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 چکیده 
های  شرکتپژوهش حاضر، به مطالعه تأثیر افشای اختیاری اطالعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام 

فکری، پردازد. به منظور سنجش افشای اختیاری اجزای سرمایه  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي

اطالعات (، جهت گردآوری 3022( و آیبیکونل و همکاران )3002لیست تدوین شده توسط لي ) از چک

بررسي، های مورد  ای از گزارشات هیئت مدیره شرکت مرتبط با افشای سرمایه انساني، ساختاری و رابطه

پانل و های  های پژوهش حاضر از طریق رگرسیون خطي چندگانه و با استفاده از داده استفاده شده است. داده

طریق شرکت از  222اند. در مسیر انجام این پژوهش،  گرفته رارـرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قـروش اث

آماری های  انتخاب و آزمون 2233 -2213ساله  1گیری به روش حذف سیستماتیک، برای دوره زماني  نمونه

اجزای ود که افشای اختیاری اطالعات ـالزم بر روی آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکي از این امر ب

 اطالعات یافشا سطح چه هر عبارت دیگر،ه ده سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارند. بسرمایه فکری بر باز

 خواهد کاهش آنان یگذار هیسرما سکیر آن، تبع به و گذاران هیسرما دغدغه باشد، شتریب اجزای سرمایه فکری

 راتییتغ روند آن، تیتبع به و بهبود انتظارشان، مورد بازده شیافزا در آنان نانیاطم سطح ،. در این حالتافتی

حاضر  های که یافته افتی خواهد شیافزا آنان سهام بازده تینها در و داشته یصعود یریس سهام، یها متیق

 باشد. ( مي3002های لي ) در انطباق با یافته
 

 ، افشای سرمایه فکری، بازده سهاسرمایه فکری، اجزای سرمایه فکری: های کلیدی واژه

                                                                                                                                            
کارشناسي ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالي تاکستان، گروه حسابداری، تاکستان، ایران )نویسنده اصلي و  .2

  Alighasemi.acc@gmail.com                                                                          مسئول مکاتبات(

  Vahab.rostami@gmail.com                                       استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور .3

  dr.b_ghorbani@yahoo.com                    واحد تاکستان استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمي .2

36/00/10 :تاریخ پذیرش           30/23/12تاریخ دریافت:  
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 مقدمه .1

کنندگان  استفادههای اطالعاتي  های حسابداری به منظور تأمین نیاز ، ارائه گزارشهدف حسابداری

های مالي باید سعي گردد کلیه اطالعات مربوط و مهم در  است. در تهیه گزارش 2سازماني برون

 شودطور کامل، با قابل اتکا و با رعایت قابلیت مقایسه و فهم، افشا  کنندگان به تصمیمات استفاده

استفاده ها در ارتباط با سهامدارن مورد  (. یکي از مهمترین ابزارهایي که شرکت2212و جلیلي،  )همتي

قانوني باشد. در صورتي که افشا، توسط یک منبع  دهند، گزارشگری و افشای اطالعات مي قرار مي

قوانین ر نامیده شده و در صورتي که افشا، تحت تأثی 3شده باشد، افشای اجباری  ميو مقرراتي، الزا

( 3020) 1(. هیتزمن و همکاران2113، 0شود )اوسو آنسا نامیده مي 2خاصي نباشد، افشای اختیاری

های  هزینه دارند که بنا به نظریه افشای اختیاری، مدیران در صورت فزوني منافع افشا نسبت به بیان مي

( 3001) 6د. مدهانيآن، اطالعاتي را که تحت کنترل و مدیریت خود دارند را افشا خواهند نمو

بهبود بخشیده و  2گذاران گیری را برای سرمایه اعتقاد دارد که افشای اختیاری، فرآیند تصمیم

کنندگان از اطالعات شرکت را در وضعیت و موقعیت بهتری جهت تخصیص  سایر استفاده

 ميمکانیس که افشای اختیاری دارند  ( بیان مي2132) 3فاما و جنسندهد.  منابع اقتصادی قرار مي

طریق های میان سهامداران عضو و غیر عضو را از  نماید چالش از کنترل خارجي بوده که سعي مي 

فراهم آوردن اطالعات مرتبط با نتایج مالي و غیرمالي، کاهش دهد. یکي از مفروضات تئوری 

واگذاری نمایندگي، این مسئله است که سهامداران عضو، تمایل بیشتری به افشای اطالعات، بجای 

حضور های مرتبط با  امکانات نظارت به افراد غیر عضو را دارند. دلیل این امر، آن است که هزینه

)که  عضو های کنترلي افراد غیر شود(، از هزینه های تعهد نیز نامیده مي مدیران برای افشا )که هزینه

 شود(، کمتر است. ميهای نظارت نیز نامیده  هزینه

هستند طروحه، در پژوهش حاضر، محققین بدنبال پرسشي برای این سؤال بنا به مباني نظری م
شده های پذیرفته  تواند بازده سهام شرکت که آیا افشای اختیاری اطالعات اجزای سرمایه فکری مي

 در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری داشته باشد؟
 

 مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش .2

 یفکر هيسرما .2-1

)بونتیس،  مطرح گردید 2161 واژه سرمایه فکری برای نخستین بار توسط جان کنت در سال

 نامشهود یها یيدارا ،یمعنوی ها یيدارا پوشش بر عالوه که است  ميمفهوی فکر هیسرما (.2113
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ی ها یيدارا شتریب تیاهم به توجه با. ردیگ يم بر در زین را رهیغ و اطالعات مهارت، دانش، رینظ

 بر آمدن قیفای برا ها سازمان که گرفت جهینت توان مي ،یمعنوی ها یيدارا به نسبت هودنامش

 مهمي موضوعی فکر هیسرما .دارند ازینی شتریبی فکری ها هیسرما به ناشناخته،ی ها دهیپد

ی ها هیسرماي ابیارز بدون سازمان کی شک يب .باشد يم سازمانی ها یاستراتژ و اهداف میتنظی برا

 و نسونیراب) باشد خودی ها یاستراتژ میتنظ به قادر و شده واقعي ابیارز مورد تواند ينم ،یمعنو

 دانسته شرکت کی یها يستگیشا جمله از ،یفکر هیسرما نظران، صاحب نظر از (.2116 ،1نریکل

 وی فرد سطح دو در که باشد يم مرتبطي سازمان درون افراد تخصص و تجربه با که شود يم

 تیخالق و مهارت استعداد، دانش، شاملی فکر هیسرما ،یفرد سطح در .گردد يم مطرحي سازمان

 ،يسازمانی ها ندیفرآ ان،یمشتر خاصی ها داده گاهیپا شامل ،يسازمان سطح در و بودهي انسانی روین

 ،یفکر هیسرما( 3001) 22بارونز و رز دهیعق به(. 2112 ،20روس) باشد مي ارتباطات وی ورافن

یي دارا نیا. دینما يمی ریگ اندازه ثروت، جادیا جهت را سازمانیي توانا که استي یدارا ازي نوع

ی ریبکارگ قیطر از که دیآ يم حساب به نامشهودیي دارا کی و نداشتهي کیزیف وي نیعي تیماه

