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ارزش در اقتصاد  جادیها در اشرکت تیدر موفق رگذار،یو تأث کیعامل استراتژ کیعنوان به یفکر هیسرما

 یتجار یها. بانککندیملموس م یهاهیها را قادر به استفاده از سرماکه آن شودیشناخته م انیبندانش

 ریاخ یهادر سال کنیلبه دنبال حداکثر نمودن سود خود هستند  ،یگرید یمانند هر بنگاه اقتصاد

ها بر بانک یداریپا ریامر با توجه به تأث نیاست. ا افتهیشدت کاهشبه رانیا یصنعت بانکدار یسودآور

 ریتأث یبررس پژوهش نیا یهدف اصل .شودیآحاد جامعه محسوب م یبرا یزنگ خطر ران،یاقتصاد ا

 نیا یاست. برا 1398 یال 1393 یهاسال یط یتجار یهابانک یبر سودآور یفکر هیسرما یهامؤلفه

را بر نرخ بازده  یفکر هیسرما یهااثر مؤلفه افته،یشده و توسعهاصالح کیمنظور با استفاده از مدل پال

از  یحاک در دو مدل، ونیرگرس جی. نتامیاقرار داده یردبررسمو هاییحقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارا
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 مقدمه

 در آن مدیریت و فکری سرمایه بلکه نیستند هاسازمان کامیابی کلید تنهاییبه مشهود یهادارایی امروزه

 تمام شامل فکری سرمایه [.11] شودمی محسوب موفقیت رمز امروز، چالشی و پرتالطم محیط عرصه

 ایجاد به ثانیاً و شوندمی داده نسبت سازمان یک به اوالً که است بنیاندانش اقتصاد در غیرمادی منابع

 محوردانش هایدارایی از ایمجموعه فکری سرمایه عبارتی، به [.23] کنندمی کمک سازمان در ارزش

 به ارزش افزودن طریق از و شده محسوب سازمان هایویژگی زمره در که است سازمان یک مختص

 ورود [.12شود ]می سازمان رقابتی وضعیت بهبود باعث ایمالحظهقابل طوربه سازمان، کلیدی نفعانذی

 کارهای اکثر .شودمی عملیات نمودن سودآور و هزینه کاهش باعث خدمات، و محصوالت ارائه در دانش

 [.25است ] شده سودآور عمل یک به تبدیل ،کارمندان توانایی و بادانش اکنون بود، روتین و ساده که قبل

 هایسال در هستند. خود سود نمودن حداکثر دنبال به دیگری، اقتصادی بنگاه هر مانند تجاری هایبانک

 هابانک پایداری تأثیر به توجه با امر این و است یافتهکاهش شدتبه ایران بانکداری صنعت سودآوری اخیر

 در اقتصادی هایبحران بروز احتمال زیرا ؛آیدمی حساببه جامعه آحاد برای خطری زنگ ایران، اقتصاد بر

 هایوضعیت همانند صنعت، این سودآوری ناپایداری و شدن ضعیف از ناشی کنونی ریسک پر هایمحیط

 دارد. وجود جهان سراسر در مشابه

 بانکی، بخش برای .کندمی متمایز هادیگر بخش از را بانکداری صنعت ،هابانک سودآوری بر مؤثر عوامل

 است، مالی هایفعالیت از ناشی عمدتاً هستند هاشرکت پایداری شرطپیش که عملیاتی درآمدهای

 برای حیاتی عامل ،ایسرمایه بندیبودجه مورد در گیریتصمیم تجاری، یهابخش سایر برای کهدرحالی

 شرایط و هاموقعیت تمام برای سودآوری بر مؤثر مالی هایفعالیت ،وجودبااین است. عملیاتی درآمد کسب

 یهابخش مدیران یهمه بنابراین،؛ است تأثیرگذار آن بر مختلفی عوامل و نیست یکسان بانکی بخش در

 اقدامات سازدمی قادر را هابانک امر این نمایند. شناسایی را سودآوری با مرتبط بحرانی عوامل باید بانکی

 بسیار هاآن پذیریرقابت برای که دهند انجام خود سود در ثبات ایجاد برای را ایپیشگیرانه و اصالحی

 تأثیر بررسی دنبال به مقاله این در است، بااهمیت بسیار عوامل این شناسایی کهازآنجایی [.22است ] مهم

 ایران بهادار اوراق و بورس در شدهپذیرفته تجاری هایبانک سودآوری بر آن هایمؤلفه و فکری یسرمایه

 بین آیا که است این پژوهش اصلی سؤال بنابراین؛ هستیم یافتهتوسعه شدهاصالح پالیک مدل از استفاده با

 دارد؟ وجود یدارمعنی رابطه تجاری هایبانک سودآوری و فکری سرمایه هایمؤلفه

 نمودن اضافه با یافتهتوسعه پالیک مدل از استفاده شامل مشابه هایپژوهش به نسبت پژوهش این نوآوری

 تحقیقات هزینه متغیر از استفاده با افزودهارزش محاسبه نحوه همچنین و ارتباطی سرمایه و نوآوری سرمایه

 مدیران به شایانی کمک تحقیق این انجام .است مزبور مدل در بازاریابی و تبلیغات هزینه و آموزش و

 گذارانسرمایه به کمک تجاری، هایبانک سودآوری بهبود جهت در بهینه تصمیمات اتخاذ در هابانک

 مبنایی درنهایت و هابانک سودآوری وضعیت بینیپیش در صحیح تصمیم منظوربه هابانک بالفعل و بالقوه

 .شودمی بورسی صنایع سایر در آتی تحقیقات انجام برای
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 و استنباطی و توصیفی آمار پژوهش، شناسیروش پژوهش، پیشینه نظری، چارچوب و ادبیات ادامه در

 شد. خواهد ارائه هاشنهادیپ و گیرینتیجه درنهایت

 نظری چارچوب و ادبیات

 را حسابداری سود عملی دیدگاه از است. شدهلیتشک 3توانایی و 2سود دو کلمه ترکیب از 1یسودآور واژه

 اندکرده تعریف مربوطه شده منقضی شدهتمام بهای و دوره معامالت از ناشی افتهیتحقق درآمد بین تفاوت

 [.6است ] سود کسب برای تجاری واحد یک قدرت بیانگر توانایی عبارت و

 آوریجمع به اقدام سهامداران، برای منفعت تحصیل باهدف که است ایواسطه مالی موسسه تجاری، بانک

 شعب طریق از صنایع صاحبان و تجار به اعتبار و وام پرداخت و حقوقی و حقیقی اشخاص هایسپرده

