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 چکیده

باشد برای باقی ماندن در  عصرحاضرکه عصرحاکمیت دانش بر جوامع و شرکت ها می در

شرکت ها اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری کنند. زمانی که دارایی های  بایست میاقتصاد رقابتی 

رقابتی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی دانشی به معمای کسب مزیت 

.هدف اصلی این  پژوهش  از حوزه های جالب تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است

تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در 

شرکت پذیرفته شده در بورس  124های شد. به این منظور از دادهمی با بورس اوراق بهادار تهران

های ترکیبی و روش رگرسیون چند و مدل داده 1398تا  1393های اوراق بهادار تهران طی سال

استفاده  ای به منظور گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ،در این پژوهش متغیره، استفاده شد.

. نتیجه حاصل از انتخاب شده است اتیكه روش حذف سیستمپژوهش ب و نمونه آماری شده است

تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش مشخص نمود که سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی بر 

پایداری سود تاثیر مثبت و معنادار دارد . همچنین نتایج حاکی از این است که ارزش افزوده 

 ی سود تاثیر ندارد.اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری و پایدار
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 مقدمه-1

در دوره صنعتی بهای اموال و ماشین آالت و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر 

کارا از کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطالعات استفاده 

سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به عبارت 

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بردانش هستند. اقتصادی که در آن  دیگر

دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده 

ده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موفقیت و بقای است. امروزه نحوه استفا

سازمانی دارد به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی 

جدیدی در مدیریت شده است. در یك طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته 

فکری است که تأثیر مهمی بر روی  تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه

عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و 

 (1386مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است )گلدی صدقی، 

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق 

دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش مالکیت معنوی و 

بنابراین مساله اصلی پژوهش این است که واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. 

 دارد؟ اقتصادی  برپایداری سود با تأکید برنقش ارزش افزودهچه تاثیری سرمایه فکری 

 مبانی نظری -2

 کریدارایی های معنوی وسرمایه ف 2-1 

دارایی های معنوی  به مجموعه دارایی های غیر مشهودی اطالق می شود که در جریان 

ایجاد سود در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی هر کسب و کاری 

دارای سه نوع دارایی، دارایی های پولی ، دارایی های فیزیکی و دارایی های معنوی است. 

پول و اعتبار است . دارایی های فیزیکی شامل تجهیزات ، زمین، دارایی های پولی شامل 

ساختمان، کاال و موجودی انبار است و لذا هر نوع دارایی غیر فیزیکی دیگر در زیر 

مجموعه داراییهای معنوی قرار می گیرد. به طور کلی می توان داراییهای معنوی را در سه 

انش فنی، اطالعات اختصاصی و بانك گروه عمده طبقه بندی کرد که عبارتند از : د

اطالعاتی تجاری و همچنین شیوه ها، ایده ها و یا طرح های اصلی و جدید. برداشت کلی 

از دارایی های معنوی می تواند کلیه دارایی های غیر مشهودی را شامل شود که یك کسب 
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به سه جز تقسیم و کار را از رقبایش متمایز می سازد. در کل سرمایه فکری را بیشتر مراجع 

 نموده اند: سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری یا ارتباطی و سرمایه انسانی.

 اجزای سرمایه فکری 2-2

بوز و جلسیس، اجزای سرمایه فکری را به دو دسته اصلی سرمایه انسانی و سرمایه 

ساختاری تقسیم بندی کرده اند. سپس سرمایه ساختاری را به دو دسته سرمایه مشتری و 

جلسیس سرمایه انسانی را به معنای وجود  .(2004رمایه سازمانی تقسیم کرده اند )باس،س

مزیت رقابت، ارتباط و ارزش های متعلق به کارکنان سازمان معرفی کرده است. مزیت 

رقابتی در قدم بعدی به اجزای کوچکتر از جمله مزیت حرفه ای ، مزیت اجتماعی، مزیت 

هر چه مزایای موجود توسط .(2007یم می شود)جلسیك، تبلیغاتی و مزیت احساسی تقس

افراد سازمان بهتر نشان داده شود، روابط میان همکاران، مشتریان، شرکا و دیگر افراد مرتبط 

با حرفه بهتر خواهد شد در نتیجه، این موضوع باعث باال رفتن کارایی سازمان می شود. از 

وص سرمایه فکری این است که باعث طرفی بونتیس اذعان می دارد که یك مشخصه مخص

 (.1999کاهش خروج افراد از سازمان می شود)بونتیس،

 سود پایداری جایگاه و اهمیت 2-3

 سودمند جاری تصمیمات برای که است اطالعاتی کردن فراهم مالی، گزارشگری هدف

 یکسان عالقه مورد مالی گزارشگری کیفیت تصمیم، سودمندی بر به تاکید توجه با .باشد

 استفاده گذاری سرمایه تصمیمات و قراردادی برای اهداف مالی گزارش های از که است

 که دارد وجود ساختار چند .است گزارشگری مالی کیفیت عوامل از سود کیفیت .می کنند

 مورد ساختارهای .می کنند تالش حسابداری تحقیقات در سود کیفیت انعکاس برای

سود  پایداری یعنی سود زمانی سری های خواص زا سود کیفیت بررسی برای استفاده

 می آید شمار به حسابداری سود کیفی ویژگی های جمله از سود پایداری استفاده می کنند

 و آتی سودهای ارزیابی در را گذاران سرمایه و است حسابداری براساس اطالعات که

 د.کمك می کن شرکت نقدی جریان های

 پیشینه پژوهش 2-3
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( به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود، کارایی سرمایه 1399ن )سیادتی، نسری

فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران پرداختند . نتایج نشان داد که بین 

 کارایی سرمایه فکری و خصوصیات کیفی سود ارتباطی وجود ندارد.

