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مورد مطالعه قرار گرفت .برای اندازهگیاری سارمایه فکاری از ماد پالیاک و بارای سانجش احتماا
ورشکستگی از تبدیل خروجیهای مد آلتمن به احتماا ورشکساتگی اساتااده شاد .همچناین بارای
آزمون فرضیهها نیا از مد های رگرسیون چند متغیره با دادههاای ترکیبای اساتااده شاد .نتاای آزماون
فرضیهها نشان داد که سرمایه فکری و اجاای آن تأثیر معکاوس و معنااداری بار احتماا ورشکساتگی
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارند.
واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،احتما ورشکستگی ،بورس اوراق بهادار تهران.

 -1مقدمه
سرمایه فکری از مااهیم اساسی و مهم در حوزه مدیریت و مالی است .توجه به نقاش سارمایه
فکری بر بهبود عملکرد شرکتهاا ،شناساایی و تقویات و توساعه آن از اهمیات و ضارورت
ویژهای برخوردار است ] .[1بنتیس در مورد اهمیت این ماهوم معتقد است که سارمایه فکاری
یک موجودیت پیچیده و گریاان است اما زمانی که کشف شاود و ماورد اساتااده قارار گیارد،
سازمان را قادر میسازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند ].[2
روشهای شناسایی و سنجش سرمایه فکری در پژوهشهای مختلف ،متاااوت بیاان شاده
است ولی یکی از مهمترین روشها ،روش پالیک است کاه سارمایه فکاری را در ساه حاوزه
سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی (مشتری) مورد بحث قرار میدهد و بارای
اندازه گیری آنها از دادههای مالی استااده میکند ].[3
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در تجایه و تحلیلهای سرمایهگاذاری و اعطاای اعتباار باه
واحدهای تجاری ،عالوه بر عوامل مؤثر بر بازده سارمایهگاذاری ،توجاه ویاژهای باه ارزیاابی
ریسک و پیشبینیهای درماندگی مالی و ورشکستگی نیا دارند .درماندگی مالی و ورشکستگی
از موضوعات مهم در حوزه مدیریت مالی و سرمایهگذاری به شمار میآیند.
از نقطه نظر اقتصادی ،درماندگی مالی را میتوان به زیانده بودن شرکت تعبیار کارد کاه در
این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است ] .[4یکی از راههای کمک به سرمایهگاذاران،
ارائه الگوهای پیشبینی درباره دورنمای کلی شرکت است .هرچاه پایشبینایهاا باه واقعیات
نادیکتر باشد ،مبنای تصمیمهای صحیحتری قرار خواهند گرفت ].[5
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ورشکستگی وضعیتی است که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هاینههاای بهاره
مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است .ورشکستگی زمانی رخ میدهد که بدهیهای یک شرکت
از ارزش داراییهای موجود در شرکت تجاوز کند .از نظر حقوقی ،ورشکستگی عباارت اسات
از اینکه بدهکار از کل دارایی خود به ناع طلبکار صارفنظر کناد ولای هرگااه از ورشکساتگی
برائت حاصل کند ،میتواند بهطور مجدد کار خود را آغاز کناد .ورشکساتگی اقادامی قاانونی
است که به موجب آن بهطور کلی داراییهای یک بدهکار عاجا از پرداخات بادهی خاود باه
سود طلبکاران ضبط شود ].[1

 -2بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع ،شتاب فاایندهای به اقتصاد بخشایده و
رقابت روزافاون مؤسسات ،دستیابی به سود را محدود و احتما ورشکستگی را افااایش داده
است .مالکان ،مدیران ،سرمایهگذاران ،شرکای تجاری و بستانکاران به اندازه مؤسساات دولتای
به ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی عالقاهمناد هساتند .باه ایان
ترتیااب تصاامیمگیااری مااالی نساابت بااه گذشااته راهبااردیتاار شااده اساات .مالکااان ،ماادیران،
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،شرکتهای تجاری و همچنین مؤسسات دولتای عالقاهمناد باه
ارزیابی وضعیت مالی شرکتها هستند ،زیرا در صورت ورشکستگی ،هاینههای زیادی به آنهاا
تحمیل میشود ].[1
در دنیای رقابتی امروز ،ارزش جریانی ناشی از تعامل مناسب میاان سارمایه فیایکای از راه
سرمایه غیرفیایکی بهخصوص سرمایههای فکری و سرمایههاای اجتمااعی حاصال مایشاود.
انتظار میرود هر چه سرمایه فکری در شرکت بیشتر باشد و از آن بهره مناسبی حاصال شاود،
کیایت عملکرد غیرمالی و مالی شرکتها بهبود پیدا کند و از مسیری که شرکتهاا باه سامت
ورشکستگی میپیمایند خارج و یا از سرعت آنها در آن جهت کاساته شاود .ورشکساتگی باه
دالیل مختلای نظیر ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ،مدیریت ناکارا ،سرمایه ناکافی ،خیانت
و تقلب ،رقابت ،ویژگیهای سیستمهای اقتصادی ،نوسانهای تجاری و  ...رخ میدهد .اودوم

1

1. Odom 1990
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در مقاله خود با عنوان یک مد شبکه عصبی برای پایشبینای ورشکساتگی ،مهامتارین دلیال
ورشکستگی شرکتها را سوء مدیریت میداند.
با توجه به مباحث قبل میتوان گات احتما ورشکستگی که از کاهش توان تادیه تعهادات
شرکت حاصل میشود ،اعتبار شرکت را کاهش داده و هاینههای تأمین مالی را افااایش دهاد.
همچنین امکان مدیریت بهینه سرمایه در گردش را با مخاطره مواجه میسازد .با توجه به نقاش
برجسته سرمایههای فکری و اجاای سهگانه آن (سرمایه انسانی ،سارمایه سااختاری و سارمایه
مشتری یا ارتباطی) در موفقیت عملکرد بنگاههای اقتصادی ،هدف این پژوهش ،بررسای نقاش
سرمایه فکری و اجاای آن بر میاان احتما ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
قرار گرفته است.