 ادکردی کشور اقتصاد در پول بازار تأثیرگذار عامل ترینمهم عنوانبه هاآن از توانمی امروزه نماید.می خود

 ایجادشده هایتفاوت کهطوریبه است برانگیزچالش و وسیع بسیار هابانک سودآوری مطالعات اساساً [.9]

 که ایدوره هر و کشوری هر در اقتصادی هایمحیط و حسابداری استانداردهای مقررات، و قوانین در

 عوامل کنندهتعیین سودآوری، درک [.17] دینمامی متفاوت را انتظار مورد نتایج ،شودمی انجام بررسی

 از یکی لذا .کندمی کمک شرکت برای مؤثر سودآور استراتژی ایجاد در مدیران به که است کلیدی

  [.16است ] سودآوری بلندمدت، در شرکت موفقیت و بقا برای مهم هایشرطپیش

 و سازمانیدرون دودسته در هابانک سودآوری بر مؤثر عوامل ،طورکلیبه ،شدهانجام هایبررسی طی

 دیگر سوی از فکری هایسرمایه مدیریت و سویک از مالی سرمایه مدیریت است. بررسیقابل سازمانیبرون

 سازمانیبرون متغیرهای عنوانبه کالن اقتصاد و بانکداری صنعت هایمؤلفه و سازمانیدرون عوامل عنوانبه

 متفاوت کشورهای در و اقتصادی مختلف شرایط در مختلفی نتایج گاهی و قرارگرفته موردبررسی

 است. شدهگزارش

 شامل هاسازمان اختیار در استراتژیک منابع انواع مناسب مدیریت بر ،4منابع بر مبتنی رویکرد اساس بر

، و...( تجهیزات و اموال )کارخانه، فیزیکی منابع و...(، گذاریسرمایه و هادریافتنی نقد، )پول مالی منابع

 یهادارایی و اطالعاتی منابع ،فنّاورانه هایتوانمندی ،و...( کارکنان و مدیران دانشمندان،) یانسان منابع

 استفاده حداکثر باید بنگاه یک .شودمی تأکید و...( سرقفلی تجاری، نام اعتبار، شهرت، قبیل )از نامشهود

 را تجاری بنگاه درآمد بتواند تا گیرد کار به درآمد ایجاد جهت در را خود موجود منابع هایظرفیت از

 واحد برای و هستند فردمنحصربه و استراتژیک منابع مذکور منابع از برخی نماید. نرمال حد از بیشتر

                                                           
1 Profitability 

2 profit 
3 ability 

4 Resource Based Planning Approach 
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 ازحدبیش درآمدی که دارد را ویژگی این تجاری واحد یک زمانی و نمایدمی رقابتی مزیت ایجاد تجاری

 که شودمی اطالق ارزش ایجاد جهت در توانایی افزایش عامل به سرمایه [.7باشد ] آورده به دست نرمال

 سرمایه مانند نامشهود و فیزیکی مالی، هایسرمایه مانند مشهود سرمایه هایسرمایه به را آن توانمی

 کرد. بندیطبقه اجتماعی سرمایه و فکری

 دانش و مهارت مانند فکری سرمایه عناصر هستند، مهم همچنان مالی و فیزیکی یهادارایی که باوجودی

 و مشتری داشتن کلیدی، کنندگانتأمین با قوی روابط شرکت، خوب شهرت و معتبر تجاری نام مناسب،

 به فکری سرمایه .کندمی جدا سایرین از را هاشرکت از ایمجموعه نوآوری، فرهنگو  هاداده ،بازار

 یهادارایی مناسب، فکری سرمایه بدون گیرند. بکار را خود ملموس منابع تا دهدمی امکان هاسازمان

 و شناسایی آورند. دست به را متوسط بازده حالت بهترین در ندتوانمی که هستند کاالیی فقط فیزیکی

 و متوسط موفق، یهاشرکت بین تفاوت ترینمهم ایفزاینده طوربه مناسب، فکری سرمایه مدیریت

 [.23است ] خوردهشکست

 اوقات اغلب و آن دفتری ارزش از متفاوت سرمایه بازار در شرکت یک ارزش ،شدهانجام تحقیقات اساس بر

 نظیر هادارایی برخی درج عدم از ناشی تفاوت این که است بیشتر هاآن دفتر ارزش از هاشرکت بازار ارزش

 منابع یا فکری سرمایه عنوان تحت و... شرکت در ایجادشده سرقفلی مشتریان، رضایت انسانی، منابع

 بوده افزایش حال در دائماً هاآن دفتری ارزش و هابنگاه بازار ارزش بین شکاف است. شده تفسیر دانشی

 [.14است ] شدهگزارش هاآن دفتری ارزش برابر 15 از بیش تا هاشرکت بازار ارزش مواقع برخی در

 2015 سال در کهطوریبه است آن مشهود بخش از بیشتر جهانی اقتصاد نامشهود بخش ارزش امروزه، 

 بخش است. رسیده مشهود دارایی برای درصد 13 برابر در نامشهود دارایی برای درصد 87 به نسبت این

 شاندفتری ارزش از بیش بازاری ارزش ،2اسکیپ نت مایکروسافت، ،1اینتل مانند ییهاشرکت از ایعمده

 هایسال طی نامشهود و مشهود یهادارایی به ییکایآمر شرکت 500 بازار ارزش تفکیک زیر نمودار دارند.

 .دهدمی نشان را است شدهارائه Ocean Tomo موسسه توسط که را 2015 تا 1975

 

 (3ocean tomo)منبع  2015-1975زمان  درگذرشرکت آمریکایی  500(: مقایسه ارزش بازار 1نمودار )

                                                           
1 Intel 

2 Netscape 

3  Ocean Tomo است و  مستقر متحدهاالتیا شیکاگو در که است فکری دارایی اطالعاتی بانک یک

 .دهدیم ارائه را معامالت این حوزه و ریسک مدیریت، یگذارهیسرما، یبندرتبه، تحقیق، ارزیابیخدمات 
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 کرد. ایجاد Skandia Navigator نام به را جامع و پویا فکری سرمایه دهی گزارش مدل یک ادوینسون

 سرمایه در فکری سرمایه و است فکری سرمایه و مالی سرمایه از ناشی شرکت ارزش مدل، این طبق

 است مشتری و سازمانی سرمایه شامل ساختاری سرمایه .شودمی بندیطبقه ساختاری سرمایه و انسانی

