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سرمایه فکری بهعنوان یک عامل استراتژیک و تأثیرگذار ،در موفقیت شرکتها در ایجاد ارزش در اقتصاد
دانشبنیان شناخته میشود که آنها را قادر به استفاده از سرمایههای ملموس میکند .بانکهای تجاری
مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری ،به دنبال حداکثر نمودن سود خود هستند لیکن در سالهای اخیر
سودآوری صنعت بانکداری ایران بهشدت کاهشیافته است .این امر با توجه به تأثیر پایداری بانکها بر
اقتصاد ایران ،زنگ خطری برای آحاد جامعه محسوب میشود .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر
مؤلفههای سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری طی سالهای  1393الی  1398است .برای این
منظور با استفاده از مدل پالیک اصالحشده و توسعهیافته ،اثر مؤلفههای سرمایه فکری را بر نرخ بازده
حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده داراییها موردبررسی قرار دادهایم .نتایج رگرسیون در دو مدل ،حاکی از
آن است که متغیر کارایی سرمایه به کار گرفتهشده (سرمایه مالی) بیشترین تأثیر را بر سودآوری بانکهای
تجاری داشته و سرمایه انسانی بهعنوان یک عامل افزایشدهنده سودآوری بانکهای تجاری شناساییشده
است؛ اما سرمایه ساختاری و سرمایه نوآوری و متغیر کنترلی اندازه بر سودآوری بانکهای تجاری تأثیر
منفی داشتهاند .تأثیر متغیرهای سرمایه ارتباطی ،اهرم مالی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر سودآوری
بانکهای تجاری معنیدار نبود.
واژههای کلیدی :بانک ها ی تجاری ،سرمایه فکری ،سودآوری.
© (نویسندۀ مسئول)
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شاهرضا ،فغانی ماکرانی و فاضلی

مقدمه
امروزه دارایی های مشهود به تنهایی کلید کامیابی سازمان ها نیستند بلکه سرمایه فکری و مدیریت آن
در عرصه محیط پر تالطم و چالشی امروز ،رمز موفقیت محسوب می شود [ .]11سرمایه فکری شامل تمام
منابع غیر مادی در اقتصاد دانش بنیان است که اوالً به یک سازمان نسبت داده می شوند و ثانیاً به ایجاد
ارزش در سازمان کمک می کنند [ .]23به عبارتی ،سرمایة فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور
مختص یک سازمان است که در زمرۀ ویژگی های سازمان محسوب شده و از طریق افزودن ارزش به ذی
نفعان کلیدی سازمان ،به طور قابل مالحظه ای باعث بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود[.]12
ورود دانش در ارائه محصوالت و خدمات ،باعث کاهش هزینه و سودآور نمودن عملیات می شود .اکثر
کارهای قبل ،که ساده و روتین بود ،اکنون با دانش و توانایی کارمندان در تبدیل آن به یک عمل سودآور
گره خورده است[.]25
بانک های تجاری مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری ،به دنبال حد اکثر نمودن سود خود هستند .در سال
های اخیر سودآوری صنعت بانکداری ایران به شدت کاهش یافته است و این امر با توجه به تاثیر پایداری
بانک ها بر اقتصاد ایران ،زنگ خطری برای آحاد جامعه به حساب می آید؛ زیرا احتمال بروز بحرانهای
اقتصادی در محیط های پر ریسک کنونی ناشی از ضعیف شدن و ناپایداری سودآوری این صنعت ،همانند
وضعیت های مشابه در سراسر جهان وجود دارد.
عوامل موثر بر سودآوری بانک ها ،صنعت بانکداری را از دیگربخش ها متمایز می کند .برای بخش بانکی،
درآمد های عملیاتی که پیش شرط پایداری شرکت ها هستند عمدتا ناشی از فعالیت های مالی است ،در
حالی که برای سایر بخش های تجاری ،تصمیم گیری در مورد بودجه بندی سرمایه ای ،عامل حیاتی برای
کسب درآمد عملیاتی است .با این وجود ،فعالیت های مالی موثر بر سودآوری برای تمام موقعیت ها و
شرایط در بخش بانکی یکسان نیست و عوامل مختلفی بر آن تاثیر گذار است .بنابراین ،همه ی مدیران
بخش های بانکی باید عوامل بحرانی مرتبط با سودآوری را شناسایی نمایند .این امر بانک ها را قادر می
سازد اقدامات اصالحی و پیشگیرانه ای را برای ایجاد ثبات در سود خود انجام دهند که برای رقابت پذیری
آنها بسیار مهم است[ .]22از آنجایی که شناسایی این عوامل بسیار با اهمیت است ،در این مقاله به دنبال
بررسی تأثیر سرمایه ی فکری و مولفه های آن بر سودآوری بانک ها ی تجاری پذیرفته شده در بورس و
اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل پالیک اصالح شده توسعه یافته هستیم .بنا براین سوال اصلی پژوهش
این است که آیا بین مولفه های سرمایه فکری و سودآوری بانک های تجاری رابطه معنی داری وجود
دارد؟
نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های مشابه شامل استفاده از مدل پالیک توسعه یافته با اضافه
نمودن سرمایه نوآوری و سرمایه ارتباطی و همچنین نحوه محاسبه ارزش افزوده با استفاده از متغیر هزینه
تحقیقات و آموزش و هزینه تبلیغات و بازاریابی در مدل مزبور می باشد .انجام این تحقیق کمک شایانی
به مدیران بانک ها در اتخاذ تصمیمات بهینه در جهت بهبود سودآوری بانک ها ی تجاری ،کمک به
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سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بانک ها به منظور تصمیم صحیح در پیشبینی وضعیت سودآوری بانک ها
و در نهایت مبنایی برای انجام تحقیقات آتی در سایر صنایع بورسی می شود.
در ادامه ادبیات و چارچوب نظری ،پیشینه پژوهش ،روش شناسی پژوهش ،آمار توصیفی و استنباطی و
در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
ادبیات و چارچوب نظری
2

