمتکارکنان\تعدادکارکنان 

خجستهواشرفی( )1327

درآمدپسماند 




ووجهتمایزآنهادرتوضیحات

3شاخصرشددرآمد،نسبتهزینههایتوسعهومهارتکارکنانبهشیوهنوتعریفشدهاند
ذیلآمدهاست :
 .1رشدسودآوری:درپژوهشهایگذشتهاینشاخصبهعنوانرشدنسبیدرآمدعملیاتیلحارشدهاستاماباتوجاه
بهاینکه آنچهبرایفعاالنبازارسرمایهاهمیتدارد،رشدسودونهرشددرآمداست،درایننسبترشدساودآوری
شرکتلحارشدهاست.
 .2هزینههایتوسعه:باتوجهبهعدمدسترسیبههزینههایدقیقتحقیقوتوسعهدرشرکتهایبورسی،هزیناههاای
توسعهشاملهزینههایداراییهایدرجریانتکمیلوپیشپرداختهاایسارمایهایباااساتفادهازیادداشاتهاای
دادهشدهاست.
بهعنوانشاخصیبرایتوسعهآتیشرکتقرار 
توضیحی 
 .3مهارتکارکنان:باتوجهبهعدمدسترسیبهسط تحصیالتوسوابقکارکناانمیازانذخیارهتاامینشادهپایاان
خدمتکارکناندرجشدهدریادداشتهایتوضیحیشرکتبهعنوانشاخصیبرایساط مهاارتکارکنااندرنظار
گرفتهشده است.اینشاخصبااینفرضکههرچهتجربهکارکناانومیازانتحصایالتآناانبااالترباشاد،حقاوق
بیشتریدریافتخواهندکردوبهتبع آنمزایایپایاانخادمتبیشاتریبارایآنااندرنظارگرفتاهخواهادشاد،
فشدهاست.
تعری 
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بحث و بررسی 
دراینبخشابتدا،شاخصهایتوصیفیدادههامحاسبهشدهاست،سپسبرایرسیدنبهمدلنهااییپاژوهشفرضایاتزیار
آزمودهشدهاند:

فرض(:)1متغیرهایمالیدرصدباالییازتغییراتقیمتسهمراتشری میکند.
فرض(:)2افزودنمتغیرهایانسانیسببافزایشقدرتتوضیحیمدلخواهدشد.
فرض(:)3افزودنمتغیرهایمشتریمحورباعثتشری بیشترقیمتسهمخواهدشد.
تگذاریراباالخواهدبرد.
فرض(:)4افزودنمتغیرهایساختاریقدرتتوضیحیمدلقیم 
):میانداراییهایفکریشرکتوقیمتسهمرابطهمعناداریوجوددارد .

فرض(5

شاخصهای توصیفی 
خالصهشدهاست .

)شاخصهایتوصیفیمتغیرهایمدلاولسن

درجدول(2
شاخصهایتوصیفیمتغیرهایمدلاولسن 

جدول-2


نماد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

P

 1100

 32522

 221192

 2722912

 -321972

 32522922

 204.27

 3230915

BV

 527902

 2033933

 2424973

 1702923

PMC

0

1

 0942

 0934

ADV

0

 551905

 35953

 25932

RG

 -0922

 12972

 025

 2927

ISOF

0

 0903

 0902

 0901

YCE

2

 25

 35922

 13942

RDD

0

 092

 0902

 0903

RPE

 441553302

 207142000000

 11323271251

 27512402010

PENS

 4320207925

 20142042293

 4503222592

 40154322932
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بررسی رابطه میان متغیرهای مالی و قیمت سهم
متغیرهایمالیمدلقیمتگذاریشامل)1(:ارزشدفتریو()2درآمدپسمانداسات.بناابراینایاندومتغیاررامطاابق
)واردمدلمیکنیم.

رابطه(2

Pit  0  1BV it   2 ita  t

()2
نتایجاجرایمدلبااستفادهازنرمافزارSPSSنسخه22بهشکلجدول()3است .


جدول-3بررسیرابطهمیانمتغیرهایمالیوقیمتسهم
مدل ()2

ضریب

P-Value

عددثابت

529212

 09245

 29220

 09022

 09271

 09000

BV

معناداریضریبمتغیرارزشدفتریباهرضریباطمینانیپذیرفتهمیشودومعنااداریمتغیاردرآمادپساماندباهازای
ضریبهایاطمینان%20وکمترقابلقبولاست.باتوجهبهمقدار09502بارایR2ومعنااداریضارایبمتغیرهاایماالی،
)کهتاثیربهسزایمتغیرهایمالیبرقیمتارزشدفتریاسترانمیتوانردکرد.

میتوانبیانداشتکهفرض(1

بررسی رابطه میان متغیرهای انسانی و قیمت سهم
متغیرهایانسانیشامل)1(:نسبتمهارتکارکنانو()2نسبتدرآمدعملیاتیکارکناناست.بنابراینایاندومتغیاررا
)بهمدلاضافهمیکنیم .