 -3مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-3تعریفها و ماهیت سرمایه فکری
سرمایه فکری شامل تمام فرایندها و داراییهایی است که بهطور معمولی و سانتی در ترازناماه
نشان داده نمیشود و همچنین شامل آن دسته از داراییهای نامشهود (مانند عالیام تجااری یاا
نامهای تجاری و حق امتیاز) است که روشهای حسابداری جدید آنها را در نظر میگیرد ].[0
سرمایه فکاری حاصل جمع دانش اعضااای یک ساازمان و کاربااارد عملااای آن اسات ].[0
سرمایه فکری تااوت میان ارزش بازار یک شرکت و هاینه جایگاینی داراییهای آن است ].[3
سرمایه فکری به مجموعه منحصر بهفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطالق مایشاود.
سرمایه فکری ،مواد فکری از قبیل دانش و اطالعات و مالکیت (دارایی) معنوی و تجربه اسات
که باعث ایجاد ثروت میشود و هنوز تعریف جهاانشامولی بارای آن وجاود نادارد .سارمایه
فکری جستجو و پیگیری و استااده مؤثر از دانش (کاالی ساخته شده) در مقایسه باا اطالعاات
(مواد خام) است ] .[3سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکتهاا اسات .سارمایه فکاری
مجموعهای از داراییهای دانش محور اسات کاه باه یاک ساازمان اختصااص دارد و در زماره
ویژگیهای یک سازمان محسوب میشود .همچنین از راه افااودن ارزش باه نیناعاان کلیادی
سازمان بهطور قابل مالحظهای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود ].[10
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سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار ،دارایی فکری ،دارایی انساانی
و دارایی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیتهای خاود توانمناد مایساازد ].[11
سرمایه فکری جمع همه مواردی است که افراد سازمان میدانند و برای سازمان در بازار ایجااد
مایت رقابتی میکند .سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشاد .سارمایه
فکری مجموعهای از اطالعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان اسات ].[12
سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گستردهای است که برای هر شرکت منحصر بهفرد است
و به شرکت اجازه میدهد تا بهطور پیوسته خود را با شرایط در حا تغییر و تحو انطباق دهد
] .[13سرمایه فکری ،دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فاردی و ساازمانی مطار
میشود که سطح فردی شامل دانش ،مهارت و استعداد و در سطح سااختاری شاامل ماواردی
مانند پایگاه داده خاص هر مشتری ،فناوری ،روشها و فرایندهای سازمانی و فرهنگ میباشد.
سرمایه فکری ،شایستگیهای یک شرکت که بهطور عمده با تجربه و تخصص افراد داخال
یک سازمان مرتبط است .در واقع این دانش و تجربه افراد داخل شرکت اسات کاه مایتواناد
ارزش ایجاد کند .این امر از راه فرایندهای خلق دانش جدید و مبادله دانش صورت مایگیارد.
بنابراین باید توجه داشت که این شایستگیها تنها بهوسایله افاراد و در داخال ساازمان ایجااد
نمیشود بلکه ممکن است بهوسیله یا بهواسطه محیطی که سازمان در آن قرار دارد ،خلق شاود
(برای مثا شبکه همکاری بین شرکتها در یک منطقه خاص).

 -2-3پژوهشهای خارجی
در زمینه طبقهبندی اجاای سرمایه فکری تاکنون مد های زیادی ارائه شده است .در ادامه اهام
این طبقهبندیها با نام محققان آنها نکر میشوند ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه
فکری ،هنوز یک طبقهبندی جهانشمولی درباره اجاای سرمایه فکری وجود ندارد.
استوارت 1طبقهبندی خود را به صورت سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سارمایه مشاتری
ارائه کرد ].[14سرمایه انسانی در این طبقهبندی درواقع برگرفته از کارکنان یک ساازمان اسات
که مهمترین دارایی یک سازمان به شمار میآید .منظور از سرمایه ساختاری ،دانش قرار گرفتاه
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شده در فناوری اطالعات و حق امتیازها ،طر ها و مارکهای تجاری است .منظاور از سارمایه
مشتری ،اطالعات مربوط به بازار است که برای جذب و حاظ مشتریان به کار گرفته میشود.
طبقهبندی بونتیس 1که نخست به سه نوع سرمایه انسانی ،ساختاری و مشتری اشاره کرد ،در
سا  2000طبقهبندی خود را به صورت سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سارمایه ارتبااطی و
دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد .منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان
یک سازمان دارای آن میباشند که این دانش بهطور معمو به صورت ضمنی اسات .منظاور از
سرمایه ساختاری تمام داراییهای غیر انسانی یا قابلیتهای سازمانی است کاه بارای بارآورده
شدن نیازهای (الاامهای) بازار مورد استااده قرار میگیرد ] .[15منظور از سرمایه ارتباطی تماام
دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شاامل مشاتریان ،عرضاهکننادگان،
مجامع علمی و غیره است .به عقیده وی مهمترین جاء یک سارمایه فکاری ،سارمایه مشاتری
است به دلیل اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن اسات .منظاور از مالکیات
معنوی آن قسمت از داراییهای نامشهود است که براساس قانون ،ماورد حمایات و شناساایی
قرار گرفته است مانند کپیرایت ،حق اختراع و حق امتیاز .باه عقیاده باونتیس در باین اجااای
سرمایه فکری ،سرمایه انسانی مهمتار اسات ،زیارا کاه منباع ناوآوری و بازساازی (نوساازی)
استراتژیک است .همچنین بونتیس به وجود یک مجموعه روابط متقابل میاان اجااای سارمایه
فکری معتقد است ،به این صورت که اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولای
یک سرمایه ساختاری مناسبی نداشته نباشد ،نمیتواند از دانش نهاته در افراد خود استااده کند
و به تبع آن نمیتواند به سرمایه مشتری خود پاسخ مناسبی دهد .سرمایه انساانی ،نشااندهناده
موجودی دانش افراد یک سازمان است .بونتیس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یاک
سازمان برای استخراج بهترین راهحلها از دانش افرادش توصیف مایکناد .همچناین باونتیس
چنین بحث میکند که سرمایه انسانی چون یک منبع نوآوری و نوسازی اساتراتژیک اسات ،از
اهمیت فراوانی برخوردار است ]. [15
روس و دیگران 2نیا بحث میکنند که کارکنان ،سرمایه فکری را از راه شایستگی ،نگارش و
چاالکی فکری خود ایجااد مایکنناد ] ،[0باه عباارت دیگار ،شایساتگی شاامل مهاارتهاا و
1. Stewart 1997
1. Bontis 1996
2. Ross at all 1997
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تحصیالت افراد میباشد ،در حالی که نگرش دربرگیرناده جااء رفتااری کاار کارکناان اسات.
چاالکی فکری ،فرد را به تغییر رویهها و تاکار در ماورد راهحالهاای نوآوراناه مساائل قاادر
میسازد .بروکینگ 1نیا معتقد است دارایی یک سازمان شامل مهارتها ،تخصص ،توانایی حال
مسئله و سبکهای رهبری میشود ] .[11سرمایه انساانی داناش نهاادی شاده متعلاق باه یاک
سازمان میداند که در پایگاههای داده نخیره میشود .اغلب از آن به عناوان سارمایه سااختاری
یاد میکنند .با این وجود یوندت 2ترجیح داده است که اصطال سرمایه سازمانی را به کار ببرد،
زیرا معتقد است سرمایه سازمانی بهطور واضحتری بیان میکند که این داناش باهطاور واقعای
متعلق به سازمان است .سرمایه سااختاری شاامل هماه نخاایر غیار انساانی داناش اسات کاه
دربرگیرنده پایگاههای داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهای اجرایی فرایندها ،استراتژیها
و برنامههای اجرایی سازمان میباشد.
سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجاود در فنااوری اطالعاات ،حاق ثبات محصاوالت،
طر ها و برچسبهای تجاری است .آنها معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از هار آنچاه
که در شرکت باقی میماند پس از آنکه کارکنان زمان شب به خانه مایروناد .باه عقیاده آنهاا،
سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی نظیر دارایی فکری ،نوآوری ،فرایندها و دارایای
فرهنگی و نیا سرمایه نوسازی و توسعه ،نظیر حق ثبات محصاوالت و تاالشهاای آموزشای
است .بروکینگ معتقد است که سرمایه ساختاری شامل داراییهای زیرساختاری ،مثل فنااوری،
فرایندها و روشهای کاری و نیا دارایی فکری ،مثل دانش فنی ،برچسبهاای تجااری و حاق
ثبت محصوالت میشود ] .[0به باور چن و همکاران ،3سرمایه ساختاری به سیساتم سااختار و
رویههای جاری کسبکار یک سازمان اشاره دارد .از دیدگاه آنهاا ،سارمایه سااختاری باهطاور
واضحتر میتواند به صورت فرهنگ سازمانی ،یاادگیری ساازمانی ،فرایناد عملیااتی و سیساتم
اطالعاتی طبقهبندی شود ] .[11براساس نظر بونتیس 4اگر یک سازمان سیستمهاا و رویاههاای
کاری ضعیف داشته باشد ،سرمایه فکری به حداکثر توانایی بالقوه خود دست پیدا نخواهد کرد،
در حالی سازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد کاه باه
1. Brooking 1997
2. Uendet 2002
3. Chen at all 2005
4. Bontis 1996
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افراد امکان میدهد تا دست به کارهای جدید بانند ،با شکست روبهرو شوند و یاد بگیرند ].[3
همچنین سرمایه ساختاری میتواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد بهیناه و همچناین
عملکرد کسبوکار سازمان کمک کند .سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است ،زیرا که
سرمایه انسانی یک عامل تعیینکننده شکل سازمانی است .از طرف دیگر ،سرمایه ساختاری باه
مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد ،بهطور آشاکار و مساتقل از سارمایه انساانی
ایجاد میشود؛ برای مثا ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بهطاور مساتقل مایتوانناد آثاار
بنیادی داشته باشند .بنابراین سرمایه ساختاری و انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک
میکنند که بهطور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و به کار گیرند[11] .

