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 چکیده

 مورد بیشتر هاآن مالی عملکرد زمان، طول در یکدیگر با هاشرکت رقابت گسترش به توجه با

 برعملکرد فکری سرمایه رابطه رسیرب پژوهش، این هدف جهت، همین به است، شده واقع عنایت

 از منظور همین به. باشد می تهران بهادار اوراق بورس در متوسط و کوچک هایشرکت مالی

 حذف روش به تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته  متوسط و کوچک هایشرکت

 روش از اهفرضیه آزمون در. است شده استفاده 1386-1395 دوره طی( شرکت 90) سیستماتیک

 برای و است شده استفاده استتا آماری افزارنرم از و باند و آرالنو یافته تعمیم گشتاورهای برآورد

 ارتباط دارای وابسته متغیرهای عالوه، به. است شده عمل ایکتابخانه شیوه به هاداده آوریجمع

 می نشان زمان طول در را وابسته متغیرهای پویایی که هستند خود وقفه با داری معنی و مثبت

 عملکرد و انسانی سرمایه بین که دارد آن از نشان اول فرضیه تایید با ارتباط در پژوهش نتایج. دهد

 به توجه با همچنین ، دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه متوسط و کوچک هایشرکت مالی

 سرمایه بین که دهدمی ننشا نتایج دوم، فرضیه تایید با ارتباط در گرفته صورت تحلیل و تجزیه

 و تجزیه به توجه با نهایت در و دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه مالی عملکرد و ساختاری

 عملکرد و ایرابطه سرمایه بین که دهدمی نشان نتایج سوم، فرضیه تایید برای گرفته صورت تحلیل

 .دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه مالی

 سرمایه رابطه ای، عملکرد مالی ،سرمایه ساختاری ،یانسان سرمایه لمات کلیدی :ک
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 مقدمه -1

گیری روند جهانی شدن موجب شده است تحوالت پیچیده چند دهه اخیر و نیز شتاب

که جوامع گوناگون تالش کنند تا بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند . 

است و به منظور نیل به هدف مذکور ها حداکثر کردن ثروت سهامداران اکثر شرکتهدف 

های مناسبی اتخاذ شود، در این میان تصمیمات شود تا تصمیمات و سیاستتالش می

ترین موضوعاتی هستند که مورد مرتبط با ساختار سرمایه و سرمایه فکری یکی از اساسی

شده ها در عرصه سازمانی مطرح جدیدی از داراییگیرند . امروزه  مدل توجه قرار می

بندی ا به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیمهای سازمان راست و به طور کلی دارایی

ها به سمت نامند و ارزیابیهای نامشهود را سرمایه فکری میکنند،  که عموما داراییمی

 از فعلی حسابداری های تمسیس از بسیاری ارزیابی دارایی نامشهود گرایش یافته است .

 و بوده غافل نوین عصر هایی سازمان در دانش و معنوی مالکیت حق ندهفزای اهمیت و نقش

 صورت دیگر، عبارت به ،محاسباتشان ناتوانند در هادارایی واقعی ارزش سنجش توان از

 در .هستند برخوردار های بسیاریمحدودیت از هاشرکت واقعی ارزش تشریح در مالی های

 سرمایه بازده از بسیار بیشتر شده گرفته بکار فکری سرمایه بازده کنونی، محور دانش جوامع

 است. یافته اهمیت شده، گرفته کار به مالی های

و سرمایه  3، سرمایه ارتباطی2هایی از جمله سرمایه ساختاریاز مولفه 1سرمایه فکری 

 5تشکیل شده است در این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی 4انسانی

شود . امروزه در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می 6سطکوچک و متوهای شرکت

های اساسی در رشد و توسعه های کوچک و متوسط یکی از اولویتحمایت از بنگاه

ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، این بنگاه شود،اقتصادی بسیاری از کشور ها محسوب می

برداری از منابع مالی کوچک را دارند بهره فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری و

درصد در  52.2اشتغال صنعتی کشور  1395.بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران در سال 
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الوه بر موضوع اشتغال نفر نیروی کار متمرکز بوده است، ع 400هایی با کمتر از بنگاه

های مین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را در زنجیره تاتوان حضور برخی از بنگاهنمی

د موانع مالی که در ها در کشور و وجوبزرگ نادیده گرفت . با توجه به اهمیت این بنگاه

 ها شده است، پرداختن به این موضوع ضروری به نظرنهایت منجر به تضعیف عملکرد آن

 رسد . می

متوسط توان تاثیر کسب و کارهای کوچک و بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا می

قات بسیار در این ها نادیده گرفت، باید گفت نتایج تحقیرا تنها به دلیل کوچک بودن آن

ها در های کوچک و متوسط به دلیل تاثیر عظیم آنزمینه حاکی از آن است که نقش شرکت

 .شدتر از آن است که قبل از آن فکر میار پر رنگاقتصاد بسی

 مبانی نظری و پیشینه -2

اق نظر دارند که افزایش سرمایه فکری باعث بهبود ه طور کامل اتفادبیات موجود ب

شوند، به عبارتی سرمایه فکری از سه جزء های کوچک و متوسط میعملکرد مالی شرکت

ای ایه ساختاری و سرمایه رابطهتشکیل شده است که شامل سرمایه انسانی، سرم

تواند بر عملکرد مالی سه جزء میباشد، لذا سرمایه فکری از طریق این مشتری(می)سرمایه

پردازان معتقدند که سرمایه های کوچک و متوسط اثر بگذارد. بسیاری از نظریهشرکت

و اولیه دهد، به عبارتی دیگر یک جز اصلی انسانی، اساس سرمایه فکری را تشکیل می

  (1389 همتی رضایی،)آیدهای سرمایه فکری به حساب میبرای اجرای فعالیت

ها و توانایی آنان که در سانی شامل عواملی است نظیر دانشِ کارکنان، مهارتیه انسرما 

شوند که مشتریان مایلند بابت آن پول نتیجه این عوامل، کارکنان به عملکردی ترغیب می

ای، ساختاری و عملکرد مالی تیب سرمایه انسانی بر سرمایه رابطهبپردازند. به این تر

گذارد، به عبارتی دیگر سرمایه ساختاری و سرمایه تاثیر می های کوچک و متوسطشرکت

 .(1390نمازی)وابستگی دارند ای به سرمایه انسانیرابطه

دانش  دومین جزء سرمایه فکری، سرمایه ساختاری است که شامل توانایی سازمانی، 

عالوه بر کند و سازمانی، برند و عالئم تجاری و ...است که سرمایه انسانی را پشتیبانی می

ری ای از طریق حفظ و جذب مشتآن موجب بهبود عملکرد مالی و افزایش سرمایه رابطه
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کند شود. سرمایه ساختاری شالوده حمایتی است که سرمایه انسانی را قادر به فعالیت میمی