مطابقرابطه(3
()3

Pit  0  1BV it   2 ita  3RPE it   4 PENS it  t

خالصهشدهاست .

نتایجاجرایمدلدرجدول()4
جدول-4بررسیرابطهمیانمتغیرهایانسانیوقیمتسهم 

مدل ()3

ضریب

P-Value

عددثابت

529212

 09232

 29220

 09072

 09271

 09000

BV
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مدل ()3

ضریب

P-Value

PENS

09001

09525

RPE

09001

09732

باتوجهبهنتایججدول()4ضرایبرگرسیونمتغیرهایانسانیباضریباطمینان%20معنادارنیستند.همچناینمقادار
R2تنها0902افزایشداشتهاست،بنابراینمیتوانگفتکهفرضدومکهتاثیرگذاریمتغیرهایانسانیبرقیمتسهماسات،
ردمیشود.

بررسی رابطه میان متغیرهای مشتری محور و قیمت سهم
متغیرهایمشتریمحورشامل)1(:رشدسودآوری()2درصدمشتریانعمدهو()3نسابتهزیناهتبلیغااتاسات.ایان
)بهمدلاضافهمیشوند .

متغیرهامطابقرابطه(4

Pit  0  1BV it   2 ita  3PMC it   4 ADV it  5RG it  t

()4

یشدهاست .
نتایجاجرایمدلدرجدول()5گردآور 
جدول-5بررسیرابطهمیانمتغیرهایمشتریمحوروقیمتسهم

مدل ()4

ضریب

P-Value

عددثابت

529212

 09421

 29220

 091

BV

 09271

 09000

RG

1229227

09535

ADV

159441

09002

PMC

-5329152

09222

باتوجهبهنتایججدول() 5ضرایبرگرسیونرشددرآمدونسبتمشتریانعمدهدرضریباطمینان%20بایمعناااماا
ضریبمتغیرتبلیغاتبهازایمقادیرضریباطمینانکمتراز%22معناداراست.همچنینمقدارR2رگرسایوناز 09502باه
09522رسیدهاست.بنابراینفرضسومرادرسط معناداریبیشاز%1نمیتوانردکردوهزیناهتبلیغااتدرقیماتباازار
سهمموثراست.
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بررسی رابطه میان متغیرهای ساختاری و قیمت سهم 
مدلاضافهمیشوند .

نرمافزار)2(،هزینهتوسعهو()3قدمتشرکتمطابقرابطه()5به
متغیرهایساختاری)1(:هزینه 
()5

 Pit  0  1BV it   2 ita  3ADV it   4 ISOFt  5RDDt   6Y CE t  t

دادهشدهاست .
نتایجاجرایمدلدرجدول()2نمایش 
جدول-2بررسیرابطهمیانمتغیرهایساختاریوقیمتسهم 

مدل ()5

ضریب

P-Value

عددثابت

529212

 09421

 29220

 09025

ADV

 129175

 09005

RDD

20129324

09571

YCE

-109122

09744

ISOF

253529222

09511

باتوجهبهجدول()2معناداریهیچیکازمتغیرهایساختاریمدلدرضریباطمینان%20قابلقبولنیست.بناابراین
فرضچهارمکهبیانگرارتباطمیانقیمتبازارومتغیرهایساختاریاست،ردمیشود .


مدل نهایی پژوهش
گذاریسهمرامیتوانبهشکلرابطه()2بازنویسی

باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازقسمتهایگذشته،مدلنهاییقیمت
کرد.هدفاینقسمتارائهمدلیاستکهتماممتغیرهایموثربرقیمتبازاریسهمرادربرداشتهباشد .
()2
خالصهشدهاست .

نتایجحاصلازاجرایمدل()2درجدول()7




 Pit  0  1BV it   2 ita  3ADV it  t
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ضرایبمدلنهاییقیمتگذاری 

جدول-7

مدل ()6

ضریب

P-Value

عددثابت

529212

 09021

 09244

 0901

BV

 29222

 09000

ADV

149213

09052

باتوجهبهجدول()7متغیرهایموثربرقیماتشارکتعباارتاناداز:ارزشدفتاری(،)BVدرآماد

پسماند()و

هزینههایتبلیغات( .)ADV


نتیجهگیری 
تعیینعواملموثربرقیمتسهامهموارهیکیازمهمترینحوزههایعالقهمندیپژوهشگراندرزمینهمالیبودهاست.در
استوسپسمتغیرهایداراییفکریبرمبناییادداشتهای

اینپژوهش،مدلاولسنبهعنوانمبناقیمتگذاریقراردادهشده
توضیحیبهترتیببهمدلاولسنبرایتشری قیمتساهمافازودهشادهاساتومادلنهااییپاژوهشباهشاکلرابطاه()7
حاصلشدهاست .