3

واژه سود آوری 1از ترکیب دوکلمه سود و توانایی تشکیل شده است .از دیدگاه عملی سود حسابداری را
تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامالت دوره و بهای تمام شده منقضی شده مربوطه تعریف کرده
اند و عبارت توانایی بیانگر قدرت یک واحد تجاری برای کسب سود است[.]6
بانک تجاری ،موسسه مالی واسطه ای است که با هدف تحصیل منفعت برای سهامداران ،اقدام به جمعآوری
سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرداخت وام و اعتبار به تجار و صاحبان صنایع از طریق شعب
خود مینماید .امروزه می توان از آنها به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بازار پول در اقتصاد کشور یاد
کرد[ .]9اساسا" مطالعات سودآوری بانک ها بسیار وسیع و چالشبرانگیز است به طوری که تفاوت های
ایجاد شده در قوانین و مقررات ،استانداردهای حسابداری و محیط های اقتصادی در هر کشوری و هر
دوره ای که بررسی انجام می شود ،نتایج مورد انتظار را متفاوت می نماید[ .]17درک سودآوری ،تعیین
کننده عوامل کلیدی است که به مدیران در ایجاد استراتژی سودآور موثر برای شرکت کمک می کند .لذا
یکی از پیش شرط های مهم برای بقا و موفقیت شرکت در بلندمدت ،سودآوری است[.]16
طی بررسی های انجام شده ،به طور کلی ،عوامل موثر بر سودآوری بانک ها در دو دسته درون سازمانی و
برون سازمانی قابل بررسی است .مدیریت سرمایه مالی از یک سو و مدیریت سرمایه های فکری از سوی
دیگر به عنوان عوامل درون سازمانی و مولفه های صنعت بانکداری و اقتصاد کالن به عنوان متغیر های
برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و گاهی نتایج مختلفی در شرایط مختلف اقتصادی و در کشور های
متفاوت گزارش شده است.
بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع ،4بر مدیریت مناسب انواع منابع استراتژیک در اختیار سازمانها شامل
منابع مالی (پول نقد ،دریافتنی ها و سرمایه گذاری و ،)...منابع فیزیکی (کارخانه ،اموال و تجهیزات و)...
منابع انسانی(دانشمندان ،مدیران و کارکنان و )...توانمندی های تکنولوژیکی ،منابع اطالعاتی و دارایی
های نامشهود (از قبیل شهرت ،اعتبار ،نام تجاری ،سرقفلی و )...تاکید می شود .یک بنگاه باید حد اکثر
استفاده از ظرفیت های منابع موجود خود را در جهت ایجاد درآمد به کار گیرد تا بتواند درآمد بنگاه
تجاری را بیشتر از حد نرمال نماید .برخی از منابع مذکور منابع استراتژیک و منحصر به فرد هستند و
Profitability
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برای واحد تجاری ایجاد مزیت رقابتی می نماید و زمانی یک واحد تجاری این ویژگی را دارد که درآمدی
بیش از حد نرمال بدست آورده باشد[ .]7سرمایه به عامل افزایش توانایی در جهت ایجاد ارزش اطالق می
شود که می توان آن را به سرمایه های سرمایه مشهود مانند سرمایه های مالی ،فیزیکی و نامشهود مانند
سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی طبقه بندی کرد.
با وجودی که دارایی های فیزیکی و مالی همچنان مهم هستند ،عناصر سرمایه فکری مانند مهارت و دانش
مناسب ،نام تجاری معتبر و شهرت خوب شرکت ،روابط قوی با تامین کنندگان کلیدی ،داشتن مشتری و
بازار داده ها ،یا فرهنگ نوآوری ،مجموعه ای از شرکت ها را از سایرین جدا می کند .سرمایه فکری به
سازمانها امکان می دهد تا منابع ملموس خود را بکار گیرند .بدون سرمایه فکری مناسب ،دارایی های
فیزیکی فقط کاالیی هستند که می توانند در بهترین حالت بازده متوسط را به دست آورند .شناسایی و
مدیریت سرمایه فکری مناسب ،به طور فزاینده ای مهمترین تفاوت بین شرکت های موفق ،متوسط و
شکست خورده است[.]23
بر اساس تحقیقات انجام شده ،ارزش یک شرکت در بازار سرمایه متفاوت از ارزش دفتری آن و اغلب اوقات
ارزش بازار شرکت ها از ارزش دفتر آنها بیشتر است که این تفاوت ناشی از عدم درج برخی دارایی ها نظیر
منابع انسانی ،رضایت مشتریان ،سرقفلی ایجاد شده در شرکت و ...تحت عنوان سرمایه فکری یا منابع
دانشی تفسیر شده است .شکاف بین ارزش بازار بنگاه ها و ارزش دفتری آنها دائماً در حال افزایش بوده
در برخی مواقع ارزش بازار شرکت ها تا بیش از  15برابر ارزش دفتری آنها گزارش شده است[.]14
امروزه ،ارزش بخش نامشهود اقتصاد جهانی بیشتر از بخش مشهود آن است به طوری که در سال 2015
این نسبت به  87درصد برای دارایی نامشهود در برابر  13درصد برای دارایی مشهود رسیده است .بخش
عمده ای از شرکت هایی مانند اینتل ،1مایکروسافت ،نت اسکیپ ،2ارزش بازاری بیش از ارزش دفتریشان
دارند .نمودار زیر تفکیک ارزش بازار  500شرکت امریکایی به دارایی های مشهود و نامشهود طی سالهای
 1975تا  2015را که توسط موسسه  Ocean Tomoارائه شده است را نشان می دهد.
نمودار ( :)1مقایسه ارزش بازار  500شرکت آمریکایی در گذر زمان( 2015-1975منبع )ocean tomo3
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 Ocean Tomo 3یک بانک اطالعاتی دارایی فکری است که در شیکاگو ایاالت متحده مستقر است و
خدمات ارزیابی ،تحقیق ،رتبه بندی ،سرمایه گذاری ،مدیریت ریسک و معامالت این حوزه را ارائه می دهد.
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ادوینسون یک مدل گزارش دهی سرمایه فکری پویا و جامع را به نام  Skandia Navigatorایجاد کرد.
طبق این مدل ،ارزش شرکت ناشی از سرمایه مالی و سرمایه فکری است و سرمایه فکری در سرمایه
انسانی و سرمایه ساختاری طبقه بندی می شود .سرمایه ساختاری شامل سرمایه سازمانی و مشتری می
باشد و سرمایه سازمانی شامل سرمایه فرآیندی و نوآوری است .شکل  1این طبقه بندی را نشان می
دهد.]15[.
شکل( :)1سرمایه فکری به عنوان بدهی[]15