بروکینگ در بخش داراییهای بازار به مشتریان ،وفاداری آنها و کانا های توزیع که مارتبط باا
سرمایه مشتری هستند ،اشاره میکند ] .[11همچنین استوارت اظهار میکناد کاه سارمایه مشاتری
عبارت از اطالعات بازار برای استااده در جذب و حااظ مشاتریان اسات [14] .موضاوع اصالی
سرمایه مشتری ،دانش موجود در کانا های بازاریابی و روابط با مشتریان اسات .سارمایه مشاتری
نشاندهنده توانایی بالقوه یک سازمان به دلیل عوامل نامشهود بیرونی آن است .اگارچاه اصاطال
سرمایه مشتری در آغاز توسط هیوبرت 1مطار شاد ،تعااریف جدیاد ماهاوم آن را باه سارمایه
ارتباطی توسعه دادهاند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان ،رقباا،
تأمینکنندگان ،انجمنهای تجاری یا دولت برقرار میکند ] .[3بهعالوه ،روس و همکااران اظهاار
میکنند سرمایه ارتباطی که مربوط به مشتریان است ،بازارگرا است .باازارگرایی عباارت از ایجااد
هوشمندی بازار در سطح سازمانی نسبت به نیازهای موجود و آیناده مشاتریان اسات .در نهایات
گسترش این هوشمندی باید بهطور افقی و عمودی در درون سازمان ایجاد شود ].[3