()1

)

( ) 149213

(

)09244

( 529212 29222

تاثیراست،وجودشرکتهاییبامقاادیربازر درآمادعملیااتیو


)متغیرهایانسانیبرقیمتسهمبی
براساسرابطه(7
کت هایداروسازیومقادیرکمتاردرآمادعملیااتیوتعادادبااالترکارکنااندربرخایاز
تعدادکارکناناندکدربرخیازشر 
صنایعتولیدی،یکیازعواملیاستکهسببعدممعناداریرابطهمیانقیمتسهموهزینهپرداختیشارکتبارایکارکناان
شدهاست.درمیانمتغیرهایمشتریمحورفقطهزینهتبلیغاترابطهمعناداریباقیمتسهمداشتهاست.یکیازدالیلعدم
معناداریمتغیررشدسودآوری،نوساناتباالبرخیازشرکتهایبورسیهمچونشرکتهاایپاالیشایدراثارسیاساتهاای
هایدولتیبرخیازشرکتهایبازر 


دولتیوشرایطاقتصادیبودهاست.همچنینوجودمشتریانعمدهباتوجهبهوابستگی
وفروشمحصوالتباتعرفهتعیینشده،سببایجادمزیتیبرایشرکتنشدهاست.درنهایاتمتغیرهاایسااختاریبارارزش
سهمشرکتموثرنبودهاند.متغیرقدمتشرکتباتوجهبهقیمتباالترسهامشرکتهایمخابراتیوفناورینسبتباهقیمات
صنایعباسابقهتریهمچونفلزاتوخودروسازی،معناداریخودراازدستدادهاست.همچنینباتوجهبهشیوههاایگونااگون
نرمافزارینیزدارایرابطهمعناداریباقیمتسهمنشدهاست.
برایثبتهزینههاینرمافزارتحتاصولحسابداری،هزینههای 
درنهایتعدمگزارشدهیهزینههایتحقیقوتوسعهعدمرابطهمعنیداررامیانارزشسهموهزینههایتوسعهشرکترقم
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شدهاناد
ف 
داراییهایفکریشرکتیتعری 

زدهاست.همچنینبراساسرابطه()7شاخصهزینهتبلیغات ()ADVکهبراساس
باقیمتسهمدارایارتباطمستقیماست .
باتوجهبهمدلبهدستآمدهدراینپژوهش،سرمایهگذارانالزماستبرایبررسیرشادباالقوهآتایشارکت،عاالوهبار
متغیرهایمالیشرکت،هموارهداراییهایفکریرابهعنوانیکیازشاخصهایکلیدیتاثیرگذارموردتوجهقراردهند.نتاایج
رمایهگاذاریجدیادیرادر
پژوهشچشماندازجدیدیراپیرامونقیمتسهمفراهمآوردهاستکهمیتوانادفرصاتهاایسا 
اختیارفعاالنبازارسرمایهوموضوعاتنوینیرادراختیارپژوهشاگرانقاراردهاد.درنهایاتپیشانهادهاایزیاربارایانجاام
ارائهشدهاست :
پژوهشهایآتی 

 .1بررسیمجزایصنایع:درپژوهشهایآتیمیتوانهریکازصنایعبازاربورسایرانرابهصورتمستقلبررسیکرد
دستآمدهدراینپژوهشمقایسهکرد.
به 
ونتایجحاصلرابامدلنهایی 
 .2تعریفشاخصهایجدید:تعریفشاخصهایجدیدممکناستکهمنجارباهتفااوتنتاایجباهدساتآمادهبارای
قیمت گذاریسهمدربازاربورسایرانشود.باتوجهعدمثبتاختراعاتاغلابشارکتهاادرباازارباورسایارانو
،ارائهشاخصهاایجاایگزین

بیمعناشدنشاخصهایپیشینیکهبرمبنایتعدادحقوقثبتاختراعتعریفشدهاند
ضروریبهنظرمیرسد.


یادداشت
باتوجهبهاینکهشرکتهایپذیرفتاه شادهدرباورساوراقبهاادارتهاراناغلابدارایایفکاریثباتشادهنداشاتهاناد،
یمعنا
شاخصهایجدول()2کهدرتحقیقاتگذشتهمورداستفادهقرارگرفتهاست،برایورودبهمدلاجراشدهدربازارایرانب 
ارزیابیشد .
جدول-2متغیرهایدیگرموثربرارزششرکت 
نام

نماد

تعریف عملیاتی

تعدادثبتاختراع 

PAT

ارزشسهمپایاندوره 

شاخصتمرکز 

 HHI

موقعیتنسبیحقوق 

 RPP

مرجع
دیلیووهمکاران 
( )2002

مجموعتواندومتعدادحقوقهرحوزه
بخشبرحقوقکلبهتواندو 


تعدادحقوقدرحوزهراهبردی/تعداد
حقوقرهبرحوزه 

یوچنوچانگ 
( )2010
یوچنوچانگ 
( )2010
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