د شرکتهای پذیرفته شده ( به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکر1398فغانی و رخشانی )

در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند . نتایج حاصل از تجزیه و  تحلیل داده ها نشان داد 

که سرمایه فکری با بازده حقوق صاحبان ، بازده دارایی های شرکت و نسبت ارزش بازار 

 به ارزش دفتری هر سهم رابطه دارد.

ررسی تأثیر مدیریت سود بر پایداری سود (، تحقیقی را برای ب1395مشکی و نور دیده)

انجام دادند در این تحقیق برای تعیین سطح هموارسازی سود شرکتها ، از روش برآورد 

( استفاده شده و پایداری 1991اقالم تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز)

ه گیری شده است. ( انداز2002سود شرکتها نیز از طریق الگوی رگرسیون یدچو و دیچو )

نتایج حاکی از این بود که پایداری سود شرکتهای هموارساز بیش از پایداری سود 

 شرکتهای غیر هموار ساز است.

(، در پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه فکری و 1395ابراهیمی سروعلیا و جهانشاهی )

ه فکری و سود هر گذاران دریافتند که بین سرمای های اثرگذار بر تصمیمات سرمایه متغییر

سهم و همچنین بین سرمایه فکری و ریسك سیستماتیك هر سهم رابطه مثبت و معنادار و 

 .بین سرمایه فکری و نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه منفی و معنادار وجود دارد

بررسی تاثیر سرمایه فکری برکارایی سرمایه گذاری ( به 1395سجادی و حاضری نیری)

حاصل از تحقیق نشانگر تاثیر مثبت ضریب ارزش سرمایه فکری برکارایی پرداختند. نتایج 

سرمایه گذاری بود هر چه این ضریب بیشتر باشد ، مدیریت از توان بالقوه شرکت بیشتر 

استفاده کرده است. نتایج حاصل از تحقیق را می توان اینگونه تبیین نمود که از آنجایی که 

تفاده درست و تالش در جهت افزایش آن سبب ایجاد سرمایه فکری داراییهای است که اس

 مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بهتر می شود.

(، به بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزیابی عملکرد 1391نمازی و ابراهیمی)

مالی شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بدست آمده از 

ضیات پژوهش بیانگر آن است که بین سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت آزمون فر
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رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین کارایی سرمایه به کارگرفته شده و کارایی سرمایه 

انسانی با سود هر سهم نیز رابطه مثبت معنی دار وجود دارد ، اما رابطه میان کارایی 

 معنی است .ساختاری با سود هر سهم مثبت و بی 

(، درتحقیقی به بررسی ثبات سود ،اقالم تعهدی و جریان وجوه نقد 1391خانی وهمکاران)

عملیاتی در شرکتهای با اختالف دفتری مالیات پرداختند. نتایج حاکی است اقالم سود ، 

جزء تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی برای شرکتهای با اختالف مالیاتی دفتری باال 

 تهای با اختالف مالیات دفتری پایین کمتر است.نسبت به شرک

(، در پژوهشی به بررسی  سرمایه فکری و سودآوری در یك بازار 2017نیکالس و مایکل )

بیمه در حال رشد پرداختندو نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه 

سرمایه انسانی عامل اصلی فکری و سودآوری بیمه گران وجود دارد در حالی که بازده 

 گران است. عملکرد سرمایه فکری بیمه

نشان داد ، شرکتهایی که تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی آنها بزرگ است (2016هانالن)

پایداری سود کمتری دارند و سرمایه گذاران این تفاوت را به عنوان عالمتی برای ارزش 

 گذاری صحیح  سود استفاده می کنند.

(، به بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و پایداری سود پرداختند. آنها 2015همکاران )بلیالک و 

شواهدی فراهم کردند مبنی بر این که در شرکتهایی که تفاوت مثبت در آمد دفتری و 

مالیاتی ناشی از مدیریت سود است ، پایداری سود و اقالم تعهدی کمتر است در حالی که 

و مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی باشد ، سود پایدارتر  اگر تفاوت مثبت در آمد دفتری

 است.

(، با بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود به این نتیجه 2014پیك  و همکاران)

رسیدندکه پایداری سود در شرکتهای با محافظه کاری بیشتر نسبت به شرکتهای با محافظه 

 کاری کمتر از پایداری کمتری برخوردار است.

( ارتباط بین مدیریت واقعی سود و هزینه صدور اوراق قرضه جدید را 2014جی و کیم )

در شرکت هایی سهامی در کشور آمریکا مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می دهد که 

تولید بیش از حد باعث اخالل در رتبه بندی اعتباری شرکت می شود. همچنین، دستکاری 

باالبودن بازده سهام مرتبط هستند. در کل، نتایج نشان می  فروش و تولید بیش از حد با

دهد که موسسات رتبه بندی اعتباری و دارندگان اوراق قرضه، مدیریت واقعی سود را به 
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عنوان عاملی در افزایش ریسك اعتباری تلقی می کنند بنابراین، نیازمند صرف ریسك 

 باالیی هستند.

ارتباط بین سرمایه فکری وعملکرد شرکت و  (، در پژوهشی به بررسی2014سامدریا )

سودآوری در شرایط بحران گرداختند. نتایج نشان داد که توسعه شرکت تحت تاثیر نیروی 

 .انسانی و ساختار سرمایه است

 بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:

 .سرمایه فکری بر پایداری سود تاثیر دارد  :فرضیه اصلی اول

 : کارایی سرمایه انسانی بر پایداری سود تاثیر دارد.1فرعی  فرضیه

 : کارایی سرمایه رابطه ای بر پایداری سود تاثیر دارد.2فرضیه فرعی 

 : سرمایه ساختاری بر پایداری سود تاثیر دارد.3فرضیه فرعی 

 ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود تاثیر دارد. فرضیه اصلی دوم:

ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری وپایداری سود  فرضیه اصلی سوم:

 تاثیر دارد.