شود. سومین جزء آل یک شرکت موجب افزایش سرمایه انسانی میع ساختار ایدهو در واق

ای است که نمایانگر ارزش ارتباطات فعلی و مستمر شرکت با سرمایه رابطه سرمایه فکری،

ای کند، به عبارتی سرمایه رابطهها عرضه میهایی است که خدماتش را به آنانافراد یا سازم

شود و از ملزومات اصلی های سرمایه فکری محسوب مییز در فعالیتبه عنوان پُل یا کاتال

ای شامل حفظ رمایه فکری به ارزش بازار است. سرمایه رابطهو تعیین کننده تبدیل س

باشد، لذا به این شیوه باعث بهبود سطح ن جدید میمشتریان قدیمی و جذب مشتریا

قیم باعث افزایش عملکرد مالی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری شده و به طور مست

 بین تعامل در ریشه ریفک سرمایه ارزش حقیقت شود. درهای کوچک و متوسط میشرکت

 سازمانی، هایقابلیت)  ساختاری سرمایه ،( کارکنان مهارت و استعداد)انسانی سرمایه

( مشتریان با روابط نگهداری و ایجاد) ایرابطه سرمایه و( اختراع ثبت فرهنگ،فرآیندها،

ایش تواند عملکرد مالی شرکت را افزسرمایه فکری با افزایش مزیت رقابتی نیز می .دارد

دهد که در می دهد، به این دلیل که سرمایه فکری یک منبع ارزشی است که به بنگاه امکان

برابر رقبا مقاومت کند و عملکرد مالی شرکت را تقویت کند. سرمایه فکری به طور کلی 

کند، که همان عملکرد های کوچک و متوسط، فرصت رشد و ارزش ایجاد میتبرای شرک

 .(2011مادیتینوس) شود.مالی نامیده می

های بازار پاسخ دهد تواند به نیازهای مشتریان و فرصتعالوه بر آن سرمایه فکری می

های کوچک و متوسط و نقش مهمی در ایجاد نوآوری و خالقیت، به خصوص در شرکت

 صورت به را فکری سرمایه هایمولفه آن کمک به تا داریم ابزاری به نیاز اینجا دردارد. 

 تاثیر شرکت مالی عملکرد بر فکری سرمایه آیا که کنیم بررسی و کرده بیان قامرا و اعداد

کند، نتایج نشان دارد؟ به همین دلیل این پژوهش از مدل داده پانل)پویا( استفاده می

های سرمایه فکری که در باال ذکر شد، تاثیر متبتی بر عملکرد مالی مولفهدهند که تمام می

 .(1990بونتیس) ط دارندهای کوچک و متوسشرکت

ای بودن متغیرهای پژوهش )تاثیر دوطرفه(، نکته قابل توجه این است که بر اساس رابطه

اثر بگذارد ، مثال  تواند به طور مثبت و یا منفی بر اجزای سرمایه فکریعملکرد مالی نیز می
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مایه فکری های سرتواند باعث بهبود مولفههای شرکت میاز طریق افزایش بازده دارایی

 توانند بر دیگریشود، لذا متغیرهای موجود در پژوهش الزم و ملزوم یکدیکرند و هم می

های توانند متاثر از متغیر دیگر باشند.موضوع سرمایه فکری در شرکتاثر بگذارند و هم می

گران قرار نگرفته است، کوچک و متوسط آنطور که شایسته آن است مورد توجه پژوهش

 (.1995سعی در پر کردن این شکاف دارد)دونالسون پژوهش حاضر

 تحقیق پیشینه -3

( در مقاله خود تحت عنوان ارتباط بین 2018) 1فیلیپ ساردو و هلنا آلوِز در سال

های کوچک و متوسط( به سرمایه فکری و عملکرد مالی )تجزیه و تحلیل برای شرکت

های کوچک و متوسط بین سال بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت

ری دهد که تاثیر اجزاء سرمایه فکها نشان مییافته های آنپرداختند .  2015تا  2007ای ه

های مالی شرکتیعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی بر عملکرد 

رسد که سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی عناصر کوچک و متوسط مثبت هستند . به نظر می

 باشند. ها میکلیدی برای موفقیت شرکت

ابطه سرمایه (در تحقیق خود با عنوان بررسی ر2013و همکاران در سال ) جانوسویک

وهشی به بررسی تاثیر سرمایه این مقاله پژپرداختند. فکری و عملکرد مالی در صربستان 

تا 2009شرکت صربستان طی سال )  100 فکری و اجزای مختلف آن بر عملکرد مالی 

ها در اقتصاد صربستان از جمله بانکداری و ( در بخش واقعی )که شامل همه شرکت2012

نتیجه اینکه، سود خالص، درآمد عملیاتی و سود عملیاتی نتیجه  .تبیمه( پرداخته اس

 های صربستان نیستند.در شرکت سرمایه فکری استفاده موثر از

قیق خود به بررسی سرمایه فکری و تاثیر آن (در تح2012در سال )همکاران  باسوکی و 

ین بهره داری بدهد که ارتباط معنینتایج با اطمینان نشان میرداختند. بر عملکرد مالی پ

 .ود داردنسبت به سودآوری مالی و افزایش سرمایه سرمایه گذاران وج وری

فکری بر (در تحقیق خود به بررسی تاثیر سرمایه2012و همکاران در سال ) احمدخان

تجدید ساختار سازمانی و تاثیر آن بر روحیه و عملکرد  )ها در پاکستانمالی بانکعملکرد

 
1 Filipe Sardo , Helena Alvesa 
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های فکری اثر معنی داری  بر دهد که سرمایهفرضیه نشان میپرداختند.  کارمندان(

های فکری بانک تاثیر قابل توجهی بر سرمایه مالی دارد. نتایج نیز ثابت می کند کهعملکرد

  عملکرد مالی دارد.

فکری بر ( پژوهشی را با عنوان، تاثیر سرمایه2012در سال )1دیمیتریوس و جرجیوس

 که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. ها انجام دادندها و عملکرد مالی آنارزش بازار شرکت

 اقتصادی موفقیت در عوامل ترین مهم از یکی انسانی منابع توسعه یونانی مشاغل زمینه در

 .گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید که است

( در پژوهشی با عنوان مطالعه بر روی سرمایه 2011)2چانگ ونگ و همکاران در سال

های زیست فناوری ، به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فکری و عملکرد شرکت در شرکت

و به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبتی  های کوچک و متوسط پرداختندعملکرد شرکت

 چارچوبی پژوهش این های یافته همچنین بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد. 

 شرکت مالی عملکرد و انسانی سرمایه غرامت، پرداخت طرح بین اطتبار تعیین برای منسجم

 .کرد ارائه فناوری زیست های

ر سرمایه فکری بر عملکرد ( در تحقیقی به بررسی تاثی1391نمازی و ابراهیمی در سال )

رمایه فکری بر اساس مدل پالیک محاسبه شد ، نتایج مالی جاری و آینده پرداختند ، س

نظر از اندازه شرکت ، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته  بین حاکی از آن بود که صرف 

ها و هم در سطح صنایع رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی هم در سطح کلیه شرکت

بت وجود دارد. افزون بر این در سطح کلیه شرکت ها و کلیه صنایع بین اندازه شرکت و مث

عملکرد مالی گذشته و جاری رابطه مثبت عملکرد جاری و آتی رابطه منفی معنادار ، و بین 

 و معناداری وجود دارد. 