 -3-3پژوهشهای داخلی
در بررسی پیشینه پژوهش باه کاارگیری سارمایه فکاری در ایاران ،ماوارد متعاددی باه چشام
میخورد ،برای مثا مجتهادزاده باه نقاش حساابداری مادیریت در انعکااس سارمایه فکاری
میپردازد ] .[11انواری رستمی و رستمی به ارائه و ارزیابی مد ها و روشهای مالی سنجش و
1. Hubert 1995
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ارزشگذاری سرمایههای فکری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میپردازند ] .[10انواری
رستمی و سراجی در آزمونی عملی به سنجش سرمایه فکاری و بررسای رابطاه میاان سارمایه
فکری و ارزش بازاری سهام شرکتهای باورس اوراق بهاادار تهاران پرداختناد ] .[13اناواری
رستمی ،زمانی عموقین و دلجو به ارائه آزمون تجربای ارتبااط میاان سارمایه فکاری و هایناه
متوسط موزون سرمایه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ] .[20اناواری رساتمی،
احمدیان و میرزاده نقش سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ثروت سهامداران شرکتهاا باورس
اوراق بهادار تهران را بررسی کردند ] .[21انواری رستمی زمانی عماوقین و دلجاو باه بررسای
نقش سرمایه فکری بر جریان نقد عملیاتی و متوسط موزون هایناه سارمایه در باورس تهاران
پرداختند ] .[22انواری رستمی ،زمانی عموقین و دلجو همچناین رابطاه سارمایه اجتمااعی باا
سرمایه فکری را در خلق مایت رقابتی شرکتها ماورد مطالعاه قارار دادناد ] .[23منوریاان و
دیگران روابط متقابل میان اجاای سرمایه فکری و آثار آنها بر عملکرد ساازمانی شاعب باناک
ملت تهران را مورد بررسی قرار دادند .نتای نشان داد که باین اجااای سارمایه فکاری رواباط
متقابل بهنسبت قوی وجود داشته است ولی ایان سارمایههاا هایچ گوناه تاأثیری بار عملکارد
سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است ] .[24قلیچخانی و مشبکی به تبیاین نقاش
سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه فکری در دو شرکت خودرو ساز ایرانی میپردازد [25] .زارع
به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای شرکت های داروسازی پذیرفته شاده در
بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .نتای نشان داد کاه رابطاه مثبات معنااداری باین سارمایه
انسانی و سرمایه ارتباطی با عملکرد شرکتها وجود دارد ولی بین سرمایه ساختاری و عملکرد
شرکتها رابطه معنادار وجود ندارد ] .[21خاوندکار به معرفی مادیریت ،توساعه و ماد هاای
سنجش سرمایه فکری پرداخت ] .[21مدهوشی و اصاغرنژاد امیاری بارای دوره زماانی 1300
لغایت  1305و نمازی و ابراهیمی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی پرداختند ]20؛ .[23
رهنمای رودپشتی و همتی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر
ارزشآفرینی را مورد بررسی قرار دادند ] .[1عباسی و امان گلدی رابطاه باین اجااای سارمایه
فکری و عملکرد مالی را سنجیدند .رضاایی و همکااران ارتبااط سارمایه فکاری و معیارهاای
عملکرد را بررسی کردند ] .[30قربانی و همکاران تأثیر سارمایه فکاری بار عملکارد ماالی در
صنعت داروسازی ایران را مورد آزمون قرار دادناد ] .[31حسانی رابطاه باین سارمایه فکاری،
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ارزش افاوده و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران را بررسای کارد.
] .[32مهرعلیان و همکاران به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای عملکرد در شرکتهاای
دارویی پرداختند و نتیجه گرفتند که سرمایه فکری بر سودآوری تأثیرگذار است اما بر بهرهوری
و ارزش بازار تأثیری ندارد ] .[33همتی و مهرابی نیا ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی
برای بررسی و مثبت و معنادار گاارش کردند ] .[34مظاری و شمس رابطاه سارمایه فکاری و
عملکرد ماالی شارکت هاای باورس اوراق بهاادار تهاران را ماورد بررسای قارار دادناد ].[35
عارفمنش و زارع رابطه معیار  VAICو معیارهای عملکرد را آزمون کردند ] .[31انصااری در
پایاننامه خود به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و موفقیت پروژههای ساختمانی شرکتهاای
بورس تهران پرداخت ] .[31دیانتی و رمضاانی باه بررسای تاأثیر سارمایه فکاری بار کیایات
اطالعات مالی پرداخته و نتیجهگیری کردند که اجاای سرمایه فکری در مجموع پنجااه درصاد
از تغییرات در کیایت اطالعات را تبیین مینمایند ] .[30رضایی و همکاران تأثیر سرمایه فکری
بر ارزش بازار را در مراحل مختلف چرخه حیات بررسی کردند ] .[33اسدی و همکاران تاأثیر
ضریب ارزش افاوده سرمایه فکاری (VAIC) 1بار ارزش افااوده اقتصاادی را مثبات گااارش
ارزیابی کردند ] .[40پورزمانی و همکاران تأثیر  VAICبر عملکرد مالی را مثبت گاارش کردند
] .[41رحمانی و عارفمنش به بررسی نقش سرمایه فکری بر هایناه سارمایه پرداختناد ].[42
ستایش و کاشانیپور رابطه سرمایه فکری با عملکرد ماالی را آزماون کردناد و باه ایان نتیجاه
رسیدند که ارتباط معناداری بین سنجههای سرمایه فکری و عملکرد وجود ندارد ] .[43دستگیر
و همکاران تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها را در بورس تهران مورد بررسی قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و دو شاخص عملکرد ماالی
(نسبت قیمت به درآمد و نرخ رشد) وجود دارد ] .[44پیری و همکاران شواهدی مبنی بر تأثیر
سرمایه فکری بر عملکرد اقتصادی شرکتها را مورد تأیید قرار دادند ] .[45نتای نشان داد کاه
بین نسبت بدهیهای کوتاهمدت به جمع داراییها و سرمایه فکاری رابطاه مناای و معنااداری
وجود دارد؛ همچنین بین نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع داراییها و سرمایه فکری رابطاه
مثبت و معناداری وجود دارد .فراهانی و همکاران به نقش سرمایه فکری در ناوآوری ساازمانی
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پرداختند ] .[1سجادی و بنابی قدیم به تحلیل و بررسی تأثیر ارزش افاوده فکری بر درماندگی
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتای پژوهش نشاان داد
که ارزش افاوده فکری و عناصار آن (ارزش افااوده سارمایه انساانی ،ارزش افااوده سارمایه
ساختاری ،ارزش افاوده سرمایه مورد استااده) ،تأثیر معناداری بر درمانادگی ماالی شارکتهاا
ندارند و بین اهرم (به عنوان متغیر کنتر پژوهش( و درماندگی مالی رابطه معناادار و معکاوس
وجود دارد ].[41
با بررسی ادبیات نظری و پیشینه پژوهشها میتوان ادعا کرد کاه نقاش سارمایه فکاری باه
عنوان یکی از مهمترین داراییهای نامشهود شرکتها بر متغیر مهم مالی و سرمایهگذاری ،یعنی
احتما ورشکستگی مورد بررسی و آزمون عملی جادی قارار نگرفتاه اسات .باه ایان جهات
پژوهش حاضر درصدد است تا به تبیین نقش مهام سارمایه فکاری بار احتماا ورشکساتگی
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

 -3-4فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین سرمایه فکری و احتما ورشکستگی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
: 1-1بین سرمایه ساختاری و احتما ورشکستگی شرکتهاا رابطاه معکاوس و معنااداری
وجود دارد
 :1-2بین سرمایه انسانی و احتما ورشکستگی شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد.
 :1-3بین سرمایه مشتری و احتما ورشکستگی شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد.

 -4روش پژوهش
این پژوهش ،پژوهشی کاربردی و توصیای است .داده های این پژوهش از مطالعاه مساتقیم
صورت های مالی شرکت های مورد مطالعاه و یادداشات هاای توضایحی آنهاا گاردآوری و
دسته بندی ش د و متغیرهای مورد نظر بر اساس تعاریف عملیاتی این متغیرها محاسبه شدند.
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سپس داده های حاصل از این فرایند به وسیله مد های رگرسیونی چند متغیره مورد آزماون
قرار گرفت.
متغیر مستقل این پژوهش ،سرمایه فکری است که برای محاسبه آن از ماد ضاریب ارزش
افاوده فکری پالیک استااده شده است .احتما ورشکستگی به عناوان متغیار وابساته در نظار
گرفته شده است .برای تعیین احتما ورشکستگی از مد آلتمن استااده شده است به این نحو
که خروجیهای مقداری مد آلتمن به احتما تبدیل شدهاناد .در پاژوهش حاضار ،دو متغیار
اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدهاناد .انادازه شارکت از
طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت محاسبه مایشاود و اهارم ماالی نیاا از
تقسیم جمع کل بدهیها به جمع کل داراییها به دست میآید ].[41
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکتهای فعا در بورس اوراق بهادار تهران اسات.
با اعما روش حذف سیستماتیک ،جامعه آماری به شرکتهایی تقلیل پیدا کرد کاه در قلمارو
هات ساله سا های  1301تا  1333حضور داشتند؛ دورههای مالی مشترک داشتند؛ غیر ماالی و
غیر واسطهای بودند و وقاههای طوالنی در معامالت سهام آنهاا نباوده اسات .باا اعماا ایان
معیارها ،درمجموع تعداد  141شرکت مورد بررسی نهایی قرار گرفتند.