به عقیده وی آنچه در ترازنامه شرکت ها درج شده است ؛ سرمایه مالی و آنچه در ترازنامه درج نمی شود
اما باعث ایجاد ارزش برای سازمان می شود ،سرمایه غیر مالی نامیده است[.]15
ریاحی بلکویی سرمایه فکری را ترکیبی از سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دانست.
سرمایه انسانی با دانش خود نوآوری ایجاد می کند؛ خواه محصوالت و خدمات جدید باشد ،یا فرایندهای
تجاری را بهبود ببخشد .سرمایه ساختاری دانشی است که از نظر فن آوری ،اختراعات ،داده ها ،نشریات،
استراتژی و فرهنگ ،ساختارها و سیستم ها ،روال ها و رویه های سازمان به طور کلی به سازمان تعلق
دارد و سرانجام ،سرمایه مشتری ارزش شرکت ناشی از روابط مداوم آن با افراد یا سازمانهایی است که به
فروش شرکت کمک می نماید ،مانند سهم از بازار ،هزینه نگهداری هر مشتری و سود هر مشتری [.]23
سرمایه ساختاری ،به آنچه که هنگام حذف منابع انسانی و فیزیکی در یک سازمان باقی می ماند ،اشاره
دارد [ .]18سرمایه ارتباطی اشاره به سرمایه مشتری دارد .در هر کسب و کاری ،مشتریان منبع اصلی
تولید درآمد سازمان هستند و خشنودی و رضایتمندی آنها برای سازمانها بسیار ضروری است [.]21
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بجز سه مورد فوق از برخی سرمایه های دیگر مانند سرمایه اجتماعی ،سرمایه مالکیت معنوی ،سرمایه
فناوری و ...به عنوان اجزاء سرمایه فکری نام برده شده است که تعاریف آنها در ادامه آمده است .سرمایه
اجتماعی مجموعه ای از تالش های انسان در جهت ایجاد ارتباط بین مردم جامعه و شرکت ها است و
شامل ارزش های اجتماعی ،هنجار ها و شبکه های اجتماعی می باشد که نقش حیاتی در توسعه اجتماعی
و اقتصادی جوامع ایفا می کند [ .]21سرمایه فرآیندی به عنوان یک منبع نامشهود ،نشان دهنده دانش
نهادی و شایستگی های الزم برای ایجاد ارزش کارآمد از منظر زیرساخت های سازمانی است [ .]24سرمایه
فناوری مجموعه ای از دارایی نامشهود مبتنی بر نوآوری و فرآیند فنی است که برای عملکرد بهتر و بیشتر
و همچنین ایجاد فضای رقابتی سازمان ها بسیار حیاتی است .این سرمایه باعث افزایش کیفیت ،بهبود
بهرهوری و صرفهجویی در هزینهها به عنوان چالش های پیش رو شرکت ها ،می شود .شرکت ها و
سازمانها برای برطرف کردن این چالشها برخوردهای متفاوتی دارند که می بایست فناوریهای موجود
در سازمان خود را ارتقا ببخشند [ .]21سرمایه نوآوری به عنوان توانایی تولید دانش جدید بر اساس دانش
قبلی تعریف می شود [ .]29از سرمایه مالکیت معنوی به عنوان حقوق قانونی محافظت شده (به عنوان
مثال ثبت اختراعات ،حق چاپ و عالئم تجاری) یاد می شود [.]29
از آنجا که ماهیت سرمایه فکری انتزاعی و نامشهود است ،ارزیابی عملکرد سرمایه فکری به یک چالش
برای مدیران واحد های تجاری تبدیل شده است .روشهای مختلفی برای ارزیابی سرمایه فکری استفاده
شده است این روشها شامل مدل هایی که سرمایه فکری را بصورت غیر مالی یا مالی ارزیابی می نمایند.
طی بررسی های انجام شده روشهای غیر مالی شامل ؛کارت ارزیابی متوازن ،واسطه فن آوری بروکینگ،
شرکت بیمه اسکاندینا ،نگهداری دارایی نامشهود سوئیبی ،شاخص سرمایه فکری (درخت تمایز سرمایه
فکری) ،حسابرسی سرمایه فکری و روشهای اندازه گیری مالی شامل روش حسابداری منابع انسانی
جوهانسون ،ارزش بازار به ارزش دفتری ،مدل کیوتوبین ،مدل ارزش افزوده اقتصادی ،روش نرخ بازده
دارایی ها ،روش مستقیم سرمایه فکری و مدل پالیک می باشند.
از بین روشهای یاد شده ،مدل پالیک تنها روش مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده بر اساس