 .[15دهد ]می نشان را بندیطبقه این 1 شکل است. نوآوری و فرآیندی سرمایه شامل سازمانی سرمایه و
 [15] یبده عنوانبه(: سرمایه فکری 1شکل )

 
 اما شودمین درج ترازنامه در آنچه و مالی سرمایه است؛ شدهدرج هاشرکت ترازنامه در آنچه وی عقیده به

 .[15است ] نامیده یرمالیغ سرمایه ،شودمی سازمان برای ارزش ایجاد باعث

 دانست. مشتری سرمایه و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه از ترکیبی را فکری سرمایه بلکویی ریاحی

 فرایندهای یا باشد، جدید خدمات و محصوالت خواه ؛کندمی ایجاد نوآوری خود بادانش انسانی سرمایه

 نشریات، ،هاداده اختراعات، ،یآورفن ازنظر که است دانشی ساختاری سرمایه ببخشد. بهبود را تجاری

 و دارد تعلق سازمان به طورکلیبه ،سازمان یهاهیرو و هاروال ،هاستمیس و ساختارها فرهنگ، و استراتژی

 فروش به که است ییهاسازمان یا افراد با آن مداوم روابط از ناشی شرکت ارزش مشتری سرمایه سرانجام،

 هنگام که آنچه به ساختاری، سرمایه .[23] مشتری هر سود و بازار از سهم مانند ،نمایدمی کمک شرکت

 به اشاره ارتباطی سرمایه .[18] دارد اشاره ،ماندمی باقی سازمان یک در فیزیکی و انسانی منابع حذف

 خشنودی و هستند سازمان درآمد تولید اصلی منبع مشتریان ،وکاریکسب هر در دارد. مشتری سرمایه

 هایسرمایه برخی از فوق مورد سه جزبه .[21] است ضروری بسیار هاسازمان برای هاآن رضایتمندی و

 فکری سرمایه اجزاء عنوانبه و... فناوری سرمایه معنوی، مالکیت سرمایه اجتماعی، سرمایه مانند دیگر

 انسان هایتالش از ایمجموعه اجتماعی سرمایه است. آمده ادامه در هاآن تعاریف که است شده بردهنام
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 هایشبکه و هنجارها اجتماعی، هایارزش شامل و است هاشرکت و جامعه مردم بین ارتباط ایجاد جهت در

 فرآیندی سرمایه .[21] کندمی ایفا جوامع اقتصادی و اجتماعی توسعه در حیاتی نقش که است اجتماعی

 از کارآمد ارزش ایجاد برای الزم یهایستگیشا و نهادی دانش دهندهنشان نامشهود، منبع یک عنوانبه

 نوآوری بر مبتنی نامشهود دارایی از ایمجموعه فناوری سرمایه .[24] است سازمانی یهارساختیز منظر

 حیاتی بسیار هاسازمان رقابتی فضای ایجاد همچنین و بیشتر و بهتر عملکرد برای که است فنی فرآیند و

 یهاچالش عنوانبه هاهزینه در جوییصرفه و وریبهره بهبود کیفیت، افزایش باعث سرمایه این است.

 متفاوتی برخوردهای هاچالش این کردن برطرف برای هاسازمان و هاشرکت .شودمی ،هاشرکت رو پیش

 عنوانبه نوآوری سرمایه .[21] ببخشند ارتقا را خود سازمان در موجود هایفناوری ستیبایم که دارند

 عنوانبه معنوی مالکیت سرمایه از .[29] شودمی تعریف قبلی دانش اساس بر جدید دانش تولید توانایی

 .[29] شودمی یاد تجاری( عالئم و چاپ حق اختراعات، ثبت مثالعنوانبه) شدهمحافظت قانونی حقوق

 برای چالش یک به فکری سرمایه عملکرد ارزیابی است، نامشهود و انتزاعی فکری سرمایه ماهیت ازآنجاکه

 شدهاستفاده فکری سرمایه ارزیابی برای مختلفی هایروش است. شدهلیتبد تجاری یواحدها مدیران

 طی .ندینمایم ارزیابی مالی یا یرمالیغ صورتبه را فکری سرمایه که ییهامدل شامل هاروش این است

 شرکت بروکینگ، یآورفن واسطه متوازن، ارزیابی کارت شامل؛ یرمالیغ هایروش شدهانجام هایبررسی

 فکری(، سرمایه تمایز )درخت فکری سرمایه شاخص سوئیبی، نامشهود دارایی نگهداری اسکاندینا، بیمه

 جوهانسون، انسانی منابع حسابداری روش شامل مالی گیریاندازه هایروش و فکری سرمایه حسابرسی

 روش ،هادارایی بازده نرخ روش اقتصادی، افزودهارزش مدل کیوتوبین، مدل دفتری، ارزش به بازار ارزش

 .باشندمی پالیک مدل و فکری سرمایه مستقیم

 اساس بر شده حسابرسی مالی هایصورت بر مبتنی روش تنها پالیک مدل ،یادشده هایروش بین از

 ارائه [25] پالیک توسط بار نخستین فکری سرمایه افزودهارزش مدل است. حسابداری استانداردهای

 سرمایه عملکرد گیریاندازه برای ابزاری و است دارایی بازده روش هایزیرمجموعه از مدل این گردید.

 دارد: زیر شرح به مزایایی شدهمطرح مفاهیم دیگر به نسبت روش این است. هاشرکت فکری

 و کندمی گیریاندازه واقعی طوربه را فکری سرمایه عملکرد که است روشی اولین روش این آنکه نخست

 افزودهارزش و فکری دارایی افزودهارزش انسانی، ضرایب محاسبه قابلیت است. کرده عمل موفق راه این در

 مقایسه قابلیت جهیدرنت و دارد وجود شرکت یهابخش زیر برای هم و شرکت برای هم فکری سرمایه

 شدهاستفاده یهاداده همه که این است روش این ویژگی ترینمهم است. ایجادشده روش این با هاشرکت

 که است مالی حسابداری استاندارد اطالعات بر مبتنی فکری سرمایه افزودهارزش ضریب محاسبه در

 گیردمی قرار تائید و رسیدگی مورد همواره و شودمی استفاده هاشرکت مالی هایگزارش در طورمعمولبه

 و ساختاری سرمایه کار آیی انسانی، سرمایه کار آیی قسمت؛ سه شامل را فکری سرمایه ،روش این [.10]

 .دهندمی تشکیل را سازمان فکری سرمایه بخش سه این مجموع و داندمی شدهگرفته بکار سرمایه کار آیی
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 باالتر VAIC ضریب هرچه .دهدمی نشان را شرکت در ارزش ایجاد کار آیی ،1افزودهارزش فکری ضریب

 [.25] است کرده استفاده بهتر شرکت پتانسیل از مدیریت باشد،

 دو کردن اضافه با mVAIC مدل کردند. استفاده یافتهتوسعه 2شدهاصالح پالیک مدل از [29] ژو و لیو

 ایجادشده پالیک اولیه مدل به (RC) یارتباط سرمایه و (RD) نوآوری سرمایه شامل، فکری سرمایه مؤلفه

 تبلیغات و بازاریابی هایهزینه و نوآوری هایسرمایه متغیر عنوانبه توسعه و تحقیق هایهزینه است.