: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه انسانی و پایداری  1فرضیه فرعی 

 سود تأثیر دارد.

: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه رابطه ای و  2فرضیه فرعی 

 یر دارد.پایداری سود تاث

: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه ساختاری و پایداری  3فرضیه فرعی  

 سود تاثیر دارد.

 روش تحقیق -3

تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر ارزش سیرهشبروینپژاصلی ف اهد

واند در ؛ بنابراین این پژوهش به دلیل اینکه نتایج آن می تستشرکت اافزوده اقتصادی 

تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، از نوع تحقیقات 

کاربردی می باشد. پژوهش کاربردی پژوهشی است که نظریه ها، قانون مندی ها ، اصول و 

 فنون را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد.
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ه دنبال یافتن ارتباط بین چندین متغیر می باشد از هم چنین با توجه به این که این تحقیق ب 

آن از نوع پس رویدادی می باشد، به این معنی که انجام شناسی نوع همبستگی و روش 

پژوهش براساس اطالعات گذشته انجام می شود   چون متغیر مستقل و وابسته درگذشته 

دی می گویند . همچنین رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی راتحقیق پس رویدا

 رود.یـمرشبهتجربیبهشمایهشهاوجملهپژ، از مونیابا محیط پیرط تبابه لحاظ ار

 روش گردآوری اطالعات و داده ها 3-1

در پژوهش حاضر به منظور گرد آوری داده ها و اطالعات از روش اسنادی و کتابخانه ای 

یات پژوهش و مبانی نظری آنها استفاده گردید. بدین گونه که اطالعات مورد نیاز جهت ادب

از طریق کتابها، مجالت خارجی و داخلی جمع آوری گردید. همچنین داده های آماری 

مورد نیاز نیز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

و همچنین نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. این صورت های مالی از طریق 

سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده می باشد. همچنین جهت 

 استفاده شده است.  Eveiwsو    spssآزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات: 3-2

برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی وآمار استنباطی به طور 

زمان استفاده می شود استفاده از آمار توصیفی با هدف جمع آوری تنظیم و ارائه هم

اطالعات به صورت روشن و با محاسبه پارامترهای جامعه و در صورت لزوم تعیین روابط 

موجود بین اطالعات جمع آوری شده صورت می گیرد.داده های مربوط به بورس اوراق 

شود بعد از جمع آوری داده ها از آوری مینوین جمع بهادار تهران در نرم افزار ره آورد

از توابع این نرم افزار برای محاسبه  EXCEL افزارهای موجود با ورود به طریق نرم

متغیرهای پژوهش استفاده می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور 

ه از این نرم افزار رابطه بین می شود و با استفاد spss محاسبات آماری وارد نرم افزار

متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد .برای آزمون فرضیه های  پژوهش از روش داده های 

ترکیبی استفاده می شود. در روش داده های ترکیبی، داده های سری زمانی و مقطعی با هم 

مقطعی ترکیب می شوند و برای مواردی که نمی توان مسائل را به صورت سری زمانی یا 

 بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده ها کم است استفاده می گردد. 
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 یافته های پژوهش -4

 یافته های آمار توصیفی  4-1

ابتدا جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار های توصیفی داده های تحت مطالعه محاسبه 

را نشان می (، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکتها 1می گردد. جدول )

دهد که بیانگر مقدار پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد و شامل 

اطالعات مربوط به میانگین و میانه است. دسته دوم اطالعات شامل پارامترهای مربوط به 

 پراکندگی نظیر انحراف معیار است که بیانگر پراکنش داده ها حول محور میانگین می باشد.

 ها شرکت کل سطح در پژوهش متغیرهای توصیفی ؛ آمار1ل جدو

 متغیرها مشاهدات میانگین میانه انحراف معیار حداقل حداکثر

 پایداری سود 744 283/0 260/0 245/0 -126/2 751/0

 ارزش افزوده سرمایه فکری 744 566/5 412/4 185/1 -53/76 461/1

 ی سرمایه انسانیکارای 744 635/1 932/0 173/2 -397/3 290/18

 کارایی سرمایه رابطه ای 744 453/0 670/0 679/6 -54/76 531/1

 کارایی سرمایه ساختاری 744 690/4 456/2 970/8 -234/3 034/1

 ارزش افزوده اقتصادی 744 021/0 017/0 055/0 -195/0 826/0

 اندازه شرکت 744 81/13 64/13 466/1 950/9 81/18

 اهرم مالی 744 593/0 611/0 208/0 018/0 566/1

 فرصت های رشد 744 910/5 268/3 018/6 408/0 078/54

 بازده دارایی 744 135/0 114/0 131/0 -255/0 627/0

 

 اسمیرنوف به قرار زیر می باشد: -مفروضات آزمون کولموگروف

{
𝑥: 𝜌𝑖 ≥ توزیع داده ها نرمال است   0

𝑥: 𝜌𝑖 < وزیعت داده ها نرمال نیست 0
 

(، سطح معنی داری پایداری سود به عنوان متغیر وابسته پژوهش برابر 4-3در جدول )

% متغیر فوق دارای توزیع 95% است؛ با اطمینان 5می باشد که ارقام آن کمتر از  000/0

رد می شود.از بین H0پذیرش، و فرض H1 % فرض 95نرمال نیست؛ لذا در سطح اطمینان 

دارای توزیع  290/0تغیر کنترلی اهرم مالی با سطح معنی داری متغیرهای پژوهش تنها م
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نرمال است. از آنجا که شرط الزم نرمال بودن متغیر وابسته است. بنابراین از روش 