استاندارد های حسابداری است .مدل ارزش افزوده سرمایه فکری نخستین بار توسط پالیک [ ]25ارائه
گردید .این مدل از زیر مجموعه های روش بازده دارایی می باشد و ابزاری برای اندازه گیری عملکرد
سرمایه فکری شرکت ها است .این روش نسبت به دیگر مفاهیم مطرح شده مزایایی به شرح زیر دارد:
نخست آنکه این روش اولین روشی است که عملکرد سرمایه فکری را به طور واقعی اندازه گیری می کند
و در این راه موفق عمل کرده است .قابلیت محاسبه ضرایب انسانی ،ارزش افزوده دارایی فکری و ارزش
افزوده سرمایه فکری هم برای شرکت و هم برای زیر بخش های شرکت وجود دارد و در نتیجه قابلیت
مقایسه شرکت ها با این روش ایجاد شده است .مهمترین ویژگی این روش اینست که همه داده های
استفاده شده در محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری مبتنی بر اطالعات استاندارد حسابداری مالی
است که به طور معمول در گزارش های مالی شرکت ها استفاده می شود و همواره مورد رسیدگی و تایید
قرار می گیرد [ .]10این روش سرمایه فکری را شامل سه قسمت ؛ کارایی سرمایه انسانی ،کارایی سرمایه
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ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده می داند و مجموع این سه بخش سرمایه فکری سازمان را
تشکیل می دهند .ضریب فکری ارزش افزوده ،1کارایی ایجاد ارزش در شرکت را نشان می دهد .هرچه
ضریب  VAICباالتر باشد ،مدیریت از پتانسیل شرکت بهتر استفاده کرده است [.]25
لیو و ژو [ ]29از مدل پالیک اصالح شده 2توسعه یافته استفاده کردند .مدل  VAICmبا اضافه کردن دو
مؤلفه سرمایه فکری شامل ،سرمایه نوآوری ( )RDو سرمایه ارتباطی( )RCبه مدل اولیه پالیک ایجاد شده
است .هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان متغیر سرمایه های نوآوری و هزینه های بازاریابی و تبلیغات
به عنوان متغیر سرمایه مشتری پذیرفته می شود .پالیک در سال  1998با اضافه کردن هزینه های نیروی
کار و استهالک به سود عملیاتی ارزش افزوده سرمایه فکری را محاسبه کرد .در این روش هزینه های
کارکنان با توجه به مزایای بلند مدت آن برای واحد تجاری ،به عنوان سرمایه گذاری تلقی شده است و نه
هزینه .براساس همین دیدگاه ،هزینه های تحقیق و توسعه ،هزینه های بازاریابی و تبلیغات نیز نوعی
سرمایه گذاری تلقی شده و باید اضافه شود [.]29
بنابراین ،محاسبه ارزش افزوده در مدل جدید به شرح زیر اصالح شده است:
VAm=OP+DE+HE+RDE+MAE
()1
3
که در این رابطه VAm ،ارزش افزوده هر بانک در هر سال OP ،سود عملیاتی (سود عملیاتی ناشی از
تفاوت بین درآمد های ناشی از فعالیتهای اصلی واحد تجاری پس از کسر هزینه های عملیاتی مرتبط با
آن میباشد بنابراین سود عملیاتی بانک ها شامل درآمد های ناشی از اعطای تسهیالت ،سرمایه گذاری،
نتیجه مبادالت ارزی و کارمزدها پس از کسر هزینه های عملیاتی شامل سود پرداختی به سپرده گذاران،
هزینه های مطالبات ،هزینه های های مالی ،کارمزد پرداختی و هزینه های اداری و پرسنلی میباشدDE ).
هزینه استهالک HE ،4هزینه حقوق و دستمزد کارکنان RDE ،5هزینه تحقیق و توسعه و  MAEهزینه
تبلیغات و بازار یابی 6برای هربانک در هر سال مورد بررسی می باشد.
مولفه های سرمایه فکری در مدل پالیک اصالح شده و توسعه یافته( )VAICmشامل :کارایی سرمایه به
کار رفته ( ،)CEEmکارایی سرمایه انسانی ( ،)HCEmکارایی سرمایه ساختاری ( ،)SCEmبازده سرمایه
نوآوری ( )RDEmو بازده سرمایه ارتباطی ( )RCEmاست که به شرح زیر محاسبه می شود :
CEEm = VAm / CE
()2
HCEm = VAm / HE
()3