 -5یافتههای پژوهش
آزمون فرضیههای پژوهش حاضر بهوسیله مد های رگرسیونی چند متغیره با دادههاای تلایقای
صورت گرفت .قبل از آزمون فرضیهها و ارائه یافتههای پژوهش ،نخسات حصاو اطمیناان از
نرما بودن توزیع متغیرهای وابسته ،مانایی دادهها و بررسی همخطی دادهها ضارورت دارد .از
این رو هر یک از آزمونهای مورد نظر بهطور خالصه تشریح میشود.
در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای ماد از روش حاداقل مربعاات معماولی
استااده شد .این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیاق دارای توزیاع نرماا
میباشد ،زیرا توزیع غیرنرما متغیر وابسته منجار باه تخطای از ماروضاات ایان روش بارای
تخمین پارامترها شده و نتای درستی را ارائه نمیدهد .در این مطالعه این موضوع از راه آمااره
کولموگروف  -اسمیرنف ( )K-Sمورد بررسی قرار میگیرد .اگر سطح اهمیت آماره این آزمون
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بیشتر از  0/05باشد ،فرضیه  H0مبنی بر نرما بودن توزیع متغیر پذیرفته میشاود .در شاکل 1
نتای آزمون  K-Sبرای متغیر حساسیت جریان نقدی نامتقارن شارکتهاای نموناه ارائاه شاده
است .از آن جایی که سطح معناداری آماره کولموگروف  -اسمیرنف بارای متغیرهاای وابساته
باالتر از  0/05میباشد ،بنابراین فرضیه  H0در سطح اطمینان  35درصد تأیید شده و بیانگر این
است که این متغیرها توزیع نرما دارند .برای آزمون ماناایی دادههاا از آزماون 1اساتااده شاده
است .با توجه به اینکه سطح معناداری همه متغیرها برابر با  0.000یا کوچکتر از 0/05اسات،
بنابراین میتوان گات دادهها مانایی دارند .همخطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای
توضیحی یا مستقل است .یکی از راههای شناسایی رابطه همخطی یا عادم هامخطای ،بررسای
رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است .در صورتیکه همبساتگی باین متغیرهاای مساتقل
شدید نباشد ،مشکل همخطی پیش نمیآیاد.در ایان بخاش باا اساتااده از ضاریب همبساتگی
پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته مایشاود .در
این مطالعه بررسی رابطه همخطی بین متغیرهای مستقل باا بهارهگیاری از ضاریب همبساتگی
پیرسون انجام شده است .نتی نشان داد که اغلب متغیرهایی که قرار است در یک مد استااده
شوند ،دارای همبستگی شدید ندارند.

 -1-5نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
 -1-1-5نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه اصلی با استااده از مد ( )1به صورت دادههای پانل برآورد میشود.
()1

+

3

+ 2

1

0

برای اینکه بتوان مشخص کرد که آیا استااده از روش دادههای پانل در بارآورد ماد ماورد
نظر کارآمد خواهد بود یا نه ،از آزمون چاو یا  Fمقید و به منظور تعیین روش (آثار ثابات و یاا
آثار تصادفی) برای برآورد مناسبتر (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تاااوتهاای واحادهای
مقطعی) از آزمون هاسمن استااده شد .نتای برآورد مد در جدو  1ارائه شده است.
1. Bartlett Kernel
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جدول  1نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از روش آثار ثابت
+0/031L

+

F.Distress=0/432-0/030

متغیرها

ضریب

آماره

t

P-Value

عرض از مبدأ

0/432

3/012

0/0002

سرمایه فکری ()IC

-0/030

-4/113

0/0000

منای

اهرم مالی ()LEV

0/031

13/124

0/0000

مثبت

اندازه شرکت ()SIZE

-0/020

1/012

0/0120

بی معنی

آماره دوبین واتسون ()D.W

2/21

ضریب تعیین مد

0/213

آزمون

F

آزمون هاسمن

نوع رابطه

31/01

0/0003

5/401

0/0000

با توجه به نتای آزمون چاو و سطح معناداری آن میتوان از روش دادههاای پانال اساتااده
کرد .همچنین با توجه به نتای آزمون هاسمن و سطح معناداری آن ( )0/000که کمتار از 0/05
میباشد ،الزم است مد با استااده از روش آثار ثابات بارآورد شاود .همچناین بارای آزماون
ناهمبستگی باقیماندهها ،مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2/21بوده است که میتوان نتیجاه
گرفت باقیماندهها مستقل از هم میباشند .چاون مقادار احتماا آمااره  Fاز  0/05کوچاکتار
میباشد ( )0/0000با اطمینان  35درصد معنادار بودن کل مد تأیید مایشاود .ضاریب تعیاین
مد نیا  0/213است؛ یعنی متغیرهای مد  22درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.
در شکل  ،1چون احتما آماره  tبرای ضریب متغیر سرمایه فکاری مناای و کوچاکتار از
 0/05است ( ،)0/000میتوان گات که سرمایه فکری با احتما ورشکستگی شرکتهای مورد
مطالعه رابطه معکوس و معناداری دارد و متغیر اندازه شرکت رابطه مناای و متغیار اهارم ماالی
رابطه مثبت با احتما ورشکستگی نشان میدهند .بنابراین فرضیه اصلی پاژوهش ماورد تأییاد
قرار میگیرد.
 2-1-5نتایج آزمون فرضیه 1-1
فرضیه  1-1با استااده از مد ( )2به صورت دادههای پانل برآورد میشود.
()2

+

3

113

+ 2

1

0

تبیین نقش سرمایه فکری در کاهش احتمال  _______________ ...خسرو مرادی شهدادی و همکاران