 جوهانسون اقدام به نرمال سازی متغیر وابسته پایداری سود می شود.
 (K-Sاسمیرنوف) -نتایج آزمون کولموگروف؛ 2حدول 

ی استفاده از تبدیل جوهانسون جهت نرمال کردن متغیر وابسته : چون متغیر  وابسته

می باشد، لذا پس از « پایداری سود»های پژوهش، شامل مورد استفاده در آزمون فرضیه

 کنیم. آن را به نرمال تبدیل میاستفاده از تبدیل جوهانسون، 

پس از اعمال تبدیل جوهانسون، توزیع این متغیر نرمال شده است. برای همین منظور 

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بار دیگر جهت مشاهده نتیجه تبدیل جوهانسون جهت 

 زیر پرداخته شده است: 4-4نرمال سازی این متغیر به شرح جدول 

 
 بعد از تبدیل جوهانسون« پایداری سود»مال بودن متغیر آزمون نر ؛3جدول 

 مقدار احتمال اسمیرنوف -آماره کولموگوروف نماد متغیرها

 EPER 020/0 200/0 پایداری سود

 

 ضرایب همبستگی

( ارائه شده، این آماره نوع و درجه رابطه بین 4ضرایب همبستگی اسپیرمن در جدول)

ده سرمایه فکری دهد. نتایج نشان می دهد که بین ارزش افزو های پژوهش را نشان می متغیر

و پایداری سود همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد که سازگار با نتایج یافته های 

پژوهش است. همچنین بین کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه رابطه ای با پایداری سود 

P-Value  آمارهZ متغیرها تعداد مشاهدات 

 ری سودپایدا 744 870/1 012/0

 ارزش افزوده سرمایه فکری 744 670/5 000/0

 کارایی سرمایه انسانی 744 705/4 000/0

 کارایی سرمایه رابطه ای 744 559/6 000/0

 کارایی سرمایه ساختاری 744 033/11 000/0

 اندازه شرکت 744 683/2 000/0

 اهرم مالی 744 982/0 290/0

 فرصت های رشد 744 877/5 000/0

 بازده دارایی 744 191/2 000/0
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همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده می گردد در حالیکه همبستگی معنی داری بین 

 مایه ساختاری و پایداری سود مشاهده نگردید.کارایی سر
 

 :ضرایب همبستگی اسپیرمن4جدول

 EPER VAIC HCE CEE SCE EVA SIZE متغیرها

EPER 1       

VAIC *074/0 1      

HCE **210/0 010/0- 1     

CEE **089/0 052/0- 004/0- 1    

SCE 029/0- 021/0 035/0- **204/0- 1   

EVA **123/0 **088/0 036/0- **677/0- **226/0 1  

SIZE *073/0 **099/0 066/0- **310/0- **281/0 **356/0 1 

MBV *085/0- **739/0 011/0 023/0 *080/0 **156/0- *072/0 

LEV **094/0- 012/0- 006/0- **182/0- 062/0 **097/0 059/0 

ROA 026/0 051/0 003/0- 032/0- 026/0- **091/0 008/0 

ری در سطح خطای ** ادا  %5% و 1و* به ترتیب معن

 (تصادفی و ثابت اثرات بین انتخاب) هاسمن آزمون نتایج؛ 5جدول 

 (H0فرضیه صفر ) مدل آزمون آماره کای دو P-Value نتیجه آزمون

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

 پذیرفته می شود H0فرض 

098/0 

058/0 

061/0 

143/0 

085/0 

091/0 

051/0 

137/0 

164/0 

822/9 

531/10 

411/10 

628/7 

210/10 

211/9 

856/10 

869/7 

097/6 

 فرضیه اصلی اول

 فرضیه فرعی اول

 فرضیه فرعی دوم

 فرضیه فرعی سوم

 فرضیه اصلی دوم

 فرضیه اصلی سوم

 ی اولفرضیه فرع

 فرضیه فرعی دوم

 فرضیه فرعی سوم

 

 

تفاوت در ضرایب 

 سیستماتیك نیست

ها غیر معنی  دهد،مقداراین آمارهبرای تمام مدل نشانمی 8-4همانطور که نتایج جدول 

است و  05/0مدل بیشتر از  9ی برا 8-4دار است وسطح معناداری گزارش شده در جدول 

درصد بوده و بر استفاده  95در سطح اطمینان H1و رد فرضیه H0 بیانگر پذیرش فرضیه 

 از روش اثرات تصادفی داللت دارد.

 های پژوهش آزمون فرضیه
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 آزمون فرضیه فرعی اول

ری دهد که سرمایه فک نشان می 9-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در جدول 

درصد دارد.  95( در سطح اطمینان 001/0داری ) ( و معنی548/0برپایداری سودتاثیرمثبت )

درصد از تغییرات متغیر پایداری  43دهد که حدود  ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

سودتوسط متغیر مستقل سرمایه فکری و سایر متغیرها قابل تبیین است. آماره دوربین 

توان تایید نمود که خطاهایا تفاوت بین مقادیرواقعی  ده و میبو 5/2و  5/1واتسون بین 

ومقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگرمستقل هستند. مقدارسطح 

باشد که حاکی از معنی داری کل مدل  می 05/0و کوچکتر از  000/0برابر با  Fداری  معنی

 10برای همة متغیرها کمتر از VIFاست. همچنین درآزمون فرضیه اصلی اول مقدارآمارة 

 بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت.
 برپایداری سود تاثیر سرمایه فکری؛ 6جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 029/0 -180/2 410/0 -893/0 ضریب ثابت

VAIC 548/0 162/0 384/3 001/0 034/1 

SIZE 061/0- 010/0 358/6- 000/0 304/1 

MBV 558/1 057/0 128/27 000/0 294/1 

LEV 824/1 171/0 674/10 000/0 059/1 

ROA 192/0 140/0 371/1 171/0 919/0 

R2  430/0 تعدیل شده 

 669/1 دوربین واتسون

F  680/86 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

( ،اهرم مالی 558/1در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی824/1)

( و -061/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  9-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0ی داری )معن



 

...  افزوده ارزش برنقش تأکید با سود برپایداری فکری سرمایه تأثیر   
 

425 

 

 95( در سطح اطمینان 171/0داری ) ( و غیر معنی192/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 درصد وجود دارد. 