Value Added Intellectual Coefficient

1

Modified

2

Operating profit
Depreciation and Amortization expenses

3

Employees’ salaries and wages
Marketing and advertising expenses

4
5
6
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()4
()5
()6
()7

SCEm = (VAm-HE- RDE - MAE)/VAm
RDEm= RDE /VAm
RCEm= MAE /VAm
VAICm = CEEm + HCEm + SCEm+ RDEm+ RCEm

مروری بر پیشینه تحقیق
در جداول  1و  2خالصه نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بررسی شده در حوزه مولفه های سرمایه فکری
بر سود آوری شرکت ها و بانک ها درج شده است.

جدول ( :)1خالصه نتایج تحقیقات داخلی
نام محقق

سال

نتیجه

یحیی زاده

1393

بازده حقوق صاحبان سهام تنها با سرمایه به کار گرفته شده و بازده دارایی ها با دو متغیر
سرمایة فکری یعنی سرمایه به کار گرفته شده و سرمایة انسانی ارتباط مستقیم دارد.

اسدی و
یوخنه القیانی

1393

کارایی سرمایه بکار گرفته شده ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد مالی شرکت ها نشان می دهد.
لیکن سرمایه انسانی بر بازده دارایی های شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد.

قاسمیه و
نعمت الهی

1393

سرمایه انسانی دارای تأثیر منفی معنادار ،سرمایه ساختاری ،سرمایه بکارگرفته شده و سرمایه
فکری دارای تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی درآمد بانک ها ی مورد بررسی داشته است.

دستگیر و
دیگران

1393

سرمایه فکری بر عملکرد شرکت ها ی بررسی شده تاثیر مثبت دارد .لیکن تاثیر کارایی
سرمایه مالی و فیزیکی نسبت به سرمایه انسانی بیشتر است.

بابایی و
جهانگیری

1394

بین کارایی سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری با سودآوری شرکت ها ی بررسی شده رابطه
مثبت وجود داشته است.

محمود زاده و
عفتی باران

1396

هر سه عامل سرمایه فکری بر سود اوری بانک ها تاثیر داشته است اما ضریب کارایی سرمایه
انسانی نسبت به ساختاری و سرمایه به کار گرفته شده تاثیر بیشتری داشته است.

جدول شماره ( : )2خالصه نتایج تحقیقات خارجی بررسی شده
نام محقق

سال

نتیجه

جوشی

2013

شرکت ها ی مورد بررسی (شرکت های سرمایه گذاری ،بانک ها و بیمه ها) دارای سرمایه فکری
ضعیفی بوده اند و توانایی ایجاد ارزش در بخش مالی استرالیا بیشتر تحت تأثیر سرمایه انسانی
گزارش شده است.

تیواری

2018

بین سرمایه فکری و عملکرد بانک ها ارتباط مثبت وجود دارد .اما تنها سرمایه انسانی و سرمایه
ساختاری نمونه هایی از ارتباط مثبت معنادار با عملکرد بانک ها نشان داده اند.

المومانی و
دیگران

2019

بین بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها و سرمایه فکری ارتباط منفی وجود دارد .با این وجود بین
اجزاء سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت وجود دارد.

هریس و
دیگران

2019

از بین سه مؤلفه ضریب فکری ارزش افزوده ( ،)VAICکارآیی سرمایه به کار رفته ( )CEEو
کارآیی سرمایه انسانی ( )HCEتاثیر مثبت و سرمایه ساختاری ( )SCEتأثیر قابل توجه منفی بر
سودآوری بانک داشته است.
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سوئستیو

2019

به طور کلی سرمایه فکری تأثیر مثبتی در سودآوری بانک ها دارد .در این بین تأثیر کارایی سرمایه
انسانی به شدت قابل توجه است .اما سرمایه به کار گرفته شده و سرمایه ساختاری تأثیر قابل
توجهی در سودآوری بانک ها ندارند.

ژو و لیو

2020

سرمایه مالی و فیزیکی بیشترین تأثیر و سرمایه انسانی نیز به عنوان یک عامل افزایش دهنده
 ROAو  ROEمعرفی شده است .اما سرمایه نوآوری(هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش افزوده)
و سرمایه ارتباطی(هزینه های تبلیغات و بازاریابی به ارزش افزوده) تاثیر منفی بر سودآوری شرکت
ها داشته و سرمایه ساختاری تأثیر معنی داری بر عملکرد شرکت نداشته است.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است و میزان و چگونگی ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری با
سودآوری بانک ها ی تجاری را از طریق رگرسیون چندگانه بررسی نموده است .به لحاظ ماهیت از نوع
توصیفی ،از نظر هدف کاربردی ،از لحاظ نحوه گردآوری پژوهش نیمه تجربی ،از نظر قالب استدالالت،
قیاسی -استقرایی و در نهایت از نوع پس رویدادی است .نتایج تحقیقات پس رویدادی برای جلوگیری از
تکرار حوادث و وقایع نامطلوب یا توسعه وقایع مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد .برای بررسی فرضیه
های این پژوهش ،با استفاده از مطالعات انجام شده و تجربیات سایر تحقیقات در حوزه های مختلف مشابه
به بررسی متغیر های مستقل و وابسته پرداخته ایم .از آنجا که روش گردآوری اطالعات این پژوهش،
کتابخانه ای است ،داده های مورد نیاز برای تحلیل مولفه های سرمایه فکری از صورت های مالی حسابرسی
شده بانک های مشمول استخراج و برای متغیر های کنترلی برون سازمانی از پایگاه بانک مرکزی استفاده
شده است.
فرضیه های پژوهش
با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات پیشین ،فرضیه های این پژوهش شامل موارد زیر است:
فرضیه اول :بین کارایی سرمایه انسانی و سودآوری بانک های تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین کارایی سرمایه به کار گرفته شده(سرمایه مالی) و سودآوری بانک های تجاری ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین کارایی سرمایه ساختاری و سودآوری بانک های تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین کارایی سرمایه ارتباطی و سودآوری بانک ها ی تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین کارایی سرمایه نوآوری و سودآوری بانک های تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
الگو و متغیر های پژوهش
متغیر مستقل این پژوهش سودآوری بانک های تجاری است که ازطریق دو شاخص نرخ بازده دارایی
ها( )ROAو نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEمحاسبه می شود .به منظور کاهش اثر تغییرات اقالم
ترازنامه در طی سال و قابل اتکا تر شدن نتیجه تحقیق ،از میانگین دارایی ها ،میانگین بدهی ها و میانگین
حقوق صاحبان سهام در محاسبات استفاده شده است .نرخ بازده دارایی ها ،)ROA( 1نشان می دهد که
Return on Average Assets