(در مقاله ای به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر 1391رحیمیان و همکاران در سال )

های صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق لکرد مالی شرکتعم

دهنده سرمایه شان داد که در میان عناصر تشکیلنتایج تحقیق نر تهران  پرداخته اند. بهادا
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ر فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر ب

 باشند. های نمونه میعملکرد مالی شرکت

( در مقاله ای به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و 1391سینایی و همکاران در سال )

نتایج نشان داد که هر دو متغیر سرمایه نواوری و مشتری رابطه تند. عملکرد شرکت پرداخ

 مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارند. 

( در پژوهشی با عنوان ، بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و 1390سپهردوست در سال)

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ارتباط میان عملکرد شرکت

نتایج به دست آمده نشان داد که پرداخت.  1385تا  1383سرمایه فکری و عملکرد مالی 

 ه معنی داری وجود دارد. بین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابط

( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر کارایی 1390عباسی و گلدی صدقی در سال )

ها در بورس اوراق بهادار تهران ، تاثیر عملکرد مالی شرکتعناصر سرمایه فکری بر 

تا  1382های شرکت طی سال 99های سرمایه فکری بر عملکرد مالی را برای شاخص

،  نتایج پژوهش نشان داد که ضریب کارایی عناصر سرمایه فکری و بررسی کردند 1389

یب کارایی سرمایه فیزیکی و مثبت داشتند و تاثیر ضر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر

 انسانی بر سود هر سهم نیز مثبت بوده است.

( در تحقیقی با عنوان تبیین آثار فکری بر عملکرد مالی 1390ملکیان در سال ) 

، صورت های کوچک داروسازی برای بررسی عملکردها با رویکرد فازی در شرکتشرکت

را مورد استفاده قرار داد و به این  نامههای مالی و سنجش سرمایه فکری ، ابزار پرسش

درصد  54درصد ، و  49نتیجه رسید که سرمایه انسانی و ارتباطی هر کدام به ترتیب 

شتند ، در حالی که سرمایه ساختاری بر عملکرد برعملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت دا

 شرکت تاثیر معناداری نداشته است.

 شناسی تحقیقروش -4

باشد و از انجا که می 1و از حیث هدف ، تحقیق کاربردی 1این تحقیق از نوع توصیفی

آوری اطالعات از در این تحقیق به بررسی وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع

 
1 Descriptive 
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استفاده از نرم افزارهای آماری و با استفاده از اسناد و مدارک طریق اطالعات گذشته و با 

در این تحقیق، فرضیات  .گیردقرار می موجود اقدام شده است، در ردیف مطالعات توصیفی

گیرند. الگو و روشی که در های آماری مورد ارزیابی قرار میپژوهش با استفاده از آزمون

 .باشدمی 2ر های تعمیم یافتهاین تحقیق بکار گرفته شده، روش گشتاو

 یآمار هجامعه و نمون -4-1

پذیرفته شده در بورس  3های کوچک و متوسطجامعه آماری این پژوهش، شرکت

( مورد بررسی قرار  1398تا  1389ی ده ساله از سال )اوراق بهادار تهران برای یک دوره

 گیرد . می

 هادادهابزار گردآوری  -4-2

های مورد نیاز از طریق مراجعه باشد. دادهیای مت روش کتابخانهشیوه گردآوری اطالعا

های کوچک و متوسط و پایگاه اطالعاتی شرکتبه اسناد و مدارک، صورت های مالی 

عالوه بر آن اطالعات مربوط به تحقیقات  شوند.بورس اوراق بهادار تهران گردآوری می

ز طریق جستجو و مراجعه به منابع انجام شده در حوزه مربوطه و ادبیات تحقیق نیز ا

ت و ماه نامه ها و حصیلی، مجالهای تای شامل انتشارات پژوهشی ، پایان نامهکتابخانه

 آوری شده است.های فعال در این زمینه جمعسایت

 نمونه آماری پژوهش -4-3

های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس در پژوهش حاضر، جامعه آماری شرکت

گیری باشد، در این تحقیق از بین جامعه آماری بدون انجام نمونهادار تهران میاوراق به

های دارای نتایج زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب ( شرکت4 روش حذف سیستماتیک)

 اند : شده

های مورد سال مالی منتهی به اسفند ماه و در دوره مورد بررسی از فهرست شرکت -1

 نشده باشد .  بررسی تغییری در آن ایجاد

 
1 Applied research 
2 Generalized Method Of Moments 
3 Small and Medium Enterprises 
4 Systematic removal 
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های پذیرفته شده در بورس شرکت در دوره مورد بررسی از فهرست شرکت -2

 اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد . 

ی زمانی به طور کامل ارائه اطالعات مورد نیاز برای انجام پژوهش در طی دوره -3

 شده باشد . 

 ی نباشد . های پولی و اعتبارها و نهادجزء شرکت های سرمایه گذاری ، بانک -4

 ها  دارای حقوق صاحبان سهام منفی نبوده و زیان ده نباشد .تشرک -5

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . 1386قبل از سال  -6

 حذف سیستماتیک-1-2جدول 

 شرح تعداد شرکت

های کوچک و متوسط عضو بورس اوراق بهادار تهران درپایان سال تعدادکل شرکت  210

 1395مالی

 های کوچک و متوسطی که طی دوره ده ساله از بورس تهران حذف شده اند.شرکت 51 

 اندهایی که دارای حقوق صاحبان سهام منفی و زیان ده بودهشرکت 28 

 اسفند نبوده اند. 29هایی که دارای سال مالی منتهی به پایان شرکت 22 

 اعتباری گذاری، نهادهای پولی وها از نوع سرمایهشرکت 19 

 های حذف شدهتعداد کل شرکت  120

 های عضو نمونهتعداد شرکت  90
 

 روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات  -4-4

برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از تحقیق از روش آمار توصیفی و روش گشتاور 

آماری الزم های استفاده خواهد شد . همچنین در این پژوهش به جهت آزمون 1تعمیم یافته 

 استفاده خواهد شد .   2از نرم افزار آماری استتا

 روش گشتاور های تعمیم یافته :  -4-5

زا بودن صادسنجی مناسب برای رفع یا کاهش مشکل درونهای اقتازجمله روش

شاخص شفافیت بانک مرکزی و همبستگی بین متغیر شفافیت بانک مرکزی و دیگر 

های داده 3یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم متغیرهای توضیحی ، تخمین الگو