جدول  2نتایج آزمون فرضیه  1-1پژوهش با استفاده از روش آثار ثابت
+

-0/305

F.Distress =0/300+0/110

متغیرها

ضریب

آماره

جاء ثابت

0/300

3/330

t

نوع رابطه

P-Value

0/001

سرمایه ساختاری ()SC

0/110

1/011

0/240

بی معنی

اهرم مالی ()LEV

-0/305

-12/11

0/0000

منای

اندازه شرکت ()SIZE

-0/010

-1/130

0/230

بی معنی

آماره دوبین واتسون ()D.W

2/135

آزمون

ضریب تعیین مد

0/183

F

آزمون هاسمن

00.01

()0/000

11.35

()0/000

نتای برآورد مد در جدو  2ارائه شده است .با توجه به نتاای آزماون چااو و ساطح
معناداری آن می توان از روش داده های پانل استااده کرد .همچنین با توجه به نتای آزماون
هاسمن و سطح معنا داری آن ( )0/000که کمتر از  0/05می باشد ،الزم است مد با استااده
از روش آثار ثابت برآورد شود .چون مقدار احتما آماره  Fاز  0/05کوچاک تار مای باشاد
( )0/0000با اطمینان  35درصد معنی دار بودن کل مد نیا تأیید می شاود .همچناین بارای
آزمون ناهمبستگی باقیمانده ها مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2/135باوده اسات کاه
می توان نتیجه گرفت باقیمانده ها مستقل از هم می باشند .ضریب تعیین مد نیا گویاای آن
است که  10درصد از احتما ورشکستگی شرکت ها به وسیله متغیرهای وارد شده در ماد
تبیین می شود .در شکل  ،2چون احتما آمااره  tبارای ضاریب متغیار سارمایه سااختاری
بارگ تر از  0/05می باشد ( ،) 0.204در نتیجه در سطح اطمینان  35می تاوان ادعاا کارد کاه
سرمایه ساختاری بر احتما ورشکستگی شارکت هاا اثار معنااداری نادارد و فرضایه 1-1
پژوهش رد می شود.
 3-1-5نتایج آزمون فرضیه 1-2
فرضیه  1-2با استااده از مد ( )3به صورت دادههای پانل برآورد میشود.
()3

+

3

110

+ 2

1

0
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نتای برآورد مد در جدو  3ارائه شده است.
جدول  3نتایج آزمون فرضیه  1-2پژوهش با استفاده از روش آثار ثابت
0/ +

+310

0/432-0/103

متغیرها

ضریب

آماره

t

P-Value

جاء ثابت

0/432

3/031

0/0025

سرمایه انسانی ()HC

-0/103

-5/111

0/0000

منای

اهرم مالی ()LEV

0/310

13/211

0/0000

مثبت

اندازه شرکت ()SIZE

-0/021

-1/310

0/055

بی معنی

آماره دوبین واتسون ()D.W

2/213

آزمون

F

30/22

()0/0000

ضریب تعیین مد

0/223

3/403

()0/0000

آزمون هاسمن

نوع رابطه

با توجه به نتای آزمون چاو و سطح معناداری آن میتوان از روش دادههاای پانال اساتااده
کرد .همچنین با توجه به نتای آزمون هاسمن و سطح معناداری آن ( )0/000که کمتار از 0/05
میباشد ،الزم است مد با استااده از روش آثار ثابت برآورد شود .چون مقدار احتما آماره F

از  0/05کوچکتر میباشد ( )0/000با اطمینان  35درصد معنادار بودن کل مد تأیید میشاود.
همچنین برای آزمون ناهمبستگی باقیماندهها مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2/213بوده و
میتوان گات که باقیماندهها مستقل از هم میباشند .ضریب تعیین ماد نیاا نشاان داد کاه22
درصد از احتما ورشکستگی بهوسیله متغیرهای وارد شده در مد تبیین میشود.
در شکل  3از آن جایی احتما آماره  tبرای ضریب متغیر سرمایه انسانی منای و کوچکتار
از  0/05میباشد ( ،)0/000در نتیجه با اطمینان  35درصد میتاوان گاات سارمایه انساانی بار
احتما ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارد و فرضیه  1-2پژوهش پذیرفته میشود .در
این مد ضریب متغیر اندازه بارگتر از  0/05بوده و بیمعنی است و متغیر اهارم ماالی رابطاه
مثبت با متغیر وابسته ،یعنی احتما ورشکستگی را نشان میدهند.
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 -4-1-5نتایج آزمون فرضیه 1-3
فرضیه  1-3با استااده از مد  4به صورت دادههای پانل برآورد میشود.
()4

+

+ 2

3

1

0

نتای برآورد مد در جدو  4ارائه شده است.
جدول  4نتایج آزمون فرضیه  1-3پژوهش با استفاده از روش آثار ثابت
+

+0/214

0/412- 0/113

متغیرها

ضریب

آماره

جاء ثابت

0/412

0/440

0/014

سرمافه مشتری ()CC

-0/113

-1/441

0/000

منای

اهرم مالی ()LEV

0/214

1/010

0/000

مثبت

اندازه شرکت ()SIZE

-0/011

-1/312

0/113

بی معنی

t

P-Value

نوع رابطه

آماره دوبین واتسون ()D.W

2/211

آزمون چاو

121/13

()0/000

ضریب تعیین مد

0/332

آزمون هاسمن

13/41

()0/000

با توجه به نتای آزمون چاو و ساط معنااداری آن فرضایه  H0آزماون در ساطح اطمیناان
35درصد رد شده و بیانگر این است که میتوان از روش دادههای پانل استااده کرد .همچنین با
توجه به نتای آزمون هاسمن و سطح معناداری آن ( )0/004که کمتر از  0/05میباشد ،فرضیه
H0آزمون در سطح اطمینان  35درصد رد شده و فرضیه  H0پذیرفته مایشاود.از ایان رو الزم
است مد با استااده از روش آثار ثابت برآورد شود.
در بررسی معنیدار بودن کل مد با توجه به اینکه مقدار احتما آماره  Fاز  0/05کوچکتر
میباشد ( )0/00با اطمینان  35درصد معنیدار بودن کل مد تأیید میشود .ضریب تعیین ماد
نیا گویای آن است که  33درصد از احتما ورشکستگی شرکتهاا باهوسایله متغیرهاای وارد
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شده در مد تبیین میشود .در بررسی معناداری ضرایب با توجه نتای ارائه شاده در شاکل ،4
از آن جایی احتما آماره  tبرای ضریب متغیر سارمایه مشاتری کوچاکتار از  0/05مایباشاد
( ،)0/000در نتیجه وجود سرمایه مشتری بر احتما ورشکستگی شرکتها در ساطح اطمیناان
 35درصد مورد تأیید قرار میگیرد .بنابراین فرضیه  1-3پژوهش پذیرفته شده و با اطمیناان 35
درصد میتوان گات سرمایه مشتری بر احتما ورشکستگی تأثیر معناداری وجاود دارد .مناای
بودن ضریب این متغیر نشان از وجود اثر معکوس سارمایه مشاتری بار احتماا ورشکساتگی
میباشد .در این مد ضریب متغیراندازه شرکت بارگتر از  0/05بوده و بیمعنی است و متغیر
اهرم مالی رابطه مثبت با متغیر وابسته ،یعنی احتما ورشکستگی را نشان میدهند.