 نیا. است آمده بدستي سازمان عملکرد وي سازمان برون روابط ،يانسان منابع با مرتبطی ها یيدارا

 .شود ميي سازمان درون ارزش جادیا باعث ها يژگیو

 
 اجزای سرمايه فکری .2-1-1

 سرمايه انساني .2-1-1-1

قابل  های ارتباطي ها و توانایي هایي نظیر شایستگي کارکنان، ارزش  سرمایه انساني به زیرمجموعه
(. 3000 ،23)چن و همکاران دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است باشد و نشان بندی مي دسته

 از دیدگاه روس و. یابد که در کارکنان تبلور ميبوده سرمایه انساني بیانگر ذخیره دانش سازمان 
همکاران سرمایه فکری ایجاد شده توسط کارکنان شامل شایستگي روش کار و تیزهوشي آنها 

 .تاسهای رفتاری کارکنان  لفهؤمتهمن م ،شایستگي شامل مهارت و آموزش و تیزهوشي باشد. مي
بهبود کارکنان تیزهوش از توانایي الزم برای ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مشکالت و 

 .(2231، )شجاعي و همکاران  یندهای اجرایي برخوردارندآفر

 
 سرمايه ساختاری .2-1-1-2

 های کننده قابلیت های تسهیل مشتمل بر فلسفه و نظام سرمایه ساختاری(، 3002) 22از نظر سان
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سازی جهت توانمند باشد. به عبارت دیگر سرمایه ساختاری؛ زیرساختي حمایتي در مي سازماني

سرمایه سرمایه انساني در دستیابي به اهداف عملکردی است. برخي محققین سرمایه ساختاری را به 

نوآوری، اند. در این میان نقش سرمایه  بندی نموده سازماني، سرمایه فرآیندی و سرمایه نوآوری دسته

های فکری سازمان همچون حق اختراع، حق مالکیت معنوی، نشان تجاری و  شتمل بر دارایيم

سرمایه دارد که  ( بیان مي3000) 20پابلوس (.3000)چن و همکاران،  باشد های عملیاتي مي قابلیت

 ماند.  آن باقي مي ساختاری، دانشي است که پس از ترك سازمان توسط کارکنان، در

 
 ایرابطه سرمايه .2-1-1-7

دیگری  ای شامل همه روابطي است که بین بنگاه اقتصادی با هر فرد یا بنگاه اقتصادی سرمایه رابطه

کنندگان مواد اولیه، مقامات  ها، کارکنان، تأمین وجود دارد. این روابط شامل مشتریان، واسطه

گروه  شوند: تقسیم مي گذاران است. روابط مزبور به دو گروه کلي قانوني، اعتباردهندگان و سرمایه

کنندگان مواد اولیه یا شرکای اصلي،  اول روابطي هستند که از طریق قرارداد با مشتریان و تامین

ای به عنوان یک  هستند. سرمایه رابطه  ميیابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررس رسمیت مي

در تبدیل سرمایه فکری به  کننده دهنده عملیات سرمایه فکری تلقي و عامل تعیین پل و سازمان

رضایت ارزش بازار است. این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط با مشتری است. 

سرمایه به های این نوع  مشتری، سالمت مالي و حساسیت نیز قیمت ممکن است به عنوان شاخص

بنگاه اهمیت آن در ارزش  ای از سرمایه انساني و ساختاری گویای کار روند. تفکیک سرمایه رابطه

 (.3003، 21)مر  اقتصادی است

 
 افشای سرمايه فکری .2-2

گزارشگری  یک » نمایند: ( گزارشگری سرمایه فکری را این چنین تعریف مي3003آبیسکرا و گوثری )

درخواست کنندگان، که توانایي الزم مبني بر  های اطالعاتي معمول استفاده به منظور رویارویي با نیاز

«. باشد نميهای خاص و ویژه مرتبط با سرمایه فکری برای رفع نیازهای اطالعاتي را دارا  تهیه گزارش

ها را در مشخص نمودن  ( بر این باور است که افشای مناسب سرمایه فکری، سازمان3002مر )

یاری اني سازم ها، ایجاد ارتباط با سهامداران برون هایشان، ارزیابي اجرای استراتژی نوع استراتژی

بر دلیل اصلي در تأکید  تواند مبنایي برای جبران خدمت و پاداش کارکنان باشد. رسانده و نیز مي

محسوب افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیر بنای اصلي برای حفظ منافع سهامداران 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ta
.r

aj
a.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             4 / 20

http://mta.raja.ac.ir/article-1-137-en.html


 127                                                 تأثیر افشای اختیاری اطالعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام

        

 

مطمئني  ند شرایطتوا افشای کامل به همراه شفافیت در گزارشگری مالي ميای ه شوند. رویکرد مي

پژوهشگران، بسیاری از را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. 

متمرکز اند و برخي نیز بر افشای سرمایه فکری  ، سرمایه فکری را مطالعه و بررسي کرده26ازجمله لي

سرمایه ضر افشای اطالعات مربوط به اند، درحال حا ه طور کلي نشان داد اند. این پژوهشگران به شده

در ها؛  فکری زیاد نیست، با این حال با توجه به اهمیت دانش و نقش اطالعات در موفقیت بنگاه

 همکاران، )تالیانگ و آینده شاهد افشای روزافزون اطالعات مربوط به سرمایه فکری خواهیم بود

افشای ها، اهمیت شناسایي و  وفقیت بنگاه(. نقش سرمایه فکری و تأثیر انکار نکردني آن در م3022

کند. بنابراین شناسایي عوامل مؤثر بر افشای  اطالعات مربوط به سرمایه فکری را دو چندان مي

تواند  مياین نوع سرمایه، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که افشای بیشتر اینگونه اطالعات 

ها و در نتیجه، تخصیص بهینه منابع در  مالي بنگاهکنندگان  گذاران و تأمین های سرمایه بر تصمیم

به تواند  ميافشای ارزش سرمایه فکری . (2212 مشایخي و همکاران، ) جامعه تأثیر داشته باشد

هدف اصلي باشند، اما  دالیل متفاوتي صورت گیرد. اگرچه همه دالیل مشتمل بر اهداف کلیدی مي

نیز باشد. سهامداران  برای سهامداران سازمان مي از افشای سرمایه فکری، تهیه اطالعات مفید

از دسته بایست بر مبنای افشای آن  دارای نیازهای اطالعاتي متفاوتي هستند که رویه شرکت مي

شامل کنندگان اطالعاتي باشد که بتواند نیازهای اطالعاتي گروه بیشتری را تأمین نماید. این استفاده 

سنتي، حسابداری باشد. در  لگران مالي، کارکنان و سایر افراد ميگذاران، تحلی سهامداران و سرمایه

فکری سرمایه هایي برای گزارشگری و افشای سرمایه فکری وجود دارد؛ زیرا اعظم اقسام  محدودیت

طور  هبفکری، های صرف شده برای سرمایه  تواند در ترازنامه منعکس گردد و در عوض، هزینه نمي

درنگ  بيشناخت گردد.  اری به صورت حساب سود و زیان منظور ميمستقیم تحت عنوان هزینه ج

ها  سازمان این مخارج بعنوان هزینه منجر به کاهش سوددهي جاری و مخدوش جلوه دادن وضعیت