 
1 GMM 
2 stta 
3 - Generalized Method of Moments. 
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ت ذکر شده ، از روش های اقتصادی برای حل مشکال.در اغلب پژوهش است 1تابلویی پویا

-یافته  استفاده مییا روش گشتاورهای تعمیم  2ایاقتصادسنجی حداقل مربعات دومرحله

تغیر ابزاری مناسب برای ی یافتن مادومرحله مربعات شود . الزمه استفاده از روش حداقل

هایی زا بودن متغیرهای توضیحی است ، اما این روش با محدودیترفع مشکل درون

-همانند دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود بودن این نوع متغیرها مواجه می

ل تواند مشکل همبستگی بین متغیرهای توضیحی را حباشد . همچنین ، این روش نمی

خطی در الگو را کاهش دهد و یا از بین ببرد . بنابراین ، روش گشتاورهای کرده و هم

برای رفع این  3بر الگوهای پویای پانلی است ، توسط آرالنو و باندیافته  ، که مبتنی تعمیم

های تابلویی مشکل پیشنهاد شده است .  به کار بردن روش گشتاورهای تعمیم یافته داده

های هایی همانند لحاظ نمودن ناهمسانی فردی و اطالعات بیشتر ، حذف تورشپویا مزیت

تر ، با کارایی باالتر و های دقیقیجه آن تخمینهای مقطعی است که نتموجود در رگرسیون

 ( خواهد بود . گشتاورهای تعمیم یافته خطی کمتر در روش ) هم

ای که در این روش اهمیت باالیی دارد این است که روش گشتاورهای تعمیم یافته نکته

های سری از تعداد داده  4رود که تعداد مقاطعهای تابلویی پویا هنگامی به کار میداده

 .  6ونه استگبیشتر باشد که در این تحقیق  همین  5زمانی

 مزایای روش گشتاور های تعمیم یافته :  -4-6

های دیگر دارای مزایای طورکلی روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا نسبت به روشبه

 : 7زیر است

 زا بودن متغیر توضیحی: حل مشکل درون -1

 
1 - Dynamic Panel Data. 
2 2SLS 
3 - Arellano and Bond. 
4 (N) 
5 (T) 
6 (N>T) 

7 - GMM  شبیه بهOLS ،MLE های مقطعی،  و غیره یک برآوردگر برای تخمین ضرایب رگرسیونی است که برای داده

های تابلویی قابل تنها برای داده GMMشود که های تابلویی قابل استفاده است )اغلب به اشتباه تصور میسری زمانی و داده

زایی متغیرهای توضیحی و لزوم استفاده از  ه است(. این برآوردگر زمانی کاربرد اصلی خود را دارد که بحث دروناستفاد

زا بیشتر باشد تعداد شروط گشتاوری بیش از  که تعداد ابزارها از تعداد متغیرهای درونمتغیر توضیحی مطرح باشد. زمانی

 (.  اد ضرایب برآوردی خواهد شد )بیش از حد مشخصتعد
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( پویا آن است که تمام متغیرهای گشتاورهای تعمیم یافته مزیت اصلی تخمین) 

همبستگی با جزء اخالل ندارند )ازجمله متغیرهای با وقفه و متغیرهای  رگرسیون که

 طور بالقوه متغیر ابزاری باشند . توانند بهتفاضلی( می

 : 1خطی در الگوکاهش یا رفع هم -2

خطی در الگو دار موجب کاهش یا از بین رفتن هموقفه استفاده از متغیرهای وابسته

دار دار متغیر توضیحی با تفاضل وقفهدار و سطح وقفهفهکه تفاضل وقشود . احتمال اینمی

دار متغیرهای کنترل همبستگی داشته باشند بسیار اندک است . انتظار بر این و سطح وقفه

دار و سطوح یر توضیحی بر تفاضل وقفهدار متغدار و سطوح وقفهاست که تفاضل وقفه

خطی )که در معادله صورت مشکل همباشند و بدین 2دار متغیرهای کنترل متعامدتروقفه

  مرحله دوم در تحلیل برش مقطعی وجود دارد( کاهش یابد .

 حذف متغیرهای ثابت در طی زمان :  -3

فرهنگ، قومیت، مذهب، و کاربرد این روش موجب حذف بسیاری از متغیرها همانند 

بازارهای مالی  شود که در طی زمان ثابت بوده و عوامل قوی تأثیرگذاری بر تالطماقلیم می

توانند با متغیر توضیحی همبسته باشند . این متغیرهای محذوف ، باشند و میو تولید می

که تأثیر این دهد شوند . این  شیوه این امکان را میموجب ایجاد تورش در تخمین الگو می

 عوامل با تفاضل گیری از آمارها حذف شوند .

 مدل مورد استفاده در پژوهش :  -4-7

ل مورد استفاده در پژوهش به شرح زیر است که از پژوهش آقای فیلیپ ساردوب مد

 (، می باشد.2018)

ROA i,t = α +β1ROA i ,t-1 +β2 Hcap i,t +β3 Scap i ,t +β4 Rcap i,t   +β5 Tlev i,t 

+β6 Age i,t +β7 Size i ,t +ni +€i ,t 
3 

 
خطی و رفع واریانس همسانی و خودهمبستگی اشاره شده  در بسیاری از مقاالت به کاهش هم GMMدر مورد مزایای  - 1

های  های مقطعی و سری زمانی )دادهخطی، ترکیب دادهباشد. نوع خاصی از طریقه رفع هماست که این موضوع نادرست می

دهند  نسبت می GMMطی را نویسندگان مقاالت به اشتباه به روش تخمین خلویی( است که این طریقه کاهش )یا رفع( همتاب

قادر به رفع واریانس همسانی   GMMشود که روش های تابلویی است. گاهاً تصور میکه منشاء آن استفاده از دادهدر حالی 

رسد. در زمینه  ایی میگام به همگربهصورت گامبا تکرار تخمین بهباشد و تنها است که این موضوع نیز نادرست می

 گیرند. را معموالً به اشتباه یکسان در نظر می GMMهای تابلویی و خودهمبستگی داده
2 - Orthogonal 

 مراجعه شود. 8به منابع خارجی، شماره  3
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ROA ها= بازده دارایی    ،Hcap  ، سرمایه انسانی =Scap  ، سرمایه ساختاری = 

Rcap  ، سرمایه ارتباطی =Tlev  ، اهرم مالی =Size  ، اندازه =Age   )سن )عمر شرکت = 

 ها : گیری آنمتغیرهای تحقیق،  نحوه اندازه -4-8

 :   1متغیرهای مستقل

ای ( در این تحقیق سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ) سرمایه رابطه

 باشند . وان متغیرهای مستقل و قابل اندازه گیری و سنجش میبه عن

 :  (Hcap) 2سرمایه انسانی

شود، طبق این استفاده می 3های آموزشانسانی از روش سالبرای سنجش سرمایه 

انسانی های سرمایهشود و سپس بر اساس ویژگیروش نیروی کار ابتدا طبقه بندی می

 باشد :  قابل ارزیابی میشود و به صورت گیری میاندازه

Ht = ∑ ℎ𝑒6
𝑖=𝑡 it * hi

4
  

he کل ذخیره سرمایه انسانی = 

ithe  تعداد کارکنان با سطوح آموزش  =i  در سالt دهد . را نشان می 

ih  =  1,2…,6  های آموزش افراد با سطح سالi=   . که بر مقاطع تحصیلی داللت دارد 

t سال = 

های سالکنند اعتقاد دارند که یک ارتباط مثبت بین تفاده میافرادی که از این روش اس

 آموزش و سرمایه انسانی وجود دارد.