 -1نتایج و پیشنهادها
این پژوهش به آزمون رابطه میان سرمایه فکری (و اجاای سهگانه آن) با احتماا ورشکساتگی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .بر این اساس ،یک فرضیه
اصلی و سه فرضیه فرعی نیا مورد آزمون قرار گرفت .قبل از آزمون فرضیههاا ،آزماون نرماا
بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش ،آزمون مانایی متغیرها و بررسی آزمون همبساتگی میاان
متغیرهای تحقیق به اجرا درآمد و مورد تأیید قرار گرفت .با توجاه باه یافتاههاای پاژوهش در
خصوص آزمون فرضیه اصلی میتوان گات رابطه معکاوس و معناادار باین سارمایه فکاری و
احتما ورشکستگی شرکتها وجود دارد که در این خصوص میتوان گاات نتاای پاژوهش
محققانی همچون ،ستایش و کاشانیپور ،دساتگیر و همکااران ،نماازی و ابراهیمای ،عباسای و
همکاران ،عباسی و گلدی صدقی ،آهنگر ،رفیعی و همکارانش ،بیاانگر وجاود رابطاه مثبات و
معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت است .اما منصوریان و دیگران بیان مایکنناد
که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاأثیری نداشاته و ایان ارتبااط را بایمعنای مای دانناد.
همچنین سجادی و بنابی قدیم به این نتیجه رسایدند کاه سارمایه فکاری تاأثیر معنااداری بار
درماندگی مالی شرکتها ندارد .نتیجه آزمون فرضیههای فرعی پژوهش نیا بیانگر آن است کاه
بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری با احتما ورشکستگی شرکتها رابطه معکوس و معنادار
وجود دارد اما بین سرمایه ساختاری و احتما ورشکستگی شرکتها رابطه معنایداری وجاود
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ندارد که در این صورت نتای این پژوهش با نتای یافتههای زارع ،همراستا می باشد .همچنین
عارفمنش و زارع تأثیر سرمایه ساختاری را بر عملکرد مالی بیمعنی ،تأثیر کارایی سارمایه بار
عملکرد مالی را منای و معنیدار و تأثیر سرمایه انسانی را بر عملکارد ماالی مثبات و معنایدار
میدانند.
از آن جایی که مشخص شد که سرمایه فکری در دو بعد سرمایه انسانی و سارمایه مشاتری
(رابطهای) اثر معکوس و معناداری بر احتما ورشکستگی شرکتها دارند و تقویت و مدیریت
مناسب این دو جاء سرمایه فکری میتواند احتما ورشکساتگی شارکتهاا را کااهش دهاد،
براساس این نتیجه به مدیران و تصمیمگیرندگان شرکتها برای مادیریت ریساک شارکت باه
تحلیلگران حوزه باازار سارمایه ،سارمایهگاذاران و اعتباردهنادگان جهات تحلیال ،انتخااب و
مدیریت صحیح سرمایهگذاریهای آنان به حسابرساان بارای نموناهگیاریهاای حسابرسای و
هاینههای صحیح حسابرسی و به شرکتهای بیمه برای تنظیم صحیح نرخهای بیمهای توصایه
میشود که احتما ورشکستگی را تعیین و میاان و آثار سرمایه فکری و اجاای مهم آن ،یعنای
سرمایه انسانی و مشتری را مورد توجه خاص خود قرار دهند.

 -7منابع
[1] Marr B. G. (2003) "Intellectual capital and knowledge management
Effectivness", Management Decision, 41(3): 771-791.
[2] Bonits N. (1996) "Managing intellectual capital strategically", Business
Quarterly Summer, pp. 41-47.
[3] Seetharaman A., Sooria H., Savavanan A. (2002) "Intellectual capital
accounting and reporting in the knowledge economy", Journal of Intellectual
Capital, 3(2): 128-148.
[4] Fallahpour S. et al. (2014) "Neural network based on colony of honey for
estimation of credit rate of bank customers", Portfolio Management, 5(21): 3353.
[5] Mehrani S., Resaeiyan A. (2009) "Asset liquidity and share liquidit",
Hessabras, 11(46): 1-56.

114

1331  زمستان،4  شماره،7 پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی ______________________ دوره

[6] Sohila Farahani, Abdarzadeh P., Fotovat B. (2016) "The effect of intellectual
capital on organizational innovation mediated by knowledge management and
organizational learning in print media", Organizational Resource Management
Research, 6(1): 1-265.
[7] Rahnama Roodposhti F., Hemmati H. (2009) "Measuring the relation between
intellectual capitals with new variables in performance measurement based on
value creation approach", Financial Studies, 2(2): 111-134.
[8] Roos J., Roos G., Dragonetti N. C., Edvinsson L. (1997) Intellectual Capital:
Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London.
[9] Bontis N. (1998) "Intellectual capital: An exploratory study thatdevelops
measures and models", Management Decision, 36(2): 63-76.
[10] Marr B. G. (2003) "Intellectual capital and knowledge management
effectiveness", Management Decision, 41(3): 771-791.
[11] Brooking A. (1997) Intellectual Capital, International Thompson Business
Press, London.
[12] Edvinson L., Malone M. (1997) Intellectual capital: Realizing your company's
true value by finding its hidden brainpower, Harper Business, New York.
[13] Mouritesen J. (2000) Driving growth: Economic value added versus intellectual
capital, Denmark, Copenhagen, Business School.
[14] Stewart T. (1997) Intellectual capital: The new wealth of nations, Doubleday
Dell Publishing Group, New York, NY.
[15] Bontis N., Crossan M., Hulland J. (2002) "Managing an organizational learning
system by aligning stocks and flows", Journal of Management Studies, 39(4):
437-469.
[16] Chen Cheng, S.-J., Hwang Y. (2005) "An empirical investigation of the
relationship between intellectual capital and firms' market value and financial
performance", Journal of Intellectual Capital, 6(2): 159-176.
[17] Mojtahedzadeh V. (2004) "Role of managerial accounting in reflecting
intellectual capital", Hessabdar, 6(21): 1-36.