 .آزمون فرضیه فرعی دوم

 که کارایی دهد نشان می 10-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول در جدول 

( در سطح اطمینان 000/0داری ) ( و معنی282/0سرمایه انسانی برپایداری سود تاثیر مثبت )

درصد از تغییرات  4/48دهد که حدود  درصد دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می 95

متغیر پایداری سودتوسط متغیر کارایی سرمایه انسانی و سایر متغیرها قابل تبیین است. 

توان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین  بوده و می 5/2و  5/1وربین واتسون بین آماره د

مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگرمستقل هستند. 

باشد که حاکی از معنی داری  می 05/0و کوچکتر از  000/0برابر با  Fداری  مقدارسطح معنی

برای همة متغیرها کمتر VIFآزمون فرضیه فرعی اول مقدارآمارة کل مدل است. همچنین در

 بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت. 10از 

( ، اهرم مالی 549/1در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی804/1)

( و -062/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  10-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )

 95( در سطح اطمینان 154/0داری ) ( و غیر معنی201/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 درصد وجود دارد. 
 تاثیر کارایی سرمایه انسانی برپایداری سود ؛7جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 225/0 -215/1 400/0 -486/0 ضریب ثابت

HCE 282/0 064/0 406/4 000/0 002/1 

SIZE 062/0- 010/0 465/6- 000/0 302/1 

MBV 549/1 058/0 835/26 000/0 292/1 

LEV 804/1 172/0 496/10 000/0 059/1 

ROA 201/0 141/0 428/1 154/0 089/1 
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R2 484/0 تعدیل شده 

 672/1 دوربین واتسون

F 566/92 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

 آزمون فرضیه فرعی دوم

دارد، کارایی سرمایه رابطه ای بر پایداری سود تاثیردارد و فرضیه  این فرضیه بیان می

 صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم می شود: 

 (: کارایی سرمایه رابطه ای برپایداری سودتاثیرندارد.H0فرضیه صفر )

 (: کارایی سرمایه انسانی برپایداری سودتاثیردارد.H1فرضیه مقابل )

دهد که کارایی  نشان می 11-4رضیه فرعی دوم در جدول نتایج حاصل از آزمون ف

( در سطح اطمینان 000/0داری ) ( و معنی718/0سرمایه رابطه ای برپایداری سودتاثیرمثبت )

درصد از تغییرات  4/40دهد که حدود  درصد دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می 95

و سایر متغیرها قابل تبیین است.  متغیر پایداریسودتوسط متغیر کارایی سرمایه رابطه ای

توان تایید نمود که خطاهایاتفاوت بین  بوده و می 5/2و  5/1آماره دوربین واتسون بین 

مقادیرواقعی ومقادیر پیشبینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگرمستقل هستند. 

از معنی باشد که حاکی  می 05/0و کوچکتر از  000/0برابر با  Fداری  مقدارسطح معنی

برای همة متغیرها VIFداری کل مدل است. همچنین درآزمون فرضیه فرعی دوم مقدارآمارة 

 بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت. 10کمتر از 

( ، اهرم مالی 539/1در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) رتباط مثبت و معنی( به ترتیب حاکی از ا803/1)

( و -066/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  11-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )

 95( در سطح اطمینان 919/0داری ) معنی ( و غیر187/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 درصد وجود دارد. 
 سود برپایداری ای رابطه سرمایه کارایی تاثیر؛ 8جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب
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 - 146/0 -455/1 386/0 -562/0 ضریب ثابت

SEE 718/0 164/0 377/4 000/0 023/1 

SIZE 066/0- 010/0 943/6- 000/0 316/1 

MBV 539/1 057/0 920/26 000/0 293/1 

LEV 803/1 170/0 598/10 000/0 058/1 

ROA 187/0 340/1 181/0 919/0 089/1 

R2  404/0 تعدیل شده 

 871/1 دوربین واتسون

F  827/80 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

 آزمون فرضیه فرعی سوم

دارد، کارایی سرمایه ساختاری بر پایداری سود تاثیردارد و فرضیه  این فرضیه بیان می

 صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم می شود: 

 (: کارایی سرمایه ساختاری برپایداری سودتاثیرندارد.H0فرضیه صفر )

 رپایداری سودتاثیردارد.(: کارایی سرمایه ساختاری بH1فرضیه مقابل )

دهد که   کارایی  نشان می 12-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم در جدول 

( در سطح 000/0داری ) ( اماغیرمعنی266/0سرمایه ساختاری برپایداری سودتاثیرمثبت )

درصد از  84/20دهد که حدود  درصد دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می 95اطمینان 

متغیر پایداری سودتوسط متغیر کارایی سرمایه ساختاری و سایر متغیرها قابل تبیین  تغییرات

توان تایید نمود که خطاهای تفاوت  بوده و می 5/2و  5/1است. آماره دوربین واتسون بین 

بین مقادیرواقعی ومقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگرمستقل هستند. 