 :  5سرمایه ساختاری

 باشد : گیری سرمایه ساختاری با استفاده از رابطه ارزش افزوده به شرح زیر میاندازه
6VA = OP + EC +D + A  

CAPH –= VA  CAPS 

OP 7= سود عملیاتی  

EC  8ینه کارکنان= هز 

 
1 Independent variables 
2 Human Capital 
3 Years of training 
   منبع: وانگ )2001( 4
5 Structural capital 
 پالیک 1998 6
7 Operating Profit 
8 Employee cost 
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D  هزینه استهالک = 

A  1= استهالک دارایی نامشهود  

VA  2= ارزش افزوده  

 CAPS  سرمایه ساختاری = 

CAPH  سرمایه انسانی = 

  ) مشتری ( : 3سرمایه ارتباطی

 باشد : گیری میسرمایه مشتری به شرح زیر قابل اندازه
4

CAP+ R CAP+ H CAPVA = S 

A V – CAP+ H CAP= S CAPR 

CAPR سرمایه مشتری = 

 متغیرهای وابسته : 

 باشند.شود که متاثر از متغیرهای مستقل میمتغیرهای وابسته به متغیرهایی گفته می

 باشند : متغیرهای وابسته به شرح زیر می

 :  5ها داراییبازده   

 شود . ها اندازه گیری میعملکرد مالی با استفاده از شاخص بازده دارایی

ROA =  جمع کل دارایی ها / سود خالص  

های آن است، این و جمع دارایی 6ها شاخص ارتباط بین سودآوری شرکتمعیار نرخ بازده دارایی

 کند . ولید سود استفاده میامر به این معناست که مدیریت با چه مقدار کارایی از دارایی ها برای ت

 متغیرهای کنترلی : 

استفاده شده که  9و عمر ) سن ( شرکت8، اهرم مالی  7ازه شرکتدر این تحقیق از سه متغیر اند

 باشند : به شرح زیر قابل اندازه گیری می

 اندازه شرکت : 

 
1 Depreciation of intangible assets 
2 Value Added 
3 RCAP 
 پالیک 1998 4
5 Return on assets 
6 Profitability of the company 
7 size of the company 
8 Financial Leverage 
9 Age of the company 
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های شرکت استفاده شده است کل دارایی1برای سنجش اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی 

 . 

 اهرم مالی : 

 ی شرکت استفاده شده است : برای محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهی به کل دارایی ها

LEV = کل دارایی ها / کل بدهی ها 

 عمر ) سن ( شرکت : 

 گیری است . اوراق بهادار تهران قابل اندازههای فعالیت شرکت در بورس تعداد سال

 های کوچک و متوسط : گیری شرکتنحوه اندازه

و متوسط است.به طور کلی  نفر باشد ، بنگاه کوچک 250ها کمتر از هایی که تعداد آنبنگاه 

 شوند:های کوچک و متوسط به شکل زیر سنجش میشرکت

 کارکن = بنگاه خرد 9تا  1از  -1

 کارکن = بنگاه کوچک 49تا   10از  -2

 کارکن = بنگاه متوسط 249تا  50از  -3

 نفر به باال = بنگاه بزرگ  250از  -4

 ها:یافته

 های مورد استفاده تحقیق : آزمون

، آزمون  3، آزمون سارگان 2های آماری شامل، آزمون آرالنوار آزموندر تحقیق حاضر    

( به معتبر گشتاورهای تعمیم یافته سازگاری تخمین زننده )روش استفاده شده است.  4والد

تواند با بودن فرض نبود همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد که می

( بررسی شود .اولی آزمون 1991نو و باند )شده توسط آرالگیری از آزمون تصریحبهره

-که معتبر بودن ابزارها را بررسی میهای از پیش تعیین شده است ، از محدودیت5سارگان

است که وجود همبستگی   8و آرالنو مرتبه دوم  7دومی آزمون آرالنو مرتبه اول 6کند .

 
1 Natural logarithm 
2 Arlano  
3 Sargan 
4 Wald test 
5 Hansen Test. 

 است. 𝜒2آماره آزمون سارگان دارای توزیع   - 6
7 AR(1) 
8 AR(2) 
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کند  در اول آزمون میسریالی پسماندها را در مرتبه دوم در جمالت خطای تفاضلی مرتبه 

زننده روش گشتاورهای تعمیم یافته در صورتی سازگار است که این آزمون ، تخمین

همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطای معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته 

عدم رد فرضیه صفر در هر دو آزمون شواهدی را دال برفرض نبود همبستگی  باشد .

. دو شیوه برای برآورد الگو در روش  کندبودن ابزارها فراهم میسریالی و معتبر 

های تابلویی پویا( وجود دارد . مبنای اولیه الگوهای  گشتاورهای تعمیم یافته )داده

( مطرح شد،  که روش 1991نو و باند )گشتاورهای تعمیم یافته  پویا توسط آرال

 شود . میگشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی مرتبه اول نامیده 

با ارائه تغییراتی در روش گشتاورهای تعمیم یافته   1آرالنو و باور 1995در سال 

تفاضلی مرتبه اول ، روش گشتاورهای تعمیم یافته متعامد را ارائه دادند .  تفاوت این دو 

شود . در شیوه در الگو گنجانده می 2ای است که تأثیرات فردیاساس شیوه روش بر

م یافته تفاضلی از تفاضل و در روش آرالنو و باور از روش اختالف از گشتاورهای تعمی

عنوان های موجود بهشود . در روش آرالنو و باند از تمام مجموع وقفهتعامد استفاده می

، اما روش آرالنو و باور )گشتاورهای تعمیم یافته متعامد(  از شودمتغیر ابزاری استفاده می

های آرالنو و . مقادیر احتمال آزمون کندتغیر ابزاری استفاده میعنوان مدار بهسطوح وقفه

ترتیب، اینباند داللت بر نبود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت پسماند دارند و به

شود . بر اساس گشتاور های تعمیم یافته  تأیید میصحت اعتبار نتایج بر اساس روش 

بستگی میان متغیرهای ابزاری با پسماندها رد آزمون سارگان ،  فرضیه وجود هر نوع هم

شود . همچنین، متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در تخمین الگو از اعتبار الزم می

 F)فرض صفر آماره  Fگزین آماره باشند . مقدار آماره والد که در اینجا جایبرخوردار می

داری د( شده است ،  بر معنیداری با صفر ندارناین است که ضرایب برآوردی تفاوت معنی

 کلی برآورد روش  گشتاور های تعمیم یافته داللت دارد . 