 هایهزینه کردن اضافه با 1998 سال در پالیک .شودمی در نظر گرفته مشتری سرمایه متغیر عنوانبه

 هایهزینه روش این در کرد. محاسبه را فکری سرمایه افزودهارزش عملیاتی سود به استهالک و کار نیروی

 نه و است شده تلقی گذاریسرمایه عنوانبه تجاری، واحد برای آن بلندمدت مزایای به توجه با کارکنان

 نوعی نیز تبلیغات و بازاریابی هایهزینه توسعه، و تحقیق هایهزینه دیدگاه، همین بر اساس هزینه.

 [.29] شود اضافه باید و شده تلقی گذاریسرمایه

 است: شدهاصالح زیر شرح به جدید مدل در افزودهارزش محاسبه بنابراین،

VAm=OP+DE+HE+RDE+MAE                                                                        )1(  

 تفاوت از ناشی عملیاتی )سود 3عملیاتی سود OP ،هرسال در بانک هر افزودهارزش mVA رابطه، این در که

 ؛است آن با مرتبط عملیاتی هایهزینه کسر از پس تجاری واحد اصلی هایفعالیت از ناشی درآمدهای بین

 مبادالت نتیجه ،گذاریسرمایه تسهیالت، اعطای از ناشی درآمدهای شامل هابانک عملیاتی سود بنابراین

 هایهزینه ،گذارانسپرده به پرداختی سود شامل عملیاتی هایهزینه کسر از پس کارمزدها و ارزی

 ،4استهالک هزینه DE .(است پرسنلی و اداری هایهزینه و پرداختی کارمزد مالی، هایهزینه مطالبات،

HE 5کارکنان دستمزد و حقوق هزینه، RDE و توسعه و تحقیق هزینه MAE 6بازاریابی و تبلیغات هزینه 

 .است موردبررسی هرسال در هر بانک برای

 سرمایه کار آیی شامل: (mVAIC) افتهیتوسعه و شدهاصالح پالیک مدل در فکری سرمایه هایمؤلفه

 سرمایه بازده (،mSCE) ساختاری سرمایه کار آیی (،mHCE) انسانی سرمایه کار آیی (،mCEE) کاررفتهبه

 :شودمی محاسبه زیر شرح به که است (mRCE) ارتباطی سرمایه بازده و (mRDE) نوآوری

 CEEm = VAm / CE       )2(  

 HCEm = VAm / HE       )3(  

SCEm = (VAm-HE- RDE - MAE)/VAm     )4(  

                                                           
1 Value Added Intellectual Coefficient 

2 Modified 

3 Operating profit 

4 Depreciation and Amortization expenses 

5 Employees’ salaries and wages 

6 Marketing and advertising expenses 
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RDEm= RDE /VAm       )5(  

RCEm= MAE /VAm       )6(  

VAICm = CEEm + HCEm + SCEm+ RDEm+ RCEm    )7(  

 تحقیق پیشینه بر مروری

 فکری سرمایه هایمؤلفه حوزه در شدهبررسی خارجی و داخلی تحقیقات نتایج خالصه 2 و 1 جداول در

 است. شدهدرج هابانک و هاشرکت سودآوری بر

 (: خالصه نتایج تحقیقات داخلی1جدول )

 نتیجه سال نام محقق

 1393 یحیی زاده
با دو متغیر  هاداراییو بازده  شدهگرفتهبازده حقوق صاحبان سهام تنها با سرمایه به کار 

 انسانی ارتباط مستقیم دارد. سرمایهو  شدهگرفتهفکری یعنی سرمایه به کار  سرمایه

اسدی و 

 یوخنه القیانی
1393 

. دهدمینشان  هاشرکت، بیشترین تأثیر را بر عملکرد مالی شدهگرفتهکارایی سرمایه بکار 

 ر و منفی دارد.شرکت تأثیر معنادا هایداراییلیکن سرمایه انسانی بر بازده 

قاسمیه و 

 نعمت الهی
1393 

و سرمایه  شدهبکار گرفتهمنفی معنادار، سرمایه ساختاری، سرمایه  تأثیرسرمایه انسانی دارای 

 داشته است. موردبررسی هایبانکمثبت و معناداری بر کارایی درآمد  تأثیرفکری دارای 

دستگیر و 

 دیگران
1393 

سرمایه  کار آیی تأثیرمثبت دارد. لیکن  تأثیر شدهبررسی هایشرکتسرمایه فکری بر عملکرد 

 مالی و فیزیکی نسبت به سرمایه انسانی بیشتر است.

بابایی و 

 جهانگیری
1394 

رابطه  شدهبررسی هایشرکتسرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری با سودآوری  کار آییبین 

 مثبت وجود داشته است.

محمود زاده و 

 انعفتی بار
1396 

سرمایه  کار آییداشته است اما ضریب  تأثیر هابانک سودآوریهر سه عامل سرمایه فکری بر 

 بیشتری داشته است. تأثیر شدهگرفتهانسانی نسبت به ساختاری و سرمایه به کار 

 

 شدهبررسی(: خالصه نتایج تحقیقات خارجی 2جدول شماره )

 نتیجه سال نام محقق

 2013 جوشی

( دارای سرمایه فکری ضعیفی هابیمهو  هابانک، گذاریسرمایهی هاشرکت) موردبررسی هایشرکت

 شدهگزارشسرمایه انسانی  تأثیرو توانایی ایجاد ارزش در بخش مالی استرالیا بیشتر تحت  اندبوده

 است.

 2018 تیواری
اما تنها سرمایه انسانی و سرمایه ؛ ارتباط مثبت وجود دارد هابانکبین سرمایه فکری و عملکرد 

 .انددادهنشان  هابانکاز ارتباط مثبت معنادار با عملکرد  هایینمونهساختاری 

المومانی و 

 دیگران
2019 

بین  وجودبااینو سرمایه فکری ارتباط منفی وجود دارد.  هابانکبین بازده حقوق صاحبان سهام 

 اجزاء سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت وجود دارد.