 (. 2116، 22گردد )امیر و لو مي

 
 فاکتورهای مهم در افشای سرمايه فکری .2-2-1

 اندازه شرکت  .2-2-1-1

قرار شان مورد بررسي  ا بزرگتر باشند، با دقت بیشتری توسط سهامدارانه معموالً هر چقدر شرکت

برایشان تواند  ميدهي )مانند افشای سرمایه فکری(  گیرند و هر گونه اقدام مثبت در زمینه گزارش مي

تأثیر خود  23های سیاسي توانند بر روی هزینه ها از این طریق مي کننده باشد. شرکت بسیار کمک
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هایي که  ا را کاهش دهند. در این راستا تحقیقات صورت گرفته در زمینه شرکتگذاشته و آنه

شرکت، کنند، حاکي از این مطلب است که اندازه  در زمینه نفت و گاز در کشور استرالیا فعالیت مي

 شود. های فکری محسوب مي در افشای داوطلبانه سرمایه  ميفاکتور مه

 
 تمرکز مالکیت در يک نقطه .2-2-1-2

ی فکری موثر است، تمرکز مالکیت در یک نقطه ها امل دیگری که در زمینه افشای سرمایهع

باشد. تمرکز مالکیت در یک نقطه به چگونگي توزیع قدرت بین سهامداران و مدیران اشاره  مي

دارد. به عبارتي دیگر، تمرکز مالکیت کمتر در یک نقطه نشانگر کنترل مدیریتي و افشای بیشتر 

 الکیت زیادتر در یک نقطه، نشانگر کنترل مالکان و بالطبع افشای کمتر خواهد بود.و تمرکز م

 
 استقالل هیأت مديره  .2-2-1-7

های شرکت، کنترل  استقالل هیأت مدیره به توانایي نظارتي هر یک از اعضاء در ارزیابي فعالیت

درصد  ی مربوط وابستگي دارد.ها رفتار مدیران شرکت و تبیین این امر به سهامداران با ارائه گزارش

فکری های  اندازه این هیأت به صورتي مستقیم با میزان افشای سرمایه افراد مستقل در هیأت مدیره و

 رابطه دارد.

 
 عمر شرکت .2-2-1-1

ها به عنوان عاملي  ( نشان دادند که در مطالعات پیشین غالباً عمر شرکت 3001 باخ و همکاران )

شده است. با این نظریه، آنان  یابد، متصور مي در منظر دیگران کاهش ميکه از آن طریق ریسک 

غیرمالي  های جوان و یا به عبارتي با سابقه کم به میزان بیشتری به اطالعات اند که شرکت اثبات نموده

شان متکي هستند. به عبارتي دیگر افشای این دسته  گذاران برای کاهش ریسک در انظار سرمایه

رغیب به ـگذاران را ت ری سرمایهـه نحو بهتـتواند ب مي 21اليـا اطالعات مـمقایسه باطالعات در 

 (.2212)آقایي لشگری،  گذاری نماید سرمایه

 
 30بازده سهام .2-7

آینده و ها در  ها همواره مورد توجه افراد ذینفع بوده و قابلیت سودآوری شرکت شرکت 32سودآوری

دادن گیری آنها در خرید و فروش سهام و  سیار مفیدی به تصمیمتواند کمک ب بیني آن مي توان پیش
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همچنین  باشد.غیره ها و همچنین هشداری به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و  اعتبار به شرکت

کمک های علمي، عموماً در جهت  ها و مدل ها، روش استفاده از تکنیک 33در حوزه مدیریت مالي

کرده ها به شدت رواج پیدا  ها و سایر سازمان مور مالي شرکتبه اخذ تصمیمات معقول در حیطه ا

رقابت تر نموده و از سوی دیگر  را سریع32است و از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی

 را افزایش داده است. 30ها دستیابي به سود را محدود و احتمال ورشکستگي روزافزون شرکت

های  توانایي گذاری و های سرمایه ي با عالیق، اهداف، افقسهامداران هر شرکت را افراد و مؤسسات

سهامداران ها وجود دارد، از  هایي که در اداره امور شرکت با توجه به پیچیدگي. دهند مختلف تشکیل مي

ها فقط  نفوذ سهامدارن در شرکت. رود در اداره امور شرکت مسئولیتي به عهده گیرند انتظار نمي

اعضای های مالي، انتخاب  پذیر است و درمواردی از جمله تصویب صورت امکان ميدر مجامع عمو

متمرکز العاده و غیره  مدیره و بازرس قانوني، اصالح اساسنامه شرکت، تصویب معامالت فوق  هیأت

 (.2231سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ) باشد مي

 
 ه سهامتأثیر افشای اختیاری اطالعات اجزای سرمايه فکری بر بازد .2-1

 بر مبتني اختیاری افشای نظریه اطالعات، افشای برای مدیر انگیزه با رابطه در ها نظریه جمله از

 هزینه از بیشتر را اطالعات افشای از حاصل منافع که کنندمي اقتصادی بنگاه یا شرکت اطالعات

 افشای مالکانه هزینه .بدانند دعاوی، ریسک هزینه و مالکانه هزینه جمله از اطالعات، گزارش و تهیه

 بالقوه کارگیری به و خود محرمانه اطالعات افشای خاطر به سازمان که است ایهزینه اطالعات،

 دیگران، برای شرکت مالي ارقام و اعداد افشای دیگر، مفهوم به .شد خواهد متحمل رقبا، توسط آن

 پي شرکت استراتژی به انندتو مي اطالعات این از استفاده با آنها زیرا است؛ مفید رقبا بخصوص

 هایجریان در احتمالي کاهش به و سازند مواجه خطر با را شرکت آتي انداز چشم رو این از و برده

 افشای به تمایلي مدیر اطالعات، بودن مطلوب وجود با بنابراین،. شوند منجر سازمان آتي نقد

که افشای داوطلبانه آثار  دهد نشان مي ها پژوهش (.3002 ،31ایورچ) داشت نخواهد اطالعات

عبارتي مثبتي بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به 

دیگر، نبود شفافیتِ اطالعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگماني و رفتارهای غیر 

ی افشامشخص شد که های گذشته  اخالقي در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. در بررسي

منجر به  زدهد. ریسک پایین نی ها را کاهش مي گیری اطالعات در سطح باال، ریسک مرتبط با تصمیم

شفاف، رسند که در قبال افشای اطالعات  ها بدآنجا مي شود و برخي شرکت افزایش ارزش شرکت مي
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منجر به اتکاپذیری کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتي آنها  به شهرت مطلوبي دست پیدا مي

سرمایه  باالتر، نرخ باالتر نسبت قیمت به درآمد، افزایش در میزان نقدشوندگي و کاهش در هزینه

های ساالنه به افزایش  افشای سرمایه فکری در گزارش (.3001)مدهاني،  گردد سهام عادی مي

سازماني  ن و افراد درونگذارا کارایي بازار سرمایه از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتي بین سرمایه

ترکیب تر برای  نماید. عالوه بر این، به بازار سرمایه جهت ایجاد بازارتشکیل سرمایه دقیق کمک مي