1
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مدیریت بانک با استفاده از کل دارایی های خود برای به دست آوردن سود ،چگونه عمل نموده است.
هرچه این میزان باالتر باشد نشان می دهد که مدیریت در استفاده از دارایی های در اختیار خود کارآمد
تر بوده است [ .]22این شاخص از طریق نسبت سود خالص به میانگین دارایی ها محاسبه می شود .نرخ
بازده حقوق صاحبان سهام ،)ROE( 1نشان می دهد مدیریت یک بانک تا چه حد توانسته است از وجوه
سهامداران به طور موثر استفاده نماید و نشان دهنده بازده صاحبان سهام است .برای محاسبه این نسبت،
سود خالص بر متوسط حقوق صاحبان سهام تقسیم می شود .متغیر وابسته مولفه های سرمایه فکری است
و شامل کارایی سرمایه انسانی ،کارایی سرمایه به کار گرفته شده ،کارایی سرمایه ساختاری و کارایی
سرمایه ارتباطی و کارایی سرمایه نوآوری می باشد .که از طریق مدل پالیک توسعه یافته و اصالح شده،
محاسبه می شود که قبال تشریح گردید .به مانند ژو و لیو [ ]29نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،اهرم مالی
و اندازه به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شدند .افزایش در اندازه هر بانک که با لگاریتم دارایی های
آن سنجیده می شود ،مزایایی است که میتواند باعث افزایش در سودآوری شود که باعث قدرت بیشتر در
بازار ،بهبود بهره وری فناوری و توانایی تامین منابع مورد نیاز با هزینه پایین تر می شود .به هر حال
افزایش در اندازه فراتر از یک نقطه خاص ممکن است منجر به ناکارآمدی مقیاس شود زیرا بروکراسی
سازمان مانع از نتیجه و ارتباط مناسب می شود .گلین گرو [ ]17اهرم مالی را نشان دهنده ساختار مالی
شرکت می داند که از طریق نسبت بدهی به دارایی شرکت محاسبه می شود .تولید ناخالص داخلی نیز
دربرگیرنده ارزش مجموع کاالها و خدمات یک کشور است که در طی یک سال تولید می گردد و رشد
آن تغییرات  GDPرا نسبت به از دوره های دیگر نشان می دهد .رشد اقتصادی باعث افزایش سپرده
مشتریان و در نتیجه پرداخت تسهیالت بانکی می شود و با توجه به شرایط رونق اقتصادی و افزایش رشد
تولید ناخالص داخلی بانک ها انتظار میرود که به دلیل کاهش معوقات بانکی ثبات بانکی افزایش یابد و
در نتیجه هزینه مطالبات بانک ها کاهش می یابد(.اربابیان و همکاران )1395 ،این نسبت از تارنمای بانک
مرکزی استخراج شده است.
بنا براین مدل های پژوهش ،برگرفته ازمدل های استفاده شده در پژوهش ژو و لیو [ ]29در کشور کره
جنوبی است که از طریق رگرسیون خطی زیر محاسبه می شود:
(مدل شماره)1
ROA=β0+β1 CEEm+β2 HCEm+β3 SCEm+β4 RDEm+β5 RCEm+β6 Size+β7Lev+β8 GDP +ε

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

نحوه محاسبه هریک از متغیر ها پیشتر تشریح گردیدε .خطای باقیمانده مدل خواهد بود و پارامتر های
مدل رگرسیون نیز با  βنمایش داده می شوند .از مدل های  1و  2برای تعیین تأثیر مؤلفه های سرمایه
فکری بر سودآوری بانک های تجاری استفاده می شود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده

Return on Equity

1
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نخست داده ها در نرم افزار اکسل وارد و محاسبات اولیه مورد نیاز انجام گردید .سپس با استفاده از نرم
افزار ایویوز به آزمون فرضیه ها پرداختیم.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل  17بانک تجاری فعال دربورس اوراق بهادار تهران است .لذا با توجه به
محدود بودن جامعه از نمونه گیری استفاده نگردید و نمونه شامل کل جامعه می باشد .این بانک ها باید
ویژگی های زیر را داشته باشند:
 .1درطول دوره تحقیق فعالیت داشته و دارای اطالعات و صورتهای مالی حسابرسی شده باشند.
 .2نسبت بدهی بیش از  1نداشته باشند (حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد).
 .3ارزش افزوده منفی نداشته باشند.
 .4سال مالی آن ها منتهی به  29اسفند باشد.
براین اساس برای یک دوره  6ساله  1393الی  1398داده های مورد بررسی استخراج و تجزیه و تحلیل
شده است .با در نظر گرفتن این ویژگی ها ،از  102سال -شرکت مشاهده مربوط به  17بانک تجاری فعال
در بورس تهران 15 ،سال -شرکت به دلیل منفی شدن حقوق صاحبان سهام و  49سال -شرکت به دلیل
نداشتن سود عملیاتی و منفی شدن ارزش افزوده و  5سال  -شرکت به دلیل عدم افشای هزیته تبلیغات
و آموزش و تحقیقات از نمونه این پژوهش حذف و در نهایت  38سال -شرکت مورد بررسی قرار گرفت
،که این امر حاکی از شرایط بحرانی سودآوری بانک های تجاری در سالیان اخیر است.
آمار توصیفی
آمار توصیفی این تحقیق در جدول شماره  3آمده است .میزان اهرم مالی(میانگین حدود  90درصد) حاکی
از درجه بسیار باالی این نسبت در بانک ها ی تجاری است که با توجه به نوع صنعت اجتناب ناپذیر است.
میزان بازده دارایی ها( حدود  1.7درصد) نیز بسیار کمرنگ و ضعیف گزارش شده است با این حال میانگین
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک های مورد بررسی 20درصد است.
جدول  : 3آمار توصیفی تحقیق
نام متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