هریس و 

 دیگران
2019 

کار ( و CEE) کاررفتهبهسرمایه  کار آیی(، VAIC) افزودهارزشاز بین سه مؤلفه ضریب فکری 

منفی بر  توجهقابل تأثیر( SCEمثبت و سرمایه ساختاری ) تأثیر( HCEسرمایه انسانی ) آیی

 سودآوری بانک داشته است.
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 2019 سوئستیو

سرمایه  کار آیی تأثیر نیبنیدرادارد.  هابانکمثبتی در سودآوری  تأثیرسرمایه فکری  طورکلیبه

ی توجهقابل تأثیرو سرمایه ساختاری  شدهگرفتهاما سرمایه به کار ؛ است توجهقابل شدتبهانسانی 

 ندارند. هابانکدر سودآوری 

 2020 ژو و لیو

 ROA دهندهافزایشیک عامل  عنوانبهو سرمایه انسانی نیز  تأثیرسرمایه مالی و فیزیکی بیشترین 

( و سرمایه افزودهارزشتحقیق و توسعه به  هایهزینه) ینوآوراما سرمایه ؛ است شدهمعرفی ROEو 

داشته  هاشرکتمنفی بر سودآوری  تأثیر( افزودهارزشتبلیغات و بازاریابی به  هایهزینه) یارتباط

 ی بر عملکرد شرکت نداشته است.دارمعنی تأثیرو سرمایه ساختاری 

 پژوهش شناسیروش

 با فکری سرمایه هایمؤلفه بین ارتباط چگونگی و میزان و است همبستگی تحقیقات نوع از پژوهش این

 نوع از ماهیت لحاظ به است. نموده بررسی چندگانه رگرسیون طریق از را تجاری هایبانک سودآوری

 استدالالت، قالب ازنظر تجربی، نیمه پژوهش گردآوری نحوه ازلحاظ کاربردی، هدف ازنظر توصیفی،

 از جلوگیری برای رویدادی پس تحقیقات نتایج است. رویدادی پس نوع از درنهایت و استقرایی -قیاسی

 هایفرضیه بررسی برای .گیردمی قرار مورداستفاده مطلوب وقایع توسعه یا نامطلوب وقایع و حوادث تکرار

 به مشابه مختلف هایحوزه در تحقیقات سایر تجربیات و شدهانجام مطالعات از استفاده با پژوهش، این

 ایکتابخانه پژوهش، این اطالعات گردآوری روش ازآنجاکه .ایمپرداخته وابسته و مستقل متغیرهای بررسی

 هایبانک شده حسابرسی مالی هایصورت از فکری سرمایه هایمؤلفه تحلیل برای موردنیاز یهاداده است،

 است. شدهاستفاده مرکزی بانک پایگاه از سازمانیبرون کنترلی متغیرهای برای و استخراج مشمول

 پژوهش هایفرضیه

 است: زیر موارد شامل پژوهش این هایفرضیه پیشین، تحقیقات و نظری ادبیات به توجه با

 دارد. وجود معناداری ارتباط تجاری هایبانک سودآوری و انسانی سرمایه کار آیی بین اول: فرضیه

 ارتباط تجاری هایبانک سودآوری و مالی( سرمایهشده )گرفته کار به سرمایه کار آیی بین دوم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری

 دارد. وجود معناداری ارتباط تجاری هایبانک سودآوری و ساختاری سرمایه کار آیی بین سوم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری ارتباط تجاری هایبانک سودآوری و ارتباطی سرمایه کار آیی بین چهارم: فرضیه

 دارد. وجود معناداری ارتباط تجاری هایبانک سودآوری و نوآوری سرمایه کار آیی بین پنجم: فرضیه

 پژوهش متغیرهای و الگو

ها دارایی بازده نرخ شاخص دو از طریق که است تجاری هایبانک سودآوری پژوهش این مستقل متغیر

(ROA) سهام صاحبان حقوق بازده نرخ و (ROE) اقالم تغییرات اثر کاهش منظوربه .شودمی محاسبه 

 میانگین و هابدهی میانگین ،هادارایی میانگین از تحقیق، نتیجه شدن اتکاترقابل و سال طی در ترازنامه

 که دهدمی نشان (،ROA) 1هادارایی بازده نرخ است. شدهاستفاده محاسبات در سهام صاحبان حقوق

 هرچه است. نموده عمل چگونه سود، آوردن دست به برای خود یهادارایی کل از استفاده با بانک مدیریت

                                                           
1 Return on Average Assets 



 54 شماره ،1401تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .156

 

 

 بوده کارآمدتر خود اختیار در یهادارایی از استفاده در مدیریت که دهدمی نشان باشد باالتر میزان این

 بازده نرخ .شودمی محاسبه هادارایی میانگین به خالص سود نسبت طریق از شاخص این [.22] است

 وجوه از است توانسته حد چه تا بانک یک مدیریت دهدمی نشان (،ROE) 1سهام صاحبان حقوق

 نسبت، این محاسبه برای است. سهام صاحبان بازده دهندهنشان و نماید استفاده مؤثر طوربه سهامداران

 است فکری سرمایه هایمؤلفه وابسته متغیر .شودمی تقسیم سهام صاحبان حقوق متوسط بر خالص سود

 کار آیی و ساختاری سرمایه کار آیی ،شدهگرفته کار به سرمایه کار آیی انسانی، سرمایه کار آیی شامل و

 محاسبه ،شدهاصالح و یافتهتوسعه پالیک مدل طریق از ؛ کهاست نوآوری سرمایه کار آیی و ارتباطی سرمایه

 اندازه و مالی اهرم داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ [29] لیو و ژو مانندبه گردید. تشریح قبالً که شودمی

 سنجیده آن یهادارایی لگاریتم با که بانک هر اندازه در افزایش شدند. گرفته نظر در کنترلی متغیر عنوانبه

 بهبود بازار، در بیشتر قدرت باعث که شود سودآوری در افزایش باعث تواندمی که است مزایایی ،شودمی

 فراتر اندازه در افزایش هرحالبه .شودمی ترپایین هزینه با موردنیاز منابع تأمین توانایی و فناوری وریبهره

 و نتیجه از مانع سازمان بروکراسی زیرا شود مقیاس ناکارآمدی به منجر است ممکن خاص نقطه یک از

 طریق از که داندمی شرکت مالی ساختار دهندهنشان را مالی اهرم [17] گرو گلین .شودمی مناسب ارتباط