 آن نکردني انکار تأثیر و فکری سرمایه نقش(. 2111)گوثری وهمکاران،  کند منابع نیز کمک مي

 .کند مي چندان دو را فکری سرمایه هب مربوط اطالعات افشای و شناسایي اهمیت ها،بنگاه موفقیت در

 که چرا است؛ برخوردار زیادی اهمیت از سرمایه، نوع این افشای بر مؤثر عوامل شناسایي بنابراین

 هابنگاه مالي کنندگانتأمین و گذاران سرمایه های تصمیم بر تواندمي اطالعات گونه این بیشتر افشای

 (.2212 همکاران، و يخیمشا ) اشدـب داشته تأثیر جامعه در منابع بهینه تخصیص نتیجه، در و

 بسیار فکری سرمایه مناسب گزارشگری و افشا که است آن از حاکي بسیاری پیشین هایپژوهش

 تدوین فکری سرمایه اطالعات افشای جهت دستورالعملي تاکنون که آنجا از .باشدمي اهمیت حائز

پژوهش نتایج طبق و گیردمي قرار اختیاری شایاف حیطه در اطالعات گونهاین افشای است، نشده

 اطالعات داوطلبانه و اختیاری افشای حدود و شرکت اندازه بین مثبتي و مستقیم رابطه گذشته، های

 نحوه بر تواندمي نیز نهادی سهامدار وجود و شرکت سهام مالکیت نوع این، بر عالوه .دارد وجود

 (.2212 ،يلیلج و يهمت) باشد اثرگذار شرکت گزارشگری

 

 پیشینه پژوهش .2-5

 مطالعات داخلي .2-5-1

آزمون  ( در مطالعه خود، تأثیر افشای سرمایه فکری بر نقدشوندگي سهام را مورد2210رحماني )

تأثیری های وی حاکي از آن داشت که افشای سرمایه فکری بر نقدشوندگي سهام  قرار داد. یافته

هزینه ( در پژوهشي به بررسي تأثیر افشای سرمایه فکری بر 2210مثبت و معنادار دارد. رنجبرزاده )

دارد. سرمایه پرداخت و دریافت که افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه، تأثیری منفي و معنادار 

های  شرکتبررسي عوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری در ( در پژوهشي به 2212مشایخي و همکاران )

پژوهش مذکور حاکي از این امر بود  اق بهادار تهران پرداختند. نتایجپذیرفته شده در بورس اور

که فرصت رشد و عمر شرکت، رابطه مثبت و معنادار و سود آوری و اهرم مالي، رابطه منفي و 

 يبرخ رابطه يبررس به ،يپژوهش در( 2212) يتفرش عباس داری با افشای سرمایه فکری دارند. معني
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 بورس در شده رفتهیپذ یا  در یفکر هیسرما یافشا زانیم و يشرکت یراهبر نظام یکارها و ساز

 یفکر هیسرما یافشا زانیم و رانیمد تعداد نیب داد نشان جینتا .پرداخت تهران بهادار اوراق

 یفکر هیسرما یافشا زانیم و رموظفیغ یاعضا درصد نیب ؛ دارد وجود يمنف معنادار رابطه

 یافشا زانیم و رهیمد اتیه سیرئ و رعاملیمد بودن کسانی نیب دارد؛ وجود مثبت معنادار رابطه

 یافشا زانیم و يداخل يحسابرس بخش وجود نیب و دارد وجود يمنف معنادار رابطه یفکر هیسرما

 اجزای افشای تاثیر، يپژوهش در( 2212) دارابي .ندارد وجود مثبت معنادار رابطه یفکر هیسرما

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالي گزارشگری کیفیت بر فکری سرمایه

 اجزای از که داد نشان پژوهش نیای ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج .داد قرار بررسي مورد را

 گزارشگری کیفیت وابسته متغیر بر انساني سرمایه و ارتباطي سرمایه جزء دو ثیرتأ فکری، سرمایه

. است معنادار و منفي مالي گزارشگری کیفیت بر ساختاری رمایهس ثیرتأ و معنادار و مثبت مالي

 نسبت مالي گزارشگری کیفیت بر انساني سرمایه ثیرتأ فکری، سرمایه جزء سه بین از همچنین

 عوامل يبررس به خود پژوهش در( 2212) یاریشهر .است بوده تر قوی مراتب به دیگر عامل دو به

 جینتا. پرداخت متوسط و کوچک یها شرکت ساالنه گزارشات در یفکر هیسرما یافشا کننده نییتع

 یفکر هیسرما اطالعات یافشا زانیم انیم یا هیدوسو دیشا و میمستق ارتباط از يحاک حاضر، پژوهش

 تحتي پژوهش در( 2212) همکاران وي پورزمان .است برقرار متوسط و کوچک یها شرکت يسودده و

پژوهش  نیا جینتا .پرداختند «يمال عملکرد و بازار ارزش بر یفکر هیسرما ریتأث» به بررسي عنوان

یي کارا بیضري همچن. ستین معنادار بازار ارزش وی فکر هیسرمایي کارا بیضر نیب رابطهداد  نشان

 .دارد( ها یيدارا بازده نرخ) يمال عملکرد بر دار معنا و مثبتی ریتأثی، فکر هیسرما

 
 مطالعات خارجي .2-5-2

 و يمال عملکرد بر یفکر هیسرما ریتأث يبررس به يپژوهش در( 3020)  همکاران و نسب يداداش
 عملکرد بر یفکر هیسرما دار يمعن و مثبت ریتأث از يحاک مذکور، پژوهش جینتا .پرداختند سهام بازده

سرمایه در پژوهش خود به بررسي تأثیر ( 3022) 36همکاران دی جي امیل و .بود سهام بازده و يمال
تأثیر نتایج این پژوهش حاکي از عدم . های کشور اندونزی پرداختند بر بازده سهام در شرکت فکری

فکری و در پژوهشي، کارایي سرمایه ( 3023) 32لطیف و همکاران. سرمایه فکری بر بازده سهام بود
ان پاکسترا در ( و معمولي  ميهای اسال مقایسه بانک) حال توسعه کشورهای در ها در عملکرد شرکت

و  داری بین بازده سرمایه انساني نتایج حاصل از این پژوهش، حاکي از ارتباط معني. انجام دادند
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وری و  داری میان سرمایه بهره و ارتباط معني  ميهای اسال همه متغیرهای عملکرد بانک تقریباً
پژوهش در ( 3023) 33همکاران مادیتینوس و. های معمولي بود متغیرهای عملکرد در مورد بانک

نتایج . دادند سهام و عملکرد مالي را مورد بررسي قرار خود، رابطه میان سرمایه فکری، ارزش بازار
داری میان سرمایه فکری، ارزش بازارسهام و  معني حاصل از این پژوهش بیانگر رابطه مثبت و

سرمایه  در پژوهشي به بررسي تأثیر( 3020) مادیتینوس و همکاران. ها بود عملکرد مالي شرکت
بود شرکت یوناني، پرداختند. نتایج پژوهش حاکي از آن  16 فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالي

معناداری های عملکرد مالي؛ یعني بازده سرمایه ارتباط  که تنها بین سرمایه انساني و یکي از معیار
رابطه  د مالي هیچوجود دارد و بین سایر اجزای سرمایه فکری و خود آن با سایر معیارهای عملکر