ROA

0.0177

0.0144

0.0547

0.0020

0.0138

ROE

0.2005

0.1711

1.0904

0.0286

0.1870

SCEM

0.5229

0.5184

0.9144

0.0421

0.2506

CEEM

0.3640

0.3250

1.4648

0.0930

0.2430

HCEM

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
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LEV

0.9054

0.9187

0.9732

0.7292

0.0482

GDP

0.0179

0.0300

0.1250

0.0650-

0.0599

تعداد مشاهدات

38

38

38

38

38

منبع :یافته های تحقیق

آمار استنباطی
با توجه به داده های این تحقیق که کمتر از  10سال است بررسی مانایی هریک از متغیر ها ضروری
نیست[ ]4لیکن به منظور اطمینان ازکاذب نبودن مدل رگرسیون و داشتن رابطه تعادلی بلند مدت آزمون
هم انباشتگی کائو انجام گردید که در جدول  4درج شده است.

جدول  :4آزمون کائو برای بررسی هم انباشتگی
آزمون کائو

مقدار آماره t

احتمال

نتیجه

مدل 1

-7.4438

0.0000

هم انباشتگی دارد

مدل 2

-5.2255

0.0000

هم انباشتگی دارد

منبع :یافته های پژوهش

نتایج آزمون کائو برای هر دو مدل حاکی از تائید هم انباشتگی ،داشتن رابطه بلند مدت با یکدیگر و
کاذب نبودن رگرسیون است .یکی دیگر از فروض رگرسیون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی
در مدل است .لذا با استفاده از ماتریس همبستگی این مسئله را بررسی نموده ایم.نتایج نشان داد که بین
 HCEMو SCEMاز یکسو و  LEVو  SIZاز سوی دیگر همبستگی شدید وجود داشت لذا با استفاده از
آزمون  VIFمتغیر های  SCEMو  LEVانتخاب و با استفاده از تمرکز زدایی[ ]4آنها یعنی کسر هر داده
از میانگین آن متغیر ،همخطی متغیر ها برطرف و استقالل آنها تامین گردید .جدول  5نتیجه معیارضریب
تورم واریانس 1را نشان می دهد.
جدول  :5نتیجه اجرای معیار ضریب تورم واریانس
متغیر ها

مدل 1

مدل 2

نتیجه

CEEM

1.5156

1.5156

عدم همخطی در هر دو مدل

RDEM

1.4283

1.2432

عدم همخطی در هر دو مدل

RCEM

1.7875

1.6958

عدم همخطی در هر دو مدل

SCEM

1.2432

1.7875

عدم همخطی در هر دو مدل

HCEM

1.6958

1.4283

عدم همخطی در هر دو مدل

variance inflation factor

1
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متغیر ها

مدل 1

مدل 2

نتیجه

GDP

1.2253

1.2253

عدم همخطی در هر دو مدل

LEV

1.6229

1.8795

عدم همخطی در هر دو مدل

SIZ

1.8795

1.6229

عدم همخطی در هر دو مدل

منبع :یافته های پژوهش

در ادامه به منظور تعیین روش بررسی مدل ها ،بر اساس داده های پنلی یا مقید ،آزمون چاو ( Fلیمر )
انجام گردید .نتیجه آزمون نشان دهنده اینست که عرض از مبدا در بین بانک های مختلف یکسان بوده و
باید از مدل اثرات مقید 1به جای داده های پنلی برای هر دو مدل استفاده شود .نتیجه این آزمون در
جدول  6آمده است.

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

مقدار آماره t

احتمال

نتیجه

مدل 1

0.9659

0.4900

تایید مدل اثرات مقید

مدل 2

1.0906

0.4109

تایید مدل اثرات مقید

منبع :یافته های پژوهش

نتیجه بررسی رگرسیون چند گانه مدل شماره  1با استفاده از روش حد اقل مربعات  OLSدر ایویوز در
جدول شماره  7آمده است:
جدول شماره  :7تشریح نتیجه بررسی مدل شماره 1
ROA=β0+β1CEEm+β2HCEm+β3SCEm+β4RDEm+β5RCEm+β6 Size+β7Lev+β8GDP +ε

نام متغیر

ضریب متغیر مستقل

انحراف معیار

آماره t

سطح معنی داری

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

Pool

1
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ROA=β0+β1CEEm+β2HCEm+β3SCEm+β4RDEm+β5RCEm+β6 Size+β7Lev+β8GDP +ε

نام متغیر

ضریب متغیر مستقل

انحراف معیار

آماره t

سطح معنی داری

C

0.0392

0.0173

2.2636

0.0318

18.28 = F
0.0000 =sig

2.60 =DW

0.84 =R2

منبع :یافته های پژوهش

آماره  Fبرابر با  18.28و سطح معنی داری نشان دهنده برازش نیکوی این مدل است که حدود  84درصد
تغییرات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را پیش بینی می کند .در بین متغیر ها در سطح اطمینان 95
درصد ،کارایی سرمایه به کار گرفته شده (سرمایه مالی) ،کارایی سرمایه انسانی تاثیر مثبت و کارایی
سرمایه نوآوری و اندازه تاثیر معنی دار منفی بر نرخ بازده دارایی های بانک های تجاری دارند و تاثیرمتغیر
های کارایی سرمایه ارتباطی ،کارایی سرمایه ساختاری ،اهرم مالی و رشد تولید تاخالص داخلی بر نرخ
بازده دارایی ها معنی دار نیست .نتیجه بررسی رگرسیون چند گانه مدل شماره  2با استفاده از روش حد
اقل مربعات  OLSدر ایویوز در جدول شماره  8درج شده است.