 کاالها مجموع ارزش دربرگیرنده نیز داخلی ناخالص تولید .شودمی محاسبه شرکت دارایی به بدهی نسبت

 به نسبت را GDP تغییرات آن رشد و گرددمی تولید سال یک طی در که است کشور یک خدمات و

 تسهیالت پرداخت درنتیجه و مشتریان سپرده افزایش باعث اقتصادی رشد .دهدمی نشان دیگر هایدوره

 انتظار هابانک داخلی ناخالص تولید رشد افزایش و اقتصادی رونق شرایط به توجه با و شودمی بانکی

 کاهش هابانک مطالبات هزینه درنتیجه و افزایش بانکی ثبات بانکی معوقات کاهش دلیل به که رودمی

 است. شدهاستخراج مرکزی بانک تارنمای از نسبت نیا [.1] ابدی

 کره کشور در [29] لیو و ژو پژوهش در شدهاستفاده یهااز مدل برگرفته پژوهش، یهامدل بنابراین

 :شودمی محاسبه زیر خطی رگرسیون طریق از که است جنوبی

 (1شماره  )مدل 
ROA=β0+β1 CEEm+β2 HCEm+β3 SCEm+β4 RDEm+β5 RCEm+β6 Size+β7Lev+β8 GDP +ε 

 (2شماره  )مدل
ROE=β0+β1 CEEm+β2 HCEm+β3 SCEm+β4 RDEm+β5 RCEm+β6 Size+β7Lev+β8 GDP +ε 

 های پارامتر و بود خواهد مدل باقیمانده خطایε گردید. تشریح پیشتر متغیرها از هریک محاسبه نحوه

 سرمایه هایمؤلفه تأثیر تعیین برای 2 و 1 یهامدل از .شوندمی داده نمایش β با نیز رگرسیون مدل

 نخست شدهیآورجمع اطالعات لیوتحلهیتجز برای .شودمی استفاده تجاری هایبانک سودآوری بر فکری

 ایویوز افزارنرم از استفاده با سپس گردید. انجام موردنیاز اولیه محاسبات و وارد اکسل افزارنرم در هاداده

 پرداختیم. هاهیفرض آزمون به

 آماری جامعه

                                                           
1 Return on Equity 
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 به توجه با لذا است. تهران بهادار اوراق در بورس فعال تجاری بانک 17 شامل پژوهش این آماری جامعه

 باید هابانک این .است جامعه کل شامل نمونه و نگردید استفاده یریگنمونه از جامعه بودن محدود

 باشند: داشته را زیر یهایژگیو

 مالی حسابرسی شده باشند. هایصورتدوره تحقیق فعالیت داشته و دارای اطالعات و  طول در .1

 منفی نباشد.( هاآننداشته باشند )حقوق صاحبان سهام  1نسبت بدهی بیش از  .2

 .منفی نداشته باشند افزودهارزش .3

 اسفند باشد. 29منتهی به  هاآنسال مالی  .4

 شده لیوتحلهیتجز و استخراج موردبررسی یهاداده 1398 الی 1393 ساله 6 دوره یک برای براینبنا

 در فعال تجاری بانک 17 به مربوط مشاهده شرکت -سال 102 از ،هایژگیو این گرفتن نظر در با است.

شرکت به دلیل  -سال 49شرکت به دلیل منفی شدن حقوق صاحبان سهام و  -سال 15 تهران، بورس

 شرکت -سال 38 درنهایتاز نمونه این پژوهش حذف و  افزودهارزشنداشتن سود عملیاتی و منفی شدن 

 اخیر سالیان در تجاری هایبانک سودآوری بحرانی شرایط از حاکی امر این که گرفت، قرار موردبررسی

 است.

 توصیفی آمار

 درصد( 90 حدود میانگین) یمال اهرم میزان است. آمده 3 شماره جدول در تحقیق این توصیفی آمار

 ریناپذاجتناب صنعت نوع به توجه با که است تجاری هایبانک در نسبت این باالی بسیار درجه از حاکی

 حالنیباا است شدهگزارش ضعیف و کمرنگ بسیار نیز درصد( 1.7 حدودها )دارایی بازده میزان است.

 است. درصد 20 موردبررسی هایبانک سهام صاحبان حقوق بازده نرخ میانگین
 : آمار توصیفی تحقیق3جدول 

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نام متغیر

ROA 0.0177 0.0144 0.0547 0.0020 0.0138 

ROE 0.2005 0.1711 1.0904 0.0286 0.1870 

MSCE 0.5229 0.5184 0.9144 0.0421 0.2506 

MCEE 0.3640 0.3250 1.4648 0.0930 0.2430 

MHCE 3.3831 2.2168 11.9532 1.0816 2.5830 

RCE 0.0316 0.0274 0.1163 0.0000 0.0308 

RDE 0.0037 0.0025 0.0138 0.0000 0.0037 

SIZ 8.3872 8.2856 9.5928 7.2314 0.5864 

LEV 0.9054 0.9187 0.9732 0.7292 0.0482 

GDP 0.0179 0.0300 0.1250 -0.0650 0.0599 

 38 38 38 38 38 تعداد مشاهدات

 تحقیق یهاافتهیمنبع: 

 

 

 استنباطی آمار
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 ستین ضروری متغیرها از هریک مانایی بررسی است سال 10 از کمتر که تحقیق این یهاداده به توجه با

 هم آزمون بلندمدت تعادلی رابطه داشتن و رگرسیون مدل نبودن از کاذب اطمینان منظوربه لیکن [4]

 است. شدهدرج 4 جدول در که گردید انجام کائو انباشتگی

 : آزمون کائو برای بررسی هم انباشتگی4جدول 
 نتیجه احتمال tمقدار آماره  آزمون کائو

 هم انباشتگی دارد 0.0000 7.4438- 1مدل 

 انباشتگی داردهم  0.0000 5.2255- 2مدل 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 کاذب و یکدیگر با بلندمدت رابطه داشتن انباشتگی، هم تائید از حاکی مدل دو هر برای کائو آزمون نتایج 

 در توضیحی متغیرهای بین خطی هم وجود عدم رگرسیون فروض از دیگر یکی است. رگرسیون نبودن

 بین که داد نشان جینتا .ایمنموده بررسی را مسئله این همبستگی ماتریس از استفاده با لذا است. مدل

MHCE و MSCE و یکسو از LEV و SIZ از استفاده با لذا داشت وجود شدید همبستگی دیگر سوی از 

 داده هر کسر یعنی هاآن [4] ییتمرکززدا از استفاده با و انتخاب LEV و MSCE متغیرهای VIF آزمون