همچنین، نتایج دیگر این پژوهش بیانگر آن بود که بین سرمایه فکری و  .معناداری وجود ندارد
پژوهشي به در ( 3001) 31کیونگ تینگ و لین. ای متصور نیست اجزای آن با ارزش بازار هیچ رابطه

نتایج . یایي پرداختندهای مالز بررسي عملکرد سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد مالي در شرکت
 20وآمیتاواگاش . ها بود سرمایه فکری بر سودآوری شرکت مثبت و معنادار این پژوهش حاکي از تأثیر

گروه شرکت از  30 مالي را برای در پژوهش خود، رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد( 3001)
از ل از این پژوهش، حاکي نتایج حاص. های دارویي را مورد بررسي قرار دادند افزار و شرکت نرم

فکری این مطلب بود که بین سرمایه فکری و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؛ اما میان سرمایه 
 .داری یافت نشد رابطه مثبت و معني (نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری) و ارزش بازار

 
 های پژوهش   فرضیه .7

های پذیرفته شده در بورس اوراق  ني شرکتافشای اختیاری اطالعات سرمایه انسا فرضیه اول:

 داری دارد. بهادار تهران، بر بازده سهام آنها، تأثیر مثبت و معنا

اوراق های پذیرفته شده در بورس  افشای اختیاری اطالعات سرمایه ساختاری شرکت فرضیه دوم:

 داری دارد. بهادار تهران، بربازده سهام آنها، تأثیر مثبت و معنا

 ی پذیرفته شده در بورس اوراقها ای شرکت افشای اختیاری اطالعات سرمایه رابطه فرضیه سوم:

 داری دارد. بهادار تهران، بر بازده سهام آنها، تأثیر مثبت و معنا

 
 شناسي پژوهش روش .1

، توصیفي های از نوع پژوهش کار انجام از نظر شیوه کاربردی،پژوهشي  هدف، از نظر پژوهشاین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ta
.r

aj
a.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                            10 / 20

http://mta.raja.ac.ir/article-1-137-en.html


 133                                                 تأثیر افشای اختیاری اطالعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام

        

 

رویدادی  پس های از نوع پژوهش ،زماني نیز بعد نظر از و های علّيپژوهشجزء از نظر ماهیت 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماری در این پژوهش، شرکت باشد. جامعه مي

قابل  به مدت پنج سال بوده است. برای دستیابي به نتایج 2213تا پایان سال  2233از ابتدای سال 

خارج پژوهش از بورس وارد بورس شده یا در طي دوره  2233ایي که پس از سال هاتکا، شرکت

روش آماری مطلوب از  اند، در جامعه آماری قرار نگرفتند. افزون بر این، برای حصول به نمونهشده

زیر  هایآماری با استفاده از شرایط و محدودیت حذف سیستماتیک استفاده شده است. لذا، جامعه

 ه است: تعدیل شد

حفظ  ی پنج ساله عضویت خود را در بورس اوراق بهادارهای نمونه در طي این دورهشرکت .2

 کرده باشند.

)به لحاظ افزایش قابلیت  اسفند باشند 31های نمونه دارای سال مالي منتهي به پایان شرکت .3

 مقایسه(.

 س باشد.نظر قابل دستر های موردهای متغیرهای پژوهش برای شرکتداده .2

 در طول دوره بررسي، تغییر سال مالي نداده باشند.  ها شرکت .0

گری و  گذاری و واسطه ی سرمایهها ر مؤسسات مالي، شرکتـو سای ها جزء بانک ها شرکت .1

در آنها  ها هلدینگ و لیزینگ نباشد، زیرا نحوه گزارشگری مالي و ماهیت درآمدها و هزینه

 متفاوت است.

ی آماری را ی شرایط حضور در جامعهشرکت همه 222ها، محدودیت پس از اعمال این

 صورت زیر است:ه های مذکور ب اند. شیوه انتخاب شرکتداشته

 023 2213های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدا تا پایان سال  کل شرکت

 (62) باشد. اسفند نمي 31هایي که سال مالي آنها منتهي به  شرکت

 (62) اند. هایي که در دوره مورد بررسي، از بورس خارج شده شرکت

 (61) اند. هایي که در دوره مورد بررسي، وارد بورس شده شرکت

 (02) ی آنها برای انجام این پژوهش کافي نبوده است.ها هایي که داده شرکت

 (00) اند. هایي که در دوره مورد بررسي، سال مالي خود را تغییر داده شرکت

 (62) اند. گری، بیمه و هلدینگ بوده ها و موسسات اعتباری، واسطه هایي که جزو بانک شرکت

 173 گیری به روش حذف سیستماتیک: ی مورد بررسي، پس از انجام نمونهها  کل شرکت
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 متغیرهای پژوهش .5

 ( تبیین شده است.2شیوه سنجش متغیرهای پژوهش در نگاره )

 متغیرهای پژوهش (: شیوه سنجش1نگاره )

 نام متغیر
عالمت 

 اختصاری

نوع 

 متغیر
 منبع نحوه سنجش

نحوه 

استخراج 

 ها داده

افشای 

 سرمایه فکری
ICD مستقل 

( و آیبکونـل و همکــاران  3002طبـق چـک لیســت لـي )   

(، در مورد احراز هر یک از موارد، عدد یـک و در  3022)

صورت عدد صفر برای شرکت لحاظ شـده و در   غیر این

 .ت جمع امتیاز شرکت بر امتیاز کل تقسیم خواهد شدنهای

؛ 3002 لي،)

آیبکونل و 

همکاران، 

3022) 

گزارشات 

 هیئت مدیره

افشای 

سرمایه 

 ساختاری
SCD مستقل 

(، 3022)( و آیبکونل و همکاران 3002طبق چک لیست لي )

 در مورد احراز هر یک از موارد، عدد یک و در غیـر ایـن  

جمع لحاظ شده و در نهایت  صورت عدد صفر برای شرکت

 .امتیاز شرکت بر امتیاز کل تقسیم خواهد شد

؛ 3002 لي،)

آیبکونل و 

همکاران، 

3022) 

گزارشات 

 هیئت مدیره

افشای 

سرمایه 

 انساني
HCD مستقل 

( و آیبکونـل و همکــاران  3002طبـق چـک لیســت لـي )   

(، در مورد احراز هر یک از موارد، عدد یـک و در  3022)

عدد صفر برای شرکت لحاظ شـده و در   صورت غیر این

 .نهایت جمع امتیاز شرکت بر امتیاز کل تقسیم خواهد شد

؛ 3002 لي،)

آیبکونل و 

همکاران، 

3022) 

گزارشات 

 هیئت مدیره

افشای 

سرمایه 

 ای رابطه
RCD مستقل 

( و آیبکونـل و همکــاران  3002طبـق چـک لیســت لـي )   

یـک و در  (، در مورد احراز هر یـک از مـوارد، عـدد    3022)

صورت عدد صفر برای شـرکت لحـاظ شـده و در     این  غیر

 .نهایت جمع امتیاز شرکت بر امتیاز کل تقسیم خواهد شد

؛ 3002 لي،)

آیبکونل و 

همکاران، 

3022) 

گزارشات 

 هیئت مدیره

 وابسته R بازده سهام

با توجه به تفاوت قیمت t برای سال  iبازده سهام شرکت 

نقدی و ن دوره و اعمال آثار سود سهام شرکت در ابتداو پایا

 .افزایش سرمایه محاسبه شده است

)عزیززاده، 

2212) 

های  صورت

 مالي

های  فرصت

 سودآوری
PROF کنترلي 

نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری 

 آنها.