باشد که حاکی از معنی  می 05/0و کوچکتر از  000/0برابر با  F داری مقدارسطح معنی

برای همة VIFداری کل مدل است. همچنین درآزمون فرضیه فرعی سوم مقدارآمارة 

 بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت. 10متغیرها کمتر از 

( ، اهرم مالی 341/1رشد ) در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی810/1)

( و -066/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

ازده دارایی حاکی از آن است که بین ب 12-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )
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 95( در سطح اطمینان 919/0داری ) ( و غیر معنی205/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 درصد وجود دارد. 
 دایی سرمایه ساختاری برپایداری سوتاثیر کار ؛9جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 041/0 -173/2 351/0 -763/0 ضریب ثابت

SCE 266/0 173/0 537/1 073/0 023/1 

SIZE 066/0- 012/0 506/5- 000/0 316/1 

MBV 341/1 089/0 068/15 000/0 293/1 

LEV 810/1 329/0 503/5 000/0 058/1 

ROA 205/0 355/0 577/0 314/0 089/1 

R2  208/0 تعدیل شده 

 646/1 دوربین واتسون

F  827/30 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

 آزمون فرضیه اصلی دوم

دارد، ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود تاثیردارد و فرضیه صفر  این فرضیه بیان می

 و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم می شود: 

 (: ارزش افزوده اقتصادی برپایداری سودتاثیرندارد.H0فرضیه صفر )

 (: ارزش افزوده اقتصادی برپایداری سودتاثیردارد.H1یه مقابل )فرض

دهد که ارزش  نشان می 13-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم در جدول 

( در سطح اطمینان 000/0داری ) ( و معنی634/0افزوده اقتصادی برپایداری سودتاثیرمثبت )

درصد از تغییرات  6/49ه حدود دهد ک درصد دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می 95

متغیر پایداری سودتوسط متغیر ارزش افزوده اقتصادی و سایر متغیرها قابل تبیین است. 

توان تایید نمود که خطاهایاتفاوت بین  بوده و می 5/2و  5/1آماره دوربین واتسون بین 

ل هستند. مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگرمستق

باشد که حاکی از معنی  می 05/0و کوچکتر از  000/0برابر با  Fداری  مقدارسطح معنی



 

...  افزوده ارزش برنقش تأکید با سود برپایداری فکری سرمایه تأثیر   
 

429 

 

برای همة متغیرها VIFداری کل مدل است. همچنین درآزمون فرضیه اصلی دوم مقدارآمارة 

 بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت. 10کمتر از 

( ، اهرم مالی 524/1ا، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )در ارتباط با سایر متغیره

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی779/1)

( و -061/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  13-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )

 95( در سطح اطمینان 919/0داری ) ( و غیر معنی180/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 درصد وجود دارد. 
 تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود؛10جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 049/0 -972/1 391/0 -771/0 ضریب ثابت

EVA 634/0 136/0 675/4 000/0 032/1 

SIZE 061/0- 009/0 475/6- 000/0 302/1 

MBV 524/1 057/0 592/26 000/0 303/1 

LEV 779/1 170/0 469/10 000/0 059/1 

ROA 180/0 139/0 288/1 198/0 089/1 

R2  496/0 تعدیل شده 

 673/1 دوربین واتسون

F  579/93 آماره 

 F 000/0ال آمارهاحتم

 آزمون فرضیه اصلی سوم

دارد، ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری )ارزش  این فرضیه بیان می

افزوده سرمایه فکری(و پایداری سود تاثیردارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت 

 شود:  نظیم میزیر ت

(: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری )ارزش افزوده H0فرضیه صفر )

 سرمایه فکری( وپایداری سودتاثیرندارد.
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(: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری )ارزش افزوده H1فرضیه مقابل )

 سرمایه فکری( وپایداری سودتاثیردارد.

دهد که ارزش  نشان می 14-4ون فرضیه اصلی سوم در جدول نتایج حاصل از آزم

افزوده اقتصادی برارتباط بین سرمایه فکری )ارزش افزوده سرمایه فکری( وپایداری سود 

( دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان 492/0داری ) ( اما غیر معنی -124/0تاثیر منفی )

گر و  سودتوسط متغیر مستقل، تعدیل درصد از تغییرات متغیر پایداری 45دهد که حدود  می

توان تایید  بوده و می 5/2و  5/1سایر متغیرها قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون بین 

بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،  نمود که خطاهایاتفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش

 05/0و کوچکتر از  000/0برابر با  Fداری  از یکدیگرمستقل هستند. مقدارسطح معنی 

داری کل مدل است. همچنین درآزمون  فرضیه اصلی سوم  باشد که حاکی از معنی می

بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای  10برای همة متغیرها کمتر از VIFمقدارآمارة 

 .پژوهش وجود نداشت
 تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری و پایداری سود ؛11جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 002/0 -050/3 412/0 -257/1 ضریب ثابت

VAIC 625/0 186/0 354/3 001/0 535/1 

EVA 759/0 219/0 472/3 001/0 313/2 

EVA*VAIC 124/0- 180/0 687/0- 492/0 742/3 

SIZE 060/0- 009/0 370/6- 000/0 304/1 

MBV 531/1 057/0 805/27 000/0 309/1 

LEV 794/1 169/0 610/10 000/0 061/1 

ROA 167/0 139/0 201/1 230/0 682/1 

R2  450/0 تعدیل شده 

 881/1 دوربین واتسون

F  378/90 آماره 

 F 000/0احتمال آماره
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( ، اهرم مالی 531/1، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )در ارتباط با سایر متغیرها

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی794/1)

( و -60/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  14-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )

 95( در سطح اطمینان 230/0داری ) ( و غیر معنی167/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 درصد وجود دارد. 