معیار  نتیجه 5 جدول گردید. تأمین هاآن استقالل و برطرف متغیرها هم خطی متغیر، آن میانگین از

 .دهدمی نشان را 1واریانس تورم ضریب

 : نتیجه اجرای معیار ضریب تورم واریانس5جدول 
 نتیجه 2مدل  1مدل  متغیرها

CEEM 1.5156 1.5156  در هر دو مدل هم خطیعدم 

RDEM 1.4283 1.2432  در هر دو مدل هم خطیعدم 

RCEM 1.7875 1.6958  در هر دو مدل هم خطیعدم 

SCEM 1.2432 1.7875  در هر دو مدل هم خطیعدم 

HCEM 1.6958 1.4283  در هر دو مدل هم خطیعدم 

GDP 1.2253 1.2253  در هر دو مدل هم خطیعدم 

LEV 1.6229 1.8795  در هر دو مدل هم خطیعدم 

SIZ 1.8795 1.6229  در هر دو مدل هم خطیعدم 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 انجام (لیمر F) چاو آزمون مقید، یا پنلی یهاداده اساس بر ،هامدل بررسی روش تعیین منظوربه ادامه در

 باید و بوده یکسان مختلف هایبانک بین در مبدأ از عرض که این است دهندهنشان آزمون نتیجه گردید.

 6 جدول در آزمون این نتیجه شود. استفاده مدل دو هر برای پنلی یهاداده یجابه 2مقید اثرات مدل از

 است. آمده

 

                                                           
1 variance inflation factor 

2 Pool 
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 : نتیجه آزمون چاو )اف لیمر(6جدول 

 نتیجه احتمال tمقدار آماره  آزمون اف لیمر

 مدل اثرات مقید تائید 0.4900 0.9659 1مدل 

 مدل اثرات مقید تائید 0.4109 1.0906 2مدل 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 در ایویوز در OLS مربعات حداقل روش از استفاده با 1 شماره مدل چندگانه رگرسیون بررسی نتیجه

 است: آمده 7 شماره جدول
 1: تشریح نتیجه بررسی مدل شماره 7جدول شماره 

ROA=β0+β1CEEm+β2HCEm+β3SCEm+β4RDEm+β5RCEm+β6 Size+β7Lev+β8GDP +ε 
 یدارمعنیسطح  tآماره  انحراف معیار متغیر مستقلضریب  نام متغیر

CEEM 0.0164 0.0075 2.1803 0.0381 

SCEM -0.0059 0.0035 -1.6934 0.1019 

RCEM -0.0210 0.0336 -0.6253 0.5370 

RDEM -0.6702 0.2515 -2.6655 0.0128 

HCEM 0.0040 0.0005 8.3098 0.0000 

GDP -0.0021 0.0156 -0.1329 0.8953 

LEV -0.0107 0.0208 -0.5112 0.6133 

SIZ -0.0045 0.0022 -2.0711 0.0480 

C 0.0392 0.0173 2.2636 0.0318 

F  =18.28 

sig = 0.0000 
R2 = 0.84 DW= 2.60 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 درصد 84 حدود که است مدل این نیکوی برازش دهندهنشان یدارمعنی سطح و 18.28 با برابر F آماره

 95 اطمینان سطح در متغیرها بین در .کندمی ینیبشیپ را سهام صاحبان حقوق بازده نرخ تغییرات

 کار آیی و مثبت تأثیر انسانی سرمایه کار آیی مالی(، )سرمایه شدهگرفته کار به سرمایه کار آیی درصد،

 ریتأث و دارند تجاری هایبانک یهادارایی بازده نرخ بر منفی دارمعنی تأثیر اندازه و نوآوری سرمایه

 بر داخلی اخالصن تولید رشد و مالی اهرم ساختاری، سرمایه کار آیی ارتباطی، سرمایه کار آیی متغیرهای

 روش از استفاده با 2 شماره مدل چندگانه رگرسیون بررسی نتیجه نیست. دارمعنی هادارایی بازده نرخ

 است. شدهدرج 8 شماره جدول در ایویوز در OLS مربعات حداقل

 2: تشریح نتیجه بررسی مدل شماره 8شماره جدول 
GDP +ε8Lev+β7Size+β 6+βmRCE5+βmRDE4+βmSCE3+βm+β2HCEmCEE1+β0ROE=β 

 یدارمعنیسطح  tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر مستقل نام متغیر

CEEM 0.3458 0.0856 4.0388 0.0004 
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HCEM 0.0330 0.0048 6.8672 0.0000 

RCEM 0.2477 0.3468 0.7144 0.4811 

RDEM -4.4644 2.8315 -1.5767 0.1265 

SCEM -0.0898 0.0367 -2.4490 0.0211 

GDP -0.1993 0.1584 -1.2583 0.2191 

LEV -0.0420 0.2340 -0.1795 0.8589 

SIZ -0.0057 0.0244 -0.2346 0.8163 

C 0.0193 0.1924 0.1005 0.9207 

F  =14.28 

sig = 0.0000 
2R= 0.80 DW= 2.37 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 مناسب احتمال سطح با F آماره ،%95 اطمینان سطح در است مشخص جدول این از که گونههمان

 ینیبشیپ را سهام صاحبان حقوق بازده نرخ تغییرات درصد 80 تا که است مدل بودن دارمعنی دهندهنشان

 و معنادار و مثبت تأثیر انسانی سرمایه کار آیی ،شدهگرفته کار به سرمایه ییکارا متغیرها بین در .کندمی

 و دارند تجاری هایبانک سهام صاحبان حقوق بازده نرخ بر معنادار و منفی تأثیر ساختاری سرمایه متغیر

 نیست. معنادار سهام صاحبان حقوق بازده نرخ بر متغیرها سایر تأثیر

 است. گردیده درج 9 شماره در جدول پژوهش این فرضیات آزمون نتایج شد گفته آنچه به توجه با

 
 : خالصه نتیجه آزمون فرضیات9جدول شماره 

 2نتیجه مدل  1نتیجه مدل  فرضیه

 تائید تائید سرمایه انسانی کار آیی: 1فرضیه 

 تائید تائید مالی(سرمایه شده )گرفتهسرمایه به کار  کار آیی: 2فرضیه 

 تائید عدم تائید سرمایه ساختاری کار آیی: 3 هیفرض

 عدم تائید تائید سرمایه ارتباطی کار آیی: 4 هیفرض

 عدم تائید عدم تائید سرمایه نوآوری کار آیی: 5 هیفرض

 هاشنهادیپ و گیرینتیجه

 حقوق بازده نرخ و هادارایی بازده نرخ بر فکری سرمایه هایمؤلفه تأثیر آزمودن دنبال به مطالعه این