)باغومیان و 

 (2212نقدی،

های  صورت

 مالي

 .ها ل درایيبه ک ها نسبت کل بدهي کنترلي LEV اهرمي  درجه
و   مي)قاس

 (2210 همکاران،

های  صورت

 مالي

 کنترلي AGE شرکت عمر
سنوات عمر شرکت از سال تأسیس تا قلمرو زماني 

 پژوهش.

)رحماني و 

 (2210همکاران، 

های  صورت

 مالي

 در پایان سال. ها لگاریتم مانده دارایي کنترلي SIZE اندازه شرکت
)میرخوند 

 (2213چگیني، 

های  صورت

 اليم
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 ی پژوهشها يافته .1

 ی پژوهشها آمار توصیفي متغیر .1-1

 ( نشان داده شده است.3ی پژوهش در نگاره )ها آمار توصیفي متغیر

 های پژوهش در دوره مورد بررسي (: آمار توصیفي متغیر2نگاره )

 عیارهام                                   
 ها متغیر

 میانه انگینمی کمینه بیشینه تعداد مشاهدات

2110/0 6123/0 3601/0 631 افشای اختیاری سرمایه فکری  3200/0  

0000/0 3331/0 631 افشای اختیاری سرمایه ساختاری  3221/0  6662/0  

1333/0 1023/0 631 افشای اختیاری سرمایه انساني  3333/0  3330/0  

1/0 1336/0 631 افشای اختیاری سرمایه رابطه ای  3112/0  3122/0  

0122/0 2203/0 631 درصد –ازده سهام ب  2233/0  2322/0  

2101/2 2636/30 631 اندازه شرکت  2636/22  2110/22  

6002/0 2202/2 631 درصد -سودآوری   2100/2  2312/0  

 22 26 1 06 631 سال -عمر شرکت 

0212/0 3316/0 631 درجه اهرمي  2133/0  3263/0  

 

 ها آزمون نرمال بودن داده .1-2

بودن  های آماری، نتایج صحیحي را تبیین نمایند، کسب اطمینان از نرمال فرض آنکه آزمونپیش 

در برا  –ها از آزمون جارك منظور، برای بررسي نرمال بودن داده باشد. بدین ميها ضروری  داده

 ( ارائه شده است.2افزاری ایویوز استفاده شده است. نتایج آزمون مذکور در نگاره )  محیط نرم

 ها (: نتايج آزمون نرمال بودن داده7گاره )ن

 نرمال بودن / نبودن برا - احتمال آماره جارک برا –آماره جارک  نماد ها متغیر

 نرمال ICD 130/32 136/0 افشای اختیاری سرمايه فکری
 نرمال SCD 121/33 331/0 افشای اختیاری سرمايه ساختاری
 نرمال HCD 223/33 103/0 افشای اختیاری سرمايه انساني

 نرمال RCD 302/22 336/0 ای افشای اختیاری سرمايه رابطه
 نرمال R 320/33 233/0 بازده سهام

 نرمال SIZE 621/23 206/0 اندازه شرکت
 نرمال PROF 002/32 232/0 سودآوری

 نرمال AGE 232/33 016/0 عمر شرکت
 نرمال LEV 002/20 130/0 درجه اهرمي
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سطح  متغیرهای پژوهش، بیشتر از ميبرا برای تما –مقدار احتمال آماره جارك با توجه به آنکه 

 باشند. ميهای مورد بررسي، نرمال  توان نتیجه گرفت داده باشد، لذا مي % مي1خطای 

 
 آزمون واريانس ناهمساني .1-7

 کالسیک آید که فرض مياین مشکل بوجود   ميی خطي چند متغیره، هنگاها در تحلیل رگرسیون

خطا و تساوی واریانس جمالت خطا، با واقعیت منطبق نباشد. وجود رابطه میان واریانس جمالت 

یکي از متغیرهای مستقل، تنها یکي از عواملي است که فرض تساوی واریانس جمالت خطا را 

آزمون (. در پژوهش حاضر، برای تشخیص واریانس ناهمساني از 2220)ذوالنور،  نماید مينقض 

 ( بیان شده است.0تفاده شده است و نتایج در نگاره )اس 22وایت

 های پژوهش (: بررسي واريانس ناهمساني متغیر1نگاره )

 گیری  نتیجه درجه آزادی احتمال آماره آزمون آماره آزمون نام آزمون

 ناهمساني واریانسعدم وجود  0و   220  2220/0 301631/2 وايت

قدار احتمال آماره آزمون مذکور، بیشتر از سطح نتایج به دست آمده حاکي از آن است م

واریانس است، لذا حاکي از همساني واریانس بوده و مالحظه شد که مشکل ناهمساني  01/0خطای 

 وجود ندارد. 

 
 ها آزمون فرضیه .1-7

ی پژوهش، به انتخاب الگوی رگرسیوني مناسب پرداخته شده است. در ها قبل از آزمون فرضیه

ی ها دادهی تلفیقي در برابر ها لیمر، به انتخاب الگوی داده افا استفاده از آزمون مرحله نخست، ب

 ( نشان داده شده است. 1ترکیبي پرداخته شده که نتیجه آزمون مذکور در نگاره )

 ی تلفیقي ها ی تابلويي در مقابل دادهها (: انتخاب الگوی داده5نگاره )

 نتیجه درجه آزادی ره آزموناحتمال آما مقدار آماره آزمون نوع آزمون

 ی تابلویيها داده (203و  321) 0000/0 312332/3 لیمر اف

باشد.  مي 01/0داری  لیمر، کمتر از سطح معني افی نگاره فوق، مقدار احتمال آماره ها بر طبق داده

یل باشد. به دل ميی تابلویي ها روش داده ی پژوهش، استفاده ازها لذا الگوی مناسب برای فرضیه
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های تلفیقي، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در  های تابلویي در برابر داده انتخاب مدل داده

نشان  (6سمن استفاده شده است. نتیجه آزمون مذکور در نگاره )ها برابر الگوی تصادفي، از آزمون

 داده شده است. 

 (: انتخاب الگوی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفي 1نگاره )

 نتیجه درجه آزادی آماره خي دو احتمال آماره خي دو مقدار آماره خي دو ع آزموننو

 اثرات ثابت 2 000/0 123162/3 هاسمن

% 1 داری سمن کمتر از سطح معنيها همانگونه که مشخص است، مقدار احتمال آماره آزمون

 گردد. مي باشد. لذا استفاده از الگوی ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفي تأیید مي

سهام، مدل رگرسیوني اثرات ثابت تأثیر افشای اختیاری اطالعات اجزای سرمایه فکری بر بازده 

شده ( نشان داده 2ی مورد بررسي، در نگاره )ها در دوره پنج ساله پژوهش در سطح کلیه شرکت

 است.