جدول شماره : 8تشریح نتیجه بررسی مدل شماره 2
ROE=β0+β1CEEm+β2HCEm+β3SCEm+β4RDEm+β5RCEm+β6 Size+β7Lev+β8GDP +ε

نام متغیر

ضریب متغیر مستقل

انحراف معیار

آماره t

سطح معنی داری

CEEM

0.3458

0.0856

4.0388

0.0004

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

14.28 = F
0.0000 =sig
منبع :یافته های پژوهش

0.80 =R2

2.37 =DW
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همانگونه که از این جدول مشخص است در سطح اطمینان  ،%95آماره  Fبا سطح احتمال مناسب نشان
دهنده معنی دار بودن مدل است که تا  80درصد تغییرات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را پیش بینی
می کند .در بین متغیر ها کارذایی سرمایه به کار گرفته شده ،کارایی سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا
دار و متغیر سرمایه ساختاری تاثیر منفی و معنا دار بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ی تجاری
دارند و تاثیر سایر متغیر ها بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام معنا دار نیست.
با توجه به آنچه گفته شد نتایج آزمون فرضیات این پژوهش درجدول شماره  9درج گردیده است.
جدول شماره  :9خالصه نتیجه آزمون فرضیات
نتیجه مدل 1

نتیجه مدل 2

فرضیه
فرضیه  :1کارایی سرمایه انسانی

تائید

تائید

فرضیه  :2کارایی سرمایه به کار گرفته شده(مالی)

تائید

تائید

فرضیه :3کارایی سرمایه ساختاری

عدم تائید

تائید

فرضیه : 4کارایی سرمایه ارتباطی

تائید

عدم تائید

فرضیه :5کارایی سرمایه نوآوری

عدم تائید

عدم تائید

نتیجه گیری و پیشنهادات
این مطالعه به دنبال آزمودن تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام بانک ها ی تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های  1393تا
 1398با استفاده از روش نوین پالیک اصالح شده و توسعه یافته می باشد .از بین مولفه های بررسی شده
سرمایه انسانی بر هردو متغیر وابسته سودآوری بانک های تجاری تاثیر مثبت داشت که نتیجه این تحقیق
با یحیی زاده [ ،]12محمود زاده [ ،]10ژو و لیو[ ،]29هریس[ ]18و سوئیتسو[ ]27همراستا است .سرمایه
به کار گرفته شده (مالی) نیز بر هردو متغیر وابسته سودآوری بانک های تجاری تاثیر مثبت داشت که
نتیجه این تحقیق با اسدی[ ،]2جهانگیری[ ،]3قاسمیه[ ،]8ژو و لیو[ ،]29هریس[ ]18و سوئیتسو[]27
همراستا بود .سرمایه ساختاری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی داشت و بر نرخ بازده دارایی
ها تاثیر معناداری نداشت .سرمایه فناوری بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر منفی داشت که با نتایج تحقیق
لیو[ ]29همراستا است .و از بین متغیر های کنترلی تنها متغیر اندازه بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر منفی
داشت و باقیمانده متغیر ها تاثیر معناداری بر متغیر های وابسته نداشتند .بنا براین نتیجه این تحقیق
نشان می دهد کارایی سرمایه به کار گرفته شده (سرمایه مالی) تاثیر مثبت بیشتری نسبت به سرمایه
انسانی بر سودآوری بانک های تجاری دارد .این امر نشان دهنده اینست که مدیران ارشد بانک ها ی
تجاری مورد بررسی ،در استفاده از سرمایه های بانک ها همچنان نگاه سنتی دارند و میبایست با استفاده
از سرمایه های دانش بنیان روند سودآوری خود را بهبود بخشند .بدیهی است انجام مخارج بابت سرمایه
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ارتباطی ،بهبود زیر ساختها و بخصوص زیر ساخت های بانکداری الکترونیک و همچنین آموزش و تحقیق
و توسعه می تواند سودآوری بانک های تجاری را بهبود ببخشد.
این مقاله به مانند اکثر تحقیقات انجام شده دارای محدودیت هایی می باشد .از جمله عدم امکان دسترسی
به صورتهای مالی حسابرسی شده ماقبل از سال  1393در سامانه کدال ،در جهت افزایش نمونه ،عدم
امکان بررسی سایر شرکت های بورسی با بانک ها به دلیل تمایزات و ویژگی های خاص این صنعت
محدودیت های این تحقیق بود.
با توجه به نوآوری در روش پالیک اصالح شده ،و به منظور تائید تاثیر دو متغیر سرمایه نوآوری و سرمایه
ارتباطی به عنوان متغیر های مستقل در کنار متغیر سرمایه ساختاری و نه به عنوان زیر مجموعه آن در
در مدل پالیک در سال  ،2000پیشنهاد می شود این تحقیق در سایر صنایع بورسی و سایر کشور ها برای
سال های بیشتری انجام گردد.
فهرست منابع
 .1اربابیان ،شیرین ،جنتی مشکانی ،ابوالفضل ،خجسته ،زینب ” .)1395(.تأثیر عوامل کالن اقتصادی بر
ثبات و ری سک بانکی“ .ف صلنامه پژوهش های پولی – بانکی .سال نهم شماره( .)29صفحه-487
.511
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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.
Keywords: intellectual capital, commercial banks, profitability.
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