 1398 تا 1393 هایسال طی تهران بهادار اوراق و بورس در شدهپذیرفته تجاری هایبانک سهام صاحبان

 انسانی سرمایه شدهبررسی هایمؤلفه بین از .است یافتهتوسعه و شدهاصالح پالیک نوین روش از استفاده با

 زاده یحیی با تحقیق این نتیجه که داشت مثبت تأثیر تجاری هایبانک سودآوری وابسته متغیر هردو بر

 کار به سرمایه است. راستاهم [27] تسویسوئ و [18] سیهر [،29] ویل و ژو [،10] زاده محمود [،12]

 که داشت مثبت تأثیر تجاری هایبانک سودآوری وابسته متغیر هردو بر نیز مالی(سرمایه ) شدهگرفته

 تسویسوئ و [18] سیهر [،29] ویل و ژو [،8] هیقاسم [،3] یریجهانگ [،2] یاسد با تحقیق این نتیجه
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 بازده نرخ بر و داشت منفی تأثیر سهام صاحبان حقوق بازده نرخ بر ساختاری سرمایه بود. راستاهم [27]

 تحقیق نتایج با که داشت منفی تأثیر هادارایی بازده نرخ بر فناوری سرمایه نداشت. معناداری تأثیر هادارایی

 منفی تأثیر هادارایی بازده نرخ بر اندازه متغیر تنها کنترلی متغیرهای بین از ؛ واست راستاهم [29] ویل

 نشان تحقیق این نتیجه بنابراین؛ نداشتند وابسته متغیرهای بر معناداری تأثیر متغیرها باقیمانده و داشت

 بر انسانی سرمایه به نسبت بیشتری مثبت تأثیر مالی( )سرمایه شدهگرفته کار به سرمایه کار آیی دهدمی

 تجاری هایبانک ارشد مدیران که این است دهندهنشان امر این دارد. تجاری هایبانک سودآوری

 از استفاده با ستیبایم و دارند سنتی نگاه همچنان هابانک هایسرمایه از استفاده در ،موردبررسی

 سرمایه بابت مخارج انجام است بدیهی بخشند. بهبود را خود سودآوری روند ،بنیاندانش هایسرمایه

 تحقیق و آموزش همچنین و الکترونیک بانکداری یهارساختیز بخصوص و هارساختیز بهبود ارتباطی،

 ببخشد. بهبود را تجاری هایبانک سودآوری دتوانمی توسعه و

 به دسترسی امکان عدم ازجمله .است ییهاتیمحدود دارای شدهانجام تحقیقات اکثر مانندبه مقاله این

 امکان عدم نمونه، افزایش جهت در کدال، سامانه در 1393 سال از ماقبل شده حسابرسی مالی هایصورت

 یهاتیمحدود صنعت این خاص یهایژگیو و تمایزات دلیل به هابانک با بورسی یهاشرکت سایر بررسی

 بود. تحقیق این

 سرمایه و نوآوری سرمایه متغیر دو تأثیر تائید منظوربه و شدهاصالح پالیک درروش نوآوری به توجه با 

 مدل در آن رمجموعهیز عنوانبه نه و ساختاری سرمایه متغیر کنار در مستقل متغیرهای عنوانبه ارتباطی

 هایسال برای کشورها سایر و بورسی صنایع سایر در تحقیق این شودمی پیشنهاد ،2000 سال در پالیک

 .گردد انجام بیشتری

 منابع فهرست
سته، زینب. .1 ضل، خج شکانی، ابوالف شیرین، جنتی م صادی  تأثیر(. ” 1395) اربابیان،  عوامل کالن اقت

-487(. صفحه29. سال نهم شماره)بانکی –پولی  هایپژوهشفصلنامه “. بر ثبات و ریسک بانکی
511. 

سددرمایه فکری بر عملکرد مالی  تأثیربررسددی (. ” 1393) .غالمحسددین، یوخنه القیانی، ماریا اسدددی، .2
سابداری مالی“. هاشرکت صلنامه مطالعات تجربی ح شماره ) سال .ف -83 صفحه (.41یازدهم 

103. 
سین. ) .3 سودآوری، نقدینگی  تأثیر(. ” 1394بابایی، فاطمه، جهانگیری، ح سرمایه فکری بر معیارهای 

پژوهش . “تهران در بورس اوراق بهادار  شددددهپذیرفتهی هاشدددرکتشدددد در دوره جاری و آتی و ر
 .89-65 صفحه (.19. شماره )حسابداری

در  شناسیروشتجربی و  هایپژوهش(. 1397) ، شیوا.پورحسنبنی مهد، بهمن، عربی، مهدی،  .4
 . انتشارات ترمه.تهران .حسابداری

 تأثیر(. ”1393امین جعفری، رضددا، اخالقی، حسددنعلی. ) دسددتگیر، محسددن، عرب صددالحی، مهدی، .5
. سال ششم حسابداری مالی و حسابرسی هایپژوهش. “شرکت سرمایه فکری بر عملکرد مالی 

 .36-1 صفحه (.21شماره )



 54 شماره ،1401تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .162

 

 

سابداری یهایتئورمکاتب و (. 1389) کرم. رهنمای رودپشددتی، فریدون، صددالحی، اله .6 . مالی ح
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Intellectual capital is known as a strategic and influential factor in the success of 

companies in creating value in the knowledge-based economy, which enables them to 

use tangible capital. Commercial banks, like any other business enterprise, seek to 

maximize their profits, but in recent years, the profitability of Iran's banking industry 

has decreased drastically. This issue is a warning for the whole of the society due to 

the impact of the stability of banks on Iran's economy. 

The main purpose of this article is to investigate the effect of intellectual capital 

components on the profitability of commercial banks during the years 2015 to 2020. 

For this purpose, we have examined the effect of intellectual capital components on 

the rate of return on equity and the rate of return on assets using a modified and 

expanded VIAC model.  

The results of the regression in two models indicate that the capital employed 

efficiency (financial capital) has had the greatest effect on the profitability of 

commercial banks. Furthermore, human capital has been identified as a factor that 

increases the profitability of commercial banks. But structural capital and innovation 

capital and the size as control variable, had a negative effect on the profitability of 

commercial banks. Also,the impact of relational capital efficiency, financial leverage 

and GDP growth rate variables on the profitability of commercial banks, was not 

significant. 
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