 آزمون فرضیه فرعی اول

دارد، ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه انسانی و  این فرضیه بیان می

 شود:  دارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم میپایداری سود تاثیر

(: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه انسانی H0فرضیه صفر )

 وپایداری سودتاثیرندارد.

(: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه انسانی H1فرضیه مقابل )

 وپایداری سودتاثیردارد.

دهد که ارزش افزوده  نشان می 15-4اصل از آزمون فرضیه فرعیاول در جدول نتایج ح

( اما غیر -135/0اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه انسانی وپایداری سودتاثیرمنفی )

درصد از  5/41دهد که حدود  ( دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می397/0داری ) معنی

گر و سایر متغیرها قابل تبیین است.  متغیر مستقل، تعدیلتغییرات متغیر پایداری سودتوسط 

توان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین  بوده و می 5/2و  5/1آماره دوربین واتسون بین 

بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگرمستقل هستند.  مقادیر واقعی و مقادیر پیش

داری  باشد که حاکی از معنی می 05/0ر از و کوچکت 000/0برابر با  Fداری  مقدارسطح معنی

برای همة متغیرها کمتر VIFکل مدل است. همچنین درآزمون فرضیه فرعی اول مقدارآمارة 

 بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت. 10از 

( ، اهرم مالی 522/1در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی776/1)

( و -061/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  15-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )
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 95( در سطح اطمینان 230/0داری ) ( و غیر معنی172/0ارتباط مثبت ) و پایداری سود

 درصد وجود دارد. 
 تاثیرارزش افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه انسانی وپایداری سود ؛12جدول 

 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 047/0 -988/1 402/0 -798/0 ضریب ثابت

HCE 117/0 172/0 680/0 496/0 246/1 

EVA 775/0 216/0 582/3 000/0 526/2 

EVA*HCE 135/0- 159/0 848/0- 397/0 933/2 

SIZE 061/0- 009/0 490/6- 000/0 303/1 

MBV 522/1 057/0 528/26 000/0 305/1 

LEV 776/1 170/0 438/10 000/0 853/1 

ROA 172/0 140/0 228/1 220/0 094/1 

R2  415/0 تعدیل شده 

 715/1 دوربین واتسون

F  452/81 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

 آزمون فرضیه فرعی دوم

دارد، ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه رابطه ای  این فرضیه بیان می

 شود:  و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم میو پایداری سود تاثیردارد 

(: ارزش افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه رابطه ای و H0فرضیه صفر )

 پایداری سودتاثیرندارد.

(: ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه رابطه ای H1فرضیه مقابل )

 وپایداری سود تاثیردارد.

دهد که ارزش  نشان می 16-4اصل از آزمون فرضیه فرعی دوم در جدول نتایج ح

( -433/0افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه رابطه ای وپایداری سودتاثیرمنفی )

 6/36دهد که حدود  ( دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می133/0داری ) اما غیر معنی

گر و سایر متغیرها قابل  سط متغیر مستقل، تعدیلدرصد از تغییرات متغیر پایداری سودتو

توان تایید نمود که خطاهایا  بوده و می 5/2و  5/1تبیین است. آماره دوربین واتسون بین 
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بینی شده به وسیله مدل رگرسیون،از یکدیگر  تفاوت بین مقادیر و اقعی و مقادیر پیش

باشد که  می 05/0وچکتر از و ک 000/0برابر با  Fداری  مستقل هستند. مقدارسطح معنی

داری کل مدل است. همچنین درآزمون فرضیه فرعی دوم مقدارآمارة  حاکی از معنی

VIF بود، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش  10برای همة متغیرها کمتر از

 وجود نداشت.

الی ( ، اهرم م517/1در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )

( بین این متغیرها با 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی766/1)

( و -066/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  16-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )

 95( در سطح اطمینان 227/0داری ) ( و غیر معنی167/0سود ارتباط مثبت ) و پایداری

 درصد وجود دارد. 
 تاثیرارزش افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه رابطه ای وپایداری سود ؛13جدول 
 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 024/0 -266/2 388/0 -880/0 ضریب ثابت

CEE 535/0 200/0 679/2 008/0 244/1 

EVA 433/0 187/0 315/2 021/0 093/2 

EVA*CEE 379/0 252/0 503/1 133/0 850/2 

SIZE 066/0- 009/0 963/6- 000/0 527/1 

MBV 517/1 057/0 725/26 000/0 325/1 

LEV 766/1 168/0 498/10 000/0 927/1 

ROA 167/0 138/0 208/1 227/0 858/1 

R2  366/0 تعدیل شده 

 562/1 دوربین واتسون

F  337/70 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

 آزمون فرضیه فرعی سوم
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دارد، ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین کارایی سرمایه ساختاری  این فرضیه بیان می

 شود:  ارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم میو پایداری سود تاثیرد

 (: ار ی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت.H0فرضیه صفر )

( ، اهرم مالی 430/1در ارتباط با سایر متغیرها، عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد )

متغیرها با ( بین این 000/0، 000/0دار ) ( به ترتیب حاکی از ارتباط مثبت و معنی780/1)

( و -065/0باشد. همچنین بین اندازه شرکت و پایداری سود ارتباط منفی ) پایداری سود می

حاکی از آن است که بین بازده دارایی  16-4( وجود دارد. نتایج جدول 000/0معنی داری )

 95( در سطح اطمینان 227/0داری ) ( و غیر معنی175/0و پایداری سود ارتباط مثبت )

 د دارد. درصد وجو
 صادی برارتباط بین کارایی سرمایه ساختاری وپایداری سودتاثیرارزش افزوده اقت ؛14جدول 
 متغیر وابسته: پایداری سود