 
 (1995مقاله متغیرهای ابزاری 69)صفحه  1

2 - Individual Effects. 
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توان گفت که ضرایب متغیرهای الگو مطابق انتظار بوده و به با توجه به نتایج حاصله می

 باشند .دار میدرصد معنی 95یز در سطح اطمینان لحاظ آماری ن

 :آمار توصیفی متغیرهای تحقیقتحلیل 

های پراکندگی همانند انحراف های مرکزی میانگین و شاخصاین بخش، شاخصدر 

ای از متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه به همین منظور قبل از آن خالصهگردد. معیار ارائه می

خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل گردد. ها در زیر ارائه میگیری آن

 .ارائه شده است 1-3در جدول 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 1-3جدول 
 نام نماد مشاهدات میانگین میانه انحراف معیار حداقل حداکثر

 

303/0  -  232/0  095/0  040/0  051/0  90 ROA ها دارایی بازده  

459/1  061/0  404/0  710/0  738/0  90 Hcap انسانی سرمایه  

128/1  040/0  319/0  582/0  591/0  90 Scap ایهسرم 

 ساختاری

983/0  036/0  262/0  496/0  502/0  90 Rcap سرمایه 

 ارتباطی

937/0  112/0  214/0  657/0  642/0  90 Tlev مالی اهرم  

47 6 32/17  17 20 90 Age سن 

99/17  01/10  71/1  66/13  61/13  90 SIZE اندازه 

های تحقیقمنبع: یافته  

دوره زمانی بین هرسال، رای ب شرکت 90 ها در دوره بررسی شاملشرکتتعداد کل 

مقدار باشد. می شرکت 90بوده که در مجموع تعداد مشاهدات  1395تا  1386های سال

باشد و میانه نشان میانگین نشان دهنده معدل متغیر مورد نظر با توجه به تعداد نمونه می

قرار دارند.  درصد باالتر از آن 50تر از این مقدار  و ها پاییندرصد داده 50دهد که می

باشد و نتایج نشان ها میط نوسان از میانگین دادهمقدار انحراف معیار نشان دهنده متوس

ها ( منابع مالی شرکت%64های مورد بررسی، به طور متوسط تقریبا )دهد که در شرکتمی

ده دهنباشد که نشانمی 65/0میانه اهرم مالی برابر با  .از طریق بدهی تأمین مالی شده است

باشد. ها کمتر از این مقدار مینیمی از داده ها بیشتر از این مقدار واین است نیمی از داده

باشد. انحراف درصد می 11/0و حداقل اهرم مالی برابر با  93/0حداکثر اهرم مالی برابر با 
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های پرت کم و قابل قبولی ی دادهدهندهباشد، که نشانمی 21/0معیار برای اهرم مالی 

( می باشد. هم چنین آمار 04/0ها  )یباشد. مقدار میانگین )میانه( مقیاس بازده داراییم

توصیفی مربوط به سایر متغیرهای کنترلی در جدول نشان داده شده است. بقیه متغیرها به 

دهد، میانگین و گونه که نتایج آمار توصیفی نشان میگردند. همانهمین منوال تفسیر می

ین با توجه به انحراف های نمونه تقریبا نزدیک به هم است. همچندر شرکت میانه متغیرها

های نمونه از پراکندگی و تنوع معیار متغیرها می توان چنین نتیجه گیری نمود که شرکت

 فعالیت برخوردارند.

 های برآورد گشتاورهای تعمیم یافته :آزمون -5
 باشد.های مربوط به این روش به صورت زیر میآزمون

های مربوط به برآوردآزمون 2-3جدول  گشتاورهای تعمیم یافته 

هاآزمون الگو  مقادیر 

هاتعداد گروه   90 

 136 تعداد مشاهدات 

 59 تعداد ابزارها 

 AR(1) آزمون   
 z مقدار آماره=  -5/ 1258

prob>Z= 0000/0  

هابازده دارایی  AR(2) آزمون   
= مقدار آماره -3371/1 Z 

Prob>Z = 8121/0  

 آزمون سارگان 
= آماره 80481/23  

Prob>Chi2 = 9501/0  

 آزمون والد 
Chi2(136) = 48/51969  

Prob>Chi2 = 0000/0  

 

 

 

 
 آزمون جارک برا1

= مقدار 092291/4  

= احتمال 071121/0  

افزار استتا برآورد شده است.های تحقیق و به وسیله نرممنبع: بر اساس یافته  

های آرالنو و باند داللت بر شود، مقادیر احتمال آزمون( مشاهده می2-3)که در جدول طور همان

نبود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت پسماند دارد و به این ترتیب صحت اعتبار نتایج بر 

( در الگوی اول مقدار آماره 2-3شود، طبق جدول )اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته تایید می

(، با استفاده از برآورد در استتا Z= مقدار آماره -3371/1)  ند مرتبه دوم،آرالنو و باآزمون 

( ، آزمون سارگان برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن روش در 2-3باشد.طبق جدول )می

 
 متغیرهای مستقل نیز نرمال می باشند 1
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شود، آزمون سارگان برای اثبات شرط اعتبار تشخیص های گشتاورهای تعمیم یافته استفاده میمدل

رود که فرضیه صفر این آزمون کار میی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری بهاز حد ، یعنبیش 

ی متغیرهای ابزاری مناسب این آزمون است. بر اساس نتایج این آزمون ، صحت اعتبار دهندهنشان

 شود. های آزمون شده بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته تایید مینتایج مدل

باشد. و همچنین آزمون والد در ( می= Prob>Chi2 0/ 9501)   در جدول فوق مقدار

و احتمال آن که باید  48/51969شده است، مقدار آن  Fجدول فوق که در اینجا جایگزین آماره 

داری کلی براورد گشتاورهای تعمیم یافته باشد، که بر معنی( می0000/0( باشد، )05/0تر از )کوچک

 داللت دارد .  