115

 _______________ خسرو مرادی شهدادی و همکاران... تبیین نقش سرمایه فکری در کاهش احتمال

[18] Anvary Rostamy A. A., Rostami M. R. (2003) "Appraising the companies’
intellectual capital measurement and evaluation models", Journal of the
Accounting and Auditing Review, 10(34): 51-75.
[19] Anvary Rostamy A. A., Seraji H. (2005) "Valuing intellectual capital (IC) and
study the relationship between firms’ IC values with their share market prices:
An empirical evidence from the Tehran stock exchange (TSE( ", Journal of the
Accounting and Auditing Review, 12(39): 49-62.
[20] Anvary Rostamy A. A., Zamani Amougjin R., Deljoo M. (2011) Empirical
Investigation of the Relationship between IC and WACC in TSE. 3th
International Conference on Intellectual Capital Management IICM 2011,
Zanjan, Iran.
[21] Anvary Rostamy A. A., Ahmadian V., Mirzadeh S. A. (2013) "Intellectual
Capital, Shareholder Wealth and Firms' Financial Performance: Empirical
Evidences from Tehran Stock Exchange", Financial Accounting & Auditing
Research Letters, 5(20): 83-116.
[22] Anvary Rostamy A. A., Zamani Amoughin R., Deljou M. (2012) Empirical
examination of the relationship between intellectual capital with the operating
cash flow and weighted average cost of capital, The 10th AnnualIranian
Accounting Conferences, May 23 and 24, Tehran, Iran.
[23] Anvary Rostamy A. A., Zamani Amougjin R. Deljoo M. (2011) Social capital,
intellectual capital and firms’ competitive advantages, 4th International
Conference on Intellectual Capital Management IICM 2012, Zanjan, Iran.
[24] Monavvarian A., Gholinejad A., Yazdani H. (2006) Relations between elements
of intellectual capital and organizational performance of Bank Mellat in
Tehran, Ms. Thesis in Public Administration, University of Tehran.
[25] Ghilichli B., Moshabbaki A. (2006) "Role of social capital in creation of
organizations’ intellectuall capital", Journal of Management Knowledge,
19(75): 125-147.
[26] Zare M. J. (2009) Study the relation between intellectual capital and firms’
performance, Ms. Thesis, Mazandaran University.

111

1331  زمستان،4  شماره،7 پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی ______________________ دوره

[27] Khavandkar J., Khavandkar E. (2013) Intellectual Capital; Managing,
Development and Measurement Models, 3rd Edition, Tehran: Iran Ministry of
Science: Research and Technology Press.
[28] Madhoushi M., Asgharnejad A. (2009) "Measuring intellectual capital and its
relation with firms’ financial returns", Journal of the Accounting and Auditing
Review, 57: 101-116.
[29] Namazi N., Ebrahimi S. (2012) "Investigating the impact of the components of
intellectual capital on the firm’s financial performance: Evidence from Tehran
stock exchange (TSE)", Journal of Accounting Advances, 3(2): 163-197
[30] Abbasi E., Sedghi A. (2010) "Impact of intellectual capital elements’efficiency
on the financial performance of firms in Tehran Stock Exchange", Journal of
the Accounting and Auditing Review, 60: 57-74.
[31] Ghorbani M. J., Shahaei B., Mousavi S., Anvary Rostamy A. A. (2010)
"Impacts of intellectual capital on financial performance of Iranian pharmatic
industry firms", Business Management Prespectives, 4(37): 27-40.
[32] Hassani H. (2010) Study the relationship between intellectual capital and value
added and profit, Master thesis supervisor Ali Asghar Anvary Rostamy, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran.
[33] Mehralian G., Rajabzadeh A., Sadeh M., Rasekh H., (2012) "Intellectual capital
and corporate performance in Iranian pharmaceutical industry", Journal of
Intellectual Capital, 13(1): 138-158.
[34] Hemmati H., Zamani Amoughin R. (2011) "Intellectual capital ane value added
and

accumulated

abnormal

return",

Journal

of

Industrial

Strategic

Management, 8(24): 44-58.
[35] Mozaffari Shamsi M. (2010) Investigation of relation between intellectual
capital and financial performance of firms listed on Tehran Stock Exchange,
Ms. Thesis, Islamiz Azad University, Yazd, Branch.
[36] Arefmanesh Z., Zare H. (2011) "Measuring intellectual capital and investigation
of its relation with performance of firms listed on Tehran Stock Exchange",
Journal of Accounting Research, 1(3): 73-93.

111

 _______________ خسرو مرادی شهدادی و همکاران... تبیین نقش سرمایه فکری در کاهش احتمال

[37] Ansari F. (2011) Study the role of intellectual capital in success of Iranian
construction companies listed in Tehran Stock Exchange, Master thesis,
Supervisor Ali Asghar Anvary Rostamy, Tarbiat Modares University, Tehran,
Iran.
[38] Dianati Deilami Z., Ramezani M. (2013) "The impact of intellectual capital on
the financial information quality for listed firms in Tehran Stock Exchange",
Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(2): 31-47.
[39] Rezaei F., Hemati H., Zamani R. (2010) "Evaluation affected intellectual capital
on market value added (Economic & Market)", Journal of Economic and
Business Research, 1(1): 72-86.
[40] Asadi G., Alam Tabrizi, A., Rezaei S. (2013) Effects of VAIC on EVA",
Accounting & Auditing Research Journal, 4(20): 1-22.
[41] Pourzamani Z. Jahanshad A., Mahmoudabadi A. (2012) "Impacts of intellectual
capital on market value and financia performance", Journal of the Accounting
and Auditing Review, 19(2): 17-30.
[42] Rahmani A., Arefmanesh Z. (2012) "Intellectual capital and its relation with
cost of equity", Journal of Empirical Research in Accounting, 2(2): 1-18.
[43] Setayesh M. H., Kashanipour F. (2012) "Impact of intellectual capital elements
in determination of performance in Tehran Stock Exchange", Empirical
Research on financial Accounting, 10 (36): 1-21.
[44] Dastgir M., Arabsalehi M., Aminjafari R., Akhlaghi H. (2014) "Effects of
intellectual capital on Firms’ financial performance", Financial Accounting &
Auditing Research Journal, 6(21):1-36.
[45] Piri P., Barzegar Sadaghiani S., Yokhaneh A., Hasannehad S. A. (2014) "A
study on the effects of intellectual capital efficiency on economic performance",
Management Science Letter, 4(5): 985-992.
[46] Sajjadi S. H., Bonabi Ghadim R. (2015) "Impacts of VAIC on Insolvency of
Firms Listed on Tehran Stock Exchange", Accounting Knowledge, 15(61): 5-25
[47] Pulic A. (2000) "VAIC–an accounting tool for IC management", International
Journal of Technology Management, 20(5/6/7/8): 702-714.

110

پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی ______________________ دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1331

113

تبیین نقش سرمایه فکری در کاهش احتمال  _______________ ...خسرو مرادی شهدادی و همکاران

100