 
ايه فکری بر (: مدل رگرسیوني اثرات ثابت تأثیر افشای اختیاری اطالعات اجزای سرم3نگاره )

 بازده سهام
 ها آماره

 ها متغیر
 نماد

ضرايب 

 رگرسیوني
 تيمقدار آماره 

 احتمال آماره

  تي

عامل تورم 

 واريانس

 - C 310031/2 132223/0 0000/0 مقدار ثابت

افشای سرمايه 

 انساني
HCD 203226/0 230011/3 0022/0 13/2 

افشای سرمايه 

 ساختاری
SCD 132122/6 233130/3 0023/0 33/2 

افشای سرمايه 

 ای رابطه
RCD 063262/1 233132/2 0010/0 11/2 

 AGE 201223/0- 220063/1- 0310/0 30/3 عمر شرکت

 LEV 021222/0- 332011/2- 0213/0 16/3 درجه اهرمي

 PROF 331260/0- 132022/0- 1112/0 23/2 سودآوری

 SIZE 212303/0- 233212/3- 0222/0 02/3 اندازه شرکت

 اف احتمال آماره اف آماره ضريب تعیین تعديل شده ضريب تعیین واتسون -آماره دوربین 

375555/2 6121300/0 663122/0 230312/20 000022/0 
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نتایج حاصل از نگاره فوق بیان کننده تأثیر مثبت و معنادار افشای اختیاری اطالعات اجزای 

باشد.  ده در بورس اوراق بهادار تهران ميهای پذیرفته ش سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت

ای مثبت بوده  مربوط به افشای سرمایه انساني، ساختاری و رابطه تيهای  زیرا اوال ًعالمت آماره

کنترلي،  متغیرهای مي% است. همچنین تما1کمتر از سطح خطای  ،آنها يت و ثانیاً مقدار احتمال آماره

دار،  معني غیرجزای سرمایه فکری بر بازده سهام، تأثیری منفي اما بر روی تأثیر افشای اختیاری اطالعات ا

ي ت داشته اند. زیرا اوالً عالمت ضرایب رگرسیوني آنها منفي بوده و ثانیاً مقدار احتمال آماره

تغییرات  66/0حدود باشد. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده،  مي% 1آنها بیشتر از سطح خطای 

افشای اختیاری اطالعات گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلي، توسط تغییرات بازده سهام، با در نظر 

استفاده  افشود. برای بررسي معنادار بودن مدل، از آزمون  اجزای سرمایه فکری توضیح داده مي

احتمال باشد. زیرا  ميدارد که مدل رگرسیوني برازش شده، معنادار  ميشد که نتایج آزمون مربوط بیان 

ی ها متغیر باشد. برای بررسي خودهمبستگي میان مي% 1(، کمتر از سطح خطای 000022/0) افآماره 

باشد  مي 021111/3واتسون استفاده شده است که مقدار آن برابر با  –پژوهش از آزمون دوربین 

قرار دارد، فرض وجود خودهمبستگي  0که چون مقدار فوق در بازه بهینه صفر و تفاضل آن از 

 گردد. غیرها، رد مينوع اول میان مت

 
 پیشنهادات گیری و نتیجه .3

دغدغه  چه سطح افشای اطالعات بیشتر باشد،  یابیم که هر مي های پیشین، در با توجه به نتایج پژوهش

چه گذاری آنان کاهش خواهد یافت. روشن است هر  گذاران و به تبع آن، ریسک سرمایه سرمایه

انتظارشان، گذاران در افزایش بازده مورد  ینان سرمایهگذاری کاهش یابد، سطح اطم ریسک سرمایه

های سهام، سیری صعودی داشته و در نهایت  بهبود یافته و به تبعیت آن، روند تغییرات قیمت

بر  گذاران عمده در حوزه کسب سود، بازده سهام آنان افزایش خواهد یافت. اغلب، تمرکز سرمایه

خالف  بر توان بیان داشت که یکي است و در این رابطه، ميهای فیز گذاری و بازدهي دارایي سرمایه

سرمایه  نمایند، همانند های نامشهود شرکت که مزیت رقابتي ایجاد مي های فیزیکي، دارایي دارایي

اند. ولي در پژوهش حاضر،  ساختاری، سرمایه مشتری و خصوصاً سرمایه انساني، مغفول مانده

امشهود، بر بازده سهام مشاهده گردید. بر مبنای نتایج بدست های ن گونه دارایي تأثیر مثبت این

مستمر هایي جهت افشای  ها و مکانیزم گردد استاندارد ای حسابداری پیشنهاد مي آمده، به مراجع حرفه

به های مالي را تدوین نمایند. همچنین،  های صورت افشای اطالعات سرمایه فکری در یادداشت
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رابطه با  گذاران و جهت افشای یکسان اطالعات اساسي مورد نیاز در منظور دسترسي بیشتر سرمایه

 های مالي، های همراه صورت منابع نامشهود نظیر سرمایه فکری و گردآوری آنها، در یادداشت

تحلیلگران های مشخصي را طراحي نموده و اقدامات متقتضي الزم را مبذول نمایند. به  استاندارد

های  شرکتهای مالي خود، به فاکتورهای اجزای سرمایه فکری  تحلیل گردد حین مالي پیشنهاد مي

اجزای ای داشته باشند. زیرا بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، افشای اطالعات  مورد بررسي، توجه ویژه

ها پیشنهاد  سرمایه فکری بر بازده سهام، تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به مدیران شرکت

فراهم هایي نیروی انساني را  ها و توانایي زم را جهت رشد و شکوفایي قابلیتی الها گردد زمینه مي

گذاری  سرمایهآورده و بستر الزم جهت ارتباط سازنده با مشتریان را فراهم نموده و منابع الزم جهت 

 های سرمایهگذاری بر روی  ها را فراهم آورند و در انجام سرمایه بیشتر بر روی سرمایه ساختاری شرکت

ارائه ی آتي بصورت زیر ها ای ورزند. در نهایت پیشنهادات زیر برای پژوهش فکری، اهتمام ویژه

 گردد: مي

 بررسي تأثیر افشای اختیاری سرمایه فکری بر بازده غیرمتعارف سهام، .2

 بررسي تأثیر افشای اختیاری سرمایه فکری بر نوسان بازده غیرمتعارف سهام، .3

 ختیاری سرمایه فکری بر پایداری سود.بررسي تأثیر افشای ا .2

 
 ها ياداشت

1. External Users 

2. Mandatory Disclosure 

3.  Voluntary Disclosure 

4. Owusu-Ansah   

5. Heitzman et al 

6. Madhani 

7. Investors 

8. Fama & Jensen 

9. Robinson& Kleiner 

10. Roos 

11. Rose & Barrons 

12. Chen et al 

13. Sun 

14. Poblos 

15. Marr 

16. Li 

17. Amir & Lev 

18. Policy Costs 

19. Financial Information 

20. Stock Return 

21. Profitability 

22. Financial Management 

23. Economic Growth 

24. Verrecchia 

25. Bankrupt 

26. DJemil et al 

27. Latif et al 

28. Maditinos et al 

29. Kiung Ting & Lin 

30. Guash & Amitava 

31. White Test 
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 خذامنابع و م

ناما    پایاا  . های عضو گروه مپناا  تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در شرکت(. 1931) آقایی لشگری، سعید. .1

 ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرا .کارشناسی ارشد حسابداری

گری  گزارشکار حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در  و تأثیر ساز(. 1939) باغومیا ، رافیک و نقدی، سجاد. .2

 . صص:11، سال پنجم، شماره دانش حسابداری. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساالنه شرکت

191-113. 