های مدل =احتمال( گویای آن است که داده071121/0،) 2-3در جدول  برا-ون جارکنتایج آزم

که مقدار احتمال مربوط به درصدی از توزیع نرمال برخوردار است، به طوری 95در سطح اطمینان 

 باشد.می 05/0این آزمون باالتر از 

 نتایج برآورد مدل: 

 یقتحق مدل در تاثیر ضرایب برآورد نتایج -3-3جدول 

 متغیر وابسته: عملکردمالی شرکت

  gmmروش:پنل پویا

90تعداد مشاهدات:                           1386-1395دوره زمانی:   

 نماد متغیر
ضریب 

 برآوردی
 احتمال  zآماره خطای استاندارد

L1.Roa 152/0 وقفه اول بازده دارایی ها   031/0  52/4  000/0  

,𝐻𝑐𝑎𝑝 𝑖 سرمایه انسانی 𝑡 307/0  065/0  36/4  000/0  

, 𝑆𝑐𝑎𝑝 𝑖 سرمایه ساختاری 𝑡 266/0  045/0  16/3  001/0  

,𝑅𝑐𝑎𝑝 𝑖 سرمایه ارتباطی 𝑡 147/0  016/0  60/2  000/0  

,𝑇𝑙𝑒𝑣 𝑖 اهرم مالی 𝑡 510/0-  825/0  34/7-  000/0  

,𝐴𝑔𝑒 𝑖 سن شرکت 𝑡 006/0  011/0  98/3  001/0  

شرکتاندازه   𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑖 , 𝑡 160/0  019/0  43/1  003/0  

افزار استتا برآورد شده است.های تحقیق و به وسیله نرممنبع: بر اساس یافته  

درصد می توان گفت که چنانچه سرمایه انسانی یک واحد افزایش یابد،  95در سطح اطمینان 

 روی انسانی سرمایه معنادار و مثبت تاثیر بر یابدکهواحد افزایش می 307/0میزان عملکرد مالی 

دارد. و اگر سرمایه ساختاری یک واحد افزایش  داللت متوسط و کوچک هایشرکت مالی عملکرد

داری با عملکرد مالی یابد که رابطه مثبت و معنیواحد افزایش می 266/0یابد، عملکرد مالی 
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دمالی ارتباطی یک واحد افزایش یابد، عملکرهای کوچک و متوسط دارد، و همچنین سرمایه شرکت

واحد افزایش می یابد که بر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه ارتباطی روی  147/0شرکت به میزان 

های کوچک و متوسط داللت دارد. بین بازده دارایی ها و وقفه اول آن ارتباط عملکرد مالی شرکت

بارت دیگر، اگر متغیر وابسته در طول زمان است. به عمثبت و معنی دار وجود دارد که بیانگر پویایی 

واحد افزایش  152/0ها تقریباً به میزان داراییها یک واحد افزایش یابد، بازدهوقفه اول بازده دارایی

دهند که متغیر اهرم مالی با عملکرد مالی شرکت رابطه خواهد یافت. همچنین، نتایج حاصل نشان می

مالی یک واحد افزیش یابد، عملکرد مالی  به عبارت دیگر، چنانچه متغیر اهرم منفی و معناداری دارد.

واحد کاهش می یابد. تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد  51/0شرکت )بازده دارایی ها( تقریباً به میزان 

مالی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد، چنانچه اندازه شرکت یک واحد افزایش یابد، عملکرد مالی 

ه سن شرکت یک واحد افزایش یابد، عملکرد مالی شرکت یابد . چنانچواحد افزایش می 16/0ت شرک

 واحد افزایش خواهد یافت. 006/0تقریباً به میزان 

 نتایج تحقیق بر حسب فرضیه:

های کوچک و فکری و عملکرد مالی شرکتدارد که بین سرمایهفرضیه اصلی تحقیق عنوان می

درصدی  95داری ارد، لذا در سطح معنیداری وجود داوراق بهادار تهران رابطه معنیمتوسط در بورس 

های کوچک و متوسط است و ها که معرف عملکرد مالی شرکتتوان گفت که بین بازده داراییمی

شود. این فرضیه با داری وجود دارد، بنابراین فرضیه اصلی تایید میوقفه اول آن رابطه مثبت و معنی

 باشد.(همسو می1390بهنمیری ) ( و همچنین ملکیان و زارع2012قات احمدخان )تحقی

 فرضیات فرعی:

درصدی چنانچه سرمایه انسانی یک واحد افزایش یابد عملکرد مالی به  95.در سطح اطمینان 1

دار سرمایه انسانی روی عملکرد مالی یابد که بر تاثیر مثبت و معنیواحد افزایش می 307/0میزان 

ه با تحقیقات ملکیان و بهنمیری همسو بوده ولی های کوچک و متوسط داللت دارد. این فرضیرکتش

 ( مغایرت دارد.1391با تحقیقات رحیمیان و همکاران )

.بر اساس نتایج براورد مدل چنانچه سرمایه ساختاری یک واحد افزایش یابد، عملکرد مالی 2

رد داری با عملکیابد که رابطه مثبت و معنیمیواحد افزایش  266/0های کوچک و متوسط شرکت

های کوچک و متوسط دارد. این فرضیه با تحقیقات رحیمیان و همکاران همسو بوده و با مالی شرکت

 تحقیقات ملکیان و زارع بهنمیری مغایرت دارد.

ای یک واحد افزایش یابد عملکرد مالی .بر اساس نتایج براورد مدل چنانچه سرمایه رابطه3

دار با یابد که بر وجود رابطه مثبت و معنییواحد افزایش م 147/0های کوچک و متوسط شرکت
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های کوچک و متوسط داللت دارد. این مورد نیز با نتایج تحقیقات ملکیان و زارع عملکرد مالی شرکت

 باشد.بهنمیری همسو می

 های تحقیقنهادها بر اساس یافتهپیش -6

های کوچک و متوسط کتشود که مدیران شرتحقیق حاضر، پیشنهاد میهای .با توجه به یافته1

های خود، به پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است جهت بهبود عملکردمالی شرکت

ای اهمیت دهند. همچنین با توجه به تاثیر مثبت سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و نیز سرمایه رابطه

های الی آن، به مدیران شرکتسن شرکت و اندازه شرکت بر بهبود عملکردم دار متغیرهایو معنی

دار شود تا این متغیرها را نیز مورد توجه قرار دهند، همچنین تاثیر منفی و معنیمذکور پیشنهاد می

 تواند مدنظر مدیران قرار گیرد.های کوچک و متوسط نیز میمتغیر اهرم مالی بر عملکردمالی شرکت

گردد تایید می 1های کوچک و متوسطکترابطه میان سرمایه فکری و عملکرد مالی شر. وجود 2

باشد و نقش های کوچک و متوسط می. سرمایه فکری عامل مهم جهت بهبود عملکرد مالی شرکت

شود ، پس به سرمایه بسیاری در پدید آمدن مزایای رقابتی داشته و باعث افزایش عملکرد مالی می

 انسانی باید توجه ویژه ای شود. 

گردد ، سرمایه انسانی ها تایید مینسانی و عملکرد مالی این شرکت. رابطه بین سرمایه ا3

رت و تخصص افراد است که باعث ی علم افراد یک شرکت است . سرمایه انسانی مهادهندهنشان

شود ، پس از افرادی که تخصص و مهارت الزم در حیطه کاری افزایش عملکرد مالی شرکت می

 د. دارند باید مورد استفاده قرار گیر

های کوچک و متوسط . با وجود رابطه مستقیم بین سرمایه مشتری و عملکرد مالی شرکت4

وهی، انتقال دانش و شایسته ساالری که سبب بهبود عملکرد شود کارکنان را به کار گرپیشنهاد می

شود، تشویق کرد. در این پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت می

ها باید توجه های کوچک و متوسط وجود دارد ، بنابراین به سرمایه ساختاری این شرکتلی شرکتما

 کرد. 