 VIF داری سطح معنی t ضرایب استاندارد نشده متغیرها

 میزان خطا ضریب

 - 013/0 -332/2 374/0 -872/0 ضریب ثابت

SCE 607/0 201/0 019/3 002/0 666/1 

EVA 457/0 175/0 611/2 016/0 221/2 

EVA*SCE 320/0- 211/0 516/1- 142/0 123/2 

SIZE 065/0- 010/0 500/6- 000/0 006/1 

MBV 430/1 125/0 444/11 000/0 267/1 

LEV 780/1 188/0 648/9 000/0 968/1 

ROA 175/0 139/0 258/1 187/0 785/1 

R2  321/0 تعدیل شده 

 632/1 دوربین واتسون

F  536/60 آماره 

 F 000/0احتمال آماره

 

 

 گیری و پیشنهادهای تحقیق: نتیجه -5

محور است. در این اقتصاد،  های دانش دنیای کسب و کار امروز، عرصه برپایی سازمان

عواملی نظیر: درآمد، سودآوری و دارایی تنها بخش کوچکی از موفقیت سازمان را بیان 



 

...  افزوده ارزش برنقش تأکید با سود برپایداری فکری سرمایه تأثیر   
 

435 

 

برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر،  و بهرهها، جذب  نماید و ثروت واقعی سازمان می

های داخلی، شهرت و خوشنامی در نزد  های این افراد، فرآیندها و رویه دانش و مهارت

های فکری است.  از  های نامشهود و سرمایه نفعان، و به بیان دیگر، دارایی مشتریان و ذی

حال بر عملکرد، ارزش و  ر عینهای فکری در ترازنامه انعکاس نیافته و د آنجا که سرمایه

سودآوری تاثیرات چشمگیری دارند، نیازمند توجه، تخصیص منابع و تاکید روزافزون 

از این رو هدف پژوهش حاضر تاثیر ارزش افزوده  .ها هستند مدیریت عالی سازمان

اقتصادی بر رابطه بین سرمایه فکری و پایداری سود است. در این پژوهش برای سنجش 

شاخص کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه رابطه ای، کارایی سرمایه  4فکری از سرمایه 

ساختاری و ارزش افزوده سرمایه فکری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که سرمایه فکری 

بر پایداری سود تاثیر مثبت دارد. بدین معنا که افزایش سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و 

سرمایه فکری موجب افزایش پایداری سود می شود. نتایج فرضیه ضریب ارزش افزوده 

دوم نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد. 

بدین معنا، افزایش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری از عملکرد شرکت موجب، 

ارزش افزوده اقتصادی بر رابطه بین بهبود پایداری سود می شود.  نتایج نشان داد که 

سرمایه فکری و پایداری سود تاثیر ندارد. بدین معنا که تاثیر سرمایه فکری در شرکت هایی 

که ارزش افزوده اقتصادی باال است بر پایداری سود معنی دار نیست. در نتیجه ارزش 

بیان کرد که این افزوده اقتصادی مکانیزم جایگزین برای سرمایه فکری نیست و نمی توان 

 دو شاخص نقش یکسانی ایفا می کنند. 

 بل بیان است:پیشنهادات تحقیق بصورت زیر قابنابراین 

به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که در ارزیابی وضعیت شرکت، سرمایه فکری را . 1

به عنوان عامل اساسی جهت تصمیم گیری در نظر بگیرند، زیرا سرمایه فکری موجب 

وری می شود. بنابراین سرمایه گذاران می توانند جهت دریافت های وضعیت مطلوب سودآ

 سود های آتی خوش بین باشند.

. به شرکت ها پیشنهاد می شود که ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل 2

مهم در افزایش عملکرد شرکت درنظر بگیرند و با توجه به آن و عوامل تشکیل دهنده آن، 

 داف مالی شرکت استفاده کنندجهت کمك به اه
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 زش افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه ساختاری وپایداری سودتاثیرندارد.

(: ارزش افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه ساختاری H1فرضیه مقابل )

 وپایداری سودتاثیردارد

هد که ارزش د نشان می 17-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم در جدول 

( -320/0افزوده اقتصادی برارتباط بین کارایی سرمایه ساختاری وپایداری سودتاثیرمنفی )

 1/32دهد که حدود  ( دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می142/0داری ) اما غیر معنی

گر و سایر متغیرها قابل  درصد از تغییرات متغیر پایداری سود توسط متغیر مستقل، تعدیل

توان تایید نمود که خطاهای  بوده و می 5/2و  5/1است. آماره دوربین واتسون بین  تبیین

 داری کل مدل است.  باشد که حاکی از معنی می 05/0و کوچکتر از  000/0

 

 منابع و مآخذ

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی "(1393اسدی،غالمحسین و یوخنه القیانی، ماریام)

 103-83،ص 41، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش "شرکتها

ابراهیمی سرو علیا، محمد حسن و جهانشاهی، جواد، بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیرهای 

 صمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اثرگذار برت

 1395، بهار 49شماره  12 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی سال3

( تأثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین 1391)  " .ستایش، محمد حسین و کاشانی پور، فرهاد

، مطالعات تجربی حسابداری "ورس اوراق بهادار تهرانعملکرد شرکتهای پذیرفته شده درب

 1-21،ص36مالی، ش 

(، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارایی 1395سجادی، غالمحسن و حاضری نیری، هاتف)

سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق، کنفرانس بین المللی مدیریت و 

 1395حسابداری، سال 

بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سودد و کارائی سرمایه فکری  (.1399سیادتی،نسرین  )

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین 
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 رفته شده در بورس اوراق بهادار، کنگره تازه یافته ها در علوم انسانیپذی
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