 مالی. عملکرد تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و(. 1931) پورزمانی، زهرا، جهانشاد، آزیتا و محمود آبادی، علی. .9

 .11-93. صص:2، شماره 13،  دوره های حسابداری و حسابرسی بررسی

های پذیرفته شده در  مؤثر بر افشای سرمایه فکری در شرکتامل (. عو1933) حجازی، رضوا  و رشیدی، میترا. .4

 .39-121.صص:11، سال چهارم، شماره های حسابداری مالی و حسابرسی پژوهش. بورس اوراق بهادار تهران

 سال ،گذاری سرمای  دانش. مالی گزارشگری کیفیت بر فکری سرمایه اجزای افشای تأثیر(. 1931.)ایرو ،یداراب .9

 .139-191: صص. 4 شماره اول،

 . چاپ اول، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.سنجی های اقتصاد ای بر روش مقدمه(. 1914) ذوالنور، سید حسین. .1

رابطه سودآوری و بازده با توجه به ی بررس(. 1933روحال .)، یطاسیقو  رسجادیم، مسجدموسوی، یعل، یرحمان .1

 .3، شمارهحسابداری و حسابرسی های پژوهش .چرخه عمر و اندازه شرکت

 در شده رفت یپذ یها شرکتشوندگی سهام  (. تأثیر افشای اختیاری سرمای  فکری بر نقد1934مد. )رحمانی، مح .8

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تاکستا .نام  کارشناسی ارشد پایا  .تهرا  بهادار اوراق بورس

 در شده رفت یپذ یها شرکت(. تأثیر افشای اختیاری سرمای  فکری بر هزین  سرمای  در 1934رنجبرزاده، بهرام. ) .3

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجا .نام  کارشناسی ارشد پایا  .تهرا  بهادار اوراق بورس

 .، چاپ اولشرکت اطالع رسانی بورس. اصول حاکمیت(. 1989) سازما  همکاری اقتصادی و توسع . .13

استفاده شناسایی تعامالت بین اجزای سرمایه فکری با (. 1983پور، محمد. ) الناصر، بیگی، تورج و نظری شجاعی، عبد .11

 .14 ، سال چهارم، شمارهفراسوی مدیریت. یابی معادالت ساختاری در صنعت بانکداری ایران از تکنیک مدل

 .13-48 صص:

 و کوچک یها شرکت ساالنه گزارشات در یفکر هیسرما یافشا کننده نییتع عوامل(. 1931) .نیحس ،یاریشهر .12

 .یمرکز تهرا  واحد  میاسال آزاد دانشگاه ،حسابداری ارشد یکارشناس نام  ا یپا. متوسط

 ،حسابداری ارشد یکارشناس نام  ا یپا. یفکر هیسرما یافشا بر یشرکت یراهبر نظام ریتاث(. 1931) .زهره ،یتفرش عباس .19

 .الزهراء دانشگاه ،یاقتصاد و یاجتماع علوم دانشکده
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واکنش و  يتيريمد حد از شیب اعتماد نیرابطه ب بر يرکتش ینظام راهبر یسازوکارها ریتأث(. 2212ی. )مهد، ززادهیعز .20

 ، موسسه آموزش عالي کار، واحد خرمدره.نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت مالي پایان .گذاران هيسرما

 سود کیفیت سنجش معیارهای و مدیریت توانایي(. 2210. )فاطمه ،یعاشر و وهاب ،يرستم ،يعل ،يقاسم .21

 و تیریمد اقتصاد، يالملل نیب کنفرانس نیسوم .(سود تعهدی اقالم کیفیت و پایداری ،مجدد ارائه بر تمرکز با)

 .يالملل نیب یها شیهما مرکز تهران،. یحسابدار

 حسابداری، استانداردهای حسابرسي، و حسابداری ضوابط و اصول ،(2231. )حسابداری استانداردهای تدوین کمیته .26

 260 نشریه فني، کمیته حسابرسي، سازمان

بررسي عوامل مؤثر بر افشای سرمايه فکری در (. 2212)جالل و هستي زرگران ایزد.  مشایخي، بیتا، سیدی، سید .22

، شماره 32، دوره ی حسابداری و حسابرسيها بررسي. های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران شرکت

 .312-320.صص: 3

شده های پذيرفته  شرکت درر بازار محصول بر کیفیت سود رقابت دتأثیر (. بررسي 2213میرخوند چگیني، زینب. ) .23

 . دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تاکستان.نامه کارشناسي ارشد حسابداری پایان. در بورس اوراق بهادار تهران

شده در های پذيرفته  رابطه افشای سرمايه فکری با نوع مالکیت و اندازه شرکت(. 2212همتي، هدی و جلیلي، آرزو. ) .21

 .12-62صص:  .3، سال اول، شماره دانش حسابداری و حسابرسي مدیریت. س اوراق بهادار تهرانبور
 

20. Abeysekera I & Guthrie J. (2002). An Updated Review of Literature on Intellectual 

Capital Reporting. paper presented at 16th Australian and New Zealand Academy of 

Management (ANZAM) Conference, Beach Worth, December 4-7. 

21. Amir e and Lev B.(1996).Value – Relevance of Non-Financial information. The wireless 

communication industry. Journal of Accounting and Economics.Vol 22. No 3. PP:3-30 

22. Bontis. N.(1998). Intellectual Capital: an exploratory study that develops measures 

and model. Managing Decision.Vol 34. No 2.pp:63-76. 
23. Chen, J.Zhu ,Z .and Xie,Y, H.(2004). Measuring intellectual capital : a new model and 

empirical study. Journal of Intellectual capital, Vol. 5 No. 1, pp. 85-100.  
24. Dadashinasab. M, Sofian. S, Ali Minaei. B & Dadashinasab. A. )2014(. Intellectual Capital 

Measurement Models: Literature Review of Market Capitalization Methods (MCM). 
International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol, 8 (7).PP:921-925. 

25. Djamil.A. B, Razafindrambinina. D , Tandeans. C.(2013). The Impact of Intellectual 

Capital on a Firm’s Stock Return: Evidence from Indonesia. Journal of Business Studies 

Quarterly. Vol 5, No 2.pp:176-183. 

26. Fama E. & Jensen M. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and 

Economics .Vol. 26.PP.301-326. 

27. Ghosh. S & Amitava. M.(2009). Indian software and pharmaceutical sector IC and 

financial performance. Journal of Intellectual Capital. Vol. 10. No. 3. PP: 369-388. 

28. Guthrie, J., Petty, R., Ferrier, F. and Wells, R. (1999). There is no accounting for intellectual 
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Measuring and Reporting Intellectual Capital, Amsterdam, August. 
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