 ات آتیپیشنهادها برای تحقیق -7 

گیرد و اساسا هر پژوهشی با توجه به رسالت و اهدافی که دارد در چارچوبی مشخص صورت می

شود. لیکن یک پژوهش در د پاسخ داده میانها که از اول مطرح بودهدر خاتمه به فهرستی از پرسش

هش ایجاد هایی که در جریان پژوهای موجود یا پرسشتواند به تمامی پرسشبهترین شرایط نیز نمی

شود که موضوعات های جدیدی مطرح میها ، پرسششود پاسخ گوید. همواره در پایان پژوهشمی

 
1 Small and Medium Enterprises 
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ا در خاتمه پژوهش و با توجه به نتایج بدست آورد، در اینججدیدی را برای محققان دیگر فراهم می

 شود : آمده و خالهای تحقیقاتی موجود ، پیشنهادات زیر به سایر محققان ارائه می

های کوچک و متوسط در صنایع . بررسی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت1

 ها با نتایج تحقیق حاضر.و مقایسه آن 1خاص

های کوچک و متوسط به کمک سایر فکری و تعیین ارزش شرکت . بررسی رابطه سرمایه2

 های تایید شده. و روش 2الگوها

 های کوچک و متوسط.یه فکری در شرکتسرما 3دهی. طراحی الگوی گزارش3

 ها . و سرمایه فکری و عملکرد بانک 4. بررسی رابطه ارزش بازار4

شود های موجود ، پیشنهاد میو محدودیت 5ن. با توجه به الزامات استانداردهای حسابداری ایرا5

به  6گزارش ساالنهگیری و گزارشگری خود را در قالب های کوچک و متوسط ، اطالعات اندازهبنگاه

 مجمع ارائه دهند. 

 منابع -8

 افزوده ارزش میان ارتباط . بررسی(1383)حسن. سراجی، و رضا تهرانی، و اصغر رستمی،علی . انواری1

 شرکت سهام بازار ارزش با عملیاتی های فعالیت نقدی های جریان و مالیات  و بهره از قبل دسو اقتصادی،

، سال 39شماره  حسابرسی، و حسابداری های بررسی تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های

 .7،صفحه 12

بطه میان (. سنجش سرمایه فکری و بررسی را1384. انواری رستمی،علی اصغر و سراجی، حسن.)2

سرمایه فکری و ارزش سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی. 

 .8،صفحه12، سال 39اره شم

مدیریت)چاپ اول(: انتشارات  آن در کاربرد و آمار (،1391.) منصور مومنی، و عادل . آذر،3

 .18سمت.صفحه

( . ابزارهای تامین مالی در بنگاه های کوچک و متوسط . 1392) .نیامیبن ری،یروح اهلل و مش ری،یاست. 4

، دوره دوم ، صفحه  2. شماره  رانیدر ا یمال نیتوسعه نظام تأم یالملل نیب کنفرانس نیمجموعه مقاالت دوم

5 . 

. فصلنامه  شرکت ها یان با بازده مال یو بررس یفکر هیسنجش سرما( . 1392. اصغرنژاد ، مهدی . )5

 . 5، صفحه  16، دوره  4شمارههای حسابداری و حسابرسی .  بررسی

 
1 Specific industries 
2 Patterns 
3 Report 
4 Market value 
5 Accounting Standards of Iran 
6 annual report 
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   .9بازتاب.صفحه سوم(: انتشارات مدیریت.)چاپ در تحقیق .روش(1387)خاکی،غالمرضا. .6

 ششم(: انتشارات )چاپ نویسی. نامه پایان به رویکردی با تحقیق .روش (1389غالمرضا.) خاکی، .7 

 .11بازتاب.صفحه

( . سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش . فصلنامه تحقیقات حسابداری و 1389). رضایی ، فرزین . 8

 .18، صفحه  2، دوره 7حسابرسی . شماره 

 سرمایه تاثیر . بررسی(1391)نیکو. نسبتی، و الهه معزز، و داود حسینی، خان و الدین نظام رحیمیان، .9

 تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته قطعات ساخت و خودرو صنایع شرکتهای مالی عملکرد بر فکری

 بندر واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابرسی. و حسابداری نوین رویکردهای ای منطقه همایش اولین

 .5صفحه.گز

(.  بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها با اندازه 1391. رحیمیان ، نظام الدین .)10

 . 98، صفحه  3، دوره  10های حسابداری مالی . شماره  پژوهشکوچک و متوسط . فصلنامه 

( . بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزیابی عملکرد . فصلنامه پژوهش های 1393. سینایی ، حسنعلی . )11

 . 9، صفحه  4حسابداری . شماره 

ژوهش های فصلنامه پ(. تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها . 1390. سپهردوست ، حمید.)12

 . 8، صفحه  6، دوره  21حسابداری و حسابرسی . شماره 

 شده پذیرفته های شرکت مالی عملکرد و فکری سرمایه بین ارتباط .تعین( 1391). سمیه صفدری، .13

 بازار. توسعه مهندسی دوماهنامه . تهران بهادار اوراق بورس در

فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران . ر سرمایه ( . بررسی تاثی1390. عباسی ، ابراهیم . )14

 . 59، صفحه  18، دوره 60بررسی های حسابداری و حسابرسی . شماره 

( . بررسی عوامل موثر بر دارایی های نامشهود . پرتال جامع علوم انسانی 1395. عارف منش ، زهره . )15

 . 17، صفحه  5، دوره  2. شماره 

 الگوی ارائه و عملکرد ارزیابی جدید های چالش .(1381) غالمرضا. لی،اصی محمد، سید فرهادی، .16

 .7.صفحه1عملکرد، دوره  مدیریت ملی کنفرانس اولین مقاالت تحقیقاتی. سازمانهای در موثر

( .  تاثیر سرمایه فکری بر ظرفیت نواوری ومزیت رقابتی کسب و کار های 1396. قلیچ لی ، بهروز . )17

 . 11، صفحه  2، دوره  27یگاه مجالت تخصصی نور . شماره متوسط . پاکوچک و 

ه اقتصادی و نرخ بازده (. مطالعه رابطه بین ارزش افزود1385. ملکیان، اسفندیار و اصغری، جعفر. )18

داراییها در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران. 

 .6ه.صفح55-54 بورس.شماره

(. بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی 1389. مهدوی، غالمحسین و حسینی ازان آخاری.)19

 .25چیست؟. پژوهشنامه اقتصادی. شماره

( . سنجش سرمایه فکری و بررسی ان با بازده مالی شرکت ها . فصلنامه 1389. مدهوشی ، مهرداد. )20

 . 3، صفحه  16ره ، دو 4مارهبررسی های حسابداری و حسابرسی . ش
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